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درباری در عصر هخامنشی با استناد به  مشارکت اقتصادی زنان غیر

 الواح تخت جمشید
 1سادات حسینی بجدنیفرشته

 2بهرخ جمالی

 20/11/1400تاریخ قبول  – 22/08/1400تاریخ دریافت 

-4247)شاپا 1400پاییز و زمستان  اول، سال دوم، شماره –كهن  یراندوفصلنامه مطالعات ا

2783) 

 چکیده
خزانه و ی به دست آمده از زنان هخامنشی مبتنی بر آثار نویسندگان یونانی، الواح هایآگاه

ها است كه عالوه بر جمشید، برخی آثار برجای مانده مانند مُهرها و تندیسباروی تخت
ها و زنان درباری است. در این ها محدود به موقعیت ملکهاینکه اندک شمارند، اكثریت آن

باری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه هخامنشی كمتر مورد توجه رد میان زنان غیر
اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشاركت اقتصادی زنان در عصر هخامنشی و قرار گرفته

به استناد الواح خزانه و باروی تخت جمشید، در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است كه 
اند؟ در این پژوهش از داشته لی را بر عهدهزنان غیردرباری در جامعه هخامنشی چه مشاغ

لوح كه مربوط به اطالعات شغلی و دستمزدی  49 لوح بررسی شده، تعداد 161مجموع 
به تفکیک آورده شده است. با گردآوری اطالعات به  2و  1های شماره بانوان بود در جدول

 –از روش توصیفی گیری از نظریه كاركردگرایی و استفاده ای و بهرهصورت كتابخانه
ل و دریافت دستمزد، داشتن شغ هلفؤتحلیلی نتایجی حاصل شد. با در نظر گرفتن دو م

های شغلی مختلف بر های پژوهش بیانگر آن است كه زنان در مشاغل متنوع و ردهیافته
اند و در قبال انجام هر شغلی میزان اساس تخصص و توانمندی خود مشاركت داشته

اند كردهمل جو و شراب و در مواقع محدود گوشت بود، دریافت میمشخصی جیره كه شا
 یز پرداخت دستمزد به صورت نقره بوده است.و در مواردی ن

 درباری، اقتصاد، شغل، دستمزد : هخامنشیان، زنان غیرواژگان کلیدی

 
مسئول نویسنده  – تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه اسالم، از بعد ایران تاریخ دكترای  1

Fereshteh.hosseini7@yahoo.com 
                     واحد تهران مركز  ی،قبل از اسالم، دانشگاه آزاد اسالم یرانا خیتار یدكترا  2

jamalibehrokh@yahoo.com   

mailto:jamalibehrokh@yahoo.com


 

69 
 

 (2783-4247)شاپا 1400پاییز و زمستان  اول، سال دوم، شماره –كهن  یرانمطالعات ا         69

 

 مقدمه

های ق.م( در بسیاری جهات از قدرتمندترین حکومت 550-330) هخامنشیان 

گستردگی قلمرو هخامنشیان از یک سو و وجود  آمدند.شمار می به جهان باستان

نیروی كار فراوان متشکل از اقوام مختلف سبب شد مشاغل متعددی متناسب با نیاز 

اقتصادی این  جامعه و خواست شاهان هخامنشی شکل گیرد. همین امر به شکوفایی

ق.م(، تغییرات  486-522به ویژه با روی كار آمدن داریوش یکم)دوره كمک كرد. 

های اداری، مالی، كشور به وجود آمد. پدید آمدن سیستم بزرگی در سیستم اداره

ساخت و سازهای فراوان و امور مربوط به راه سازی و ... مستلزم نیروی كار فراوان 

سیاست توسعه طلبانه هخامنشیان، مردان در سپاه با توجه به   بود از طرفی

شدند. از این رو زنان بخشی از نیروی كار را تشکیل میهخامنشی به خدمت گرفته 

هایی كه در خانواده عهده دار بودند در اقتصاد ه بر كار و مسئولیتدادند و عالومی

 كردند.هخامنشی نیز نقش آفرینی می

خزانه تخت جمشید، الواح بابلی جدید مربوط به خزانه به استناد متون الواح بارو و 

نابع یونانی شامل آثار مورخانی چون هرودوت، گزنفون ،كتزیاس، موراشو، مُهرها، م

توان به لوتارک، سخنان بزرگانی مانند افالطون و برخی آثار ادبی یونانی میآریان، پ

منابع به موقعیت موقعیت زنان در جامعه هخامنشی دست یافت. اما بیشتر این 

 ر این میان سهم زنان غیراند. دها، همسران و سایر زنان درباری پرداختهملکه

درباری به عنوان بخش بزرگی از جمعیت نادیده انگاشته شده است. از میان منابع 

یاد شده الواح بارو و خزانه تخت جمشید اطالعات بیشتری از موقعیت زنان در 

ها، زنان های اقتصادی ملکهكنند. این الواح فعالیتجامعه هخامنشی ارائه می

 پرداخت دستمزدها رد و زن و كودكان و همچنین میزان و شیوهدرباری، كارگران م

 اند.   را ثبت كرده

هزارلوح و تکه لوح گلی است كه در  30جمشید شامل بیش از  متون باروی تخت

شناسی شیکاگو كشف شده است. این م توسط اعضای مؤسسه شرق1933سال 



 

70 
 

 (2783-4247)شاپا 1400پاییز و زمستان  اول، سال دوم، شماره –كهن  یرانمطالعات ا         70

 

نتقال و عرضه مواد اسناد متعلق به بایگانی مالی تخت جمشید و مربوط به ا

(. زبان 28ب: 1392های كارگران است)بروسیوس، ها و گروهخوراكی، اشخاص، دام

های بسیاری از زبان فارسی باستان است. متونی نیز وام واژه ها ایالمی، آمیخته بامتن

های (. تاریخ نخستین نوشته19: 1387اند)ارفعی، به خط و زبان آرامی نوشته شده

ق.م( است. الواح  514ستحکامات( از سال هشتم سلطنت داریوش یکم)الواح بارو)ا

و شامل متون  لوح 750م توسط اشمیت یافت شده حدود 1936خزانه كه در سال 

ها به خط ایالمی و تاریخ آن بین مالی مربوط به حقوق كارگران است. این لوح

كارهای  ترین(. از مهم28ب: 1392ق.م است)بروسیوس،  458تا  492های سال

یر بریان، هاید ماری كخ، والتر هینتس، انجام شده در حوزه هخامنشی به آثار پی

های سیوس بایستی اشاره كرد. از میان پژوهشدیاكونوف، داندامایف و ماریا برو

ماریا بروسیوس كه در سال  مرتبط با موضوع این مقاله به كتاب »زنان هخامنشی«

. این كتاب همانگونه كه از نامش پیداست به اره كردتوان اشم انتشار یافته، می1996

ه است. ها در دربار پرداختطور اختصاصی به زنان هخامنشی و مقام و موقعیت آن

ها و نبشتهای با عنوان » جایگاه زنان در دوره هخامنشی بر اساس گلهمچنین مقاله

ر سال گی دتوسط الیاس صفاران و سلماز خیوه جمشید«الواح ایالمی تخت

ای با عنوان »زنان هخامنشی و فرضیه شاه له ش نوشته شده است و نیز مقا1396

ش منتشر شده است كه به زنان 1399گزینی« توسط عطیه باقری چاروک در سال 

های یاد ها در ساختار  قدرت تمركز دارد. اما در پژوهشدربار هخامنشی و نقش آن

اند. از این رو انجام این پژوهش گرفتهشده، زنان غیر درباری مركز توجه قرار ن

 رسد.ضروری به نظر می

های اقتصادی هدف پژوهش پیش رو بررسی مشاركت زنان غیر درباری در فعالیت

های داشتن شغل و گرفتن دستمزد به عنوان مؤلفه هلفؤاست از این رو، دو م

، نظریه هشپژو با توجه به موضوعمشاركت اقتصادی زنان در نظر گرفته شده است. 

. با توجه به نیازها و كاركردی كه مورد استفاده قرار گرفته استكاركردگرایی 
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اطالعات را در توان میهخامنشی داشته است،  مشاغل زنان غیردرباری برای جامعه

تعاریف متعددی از الزم به ذكر است این چهارچوب بررسی كرد و به نتیجه رسید. 

خود به تبیین  گاهر نظریه پردازی از دیدكاركردگرایی ارائه شده است و ه

برخی معتقدند: » بنیان كاركردگرایی بر این . از جمله ی پرداخته استایكاركردگر

سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقایشان همه اقعیت استوار است كه و

 آنچه ای بستگی دارد كه در نظام اجتماعی یعنی كل  بر عهده دارند.به كار یا وظیفه

ها در كل نظام است، زیرا مبادله را تسهیل می مطرح است، فایده و سودمندی آن

ره جویند و حتی نهادهای موجود اگر از لحاظ های درگیر از آن بهگروه همه كنند تا

اقتصادی هم سودمند نباشند، از جهات غیر اقتصادی سودمندند، یعنی در كل نظام 

هر پدیده اجتماعی كاركرد  از طرفی(.  212 :1379اند«)توسلی، هدارای كار و وظیف

ادیبی و انصاری، ) ثراستمؤمعینی به عهده دارد كه به نحوی در دوام و اداره جامعه 

یکی از مباحث مهم در نظریه كاركردگرایی، مسأله تعادل و نظم  (.78:1383

جامعه اجتماعی است. در واقع منظور این است، اعمالی دارای كاركرد مناسب برای 

در این نظریه جامعه به عنوان شبکه  هستند كه به تعادل اجتماعی كمک كنند. »

ای شود كه به شیوهر حال همکاری و تعاون تلقی میهای دای از گروهسازمان یافته

ها كه بیشتر اعضا در آن ای از قوانین و ارزشتقریباً منظم و منطبق بر مجموعه

در عین حال متمایل  سیستمی ثابت وعه به عنوان شود و به جامشریکند، اطالق می

عمل می شود، سیستمی كه به شکل متوازن و هماهنگ به سمت تعادل نگریسته می

 (.21:1381كند.«)آزاد ارمکی ، 

 زنان هخامنشی در منابع

های های به دست آمده از هخامنشیان بر اساس آثار نویسندگان یونانی، دادهآگاهی

ثار هنری بر جای مانده است. ذكر این نکته ضروری است كه باستان شناختی و آ

كمتر به تصویر كشیده  پیش از اسالم، هایزنان هخامنشی در مقایسه با دیگر دوره

 اند.شده
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جمشید، شوش و پاسارگاد هیچ زنی نقش نشده های تختیک از نگاره در هیچ 

امی از زنان درباری های پادشاهان هخامنشی نیز ن(. دركتیبه278: 1389است)كخ،

(.  شاید به این دلیل كه تمام توجهات در هنر و 22: 1393نیامده است)بروسیوس،

گری و تصاویر مردانه بود، از این رو دوره متمركز بر نظامی نگاری اینشمایل

نگاری زنان توان رابطه آن را با قدرت تشخیص داد. با این حال نمایش و شمایلمی

ها و ها، صفحهتنهها و نیمها، سردیس( و روی پیکرک79: 1388مشروع بود) دیمز،

ی را هر چند معدود های طالیی و منسوجات و مُهر، نقوش زنان هخامنشحلقه

(. در نقوش فرش پازیریک نیز كه در موزه 83 -79 توان مشاهده كرد)همان،می

مانند مردان  هایشانشوند كه لباس و كفششود، زنانی دیده میآرمیتاژ نگهداری می

ها و ای دیگر از این فرش نقش ملکه(. در قطعه117: 1370پارسی است)حجازی، 

ود، كه درون هر مربع چهار زن رو به روی آتشدان مقدسی شبانوان درباری دیده می

های تخت جمشید است، مشغول انجام های سنگ نگارهكه كامالً همانند آتشدان

با وجود اندک بودن تصاویر بر جای  (.75: 1386مراسم دینی هستند)پور بهمن، 

ها همواره در حال صلح و آرامش نقش مانده از زنان هخامنشی، آن

؛ از جمله زنان با جام، كوزه و گل نیلوفر در دست  ( Safaee,2016:127)اندشده

اند.گل نیلوفر شاخصه موقعیت اجتماعی زنان یا در حال پرورش گل تصویرشده

ها . با این حال نبود تصویر یا نام زنان در كتیبه(Bakker, 2007: 215)بوده است

ها دلیلی برای عدم مشاركت ایشان در جامعه نبوده است. به و معدود بودن نگاره

ها در ویژه در مورد زنان درباری مدارک زیادی از مشاركت اقتصادی و مداخله آن

 شود. امور سیاسی دیده می

نان دربار سلطنتی، افرادی فعال، متهور، داست تمام زچنانکه ازمتون تخت جمشید پی

كردند یا خود های سلطنتی شركت میها و ضیافتكارآمد و مصمم بودند. در جشن

صادر  دادند، به سراسر كشور مسافرت كرده و دستورمیهمانی می

(. نام های زیادی از زنان قدرتمند درباری چون 112: 1390كردند)ویسهوفر، می
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در منابع وجود دارد كه دارای امالک فراوان و  5و آپاوكیش 4ایردبمه ،3هآرتیستون

(. به عنوان مثال بانو 277: 1389اند)كخ، كارگران زیاد و حتی صاحب مُهر بوده

ایردبمه كه از ثروتمندترین افراد در زمان داریوش یکم بود به سفرهای تجاری 

و همچنین  طقه امروزی شیرازمنرفت و شخصاً بر تولید و داد و ستدهای زیادی می

 .(  Mark,2020:4)های ماد، بابل، مصر و سوریه نظارت داشتسرزمین

یکی از مباحث مهم در مورد زنان هخامنشی دیدگاه نویسندگان یونانی نسبت به 

ها است كه در منابع مختلف از نفوذ و قدرت و مداخله این زنان در امور سیاسی آن

عضی از منابع همسران شاهان هخامنشی به صورت زنانی ب یاد شده است. چنانکه در

-140: 1393اند) بروسیوس، جویی تصویر شدهستمگر و سرشار از میل به انتقام

(. به عنوان مثال هرودوت آتوسا را صاحب نفوذ در داستان برآورده ساختن 141

خواسته دموكدس)پزشک مخصوص داریوش( در بازگشت به یونان )كتاب سوم، 

(، همچنین آتوسا را قدرت مطلق)كتاب 418/ 1:  1389كند)( معرفی می133 بند

: 1389داند)جو می( زنی انتقام 110( و آمستریس را ) كتاب نهم، بند 4،3هفتم بند 

توان به نقش مهم نفوذ زیاد آتوسا بر همسرش)داریوش( را می (. 1031 -752/  2

زاد«)درمقابل اولین پسری كه قبل از به  اهاو در دربار به عنوان مادر اولین پسر» پادش

(. 144: 1393سلطنت رسیدن داریوش به دنیا آمده بود ( دانست) بروسیوس، 

پلوتارک دركتاب حیات مردان نامی، پروساتیس)پروشات( همسر داریوش دوم را 

زنی ترش روی و كینه جوی معرفی كرده كه كینه استاتیرا )همسر اردشیر دوم( را به 

ای نام (. گزنفون از دهکده486/  4: 1379او را به قتل رسانید)پلوتارک، و دل گرفت

برد كه به پروساتیس تعلق داشته و پادشاه به عنوان حلقه بها به او اهدا كرده می

پادشاه و رسمی ایرانی بوده كه  ی(. امالک پروشات مرحمت52: 1389بود)گزنفون ، 

(. 51كرده است)همان:و زمین اعطا میک شهریار به ملکه یا افراد محبوب كشور مل

 
3 Rtastunā 
4Irdabama 
5Apaukiš 
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سال سلطنت شوهر را تحت  20ای مقتدر و فوق العاده  متنفذ بود و مدت وی ملکه

 (. 91-90: 1348پور، اراده  خود اداره كرد)انصاف

اند، ها و زنان متنفذ درباری داشتههایی كه منابع یونانی از ملکهبا وجود توصیف

»پارسیان«  ای با عنواناحترام یاد شده است. در نمایشنامههمواره از زنان پارسی با 

اثر آیسخولوس كه بر اساس ماجرایی تاریخی نوشته شده است آتوسا  مادر 

ای برخوردار است و از او به عنوان خشیارشا و شهبانوی پارس از جایگاه بلند مرتبه

اد شده ترین زنان آسیا در میان پارسیان یمادر خدا، بانو خدا و نژاده

(. آریان )كتاب دوم( در شرح لشکركشی اسکندر كه 380: 1397است)آیسخولوس، 

آمیز در نهایت فتح قرارگاه داریوش سوم را به دنبال داشت از برخورد شفقت

اسکندر با مادر شاه كه به همراه همسر)خواهر(، پسر كوچک و دو تن از دختران 

سی كه از مالزمان ایشان بودند و به زاده پارداریوش و نیز تعدادی از زنان نجیب

(. پلوتارک نیز از 92 -91: 1388است)آریان،اسارت اسکندر افتادند، یاد كرده 

داری زنان پارسی توسط اسکندر و تالش وی جهت با شکوه برگزار حرمت نگه

زادن از دنیا رفت، یاد كرده شدن خاكسپاری همسر داریوش كه به هنگام بچه

(. موارد مختصر یاد شده محدود به مقام و موقعیت 290: 1390است)پلوتارک، 

ها، مادر، همسران و زنان دربار هخامنشی است كه از موضوع این بحث خارج ملکه

 است. 

 مشاغل زنان غیر درباری 

با توجه به كاستی منابع نوشتاری بر جای مانده از دوره  هخامنشی، اطالعات 

ترس است. به كمک الواح خزانه و باروی محدودی از زنان عادی هخامنشی در دس

هایی در مورد اند، آگاهیتخت جمشید كه در نیمه اول قرن بیستم رمزگشایی شده

های اقتصادی دربار و منطقه پارس به دست آمده مشاركت و حضور زنان در فعالیت

است. در این الواح از تعداد زیادی كارگر زن، مرد، پسر و دختر یاد شده كه در 

اند. غل مختلف فعالیت داشتند و در ازای كار انجام شده دستمزد دریافت كردهمشا
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در مورد اینکه كارگران مذكور از چه اقوامی بودند و به چه دلیل در این منطقه 

اسکان داده شده بودند اختالف نظراتی میان پژوهشگران مطرح است. از جمله بریان 

در تمام كشور كارگرانی داشتند كه به  پادشاه و اعضای خاندان سلطنتیمعتقد است 

شدند و تقریباً از همه اقوام و مردم « نامیده می7« یا »گردا6اصطالح »كورتش

(. در فارسی باستان  1/720: 1379ها بودند)بریان، شاهنشاهی، از جمله پارس

(.  656: 1395« به معنی برده)های( خانگی آمده است)كنت،8اصطالح»مانیا

گذاری گرداها یاد كرده و این افراد را عموماً از اسرای جنگی هشانز ندیاكونوف ا

ها استفاده داند كه در امور ساختمانی و كشاورزی و صنعت از نیروی آنمی

ای از ها را دسته (. گروهی از پژوهشگران كورتش123: 1390كردند)دیاكونوف، می

جمشید، ساز تخت ت وساخها در دانند كه از نیروی آناقوام  غیر ایرانی می

شد. این كارگران استخدام شده كشاورزی و دامپروری در منطقه پارس استفاده می

كه از مناطق مختلف آورده شده بودند به صورت دائم یا موقت به كار گماشته شده 

 ها با عنوان برده(. گروهی دیگر نیز از كورتش22:  1381بودند)شروو و دیگران، 

ها به اسارت درآمده بودند هرگز كه بیگانگانی كه در جنگ الیر حاند، دیاد كرده

یا ارباب دستمزد  موقعیت بردگان دیگر جوامع را نداشتند و در ازای كار برای دربار

های چند ها در گروه(. در اكثر موارد كورتش329: 1399كردند) بهرامی، دریافت می

شدند كه هر كدام ه میجزیی تصد نفری به كار مشغول بودند و به تقسیمات فرع

(. الزم به ذكر است بحث تکمیلی 188: 1397سرپرستی جداگانه داشت)داندامایف،

و كند داری در عصر هخامنشی، پژوهشی جدا طلب میبردهچگونگی شکل پیرامون 

 گنجد. در موضوع مقاله حاضر نمی

 هاآنگیرند. شغل می ایج هاگروه كورتش كاركنان زن در قابل توجهی از تعداد 

اند مشخص نیست و فقط تحت عنوان عمومی كارگران در نقاط مختلف معرفی شده

 
6 kurtaŝ 
7 garda 
8 māniya 
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 هاآشپز ،بافندگان و خیاطان، هاملکه مهكشاورزان، كارگران ساختمان، خدشامل كه 

طبق الواح  .(44: 1387بوده است) ارفعی، ها و بسیاری از مشاغل دیگر  و دایه

درصد و با  60تا  40 ن كارگر در دستگاه سلطنتی حدودترجمه شده آمار زنا

درصد هم بوده است. مردان بیشتر در ارتش خدمت  70احتساب دختران تا 

كردند و بخش بزرگی از كارهای صنعتی و ساختمانی به دست زنان بوده می

ر خانه و مراقبت از فرزندان (. زنان عالوه بر انجام امو137: 11386است)كوهستانی،

اند. در این الواح به شغل، منطقه محل ههای اقتصادی مشاركت داشتفعالیتدر 

خدمت، جنسیت كارگران، میزان جیره و دستمزدها  اشاره شده است، كه از این 

تنظیم  2و1بر اساس جدول شماره لوح مرتبط با موضوع این مقاله و  49میان تعداد 

ا به هآن تعداد كه ن كارگرانمربوط به ای بررسی شده وع الواحاز مجمشده است. 

 یک تا سهبار غله و همچنین  یک تا سه دستمزدهایی از ؛رسیده استنفر می  3659

بیانگر تفاوت در نوع خدمتی  دستمزدها اند. تفاوتشراب از هم متمایز شده 9مریش

 .انددادهانجام می هاآناست كه 

به عنوان مثال لوح شماره  كارگران در خدمت بانوان درباری بودند.برخی از این 

كارگری كه برای  434( به تعداد 149: 1387تخت جمشید) ارفعی، باروی  3569

نفر دختر  79ها زن و نفرآن 206كردند اشاره دارد كه تعداد  بانو ایردبمه كار می

و  1 -5/1-2 -5/2و دختران  است. میزان دستمزد دریافتی این  زنان دو ، سه بارغله

های این بانوی در كارگاه البته نوع شغل زنان و دخترانی كه له است./.  بار غ5

. مشاغلی كه زنان غیر درباری در آن فعالیت مشخص نیست ،اندكردهدرباری كار می

 داشتند، عبارتند از:

 
 لیتر بود /.971کوارت و هر کوارت معادل  10ماریش مساوی  9
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 خزانه انکارمند

( خزانه تخت جمشید، زنان و دختران تعداد  67 -45 -40 -39بر طبق الواح )

( از 1138-2/1200: 1383اند)مصطفوی، را تشکیل دادهنه ان خزاكارمندزیادی از 

این اند. دختر مشغول به كار بوده 237زن و  900كارمند خزانه تعداد  2056مجموع 

زمینه در كه بیشتر بودند  ی متعددیهاهای خزانه مشغول كاركارمندان در كارگاه

اند كه از میزان بوده اهبرخی از این زنان حتی سرپرست این كارگاه بود.هنری 

؛ بوده است  10شکل 6باالتر از  هادریافتی آن دستمزد شود.میدستمزدشان مشخص 

 7اند مردانی باالی هایی كه ایشان این مبلغ را دریافت كردهولی در همان حوزه

دهد چون نوع شغل گرفته اند. البته این برتری دستمزدی مردان را نشان نمی شکل

دو نفر از كه  شدهكارمند زن نام برده  4از   67لوح ه است.  درایشان مشخص نشد

نیز از دستمزد یک  40لوح شماره  اند.داشتهشکل( 5)دستمزدی باالتر از مردان ها آن

شکل نام برده كه باالترین دستمزد است. احتمال دارد این شخص مسئول  8مرد با 

 4/1و  6وح از سه زن با دستمزد كارمندان یا خزانه دار بوده است. همچنین در این ل

تأثیر میزان تخصص در دریافت  این دو لوح نشان دهندهشکل نام برده شده است. 

در این چهار لوح  زد است و جنسیت تأثیری در میزان دستمزدها نداشته است.دستم

 شکل در نوسان بوده است. 3/2و 1تا  16/1دستمزد دریافتی دختران از 

 ورانپیشه

)  70و  69اند. در الواح نان و دختران زیادی مشغول به كار بودهغل نیز زدر این ش 

 278ور نام برده شده كه پیشه 1186( از تعداد 1203-1201/ 2: 1383مصطفوی، 

كه در هر دو لوح تمام این زنان دستمزد مساوی و به اند نفر دختر بوده 137زن و 

 دو این. نداكردهستمزد دریافت میو  دختران میزان كمتر د شِکل  1/ 9و 1میزان 

 پرداخت برای ثابتی تعرفه مختلف نقاط در اینکه و رساندمی را جالبی نکته لوح

 
  گرم نقره 500شکل و مساوی  60مینا وهرمینا معادل  60/1( برابر shekelیک ش ک ل)10
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به معنی  11»مریپ« ایالمی اصطالح كه است معتقد بریان. است داشته وجود دستمزد

است و منظور از آن  12همان اصطالح پارسی »كرنووک« زیادور به احتمال پیشه

از این بیان  .(895 /1: 1379، )بریان است« كارگر همه كاره» یا «همه حرفه روپیشه»

  وران زیاد بوده است.تعداد این پیشهشودكه چرا بریان مشخص می

 چوپان    

. در الواح اندتعداد ظاهر شده شغل چوپانی یکی از مشاغلی است كه زنان در آن پر 

شبان یاد شده  501( از1191-2/1197: 1383خزانه) مصطفوی،  61و  50شماره 

 5/2اند. زنان میزان نفر چوپان دختر بوده 100و  چوپان زننفر  126است كه تعداد  

شکل دستمزد  8/5-4/1و 1- 8/7و1   -9/1و 1 -2/1شکل و دختران 9/2و  2 -

بی بوده است. میزان دام زیاد در عصر كه نسبتاً دستمزد خوكردند دریافت می

های جنسی و پرداخت دستمزد به صورت جنس كه به مالیات هخامنشی با توجه

اند، لزوم نیاز به تعداد زیاد چوپان را دادهاحشام بخشی از این دو مورد را تشکیل می

معرفی  13كند. بریان این افراد را با عنوان شبان شاهیمشخص می

 اند. كردههای شاهی كار میبرای گلهكه  (971/ 1: 1379كند)بریان،می

 شراب ساز

-129: 1387باروی تخت جمشید)  ارفعی ،  pf-teh و 2562و  8864در الواح  

نفر كه در  200از تعداد  (2/1180: 1383خزانه) مصطفوی،  36( و لوح 143

اند، یاد شده های هخامنشی به عنوان فراهم كننده شراب مشغول به كار بودهكارگاه

اند. زنان به میزان یک وسه دختر بودهنفر  13نفر زن و  112است. از این تعداد 

شکل  و گاهی زن و دختر  3/2مریش شراب و گاهی یک شکل نقره و دختران

 
11 marrip 

12 karnuvaka 

13batera sunkira 
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هخامنشی این  همسلماً در سراسر دوراند. مزد دریافت كردهمیزان دو بار غله دست

و به طور حتم تعداد زیادتری كارگر در این حرفه فعالیت  شغل متداول بوده است

 داده است. دستمزدها را شراب تشکیل می به سبب اینکه بخش عمدهاند؛ داشته

 زآبجوسا

كارگر آبجو ساز نام برده  43تعداد( از  2/1188: 1383خزانه) مصطفوی،  46لوح 

و  1شکل و دختران  9/1- 5/2اند. زنان نفردختر بوده 10ها زن و نفرآن  9است كه 

تعداد كارگران آبجو ساز در  اند.كردهشکل دستمزد دریافت می 59/0- 2/1- 9/1

 مقایسه با كارگرانی كه در تهیه شراب فعالیت داشتند كمتر است علت آن شاید

های پرداختی بوده شراب است ولی آبجو نیز جزو جیره به نسبت آبجو مترك مصرف

 است.

 تهیه کنندگان غذا

، به عنوان (  از اوشتن پسر ارمن)كركیش(145: 1387) ارفعی،  5206لوح شماره  

( ، شبانان یا 14(، )زنان پشپها ) تپرهاكارگر گنجینه 49فراهم كننده شراب، مسئول

بریان پشپ)ها( را در گروه بافندگانی قرار داده كه برده است.  تهیه كنندگان غذا نام

(. بروسیوس 897/  1: 1379اند )بریان، در كار پشم ریسی و تهیه البسه نقش داشته

 برای كه بوده فنی اصطالح بلکه نبوده حرفه خاصی به ارهشا پشپمعتقد است 

 هایحرفه شامل توانستهمیو  استشده می كار استفاده خاصی نیروی نوع توصیف

نث در رأس مؤبه معنی مدیریت   15رسد، آراشرّا پشابینهباشد. به نظر می گوناگون

 (.219: 1393پشپ ها قرار داشته است) بروسیوس، 

زن تهیه كننده غذا اشاره شده  18ن گروه به  تعداد كل كارگران ای نفر 49از میان 

شاهانه یا  هولی مشخص نیست كه منظور آشپز یا مسئول تداركات سفر است،

 
14 -pa-Šap 
15 -AraŠara paŠabena 
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 شیراز بوده و با توجه به اینکهمربوط به ها بوده است. این نیروی كار هردوی آن

اشاره كرده شاید  ندآمدخزانه به حساب می كه جزو كارمندان آشپز  11هینتس به 

 اند. در این لوح از جیرهبوده شاهانه دخیل بیشتر در كار آماده سازی سفره هاآن

البته با نگاهی به سفره  مریش شراب برای ایشان نام برده شده است.ه یک وسه ماهان

خمیرگیر،  كنندگان غذا اعم از نانوا، توان به اهمیت تهیهشاهانه هخامنشی می

ظرفشوی، میزچین و ...پی  ساقی، آشپز، ن، پیشخدمتان سر سفره،ساالراخوان

 . (232: 1392سیمپسون،؛ 275: 1392ن، گزنفوبرد)

 17و ترمو16گزل فراهم کننده

 تهیهدر كار زن  21 ( تعداد 147: 1387بارو) ارفعی،  6580بر طبق لوح شماره 

ه نظر ب (.274ن: اند)همافعالیت داشته ) احتماالً نوعی غله، سبزی یا میوه(گزل

دستمزد اند. كردهمحصول گزل كار میهای كشاورزی با در زمین رسد این زنانمی

به  5231همچنین لوح  شماره  .قید شده استبار غله  یکدر ماه  دریافتی این گروه

فراهم كننده ترمو ) نوعی غله شاید گندم یا جو( و مقسم مواجب كارگران اشاره 

 نفر 19ها زن و نفر آن 40كارگر یاد شده در لوح   89تعداد (. از 287دارد) همان: 

 بار بوده است.  5/0 -5/1بار غله و دختران  3-2اند. دستمزد دریافتی زنان دختر بوده

  زنان کوشنده 

به تعدادی نامشخص  ( 261 و 177: 1387بارو) ارفعی،  1639و  8960در دو لوح 

ن كوشنده مقسم مواجب كارگران نا»ز و «زنان كوشنده»از زنان تحت عنوان 

 دقیقاً مشخص نیست به نظر پژوهشگران این مقاله، اشاره شده است كههرینوی« 

چه كاری  هب هرینوی نیروی كار بوده یا نام محل جغرافیایی و  زنان كوشنده 

احتماالً گروه كاری در ردیف پشپ بودند كه عموماً 18هرینوپ ها . اندمشغول بوده

 
16 kazal 
17 Tarmu 
18 -Harrin 
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اند. جیره پشپ ها از هرینوپ ها باالتر بوده و شاید به یان شدهث بمؤنبا شناسه 

 -219: 1393،  ) بروسیوسشده استشان با خاندان شاهی مربوط می میزان ارتباط

به عنوان دستمزد  شراب آبجو و دو مریش مریش 30(.  در الواح یاد شده میزان220

دقیق این دستمزد میزان دانیم مشخص شده كه چون تعداد را نمیبرای این گروه 

  مشخص نیست.

زن كارگر هرنیویی اشاره  86به فراهم كننده غله، دستور دهنده  5897همچنین لوح 

بار غله و دختران  3دختر هستند. دستمزد زنان  15زن و  42دارد كه از این تعداد  

ده ها دیالبته مردان هم به تعداد محدود در این گروهبار غله بوده است.  1 -5/1

 (.220 -219: 1393،  ) بروسیوس اندشده

 زنان مسئول اسب

اند و در دادهرا زنان تشکیل می (مهتران)رسد مسئول اسبان زنان درباری به نظر می

اند. در یکی مشاغلی كه مستقیماً با این بانوان ارتباط داشته است، مردان جایی نداشته

های یافتهو آپاكیش )كه بر اساس از الواح به تعدادی از زنان مسئول اسبان بان

 19سیوسوهمان ایردبمه از اعضای خاندان سلطنتی به گفته بر پژوهشگران این مقاله،

اشاره شده است. البته مسئول  (شناسایی شد 20به گواه هینتس یکمو همسر داریوش 

بوده است كه احتماالً نامی مردانه است. میزان  «شیاتیشاپی»ایشان فردی به نام 

كارشا نقره است. ولی مشخص نیست  165مبلغ پرداختی به این شخص زد دستم

ای بوده كه این میزان جیرهمی رسد این میزان به چه كسی تعلق یافته است. به نظر 

) مصطفوی،  6ح از خزانه دربار به خود بانو آپاكیش تعلق داشته كه طبق متن  لو

تعدادی نامشخص نان مهتر و نفر مسئول زیک نفر مدیر و یک بین ( 2/1183: 1383

 
 210: 1393روسیوس، 19

  199: 1392هینتس، 20



 

82 
 

 (2783-4247)شاپا 1400پاییز و زمستان  اول، سال دوم، شماره –كهن  یرانمطالعات ا         82

 

سلطنت داریوش تقسیم شده است. البته دلیل دیگر نگارنده این  30از زنان در سال 

 است كه خود داریوش شاه دستور دادن این وجه را داده است.

 مالیات کارمند 

پرداخت  .پرداختندافراد شاغل باید مالیات می ههم هخامنشیانبر طبق نظام مالیاتی 

خزانه)مصطفوی،  41در لوح افراد عادی به صورت جنسی بوده است.  برایمالیات 

این زن  نفرشان زن است. یک كارمند مالیات نام برده شده كه  3از   (2/1183: 1383

مرد دیگر كمتر بوده است كه كه از دو كرده شکل نقره در ماه دریافت می 5/2میزان 

احتماالً كار او  تب شغلی باشد.باز هم شاید تفاوت دستمزد نشان دهنده سلسله مرا

بوده است و در واقع شغل دفتری داشته 21رسیدگی به دفاتر مالیاتی در» هركدوشی «

  .است

كند كه مربوط به تخت جمشید اشاره می علی سامی به سندی مالیاتی در خزانه

 این سند .بوده است (توتو رئیس بازرگانانشخصی به نام مادر )ی به نام ایندوكابانوی

 شرح زیر است: و به مالیات این بانو  ه پرداخت باقی ماندهمربوط ب

 شکل محاسبه شده است. 18مینا و  14عادل م كه سفید نقره مینا 6/5مینا و  14

 درجه دوم. شکل نقره 53مینا و  9

این بانو  رسدمیبه نظر (. 73/ 2:  1389، سوم)سامی درجه قرهشکل ن 3مینا و  5

لیاتش این مقدار بوده و از طرفی به صورت مند بوده كه قسمتی از ماجزو زنان ثروت

  نقدی پرداخت شده است.

 
را اداره می  آنجاو یک زن مسئول مالیات به محلی اطالق می شده است كه دو مرد 21

  (2/1183: 1383كردند)مصطفوی،
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 زرگر

دختر در  13و  زن  27  زرگر اشاره شده كه 72الواح خزانه به تعداد  37در لوح 

شکل  12/5 -6/5 – 4/1و 1شکل و دختران   3/2و 1میان ایشان وجود دارد. زنان  

با توجه اینکه حرفه زرگری در ردیف مشاغل اند. دهركدر ماه دریافت دستمزد 

در طراحی و ساخت آن نقش رسد زنان آمده است؛ به نظر میظریف به شمار می

توجهی از زیورآالت متعلق به زنان بوده است.  از طرفی بخش قابل .اندمهمی داشته

تبند سدساخت  شدهای زرگری انجام میكارهایی كه در كارگاهترین یکی از سخت

بوده است. جان كرتیس معتقد است دستبند بازتاب دهنده دانش فنی و ابتکار هنری 

 . گزنفون در آناباسیس)كتاب(294: 1392باالی هنرمندان هخامنشی است)كرتیس، 

( نیز دستبند را از جمله هدایای بسیار با ارزش در بین پارسیان 2-27اول، بند 

 (.84: 1375داند)گزنفون،می

 مسگر

برند كه از این مسگر نام می 61( از 1190-2/4: 1383) مصطفوی،  54و 49 حواال 

. زنان اندبوده گریكارگاهی مشغول به كار مس دختر مسگر در  9و   زن 11تعداد 

 دریافت دستمزد ماهانه 2/1 -4/1و 1-8/7و 1- 3/2و 1شکل و دختران  9/2و 2

كند شاره مینامشخصی كارگر مسگر ا( به تعداد 1194همان:)  55البته لوح  .اندكرده

است. اینکه   كه فقط سه مرد و یک زن مشخص هستند و بقیه لوح مخدوش شده

احتماالً ظروف و  اند مشخص نیست ولیساختهدقیقاً با مس چه چیزی می

زیورآالت افراد  رسدجامعه بوده است. به نظر می ترینیزیورآالت برای سطوح پا

تاب هفتم، بند (. هرودوت)ك288: 1392ده است )كرتیس، درباری از جنس طال بو

( در توصیف  لباس و سالح لشکر گارد جاویدان، از طالی فراوان برای تزئین  83

 (.791/  2:  1389نام می برد) 
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 زره ساز

این  زیرا عموماً سازی جای شگفتی دارد  در كارگاه زرهاستفاده از نیروی كار زن 

ها مشغول به كار زره ندر بخش تزئیزنان ولی شاید  ،تی مردانه اساحرفه شغل،

كارگر زره ساز  55( 2/1192: 1383) مصطفوی،52بر طبق لوح شماره  ند.ابوده

زنان زره ها وجود دارند. در بین آن دختر 11زن و  14شوند كه تعداد معرفی می

فت دریاشکل دستمزد  8/7و یک و دختران   شکل نقره  5/2ساز ماهانه مبلغ 

دستمزد دختران و كه میزان دستمزد زنان از مردان كمتر است؛ ولی اند كردهیم

     گروهی از پسران برابر بوده است.

 ماما

با توجه به اهمیتی كه هخامنشیان به زنان باردار و زائو در دادن مرخصی و   

كه ، شغل مامایی یکی از مشاغل مهمی بوده دادندمیاضافی  پرداخت هدیه و جیره

كه در  شدهسخن از ماماهایی چندین بار های گلی مختص زنان بوده است. در لوح

حتی به هنگام زایمان زنان باردار  اند. این ماماهااختیار زنان كارگر باردار گذاشته

. پرداخت جیره (323: 1383اند)رجبی،دادهمیشراب  هابه آن برای تخفیف درد

امل شراب، آبجو و آرد و بر اساس جنسیت اند شمخصوص زنانی كه زایمان كرده

ای كه به مادر تعلق شده است. در صورت پسر بودن نوزاد جیرهمی امنوزاد انج

گرفت دو برابر مادری بود كه فرزند دختر  به دنیا آورده است. ارفعی معتقد می

است دریافت جیره بیشتر مادران پسرزا نشانگر نیازمندی دستگاه اداری هخامنشی به 

همچنین بریان از جیره بسیار  (.47: 1387و نیرومندتر است)ارفعی،  نیروی كار قوی

برد كه به برخی از زنان مادر شده تعلق گرفته و به عنوان نام می 22عالی»كاماكاش«

شده است. البته  مشخص نیست این پاداش به چه زنانی نوعی پاداش محسوب می

تر و داد سالمی به مادران این امکان را میتعلق گرفته است. پرداخت این جیره اضاف

 
22 KamakaŠ 
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 -pf،  8960، 2561(. الواح907-908/ 1: 1379از بستر زایمان برخیزند)بریان، زودتر

teh زن  33زن پسرزا و  34مریش شراب اشاره دارد كه به  51) دو لوح( به دریافت

ران اشاره دختر زا پرداخت شده است. بروسیوس نیز به این جیره به عنوان جیره ماد

 (.219: 1393داند)بروسیوس، خاص نمی كند ولی آن را امتیازی برای یک حرفهمی

 مشاغل زنان غیر درباری در دیگر منابع

 نان پز

 پزند نام برده است. ( از زنانی كه نان می187هرودوت در )كتاب هفتم بند 

 شراب صاف کن 

، یاد كرده اندبوده ومس كه در خدمت داریوش كنشراب صاف 70ویسهوفر نیز از 

با  است ولی افراد اشاره نشدهاین جنسیت به  اگرچه .(62: 1390)ویسهوفر، است

توان چنین برداشت كرد كه زنان نیز در بین ایشان می و الواح توجه به تصاویر

 .اندبوده

 خنیاگری

توان به حضور خنیاگران اشاره كرد. بر اساس های سفره شاهی میاز دیگر بخش

از  گروهیخوردند، پادشاهان ایرانی غذا می كه هنگامی، یونانی های مورخان تهنوش

از . نوازندگان و خنیاگران پرداختندمی و رقصرامشگری  ،كنیزان به خنیاگری

(.  205/ 2: 1389، سامی) ندبودمنشی هخامصر و بابل و هند در دربار های سرزمین

را فراهم  سرگرمی شاهموجبات مختص زنان بوده است كه  خنیاگریاحتماالً 

البته به سرگرم كردن كارگران خسته از كار روزانه نیز توسط خنیاگران  كردند.می

برای سرگرم كردن  نیزدر شکار (. زنان خنیاگر 96: 1379اشاره شده است)اختری، 

. زنان نوازنده، رقصنده و هنرمند (72الف:  1392،سیوسو)برحضور داشتنددرباریان 

اند. هراكلئیدس در توصیف شام شاهانه تصریح ها بودهناپذیر ضیافت جزءجدایی
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نواختند؛ چنگ می خواندند وهای سلطنتی آواز می»در تمام طول شام، صیغه كند:می

خوان بود و بقیه مانند دسته همسرایان او را همراهی ها تک یکی از آن

ه بر سفره شاهی و (. حضور زنان هنرمند عالو1/485: 1379كردند«)بریان، می

در جنگ  استناد منابعبه ها در سفرهای جنگی نیز گزارش شده است. ضیافت

اسرا به  همراهزن نوازنده  320ایسوس پس از شکست داریوش سوم از اسکندر، 

 (.484همان:دست پارمنیون سردار اسکندر افتادند )

 بافندگی و خیاطی 
های ابریشمی و بافت پارچه همینهخامنشی به ویژه در ز نساجی ایران در دوره 

پشمی نرم و لطیف مشهور بود. بنا به روایتی ایرانیان در این عصر، تولید پارچه را به 

اند و در فصول سرد از خز و پوست حیوانات برای لبه دوزی و ستهدانخوبی می

مال رسیده بود و نساجان ك هند. هنر زری بافی نیز به درجاكردهآستر استفاده می

 بردند)از قبیل ابریشم و مفتول سیم و زر در پارچه به كار می بهایین مواد گرا

 همسرمیستریس ( آ109بندبه گفته هرودوت)كتاب نهم،  .(4: 1364فیوضات،

ردای خوش نقش و نگار و چند رنگی كه به راستی ستودنی بود، به ارشا، یخش

هایی از نمونه(. 1030 / ،2:  1389دست خود برای شاه بافته و تقدیم شاه كرد )

ها شبیه كه برخی از آن ههای این دوره در شوش و تخت جمشید كشف شدپارچه

های ابریشم به احتمال قوی و مبین آن است كه كالفهای ابر یشمی است به پارچه

های ایران )همدان، شوش و غیره( به پارچه شده است و در كارخانهاز چین وارد می

بریان از گروه (. همانگونه كه اشاره شد  143: 1385ی، یب)غشده استتبدیل می

هیه البسه بافندگانی با عنوان پشپ) سرپرست( نام برده كه در كار پشم ریسی و ت

  اند.نقش داشته

شغل خیاطی نیز از جمله مشاغلی است كه زنان هخامنشی در آن فعالیت        

كردند حقوق خود ها كار میخزانه هایی كه در كارگاه خیاطی شاهی درزن اند.داشته
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های ساده، ظریف و بسیار لباسو شامل دوختند میه اساس نوع لباسی ك را بر

در میان افرادی كه باالترین حقوق را دریافت  اند.كردهبود دریافت می ظریف

خوریم. تعداد مردها به مراتب كمتر از می كردند به چند مرد خیاط هم برمی

هایی كه شاه خلعت روه دوخت لباس شاه و لباس كار این گهاست. ظاهراًزن

اشیای  بانوان سازنده داده، بوده است. سطح حقوق این خیاطان برابر با حقوقمی

لیتر شراب. این میزان دو برابر حداقل  10لیتر جو و  40ماهانه  یعنی هنری است

 :1389،كخ ست)بوده انشان هم منظم  شراب جیره میزانها است، كه زن جیره

زن ارشد شد كه ازحیث لفظ به معنی نامیده می 23کاثیشتَها مَخیاطرئیس  .(244

دریافت  حداقل یعنی دو و نیم برابر جیره لیتر جو 50ارشد در ماه تا  زنان است.

همچون مردان  بدون استثنا متخصص زنان این بر اساس الواح ایالمی .كردندمی

ی دستمزدها بین زن و مرد یکی از نقاط رن برابگرفتند كه ایمی متخصص حقوق

كوزه سه ها همچنین ماهانه عصر هخامنشی است. آن در زمینه حقوق افراد در قوت

یعنی  ؛گوشت داشتند جیرهاینکه  كردند و از همه مهمتر این كهشراب دریافت می

زیر  كارگران زن . نکته قابل توجه اینکهكردندماه یک گوسفند دریافت میسه هر 

   .(354: 1392كردند)هینتس،نمی گوشت دریافت شان به هیچ وجه جیرهدست ای

 نتیجه 

های فراوانی از جمله در زمینه مدیریت جمشید دادهالواح خزانه و باروی تخت

گذارند كه ها، مشاغل و دستمزدها در اختیار میاقتصادی هخامنشیان شامل، مالیات

اقتصادی با مدیریت قوی شاه و تشکیالت م منظم یک سیستها حاكی از پردازش آن

زنان غیر درباری كه بر موقعیت بررسی . استامور شغلی برای اداره مشخصی 

اساس دو مؤلفه شغل و دستمزد انجام شده بیانگر آن است كه زنان در بسیاری از 

مشاغل ورود پیدا كردند؛ البته با توجه به این نکته كه مردان، بیشتر در سپاه 

تخصص  است كه در موارد زیادیها بیانگر آن خامنشی حضور داشتند. بررسیه

 
23 mathishtakā 
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افراد مالک دریافت دستمزد بیشتر بوده است نه جنسیت و حتی در برخی مشاغل 

های در به دست آوردن موقعیتالبته  اند.مردان به طور مشترک فعالیت داشته و زنان

نوان نمونه زنان در مشاغل به ع ه استهایی بین زن و مرد وجود داشتتفاوت  شغلی

در ساخت مثالً ولی مشاغلی كه احتیاج به سفر داشت، جایگاهی نداشتند نظامی یا 

شاید خود دلیلی بر تساوی زن و مرد بر كه فعالیت داشتندادوات جنگی مانند زره، 

پرداخت جیره تشویقی به مادرانی كه  شان در جامعه باشد. اساس كاركرد متفاوت

 دختر شکار بین كودک پسر وتفاوتی آنشان دهنده  آوردندر به دنیا میفرزند پس

ایران سرزمینی با  از طرفیاست. علت این امر را در دو مورد می توان بیان كرد. 

معیشت غالب كشاورزی بوده است و پسران هر خانواده به عنوان نیروی كار و 

سر در حکم سربازی برای ند پفرز و از سوی دیگر آمدندها به شمار میآبادانی زمین

، 2و1مسأله دیگر اینکه با استناد به جدول شماره . ه استآمدمار میشاهنشاهی به ش

اند پس سن افراد در میزان كردهدختران دستمزد كمتری نسبت به زنان دریافت می

دستمزد مؤثر بوده است. چون موضوع مورد مطالعه پژوهش، زنان غیر درباری 

از ی رسد سلسله مراتب اجتماعی تأثیری در شغل و دستمزد ندارد. هستند به نظر م

ه عنوان بخشی از كلیت جامعه، مشاغلی ببر اساس نظریه كاركردگرایی، زنان طرفی 

كه در نظم و ثبات جامعه و پیشرفت كل جامعه مؤثر بود. بر طبق بودند داررا عهده

برای رفع بخشی از نیازهای  تعریف كاركرد، مشاغل زنان، در واقع اعمالی هستند كه

فید و سودمند بودن مشاغل زنان برای اداره و دوام جامعه كاربرد دارند. از طرفی، م

رچوب چهامهم بعدی كه در  بخشی دیگر از تحلیل كاركردی است. نکته ،جامعه

ها با كل آن این مشاغل با هم از یک سو و رابطه نظریه كاركردی مطرح است رابطه

این مشاغل در جهت حفظ موجودیت كل  سوی دیگر است، تمامجامعه از 

اهی به وجود آمده بودند و به صورت پیوسته و وابسته به هم وجود داشتند. شاهنش

در واقع ضروری بودن این مشاغل برای جامعه نیز از مواردی است كه در همین 

مشاغل  و در نهایت نمونه موردی مشاغل زنان غیر درباری بر گنجدرچوب میچها
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 یگر اصول نظریه كاركردیهخامنشی قابلیت تعمیم دارد كه این هم از د هكل جامع

 ست.ا

 

 نامهکتاب

انگلیسی اوبری دو سلینکورت، ، لشکركشی اسکندر، ترجمه آریان •

خادم،  بازنگری و مقدمه جی. آر. همیلتون، ترجمه فارسی محسن

 1388تهران، مركز نشر دانشگاهی، 

تهران،  دوم، چاپ ،شناسی جامعه هایریهظن تقی، ارمکی، آزاد •

 1381سروش، 

 ششم، چاپ كوثری، عبداهلل ترجمه ،آثار مجموعه آیسخولوس، •

  1397نی،  تهران،

،  كانوناختری، محمدعلی، »تاریخچه حقوق كار در ایران زمین«،  •

 1379، اردیبهشت و خرداد  93-106، 18، ش 44سال 

 چاپ ،شناسی جامعه هایریهظن عبدالمعبود انصاری، و ادیبی، حسین •

 1383دانژه، تهران،  دوم،

، تهران، مركز جمشیدهای باروی تختنبشتهگلارفعی، عبدالمجید،  •

 1387المعارف بزرگ اسالمی، دایره

، در ایران اسالم تا آغاز از زن مقام و حقوق غالمرضا، پور،انصاف •

  1348میهن،  تهران،

، (ن، اشکانیان، ساسانیاننشیاهخام)ایران باستان، ماریا، بروسیوس •

 )الف(1392عیسی عبدی، چاپ دوم، تهران، ماهی، ترجمه 

، ترجمه هایده مشایخ، چاپ پنجم، زنان هخامنشی بروسیوس، ماریا، •

 1393تهران، هرمس، 
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شاهنشاهی هخامنشی از كورش بزرگ تا اردشیر بروسیوس، ماریا،  •
 )ب(1392، ترجمه هایده مشایخ، چاپ دوم، تهران، ماهی، اول

 سمسار، مهدی ترجمه ،هخامنشیان امپراتوریتاریخ  یر،پی بریان، •

  1379زریاب،  تهران، سوم، چاپ ،1جلد 

ایران زمین روزگار باستان، تهران، فرهنگ معاصر، بهرامی، عسکر،  •
1399 

، ترجمه احمد كسروی،  چاپ دوم، ، ایرانیان و یونانیانپلوتارک •

 1390تهران، امیركبیر، 

، تهران، 4شایخی، جلد ، ترجمه رضا محیات مردان نامی، ------ •

 1379ققنوس، 

 1386امیركبیر،  تهران، ،باستان  در ایران پوشاک فریدون، پور بهمن، •

تهران،  هفتم، چاپ ،شناسی جامعه هاینظریه غالمعباس، توسلی، •

 1379سمت، 

 1370شهرآب،  تهران،  تاریخ، ظن  به زن بنفشه، حجازی، •

ساختار اقتصادی امپراتوری نهادهای اجتماعی و مد.ع، داندامایف، مح •
، ترجمه حسن شایگان، چاپ دوم، تهران، نشر تاریخ هخامنشی

 1397ایران، 

، ترجمه روحی تاریخ ایران باستاندیاكونوف، میخائیل میخائیلوویچ،  •

 1390ارباب، چاپ ششم، تهران، علمی و فرهنگی، 

 ،اسالم از پیش ایران در نگاری شمایل و گریتندیس ،اورلی دیمز، •

 1388ماهی،  تهران، وحدتی، اكبرعلی ترجمه

  دوره پایان تا هاآریایی و هاایالمی ایران، تاریخ ،پرویز رجبی، •
 1383نور،  پیام دانشگاه ، تهران،هخامنشی

پازینه،  تهران، دوم، ، چاپ2 جلد هخامنشی، تمدن، علی سامی، •

1389 
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 شده فراموش امپراتوری ،«انهشاه »سفره سنت، جان سیمپسون، •
بهاری،  ، ترجمه خشایار(هخامنشی تمدن و فرهنگ، هنر)

روز،  فرزان گردآوردندگان جان كرتیس و نایجل تالیس، تهران،

1392 

یر بریان و منصور شکی، » طبقات اجتماعی در شروو، پرودنس.ا، پی •

-18، ص3،ش 7، ترجمه منیژه اذكایی، سنامه پارسیایران باستان«، 

 1381، پاییز42

 ، تهران،ایرانی اقوام پوشاک تاریخ  سال هزار هشت مهرآسا، بی،غی •

 1385هیرمند، 

، حسابدار وری«،پیشه هایكارگاه زوال و پیدایش» ابراهیم، فیوضات، •

 1364، آبان 34-51،  12 شماره

 چاپ رجبی، پرویز ترجمه ،داریوش زبان از ماری، هاید كخ، •

 1389كارنگ،  چهاردهم، تهران،

 فراموش امپراتوریشخصی«،   زیورآالت »جواهرات و جان، كرتیس، •

بهاری، گرد  خشایار ، ترجمه(هخامنشی تمدن و فرهنگ، هنر) شده

 1392روز،  فرزان دگان جان كرتیس و نایجل تالیس، تهران،نآور

، فارسی باستان، دستور زبان، متون، واژه نامهكنت، روالند. گ،  •

 1395تهران، علمی، دوم، ترجمه سعید عریان، چاپ 

كوهستانی، امین رضا، »حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر در  •

، 242و  241، ش اقتصادی   اطالعات سیاسی و دوران هخامنشی«، 

 1386، مهر و آبان 145-128

 1375سرا، ترجمه احمد بیرشک، تهران، كتاب آناباسیس،گزنفون،  •

پ هشتم، تهران، ی، چامشایخ، ترجمه رضا نامهكورش گزنفون، •

 1392علمی و فرهنگی، 
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، ترجمه وحید مازندرانی، چاپ چهارم، شلشکر كشی كورگزنفون،  •

 1389تهران، دنیای كتاب، 
مجموعه مقاالت در زمینه مصطفوی كاشانی، محمد تقی،  •

 ، گردآوری مهدی صدری، جلد دوم، تهران، نشرشناسیباستان

 1383فرهنگی،انجمن آثار و مفاخر 

 چاپ فر،ثاقب مرتضی ترجمه ،باستان ایران یوزف، وفر،ویسه •

 1390ققنوس،  تهران، یازدهم،

،  2و1فر، جلد ، ترجمه مرتضی ثاقبتاریخ هرودوتهرودوت،  •

 1389تهران، اساطیر، 

 پرویز دوم، ترجمه و اول كتاب ،ایرانیان و داریوش والتر، هینتس، •

 1392ماهی،  تهران، چهارم، چاپ رجبی،

• Others Sourses 

• Bakker, Janine, The lady and the lotus: 

representaitions of women in the Achemenid 

empire, Iranica Antiqua vol. XLII, 2007, 207-220. 
• Safaee, Yazdan, Achemenid women: putting the 

Greek image to the test, talanta, vol. XLVIII-

XLIX, 2016-2016, 101-132. 

• Mark, Joshua. J., Women in Ancient Persia, World 

history Encyclopedia, 30 Jan 2020. 
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1 جدول (یارفع) دیجمش تخت یبارو  الواح استناد به یدربار ریغ زنان مشاغل 1 شماره جدول   

 نام شغل محل کار تاریخ تعداد کل زنان دختران دستمزد
فحه شماره لوح و ص

 کتاب

 رپی 12سال  8ماه  7 4 - بار غله2زن 
فراهم كننده غالت و 

 تقسیم كننده مواجب
 115ص -5900 نم اوممیشپر

 بار 1زن 

 /. بار5و  1دختر 

 117ص-3670 ووک اونپ ----------- كورسموش 21سال  5و 1ماه  42 6 6

 بار 2و 3زن 

بار  1و  5/1، 1، 2دختر 

 غله

 ----------- شل كونتركوریزن 215 سال 3و 2ماه  146 36 29
توكریزی 

 شودیئود
 120ص -9409

 123ص- 7109 میرمن شودیئود -------- اوتشکمپن 22سال  9ماه  23 11 2 بار غله 2زن و دختر 

 بار1زن 

 بار 5/0دختر 

 125ص -6413 دک كركیش ------------ یش شتش 22سال  2و 1ماه  36 20 1

 127ص- 7108 زمنوم شودیئود ---------- اورندوش داریان 22سال  7ماه  193 116 27 بار 3و  2زن 
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 بار 5/0و  2دختر 

 27 10 - ارب 3زن 
سال  12و  7ماه 

22 
 129ص -5901 منیک شیمود اپ ---------- ---

 بار3،2، 4، 5زن 

 بار1،  5/1، 2دختر 

 ---------- كور 22سال  12ماه  72 32 11
ایشتی منک 

 ایرشن
 131ص -708

 135ص- 3127 مرشوک ----------- تور میریایی 23سال  5ماه  32 16 - بارم 2زن 

 بار 2، 3، 5/3، 4، 5زن

 بار1، 5/1، 2دختر

 137ص- 1708 ایرتوپیی ایرشن ---------- لیدوم 23سال  6ماه  93 47 9

 139ص- 6636 میشپرم ایرشن ------ رپی 23سال  5ماه  161 88 24 -------

 بار 2 ،3، 4، 5زن 

 بار 1، 2دختر
 اوشتن آتییک ------------ هونر 28سال  3ماه  157 81 29

 141ص-7465

 

 بار3 زن

 بار 5/1و2و3دختر
68 162 409 

 10ماه

 23سال 
----- 

فراهم كننده غله و 

 مقسم

 ایردبد

 پیشا
 153ص-3666
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 بار 2، 3زن 

 بار 5/0، 1دختر 
 شیراز 23سال  9و   8ماه  434 206 79

نده غله مقسم فراهم كن

مواجب كارگران بانو 

 ایردبمه

 149ص- 3569 كونتوک رشد

 23سال  9ماه  141 80 - بار 2زن 
از متزیش به تمدكن 

 در سفر

 141فراهم كننده غله 

 كارگر تورمیریایی
 151ص– 9408 میشومند

 بار 3زن 

 بار 1، 5/1دختر
15 42 86 

ایالمی  6و  5ماه 

 22سال 
---- 

فراهم كننده غله 

توردهنده دریافت دس

كننده زن كارگر 

 هرینویی

 كرم

 ایرتوپیی كتوک
 157ص- 5897

 بار 2زن 

 بار 5/0 -1 – 5/1دختر 
 24سال  3و 2ماه  167 102 30

 پاسارگاد

 كبپوكش

دستوردهنده  مسئول 

كارگر مقسم  167غله 

مواجب پیغام آور 

 كاتب

 زیشویش شوتکر

 شکیش كمر

 هیتتمرک

 247ص – 1016

 كورتیش تیش نکتیش 23سال  1ماه 71 42 2 بار 2زن و دختر 

فراهم كننده غله 

دریایی كارگران سکوی 

 سازشراب  71و 

 133ص -2562 تورپیش
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 اورندوش داریان 18سال  5و  4ماه  15 2 - مریش 3زن 
فراهم كننده شراب 

 كارگر 15مسئول 

بمکشید 

 جمشید)كركیش(
Pf-the  143ص 

 شیراز هما 1مواجب  49 18 - مریش 3، 1زن 

فراهم كننده شراب 

مسئول كارگران گنجینه 

ها)تپرها(، زنان پشپ) 

ان شبانان یا تهیه كنندگ

 غذا(

اوشتن پسر 

 ارمن) كركیش(

 

 

 145ص-5206

 147ص– 6580 میشبس فراهم كننده گرل دژ شیراز 24سال  2ماه  21 21 - بار 1زن 

 ------ ------ -- -- -- مریش شراب 2
ب دریافت كننده مواج

 زنان كوشنده
 261ص- 8960 دوكورک

 كوردوشوم 27سال  -- -- --- مریش شراب 30

وی فراهم كننده آبج

مقسم  زنان كوشنده 

 مواجب زنان هزنیویی

 177ص – 1639 اومن دكرین

 مریش 1زن پسر زا  8

 مریش 5/0زن دختر زا  10
 ---- 18سال 7ماه  -- -- -

فراهم كننده شراب 

دریافت كننده دریافت 

 نندهك

 هیپرتی بکپوكش

Pf-the  181ص 
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 مریش 1زن پسرزا  22

 مریش 5/0دختر زا زن  18
 183ص  Pf-the هپیرتی بکپوكش --------- ----- 19سال  6ماه  - - -

 مریش 1زن پسرزا 3

 مریش 5/0زن دخترزا 3
 23سال  - - -

 

 
 183ص – 2561 هشین لبوشپیش --------

 مریش1زن پسرزا  1

 مریش 5/0زن دختر زا  2
 261ص– 8960 ایردومرتیی دریافت كننده شراب ------- ----- - - -

 بار 2زن 

 بار 5/0 – 1 5/1دختر 
 ------ 25سال  6 -1ماه  89 40 19

فراهم كننده ترمو مقسم 

 كارگر89مواجب 
 ببک تییم

 153ص– 5231

 

      بار آرد مواجب ویژه مادران 5

دریافت كننده آرد دریافت 

برای زنان  كننده آرد

 كارگر درتملکش

 185ص – 6781 زرپ پوكتوک

 351 1182 2471      

)مصطفوی ( دیجمش تخت خزانه الواح استناد به یدربار ریغ زنان مشاغل 2 شماره جدول      

 شماره لوح و صفحه کتاب نام شغل محل کار تاریخ تعداد کل زنان دختران دستمزد
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 6/1شکل تا 4/1و  6زن از 

 متغیر

،  4/1و 1،  3/2و 1تر دخ

 شکل 16/1

237 900 2121 

 19سال  10ماه 

 خشیارشا،

 12و  11، 10ماه 

 همان

سال  3سال، ماه 

20 

---- 

 كامنی

 پارسه

 پارسه

كارمند خزانه، 

خزانه دار 

ومسئول كارگران 

 و كارمندان

 وهوش

 وهوش

 اوراتندا

 اورتندا

39 ،40  ،45  ،67 - 

، 1187، 1138، 1182ص 

1200 

 لشک1زن 

 شکل 3/2دختر 

11 13 55 
 19سال  9ماه 

 خشیارشا
 انکوراكا) انگورستان(

پیغام آور خزانه 

رگر شراب كا 55

 ساز

مگاداتس وهوش 

 اتانس) اوانس(

36- 

 1180ص

 شکل 9/1و1زن 

 و ؟ 2/1دختر 
137 278 1186 

 4ده روز از ماه 

 20سال 

 خشایارشا

----- 
پیشه ور، مسئول ، 

 فرستنده پیشه ور

ا اوراتیندا پاتی ناش

و فارناداتا 

 اوراتیندا

 – 70و 69

 1203 -1201ص   

 شکل 5/2، 9/2و  2زن 

یر كمنر ، و مقاد1، 2دختر

100 126 501 
 20سال  2و  1ماه 

 خشیارشا

 رامیندا

 پارسه

شبان گوسفند، 

چوپانان اهل 

 ماكاالک

 اورتیندا

 اورتیندا

50  ،61 – 

 1197، 1191ص 
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 شکل

 شکل 9/1و  5/2زن 

 9/5و  2/1و 9/1و1دختر

 شکل

10 9 43 
 19سال 12ماه 

 خشیارشا
 پارسه

پیغام آور خزانه 

كارگر تهیه آبجو 

 سئول كارگرانم

آرتاتخما وهوش 

 پلپاكا

46 – 

 1188ص

 شکل 5/2زن 

 16/1 -4/1و1دختر
23 67 150 

 20سال  2ماه 

 خشیارشا
 خفر) كبر پیش( فسا

پیغام آور خزانه 

كارگر  150دار 

سركارگر صد 

 نفری

رتاتخما راتی آ

 نیندا

53 – 

 1193ص

و 1شکل دختر 5/2زن 

 شکل 16/1 -4/1او  -32/3
50 78 190 

 19 سال 11ماه 

 خشیارشا
 شیراز)تیرازیش(

پیغام آوذ  رخزانه 

كارگر  190دار

سركارگر صد 

 نفری

 آرتاتحما وهوش

 باكوراوا

 مگابیزوس

42 – 

 1184ص

 -- -- -- كارشا نقره 165
 30احتماال سال 

 داریوش
----- 

دستور دهنده 

بانوی درباری 

مدیر زنان مسئول 

های اباكیش،  اسب

مسئول زنان  

ئش شاه) ریدا

 اباكیش(

6 – 

 1160ص
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 كاتب لوح

 3 1 -- شکل 5/2زن 
 19سال  11ماه 

 خشیارشا
 هركدوشی

پیغام آور  خزانه 

كارمند  3دار 

مالیات مسئول 

كارمندان رسید 

 دهنده

 آرتاتخما وهوش

 -اوشاكیا

 زوسمگابی

41 – 

 1183ص

 

 شکل 3/2و1زن 

 12/5 -6/5- 4/6و 1دختر 

 شکل

13 27 72 
 19سال  9ماه 

 خشیارشا
---- 

پیغام آور خزانه و 

زرگر 72مسئول 

 اهل كاری

 آرتاتخما وهوش
37 – 

 1181ص 

 شکل 9/2و 2زن 

و  2/1 – 3/2و 1دختر 

 شکل 9/5/0

7 11 29 
 20سال  1ماه 

 خشیارشا
 ویسپاشیاتیشپرنتاش 

آور خزانه  پیغام

 29دار مسئول 

كارگر مسگر)مس 

 كار(

آرتاتخما راتی 

 تیندا

49 – 

 1090ص

 4/1و 1 -8/7و 1دختر 

 شکل
2 -- 32 

 20سال  2ماه 

 خشیارشا
 پارسه

 پیغام آورخزانه

كارگر  32

كارمتصدی مس

 آرتاتخماراتی نیندا

هیستانس 

 مگابیزوس

54- 

 1194ص
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 خراج

شکل  4/3و 3كارشا و 2

 نقره

 لوح مخدوش

 4 1 ؟
 20سال  2ماه 

 خشیارشا
---- 

پیغام آور خزانه 

دار كارگران مس 

 كار

آرتاتخما راتی 

 نینذا

55 – 

 1194ص 

 شکل 5/2زن 

 شکل 8/7و 1دختر
11 14 55 

 20سال  2ماه 

 خشیارشا
 هانکوراكا

پیغام آور خزانه 

كارگر زره  55دار 

ساز مسئول 

 كارگران در نیریز

آرتاتخما راتی 

 نیندا

 اتانس

52 – 

 1192ص 

 601 1525 4441      

 

 


