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 چکیده
انتقال حرفه از پدر به پسر  شآموزرایج  ۀزیرا شیو ،النهرینی وجود نداردزیادی به آموزش حرفه در متون بیناشارات 

نظیر به دنیای  کمای بابلی جدید در دست است که پنجره ۀسند قرارداد کارآموزی از دور 31با این حال، . بوده است
قرارداد  3 ۀو ترجم نویسیحرفضمن  ،حاضر ۀمقال. کندحقوقی و اقتصادی آن باز میهای ای و جنبهآموزش حرفه
زای از دید شکلی اج. پردازدشکلی و ماهوی این اسناد میهای به بررسی جنبه ،منشیاهخ ۀدور کارآموزی از

های وی موضوع و شرایط ضمن عقد و جنبهاز دید ماه و شودمطالعه میها ضروری و اختیاری این قرارداد
ود اقدام به خ در مواردی افراد ثروتمند برای باال بردن ارزش کار بردگان. گیرداقتصادی مورد بررسی قرار می

دان خود فرزن ایای بهتر به آموزش حرفهآینده مینأتوانستند برای ت کردند و افراد عادی هم میآموزش ایشان می
ا نشان ای در اقتصاد بابل عصر هخامنشی رش کار شهروندان عادی و تخصص حرفهها نقاین قرارداد. اقدام کنند

 .نبوده است دهند که بر مبنای نظام طبقاتیمی
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 مقدمه . 
زمانی این مجموعه  ۀدامن. سند است 31خر أمت بابلی ۀقراردادهای کارآموزی از دور ۀمجموع

اما ؛ سلوکیان گسترده است ۀدر دور م.ق 514م تا  .ق 959چهار سده است که از  نزدیک به
یعنی از  ،حکومت خشایارشا اوایلتا  نو بابلی پادشاهیمورد به اواخر  59د یعنی بیشتر این اسنا

های کارآموزی را سن نیکولو در قرارداد ۀمهم دربار ۀمطالع نخستین. م تعلق دارند.ق 843تا  189
ارائه  5943و سپس تحلیل حقوقی جامعی را پچوف در  (San Nicolo, 1950)انجام داد  5911
خط میخی اما اسناد  .های نو، هنوز هم معتبر استیافتهاز  نظر صرفکه  (Petschow, 1983)کرد 
آلمانی  ۀبرداری و همراه ویرایش و ترجمنسخه که هکل آمده  دست  به های اخیرسالدر  یاتازه
همو مشخصات تمام قراردادهای کارآموزی  سرانجامو  (Hackl, 2011)منتشر کرده  5155در 

ضمن ویرایش و  ،حاضر پژوهش (.Hackl, 2010)فهرست کرده است  قتد بهرا  شده شناخته
در . پردازد یمبه بررسی شکلی و ماهوی این اسناد  ،هخامنشی ۀقرارداد کارآموزی از دور 3 ۀترجم

یا  814داریوش  مثالً ،کنیم یمکورش و داریوش با شماره اشاره  ۀاین مقاله به برخی اسناد دور
مایر است که برای  این اسناد در کتاب اشتراسر اساس ترتیب چاپ ب ها شماره؛ این 98کورش 

و  یبردار نسخه 5494و  5491کورش و داریوش را در  ۀمهمی از اسناد دور ۀاولین بار مجموع
کتاب اشتراس مایر  یها شمارهمحققان در تحقیقات جدید به این اسناد بر اساس . منتشر کرد

 (.صاری نگاه کنیداخت عالئمبه فهرست ) دهند یمارجاع 

 

 قراردادها ۀدهند اجزای تشکیل -2

 :به ده جزء تقسیم کرد توان یمکارآموزی را  یقراردادها ۀدهند اجزای تشکیلاز دیدگاه شکلی،  
. کند یمخاص را بیان  یا حرفهقسمت اصلی که واگذاری کارآموز به مربی برای آموختن  -5

 :بوده استسه شیوه  فت که این قسمت بهگ توان یمموجود  یقراردادهابا بررسی تمام 
فالن خانم یا آقا برده یا پسرش را به مدت  نویسند یم الً؛ مث(nadānu) «دادن»با فعل ( الف

 :Petschow, 1956) به فالن مربی داد( یساز ساختمان)معماری  ۀت سال برای آموختن حرفشه

112). 
 مدت به فالن خانم یا آقا ۀبرد مثالً ؛(ina pān PN ušuzzu) «در خدمت قرار دادن»با فعل ( ب
 :Dandamayev, 1984)ه شد در خدمت فالن مربی قرار داد نانوایی ۀبرای آموختن حرف ماه 51

282.) 

مالک برده )فالن  ۀدو بردار به همراه مادرشان خطاب به فالن، برد مکالمه؛ مثالً صورت به( ج
 ۀسال حرف 5به برادر ما به نام فالن در مدت »: گویند یم، (است رتبه یعالشهردار یا یک مقام 

د ده میرا به او آموزش  ییشو لباس ۀو حرف کند مربی قبول می «!را آموزش بده ییشو لباس
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(Petschow, 1983: 562.) مستقیم نقل  طور بهطرفین قرارداد  ۀاسناد که در آن مکالم گونه ینا
بیع و  مثالًاسناد گوناگون . اند بودهلی جدید رایج باب ۀنام دارند و در دور یا مکالمهاسناد  شود یم

 ۀقرارداد موجود به شیو 31مورد از  3 ،فهرست هکل بنا بر. اند شده  نوشتهازدواج به این شیوه 
 نوشته «دادن»اول یعنی با فعل  ۀدوم و باقی به شیو ۀمورد به شیو 9، (یا مکالمه ۀشیو)سوم 

 (.Hackl, 2010: 703) اند شده 

 قراردادهابرخی . حرفه را به کارآموز آموزش دهد( gabbu)مربی باید تمام : هدات مربیتع .5
یا تمام آنچه را به  ؛(kî ša šû lam-du) شده دادهکه به او آموزش  طور همانتمام حرفه،  افزایند یم

که خود  طور همانیعنی مربی باید تمام حرفه را ؛ (mala šûma lam-du) شده دادهاو آموزش 
 هرچند، یا اجارهدر موارد معدودی مربی باید  (.CAD, L, 55)است به کارآموز تعلیم دهد  اگرفتهفر

 .کنیم یمدر ادامه این موضوع را بحث . اندک، برای استفاده از خدمات کارآموز به مالک او بپردازد
خوراک و پوشاک  ۀکه هزین شده یحتصردر چندین مورد : نگهداری از کارآموز ۀهزین .3

در بقیه . نیست مسئولمالک یا سرپرست اوست و مربی  ۀارآموز در مدت کارآموزی به عهدک
مالک یا سرپرست کارآموز  یتمسئولیا : دو احتمال وجود دارد .مطرح نشده است مسئلهد این رموا
در موارد عادی نبوده است، یا اینکه  یحتصر بهمعلوم بوده که نیازی  کارآموز عرفاً ۀهزین ینتأم در

چون از کار )بوده  مسئولمربی  یعنی عرفاً؛ باشد توافق موردبوده مگر خالف آن  مسئولمربی 
 .مگر خالف آن تصریح شود ،(برد یمکارآموز بهره 

را به  نظر مورد ۀاگر مربی حرف: معین کردن خسارت قراردادی در صورت کوتاهی مربی .8
در  مثالً. کارآموز خسارت پرداخت کند نحو شایسته آموزش ندهد باید به مالک برده یا سرپرست

 51که در باال به آن اشاره شد، مربی در صورت کوتاهی باید  ،ییشو لباسآموزش  قرارداد مورد
شقل خسارت  1 هرسالبرای  ،شقل نقره پرداخت کند که چون مدت قرارداد دو سال بوده

 (.Petschow, 1983: 562)برابر دستمزد عادی است  که تقریباً شده ینمع
در برخی . همان زمان عقد است زمان شروع کارآموزی معموالً: زمان شروع کارآموزی .1
 شده یحتصراما  ،شده منعقد یازدهم ماه 59قرارداد در روز  ،814 ، مانند سند داریوش شمارۀموارد

ه نزد مربی مشغول ب کارآموز قبالً ،در موارد دیگر. شود یمبعد شروع از اول ماه  که کارآموزی
ماه اول  59قرارداد در روز  584 در سند کورش شمارۀ مثالً. شود یمبسته  و قرارداد بعداٌ کارشده

پنجم سال قبل یعنی سال ششم  ۀکه کارآموز از ما شده یحتصراما  ،شده  بستهسال هفتم کورش 
(. Salonen, 1975: 64)است  شده گذاشتهنانوایی در خدمت مربی  ۀکورش برای فراگرفتن حرف

 یتمسئولبا توجه به . است کرده یمماه قبل از عقد در نزد مربی کار  9، کارآموز یگرد عبارت به
استعداد کارآموز را  خواهد یمآموزشی، روشن است که مربی  ۀدر صورت موفق نبودن دور ،مربی

هم جزو  ماه 9این  ،اما با انعقاد قرارداد ،به شاگردی قبول کند رسماًاو را  که یناقبل از  ،بسنجد



 433 ، بهار و تابستان  ، شمارۀ 5سال  ،های ایرانشناسیپژوهش /43

زیرا خسارت قراردادی را در صورت کوتاهی مربی از  ،است شده محاسبهکارآموزی  ۀماه 51 ۀدور
که  مقررشدهآزمایشی  ۀدر پنج قرارداد چنین دور کالً. کنند یمروز اول شروع به کار محاسبه 

 (.Hackl, 2010: 708)ماه در تغییر است  9ماه تا  3مدت آن بین 

 .بودن آموزش آمیز یتموفقت پاداش مربی در صور .9
اگر . است توجه قابلتنبیهی دارد و مبلغی  جنبۀ معموالًاین مجازات : قرارداد مجازات نقض .4

اگر مالک برده  مثالً ،شود یممشمول این مجازات  ،زند با سرهر یک از طرفین از اجرای قرارداد 
در سند . کند یخوددارآموزش دادن را پس بگیرد یا مربی از  اش برده ۀبخواهد پیش از پایان دور

شقل نقره  51خسارت نقض قرارداد  ،شود یمکه در ادامه ویرایش و ترجمه  ،98 ۀکورش شمار
اما خسارت نقض قرارداد  ،خسارت ناشی از کوتاهی مربی در آموزش فقط شامل مربی است. است

بونایید که در سال هفتم ن در قرارداد دیگری. شود یمبه هر یک از طرفین معامله اعمال  تواند یم
برای ر در شهر سیپر یکی از بندگانش را ، معبد اباباشده منعقد( م.ق 139-119حک از )شاه بابل 

به یک صیاد سلطنتی ( شود یمد نوعی موش که برای گوشت و خز صی)فراگرفتن شکار موش 
خسارت نقض . است شده  ینمعسال  5کارآموزی در این قرارداد  ۀطول دور. کند یمواگذار موش 

این مجازات  .(Bongenaar and Jursa, 1993: 32: 9)است  شده مقررقرارداد دادن هزار موش 
 .سازد یم یرممکنغ چنان سنگین است که نقض قرارداد را عمالً

بابلی قدیم برای  ۀدر دور. شود یمفزوده قرارداد گاه ا یها نسخهای راجع به تعداد جمله .4
دادند و محتوای گلی قرار می ای بستهند را در داخل فظ اصالت اسناد، سجلوگیری از جعل و ح

 ، در هزارۀگوید یمکه رنگر  طور هماناما  .نوشتند یمگلی  روی این بسته یا جعبۀ ۀد را دوبارسن
و هر یک از  شد یمبلکه از هر سند دو نسخه تهیه  ،شدنمی م دیگر این روش رعایت .اول ق

 (.Renger, 1977: 75) تندگرف یم یا نسخهطرفین 
 .شود یمذکر  پدربزرگنام شخص با اسم پدر و گاه  .نام شهود و نام کاتب. 9

و سال حکومت شاه حاکم مشخص  تاریخ با قید روز، ماه .محل وقوع عقد و تاریخ. 51
و  بابل، بورسیپا، سیپر، نیپور: اند آمده دست به النهرین ینبی مختلف این اسناد از شهرها. شد یم

 (.Hackl, 2011: 17-18)اوروک 

 

 موردی ۀمطالع .4
کنیم و هخامنشی را ویرایش و ترجمه می ۀدورهای کارآموزی از قرارداد هنمون 3در ادامه 

. دهیمراردادها را به شرح ذیل توضیح میافراد دخیل در قابتدا  .کنیممحتوای آنها را تحلیل می
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کند  منعقدرآموز مستقل که برای تعلیم خود قرارداد کا. هستند یومتقکارآموزان مرد و تحت  ۀهم
 .مشاهده نشده است

 
 .Cyrus 64 = Wunsch 1993, 228-229, no م.ق 134 نوامبر 58برابر 
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 نور سین، ۀنوبتایا دختر ایدین مردوک، نو
ایتی مردوک بالطو، پسر نبو  ۀاتکل انا مردوک را که برد

بافندگی ( موختنآ)اگیبی است، برای  ۀاخی ایدین، نو
بیل اترو  ۀ، نویایر، پسر اپالطبرای مدت پنج سال به بیل ا

 .داده است
بافندگی را به او آموزش خواهد  ۀتمام حرف( یرطبیل ا)او 
، نوبتایا برای اتکل انا مردوک توافق موردبرای زمان . داد

 .کند یمنان و لباس فراهم  (5)یالس روزانه یک
او فندگی را به او آموزش ندهد، با ۀحرف( یرطبیل ا)اگر او 

غله  (معادل ده لیتر)سیال  هد هرروزباید به ازای ( مربی)
هر کس این قرارداد . پرداخت کند( برده)برای دستمزد او 

 .پردازد یممینا نقره  سوم یکرا نقض کند 
 (نفر شاهد 3نام )شهود 
 (نام کاتب)کاتب 

 شهر بابل( محل عقد)

 ۀبابل، شا ۀال دوم کورش، شا، س4، ماه 51روز ( تاریخ)
 ها ینسرزم

1 
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m
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šú 

5 šá 
m
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md
en-e-ṭè-ru ta-ad-di-in 

6 iš-pa-ru-tu gab-bi ú-lam-mad-su 

7 ṭup-pi ṭup-pi u4-mu 1 sìla ninda-há ù 

8 mu-ṣip-tu4 
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9 ta-nam-din ki-i iš-pa-ru-tu 

10 la ul-tam-mi-du-uš u4-mu 1 (bán) še-

bar 

11 man-da-at-ta-šú i-nam-din na-bal-kát-

ta-nu 

12 1/3 ma-na kù-babbar i-nam-din lú mu-

kin-nu 
md

nà-ina-sùh-šur 

13 a-šú šá 
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en-kád a 
m
ba-bu-tu 
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nà-

lugal-uri3 

14 a-šú šá 
m
ki-na-a 

m
mu-

d
nà a-šú šá 

m
ba-

šá-a 

15 lú umbisag 
m
du-um-mu-qa a-šú šá 

md
en-šeš-meš-mu 

16 a 
m
e-gi-bi tin.tir

ki
 iti du6 u4 20.kam 

17 mu 2.kam 
m
ku-ra-áš lugal tin.tir

ki 

18 lugal kur.kur 

 

 
یعنی  ،(šerku) هااول، بردگان و شرکو. ن تقسیم کردتواآزاد یا برده می ۀد را به دو گرواین افرا
خاص به مربی  یها حرفلکان ایشان را برای یادگیری هستند که ما ،به معبد شده وقفبردگان 

-ه میددوم، پسران نوجوان که با تصمیم والدین یا برادران برای یادگیری حرفه فرستا. سپارند یم

کسانی که برای بستن . بلکه موضوع قرارداد است ،پس خود کارآموز طرف قرارداد نیست. شود
عمومی، اما در  مؤسساتشهروندان خصوصی هستند نه  نند معموالًکقرارداد کارآموزی اقدام می
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گان دمعبد ابابار در شهر سیپر و در یک مورد معبد ازیدا در شهر بورسیپا برای آموزش بن ،پنج مورد
های به خانواده کنند معموالًبرای آموزش بردگان خود اقدام می افرادی که. بندندخود قرارداد می

برای  قرارداد کارآموزی 9سال حداقل  85خاندان اگیبی در طول  مثالً ؛مهم و ثروتمند تعلق دارند
ی برده هم مشاهده اما گاه مرب ،افراد آزاد هستند مربیان معموالً. اند بسته آموزش بردگان خود

م یعنی دو سال بعد از فتح بابل به .ق 134خانواده اگیبی، در سال  سند اول، از بایگانی .شود یم
 ۀو بازرگان معروف بابلی در دور دار یهسرماایتی مردوک بالطو . است شده نوشتهدست کورش 

امنشیان در حضور هخ) اگیبی بود ۀخانواد یسرئم .ق 155تا  188هخامنشی است که از سال 
همسر  ، از سال دوم حکومت کورش در بابل،در این سند(. شود یمم آغاز .ق 139بابل از اکتبر 

 :Wunsch, 1993) که خود از خانواده معروف نور سین است خانم نوبتایا ایتی مردوک بالطو،

م بیل اتیر که فردی آزاد به نا ،به مربی بافندگیشوهرش تعلق دارد مذکر را که به  یا برده ،(234
مربی موظف است که در این مدت . دهد یمبافندگی به مدت پنج سال  ۀبرای آموختن حرفاست 

 ،دستمزد مربی مشخص نشده است. دکامل به کارآموز جوان آموزش ده طور بهبافندگی را  ۀحرف
بی در اگر مر. کند یمرایگان استفاده  طور بهکه در مدت آموزش از خدمات کارآموز است اما معلوم 

لیتر غله  51کارآموز در خدمت وی بوده  ۀکه برد هرروزموظف است بابت  ،کندآموزش کوتاهی 
 51هر یک از طرفین که قرارداد را نقض کند مبلغ  ،عالوه به. برای دستمزد وی پرداخت کند

رآموز در این مدت پنج سال به خوراک و پوشاک کا ۀهزین. پردازد یمدیگر  طرف  بهقره شقل ن
شاهد و یک  3قرارداد در حضور . مالک است و مربی بافندگی در این مورد تعهدی ندارد ۀعهد

اموال شوهرش فعال  نوبتایا در ادارۀ (خانم) .است منعقدشدهکه خود از خانواده اگیبی است،  ،کاتب
م صورت گرفته است .ق 111 ازدواج ایشان قبل از فوریۀ. بوده است مورد اعتماد وی الًو کام

(Roth, 1991: 21.) ایتی مردوک بالطو  (م.ق 134برابر ) در سال اول حکومت کورش بر بابل
قصد داشت به سفر تجاری برود و بیم داشت که در این سفر فوت کند و سرنوشت فرزندان و 

اما  ،به همسرش منتقل کرداموالش را  لذا طی سندی همۀ. رادران وی بیفتدهمسر وی در دست ب
به نام ) الشبرای پسر خردس، وی عالوه به. برای خود مقرر کرد العمر مادام حق استفاده و تسلط

هم جهیزیه معین کرد برای دخترانش  حق تمتع مقرر و ،مادام که زنده است ،(مردوک ناصر اپلی
(Wunsch, 1993: no. 260.)  اند توانسته یمهخامنشی زنان  ۀکه در دور دهد یماین سند نشان 

 اند توانسته یمفرزند پسر  وجود باو  اند داشتهکنند و شخصیت حقوقی کامل  اموال خود را اداره
او : کند یمروشن  یخوب بهالبته وضعیت ایتی مردوک بالطو دلیل نگرانی وی را . یگانه وارث شوند

اموال پدر به عهده وی بود و  ۀادار به ارث برده و در مقام پسر ارشدپنج سال قبل اموال پدر را 
سنگین همسرش هم در میان  ۀ، جهیزیعالوه به. پدر را با برادران تقسیم نکرده بودندهنوز ارث 

و او  رسید یموالیت بر پسرش به برادران وی اموال و  ادارۀ ،کرد یماگر وی فوت . اموال او بود
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به همین دلیل اموال و ریاست . قرار گیرد درخطرنگران بود که سهم پسرش و جهاز همسرش 
اموال او مشکلی نداشته  ۀهمسرش برای ادار ،ه همسرش داد که در صورت فوتخانواده را ب

طو از همسرش بیشتر زندگانی کرد انجام شد و ایتی مردوک بال یسالمت بهالبته این سفر . باشد
جدول زیر افراد حاضر در قرارداد و (. بعدها نوبتایا دو پسر دیگر هم برای شوهرش به دنیا آورد)

 .دهد یمتفکیک نشان موضوع آن را به 
-Nūr)نور سین  ۀ، نو(Iddin-Marduk)، دختر ایدین مردوک (Nubtaia)، نوبتایا همسر مالک کارآموز: قراردادطرف 

Sîn) 

 ایتی مردوک بالطو ۀ، برد(Atkal-ana-Mardul)اتکل انا مردوک : کارآموز

 (Bēl-ēṭiru)بیل اطیرو  ۀ، نو(Aplaja)، پسر اپالیا (Bēl-ēṭir)، بیل اطیر مربی بافندگی: طرف قرارداد

 اگیبی ۀ، نو(Nabu-ahhe-iddin)، پسر نبو اخی ایدین (Itti-Marduk-balāṭu)ایتی مردوک بالطو : مالک کارآموز

 (išparūtu) بافندگی ۀآموزش حرف: موضوع قرارداد

 :58تا  55 یسطرهاشاهد در  3
Nabû-ina-tēšē-eṭir, son of Bēl-kāṭir, descendent of Babutu; Nabû-šarra-uṭur, son of 

Kīnaja; 

Iddin-Nabû, son of Iqīšaja 
و شوهر خواهر ایتی  اگیبی ۀ، نو(Bēl-ahhē-iddin)، پسر بیل اخی ایدین (Dummuqu)، دوموقو کاتب: 59-51سطر 

 مردوک بالطو

 
اوان باشد که جایگزین مگر منابع برده چنان فر ،است تر گرانافراد آزاد  کار باکار برده در مقایسه 

به دلیل فراوانی کسانی که در جنگ به  ،روم در مثالً. کردن بردگان هزینه اندکی داشته باشد
 یسادگ بهمالک  ،کرد یمکار سخت فوت  یجهدرنتبرده ارزان بود و اگر  ،شدند یمبردگی گرفته 

برده کاالیی ارزشمند  ،دبابلی جدی ۀدر دور .(Alföldy, 1988: 67) کرد یمجایگزین دیگر  یا برده
 .خوراک و پوشاک برده هم ارزان نبود ۀهزین. شد ینمو قیمتی بود که به ارزانی جایگزین 

بیاموزند تا ارزش  یا حرفه یها مهارتبود که به بردگان  صرفه به مقروناقتصادی  نظر از ،بنابراین
و به  کند یمسرمایه را بیشتر  ۀاست که بازد گذاری یهسرمااین کار مانند . کار ایشان باال باشد

مستقل از مالک  توانستند یمبردگان . آموزش فرد برای باال بردن کیفیت زندگی او توجه ندارد
 بپردازند شد یمنامیده  (mandattu) کنند و به مالک پولی که مندتو یوزندگ خودکار

(Dandamayev, 1984: 320ff). مات خود را به این بردگان به نمایندگی از مالک خد درواقع
مقداری درآمد هم برای ایشان  بایست یمچون در کنار پرداخت مندتو . دادند یمدیگران اجاره 

 یجهدرنتباال و  یا حرفه یها مهارتزندگی تنها برای بردگانی ممکن بود که  گونه ینا ،باقی بماند
 ۀماهر در خانواد یا ردهبگاه که  کند یمونش ذکر و خانم . درآمد باالتر از حد متوسط داشته باشند
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تا زن بتواند همراه او  پرداخت یمهمسر خود را نیز  ۀسهم مالکان ،عالوه برای مندتوی خود ،اگیبی
  (.Wunsch, 2010: 51)زندگی کند 

امت بابا از عروسان ایتی مردوک بالطو بوده که این  .بایگانی خانواده اگیبی استسند دوم هم از 
 .منعقد کرده است ،یعنی بعد از فوت ایتی مردوک بالطو ،م.ق 118ال قرارداد را در بابل به س

است که به هنگام ازدواج  ،امت بابا همسر مردوک ناصر اپلی پسر ارشد ایتی مردوک بالطو
گاه  و( برده 5مینا طال و  5مینا مقره،  31شامل مزرعه، )شوهر آورد  هنگفت به خانۀ ای یزیهجه

در این سند خانم امت بابا مالک  (.Wunsch, 1996: 42) اند شدهمعامالت مستقل وی مستند 
به مربی داده  یساز چرم ۀولی برای آموختن کامل حرف ،شده یفتوصساز است که چرم یا برده

 .اجازه دارد که مستقل کار کند ولی ظاهراً ،نبو بولیطانی خود برده استمربی به نام . شود یم

Dar 457 = San Nicolo 1950, 22; Salonen 

1975, no. 164 
 م .ق 118برابر 
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 نابا، ۀامت بابا، دختر کلبا، نو

را که چرم ساز است،  اش بردهبیل لو شولوم  اولتا پانی
 ساالنه، کفش جفت 51به مبلغ  یا اجارهرای ب

ائا ناصیر، پسر روحانی ائا، اجاره  ۀبه نبو بولیطانی، برد
 .داد

کامل به او آموزش  طور بهرا  یساز چرم ۀاو حرف
 .خواهد داد
اولتو پانی بیل شولوم در اختیار ( 55 ۀما)ادار  ۀاز اول ما

( برای او)خانه را  کار تعمیر چرم. بولیطانی است نبو
 .انجام خواهد داد

 شاهد 4: شاهدان: 59تا  51سطر 
 کاتب: 54سطر 
ماه )شباط  ۀما (تاریخ)59بابل، ( محل عقد): 54سطر 

 ،ها ینسرزم ۀبابل، شا ۀداریوش، شا 54، سال (55
از ) یا نسخه( از طرفین قرارداد)هر یک : 55سطر 

 .گرفت( سند قرارداد را
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 کنند یمکه این بردگان به مالک پولی تحت عنوان مندتو پرداخت  دانیم یماز اسناد دیگر 
(Jursa, 2010: 682.) اجاره به مالک  عنوان بهاما مربی مبلغی اندک  ،مدت قرارداد مشخص نشده

 ۀاز تولیدات کارگا یروشن بهاین کفش  .جفت کفش است 51که ساالنه  پردازد یمکارآموز 
قرارداد  .دهیم یمدر ادامه توضیح  پردازد یمرا که مربی  یا اجاره موضوع .مربی است یساز چرم

کارآموز نزد مربی شروع به کار  55 ۀاز اول ما شده  یحتصرو  شده منعقدسال  55 ۀما 59در روز 
نیکولو این جمله آخر را  سن .«انجام خواهد داد( برای او)نه را کار تعمیر چرم خا»و  کند یم

او یعنی کارآموز همچنان در خانه بانویش کار تعمیر چرم انجام : کند یمدیگر تفسیر  یا گونه به
چگونه که  کند یمو او تعجب  (5)یستناز پرانتز متفاوت  نظر صرفسن نیکولو  ۀترجم. دهد یم

کار » رسد یمبه نظر  (3) .مه دهدکارآموز همچنان باید به کار در خانه بانویش ادا ،قرارداد باوجود
مربی به کار تعمیر چرم  ۀیعنی در خان ،مربی اشاره کند ۀبه خان تواند یم «تعمیر چرم خانه

 .پردازد یم
به معنای دستمزد یا  ،(idu)ایدو  ۀو واژ گیرد ینممربی برای آموزش حرفه به کارآموز دستمزد 

اول و : شود یم ینتأمی برای مربی به دو شکل مزایای مال اگرچه. هرگز به کار نرفته است اجرت
پنج سال، در  مثالً، استفاده از نیروی کار و خدمت کارآموز است که به مدت طوالنی، تر مهم

کل هزینه خوراک و پوشاک او را مالک کارآموز یا ولی او  که یدرحالخدمت مربی است، 
که در صورت  گیرد یمبه مربی تعلق پاداش یا هدیه  عنوان بهدوم، گاه مبلغ خاصی . پردازد یم

سند موجود پرداخت پاداش  51؛ حداقل در شود یمبودن دوره آموزشی پرداخت  آمیز یتموفق
برای مقایسه ارزش آموختن حرفه و  توان یمدر نگاه کلی،  (.Hackl, 2010: 711)است  مقررشده

دوم، . رآموز برابر استاول، ارزش آموزش مربی و کار کا: حالت در نظر گرفت 3کار کارآموز 
در این . کند یمبیشتر از خدمتی است که کارآموز ارائه  دهد یمارزش مهارتی که مربی آموزش 

که کارآموز بعد از پایان  شود یم، یا مقرر شود یمشقل نقره، معین  51مبلغ  مثالًصورت پاداش، 
و در مورد دیگر یک سال  این مدت دو ماه ،در یک مورد. دوره مدتی بیشتر در خدمت مربی بماند

 (.akī/kūm qištišu)اضافی معادل پاداش مربی است  ۀرکه دو کنند یممتون مذکور تصریح . است
اندک برای ایجاد  هرچند یا اجارهاما در حالت سوم ارزش خدمت کارآموز بیشتر است و مربی باید 

 51ه عبارت است از دادن این اجار مطالعه مورددر سند . مساوات به مالک کارآموز پرداخت کند
 صرفاًکه هدف این پرداخت  دهد یماندک بودن مبلغ نشان  (.Dar 457: 3) هرسالکفش در 

مربی کوتاهی کند و حرفه را  که یدرصورت. کامل نیست یبها اجارهاست و  التفاوت مابهجبران 
. امیده شده استکه مندتو ن کند یمکامل آموزش ندهد، خسارتی را به مالک برده پرداخت  طور به

کار برده، متغیر  هرروزلیتر، بابت  51لیتر تا  5از  قراردادهابه غله و مقدار آن در  معموالًاین مبلغ 
شقل نقره متغیر است  91شقل و  51بین  که شده  ینمعمورد هم خسارت به نقره  3در . است
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(Petschow, 1983: 566.)  طور بهخدمت کارآموز  هرسالیعنی برای  ،قراردادهابا توجه به مدت 
 .است شده  ینمعشقل نقره خسارت  51تا  1متوسط بین 

 
 
 
 

ZKM 2 after p. 324 = Oelsner 1976, 316  م .ق 814ژوئن  53برابر 
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ag-it-tan-nu a 
m
tat-tan-nu-din-su 

21 dub.sar 
md

ag.šá.kin-mu a-šú šá 

22 
m
ri-bat din.tir.ki iti.sig4 

23 ud.12.kám mu.17.kám 

24 
m
da-ri-ia-a-muš lugal kur.kur 

 

ارد نرگل پسر بیل اصورشو، خادم بیلشونو، فرماندار ابر ( 5)
 ناری،

نبو بولیطانی، برده بیلشونو را به بیل ایتانو پسر نبو اوصورشو 
 .نجاری بیاموزد که یناشش سال، برای  زمان مدتداد برای 

نجاری را،  ۀیعنی حرف ،اش فهحرتمام ( بیل ایتانو)او ( 9)
 .که خود وی آموخته بود، به او آموزش خواهد داد طور همان

 سوم یکاگر او را آموزش دهد، ارد نرگل به بیل ایتانو ( 4)
 .خواهد داد اش یههد عنوان بهمینا نقره 

به ارد نرگل یک ( بیل ایتانو)اگر او را آموزش ندهد، او ( 51)
 .خواهد داد( دستمزد کارآموز)دش دستمز عنوان بهمینا نقره 

، ارد نرگل برای نبو بولیطانی (کارآموزی)تا پایان دوره ( 58)
 .خواهد کرد ینتأمغذا و لباس 

 ، پسر نبو بولیسو؛(Bēl-uballiṭ) بیل اوبالیط: شهود( 54)
 ایتانو؛ بیل ، پسر(Bēl-uṭuršu) بیل اوصورشو( 54)
 بیل اوصورشو، پسر بالطو؛( 59)
 .، پسر تتنو بولیسو(Nabû-ittannu) ایتانونبو ( 51)

، پسر (Nabû-šākin-šumi) نبو شاکین شومی: کاتب
 .ریبات

 54، سال 55، روز سیمانو ۀما (:تاریخ)؛ بابل (:محل عقد)
 .ها ینسرزم، شاه (دوم)داریوش 

که برای فراگرفتن حرفه واگذار  یا بردهم است و .پنجم ق ۀسند سوم مربوط به اواخر سد
های معروف  بایگانیاین کتیبه را که به . های داریوش دوم استشود متعلق به یکی از ساتراپ یم
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کرد و گروتنفند  یبردار نسخه (Charles Bellino 1791-1820) چارلز بلینو بار اولقصر تعلق دارد 
(Georg Grotefend 1775-1853)  منتشر کرد  5439در(ZKM 2 after p. 324 .) بلینو

 ییرمزگشاتا او را در تالش برای  فرستاد یمبسیار دقیق خود را برای گروتنفند  های یربردا نسخه
 نایب اسقف در ملکاین کتیبه  ،کرد می یبردار نسخهزمانی که بلینو . خطوط میخی یاری کند

 5449این کتیبه سپس در سال . اسقفی اصفهان، مقیم بغداد، بود کاتولیک حوزۀ ،کلیسای ارامنه
استالپر مکان امروزی این  اما به گفتۀ .کتاب مقدس در لندن اهدا شد یشناس باستانبه انجمن 

 های یبردار نسخهقصر و  های بایگانیتاریخ مطالعه  (.Stolper, 2004: 517)کتیبه معلوم نیست 
 ,Stolper)بلینو را هم تجدید چاپ کرده است  یبردار نسخهتوضیح داده و  دقت بهبلینو را استالپر 

 .دهد یمجدول زیر افراد حاضر در این قرارداد به تفکیک نشان  (.542 :2004
 

، فرماندار ابر (Bēlšunu) ، خادم بیلشونو(Bēl-uṭuršu) پسر بیل اصورشو( Arad-Nergal)ارد نرگل : طرف قرارداد
 (.Eber-nāri) ناری

 .شود یمی واگذار که برای کارآموز بیلشونو ۀ، برد(Nabû-bulliṭanni) نبو بولیطانی: کارآموز

 ، مربی نجاری(Nabû-uṭuršu) پسر نبو اوصورشو( Bel-ittannu)بیل ایتانو : طرف قرارداد

 .بیلشونو، فرماندار ابر ناری: مالک برده

 

که برای  کنیم یمدوران هخامنشی را مشاهده  یها ساتراپاز معامالت  یا گوشهدر این سند 
متعلق  یا بردهیکی از خادمان ساتراپ سوریه . کنند یموی باال بردن ارزش برده اقدام به آموزش 

واگذار  ،که فردی آزاد و مربی نجاری است ،نجاری به بیل ایتانو ۀبه ساتراپ را برای آموختن حرف
در . مدت آموزش شش سال است: دیگر است یقراردادهامشابه  کامالًشرایط قرارداد . کند یم

اگر آموزش موفق . هم کندااک و پوشاک کارآموز را فرآموزش مالک برده باید خور ۀطول دور
در آموزش کارآموز مربی اگر . کند یمدریافت ( مینا سوم یک)شقل نقره  51آمیز باشد مربی مبلغ 

که با توجه به  کند یمدستمزد برده به مالک برده پرداخت  عنوان بهمبلغ یک مینا  ،کوتاهی کند
یا بلسیس  بیلشونو .اند گرفتهشقل در نظر  51 خدمت برده هرسال، برای ساله شش ۀدور

(Belesys ) یکی از فرمانداران کوچک بابل  م.ق 858تا حداقل  855 یها سالدر فاصله
م ساتراپ  .ق 815و  814 یها سالسپس حداقل بین . بود( فرماندار ایالت بابل یرمجموعهز)

امالک بزرگ و کاخی داشته  آنجادر ، (5/8/51، آناباسیس) به روایت گزنفونسوریه بوده است و 
به دلیل حمایت وی از  احتماالًبود و این مقام  یرمعمولغدادن مقام ساتراپی به یک بابلی  (8).است

تجاری  های یتفعالاسناد مربوط به . به تخت نشستن به او داده شدبرسد داریوش دوم در منازعه 
افراد . اند آمده  دست  بهدر بابل م .ق 811تا  858 یها سالاز  (بابلی نو ۀلهج)اکدی او به زبان 

ماهر و صاحب حرفه تربیت کنند و در خدمت داشته  یها بردهسرشناس و ثروتمند مایل بودند که 
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که  (م .ق 131برابر )در بابل  بزرگ سند دیگری هست مربوط به سال هشتم کورش. باشند
و  یمهرساز ۀزش دیدن در حرفآن ایتی مردوک بالطو یکی از بردگانش را برای آمو موجب به

 ۀکه این مربی برد کند یمواگذار  یمهرسازبه مربی  (purkullūtu)قیمتی  یها سنگتراش 
 خود طرف قرارداد با ایتی مردوک بالطو است و کند یمکار  مستقالًاما  ،کمبوجیه ولی عهد است

(Cyrus 325 = Salonen, 1975: 68). تخت نشستن کمبوجیه  این قرارداد مدت کوتاهی قبل از به
 .است شده  نوشته
 

  یجهنت .3
کارآموز و مربی  ۀمیان والدین کارآموز یا مالک بردکارآموزی عصر هخامنشی  قراردادهای

چون کارآموزان آزاد  ،طرف قرارداد نیست گاه هیچشخص کارآموز . شد میبسته  دهنده آموزش
و در مورد بردگان، مالک برده صالحیت در سنین نوجوانی و زیر والیت والدین هستند  معموالً
اما عناصری بسته به تصمیم طرفین قرارداد  ،یکسان است قراردادهاساختار . دارد گیری تصمیم
حقوقی ضروری و  ازنظرعنصر اول و نهم و دهم  برشمردیمکه  ای گانه دهاز عناصر . کنند میتغییر 

اما بیان اصل  ،پاداش مربی اختیاری است تعیین خسارت قراردادی یا مثالً. بقیه اختیاری بودند
. ، حضور شهود و تعیین تاریخ معامله ضروری است(آموزش ۀو دور موردنظرشامل حرفه )موضوع 

 ۀکه در دور شود میمعلوم است و آشکار  روشنی بهکارآموزی تخصصی شدن کار  قراردادهایدر 
عنی دربار و معبد، فعالیت داشته هخامنشی نیروی کار ماهر بدون وابستگی به نهادهای بزرگ، ی

، نانوایی، شویی لباسسازی، تولید چرم، سازی و کفش، کیفگری سفالچون  هایی حرفه. است
لباس، قیمتی، طالسازی، نجاری، نساجی و تهیه انواع خاص  های سنگو تراش  مهرسازی

 قراردادهادر  یآوازخوانو حتی رقص و  بافندگی، آرایش گری، حصیر سازی، معماری، شکار
  نه قراردادهادر برخی  (. Petschow, 1983: 557-8; Hackl, 2010: 705-707) شوند یممشاهده 

 یها پارچهو  (lamhuššu) یمتق گران، بلکه بافتن نوعی لباس یطورکل بهآموزش بافندگی  فقط
بلند و  تهیه نان ،آموزش نانوایی یقراردادهابوده و در برخی  موردنظر (suhattu) رنگی قیمتی

در این  یا حرفهتخصص  ۀبوده که نشان نظر موردو نان مصری ( urāku) حجمی مانند نان باگت
کارآموزی واقعیت اجتماعی دیگری را یادآوری  قراردادهایکم بودن نسبی تعداد . رشته است

ه حتی گا. است گرفته میدر خانواده و از پدر به پسر صورت  معموالً ها حرفهکه انتقال  کند می
که قانون حمورابی نشان  چنان ،کرد میمربی برای آموزش حرفه پسری را به فرزندی قبول 

کسی )گر  قانون حمورابی مقرر کرده است که اگر صنعت 544 ۀماد (.585: 5395بادامچی، )دهد  می
کودکی را به فرزندی قبول کرده و حرفۀ خود را به او آموخته ( ای متخصص است که در حرفه
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توانند بعد از آموزش  یعنی والدین اصلی کودک نمی ؛تواند آن کودک را ادعا کند نمی است، کسی
گر حرفه خود را به او نیاموخته  دهد که اگر آن صنعت ادامه می 549 ۀماد. کودک را مطالبه کنند

دهد آموزش حرفه هدف اصلی این  گردد که نشان می فرزندخوانده به خانۀ پدر اصلی بازمی ،است
را انسان خداوند انلیل سرنوشت »: خوانیم یدر متنی به زبان سومری م. بوده استواندگی فرزندخ

با  (1).(Sjöberg, 1973: 117) «پدر را ادامه دهد ۀکار و حرفپسر چنین معین کرده است که 
چون درون  ،توجه به این سنت، کارآموزی در بیشتر موارد نیازمند عقد قرارداد و تنظیم سند نبوده

 .شده است اده انجام میخانو
 

 

 to repair damage batqa ṣabātu کردن یرتعم

 cut, damage batqu آسیب، بریدگی

، در (مربی)در حضور ( ایستادن)
 خدمت مربی بودن

to be placed at the service 

of someone 

ina pān (ušuzzu) 

 leather kuš, mašku چرم

 ,craft of the leatherworker یساز چرم

leatherwork 
lú ašgab-ú-tu, ašpākūtu 

 sandal, shoe mešēnu کفش

 entire, complete qatû کل، تمام

 ta (ultu, ištu)  از

 appropriate period ṭuppi زمان الزم
 

 craft dullu حرفه، کار

که به او آموزش  طور همان
 شده داده

just as he was taught 

TuM 2-3 214: 7 

kî ša šû lam-du 

 

 food allowance kurummatu (pad) خوراک، مقرری

؛ در وجه یادگرفتنآموختن، 
 ، آموزش دادنیاددادن: علی

to learn a craft, a skill 

he will teach him (to 

teach somebody) 

lamādu 
ú-lam-mad-su 

 weaver’s craft išparūtu حرفه بافندگی

شود،  پرداختمبلغی که باید 
 جاره، سهم مالکانه،ا

payment, obligation mandattu 

 piece of cloth muṣīptu پوشش، لباس
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 carpenter nagarum نجار

 the craft or trade of the نجاری حرفۀ

carpenter 

naggārūtu 

 gift, fee, compensation níg.ba (qīštu) پاداش

 end, termination پایان

to the end of his years 

qītu 

adi qīt šanātišu 

a-di qí-it mu.an.na.meš-

šú 

 year šattu (mu) سال

 
 بابلی یها ماه ترتیب

5 Nisannu 

5 Ajaru 

3 Simānu 

8 Du’ūzu 

1 Abu 

9 Ulūlu 

4 Tašrītu 

4 Arahsamna 

9 Kislīmu 

51 Ṭebētu 

55 Šabāṭu 

55 Addaru 

 :اختصاری عالئمفهرست 

ZKM = Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (Bonn 1837ff., since 

1887 WZKM) 

Cyrus = J.N. Strassmaier, Inschriften von Cyrus, König von Babylon (538-

529 v. Chr.), Babylonische Texte Heft VII, Leipzig, 1890. 

Darius = J.N. Strassmaier, Inschriften von Darius, König von Babylon (521-

485 v. Chr.), Babylonische Texte Heft X-XII, Leipzig, 1897. 

 هاپی نوشت

غله و نان را با واحد حجم اندازه  ۀدر این دور. در اکدی تقریباً معادل یک لیتر امروزی است( qû)سیال در سومری برابر قو . 5
 .حجم استشود که واحد  رو سیال به لیتر ترجمه می ازاین .گرفتند می

2.Die Reparaturen an Lederarbeiten für das Haus wird er (weiter) vornehmen. 
3.San Nicolo, 1950: 24: Beachtlich ist auch der Vorbehalt (Z.8f.), dass dieser 

letztere, unbeschadet des Dienstvertrages mit Nabu-bullitanni, die Lederreparaturen 

im Hause seiner Herrin weiter vorzunehmen hat. 
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4. Xenophon, Anabasis, 1,4,10: “From there Cyrus [the Younger] marched …. 

There was the palace of Belesys, the late ruler of Syria, and a very large and 

beautiful park containing all the products of the seasons.” 

5. Sjöberg, 1973: 117, line 115: “Das, was Enlil den Menschen bestimmt hat, ist, 

Dass der Sohn dem Beruf seines Vaters folge.” 
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