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عرفان چیست؟ 3/
نویسنده امید عطایی فرد

یگانگی یا وحدت وجود
یا رب مددی کز خودی خود برهم؛ از بد ببرم وز بدی خود ،برهم
در هس��تی خود ،مرا ز خ��ود بیخود کن؛ تا از خ��ودی و بیخودی خود،
برهم
توحید به عرف صوفی ای صاحب س��یر؛ تخلیص دل از توجه اوس��ت به
غیر
[عبدالرحمان جامی]
توحید نه آن است که او را یگانه دانی؛ بلکه توحید آن است که با او یگانه
گردی[ .خواجه عبداله انصاری]
در اوپانیشاد با اشاره به اینکه «من» و هویت فردی در ماه هشتم بارداری
ش��کل میگیرد ،میخوانیم که پروردگار بزرگ :جان همه ،و لطیفتر از هر
لطیف اس��ت .تو :اوی��ی ،و او :تویی ...زمانی که به س��بب معرفت ،تو :او
میشوی ،با روح اعال و ذات مطلق یگانه میگردی.
من و ما و تو و ما هست یک چیز؛ که در وحدت نباشد هیچ تمییز
ه��ر آن ک او خال��ی از خود چون جال ش��د؛ اناالحق اندر او صوت و صدا
شد
[محمود شبستری]
از عالم توحید ،تو را چه؟ از آنکه او واحد است تو را چه؟ چو تو سدهزار
بیش��ی .هر ج��زوت به طرفی .هر جزوت به عالمی .ت��ا تو این اجزا را در
واح��دی (یگانگ��ی) او درنبازی و خرج نکنی ،ت��ا او تو را از واحدی خود
همرنگ کندَ ،سرت بماند و سِ ّرت! ...اگر باالی ارش روی و اگر زیر هفت
طبقه زمین ،هیچ س��ود نباشد .در ِ دل میباید که باز شود .همه عالم در
یک کس اس��ت .چون خود را دانس��ت ،همه را دانست ...صـ ُ َور ،مختلف
اس��ت و اگر نه ،معانی یکی اس��ت ...مردی میباید که دردی باشدش که
وه��م و خی��ال و تردد (دو دلی) را بس��وزد و بر هم دران��د ...توحید آن
اس��ت که بدانی همه چیزها از آن ِ خداس��ت و به خداست و بازگشت به
خداست[ .شمس تبریزی]

از دید سرخپوستان فرزانه ،جهان دارای سه قانون است:
 .1آنچه ما را در بر گرفته ،اس��راری بیکرانه میباشد .رازهای هستی برای
راهجو پایانی ندارد.
 .2باید بکوش��یم از این رازها س��ر درآوریم؛ بی آنکه امیدی به کامیابی
کامل داشته باشیم.
 .3به خویشتن نیز بسان یکی ازاین اسرار بنگریم و با فروتنی بدانیم که
انس��ان با هر چیزی یکسان و یگانه است؛ خواه سنگریزه باشد یا مورچه!
[کاستاندا :هدیه عقاب]
همانگون��ه که در س��رآغاز آفرین��ش ،همه آفریدگان ب��ا اهورامزدا یگانه
بودند ،در رستاخیز نیز :اهوراییان با یزدان جاودانه میشوند[ .بن دهش]
بی مرگی امشاس��پندان (فرشتگان زرتش��تی) به سبب آن است که هم
اندیش ،هم گفتار و هم کردار هستند .و اگر مردمان نیز چنان باشند ،به
دور میمانند از پیری و بیماری و فرسودگی[ .زادسپرم]
نس��فی درباره رس��یدن به وحدت وجود ،از چنین پای��ه هایی یاد کرده
است:
 /1کفر :پوششی که مانع دیدن خدا و غیر خدا شود.
 /2توحی��د :چیزهای بس��یار را یکی ک��ردن از دو طریق توحید علمی و
توحید عملی.
 /3اتحاد :یکی شدن میان دو چیز (انسان و یزدان).
 /4وحدت :یگانگی .برخالف پایه های پیشین ،در این پایه کثرتی وجود
ندارد .وجود ،یکی بیش نیست و آن ،وجود خدا است[ .انسان کامل]
سهروردی توحید را بر پنج پایه میداند:
 -1توحید و مقام عوام« :ال اله اال اهلل» توحید عوامس��ت که نفی الوهیت
میکنند از ماسوی اهلل؛ و اینان اعم عوامند.
 -2توحی��د خواص :ورای ای��ن ،گروهی دیگرند که به نس��بت با اینان،
خاصند .و توحید ایش��ان« :ال هو اال هو» عالیتر باش��د از بهر آنکه گروه
پیش��ین ،نفی الوهیت کردند و گروه دوم جمله هویتها را نفی کردند در
مع��رض هویت حق تعاال .و گفتند که :جز اوی ،او را کس��ی دیگر نتوان
گفت که اویی ها همه از اوست؛ پس اویی مطلق ،او را باشد.
 -3توحید «ال انت اال انت» :این عالیتر از آنست که حق را «هو» گفتند.
ه��و غایب را گویند و اینان (گروه دوم) همه تویی ها را در معرض تویی
شاهد خویش نفی کردند و اشارت ایشان به حضورست.
 -4توحی��د «ال انا اال انا» :این گروه باالترند و گفتند کس��ی که دیگری
را خطاب «تویی» کند ،او را از خود ،جدا داش��ته باش��د و دویی از عالم
وحدت دورس��ت .ایشان (گروه چهارم) خود را گم کردند و گم گرفتند و
توحید حق جل و عال «ال انا اال انا» گفتند.
 -5توحید مقام الهوت :محقق ترین ایشان (عارفان) گفتند که اثنیت و
انانیت و هویت ،همه عبارت زاید بود ذات قیومیت را .هر س��ه لفظ را در
بحر طمس غرق کردند .و اینانرا مقام رفیعتر است .و مردم تا با این عالم،
عالمتهای ناسوت (مادی) دارد ،به مقام الهوت (مینوی) نرسد .باالی آن،
مقامی دیگر نیست[ .صفیر سیمرغ]
اینجاس��ت که به ژرفای عرفان فردوسی درباره یزدان پی میبریم؛ چه او
نیز خدا را به دور از وصف و شرح و صفت میداند و میگوید:
ز نام و نشان و گمان برترست/نگارنده ی برشده گوهرست
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هر آنچه نمایی اس��توار داش��ته باشد ،ریش��ه کاملی داشته است .اگر در
تاریخ فرانسه ،بزرگان علوم تجربی و ریاضی ،سیاست و فرزانش در مقطع
س��ده هفدهم به سپس پدیدار گش��تند ،به خاطر بستر مناسبی بود که
در پس آزادی های اندیش��ه ای رنس��انس ،آزادی های سیاس��ی برآمده
از جمهوری های پی در پی و وجود مراکز دانش��ی با اصول بوده اس��ت.
بنابرای��ن تاریخ به ما نش��ان میدهد که برای ب��روز یک هنگامه زرین در
جامعه و پیش��رفت کشور ،در درجه نخس��ت ،به فضای آزادی اندیشه و
در تکمیل و ش��کوفایی آن (نه بایس��ته) ،آزادی سیاس��ی نیازمند است.
آزادی اندیشه ،برآمده تشکیالت آموزشی حساب شده است .اگر بزرگانی
چ��ون ، ،نیوتن ،الپنیتز و دیگرانی چون الوازیه گردن زده ش��ده ،س��ر
برکشیدند ،به خاطر وجود بستر گسترش و رشد نبوغشان و نیز فرصت و
پذیرشگاه های اندیشه های آنان بوده است .جایگاه هایی که سال ها به
آم��وزش و پرورش نوجوانان و جوانان اروپای غربی میپرداختند ودر پس
چندین نس��ل ،مزد آن را گرفتند .ابر قدرت شدن در زمینه های دانشی
و سیاس��ی برای س��ده های پیاپی و گردآوری ث��روت هنگفت برآمده از
آنها -که اکنون ،زیربنای آس��ایش بسیاری از مردمان این سرزمین های
کم منابع شده است -این مزد مورد گفتگو میباشد .از همین رو است که
بزرگانی چون سیسروی رومی ،برای هرچه بهتر کردن روزگار جمهوری
رو ب��ه مرگ روم ،رو به مطالعه آثار یونانی ( )1و س��امانه ایرانیان بدوره
کورش بزرگ ( )2آورده بود تا ش��اید بتواند آرمان های دموکراتیک را از
چنگال انحصارطلبان نجات دهد .و به همین شوند است که تاریخ نگاران
امروزین ،با نگارش نوشتارهای گوناگون ،در پی آن بوده اند تا ریشه های
تشکیل نظم بزرگ در س��امانه امپراتوری هخامنشی را دریابند؛ هرچند
که آنان یک س��ویه وار ،خاستگاه همه دس��تاوردهای این غول باستانی
با گس��تردگی نزدیک به هش��ت میلیون کیلومتر مربع ( )3را ،در برآیند
دس��تاوردهای هزاران س��اله میانرودانی ها و مصریان جستجو میکنند.
اما داس��تان این اس��ت که اگر این یک برآیند از جهان برون ایرانی بوده
اس��ت ،چرا دیگرانی چون آش��وریان در عصرنوینشان (610-912پ.م)،
بابلیان بدوره کلدانی تاریخ خود (539-626پ.م) و نیز سلوکیان در پس
امپراتوری یادشده ،به آن نظم دست نیافتند؟ چگونه ذهنیتی در کورش
پدید آمد تا استوانه نامدار خود را با درون مایه ای کامال متفاوت با سنت
های آن روزگار ارائه دهد؟ آیا ریش��ه های این داش��ته های باستانی ،به
یکباره بدوره پارس��یان هخامنشی ،از زیر خاک میانرودان سربرآوردند؟!
و یا آنکه پاس��خ و راز این ماجرا ،مورد دیگری اس��ت و آن را باید در دل
خود سرزمین پارس ایران یابش نمود؟ کنکاشی در اسناد تاریخی ،پاسخ
راستین را نشان خواهند داد.
کورش تا س��ال دهم از زندگی خود ،زیر ج ّو و روش اندیشه ای سیاسی
م��ادی ها پرورش میابد .این م��ورد را بخوبی میتوان از گزارش هرودوت
پیرامون ش��یوه بازی کودکانه او با فرزندان بزرگان مادی (فرد محوری و
اطاعت مطلق از فرمان شاه) دریافت )4( .اما کورش پس از سن یادشده،
نزد زایش��وران خود فرس��تاده شد )5( .برپایه نوش��ته های گزنفون ،در
سرزمین کمبوجیه یکم (پدر کورش بزرگ) ،که طبق نوشته های شاهان

(یدای در بیستون) خوانده میشد ،هم یک
پارسی این س��رزمین ،انشان
َ
گونه از س��امانه مردم س��االرانه دیده میش��د و هم یک سامانه آموزشی
دولتی همگانی .نخس��ت ،نگاهی به گزارش های نگارنده یونانی یادشده
بیاندازیم:
«کورش بر طبق سنن و قوانین و آداب پارسی رشد و پرورش یافت .این
آداب ،در عصری که بیش��تر کش��ورها به خیر همگانی توجهی نداشتند،
بیش��تر معطوف به س��ود همگانی و مصالح کشوری بود .به دیگر سخن،
مردمان در بیش��تر کش��ورها ،فرزن��دان خویش را به می��ل خود بار می
آوردند ،بزرگتران در اس��تواری و دستور و بازداری مختار بوده[ ...مجرم]
را به ش��دت تنبیه میکردند .ولی در قوانین و آداب و سنن پارسی ،پیش
بین��ی های الزم صورت میگرفت که تا میتوان ،پس��تی های اخالقی رخ
نده��د و مردم��ان به گونه ای ب��ار آیند که مرتکب کردارهای زش��ت و
نن��گ آور نش��وند و نیازمند به تنبیه و بازخواس��ت نگردند» (« .)6برای
اینکه ویژگی های آداب و س��نن و تش��کیالت پارسیان [در انشان] بهتر
ش��ناخته ش��ود ،مطلب را به میزان بسنده ،روشن و ش��وندگر (مبرهن)
میگویم ...هیچ فردی از این شمار [پارسیان] ،به موجب قانون از جایگاه
یا حیثیت خود بازداریده (محروم) نش��ده اس��ت .همه پارسیان مجازند
کودکان خود را به مدارس همانی بفرس��تند .باید دانس��ت که فرستادن
کودکان به مدارس رای کس��انی است که نیازمند به کمک کودکان خود
در بدس��ت آوردن روزی ندارند .ولی کسانی که چنین توانایی را ندارند،
کودکانشان را به مدرسه نمیفرستند .کودکان که این مدارس را گذرانده
اند ،درون رسته جوانان میشوند .کسانی که آموزش و پرورش ندیده اند،
نمیتوانند درون جرگه آنان گردند .همچنین ،کس��انی که دوران جوانی
را در جرگه این جوانان گذرانده اند ،میتوانند درون دس��ته مردان کامل
گردن��د و به جایگاه ها و افتخارات همگانی دس��ت یابند .در وصرتی که
کس��انی که از جرگه کودکان درون دسته جوانان نشده باشند ،نمیتوانند
به جرگه مردان کامل درونش یابند .س��رانجام ،کسانی که دوران مردی
[بزرگس��الی] را بدون انج��ام دادن تقصیری گذرانده ان��د ،درون جرگه
س��الخوردگان میشوند .بدین روی ،کسانی که درون جرگه سالخوردگان
میشوند ،آنهایی اند که همه رده های پیشین را به بهترین شیوه گذرانده
اند .این اس��ت روشی که پارسیان برگزیده اند و با پیروی از آن است که
خود را بهتر میسازند)7( ».
چنانکه روشن است ،گزنفون سخن از وجود یک سامانه آموزشی همگانی
(یدای) به میان آورده ،سامانه ای که درونش
در سرزمین پارسیان انشان
َ
هم��گان به آن آزاد و مختار بوده و روند س��اختن دربردارندگان س��مت
های بنیادی��ن جامعه آینده (از دانش گرفته تا امور نظامی و سیاس��ی)
را برپا میس��ازد .در چنین مکتبی ،دس��تیابی به یک جایگاه ویژه ،مانند

ی��ک آموزگار و یا یک داور ،بدون گذراندن سلس��له رده های آموزش��ی
و پرورش��ی ش��دنی نبوده اس��ت .هر کس بدور از تبار نیاکان و جایگاه
دودمانی اش ،میبایست این رده ها را با پیروزی و سربلندی می گذراند
و در ص��ورت برخوردار ش��دن از مهارت های بایس��ته برای یک جایگاه،
میتوانس��ت به آن دست یابد .وجود چنین سیستم حساب شده و منظم
بوده اس��ت که در پس سالیان ،آموخته ها ،تجربیات و سرانجام نسلی را
پدیدار ساخت که توانس��تند امپراتوری هخامنشی را با آن گستردگی و
یکپارچگی و با آن ش��مار مردمان از تبارها و فرنگ های گوناگون ،برپا
سازند .سند یادشده ،پاسخ روشنی به مدعیانی میباشد که بیان میدارند
در ایران باستان ،آموزش همگانی وجود نداشته و صرفا،در انحصار اشراف
بوده اس��ت .از دگر س��و ،این گزارش نش��ان میدهد که کورش اینبار در
جریان یک شیوه اندیشه ای دیگر قرار گرفته است .اما وجود یک سامانه
نیرومن��د ،تنها در زمینه آم��وزش مردمان نبود ،بلکه ب��رای فرمانروایی
انش��ان ،گونه ای از دموکراس��ی نیز طراحی ک��رده بودند .روندی که در
آن ،بلندمرتب��گان حکومتی ،با ریش��ه های غیر اش��رافی ،راه آموزش و
دموکراس��ی به جایگاهی ویژه در حکومت دس��ت میافتند .گزنفون ،این
سامانه را چنین گزارش داده است)8( :
«در پارس محلی اس��ت به نام الئوث��را  Eleutheraو در آن محل ،کاخ
فرمانروا و بناهای دولتی ساخته شده است .کاسب کاران و دست فروشان
که داد و فریاد می کردند ،از نمایش و فروش کاالهایشان در این میدان
ممنوع بودند...
این میدان به چهار بخش دس��ته می شد .بخش��ی ویژه کودکان بوده و
در محوطه دیگر ،جوانان که به بلوغ رس��یده بودند گرد می آمدند و در
بخش س��وم مردان و باالخره در چهارمین قس��مت پیرمردان .به موجب
قوانی��ن ...،پیرمردان تنه��ا در روزهایی که آیینی ویژه برگزار می ش��د،
حضور می یبافتند.رؤس��ای هر یک از قس��مت ها دوازده نفر بودند ،زیرا
پارس��یان دوازده طایفه اند .رؤسای کودکان از میان پیرمردانی برگزیده
می ش��دند که شایس��تگی این را داش��تند که در تذهیب آنها بکوشند...
مربی��ان جوانان بالغ نیز کس��انی بودند که توانمند ب��ه هدایت و تربیت
آنان باش��ند و راهنمایان مردان از جمله برگزیدگان بودند که ایش��ان را
به اطاعت از قوانین و دس��تورات ارش��اد می نمودند . .باالخره پیرمردان
نی��ز از میان خود صالح ترین افراد را به عنوان رئیس انتخاب می کردند
و این اش��خاص مراق��ب بودند که جملگی وظای��ف و تکالیف خود را به
بهترین روی انجام دهند ....کودکان به مکتب می رفتند تا ادب بیاموزند
و رؤس��ا و مراقبینش��ان اکثر اوقات روز مراقب حال آنان بودند(اشاره به
نخستین سامانه آموزش همگانی برابر کودکان) (....توصیف وجود دادگاه
های ویژه رسیدگی به جرایم کودکان و وصف چگونگی پرورش کودکان
و وظایف جوانان بالغ در س��امانه آموزش��ی پارس) ...چون دوران بیست
و پنج س��ال س��پری شد و به س��نی کمی بیش از  50س��ال رسیدند...
این دس��ته پیرمردان در جنگ های برون از میهنشان مشارکت ندارند،
بلک��ه در داخله کش��ور میمانن��د و رتق و فتق امور مل��ک یا به کارهای
شخصی خود اشتغال دارند ،حکم اعدام جانیان را صادر می کنند و اتخاذ
تصمیمات مهم با آنان است». ...
(یدای) ،نخستین سامانه
چنانکه روشن است ،س��رزمین انشان پارسیان
َ
دموکراتیک پادش��اهی را در تاریخ به اجرا گزارده بود .س��امانه ای که در
آن ،هم��ه جایگاه ه��ای حکومتی و داوری ،تنها در پ��ی آموزش دیدن،
ب��ه افرادی کار آموخته  -که برآمده از هم��ه گروه های ملت بوده اند-
داده میش��د و هیچ کس به صرف اشرافزادگی ،به چنین جایگاهی دست
نمیافت .افزون بر آن ،در بخش��ی از س��ند مورد گفتگو ،آنجا که ماندانا

(مادر ک��ورش بزرگ) ،به فرزندش درباره دو ش��یوه فرمانروایی متفاوت
ماد و انشان توضیح میدهد ،در پاسخ به پرسش فرزندش پیرامون مفهوم
عدال��ت ،بیان میدارد که  « )9( :آنچه در نظر پدربزرگت عدالت اس��ت،
دانس��ته نیست در پارس هم عدالت باش��د ..او (آشتاهاک) سرور مطلق
م��ادی ها اس��ت .حال آنکه در پ��ارس ،برابری در براب��ر قانون را عدالت
می نامند .پدرت ش��خص اول اس��ت ،ولی آنچه را که کش��ور اجازه می
ده��د  ،همان م��ی کند و چیزی را که او (کش��ور) میده��د بپدرت می
رس��د .و هر چه را که نهی شده اس��ت ،از آن دوری میجوید.او در کارها
از قان��ون پیروی می کند و نه از هوا و هوس نفس��انی .اگر میخواهی که
در بازگش��ت به س��رزمین خود (پارس) در زیر ضربه های تازیانه هالک
نشوی،از پدربزرگت ستم پیشگی نیاموز و پرهیز کن از آن که برای خود
بیش از دیگران سهمی قائل شوی ».برپایه این نوشته مستند تاریخی ،از
زبان ماندانا (نخستین زن هوادار دموکراسی در تاریخ) روشن میشود که
در سرزمین انش��ان ،قانون اساسی وجود داشته و شخص نخست کشور
نیز ،در زیر س��یطره آن بس��ر میبرده است؛ آنچه وارونه آن در ماد بدوره
آشتاهاک جاری بود.
افزون بر موارد یادش��ده ،برآیند دسته س��وم و چهارم ،نشان دهنده این
مطلب است که جایگاه های سیاسی و نظامی کشور ،تنها در پس تجربه
اندوزی و پرورش یافتن اصولی توسط افراد کار آزموده پر میشد .چنانکه،
تمامی مردمان کش��ور از هر طبقه ای ،فرصت دس��ت یابی به آن جایگاه
ها را داش��ته اند و به این گونه ،منصب های کشوری و لشگری پارسیان
انش��ان ،در انحصار اش��رافزادگان نبوده اس��ت .و از آنجا که کشور برای
پایداری خود ،نیازمند یک ارتش بوده ،این ارتش تنها از میان رهیافتگان
به دسته سوم تشکیل میشد (وارونه دیگر برههای زمانی در تاریخ ایران و
ملل دیگر که از هر نیروی کار ناآزموده ای جهت س��ربازگیری بهره برده
میش��د) و اینکه شور انشان تا زمان تاجگذاری کورش بزرگ (560پ.م)
برقرار بوده است ،ما در میابیم که بایستی قشر بزرگی از جامعه پارسیان
انش��ان آموزش دیده بوده باشند تا بتوانند ارتش کشور را تشکیل دهند.
از این رو بایس��تی درصد باالیی از جامعه انشان ،باسواد بوده باشند .این
شیوه ارتش سازی ،نه تنها میزان ثروت دولت انشان (جهان مزد دادن به
سربازان) نشان و کیفیت پدافندی را ارتقا میداده ،بلکه از مشکل بیکاری
جامعه پارسیان انشان نیز میکاسته است.
در س��رزمین پارس (نیم��ه دوم قلمروی پارس��یان در پس بخش بندی
چیش پئیش ،پس��ر هخامن��ش) ،نیز گرچه س��امانه دموکراتیک بر قرار
آریارمن و ارشام که خود را شاه
نبوده است ( به شوند شیوه نبشته های
َ
و دارنده مطلق مردمان و دارایی های سرزمین خود میدانند و آنها را یک
داده آسمانی برشمرده اند) ،اما اثرات وجود یک سامانه آموزشی (دستکم
برای برای بزرگان) در نوشته ها بچشم میخورد .آنجا که داریوش بزرگ،
در وصیت نامه اش در نقش رس��تم ،س��خن از ورزی��ده بودن و هنرمند
بودن در تیر اندازی ونیزه پرانی با هر دودس��ت به میان می آورد (،)10
به ما نا مس��تقیم میفهماند که در پارس نیز از کهن روزگار ،س��امانه ای
آموزش��ی وجود داشته است .س��امانه ای که افالتون آن را در امپراتوری
سپسین هخامنش��ی (آمیزه ای از برخی دستاوردهای پارسیان انشان و
پارس) چنین یادآوری نموده « )11( :فرزند شاه را به خادمه های ناالیق
نمیس��پارند ،بلکه بهترین آموزگاران را ب��ر او میگمارند و اینان موظفند
اف��زون بر آموزش کودک ،مراقب باش��ند تا اندام هایش به خوبی رش��د
کند...راه و رس��م شکار را بیاموزد ،راز حکمت زرتشت پسر هرمز [دانش
و فرزانش]  ،خداپرستی [مذهب] و آیین کشورداری [سیاست] را به او
می آموزد .....جز راست نگوید....تن به اسارت هوا و هوس در ندهد ،بلکه

به آزادی و آزادگی خو گیرد....دلیر و بی باک به بار آید».
چنانکه میبینیم ،گرچه بجای بس��تر دموکراتیک فرمانروایی پارس��یان
انشان ،ش��یوه شاهی تک فردی پارس��یان پارس در امپراتوری سپسین
پیاده گشت ،اما نسل زرین و اندیشه پخته برآمده از دو سامانه آموزشی
نیرومند در دو س��رزمین یادش��ده بود که توانست در برشگاهی از زمان،
پای��ه های نخس��تین امپراتوری راس��تین و بزرگتری��ن امپراتوری عصر
باس��تان را پدید آورد .یک امپراتوری که در آن ،بنیانگذارش ،نخس��تین
نبشته برابری حقوق آدمیان را منتشر ساخت ،فرزانه ای چون اوتانا پسر
ثوخرا ،برای نخستین بار به صورت تفکیک شده و دانشی ،سخن از زیان
ه��ای حکومت های فرد محوری و چگونگی برپایی حاکمیت ملت راند و
ش��خصی چون داریوش ،نظم مالی و امنیتی استواری را برپا نمود .اسناد
به ما گواهی میدهند که ریش��ه همه این دس��تاوردها ،آبشخوری ایرانی
داش��ته است و نه بیگانه و روش��ن میسازند که برچه پایه ای ،کورش در
استوانه اش ،سخن از آزادی ادیان و براندازی برده داری میراند.
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خاستگاه و نامشناسی کیمری ها
کیمریان ،قومی جنگجو و س��اکن در جنوب روس��یه از اواخر س��ده ی
هفت��م از قفقاز عب��ور کرده و وارد آس��یای غربی ش��ده بودند و بر ضد
اربابان اورارتویی خود س��ر به ش��ورش برداشتند ]1[.هرودت و برخی از
نویس��ندگان باستانی نیز آنان را از س��اکنان جنوب روسیه میدانند[]2
تالگرن ،نیز میفهماند که اس��تپ روسیه واقع در شمال دریای سیاه در
تصرف قوم کیمری بوده اس��ت[ ]3اس��ترابون میگوید که آنان از طریق
بال��کان و داردانل به آس��یای کهین رفتند .در منابع آش��وری از آنان به
عنوان «گیمیریایی  »Gimirraiیاد ش��ده اس��ت ،و نام آن ها را نیز با
«گومر  »Gomerپس��ر یافث ،که در تورات از آنها نام برده شده است،
یکس��ان میدانند (سفر پیدایش ،باب  -10آیه  )3-2در اسناد آشوری و
ی ها را گاهی با اقوام س��کاها یکی دانستهاند ]4[.در واقع
یونانی ،کیمر 
این دو قوم کام ً
ال به هم مربوط بوده و غالباً به یک زبان سخن میگفتند.
[]5
هومر در اودیسه ( )1-13 ،XIمیگوید که کشتی اودیسه Odysseus
ب��ه جایی رس��ید در «مرزهای جهان ،در اوقیانوس ژرف .ش��هر کیمری
ها ،که میان مه و ابر فرو رفته اس��ت ،در آنجا قرار دارد .هرگز خورش��ید
درخش��ان با پرتو خود بر آنها نمیتابد (نمینگرد) .همچنین اس��ت به
هنگامیکه از آس��مان پر ستاره باال میآید و به هنگامیکه از آسمان به
سوی ش��رق حرکت میکند ،و ش��ب غمانگیز ،بالهای خود را بر روی
مردم بدبخت میگس��ترد ]6[».با توجه به س��روده ه��ای هومر ،جایگاه
کیمریها ،بایس��تی جایی در باختر دور ،یا ش��مال غربی ،در حاشیهی
آن سوی جهان ،و در کنار رود اقیانوس مانندی باشد که مرزهای جهان
هومری را تشکیل میداد و مدخل جهان تاریکی بود و از این رو ،کیمری
ها را میتوان مرزبانان بشری دانست]7[.
این قوم در پیرامون دریای آزوف در شمال دریای سیاه میزیستند و نام
ن ها هنوز در نام شبه جزیره ی کریمه به چشم میخورد]8[.
آ
کیمریها در تاریخ
مرغزارها و دش��تهای شمال دریای سیاه که در تصرف کیمری ها بود،
سکونتگاه س��کاها گردید و آنان جای کیمریها را گرفتند[ ]9بخشی
از کیمری ها به مجارس��تان و برخی دیگر ب��ه تراکیه کوچ کردند]10[.
کیمریها از پایان س��ده ی هش��تم پیش از میالد ،به س��وی مرزهای
وان(ارمنس��تان) پی��ش رفتند و به بخش��ی از این س��رزمین ،که بر اثر
منازعات با شروقین دوم ضعیف شده بود ،در اواخر آن سده ،حمله بردند
و احتماالً با مردم (وان) مخلوط ش��دند ]11[.اورارتو نخس��تین مملکتی
بود که متحمل آسیب کیمریان شد .کیمریان به دو بخش تقسیم شدند
 :یک دس��ته از آنان در طول دریاچ��هی ارومیه حرکت کردند و اندکی
بعد جزو متحدان «خشثریته  »Kshatritaقرار گرفتند ،در صورتی که
عمده ی س��واران آنان ،پس از هجوم بینتیجه به سر حد شمالی آشور،
به پیش��رفت به س��مت مغربی ،در جهت آسیای صغیر ادامه دادند]12[.

در حدود  660پیش از میالد ،در اثر پیش��رفت سکاها ،کیمریها تحت
فرمان «تیوس��پا  »tiuspaمجبور شدند به آسیای کهین یورش ببرند و
با پایداری دولت لیدی که از آشور کمک دریافت میکرد ،روبه رو شدند
تا این که در  652پیش از میالد توانستند دولت لیدی را از میان بردارند
و سراس��ر شرق آس��یای کهین را به تصرف درآورند ]13[.کیمری ها به
پادشاهی فریژیان نیز پایان دادند ]14[.یورش دوبارهی آشور و پیشرفت
س��کاها در ح��دود  637پیش از میالد ،کیمری ها را در هم شکس��ت و
حکوم��ت آنها را بر بخش��ی از کاپادوکیا ،که برای همیش��ه کیمیریایی
باقی ماند ،کاهش داد .کاپادوکیا همیش��ه از س��وی ارمنی ها« ،گیمیر
 »Gimirنامیده میشد]15[.
کیمریان توشپا که «از
اس��رحدون در س��النامههای خود از پیروزی بر
ِ
سرزمین های دوردست» آمده بودند و نیز از شکست نیروهای ایشپاکی
آشگوزا (اسکیت) ،نوشته است]16[.
هنر کیمریها
ایدت پرادا از قول گیرش��من میگوید که مفرغ های لرس��تان منس��وب
به کیمری ها اس��ت ]17[.تالگرن دانش��مند فنالندی نیز اش��یای یافت
ش��ده در ناحی��هی دنیپر و کوب��ان را به کیمریها نس��بت میدهد و
یادآور میش��ود که گنجینه های «بورودین��و  ،»Borodinoمتعلق به
 1100-1300پی��ش از میالد ،گنجین��ه ی «چتکوو  »Chtetkovoو
داس ه��ای مفرغین متعلق ب��ه  1100 – 1400پی��ش از میالد و نیزه
ک��وره ی مفرغی��ن «نیکوالیف  »Nicolaievمربوط به س��ال  1100و
داسهای مفرغین «آبراموفکا  »Abramavkaمربوط به  1200پیش
از میالد و تمامی اش��یایی که در دانوب سفال و در کوبان به دست آمده،
شامل قطعاتی از طال و گاوهای سیمین ناحیه ی «استارومیشاتوواسکایا
 ،»Straomishatovskayaمتعل��ق به  1300پیش از میالد ،و کوبان
دوره ی مفرغ متعلق به  1000-1200پیش از میالد ،هنر آنان محسوب

میشود]18[.
تمام��ی هن��ر و صنعت کیمری روس��یهی جنوبی ب��ه فرهنگ و تمدن
م��اورای قفقازی مربوط اس��ت و آثار یافت ش��ده در گنج��ه و قراباغ ،با
صورت های جانوری که تا ناحیهی تالش نیز گسترش داشته مربوط به
صنعت مفرغس��ازی کیمریهاست .این هنر از  1400یا  1250پیش از
میالد آغاز ش��ده و حداکثر تا سدهی هشتم پیش از میالد ادامه داشته
است]19[.
در کاوش هایی که در شهر «کیمیریکوم  ،»Cimmercumکه شهری
باستانی در ساحل جنوبی ش��بهجزیره ی «کرچ» است ،صورت گرفت،
دیوارهای��ی دفاع��ی به ضخام��ت  5/2متر ،و همچنین مخ��ازن گندم و
س�لاح هایی در گورها کش��ف گردید ،و نیز

آبانبار و ظروف مختلف و
بقایای عصر مفرغ ،در زیر الیههای مربوط به دوران باستان ،در آنجا به
دست آمد .دو گور مربوط به سده ی هفتم پیش از میالد ،یکی مکشوف
در شبهجزیرهی تامان ،و دیگری نزدیک «کرچ» متعلق به مردم بومی،
س��یندی ها مخلوط شده بودند.

یعنی اش��راف بومی کیمری است که با
ویژه ای تأیید میشود که در گور اول
وسیله ی سالحهای 

این فرضیه به
به دست آمده است ،به ویژه تبرزین مفرغی و قالب کمربند که نقش دو
شیر در آن دیده میشوند .هم تبرزین و هم قالب کمربند ،با اشیایی که
خاص گورهای س��کایی در سدهی ششم پیش از میالد بوده ،فرق دارد.
قالب کمربند ما را به یاد ش��کل هایی میاندازد که روی سر دیرکهای
یافت ش��ده در کاپادوکیا اس��ت که محل دیگر اقام��ت کیمریها بوده

است .در یک تصویر ،یک تندیس کوچک مفرغی ،که سواری را در حال
تاختن نش��ان میدهد ،و تیردانی همراه دارد .شانه ی زرین ،کمان ،نیزه
موزه ی آرمیتاژ پتروگراد وجود دارد که آنها را متعلق به
و تبرزین��ی در 
کیمری ها میدانند]20[.
گنجینهی «میحالکووا  »Mihal Kovaکه مربوط به س��ال های 900
تا  750پیش از میالد است ،و در «گالیسی» جای داشته ،آخرین مرحله
ی تمدن کیمریها به شمار میآید که دارای تاج زرین ناموری است که
نزدیکی بسیاری با صنعت قفقاز و صنعت «هالستاتین »Hallstattien
در اتری��ش دارد .در گنجین��ه ی «پود گورتس��ا  »Podgortsaکه در
جنوب ش��هر «کیف» اس��ت نیز نفوذ صنایع قفقاز بسیار دیده میشود.
تبرهای ماس��ورهدار مفرغی ناحیه ی «کوبلوو  »Koblevoدر مش��رق
ش��هر «اودس��ا  »Odessaو نی��زه هایی که نوک «دو َدم» داش��ت ،در
حدود س��دهی هش��تم پیش از میالد در روسیهی جنوبی فراوان یافت
میشد .صنعت مفرغ کیمری ها در رومانیا نیز رواج یافت و در ناحیهی
«بوردی – هراس��تراو  »Bordi-Herastrauو در «مورس »Mures
در «مولداوی» و در «وارتوپو  »Vartopuدر «واالش��ی» وارد شده و به
مجارستان رسید و مفرغ مجارستانی را تحت تأثیر خود قرار داد .کیمری
ها مدت زیادی در عصر مفرغ ماندند]21[.
کیمری ها که در شهر «هالشتات» اتریش بدست آمده نشان

مفرغ های
ی دهد که ای��ن هنر در اوکراین مانند یک هنر و صنعت روس��تایی و
م�� 
برزگری دوام داشته و در دوران سکاها و یونانیان نیز استوارتر و پایدارتر
ش��ده است ]22[.مفرغ های کوبان و بخشی از مفرغ های لرستان از آثار
کیمریهاست]23[.
زبان کیمریها
معموالً زبان کیمریها را تراکیایی یا ایرانی میدانند ،و یا الاقل ،حکام و
فرمانروایان ایرانی داشتند .نام مشهورترین فرمانروایان آنها مانند «تئوسپا
» ،»Teuspaتوگدامه  ،»Tugdammeکه هرودوت آن را «لوگدامیس
 »Lygdamisمینامد و فرزندش «سانداخش��ترا ، »Sandakhsatra
ایرانی بود ]24[.همانندی «تئوسپا» با «توس» یا «تهماسپ» چشمگیر
است ]25[.زبان کیمری ها غالباً با زبان سکاییها یکسان بود]26[.
نژاد کیمریها
با نگرش به این چیستان که گاهی تورانیان در شمال غربی ایران نمودار
ش��دهاند(مانند گرفتاری افراسیاب در «بردع» قفقاز) یادآور میشویم که
یکی از قوم های کیمری به نام توری( )tauriخوانده میش��د.همچنین
ن��ام ه��ای «ت��روا» و «تراکی��ه» را نباید از نظر دور داش��ت .س��یندی
ها( )sindiansنیز قوم دیگری از کیمری ها بودند که ش��اید بعدها در
افس��انه ی آلسکاندر مقدونی با سندی های هندوستان اشتباه گردیدند.
برخ��ی از یادمان های کیمریها بس��یار همانند با هنر نامدار لرس��تان
است]27[ .
«گیرش��من» کیمریان را از اقوام ایرانیاالصل میداند که همراه سکاها به
آسیای صغیر ،سوریه و فلسطین پیشروی کردند]28[.
درباره ی اصل و نس��ب کیمریها ادعا ش��ده اس��ت که لرهای امروزی

کیمری ها هس��تند[ ]29نام رود «سیمره» واقع در

ایران در واقع همان
غرب و جنوب غربی لرس��تان امروزی اشاره به نام کیمری ها یا سیمری
ها دارد]30[.
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دربارة مناسبات پيوسته به دستمزد در
ايران روزگار داريوش
نویسنده :هایدهماری کخ
برگرداننده :ا .ح .اکبری شالچی
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.1982 BERLIN
كش��ف هنگفت لوحةهاي ثبتي ايالمي از بايگاني ديواني داريوش ش��اه
( 522تا  486پيش از ميالد) كه در دهة سي و به دست هر تسفلد انجام
پذيرفت ،نه تنها براي نخس��تين بار روشنايي بس��ياري بر ديوانداري و
اقتصاد شاهنش��اهي هخامنشي انداخت ،بلكه روزگار اجتماعي كارگران،
كارمندان را در آن فرمانروايي هويدا كرد و از همين روي همزمان ،وضع
زنان را نيز از تاريكي بيرون آورد.
در مي��ان مادهه��اي اين لوحهه��اي بايگان��ي ديواني ،ش��مار بااليي از
دس��تمزدهاي پرداخت ش��ده به ش��خصهاي جداگانه يا ب��ه گروههاي
كارگران ،هس��تي دارد .در بس��ياري موردها تنها نام مش��خص مربوطه
نوشته شده ،اگر گروه كارگران بوده باشد ،نام سرپرستان آورده شده؛ اگر
آن كسان به گونهاي ديگر بر ما شناخته نشده باشند ،اين دادهها چندان
ياري به ما نتوانند رساند .اما در دستة دور و درازي از سندها با دادههاي
افزونتري دربارة كاروكرد آن كسان روبهرو ميگرديم ،و همين است كه
سرچشمة پژوهشي بسيار پرارزشي ميباشد.
دستة بس��يار بزرگي از سندها ،از سهميههاي گروههاي كارگراني سخن
ميگويند كه دستمزدشان را ماهانه و به صورت جو دريافت ميداشتهاند.
اين كارگران ،بيشتر با نام همگاني ( kur-tašنيز در شكل جمع kur-
 taš-beي��ا  kur-zap ، kur-za-ipو  kur-za-apي��اد ميش��وند.
اين نوش��ته واژة پارس��ي باس��تان  -grdaيا آنگونه كه و .هينتس گفته
 -grdyaبه معني «چاكران كارهاي خانه» اس��ت .اين واژه در لوحههاي
تختجمشيد براي همة كارگران به كار برده ميشود ،به ويژه پيشهوران
آموزش ديده ( )mar-ri-ipرا دربر ميگيرد ،و همچنين كس��اني را كه
چاكر يا كارگران بيگانه بودهاند .زنهاي بس��يار زيادي هم در ميانش��ان
هستند .از انيجاست كه واژة  kur-tašدر چند مورد ،هنگامي كه گروهي
يكس��ره از زنان را بيشتر از آنان ساخته ش��ود ،همراه واژة تعيينكنندة
 =( MUNUSاكدي : Sinništu .زن) نوش��ته ميش��ود .در سندهاي
پيوسته به جيرههاي رهس��پاران ،سهميهبندي اليههاي گوناگون ،جيرة
هر كدام از وابس��تگان آنه��ا و نيز اندازة جيرهها به گون��هاي ويژه با هم
ناهمس��انند .باالترين رده هميشه از آن مرداني است كه ( šá-lu-ipدر
شكل مفرد )šá-lu-ra-šá-lu-ur, šá-lu-ir, šá-lu-ir-ra :خوانده
ميش��وند .در سنگ نبشتة بيستون واژة ايالمي  v-šá-lu-ú-utبا واژة
پارسي باس��تان « āmātaما آزادگانيم» برابر است .از همين روست كه
برگردان «آزادگان ،آقايان» براي  šá-lu-ipمناسب است .ردهاي كه به

گونهاي ويژه باال باشد با اين نام پيوستگي مستقيم ندارد .حتي گاه پيش
ميآيد كه مرداني كه چنين ناميده ميش��وند ،پايينترين سهمية ماهانه
ممكن جو را دريافت ميكنند .بيشتر «آقايان» چند خدمتكار دارند ،آنان
با نامه��اي ( li-ba-ipنيز  li-ba-be-beو  li-ba-ab-baو li-bap
و  li-ba-apو  )li-beي��ا به گونة مفرد  li-ba-irخوانده ميگردند .اما
گ نبشتة بيستون بارها با
در اينجا ،آنها هم وادار و ناآزاد نبودهاند .در سن 
واژة  li-ba-ru-riروبهرو ميشويم «خدمتكار من» كه پارسي باستانش
به گونة « mana bandakaمالزمان» با داده ش��ده است .واژة پارسي
ن��و «بنده» نيز امروز هم به معني هر گون��ه «خدمتكار» و هم به معني
«برده» به كار ميرود .با نگرش به مجموعة سنگ نبشتة بيستون به اين
برآيند ميرسيم كه آن كساني كه  bandakaخوانده شدهاند ،اشخاصي
بلندپايهاند كه تكليفهاي شگرفي را بر گردن داشتهاند .چنين است كه
ميدان كاربرد واژة  bandakaبس��يار فراخ است .آن ،حكم واژة ايالمي
 li-ba-irرا نيز دارد.
كساني كه  šá-u-lu-umنام ميگيرند ( 1463-143i PFـ گونة جمع
آن تنها در اينجاست  ،šá-u-lu-umهر چند در همة سندها سخنسر
چندين كس اس��ت )1503,1515 PF .در همان جايگاه  li-ba-ipها
جاي دارند .ر .ت .هالوك گمان ميبرد كه در پشت اين واژه بايد واژهاي
پارس��ي نهفته باش��د .از آنجايي كه اين واژه تنها چند بار در پيوستگي،
جيرهه��اي رهس��پاران آم��ده ،وي برگ��ردان " "travel assistantرا
پيش��نهاد ميكند ،اما همزمان با آن خ��ود هم ميگويد كه اين ميتواند
برخاسته از امري تصادفي در سندها باشد .و هينتس برگردان «كارگران
محص��ول (؟) را در نگ�� ر دارد ،اما هيچ رهنمودي نميدهد كه چه وي را
به اين ايده آورده است.
همة اين مردها ،يكس��ان يكسان و گذش��ته از اينكه «آقايان» (šá-lu-
« ،)ipخدمت��كاران» ( li-ba-ip)، šá-u-lu-umخوان��ده ميش��وند
يا زير مفه��وم همگاني «كارگران» ( )kur-tašج��اي ميگيرند ،جيرة
ماهانهش��ان  3بان ( 29/1ليتر) جو ،ي��ا  1/30برابر آن ،يك قه ،جو و به
ويژه اگر در س��فر باشند ،آرد است .هر كدام از آنها روزانه  1/30از اينها،
يعني يك قه دريافت ميدارد .س��همية زنان در اين ميانه تنها  2بان جو
ي��ا آرد براي يك ماه اس��ت (براي نمون��ه در ,999 ,877 ,66/865 .PF
 .)1947در حالتهاي��ي كه مردان كارگر كمت��ر از  3بان غالت ،يا زنان
كمت��ر از  2بان ماهانه دريافت ميكنند ،با واژة ايالمي  pu-huهمچون
كودك يا نوجوان مش��خص ميگردند .اينها بر پاية سن و سال ردهبندي
ش��ده ،كمترين اندازه  %5بان ماهانه است (براي نمونه در .)1947 PF
مرزهاي س��ن و سالهاي تعيين ش��ده را نميتوانيم؛ تنها يك رهنمد از
آنها در دس��ت داريم .بر لوحة  1803 PFكه از ماه چهارم سال بيست و
سوم ،يعني ژوئن سال  499پيش از ميالد است ،از « 24نوجوان» (pu-
 )huفرنكه ،سرپرس��ت تشريفات دربار س��خن رفته .آنها سهمية مردي
بزرگس��ال را دريافت ميكنند ،يعني  3ب��ان آرد ،ماهانه .اما در كنار آن
پسر نوجوان ديگري هست كه همچون ir-ma-ak-ki-hh-hu-na-
«نيمة يك نوجوان» نام گرفته ،وي نيز در اكتبر همين سال از مرز سني
گذش��ته ،كام ً
ال شمرده ميش��ود ،و نيز  3بان آرد ( )1804 PFدريافت
ميكند .مش��خصة  pu-huنه هميشه س��ن نوجواني را نشان نميدهد،
گويا آن تا اندازهاي با فهموم «خدمتكار» برابر دانس��ته ميش��ده ،براي
نمونه هنگامي كه از  pu-hu ،23سخن ميرود كه همراه سه هندياند،
و اي��ن pu-huها روزانه يك قه م��ي دريافت ميدارند ،يعني نزديك به
يك ليتر )1552 PF(.
با س��ندهاي گوناگوني كه از ميانرودان در دس��ت است ميتوانيم اندازة

جيرهه��ا را با اندازة معمول در آنجا همس��نجي كنيم .دس��ت كم جيرة
مردان در نيمة دوم سدة سوم پيش از ميالد ،ماهانه  30سيال (يك سيال
برابر اس��ت با  %84ليتر) جو ،باالتر بوده است .زنها در آن زمان ،بيشتر
 30س��يال ميگرفتهاند ،دس��ت كم جيره تنها  ،20براي كودكان بر پاية
سنشان  15 ،20 ،25يا  10سيال بوده است .افزون بر اين ساالنه ،مردان
و زنان  4س��يال روغن ،براي كودكان  1/5 ،2يا يك س��يال ميگرفتهاند
گذشته از اين هر كدام ساالنه مردها  4منه (يك منه = كم و بيش 480
گرم) ،زنان  3و كودكان  1/5 ،2يا يك پشم دريافت ميكردهاند .از دورة
هخامنش��ي ،س��ندي از چنين جيرههايي در دست نيست .چون پشم به
بخش ديگري از ديوان پيوس��ته بوده و بخش آن با مواد خوراكي نبوده،
س��ندهايش هم در جاي ديگري نگهداري ميش��ده و از همين روي بر
جاي نمانده است .از اين روي نميتوان گفت كه آيا كارگران ساده براي
توليد جامة خود پش��م ميگرفتهاند يا نه ،يا آيا آنان اندازهاي از پوشاك
را دوخته ش��ده دريافت ميداشتهاند ،يا چنين نبوده .اما رهنمودهايي بر
س��همية روغن در فرمانروايي هخامنشي نيز هست ،البته شمار سندهاي
در دست بسيار پايين است .آنچه بسيار روشن است اين است كه روغن
كنجد چندان در دسترس نبوده و بسيار گرانبها شمرده ميشده .آن را
در گنجخانهها ( )h. qa-ap-nu-iš-kiنگاه ميداش��تهاند (براي نمونه
در  .)131-128 PFتنها در سند از دادن جيره سخن ميگويند .در يكي
از آنها سخنسر رهس��پار ارجمندي به نام اَپَه َدهپوش Ab-ba-da-a-
 )687 hu-iš (PFاس��ت كه  4قه روغن ميگيرد .هر چند او را از جاي
ديگري باز نميشناسيم ،بلندپايگياش روشن است ،چون ماهانه  20بان
آرد دريافت ميدارد ( ،)686 PFاين اندازهاي غيرعادي است ،ديگر آنكه
وي با مدركي كه مهر خود ش��اه بر آن خورده و يك «همراهيگر سفر»
( )bar-ri-iš-da-maدر راه اس��ت .اين همراهيگر سفر سپرهويستوه
 )Sparavistva (Iš-ba-ra-mi-iš-ti-maبيش��تر ،همراهيگ��ر
س��روران برجس��ته بوده .وي دارندة مهر ش��مارة  49است در سند دوم
 65كارگ��ر در جايگاهي به نام ب َ َگهايچيَ��ه )Bagaiçya (Ba-qi-zī-iš
جيرة روغ��ن ميگيرند ( .)986 PFهر كدام از آنان اندازهاي از روغن را
دريافت ميكند كه از  3قه كنجد گرفته شده بوده .البته آگاهيها بيش
از اين نيس��تند و از اين روي نميتوان روشن ساخت كه آيا اين جيرهها
هميشگي بوده يا نه ،و يا براي چه دورههايي داده ميشده است.
پ .دايمل فهرس��ت دامنهداري از جيرة جو در روزگار اورينيمگينا (كم
و بيش س��ال  2355پيش از ميالد) به دس��ت داده است .ارزشيابي اين
فهرس��تها چندان ساده نيست ،چون به چندين دليل ميتوان پذيرفت
كه دريافتكنندگان خود بايد زمين را ميكاش��تهاند ،و نيز چون معموالً
تاريك ميماند كه مبلغ ياد شده ،براي يك ماه است يا چندين ماه .براي
نمونه كارگران باغ ،ماهانه  36سيال جو دريافت ميكنند .اما نيز هستند
مرداني كه تنها  24يا حتي  12سيال ميگيرند.
پايينترين اندازة مزد يك زن برده 18 ،س��يال اس��ت .ب��راي نمونه اين
پايينترين مزد زنان كارگر پشم و ريسندگان بوده ،در جايي كه يكي از
آنان با جيرة ـ  24س��يال ـ از ميان سر برآورده است .در متنهاي توزي
كه بيش��تر به س��دة پانزدهم پيش از ميالد برميگردند ،دستهاي دور و
دراز از رهنمودهاي��ي را در زمين��ة جيرههاي مردم ب��از مييابيم .براي
نمونه زنهاي شبس��تان بر پاية جايگاه خود ماهانه يك تا سه بان گندم
ميگرفتهان��د (يكبان =  8قه =  6/736ليتر) .نيز تا يك بان گندم نيز
بر آن افزون ميش��ده كه البته روش��ن نيس��ت كه آيا آنها به راستي هر
ماه اين افزودهها را دريافت ميكردهاند يا نه .به هر روي آنچه هويداست
اين اس��ت كه دست كم مزد زنان ،از آنچه در روزگار هخامنشي معمول

بوده ،بس��يار پايينتر بوده است .همچنين جيرههاي مردها هم در نوزي
بس��يار پايينتر از فارس روزگار داريوش بوده .بردگان كاخ ماهانه  2بان
جو دريافت ميدارند .روشن است كه اين مقدار ،اندازة نرمال جيرهها در
آن دوره بوده ،چون كاتبان ،باغبانها ،رختش��ويان و دباغان ،دوزندگان
(؟) ،كش��اورزان ،نانوايان ،كوزهگران و نجاران ،كارگران چوب و چرمكار،
آهنگران و نيز شبابان ،همه و همه همين اندازه جيره دريافت ميدارند.
اما ماية ش��گفتي است كه آشپزها جيرة كالني ميگرفتهاند ،يعني  3بان
جو در ماه .اما حتي اين اندازه (كم و بيش  20/2ليتر) هم هنوز بس��يار
كمتر از كمترين جيرة ماهانه در روزگار هخامنش��يان است (كم و بيش
.)29/1
از اين گذش��ته ميتوان چنين برداش��ت كرد كه در زمان داريوش بازدة
هر كس ،بس��يار بيشتر از روزگار گذشتهاش ،در نگرش كشيده ميشده.
جيرههاي كارگران فني و پيش��هوران همچني��ن كارمندان چندينگونه
تعيين ميش��دهاند ،چه آن��ان مرد بودهاند و چ��ه زن .اين پلهبنديهاي
ويژة كس��ان گوناگون را بايد در آينده ژرفتر و دامنهدارتر بررسي نمود.
در اين زمينه بايد در يادداش��ت كه هر پرداختي كه بيش از  3بان براي
مردان و بيش از  2بان براي زنان بوده ،نشانة ممتاز بودن دريافتكننده
شمرده ميشده است.
كساني كه دست كم جيرة ماهانه را دريافت ميداشتهاند ،در اصل چندان
ش��رح داده نشدهاند ،بلكه در مهفومهايي گروهي افتادهاند؛ بيش از همه
« kur-tašكارگران» خوانده شدهاند و در كنارش Li-ba-ip، Li-ba-
« ipخدمتگران» و « pu-huنوجوانان ،كودكان» اما در چند موردي هم
ويژگيهاي مشخصتر كار آنان به دست داده شده كارگران چوب (GIŠ.
 )1487 Ma-lu-ip-PFاز كممزدترينها هس��تند ،نيز  49مردمي كه
 kaš-tar?-na-ipخوانده ش��ده از ش��وش راهي تختجمشيدند (PF
 ، )1391و مهتران ( ، mu-du-un-raجمع )mu-du-nu-ip :نيز
زرگران تختجمش��يد كه در شمار كاركنان گنجخانهاند ،يعني دو مرد و
سه زن و افزون بر آنها دختري خرد ،كمترين سهميه را دريافت ميدارند
( . )872 PFبرخ�لاف آنان ،نه نقرهكاران ليديهاي در كيرره ()Kur-ra
از دريافت��ي بهتري برخوردارند و ماهانه  4/5ب��ان آرد دريافت ميكنند
( . )873 PFميتوان پذيرفت كه ريش��ة اين پرداختهاي ناهمگون در
اندازة دش��واري كارهايي نهفته بوده كه هر كدام از آن كس��ان به انجام
ميرس��انده .دربارة اينك��ه چرا كارهاي كاركنان گنجخان��ه تا اين اندازه
پلهبندي شده بوده ،بايد در آينده دامنهدار سخن بگوييم.
همچني��ن  14مرد و  6زن در ش��مار دريافتكنن��دگان پايينترين مزد
ميباش��ند ،آنان پاس��خگوي جايگاههاي معين ميوهها در كيرره هستند
( )869 GIŠ. Qa-ru-kur nu-iš-ki-ip-PFو ني��ز مردان ،زنان و
نوجوانان ميانروداني كه آبميوهگير ميباش��ند (GIŠ. GIR. Lg hu-
. )68/867 ut-ti-ip) (PF
از اين هم بيشتر «كارگران بيگانه» را در اين گروه مييابيم ،براي نمونه
باختريها ،ليديهايها و تراكيهايهايي كه برخيش��ان نخريس (?nu-
 )ma-kašخوانده ميش��وند ،همي��دون كاتبان بابلي كه روي پوس��ت
مينوشتهاند؛ مردها و زنهايي كه براي سرپرست تشريفات دربار ،فرنكه
يا براي دستيارش چيثه وهوش كار ميكردهاند ( ،)1947 ,1810 PFو
باز بايد از «دامپروران» ( )aš-gi-ti-iš-beياد كرد .سريانيهايي كه از
چوبهاي سدر تختجمشيد نگهباني مينمودهاند (nu-ti-man-ra-
 )GIŠ. na? –u-zì-iš 1799 PFرا ني��ز باي��د در ش��مار همين گروه
آورد ،نيز س��ه مرد و يك زني را كه با مشخصة GIŠ. za-ap-an nu-
 ti-ipياد ش��دهاند ،يعني پاسخگوي رس��يدگي به گونهاي ويژه از چوب

يا گياه بودهاند ،نيز در اين ش��مار ميآيند ( . )1815 PFنگهبانان بابلي
ج��و ( )22/1827 ŠE. BAR. Lg nu-ti-ip- PFدر پارنيه Pārnya
 )(Bar-ir-ni-išنيز مزدش��ان در همين پله ج��اي دارد .البته دربارة
آنان اين را هم ميدانيم كه گذش��ته از اين جيرة گندم را هم هميش��ه
دريافت ميداش��تهاند كه در همس��نجي با جو دريافتيش��ان هم بسيار
بيش��تر است .آنان در سال پانزدهم هر كدام ماهانه يك كوزه (ليتر 9/7
=  )mar-ri-išم��ي ( )1830 PFدريافت كردهاند .در اين گيرودار گويا
اين مقدار در روند سالهاي بعد كوتاه شده و تا به نيم خود فرو كشيده
بوده اس��ت ( .)1811 PFاما آنچه ميتوان به خوبي چش��م داش��ت اين
اس��ت كه تنها س��ركارگران از چنين جيرة مي برخوردار ميگش��تهاند،
و ن��ه همة كس��اني كه در آنجا كار ميكردهان��د .از اين كه بگذريم ،هيچ
نمونة ديگري سراغ نداريم كه در آن كارگراني كه پايينترين مز ِد جو را
ميگيرند ،جيرة مي را به مقداري چنين زياد دريافت كرده بوده باش��ند.
كارگران ديگري نيز همچون نگهبان جو در همان پارنيه نام برده شدهاند
كه در ميانش��ان ليديهايها و تركيهايها نيز هس��تند (.)24/1823 PF
آنان همه دست كم جيرة غالت را دريافت مينمايند .بايد از خود پرسيد
كه اين نگهبانان جو ،به راس��تي انجام چه كاري را بر دوش داش��تهاند؟
از آنجايي كه شمارش��ان گاهي بس��يار باال رفته و از يكصد هم گذشته،
ش��دني نيس��ت كه كارش��ان براي نمونه چيزي مانند باالبيني انبارهاي
غالت پارنيه بوده باشد.
اين جس��تار كه چيثه وهوش« ،دس��تيار سرپرس��ت تش��ريفات دربار»،
خود ناچار ش��ده براي تأمين آنان رهنمودهايي براي كارمندان مربوطه
بنويسد ،نشان ميدهد كه آنان كارگراني بودهاند كه براي زماني گذرا به
كار گمارده ش��ده بودهاند .آنچه خوب با اين جستار جور در ميآيد ،اين
است كه اينان به ويژه براي كار در كشتزارها ،كاشت تخم و پيش از همه
محصول غالت به كار گمارده ميشدهاند.
كار كارگراني كه با مش��خصة  za-mi-šá-ipنام برده ميشوند و مانند
يادش��دگان از كمترين جيرة غالت برخوردار ميگش��تهاند ،هنچنان در
تاريكي ميماند (.)1818-1816 PF
گذش��ته از پاي��ة ماهانة جيرهه��ا 3 ،بان جو براي م��ردان و  2بان براي
زنان« ،جيرههاي فزايس��ته» گوناگوني هم هستي داشته است .تا جايي
كه ميتوانيم دريابيم اينها تنها ويژة كارگران س��اده بودهاند و سرچشمة
درآم��دي ديگر براي كس��اني بودهاند ك��ه در پايينترين پل��ة درآمدها
ايس��تاده بودهاند« .جيرههاي فزايس��ته» را باز ميتوان به دو گونه از هم
جدا كرد :آنهايي كه هميش��ه داده ميشدهاند و آنهايي كه به سببهايي
ويژه پرداخت ميگشتهاند.
پرداختي كه «س��ت» ( )sa-at, sa-utخوانده ميشده از گروه نخست
اس��ت ،و بيشتر با شكلهاي فعلي ديده ميشود( sa-ti-iš :زمان حال)،
( sa-ti-iš-daكامل) يا در ش��كل مجهول  sa-ti-qa/sa-tukو شكل
جمع منطبق  sa-ti-ib-baو هينتس براي فعل  sa-tiبرگردان «توزيع
كردن ،پخش كردن» را پيشنهاد ميكند .ر .ت .هالوگ در " "satمهفوم
" "a kind of special tationرا ديده و براي برگردان فعل ""feed
و براي اسم آن " "foodرا پيشنهاد كرده است.
آنچه با بررس��ي روش��ن ميشود ،اين اس��ت كه در بيشتر سندهايي كه
مفهوم " "satدر هر كدام از گونههايش پديدار ميش��ود ،پرداخت ماهانة
دگرگونيناپذيري را ميتوان بازش��ناخت .آن در اصل يك قه آرد ماهانه
اس��ت (براي نمونه بر  )1193 ,1102-1086 PF؛ اما مبلغ ميتواند به
گونة جو هم پرداخت ش��ود (ب��راي نمونه در ,.24ff :1944 ,1103 PF
 . ).67ff ,.ff 65 :1948 ;28ffپرداخ��ت ماهان��ة  0/5ني��ز بر آن افزوده

ميشود (براي نمونه در  )1123-1115 ,1113-1107 PFيا فوگان نيز
(براي نمونه بر  .)1131 ,1127-1125 PFيكي از س��ندها نيز از بخش
كردن دامهاي خرد س��خن ميگويد ( ،)1794 PFو حتي  30كارگر با
هم ماهانه يك دام كوچك دريافت ميكنند .دريافتكنندگانش را گروه
بزرگي از كارگران ميسازند كه از  544زن درزيگر (?176 ، )f pa-ša-be
كارگري كه آگاهي بيش از اين دربارهش��ان داده نشده و به آبميوهگير
( )GIŠ. GIR. Lg hu-ut-ti-ipس��اخته ميشود .دستور داده شدن
اين دام كوچك براي سه ماه بريده شده است .اين مدت زماني ،در پيوند
با واژة «س��ت» (ب��راي نمونه ب��ر ,9/1108 ,01/1100 ,95/1094 PF
 )1131فرارو ميآيد ،بيش از همه مدت ش��ش ماه اس��ت كه در سندها
آمده (ب��راي نمونه ب��ر -1096 ,93/1092 ,1090 ,1088-1086 PF
 )1193 ,1114-1110 ,1107-1102-1099اف��زون بر اين دادههايي
هم هس��تند كه مدتشان يك ماه است ،اما به هر روي مدت زماني بيش
از  6ماه به هيچ روي ياد نش��ده است .در برابر اينها ،رهنمودهايي هست
كه نشان ميدهد كارگران در سال ،اين پرداختي را كه " "satنام داشته،
با فاصلة شش ماه دريافت ميكردهاند 214 .كارگر كه در دژي در شيراز
كار ميكردهاند «ست» را «تا شش ماه براي سرتاسر سال» (6d. ITU.
)1105 Lg d. ha-tu-ma h. be-ul kap-pa-ut-tan-na, PF
دريافت داشتهاند .در برابر آن،جيرة فوگان كارگران بر 1130-1128 PF
هر كدام براي يك س��ال اس��ت ،اما شش ماه پس از آن داده ميشود .بر
 1129 PFحتي نازكس��نجانه آمده كه زمان درزيگر ،فوگان خود را در
روزهاي يكم ،سوم ،پنجم ،هفتم ،نهم و يازدهم ماه از سال بيست و دوم
(=  500بيش از ميالد) دريافت ميدارند .از اينجاس��ت كه اين برداشت
پيدا ميشود كه گويا «ست» به معناي سهميههاي استواري بوده ،ماهانه
يك قه آرد و يا جو و نيم قه مي و يا فوگاني كه كارگران ساده چه مرد و
چه زن ،يكسان و برابر دريافت ميداشتهاند .شايد با زبانزد «ست» مفهوم
«جيره» را ميرسانند ،چون در اين صورت ،شكلهاي فعلي پديدار شده
را هم برگردان خوبي ميتوان كرد.
«وي ]مرد[ تقسيم كرد ،آنان تقسيم كردند» sa-ti-iš
«وي ]مرد[ تقسيم كرده  /آنان تقسيم كردهاند» sa-ti-iš-da
«آن تقسيم شده» sa-ti-qa, sa-tuk
« (براي آنان) تقسيم شده»Sa-ti-ib-ba .
جيرهها تنها براي آدمها نيس��ت ،جانوران ه��م ميتوانند آن را دريافت
كنند .اينكه اينها هم جيرههايي بيرون از س��هميههاي راس��تين بوده ،از
اينها روش��ن ميش��ود كه چنين جانوراني بارها با عنوان «كه به چراگاه
رانده خواهند شد» ( )hal-sa-baيا « كه مال چراگاهند» (GIŠ. IN.
 ،Lg-naك��ه نيز يعني آنچه در چراگاه اس��ت) ياد ميش��وند .در اينجا
سخن ميتواند سر اسبها بوده باشد (براي نمونه 88/1687 ,1667 PF
 )2064 ,.52ff ,.48ff ,.39ff :1944 ،همچني��ن درب��ارة پرن��دگان در
( )1753 ,1745 ,1725 PFو درب��ارة دامهاي كوچك در ()1714 PF
رهنمودهايي در دست است.
با اين جيرهها اغلب گونهاي ديگر از سهمية ويژه كه " "sìpنام دارد نيز
رو در رو ميآي��د .در اينجا هم تا اندازهاي ميتوان جيرههاي اس��توار را
بازشناخت ،آن هم در بيشتر موردها يك قه براي نيمهاي از سال ،چنين
اس��ت كه ميتوانيم كه  6قه به عنوان «س��ت» و ي��ك قه آرد به عنوان
" ، "sìpروي ه��م  7ق��ه آرد براي هر كارگر ،براي اين مدت زماني اعتبار
داده ش��ده است (چنين است بر  .)1100 ,1093 ,87/1086 PFهر دو
جيرة فزايس��ته با زبانزد  sa-ut-ki-meمشخص شدهاند (، 1085 PF
 .) 1103اين به روش��ني گونهاي از  -satاست كه با پسوند نوشته شده،

ر .ت .هال��وك ب��ر اين اس��تpresumably satik (= satuk) + I." :
 "me, with metathesisدر آلماني براي آنكه فرقي ميان زبانزد سادة
" "satكه «جيره» برگردان ش��ده گذاشته باشيم ،ميتوانيم sa-ut-ki-
 meرا «اعتبار» برگردان كنيم.
جيرة " "sipنه در هم ة س��ندها باالس��ت .براي نمون��ه ميتواند دو برابر
باشد ،مانند  ، 1098 PFكه در آن آمده كارگر ماهانه  1/30بان دريافتي
دارد ،بر پاية آن در روي هم سه ماه يك قه ،فزايسته ميگيرد .اگر جيرة
فزايس��ته به گونة  kar-ma-zì-išپرداخت ش��ده باش��د (,1088 PF
 )1099 ,1091 ,kar-ma-iz-zì-iš-1089ه��ر پن��ج كارگر روي هم
ماهانه يك قه دريافت داش��تهاند .در اينجا بايد سخن هر جايگاهي ويژه
براي آرد بوده باش��د ،چرا كه  ZÍD. DA. Lgرا ميتوان گرم س��ومري
«آرد» ش��مرد و  kar-ma-zí-išرا ني��ز در  ZÍD. DA. Lgخالص��ه
نمود.
اما گاهي هم كمتر از يك قه به عنوان «س��يپ» هزينه ش��ده است40 .
كارگر روي  1097 PFهر كدام ماهانه تنها قه آرد دريافت مينمايند.
آنان ب��از يك قه آرد ماهانه هم جيره ميگيرند .البته واژة «س��يپ» در
اين پيوند نيامده ،ب��ه جاي آن در پايان لوحه ميخوابانيمh. hal-mi :
« hišà-ma hu-el gal da-a-ki šà-riجي��ره ـ دروازهاي ديگ��ر در
اين لوح كوچك مهر شده (از نگاه واژگاني :مهر) دربر گرفته شده است».
واژة «دروازه» در اينجا تصويري اس��ت كه «كاخ ش��اه» را ميرساند و يا
جايگاه باالترين ديوان اداري تختجمش��يد را به بالفاصله فروتر از ش��اه
بوده ،مشخص ميسازد .پسسخن سر جيرهاي است كه به گونة فزايسته
به فرمان ش��اه داده ميش��ده .اين «جيره ـ دروازة ديگ��ر» در اينجا در
جايگاهي ياد ميش��ود كه سندهاي ديگر واژة «سيپ» ميآيد .اين براي
ما رهنمودي بر اين است كه در اينجا جستار سر پرداخت ويژة خود شاه
اس��ت .رو نمودن واژة «ياري»  * )raifiš (ra-a-pi-išكه به روش��ني
پارس��ي اس��ت در جايگاه برابر با «س��يپ» به برگردان «ياري (شاهي)»
نزديك ميباشد.
اين «ياري (ش��اهي)» باره��ا در پيوند با ديگر م��واد طبيعي هم پديدار
ميش��ود .البته با س��ندهاي اندكي كه در دست اس��ت ،دشوار ميتوان
گفت كه آيا آن پرداختي اس��توار و دگرگونيناپذير بوده يا نه .چند لوح
از مرداني س��خن ميگويند كه يك ق��ه  GIŠ. za-liرا همچون «جيرة
ي��اري» ماهانه دريافت داش��تهاند ( .)1136-1133 PFمعناي اينگونة
غالت كه بسيار پربها بوده تاكنون تاريك مانده است .اما نكتة چشمگير
آن مردان است .پانزده پسر نوجوان پارسي كه از آنها
اين است كه تنها از ِ
سخن ميرود ،ماهانه  %5قه مي ترش ()GIŠ. sa-u-mar, sa-u-ur
را بهگونة فزايسته از شاه دريافت ميكنند ( .)1137 PFيكي از آنان كه
جايگاه سرپرستيش��ان را داراس��ت ،حتي يك قه دريافت ميكند146 .
كارگ��ر در جايگاهي به نام توكا ( )tam-qaهر كدام  5قه از اين مي را
براي درازاي يك س��ال ميگيرند ( .)1138 PFميوهها ،بيشتر همچون
«ياري ش��اهي» هزينه ميش��وند ،و با اين كار پرداختها بس��يار سخت
به ل��رزه در ميآيند .چهار قه انجير را بايد ب��راي هر يك گردانندة ابنار
( )kàn-da-raهمراه  290مرد ،بس��يار اندك شمرد ( .)1139 PFهر
كس��ي از خود ميپرسد ،انجيري تا اين اندازه كم ،اص ً
ال چگونه ميان آن
همه مرد بخش ميشده؟ اما برخالف آن ،بر  67 ،1140 PFكارگر10 ،
قه انجير را ماهانه دريافت ميدارند .در اينجا به جيرة بان انجير ماهانه
براي هر كارگر كه بر  44 / 1143 PFو  2046آمده نزديك ميش��ويم.
ليكيه��ا و كارگ��ران دامداري هر ك��دام يك قه انجي��ر ماهانه دريافت
ميكنن��د ( .)42-1141 PFهمچ��ون يك قه ،ماهانه ب��ه  34كارگر ،به

ش��كل  nu-ik-duپرداخت ميشود ( .)1147 PFچون تنها در همين
جا با اين محصول طبيعي روبهرو ميش��ويم .تاكنون روش��ن نگشته كه
آن يكي از توليدات غلهاي بوده يا گونهاي از ميوه .شصت نوجوان تراكي
 2ب��ان گردو ( )GIŠ. kaz-laي فزايس��ت ه هم ماهانه دريافت ميكنند؛
پس به هر كدامشان قه ميسد ( .)1987 PFانجير و گردو بر پاية PF
« 1146ياري شاهي» دانس��ته و داده ميشدهاند .چون آگاهي بيشتري
در دست نيست ،نميتوان گفت كه هر فردي چه اندازه از آنها را دريافت
ميكرده است.
از دريافت كنندگان اين «جيرههاي ويژه» يعني «سهميهها» و «ياريهاي
شاهي» چندان چيزي افزونتر نميدانيم .آنها كارگر ( )kur-tašناميده
ميشوند ،گهگاه هم كارگران شاه (براي نمونه روي )1127 ,1092 PF
نام ميگيرند؛ گاهي هم آنها را كمر بسته براي خدمت به شهبانو رتهبامه
( )1109 ,1098 PFميبينيم .بارها آنها كارگران بيگانهاند ،براي نمونه
ليكيها ( ،)1100 ,42 / 1141 PFتراكيها (,1126 ,1091 ,1085 PF
 ،)1989كريها ( )1123 PFو س��غديها ( .)1132 PFكارگراني كه با
واژة  har-ri-nu-ipمش��خص ميش��وند ،بايد كاري ويژه داشته بوده
باشند ،چون بيشترشان زن هستند (,1125 ,1091 ,1088-1086 PF
 ، )1193دربارة زنان  pa-šà-beنيز چنين است ،آنها بايد درزيگر بوده
باش��ند .)1794 ,29 / 1128-1091-1080 PF( .ني��ز گنجبانان (PF
 ،)1120كارگ��ران دژ ( ،)1105 PFكارگران آبميوه (GIŠ. GIR. lg
 ،)1794 hu-ut-ti-ip-PFو رنگرزان ساختماني ( 11 / 1110 PFـ
?  )hh. kar-su-ipهم نام برده ميش��وند .يك بار هم س��خن از ،390
 f. ab-ba-uk-qa-na-ipميرود ( .)1944 PFاينكه اين زنها انجام
چه كاري را بر دوش داشتهاند ،همچنان تاريك مانده .اما روي هم رفته
روش��ن است كه اين جيرههاي ويژه براي آن دسته از گروههاي اشخاص
بوده كه گذشته از اين جيرهها ،سهمية اندكي را دريافت ميداشتهاند.
اعتبارهايي به كارمندان پرداخت شده كه ki-ti-kaš-be / ti-ti-ya-
 )1193 ,1091 ,89 / 1088 ,/ 1125 kaš-be (PFي��ا ti-ud-da
 hu-ut-ti-raدر ص��ورت مف��رد ،و ti-ud-da hu-ut-ti-ip / hu-
 ut-ti-ib-baدر صورت جمع نام دارد ( .)1794 / 1110 ,1092 PFو
هينتس  ti-ti-kaš-beرا به واژة پارسي باستان  *didiyakaبرگردانده
و آن را «باالبين ،كنترلچي» برگردان كرده اس��ت .اما وي ti-ud-da
 hu-ut-ti-raرا آميختهاي پارسي ـ ايالمي ميبيند كه با
* -diδakaraبرابر اس��ت و آن را «استاد بنا» برگردان نموده .بررسي
لوحها نشان ميدهد كه اين هر دو واژه ،همسان هم ،كارمندي را مشخص
ميكنند كه پاس��خگويي تقس��يم جيرههاي ويژه را بر دوش داشته و هر
دو تنها در پيوند با همين .جس��تار رودررو ميشوند .از اين روي ميتوان
گمان كرد كه اين هر دو واژه يك پيشه را ميرسانند و بخش نخست آنها
 -didيا  -titهمراه هم اس��ت .از اينجاس��ت كه به برگردان «استاد بنا»
ميرسيم .اگر بخواهيم س ِر « *did iyakaباالبين» بمانيم هم ti-ud-
« da hu-ut-ti-raباالبيني ـ كننده» معني خواهد داد.
در برخ��ي موردها اين «باالبينها» به تأمي��ن زنان نوزا نيز ميپردازند و
به آنها جيرة ويرة تعيين ش��دة غ�لات ( )1236 ,1222 PFو مي (PF
 )1953 ,1214ميدهند .در دو بنچاك ،باالبينان س��هميههاي زنان زائو
را ميدهن��د و اين بهتر از  )zí-za-el (-meنمايان اس��ت (1215 PF
 .)16 /پ��س م��ا در اينجا باز بنچاك را مييابيم كه از گونهاي جيرة ويژه
س��خن ميگوي��د .از اينجا كه بگذري��م ،اين تنها در ي��ك نبچاك ديگر
آم��ده ( .)1200 PFدر آن ،زنان درزيگري ك��ه si-ut-ma-mu-ba
ناميده ميش��وند ،مي را به عن��وان  )zí-za-el (maدريافت ميكنند.

زنان زائو يا كارگراني كه ( si-ut-ma-ipنيز  )si-ud-du-maناميده
ميش��وند ،چنين جيرة ويژهاي را دريافت ميكنن��د ،در همة موردهاي
ديگر ( qa-ma-kašني��ز qa-ma-qa-iš، qa-ma-ak-kaš، qa-
ma-qa، qa-ma-qa-um، qa-ma-ik-qa، qa-ma-ak-ku
و  )qa-man-kašنام داده ش��دهاند .و .هينتس در اينجا واژة پارس��ي
باس��تان  kāmakaرا دي��ده و آن را «خوراك دلخ��واه» برگردان كرده.
مفهوم ايالمي برابر آن بايد  )zì-za-el (-maباشد.
اكن��ون بايد پرس��يد دريافت كنن��دگان اين «خوراكه��اي دلخوا» چه
كس��اني بودهان��د؟ يكي از چيزهايي ك��ه ميدانيم همان اس��ت كه هم
اينك ياد كرديم ،يعني زناني كه تازه زاييده بودهاند .آنها جيرة استواري
از «خ��وراك دلخ��واه» را دريافت ميكنند كه به پس��ر ي��ا دختر بودن
كودكش��ان بستگي دارد .اگر زني دختر زاييده باشد ،دو بان جو دريافت
ميكن��د (براي نمون��ه در  )1228 ,24 / 1223 PFو نيز يك كوزه مي
(براي نمونه در  .)1212 PFبراي نوزاد دختر ،اين پرداختها به نس��يم
ميرس��ند ،يعني به يك بان جو (براي نمونه در  )24 / 1223 PFو نيز
ني��م كوزه مي يا فوگان (ب��راي نمونه در  )1217 / 1212 PFگويا زنان
زائ��و ( )f. ra-ti-ipاي��ن پرداختها را براي روي ه��م پنج ماه دريافت
ميداش��تهاند (براي نمونه بنگريد به  .)ff 32 :1944 ,1223 PFكهگاه
ب��ه جاي پرداخت جو ،تا اندازهاي گون��هاي ديگر از غالت جاي آن را پر
ميكند؛ چنين اس��ت كه در  1232 PFبا گندم (?  )ŠE. GIG. Lgو
جو (? ] )mi-ut-tiبا هم[ روبهرو ميشويم.
در دنباله بايد يادآور ش��د كه اغل��ب كارگراني كه با مفهوم za-mi-ip
(نيز  )za-u-mi-ipش��خصيت روش��نتري مييابند ،به عنوان دريافت
كنندگان «خوراك دلخواه» نام برده ميش��وند .معموالً اين را رهنمودي
بر بسنده بودن آن دانستهاند ،گهگاه دادهها دامنة بزرگتري دارند؛ براي
نمونه ميبينيم كه  har-ri-nu-ipكارگران زن (،)1165 ,1153 PF
درزيگ��ران زن ( ،)1165 f. pa-šà-be-PFمردان��ي كه hal-laگر نام
ميگيرند ( )1533 PFو نيز سغديها ( )1629 PFميتوانند اين ويژگي
را دارا باش��ند .و هينت��س اين زبانزد را با  za-u-mi-inكه در س��نگ
نبش��تههاي هخامنشي بس��يار آمده و كم و بيش «تالش مهرآميز ،كار»
معني ميدهد ،يكس��ان دانس��ته .ر .ت .هالوك هم به چنين برداش��تي
پيوس��ته و برگردان " "exertersپيش��نهاد ميكند .به هر روي روشن
اس��ت كه كارگراني كه چنين ويژه ميگردند ،يا بايد بس��يار سخت كار
ميكرده بوده باش��ند ،يا تالش��ي بيرون از عادت ورزيده بوده باش��ند .از
اي��ن روي آنان هم به مانند زنان زائو ،پاداش��ي ويژه را به گونة «خوراك
دلخواه» دريافت ميكردهاند .اينكه به هر روي ،اين سهميهاي فوقالعاده
بوده ،از اين نكتة بنيادين روش��ن ميشود كه كارگراني كه za-mi-ip
نام گرفتهاند ،تنها در پيوند با جيرههاي ويژه پديدار ميگردند .همچنين
نميتوان گفت كه اين «پاداشها» اندازة معيني داش��تهاند ،روشن است
كه هر كدام از آنها بر پاية كار انجام شده ،به اندازهاي ويژه خود پرداخت
ميگش��تهاند .براي نمون��ه گروهي از « 129كارگر كار س��نگين» روي
ه��م  53بان از گونهاي از غ�لات دريافت ميكند (GIŠ. tar-mu-PF
 )1058ميتوان انگاش��ت كه اين مبلغ ،براي همة س��ال پرداخت شده،
چون روي لوح تنها س��ال آمده ،و آگاهي از ماه در آن نيست .پس براي
هر كدام از آنها سهمية ماهانهاي كم و بيش برابر با  1/3ليتر ( %34قه)
ميافتد .همين گروه كارگري در س��ال گذش��ته و س��ال پيش از آن هم
از دست همان كارمند ،منچكه Mançaka (Man-ša-qa, Man-
 )šà-ak-qaهمي��ن جيرة ويژة غله را گرفته اس��ت ()10 / 1609 PF
اما  30مرد بر  1576 PFهر كدام يك قه در ماه دريافت داش��تهاند .بر

بيش��تر اين بنچاكها نيامده كه سخنسر چند كارگر است .در كنار غله
و جو ،آرد ( ،)1604 ,1192 PFجوي برش��ته (? ŠE. SA. A. lg-PF
 )1604و مالت (?  )1179 ha-ma-ra-PFنيز به چش��م ميخورد كه
به كارگراني  za-mi-ipنام گرفتهاند ،داده شده .مي و فوگان نيز تأمين
ميگ��ردد (،1623 ،1619 ،1617-1615 ،1612 ،1533 ،1165 PF
 )29 / 1628 ،1626خرم��ا و ب��ادام (?  )GIŠ. ha-su-urهم همچون
خوراك فزايسته داده ميشوند.
كارمن��دي به نام رتخش��ره Rtaxšara (Ir-taš-ra, Ir-da-ak-šà-
 )raكه ش��صت كوزه مي به «كارگران س��نگين كار» داده (،)1612 PF
معم��والً با همين كاروكرد ديده ميش��وند .وي همچني��ن زنان زائو و f.
 ab-ba-uk-qa-iš-beرا ب��ا جو كه عن��وان «خوراك دلخواه» را دارد
تأمي��ن مينماي��د ( .)1223 PFاين بُنچاك يگان��ه ،يك جاي ديگر هم
ثبت ش��ده ،در صورتحساب بزرگ  . 1944 PFدر آنجا بيدرنگ آورده
ش��ده كه «كارگران سنگينكار» از رتخش��ره «خوراك دلخواه» دريافت
كردهان��د f. ab-ba-uk-qa-iš-be .تنها بر بنچاك يگانه ياد ش��ده و
در صورتحس��اب كلي تنها  za-mi-ipنوش��ته گشته ،اما در هر دو 5
ب��ان جو همچون  qa-ma-kašثبت گريده ،اين پرس��ش پيش ميآيد
كه آيا اين  ab-bu-uk-qa-iš-beبرابر پارس��ي باس��تان واژة ايالمي
 za-mi-ipنيست؟
ي��ك گروه ديگر از كس��اني كه «خ��وراك دلخواه» درياف��ت كردهاند با
واژگان si-ut-ma-ip (si-ut-ma-ib-ba ، si-ut-ma-um-ba،
 )zí-ut-ma-ip،si-ud-du-ma-ipمشخص گشتهاند .آنها در اصل،
تنها كارگر ( )kur-tašناميده ميش��وند ،گهگاه نيز بهتر ويژه شدهاند و
نگهبان گن��ج نام گرفتهاند ( )1158 PFو يا زنان درزيگر (.)1200 PF
پس از بررسيهاي بسيار ميتوان پذيرفت كه اين  si-ut-ma-ipبا كار
و بازدهاي ويژه ،از ديگران برجس��تهتر بودهاند و اين جيرههاي ويژه براي
همين به آنها داده ش��ده اس��ت .اندازههايي كه هر كدام از آنها دريافت
نموده ،تنها گاهي ثبت شده .هر كدام از يك صد كارگر گنجخانه يك قه
مي ب��راي يك ماه دريافت ميدارد ( ،)1158 PFهمچنين  55كارگري
كه بر  1161 PFبيشتر شناسا نشدهاند ،نيز چنيناند .اما  90كارگر PF
 1195هر كدام تنها قه مي ماهانه دريافت كردهاند .مي همچون جيره،
بيش��تر از پيش ب��راي كارگران  si-ut-ma-ipنام برده ميش��ود (PF
 -1200 ،1180 ،1162-1159در آنجا نه  ،*kāmakaبلكه zí-za-el
 1758-1613 ,][-maـ براي اس��بي كه بيگمان بازدهاي ويژه داشته)،
اما فوگان نيز ميتوانسته به آنها داده شود (/ 1624-1218 PF ,1627
 .)25اما جيرة جو هم مانند س��هميههاي فزايستة ديگر پديدار ميشود
(1946 ،1173 ،1163 PFـ باز براي يك اس��ب) .اينگونه تقسيم تنها
و تنها يك جا روش��نگري داده ميشود ،در آنجا  90كارگر هر كدامشان
ماهانه يك قه جو دريافت ميكنند ( .)1940 PFيك نبچاك هم سخن
از انجيرهايي ميگويد كه همچون «خوراك دلخواه» براي si-ud-du-
 )1949 ma-ip (PFنام برده ميشود .اينها براي روي هم  12ماه داده
ميشوند .پس براي هر كدام از كارگران كمتر از ماهانه قه ميافتد.
گذش��ته از سه گروهي كه چنان كه تا اينجا گفتيم دريافت كنندة qa-
 ma-kašبودهان��د ،زناني كه تازه زاييدهاند ( ،)f. ra-ti-ipكارگراني كه
با كوشش بس��يار برجسته شناخته ميگردند ( ،)za-mi-ipو آناني كه
 si-ut-ma-ipناميده ميش��وند ،نيز كارگران بيگانه هم در پيوند با آن
ميآيند ،اين گروه واپس��ين بيشتر از تراكيها (،1176 ،72 / 1171 PF
 ،)1575ليكن ( ،)72 / 1171 PFسغديها ( )1175 PFو كاپادوكيها
( )1156 PF ,1165س��اخته ميش��وند .گهگاه نامهاي پيشهها هم ياد

ميگردن��د :زن��ان درزيگ��ر (,172 / 1171 PF( ،)1171 PF ,1165
 har-ri-nu-ip )1165يا ( .kar-su-ip )1169 PFدربارة همة اين
موردها ميتوان گمان زد ايش��ان نيز از گردههاي برجستهاي بودهاند ،اما
اين جستار به گونهاي ويژه نگاشته نشده است.
جان س��خن اينكه آنچه « *kāmakaخوراك دلخواه» (به ايالمي zì-
 )]za-el [-maناميده ميشود ،جيرة ويژهاي ويژة بازدههاي خاص بوده
را مش��خص ميس��ازد ،اندازة آنها بر پاية نياز بريده ميگشته؛ تنها براي
زن��ان زائو هيچ دگرگوني نميپرفته اس��ت« .اعتبار» ()sa-ut-ki-me
اتي كه براي مدتزمان بيشتري در نگر گرفته ميشدهاند و از سهميه
( )sa-atو ياري (ش��اهي) ( )sipس��اخته ميگشتهاند ،معموالً به دست
كارمن��دي ك��ه «باالبي��ن» ( ti-ti-kaš-beي��ا ti-ud-da hu-ut-
 )ti-ipنام داش��ته داده ميش��دهاند ،چنين است كه «س��ر روحانيان»
(* )-āJravapatiتنه��ا ب��ر (،1949 ،55 / 1154 ،72 / 1171 PF
 )1153در پيوس��تگي ب��ا پرداخت ويژة «خ��وراك دلخواه» (qa-ma-
 )kašپديدار ميگردند .آنان را بايد كس��ان مطمئني بوده باش��ند كه در
بخش كردن اين س��همية ويژه ،دستي مسئوالنه داشتهاند .در زبان نوين
امروزي ميتوان آنان را «م��ددكار اجتماعي» ناميد .اين محدوديتهاي
مس��ئوليت در زمينة تقسيم س��همية ويژه ،گوناگوني آنان را به روشني
پديدار ميسازد.
پارهاي از بنچاكها روش��ن ميس��ازند كه حقوقه��ا در درون يك گروه
ش��غلي ،چگونه بر پاية كاروكرد هر كس پلهبندي ميشده .در اين زمينه
براي نمونه ميتوان از  999 PFبهره گرفت .در اين لوحه سخن از زنان
درزيگر ( )f. pa-šabاست كه چند مرد هم در ميانشان هستند .چندين
ك��ودك كه هر كدام سهميهش��ان را ب��ر پاية گروه س��ني خود دريافت
ميكنند ،نام برده ميش��وند .سه سازندة پرده (kàn-su-qa hu-ut-
 )ti-ipو هفت سازندة جامة بيآستين ( )tuk-li-hu-ti-ipكه در هيچ
كدام از دو مورد روشن نشده مرد يا زناند ،دو بان جو دريافت ميدارند.
ي��ك  hh. zì-ul-pi-raو يك  hh. ra-za-ak-qaهم بر آنها افزوده
ميشوند .اين هر دو مفهوم تنها بر روي همين لوحه نمودار ميگردند ،و
معنايش��ان تاكنون روشن نشده است .اگر آنگونه كه مينمايد هر كدام
گوياي مردي باش��ند ،اينكه هر كدام ماهانه  2بان جو دريافت ميكنند،
پايين تر از اندازة معمول براي مردان است .يگانه چيزي كه اين را روشن
ميسازد اين نكته است كه آنها نوجوان بودهاند و در آن كارگاه تازه دوره
ميديدهاند .آنچه اين نگاه را پذيرفتني ميكند ،خود اين لوحه اس��ت ،بر
لوحي ديگر نيز مردي كه با  hh. zì-ul-pi-raمش��خص ش��ده ،ماهانه
 4ب��ان دريافت ميدارد .زني را هم ميتوان با او به ش��مار آورد ،زني كه
همراه ديگران است و ماهانه  2بان دريافت ميكند .دو بانو كه «باالپوش
ظريف» (؟) ميس��ازند (f. MUNUS. lg ip-lak-ra-mi-ya hu-
 )ut-ti-ipنيز دو بان جو را همچون س��هميه دريافت مينمايند؛ بانويي
كه همين مشغوليت را دارد  2/5بان ميگيرد ،و هفت بانوي ديگر حتي
 3ب��ان درياف��ت ميكنند .از اينجاس��ت كه ميتوان گف��ت گويا  3بان،
پرداخت معمول بوده ،البته اگر چيستي اين مشغوليت را درست دريافته
باش��يم .ديگران هنوز در دورة آموزشي خواهند بود و شايد بتوان آنها را
ش��اگرد (با  2بان مزد) و ش��اگرد آموزش ديده (با  2/5بان مزد) شمرد.
بانواني كه «جامة ظريف» ( )ra-mi-ya-tuk-liو «پردة نازك» (ra-
 ، mi-ya-kàn- kàn-su-qaو يا  )kàn-su-uk-qaتوليد ميكنند
نيز چنيناند .بس��ياري از ايشان 21 ،و  3 ،18بان جو دريافت ميكنند،
اي��ن در حالي اس��ت كه هر كدام از بانوان هر ك��دام از گروهها تنها 2/5
ب��ان ميگيرند .دو روغنگر ( )GIŠ. i. lg hu-ut-ti-ipنيز در ش��مار

كس��اني هس��تند كه  3بان دريافت ميدارند ،از آنجايي كه آنان مردند،
اين پايينترين اندازة دستمزدش��ان است zì-ul-pi-ra .هايي كه پيش
از اين يادشان كرديم و نيز ده بانويي كه «جامة بسيار ظريف» (tuk-li-
 )ba-ri-išتوليد ميكنند ،ماهانه  4بان دريافت ميدارند ،دربارة بانويي
كه «باالپوش بس��يار ظريف» ( )lu-ip-lak ba-ri-isتوليد ميكنند،
نيز چنين است .سه مردي كه همين كار را انجام ميدهند 4/5 ،بان جو
ميگيرند .چنين است كه براي مرداني كه همين كار را انجام ميدهند،
سهمية بيشتري در نگر گرفته شده است .اگر اين اندازهها را در پويند با
هر كدام از س��هميههاي جداگانه در نگر داريم ،ميبينيم كه اين كار به
سود بانوان بوده است .چون آنان  2بان بيشتر دريافت ميكنند ،يعني دو
برابر دست كم سهميه ،در حالي كه مردها تنها  1/5بان بيشتر ميگيرند
كه نيمي از دست كم جيرهشان ميشود.
آنچه با اين رويكرد ،هماهنگ است ،اين است كه در همة موردهايي كه
سرپرس��تان درزيگران ياد ميشوند ،باز با يك بانو روبهرو ميشويم .آنان
دريافتي بسيار باالتري دارند .چنين سرپرستي ماهانه  5بان جو دريافت
ميكند ( ،)847 PFو البته گذش��ته از آن 3 ،كوزه مي (,76 / 875 PF
 )1012و حتي يك سوم يك دام كوچك را (.)1790 PF
گويا اين اندازة دس��تمزد براي سرپرس��تان دگرگون��ي نميپذيرفته آن
را ب��ر چندين بنچاك ديگر هم باز مييابيم كه صورتحس��اب كاركنان
«گنجخانهها» ميباش��ند .در اين كارخانهه��اي كارگاه مانند هم ،كم و
بيش هميش��ه زنان ،سرپرست بودهاند .آنان نيز ماهانه  5بان جو دريافت
مينمايند ( )58 / 957 ,940 ,66 / 865 PFو سه كوزه مي (-877 PF
 .)908-896 ,892-890 ,888دربارة تقسيم گوشت شوربختانه بنچاك
ديگري در دس��ت نداريم .اين سرپرستها اگر با عنواني ياد شده باشند،
با واژة ايالمي  a-ràš-šà-raمش��خص گشتهاند .ر .ت .هالوك اين واژه
را پيوس��ته به واژة ايالمي « ir-šà-raبزرگ» ميداند .باز يك مرد و دو
زن ك��ه نيز  3كوزه مي را همچون جي��رة ماهانه دريافت ميكنند (PF
(جمع  )ir-šà-raناميده ميش��وند .گويا كساني كه
ir-šà-ip ،)1076
ِ
دو بار ديگر هم با آنها روبهرو ميش��ويم ،همينها باشند ،آنها در آنجاها
 ma-ti-iš-tut-kaš-beنام ميگيرند ( .)64 / 1063 PFاين نوش��ته
با « *ma ištakāسرپرس��ت» (جمع) پارسي باستان يكي است .شش
زني كه  ha-la-ir-ma-ri-yaميكنند ( )31 PFaماهانه و سه كوزه
م��ي دريافت ميدارند ،نيز در پلة سرپرس��تي جاي دارند .و .هينتس در
 ma-ri-yaواژة پارس��ي باستان « *-varyaبراي گزيننده» = «خوب»
را ميبيند؛  ha-la-irآنگونه كه ر .ت .هالوك روشن ساخته بايد با ŠE.
« SA. Aجوهاي برشته» (؟) يكي باشد ،چرا كه (Hi-ya-u-qa-pìr-
 šà, Hi-ú-uk-qa-bar-da) Yaugabrδaكه به عنوان سرپرست،
مي براي اين بانوان دريافت ميكند ،در جايي ديگر ( )12 PFaسرپرست
گ��روه مرداني اس��ت ك��ه  ŠE. SA. A. lg mar-ri-išتوليد ميكنند.
تنه��ا در يك موزه ،مردي ك��ه نيز در گنجخان��ه كار ميكرده ،جيرهاي
باالتر از سرپرس��تان ،يعني  6بان ج��و ( )865 PFدريافت ميكند .وي
را با واژة  at-na-nu-iš-ki-raمش��خص ساختهاند .و .هينتس معني
«گوهربان» را براي اين واژه پيشنهاد كرده است .انديشيد كه  6بان ذهناً
از  5بان بيشتر است ،اما اگر آن را در پيوند با دست كم جيرهها ببينيم،
آن را ديگر گونه خواهيم يافت آنگاه  6بان ،براي كارمندان مرد ،جيرهاي
ِ
دست
دو برابر خواهد بود ،اين در حالي است كه سرپرست دو و نيم برابر
كم جيره را براي بانوان دريافت داشته است.
ِ
انبارداران ( ،e-ti-raجمع )e-ti-ip :كه ماهانه  4بان جو و دو كوزه مي
( )879 PFدريافت ميكنند ،در ترتيب پس از آنان ميافتند .هنرمندان

پيش��هور (=  ba-ri-kur-ràšبه پارسي باس��تان -bāryakara( :نيز
در همين پله جاي ميگيرند ،در اينجا مردان و زناني كه بس��يار بيش��تر
از آنانن��د ،هم��ه يك ان��دازه را درياف��ت ميكنن��د ( .)66 / 865 PFتو
فيري كه هس��ت در جيرههاي مي اس��ت .پرداختهاي نيروهاي كار در
گنجخان��ة پيتنه ( Pi-ut-tan-na) Pitanaنش��ان ميدهند كه يك
زن سرپرس��ت ( 5بان جو) ،يك مرد و س��ه زن (هر كدام  4بان جو؛ PF
 )58 / 957درياف��ت داش��تهاند ،بنچاكهاي پيوس��ته به جيرة مي آنان
نيز در دس��ت اس��ت ( .)04 / 903 PFبر پاية آنها زن سرپرس��ت مانند
هميش��ه  3كوزه ،مرد  ،2و س��ه زن يك كوزه دريافت مينمايند .تقسيم
مي ،برابري جيرههاي جو را به هم ميزند .همچنين يك كاتب پيشهمند
در گنجخان��ه ( )866 ti-pi-ra-PFماهان��ه  4بان جو دريافت ميدارد،
و مردي كه با  tap-mi-ki-ul-ki-raمش��خص شده ( )865 PFنيز
همين مزد را دريافت داشته است.
باز مرداني زيردست آنان كار ميكنند كه «گنجبان» (qa-ap-nu-iš-
 ،ki-raجم��ع )qa-ap-nu-iš-ki-ip :ن��ام دارند .آنها ماهانه  3/5بان
ج��و ( )66 / 865 PFو ي��ك كوزه آبج��و ( .)879 PFدريافت ميكنند.
 3بان جو به «كارگران ظريف» (=  ra-mi-kur-ràšپارس��ي باس��تان
 )*ramya-karaپرداخ��ت ش��ده ،و ب��از هم به مرد ي��ا زن بودن آنها
هيچ نگرش��ي افگنده نشده اس��ت ( .)66 / 865 PFپس در اينجا زنها
بهتر استخدام ميش��دهاند ،چون به مردان پايينترين دستمزد پرداخت
ميشده« .تأمين كنندگان اسبابخانه» (ha-za-ir-na- nu-ti-ip-
 )865 PFو يا «توليدكنندگان اسبابخانه» (ha-za-ir-na-qa-ra-
 )866 PFنيز همان را دريافت ميكنند ،همچنين اس��ت دربارة مرداني
ك��ه با  mu-la-tab-beكاركنان زن با  2ب��ان جو ماهانهam-ma- ،
« lu-ipزنان آماده كنندة جيرهها» ( )gal-hu-ut-ti-ipدر اينجا در
پايينترين پله جاي دارند ،حتي خود شاهبانو (.)66 / 865 PF
كس��اني ك��ه در راه بودهاند ،بيش��تر از همه به س��ادگي «آقايان» (ša-
 )lu-ipنامي��ده ميش��وند و در اصل روزانه  1/5ق��ه آرد ،يعني  4/5بان
در م��اه دريافت ميكنند ،در جايي كه پيش��كاران آنان ( pu-huيا li-
كم دريافتي ،يعن��ي  3بان ميگيرند .گهگاه نام پيش��ة
 )ba-ipدس��ت ِ
رهس��پاران نيز ياد ميش��ود كه البته معنايش معموالً روش��ن نيست« .
پليسها» ( uk-ba-za-nu-ya-ipـ 1348 PF؛ ib-ba- 1079 PF
 )za-nuني��ز براي نمونه  4/5بان آرد ماهان��ه دريافت ميكنند .آنان از
اين گذش��ته ماهانه  0/02بان آرد ماهان��ه دريافت ميكنند .آنان از اين
گذشته ماهانه  0/02كوزه آبجو نيز ميگيرند ( .)1279 PFاما در اينجا
همچنين مينمايد كه گويا آنان هم نخس��ت بايد يك دورة آموزش��ي را
ميگذراندهاند و تازه پس از آن ميتوانستهاند اين مبلغ را دريافت دارند،
چ��ون در بنچاكي ديگر ( 23 )1061 PFت��ن از اين «پليسها» (hu-
 )ba-za-nu-ya-ipهر كدام دس��ت كم دريافت��ي 3 ،بان را گرفتهاند.
در اينجا هم جوانترها تنها  2بان دريافت مينمايند.
مالن��دگان ( ،ha-su-raجمع )ha-su-ip :بابل��ي نيز ماهانه  4/5بان
آرد م��زد ميگيرن��د ( .)783 PFدربارة اينان كه در خدمت سرپرس��ت
تش��ريفات دربار ،فرنكه ( )1806 PFيا دس��تيار او چيثه و هوش (PF
 )1814بودهان��د ،همين را ميدانيم كه گذش��ته از اين ماهانه يك كوزه
مي هم دريافت ميداشتهاند.
پيكها ( )hu-ut-lak-1303-1301 PFهم در همين پلة دستمزدها
ميافتن��د ،و يا «پيكهاي تيزرو ( Pìr-ra-da-iz-zì-išـ ,1285 PF
 )1329 ,21 / 1320 ,35 / 1334ني��ز چنين روزگاري دارند .اينكه اين
 2قهاي كه چنين پيكي دريافت ميداشته ( )1559 PFبراي چه مدتي

بوده ،روش��ن نيست .اين بنچاك دس��ت كم نشان ميدهد كه جيرة مي
يكي از س��هميههاي معمول پيكها بوده اس��ت .برخي ا ز آنان كه شايد
پيامهاي پرشتاب يا ارزشمند داشتهاند ،برجستهتر از اين به نگر ميآيند،
آن��ان حتي  2قه آرد روزانه هم دريافت داش��تهاند ()1319 ,1315 PF
دربارة اينكه آيا چنين جيرهبندي تنها براي زمان مأموريت ايش��ان بوده،
يا دس��تمزدي نهادينه بوده ،چيزي نميتوان گفت« .نيزهداران» كه يا با
نام پارسي  )rštibara-* (iš-ti-bar-ra) (PF a15يا با برابر ايالمي
آن ( GIŠ. ŠI. KAK ku-ti-ra )1286 PFخوانده ش��دهاند ،ماهانه
 4/5بان آرد دريافت ميكنند .راس��تكه )Rāstaka (Ra-iš-tuk-qa
كه در بنچاكهاي گوناگون ،گاهي اين و گاهي آن عنوان را دراد ،گذشته
از اين با مش��خصة  da-ut-ti-ma-raبر  15 PFaهم پديدار ميشود،
واژهاي ك��ه ر .ت .هال��وك آن را " "Coanterميخواند .اين مردان كه
جنگاف��زار نيزه را داش��تهاند ،در خدمت تأمين امنيت راههاي كش��ور
بودهاند .آنها گذش��ته از جيرههاي آرد ،ماهان��ه  3كوزه مي هم دريافت
ميكنن��د ( .)31 / 30 ,23-21 PFaمرداني كه بگهخيه (Ba-qa-gi-
 ya) Bagaxayaسهميهش��ان را دريافت مينمايد ( ،)1567 PFهمين
اندازه مي را گرفتهاند .وي با  iš-ti-ma-raمش��خص ش��ده است .اين
واژه تنها در همين جاست .پرسشي كه پيش ميآيد اين است كه آيا اين
لغزش��ي در نوشتار بوده كه دربارة  iš-ti-bar-raپيش آمده ،با اين در
آميزهاي اس��ت از بخش نخست اين واژه و بخش دوم da-ut-ti-ma-
 ،raچون اين هر دو واژه ،هميشه بافته به هم رونما ميشوند.
كاروك��رد «قاض��ي» ي��ا " )law officer". (da-ud-da-bar-raكه
ماهان��ه  3كوزه آبج��و دريافت ميكند هم با تكليفه��اي اين كارمندان
خويشاوندي دارد ( )1272 PFنيز «دژخيم» ()na-an-nu-iš-ki-ra
سرپرس��ت تشريفات دربار فرنكه كه  4/5بان آرد ماهانه دريافت ميكند
( )1371 PFرا نيز بايد به آنان افزود .دربارة اندازة جيرة مي او ،بنچاكي
در دست نيست.
اي��ن اندازة س��همية ماهانه  4/5بان آرد و س��ه كوزه آبج��و ،براي نمونه
پريتك��ه ( Bar-/ Ba-ri-tuk-qa) Paritakaرا ني��ز دربر ميگيرد.
درب��ارة او تنه��ا همين را ميدانيم كه وي بيش��تر به فرمان ش��اه در راه
اس��ت و در اين كار  SUM + IR?lgميبرد ( .)1554 ,1453 PFشايد
وي يكي از راهبران رهس��پاريها باش��د كه معموالً پديدار ميش��وند و
 )paristāva-* (ba-ri-iš-da-maيا kārapati-* (qa-ra-bat-
 )ti-išنام دارند ،يعني همواره با زنانزدهاي پارسي خوانده ميشوند .تنها
از جيرة آرد آنها سخن رفته كه البته آن هم ماهانه  4/5بان است (1340
 1489 ,1444 ,1440 ,41 /و  .)1363 ,1375 ,1338 PFاما در ميان
اين راهبران رهسپاري ،رهبراني هستند كه با دريافتي باالتر ،برجستهتر
مينمايند .براي نمونه هوويستوه )Huvistva (Ù- mi-iš-du-ma
ك��ه بر پاي��ة  1408 PFروزانه  2ق��ه آرد ،يعني  6ب��ان در ماه دريافت
ميكند ،چنين مردي است.
ماهانه  4/5بان آرد به س��ربازان داده ميش��ود ،اين در حالي اس��ت كه
راهبر ايشان كه « *kārapāپشتيبان سپاه» ( )qa-ra-ab-baناميده
ميشود 6 ،بان دريافت ميكند ( .)1397 PFدر ميان «مهتران» (mu-
 ،du-un-raجمع )ma-du-un-ba :نيز كس��اني هستند كه ماهانه
 4/5ب��ان آرد ميگيند ( ،1370 ,1367 PFاف��زون بر آنها نيز،)1290 :
كم پرداختي ،تنها  3بان
در حالي كه بخش بزرگتري از ايش��ان ،دست ِ
ميس��تانند ( .)1367 PFنيز شتربانها (ANŠE. A. AB. BA. Lgh.
 ،)ba-te-raماهانه  4/5بان آرد دريافت مينمايند.
«اس��تادان گنج» ( )qa-za-bar-raكه با نقره در راه ش��وشاند (PF

 )1342ني��ز روزانه قه آرد ميگيرند 32 .مردي كه مالياتها را ميآورند
كم جيره بس��ازند .پتياسه Patiasa
( )1492 PFبايد حتي با دس��ت ِ
)(da-sa-zì-ya) (Bat-ti-iš-šà-, Bat-ti-àš-šà, Bat-te-šà
هم��ان جاي��گاه و وظيفههايي مانند همين اس��تادان گنج كه يادش��ان
كرديم ،دارد .دريافتي هر دوش��ان هم يكي اس��ت (،1394 ،1357 PF
 .)1942اينك��ه آيا  qa-ši-ik- ba-ki-raكه با يك همراهي اس��ت و
هم��ان مزد را درياف��ت ميكند ( )1343 PFهم��ان وظيفهها را هم بر
دوش ميكشيده يا نه ،روشن نيست .اما آنچه ميتوان دربارهاش انديشيد
اين است كه آيا  qa-ši-ik-kiهمان واژة پارسي باستان * kāJakaبه
معني «نيمه گوهر» نيس��ت؟ ب��راي بخش دوم آن در  GIŠ. SI. lgيك
 ba-ki-raهس��ت كه ميتوان آن را با واژة پيش��ين همس��نجي نمود،
دربارهاش گفته ميش��ود كه وي پاس��خگوي معاينه براي سربازي (qa-
 )ra-ma-ràšبوده اس��ت ( GIŠ-SI. Lg .)1245 PFرا در هيچ جاي
ديگ��ر باز نمييابيم .همان مرد در نبچاك ديگر ( )779 PFبه س��ادگي
«انجام دهندة معاينه براي سربازي» ()qa-ra-ma-ra hu-ut-ti-ra
نام گرفته اس��ت .اين مرد در ش��مار گروههايي است كه دستمزد بااليي
دريافت ميداش��تهاند :ماهانه  6بان آرد و س��ه كوزه مي .در اينجا بايد از
كس��اني كه با واژة  qa-ra-ma-ràš-beمش��خص شدهاند نيز ياد كر،
البته آنان دو برابر سهمية آبجو دريافت ميكنند ،يعني روزانه  2قه (PF
 .)1277كسان گوناگون مانند «استاد تأمينگر» ( 29 PFaـ mar-šà-
 ،)bar-raيك «ميوهب��ر» (GIŠ. mi-ik-da-um- ku-ti-ra-PF
« ،)1305نانواي آش��پزخانه» ( šà-mi-da-kur-raو يا šà-mi-da
 hu-ut-ti-raـ  )1461 ,1374 ,1311 PFو فوگانس��ازان (KA
 )1431 Š. Lg hu-ut-ti-ra- PFنيز در ش��مار كس��اني هس��تند كه
ماهان��ه  4/5بان آرد دريافت ميكنند .نق��رهكاران ليديايي (،)873 PF
ب بران ( )1246 PFپيش��هوراني هستند كه
زرگران ( )1519 PFو چو 
در همين پلة درآمدي جاي ميگيرند .نيز  16جوان پارسي كه نوشتهها
را رونويسي ميكنند ،ماهانه  4/5بان جو ميگيرند ( ،)871 PFدر حالي
كه  13تن ديگر از آنان حداقل مزد را دريافت ميدارند .آن  16تني كه
مزد باالتري دارند ،گذش��ته از آن ،سهمية ويژه (« Sìpهمياري شاهي)
مي ترش را نيز ميستانند ( .)1137 PFهر چند سهمية جوي هر كدام
از اين  16تن با ديگري يكس��ان است ،هنگام بخش كردن مي ،بار ديگر
نوش��ته ميشود .يكي از آنها ماهانه يك قه دريافت ميكند ،ديگران تنها
نيمي از آن را 1/20 ،كوزه.
مردان��ي كه  pu-ur-kur-za-ipنام داده ش��دهاند ه��م  4/5بان آرد
ميگيرند ،اما كارگران س��اده ( )kur-za-ipتنه��ا  3بان ()1489 PF
دريافت ميكنند ( .)1489 PFپس  pu-ur-kur-za-ipبايد گونهاي
از س��ركارگران بوده باشند .باز مرداني كه با ap-pi-da-na-bar-ra-
 beمشخص شدهاند ( )9.29 PFaنيز دريافت كنندة ماهانه  4/5بان آرد
ميباش��ند ،مشخصة آنان را ش��ايد بتوان «نگهبان رزرو» برگردان نمود.
همچنين بايد چند گروه كاري را به آنان پيوس��ت نمود ،معناي نام آنان
تاكن��ون تاريك مانده :هه ـ ل��ه ـ اپ ـ زيگران ليديايي GIŠ. ha-la-
 ap-zìي��ا  )1287 zì-in-ku-ip (PF 50كه گذش��ته از آن ،هر كدام
ماهانه  1/5كوزه مي هم دريافت ميكنند (.)1551 PF
با اين دس��تمزد  1/5كوزه مي ماهانه بيش��تر از اينها روبهرو ميش��ويم.
سنگ نبشتهگران ( 1549 PFـ  )na-pi-iš-da-kur-raو رونويسان
بابلي ( )1561 PFهم آن را دريافت ميكنند .جيرة غالت اين كارمندان
هم بايد  4/5بان بوده باش��د .بگيرپ��ه )Bagairpa (Ba-gi-ràb-ba
براي بانويي به ن��ام  Ab-ba-mu-išكار ميكند ماهانه  1/5كوزه مي

دريافت ميكند ( .)402-397 PFاينكه وي چه وظيفههايي را برگردن
داشته ،تاكنون تاريك مانده است.
پس نمايان ميشود كه اگر دريافتي ماهانة جو يكسان باشد ،سهمية مي
يا فوگان ميتواند نايكسان باشد .دربارة گروه ياد شده ديديم كه آنها 1/5
كوزة ماهانه دريافت ميكنند ،اما يكي ديگر ماهانه  3كوزه ميستاند.
اگر تنها س��همية غالت را در نگر داش��ته باش��يم ،بايد بگوييم پلة باالتر
دس��تمزد مردان 6 ،بان اس��ت .در اين زمينه هم سهميههاي مي ،بسيار
ناهمسانند .داتانه  )Dātāna (Da-at-tan-na, Da-ad-da-naكه
پيش��هاش ناظر (hal-nu-ut ha-iš-si-ra, hal-tl-at h., hal-la-
 )at-ti ha-ši-raاست ،افزون بر ماهانه  6بان آرد (،)1240 ,1239 PF
ماهي يك كوزه مي هم دريافت ميكند ( .)776 PFدربارة تيريه Tīrya
 hگر ناميده ميش��ود ،نيز چنين اس��تPF( .
 )(Ti-ri-yaكه  i-ši-in
 .)1257 ,782-780تاكنون روش��ن نش��ده كه كار اي��ن مرد چه بوده.
بايد با گرفتن ماليات س��رو كاري داش��ته بوده باشد .آنچه چنين چيزي
را نش��دني ميسازد ،اين است كه وي ماهانه يك كوزه مي يا فوگان هم
دريافت ميكند ،س��هميهاي ك��ه بايد ويژة گر د آورن��دگان ماليات بوده
باشد (همسنجيد با  ):ba-zì-iš- hu-ut-ti-ra 1065 PFخزانهداري
( )li-ip-te ku-ti-raكه انبارهاي كاالها را وراسي ميكند و ماهانه 6
بان آرد دريافت ميدارد ( )1256 PFرا نيز بايد در جرگة آنان دانس��ت.
يك «بازرس س��پاه» ( )mi-ra-ma-raبا دريافت��ي ماهانه  6بان ،نيز
چني��ن روزگاري دارد .)11 PFa( .يوتهمن��ه Yutamanah (I-ud-
 )da-ma-na, Hi-hu-ud-da-ma-naكه همراهيگر شاهدختان،
گويا خواهران داريوش ش��اه و پاس��خگوي تأمين آنان بوده (,1389 PF
 )31 PFaنيز دريافت كنندة همين اندازه است.
«وي��ژه كار ب��اغ» ( 789 PFـ  )mi-da-ba-kašنيز در همين گروه
دستمزدها ميافتد.
از اندازة دس��تمزد مي يا فوگان واپس��ين كساني كه نام برديم ،نشاني بر
جاي نمانده است .از اين روي نميتوان گفت كه آيا ايشان در شمار كساني
هس��تند كه چنان كه بيش��تر ياد كرديم ماهانه  6بان آرد و افزون بر آن
كوزه مي ميگرفتهاند ،يا در ش��مار آنهايي كه بيشتر از اين ،يعني  6بان
غله و  3كوزه مي دريافت ميداش��تهاند .مرداني را كه صورتحسابهاي
س��االنه را در جايهاي جداگانه صادر ميكردهاند ،براي نمونه در همين
شمار ميآيند ( 26 PFa-1276ـ  .)59 / 1258 PFآنان با واژة mu-
 ši-in zik-ki-raيا  mu-ši-in hu-ut-ti-raمش��خص ميش��وند.
از لوحهه��اي گنجخان��ه ميت��وان دريافت كه اين كارمندان گذش��ته از
دريافتيهاي ديگر ،دام كوچك نيز دريافت ميداشتهاند (.)19 .16 PT
اين لوحههاي گنجخانه كه به واپس��ين س��الهاي فرمانروايي داريوش،
دورة خشايارش��ا و هفت سال نخست شاهنش��اهي اردشير برميگردند،
مربوط به پرداخت نقره به كارگران و ديگر كاركناناند .در سالهاي پس
از آن پرداخت به ويژه به گونة دادن سهمية مي و گوشت كاهش يافته يا
از ميان رفته و چنين پرداختي جايگزين آن گرديده است .اما در بيشتر
موردها نميتوان گفت كه چگونه ميتوان هر كدام از مبلغها را پيوس��ته
به اين دو فرآوردة طبيعي ش��مرد .تنها در چند مورد مس��تثنا ميتوان
با در نظر داش��تن لوحههاي گنجخانه را با لوحه هاي بايگاني س��نجيد
و ارزياب��ي نمود .اما لوحهه��اي گنجخانه تأييد ميكنند كه پيش��هوران
و كارگران س��رآمد هم س��همية مي و گوش��ت دريافت ميداشتهاند ،هر
چن��د كه لوحهاي بايگاني در زمينة تقس��يم قاعدهمند گوش��ت تنها در
چند مورد نقش��ي برخود دارند .داتهمه )Dātama (Da-ad-da-ma
كه از س��وي شاه فرستاده شده تا «بازرس��ي دردآلود را به انجام رساند،

پاداشي برابر با سرپرست صدور صورتحساب دريافت ميدارد ( mi-ul
 ha-pi-iš-daـ  .)817 ,43 / 1242 PFكارمندان ديگري هم هستند
كه در همين پلة دس��تمزد جاي دارند ،البته ما نامهاي آنان را ميدانيم
و وظيفههايش��ان را نه (ب��راي نمون��ه در  .)1535 ,1383 PFدر ميان
ايش��ان بگهبوخشه  )Bagabuxša (Ba-qa-pu-ik / uk-šāنام برده
ميش��ود )1271 PF( ،كه يك جا هم با پاوه ك��ه PāJaka (Ba-sa-
 )qa, Ba-da-qaپديدار ميگ��ردد ( .)1255 PFاين كس دوم در پلة
درآم��دي باالتري جاي دارد ،چون ماهانه  9بان آرد (،)54 / 1253 PF
 6ك��وزه مي ( )1273 PFو حتي  3دام كوچك ( )824 PFهم دريافت
ميكند .اين آرد به گونهاي ويژه با عنوان «كم و بيش سپيد» (hu-ba-
 )šà-a-tašمش��خص شده اس��ت .ما بايد در اينجا با كارمند بلندپايهاي
روبهرو باش��يم .هنگامي كه به اين نكته بينديشيم كه وي  15جوان هم
همراه خود دارد ،بايد بلندپايگي او را بيشتر بپذيريم.
كاركن��ي كه عن��وان  ul-li-raرا دارد ني��ز در همين پلة درآمدي جاي
ميگي��رد .و .هينتس ب��ه وي عنوان «كارمن د س��اخت» و ر .ت .هالوك
عن��وان " "delivery manرا ميدهد .از بررس��ي لوحهه��اي بايگاني
ديواني به اين برآيند ميرس��يم كه جاي��گاه وي ميان تأمينكننده مواد
طبيعي معيني در چند مكان ،و سرپرس��ت مديريت يك منطقة ديواني
جاي دارد .همچنين وي ش��ايد دستيار واپسين كس نام برده نيز باشد.
چنين كارمندي كه براي نمونه در گنجخانة رخا (Ra-ak-qa) Raxā
مس��ئوليتي داش��ته ،از پنج خدمتكار برخوردار بوده است (.)1974 PF
سهمية باالي غالت 9 ،بان ماهانه ،مانند آنچه دربارة پاوه كه نيز گفتيم،
با گونههايي از آرد و يا غالت تكميل ميش��ده .ب��راي نمونه پاته Pāta
 )(Ba-ad-daكه نيز در گنجخانه ul-li-ra ،كار ميكرده .به دس��تور
سرپرست تشريفات دربار ،فرنكه ،آرد دريافت ميدارد (،)ŠE. GIG. Lg
در حالي كه جوانش تنها جو ميگيرد
( .)1800 PFي��ك  ul-li-raديگر كه پاس��خگوي تأمين كارگران بوده
( 6 ،)786 PFب��ان آرد درياف��ت ميكند و البته  3بان جوي بو داده هم
اف��زون ب��ر آن ( .)ŠE. SA. A. lgني��ز يكي از رونويس��ان گنجخانه كه
همانن��د  8 ،ul-li-raپيش��كار دارد ،ماهانه  9ب��ان جو دريافت ميدارد
(.)1974 PF
باالبيني كه سهمية ويژه را بخش ميكردهاند (ti-ud-da hu-ut-ti-
ra؛ بنگريد به باال) نيز به روشني در همين پلة درآمدها جاي دارند .آنها
ماهان��ه  6كوزه فوگان ( )1530 PFدرياف��ت ميكردهاند .يك «تيردان
كش» ( )ap-ti-ku-ti-raكه بايد افسر بوده باشد
( 6 ،)1560 PFك��وزه م��ي درياف��ت م��يدارد .از مباش��ران زمي��ن
( ،*-dahyuptiكه ب��ه ايالم��ي da-a-ú-bat-ti-iš, da-ú-bat-
 ti-iš, da-i-bat-ti-išنوش��ته ش��ده) .نميتوان درست سر در آورد،
چون دادههاي پيوسته به اندازة سهميهها چندين گونهاند .گويا در اصل،
س��همية ماهانه  6بان بوده باشد ( )1251-1249 PFمتيشه Matiša
 )(Ma-ti-iš-šàمباش��ر زمين بر پاية  826 PFدر س��ال بيست و دوم
ه��م  8بان دريافت نموده .از اين گذش��ته ماهان��ه دام هم ويژة او بوده
است ( .)825 PFبيست كوزه مي كه وي بر پاية  682 PFبراي  20روز
دريافت ميدارد را دشوار ميتوان تنها براي خود او دانست ،چون سهمية
ماهانه  30كوزه مي ،هيچ تناسبي با سهمية آرد ندارد.
يك نجي��رة دراز از نبچاكه��ا را نميتوان چندان بررس��ي نمود ،چون
هزينة دريافت كنندگان بر روي آنها داده نش��ده و چنين چيزي را از راه
پيوستگي و پيوند آنها با دادههاي ديگر و يا جستاري ديگر هم نميتوان
روش��ن ساخت .اگر چنين نبود ،چشمانداز مناسبات پيوسته به دستمزد

از اي��ن هم گوناگونتر ميگش��ت .براي نمونه مردي به نام ش��تيدودو
 )Šatidudu (d. šà-ti-du-duب��ر پاي��ة  3/5 ،1392 PFبان آرد را
براي ده روز دريافت داش��ته .از اينجا به ماهانة  10/5بان ميرس��يم .اما
نميتوان گفت كه آيا ميتوان اين مرد را چيزي مانند منشي ديوان دربار
دانست يا نه ( )1811 PFميتوان به اين انديشيد كه وي به عنوان يك
وابس��تة چنين ديواني ،دستمزدي باالتر از آن رونويسي كه در گنجخانة
رخ��ا كار ميكرده و پيش از اين از او ياد كرديم ،ميگرفته اس��ت (PF
.)1947
گروه كوچكي از حقوقبگيران ،درآمدي بسيار باالتر از كارمنداني كه در
بارهش��ان سخن گفتيم ،دارند .اينان پيش از هر كس ،كساني هستند كه
همة ادارههاي فارس را زير نگر خود داشتهاند ،يعني سرپرست تشريفات
دربار و دس��تيار او .فرنكه ،)Faranaka (Bar-na-ak-qa ،سرپرست
تشريفات دربار كه بنچاكهايش به سالهاي شانزدهم تا بيست و پنجم
فرمانروايي داريوش برميگردن��د ،ماهانه  540بان آرد (,669-666 PF
 270 ،)4 PFaك��وزه م��ي ( )65 / 664 PFو  60دام كوچ��ك (PF
 )662-654دريافت ميكند .جانشين او رتورذيه Rtavrδya (Ir-du-
 )mar-ti-yaكه بنچاكهايش از س��ال بيس��ت و شش��م در دستاند،
دريافتي برابر با او نداش��ته ،چون نخس��ت بايد شايستگي خود را نشان
ميداده است .از وي تنها بنچاكهاي پيوسته به سهمية مي را در دست
داريم ،آن هم  150كوزه ماهانه ( .)90 / 689 PFدس��تيار فرنكه ،چيثه
و ه��وش  Ĉiçavahuš (Zì-iš-ša-ma-ú-išو گونههاي بس��يارش)
اس��ت .وي ماهانه  180بان آرد ( 90 ،)1943 ,71 / 670 PFكوزه مي
( )677-673 PFو  45دام كوچك ( )678 PFدريافت ميداشته است.
اينه��ا در آمد فرمانروايانهاي اس��ت كه اعضاي خانوادة ش��اه هم دريافت
ميكردهاند .دربارة دختر شاه كه همسر مردونيه Mrdunya (Mar-
 )du-un-yaب��وده ،ميدانيم كه روزان��ه  9بان آرد ميگرفته ()5 PFa
يعني ماهانه  270بان .ر .ت .هالوك نوش��ته كه وي در همان ماه س��ال
بيس��ت و س��وم و در همان منطقهاي كه گوبروه Gaubarva (kam-
 )bar-maراهي بوده ،س��فر ميكرده ،پ��س البد آنها همراه هم بودهاند.
گوب��روه به روش��ني همان مردي اس��ت كه در پي نيزهب��رداري و ياري
به داريوش در كش��تن مغها ،آوازهمند گش��ته ،چون وي دريافتكنندة
باالترين سهميههايي است كه اص ً
ال در دست داريم .وي روزانه  10كوزه
مي ميس��تاند ( ،)688 PFيعني ماهانه  300كوزه (كه كم و بيش برابر
با  2910ليتر ميشود) .ر .ت .هالوك گمان ميكند كه بايد بانويي ديگر،
رتوخش��ناويه ( Ra-du-iš-na-mu-ya) Ratuxšnāvyaنيز همراه
او بوده باشد ،چون بانو بر پاية لوحهاي ديگر
( )1017 Fortكه البته شكس��ته ،در پيوند با گوبروه نام برده ميش��ود.
وي نيز در همين ماه در راه اس��ت و روزانه  4/4كوزه مي ميگيرد (PF
)684؛ يعن��ي ماهان��ه  132ك��وزه كه به خوبي ميت��وان آن را دريافتي
ش��اهانه خواند .اپهديوه Apadaiva (Ab-ba-da-a-ma, Ab-ba-
 )te-meهندي را كه در فارس رهس��پار اس��ت را نيز بايد در شمار اين
شخصيتهاي بلند پايه آورد .وي روزانه  7بان آرد ( )1318 PFدريافت
ميكند ،يعني ماهانه  210بان .سهمية مي او را نميتوان روشن ساخت،
چرا كه دو بنچاك ( )1558 ,1556 PFاندازههاي ناهمس��اني را يادآور
ميش��وند ،يكي س��ه كوزه و ديگري هفت كوزه .سه كوزة روزانه ،ماهانه
 90كوزه ميش��ود ،اين اندازه در همس��نجي با س��همية غالت ،شايستة
انديشة بيشتر است.
پ��س به نظر ميآيد ك��ه دو گروه بنيادين را باي��د از هم جدا كرد .يكي
شماري اندك از كساني كه يا وابسته به خانة شاهياند يا جايگاه دولتي

پرارزش��ي دارند .دريافتيهاي آنها اگر هم كمي باالتر يا پايينتر باش��د،
به هر روي باالس��ت .گروه دوم كه از بيش��تر مردم ،كارگران ،كاركنان و
كارمندان ساخته ميشود ،هيچ با گروه يكم همسان نيست .اينان بر پايه
توان كاري و وظيفههايي كه برگردن دارند ،دس��تمزد ميگيرند ،چنين
است كه بايد گفت پرداخت دستمزد بر پاية ساختاري كه خوب پلهبندي
شده بوده ،انجام ميپذيرفته.
جان س��خن اينكه ميتوان روش��ن ديد كه در زم��ان داريوش ،پرداخت
هزينههاي هر كدام از زيردس��تان ش��اه در محدودهاي فروتنانه ،مطمئن
و اس��توار بوده است .حداقل سهميه براي بزرگساالن  3بان (كم و بيش
 29/1ليت��ر) ج��و براي مردان ،و  2بان براي زن��ان بوده كه هر چند كم
به نظر ميآيد ،اما از معيار پرداخت در بابل س��دههاي پيش ،بيشتر بوده
اس��ت .از اين گذشته اين حداقل دس��تمزد با سهميههاي ويژهاي كامل
ميگش��ته كه شاه براي زيردس��تاني كه آن را دريافت ميكردهاند ،مقرر
مينموده اس��ت .ما اينك ميدانيم كه مقدارهاي افزوده شوندهاي از جو،
مي ،گوش��ت كه اغلب گوش��ت بز بوده و ميوه در شمار اين سهميههاي
ويژه بودهاند .اين س��هميههاي ويژه به دو گروه ،جدا ميشدهاند ،آنهايي
(ست و شيب) ،و
كه اندازه و تاريخ داده شدنشان معين و مشخص بوده َ
آنهايي كه براي بازدهه��اي كاري ويژهاي بودهاند (* kāmakaو يا zì-
 .)]za-el [-maكارمن��دان معيني ،پاس��خگوي بخش و بخش اينگونه
س��هميهها بودهاند :براي سهمية ويژة معين و اس��توار باالبينان (ti-ti-
 kaš-beي��ا  ،)ti-ud-da hu-ut-ti-raبراي آناني كه به خاطر بازدة
خوب يا نياز آن را دريافت ميداشتهاند ،روحانيان باال (*.)āJravapati
س��همية بنيادين روزانه  660گرم جو ب��راي يك مرد ،و  440گرم براي
يك زن كه ثبتش��ان براي ما به يادگار مانده ،فروتنانه و يكنواخت است؛
س��هميههاي ويژه ه��م ميتوانند تنها اندكي دگرگون��ي پذيرند و اندازة
تأمينها ميتواند افزايش كمي داش��ته باشد .سرچشمههاي پژوهشي در
دست نميرسانند كه آيا كارگران زن و مرد ميتوانستهاند مواد خوراكي
بيشتري هم به دس��ت آورند يا نه ،براي نمونه روشن نيست كه آيا آنان
زمي��ن كوچكي داش��تهاند كه در آن ميوه و س��بزي بكارند و به مصرف
رسانند ،يا آيا دامهاي كوچك داشتهاند يا نه.
چنين به نگر ميآيد كه هر كسي ميتوانسته با ديدن آموزش ،به «درآمد
پاي��ه» و ني��ز به يك «پلة درآمدي» باالتر دس��ت يابد .جاي پاي چنين
آموزش��ي را براي نمونه ميتوان دربارة زنان خياط بازشناخت ،زناني كه
يك كار درزيگري را انجام ميدادهاند ،بر پاية سه نرخ گوناگون ،دستمزد
ميگرفتهاند .آنان بايد «آموزنده» «ش��اگرد» و «اس��تاد» بوده باش��ند.
گذش��ته از اين ميتوان روشن س��اخت كه اين زنان درزيگر ،درآمدشان
بسته به ظرافت و در نتيجه دشواري كار و توليدهايشان باال ميرفته است.
دستمزد زنان و مرداني كه يك كار را انجام ميدادهاند ،اغلب يكي است؛
ميگوييم اغلب چون اگر زنان حداقل دس��تمزد را دريافت ميداشتهاند،
حتي دريافتي باالتري ميس��تاندهاند .نكتة چشمگير اين است كه زنان،
اغلب سرپرستاند ،و نه تنها گردههاي كاري زنان ،بلكه گروههاي كاري
كه مردان را نيز دربر ميگرفتهاند ،سرپرستي مينمودهاند ،در اين زمينه
ميت��وان از گروه كاركنان گنجخان��ه نام برد .ميتوان چنين برداش��ت
كرد ك��ه در روزگار داريوش ،گامهاي بزرگي در راه «برابري زن با مرد»
برداش��ت ه شده بوده است .آنچه ماية ش��گفتي بسيار است ،اين است كه
اين بزرگواري تنها زنان خانة ش��اهي را دربر نميگرفته ،بلكه هر بانويي
ميتوانسته در جايگاه مردان ،همان كار آنان را انجام دهد.
پلههاي دستمزد پيش از هر چيز جيرة غالت را دربر ميگيرند .هر چند
سهمية غالت يكسان ميماند ،سهميههاي مي و احياناً گوشت دگوگوني

ميپذيرند .جاي پاي اينگونه درآمدها را ميتوان تا ماهانه  9بان غالت،
 6كوزه مي و  3دام كوچك دنبال كرد .گويا اين سقف درآمدي كارمندان
پر كار بوده باش��د .براي نمونه دستيار بارزس يكي از منطقههاي ديواني،
سرپرس��ت ادارة يك گنجخانة كالن و يك افسر بلندپايه چنين دستمزد
بااليي دريافت كردهاند .رهنمودهايي بر سهميههاي بيشتر نيز در دست
است .روشن است كه چرا ش��مار اينگونه بنچاكها چنين پايين است،
چون بيگمان ش��مار كساني كه دريافتي بااليي داشتهاند هم كمتر بوده
است.
دس��تمزدهاي كارمندان باالي دولت به ويژه سرپرس��ت تشريفات دربار،
بس��يار باالتر از اينهاست .دستمزد وي ،ماهانه  540بان آرد 270 ،كوزه
مي و  60دام كوچك ،به راس��تي شاهانه است .اما تنها يك كس ،چنين
جايگا ه بلندي داش��ته ،وي پاس��خگويي همة ادارههاي فارس و ايالم را
برگردن داشته است.
دس��تمزد كارمندان باال ،بسيار و ويژه است ،اما درآمد باالترين كارمندان
دولت از آن هم بس��يار فراتر اس��ت و به اندازهاي ميرسد كه به راستي
يك نفر نميتواند به مصرف برساند .ميتوان گمان برد كه اين سهميهها،
براي تكتك پيش��كاران و مالزمان آن كارمند بوده باش��د .آنچه با اين
نكته س��ازگار نيست ،اين است كه پيشكاران ،اغلب خود سهمية خويش
را دريافت ميدارند .معموالً دستمزد كارمندان باال و پيشكاران روي يك
لوحه آورده ميش��ود و مبلغها در آن نازك س��نجانه جدا جدا ميآيند.
روش��نترين نمونة اينگونه لوحهها  4 PFaاست كه بر آن ميتوان ديد،
 300جواني كه همراه فرنكه ،سرپرست تشريفات دربار هستند ،سهمية
روزانة يك قه آرد خود را دريافت داشتهاند ،و خود فرنكه  18بان گرفته
اس��ت .اگر كارمندان باال وادار بوده باشند خوراك پيشكارانشان را بدهد،
نميتوان در آمد ايش��ان را به هيچ روي باال دانست .اگر اين  300جوان
فرنكه ،فرضاً آردشان را پخته و خورده باشند تا آتش گشنگي خود را فرو
ي و گوش��ت فراواني نزد فرنكه بر جاي ميمانده است.
نش��انند ،باز هم م 
اين درآمد باالي او بس��يار در چشم ميزند ،اما يك قاضي يا يك نيزهدار
به دش��واري ميتوانسته س��همية خود را به راستي مصرف كند ،به ويژه
آنكه نميتوان پذيرفت .كه چنين كس��ي ميتوانسته روزي يك ليتر مي
بنوشد .و .هينتس هم اين جستار را در پيوند با زنان ،شگفتانگيز مييابد
و دربارة زنان سرپرست ميپرسد« :يك چنين «خانم سرهنگي» چگونه
از پس روزانيك ليتر مي س��رخ اصل ش��يرازي برميآمده است؟ »...پس
بايد پذيرفت كه كاركنان و كارمندان پر درآمد ،دس��تمزدهاي فزايس��تة
خ��ود را گرد ميآوردهاند و س��پس ب��ا آنها داد و س��تد ميكردهاند تا از
دستمزد باالي خود بهرهاي برده باشند .اما اين هم ماية شگفتي است كه
رهسپاران هم هميشه در راه ،سهمية خود را بيكم و كاست ميگرفتهاند،
پس باي��د آن همه اندوخته را دنبال خود ميكش��اند و ميبردند .اگر از
نظرگاه امروزي بدان بنگريم ،بايد بگوييم خردمندانهترين اين اس��ت كه
آنان تنها بخش��ي از دس��تمزد خود را دريافت ميداش��تتند و سپس در
خانه يا جايي كه بيش��تر ميماندند ،ماندة مبلغ را ميس��تاندند .اما گويا
كاري معمول نبوده است .اگر همة جيره بيدرنگ پرداخت ميشد ،براي
ديوان آس��انتر و ب��راي همه مطمئنتر بود .اما اي��ن روش آنان براي ما
اين خوبي را دارد كه هميش��ه بنچاكهاي بس��ياري در دست داريم و از
راه آنها ميتوانيم به چش��ماندازي از دس��تمزدها و مناسبات پيوسته به
دس��تمزدهاي همة كارگران ،كارمندان و كاركنان دولت پارس��ي روزگار
داريوش دست يابيم.

