گفتوگو

گفتوگـــو با:
دکترعبدالمجید

اَر َفعــی

دربارهی حسابداری و کنترل
در   ِگلنبشــــتههــای
باروی تخـت جمشــید
گزارشگر:

در شــمارهی آذر و دی  1397مجلــهی حســابدار،
مقالــهای بــا عنــوان "حســابداری و کنتــرل در
گلنبشتههای باروی تخت جمشید" ،نوشتهی گلوریا
ُولمرز ،ترجمهی محسن ژاله آزاد زنجانی ،منتشر شد.
قهرمان اصلی این مقاله ،زندهیاد ریچارد تریدول َهل ِک
( ،)Richard Treadwel Hallockعیالمشــناس
و آشورشناس شــهیر امریکایی است .وی چهل سال
از زندگــی خود را صرف ترجمهی مجموعهی بزرگی
از گلنبشــتههای بایگانی بزرگ حســابداری ایالت
پارس از امپراتــوری بزرگ هخامنشــیان در دوران
پادشــاهی داریوش بزرگ کرده بود .به همین بهانه،
در روز یکشــنبه 26 ،اســفند  ،1397در دفتــر کار
دکتر عبدالمجید اَر َفعی ،در فرهنگســتان هنر ،پای
صحبتهای این اســتاد فرزانه و تنها شاگرد زندهیاد
َهل ِک در جهان (در زمینهی زبانهای عیالمی و ا ّکدی
و ترجمهی خط میخی) نشستیم ،و به ابعاد گوناگون
این موضوع پرداختیم .فیلم کامل این گفتوگو (90
دقیقه) نیز در کانال رسمی انجمن حســـــــابداران
خبرهی ایــران در آپـــــــــارات (به نشــــــانی:
)https://www.aparat.com/v/S19on
در دســترس عالقهمندان اســت .گفتوگویی که در
ادامــه میخوانید ،گزیدهای از این گفتوگو اســت.
این گفتوگو توسط محسن قاسمی ،دبیرکل انجمن
حسابداران خبرهی ایران و سردبیر مجلهی حسابدار،
انجام شده است و متن آن توسط سمیه وطندوست
به نوشتار درآمده است .مسئولیت فیلمبرداری ،تدوین
و کارگردانــی فیلم این گفتوگو نیز بر عهدهی آرش
پشنج بوده است.

سمیه وطندوست

قاسمی :جنــاب آقای دکتر من خیلی خوشحالم که
در خدمتتان هســتیم .امروز  ۲۶اسفند  ۱۳۹۷است،
و در این روزهای آخر سال مزاحمتان شدیم .ممنونم
که وقت دادید در خدمتتان باشیم.
ارفعی :مرحمت داشتید و بزرگواری کردید.

بــرای دیــدن فیلــم
کامل ایــن گفتوگو
( 90دقیقه) از طریق
کانــال رســمی انجمن
حســابداران خبــرهی
ایــران در آپارات کد
تصویری باال را اسکن
کنید.

قاسمی :عرض کنم خدمتتان ،در نشریات حسابداری
ایران جســته و گریخته دربارهی بحث حسابداری در
دورهی هخامنشــیان مقاالتی نوشــته شــده است،
و دوســتانی بودهاند که در گذشــته این کار را انجام
دادهاند .ولی عالقهمندی اخیــر ما به این موضوع به
انتشار شمارهی آذر و دی مجلهی حسابدار ،ماهنامهی
انجمن حسابداران خبرهی ایران ،برمیگردد ،که یکی
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از دوستان مقالهی یک خانم دکتر آمریکایی دربارهی
گلنبشتههای باروی تخت جمشید را ترجمه کردند
و در مجله چاپ شد .اصلیترین شخصیت این مقاله
زندهیاد ریچارد َهل ِک اســت که در این زمینه زحمت
اصلی را کشیدند...
ارفعی :در واقع تنها کســی است که در دنیا به مقام
استادی زبان عیالمی رســید .چند سال قبل از این
که فوت بکنند.
قاسمی... :در منابــع فارسی هم بالفاصله بعد از اسم
ریچارد َهل ِک اسم جنابعالی است.
ارفعی :من تنها شاگردشــان در زمینهی زبانهای
عیالمی و ا ّکدی بودم .حدود هشت سال با ایشان کار
کردم ،و دستپروردهی ایشــان هستم .البته در این
زمینهی تخصصی یک شــاگرد دیگر هم برای مدت
کوتاهی داشتند که تحصیل را رها کرد.
قاسمی :ایرانی بودند؟
ارفعی :نه آمریکایی بود .من تنها کسی هستم که در
این رشته درجه گرفتم.
قاســمی :یعنی حتی بیرون از دایرهی ایرانیان هم
شما تنها فرد هستید؟
ارفعی :در تمام دنیا.
قاسمی :این افتخار بسیار بزرگی برای ما است که در
خدمت شما هســتیم .آقای دکتر! اگر اجازه بدهید ما
این طور صحبت را شروع کنیم که جنابعالی دربارهی
خودتان ،دوران کودکی ،محلــی که به دنیا آمدید... ،
صحبت کنید .برای این که حسابداران یا افراد دیگری
که این فیلم را بعــدا میبینند یا این گفتوگو را بعدا
میخوانند ،بیشــتر با شما آشنا شــوند .این طور که
متوجه شدم شما در بندرعباس به دنیا آمدید.
ارفعی :من ســال  ۱۳۱۸در کوه ِگ ُنو بندرعباس به
دنیا آمدم .چند ســال کودکیام را آن جا گذراندم .تا
پدرم به یزد کوچ کرد .چند سالی یزد بودیم .از سال
 ۱۳۲۸به این طرف هم آمدند تهران .ما هم آمدیم.
قاســمی :تحصیالت ابتداییتان را در بندرعباس و
یزد بودید؟
ارفعی :یک ســال بندرعباس ،چهار سال یزد ،و یک
سال هم تهران.

حسابدار

شمارۀ  ۳۲۴و ۳۲۵

فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

قاسمی :مدرسهی منوچهری؟
ارفعی :کالس ششم که آمدیم تهران وارد مدرسهی
منوچهری شدم .بعد شش سال دبیرستان البرز بودم.
چون بعد از امتحانات کالس یازدهم ،چشمام به دلیل
نزدیکبینی زیاد پاره شد .به همین دلیل یک سال از
درس خواندن ممنوع بودم .این طور شد که در رشتهی
طبیعی به طور مســتمع آزاد به دبیرستان البرز رفتم.
آخر ســال ،یک دیپلم هم با اجــازهی دکترم گرفتم.
روانشــاد دکتر علوی که چشمهایم را عمل کرده بود.
بعد از آن ،به دارالفنون رفتم .آن زمان تعیین رشــته
در ســال دوازدهم تحصیل بود .ســه رشتهی ادبی ،و
طبیعی ،و ریاضی هم بیشــتر نبود .چند سال قبل را
مشترک بودیم .من در دبیرستان البرز دیپلم طبیعی
گرفته بودم .ولی چون میخواستم زبانهای باستانی و
تاریخ بخوانم ،به دارالفنون رفتم تا دیپلم ادبی بگیرم.
بعد رفتم دانشگاه و لیسانس ادبیات فارسی گرفتم.
قاسمی :آقای دکتــر! من در زندگینامهتان خواندهام
که پیش از تحصیل در دانشگاه تهران ،آموختن زبان
پهلوی را شروع کرده بودید!
۱
ارفعی :بله ،شــروع کرده بودم .اول با کتاب گاتها
ترجمهی شــادروان ابراهیم پورداوود ۲آشــنایی پیدا
کردم .آن زمان تابســتان ســال ســوم متوسطه بود.
کوشــش کردم الفبای زبــان اوســتایی را به کمک
این کتاب فرا بگیرم .بعد با کتاب کارنامهی اردشــیر
بابکان شــادروان محمدجواد مشکور ۳آشنا شدم ،که
متن پهلوی داشت .هم الفبای پهلوی و هم ترجمهی
فارسی داشت .به این ترتیب ،کوشش میکردم کمی
پهلوی یاد بگیرم .سال ششم هم به اتفاق دوستی که
یهودی بود به آتشــکدهی آ ُدریــان ۴میرفتیم .آنجا

فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار

شمارۀ  ۳۲۴و ۳۲۵

موبد رستم شــهزادی ۵به من و ایشان درس پهلوی
و اوســتا میداد .به این ترتیب ،وقتی وارد دانشــگاه
تهران شــدم ،با زبان پهلوی آشنا بودم .لیسانسم که
تمام شد...
قاسمی :ببخشید در دورهی لیسانس شما دانشجوی
زندهیاد خانلری بودید؟
ارفعی :زندهیاد خانلری ،زندهیــاد پورداوود ،معین،
صفا ،فروزانفر ،مدرس رضوی ،جالل همایی ،همهی
بزرگانی که وجود داشــتند افتخار شاگردیشــان را
داشتم.
قاســمی :با کدام یک از این بزرگان بیشتر نزدیک
بودید؟
ارفعی :با شــادروان پورداوود .چون عالقهام به این
زبانها بیشــتر بود .بعد یک مدت هم با شــادروان
معین کار میکردم .روی فرهنگ لغتی که هیچ وقت
تکمیل نشد .به خاطر وضعیت خاصی که ایشان پیدا
کردند .ســکته مغزی کردند و فــوت کردند .بر روی
ریشــههای واژگان فارسی داشتند کار میکردند ،که
به سرانجام نرســید .تحصیلام که تمام شد ،بورسی
برایم فراهم شد که بروم در دانشگاه پنسیلوانیا زبان
پهلــوی بخوانم .آن جا پذیرش دانشــجو در مقاطع
تحصیالت تکمیلی بر مبنای توصیهنامه اســت .من
هــم رفتم از شــادروان خانلــری توصیهنامه بگیرم.
ایشــان گفتند چرا زبان پهلوی؟ این را که در ایران
هــم داریم .برو و زبانهای عیالمی و ا ّکدی را بخوان
که در ایران نداریم .من هم همین کار را کردم .البته
بورســیهی تحصیلی را از دست دادم ،و ناچار شدم با
هزینهی خودم تحصیل کنــم .ولی زبانهایی را یاد

گرفتم که با آنها آشنا نبودم.
قاسمی :پس دانشگاه پنسیلوانیا نرفتید؟
ارفعی :چرا .من دو ســال دانشــگاه پنســیلوانیا
بــودم .مقدمات و بخشهایــی از زبان ا ّکدی ،یعنی
بابلــی و آشــوری ،را آن جا یــاد گرفتم .ولی چون
زبان عیالمی را فقط دانشــگاه شــیکاگو داشت ،به
آن دانشــگاه رفتم ،و حدود هشت سال دانشجوی
شادروان َهل ِک بودم.
قاسمی :همهی هشت ســال را به تحصیل مشغول
بودید؟ یا بخشی از آن همکاری بود؟
ارفعی :تمام آن تحصیل بود.
قاســمی :آقــای دکتر! بــرای این کــه بینندگان
ایــن فیلم و خواننــدگان این گفتوگــو هم بدانند
موضوع گفتوگوی ما چیســت ،کمی دربارهی این
گلنبشــتههای باروی تخت جمشید صحبت کنیم،
که بایگانی حســابداری ایالت پــارس از امپراتوری
هخامنشیان در دوران پادشاهی داریوش بزرگ است.
ایــن جور که مــن در منابع خوانــدهام ،لطفا هر جا
اشتباه میگویم اصالح بفرمایید ،در زمان پهلوی اول
(رضاشــاه) یک گروه باستانشناسی از آلمان دعوت
میشوند...
ارفعــی :آمریکایی بودند .آلمانــی نبودند .البته در
تیمشــان خیلی آلمانی بود .چون سرحفارشان آقای
هرتســفلد ۶آلمانی بود .جانشــین او ،اشمیت ،۷هم
که آمد آلمانی بــود .اینهــا آلمانیهایی بودند که
رفته بودند آمریکا و اســتاد شــده بودنــد .خیلی از
همکارانشان هم آلمانی بودند.
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قاســمی :پس کل تیم آمریکایی بود .ولی تعدادی
آلمانی هم در بین آنان فعالیت داشتند؟
ارفعی :بله .بعد از این که رضاشــاه یــک قرارداد
منحوسی که قاجاریه بسته بود را لغو کرد .قراردادی
که یادم نیســت زمان مظفرالدین شــاه یا ناصرالدین
شــاه نوشته شده بود،و طبق آن همهی حفاریهای
باستانی ایران را به فرانسویها داده بودند .اجازه داده
بودند که همه چیز را ببرند .فقط اگر چیز ارزشمندی
از طال یا نقــره پیدا میکردند ،معــادل وزن طال یا

آمریکاییها ،امکان کاوش باســتانی در ایران و تخت
جمشید را پیدا کردند.
قاسمی :این گنجینهی عظیم  ۳۳هزار گلنبشتهی
تخت جمشید...
ارفعی ۳۳ :هزار تا نیســت ۳۰ .هزار قطعه اســت.
حــدود  ۱۲هــزار تا شــماره خورده اســت .مابقی
خردهریز هستند .این خردهریزها را آمریکاییها بعدا
پس فرستادند .االن در موزهی ایران باستان است.

دکتر عبدالمجید ارفعی
نقرهی آن به ایران پول میدادند...
قاسمی :یعنی بدون توجه به ارزش باستانی آن؟!
ارفعی :بدون توجه به هیچ چیــز! از این نظر گفتم
قرارداد منحوسی بود .رضاشاه این قرارداد را لغو کرد.
با لغو این قرارداد منحوس ،کشورهای دیگر ،از جمله
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قاسمی :یعنی قطعاتی هستند که باید به هم وصل
شوند تا یک لوح کامل را بسازند؟
ارفعــی :در بیــن آن خردهریزها ،کــه خیلی زیاد
هســتند ،شــما باید بگردید ببینید چه تکههایی را
میتوانید به هم وصل کنید ،تا شاید تعدادی کتیبهی
خوب از آن در بیاید.

قاسمی :این گلنبشتهها کجا و چطور پیدا شدند؟
ارفعی :این گلنبشتهها را سالهای  ۱۳۱۲تا 1313
در دو اتاق در باروی شــمال شــرقی تخت جمشید
پیدا کردند .پشــت آن سکوهایی که االن مینشینند
و مراســم نور و صدای شب را نگاه میکنند .خط این
گلنبشــتهها معلوم بود که میخی است .ولی زبانش
معلــوم نبود .همین طور ،معلوم نبود متعلق به دوران
کدام پادشــاه هخامنشی هستند .فقط چون در تخت
جمشــید پیدا شده بودند ،معلوم بود متعلق به دوران
پادشاهان هخامنشی است .بنابراین ،با موافقت دولت
وقت ایران این حدود  ۱۲هزار گلنبشــته به صورت
امانی بســتهبندی شدند .آنها را در جعبههای مقوایی
جا دادند .روی هر جعبه هم شماره و تعداد قطعات را
نوشتند .خردهریزها را هم در بشکههای قدیمی نفت
( ۱۸لیتری) بســتهبندی کردند .البته همه را بعد از
این که در پارافین خواباندند ،بستهبندی کردند .چون
قرار بود بار کشتی بشوند ،و میخواستند رطوبت دریا
خرابشان نکند .این محموله ســال  ۱۳۱۴به صورت
امانی از بوشهر به امریکا فرستاده شد .وقتی به امریکا
رسید ،یک تابستان فقط داشتند آنها را پارافینزدایی
میکردند .بعد خواندن آنها را شروع کردند .مسئولیت
خواندن گلنبشتهها را اول به یک استاد آلمانی به نام
آرنو پوئبل ۸دادند .ایشــان استاد بزرگ زبان سومری
بودند ،و ســه دستیار جوان داشــتند :مرحوم جورج
کمرون ، ۹مرحوم ریچارد َهل ِک ،و یک فرانسوی به اسم
پیر پووه (؟) که نمیدانم سرگذشــت او چه میشود.
این ســه نفر تا شروع جنگ جهانی دوم چیزی حدود
 150تا از این گلنبشتهها را میخوانند .وقتی شروع
میکنند به خواندن متوجه میشــوند که زبان بیشتر
این گلنبشــتهها عیالمی اســت .بعد از این که زبان
گلنبشتهها مشخص میشــود ،اول فکر میکنند که
گلنبشــتهها متعلق به زمان خشایارشا ۱۰است .تا این
که به یک گلنبشته برمیخودند که در آن میبینند،
سال بیست و دوم سال کبیسه است .چون طبق منابع
بابلی داریوش بزرگ ۱۱تنها پادشــاهی است که سال
بیست و دوم پادشاهیاش کبیسه بود ،پس میفهمند
که این گلنبشتهها متعلق به دوران او است .البته بعدا
هم به یک گلنبشته دیگر برمیخورند که حالت نامه
دارد .در آن یک رئیس به زیر دســتاش نوشته است:
"داریوش شــاه به من دســتور داده  100گوسفند از
اموال شحصی خودش بدهید به فالن خانم .حاال من
به شما دستور میدهم که از گوسفندان خود داریوش
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 100تا بدهید به این خانم .همان طور که داریوش به
من دســتور داده است" .به این ترتیب ،مطمئن شدند
که این گلنبشتهها متعلق به زمان داریوش بوده است.
قاســمی :گلنبشــتهها مربوط به کدام ســالهای
پادشاهی داریوش بزرگ است؟
ارفعی :از سال سیزدهم داریوش شروع میشوند (سال
 509قبل از میالد) تا سال بیست و هشتم (سال 494
قبل از میالد) .یعنی مربوط به یک دورهی پانزده ساله
از پادشاهی داریوش هستند.

تعدادی از آنها را میتوان روی نقشــه پیدا کرد .ولی
تعداد بیشتری را هنوز نمیدانیم کجا هستند.
قاســمی :فرمودید از حرف  Aتا  Gمربوط به اینها
هستند .مابقی؟
ارفعی :همین گلنبشــتههای  Aتــا  Gچندین زیر
گروه دارند .مثال گلنبشتههای  Cکه واریز به حساب
هستند .شش نوع واریز به حساب داریم.

این تعداد خُ م شــراب ،این تعداد خُ م شراب برداشته
شــده است .یعنی هزینهی انبارداری از آن کسر شده
است.
گلنبشــتههای  Gبه بعد ،به جــز یکی دو مورد که
کاال به حســاب شاه یا ســران حکومتی واریز شده
ولی در همان زمــان مصرفکننده نبودند – البته نه
همیشــه ،تعداد اندکی از آنها هســتند که در همان

قاسمی :پس کل آنها مربوط به دوران داریوش بزرگ
است؟
ارفعــی :بلــه .البته از ســال ســیام داریــوش ما
گلنبشــتههای بایگانی خزانهی تخت جمشــید ۱۲را
داریم که بعدا پیدا شــدند .در آنها شــیوهی پرداخت
بهکلی عوض شده است .آنها مربوط به سالهای سیام
تا ســی و ششــم داریوش بزرگ ،همهی بیست سال
پادشاهی خشایارشا ،و هفت ســال نخست پادشاهی
اردشیر اول ۱۳هستند .ولی گلنبشتههای باروی تخت
جمشــید همان طور که گفتم ،فقط مربوط به پانزده
سال از پادشاهی داریوش بزرگ هستند.
قاســمی :آقای دکتر! چیزی که برای ما حسابداران
جذابیت بیشتری دارد ،این است که از این مجموعهی
بزرگ گلنبشــتههای باروی تخت جمشید چه بخشی
مربوط به حســابداری اســت؟ البته منظورمــان الزاما
حسابداری امروزی نیســت .اموری همچون ،انبارداری،
حقوق و دستمزد ،... ،هم مرتبط با کار حسابداران است.
ارفعی :این کتیبهها را میتوانیم به سه بخش تقسیم
کنیم .در این جلد از کتاب گلنبشتههای باروی تخت
جمشید ۱۴که زیر دستتان اســت ،مرحوم َهل ِک آنها
را طبقهبنــدی کرده اســت .از  Aتا  Gپرداختهایی
مانند حمل ،دریافت ،انبار کردن ،و مصرف کردن کاال
هستند .مثال جو میدهند که تبدیل به آبجو بشود.
قاسمی :اینها الزاما در خود تخت جمشید که نبوده؟
ارفعی :نه ،مربوط به سرتاسر ایالت پارس ۱۵هستند.
ما حدود هفتصد اسم محل در این گلنبشتهها داریم.
اگر آن تعدادی که میدانیم فراســوی مرزهای ایالت
پارس است را کنار بگذاریم ،مثال کرمان ،هراتَ ،مرو،
ُســغد ،باب ِل ،... ،مابقی در ایالت پارس نوشته شدهاند.
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ریچارد َهلِک
قاسمی :نوعش بر چه اساس است؟
ارفعی :بر اساس فِعلی که بهکار رفته است ،کاری که
انجام شده اســت .مثال فرض کنید ،گندم واریز شده
است .این رسیدش است .میگوید این قدر به حساب
آقای فالنی گندم به انبار واریز شده است .این یک نوع
است .یک نوع دیگر این است که مثال بابت انبارداری

زمــان ،مصرفکننده نبودند – بقیهی گلنبشــتهها
مربــوط به پرداخت کاالهایی هســتند که توســط
دریافتکننده مصرف شــدند .مثال دریافتکنندگان
کارگــران یا ماموران دولتی هســتند کــه در حال
ســفر بودند ،حتی خود داریوش وقتی داشــت سفر
میکرد .در این گلنبشــتهها نوشــته شــده است
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قلمروی امپراتوری هخامنشیان (پانصد سال پیش از میالد)
که این مقدار کاال برداشــته شــد ،مثال به حســاب
داریوش .دریافتکنندگان از شاه تا نوک ِر کارگــــران
هســـتند.
قاسمی :قســمت سوم گلنبشــتهها مربوط به چه
رویدادهایی هستند؟
ارفعــی :آنها تا حرف  Tهســتند .حــرف  Tنامهها
هستند .مثال دستوری که یک فرادست (یک رئیس)
به زیردســت خود نوشته است ،که فالن کار را انجام
بده .در این نامهها ،به جز یکی دو نامه که زیردســت
به باالدست خود نوشــته است ،مابقی از باالدست به
پایین دست هستند.
بعد ،گلنبشتههای دیگری داریم که کوچک هستند.
اینها را بین گلنبشتههای دیگر آویزان میکردند .مثال
کارهایی که من در یک سال انجام دادم را وقتی روی
گلنبشتههایی ثبت میکردند ،برای این که مشخص
باشد این گلنبشــتهها مربوط به کارهای من است،
یک گلنبشتهی کوچک به عنوان برچسب مینوشتند
و بین گلنبشــتههای من و دیگران میآویختند .این
برچسبها ،یا فقط اسم من بود؛ یا اسم من به همراه
یک کاالیی بود؛ یا اســم من به همراه یک کاالیی و
سال مربوط بود؛ یا اســم من به همراه یک کاالیی و
سال و شهر مربوط بود.
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قاســمی :پس این گلنبشــتههای برچسبی برای
طبقهبندی بایگانی بودند؟
ارفعی :بله .برای دســتهبندی کــردن بودند .بعد از
این گلنبشــتهها ،به دو گروه متنی (نوشتاری) دیگر
میرســیم ،که یکی مشابه دفتر روزنامه است ،که در
آن ،همهی کارهای انجامشده در یک سال ،یا بخشی
از یک ســال ،در یک شهر ،نوشــته شده است .مثال،
این قدر کاال به کارگران داده شــده اســت ،این قدر
برای مراســم مذهبی داده شده است ،این قدر به شاه
داده شــده اســت ،این قدر به فالن مسافر داده شده
است ،و  . ...و گروه متنی دوم که گزارش ساالنه است.
کلیات است .شــرح جزئیات کارها داده نمیشود .در
آن فقط آمده اســت که این قدر جنس وارد شد ،این
قدر دریافت شده ،این قدر از شهر بیرون رفت به فالن
شهر ،این قدر به فالن کارگران داده شد ،این قدر برای
بذر اســتفاده شد ،این قدر باقی ماند که گذاشته شد
برای مصرف سال بعد.
قاسمی :یعنی در این گروه دوم کل عملیات آن سال
را خالصه میکردند...
ارفعی :مثل دفتر کل که این روزها مینویســند ،و
دیگر جزئیات را نمینویسند (با خنده).
قاســمی :آقای دکتر! این طور که مــن خواندهام،

زندهیاد َهل ِک در ســال  ۱۳۵۸فوت میکنند .ایشان
تا آن زمان چه تعدادی از این گلنبشــتهها را ترجمه
کرد؟
۱۶
ارفعی :کتاب اول ایشــان شامل  ۲۰۸۷گلنبشته
است .اگر اشــتباه نکنم از این تعداد ۱۴۳ ،گلنبشته
را ســه نفر دیگر گروه اولیه خواندهانــد ،بقیه را خود
ایشان خوانده است .چون جنگ جهانی دوم که شروع
میشود ،سرپرســت گروه ،آرنو پوئبل ،که آلمانی و از
هواداران هیتلر و حزب نازی بود ،به آلمان برمیگردد.
دیگــر از او خبری هــم نداریم .بعــد از رفتن او ،این
گروه از هم میپاشــد .در همین زمان ،گلنبشتههای
خزانه از ایران وارد دانشــگاه شیکاگو میشود .همان
گلنبشــتههایی که ســال  ۱۳۱۶در تخت جمشید
هماش
کشف شــده بودند .مرحوم کمرون هم همهی ّ
را روی ترجمهی این گلنبشــتهها (خزانه) میگذارد.
از آن فرانسوی گروه هم هیچ خبری نیست .من هیچ
گزارشی نتوانستم از او پیدا کنم .هیچ وقت نفهمیدم
چــه به روزش آمد .زندهیاد َهل ِک هم از ســوی ارتش
امریکا به سربازی احضار میشود ،و در شهر واشنگتن،
در قســمت رمزشِ ــکنی واحد مخابرات ،مشــغول به
خدمت میشود ،تا کدهای آلمانیها را بشکند .ایشان
بعد از دورهی خدمت در ارتش ،به دانشــگاه شیکاگو
برمیگردد ،و از آن وقت ،تا زمان مرگش فقط روی این
گلنبشتهها کار میکند .ایشان سال  ۱۹۶۵کتابش را
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به چاپخانهی دانشگاه تحویل میدهد ،و سال ۱۹۶۹
چاپ میشــودَ .هل ِک از ســال  ۱۹۶۵تا زمان مرگش
(ســال  )1980تعــداد  ۲۵۸۶گلنبشــتهی دیگر را
میخواند .از این بین ۳۳ ،گلنبشته را در سال ۱۹۸۷
در مجلــهای کــه مربوط به کاوشهای فرانســویها
در ایران بــود ،چاپ میکند .این  33گلنبشــته ،یا
تصحیحکنندهی پارهای از اشــتباهات گذشته بودند،
یا نارســاییهای موجود در متون چاپشدهی قبلی را
برطرف میکردند ،یا از نظر زبانی یا تاریخی اطالعات
تازهای میدادند که جای دیگری نبود.

جناب آقای مهندس بهشتی ،۱۷دو سه بار نامه نوشتیم.
ولی آنها حاضر نشــدند به ما عکــس بدهند .این بر
خالف تعهدی است که دانشگاه شیکاگو به دولت ایران
داده اســت .چون در سال  ۱۳۱۴که موافقت شد این
گلنبشــتهها به صورت امانی به آن دانشگاه فرستاده
شــود ،یک توافقنامه بین موسســهی خاورشناســی
دانشــگاه شــیکاگو و دولت ایران امضا شد ،که طبق
آن ،دانشــگاه شیکاگو موظف اســت هر کاری روی
این گلنبشــتهها میکند ،دو نسخهاش را به دولت
ایران تحویل بدهد .ولی متاســفانه حاضر نشدند این

قاسمی :مابقی چطور؟ چاپ شدند؟
ارفعی :متاســفانه دیگر فوت کردند .وقتی آن ۳۰۰
گلنبشــته را به ایران آوردند ،ما با فردی که مسئول
چاپ کردن کارهای َهل ِک بعد از درگذشــتاش شده
بود ،نشســتیم و صحبت کردیم که بیاییــد اینها را
ترجمه و چاپ کنیم .او حاضر نشد که در قالب کتاب
چاپ شوند .گفت من اینترنتی و بدون ترجمه منتشر
میکنم .تو میتوانی کتابی چاپ کنی .این طور شد که
من به دانشگاه شیکاگو رفتم و عکسهایی که در این
کتاب هست را گرفتم .خودشان هم تعدادی گلنبشته
را قبــا عکس گرفته بودند ،به مــن دادند ،و من این
کتابها را چاپ کردم.
قاسمی :پس یک منبع اینترنتی هم وجود دارد؟
ارفعی :خیلی کم! خیلــی ناقص کار کردند .یعنی تا
زمانی که دعوای دادگاه (بین ایران و دانشگاه شیکاگو)
پیش نیامــده بود ،تقریبا کاری نکردند .بعد از آن بود
که شــروع کردند به قول خودشان به مستندنگاری و
عکس گرفتن ،و حدود دویست ،سیصد عکس از کتاب
چاپشدهی َهل ِک و تعداد بسیار اندکی از چاپنشدهها
را روی اینترنت گذاشتند.
قاسمی :پس سرنوشت آن دو هزار و چند گلنبشتهی
ترجمهشده توسط َهل ِک چه شده است؟
ارفعی :من خودم شــروع به کار کــردن روی این
گلنبشــتهها کردم .در این جلد ،من ترجمهی ۶۴۷
گلنبشته از همان پانزده سال آخر عمر َهل ِک را چاپ
کردم .من قصدم این بود که همهی کارهای اســتادم
را در چهــار جلد چاپ کنم .این جلد اول اســت که
شما دیدید .جلد دوم ۷۷۰ ،کتیبه کار کردم که عکس
ندارد .ما از دانشگاه شیکاگو عکس خواستیم ،از طریق
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عکسها را برای ما بفرستند .به همین دلیل ،کتاب
دوم من که االن آمادهی چاپ اســت ،معطل مانده
است .جلد سوم هم که من کار کردهام ،حدود ۷۶۰
گلنبشــته دارد .طوری تقسیمبندی شده است که
کتاب یک ضخامت قابل قبولی داشته باشد ،خیلی
ســنگین نباشد .تقســیمبندیاش هم همان است
که گفتم A .تا  Gدر این کتاب اســت ،که شــامل
 ۱۲گــروه اســت H .به بعد در جلد بعدی شــروع
میشــود ،که شــامل دریافتیهای سران حکومتی
اســت J .دریافتی شــاه یا خاندان پادشاهی است.
حرف  Iنداریم (چون با عــدد "یک" یونانی قاطی
میشود) .بعد میرسیم به  Kکه سه گروه K2 ،K1
و  K3است K1 .پرداختی به کسانی است که مراسم
دینی را برپا میکردند؛ مثل آتشنگهدارانُ ،مغان ،و
شتینهای عیالمی.

قاسمی :این پرداختها پول که نیستند؟
ارفعی :حــاال میگویم کــه چه چیــزی پرداخت
میکردند .گروه  K2پرداخت دســتمزد به کارگرانی
اســت که هم اسم و هم حرفهشان نوشته شده است.
ولی در گروه  K3اســم داریم ،ولی حرفه اشاره نشده
اســت .بعد میرسیم به دســتمزدهایی که به صورت
ماهانه به کارگران پرداخت شده است .حقوق مستمر
ماهانه که بر اساس فِعل به کار بردهشده تقسیمبندی
شدهاند.
قاسمی :ببخشید آقای دکتر! چون دربارهی حقوق
دارید میفرمایید ،در بعضی از مقاالت نوشــتهاند که
در دوران هخامنشــیان پارهای از جلوههای زندگی
مدرن امروزی وجود داشــته است .مثال ،خانمها اگر
باردار میشدند به آنان حقوق میپرداختند.
ارفعــی :عــرض میکنــم .کارگرانی کــه در این
گلنبشــتهها داریم ،شــامل زن ،مرد ،دختربچه ،و
پسربچه هستند .ولی شغل بیشتر آنان را نمیدانیم.
یعنی نوشــته نشده است .فقط نوشــته شده است،
مواجب ماهانهشــان این قدر اســت .مثال برای یک
ماه ،دو ماه ،شــش ماه ،یا یک سال ،این قدر دریافت
کردنــد .همین طــور میدانیم که حقــوق دخترها
و پســرها بر اساس سنشــان چقدر از آدمهای بالغ
کمتر است .زنها بر اساس حرفهای که دارند به طور
معمول یک مقدار از مردها کمتر حقوق میگرفتند.
ولی ما چند زن داریم که رئیس هستند .اینها تقریبا
دو برابر مردان حقوق میگرفتند.
قاسمی :مشخص است که چه برتری داشتند؟
ارفعی :فقط میگوید رئیس هستند.
قاسمی :این رئیسها هم زن هستند و هم مرد؟
ارفعی :نه فقط زن هستند .عنوان رئیس فقط برای
زنان آمده اســت .برای مردان نداریم .البته بیشــتر
موارد مردان بیشتر از زنان حقوق میگیرند .ولی این
زنان دوبرابر مردان میگرفتند .یک دستهی دیگر هم
هســتند که ما بر مبنای عنوان شغلشان میدانیم
کــه در خزانــه کار میکنند .اینان هــم از میانگین
معمول حقوق بیشــتر میگرفتند .البته متأســفانه
هنوز واژگانی که برای عنوان شغلشــان به کار رفته
شناســــایی نشده اســت .یعنی نمیدانیم شغل و
حرفهشان چیست.

21

قاسمی :یعنی ممکن است که کار اداری میکردند؟
مثال حسابدار ،انباردار ،... ،بودند؟
ارفعی :حســابدار که داریم .حتی حسابدارانی داریم
کــه اسمشــان را هم میدانیم .اینها ســاالنه ســفر
میکردند و صورتهای ســاالنه و دفتر روزانه و دفتر
کل را تنظیم میکردند .اسمشان را هم میدانیم.
گروه پرداختهای بعدی ،مزایای شغلی بوده است .از
نظر نوع هم ،اگر دستمزدشــان به طور معمول گندم
و جو بود ،این مزایا با شــراب و آبجو پرداخت میشد.
و اگر دستمزدشان شراب و آبجو بود ،مزایای آنان به
گندم یا جو پرداخت میشــد .مثال در شیراز ،تا پایان
ســال نوزدهم داریوش ،بیشــتر پرداختهای ماهانه
شــراب اســت .پس در آن دوره ،مزایای ویژهای که
میگرفتند گندم بود .این روال از ســال بیستم تغییر
میکند .یعنی بیشــتر دستمزدها گندم است ،و مزایا
به شراب داده میشد.

قاســمی :چه جالب! االن هم همین طور است ،که
اگر کسی به شــهر دیگری مامور بشود ،حقماموریت
روزانه میگیرد.
ارفعی :بله .چون ســاکن آن محل نبودند ،حقوقشان
به صورت روزانه پرداخت میشــد .گــروه بعدی هم
مسافران هستند .مسافران گروه بسیار بزرگی هستند.
حدود  15درصد از این گلنبشتههای تخت جمشید
مربوط به مســافران است .آنان مسافران دولتی بودند
که ســر راهشــان میآمدنــد و از انبارهای حکومتی

قاسمی :پس پول نمیدادند؟
ارفعی :پول نبود که بدهند .در سرتاســر ســرزمین
هخامنشــیان ،به جــز بخش کوچکــی از غرب که
مطابق روال پیشــین سکه ضرب میشد ،سکه وجود
نداشــت.
بعد گــروه زنان را داریم .همان زنانی که شــما االن
اشــاره کردید (زنان باردار) .برای این زنان فقط یک
مواجب ویژه داریم .به این ترتیب که حقوق یک روز
از یک ماه را به آنان اضافه میدادند؛ فقط یک نوبت.
البته اگر پســر زاییده بودند ،دو برابر آنانی که دختر
زاییده بودنــد ،میگرفتند .دیگر صحبــت از بیمه و
حقوق زایمان ،و مرخصی زایمان ،و  ...نیست .ما خبر
نداریم .هر کســی اگر چیزی بگویــد ،از ناآگاهیاش
اســت .من نمیتوانم بر خالف چیزی که متنهـــــا
میگویند حرفی بزنم ،یا برداشــــــت شخصـــــی
بکنم.
بعد میرســیم به گروه کارگرانی که دستمزدشان به
صورت روزانه پرداخت میشد .مثال یک کارگر خبره
که کارش روغنکشــی بود ،اگر از تهران به شهرری
میرفت که روغنکشی کند ،آنجا دستمزدش روزانه
حساب میشد .حتی اگر برای دوازده ماه سال آنجا
بود.
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استخراج آهن و ذوب آهن و ساخت اشیاء آهنی بود.
گروهــی که باالی  ۲۰۰۰نفر بودند! تصور کنید؛ یک
کاروان که باالی  ۲۰۰۰نفر بودند! امروز یک تور صد
نفری را به ســختی هدایت میکنند .ولی کاروانی با
 2000مســافر را بهخوبی مدیریت میکردند .طوری
که جیرهشــان در همهی منزلگاههای بین راه آماده
بود ،و بهراحتی به راهشان ادامه میدادند.
قاســمی :در این دوره جنگــی هم اتفــاق افتاده
اســـت؟
ارفعی :در این گلنبشــتهها ر ّدی از مسائل سیاسی
نیســت .نه از جنــگ خبر داریم ،نــه از رویدادهای
سیاسی دیگر .ممکن است درگیریهایی بوده باشد،
و ممکن اســت نبوده باشد .ما شاه را در سفر داریم،
که مثال به شمال ایالت پارس یا جای دیگری رفته و
به او جیره دادند .ولی به جنگ اشارهای نشده است.
یک پرداختهای کلی هم داریم که نمیگوید تعداد
کارگران چقدر است .فقط میگوید این مقدار به این
دسته کارگر داده شد.
بعد میرســیم بــه گروهــی از حیوانات کــه جیره
میگرفتنــد .حیواناتی که در خدمت حکومت بودند.
مثال ،اسب ،خر ،شــتر ،... ،یا مرغ ،خروس ،... ،که در
آغل یا در محل نگهداری حیوانات هســتند .همین
طور ،جیرهای که به چهارپایان در سفر داده میشد.
مثال یک دستهی حدود  ۶۰۰شتر بودند که از تخت
جمشید به شوش رفتند ،و ماه بعد برگشتند .یا چند
ســگ داریم که همراه اینها بودنــد و جیره دریافت
کردند.

جیرهی ســفر میگرفتند .جیرههای سفر هم یا برای
یک منزل بود .یعنی از این منزل تا آن منزل یک جیره
میگرفتند .یا برای چند منزل بود.
قاسمی :آنان مسافرانی بودند که برای انجام ماموریت
به جایی میرفتند؟
ارفعی :بله ماموریت داشــتند .مثال ما یک دســتهی
بسیار بزرگ از مسافران داریم که به یک شهر مشخص
میروند .شهری که نه تخت جمشید است و نه شوش.
یک شــهری اســت که به احتمال زیاد در حدود ۹۰
کیلومتری شــمال نیریز امروزی است .آن جا محل

بعد یک دســته از گلنبشتهها را داریم که طبق آنها
به اسبها شــراب داده شده است! احتماال اسبهای
پیشتاز بودند که بین دو منزلگاه به تاخت میرفتند تا
پیامی را برسانند .برای تقویت به آنها شراب میدادند.
هم انســان پیشــتاز بوده که در مواجب روزانه آمده
اســت ،و هم اسب پیشتاز بود که جیره دریافت کرده
است .دســت بر قضا ،در یکی از این گروهها یک خر
هم بود که آن هم شــراب میگیــرد! (باخنده) البته
مقدار شرابی که میدادند خیلی کم بود .ماهانه حدود
 ۳۰میلی لیتر بود .من شــنیدم که امروز در فرانسه
هم به اسبهای مسابقه مقـــــدار اندکی شــــراب
میدهند.
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قاسمی :آقای دکتــر! شما در این گلنبشتهها هیچ
نشانهای از مالیات دیدهاید؟
ارفعی :یکی از آن گروههای  Cکه ما داریم ،صحبت
از کلمهی باژ میکند .باژ ،یا باج ،ممکن اســت همان
مالیات باشد .البته من شک دارم که این واقعا مالیات
است یا نه .چون به جز یکی ،دو گلنبشته که در آنها
گفته شــده این باژ را از قندهار یا ُرخَ ج (که امروز در
افغانستان است) دارند به طرف شاه میآورند ،بیشتر
این باژها (که به صورت گوسفند و  ...داده شده و اسم
برده شده) مربوط به ناحیهای اطراف نیریز است .از
جاهای دیگر ایالت پارس نداریم .به همین دلیل ،من
بیمناکــم که آیا این کلمهی بــاژ کاربرد دیگری هم
داشته یا نه .من نمیدانم.

دیگری داشته باشد؟
ارفعی :ممکن اســت .یا شــاید ایــن اطالعات را
طبق نوشــتههای یونانیان یا رومیان ارائه کردهاند.
ما بعضی مالیاتها داشــتهایم کــه در بابل گرفته
میشــدند .حکومت ایران کارگزارانی آن جا داشت
که میرفتند و از افراد آن جا مالیاتهایی را ساالنه
میگرفتند و تحویل حکومت مرکزی میدادند .ولی
در این گلنبشــتههای باروی تخت جمشید ما هیچ
نشانهای از مالیات نداریم.

قاسمی :پس خود ساکنان ایالت پارس چطور؟ آیا از
آنان مالیات میگرفتند؟ در این گلنبشتهها نشانهای
داریم؟
ارفعی :فقط همین موارد است که گفتم .یک تعداد
اندکی هستند .بر اســاس افراد و نقش مهرهایی که
آن جا وجود داشــته ،میدانیم که مربوط به جنوب
دریاچــهی بختگان بوده اســت؛ نه جــای دیگر .به
جز یکی ،دو شــهر از شــهرهای افغانستان امروزی
که عرض کـردم باژ مـــــیآوردند ،چیز دیگـــری
نداریم.
قاســمی :چون من در یکــی از مقــاالت دیدهام
که نوشــته بــود  -البته نمیدانم اســتنادش به چه
بود  -در دورهی هخامنشــیان نظام مالیاتســتانی
نسبت به سلســلههای بعدی خیلی پیشرفتهتر بود.
چون میرفتند و محصول اراضــی زراعی را ارزیابی
میکردند ،که مثال امســال چقدر کشــت کردند ،تا
متناســب با همــان مالیات بگیرنــد .در صورتی که
مثال در سلســلهی اشکانیان کار نداشـــــــتند که
محصـــــول زمینهای کشــــــاورزی چقدر بود؛
بهصـــــورت مقطوع یــک درصـــــدی را مالیات
میگـــرفتند.
ارفعی :خــب ،این جا یــک نکتهای وجــود دارد.
گلنبشــتههای باروی تخت جمشید تماما مربوط به
تحویل و انبارداری محصــوالت دولتی ،و توزیع آن
بین کارکنان دولت است.
قاســمی :پس ممکن است مســائل مالیاتی اسناد
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قاسمی :برچسبها را میگوید؟
ارفعی :نه کل گلنبشــتهها .اگر عکسهای کتاب را
نگاه کنید ،من این جا اندازههایشــان را هم نوشتهام.
البتــه گلنبشــتههای دفتــر روزنامــه ،روزانهای ،و
ساالنهای بزرگتر هستند .ولی حداکثرشان یکی است
که طولش  21.5سانتی متر است .به صورت مسطح
هم اســت .ولی مابقی به شکل کله قند هستند .البته
مخروطــی که باالی آن هم مثل قاعدهاش مســطح
اســت .البته بــه موضوعش هم بســتگی دارد .یک
وقــت میبینید یک گلنبشــتهی کوچک مخروطی
اســت که چند سطر بیشتر رویش ننوشتند .ولی یک
وقت هم میبینید کمی پهنتر اســت .البته نوک این
گلنبشتهها همیشــه کمی تیزتر از سمت چپ آنها
است .این جا محل انگشت بوده است.
قاســمی :دلیلش چی بوده که به این شکل درست
میکردند؟
ارفعی :مرســوم روزگارشــان بــوده اســت .البته
گلنبشتههای خزانه تغییر شــکل دادند .ماقبل این
گلنبشــتهها هم به مــوارد دیگری در شــوش و...
برخــورد میکنیم که کمی شکلشــان فــرق دارد.
البته به موضوع آنها هم بســتگی داشــته است .ولی
بیشترشــان حالت مخروطی دارنــد .مخروط که نه،
چون هم زیر دارند ،هــم رو ،هم لبه .هم روی لبهی
آنها مینوشــتند ،هم روی زیر ،و هم رو ،و هم گاهی
روی باریکهی سمت چپ.

قاســمی :آقــای دکتر! ایــن گلنبشتههـــــا از
نظــــــــر شـــکل و قیـــــافه چه تفــــاوتی با
هــــم دارند؟
ارفعی :گلنبشتههایی که برچسبی (تگی) هستند،
کوچکترین آنها که من کار کردهام ،به اندازهی یک
ناخن کوچک اســت .ولی مابقی ،بــه طور معمول
بیــن  3.5تا  ۵ســانتی متر هســتند .البته غیر از
گلنبشــتههایی که صورتهای کارگری هســتند،
و ممکن اســت به  ۸تا  ۹ســانتی متر هم برســند.
ولی بیشــتر آنها بیــن  3تا  5یا  5.5ســانتی متر
هســـــتند.

قاسمی :گلنبشتههای برچسبی عمدتا یک سوراخ
دارند ،درست است؟
ارفعی :ببینیــد ،گل را که صاف میکردند .یک بند
مویــی را میگرفتنــد ،تاب میدادنــد .مثل عدد ۸
انگلیسی میشــد .آن را وسط گل میگذاشتند .بعد
گل را برمیگرداندند .جایــی که بند بیرون میماند،
دو تا ســوراخ ایجاد میشد .بعضی وقتها هم در آن
گلنبشــتههای کلهقندی کوچک ،یک بند از رویش
بیرون میآمد .به صورت حلقه میشــد .از آن آویزان
میکردند .ما این بندهای مویی را در این گلنبشتهها
دیدهایم.
قاسمی :آقای دکتر! لطفا دربارهی انواع کاالهایی که
در این انبارها تحویل و نگهداری و توزیع میشــدند،
هم بفرمایید.
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ارفعی :کاالها عمدتــا ،گندم ،جو ،شــراب یا آبجو
بودند .البته میوه هم داریم .بعضیهایشان را شناسایی
کردهایم .مثال ،اَمرود (گالبی) ،انگور ،ب ِه ،سیب ،خرما،
توت . ... ،حدود سیزده ،چهارده نوع هم نان داریم ،که
بیشتر به داریوش بزرگ داده شده است.
قاســمی :دربارهی مقیاس اندازهگیریشان هم لطف
میکنید بگویید.
ارفعی :در تختجمشــید پیمانهای پیدا کردهاند که
حجم آن حدود  ۹لیتر و  ۲۵۰سیســی اســت .این
پیمانهی حجمی اســت ،وزنی نیســت .برای گندم از
مقیاس "بَر" استفاده میکردند ،که یک واژهی سومری
اســت .برای شــراب و آبجو هم از مقیاس " َم ّریش"
اســتفاده میکردند ،که یــک واژهی ایرانی یا عیالمی
اســت ،که حتی وارد زبانهای دیگر ،مثال یونانی ،هم
شده بود .اینها را به ده قسمت تقسیم میکردند .یعنی
چه "بَر" بود ،چه" مریش" ،به  ۱۰قســمت تقســیم
میشد ،که به آن" َقع" میگفتند .وقتی باالتر میرویم،
در گلنبشتههای روزانه یا ساالنه ،ما یک واژهی دیگری
یبَه" میگویند ،که سه برابر این
داریم که به آن "ایرت 
پیمانهها اســت .همین مقیاس هم خــودش اجزایی
دارد .ولی هیچ صحبتی از پول نیســت .نقره و طال هم
پرداخت نمیشود.
قاسمی :آقــای دکتر! این گلنبشتهها فقط مربوط به
بخش دولتی هستند؟ درست است؟
ارفعی :بله .فقط مربوط به بخش دولتی هستند .بخش
خصوصی در این جا هیچ دخالتی ندارد.
قاسمی :ممکن اســت چنین نظامی مــورد استفاده
بخش خصوصی هم بوده باشد؟
ارفعی :ممکن است .ولی ما نشانهای از آن نداریم .اگر
تمام ایران به درســتی حفاری شود ،ما به آگاهیهای
خیلی زیادی دسترسی پیدا میکنیم .ولی امروز هیچ
گونه آگاهی نداریم.
قاســمی :این خیلی چیز عجیبی است .چون هم در
ایران و هم در جهان ،حسابداری بخش خصوصی خیلی
جلوتر از بخش دولتی است .خیلی پیشرفتهتر است .ولی
چیزی که ما در این گلنبشتهها میبینیم ،به احتمال
زیاد این نظامی که در بخش دولتی هخامنشیان وجود
داشته ،پیشرفتهتر از بخش خصوصی بوده است.
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ارفعی :ممکن اســت .چون آنها خواهناخواه با افراد
بیشتری در ارتباط و در داد و ستد بودند.
قاسمی :در بخش دولتی فرمودید که گلنبشتههای
خزانه دو ،سه سال بعد از اینها پیدا شدند؟
ارفعی :بله در محوطهی خزانهی تخت جمشید پیدا
شدند.
قاسمی :آنها هم شبیه به همینها هستند؟
ارفعی :از نظر ظاهری یک مقدار فرق دارند .ســبک
نوشتنشــان هم فرق دارد .ولی چیزی که هست ،در
آنها بخشی از حقوق به نقره پرداخت شده است .نقره

هم بر اساس وزن است .بر اساس وزنی که در زبانهای
ا ّکــدی و عیالمی " ثِقِل" گفته میشــود .از همین
ریشــهی ثقل و ثقال و جرثقیل و ...است .یعنی وزن
کردن .بخشی از حقوق کارگران را به نقره میدادند.
قاسمی :محاسبهی آن چطور بود؟
ارفعی :ســه پیمانه گندم ،معادل یک پیمانه شراب
بود .سه پیمانه شراب ،معادل یک گوسفند بود .حاال
یادم نیست ،ولی هر گوسفند هم معادل مقداری نقره
بود .تقریبا نرخ تبدیل ثابتی بین اینها برقرار بود .غیر
از یکی دو ســال زمان خشایارشــا یا اردشیر اول که
یک مقدار این نسبت تغییر کرد ،و نشان میدهد یک
قحطی بوده و ارزش غالت باالتر آمده است.
قاســمی :یعنی در واقع یک نظام ارزشــی وجود
داشت؟!
ارفعی :بله! از تورم هم خبری نیست (باخنده).
قاسمی :این نظــام ارزشی به نقره ختم میشود؟ یا
نقره هم نسبتی با طال داشت؟
ارفعی :نه ،به نقره ختم میشــد .ما طال نداشــتم.

البته طال داشتیم که از تختجمشید به شهر دیگری
میرفت که من فکر میکنم حدود ارسنجان امروزی
بود .ولی در داد و ســتد نبود .حداقل ،در داد و ستد
دولتــی نبود .فقط نقره بود .آن هم به صورت ســکه
نبود .به وزن بود .ما پول نداشــتیم .پولی که در زمان
داریوش میگویند ضرب شده ،در غرب آسیای صغیر،
یعنی در غرب ترکیه ،قسمت یونانینشین امپراتوری
هخامنشیان بود .ما در ایران سکه نداشتیم.
قاسمی :آقای دکتر! در این مقالهای که ما در مجلهی
حســابدار چاپ کردیــم ،روش اعتباردهــی به این
گلنبشــتهها بر مبنای ُمهر اشخاص ذکر شده است.
لطفاً این را هم مقداری توضیحی میفرمایید.
ارفعی :هر گلنبشــتهای که مثال پرداخت به شــاه
باشــد ،دارای نقش مهره شاه اســت .سه تا مهر شاه
هم در این گلنبشــتهها استفاده شده است .در یکی
میگوید من داریوش هســتم .یک مهر هم متعلق به
پدر بزرگ کوروش بزرگ اســت ،کــه داریوش از آن
اســتفاده کرده است .یک مهر پادشــاهی دیگر هم
هســت .ماموران حکومتی یا شــهربانان یا مسئوالن
امور مالی هم مهرهای خودشان را داشتند .وقتی شما
دســتوری را صادر کرده باشید ،تمام گلنبشته نقش
مهر شــما را دارد .اگر شما مسئول پرداخت کارگران
باشــید ،یا رئیس یک محوطهی بزرگ باشــید و من
زیر دســت شــما کار بکنم ،یعنی شما آن مسئولیت
باالتر را داشــته باشید ،گلنبشتهها نقش مهر شما را
دارنــد .ولی وقتی صحبت پرداخــت حقوق کارگران
باشد قاطی نمیکنیم .مسئولیتهایمان حساب شده
است .ما به کمک این مهرها حتی میتوانیم شهرهای
نزدیــک به یکدیگر را ردیابی کنیم .مثال ،من که این
جا در تهران نشســتهام ،ممکن است در شهر ری هم
همین شغل را داشــته باشم .مسئولیت آن جا را هم
داشته باشــم .پس گلنبشتههای آن جا هم مال من
است .مهر من را میخورد .در گلنبشتههای واریزها
ما گاهی چهار نقش مهر داریم .یعنی چهار نفر درگیر
بودند .البته در گلنبشته ممکن است فقط اسم یک
یا دو نفر ذکر شده باشد .ولی چهار تا مهر متفاوت در
آن جا استفاده شده است.
قاسمی :از شــکل مهرها میشود تشخیص داد که
ایــن آدم ردهاش چه بوده؟ از شــکل یــا بزرگی و
کوچکی مهر؟
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ارفعی :نه کاری به بزرگی و کوچکی مهر ندارد .ولی
میتوانیــم مهر را ردیابی بکنیم .آنهایی که ســاالنه
و روزانه هســتند نقش مهر حســابرس را دارند .ما
گلنبشــتهای داریم که مثال یک حسابرس روز سوم
ماه دوم در این شهر حسابرسی کرده است ،و فردای
همان روز گلنبشــتهای داریم که همان حسابرس
در تخت جمشید حسابرسی کرده است .همان آدم،
همان نقش مهر ،و تاریخش به روز اســت .یکی روز
ســوم و دیگری روز چهارم است .این نشان میدهد
که این دو شهر به یکدیگر نزدیک بودند .البته روی
مهر حسابرسهای ســاالنه نمیتوان اتکا کرد .چون
آنــان در تمام ایالت داشــتند میچرخیدند .من به
کمک این مهرها خیلی از شــهرهای زمان داریوش
را در نقشه پیدا کردهام.

کردهاید؟ درست است؟
ارفعی :ببینید در بیبیســی هم که با یک اســتاد
آلمانی صحبت میکردند ،همین مســئله گفته شد.
اشــتباه اســت! من اولین ایرانی هستم که این متن
را از زبــان اصلی به فارســی برگرداندهام ،نه از روی
ترجمهی انگلیسی یا آلمانی آن.
قاســمی :احیانا تفاوتی بهوجود آمد؟ درک شــما
نســبت به درک آن مترجمان انگلیســی و آلمانی
تفاوتی داشت؟
ارفعی :خیلی اندک .باالخره نزدیک به  ۱۰۰ســال
اســت که استادان دارند روی این زبان کار میکنند.

قاسمی :اینها جایی چاپ شده است؟
ارفعی :در رسالهی دکتریام.
قاســمی :بله! یادم آمد .رســالهی دکترای شــما
دربارهی جغرافیایی تختجمشید بود.
ارفعی :بله .شــیوهی کار من این بــود .البته این
برداشــت هم هســت که ممکن است ده تا آدم یک
اسم مشــابه داشته باشند .به همین دلیل ،برای این
که بفهمیم این شخص بخصوص است نقش مهرش
را باید داشته باشیم.
قاسمی :خب آقای دکتر! اگر من چیزی را دربارهی
این گلنبشــتهها فرامــوش کردم ،شــما خودتان
بفرمایید.
ارفعی( :باخنده) من معموال فقط به سوالها پاسخ
میدهــم و خودم کمتر صحبــت میکنم .فکر کنم
امروز خیلی حرف زدم!
قاسمی :اختیار دارید .ما خیلی استفاده کردیم .این
مباحث پرسشهای جدیدی را در ذهن آدم به وجود
میآورند .شاید ما از این خوشخلقی شمــــــا در
آینده استفاده کنیم و دوباره مزاحمـتان بشـــویم.
ارفعی :شما مراحمید.
قاســمی :آقای دکتر! جدای از این گلنبشتههای
باروی تخت جمشید ،در زندگینامهی شما نوشتهاند
که اولین بار شــما منشــور کــوروش ۱۸را ترجمه
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خیلی پیشرفت کردهایم.
قاســمیّ :
خط منشــور کوروش هم میخی است؟
درست است؟
ّ
ارفعی :شــکل هجاهایی که نوشتند به خط میخی
است .خط میخی هم اول برای حساب و کتاب پدید
آمده ،مورد عالقهی شــما (با خنده) .اول خط نبود.
من چوپان ،شــما مالدار ،شــما گوسفندانتان را به
من میســپردید که برای ِچرا ببرم .درســت است؟
خب چه تعداد گوســفند مال شماســت؟ آنها یک
چیزهای کوچکی به شــکل استوانهایهای کوچک،
سکهی سوراخدار ،و کلهقندیهای کوچک داشتند.
هر کدام از آنها نشــانگر عدد یــک ،ده ،و صد بود.
مثال ،اگر شما  ۱۱۵گوسفند داشتید ،یک کلهقندی
(نشانگر  ،)100یک سکهای سوراخدار (نشانگر ،)10
و پنج اســتوانهای کوچک (نشانگر  )1برمیداشتیم،
میشــد  ،۱۱۵اینها را درون یک پوشش گِلی دیگر
میگذاشتند ،و گِرد میکردند .مثل یک توپ ،که به
آن توپک (بوالی) میگفتند .همه جایش را هم مهر
میزدند .این توپکها تا وقتی که شکسته نمیشدند
اعتبار داشتند .من این توپکها را یا در حضور مالک

میشکستم یا در حضور گواهانی که همراه داشتم .به
این ترتیب ،به مالدار میگفتم شما  ۱۱۵گوسفند به
من تحویل دادید ،این  ۱۱۵گوســفند شماســت .این
تعداد هم زاد و ولد کردهاند .این تعداد هم ســهم من
میشــود .ما از هزارهی هشتم قبل از میالد (حدود ن ُه
هزار ســال پیش) این توپکها را داشــتهایم .به مرور،
برای این که مشخص شود ،این توپکها برای گوسفند
اســت ،یا گندم ،یا جو ،یا شــراب ،... ،برای جامدات از
یک اشــیاء بهخصوص ،و برای مایعات از یک اشــیاء
دیگری اســتفاده میکنند .به تدریج هم روی توپکها
نقش همان چیزهایی زده میشود ،که داخلشان بودند.
یعنی ،قبل از این که توپکها را بشکنیم ،میدانیم که
داخل آنها چه تعدادی از هر کدام از آن اشــیاء هست.
به تدریج بعضی عالئم هم اضافه میشــوند .مثال ،یک
خوشــه میکشــیدند ،و منظورشــان این بود که این
توپک مربوط به گندم اســت .یا یک کلهی گوســفند
میکشــیدند ،و منظورشــان این بود کــه این توپک
مربوط به گوســفند اســت .بعد از مدتی میبینند که
دیگر نیازی به آن چیزهای داخل توپک نیســت .پس
میآیند و همینها را روی گل صافشــده مینویسند.
تا به مرور نشــانههای زبانی پدید میآید و به این خط
ط میخی نیست .به صورت
اضافه میشود .البته هنوز خ 
قوســی یا هر چه هســت روی گِل میکشیدند .بعد
میبینند ،اگر گوشهی قلم نی را روی گِل فشار بدهند،
میتوانند همان شکلها را به صورت خطهای مستقیم
بکشند .به این ترتیب ّ
خط میخی پدید میآید.
قاسمی :آیندهی این زبانها را چطور میبینید؟ نسلی
فعلی دنبال یادگیری این زبانها هستند؟
ارفعی :من تعداد زیادی شاگرد داشتم .یک نفرشان
خیلی تیزهوش بود .برای طرح کاد دبیرســتان پیش
من آمده بود تا زبان ا ّکدی را یاد بگیرد .ولی شــرط
ما این بود که رشتهی دیگری را برای زندگی انتخاب
کند .بنابراین ،رفت و لیســانس عمران گرفت .البته
بعــدا به او تاختنــد که مهندس عمــران چه کار به
ایــن زبانها دارد؟! او هم تصمیم گرفت برود دکتری
این زبانها بگیرد .با هزینهی خودش رفت دانشــگاه
آکسفورد ،در عرض کمتر از دو سال در همین رشتهی
زبانهای ســومری و ا ّکدی فوق لیسانس گرفت .بعد
برای دکتری هم تنها کسی بود که دو سال پیش در
همان دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد .چند وقت پیش
میگفت که رســالهام تمام شده و وقت دفاعم است.
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دانشگاه اکسفورد اگر بودجه باشد میخواهد نگهش
دارد همان جا درس بدهد.
قاسمی :اسمشان چیست؟
ارفعی :پارســا دانشــمند .خیلی تیزهوش اســت.
آقای دکتر بادامچی هم هســتند ،کــه روی حقوق
بینالنهرین و اسالم کار میکنند .او هم زبان ا ّکدی را
به خاطر مطالعهی همین مسائل حقوقی در دانشگاه
جان هاپکینز یاد گرفته است .دکترایش را از آن جا
گرفته اســت .این جا هم من چند شــاگرد دارم که
خوب هســتند ،و امیدوارم روزی روزگاری سرانجام
خوبی برای این رشــته داشته باشــند ،که متاسفانه
هنوز در دانشگاههای ایران نداریم!
قاســمی :خیلی عجیب اســت که این زبانها در
دانشــگاههای ایــران که مهد آنها هســتند تدریس
نمیشــوند .آقای دکتر! بسیار سپاسگزار و ممنونم از
بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
ارفعی :من هم سپاسگزارم.
پی نوشتها:
 -۱گاتاها یا گاهان یا گاتها هفده سروده است که از
ســخنان زرتشت دانسته میشدهاست ،و در
دیرباز از
ِ
برگیرندهی پیام و آموزشهای وی و بنیا ِد مزدیســنا
اســت .گاتها کهنترین و ســپنتاترین
بخش کتابِ
ِ
اوستا شمرده میشود.
 - ۲ابراهیم پورداوود ( )۱۳۴۷ - ۱۲۶۴ایرانشناس،
اوستاشناس ،و نخســتین مترجم فارسی اوستا است.
وی استاد فرهنگ ایران باســتان و زبان اوستایی در
دانشگاه تهران بود.
 - ۳محمدجواد مشــکور ( )۱۳۷۴ -۱۲۹۷محقق و
زبانشناس ایرانی است.
 -۴نیایشــگاه آدُریان در تهران ،خیابان جمهوری
اســامی ،خیابان میرزا کوچکخان ،پالک ( ،۴ضلع
شمالی دبیرســتان فیروز بهرام) واقع است .بنای این
نیایشــگاه مربوط به دورهی قاجار است ،و  ۱۲بهمن
 ۱۳۸۱به شــمارهی ثبت  ۷۴۴۲بهعنوان یکی از آثار
ملی ایران به ثبت رسیده است.
 - ۵رستم شــهزادی ( ،)۱۳۷۸ - ۱۲۹۱زادهی کوی
متون مزدیســنا
موبدان یزد ،و از مترجمان گاتها و
ِ
سرشناس معاصر بود.
بود .وی از موبدانموب ِد
ِ
 - 6ارنست امیل هرتســفلد (�Ernst Emil Her
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 )۱۹۴۸– ۱۸۷۹( )zfeldباستانشناس و ایرانشناس
آلمانی بود ،که در سالهای  ۱۹۲۳تا  ۱۹۲۵بخشهایی
از پاسارگاد و تخت جمشید را برای نخستین بار تحت
نظر دولت ایران مورد کاوش قرار داد.
 -۷اریش فریدریش اشــمیت (Erich Friedrich
 )۱۹۶۴ - ۱۸۹۷( )Schmidtباستانشناس آلمانی-
آمریکایی ،و استاد مؤسســهی خاورشناسی دانشگاه
شــیکاگو بود .وی از  ۱۹۳۴تــا  ۱۹۳۹پژوهشهای
گستردهای در مناطق مختلف ایران از جمله در تخت
جمشید انجام داد.
 -۸آرنــو پوئبــل (- 1881( )Arno Poebel
 )1958باستانشــناس آلمانی ،و استاد دانشگاه جان
هاپکینز بود .وی در ســال  1928به امریکا مهاجرت
کرد و در ســال  1930در مؤسســهی خاورشناسی
دانشــگاه شیکاگو به مقام اســتادی باستانشناسی و
سومریشناسی رسید.
 -9جرج گلن کامرون (�George Glenn Camer
 )۱۹۷۹ - ۱۹۰۵( )onزبانشناس آمریکایی و استاد
تاریخ باستان در دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میشیگان
بود .کتاب او با نام "ایران در ســپیدهدم تاریخ" که در
سال  ۱۹۳۶منتشر شده اســت ،هنوز یکی از مراجع
اصلی تاریخ عیالم بهشمار میآید.
َ -۱۰خشایارشــای یکم ،یا َخشایارشــای بزرگ،
فرنامیــده به شاه شاهان ،پسر داریوش بزرگ و آتوسا
دختر کوروش بزرگ ،پنجمین پادشاه هخامنشیان از
سال  ۴۸۵تا  ۴۶۵پیش از میالد ( 20سال) است.
 - ۱۱داریــوش یکم ،نام َور به داریوش بزرگ ،پســر
ویشتاســپ ،همســر آتوســا و داماد کوروش بزرگ،
چهارمین پادشاه هخامنشــیان از سال  522تا 486
پیش از میالد ( 36سال) است.
 - ۱۲اریــش فریدریش اشــمیت از ســال  ۱۹۳۴تا
 ۱۹۳۹در ادامهی کاوشهای خود در تخت جمشــید
موفق به کشــف دومیــن مجموعــه از بایگانیهای
حسابداری ایالت پارس از امپراتوی بزرگ هخامنشیان
شــد که با نــام بایگانی خزانهداری تخت جمشــید
( - PTA-Persepolis Treasury Archiveیــا
) PTT -Persepolis Treasury Tablets
شــناخته میشــوند .برای انتقال این گلنبشتهها به
تهران ،آنهــا را در جعبههای کوچک فلزی و در میان
خاکاره قرار دادند .این گلنبشتهها بیشتر مربوط به
پرداخت نقره در ازای کاالهایی چون گوسفند ،شراب
یا غالت و نیز پرداخت دستمزد کارگران و صنعتگران

تخت جمشید و مناطق اطراف آن هستند .شماری از
این گلنبشتهها نیز نامههای اداری هستند که دستور
به پرداخت دستمزدهای گروهی از کارگران دادهاند ،یا
تاییدیههایی هستند که وصول و پرداخت دستمزد به
کارگران را تأیید میکنند .کاوشــگران در این بایگانی
 ۷۴۶گلنبشته و قطعات آنها را گزارش کردهاند (۱۹۸
لوح ســالم و قطعات بزرگ و  ۵۴۸قطعه کوچکتر).
از این بایگانی ۴۶ ،لوح به مؤسســهی خاورشناســی
دانشگاه شیکاگو فرستاده و مابقی آنها به موزهی ایران
باستان (تهران) تحویل شدند.
 - ۱۳اردشــیر یکم یا ارتخشتره ،پسر خشایارشا و

ملکه آمستریس ،ششمین پادشاه هخامنشیان از سال
 ۴۶۵تا  ۴۲۴پیش از میالد ( 41سال) است.
- ۱۴کتاب گلنبشتههای باروی تخت جمشید ،دکتر
عبدالمجید ارفعی ،مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی،
مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی ،تهران.1387 ،
 - ۱۵ایالــت پارس یکی از ایالتها یا ســاتراپیهای
امپراتوری بزرگ هخامنشیان بود .این ایالت از شرق به
ایالت کارمانیها (محدودهی کرمان کنونی) ،از شمال
به ایالت ماد (اســتانهای کردنشین کنونی) ،از غرب
به ایالت خوزیها (محدودهی خوزستان کنونی) ،و از
جنوب به خلیج فارس محصور بود .تخت جمشــید،
مرکز امپراتوری هخامنشیان ،در ایالت پارس واقع بود.
R. T. Hallock, “Persepolis Fortifica� -۱۶6
�tion Tablets”, The University of Chi
�cago Press, Oriental Institute Publica
tions, 1969, ISBN 0-226-62195-2, Pp. x
+ 776; no illustrations, Clothbound 9 x
.11.75 in / 23 x 30 cm
 - ۱۷سید محمد بهشتی شــیرازی ،رئیس پیشین
پژوهشــگاه ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری
(.)1397 – 1393
 - ۱۸استوانهی کوروش یا منشو ِر کوروش لوحی از
گ ِِل پختهاســت که در ســال  ۵۳۸پیش از میالد به
فرمان کوروش بزرگ هخامنشــی نگاشته شدهاست.
ِ
رویدادنگاران بابلی
نیمهی نخســت این لوح از زبــان
ِ
پایانی آن ،ســخنان و دســتورهای کوروش
و نیمهی
ِ
اســت ،که ب ه زبان اکدی (بابلــی نو) و به خط میخی
نوشته شدهاست .این استوانه در سال ۱۸۷۹( ۱۲۵۸
میالدی) در نیایشــگاه ا َِسگیله (معبد مردوک ،خدای
بزرگ بابلی) در شــه ِر باســتانی باب ِِل پیدا شــد و در
موزهی بریتانیا در شهر لندن نگهداری میشود.
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