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 چکیده

نظر وسعت، چگونگی کنترل و اهمیت راه شاهی هخامنشی از  ی درباره ارزشمندیاطالعات  متون تاریخی

اما  گذارند، در اختیار می شد راهی و خدماتی که به مسافران ارائه می های بین ایستگاه ،در آنبرقراری امنیت 

متن مربوط  719 در این زمینه، .اند سکوت کردهخدمات سفر  ی درباره نوع مشاغل و کارکنان شاغل در حوزه

 ی اطالعات بسیار ارزشمندی دربارهجمشید  تخت یباروبایگانی  درموجود  (Qهای  )متنسفر  های جیرهبه 

های مربوط به هر شغل خاص تفکیک و  متن پژوهش حاضردر . دارند سفرخدمات  بامرتبط  غل مختلفاشم

ها بر مبنای نام شخص شاغل، مهر و دیگر اطالعات موجود به  آن ی تالش شده است که با تحلیل و مقایسه

عناوین که دهد  نشان می ها متنمطالعه  ها دست یابیم. فعالیت آن ی ین مشاغل و حیطهشناختی نسبی از ا

و تخصصی  ،ها مانند راهنماهای سفر ایرانی دارند و برخی از آن ی خدمات سفر ریشه مختصّشغلی 
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 مقدمه. 1

 (Parpola 1987:8).کند توصیف می« امپراتوری ارتباطات»نو را  امپراتوری آشور  (Simo Parpola)پارپُال سیمو

کند. این برداشت با  شاهنشاهی هخامنشی صدق می ی دربارهتر  طور دقیق رسد که این وصف به نظر می اما به

 مورخانگونه که  همان. شود های ارتباطی در این دو حکومت تأیید می ی این راهتفاوت بنیادین کاربر ی همقایس

 ی یافته و پیچیده ساختارهای سازمان دهند، برای بیش از دو قرن میشناسی نشان  و مدارک باستان یونانی

ترین  سبب استواری بزرگارتباطی هخامنشیان در سیاست، امور نظامی، اقتصادی و اداری، فرهنگی و مذهبی 

راه »های ارتباطی در سرتاسر قلمرو وسیع هخامنشی معروف به  . سازماندهی راهدشامپراطوری دوران باستان 

های اصلی و محلی ساخته و بازسازی شده توسط دستگاه  راه ها، راه بزرگ .بودستون فقرات امپراتوری  «شاهی

االت مختلف در سراسر قلمرو پارسیان را دولتی، سهم مهمی در تسهیل و سرعت ارتباطات داشت و نقل و انتق

د ده که مدارک نشان می حالی در ؛کرد ساکنان امپراتوری را تسهیل می ی های روزمره تر کرده و فعالیت راحت

شد  سبب می . این امرسیستم راه شاهی آشوری برای اهداف نظامی بوده و کنترل آن در دست نظامیان بود

  . (Kessler 1997)ها استفاده کنند  این راه تربیشنتوانند از  نظامیافراد غیر

پاسخ متعددی  های بی پرسشهنوز اما  ،هخامنشی واضح است ی ها در دوره با وجود اینکه اهمیت راه

؟ آیا ما مسیرهای چه بوده استها  راه کارکرد دقیق این. وجود داردها  وضعیت و کارکنان مرتبط با راه ی درباره

شدند؟ آیا  ها چگونه کنترل و نگهداری می شناسیم؟ این راه ر سراسر قلمرو هخامنشیان میها را د اصلی این راه

 های مربوط به سازماندهی امور سفر و مسافران مختلف غل خاصی در رابطه با ساخت، نگهداری و فعالیتاشم

 پژوهش،های متعدد دیگری که مورد بحث هستند. اما از آنجا که بحث اصلی  پرسشتعریف شده بود؟ و 

تی در طول راه رتبط با سازماندهی و خدمات مسافرشناسایی مسیر و وسعت راه شاهی نیست و هدف مشاغل م

 .دش دخواهتمرکز این بحث  روی بنابراین ،شاهی است

کند  می ذعانکنند. هرودوت در شرح جامعی از راه شاهی ا می اشارهها  وسعت و طول راه بهمنابع کالسیک 

در توصیف  وی(. 52- 54)هرودوت، کتاب پنجم، بند ید انجام طول میبه ماه  سه ه شوش تقریباًکه سفر از سارد ب

کند که خشایارشا برای رساندن خبر پیروزی اولیه به  نشین بیان می لشکرکشی خشایارشا به جزایر یونانی

های سفر  اهها و ایستگ ها، مسیر آن حرکت این پیک ی را ارسال کرد و درباره «های شاهی پیک»شوش 

ی در طول یها نامه به توصیف چاپارخانه گزنفون نیز در کوروش(. 98)هرودوت، کتاب هشتم، بند  دهد  اطالعاتی می

پردازد که تسهیالت  جمشید می تخت بارویشده در متون بایگانی های سفرِ ذکر راه شاهی یا همان ایستگاه

کتزیاس نیز در پرسیکا (. 17- 18، بند 6، فصل 8فون، کتاب )گزندهند  های تندرو قرار می الزم را در اختیار پیک

توصیف  راو هند )بلخ( ها از یکدیگر و طول مدت سفر از افسوس به باکتریا  آن ی های سفر، فاصله ایستگاه

کارکنان و افراد شاغل در  ی این متون تاریخی درباره ی همه ،وجود این (. با64)کتزیاس، پرسیکا، بند  دکن می

اسناد موجود در دهند.  میاطالعات اندکی های مرتبط با آن  های سفر و اداره خدمات سفر در ایستگاه ی حوزه

امپراتوری اطالعات ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران  گوناگونهای  های متعدد هخامنشی از بخش بایگانی

غل مختلف در اشما از مسافران و سوی شناخت م ی را بهنی نوی دریچه بارویهای بایگانی  متن. ستقرار داده ا

یا  (Whitehead 1974)های ارشام از مصر  های دیگر مانند نامه های بایگانی د. در متنکن این زمینه باز می

در این  یغلاشمهایی به  اشاره )2008Cysewski  -Jankovic(های بابلی  بایگانیهای مربوط به سفر در  متن
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ای  توان بازسازی انسجام یافته نمی ،ها ها یا پراکندگی آن بودن تعداد متن زمینه وجود دارد ولی به دلیل اندک

غل مختلفی مرتبط اشمجمشید  تخت بارویهای سفر در بایگانی  متن در ها ارائه نمود. از ساختار شغلی در آن

این  شناختی از ،ها رو با تجزیه و تحلیل متن در مطالب پیش شود تالش میبا خدمات سفر ذکر شده است. 

 . حاصل شودها  فعالیت آن ی مشاغل و حیطه

 

 ها سازماندهي و اهمیت راه.2

هـای   هخامنشیان برای کنترل و برقراری امنیت در قلمرو وسیع خود نیازمنـد بـه سـاماندهی و سـاخت شـبکه     

وری و سـاخت  های آشـ  های قدیمی مانند راه ها با بازسازی و هموار کردن راه ها بودند. آن ها و بزرگراه متعدد راه

بحـث  گرچـه  هـا مجهـز سـاختند.     ای از راه قلمرو خود را به شبکه گسـترده  ،های دیگر های جدید در بخش راه

تـوان گفـت کـه مـدیریت، نگهـداری و       اما با اطمینـان مـی   ،گنجد راه شاهی در این مجال نمی ی مفصل درباره

 گوناگونهای  یروهای متخصص فعال در زمینهکارگیری ن شاهی نیازمند به ی برقراری امنیت در این راه گسترده

هـای مختلـف بـرای     کارمنـدان متعـدد مربـوط بـه اداره     و هـا، نیروهـای امنیتـی    اعم از مهندسی و ساخت راه

های مختلـف   آمده از بایگانی دست ههای ب های مورخان یونانی و متن نوشتهدهی به مسافران بوده است.  سرویس

شـد   میدهند که راه شاهی به صورت منظم کنترل  نشان می یید کرده ور را تأاین ام های هخامنشی در ساتراپ

کیلومتری از سـارد   2500 تقریباًدر طول این مسیر  .(267- 268: 1386)بریان،  و در سرتاسر آن امنیت برقرار بود

گـر  و دی (Graf 1994:187, Briant :2012)تا شوش بر مبنای محاسـبه فواصـل ارائـه شـده توسـط هـرودوت       

شـود،   ییـد مـی  أت بـارو های بایگانی  که در متنرا راه از شوش به باکتریا و آراخوزیا تا هند  ی ادامه باید ،مورخان

ای از مسافران محلی و خارجی از هر سن و جنسیت بـه صـورت    از غرب به شرق طیف گسترده ؛بدان بیافزاییم

جـا   های حکومتی با امنیت جابه نامه و ها ر آن مالیاتکردند و عالوه ب نفره یا گروهی همراه با کاروان سفر می تک

  1(.275- 276، 1386)بریان، شده است  می

 

 تخت جمشید بارویبایگاني .3

شمال  ی های ارنست هرتسفلد در گوشه در کاوش 1933 اسفند( 16)مارچ  6در  جمشید تخت بارویبایگانی 

 2.یدانجامطول به ها بیش از چهارماه  نبشته گل دست آمد که کاوش و آزادسازی هب جمشید تخت ی شرقی صفه

)سال سیزدهم تا بیست و ق.م  509- 493زمانی  ی د که این بایگانی مربوط به بازهکرها مشخص  متن ی مطالعه

 3هخامنشی، -عیالمیخط عیالمی به  نبشته گل 8000تا  1000شامل حدود  بوده و هشتم سلطنت داریوش(

مهر نوشته نشده و فقط دارای اثر لوح 5000 کم دستو  4به خط آرامی نبشته گل یا بیشتر 700- 500  حدوددر

 Henkelman 2008: 95- 99; Garrison) اند مهر شدهنیز های عیالمی و آرامی  نبشته گل بیشترالبته است که 

 یسطح باال ی دهنده نشان ،ها تنوع طرح مهرها و تعداد آن ،ها روی آنبر کاربرد مهر ها، نبشته گلمتن  .(2008

 ی متعددها فعالیتانجام  ی چرخه ،واقعدر. هخامنشی است ی سسات اداری دورهؤمارتباطات در پیچیدگی 

مرکزی در  ی فعال در بایگانی به مدیریت، نظارت و کنترل دقیق ادارهنیروی انسانی  نهزارا توسط

جمشید تا حدود  ی مشخص از تختجغرافیای ی داری محدوده بارویبایگانی . ه استشد جمشید انجام می تخت

 پرداختمحصوالت غذایی،  سازی ذخیره و تولیدنگهداری اسناد مربوط به مربوط به فعالیت آن  شوش است و
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 مسافران ی و جیره مراسم مذهبیبرای کارگران یا  و کارمندان، صنعتگران به های حقوقی صورت جیره به ها آن

نگهداری حیوانات و نوع  ،نوع محصوالت تولیدی منطقه ازحدودی تاها ما را  های متن است. داده حیوانات و

های کنترل و  شیوه  نسبت بهرا گزارشی، شناخت ما  های کوتاهِ این متنسازند. همچنین  ها مطلع می آن

و مدیریت، مالیات، اقتصاد، راه شاهی، جایگاه زنان، سازماندهی و کنترل نیروهای کار، مراسم مذهبی 

  5.دهند دد دیگر در مرکز امپراتوری هخامنشی افزایش میهای متع جنبه

بندی  طبقه A- Wاز  گروه 32 دربنابر الفبای انگلیسی  را ها ها آن نبشته متن گل محتوایبراساس هلوک 

به عنوان  ؛شوند تر تقسیم می های کوچک های اندک به زیرگروه ها خود بر اساس تفاوت برخی از گروهکه   6کرد

ها مربوط به فعالیت اداری مشخصی است  یک از گروههای هر متن  7دارد. C1- C6زیرگروه  6خود  Cگروه  ،مثال

های دیگر ناقص خواهد  یک گروه متنی بدون گروه ی اند و مطالعه هم پیوسته ای به صورت زنجیره اما همه به

 بود.

. این دنها را در بایگانی دار تهنبش بیشترین تعداد گلهای متنی هستند که  ترین گروه های سفر از مهم متن

بایگانی  زیر پوشش جغرافیایی ی های غذایی به مسافرانی است که از محدوده ها مربوط به پرداخت جیره متن

ای از اقشار مختلف از درباریان تا کارگران ساده تشکیل  کنند. این مسافران را طیف گسترده عبور می باروی

های دیگر  یا انجام فعالیت 8مالقات با شاه مختلف قلمرو امپراتوری با هدف های مسافرانی که از بخشدهند.  می

. این مسافران اعم از زن دهند ای از مسافران را تشکیل می کنند، بخش عمده سفر میجمشید  به شوش یا تخت

های  جیره ،بارویاداری بایگانی  ی آمده و با عبور از محدوده و مرد از سارد، شوش، بلخ، مصر و مناطق دیگر 

را مسافرانی  ،کردند. در طول سفر به مرکز امپراتوری خوراکی الزم برای رسیدن به مقصد خود را دریافت می

 کنند. اشخاصی با عنوان راهنمای سفر همراهی می ،آیند های دیگر می که از ساتراپی

 

 های سفر ساختار متن.4

 Pfa و PF 1285– 1579, PF 2049– 205 (Hallock 1969: 40)  از Qهـای   اصطالح مـتن  بهیا  9های سفر متن

12- 23 (Ibid 1978: 120- 124)  10  شـامل   هـا  مـتن . هسـتند های غذایی به مسـافران   پرداخت جیرهمربوط به

هـا   و بندرت مواد خوراکی دیگری مانند گوشت یا خرما و میوه اسـت. جیـره   آبجوو  آرد یی مانندهاکاال دریافت

بین دو ایسـتگاه دریافـت آذوقـه را در     ی دهد مسافران باید فاصله شد که نشان می می صورت روزانه پرداخت به

(QA) قَه  1.5و  1طور معمول به مقدار  ها به جیره یک روز طی کنند و
بر حسـب مقـام    ها معموالً است. جیره 10

طـرف شـاه یـا     شده ازسند مهر معمول سرپرست گروهطور  بههمراهان متفاوت بود.  شماراجتماعی اشخاص و 

توان انتظـار داشـت، بیشـترین     طور که می جمشید، همان همراه داشت. شوش و تخت بههای اداری مهم را  مقام

های دیگـر امپراتـوری    البته مسافرانی نیز از بخش (.61: 1392)مکوندی مسیرهای مبدا و مقصد مسافران هستند 

هـای جغرافیـایی نیـز هنـوز      مکاناز اند. نام برخی  شده مانند قندهار، بلخ، هند در شرق یا سارد و مصر نیز ذکر

  11 نامشخص و ناشناخته است.

 ی کننـده  نام فراهم شده و دارای اطالعاتی مانندِ صورت گزارشی نوشته طور معمول یک متن کامل سفر، به به

ست، مقدار کـل جیـره   طور عمده مسئول گروه ا کننده که به دهد، نام دریافت ها را به مسافران می کاال که جیره

شـود، مسـیر سـفر     ای که به هر شخص داده مـی  کنندگان یا همان مسافران و مقدار جیره دریافت شمارغذایی، 
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(Halmi)شـده  ی سـند مهر  ، نام شخص صادرکننده)مبدا و مقصد(
آن جیـره خـود را دریافـت     ی کـه بـا ارائـه    12

کاال در سمت چپ و  ی کننده پس با دو مهر کارمند فراهماست که س ندرت روز( )سال و ماه و به 13کنند و تاریخ می

هـا   کردنـد. در برخـی از مـتن    نبشـته را مهـر مـی    دیگر گل ی نشده کننده در پشت یا جاهای نوشته مهر دریافت

ذکر شده است. البته باید اشاره نیز محل دریافت جیره  و ها، دلیل سفر اطالعاتی چون ملیت مسافران، شغل آن

هـا یـک    ها دارای اطالعات کامل هستند و در بیشـتر آن  حدود نیمی از آندر ،متن موجود فعلی 719 ازکرد که 

 هـا را ننوشـته   یا احتمال دارد به دلیل اینکه از دیدشان ضروری نبوده، به عمـد آن و یا چند مورد از قلم افتاده 

 ند.شاب

 :PF 1383نمونه یک متن کامل سفر 
(Aššara)فراهم شده، اشّرَه   (Mirayauda)یَئودَه  آرد، توسط میرَه 14بار 1.25 1-7

دریافت کرد، او خودش  

 قَه دریافت کردند. 1یک پسر هر 9قَه دریافت و  1.5مرد  1قَه دریافت کرد.  2
 روند. ها از شوش به هند می آن 11-9او سند مهرشده از شاه همراه داشت.  8

 .12سال بیست و سوم، ماه  13 -12

15)دو مهر: 
PFS
 

 (Hallock 1969: 390)نبشته(  پشت گل PFS 1306سمت چپ،  18 

عـالوه بـر اینکـه     ؛های متعدد حائز اهمیت و ارزش باالیی هستند های سفر از جنبه اطالعات موجود در متن

هـا،   هـای مختلـف مـرتبط بـا مـتن      جمشید اعـم از اداره  ها به شناخت ما از کلیت ساختار اداری تخت این متن

در ثبـت و   موجودکنند. نظم  جغرافیایی مشخص کمک زیادی می ی اری و کارمندان در محدودههای اد فعالیت

هـا   هـای مـنظم بـه آن    مختلف از هـر گـروه و قشـری و پرداخـت     16ضبط دقیق اسناد مربوط به سفر مسافران

 وده است.احتمال با ساخت و سازماندهی راه شاهی مرتبط ب بهای است که  سازماندهی یکپارچه ی دهنده نشان

 

 مسافران  .5

هـا بـه    بنابر تجزیه و تحلیـل مـتن   ،غل مرتبط با سفر بپردازیماشم ی ضرورت دارد قبل از اینکه به بحث درباره

هـای   بـا گـروه   پـژوهش رسد که عناوین شغلی مورد بحث ایـن   نظر می شناختی از مسافران دست یابیم زیرا به

چـه کسـانی    بارویهای سفر بایگانی  شده در متنمسافران ذکرز مسافران مرتبط هستند. اینکه درواقع خاصی ا

کنترل بایگـانی  ی زیر بار از محدوده دهد که بیش از نیمی از مسافران تنها یک ها نشان می هستند؟ مطالعه متن

هـا آمـده،    ای از مـتن  کـاال در بخـش عمـده    ی کننـده  عنوان دریافت اند و افرادی که پیاپی نامشان به عبور کرده

کاروان، سرکارگرها و کارمندان مختلف هستند. با توجه بـه تجزیـه و تحلیـل     ینقع راهنمایان سفر، مسئولوادر

 پـن  دهنـد، بـه    مـی  نشانها به ما  توان بر مبنای آنچه متن سفر را می نکاال یا مسئوال گانکنند ها دریافت متن

 گروه تقسیم کرد: 

همراه  دالیل مختلف و با به رهای دیگر هخامنشی بنا ب : این مسافران از ساتراپی17، مسافران خارجینخست

برای انجام کار خاصی وارد  بارویدر کنترل بایگانی  ی شده از ساتراپ آن منطقه به محدودهداشتن سند مهر

 کنند. شده یا اینکه عبور می

مختلف در  کردن مسافران ها همراهی ، اشخاصی هستند که شغل آن، راهنمایان سفر و مسئوالن کارواندوم

جمله اشخاص مسافران مختلفی از بایگانی یا بخشی از آن بوده است. این ی طول مسیر سفر در محدوده



 کردند؟ يبه مسافران خدمات ارائه م يدر راه شاه يچه کسان /162

صورت مستقیم مرتبط با مسافران اشاره شده  کنند. و درواقع به و مسافران خارجی را همراهی می های کار گروه

راهنمای  (Išbaramištima)بَرَه میشتیمَه ، ایشPF 1318و  PF 1317عنوان مثال در  در گروه اول هستند. به

از شوش به هند و در ماه دوم  23هندی را در مسیر سفرش در ماه اول سال   (Abbatama) سفر است که ابَّتِمَه

برای دریافت جیره  (PFS 49)کند. او حتی از مهر خود  سلطنت داریوش از هند به شوش همراهی می 23سال 

 به این مسئله اشاره شده است. PF 1318ده که در استفاده کر برای ابَّتِمَه

مختلف کارگران و  شماری با یها ترین مسافران در مسیر هستند. گروهآمد و از پر رفت های کار ، گروهسوم

کنند.  روند و در مسیر سفر خود جیره دریافت می دیگر می ی های مختلف که از یک نقطه به نقطه تخصص

های خارجی مثال از  گروه ،دهند ها نشان می های کار بنابر آنچه برخی از متن گروهای از این  البته بخش عمده

  18یا مناطق دیگر هستند. (PF 1813, NN 750, NN 1980)یا اسکودریه   (PF 1016, NN 2470) کاپادوکیه

طور  بهترین مسافرانی هستند که  یا همان چاپارهای معروف از مهم  (Pirradaziš)های تندرو ، پیکچهارم

همراه دارند. این افراد  ای از سوی شاه به شدهسند مهر ها شاه است و معموالً معمول مبدا یا مقصد سفر آن

   PF 1321, PF 1559مانند:  ؛اند نفر ذکر شده چهارکنند و در مواردی نیز حداکثر تا  تنهایی سفر می به معموالً

گروه دیگری از مسافران را  دارها خزانهو  ان مالیاتکنندگ آوری ، کارمندان اداری، حسابداران، جمعپنجم

کنند و در مسیر خود  های مختلف سفر می های اداری به بخش موریتأدهند که برای انجام م تشکیل می

 کنند.  های غذایی را برای مصرف روزانه دریافت می جیره

 

 عناوین شغلي مرتبط با خدمات سفر  .6

صورت مستقیم و برخی ی اشاره شده که در این میان چند عنوان بهها به عناوین شغلی متعدددر متن

 صورت اخصّها هستند. پژوهشگران بهغیرمستقیم مربوط به سازماندهی امور سفر و یا کنترل و حفاظت راه

نوع فعالیت و تخصص این  ی که درباره شناسی این اصطالحات معطوف کرده در حالی توجه خود را به ریشه

در بحث خود مربوط به راه شاهی مختصری  (Graf 1994)ای صورت نگرفته است. البته گراف  همشاغل مطالع

ها تفسیری آزادانه ارائه کرده است. اشکال اصلی وارد  ولی در بیشتر موارد از آن ،به این عناوین شغلی پرداخته

دلخواه  هنوعی ب وین شغلی را بهها انجام نداده و عنا روی متنگونه تحلیل و تطبیقی بر هیچکه بر گراف آن است 

خوانش پیشنهادی هلوک از معنای  ی ها و تنها بر پایه بدون تحلیل متن که تفسیر کرده است، در حالی

را که  نگارنده بنا دارد تا عناوین شغلی نوشتاراحتمالی آن عنوان شغلی، تحلیل خود را ارائه کرده بود. در این 

بررسی  بارویبایگانی  ی شده های تاکنون خوانده متن ی لیل دقیق همهبا تحبا خدمات سفر مرتبط هستند، 

 د. کن

کورمَن/ کورمین + »قبل از نام شخص آمده و به صورت  kurman / kurmin ی کورمَن/ کورمین: واژه. 1،6

عهده بر»معنای  شود. هلوک کورمین را به نوشته میna» (kurmin PN- na )نام شخصی+ پسوند ملکی 

 Hallock) کند. ترجمه می (Supplied by) «شده توسط فراهم»و  (entrusting of) «واگذار کردنگذاشتن/ 

واقع کورمین/ کورمن یک عنوان شغلی یا سمت مشخص نیست کند که در . هنکلمن اشاره می(245 :1950

 ;Henkelman forthcoming: 73)است «فراهم کردن»و  «تهیه کردن»معنای   به -kurmaبلکه برگرفته از فعل 

Garrison& Henkelman forthcoming: 15- 16)ًبارویهای بایگانی  درصد متن 80 . افرادی که در تقریبا 



 163/  1396و زمستان  زیی، پا2، شمارة 9شناسي، سال  مطالعات باستان

برای  هاکاال و تحویل کردن فراهممسئول کارمندان واقع شود، در ها اشاره می عنوان کورمَن به آن به

اند.  های سفر به مسافران و غیره بوده رههای مختلف اعم حقوق کارکنان و کارگران، مراسم مذهبی، جی پرداخت

های  شود و این افراد در بخش های سفر نمی فعالیت این کارمندان تنها محدود به متن ی حیطه ،بنابراین

کارمندان، از یک از  یجمشید وظایفی را برعهده دارند. کورمن برای طیف وسیع گوناگون دستگاه اداری تخت

ای  های مهم منطقه ری کوچک محلی وابسته به دستگاه اداری مرکزی یا ادارهادا ی کارمند ساده در یک شعبه

را  بارویمراتب اداری بایگانی  جمشید استفاده شده که این افراد هرم سلسله تا کارمندان بلندپایه در تخت

در برخی از کارمندانی که  ،بنابراین 19های مختلفی دارند. دهند و بر حسب جایگاهشان مسئولیت شکل می

های دیگری نیز  زمان مسئولیت هم ،اند کاال برای مسافران ذکر شده ی کننده عنوان فراهم های مهم به ایستگاه

عالوه بر  (Hunar) و هونر (Hidali)ی هیدلی ها کنندگان شاغل در ایستگاه طور مثال فراهم عهده دارند. بهبر

مانند  ؛دارند هدهعرداخت حقوق کارگران را نیز برا پجیره برای مسافران وظایفی مانند انبارداری و ی ی تهیه

به  ثابت و مشخص است و در موارد اندکی عمدتاً محل خدمت این کارمندان معموالً .(Karayauda)کَرَیَئوده 

 کاال تغییر کرده است.  ی کننده شغلی محل خدمت یک کارمند فراهم یدلیل ارتقا

نبشـته نـام    گـل  330کننده وجـود دارد. البتـه در   فراهم 86متن سفری که تاکنون خوانده شده نام  719در 

هـای سـفر نـام کارمنـد      درصد از متن 45حدود درواقع ، ذکر نشده است. درجیره برای مسافران ی کننده فراهم

طور مستقیم با مهـر یـا مهرهـای مشخصـی مـرتبط هسـتند. از        کاال را ندارند اما این اشخاص به ی کننده فراهم

دهـد کـه    ها، نشان مـی  آن با کمیت نام آن ی های سفر و مقایسه ها در متن مهرهای کورمین سوی دیگر بررسی

ی متمم یکدیگر بودند و کاربرد نوع به ،شد کار برده می به نوشته گلکننده و مهر وی که در سمت چپ  نام فراهم

ـ   ای که در آن دسته از متن گونه زمان ضرورتی نداشته است. به دو همهر کننـده ذکـر نشـده     ام فـراهم هایی که ن

کننـده   کاربرد مهرها اهمیت بیشـتری نسـبت بـه نـام فـراهم      واقع احتماالًوی استفاده شده است. در مهر حتماً

کـاال و چنـدین کـورمَن     ی کننـده  داشته است زیرا برخی از مهرها متعلق به یک اداره هستند نه شخص فـراهم 

های مشخصی ایـن مهـر در اختیـار     آن استفاده کنند یا در دورهتوانستند به آن مهر دسترسی و از  زمان می هم

  20.ه استشد یک کورمن بوده و سپس کاربرد آن به شخص دیگری تفویض می

کند کـه   های سفر وجود دارد. هلوک اشاره می : این عنوان شغلی فقط در متن (barrišdama) بَرّیشدَمَه .2،6

ـ  معنـای   لحـا  لغـوی بـه    گرفتـه شـده کـه بـه      -barištama باسـتان نظـر گرشـویچ از فارسـی     ربَرّیشدَمَه بنا ب

« راهنمای سفر»هلوک شغل بَرّیشدَمَه را .  (Hallock 1969: 42, 675) 21«بسیار خوب است ی کننده محافظت»

گیری آن از فارسـی باسـتان را    داند. هینتس و کخ نیز خوانش هلوک و به تبع آن نظر گرشویچ مبنی بر وام می

فارسـی باسـتان    ی تاورنیه،  بَرّیشدَمَه را صورت عیالمـی از واژه . (Hinz& Koch 1987: 155- 156)اند  پذیرفته

parištāva-  صورت داند. البته او خوانش گرشویچ به میbarištama-  داند. او نیز بَرّیشدَمَه را به  را نیز صحیح می

ــه  ــوعی شــغل در خــدمت مســافران دانســته و آن را ب ــوک ر ن ــد هل ــی  مانن ــا همــراه مســافران معرف ــا ی اهنم

   . (Tavernier 2007: 265, 404, 428)کند می

ذکر شـده اسـت.     hiša barrišdamaمستقیم پس از نام شخص با فرمول طور بهمتن سفر  30در  ،بَرّیشدَمَه

بـا توجـه بـه نـام      ،نیز که این عنوان شغلی مسـتقیم ذکـر نشـده    NN 3000و یا  PF 1317در چند متن مانند 

توان گفت که شخص ذکر شده راهنمای سفر است. هلوک معتقد است که این افراد  شخصی و مهر روی آن می
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 ای بودنـد کـه عمـدتاً    دیـده  شان مشخص است راهنمایان خبره و احتمـاال آمـوزش   همانگونه که از عنوان شغلی

 وان مثال در چندین متنعن . به (Hallock 1969: 42)کردند مسافران خارجی را در طول سفرشان همراهی می

PF 1363- 65  ها، در  راهنمای سفر هندیPF 1577 ها، در  ای کاپادوکیهPF 1409 ها و دیگر مسـافران   ساردی

 هستند.  

هـا نیـز    اما همین تعداد متن ،کافی نیست راهنمایان سفرها برای بازسازی جزئیات دقیق شغل  با اینکه متن

 پردازیم، متوجـه مـی   ها می شغل را به ما نشان دهند. وقتی به تحلیل متن حدودی دورنمایی از اینتوانند تا می

کنند بلکه راهنمایی مسـافران دیگـری    رتبه را همراهی نمی شویم که این راهنمایان تنها مسافران خارجی عالی

در بـاال اشـاره   هایی که  عنوان مثال عالوه بر متن به ؛های کاری و حتی حیوانات را نیز برعهده دارند اعم از گروه

نفـره   150هـای کـاری    گـروه  Pfa18و  PF 1363  ،PF 1364شد که مربوط به مسـافران خـارجی هسـتند، در    

(Skudrian)اسکودرایی 
همراه دو همکار دیگرش بـه تمـوکن    به (Ubateya/ Ukbateya)را شخصی با نام اوبَتیه  

(Tammukan / Tamukkan) کنند.  ها تقسیم می شراب دریافت و بین آن های آرد و ها جیره برند و برای آن می

(Kassan)کَسَّنه  PF 1338در 
(Bakabana)عنوان راهنمای سفر با دستور بَکَبَنَه  به 22در سال  

 
ساتراپ شـوش   

(Parnaka/ Farnaka)دام را به نزد پرَنَکَه  13
از شـوش بـه    احتمـاالً  -بـاروی ریـیس سیسـتم اداری بایگـانی    - 

های کـاری و هـم حیوانـات را بـاهم همراهـی       ها نیز راهنمایان هم گروه در برخی از متنبرد.  جمشید می تخت

(Baddurada)نـام بَـدّورَدَ    راهنمای سفری به PF 2056عنوان مثال در  کنند. به می
بـار غلـه را    113.6حـدود  در 

 کند.   ها تقسیم می قاطر دریافت و میان آن 100اسب و  18مرد،  588برای جیره 

 493)سـلطنت داریـوش    28که مربوط به ماه دهم سال  PF 1444ها، متن  های این متن ترین نمونه از مهم

(Umišduma)است، آمده که شخصی با نام اومیشدومه  بارویو آخرین سال بایگانی  ق.م(
و چهار همراهش که  

(Ašbazana)ها راهنمایان سفر شاه هستند با هلمی از سوی اشپَزَنَه  آن ی همه
جمشید به نزد شـاه کـه    از تخت 

راهنمای سفر بـا یکـدیگر بـه نـزد شـاه و       پن روند. سفر  ، میاست در آن زمان در مکان دیگری بوده احتمال به

مـل  أت ها ذکـر نشـده، بسـیار قابـل     یک از متن عنوان راهنمای سفر شاه که پیش از این در هیچ ها به اشاره به آن

های امپراتوری همراهی کنند؟ پاسخ بـه ایـن    برای سفر به یکی از بخش آیا این راهنماها قرار بوده شاه را ؛است

بسیار مشکل است زیرا نام اومیشدومه تنها در همین متن ذکـر شـده و نـامی از راهنمایـان دیگـر نیـز        پرسش

 نیامده است.

اننـد:  م ؛کـرد  عنـوان بنـدی تخصصـی مشخصـی     تقسیمتوان  میبرای بَرّیشدَمَه   ،باال های با توجه به تحلیل

و  ل و انتقـال حیوانـات  های کاری، راهنمای نق های دیگر، راهنمای سفر گروه راهنمای سفر مسافران از ساتراپی

راهنمـا یـا    ی واژهها اشاره شـد همگـی در کـاربرد     تر از همه راهنمای سفرهای شاه. این عناوینی که به آن مهم

تـری از آن را بپـذیریم، سـپس     ندی یا صورتی کلـی ب همان بَرّیشدَمَه مشترک هستند و اگر وجود چنین تقسیم

مراتب شغلی متفاوتی داشتند؟ بـرای درک بهتـر ایـن بحـث بهتـر       ها سلسله شود که آیا آن این بحث مطرح می

ها بپردازیم، البته باید ذکر کنم کـه بسـیاری از راهنمایـان     است که با جزئیات بیشتری به تجزیه و تحلیل متن

 بار نامشان تکرار شده است. ندرت بیش از دو یا چند ها ذکر شده و به ر در متنسفر نامشان تنها یکبا

های مختلف آمده ایشبَرَمیشتیمه اسـت کـه البتـه در     روی متنبار بر تنها راهنمای سفری که نامش چندین

کـه   انـد  مسافران از مهر وی برای دریافت جیـره اسـتفاده کـرده    است. مواردی نیز که نامش در متن ذکر نشده
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در همـین شـغل راهنمـای سـفر      28تـا  19دهد راهنمای سفر ایشبَرَمیشتیمه بوده اسـت. او از سـال    نشان می

 ی که نامش آمده، با مسافران هندی مرتبط اسـت. در همـه   22دوازده متنی ی کند و همواره در همه فعالیت می

 PF فاده کـرده اسـت. حتـی در   اسـت  (PFS 49)ها نیز وی برای دریافت جیره از مهر شخصی خودش  نبشته گل

اَبَتَمَه جیـره را دریافـت    ،مسافران هندی ی نمایندهبسیار احتمال  بهنیز که شخص دیگری،  NN 3000یا  1318

های مربوط بـه ایشبَرَمیشـتیمه    واقع متناند. در نبشته را مهر کرده هم با مهر ایشبَرَمیشتیمه گلاست، باز کرده 

سـفر بـرای مسـافران خـارجی را بسـیار محتمـل        یبودن شـغل راهنمـا   صصیدهند که باید وجود تخ نشان می

 دانست. 

کننـد.   هایی را برای مسافران ارمنی دریافت مـی  نیز راهنمایان سفر جیره PF 2051و  PF 1540در دو متن 

نـد. در مـتن   ا هنیز راهنماهای سفر برای مسافران ساردی جیره دریافت کرد PF 1409و  PF 1404های  در متن

PF 1440    یک راهنمای سفر با نام زیشـندوش(Zišanduš)
بـدون ذکـر مـاه یـک زن تنهـا را در       22در سـال   

مربوط به ماه دوم همان سال نیـز نـام ایـن شـخص      PF 1550کند. در  سفرش از شوش به قندهار همراهی می

متعلق به یـک سـفر    باال احتمال هر دو متن بهشود.  عنوان راهنمای یک زن در مسیری مشابه ذکر می دوباره به

و  نشـان داده ها در هر ایستگاه هَلمی مسافر را  ها در دو ایستگاه مختلف دریافت شده است. آن هستند که جیره

دلیل که نام بیشتر راهنمایان سـفر  این به  ،گونه که در باال اشاره شد البته همان 23اند. جیره روزانه دریافت کرده

های  متن ی در همه نخست، :مل استأت ، اما چند نکته قابلدادقطعی  نظری کامالً توان تنها یکبار ذکر شده نمی

جغرافیـایی متفـاوت ذکـر     ی مرتبط با مسافران خارجی نام هیچ راهنمای سفری در ارتباط با دو بخش یا ناحیه

 ی نطقـه ایـن راهنمایـان مسـافران را فقـط در یـک م      آن است کـه احتمـاالً   ی دهنده نشده است. این امر نشان

مانند ایشبَرَمیشدَمه که همواره همراه مسافران هندی بـود یـا زیشَـندوش     ،کردند جغرافیایی خاص همراهی می

بودن شـغل راهنمایـان    طور که در باال نیز اشاره شد این امر گواه بر تخصصی همراه مسافرانی از قندهار. همان به

ها بوده است و از سوی دیگر با توجه بـه   لط بر زبان آنتس آن حتماً ی مرتبط با مسافران خارجی است که الزمه

جغرافیایی را  ی باید آن منطقه ها محتمالً پس آن ،ها با مسافران در طول سفر داشته اینکه اشاره به همراهی آن

دسـتیارانش   غذایی راهنمای سـفر و احتمـاالً   ی جیره در هیچ متنی به PF 1440 یشناختند. به استثنا نیز می

ها برای دریافت جیـره نـه از    نبشته این گل ی . نکته سوم اینکه در همهستده اشن  اشاره امه خواهیم پرداخت()در اد

هـا   ها بلکه از مهر شخصی راهنمای سفر استفاده شده اسـت و اینکـه در ایـن مـتن     آنی  مهر مسافر یا نماینده

بـین یـک تـا پـن  نفـر       در بیشـتر مـوارد  ه رود، البتـ  فراتر نمی (PF 1409)نفر  35مسافران از حدود  ی بیشینه

 هستند.  

هـر   قوی احتمال بهبا توجه به مدارک فعلی شاید بتوان گفت که راهنمایان سفر مرتبط با مسافران خارجی 

ها باید یـک مسـیر را    اند. شاید این افراد با توجه به گستردگی راه یک مسئول همراهی مسافران یک ناحیه بوده

آموختنـد. اینکـه    نظر را مـی ی مورد و با وجود تنوع زبانی در قلمرو امپراتوری، زبان ناحیه شناختند، خوبی می به

ها مهر راهنمایان استفاده شده نه مسافران شاید به این دلیل باشد که مهر مسافران در سیسـتم   متن ی در همه

اند، پس ایـن از وظـایف    بر داشتهها برای دریافت جیره نیاز به مهر معت ثبت نشده بود و آن بارویاداری بایگانی 

تعلـق   ی ها را برطرف سازد. اشاره کردیم کـه در جیـره   راهنمای سفر بود که در خدمت مسافران بوده و نیاز آن

له بـه نظـر   ی سفر وجود ندارد که ایـن مسـئ  مقدار جیره برای راهنما ،گرفته به مسافران به استثنای یک مورد
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که از ساتراپ یا یک مقام بلندپایه داشـتند   )هَلمی(ان با ارائه یک سند مهر شده مند بوده، زیرا مسافر نظام کامالً

رسـد کـه    نظـر مـی   کردنـد و منطقـی بـه    خود را بنابر آنچه که در آن سند نوشته شده بود، دریافت می ی جیره

لتی بودنـد پـس   ها از مبدا ذکر نشده باشد زیرا راهنمایان سفر کارمندان دو ای برای راهنمای سفر در متن جیره

توانـد   کردند. وجود یک متن استثنا کـه مـی   مختص خود را جداگانه در هر ایستگاه دریافت می ی جیره مطمئناً

مسافرانی که  بیشترتواند نقضی بر کلیت مدارک باشد. البته باید اشاره کرد که  دالیل متعددی داشته باشد نمی

های متعددی کـه در طـول مسـیر     های خود را از ایستگاه د جیرهبای ،مثال از سارد به شوش ،آمدند از راه دور می

نبودند و بـه احتمـال زیـاد در     بارویبایگانی  ی ها در محدوده کردند که بسیاری از آن وجود داشت، دریافت می

 ها راهنمایان محلی دیگری حضور داشتند.   آن بخش

ری که مسـئول همراهـی مسـافران خـارجی     کدام از راهنمایان سف مل آن است که نام هیچأت ی قابل مسئله 

جـایی   یـا جابـه   -ها ذکر شده باشد یـا نشـده باشـد    چه ملیت آن-های کاری  تعداد بودند، در ارتباط با گروه کم

توانیم راهنمایان سـفر را بـه دو    آید که آیا می پیش می پرسشدر اینجا این  ،حیوانات ذکر نشده است. بنابراین

ای است کـه   ها همراهی افراد بلندپایه آن ی آن دسته از راهنمایانی که وظیفه ست،نخگروه تقسیم کنیم؟ گروه 

 elite)ها را راهنمایـان برجسـته    همان گروهی که هلوک آن ؛کنند با اهداف خاصی به مرکز امپراتوری سفر می

guide) نامد می (Hallock 1969: 42) هـای کـار و    جـایی گـروه   که مسئول جابـه  یگروه دوم راهنمایان سفر و

هـای کـاری خـارجی را     بودند. این گـروه نیـز گـروه    بارویجغرافیایی در کنترل بایگانی  ی حیوانات در محدوده

گـاه بـه نـواحی دیگـر      دهند این راهنمایان سفر هـیچ  ها نشان می ها. متن ای کردند مانند: اسکودریه همراهی می

ـ  خارج از جغرافیای اداری بایگانی نرفته هـای بـزرگ کـارگران، صـنعتگران و      جـایی گـروه   ه جابـه اند، با توجه ب

ها ذکر شده است. در چند متن به پسران جـوان   که در متن (PF 2056)اند  حیوانات این افراد دستیارانی داشته

 اند.  نیز اشاره کرده (PF 1440)خدمتکار راهنما سفر 

مشـخص و همـراه بـا     ی جداگانـه  ی ها راهنمایان گروه دوم جیـره  متن ی مهم این است که در همه ی نکته

دهد از همان مبدا سفر در  له نشان میاند. این مسئ های کار و یا حیوانات دریافت کرده های متعلق به گروه جیره

شد و تا مقصد مسـافران را همراهـی    به مسئول سفر، راهنما سفر مشخص می )هَلمی(ارائه شده  یِ سند مهرشده

راهنما سفر همراه با مسافران خارجی از مبدا سفر مشخص نبوده و در کل طول  کرد. در صورتی که احتماالً می

 اند.  سفر نیز به جز در موارد خاص همراه مسافر نبوده

و چهار همراهش را راهنمایـان سـفر شـاه معرفـی      (Umišduma)که در آن اومیشدومَه  PF 1444اما مورد 

آورد که آیـا   را پیش می پرسشاین  ،روند ن دیگری است میجمشید به نزد شاه که در مکا اند، که از تخت کرده

اند، وجود داشته است؟ اگر چنین باشد پـس بایـد    گروه سومی از راهنمایان سفر که مختص سفرهای شاه بوده

 .  در این خصوص نظر داددرستی  بهتوان  یک متن نمیتنها این افراد مقام باالیی داشته باشند. البته با وجود 

های سفر وجود دارد. گرشویچ  این عنوان شغلی نیز تنها در متن 24.(Karabattiš) بَتیشکَرَ. 3،6

(Gershtvich 1951- 52: 144)  کَرَبَتیش آن را به عنوان مسئول کاروان ترجمه کرده است. هلوک نظر وی را

 ،بارویهای  متنوجود دارد ولی به نظرش در  پذیرفته هرچند معتقد است که در این خوانش دالیلی برای شکّ

هینتس و کخ نیز همین نظر را دارند  .(Hallock 1969: 40, 710)کَرَبَتیش همان مسئول کاروان است 

(Hinz& Koch 1987, 438) .ِفارسی باستان  ی واژه تاورنیه نیز کَرَبَتیش را صورت عیالمیkarapatiš داند  می
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سفر کاروان  یمعنای راهنما به بارویهای  در متن اینکه ی ست و با تفسیر هلوک دربارهمعنای راهنما که به

 . (Tavernier 2007: 426)بوده، موافق است. 

ها ذکر شده، خبری از  هایی که این عنوان شغلی در آن متن ی توجه این است که در همه قابل ی اما نکته

اند.  جیره سفر دریافت کردهها کَرَبَتیش با همراهی دو یا چند خدمتکار  آن ی . در همهنیستهای بزرگ  کاروان

کند و هلوک با   مقایسه می «پیش قراول»معنای  ارمنی به karapet سویی گرشویچ، اصطالح کَرَبَتیش را بااز

روز زودتر از کاروان اصلی  گوید که احتمال دارد کَرَبَتیش مسئولی بوده که حداقل یک توجه به این مقایسه می

 Hallock)آورده است عمل می بهها را  کردن غذای کاروان برای فراهم های الزم و هماهنگی هکرد حرکت می

ها خبری از کاروان همراه نیست و  رسد زیرا در متن نظر می حدودی درست به. نظر هلوک تا (42 :1969

ان شغلی اند. منتها به دلیل اینکه این عنو ها ذکر شده نفری در متن 5یا  4های  ها حداکثر در گروه کَرَبَتیش

بار نیامده، بنابراین دارای این شغل نامش بیش از یک ها شخصِ یک از آن متن ذکر شده و در هیچ 7تنها در 

 ای امتناع کرد. گونه تفسیر عجوالنهباید از هر

 PF 1431, PF 1463, PF 1505, PF 1515این اصطالح فقط در چهار متن سفر  : (Šáulum) شَئلوم .4،6

ایرانی دارد که البته نامشخص است.  ی احتمال زیاد ریشهبه کند که این واژه  اشاره میذکر شده است. هلوک 

به نظر هلوک این . (Hinz& Koch 1987: 1143)ای عیالمی دارد  احتمال ریشه بهنظر هینتس و کخ این واژه  به

البته   (Hallock 1969: 44)کند معنای دستیار سفر ترجمه می شغلی مرتبط با خدمات سفر بوده و آن را به

اند  های کاری ذکر شده دریافتی توسط این افراد و اینکه همراه با گروه ی هینتس با توجه به مقدار کم جیره

البته هیچ توضیح مشخصی برای اینکه   (Hinz 1973: 173)ندا هها نیروی کشاورز بود دهد که آن احتمال می

های ذکر شده  متن ی ده است. البته این افراد در همهدان ،جز مقدار جیره کم ،چرا نیروی کشاورز هستند

ها به اندازه یک  مهم این است که جیره دریافتی آن ی مسافران دریافت کرده و نکته ی ای جداگانه از بقیه جیره

ها در  دریافتی معتقد است که آن ی قَه است. هلوک با توجه به مقدار کم جیره 1خدمتکار و معادل 

. در تفسیری عجوالنه  (Ibid, 44)ندا هکرد پایین مرتبط با امور سفر فعالیت می مشاغل ردهای از  زیرمجموعه

 ,Graf 1994)اند  کرده ها به مسافران خارجی برای سفر به مرکز امپراتوری کمک می گوید که شَئلوم گراف می

بر افرادی که عنوان  ستند نه بهمرتبط ههمراه بوده و های کاری  این افراد با گروه ی بایگانیها اما در متن (174

دهد  گیرند، نشان می کمی که می ی . جیرهکنند را همراهی می همراه مسافران خارجیعنوان  طبق نظر گراف به

توان دستیار  اصلی این است آیا شئلوم را می پرسشاست. حال  (lipap)یک خدمتکار  ها در حدّ که مقام آن

حقوقی معادل یک خدمتکار ها  به آنک خدمتکار ساده بوده و ی حدّ شغلی در ،سفر دانست؟ آیا دستیار سفر

های جدید منوط  را باید به خواندن متن پرسشترین حالت پاسخ به این  بینانه گرفت؟ در خوش میتعلّق 

 دانست.

هلوک آن را  25متن آمده است. 30این عنوان شغلی تاکنون در حدود  : Dattimara دَتیمَرَه .5،6

هینتس و کخ نیز نظر . (Hallock 1969: 39, 681) کند ترجمه می (road counter)« راه ی ندهکن محاسبه»

دانند،  میمترادف مور امنیتی نیز أیا همان م «افسر پلیس»نوعی با  ها این شغل را به هلوک دارند البته آن

مایرهفر این واژه را . (Hinz& Koch 1987: 257, 299, 302) دهند چند توضیح بیشتری در این باره نمیهر

کند  راه معرفی می ی کننده معنای محاسبه به -dāi(h)- māraیا  -dāimāraای از فارسی باستان  واژه وام
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(Mayrhofer 1979: 183) .راه یا  ی کننده یید کرده و آن را مانند هلوک محاسبهأتاورنیه نیز نظر مایرهفر را ت

 NN 2041و  Pfa 22 ،Pfa 23 ،NN 1219در   . (Tavernier 2007: 419)داند ها می مور رسیدگی به امور راهأم

دهد که او این اصطالح  هلوک نشان می ی ترجمه .26«اند ها را محاسبه کرده ها راه آن»: استاین عبارت آمده 

. هنکلمن معتقد  (Hallock 1978: 122- 23)گرفته است نظر میی راه نیز در کننده عنوان بررسی ذکر شده را به

ها، برطرف کردن مشکالت موجود در مسیرها، و مشخص کردن  بررسی وضعیت راه ی است که این افراد وظیفه

شمار فواصل را برای  همان فرسخ های نشانه یا دادن سنگ با قرار ،احتمال بهها  اند. آن عهده داشتهرا برفواصل 

شمارها از پاسارگاد  ای از این فرسخ نمونه.  (Henkelman forthcoming: 31- 32)کردند مسافران مشخص می

 NNدر  ،عنوان مثال به ؛اند عهده داشتهحتی شاید وظایف دیگری را نیز بر . (Callieri 1995)دست آمده است هب

عنوان  همین گروه به NN 516اند یا در  و همراهانش سربازان را ثبت کرده (Kamezza)کَمیزَّه  2041

 .(Henkelman 2002: 22- 24)اند  حسابداران معرفی شده

خدمتکار سفر  12 تا 10ه اهمر نفری به 6تا  4های  ها در گروه کنندگان راه محاسبهدهند که  ها نشان می متن

با  دَتیمَرَه همراهنیز  ها متن بیشتردر سوی شاه دارند. نامه از طور معمول سند مهرشده و اجازه کنند و به می

و شش  (Raštuka) هرَشتوکَ Pfa 15عنوان مثال در  آمده است. به ده()در ادامه بحث شدار  نیزه عنوان شغلی

به شخصی به  Pfa 23و  Pfa 19 ،Pfa 22 در شوند. راه معرفی می ی کننده دار و هم محاسبه همراهش هم نیزه

ن اشاره هنکلمراه اشاره شده است.  ی کننده دار و محاسبه عنوان نیزه و پن  همراهش به (Irdabada)ه نام ایردَبَدَ

 :Henkelman 2002)کنند ها را ثبت می ها، وضعیت آن دارها با بررسی راه همراه نیزه کند که این اشخاص به می

25- 28) . 
و پن   (Ambaduš) راه، گروهی به سرپرستی اَمبدوش ی کننده های محاسبه ترین گروه یکی از فعال

 ی در ناحیهت مربوط به نقل و انتقاال ی النهکه حسابرسی سا Pfa 30متن  8 - 10همراهش است. در خطوط 

را محاسبه  (Ramitepe) های رَمیتِپِه شود که اَمبدوش و پن  همراهش که راه باشد، اشاره می جمشید می تخت

همین  ی شود که در ادامه اند. اما اهمیت کار این گروه زمانی مشخص می آرد دریافت کرده ی اند، جیره کرده

 بر دستور شاه باید در هَدَرَن دهند و حال بنا ها این کار را به دستور شاه انجام می متن گفته شده که آن

(Hadaran) مبدوش و همکارانش در ، منتظر رسیدن شاه بمانند. اَـ  جمشید احتمال محلی در شرق تخت به ـ

 اند.  روز جیره دریافت کرده و منتظر شاه مانده هَدَرَن برای شش

 Pfa 30مشابه  ی ها جیره کنندگان راه عنوان محاسبه به 21بدوش و همراهانش در سال دوباره اَم Pfa 21در 

رسد  نظر می به ،کنند. بنابراین شراب دریافت می ی در تاریخ نامشخص جیره PF 1566کنند و در  دریافت می

در مسیرها و  سوی اوورت مکرر با همراه داشتن سند مهرشده ازص دستور شاه به رکه اَمبدوش و گروهش بنا ب

 اند.  کرده ها سفر می های مختلف برای کنترل راه جاده

ها نشان  حال متنی راه باشد، درهر کننده چه بررسی و راه ی کننده محاسبهعنوان  چه به هدَتّیمَرَواقع در

 هلوکاند که در بیشتر موارد شخص شاه بر آن نظارت داشته است.  دهند که شغل مهم و بااهمیتی داشته می

ها بوده که البته  و گسترش ساخت راه ها مرتبط با بازسازی کند که وظیفه آن به درستی این شغل را تفسیر می

با توجه به .  (Hallock 1978: 114)ها و شناخت مسیرهای مناسب بوده است ها در گرو بررسی راه این فعالیت

چنین شغلی  دهند، مطمئناً سفر نشان میهای  ها را متن ها که بخش اندکی از آن آمد در راه و رفت ازدحام

 ضروری بوده است.
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ترجمه  دار نیزه عنوان آن را به هلوکاصطالح شغلی است که :  ŠI.KAK . lg kutira کوتیرَ کشیکَ .6،6

گیری یا ابزار  اندازه ی وسیلهاحتمال  بهابزار نظامی نیست بلکه منظور از نیزه  البته در اینجا ،کند می

 Pfa 23و  Pfa 22ها مانند:  متن بیشتردر .  (Hallock 1978: 114, 121- 124)است راهمساحی  وگذاری  نشانه

از  Pfa 19در  است. کار برده شده بهکننده،  معنای حمل به همراه با کوتیرَ ŠI.KAK شیکَک صورت لوگوگرام به

(šukurrum) اکدی شوکورّوم ی واژهای از  واژه که وام (šukurum) عبارت شوکوروم
معنای نیزه است، استفاده  به 

  شده است.

به  ،راه آمده است ی کننده دار همراه با محاسبه ها نیزه در بیشتر متن ،گونه که در باال نیز اشاره شد همان

و  هایردَبَدَ Pfa 19در . (Ibid: 114) داند تباط مستقیم با یکدیگر میراین دو شغل را در ا هلوکهمین دلیل 

نیز با سند مهر  22مربوط به سال  Pfa 23, Pfa 22اند، همین گروه در  دار معرفی شده ان نیزهعنو همراهانش به

اند و  ها را بررسی کرده ها راه اشاره شده که آن ،اند و در هر دو متن سفر دریافت کرده ی شده از طرف شاه جیره

ها را مشکل  تحلیل آن ،ها ن متنبود کوتاه و گزارشی در مواردیکه باوجود این روند تا به شاه برسند. می

ی خود را  و همراهانش وظیفه هله اشاره دارد که ایردَبَدَاین مسئرسد، متن به  نظر می در این مورد بهسازد،  می

 حال رفتن به نزد شاه برای دریافت دستورهای جدید هستند.انجام داده و اکنون در

های  های اشاره شده در باال در متن الف دیگر شغلاین عنوان شغلی برخ :(Daʼubattiš) دَئوبَتّیش .6،7

 نظر گرشویچ ربنا ب هلوکهای سفر نیز آمده و تنها در دو متن سفر وجود دارد.  های دیگری غیر از متن گروه

یا افسر پلیس  امنیتمور أمعنای م به tāya- pātā و tāyu- pāti فارسی باستان ی شده آن را صورت عیالمی

(police officer) داند می (Gershevitch 1969: 169; Hallock 1969: 39, 681). نظر گرشویچ، دئوبَتّیش  به

 ی این واژه را از ریشه مایرهفر. (Gershevitch 1969: 169)شخصی است که مراقب دزدان و راهزنان است 

نیز با استناد  و کخ هینتسو  (Mayerhofer 1971: 56)داند  می  dahyupatiš/ dahyu- pati-šفارسی باستان 

 &Hinz) کنند ترجمه میمعنای ناظر، ضابط یا نگهبان سلطنتی  بهآن را پذیرفته و آن را  مایرهفربه نظر 

Koch 1987: 300) . ضابط  یا فرماندارتاورنیه نیز با استناد به همین نظر آن را(officer, governor) خواند. می 

 :Tavernier 2007)فرمانده یا افسر امنیتی است  ،بلکه منظور البته منظور تاورنیه فرماندار یک منطقه نیست

418). 
مور أنوعی م توان دَئوبتَیش را به حال می، درهرواژهمعنای این  ی شده درباره عنوان اتباتوجه به نظر

اینکه  ی توان درباره های سفر مرتبط با آن نمی متنتعداد  نبود برقراری امنیت معرفی کرد. اما به دلیل کم

و باید جانب احتیاط را نگاه داشت. اظهارنظر کرد درستی  بهچقدر این شغل با امور مربوط به سفر مرتبط است، 

 ,Graf 1994).کند  ( معرفی می؟) پلیس راه، این شغل را هلوکگرچه گراف با برداشتی آزادانه از خوانش 

اما با توجه  .ها برقرار بوده باشد کاملی در راهباید امنیت  حتماًآمدها  و با توجه به حجم باالی رفتالبته،  (174

ولی احتمال زیادی وجود دارد که برقراری  ،توانیم دَئوبتَیش را پلیس راه معرفی کنیم به مدارک فعلی نمی

های بایگانی  در متنتوان دَئوبتَیش را  هنکلمن معتقد است نمیالبته  ها بوده باشد. عهده آنها نیز بر امنیت راه

 انیهای سفر خودشان مسافر ممکن است در متنبلکه  ،ها دانست راه در امنیتمرتبط با برقراری ط فق باروی

ای مبنی بر  کنند و هیچ وظیفه خاصی از یک منطقه به منطقه دیگر سفر می موریتأمکه برای انجام  باشند

کند  کند و اشاره می نمی ها را نیز ردّ هها ندارند. البته او ارتباط این افراد با امور امنیتی را برقراری امنیت در راه

)مکالمه این مسئله توجه داشت  ی دو سویه ی ها را تحلیل کرد و به جنبه که باید بسیار محتاطانه این متن
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تواند بخشی  ها می طبع برقراری امنیت راه  داند که به موری نظامی میأهنکلمن دَئوبتَیش را م ،واقعدر شخصی(.

عنوان شغلی دَئوبتَیش اشاره شده با  ها به های سفری که در آن با توجه به تعداد اندک متناز وظایف وی باشد. 

عنوان مسافر  توانیم بگوییم که آیا این افراد هدفشان از سفر برقراری امنیت در مسیر بوده یا به اطمینان نمی

 موریتی دیگر در حال سفر بودند.أبرای م

آمده است و مختص  (A- W) ها های متفاوت متن شغلی نیز در گروه عنواناین  :(Dattibara) هدَتّیبَرَ. 6،8

این واژه که  ی مشترک وجود دارد بین پژوهشگران عقیده ،شغلی نمورد این عنوادرهای سفر نیست.  متن

 ,Hallock 1969: 39)مور قانون و قاضی استأمعنای م به databara/ databaraای از فارسی باستان  واژه وام

681; ibid 1978: 112; Tavernier 2007: 419).  و کخ برخالف دیگر پژوهشگران معتقدند که  هینتساما

 law) یمور قانونأمگراف آن را  .(Hinz& Koch 1987: 298) است  -dātafarnah مادی ی واژهای از  واژه وام

officer)  داشتی آزادانه استکه البته بر کند تعبیر می است،به وضع مسافران اش رسیدگی  وظیفهکه (Graf 

صورت مستقیم به خدمات سفر مرتبط  را نیز به یشغل مانند دئوبَتّیش این عنوانتوان  واقع نمیدر .(174 ,1994

 دانست.

 

 نتیجه . 7

قلمـرو هخامنشـی داشـته اسـت.      ی ارتباطـات و اداره  اساسـی در نقـش   ی مواصـالتی ها راه ی گسترده ی شبکه

توجـه و بحـث پژوهشـگران    ها همواره مورد برقراری امنیت و کنترل آن و ها ن راهای و نگهداریچگونگی ساخت 

 ،تالش شد به عناوین شغلی خاصی کـه مـرتبط بـا خـدمات سـفر اسـت       ،مختلف بوده است. در پژوهش حاضر

مـدارک موجـود کنـونی     ی ر سفر بـا همـه  گرچه باید اذعان کرد که در بازسازی ساختار کلی امو ،پرداخته شود

تـوجهی کـه    خوشـبختانه بـا اقبـال قابـل     .های متعددی بدون پاسـخ یـا ناتمـام هسـتند     پرسشمسائل و هنوز 

 چشم به نتای  مطالعات جدید داشت.  انهاخیر یافته باید امیدوار ی های هخامنشی در سه دهه پژوهش

سـفر   عناوین شغلی نشان داد که هشت عنوان شغلی بـا امـور مختلـف مربـوط بـه      ی کلیه تجزیه و تحلیل

ی  کننـده  ارتباط مستقیم دارند. از میان این هشت شغل پن  شغل راهنما سفر، مسئول کاروان، شئلوم، محاسبه

 بـا هـایی دانسـت کـه     ها را شغل توان با مدارک فعلی آن که می بودههای سفر  دار فقط مربوط به متن راه و نیزه

کـه اصـطالحی    / کـورمن کـورمین  یه بـه اسـتثنا  مل این است کأت قابل ی نکته نقل مرتبط هستند. و امور حمل

 ی کنـد، همـه   جمشید فعالیـت مـی   تخت ی های مختلف اداره عیالمی است و با توجه به نوع وظایفش در بخش

ای  واژه کـه  یدر موارد انکاتباز برخی  ،های بایگانی در متنهای ایرانی هستند.  واژه غل دیگر مورد بحث واماشم

بینـیم کـه بـه     غل سـفر مـی  اشـ مکردنـد. امـا دربـاره     میکدی داشته از آن استفاده معادل در عیالمی یا حتی ا

هـایی از   واژه انـد، همگـی بـه همـان صـورت وام      کار برده دار که در چند متن معادل اکدی آن را به استثنای نیزه

یا اکدی برای این  معادلی در عیالمی احتماالً ،واقع توان گفت در اند. با مدارک فعلی می فارسی باستان نقل شده

 موجـود نبـوده اسـت.   ضـرورت نداشـته و   ی غلاشـ مها چنین  در ساختار اداری آن شاید غل وجود نداشته واشم

هرچنـد در   کنـد.  ییـد مـی  أله را تعی ایـن مسـئ  نـو  بابلی و آشوری نیز بههای عیالمی،  های بایگانی سی متنبرر

هـا   هـا و بـابلی   عیالمـی  واقـع، جـود داشـته اسـت. در   هـا و  های آشوری عناوین شغلی مرتبط با بحث راه بایگانی

ها و حجم باالی تردد مسافران مختلف را مانند هخامنشیان نداشتند که ضـرورت سـازماندهی آن    پیچیدگی راه
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هایی را بـرای ارتبـاط بـا آسـیای صـغیر و       اول ق.م شبکه راه ی اول هزاره ی ها در نیمه را داشته باشند. آشوری

از آن بـرای اهـداف نظـامی خـود      و نامیدنـد  سیس کرده بودند که آن را راه شـاهی مـی  أن تشی سوریه و جزایر 

هـای   کردن ارتبـاط بخـش   تر که با هدف آسانبلتنها با اهداف نظامی  راه شاهی هخامنشی نه کردند. استفاده می

ماننـد   یغلاشـ مشـاید بتـوان گفـت     ،مختلف قلمرو وسیع شاهان بزرگ ساخته و سازماندهی شده بود. بنابراین

 راهنمای مسافران ضرورت راه شاهی و قلمرو وسیع هخامنشیان بوده است.

 پژوهشگران بر سر خوانش یا تفسیر برخی از این عناوین شغلی در میانباید اشاره کرد که 

 کو شیکَ هعناوین شغلی دَتّیمَرَعبیر متفاوتی از هلوک تبا ارائه کخ  نظرهایی وجود دارد. برای مثال، اختالف

 هلوک که حالیدر (Koch 1986, 135)داند  میها  جاده  زنیگشتموران أعنوان نیروی پلیس و م را بهکوتیرَ 

 با توجه به عدم هلوکنظر باید اذعان کرد ه داند. البت ها می های کنترل و مهندسی راه ها را مرتبط با فعالیت آن

 ینظرهای اما چنین اختالف است. معتبرترها  نتر مشخصی و تمرکز ب ها و تفسیرهای آزادانه دیدگاه ی ارائه

های جغرافیایی و بسیاری دیگر از اصطالحات  یجا های شخصی، نام های سفر نیست و برای نام مختص شغل

ن و وزافزووجود دارد. اما این مطالعات هنوز در آغاز راه هستند و برای پیشرفت ر بارویموجود در بایگانی 

 شودگونه تفسیرهای آزادانه شخصی اجتناب ضر با مدارک فعلی بهتر است از هرحا حالدردستاوردهای جدید 

های ارائه شده در  بحث .ه شوددوختهای دیگر چشم  و تنها با تحلیل مدارک موجود به آینده و خوانش متن

یید أرا ت های ارائه شده تواند نظریه های جدید می مدارک موجود فعلی است و داده ی پایه پژوهش حاضر نیز بر

 کرده و تغییر دهد.  یا ردّ

 

 تشکّر و قدرداني

های  دکتر وتر هنکلمن که متنآقای و شاهرخ رزمجو که مقاله را خواندند  دکترهای ارزشمند آقای  راهنماییاز . 1

رنده عهده نگازم به ذکر است که هر نوع نقصی بر. البته الشود میتشکر  ند،گذاشتنگارنده نشده را در اختیار منتشر

 است.

 

 نوشت پي
 .Briant 2012, Graf 1994های مرتبط با آن بنگرید به:  راه شاهی، مسیر و توصیف ی باره یات درئبرای جز. 1

 Garrison& Root 2001, 23- 32; Henkelman : جمشید بنگرید به تخت بارویبرای مباحث مربوط به کاوش بایگانی  - 2

2008: 69- 71; Herzfeld 1941: 271; Krefter 1971: 86- 88; Schmidt 1953: 3, 40- 41. 
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2008: 136, 140- 142; idem 2013: 531 
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 -Hallock 1985: 588- 609; Kuhrt 2007: 763ها بنگرید به:  برای مطالعه بیشتر درباره تجزیه و تحلیل ساختار کلی متن - 5
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که در را ای  نبشته گل 2087است، داد و مجموعه  Persepolis Fortificationکه مخفف  PFها نشانۀ  نبشته هلوک به گل -6

منتشر کرد که به  DAFI 8متن دیگر را در  33ای از  مجموعه1978شوند. هلوک در  منتشر کرد با این کد مشخص می 1969

هنوز  1980متن دیگری که توسط هلوک خوانده شد اما با درگذشت وی در  2500دود حدرداده بود.  Pfaها کد اختصاری  آن

ملی ایران  ی دیگر که در موزه ی نبشته گل 150حدود دردارند.   NNصورت تر به یا اختصاری PF- NNاند، شناسه  منتشر نشده
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نشده های منتشر توسط هنکلمن برای انتشار متنها  البته در بازبینی مجدد متن .شوند معرفی می Fortشود با شناسه  نگهداری می

 شود.   نیز مشخص می NNبا کد  Fortاین مجموعه نیز عالوه بر کد 

 .49- 53، و همچنین فیروزمندی و مکوندی Hallock 1969: 13- 80نگاه کنید به  A- Wهای  های گروه متن ی برای مطالعه . 7

 PF های و چندین متن دیگر شاه مبدا سفر و در متن PF 1285, PF 1344, PF 1397های  عنوان نمونه در متن به .8

1313, PF 1315- 16, PF 1319- 20, PF 1444, PF 1462 ها شاه مقصد سفر مسافران است  و مجموعه دیگری از متن

 آیند. امپراتوری میبه های دیگری  مسافرانی هستند که از ساتراپی که عمدتاً

 33مـتن سـفر ، در    305  (Hallock, 1969) جمشـید  تخـت  بـاروی های  نبشته ده گلشمتن منتشر 2087. در مجموعه 9

متن  403اند،  که هنوز منتشر نشده NNیا  PF-NNهای  نبشته در مجموعه گلمتن و  Pfa  (Hallock, 1978) 11   نبشته گل

 Qهـای سـفر    وط بـه پرداخـت جیـره   متن مرب 719ای که تاکنون خوانده شده  نبشته گل 4700. در مجموع از حدود موجود است

 .1392مکوندی  :های سفر بنگرید به برای ساختار متناست. 

 ها ذکر نشده است. در اینجا شماره آن ،درپی نیست ها پی شماره NNهای  به این دلیل که در متن .10

 .  (Hallock 1969: 72)لیتر است  1واحدی برای مواد جامد و مایع و تقریبا معادل  (QA)قَه  1 .11

ها بوده تا  جاهای ذکر شده در متن بر روی جایابی نام بارویی جغرافیای بایگانی  های انجام شده درباره تمرکز پژوهش .12

 Aperghis  1996; Arfaee 1999; idem 2008; Briant ها بنگرید به: که برای مطالعه درباره این بحث ،مسیرهای سفر

1992; Koch 1990; Magee et al. 2005; Potts 2008; Tuplin 1998; Volgesang 1985; idem 1992  
های اداری و مسافران در مسیر سفر خود،  موریتأجمشید، کارمندان در م و خزانه تخت بارویهای  های بایگانی در متن .13

شد.  آن هَلمی گفته می اصطالح به بهکنند که  همراه خود حمل می کرد، به یید میأها را ت بودن حرکت آنای که مجاز شدهد مهرسن

های عیالمی در این  مکرر به هَلمی در متن ی شده است. با وجود اشاره مهم اداری صادر می اتدرباریان و مقام، هَلمی توسط شاه

له سبب شده بسیاری از پژوهشگران دست نیامده است. همین مسئ همتنی که بتوان آن را هَلمی دانست ب ی ها هیچ نمونه بایگانی

های  . برای بحثه استشد روی پوست یا پاپیروس نوشته میلمی سندی بوده که به آرامی و برالقول معتقد باشند که هَ متفق

 ;Hallock 1960: 247- 249, Henkelman 2008: 140- 142 مربوط به سند مهر شده )هلمی( یا اجازه سفر بنگرید به:

Root 2008: 105- 106; Tuplin 1998: 82- 83; Vallat: 1994: 267- 71 دست آمدن  هالبته الزم به ذکر است که ب

های ارشامه از مصر این دیدگاه را  های آرامی بایگانی بلخ و نامه روی پوست یا پاپیروس در متنهایی از اسناد مهروموم شده بر نمونه

  Naveh &Shaked 2012; Whitehead 1974; idem 1978 کنند. بنگرید به: پیش تقویت می از بیش

که در  22ماه دوم سال منظور از  عنوان مثال، به شود؛ ها تاریخ بر مبنای سال سلطنت شاه محاسبه می های بایگانی در متن. 14

 سلطنت داریوش اول است.آمده،  بارویهای بایگانی  متن

تقریباً بار 1باشد، لیتر حدود یک درقَه است که اگر هر قَه  10بار معادل  1واحد وزن برای مواد جامد است.  (BAR)بار  .15

 . (Hallock 1969: 72)کیلوگرم است 10لیتر یا  10برابر با 

16. PFS  مخففPersepolis Fortification Seal جمشید است که هر مهری که تاکنون  تخت بارویمعنای مهرهای  به

 دارای شماره مشخصی است. ،شناسایی شده بارویهای  نبشته بر روی گل

سند مهرشده از طرف ل احتما به ،کنند های دیگر امپراتوری به مرکز آن و محدوده بایگانی سفر می از بخش مسافرانی که .17

کنند. مطمئناْ این مسافران قبل از رسیدن به  ساتراپ آن منطقه دارند، که با ارائه آن جیره خود را در طول مسیر دریافت می

 PF کردند. مثال در های دیگر دریافت می بایگانی ی د جیره خود را از محدودهبای بارویجغرافیایی تحت کنترل بایگانی  ی محدوده

از  (Artaphernes)ای از سوی ساتراپ سارد، اَرتَه فرنه یا ارتافرنس منابع یونانی  شدهبا سند مهر (Dauma)که دَئومَ  1404

النهرین و از بابل تا شوش  تراپ شمالی بینباید در مسیر عبوری خود که از آسیای صغیر تا سا ،رود جمشید می سارد به تخت

کرده است. برای مقایسه بنگرید به بحث  های مرکزی این مناطق دریافت می هایش را با ارائه همان سند از بایگانی گذشته جیره می

 ;Briant 2012, 193- 195; Whitehead 1974, 59–68 داریوش دوم: ی های اَرشامَ ساتراپ مصر در دوره یکی از نامه

 1978 idem2008 های بابلی بنگرید به: های بایگانی های مسافران در متن جیره ی . برای بحث دربارهCysewski  -Jankovic 

 بارویاداری بایگانی  ی های دیگر هخامنشی و خارج از محدوده منظور از خارجی در اینجا مسافرانی است که از ساتراپی .18

 آیند. می
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  & Henkelman :جمشید بنگرید به ها در ساختار اداری تخت های قومیتی و جایگاه آن به گروهبرای مباحث مربوط  .19

Stolper 2009. 

 .Garrison & Henkelman forthcoming 15- 17 :های متعدد بحث کورمن در بایگانی بنگرید به جنبه  برای مطالعه .20

استفاده کرده است اما  PFS 107و  PFS 10, PFS 23 , PFS 55در بایگانی از چهار مهر  (Haturdada)هتوردَده  .21

سال مهرش را تعویض و مهر دیگر را جایگزین آن کرده است. 2طور متوسط هر کار نبرده و بهزمان با مهر دیگرش بهیک را همهیچ

 23کرد و تا سال  جایگزین آن 22را در سال   PFS 10بود. پس از آن  22و احتماال  21در سال  PFS 107مهر او  نخستین

کننده در سال  عنوان تهیه نداریم اما او دوباره به 27تا  24 های سال ی برد. شاهدی بر حضور هَتوردَدَه در فاصله کار می این مهر را به

در مورد  کند. استفاده می PFS 23نیز این مهر را کنار گذاشته و از  28شود ولی در سال  ظاهر می PFS 55 با مهر جدید  27

PFS 48 ای کَزَکَه  نیز در دوره(Kazaka)  و سپس بَکَمیرَه(Bakamira) کنند. از این مهر استفاده می 
22. Very best safe-keeper 

23.  PF 1316, PF 1317, PF 1318, PF 1556, PF 1558, NN 455, NN 3000, NN 3002. 

های محلی  های ساالنه در اداره ها و حسابرسی های بیالن متنبه استثنای  بارویهای بایگانی  نبشته باید اشاره کنم که گل. 24

نبشته مرتبط  وجود چندین گل ،کردند. بنابراین جمشید ارسال می مرکزی در تخت ی ای از آن را به اداره نوشته شده و سپس نسخه

 انتظار نیست.های سفر مختلف در طول مسیر سفر مسافران نوشته شده، دور از  با یک سفر مشخص که در ایستگاه

25. در متن های   PF 1340, PF 1341, PF 1375, NN 398, NN 580, NN 1268, NN 2560 
26. PF1284, PF 1297, PF 1307, PF 1343, PF 1566, Fort 819, Fort 906, Fort 6749, Fort 7093, 

Pfa 15, Pfa 19, Pfa 20, Pfa 21, Pfa 30, Pfa 31, NN 481, NN 621, NN 844, NN 885, NN 937, NN 

1023, NN 1219, NN 1647, NN 1803, NN 1814,NN 1863. 

27. KASKAL. Lg hašašta- da / KASKAL. Lg hašip. 
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