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  پیش گفتار
  

 ، ضمن حفریات تخت جمشید، پایتخت امپراتوري پارس، در دیوار استحکامات، چندین هزار لوح گلی با متن هایی 
  .به خط میخی عیالمی به دست آمد

  .این مجموعه بخش کوچکی است از بایگانی واقعی دیوان شاهی. را برمی گیرد. م . پ
لی که تعداد نامشخصی از لوح ها براي پس ازتسخیر تخت جمشید مجموعه کاخ ها را به آتش کشید، در حا. م. پ

لوح هاي موجود ، . همیشه نابود شد، تصادفا بخشی از آن ها در لهیب آتش بزرگ پخته شد و براي ما محفوظ ماند
مربوط به سرزمین اصلی هخامنشیان، یعنی پارس یا فارس امروز و سرزمین جلگه اي و پرآب عیالم در دامنه ي فارس 

  .مرتفع است
  » . لیتر جو برداشت شد، به حواله اي دو شهرته ، و هوکه آن را تحویل گرفت

در میان این اسناد حتی گاهی پرداخت ها و . »در سال بیست و دوم، تهماسب حسابدار ، یک کوزه آب جو گرفت« یا 
در این لوح ها از کارمندان . ا حتی یک سال تمام در یک حساب رسی نهایی جمع بندي شده استمخارج چند ماه ی

گوناگون زیادي، با اشاره به محل کارشان و همچنین از کارگرانی که حقوق شان را از این کارمندان دریافت می کردند، 
با در کنار . متناسب با کارشان مزد می گیرندکارگران مسئولیت انجام کارهاي زیادي را به عهده دارند و . یاد می شود

  .هم نهادن این اطالعات مجرد و پراکنده ، به تصویر جان داري از زندگی امپراطوري هخامنشیان دست می یابیم
 از این روي داراي اهمیت زیاد است که باستان نگاران تا کنون تنها ناگزیر به استفاده از گزارش  این لوح هابازیابی
  .است» تواریخ«با کتاب بزرگ اش ) .م. پ

منابعی آکنده از یادداشت هاي .  براي نخستین بار به سرچشمه اي غنی از منابع دست اول برمی خوریمبا این لوح ها
 مورخ به هنگام استفداده از این منابع هرگز نگران نیست که مثال به مالحضات سیاسی در منبعی تقلب .دیوانی موثق
  .شده باشد

اطالعاتی نه تنها درباره ي . وح ها اطالعات الزم را براي پاسخ به پرسشهاي زیادي در اختیار ما قرار می دهداین ل
دگی روزمره ي مردم، مزدها و اقدامات اجتماعی ، موقعیت زن مسائل دیوانی، بل درباره ي محیط، شیوه ي زیست و زن

مورخ به هنگام بررسی این سندها پیوسته .  فرهنگ و همچنین جغرافیا و اقتصاد–، دین و آیین و رفتارهاي مذهبی 
  .تبوده اس» مدرن«شگفت زده در می یابد که امپراطوري ایران باستان تا چه حد سازمان یافته و از بسیاري جهات 

در این کتاب کوشیده ایم تا بر اساس این اطالعات و بررسی آن ها و نیز تکیه بر منابع شناخته شده ي قبلی، به ویژه 
توجه به آخرین دست آوردهاي پرارزش باستان شناسی، تصویر روشن تري از حیات امپراطوري بزرگ ایران، به ویژه 

  . سالی که حدودا از فرمانروایی هخامنشیان باقی مانده بود، بیاندازیم
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  نگاه تاریخی

  
ایرانیان ، کوچ نشینان هند و اروپایی سوارکارانی بودند که از شمال ، . نشده استهنوز خاستگاه اصلی ایرانیان روشن 

اشاره اي که در تاریخ به ایرانیان شده، اشاره ي سلمنصر نخستین . ردنددر راستاي دریاي خزر، به جنوب پیشروي ک
می نامیدند و در کرانه ي باختري دریاچه » پارسه«او از قوم تا آن زمان ناشناخته اي یاد می کند که خود را . است. م. پ

ام پایتخت ایرانی ها ست که ما آن را به روایت پارسه نام باستانی فارس و بعدها نام کشور و ن. ي ارومیه می زیستند
  .می خوانیم، این نام هنوز در قالب استان فارس به حیات خود ادامه می دهد) پارسیان شهر(یونانیان ، پرسپولیس 

از : آن ها از هر سو زیر فشار بودند. ظاهرا زندگی پارس ها در کنار دریاچه ي ارومیه با دشواري همراه بوده است
یعنی خویشاوندانی که مقدم بر آن ها از شمال به وراتورها در شمال غرب و از سوي مادها در شرق و جنوب، سوي ا

با این همه بیش ترین فشاري که به پارس ها وارد . پایتخت مادها، اکباتان ، همدان امروزي بود. جنوب کوچیده بودند
.  ي اقوام همسایه را به اطاعت خود در می آوردند اینان همه. می آمد از ناحیه ي غرب و از سوي آشوري ها بود

عیالم . کم کم به سمت جنوب و به سوي عیالم و پایتخت اش شوش سرازیر شدندپارس ها براي رهایی از این فشار 
  .از این روي شاهان عیالم را شاه شوش و انزان می خواندند . )

به ویژه در . سومر، اکد، آشور و بابل بود: چندین هزاره بزرگ ترین رقیب حکومتهاي بین النهرین فرمان روایی عیالم 
  .ش با عیالمی ها اشاره می شودگزارش هاي شاهان اکدي همواره به کشاک
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به سلطنت رسید عیالمی ها از فرصت استفاده کرده، به » سناخریب«سارگون دوم شاه آشور کشته شد و پسرش . م. پ

ظاهرا عیالمی ها به . آن ها براي جنگ با شاه جوان آشور با بابلی ها متحد شدند. به آشور را دادندخود جرات حمله 
سرکرده ي پارس » هخامنش«شاه عیالم و » شوتروك نهونته«ها آشنا شده ، احتماال هنگام پیشروي در منطقه با پارس 
  .ها، متفقا به دشمن حمله برده اند

به نظر می آید که شاه عیالم براي سپاس گذاري از سالحی که به . سپاه عیالم همراه پارس ها با او جنگیده اند. م. پ
در هر حال . عنوان کمک از پارس ها دریافت کرده بود اجازه داده است که پارس ها به قلمرو فرمان روایی او بکوچند

  .در سراسر عیالم سکونت داشته اند. م.پ
به فرمانروایی مادها ه از طریق مولفان یونانی به پاسارگاد مشهور شده، از آن جا با تصرف پاثارگاد، دژمادي، ک. م. پ

  .پایان داد و نخستین سنگ بناي امپراتوري بزرگ پارس را نهاد
اه لیدي با حاصل برخورد ش. مناطق بزرگ دیگري را در آسیاي صغیر به شاهنشاهی خود ضمیمه کندتوانست . م.پ

پیتیا کاهنه ي آپولو به شاه . کورش سبب شهرت پیش گویی معروفی است که در معبد دلف براي کروزوس شده است
کروزوس مطمئن از پیروزي ، » اگر به جنگ ایرانی ها بروي ، امپراتوري بزرگی را نابود ساخته اي«:لیدي پیام داده بود

شت منظور نظر پیش گو نابودي امپراتوري خود او بوده است، که در بی درنگ راه جنگ پیش گرفته بود و گمان ندا
  .ساحل رود هالیس برچیده شد
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اینک الزم بود که به . با این پیروزي کوروش مهم ترین امپراتوري همسایه را در دست داشت. بابل سقوط کرد. م.پ
در این نبرد سرنوشت . اها راهی شد، به اعماق قلمرو سکاها رخنه کرد و از آمو دریا گذشتبراي جنگ با سک. م.پ

  .ساز نه فقط پسر ملکه سکاها کشته شد، بلکه خود کوروش نیز از زخمی که خورده بود پس از سه روز جان باخت
 هاي شرقی، پارت، به بردیا، پسر کوچک تر کوروش، ساتراپ نشین. کمبوجیه به جانشینی پدر بر تخت نشست

این مقصود را برآورد، اما پیش از کوروش آهنگ حمله ي به مصر را داشت و کمبوجیه . خوارزم، کرمان و بلخ رسید
حرکت به مصر، به سبب وحشتی که از قیام برادرش بردیا براي به چنگ آوردن فرمان روایی در غیبت خود داشت، 

  .پنهانی او را به قتل رساند
ایرانی ها تا شمال سودان پیش رفتند و این منطقه و نیز نوبی و مصر را . ر با موفقیت انجام گرفتلشکرکشی به مص

در این میان یکی از مغان مادي به نم گئومات از غیبت طوالنی کمبوجیه استفاده . ضمیمه ي امپراتوري خود ساختند
این خبر ناراحت . ادر کوچک کمبوجیه استگئومات چنین وانمود که بردیا، بر. کرد و خود را در پارس شاه خواند

  .کننده هنگامی به کمبوجیه رسید که در راه بازگشت به پارس بود، اما وي هرگز به میهن نرسید و در راه درگذشت
داریوش با مقام نیزه دار کمبوجیه او را در . لحظه ي تعیین کننده براي داریوش، دیگر شاه زاده ي هخامنشی ، فرا رسید

داریوش با این فکر که دیگر مردي از نافه ي کوروش بزرگ زنده نمانده، تصمیم . به مصر همراهی کرده بودلشکرکشی 
براي رسیدن به هدف، نخست باید گئومات مغ را، که در پارس بر اورنگ نشسته ، درمیان . به قبضه ي قدرت گرفت

اي دیگر نیز، از آن جا که گئومات مالیات سه سال را ساتراپ نشین ه. به در کندمردم هوادار بسیار یافته بود، از میدان 
گئومات شورش خود را از . بخشیده و خدمت اجباري در سپاه را حذف کرده بود، سروري او را با میل پذیرفته بودند

  .کرمان آغاز کرد
. رده بوداین استان شرقی امپراتوري همان استانی بود که کوروش حکومت آن را به پسر کوچک تر خود بردیا سپ

اصلی پارس و نیز به سبب کرمان به خاطر همسایگی اش با سرزمین . گئومات خود را همین بردیا قلمداد می کرد
کرمان داراي ذخیره ي غنی طال در رود هیکتانیس و معادن نقره . ثروت زیاد، براي منظور گئومات بسیار مناسب بود

. د، پایتختت هخامنشی ، که کورش بزرگ بنا کرده بود، چیره شودگئومات نخست کوشیده تا از کرمان بر پاسارگا. بود
شاید می ترسید که در دربار گروه زیادي بی درنگ دریابند که او بردیاي . جالب است که او مستقیما با پاسارگاد نرفت

   .موضع گرفت) شن دژ(راستین نیست، پس در همن نزدیکی پاسارگاد در دژي به نام سیکه یووتیش 
با این همه داریوش هنوز تا هدف . پس از قهرمانی هاي بسیار، بر این دژ غلبه کرد و گئومات را به قتل رساند. م. پ

ها سر خبر قتل به اصطالح شاه ایران به سرعت باد در تمام امپراتوري پیچید و همه ي استان . فاصله ي زیادي داشت
داریوش و یاران اش یک سال تمام سرگرم سرکوبی طغیان ها بود تا توانست فرمانروایی را کامال . به شورش برداشتند 

  .به دست گیرد 
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  منابع

  
م و نحوه ي بیان بسیار متفاوت است، در دست جدرباره ي عصر هخامنشیان سه گروه منبع کتبی، از نظر اعتبار ، ح

  :داریم، این منابع عبارت است از 
  نبشته هاي شاهان،. الف
  یش مفصل نویسندگان یونانی و رومی،گزارش هاي کم و ب. ب
  .هاي کوتاه و به ویژه لوح هاي دیوانی تخت جمشید به زبان عیالمیلوح هاي بیشمار گلی با متن . پ

گروه اول به منزله ي اسناد دست اول و همعصر ، از نظر تاریخی اهمیت ویژه دارد، ولی متاسفانه تعداد آن ها بسیار 
ارش هاي متنوعی از نظر مسائل تاریخی و فرهنگی است ولی این گزارش ها همواره گروه دوم محتوي گز. اندك است

  .زیر نفوذ نوع روابط میان اقوام شرق و غرب در زمان هاي گوناگون قرار دارد و در نتیجه عاري از بی طرفی است
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ن و بررسی آن ها گروه سوم، که چند سالی بیش از دسترسی به بخشی از آن ها نمی گذرد و هنوز در آغاز خواند
هستیم، لوح هاي گلی پخته شده ي شکننده اي است با متن هاي کوتاه مربوط به محاسبات دیوانی تخت جمشید، 
مرکز امپراتوري هخامنشیان، که اگر با نظم و دقت ارتباط بین آن ها بررسی شود، اطالعات زیادي درباره ي وجوه و 

  .ختیار ما می گذاردشیوه ي زندگی در امپراتوري هخامنشیان در ا
  

  بشته هاي شاهان هخامنشی
  :کارنامه ي بیستون و بازخوانی خط میخی. الف

  
، آگاهانه تصمیم گرفت تا همه ي مردم نبرد به موقعیت خود تقریبا در همه ي بخش هاي امپراتوري استحکام بخشید

مقرر شد یک سنگ نبشته ي بزرگ از همه ي کارها و دست . ویش را در جریان فرمانروایی خود قرار دهدامپراتوري خ
(  

د آن تعداد زیادي سنگ نگاره ي دیگر دیده می شد که بر این راه رفت و آمد پر جنب و جوشی حاکم بود و در امتدا
  .برخی از آن ها به دورانی بسیار کهن تعلق داشت

  
(  

 چپ را بر سینه ي دشمنی مغلوب در این نگاره انوبنی نی با کمانی در دست چپ و تبر زینی در دست راست، پاي
انوبنی نی با طنابی که . ، که روي زمین افتاده است و شاه، الهه ایشتار ، در حال دادن حلقه ي حکومت به او استنهاده

  .در دست دارد دو اسیر بسته را پشت سر خود می کشد و هفت اسیر دیگر زیر تصویر شاه نشسته اند
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انوبنی نی نیز نیز بر نه دشمن چیره شده بود، از آن جا که خود نیز در مجموع نه شاه ظاهرا داریوش این تقارن را که 

  . دروغین را شکست داده بود، به فال نیک گرفت
داریوش به تقلید از انونبی نی دستور داد تا در حاشیه ي همان راه، یعنی در نزدیکی کرمانشاه، نگاره ي پیروزي او را 

(  
محل سنگ نگاره ي داریوش، بغستان، جایگاه خدایان ، نامیده می شد که در پهلوي بهیستان و در فارسی بیستون شده 

(  
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نقش داریوش ، که به منظور تبلور بیش تر در مقایسه با دیگران بزرگ تر .  متر پر کارتر از نگاره ي انونبی نی است

 داریوش، وینده فره نه کمان دار و گئوبروه نیزه دار ایستادهپشت سر . بیستون قرار دارد» مجلس«ه، سمت چپ، 

داریوش هم مانند انونبی نی کمانی در دست . ند که در براندازي گئومات شرکت داشتند که از جمله ي هفت تنانی ا)
چپ دارد و پاي چپ اش را روي سینه ي دشمنی، که روي زمین افتاده اند و به عالمت التماس دست هایش را باال 

گردن هاي شان با طنابی به یکدیگر و دست هاي شان از پشت سر او صف اسیران، که . این همان گئومات مغ است. )
تصویر سمبلیک و معلق اهورامزدا در حال اهداي حلقه ي قدرت به بر فراز سر اسیران . پشت بسته است، قرار دارد

  .داریوش است وداریوش دست راست اش را به نشانه ي نیایش اهورامزدا بلند کرده است
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  :متن نبشته چنین است.  با نبشته ي کوتاهی در فضاي باالي سرخود فرمان داده بود)
داریوش شاه می گوید پدرم . من اکنون شاهم در پارس . شاه شاهان. پسر ویشتاسپ، یک هخامنشی. منم داریوش شاه«

منه چیش پیش بود، پدر چیش پیش ویشتاسپ است ، پدر ویشتاسپ ارشام است، پدر ارشام اریامنه بود، پدر اریا
ما از دیرباز نژاده بوده ایم، از دیرباز . داریوش شاه گوید از این روي ما خود را هخامنشی می نامیم . هخامنش بود

ما از دو . من نهمین شاه هستم . داریوش شاه گوید هشت تن از خاندان ما پیش از این شاه بودند. خاندان ما شاهی بود
  .»متیره شاه بودی
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او تاکید دارد که شاه قانونی ایران است و از نیاکان خود تا . با این نبشته داریوش فقط مشروعیت خود را اعالم می کند

این همان هخامنش است که پارس ها را از کنار دریاچه ي ارومیه به . هخامنش ، پدر خاندان هخامنشی ، نام می برد
این است که او جانشین بال واسطه اي کوروش بزرگ نیست، بل که »  شاه هستیمدو تیره«منظور او از . انزان آروده بود

هر چند این نبشته به خط میخی عیالمی است ولی جاي . او عمو زاده ي کورش از تیره ي دیگر هخامنشیان است
زیرا در آن . ستپاسخ این است که چرا داریوش شاه کتیبه اش را به فارسی باستان ننوشته بسیار ساده ا. شگفتی نیست 

  .این مسئله را ادامه ي تاریخچه ي بیستون حل می کند! زمان هنوز خط میخی فارسی باستان وجود نداشته است
دست اندر کاران هنوز سرگرم نقره سنگ نگاره ي بیستون بودند که داریوش تصمیم به توسعه ي گستره ي کارنامه ي 

نی بعد، کسی نتواند رویدادهاي در پیوند با این نگاره و راهی را که او او در اندیشه بود مبادا کوتاه زما. خود گرفت 
. از این روي گزارش مشروحی به نگاره ي بیستون می افزاید . براي به دست آوردن قدرت پیموده است، به یاد بیاورد

  .این گزارش نیز به زبان و خط عیالمی ، در سمت راست نگاره نقر شد
پس داریوش فرمان داد تا در سطح سمت چپ نگاره، در بدنه ي برآمده ي قسمتی . اما بابل نیز جزء امپراتوري بود. )

یران نیز دوباره نبشته براي نگاره ي اس. از صخره ، جایی هم براي متن بابلی هموار کرده، متن بابلی را در آن نقر کنند
اربابان یک حکومت جهانی از خود خطی نداشتند و فقط از . وضعیت بغرنجی بود. اما شاه هنوز خشنود نمی شد. )

ا هر چه زودتر خطی پس داریوش به منشی هاي خود فرمان داد ت. خط میخی ملل تحت انقیاد خود استفاده می کردند
  . براي امپراتوري پارس اختراع کنند

زبان هاي بابلی و آرامی . زبان اینان با زبان فارسی باستان هم خانواده نبود . این منشی ها عیالمی، بابلی و آرامی بودند 
اما فارسی . ستاز خانواده هاي سامی بود و یافتن پیوندي براي زبان عیالمی با زبان هاي دیگر هنوز ممکن نشده ا

خط تازه به خطر ویژگی هاي زبان منشی هاي . آمیخته اي از خط الفبایی و هجایی.  نشان میخی تازه ابداع کردند
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ارسی باستان و به زبان اینک الزم بود که کارنامه ي بزرگ داریوش، به خط تازه ي ف. طراح، خطی یکدست نیست
پس داریوش ! اما دیگر جایی براي متن نمانده بود. فارسی باستان ، به یادنامه ي بزرگ داریوش در بیستون افزوده شود

زیرا رگه هاي قابل توجه آب از میان شکاف هاي . تدا، آگاهانه، به کار نگرفته بوداین فضا را استاد سنگ تراش از اب . )
  .پس از آن دیگر جایی براي نوشتن نماند. )
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از نبشته هاي کنار اسیران نیز بر می آید که متن . ه خط تازه اي را پدید آورده استداریوش در سنگ نبشته می گوید ک
زیرا محدودیت فضاي . میخی فارسی باستان واقعا در مرحله اي نهایی به این کارنامه ي سه زبانه افزوده شده است

) خشثریته: فارسی باستان (به ویژه نبشته ي فارسی مربوط به چهارمین اسیر، فره ارتس. نگارش کامال مشهود است
 و در سمت راست بدن، تا روي زمینه ي نگاره امتداد یافته است و این را می رساند که جایی براي نبشته باقی نمانده )

  .بود
بودند که عیالمی ها و سکاهاي دور سنگ تراشان با جدیت در حال کندن نشان هاي میخی بر سینه ي صخره هنوز 
  .سکونخا، شاه سکاها را شکست داد. م. پ

شهرت » تیز خود«این قوم به خاطر شکل خاص کاله شان به سکاهاي . این رویداد بی درنگ به سنگ نبشته افزوده شد
. اما دیگر جایی باقی نمانده بود. داریوش می خواست شاه بر افتاده سکاها را هم در نگاره ي خود جاودانی کند. داشتند

او با یک تصمیم سریع دستورداد تا متن عیالمی را پاك و آن را در سمت چپ قسمت پایین، کنار متن تازه ي فارسی 
  .نیز توانست به جمع شاهان دروغین بپیونددچنین شد که سکونخا .  )

با چنین تاریخچه اي بود که یادنامه اي پدید آمد که نه تنها از نظر تاریخی و به خاطر شرح رویداد هاي آغاز حکومت 
داریوش از زبان خود او، پر ارج و اعتبار است، بلکه از این روي نیز گران بها است که به کمک آن می توان به روند 

  .ایش خط میخی فارسی باستان پی بردپید
 در کنار یکی از راه هاي پر رفت و آمد و مهم قرار دارد، نسبتا معدود کسانی آن را از نزدیک با این که این سنگ نگاره

 بزرگ ایران پی ببرند که شاه شان موفق به انجام چه کارهایی شده است، براي این که مردم امپراتوري. می دیدند
ن داد تا نسخه هایی از این کارنامه تهیه کنند، به همه ي استان هاي امپراتوي بفرستند و براي مردم باز داریوش فرما

. در جزیره ي الفانتین نیل به دست آمده استبراي نمونه رو نبشتی از متن بیستون در مجتمع نظامی یهودیان . بخوانند
بخش هایی از این کپی ها در بابل نیز به دست آمده . استعالوه بر نبشته هاي از نگاره ها نیز نمونه برداري شده 

  .است
او با دوست اش ، منشی کتابخانه ي سلطنتی، . استان را باز خواندنشان هاي خط میخی فارسی ب موفق شد نخستین )

متن کوچکی از او براي شروع کار .  خطی را بدون آشنا بودن با الفبا و زبان اش بازخواندشرط بسته بود که میتوان
(.  

میخ هاي مایلی که بین کلمات .  فاصل داردخط میخی فارسی باستان تنها خط میخی است که میان واژه ها نشان
وقتی گروته فند نبشته را به دقت زیر نظر . نخستین خط متن انتخابی گروته فند دیده می شود، همین فاصله هاست

  .استفاده شده استبیشتر ) منظور یک واژه است(گرفت متوجه شد که از مجموعه ي چند نشان 
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ول و دوم و سوم، هر بار پس از نشان فاصل قرار گرفته است و متوجه شد که او دریافت که این واژه در خط هاي ا

 مکرر سه خط اول است با چهار نشان اضافی واپسین واژه ي خط دوم که در خط سوم به پایان می رسد همان واژه 
» شاه«خاب واژه ي گروته فند تصمیم به انتمی تواند در یک سنگ نبشته این همه تکرار شود؟ کدام واژه . در آخر واژه

 و بالفاصله پس از این واژه ، دوباره همین واژه با یک آمده است» شاه «پس در این نبشته سه بار واژه ي . گرفت 
نمی ، عنوان معروف شاهان ایرانی که همیشه از آن استفاده کرده اند، » شاه شاهان«این یکی نیز جزء . پسوند طوالنی
  .شد که واژه ي نخست نبشته در حقیقت فقط می تواند نام یک شاه باشدسپس نتیجه گرفته . توانست باشد

  .در منابع یونانی و آرامی، آمده استنام شاهان ایرانی در منابع کالسیک، به ویژه 
  :گروته فند ازاین راه تقریبا به صورت نام داریوش در فارسی باستان نزدیک شد

ترجمه ي این سنگ نبشته . ستین نشان هاي فارسی باستان بازخوانی شدنخبا این گام، . » دارنده خوبی : داریه وهوش «
  :چنین است

  .»را ساخت) کاخ (داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ هخامنشی که این تچر «
 داریوش ، به همان روش بیستون، دیگر سنگ نبشته هاي خود را در شوش، تخت -سنگ نبشته هاي دیگر. ب

با این تفاوت که حاال متن فارسی باستان پیش از دو متن . د و آرامگاه اش در نقش رستم، به سه زبان تدوین کردجمشی
ازخوانی ـز بـبر متن فارسی باستان دیگر خط هاي میخی نیبه این ترتیب به کمک و با تکیه . دیگر قرار می گرفت

  .ري برخوردار استـش تـیناي بـشته از غـگ نبـداد سنـعـظر تـید از نـخت جمشـت.شد
تصویر (افزون بر این ها، در لوح هاي زرین.  و در دیگر بناهاي تخت جمشید نبشته هایی از خود به یادگار گذارده اند)
بر ظرف هاي سنگی گران بهایی که . رسی باستان در دست است و سیمین آپادانا، تاالر بزرگ بار نیز، متن هایی به فا)

به ویژه نام . از خزانه ي تخت جمشید به دست آمده، نام شاهان هخامنشی به خط میخی فارسی باستان نفر شده است
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این نبشته در میان دیگر نوشته هاي خطوط فارسی . سنگ نبشته ي مشهور دیوان نیز از آن خشیارشا است. خشیارشا
ونه ي ـــمــید ونــــمشـــخت جـــگر در تــمونه ي دیــاز آن دو ن.  از زیبایی خاصی برخوردار استستانبا
  .ومی هم در پاسارگاد به دست آمده استــس

در این سنگ نبشته ها خشیارشاکشورهاي شاهنشاهی اش را بر می شمارد و از اقدامات اش علیه خدایان دروغ یا 
  . کشورها را خشیارشا از پدر به ارث بردت برشماريسن. دیوها گزارش می دهد

بر شمردن کشورهاي تحت فرمان روایی که با بیستون آغاز شده بود در بناهاي تخت جمشید ودر آرامگاه نقش رستم 
از سوي . با کمک این نبشته ها می توان تا حدودي به گسترش و یا حریم مرزهاي شاهنشاهی پی برد. دنبال می شود

آگاهی هاي تاریخی کلی که به دست می دهد، در شناخت روند زمانی ترتیب ساخت  نبشته ها، عالوه بر دیگر این
 تاریخی به دست با این همه در این کتیبه ها، پس از فهرست نام کشورها، جزییاتی که از مواد. بناها نیز مدد می رساند

هیچ نبشته ي شاهانه اي از نظر . اختیار ما می گذاردمی آوریم هرگز به اندازه اي نیست که سنگ نبشته ي بیستون در 
  .اهمیت به پاي سنگ نبشته ي صخره ي بیستون نمی رسد

 لوح هاي دیوانی می دانیم که پسر بچه هاي از طریق. داریوش دل به گسترش خط ابداعی تازه ي خود بسته بود
ز کارنامه هاي رسمی و ظرف هاي گرانبها که بگذریم با این همه ا. ایرانی ناگزیر از آموختن این خط بوده اند) درباري(

  . فقط بر روي مهرهاي سلطنتی به این خط برمی خوریم
مقام هاي بلند پایه نیز قرار می از این مهرها فقط شاهان استفاده می کرده اند، اما نمونه هایی از آن ها را در اختیار 

استفاده ي ازاین خط تحت الشعاع .  با دربار، استفاده نشده استظاهرا از خط میخی فارسی باستان جز در ارتباط. دادند
آرامی در همه ي استان هاي . موقعیتی قرار داشت که زبان آرامی را به زبان رسمی شاهنشاهی تبدیل ساخته بود

هاي ح تهیه ي سند به خط آرامی و روي پرگامنت به مراتب آسان تر و عملی تر از لو.  قابل فهم بودشاهنشاهی بزرگ 
  .گلی بود

  
  

 ویسندگان یونانی
 

در مورد دیگر نوشته ها . مورخ همیشه ناگزیر است که به منبع موثقی مانند سنگ نبشته بیستون بهاي بیشتري دهد
  .باید دید نقاد داشت و متوجه میزان جانب داري ها و شاخ و برگ هاي تامین کننده نظر نویسنده بود

توان انتظار داشت که در همه ي بخشهاي گزارش هاي خود، به ویژه وقتی گزارش از نویسندگان بیگانه هرگز نمی 
بنابراین باید نگران گزارش هایی بود که . درباره ي دشمن است ، گامی از دایره ي عینیت و بی طرفی بیرون ننهند

 که از ابتدا به انقیاد ایرانی این فقط یونانی هاي آسیاي صغیر نبوده اند. یونانی ها در باره شاهنشاهی ایران داده اند 
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شهر «ها در آمده اند بلک ایرانی ها تا آتن، قلب دموکراسی یونان رخنه کرده ، همواره اختالفهاي موجود میان 
از این روي قابل درك است که یونانی ها نمی توانسته . را زیر نظر داشته و از آن بهره برداري می کرده اند » دولتها

ی ها احساسات دوستانه اي داشته باشند با این هم یونانی ها ایرانیان را دست کم نمی گرفته اند و اند نسبت به ایران
  . به ویژه به کورش احترام می گذاردند 

» کورش نامه «هرودت کورش را می ستاید و گزنفن در . بیشتر مخالفان دموکراسی رادیکال شیفته کورش بوده اند 
  .تالیف شده باشد ، او را فرمانروایی نمونه معرفی می کند. م. پ

در زمینه . به برداشت هاي تاریخی ما شکل داده است در حقیقت گزارش مورخان یونانی است که در مجموع 
  .هاي زیادي درباره ي رویدادهاي تاریخی ایران فقط یونانیان می توانند اطالعاتی در اختیار ما قرار دهند

در آسیاي صغیر، در بخشی . م.نان پیش از همه باید از هرودت نام برد ،که در نیمه نخست صده پنجم پدرمیان ای
می زیست و سفرهاي دور و دراز زیادي می کرد گزنفن که به طور مزدور در استخدام از شاهنشاهی بزرگ ایران 

غیر شد، همراه ده هزار سرباز کورش صغیر بود ، پس از جنگ کوناکسا در بابل که منجر به کشته شدن کورش ص
کتسیاس در زمان . ، آورده است » آنابازیس«او ماجراي این بازگشت را در اثر خود . دیگر به زحمت به یونان رسید

کی بر مشاهدات زمانی طوالنی پزشک مخصوص دربار بود و گزارش هاي او درباره دربار ایران مت. ) م. پ
البته او بیشتر یک نویسنده جنجالی و کمتر یک مورخ است و ما فقط از طریق نقل قول دیگرا ن با . شخصی است

  .گزارش ها او آشنا هستیم
در حد اشارات کوتاه درباره رویدادهاي تاریخ ایران در آثار دیگر نویسندگان یونانی نیز گاه به تفصیل و زمانی 

  .یممخاطب قرار می گیر
مثال در این آثار . البته در این نوشته ها بیشتر با مسائلی سرو کار داریم که تماس یونانی ها با آنها بیشتر بوده است

یک جانبه ي همین منابع درست به خاطر خصلت . ما تقریبا چیزي در باره خاور شاهنشاهی بزرگ ایران نمی بینیم
  .ما سرچشمه اي اصیل و در نوع خود کامال استثنائی استاست که ذخیره ي لوح هاي گلی تخت جمشید براي 

  
 
 
 
  

 وح هاي گلی عیالمی به عنوان منبعی جدید
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هنگامی که کورش بزرگ شاهنشاهی ایران را بنیان می گذارد ، همان طور که گفتیم  ایرانیان هنوز خطی از خود 
ب سرازیر شده این سرزمین را برق آسا نداشتند آنها قبایل سوارکاري بودند که در دستها هاي مجزا به جنو

  .دگرگون کرده اند 
فقط به کمک یک تشکیالت اداري منظم و دقیق می اینک که ایرانیان مالک یک شاهنشاهی بزرگ شده بودند 

  . توانستند ملت هاي زیر سلطه ي خود را اداره کنند
حکومتهاي محلی . م.از صده ي نهم پ . پارس ها با تصرف بابل، نظام دیوانی و خط آرامی آن را نیز پذیرفتند

با امپراتوري جدید بابل ، آرامی ها از سوریه رانده . ضمیمه ي امپراتوري آشور شده بودکوچک آرامی بسیاري 
آنها با خطی الفبایی . زبان این آرامی ها از دستور ساده اي برخوردار بود . شده، در سراسر امپراتوري پراکنده شدند 

در اسناد بابلی که به . م.از سده ي ششم پ. ،می نوشتندش بسیار آسان تر از خط هاي میخی بود ، که آموختن ا
براي نوشتن خط آرامی، مانند خط میخی ، . خط میخی نگاشته شده ، که گاه به افزوده هاي آرامی نیز برمی خوریم

ی ممکن بود و از همین روي به نوشتن آن با مرکب بر روي چرم یا پاپیروس به آسان. نیازي به لوح گلی نبود
  . سرعت گسترش یافت

  
اینان هم مانند بابلی ها از سازمان دیوانی رشد . در سرزمین مرکزي ایران نیز عیالمی ها از دیر باز ساکن بودند

ه در بار. ظاهرا منشی آنها کورش بزرگ نیز عیالمی بود . زبان نوشتاري آنها عیالمی بود. یافته اي برخوردار بودند
ط عیالمی در زمان فرمان روایی داریوش اسناد دیوانی به خ. ي عیالمی بودن منشی هاي داریوش مطئن هستیم

هنوز هم از زمان اردشیر اسناد محاسباتی دیوانی به خط .  نیز همین روش را داشتخشیار شا. نوشته می شد
 در پارس ، زبان آرامی به عنوان زبان سرانجام تقریبا در نیمه ي سده ي پنجم حتی. عیالمی بر جاي مانده است

  . یگانه زبان دیوانی بر کرسی نشست
روي هم رفته کوتاه و متن ها . این لوح ها متعلق به بایگانی دیوانی داریوش بزرگ است.  لوح آن تقریبا سالم بود

(  
 مطالب در نگاه اول حاوي اطالع چندانی نیست ، اما وقتی آنها را این.  به کناره ي سمت چپ لوح خورده است 
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با اطالعات لوح هاي دیگري که به نحوه اي در پیوند با آن است بسنجیم ، به مقدار زیادي مطلب تازه بر می 
  :آمده ، با یکدیگر بسنجیم تا معلوم شود» امورته« باید همه ي لوح هایی را که در آنها نام مثال . خوریم 

یا منظور از امورته در همه ي جا شخصی واحد است ؟ چرا که بسیاري دیگر می توانسته اند داراي همین 
  .بنابراین بدون نام پدر هرگز نمی توان از هویت شخص مورد نظر مطمئن بود. نام باشند 

 .م ها مطرح استام این مرد در ارتباط با چه افراد و صاحب منصبانی آمده؟  این امر درباره ي همه ي نا
 .ر ارتباط با کدام محل به این نام ها اشاره می شود؟ در اینجا نیز نام آبادي هاي بعدي بررسی شود 

صاحبان آنها چه مقامی داشته اند و آیا می توان آنها را به ؟ باالخره مهره هاي این لوح چه وضعی دارند
 اشخاص معینی نسبت داد؟

می توان به نتیجه هاي ، که هر کدام نیز به بررسی کامال جداگانه و مخصوص دارد ، با دقت در یک یک این نکته ها 
به این مرد ، در این سمت ، از . کارگزار با محصول غله در ایتمه بوده است } امورته{او : شگفت انگیز زیر رسید

عالوه بر این می توان با بررسی همه ي اسناد .  است ، اما شاید به نام او اشاره اي ندارد، در ارتباط با او پیش بکشیم
ان محلی در سمت چپ آمده و باالخره این که کار اداره ي محصول طبقه به این نتیجه رسید که مهر همه ي کارگزار

، مانند امورته، مسئول غله ، کارگزار دیگر مسئول میوه ، دیگري بدین معنی که یک کارگزار. ه است بندي شده،  بود
  . مسئول شراب و دیگري مسئول چارپایان و تدارکات گوشت بوده است

ایرتمه در عیالم قرار داشته است و ارتباط اقتصادي نزدیکی با تشپک و شورکوتیر و بعد به این نتیجه می رسیم که 
به . است»بریک عل « نام گیرنده ي سهم در لوح نمونه ي ما . همچنین با چند آبادي دیگر و حتی با شوش داشته است

در  »پادو«، چرا که سه ي بوده استکه او مرد بلند پایه ا، با این همه چنین بر می آید نام او به ندرت اشاره می شود 
  .مهر او حکایت از در یافت محموله می کند.  روي لوح ،از آن اوست

وقتی که با این ترتیب هزاران لوح دیوانی را ، که از تخت جمشید بدست آمده ، بررسی می کنیم ، ناگهان هسته ي 
از صدها آبادي نام برده می شودف که اغلب .  ایران آکنده از زندگی می شودمرکزي و حکومتی شاهنشاهی بزرگ

اگر طول و عرض جغرافیایی آبادي ها معلوم نیست، . روشن است - دست کم به تقریب–موقعیت جغرافیایی آنها 
فشان کارمندان با نام نامیده می شوند و وظای.  اقتصادي متراکم مشخص است-جاي آنها در یک شبکه ي اداري

در صفحات . مشخص است و به همین ترتیب بسیاري از سوال هاي در ارتباط با زندگی روز مره به پاسخ می رسند
  .، طرف توجه وبررسی قرار خواهد گرفتبعد جزییات بسیار از این قبیل ، از جنبه هاي گوناگون 

  
  

  لوح هاي عیالمی تخت جمشید چه می گویند؟
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  ازمان اداري
  

کاخ داریوش نزدیک این . بر روي سکویی بلند ستون هاي تاالر بزرگ بار روزگار داریوش سر به آسمان می ساید . )
نشی افزون بر این ، در این جا ساختمان خزان و بناهاي زیاد دیگري از سالطین بعدي هخام. تاالر پر جالل قرار داشت

به سبب بازتاب نمایشی این آثار ، مدت ها چنین گمان می رفت که تخت جمشید تنها به منظور نشان دادن زرق ئ ). 
اکنون به کمک لوح . برق قدرت داریوش و جانشینان اش و به ویژه براي برگزاري آیین هاي نوروزي بنا شده است

ه تخت جمشید مرکز کل سازمان اداري پارس بوده و سر رشته اي تمام در تخت جمشید به هم هاي دیوانی می دانیم ک
  . پیوسته است

که دارنـده ي گذرنامـه   در این گذر نامه ، آمده بود . مثال یک کارمند در سفر، همیشه گذرنامه اي ممهور به همراه داشت  
میزان آرد ، شراب و همچنین گوشت براي مـصرف   از سوي چه کسی ماموریت دارد، چه مسیري را طی می کند و چه               

این هزینه ها ثبـت مـی شـد و    . شخصی خود و در صورتلزوم براي همراهان و همکاران و زیر دست باید در یافت کند      
یک نفـر عیالمـی بـا گـل     } منزل{چنین بود که باید تصور کنیم در هر مرکز حساب رسی و حتی در هر ایستگاه پستی        

نویسنده فورا کلوچه اي از گل برمی داشت و با دست هاي اش آن را بـه شـکل     . جام وظیفه بوده است   تازه ، آماده ي ان    
در برخی از این لوح ها ، رد انگشتان گـل  . اغلب اثر این دست هاي بر گل فشرده شده دیده می شود       . لوح درمی آورد    

. کوبیده می شد، تـا سـطح آن همـوار شـود    یک روي لوح با دست شکل گرفته ، بر میزي . کار نیز بر جاي مانده است       
چند لوح استفاده نشده که از ساختمانی ، . تهیه ي لوح به عهده ي شاگردي بوده، تا دست نویسنده به گل آلوده نشود . )

  . ده ، این برداشت را تایید می کنددرست روبروي عمارت خزانه اي تخت جمشید به دست آم
به کمک قلم مخصوص نشان میخی را بر لوح هنوز نرم می فشردند، کاالي تحویل شده را به دقـت ثبـت مـی کردنـد،                  
کارمند مسئول با مهر خود نوشته را تایید می کرد، و دریافت کننده نیز نقش مهر خود را یا در قسمت پایین نبشته و یـا                  

 . د بر پشت لوح می گذارداگر جاي کافی نبو
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دربار شاهنشاهی هخامنشی ، که به نحوي با سازمان اداري سرو کار داشت، می بایستی همیشه همر بنابراین هر عضو

مجسمه ي . از همین روي برخی از کارمندان مهر خود را از گردن خویش می آویختند. خود را همراه داشته باشد 
با این که این مجسمه در مصر به دست آمده ، از شکل لباس  پیداست از آن یک پارسی است، که مانند مقامات بلند . )

 کفش او نیز کفش معروف سه بندي ایرانی. یه ي سنگ نگاره هاي تخت جمشید دشنه اي را زیر کمر فرو برده است
دو انتهاي قیطان این مهر ، به کمک حلقه اي زنگوله مانند در پشت . از گردن این مرد مهري خصوصی آویزان است. )

هرگاه دارنده ي آن می خواست ، مهر را به طرف پایین : روش استفاده از مهر بسیار آسان بود. سر به یکدیگر می رسد
این مهر ها . داشتنیز کاربرد ین همر اغلب به صورت زیور تزیینی کوچکی ا. و از آن استفاده می کردمی کشید ، 

ست شده ، در قسمت باال حلقه اي براي آویختن به افزوده اي از طال و به شکل سر این مهر از کوارتس خالکدون در )
نقش مهر در قسمت پایین و سمت مقابل حلقه اي . مرغابی ، که به دو طرف بدنه ي مهر نصب شده چسبیده است

این . ان می دهد این نقش موجود افسانه اي بال داري با بدن شیر و سر قوچ را نش. مخصوص قیطان ، کنده شده است 
  . مهر از مقر ساتراپ ایرانی در سارد به دست آمده است
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، که ما او را رییس تشریفات می دبراي فرنکه ، بلند پایه ترین مقام تخت جمشی. گاهی مهري این چنین گم می شد

وقتی که این مهر گم شد ، کارمندان ناگزیر بودند تا خودشان را به مهر جدید .  با نام او به خط آرامی می شناختند  ،)
اکنون مهري که بر . مهري که پیش از این از آن من بود گم شد«: از این روي فرنکه به آنها بخشنامه کرد . عادت دهند

ا در دو نامه اي می خوانیم که در زیر لوح هاي دیوانی محفوظ مانده این اعالن ر ».این لوح خورده است مال من است
او عالوه بر این لوح باید دو لوح . اما برگردیم به مسافري که  مهرش را پس از دریافت جیره بر لوح زده است. است

ی ، نسخه اي براي یک نسخه براي بایگانی محل. زیرا از هر سند دو رونوشت نیز تهیه می شد. دیگر را نیز مهر می زد
چنین است که از هر لوحی که در . بایگانی مرکز بخش و سومی مستقیما به مرکز در تخت جمشید فرستاده می شد

این لوح ها نخست در . تخت جمشید موجود است محل هاي مختلف بسیاري تهیه شده ، نمونه اي نیز در بایگانی 
  .شدمشید کنترل شده ، سپس بایگانی میتخت ج

  
نمی توانستند سوراخشان کنند و با نظم و ترتیب در پوشه قرار . ا نگهداري این لوح ها چندان آسان نبود طبع
پس سبد ها را در گمان می رود که این لوح ها را بر اساس مکان و سال طبقه بندي کرده ،در سبد می ریختند و س!دهند
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تعدادي از این برچسب ها هم یافت . خاص داشت براي جلو گیري از آشفتگی هر سبدي برچسبی . قفسه میگذاردند
مثال روي . تکه طنابی را به گوشه اي از سبد می بستند و سپس خمیر برچسب را به طناب می چسباندند . شده است

االي حواله هاي مربوط به آن کاال ، محل صدور سند، نام مامور مسئول و سال تحویل و بنابراین بر هر برچسب نام ک .»
این برچسب ها ، چون به عنوان سند به کار نمی رفت و فقط نوع محتوي هر سبد رذا مشخص می . تحول قید می شد

  .کرد، مهري نیز بر خود نداشت
مثال ماموري به نام وهوکه ،که . ه دقت کنترل می شد پیش از اینکه لوحی در درون سبد جاي گیرد یک بار دیگر ب

 نه ، این امر یا تسامح از دید خونتشه. ، جو تحویل گرفته بود، اما سند قرارداد ، به تخت جمشید نرسیده بود  برابر بذر
او جویاي جریان امر از وهوکه شده ، وهوکه نیز از دو سند بایگانی . ، دور نمانده بود کارمند مسئول در تخت جمشید

این رونبشتی «: در هر دو رو نبشت به تاکید آمده است. شید فرستاده بود خود رو نبشته اي تهیه کرد ، به تخت جم
ظاهرا و از آنجایی که لوح هاي زیادي با پاسخ هاي الزم در دست است ، اغلب . »است که خونتشه نه خواسته است 

یگانی یکایک اما نظام کنترل شاهنشاهی هخامنشی تنها در جمع آوري و با. پیروهاي از این دست زده می شده است
این روند ، کار .  تهیه می کردندهر دو ماه یک بار بایستی گزارشی از عملکرد حوزه ها. این سندها خالصه نمی شود

خوشبختانه به تصادف در میان لوح هاي به دست آمده ،گاهی هم . کنترل مرکزي در تخت جمشید را آسان تر می کرد 
این سند ها موجود است مثال از حوزه ي کردوشوم } ماه یا ساالنهدو {سند هاي یک حوزه و هم گزارش جمع بندي

  .   از اغلب سند هاي منفرد این محل گزارش جمعی نیز در دست است .  را یافته ایم
 مهم ي دریافت ها و پرداخت در این گزارش. براي سند هاي متفرق نمونه اي نیز از گزارش ساالنه در دست است

طبعا لوح هاي گزارش هاي دو ماهه یا ساالنه از اندازه ي بزرگ تري . هاي یک سال در یک جا جمع بندي شده است 
تصدیق درستی این طرازنامه ها با سه کارمند بوده که نخست از کسی که مسئول بخش مربوط . برخوردار بوده است 

مثال وقتی حسابرسی غله انجام می شود ، مسئول مربوط رییسکل انبار .  برده می شوددر آبادي مربوطه بوده است، نام
. در این جا عنوان، هم به عیالمی می آید ، هم به فلرسی باستان ، البته فارسی باستان به خط عیالمی . نامیده می شود 

در این میان به عنوان . یوه نیز بوده ااست این مقام اغلب مسئول م. مسئول شراب عنوانی مانند شرابدار یا شراب بر دارد
ظاهرا وجود این مقام بستگی به آن داشت که یا در بخش مربوطه . یا میوه بر، بر می خوریم خاصی نیز شبیه به میوه دار

باغ هاي بزرگ میوه وجود داشته باشد و یا اینکه سبب کمبود ، اجبارا میوه را از آبادي هاي همسایه براي مصرف 
  . ان تهیه کرده باشند کارگر

این مقام رسمی روحانی محل است که از سوي حکومت . است» آتش ریز «پس از رییس کل انبار ، مقام دوم همیشه 
او هم بایستی همزمان ، امور ادراي را کنترل می کرد و با مهر خود . براي انجام مراسم آیین هاي دولتی تعیین می شد

اینکه به روحانی ها هم وظیفه اي دیوانی سپرده شود در بین . ده می گرفتمسئولیت صحت صدور سند را به عه
داریوشنیز بایستی این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده باشد زیرا از . النهرین از دیرباز یک تجربه ي شناخته شده بود
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انیون در خدمت دولت ، ، به شدت قابل اعتماد بودند و از سوي دیگر این روحیی روحانیون ستاینده ي اهور مزداسو
  .نده االبد در کنار انجام وظایف دینی ، وقتی هم براي خدمت در کارهاي دیوانی پیدا می کرد

حسابرسی جمعا وسیله ي این سه «:به تاکید در زیر اسناد آمده استمقام سوم نگهبان انبار نامیده شده است که اغلب 
  ».مقام انجام شده است

این حساب رس ها مسئولیت همه ي حساب هاي یک حوزه . س ویژه نیز وجود داشت این ها یک حساب ردر کنار 
 تهیه می آن ها در منطقه ي خود به همه جا سرکشی موجودي محل را کنترل و صورت حساب. را به عهده داشت 

ی به همه ي طراز زیرا نوبت رسیدگ.  هاي نخستین سال بعد انجام می شدکار اینان بیشتر در پایان سال و در ماه. کردند
جاي شگفتی نیست اگر آنها همیشه قادر نبوده باشند به همه ي حساب هاي منطقه ي خود در یک . نامه ها ساالنه بود 

به این ترتیب گاهی حساب دو یا حتی سال هی بیشتري مورد بررسی قرار می گرفت .  رسیدگی کند ]پایان سال[زمان 
مثال به کل . بنابراین فقط به ارقام کلی می پرداختند. ک اقالم رسیدگی شوددر چنین حالتی طبعا ممکن نبود تک ت. 

محصول غله ، یا به کل مخارجی که براي کارگران منظور شده بود و یا به  کل آنچه ذخیره شده بود و بایستی در 
  . مخارج سال بعد منظور شود 

و 18این حساب رسی را براي سال «:مثال. اره می شودین حساب رسان اشندرتا در پایان طرازنامه هاي ساالنه به نام ا
به خاطر کار زیاد نتوانسته است شخصا همه ي موارد وقتی که مسیکه . » به انجام رسانده است19که در سال ی مس19

احتیاط کار و زیرك بوده است که این ناتوانی را عینا بر روي لوح بیاورد مثال نوشته را کنترل کند، این قدر 
به این . »حساب رسی را بر اساس گفته ي نگهبان انجام دادم . خیره ي نگهبان انبار را در مکنه خودم ندیدم ذ«:است

پس از این که همه چیز نوشته شده ، مسیکه مهرش را بر . ترتیب او فقط به گفته ي مسئولین مربوط اعتماد کرده است
 از حساب رسی هاي مربوط به میوه ،  شراب و غله  بر پاي بسیاري27مهر مسیکه ، شماره ي . روي سند زده است

  . دیده می شود
مثال در تسویه حساب میوه ي یک آبادي به نام ندینیش . اما همین حساب رسی تخصصی نیز بار دیگر کنترل می شد

 را در ماه 22حساب سال «: مسیکه ي یادداشت شده است، یک بار دیگر تاکید شده 27که ممهور به مهر شماره ي 
حساب پیوسته . پا نبشته ها و یادداشت هایی از این دست فراوان است » . هوسه وه کنترل کرده است 23دوم سال 

 در منطقه ي عیالم به مردي .رس و کنترل کننده ، مسئول رسیدگی به تمامی آبادي هاي یک حوزه ي اداري بوده اند 
با دریایی از سند این امکان برایمان .  بر می خوریم57به نام مرنتشانه با سمت کنترل حساب رسی با مهر شماره ي 

او نه تنها ترازنامه هاي بزرگ را کنترل می کند، بلکه . وجود دارد که از همه ي کارهاي یک چنین کارمندي سردرآوریم
د حتی روي سن. حساب و کتاب بذرهاي آن حوزه نیز در اختیار اوست. مسئولیت انبار کردن درست غله نیز با اوست

و نیز حساب رسی مربوط به شراب که به منزله ي بهره ي میوه ثبت شده، مهر او خورده » ملک«مربوط به شترهاي یک 
در این باره نامه اي از مرنتشانه در دست . ظاهرا این سند آخري به صاحب یک موستان مربوط می شده است. است
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او در این نامه مینویسد . ه مسئول دریافت مالیات بوده استاین نام خطاب به مردوکه کارمند بلند پایه اي است ک. است
پس هومایه را فرستاده تا . که قصد داشته تا همکاري را به بخش هایی از عیالم، که خودش به آن جا نرفته، اعزام کند

هومایه قرار ضمنا به مردوکه می نویسد که از انبار خود شراب و گندم در اختیار . در آن جا به حساب ها رسیدگی کند
  .دهد تا برایش بیاورد

ظاهرا مرنتشانه به کلیه درآمدها و دریافتنی ها، از فرآورده هاي کشاورزي گرفته تا مالیات و به همه ي مخارج و 
البته هرازگاهی . وي مسئول اقدامات الزم براي دریافت مازاد درآمد نیز بوده است. پرداخت ها اشراف کافی داشته است

داشته که ناگزیر می شد براي این که سرانجام صورت حسابی به دست اش یز با کارمندان سهل انگار کشاکش هایی ن
 میوه ي 19در لوحی نوشته که چرا حساب درآمد از بابت بهره ي سال براي نمونه . برسد، اخطارهاي مکرر بدهد

 شود که با نظام دیوانی فوق العاده به این ترتیب معلوم می.  به دستش رسیده است22 سال 6آبادي زرشوتیش در ماه 
ثبت می شد و حساب درآمد و مخارج بایستی با دقت . دقیقی سرو کار داریم، که انبوهی کارمند در اختیار داشته است

  .سند ها را از هفت خوان کنترل می گذراندند، تا سرانجام از بایگانی تخت جمشید سر درآورد
  

  ي پایه ترین مقام هاي نظام اداربلند .2
 شاهنشاهی بزرگ ایران به ساتراپی هاي بزرگی تقسیم شده بود که در راس هریک از آن ها -رییس تشریفات. الف

را می شناسیم که روزگاري پایتخت فرمان براي نمونه از طریق مورخان یونانی ساتراپی سارد . ساتراپی قرار داشت
  .صوب کرده بودداریوش ارته فرنه را به ساتراپی سارد من. روایی لیدي بود

از آن جا که از سوي این ساتراپ مامورینی به تخت جمشید اعزام شده است، در لوح هایی چند به نام او بر می 
او پس از مجهز کردن پیک ها . به او فقط در اسناد مربوط به پیک ها بر می خوریم. ساتراپشوش بغه پانه بود . خوریم

  . بدون ساتراپ بود اما سرزمین مرکزي ایران، یعنی پارس، .به اسناد الزم، آن را راهی سفر می کرد
بر این بخش از شاهنشاهی ، شخص شاه و بلند پایه ترین مقام پس از او ، که او را رییس تشریفات نامیده ایم، مستقیما 

مقام از سال با او در این . مقام ریاست تشریفات در زمان داریوش براي مدتی طوالنی با فرنکه بود. حکومت می کردند
ظاهرا تصویر او در پیکره هاي کنده شده در تاالر بار تخت . برخورد می کنیم. ) م. پ497 تا 505 (25 تا سال 17

 اندك خمیده به جلو، روبه روي داریوش ایستاده است و در حالی که به چشمان داریوش نگاه می کند  که با قامتی)
. لباس او لباس سواره نظام ایران است. مقابل دهان نگاه داشته ، تا با نفس خود مزاحم شاه نباشددست راست اش را 

روي قباي نسبتا تنگ فرنکه که آستین هاي بلندي تا زانو دارد، کمربندي بسته شده و زیر قبا شلواري بلند دیده می 
 به آن دکمه شده و روي دوش او آویخته سرپوش او کاله نمدي گردي است که دنباله اي لوله وار در پشت. شود
  .داشته اندتنها ایرانیا بلند پایه زیوري چنین تجمالتی . گوش ها، گوشواره اي طالیی با آویزي دو تکه و بلند دارد. است

  . فرنکه به نشانه ي مقام، دبوسی در دست چپ دارد. امکان دارد این گوشواره را، به پاس خدمات از شاه گرفته باشد
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ما باید این دبوس را از جنسی گران بها، شاید از طال ، .  دبوس حتی در زمان صفویه نشان رییس تشریفات بوداین
این دبوس، چوب دستی . خطوط صاف و ظریف محیط این دبوس نشان می دهد که حتما فلزي بود ه است. بدانیم

ک ها و همه ي آن هایی که زیر فرمان چوب دستی هیچ یک از نگهبانان، پی. است که به سمت پایین نازك می شود
  .رییس تشریفات بوده اند و در نگاره هاي تخت جمشید فراوان اند، از نظر هنري، به پاي دبوس او نمی رسد

دیگر کارمندان، مستخدمین و کارگران او نیز مانند . حقوق ماهانه ي رییس تشریفات نیز حکایت از مقام بلند او دارد
 می کرد ودر حالی که یک کارگر ساده روزانه یک لیتر جو می گرفت تا نخست آرد کند و جیره ي روزانه دریافت

به این .  لیتر جو، آن هم به صورت آرد تحویل میگرفت5400 لیتر و در ماه 180سپس نان لواش بپزد، فرنکه روزانه 
وانی تنها یک نفر بیش از فرنکه در میان همه ي لوح هاي دی.  لیتر شراب نیز بیافزاییم2700مقدار جو باید ماهانه 
 این مرد گئوبروه ، پدر زن داریوش است که به پاس خدمات صمیمانه اش  به مقام نیزه داري .شراب دریافت می کند

  . گمارده شده است
گئوبروه در سنگ نگاره ي . او همچنین نگهبان ویژه ي شاه بود و در مراسم رسمی بال فاصله در کنار او قرار می گرفت

  .یستون نیز پشت سر داریوش ایستاده استب
فرنکه عالوه بر آرد و شراب ماهانه .  لیتر بیش از فرنکه10یعنی روزي .  لیتر شراب دریافت می کرد3000او ماهانه 

حتی اگر او . روزي دو راس ، البته معلوم است که این خوراك شخصی او نبود.  راس گوسفند یا بز نیز می گرفت60
به کمک چند سند می دانیم که . پذیرایی میهمانانی بدانیم با زهم مصرف او نمی توانسته به این میزان باشدرا ناگزیر از 

  . پادو در خدمت فرنکه بوده و جیره ي مخصوص خود را میگرفته اند3000
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رف قطعا فرنکه مازاد مص. به این ترتیب پرداخت مزد به صورت جنس معمول ترین نوع پرداخت حقوق بوده است

  .خود را در بازار به فروش می رسانده است
براي این که بتواند از عهده ي انجام تمام وظایف اش برآید منشی . قلمروي وظایف رییس تشریفات بسیار گسترده بود

عالوه بر تخت جمشید که سازمان دربار آن را زیر نظر داشت، در دیگر نقاط پارس نیز منشی هایی . هاي متعدد داشت
. ، یعنی پرگامنت ،می نویسند»بر روي پوست«ها تعداد زیادي بابلی است که در میان این منشی .  کار می کردندبراي او

  .  بودهتنها در آبادي رخا، که ظاهرا نزدیک تخت جمشید. اینان قطعا به خط و زبان آرامی می نوشته اند
انی هخامنشی را شامل می شده و تبادالت کتبی این امر نشان میدهد که لوح هاي عیالمی تنها شاخه اي از امور دیو

استفاده ي از این خط ، مخصوصا براي . بخش هاي دیگر در زمان داریوش به زبان آرامی و بر روي پوست بوده است
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بنابراین ارتباط کتبی میان مناطق دور افتاده ي شاهنشاهی فقط بر روي . مبادله ي اخبار از راه دور، بسیار عملی تر بود
  .نامه ها به زمان ما نرسیده است به سبب فنا پذیري پوست تقریبا چیزي از این ت انجام می شد، که متاسفانهپوس

ظاهرا کارمندان . مسافرهایی که از ساتراپی هاي شاهنشاهی می آمدند همیشه گذرنامه اي از ساتراپ خود همراه داشتند
 رییس تشریفات ، مدارك مربوط به سفر را صادر می در تخت جمشید معموال فرنکه،. حق صدور گذرنامه نداشتند

از حق صدور مدارکی ) کمی بعد درباره ي این مقام توضیح می دهیم(جز شاه و رییس تشریفات فقط معاون او. کرد
به کمک سندهاي مربوط به ارزاقی که پیک ها در طول سفر دریافت می کردند، می توانیم درباره . این دست را داشت

طبعا فقط کسانی چنین گذر نامه اي را .  اشخاصی که او به آن ها ماموریت می داد اطالعاتی به دست آوریمي فرنکه و
مثال فرنکه، قاضی، حساب رس یا بازرس اعزام . ه اندن مامور رسمی و دولتی سفر میکرددریافت می کردند که با عنوا

. رسمی به مکان هاي دور، مثال هندوستان، می فرستادمی کرد و یا کاروان ساالر و راهنماي سفر براي آوردن سفراي 
هنگامی که . اینان بایستی در طول راه سفرا را همراهی و میزبانی می کردند و پس از پایان کار دوباره باز می گرداندند

ا شاه اقامتگاهش را تغییر می داد، مثال از تخت جمشید به شوش می رفت، رییس تشریفات بایستی تدارکات الزم ر
  .مثال پیشاپیش آشپزخانه را مستقر می کرد. براي راحتی سفر و هنگام ورود وي به منزل جدید فراهم می آورد

مسئول ذخیره ي مایحتاج شاه، مانند انبار کردن جو در تخت جمشید و یا نظارت بر پرورش ویژه ي ماکیان و یا فرنکه 
 زنان او به مناسبتی به میزان بیش تري گوشت و شراب نیاز هنگامی که شاه و یا. پروار بندي حیوانات دیگر نیز بود

اصطبل شاهی نیز با همه ي مهترها، شترها، اسب ها و قاطرها، زیر نظر . داشتند، صدور دستور مقتضی با فرنکه بود
یبی تدارك جانوران الزم براي آیین هاي قربانی با وي بود و در جشن هاي مذهبی، ترت. رییس تشریفات اداره می شد

  .شرکت کننده در مراسم سهم ویژه اي از گوشت دریافت کنندمی داد تا کارگران 
فرنکه ترتیب ماموریت و تقسیم آن را . همواره گروه هایی از کارگران در سراسر اقلیم شاهنشاهی در رفت و آمد بودند

در چنین حالتی . ی داشت، می دادبه نقاطی که نیاز بیش تري به کارگر، مثال براي برداشت محصول یا کارهاي ساختمان
رییس تشریفات درباره ي جیره مقام هاي محلی براي این کارگران تامین اعتبار اضافی نشده بود، ، چون هنوز از سوي 

گاهی چون ذخائر محلی . و مواجب کارگران و این که مخارج باید از چه محلی تامین شود، دستورهاي الزم را می داد
  .رفی کفایت نمی کرد، الزم بود که جیره ي کارگران از محل دیگري آورده شودبراي چنین اضافه مص

او هر آن چه را . یکی دیگر از وظایف فرنکه در مقام رییس تشریفات نظارت عالی بر مالیات ها و دریافت اجاره ها بود
ثبت میزان برداشت غله و . تکه تحویل انبارهاي می شد و نحوه صحیح انبار کردن غله و میوه را با دقت زیر نظر داش

  .دریافت اسناد مربوط به تیول حیوانات نیز با او بود
در تمام پارس و در آبادي هاي زیادي از . فرنکه براي اینکه از عهده ي این مسئولیت برآید، اغلب در رفت و آمد بود

در جایی حضور داشته و امور مربوط را مهر او نشان می دهد که او اگر به نام او بر نخوریم . عیالم به او بر می خوریم
، )1، بخش 3فصل(پس از گم شدن این مهر . )16تصویر( از آن فرنکه است9مهر شماره ي . شخصا بررسی کرده است



 

 

28 

روي هر دو مهر نام او به خط آرامی نوشته شده  . 16مهر شماره ي :  از مهر جدیدي استفاده کرد 22از ماه سوم سال 
جانشین فرنکه نیز که . نیز اضافه شده و صورتی کامال اختصاصی داشت» فرزند رشامه«ه نام او در مهر جدید ب. است 

قابل پیگیري است مهر ویژه ي .)  م. پ483 تا 494( از خشیارشا 3 داریوش تا سال 28در سند هاي موجود از سال 
کشاسپه و جانشین او رته تخمه که از اسپه چانه ، پسر پر . )18تصویر(اما مهر او به خط عیالمی است. خود را داشت 

. این مهر از آن داریوش بود . از خشیارشا دریافت کرد» مهر شاهی« خشیار شا رییس تشریفات بود ، یک 19 تا 4سال 
بقیه ي متن . » شاه شاهان«، ظاهرا » ...من داریوش« : روي این مهر به فارسی باستان ، عیالمی و بابلی نوشته شده بود

با لباس پارسی » پهلوان شاه «در این مهر در میان دو نخل یک . )19تصویر(ثرش در دست است خوانا نیستمهري که ا
در . ، گرفته استو تاجی مضرس نقش شده ، که با دو دستش گریبان دو شیري را ، که در دو طرف اش ایستاده 

 از سنگ نگاره ي بیستون آشناییم، معلق قسمت باالي این مجلس ، تصویر سمبلیک اهورامزدا ، همان تصویري که با آن
 خشیارشا ، رته ثورا به مقام رییس تشریفات رسید ، به دریافت یکی از مهر هاي 20بعد ها هنگامی که در سال . است

ظاهرا این کار زمانی انجام شد که خشیار شا .  مفتخر شد)20تصویر (»من خشیار شا ، شاه شاهان « خشیار شا با متن 
ممکن است این اقدام با تدابیر مشابه دیگر ، مثل دور .  خود را از حضور همه جانبه ي پدر رها سازد تصمیم گرفت

  .ساختن سنگ نگاره ي مرکزي پلکان آپادانا

  
در طول مدت ریاست تشریفات فرنکه ، چیسه وهوش  قائم مقام او بود، که نخست مهر خاص خود را داشت ، ولی به 

بر روي این مهر نام داریوش به فارسی . به او بخشیدند و از آن پس از آن استفاده کرد» مهر شاهی «  یک 19سال 
در زمان جانشینان او نیز رسم شد که هر کدام مفتخر به داشتن مهري شاهی . باستان ، عیالمی و اکدي نوشته شده بود 

  .وشوند
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ایفی بود که براي رییس تشریفات بر  قائم مقام رییس تشریفات داراي همه ي وظ-تشریفاتقائم مقام رییس .ب
مثال وقتی براي خزانه ي . او هم اجازه ي صدور گذر نامه داشت و هم بر گماردن کارگران نظارت می کرد. شمردیم

نریه ایتشیه چهار نگهبان تقاضا شده ، چیسه و هوش چهار نفر از کار گران تخت جمشید را به آنجا فرستاد و بالفاصله 
که امور غله ي نریه ایتشیه را اداره می براي این کار به خومنکه ، .  یحتاج شان را در محل جدید داد ترتیب جیره و ما

 دام 17در یک مورد دیگر ، چیشه وهوش براي تغذیه ي . کرد ، دستور داد تا جیره اي براي این مردان در نظر بگیرد 
وقتی در امر . دستور داده که آرد در اختیار آنها بگذارندپرور که از تراکیه آورده اند ، به کار مندان دیوانی مربوط 

به طور نمونه . تدارکات تنگناهایی به وجود می آمد، الزم می شد تا چیشه وهوش با حد اکثر سرعت به کمک بشتابد 
ه  کار گر در محلی به نام کرو فکه موفق به در یافت جیره ي جوي استحقاقی خود نشدند ، بالفاصله چیش120وقتی 

  .وهوش دستور داد به آنها در عوض جو خرما داده شود
کارهاي اداري متعددي که در تخت جمشید انجام می شد، به خصوص در غیاب شاه و فرنکه همه بر عهده ي وزیر 

در غیبت شاه به ویژه هنگام سفر زمستانی شاه به شوش ، ترافیک منظمی از پیک هاي سریع . نظر چیشه وهوش بود
چیشه وهوش همواره می بایستی شاه را در جریان امور قرار می داد و براي . شید و شوش برقرار می شدمیان تخت جم

رد و از آن جا که رد پاي گوناگونی از وي در حل برخی از مسائل پیش بینی نشده تقاضاي صدور دستور الزم را می ک
او از این . به حضور شاه می رسیده استشخصاً گاه به نظر می رسد که هرازراه تخت جمشید به شوش می یابیم، 

گاه به آبادي هاي دور افتاده ي میان راه سر زده و مدت بسیار . سفرها هم زمان براي بازرسی نیز استفاده کرده است
  .  روز طول می کشیده  است5 تا 1بنابر اسنماد ، این اقامت ها تا بین . کوتاهی در آن ها اقامت کرده است

ن که قائم مقام رییس تشریفات همان وظایف رییس تشریفات و شاید حتی گاه مسئولیت هاي در مجموع ، با ای
میزان حقوق، آشکار ساز . بیشتري را نیز بر عهده داشته ، حقوقی به مراتب کمتر از رییس تشریفات می گرفته است

 900 لیتر آرد و 1800، یک سوم رییس تشریفات جو و شراب ، یعنی چیشه وهوش در ماه . ترتیب مقامات است 
چنین حقوق گزافی .  بز یا گوسفند دریافت می کرد45لیتر شراب و سه چهارم رییس تشریفات گوشت ، یعنی 

به این ترتیب رییس . حکایت از این دارد که قائم مقام ریاست تشریفات از سمت هاي بزرگ دربار بوده است 
هر دو مستقیماً . ن اداري سرزمین مرکزي ایران یعنی پارس ، بودند تشریفات و معاونش هر دو بلند پایه ترین مقام دیوا

کار می کردند، همه ي امور دیوانی به این دو منتهی می شد، آنها مسئول حل و فصل بی واسطه ي تمام زیر نظر شاه 
 که سازمان براي برآوردن همه ي این وظایف بود. مشکالت و باالخره هر دو باالترین مقام کنترل وبازرسی بودند 

  .دربار کامال و کال زیر نظر در اختیار آنان قرار می گرفت
  
سرتنه این را «: مثالً . در پایان نبشته ي بسیاري از لوح ها ، یادداشت منشی به چشم می خورد -سازمان دربار .پ

 در لوح هایی دیده می با بررسی همه ي لوح هاي بر جاي مانده به این نتیجه می رسیم که نام منشی تنها» .نوشته است
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از این . در سایر لوح ها هرگز چنین اشاره اي وجود ندارد . شود که مربوط به رییس تشریفات و یا قائم مقام اوست 
که خود نیز مقام جا روشن می شود که تنها منشی هاي سازمان در بار نام خود را  روي لوح ها می نوشته اند و البد 

عموالً دستور هاي دربار و یا قائم مقام رییس تشریفات از اعتبار ویژه اي برخوردار بود و چون م. ویژه اي داشته اند 
همچنین چون همه ي گزارش هاي دیوان اداري زیر نظر این دو بود حتماً الزم بوده است که به هنگام کنترل در یک 

به همین دلیل اغلب . هم  آورده استنگاه دریافت شود که چه کسی دستور معینی را نوشته و امکان اجراي آن را فرا
منشی نه تنها نام خود را می آوردند، بل به صادرات کننده ي دستور نوشتن لوح یا این که چه کسی روابط دستور 

  . دهنده بود ، نیز اشاره می کرد
اصل . ، مفید باشد به سیئینه نوشته . م.پ  501براي نمونه شاید اشاره به نامه اي که فرنکه ، رییس تشریفات ، در سال

این نامه براي دریافت شراب ارسال شده و لوحی که در دست ماست ، رونوشت آن است که در پرونده ي تخت 
تا او .  لیتر شراب تحویل  دهد14040که به سیئینه دستور می دهد به رته مزدا در این نامه فرن.جمشید بایگانی است 

جیره ي خت جمشید بیاورد و اشاره می شود که این مقدار شراب براي صنعتگران به تاین شراب را براي گروهی از 
  . ماههاي هشتم و نهم در نظر گرفته شده است

به این . » این نوشته ممهور تحویل داده شد21 از سال 6سونته این را نوشته است، در ماه «: در پایان این نامه آمده است
ت جمشید تهیه و یادداشت پشت لوح رونوشت معلوم می کند که اصل ترتیب نامه دو ماه پیش از نیاز به شراب در تخ

  .  نام رته مزدا را آورده اندچرا که در پشت لوح رونوشت با حروف آرامی . آن به رته مزدا سپرده شده است
د نیاز به بدین ترتیب رته مزدا همراه اصل نوشته نزد سیئینه رفته و همه ي اقدامات الزم را به عمل آورده تا شراب مور

اگر این محموله به موقع نمی رسید، در تخت جمشید به آسانی معلوم می شد که . موقع در تخت جمشید حاضر باشد
  .مسئول تهیه ي آن چه کسی بوده استدر چه زمان و به دستور چه کسی ورقه ي سفارش نوشته شده، 

فرنکه، رییس تشریفات، ریبیه  را نزد : ور کنیممیتوانیم جریان این امر را تا مرحله ي نگارش بر روي لوح چنین تص
  .خود می خواند و دستور الزم را می دهد

رییس سازمان یکی از منشی ها را می . سپس ریبیه به سازمان دربار می رود و خود را به رییس سازمان معرفی می کند
فارسی باستان دیکته می کند و دستیار او منشی متن مورد نظر را به . خواند و دستور نوشتن متن الزم را به  او می دهد

منشی متن را کنترل می کند و دقت . با قلم مخصوص متن مورد نظر را به خط میخی عیالمی بر روي لوح می نویسد
در انتها براي اطمینان خاطر می خواهد که بر نوشته اضافه شود .  دارد که همه چیز برابر نظم خاص خود پیش رود

  . از چه کسی صادر شده واغلب فقط به نام کسی اشاره می شد که دستور نوشتن را داده بوددستور تهیه ي لوح 
مثال یک بار فرنکه دستور می . همچنین یادآوري می کند که رییس سازمان دربار کامال در جریان امر قرار داشت است

 آبادي عیالم، سهم 5خیاط خانه ها، در دهد به سرپرست دیوان اداري عیالم بنویسند که ترتیبی دهد تا بانوان سرپرست 
  . بز یا گوسفند تعلق می گرفت4به این بانوان ساالنه .  ماه دریافت کنند19خود را براي ) معوق(گوشت 



 

 

31 

  :سپس در پایان نامه نوشته شده است.  جیره حواله شده بود7 گوسفند و 31پس اکنون 
از . »نا ایدین دریافت کرده و ورازه در جریان امر قرار داشته استاین را نوشته است، او ماموریت نوشتن را از نانزوکه «

یادداشت آخر در می یابیم که فرنکه این دستور را از مقر خود در تخت جمشید صادر نکرده ، بلکه دستور را در طی 
ف اداري فرنکه در حین چنین سفرهایی نیز می بایست در فکر همه وظای. سفري به منظور بازرسی، صادر کرده است

 ماه تمام در انتظار جیره ي گوشت 19که بانوان خیاط را در چنین حالتی . می بود و دستور هاي الزم را می داداش 
فرنکه براي اجراي این امور همیشه گروهی منشی همراه . خود نگه داشته بودند، صدور دستور در هر حال ضروري بود

  .خود داشت
 گمان نمی کنیم که همه ي این ایرانی ها خط میخی دشوار عیالمی .ایرانی دارندجالب است که بیش تر منشی ها نامی 

احتماال کار اصلی نوشتن با عیالمی ها بوده که به صورت دستیار . را براي نوشتن نامه هاي دیوانی یاد گرفته باشند
  .استخدام می شدند

اشته اند و از آن جا که بسیاري از خدمتکاران مسئولیت صحت نوشته ها را بر عهده ددر این صورت منشی هاي ایرانی 
  .براي ایرانیان ناشناس نبود ه است عیالمی بوده اند، زبان  عیالمی ... لله ها، آشپزها، باغبان ها و نخانگی، 

رییس تشریفات و یا ابواب جمعی ستاد قائم آن ها یا متعلق به ستاد . وظایف کارمندان سازمان دربار کامال مشخص بود
از آن جا که منشی ها سالیان دراز در پست . م وي بودند و ناگزیر این دو را در سفرهاي شان همراهی می کرده اندمقا

خود باقی می ماندند، امروز از طریق نام آنها می توان تشخیص داد که چه کسی در مقام ریاست تشریفات بوده است و 
تکیه بر نام منشی ها جانشینان فرنکه و چیسه و هوش را چنین است که میتوان با . چه کسی در سمت قائم مقامی 

  .شناخت
در مجالس نقاشی هاي دیواري آسوري در تل برسیب، که از جهات زیادي در هنر هخامنشی بازتاب یافته است، به 

 نفر جلو، در حالی که لوحی در دست . که پشت سر یکدیگر ایستاده اند )21تصویر(تصویر دو منشی برمی خوریم
. دارد، به کمک قلمی مشغول نوشتن متنی به خط میخی و نفر پشت در حال نوشتن بر روي یک پرگامنت استچپ 

می کند، منتهی هر کدام با روش » دیکته«نظر می آید که هر دو در حال نوشتن متنی هستند که کس دیگر چنین به 
در این جا دو منشی ، به همین ترتیب ، در . مهمین حالت را در نگاره ي کاخ سناخریب درنینوا نیز باز می یابی. خود

  .حال ثبت اقالم غنائم جنگی اند
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نه تنها هرازگاهی در لوح هاي عیالمی به . شاید بتوان یک چنین حالتی را در سازمان دربار هخامنشی نیز به تصور آورد

مثال . بابلی به چشم می خوردیادداشت هاي آرامی برمی خوریم، بل که گه گاه بر روي پوست هم ردي از منشی هاي 
  .  لیتر شراب5 منشی بابلی استخدام کرده است، هر یک با حقوق ماهانه 11 ، 23می بینیم که فرنکه در سال 

 مرد، یک پسربچه ي 13این گروه عبارت از . دو سال بعد دوباره به گروهی از منشی هاي بابلی فرنکه اشاره می شود 
 در رخا، در 21 خدمتکار است و این در حالی است که در سال 8 دختر و 2ن،  ز6بزرگ، یک پسر بچه ي کوچک، 

است که بر روي پوست می نویسند و از سوي فرنکه نزدیکی تخت جمشید ، سخن از جیره ي منشی هاي بابلی 
خن رفته به اضافه ي خدمتکار س کارگر 26 کارگر ودر ماه سوم 20همچنین در ماه دوم از استخدام . استخدام شده اند

این اسناد که .  منشی با خدمتکار اشاره می شود که از سوي چیسه وهوش استخدام شده اند6در همین لوح به . است
  . دست کم این امکان را فراهم می آورد که به کمک آن ها به تعداد منشی ها پی ببریمبه تصادف براي ما باقی مانده ، 

و عده ي کم تري براي قائم مقام وي  و بابلی براي رییس تشریفات در حقیقت تعداد زیادي از منشی هاي عیالمی
 البته روشن نیست که آیا همه ي سندها هم به بابلی بر روي لوح و هم به آرامی بر روي پوست .مشغول به کار بوده اند
  .نوشته می شده یا نه

ظاهرا این . ه تحویل خزانه شده استدر هر حال در لوح هاي دیوانی چندبار گفته می شود که پوست حیوانات ذبح شد
  . پوست ه در خزانه تبدیل به پرگامنت می شده است

. قابل تصور است که نامه ها و دستور هایی را که می بایستی به راه هاي دور فرستاده شود، روي پرگامنت نوشته باشند
حاال به .  لوح استفاده می کرده انددر هر حال براي بایگانی از جنس ارزان. پرگامنت آسان تر بودچون حمل و نقل 

  :ترتیب سمت اجرایی کارمندان دربار را ذکر کردو دیگر سندهاي موجود به روشنی می توان کمک این اسناد 
  .رییس تشریفات به منشی اختصاصی خود دستور انجام کاري را ابالغ می کرد -
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 . ا که باید نوشته شود اطالع می دادمنشی اختصاصی به سازمان دربار می رفت و به رییس سازمان مطلبی ر -

 او را مامور انجام دستور می کرد رییس سازمان یکی از منشی ها را احضار و  -

منشی به کمک دستیاران اش نوشته را به یک نسخه ي اضافی براي بایگانی و در چند مورد با متنی بر روي  -
 .پرگامنت آماده می کرد 

بب کاري در محل حضور نداشت ، رییس تشریفات ، رییس اگر منشی اختصاصی رییس تشریفات به س -
 . سازمان دربار را نزد خود می آورد 

 
 جداي از رییس تشریفات و قائم مقام ، یکی دیگر از مدیران تخت جمشید خزانه دار دربار بوده -خزانه دار دربار. ت

یشکیره در بی شماري از لوح هاي خزانه ن. این عنوان به صورت فارسی باستان خود، گنزهبره و به عیالمی کپ. است 
در اغلب موارد خزانه دار از رییس تشریفات . ي تخت جمشید ، البته بیشتر از زمان خشیارشا ، به چشم می خورد

این در صورتی است که قرار بود پرداخت به جاي . دستور می گرفت که مثال چه مبلغ نقره به کارکنان دربار بپردازد 
زیرا تمامی کارگران و . چنین حالتی وجود نداشته است ظاهرا در زمان داریوش نخست . ام شودجنسی ، نقدي انج

هر کس از . کارکنان مزدشان را ، به تناسب سمتی که داشتند ، به صورت جو ، شراب یا آبجو دریافت می کردند
صرف خود را در بازار اجناس یاد شده، بیش از مصرف روزانه اش مصرف می کرد، طبعا می توانست مازاد برم

و سپس به طو جدي تر د زمان خشیارشا نوع پرداخت دگرگون شد و مخصوصا اواخر فرمان روایی داریوش . بفروشد
قطعا این حالت براي دریافت کننده . در مورد شراب و گوشت ، نصف و یا یک سوم ارزش آن به نقره پرداخت می شد

 دارنده ي آن را براي استفاه ي بهتر باز می گذارد و مثال می توانست چون پول نقد دست. ي مزد رضایت بخش تر بود
  .با آن یک بره بخرد

با این همه خود او نمی توانست راسا عمل کند، بلکه این رییس تشریفات و . لیت این پرداخت ها با خزانه دار بودمسئو
براین خزانه دار از نظر سلسله مراتب پایین تر بنا. یا شخص شاه بود که مبلغ را تعیین می کرد و دستور پرداخت می داد

مقدار نقره اي که باید سرپرستان کارگران براي گروه خود دریافت می کردند و به . از رییس تشریفات و قائم مقام بود
هرودت هم به هنگام . ظاهرا کارگران به ندرت سکه اي را لمس کرده بودند. دستور خزانه دار در خزانه وزن می شد

  :رش درباره ي درآمد شاه از بابت خراج می نویسدگزا
وقتی که کوره پر می شد شاه آن . او آن را ذوب میکرد و درون کوزه اي می ریخت: شاه خراج را به شکل انبار میکرد«

  .»را می شکست و هنگام نیاز آن قدر که الزم بود کوزه ها را می شکستند
 تالنت بود و اسکندر در خزانه ي شوش 50000نقره ي زیادي که برابر با کوینتوس کورتیوس نیز، در ارتباط با میزان 

  .با آن روبه رو شد، می نویسد که این نقره به صورت سکه نبود، بلکه به صورت شمش خام نگهداري می شد
ر عین حال د. خشیارشا و در ارتباط با پرداخت مقداري نقره، با عنوان خزانه دار برخورد می کنیمنخستین بار در زمان 

خزانه دار نهفقط خزانه ي تخت جمشید، بل خزانه هاي تمام . وجو چنین عنوانی در زمان داریوش هم قابل اثبات است
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خزانه دار دربار در .  خزانه خبر می دهد19اسناد به جاي مانده از وجود . منطقه ي پارس و عیالم را زیر نظر داشت
از همین روي در لوح هاي . ارگرانی بود که در آن ها کار میکردندتخت جمشید مسئول همه ي این خزانه ها و ک

به همین خاطر هالوك مهر او را . می خوردتخت جمشید مهر خزانه دار دربار بیش از هر مهر دیگري به چشم دیوانی 
 مهر شماره ي . قابل بازخوانی نیستاین مهر متنی به عیالمی دارد که البته به طور کامل.  نامیده است1مهر شماره ي 

برته کامه که پس از . ، پی در پی مورد استفاده ي دو خزانه دار زمان داریوش، کرکیش و چوته یئوده قرار گرفته است2
این دو به خزانه داري رسیده، مهر جدیدي از داریوش گرفته ، که ظاهرا متنی به فارسی باستان، عیالمی و اکدي داشته 

  . است
  » ...من داریوش «: نی تشخیص داده می شودآغاز متن این مهر به روش

دو این . نر است» انسان شیرتن«را نشان می دهد که با دست هاي خود در حال پس راندن دو » پهلوان شاهی«نقش مهر 
این نقش بعدا براي خزانه داري نقشی شاخص . )22تصویر(موجود افسانه اي سرهاي شان را به پشت برگردانده اند

لس را بر روي مهر دیگري که خشیارشا به جانشین برته کامه داده و نام خزانه دار جدید را به چون همین مج. شد
  .فارسی باستان بر آن افزوده، نیز می بینیم

  
انبوهی از جمعیت دراین خزانه ها . خزانه هاي پارس با مجموعه ي ابواب جمعی اش زیرنظر خزانه دار بوده است

. خزانه ها اشیاء گران بها را نه فقط جمع آوري و نگهداري، بل تولید نیز می کرده اندزیرا . مشغول به کار بوده اند
  .در سراسر پارس بوده استاصلی کارگاه هاي صنعتی خزانه ها تهیه ي تجهیزات کاخ هاي پراکنده ظاهرا نقش 

 دارندگان مبل هاي انبار شده  که شاید عنوان تمیز نگه–درباره ي نقره کاران، زرگران، نجاران مبل ساز و مبل پایان 
.  و بیش از همه درباره ي خیاطان، گزارش هاي متعددي داریم-باشد که تزیینات فلزي آن ها را برق می انداختند

  . بسیاري اوقات، در متن هایی که از خزانه گفت و گو می شود، قادر به ترجمه ي عنوان هاي فنی کارگران نیستیم
ما به کمک روایت هاي تصادفی لوح ها تنها می توانیم به بخش هایی از .  به کار بوده اندصدها کارگر در خزانه مشغول

مثال . کارکنان، به تناسب کاري که داشتند، به گروه هاي مشخصی تقسیم می شدند. تاسیسات خزانه ها نگاهی بیاندازیم
 بخش ها را معرفی می کند و خزانه  کارگر نام برده می شود، محتمال این فقط یکی از231در خزانه ي شیراز تا 
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ارتباط با کاري  کارگر، هر بار در 380، و در رخا از 527در آبادي پرویچه از . بایستی به مراتب بزرگ تر بوده باشد
  . دیگر، نام برده می شود

 از در این جا نه فقط. بزرگ ترین خزانه ي از این دست در نزدیکی تخت جمشید، در خواده ایتشیه قرار داشت
در .  نفري نام برده می شود702 و 694، و 677 نفري، بل حتی از گروه هاي 259 و 119کارکنانی در گروه هاي 

 کارگر  خزانه نام برده می شود، که وهوش خزانه دار وقت 1348مجموعا از . م. پ467خود تخت جمشید در سال 
  .  بوده استدربار جیره شان را پرداخت کرده برخی از این جیره ها به نقره

در بین . این همه کارگر ، ظاهرا ساخت و تولید تجهزات مورد نیاز کاخ نوساز شاهی در خزانه داري جمع بوده اند
کارگران از جمله به نجاران مبل ساز و همچنین به کارگران ظریف کاري براي ساخت تزیینات گران بها از سنگ هاي 

  . ، بر می خوریمقیمتی و عاج و نشاندن آن ها بر روي مبل ها
در این خیاطی ها لباس هاي مشهور ایرانی دوخته می شد که در میان . خیاطی ها از دیگر بخش هاي مهم خزانه ها بود

  . خلعت هاي شاهانه جاي ویژه اي داشت
دها کارگر در این خیاط خانه ها ص. نویسندگان یونانی نیز همواره از این لباس ها در ردیف اشیاء گران بها نام برده اند

  .زن و مرد سرگرم کار بودند
جالب این که سرپرستی همه ي کارگاه هاي تولیدي خزانه ها همیشه با یک زن است که باالترین حقوق را درمیان 

  . لیتر شراب و یک سوم بز یا گوسفند، دریافت می کند30 لیتر جو، 50کارکنان این کارگاه ها، یعنی ماهانه 
برخورده ایم که مردان شاغل خزانه بیش از سرپرست » منشی«و دیگري» کارمند تهیه ي مواد« یکی –ورد البته به دو م

  .خود حقوق دریافت می کنند
به این ترتیب منصب و مسئولیت اینان بایستی .  خدمتکار در اختیار داشت8 لیتر جو میگرفت و 90هر کدام از این دو 
مسئول تهیه ي مواد اولیه ي مورد نیاز کارگاه و کنترل خروج منظم » کارمند تهیه ي مواد«احتماال . بسیار مهم باشد
 .نیز امور اداري کارگاه را بر عهده داشته است» منشی«تولیدات بوده و 

  
 کارمندان و کارکنان .3
  

  :)23تصویر(پارس و الیمائیس به شش حوزه تقسیم شده بودمنطقه ي 
  یک ، تخت جمشید و حومه، 

  دو ، شیراز و حومه،
  نطقه ي جنوب غربی پارس،سه ، م

  چهار، منطقه ي جنوب پارس،
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  پنج ، منطقه ي شمال غربی و 
  .شش ، الیمائیس

  
رشته هاي دیوان اداري در تخت جمشید . تخت جمشید مرکز دیوان اداري و مقر باالترین مقام مدیریت کشور بود

  .تماما به دست هاي رییس تشریفات و قائم مقام وي ختم می شد
 مرکزي شاهنشاهی هخامنشیان بود، ربار، که مسئول اداره خزانه ي شاهی و دیگر خزانه هاي سرزمیندار دخزانه 

در استان هاي دیگر این مقام با ساتراپ ها بود که وظایفی همانند رییس تشریفات و . زیر نظر این دو قرار داشت
ي نظام دیوانی را نیز می توانیم به همین دیگر نهادها. چون او هر یک براي خود قائم مقام و خزانه دار کل داشتند

  .روال مجسم کنیم
کار اصلی او عزل و نصب و ترتیب دادن . بود که مقامی همپایه ي خزانه دار داشت» کاخ دار«در مرتبه ي بعد، 

  .جیره ي کارگران و داراي حوزه ي نفوذي بسیار وسیع بود
کاخ «یک خزانه دار بود، پیوسته ما با دو نفر با عنوان اما در حالی که مسئول تمامی سرزمین مرکزي هخامنشیان 

فرماندهی اش در یکی از این دو مسئول بخش شمال پارس تا سرزمین المائیس و مرکز . روبه رو می شویم» دار
کار اصلی این دو تضمین . عیالم است و دیگري مسئول جنوب و جنوب شرقی پارس و مقر اداري اش در شیراز

حتی رییس تشریفات و قائم مقام او براي جیره ي کارگران خود به او رجوع . هزاران کارگر بودبه موقع جیره ي 
این دو بر تمامی غله ي منطقه، که غذاي اصلی همگانی بود و نیز باغ هاي میوه، دام ها و جریان . می کردند

ا دست راست رییس تشریفات به به این ترتیب می توان آن ها ر. دریافت  مالیات و اجاره ي مزارع نظارت داشتند
  .حساب آورد
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مسئوالن دیوانی بخش هاي مختلف کشوري، : هخامنشی نمایندگان محلی دولت بودندمقام بعدي در نظام دیوانی 

فی المثل بذر ذخیره می . که با تمام نیرو می کوشیدند دستورهاي رسیده از مقام هاي باال را با حرارت اجرا کنند
را که » کارگران خارجی«شت محصول بودند، ترتیب پرداخت جیره ي کارگران را می دادند و کردند، ناظر بردا

  .و تراکیه بودند به کارهاي گوناگون و به ویژه برداشت محصول می گماشتند) لیسی(بیش از لیکیه 
   .طی سفر شاه، همین نمایندگان محلی ترتیب خوراك و آسایش او و همراهان اش را می دادند

براي این منظور ،می .  شاه ، همین نمایندگاه محلی ترتیب خوراك و آسایش او و همراهان اش را می دادندطی سفر
مثال نماینده ي محلی منطقه ي المائیس به مردي به نام رذیفیه دستور داد تا براي . بایستی تمام جوانب کار را سنجید

  .  گاو را پروار کند7 ماه تمام 5سفر شاه به المائیس، 
کارمندان تهیه ي «معاونین نماینده ي محلی . انوایی خزانه ي محلی به نام هونر نیز تحت نظارت عالیه ي رذیفیه بودن

  .این کارمندان نیز در راس اداره ي خزانه هاي منطقه قرار داشتند. بودند» مواد
مثال به . سیم شده بودقلمرو مسئولیت ها در تک تک آبادي ها یا بخش هاي محلی بر اساس محصوالت متفاوت تق
هر یک از این مدیران . عناوینی نظیر مدي غله، که انبار دار نیز نامیده می شد، مدیر میوه و مدیر شراب بر می خوریم

  .معاونی داشتند و متصدیان انبارها را سرپرستی میکردند
م تعداد زیادي چوپان در اختیار نامیده می شدند و هر کدا» سرگله«مدیرانی نیز بر دام داري ها نظارت میکردند که 

در لوح هاي دیوانی به . کارگران نیز متناسب با کارشان گروه بندي می شدند و هر گروه یک سرکارگر داشت. داشتند
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به این ترتیب به . بر می خوریم که جیره ي کارگران را زیر نظر داشتند»  کارگري10«و »  کارگري100«سرکارگران 
  .چیزي مانند ارتش بوده است ت کار، مدیرینظر می آید که روابط و

  
  وضعیت دستمزدها .4

  
طبقه .  لوح هاي بدست آمده در تخت جمشید، از نظام دستمزدها در زمان داریوش اطالعات جالبی به دست می دهد

 جا در این. است که گاه پیش رفته تر از امروز به نظر می آید» مدرن«بندي دست مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان 
نیز طبعا مالك ما اسنادي است که تصادفا بر جاي مانده، که هر چند تصویر کاملی به دست نمی دهد، ولی خطوط کلی 

  .آن را روشن می کند
عنوان اخیر ، که معموال به . »خدمتکاران و پادوها«، » اربابان و آزادان«: کارمندان دیوانی دو رده ي بسیار متفاوت دارند

قرار دارند، حتی تا سنین پیري نیز باقی می » خدمتکاران«براي مردانی که در طبقه ي  ها اطالق می شود،کودکان و نابالغ 
به طبقه بندي بیش تر هنگام . مانند اصطالح پاییس در یونان باستان که براي کودکان و بردگان به کار می رفت. ماند

هر . است و  نه برده» خدمتکار«اهرا نزدیک و همپایه ي اشاره به جیره ي سفیران و پیک ها برمی خوریم که معنی آن ظ
 تش را، که درلوح هاي دیوانی به فراوانی به چشم می خورد، به معنی برده -چند کوشش شده است، تا اصطالح کور

ي برده معادل واژه . بگیرند ولی اصوال تاکنون به اصطالحی که با قاطعیت بتوان آن را به برده تعبیر کرد، بر نخورده ایم
است و پیچیدگی کار در این است که در لوح هاي مورد بحث ما همواره » خانه زاد«به معنی » گرذیه«در فارسی باستان 

» خانه زاد«پس به عبارتی همه ي آن ها . اند» اربابان و آزادان«گفت و گو از کسانی است که در استخدام دربار و یا 
  . محسوب می شوند

ه داري نیز ممکن نیست زیرادر اسناد بابلی زمان هخامنشیان از فروش برده به تکرار سخن رفته از سوي دیگر انکار برد
تا حدي . و حتی گزارش هایی درباره ي بازار معتبر برده فروشان درخوادایتشیه، در نزدیکی تخت جمشید وجود دارد

 بود که بابلی هاي ثروتمند از راهی چنین که با وجود ارزانی برده در بین النهرین، شهرت برده هاي خوادایتشیه چنان
  .دور به این بازار سفارش خرید می د ادند

» بن «3مزد کارگران عمدتا به صورت جنسی پرداخت می شد و پایه ي اصلی محاسبه ي آن جو و حداقل مزد که مرد 
  .نود و هفت صدم لیتر بود» دقه«و هر » دقه«ده » بن«بک . جو در ماه بود
  . نزدیک به یک لیتر می شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می پختند» دقه«بنابراین یک 

،احتماال این ) در ماه» بن«مثال دو (اگر گاهی در سندي مزد آزادان کم تر است . مزد کارگر خدمتکار و آزاد برابر بود
 ولی به کمک  کی نداریم،مدر» بزرگ سالی«هر چند براي پی بردن به سن . کمی حقوق به خاطر پایین بودن سن است

تعدادي از لوح ها، که حقوق چندین ماه یک گروه کارگري خاص را معین می کند، معلوم می شود که از ماهی به ماه 
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این . بیش تر ثبت شده و به همین نسبت جیره ي آنان افزایش یافته است» مردان«کم تر و » جوان«دیگر آمار کارگران 
  .ماه تعدادي از جوانان به سن بزرگ سالی رسیده اندمی رساند که در فاصله ي یک 

کارگران «به خدمتکارها و پادوها تعلق می گیرد که با دستمزد   لیتر جو در ماه،30پایین ترین سطح حقوق، یعنی 
از این کارگران بیش تر براي برداشت . بی شمار همسطح است که از لیکیه ، تراکیه و یا از بلخ می آمده اند» خارجی

بابلی . حصول استفاده می شد که متناسب با فصل و نوع محصول ، از منطقه اي به منطقه ي دیگر فرستاده می شدندم
به بابلی هاي دیگري نیز با عنوان . می نامیدند که مسئول نگهداري بذر، بذر افشانی و برداشت بودند» نگهبان جو«ها را 

 ها را به دام پروري وسوري ها را به حفاظت از چوب هاي سدر تراکیه اي. بر می خوریم » منشی هاي پوست نویس« 
حقوق مهترها، کارگران خزانه، نخ ریس ها، چوب کارها، نجارها، ظریف کارها، زرگرها، روغن سازان، . می گماردند

ح حقوق و پسر بچه هاي پارسی که از نبشته ها رونبشته تهیه می کردند، پایین ترین سط) شربت سازان(آب میوه گیران 
  .بود

به طور منظم، . داشتند» اضافه درآمد«همه ي کارگرانی که حداقل جیره را میگرفتند، به عناوین و مناسبت هاي گوناگون 
از آب میوه گیران . داده می شد که اغلب یک لیتر جو و نیم لیتر شراب یا آب جوبود» پاداش«شاید هر دو ماه یک بار، 

البد از کارگران هم سنگ دیگر نیز .  نفر ماهانه یک بز یا گوسفند می گرفته اند30 و بانوان خیاط خبر داریم که هر
  .که این مقدار پاداش کفاف یک شکم سیر را نیز نمی داده استچنین دریافتی داشته اند، هر چند 

کمک «این . فزودبه کارگران می داد، ا»کمک شاهانه « به این پاداش باید جیره ي ویژه اي را که دیوان اداري به نام 
شراب ترش هم جزء . عبارت بود از یک لیتر آرد جوي اعال و یا یک لیتر جوانه ي خشک جو در هر سه ماه» شاهانه

پسر بچه هاي پارسی .  لیتر شراب ترش گرفته اند 5 نفري کارگر ، ساالنه 161به گواهی سند، یک گروه . عطایا بود 
کمک « در میان . دند ماهی نیم لیتر و یکی از آنان یک لیتر شراب گرفته استکه از روي نوشته ها رو نبشت تهیه می کر

براي نمونه کارگران لیکیایی ، که در دامداري کار می کردند ، ماهانه یک . گاهی به میوه هم بر می خوریم» هاي شاهانه
  . انه یک لیتر تخم کتان نیز گرفته اندظاهرا فقط مردها ماه. لیتر انجیر و پادوهاي تراکیایی یک سوم لیتر گردو گرفته اند

کارگران شاه و همسرانش ، کارگران ارگ ، خزانه داري، نقاشان : مخصوص کارگران ساده بود » کمک ها« این 
ساختمان ، آب میوه گیران، بانوان کارگر در امور کشاورزي ، بانوان خیاط  و اغلب کارگران خارجی از لیکیه ، تراکیه ، 

عالوه بر این . خوانده می شد» مفتش« تقسیم این کمک ها به عهده ي سرپرستی ویژه اي بود که . کاري و سغدي
مثال زائوها پنج ماه . می گفتند» پیش کشی « اضافه پرداخت هاي مشخص و همیشگی، جیره اي وجود داشت که به آن 

نوزاد پسر ماهانه یک کوزه ي ده براي . تمام جیره ي ویژه می گرفتند که میزان آن به جنسیت کودك بستگی داشت
  .جو، گندم و گاه هم آرد براي نوزاد دختر نصف این مقدار پرداخت می شد» بن«لیتري شراب یا آب جو، دو 
دریافت می کردند، اما در این باره سند قابل اتکاء دقیقی در دست » جیره ي پیش کشی« کارگران کارهاي سنگین نیز 

 لیتر غله، احتماال براي یک سال یعنی هر نفر یک سوم لیتر در ماه ، 514 این کارگران  نفري از129یک گروه . نداریم
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 نفري 30کارگران یک گروه . در اسناد موجود این بخشش در سه سال متوالی قابل پی گیري است . دریافت کرده اند
رداشت و متاسفانه در این باره اطالع میزان این کمک ها بستگی به نوع کا. دیگر هر کدام در ماه یک لیتر غله گرفته اند

به کارگران عالوه بر گندم یا جو ، بریانی جو، جوانه ي جو، همراه شراب یا آب جو ، . بیشتري به دست نمی آوریم
به مناسبت سختی کار نیز می گرفته اند که در » جیره ي پیش کشی«همچنین کارگران . خرما  و بادام نیز داده شده است

مثال صد نفر از کارگران خزانه داري هر کدام یک لیتر شراب در . رت به میزان دقیق آن اشاره شده استلوح ها به ند
ماه دریافت کرده اند و یک گروه نود نفري دیگر براي همین زمان یک سوم لیتر شراب و یک لیتر جو گرفته اند و به 

  .انجیر داده شده استاعضاي یک گروه دیگر هر کدام ماهانه، به مدت یک سال ، یک لیتر 
 خیاط، بانوان کارگر مزارع و کارگران نقاشی ساختمان، اغلب با کارگران خارجی نیز که ندر کنار نگهبانان خزانه، بانوا

، لیکیایی ها، کاپادوکیه اي ها و سغدي ها مثال از تراکیه اي ها . دریافت کرده اند مواجه می شویم» جیره ي پیش کشی«
  . نام برده می شود

ظاهرا روحانیان براي پرداختهاي ویژه معتمد تر از . پرداخت هایی از این دست همیشه زیر نظر روحانیون بوده است
دیگران به نظر می رسیده اند و این می رساند که هر چند به طور قطع معیارهایی وجود داشته ، اما تعیین میزان 

گذشته از مسئله اعتماد، همین . والن بستگی داشته استپرداخت و انتخاب شخص کمک گیرنده ، همواره به نظر مسئ
فصل (پیش از این نیز . امر موجب میشد تا روحانیان در کنار وظایف دینی به مسئولیت هاي دیوانی نیز مشغول شوند

  ب رسی ها ســــود د حساــدیدیم که از آتش بر ها، در کنار وظایف آئینی براي تایی) سه ، بخش سه
  .اندبرده 
سی هاي ما تاکنون مشخص کرده که جیره و اضافه پرداختهاي مربوطه فقط شامل کارگران و خدمتکاران ساده می برر

ظاهرا در شاهنشاهی ایران همه میتوانسته اند با کسب مهارت میزان دریافتی هاي . شدکه حداقل دریافتی را داشته اند
از جمله . ناگونی در چارچوب گروه شغلی خاص استسندي وجود دارد که گویاي امکانات گو. خود را بیشتر کنند

. لیست پرداخت جو به کارکنان یک کارگاه خیاطی موجود است که در آن از باالترین تا پایین ترین حقوق دیده میشود
دو پسر و پنج دختر . ردیفهاي پایانی مربوط به کودکان است که حقوق اشان نسبت به سنشان طبقه بندي شده است

 لیتر جو حقوق ماهانه 15 لیتر، دو پسر و یک دختر هر کدام 10 لیتر ، شش پسر و پنج دختر هر کدام 5ام بچه هر کد
  .دریافت کرده اند

اگر پدر خانواده براي دربار کار می کرد . که تمام اعضاي خانواده براي یک کارفرما کار میکرده اندمعمول چنین بود 
شاید کودکان خیلی زود وارد بازار کار و مجبور به .  جا مشغول بوده اندهمسر و کودکانش نیز از خردسالی در همان

در این صورت حرفه اي را انتخاب میکردند و تا رسیدن به بلوغ شغلی ، متناسب سنشان ، . کسب مهارت می شده اند
  . جیره ي الزم را می گرفته اند

  .نامیده اند» یش تعرفه ايرده ي پ«در چند سند مقام هاي دیوانی این کودکان را با عنوان 
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در میان این گروه سه تن دوزنده ي ردا ، .  لیتر جو می گیرند20یک رده باالتر از کودکان ، گروهی قرار دارد که ماهانه 
با دیدن اینکه دستمزد . شاید یکی برش کار و دیگري رنگ رز بوده است. هفت تن دوزنده ي لباس بی آستین است

ولی جاي . ها نیز کمتر است می خواهیم گمان کنیم که شاید آنها در حال کارآموزي بوده انداین دو از حداقل دستمزد
  . دیگر همین لوح به چیز دیگري بر می خوریم که این بار ماهانه چهل لیتر جو ، یعنی دو برابر دیگران حقوق می گیرد

ابهی از بانوان هم داریم که در شغلی فهرست مش. ممکن است این مرد کاملی باشدکه به حرفه ي خود مسلط شده است
 لیتر جو می گیرند، زنی دیگر با 20دو زن دوزنده ي پالتوهاي ظریف ماهانه . واحد حقوق هاي متفاوت می گیرند 

 30 بانوي دوزنده ي لحاف 18و  بانوي دوزنده ظریف 21همچنین .  لیتر 30 لیتر و هفت زن دیگر 25همین شغل 
این رده بندي .  لیتر جو می گیرد25در عین حال در هر گروه به زنی بر می خوریم که فقط . لیتر جو دریافت می کنند 

که بانوان خیاط در مراحل گوناگونی از آموزش بوده حقوق ، مانند وضعیت حقوقی مردم ، می تواند نشانه ي این باشد 
آشپزي ، رخت شویی، . نیز در نظر گرفت عالوه بر این ، راجع به تفاوت حقوق بانوان ، باید امکان دیگري را . اند

خانه داري و شاید هم رسیدگی به باغچه ي کوچک خانواده احتماال زنان را از کار تمام وقت باز می داشت و در چنین 
در فهرستی ده زن که لباس بسیار ظریف و شش زن که پالتوي . حالتی طبیعی است که حقوقی برابر مردها نداشته باشند

  . لیتر جو دریافت کرده اند45می دوزند هر کدام ماهانه چهل لیتر جو و سه مرد درست براي همین کار بسیار ظریف 
اسناد دیگري هم نشان می دهد که مرد و زن براي کار واحد ، کارهاي هنري و بسیار ظریف ، مزد برابري می گرفته اند 

 زن و تعداد اندکی مرد 75در خزانه رخا، مان سال  زن و ه51دو مرد و . م. پ494مثال در خزانه ي شیراز در سال . 
 کارگر 4در عین حال در همین مکان ها ، . به کارهاي هنري دستی مشغول بودند و هم ماهانه چهل لیتر جو گرفته اند

 زن در رخا ، هر کدام در مقابل انجام کارهاي هنري و ظریف ماهانه 113 کارگر زن در شیراز ودو مرد و 45مرد و 
  . لیتر جو دریافت کرده اند30فقط 

بدین ترتیب واضح می شود که ظریف تر شدن کار ، مثال دوختن لباس ساده ، ظریف و یا داشتن مهارت کافی یا نو 
به طور نمونه در لوحه . ، بر میزان حقوق ها اثر می گذارده استآموز بودن و در مورد زنان کار نیمه وقت یا تمام وقت

شاید سپردن کار به او را بتوان بخشی از کمک هاي بعد از .  لیتر جو دریافت می کند20هانه که مااي زنی ثبت شده 
. زایمان شمرد به خصوص اینکه به این زن در بین کودکانی اشاره شده که هنوز زمان شروع کار آنها فرا نرسیده است

کار مادر ، به وسیله ي لل ه هاي مهد پس از مدتی او را می بینیم که مجددا مشغول به کار شده و نوزادش در حین 
  . در ارتباط با کارکنان خزانه دنبال خواهیم کرداین مطالب را بعدا و در جاي دیگر . کودك نگهداري می شوند 

  . لیتر جو در ماه 50 سرپرست دریافت می کنند، درلوح هاي ما باالترین حقوق را بانوان
ر کارگاه هاي خزانه و یا کارگاه هاي تولیدي دیگر با آنها روبرو می این حقوق معمول بانوان مدیر بود که اغلب د

سرپرست زن خزانه پیته نه نیز .  لیتر شراب و یک سوم یک بز یا گوسفند را نیز افزود 30به این مقدار جو باید . شویم
 با چهل لیتر جو پس از این سرپرست یک مرد) . به گوشت اشاره اي نشده. ( لیتر شراب می گرفت30 لیتر جو و 50
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البته در . میزان جو برابر اما شراب متفاوت است.  لیتر شراب قرار می گیرند10 لیتر جو و 40 لیتر و سه زن با 20و 
زیرا گاه در میان مردان هم که حقوق . اصل حقوق زن و مرد این اندك تفاوت شراب چندان قابل اعتنا نیستمقایسه ي 

ظاهرا این تفاوت بیشتر . فاوت هایی در میزان شراب دریافتی شان به چشم می خوردبرابري به صورت جو می گیرند، ت
مثال در حالی که قضات ، پاسبانان نیزه دار راه ها، سربازها، بلدهاي راه، شتر بان ها، مهتر ها ، . به نوع کار مربوط است

 لیتر جو 45میوه و سرکارگران هرکدام درماه پیک هاي سریع السیر ، تقسیم کنندگان جیره، آشپزها ، نگهبانان انبارهاي 
 لیتر شراب می گیرند، مامورین وصول مالیات ، نگهبانان خزانه، مردانی که پالتوهاي خیلی ظریف می دوزند، نقره 30و 

 و تهیه کنندگان کتیبه ها ، ماهانه به صورت جوکاران لیدیایی، زرگرها، چوب بر ها، پیک ها، سفیرها، منشی هاي بابلی 
  .  لیتر در ماه است15 لیتر را می گیرند اما مقدار شرابشان نصف ردیف قبل ، یعنی 45همان 

در گروه .  لیتر است 5/2و پاسبانان ساده و پسرکان پارسی رونبشت بردار فقط  لیتر 5سهم شراب مرهم داران بابلی 
  . اخیر یک نفر حتی یک لیتر می گیرد

درباره ي جیره ي شراب بسیار کم . اال گویاي توجهی است که به سن آنها میشد احتماین تفاوت در مورد پسران جوان 
در مقایسه ي با حقوق منشی هاي بابلی و تهیه . پاسبانان یعنی نیم لیتر در ماه هم احتماال بی ارتباط به شغل شان نباشد

 40منشی هاي خزانه داري  شراب ، اگر  لیتر15 لیتر جو و 45کنندگان کتیبه ها ، که در باال به آن اشاره میشد ، یعنی 
متنوع بود و به این ترتیب امکان طبقه بندي حقوق بسیار .  لیتر بود20لیتر جو می گرفته اند در عوض شراب شان 

مجموعا می . همین تنوع، کار تهیه ي فهرستی از حقوق مشاغل را ، مخصوصا در این فقر سند بسیار دشوار می کرد
د که نظام دیوانی هخامنشی می کوشید تا هر کس به اندازه ي کاري که انجام می دهد مزد توان چنین برداشت کر

،ماموران مالیاتی ، بازرسان سپاه ، ماموران تهیه و بازرسان . حقوق هاي سازمانی باال نیز طبقه بندي شده بود . بگیرد
 لیتر شراب دریافت می 10 لیتر جو و 60خرید ، زرگران ، پیک هاي سریع ویژه و راهنمایان سفر هر کدام ماهانه 

، متخصصان باغداري ، »] شاید همراه شکنجه[بازپرسی هاي ناگوار « ماموران کنترل ، حسابرسان ، ماموران. کردند
جیره .  لیتر شراب می گرفته اند30 لیتر جو و 60همراهامن شاهزاده خانم ها ، نگهبانان خزانه و دژ ها هر کدام ماهانه 

این مقدار گوشت نصف جیره ي . هانه ي این گروه را تنها می توان تا یک ششم بز یا گوسفند دنبال کردي گوشت ما
  .  لیتر شراب بود30 لیتر جو50سرپرست بانوان کارگر است که دریافتی آنها 

کمک البته باید توجه داشت که صرف نظر از . از اسناد مربوط به سهمیه ي گوشت چیز زیادي بر جاي نمانده است
در  نامیده می شد،» پیشکار کشاورزي« کارمندي که. هاي ویژه ، گوشت فقط به کارمندان رده هاي باال تعلق می گرفت 

حقوق کارمندان سرپرست خزانه و کارمندان ناظر هر .  لیتر جو و یک و نیم بز یا گوسفند حقوق داشت80 تا 60ماه 
  . جیره ي گوشت عمدتا از بز تامین می شد. گوسفند بود لیتر شراب  وسه راس بز یا 60 لیتر جو، 90کدام 

میزان دریافتی گروهی از حقوق بگیران رده هاي باال کامال چشمگیر است و از همه باالتر دریافتی رییس تشریفات 
حقوق ماهانه ي . است که همه ي تشکیالت دیوانی پارس ، یعنی هسته ي مرکزي شاهنشاهی ایران را زیر نظر داشت
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الاقل می دانیم که فرنکه ، که سال ها .  راس بز یا گوسفند بود60 لیتر شراب و2700 لیتر جو، 5400ارت بود از او عب
تنها گئوبروه ، پدر زن داریوش که در براندازي گئوماته و . رییس تشریفات داریوش بود ، این مقدار دریافتی داشت

در سنگ نگاره ي . و بود ، شراب بیشتري دریافت می کردا» نیزه دار« انتقال شاهنشاهی به داریوش سهمی داشت و
 لیتر شراب دریافت می 3000او براي هر ماه . )6 رنگی تصویر(بیستون نیز نفر دوم پس از داریوش گئو بروه است

قائم مقام رییس تشریفات در زمان زمام داري داریوش براي سال هاي . از دیگر سهمیه هاي او چیزي نمی دانیم . کرد
 لیتر شراب و در عوض 900 لیتر غله و 1800النی چیسه وهوش بود که فقط یک سوم فرنکه جو و شراب، یعنی طو

  . دریافت می کرد راس بز یا گوسفند 45گوشت بیشتر ، یعنی 
بار در اسناد موجود تنها چند . ظاهرا پایه ي شغلی ساتراپ ها پایین تر از رییس تشریفات و باال تر از قائم مقام او بود

به ساتراپ هاي در حال سفر برمی خوریم و در ذخیره ي لوح ها از مدت ماموریت و میزان جیره ي آنها چیزي به 
در شوش به . م. پ499در عین حال با برخورد به اپه دیوه ، یکی از بلند پایگان هندي که در سال . چشم نمی خورد

به نظر می رسد که او براي . ر آگاهی مان افزوده می شودحضور شاه رسیده وسپس به هندوستان بازگشته است ، کمی ب
 لیتر شراب 900 لیتر جو و احتماال 2100دریافت فرمان ساتراپی هندوستان تن به این سفر داده ، جیره ي ماهانه ي او 

  . بوده است
ی که به سبب وضعیت مثال در حال. هنگام پرداخت جیره هاي کالن ، گاهی از غالت جانشین یا آرد نیز استفاده می شد

مسافرین می توانستند با سهمیه ي آردشان ، . خاص مسافر به پیک ها آرد داده می شد رییس تشریفات نیز آرد می گیرد
 لیتر 90 لیتر جوي بو داده و کارمندي دیگر 30 لیتر آرد و 60در سندي آمده یک کارمند تهیه ي مواد ، . خود نان بپزند

  . ریافت می کرده استگندم و خدمتکارش فقط جو د
معلوم است که همه ي جیره ي بلند پایگان و کارمندان رده باال مصرف شخصی آنها نبوده است و از آنجا که 

به این ترتیب تعداد کارمندان هر . خدمتکارانشان نیز جیره ي مخصوص داشته اند مجبور به تامین حقوق آنان نبوده اند 
شخصا و اگر کسی به خدمتکار بیشتري نیاز داشت ، جیره ي او را می بایستی لوم بود کارمند طبق آیین نامه ها دقیقا مع

  . ظاهرا بخشی از مازاد جیره ذخیره و انبار می شد و بخشی هم در بازار به فروش می رسید. تامین کند
 -نیمی از حقوقاز آنجا که پرداخت حقوق به شکل جنسی دشوار بود، اندك اندك پرداخت نقره در مقابل یک سوم تا 

- 486(لوح هاي تخت جمشید مربوط به زمان حکومت خشیار شا .  متداول شد–مخصوصا به جاي شراب و گوشت 
. اغلب از پرداخت نقره به کارگرا ن گواهی می دهد.) م. پ424-465( و ابتداي حکومت اردشیر اول .) م.پ465

ا به هنگام تقسیم گوشت بز یا گوسفند، ناگزیر به یکی پرداخت نقره قطعا مورد استقبال کارگران قرار گرفته ، زیر
  .  می رسید و نارضایتی به وجود می آمدگوشت خوب و به دیگري گوشت نامرغوب

کارگران ساده با اندك  جیره ي دریافتی به زحمت گذرا ن  می کردند ومسلم که پرداخت حقوق به صورت جیره 
 ا پرداخت هاي ویژه ، مانند میوه، گردو و به ندرت روغن هم سخن البته. سبب یکنواخت شدن تغذیه ي آنان می شد
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لوحی به زبان بابلی جدید از آغاز . اما البد کارگران به سبزي ، کاهو وهمچنین پنیر و ماست هم نیاز داشته اند. می رود
آنها . بل اعزام می شوند کارمند بلند پایه ي ایرانی گزارش می دهد که براي انجام ماموریتی به با8از . م. پ5سده ي 

دقیقا  تعیین شده که نقره ي دریافتی براي خرید چه . براي مخارج راه نقره می گیرند تا خود مایحتاج شان را تهیه کنند
این خود نوع تغذیه ي این گروه از مردم را آشکار می . شراب، گوشت گوسفند، مربا، سبزي و ماهی: چیز بوده است

ه اي براي خود باغچه و زمینی داشته وبسیار محتمل است که بذر مورد نیاز براي کاشت را نیز احتماال هر خانواد. کند
این بذر .  لیتر بذر جو گرفته اند90، ، که متاسفانه تعدادشان قید نشدهبراي نمونه، گروهی کارگر. دریافت می کرده اند

، زیرا مقدار آن براي یک گروه بزرگ کاري مثال براي یک قرار داد کشت و زرع رسمی تحویل شده باشدنمی تواند 
  . بسیار کم است

بزغاله هایی صحبت می مثال از تحویل . اشارات زیادي در دست است که کارگران خود نیز صاحب احشام بوده اند
در صورت کافی نبودن مرتع  براي تغذیه ي بز و گوسفند و ماکیان ، از . شود که می بایستی در خانه پرورانده شوند

به این ترتیب پرورش حیوانات در چهار چوبی معین . طرف دستگاه اداري به کارکنان جیره ي علوفه داده می شد
  . بخشی از مخارج کارگران را تامین می کرد

مثال در خزانه ها آشپزهاي زن براي ناهار کارگران غذاي عمومی . همچنین در برخی نقاط به کارکنان ناهار می دادند
  . بنابراین غذاي روزانه را هم باید به میزان حقوق افزود . ماال کارکنان دربار جیره ي غذایی داشته انداحت. می پختند

با . با اسنادي که امروز در دست است ، پی بردن به میزان واقعی درآمد ، در زمان هخامنشیان کار بسیار دشواري است 
 و هر کس به نسبت مهارت و میزان کار حقوق دریافت این همه مسلم است که حقوق و جیره ي طبقه بندي شده بود

کوشش می شد تا به عناوین مختلف ، دریافت کنندگان حداقل دستمزد ،که ناگزیر از انجام کارهاي سخت نیز . می کرد
به همین دلیل حداقل حقوقاز حقوق معمولی در بین النهرین پیش از . بودند، با اضافه پرداخت هایی تامین شوند

 لیتر 20یان ، که جیره ي یک منشی،  باغبان، خیاط، کشاورز، کوزه گر، نجار و چوب بر، سراج و آهنگر ماهانه هخامنش
در زمان داریوش کمک هاي پراکنده ي دولتی را نیز باید بر حقوق کارگران و کارکنان دولت . جو بود، باالتر است 

ي فوق العاده سختی داشتند و یا به دلیلی دیگر مستحق کاراین کمک ، هم شامل کارگرانی می شد که شرایط . افزود 
. حقوق زن و مرد براي کار یکسان ، برابر بود. پاداش بودند و هم شامل حال زنانی که وضع حمل کرده بودنددریافت 

 و یکی بودمحیط کاري زن و مرد . بردارند» نیمه وقت« زنان نی توانستند ساعات کار کمتر و یا به عبارت دیگر کار 
در میان اسناد موجود تعداد مدیران و سرپرستان . امکانات کار آموزي و ارتقاي شغلی براي هر دو یکسان فراهم می شد

  . زن کم نیست
عالوه بر حق عیال و اوالد، . اشتندهمه ي اعضاي خانواده ي کارکنان دربار از نظر مالی زیر پوشش نظام اداري قرار د

ت و برداشت ، پرورش ماکیان و در چار چوب معینی با نگهداري بز و گوسفند تامین می زندگی این خانواده ها با کاش
اما می توان . متاسفانه در این باره سندي در دست نداریم. هزینه ي لباس نیز می توانست بر عهده ي دربار باشد. شد
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از وجود چنین . ي الزم بوده است حدس زد که براي لباس نیز اداره ي ویژه اي وجود داشته که کارش تامین سهمیه ها
در این جا در میان تیول دریافتی ، لباس نیز . سازمانی در زمان شاهان عیالمی در شوش سده ي هفتم بی خبر نیستیم 

بی شک در دوره ي هخامنشیان نیز ، که . قرار داشت و یا االاقل بخشی از سهمیه ها به صورت لباس تامین می شد
در کارگاه هاي شاهی خزانه ها ، صدها . از عیالمی ها گرفته بودند، وضعیتی مشابه وجود داشتاصول نظام دیوانی را 

بانوي خیاط نه فقط لباس ها پر زرق وبرق براي خلعت دادن شاه دوخته اند ، بلکه به استناد لیست هاي حقوق ، لباس 
و کارکنان بوده مورد مصرف کارگران یاد هاي کامال معمولی نیز در این کارگاه ها دوخته شده است که به احتمال ز

  .است 
در شاهنشاهی بزرگ ایران ، در کنار مردمی که در خدمت دولت بودند ، بی شمار پیشه وران و بازرگانان آزاد و 

خاص استفاده می همچنین کشاورزان و مالکین بزرگ نیز قرار داشتند که به سهم خود از مزد بگیران و خدمتکاران 
مثال در . ین باره لوح هاي دیوانی تخت جمشید گاه اطالعی ، مثل نوري باریک در تاریکی ، به ما می دهددر ا. کردند 

تحویل داده و براي هر دست لباس جایی از خیاطی مستقل صحبت می شود که لباس هاي تولیدي خود را به خزانه 
  .  لیتر جو گرفته است10
  

  مالیات ها  .5
  

، نویسنده ي بزرگ یونانی ضمن شرح مفصلی که از .) م.پ425رگذشت حدود د( در کتاب بزرگ تاریخ هرودت 
شاهنشاهی ایران آورده ، گزارشی هم از ساتراپی هاي ایران ، همراه فهرستی از خراج پرداختی ساالنه هر ساتراپ به 

  : هرودت در پایان گزارش خود می نویسد. شاه داده است
فقط پارس در فهرست ایالت هاي مالیات .لیاتی که می باید پرداخت می کردنداین بود ساتراپی هاي ایران و میزان ما«

  ».پرداز نیامده ، زیرا که پارسی ها از پرداخت مالیات معاف اند
البته شاه خاندان هاي خاصی ، به ویژه آنانی را که در غلبه ي او بر گئوماته کمک . این گزارش جاي سخن بسیار دارد 

زیرا لوح هاي . اما تعداد این خانواده ها نباید چندان زیاد بوده باشد .  مالیات معاف کرده بودکرده بودند، از پرداخت
پی گیري . تخت جمشید نشان می دهد که مالیات هاي زیادي حتی از پارسی ها در سرزمین پارس دریافت شده است 

لوح ها ، بیشتر با ماموران و کارمندان چرا که در این . کار آسانی نیست این مالیات ها به کمک داده هاي لوح ها 
این ها معموال مقادیر . ، آشنا می شویم که به معنی دریافت کننده ي مالیات غله است » بزیکه ره«مالیاتی با عنوان 

می شده تا به موقع در اختیار مستاجران امالك مختلفی جو دریافت می کرده اند که بخشی از آن براي بذر نگهداري 
  . قرار گیرد
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این خراج گیرها زیر : برمی خوریم ، که عنوانشان ترکیبی از فارسی باستان و عیالمی است » خراج گیرها« پس از آن به 
دریافت کننده ي « نظر کارمندان رده باالتر در آبادي هاي گوناگون خراج بز و گوسفند می گرفته اند و می توان به آنها 

  .» کوه پردازها « اللفظی آن می شود گفت که ترجمه ي تحت » مالیات روستاها
  . بر می خوریم که کارشان مالیات جو ، روغن، بز و گوسفند بوده است» گیرنده ي مالیات زمین « پس از آن به عنوان 

چون براي دیوان اداري شاه در درجه ي نخست مالیاتی اهمیت داشت که مورد استفاده ي مستقیم بود به درآ مدهاي 
فقط در چند مورد است که .  فقط به صورت فهرست اشاره شده  ونام دهنده ي آن نقش چندانی نداردمالیاتی دیگر ،
 اشخاصی حقیقی در دست داریم و از آنجا که این اشخاص در نظام دیوان ره ي میزان مالیات هاي باسند هایی در

آشنایی نزدیک تري با آنها به هم د دیگر اداري دربار جایی ندارند و مستخدم دربار نیستند ، نمی توانیم به کمک اسنا
. جو ، میوه، مانند خرما و گردو ، روغن و بز و گوسفند و همچنین گاو و اسب نژاده از اقالم مالیاتی بوده اند. بزنیم 

نیز نه فقط اقالم ، که اعداد و ارقام . عالوه بر این پوست جانوران ذبح شده نیز از اقالم مالیاتی به حساب می آمده است
در میان مالیات دهندگان به نام زن ها .  لیتر نام برده می شود11240 تا 100مثال در مورد جو از . بسیار متفاوت است

قطعا بزرگی ملک و میزان مالیات از سوي دیوان اداري . نیز بر می خوریم که البد صاحب گله یا ملک شخصی بوده اند
ه هاي مالیاتی و چه در تخت جمشید فهرست و رونوشتی از دارایی ها ظاهرا چه در حوز. به دقت تعیین می شده است

در سندي از جیره ي کارمندي صحبت می شود که در حال سفر براي . مالیات وجود داشته استي شخص مشمول 
از این جا معلوم می شود که سیستم سرشماري معمول بوده و قطعا در کنار آن آمارگیري از . است» شمارش مردم«

  . یت و اموال نیز وجود داشته که اساس تعیین مالیات قرار می گرفته استمالک
براي اطمینان از صحت . مالیات نفوس، که نوعی سرباز گیري بود، نیز برقرار بود و بر آن کنترل ویژه اي اعمال می شد

  .اظهارات، کارمندان دیگري به تفتیش حقایق و جریان امور می پرداختند
از کارمندي به نام پتیسه ، . » ده یک گیر«مثال کارمندان .  نیز گویاي نام و مقدار مالیات هاستمندانعنوان برخی از کار

می توان . که اغلب در سفر است، یاد می شود که از جمله اسبی نژاده براي فرنکه، رییس تشریفات به همراه می برد
شخص را یک بار دیگر همراه کسی دیگر، در راه این . حدس زد که این اسب یکی از اقالم خراج دریافتی بوده است

  .به تخت جمشید می بینیم» خراج بابل«یا احتماال » خزانه ي کرمان«تحویل 
 ك از آن پتیسه، 19مهر شماره ي . به تخت جمشید نیز به همین شیوه صورت می گیرد » خزانه ي کرمان«حمل 

ز به چشم می خورد که مالیات جوي سال بیست و سوم است در تعدادي از لوح هاي دیگر نی» ده یک گیر«کارمند 
وقتی که همه ي این اسناد را در ارتباط با یکدیگر بررسی می کنیم، می بینیم که . داریوش را در آن ها ثبت کرده اند

مالیات ها در ملک . بوده که پتیسه و همکاران اش مسئول جمع آوري آن بوده اند» یک دهم« همیشه میزان مالیات 
  . انبار می شده است» پارادایسو«رگ شاهنشاهی در بز
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روشن است که در این محل امکان انبار کردن ذخایر بزرگی . این ملک همچنین محل جوکاري و باغ داري سلطنتی بود
در دژهایی که در حکم . از ذخایر آذوقه و همچنین حراست از آن ها و انتقال شان به نقاط الزم وجود داشته است

تاسیسات و انبارهایی اري بود و اشیاي گران بها و همچنین ارزاق در آن ها نگهداري می شد نیز نظیر چنین مراکز اد
مقدار این مالیات ویژه براي جو یک سی ام و براي شراب حتی یک دهم است، که عالوه بر مالیات . وجود داشت

امالك دربار و هم به امالك بخش خصوصی در اسناد این مالیات هاي ویژه ، هم به . معمول دریافت می شده است
 اگر در کارگزاري مالیات معوقه ي سال گذشته ثبت بود، مبلغ آن همراه مالیات هاي جدید ، پایه ي . اشاره شده است

مالیات ویژه، عالوه بر غله و شراب، از میوه، بز، گوسفند و گاو نیز دریافت می . محاسبه ي مالیات ویژه قرار می گرفت
بته در فهرست کارگزاري اشاره به این اقالم به صورت کلی وجود دارد و ما تاکنون از چند و چون محاسبه ال. شد

نوعی مالیات دیگر بود که ربطی به مودیان مالیاتی نداشت، بل که از مالیات هاي جمع . چیزي به دست نیاورده ایم
  .آوري شده برداشت می شد و از اقدامات اداري داخلی بو

  .اقالمی که از این طریق به دست می آمد به بودجه ي دربار تخصیص داده می شداحتاال 
به این ترتیب می بینیم که در شاهنشاهی بزرگ ایران و همچنین براي مردم ایران اشاره هاي زیادي درباره ي مالیات 

  .وجود دارد
ه، شراب و میوه و یا زاد و ولد بز و حاصل غل» یک دهم«از عنوان کارمندان در می یابیم که میزان مالیات ساالنه 

در جاي خود به نوعی دیگر از درآمدهاي دولتی، در ارتباط با قراردادهاي اجاره ، که . گوسفند و گاو بوده است
  .مسئولیت آن با کارمندان مالیات بود، بازخواهیم گشت
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ه داریوش در بیستوننقش برجست: 1تصویر   
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. نگاره داریوش دربیستون: 3تصویر   

2بزرگنمایی بخشی از تصویر   



 

 

51 

  



 

 

52 

  

  در پاسارگادمقبره کوروش: 5تصویر 

کاخ کوروش در پاسارگاد: 6تصویر   
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آجر لعاب دار، از کاخ داریوش در شوش: 7تصویر  
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  4فصل 
  متتاسیسات و بناهاي با عظ

  
برخی . شهرها، روستاها، چاپارخانه ها، راه ها ، دژها و کاخ ها: با تاسیسات گوناگونی از زمان هخامنشیان آشنا هستیم

از این پدیده ها را فقط از طریق لوح هاي دیوانی تخت جمشید می شناسیم و با برخی دیگر به کمک حفاري هاي 
 تخت جمشید، که هنوز از پیکر بناهاي اش آن قدر برجاست که باستان شناسی و بقایاي به دست آمده ، مخصوصا در

  .)4 رنگی تصویر(شده ایمبتوان به کمک آنها به برداشت خوبی از زمان به سامانی آن رسید، آشنا 
  

 شهرها، روستاها، چاپارخانه ها و دژها .1

  
دست آمده از تخت جمشید نام در لوح هاي دیوانی به . به گزارش دیودروس تراکم جمعیت در پاریس بسیار زیاد بود

مثال در کنار مراکز بزرگی چون شوش، . اما تعیین محل آبادي ها تقریبا ممکن نیست.  آبادي ثبت شده است400حدود 
است، که می توان پس از شیراز نریه ایتشیه . تخت جمشید و پاسارگاد ، شیراز نیز از همان زمان شهر با اهمیتی است

تئوکا ، که احتماال همان تئوکه ي بطلمیوس است ، در برازجان . شرق استان پارس شناختآن را نیریز امروزي در 
انزان همان تل ملیان امروزي است ، که  و یا شهر عیالمی )24تصویر(امروزي میان شیراز وبوشهر قرار می گیرد

صا ارتباط آن ها با با بررسی دقیق این لوح ها و مخصو.  کیلومتري شمال تخت جمشید قرار دارد50محدوده ي 
با این بررسی شش منطقه ي اداري مشخص . احتمالی برخی از آبادي ها رسیدیکدیگر می توان به تصوري از مکان 

مسیر جاده ي پستی میان تخت جمشید و شوش .  که هر کدام تعدادي آبادي را زیر نظر داشته اند)23تصویر(می شود
این راه ها مانند شاه رگی پارس را به . رده در لوح ها کمک شایانی استبراي بازیابی محل تقریبی آبادي هاي نام ب

در کنار این راه چاپارخانه ها قرار داردکه هر کدام به سهم خود با آبادي هاي . )25تصویر(الیمائیس وصل می کند
(   

 22از تخت جمشید به شوش . ترتیب قرار گرفتن چاپارخانه ها را می توان به کمک لو ح ها به خوبی معین کرد
تاکنون هیچ یک از چاپارخانه ها پیدا یا حفاري . )25تصویر( کیلو متري وجود داشته است24چاپارخانه با فاصله هاي 

اما به کمک کاروانسراهاي فعلی که .  آنها چیزي نمی دانیمنشده است و درباره ي شکل عمومی و چه گونگی ساخت
در . ساخته شده ، می توان تا حدودي تصوري از چه گونگ آن ها به دست آورداحتماال در محل این چاپارخانه ها 

چون در زمان هخامنشیان .باقی مانده است مشرق زمین شیوه ي ساخت این تاسیسات میان راهی قرن ها دست نخورده 
ز چاپارخانه ها براي مسافران ، پیک ها ، سفیران و کاروان ها امکان خواب و خوراك فراهم می کرد، چاپارخانه ها نی
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در این چاپارخانه ها پیک هاي . که بخشی از آن مسقف بودري می داشتمی بایست حتما تاسیسات ساختمانی محصو
  . سریع شاهی نیز همواره آماده ي جایگزینی بوده اند

  
  

چون محتواي لوح هاي به دست آمده به . سفانه اطالعات ما درباره ي بافت و جمعیت روستاها بسیار اندك استمتا
ثبت شده ي یک آبادي براي دریافت جیره پی تصادف در کنار هم قرار گرفته ، نمی توانیم حتی به تعداد کارگران 

ر مکانی براي دربار کار می کرده اند؛ یا مثال هزارن نفر اغلب در این لوح ها به صدها کارگر اشاره می شود که د. ببریم 
به . این ها بیشتر کارگران بیگانه از تراکیه ، کیلیکیه و کاپادوکیه اند. براي برداشت محصول تئوکا ماموریت گرفته اند

 که طبعا به سهم خود ، کشاورزان و مالکان بزرگ نیز ،عالوه کسانی که بیرون از روابط دیوانی بوده اند مانند پیشه وران
صدها کارگردر استخدام داشته اند، باید به حساب آیند که لوح هاي دیوان شاهی نمی توانسته اشاره اي به آن ها داشته 

  .باشد به این ترتیب تخمین جمعیت پارس هخامنشی که از روي لوح ها غیر ممکن می شود
اغلب حفاري ها در مرکز شوش ، تخت . نیم نیز معلوم نیست ساخت و بافت بسیار ي از آبادي ها که نام شان را می دا

، ) همدان( خود و همچنین اکباتان » دوره ي ایرانی «جمشید و پاسارگاد انجام گرفته ، در حالی که بابل با بناهاي 
ت یافتن پایتخت باستانی مادها، که در زیر همدان کنونی مدفون است و از بناهاي جدید آسیب فراوان دیده ، براي دس

هخامنشیان در هیچ یک از شهرهایی که می شناسیم به ساختن . به تصوري از بافت آبادي ها کمک خوبی است 
در . تنها در شوش و بابل دیوارهایی که از ساکنین پیشین برجاي بود ، به فرمان داریوش بازسازي شد. بارونپرداخته اند

بارویی که از پیش در ) متاسفانه نام آبادي محو شده است... ( نام در آبادي به«:سنگ نبشته اي از داریوش می خوانیم
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این اقدامات به . وي بسازندپس من دستور دادم در این جا دیوار ناین جا وجود داشت، به سبب عمر زیاد ریخته بود، 
او . خشیدویژه وقتی صورت گرفت که داریوش تمام شاهنشاهی را پس از آشوبهاي سال هاي نخست دوباره سازمان ب

  :در سنگ نبشته ي یاد شده می نویسد
  »چیزهاي زیادي را که ویران شده بود من زیبا ساختم «

  
  

ظاهرا  داریوش با سربازان و دیوان اداري اش آنچنان بر .در پاسارگاد و تخت جمشید از برج و بارو خبر نیست . 
از کثرت رفت وآمد در راه .  حمله ي دشمن نبودشاهنشاهی بزرگ خود مسلط بود که ساکنان این شهر ها را هراسی از

البته سفیران و هیئت هاي نمایندگی بخش هاي دور افتاده ي شاهنشاهی ملتزم . ها هم به میزان این امنیت پی می بریم
ب رکابی داشتند که مسئول جریان بی دردسر سفر، یافتن راه درست و تامین مایحتاج آنان بود ، اما ظاهرا نیازي به مراق

، بدون محافظ، خزانه ي بابل یعنی خراج بابل را به مسلح نبود وبا شگفتی می بینیم که دو مرد با هشت خدمتکار همراه
  . تخت جمشید حمل کردند

اغلب می بینیم که این راه داران پیش از شاه . راه ها نگهبانانی داشت که مسئول نظم و آرامش و حفاظت از جاده بودند 
، راه ها را بازرسی و در محل معین منتظر می مانده اند تا با رسیدن شاه به محل تایین شده گزارش حرکت می کرده اند

شهر ها گرچه برج وبارویی نداشت ولی تاسیسات دیواري معینی به وسیله ي برج و . امنیت راه را به عرض برسانند
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مستحکم پنداشت که به فرمان مجموعه ي صفه ي تخت جمشید را می توان دژي . بارو محافظت می شده است
 که پیش از او نبوده و )33تصویر(در دیواره ي صفه ، داریوش به عیالمی از دژي سخن می راند. داریوش ساخته شد

  .در فصول بعد به صفه ي تخت جمشید و بناهاي اش به تفصیل خواهیم پرداخت. در این مکان ساخته است 
د غالبا در لوح ها به آن اشاره می شود، ولی تا کنون محل آن مشخص دژمهمی نیز در شیراز وجود داشت که هر چن

ظاهرا این دژ مکانی براي خزانه ي اشیاي گران بها ، کارگاه هاي ساخت آنها و همچنین انبارهاي غله ، . نشده است
این . ه استمیوه ي خشک و دیگر ذخایر خوراکی براي کارکنان دربار و نیز محل کارگزاري شیراز و حومه ي آن بود

چنین تاسیساتی در دژهاي مستحکم سراسر شاهنشاهی پراکنده بود که غالبا از آنها به عنوان مقر کار گزاري مناطق 
 در دژ 19و 18حسابرسی سال هاي «:در آغاز گزارشی در باره ي غله  آمدهمثال . گوناگون استفاده می شده است 

ما و آتش بان به نام رته زوشته ، انبار دار بگینه جمعا سه نفر این بازرس دربار به نام تخمرز.هومیاسه انجام گرفت
  » .حسابرسی را به انجام می رسانده اند

به فرمان داریوش هماهنگ با بناي این تاسیسات در سراسر کشور، صفه اي که به وسیله ي کوروش در پاسارگاد 
  . )27تصویر(ر درآمد نیز به صورت یک خزانه ي برج و بارودا)26تصویر(ساخته شده بود

  
به کمک نقشه ي بازسازي شده ي این اثر می توان به تصوري از این قبیل بناها مخصوصا بناي باشکوه پاسارگاد دست 

در لوح هاي . در قسمت اصلی ساختمان و در جبهه ي غربی ،در اطراف حیاط ، انبارهاي بزرگ ساخته شده بود. یافت 
مثال کارگران . جمشید به دست آمده به خزانه ي پاسارگاد هم اشاره شده است دیوانی که به خط عیالمی از تخت 

همچنین پوست بز و گوسفند . ابواب جمعی ثوته یئوده رییس خزانه داري کل در این خزانه انجام وظیفه می کردند
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یان امنیت زیاد روي هم رفته می توان گفت هر چند در زمان هخامنش. هاي ذبح شده تحویل این خزانه می شده است 
، آبادي ها نیازي به برج و بارو نداشتند ، ولی انبارها و تاسیسات ذخیره ي خوراك اصلی مردم براي مبادا در پشت 

  . دیوارهاي مطمئن نگهداري می شده است

  
  

  اي شاهانه در پاسارگاد و شوشهکاخ  .2
  

بیش از همه . ی ، ایجاد نظم داخلی بودگام بعد داریوش پس از فرونشاندن نخستین طغیان ها در سراسر شاهنشاه
، داریوش در پاسارگاد براي رسیدن به مقصود . تدارك دیوان اداري کارآمد و هماهنگ با شرایط جدید، ضرور بود 

در این محل ، . سکنی گزید که به وسیله ي کورش بزرگ ساخته شده و به صئرت وطن اصلی هخامنشیان در آمده بود
لیدیایی به فرمان کورش صفه ي بزرگی را با سنگ هاي مکعب شکل پی افکنده سنگ تراشان یونانی و 

ظاهرا کورش قصد داشت مقر . تا این زمان چنین شیوه اي از معماري در ایران به کلی ناشناخته بود. )26تصویر(بودند
سنگ تراشان . نکردفرمان روایی خود را شبیه آنچه در لیدي دیده بود، بر روي این صفه بنا کند، ولی عمرش وفا 

طرح همین آرامگاه شیوه . )5 رنگی تصویر(یونانی بر روي بدنه اي بلند و پلکانی شکل براي او آرامگاهی ساخته بودند
  . ي هنري خاص هخامنشی را آشکار می کند

ی در هم عناصر بنا از فرهنگ هاي متعالی ، مثل سبک هاي یونانی ، بین النهرینی ویا مصري با چاشنی تجربه هاي مل
تقریبا در نیمه ي راه میان صفه ي بزرگ و آرامگاه ، کاخ اصلی با ابعادي . آمیخته شده و سبکی نو پدید آورده است
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دروازه ي عظیم ورودي کاخ به وسیله ي موجودات افسانه اي وام گرفته از هنر آشورـ پیکر گاو . قرار داردگسترده تر 
نگاره ي همین موجودات بال دار بدنه هاي قاب . )28تصویر( نگهبانی می شودبالداري که سري از گاو یا انسان دارد ـ

همین شیوه را در کاخ . سنت آراستن دیوارها براي نخستین بار در زمان کورش معمول می شود. درها را تزیین می کند 
sکاخ دوم . )26تصویر(داریوش نیز آن را در بناهاي خود به کار می گیرد که اندکی بعد )29تصویر( کورش می بینیم

تکمیل ساختمان باغ بزرگ و سر سبز . )30تصویر(پاسارگاد را که کورش پی افکنده بود ، داریوش به پایان می رساند
پاسارگاد ، با جوي هاي روان بسیار و کاخ ها و کوشک هاي ضمیمه ي آن نیز باید به وسیله ي داریوش انجام گرفته 

 و احتماال به )90-88تصویر( کامال شبیه نگاره هاي کاخ داریوش در تخت جمشیدزیرا نگاره ي کاخ. )31تصویر(باشد
به عالوه در این کاخ ، داریوش فرصت یافت تا خط جدید فارسی باستان خود را به . فرمان داریوش ساخته شده است 

این . ن کنده شده استبر روي نگاره ي در ، نام کورش به خط میخی فارسی باستابدین گونه می بینیم که . کار گیرد
  . عمل آگاهانه ي داریوش انتقال دست آوردهاي شاه پیشین به خود و عرضه ي آن به جهانیان به نام خویش است

سرماي سخت زمستان هاي سرد فالت ایران ، به زودي داریوش را وادار به بناي کاخ دیگري در شوش کرد تا کاخ 
 ساختمانی است که شالوده ي آن را داریوش ریخته و به همین سبب این کاخ نخستین مجموعه ي. زمستانی او باشد

این کاخ را ، بر خالف ساختمان هاي آجري متداول در . براي زیبایی و استحکام آن از هیچ تالشی فروگذار نشده است
نبشته داریوش خود در سنگ .  متر خاك برداري شده است20 تا 10شوش با سنگ ساخته اند و براي پی کنی بنا از 

ي مشهورش ، که خوشبختانه به خط میخی فارسی باستان ، عیالمی و بابلی به دست ما رسیده از تدارکات ساختمان 
  .سخن می گوید و این امکان را فراهم می آورد تا تصوري از اجرا و تزیین آن به دست آوریم

ان رشته هاي گوناگون از سراسر سرزمین براي این منظور نه فقط مصالح و کاالي ساختمانی ، بلکه استادان و متخصص
  :در سنگ نبشته آمده است. هاي شاهنشاهی به شوش فرا خوانده شده اند

تا در زمین . زمین به طرف پایین برداشته شد. این کاخ که در شوش ساخته ام از راه دور مصالح و زیور آن آورده شد« 
 ارش و در بخشی 40فته انباشته شد در بخشی به گودي چون کند و کوب انجام گرفت پس از آن ش. به سنگ رسیدم 

 ارش ، روي آن شفته کاخ بنا شد و زمین که کنده شد و شفته که انباشته شد و خشتی که مالیده شد این 20به گودي 
 ها و آن را تا بابل آوردند از بابل کاريآشوري ها . الوار کاخ از کوهی به نام لبنان آورده شد. ها را بابلی ها کردند

زري که در این جا به کار رفته از سارد و بلخ . از قندهار و کرمان آورده شد » یاکا« یونانی ها تا شوش آوردند چوب
سنگ . سنگ گران بهاي الجوردي و عقیق شنگرف که در این جا به کار رفته است از سارد آورده شد . آورده شد 

زیور هایی . نقره و آبنوس از مصر آورده شد. فته از خوارزم آورده شدکه در این جا به کار ر) فیروزه( گران بهاي کدر 
. حبشه و از رخج آورده شد عاجی که در این جا به کار رفته است از . که با آن دیوار آراسته شد از یونان آورده شد

ان سنگ تراشی که مرد. نام در خوزستان آورده شد» آبیراودش« ستون هاي سنگی که در این جا به کار رفته از دهی 
مردان زرگري که طال کاري می کردند آنها سادیان . سنگ ها را تراشیدند و نقش انداختند آنها یونانیان و ساردیان بودند
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مردانی که دیوار را اندود می کردند آنها مادیان و . مردانی که آجر می پختند آنها بابلیان بودند. و مصریان بودند 
  » .مصریان بودند

  
ین کاخ باشکوه که طعمه ي آتش سوزي بزرگی شد ، جز آجرهاي لعاب دار رنگی با نگاره هایی از شیر و از ا

موجودات افسانه اي و صف نگهبانان ، یعنی سایه ي کم رنگی از شکوه و جالل فراوان آن روزگاران ، تقریبا چیزي بر 
  . )7 رنگی تصویر(جاي نمانده است
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 تخت جمشید .3

  
د که فقط با نام او آمیخته باشد و مقام ن نقشه ي داریوش ظاهرا این بود که در قلب پاري بارگاهی نو دراندازبزرگ تری

او براي اجراي نقشه ي خود دامنه . او را در جامه ي فرمان رواي یک شاهنشاهی بزرگ به مردم زیر فرمان اش بنمایاند 
 متر 15 و بلنداي تقریبا 455 و در ازاي 300مستطیل به پهناي ي کوه رحمت رابرگزید و فرمان داد تا در آن صفه اي 

براي این کار حتی بخشی از سطح دامنه ي سنگی کوه مورد استفاده قرار گرفت و بقیه ي صفه ي بزرگ با . آماده سازند
وبی به دیوار تنومند ، که خصوصا در جبهه ي غربی و جن. انباشته اي از سنگ هاي بزرگ مکعب شکل باال آورده شد

، که خاطر موقعیت محل مرتفع تر است ، منطقه ي عظیمی را در میا ن گرفت که می باید تاالر بزرگ بارعام داریوش 
  .)8 رنگی تصویر(آن ساخته شودمی نامد، بر روي » آپادانا« منابع بعدي آن را 
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ادي گرفت و چون معلوم شد که  ساخت صفه به تنهایی کاري بسیار بزرگ بود و زمان زینقشه ي داریوش ـ. الف 
داریوش دستور داد تا در دشت فروردین صفه براي وي خانه اي . اجراي تمامی طرح به سال هاي بسیاري نیاز دارد
در دشت زیر دست صفه ي آبادي . که به پایتختی خود برگزیده بودبسازند تا بتواند ناظر پیشرفت کار در محلی باشد 

در لوح هاي دیوانی عیالمی به . ه قرار داشت ، که در منابع بابلی نیز از آن یاد شده استپرجمعیتی به نام خوادایتشی
نسبت اشاره شده است، اما با بررسی همه ي به این نتیجه می رسیم که با گذشت زمان خوادایتشیه و پارسه به یک 

در آغاز . ها به خوبی دیده می شوداین موضوع مخصوصا در اسناد مربوط به سفر پیک . نام ها تغییر می کند» بسامد«
نام پارسه است که از نقش برتر برخوردار اغلب خوادایتشیه مقصد سفر و یا مقر رییس تشریفات است ولی اندك اندك 

هنوز کار . این حالت با پیشرفت کارهاي ساختمانی و باال گرفتن اعتبار مرکزیت تازه بی ارتباط نیست . می شود 
احتمال می . رسیده، کار روي نقشه ي بناهایی که می بایست بر روي آن ساخته شود ، آغاز شد ساخت صفه به پایان ن

مهم ترین بنا همان تاالر بزرگ بار ،آپادانا .  صفه آغاز شده باشد رود که بناي ساختمان ها پیش از آخرین کارهاي دیوار
به این ترتیب آپادانا از دور . می شود قرار دارد این تاالر در وسط صفه و درست انجا که صفه به جلگه منتهی . ،بود 

  .)32تصویر(نیز در دیدرس بود
به این ترتیب از تاثیر نماي .  ورودي اصلی تخت صفه ي بنا در نقشه ي داریوش قرار بود که در سمت جنوب باشد 

فرمان داد بر بدنه ي پلکان داریوش . دیوار بلند صفه ي تاالر آپادانا که فراز آن قرار می گرفت چیزي کاسته نمی شد
البته این نبشته ها در . جبهه ي جنوبی صفه ، نبشته ي بزرگی به خط میخی فارسی باستان ، عیالمی و بابلی کنده شود
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داریوش در این نبشته مردم سرزمین هاي زیر فرمانش را نام می برد  و در متن . زبان هاي یاد شده کامال یکسان نیست 
  :ند عیالمی تاکید می ک

و من آن را استوار ، زیبا و ... به خواست اهورمزدا من این دژ را ساختم . پیش از این در این مکان دژي وجود نداشت «
  ).33تصویر (». همان طور که میل من بود. مقاوم ساختم 

  
 میخی خوشی کنده مسافري که به پاي صفه می رسد و قصد باال رفتن از پله را دارد، این نوشته را می بیند که به خط

شده است، بر فراز صفه ي وسیع که به آرامی ارتفاع می گیرد ، روبروي مسافر تازه وارد و سمت چپ ، آپادانا در نقطه 
سمت چپ آپادانا ، کامال در حاشیه ي صفه ، به دستور .)34تصویر(اي مسلط به ساختمان خزانه ساخته شده است

پیرامون آپادانا فضاي آزاد . این کاخ در مقایسه با آپادانا بسیار فروتن است. داریوش کاخ اختصاصی او را بنا کردند
  . وسیعی است تا محل اجتماع مهمانان جشن هاي بزرگ باشد

در آپاداناي شوش نیز ، که طعمه ي آتش . اساس نقشه ي آپادانا همان نقشه ي کاخ کورش بزرگ در پاسارگاد است 
با این تفاوت که در تخت جمشید ستون ایوان تاالرها ، که .  استفاده شده باشدسوزي بزرگی شد، باید از همین نقشه

به این ترتیب در شرق و غرب . ، به بلنداي کل بنا ساخته شد)29تصویر(درپاسارگاد تنها یک سوم ارتفاع کل بنا بود
  . )9ی  رنگتصویر و 
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اگر این . کسی که از غرب به صفه ي تخت جمشید نزدیک می شود، می تواند ستون هاي برافراشته را از دور، ببیند

ستون ها به کوتاهی ستون هاي پاسارگاد می بود، در پشت صفه پنهان می ماند و چیزي جز یک ساختمان مکعب شکل 
با ستون هاي باریک قد برافراشته ، بی اختیار بیننده را به یاد ایوان چشم انداز آپادانی تخت جمشید .به چشم نمی آمد
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هاي ستون دار معبد هاي یونان می اندازد که اغلب بر بلنداي صفه اي جاي گرفته و از دور بر چشم بینندگان می نشیند 
  .تدر تخت جمشید براي نخستین بار بنایی براي نمایش شکوه یک فرمان روایی بزرگ باال می رف. 

اگر از نزدیک به جزییا تآن . ایوان دوم رو به شرق بود و هنگامی به دید می آمد که کامال پلکان ورودي طی می شد
 متري بر می 20در این ایوان به دو ردیف از ستون هاي پر آرایش تقریبا . بنگریم ،تزیینات آن را غنی تر می یابیم

اندام زنگوله اي پایه ها با . )9 رنگی تصویر(ه هاي بلند استوار استستون هاي باریک و شیار دار برستون پای. خوریم 
ستون پایه هایی از . )36تصویر(گل برگ هاي بزرگ و بسته و معلق نیلوفر و نخل برگ هاي برافراشته تزیین شده است

 دو شیر افسانه به صورتاندام سر ستون ها فرمی ویژه دارد و هر سر ستون . این دست فقط در این ایوان نشسته است 
فقط سر ستون هایی از این دست نیز . اي به هم پیوسته ساخته شده که هر کدام به جهت عکس دیگري نگاه می کند 

  .جنوبی از ابتدا ایوانی در نظر گرفته نشده بودبراي جبهه هاي شمالی و . )
به باالترین حد بر سر ستون هاي ایوان تیرك هاي چوبی بزرگ سوار می شد و تاثیر زیبایی سر ستون ها را از پهلو 

دو سر تیرك از آخرین سر ستون . روي این سر ستون ها به کسی بود که به ساختمان نزدیک می شد. خود می رساند
بر روي این تیرك ، تیرك دومی . که سر ستون ها بر پشت احیوانات حمل می شودمی زد و چنان می نمایاند ها بیرون 

این شیوه ي سقف سازي را در آرامگا ه هاي شاهان هخامنشی به خوبی باز می . قرار می گرفت که کمی پهن تر بود
هر تیرك .  ، و یا پوشش فلزي تزیین می شدسر تیرك ها با کنده کاري هاي رنگ آمیزي شده. )197-196تصویر(یابیم

  .  متر طول داشته باشد20 نتر بود ، می توانست تا 8.65در حالی که فاصله ي ستون ها 
، از تنه ي درختان سدر در لبنان شوش آوردهداریوش ، این تیرك ها را ، همان طور که خود در سنگ نبشته ي کاخ 

. هاي سدري است که در حفاري هاي تخت جمشید به دست آمده استگواه درستی آن ، زغال . تامین کرده است
این تخته ها . روي این تیرك هاي حمال و قطور باید تیرك هاي باریک و یا تخته در جهت طول سقف انداخته باشند

ه ها از تخت.  را کامال بپوشاندار لبه و فراز سر حیوانات سر ستون ها می گذشت و چنان کنار هم چیده می شد، تا سقف
زیر و در فاصله ي تیرك ها با رنگ ها و نقاشی هاي گوناگون ونیز با کنده کاري و شاید هم با سنگ هاي قیمتی و 

براي ساختن کاخ شوش به گفته ي داریوش طال را ازلیدي و . مختلف دیگر تزیین می شدنیمه قیمتی و به شیوه هاي 
ه را از خوارزم ، نقره و آبنوس را از مصر و عاج را از حبشه و بلخ ، الجورد و عقیق و شنگرف را از سغد ، فیروز

هندوستان از نظر شکوه و جالل نه فقط چیزي از شوش کم نداشت ، بلکه به مراتب غنی تر ، عظیم تر و رسمی تر 
  .بوده است 

د و الاقل قسمت  متر دیوار سازي شده بود که روي آن پوشش نازکی کشیده بودن5.32آپادانا با خشت خام به کلفتی 
  . هایی از این دیوار با آجرهاي لعاب دار الوان تزیین شده بود
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در تخت . )7تصویر(نمونه هاي درخشانی از این آجرها در شوش به دست آمده ، که بر شکوه تزیینات گواهی می دهد

تقریبا با اطمینان می توان . )38تصویر(مجمشید نیز تکه هایی از این آجرها ، با نقش هاي تزیینی و نبشته ها، یافته ای
می توان تصور کرد که بر دیوار تراس هاي . ر چهار گوش بنا استفاد ه شده استگفت که از این آجرهاي رنگی فقط د

نقاشی روي دیوار . محفوظ ازباد و باران و همچنین بر دیوارهاي داخلی ، نقاشی هاي سر زنده اي وجود داشته است
شوري هاست و متاسفانه این گونه آثار همیشه آسب پذیري بیش تري داشته و مگر به تصادف بقایایی سنت دیرینه ي آ

قطعات کوچکی از نقاشی دیواري ، که در پاسارگاد یافت شده ، نشان می دهدکه هخامنشیان نیز از . از آن مانده باشد 
یز دیوارها ، ستون ها  وسقف ها به نقاشی هاي در عمارت خزانه ن. این هنر براي تزیین بناها استفاد همی کرده اند
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متاسفانه از چنین تزییناتی در آپادانا ، از آن جا که دجار آتش سوزي مهیبی شده، چیزي بر . رنگارنگ مزین بوده است 
جاي نمانده و این باید همان آتشی باشد که سربازان اسکندر پس از تسخیر شاهنشاهی هخامنشی در تخت جمشید 

زیرا فراوانی کاربرد چوب در . کوه تاالر بار داریوش نمی یابیمچنین است که نشانه اي از تزیینات باش. ندبرافروخت
  .سقف ها ونیز وسایل تزیینی بسیار درون تاالر مانند قالی و پرده طعمه هاي خوبی براي لهیب آتش بوده است 

 ردیف هاي ستون سنگ آهکی سفید سقف را 6 ضلع  متر که در هر60.5فضاي تاالر اصلی آپادانا ، مربعی بود باضلع 
سر . )39تصویر(برخالف ایوان ها ستون پایه هاي تاالر به صورت مکعبی دو طبقه ساخته شده بود. نگه می داشت

سر ستون ها فرمی مرکب داشت و در واقع از دو . )10 رنگی تصویر(ستون ها، مانند ایوان غربی ، به شکل سر گاو بود
سر ستون زیرین تاجی بود از برگ هاي افشان با شکوفه هایی باال رونده و . هم چیده تشکیل می شد سر ستون روي 

این دو، قطعه ي چهار گوش و شیاردار سر ستون زبرین دو ردیف نقش حلزونی یا طوماري دوبل داشت که در میان 
  . قرار می گرفت

  
  
 شیار و حتی 48، ستون هاي آپادانا با شیار هاي فراوانی است که پرکارتر از همه ستون هاي تخت جمشید داراي، )

  .  شیار است 52یکی از آنها در دیوان شرقی با 

نقش کاشی از برج : 
 جنوب شرقی آپادانا
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نگهداري قطعات نبود ، بل محور میانی براي . براي ساخت ستون ها ، نخست قطعات سنگ خام را روي هم می چیدند
ایستایی سنگ ها قائم به خود بود و از این روي . سنگ ها می آمدفقط به کار تعیین مرکز ستون براي روي هم انباشتن 

یکی از قطعات زیرین در . براي قطعه ي زیر بزرگ ترین سنگ را انتخاب می کردند. تنها بار عمودي را تحمل می کرد
ارتفاع .  متر دست یافت15.65با سه قطعه سنگ ممکن بود به ارتفاعی برابر با . تن وزن دارد 45 متر طول و 8آپادانا 

پس از این که قطعات سنگ با دقت روي .  متر است20هر ستون ، چه در ایوان و چه در تاالر ، با پایه و ستون قریب 
 در مرحله ي بعد پس از مدور ساختن هم قرار می گرفت ، با چهار شیار مقابل هم قطر ستون را تعیین می کردند و

  . ستون برابر نقشه آن را شیار اندازي می کردند
به خاطر ظریف کاري هاي پرکار جداگانه آماده وفقط اتمام لبه هاي آسیب پذیر آن در محل استقرار خالف ستون ها 

 گاو ها و شیر هاي افسانه اي چشم و زبان و بینی: بعد هم مرحله ي رنگ آمیزي با رنگ هاي تند بود. انجام می شد 
الجورد را براي مجسمه هایی که . رنگ آبی می گرفتند قوچ ها به تقلید از رنگ الجورد . به رنگ سرخ در می آمد

در تخت جمشید نیز بقایایی . اهمیت و ارزش ویژه اي داشت ، به کار می بردند و بر موي و ریش نگاره ها می نشاندند
با این . پوششی ا زطال می گرفت ظاهرا سم و پنجه هاي حیوانات .  به دست آمده است از این ریش هاي الجوردي

همه این توصیف ها نمی تواند شکوه رنگ نگاره هاي تاالر بزرگ داریوش ، با آن تجهیزات گران بها و جنگلی از 
  . ستون هاي خوش تراش را مجسم سازد

اي طالیی هبه دست آمده که هر چند متاسفانه جز چفت و بس و میخ قطعاتی ازمبل ، در اتاق هاي جناح جنوبی آپادانا 
، بقیه ي آن به وسیله ي آتش بلعیده شده ، ولی همین بقایا به وضوح می گوید که تاالر با مبلمانی کامل از صندلی ها 

  . ومیزهاي کوچک براي میهمانی هاي بزرگ آذین می شده است
  

 متر عرض داشت وچون ضخامت دیوار نیز به همین میزان بود ، ساخت 5.25ورودي اصلی تاالر در جبهه ي شرقی 
ساخت آستانه اي یکپارچه براي فضایی به این بزرگی میسر نیست و به .  متر مربع می رسید 28مدخل تاالر به قریب 

گ ها با نگاره این سن. همین دلیل سنگ هاي چار گوش قطور را کنار هم با الیه اي از قیر به کف زمین چسبانده بودند
در حاشیه نیز با دایره هایی این مربع هاي سنگی . )40تصویر(اي کامال صیقلی از گل میخ هاي سرخی تزیین شده است

کوچک آرایش یافته ، لبه هاي بیرونی مدخل ، در هر طرف با سه گل میخ گل سرخی تراشیده در سنگ ، کامل شده 
در کاخ . )42تصویر(تزیینی شبیه قالیچه در آشور و بابل نیز معمول بودآستانه اي از این دست ، با نگاره هاي . است

شوش نیز قطعاتی مشابه ، از سنگ آهک خاکستري با همین نقش گل میخ گل سرخی به دست آمده که مخصوص 
  . تزیین آستانه ي در بوده است
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ه ي سنگ هاي تخت جمشید ، استفاده اما دراین آستانه ها ، یه جاي سنگ از آجر لعاب دار، تقریبا به همان انداز

در تخت جمشید نیز آستانه هاي در ، مثال آستانه هاي ساده ي چهار درگاه عمارت خزانه ، که در برابر رفت و آمد  . )
 و ازدر مورد مدخل آپادانا البته رفت و آمد زیادي نبود . زیاد مقاوم بود از سنگ آهک خاکستري ساخته شده است

مدخل ها درهاي چوبی بزرگ دولت . ، سطح ظریف و صیقل خورده ي گل میخ ها آسیبی ندیده است همین روي 
که دوتکه از همه ي این درها در حریق بزرگ سوخته و بعید نیست . داشت که روزگاري با برنز مطال تزیین شده بود 

درها روي . ست آمده ، متعلق به این در ها بوده باشدیک نوار برنزي تزیین شده با گل میخ نیاوفري که درآ پادانا به د
پاشنه هاي سنگی منقش به تاجی از برگ هاي گوناگون و پیکان هاي نوك تیز سوار می شد، که قطر حفره ي فلزي 

انا بتوان برداشتی از درهاي آپاددر موزه ي بریتانیا شاید »بالوات«با دیدن در بزرگ .  سانتی متر بود 21.5پاشنه هاي آن 
لت هاي چوبی درها به برنز کاري مطال که با میخ هاي کوچک زیادي نصب می شد ، مزین . )43تصویر(به دست آورد

شاید گل میخ هاي گل سرخی ، که به فراوانی در معماري . گل میخ ها به شکل غنچه هاي کوچک ساخته می شد. بود
هنوز اما . فته ، تکامل یافته ي همین گل میخ ها باشد و هنر هخامنشی ، اغبل به صورت یک نوار در حاشیه به کار ر

بقایایی که در عمارت . نمی دانیم که آیا درهاي آپادانا هم مانند درهاي بالوات داراي مجالس درباري بوده ، یا نه 
اي آپادانا شاید بتوان تزیینات دره. استفاده می شده است خزانه به دست آمده حکایت داردکه از نقش جانداران بال دار 

 (.را مانند تزیینات سایبان شاهی ، با ردیفی از شیر هاي در حال حرکت و خورشید بال دار ، به تصور درآورد
  )49تصویر
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با چنین شیوه ي برج سازي از بابل آشنا . در چهار گوشه ي آپادانا چهار برج با نماي بیرونی قوس دار ، برافراشته بود

 و هر قوس به فرمان )38تصویر(الي این برج ها را آجرهاي لعاب دار منقوش می پوشاندحاشیه ي قوس با. هستیم
براي اثبات این که . داریوش چیزهاي زیباي دیگري افزوده است خشیارشا داراي کتیبه اي بود با این مضمون که پدرش

 تخت جمشید ، که بسیار ي کرفتر معمار حفاري هاي. ف. آپادانارا واقعا داریوش ساخته سند محکمی در دست است
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داریوش به صورت » سنگ بناي «  در برج هاي شمال 1933 سپتامبر 20 و 18 را مدیون او هستیم، در روزهاي )
ظه اي  سانتی متر ، یعنی درست به اندازه یهمه ي آجرهاي بنا ، در محف33 در 33سندي سیمین و زرین به بزرگی 

  . )11 رنگیتصویر(سنگی پیدا کرد
در این لوح می . است متن این سند به فارسی باستان ، عیالمی وبابلی است وخط لوح زرین خوش تر از خط سیمین 

  :خوانیم 
این کشور که : داریوش شاه می گوید . داریوش شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه کشورها ، پسر و یشتاسپ هخامنشی « 

را اهورا مزدا ، بزرگ ترین ) سارد ، لیدي( سرزمین سکاهاي آن سوي سغد تا حبشه، از هند تا سپارت من دارم از
  ». اهورا مزدا مرا و شاهنشاهی مرا بپایاد . خدایان به من ارزانی داشت

ان اش در این جا فقط به مرزهاي شاهنشاهی بزرگ اش اشاره می کند و خواهان پشتیبانی اهورا مزدا براي خود و خاند
شاید این سکوت ناشی از آن . متعلق به آن است اصال سخنی به میان نمی آید » سنگ بنا« از خود ساختمان که . است 

  . باشد که داریوش بناي آپادانا را مظهر فرمان روایی ، مرکز شاهنشاهی و تجسم و تبلور عالی قدرتش می دانست
  

  
  

قی آپادانا نیز به وضوح پیداست که داریوش عرض اندام آپادانا را  از سنگ نگاره هاي پلکان شرپلکان شرقی ـ. ب
ظاهرا داریوش وقتی  به فکر ساخت پلکان شرقی می افتد که بناي آپادانا را می ساخته . تسجیل حکومت خود می داند

در . ست اینک مسلم شده که وجود این پلکان ناشی ا زتغییري بوده که در برنامه هاي داریوش پیش آمده ا. اند 
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( چهار پاگردي در مرکز پلکان . حقیقت اجراي پلکان شرقی به خاطر نمایش یک رویداد استثنایی و تکرار نشدنی است
 بر تخت جلوس کرده ، )49و44تصویر(، داریوش در حالی که ولیعهدش را در کنار خویش دارد) هر جناح دو پاگرد

سی دارد که به سمت پایین نازك می شود و دسته اي گرد پاهایش را روي کرسی مخصوص نهاده، در دست راست دبو
در دست چپ شاه گل نیلوفري با دو . ، شاید طال،بوده استحتما این دبوس از فلزي قیمتی . )45تصویر(در باال دارد
ره گل نیلوفر در نگا. ، در دست داردفقط در تصویر این پدر و پسر آمدهولی عهد نیز نظیر این گل را ، کف. غنچه است

شاه و ولی عهد لباس درباري هخامنشی بر تن دارند، که در . هاي تخت جمشید فراوان است ولی نه همراه با دو غنچه 
 ، همین جامه دار شاه نیز ، که پشت سر ولی عهد ایستاده. بحث کلی لباس با ذقت بیشتري به آن خواهیم پرداخت
. این کاله، کاله معمول سواران ایرانی بود. )46تصویر( استلباس را بر تن دارد و سر پوش اش یک به اصطالح باشلق

تمام سر و جلوي دهان و بینی را پوشاند و تنها چشم ها به هنگام تاخت در صحرا و کویر شن با این باشلق می توان 
ند تا آن را همه ي خدمه ي درون دربار مخصوصا آن هایی که با غذا سر و کار داشتند ، باشلق به سر بود. را آزاد گذارد

( .  
این تیر دان که براي حمل تیر و کمان . )47تصویر(پس از جامه دار ، اسلحه دار است که تیر دان شاه را حمل می کند

اسلحه دار شاه . د چرمی تیردان ، به شکل پاي یک حیوان سم دار است سگک بن. به کار می رود ، خاص ایرانی هاست
 ، بر کمر بسته و تبرزین از )48تصویر(دشنه ي کوتاه شاه را ، که غالفی زرین و مزین دارد» اکیناکه«، عالوه بر تیر دان 

  )185تصویر(دهان پرنده اي اردك مانند بیرون زده است
 .  

فرنکه دستش را مقابل . ایستاده و دو عود سوز میان او و شاه فاصله انداخته استفرنکه رییس تشریفات مقابل شاه 
او که حالتی کرنش مانند به حالت گوش به فرمانی دارد، در حال عرض . دهان گرفته تا مبادا نفس اش مزاحم شاه شود

  . )44و17تصویر(گزارشی است
مانند بسیار پرکار ، که در قسمت باالي نگاره ساخته افراد که شرح شان گذشت در زیر یک برآمدگی سایبان  همه ي

در این برآمدگی ردیفی از شیر به سوي نقش خورشید بال دار در مرکز سایبان در حال . )49تصویر(شده ، قرار دارند
تمام حاشیه ها با نیلوفر آبی محبوب هخامنشیان . در تخت جمشید ، اغلب به نقش این شیر بر می خوریم . حرکت اند

در قسمت پایین صف شیر ها توري آویزان است که دو انتهاي آن به صورت یک گره ي تزیینی در . زیین شده است ت
در دست نگهبان سمت چپ سطلی به چشم می خورد که . در هر سمت سایبان دو نگهبان نیزه دار ایستاده اند . آمده 

بدنه ي سطل داراي شیار هایی . همواره افروخته باشد احتماال محتواي آن ذغال مورد نیاز عودسوز هایی است که باید 
این شیار ها در هنر هخامنشی براي تزیین ظروف ومخصوصا ظروف فلزي بسیار متداول بوده . ي است 

(.   
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این که هیئت هاي نمایندگی راي ب: اینک باید دید که شاه در این جا، در این فضاي رسمی وآیینی جلوس کرده است

ي کشورهاي شاهنشاهی بزرگ خود را ، که بهترین هدیه هاي سرزمین هاي خویش را براي تقدیم به شاه همراه همه 
ي نمایندگان را به اطالع می  رییس تشریفات در حالتی است که گویا حضور همه. آورده اند، به حضور بپذیرد

مطبق، بدنه ي پلکان را پوشانده ، که در صفی طوالنی از سمت جنوب به شاه نگاره ي نمایندگان در سه ردیف .رساند
مجلس با مادي ها و . )13و12 رنگی تصویر(مهم ترین هیئت هاي نمایندگی در پیشاپیش قرار دارند. نزدیک می شوند

،  کوچک استکه به علت انحناي پلکان و فضاي میانی را ، )51و50تصویر(عیالمی ها در ردیف باال آغاز می شود
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که در حقیقت جایشان در ردیف . )58تصویر(پیش از بابلی ها ارمنی ها نقش شده اند. )60تصویر(بابلی ها گرفته اند
 ، مهم ترین و ثروتمند ترین قوم منطقه اي غرب امپراتوري را تشکیل می )66تصویر(پایین تر بود که با لیدیایی ها

، به طور یک درمیان، با لباس سواران ایرانی و یا لباس درباریان هخامنشی  پیشاپیش هر هیئت، کارمندان دربار. دادند
  . ،ایستاده اند
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مادي ها لباس سواران ایرانی، یعنی ردایی آستین بلند با شلوارو کمر بند پوشیده اند وسرپرست شان زیر کمربند یک 
سلقی است که در باال سه برآمدگی دارد و لبه هایش از سرپوش شان با. )50تصویر(فرو برده است] دشنه[اکیناکه 

. فقط فرمانده ي آن هاست که به جاي باشلق کاله مدور دنباله دار به سر دارد. موهاي پشت سر تا دهان را می پوشاند
ه  باز هم به این کال)5 ،بخش5فصل (در بخش مربوط به لباس. کاله در تخت جمشید به فراوانی بر می خوریم به این 

دو سر این . هدیه ي مادي ها کوزه اي با دو پیاله ، اکینا که اي با غالف و دو جفت حلقه ي بازوست. خواهیم پرداخت
سبک همه ي این اشیاء، که مطمئنا از فلزي گران بها ساخته شده، سبک خاص . حلقه ها شبیه سر یک حیوان است

داریوش در سنگ نبشته ي ساختمان خود در . اشتندهخامنشی است که مادي ها به استادي در ساخت آن شهرت د
  دو نماینده ي دیگر هیئت لباسی آستین دار و یک شنل ، که خاص سواران ایرانی .شوش مادي ها را زرگر می نامد

مشخصه ي این لباس آستین هاي باریک آن . نامیده می شود ،روي دست حمل می کنند» کندیس«است و اصطالحا 
نفر آخر شلوار . این آستین ها از شانه ي لباس به طرف پایین آویزان است. نمی توان وارد آن کرداست که دست ها را 

  .این لباس را حمل می کند

  
این همان لباسی است که الگوي لباس درباري . )52و51تصویر(بر تن دارند» دراپه«عیالمی ها لباس بلندي با دامن 

ا چکمه اي است با شش جفت سوراخ براي بند و دور سر نواري بسته اند در پاي عیالمی ه. پارس ها قرار گرفته است
عیالمی ها دو کمان همراه آورده اند، که هر سر کمن به کله ي یک اردك ختم می شود، . که در پشت گره می خورد

ره شیر ماده  و باالخ)186تصویر(به اضافه ي دو دشنه، مانند دشنه هایی که پارس ها زیر کمر لباس خود فرو می کنند
شیر مادر سرش به برگردانده و با نگرانی به بچه هایش . )52تصویر(دو بچه به عنوان هدیه به همراه میکشنداي با دو 

در حقیقت شیرها  . )1 ،بخش 8فصل : نک(شیرها براي پردیس ، پارك شاهنشاهی در نظر گرفته شده اند. نگاه می کند
 نگاره، به دالیل هنري، شیر را آزاد گذارده و فقط قالده اش را به دست نگهبان بایستی در قفس باشند، اما طراح هنرمند

  .داده است
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این ها از شمال شاهنشاهی و کرانه هاي جنوبی دریاي خزر می  . )53تصویر(عیالمی ها پارتی ها قرار دارنداز پس 
سرپرست گروه . هایی صاف به پا کرده اند پارتی ها هم بر تن لباس سواران ایرانی دارند و چکمه  . )2تصویر  (آیند

. )46تصویر(را مانند جامه دار شاه، با باشلق پیچیده اند حتی یک ردا بر دوش انداخته و اعضاي گروه سرهاي شان
  .هدیه ي پارتی ها هم دو پیاله است با یک شتر دوکوهانه بلخی و یک پوست شیر
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هدایاي . )2تصویر(، که از شرق شاهنشاهی، حوالی هرات، می آیند)54ویرتص(به دنبال پارتی ها آریایی ها روان اند
  .شان تقریبا شبیه هدایاي پارتی ها است

مثال باشلق ها ي شان را سه بار به دور سر پیچیده . شکل پیاله هاي شان متفاوت است و لباس هایی مخصوص دارند
به نظر می آید که لبه هاي پاچه ي .  چکمه ها افتاده استشلوارشان در حوالی زانو پف برداشته و انتهاي آن روي. اند

  .شلوار با یک نوار مغزي که سر آن بیرون زده بسته شده باشد

  
لباس ها می توان  و از ریشه هاي قسمت پایین )55تصویر(نقش مربوط به هیئت بعدي متاسفانه به شدت آسیب دیده

شته دار یک مصري در آرامگاه داریوش در نقش رستم یک نگاره ي نب. گمان برد که مربوط به هیئت مصري است
  . از هدایاي اینان فقط پاي قوي یک گاو نر قابل بازشناسی است. چنین لباسی بر تن دارد

  
بلخی ها هم مانند همسایگانشان، پارتی ها و آریایی ها، . )56تصویر(در عوض نقش گروه بلخی بسیار سالم مانده است

لباس شان مانند لباس مادي ها است، اما شلوارهاي بلندشان کمی . ه و کاسه همراه آورده اندشتري دو کوهان و پیال
  .گشادتر دوخته شده ، کاله کوچکی بر سر دارند و موهاي شان را با توري در پشت سر جمع کرده اند
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ت مادي و بعضی دیگر برخی مانند اعضاي هیئ. نی این ردیف ، هیئت دیگري است با لباس سواران ایرانیگروه پایا
سرپرست گروه کاله گردي دارد مانند سرپرست گروه مادي، هدیه ي همراه این هایک  . )57تصویر(مانند هیئت ارمنی

اسبی است زیبا و . دست کامل لباس سواران ایرانی یعنی شنل، رداي آستین بلند و شلوار است به اضافه ي یک اسب
چرا که . شاید این گروه اسه گرته ها باشند. م اش را به رسم هخامنشیان بسته اندتیمار شده، کاکلی بر پیشانی دارد و د

مقابل شاه در سنگ نگاره ي بیستون قابل مقایسه با لباس » شاهان دروغین«لباس اسه گرتی ، چیسنچمه، پنجمین نفر از 
   .)5تصویر(البته اسه گرتی بیستون بدون کاله است. این گروه است

  
  

 . )58تصویر(و مایل از ردیف میانی، به طوري که در باال اشاره شد، هیئت ارمنی نقش شده استخش کوچک در ب
ارمنی ها هم لباسی شبیه لباس مادي ها بر تن دارند، اما باشلق خود را از گونه هاي شان عقب زده، پشت سر روي هم 

دسته هاي این کوزه از پیکر جانوري  . )59یرتصو( آورده اند هدیهاین ها هم اسب و کوزه اي بسیار زیبا. انداخته اند
افسانه اي است که سر خود را به پشت برگردانده و بدن پیکر سمت راست به جاي لوله کوزه  عمل می 

  .)128-126تصویر(کند
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ي کاله این ها رو به باال تیز می شود و دارا. )60تصویر(در نخستین فضاي بزرگ ردیف میانی بابلی ها قرار دارند

در هر دست دو . از شانه ي سمت راست رداي بابلی ها زائده اي گره دار آویزان است. منگوله و یا آویزي بلند است
بافت ریش . نفر اول گروه کاسه اي است نه چندان گود و نفر سوم گروه شالی بلند با ریشه هاي تاب دار حمل می کند

جز این ها، بابلیها  به. )49تصویر(گاره ي شاه در مرکز پلکان می اندازد بیننده را به یاد برآمدگی سایبان مانند ناین شال
  .می خواهند یک گاوکوهان دار به شاه هدیه کنند
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سیمین همراه دارند با یک مشک و لباسی  پیاله هایی زرین یا )61تصویر(سوري ها که پس از بابلی ها حرکت می کنند
 تن وزنه هایی از گوشه هاي اش آویخته اند و باالخره دو قوچ درشت را تا شده که به منظور مرتب ایستادن لباس در

  .)13تصویر رنگی (همراه می کشند

  
  

به خاطر فرم کاله، ایرانیان زمان . )63و62تصویر(اي نوك تیز جلب توجه می کندههیئت بعد به خاطر کاله 
 و در سنگ )2تصویر( دریاي خزر آمده انداین سکاها از شرق. می گفتند» سکاهاي تیز خود«هخامنشیان به این ها 

نگاره، نماینده ي تمامی سکاها، چه سکاهاي هوم خوار که در مرز شمال شرقی شاهنشاهی، آن سوي آمودریا و سیر 
اشاره اي به سکاها در سنگ نبشته ها با تاکید . دریا می زیستند و چه سکاهاي آن سوي دریاي سیاه، معرفی می شوند

هر سکایی یک آکیناکه دارد و آکیناکه ي رهبر گروه داراي غالفی زیبا است که انتهاي اش به شکل . صورت می گیرد 
 ین مانند اسگرتی ها یک دست لباسسکاها اسبی با زنگوله اي بر گردن ، حلقه ي بازو و همچن. یک جانور ساخته شده

  .است» جوراب شلواري«ر واقع نوعی در این تصویر شلوار سوارکاري د. کامل سواران ایرانی همراه آورده اند
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چون لباس هر دو گروه یکی است، استاد . )64تصویر(صحنه ي بعدي به ثه ته گودیان و گنداریان اختصاص دارد

  .هدیه این ها گاو کوهان دار و نیزه و سپر است . سنگ تراش آپادانا هر دو گروه با هم نمایش داده است
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. )65تصویر(ان و خوارزمیان هستند که باز در یک فضاي مشترك حجاري شده اندآخرین هیئت ردیف میانی سغدی
اینها به همراه خود اکیناکه ، حلقه ي بازو، تبرزین و . باشلق اینها و منگوله اي در قسمت پیشانی جلب توجه می کند

  .اسب هدیه آورده اند

  
  

کاله لیدیایی ).67و66تصویر( اند صغیر ، ردیف شدهمترین قوم آسیايدر نخستین بخش ردیف پایین ، لیدیایی ها ، مه
این ها کوزه هایی از . ها کالهی بسیار غریب است که لبه اش به طرف باال لوله شده و منگوله اي در پشت سر دارد

این . طال یا نقره شبیه کوزه هاي ارمنی ها به همراه دارند که در نیمه پایین بدنه آن شیارهاي عمودي فراوانی است
. دو انتهاي بازو بند به سر جانوران افسانه اي پایان می گیرد. یئت نیز جام گلدان و حلقه ي بازو هدیه آورده اند ه

  .به لیدیایی ها با نمایش هدیه هاي شان نیز تاکید شده است. عالوه بر اینها ارابه ي اسب داري نیز جزو هدایا است
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عالوه بر این شنلی .  و لباس اشان شبیه لباس ارمنی ها است)68تصویر(رندکاپادوکیه اي ها پشت لیدیه اي ها قرار دا

هدیه ي اینها عبارت است از یک اسب و یک دست کامل لباس . کوتاه دارند که زیر شانه راست سنجاق شده است
  . سواران ایرانی
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   .)70و69تصویر(م استهدیه ي ایونی ها کاسه و جام با نقش شیار مایل ، یک قواره کامل پارچه و کالف پش

شلوارهاي کوتاه اینها جلب  . زرنگیان بر رخجی ها هم به خاطر همانندي لباسشان در کنار هم به تصویر کشیده شده اند
عالوه بر اینها یک شتر بلخی نیز با خود . جام ها و کاسه هاي همراه شان ساختی بسیار ظریف دارد . توجه می کنند
  .)72و71تصویر(همراه آورده اند
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. )73تصویر(در پایان این ردیف، هندي ها قرا ر گرفته اند که چون از گرمسیر می آیند، تنها یک لنگ بر تن دارند
 که از هر سر آن سبدي آویخته است و در هر سبد دو کیسه )74تصویر(نخستین حامل هدیه، چوبی افقی بر شانه دارد

 .هندي ها یابویی نیز به همراه آورد ه اند. هور سند استسر بسته قرار دارد که البد پودر طالي مش
 
  
  



 

 

91 

  

  
بقیه ي ملل در بدنه ي منتهی الیه پلکان، . با نقش هندي ها ردیف طوالنی نقش اغلب اقوام شاهنشاهی به پایان می رسد

  و اسب استهدیه ي تراکیه اي ها سپر. )75تصویر(جایی که پله به طرف باال می رود ، به تصویر کشیده شده اند
ظاهرا بعد کاري ها هستند با سپر گرد، نیزه و گاو .  و عرب ها لباس تا شده و جماز همراه دارند)77و76تصویر(
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آخرین هیئت . رابه اي دو اسبه آمده اندالیبیایی ها با قوچی که شاخهاي پیچیده ي زیبا دارد و . )79و78تصویر(نر
یدن پلکان و در نتیجه کوچکتر شدن سطح بدنه ي آن با اندازه ي کوچک نمایندگی یعنی حبشیان به خاطر به انتها رس

  .این ها گاوي حبشی به همراه آورده اند. تر نقش شده اند

  
 ترتیب قرار گرفتن این اقوام، اما با چند اختالف کوچک، درست همان ترتیبی است که داریوش در آرامگاه خود در 

پارسی ها ، مادي ها، عیالمی ها ، اي نام برده در آرامگاه عبارت اند از خلق ه.  بر می شمرد)169تصویر(نقش رستم
پارتی ها، آریایی ها، بلخی ها، سغدي ها، خوارزمی ها ، زرنگی ها، اسه گرده ها، گنداري ها، هندي ها ، سکاهاي هوم 
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اهاي آن سوي دریا، تراکیه خوار ، سکاهاي تیز خود، آشوري ها، مصري ها، ارمنی ها، کاپادوکیه اي ها، ایونی ها، سک
  .اي ها، ایونی هاي کاله الك پشتی، لیبیایی ها، حبشی ها، مکرانی ها، و کاري ها

 . )80تصویر(با یک نگاه به نقش هاي پلکان آپادانا فورا به اختالف ترتیب اقوام در آرامگاه و در پلکان پی می بریم
هیه نشده بلکه در طرح آنها به جنبه ي هنري و کاربرد عناصر سنگ نگاره ها تنها و فقط به منظور ارائه به تاریخ ت

مثال در چند مورد که لباس و هدایاي دو هیئت نمایندگی شبیه است ، در ترتیب قرار . هماهنگ نیز توجه شده است
مراه  براي نمونه در ردیف اول پارتی ها و آریایی ها هر دو یک شتر به ه.گرفتن اقوام جابه جایی صورت گرفته است

بنا بر فهرست ، هیئت نمایندگی بعدي می بایستی بلخی ها باشند ، اما چون آنها نیز شتري همراه دارند ، از این . دارند
روي هنرمندان سنگ تراش ، مصري ها را که در حقیقت جاي شان پس از آشوري ها است ، جلو تر کشیده اند تا به 

  .این ترتیب از یکنواختی ردیف شتران بکاهند
چون زرنگی ها و رخجی ها از .  رخجی ها نیز فاصله افتاده است- خوارزمی ها ، زرنگی ها-مچنین میان سغدي هاه

به این ترتیب می توان گمان کرد که تقریبا . شباهت زیادي با بلخی ها دارند نظر لباس و به خاطر شتر همراه شان 
د بوده است اما او به مالحظات هنري تغییراتی را الزم دانسته داریوش در اختیار هنرمنفهرست اقوام نامبرده در آرامگاه 

  .است

  
این مهم می تواند در یافتن تاریخ ساخت پلکان به ما کمک کند اما متاسفانه تاریخ ساخت آرامگاه داریوش در دست 

قدرت ، ساخت با توجه به نکته هاي مختلف می توان گمان برد که داریوش بالفاصله پس از به دست گرفتن . نیست 
بنابراین . بنا به گزارش کتزیاس ، پدر و مادر داریوش از آرامگاه او دیدن کرده بودند. آرامگاه خود را آغاز کرده باشد 

ان می خواسته اند آنان را با طناب باال بکشند ، اما در حین باال کشیدن با مشاهده یک مار از ترس طناب را غگزارش م
چون داریوش در سنگ نبشته خود در شوش از .  داریوش در این حادثه جان می بازندرها می کنند و پدر و مادر

پدرش که زنده بود یاد می کند و پس از آن دیگر اشاره اي به او ندارد، بنابراین می توان تاریخ مرگ پدر داریوش را 
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بنابراین . آماده بوده است. م.به نظر می رسد که آرامگاه در اواخر سده ي ششم پدر هر حال . تعیین کرد. م. پ510
  .طرح و ساخت پلکان انجام گرفته باشدبایستی . م.ده هاي ششم و پنجم پسدر همین زمان ، در فصل مشترك 

پیش از این یقین کردیم که علی . شاید بتوان درباره ي پیشرفت کار ساختمان پلکان از لوح هاي دیوانی بهره گرفت
وقتی که شاه به شوش می رفت رئیس . بایست در دسترس و نزدیک شاه باشدالقاعده رئیس تشریفات پیوسته می 

  .نی تخت جمشید را به عهده می گرفتتشریفات نیز با او همراه می بود و قائم مقام او کارهاي دیوا
در حالی که . ) م. پ499(از ماه سوم سال بیست و سه . اینک می بینیم که دریک سال این قاعده نادیده شده است

خاص این اتفاق باید دلیل . ریوش در شوش بوده ، رئیس تشریفات تا پایان سال در تخت جمشیده به سر برده استدا
  . شاید الزم بوده فرنکه با حضور خود در تخت جمشیده به کارهاي ساختمانی سرعت ببخشد. و مهمی داشته باشد 

ي کار در تخت جمشید انتخاب شده اند ، به این دسته هاي زیادي از کارگران برااین حقیقت که درست در این سال 
از کارگران سنگین کاري یاد می شود  که البد کارشان پاك سازي صفه و روي هم قرار دادن . گمان قوت می بخشد

اشاره می شود که طی » آزاد« مرد 2454تنها در یک لوح به . قطعات بزرگ سنگ براي ساخت ستو ن ها بوده است 
بنابراین معلوم است که کار در تخت جمشید با تمام نیرو ادامه داشته . جمشید احضار شده بودندیک دستور به تخت 

با این که نمی دانیم که در این سال کار در چه مرحله اي بوده می توان گمان کرد که مشغول ساخت بناي آپادانا . است
د که ساخت پلکان بی نظیر و پرنگاره ي شرقی را اجراي همان نقشه اي گرفته بوتصمیم به بوده اند و یا شاید داریوش 

  . طبیعی است که با این دگرگونی نیاز به کارگر نیز بیشتر می شد. به بنا می افزود
 بر تخت )49و44تصویر(داریوش در مرکز این پلکان. با این شرح کوتاه بر می گردیم به به برنامه ي پلکان شرقی

 مختلف شاهنشاهی اش را، که براي تقدیم بهترین هدایاي خویش شتافته اند، جلوس کرده و هیئت هاي نمایندگی اقوام
نظیر این صحنه را که در آن اقوام مختلف خراج خود را به شاه بر تخت نشسته تقدیم می کنند در . به حضور می پذیرد

کامال به وضوح نشان هنر آشوري کم نیست؛ اما در آشور این نگاره ها همواره در ارتباط با جنگ و پیروزي است و 
گاه رهبرشان روي پاي شاه بر زمین افتاده ، . داده می شود که خراج دهندگان اسیران و شکست خودگان یک جنگ اند

دهندگان دراز پیشانی اش را به خاك می مالد و اسیران دیگر دست هاي شان را به نشانه ي التماس به سوي شکست 
  . کرده اند

در این جا هیئت هاي نمایندگی . ختلف شاهنشاهی در نگاره ي آپادانا از نوعی دیگر است اما صحنه ي نمایش اقوام م
نمایندگان در مقابل مردان آزاد حتی . با شادي و آزادي پیش می روند و نشانی از مغلوبیت و اجبار دیده نمی شود 

ملل به صورت میهمان تصویر شده پرداخت صحنه ي نگاره کامال نو است ونمایندگان . اسلحه ي خود را همراه دارند
هر مدعوي که از پلکان باال می رود، . آرایش و پرداخت حجاري ها حکایت از برنامه ي کامال سنجیده ي شاه دارد. اند

ناگزیر است از برابر صف همه ي خلق هاي شاهنشاهی و در انتها از مقابل نگاره ي شاه که در مرکز پلکان بر تخت 
  . ین حال احساس مدعو این است که خود یکی از افراد صف حامالن هدیه براي شاه استدر ا. نشسته ، بگذرد
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 3 قسمت تقسیم شده ، که هر 3در نیمی از صحنه ي پشت سر شاه ، از میانه ي پلکان به بعد، بدنه ي حجاري ها به 

چون در حقیقت . اند] انار بر[» سیب بر «اینان گارد معروف به . )14تصویر رنگی(قسمت آن در اشغال گارد شاه است
نیزه ي همه ي افراد گارد به اناري منتهی می شود که گویی براي جلو گیري از سقوط و آسیب انارها پاي جلو را تکیه 

 گانه ي صحنه ، 3در نیمه ي بعد و پشت سر گارد در قسمت باالي تقسیم بندي . )81تصویر(گاه نیزه ها کرده اند
. فر همراهی می کرده اندسز کاخ یا در ر حال آماده باش دائمی ، شاه را به هنگام بیرون رفتن اخادمانی قرار دارند که د

سرپرست آن ها ، به سبب اهمیت مقام ، دبوسی در دست دارد و این می رساند که از ابواب جمعی رییس تشریفات 
ی در دست ایستاده پشت سر او چهار فراش هر کدام با فرش یا نمد زینی به زیر بغل و شالق. است 
 نشان می دهد که این افراد نقش اشالق ه. نفر چهارم صندلی سیار شاه را نیز بر دوش می کشد . )83و82تصویر(اند

اینان عالوه بر حمل اسباب راحتی شاه ظاهرا مسئول امنیت وي و همچنین نظارت و حفاظت . پلیس را هم داشته اند 
ریاست این گروه همان سمت و مسئولیتی را دارد ، که در . صیر ها نیز بوده انداز تدارکات سفر ، فرش ها، چادر هاو ح

مرد دبوس به دست دیگري برمی خوریم که مهتر باشی دربار  هدر همان ردیف ب.  فراش باشی داشتزمان صفویه
 اصفهان  سفري به1684برت کمپفر، پزشک آلمانی، که درسال لانگ. او سه مهتر و یک اسب به همرا ه دارد.است

داشته ، در گزارش خود از دربار ایران می نویسد که طبق رسوم ، همیشه براي شاه سه اسب مهیا بوده ، تا او یکی را 
چین دار بر در نقوش انتهایی ، که باز هم رهبرشان دبوسی در دست و لباس هخامنشی . براي سواري انتخاب برگزیند

ظاهرا ارابه ي نخست که لبه هاي آن مزین به نواري از . به ران نقش شده استتن دارد، دو ارابه ي دو اسبه همراه با ارا
  . )84تصویر(شیر هاي در حال حرکت است براي شاه و ارابه ي دیگر براي ولی عهد بوده است
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ویررنگی تص(در ردیف هاي میانی و زیرین نگاره ، نجبا و کارمندان بلند پایه ي شاهنشاهی ایران نشان داده شده اند 

چند در میان یکی از اینان . لباس اینان یک در میان لباس سواران ایرانی ولباس چین دار دربار هخامنشی است. )14
دست آن ها یا در دست نفر قبل و . )85تصویر( شخص پشت سر خویش گفت وگو می کندسرش را برگردانده ، با

ظاهرا ضرورت کاستن از یکنواختی نقوش سبب تغییر .  اندبعد است ویا این که روي شانه ي نفر پیش از خود گذارده
صف بندي در حجاري ها هدفمند است وگارد سلطنتی ، نجبا و کارمندان ، یا در حقیقت . در حالت ایستادن شده است

سنگ نگاره ي پلکان آپادانا بسیار سمبلیک . نگهبانان ، سازمان دهندگان و مجریان اوامر حکومتی را نمایش می دهد
در مرکز آن شاه و سازمان دربار ، در پیش روي شاه نمایندگان خلق هاي تشکیل دهنده ي شاهنشاهی و در . است

  . پشت سر مسئوالن و نگهبانان این شاهنشاهی ، در بنایی نقر شده است که خود بنا نماد عظمت این امپراتوري است 
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نگاره . را در ذهن خود داشته است» بناي دولتی « صویر یک نقشه ي آپادانا به معناي واقعی کلمه تداریوش به هنگام 
در این جا نمایندگان یک خلق ها ، پایه هاي تخت . ي آرامگاه او نیز با چنین اندیشه و انگیزه اي بنا شده است

لیکن همین برداشت در سنگ نگاره ي آپادانا با ظرافت . )34تصویر رنگی  و196تصویر(داریوش را نگهداشته اند
  . مل طوري بیان شده که با موقعیت بنا هماهنگ باشدکا
 طبق نقشه ي داریوش ، تاالر بزرگ بار باید مهم ترین بناي صفه ي بزرگ تخت کاخ اختصاصی داریوش ـ. ب

اطراف تاالر . این بنا نماد دولت و فرمان روایی بود. جمشید و در واقع مظهر اقتدار شاهنشاهی بزرگ هخامنشی باشد
، مزاحمتی براي بنا و پذیرایی تعداد کثیري از مدعوینضاي وسیعی داشت که ضمن ایجاد امکان براي تجمع بار چنان ف

بر کرسی تخت جمشید عالوه بر آپادانا ، در حاشیه ي جنوبی ، کاخ اختصاصی و در جنوب شرقی ، . فراهم نمی کرد
  . )34تصویر(نظر گرفته شده بودساختمان خزانه به منزله ي جایگاه دیوان اداري عالی امپراتوري در 

  
 متر 1160سبتا کوجک ساخته شده، ولی با تحت الشعاع قرار ندادن آپادانا نبا وجودي که کاخ اختصاصی ، به منظور 

 2.5کرسی اختصاصی آن که تا . )86تصویر(مساحت ، با مقام شاه متناسب است و چیزي از عظمت شاهانه کم ندارد
 توار استسایوان کاخ که بر تارك هشت ستون دو ردیفه ا. مثل نگینی برجسته کرده استارتفاع دارد ، آن را متر 
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 )197و196تصویر(در بخش میانی آرامگاه داریوش در نقش رستم. )86/1تصویر( ، رو به جنوب دارد)87تصویر(
   )5 ،بخش 9 فصل: نک(.نماي این کاخ ، در زمان به سامانی و درست با مقیاس هاي اصلی نشان داده شده است 

  
هر چند هنوز قاب درها ، پنجره ها و گوشه  . )86/2تصویر( ستونه4 ستون در سه ردیف 12مرکز کاخ مربعی است با 

هاي بر جاي مانده ، تاثیر کوبنده اي بر دیدار کننده می گذارد، اما تمامی ستون ها به گونه اي از میان رفته که به سختی 
همه ي قطعات بر جاي مانده از سنگ ساخته شده  و در حالی که هر . خ دست یافتاز کامی توان به تصویر درستی 

.  متر عمق دارد، قاب پنجره ها گاه قطعه سنگ یکپارچه اي است1.50و متر عرض 2.65 متر بلندي ، 2.5پنجره 
 تن 75ه قاب درها از قطعات بزرگ سنگ درست شده و هر درگاه نزدیک ب.  تن وزن دارد18چنین قاب پنجره اي 

براي ساخت این درگاه ها نخست قطعات عظیم سنگ را کنار هم نهاده وسپس در محل به طرح و شکل . وزن دارد
جاي . محل تالقی سنگ ها به استادي تمام مسطح شده و با رنگ سیاه چشم گیري می درخشد. دلخواه تراشیده اند 

نگ نبشته ي همه ي طاقچه ها و پنجره هاي تاالر شگفتی نیست که داریوش به دست آورد سنگ تراشان خود ، در س
. حتی پنجره هاي میان تاالر و ایوان از هر دو طرف داراي نبشته است . )15تصویر رنگی (اصلی و ایوان بالیده است

سنگی را داریوش ] قاب سنگی در / ستانآ[اردستان « : بار تکرار می شود18 جمعا )DPC(بانیسنگ نبشته ي سه ز
همه جا متن فارسی باستان را در میانه ي قسمت باال ، متن عیالمی سمت چپ وسط ومتن بابلی . »]  ساخته[شاه کرده 

  . سمت راست پایین آمده است
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ظاهرا اتاق هاي . هر درگاه داراي دو نگاره است که در دو طرف به صورت تصویر آینه اي رو به روي هم قرار دارند
در هر درگاه اتاق ها دو نگهبان نیزه دار ایستاده اند، . )86/4،3تصویر(ه استدو طرف ایوان حمام یا دست شویی بود

در دست نفر اول هر درگاه ، سپري بافته شده از چوب بید قرار . که به بیرون درگاه ، یعنی به ایوان ، نگاه می کنند 
  . )16تصویر رنگی: قس(دارد

روي سر تاج طالي بلندي با لبه . که در حال ترك کاخ استدر ورود به تاالر اصلی با نگاره ي شاه مواجه می شویم 
از سوراخ هاي کوچکی که  . )88تصویر(، به وضوح پیداست جعد مو ، که روکشی از فلز داشتهاي کنگره دار دارد و

دو مالزم ، با قدي . استروي گردن و سینه و یا روي مچ شاه است معلوم می شود که او گردن بند و دست بند داشته 
در دست یکی از این دو ، که ریش دارد، یک چتر آفتابی است تا وقتی . ه مراتب کوچک تر ، شاه را همراهی می کنند ب

ظر مقام از آن دیگري باالتر است، زیرا ظاهرا این مالزم از ن.شاه کاخ را ترك می کند، از تابش خورشید در امان باشد
نفر دوم بدون ریش است، با یک دست مگس پرانی را روي .  استکه در هر دو درگاه پیش از آن دیگري قرار گرفته

در هر طرف این نگاره یک نبشته ي سه زبانی وجود . سر شاه نگهداشته و روي دست دیگر حوله اي انداخته است
ترتیب این نبشته ها طوري است که متن فارسی ازدو طرف ، اولین نبشته اي است که در وسط ومتن بابلی رو به . دارد

  ». داریوش ، شاه بزرگ، شاه شاهان ، شاه کشورها ، پسر ویشتابپ هخامنشی این کاخ را ساخته است«: داخل است
آن روزها هم مانند امروز داریوش به هر بیننده اي تفهیم می گند که تصاویر ، نوشته ها و تمامی کاخ به فرمان او 

گروته فند به کمک آن توانست براي .  نبشته اي است که فباید فراموش نکنیم که این نبشته ، همان. ساخته شده است
  .نخستین بار خط میخی فارسی باستان را بازبخواند

 از تاالر اصلی ، دو در به طرف شمال ، به دو اتاق بزرگ که سقف رهر کدام بر چهار ستون لمیده بود، گشوده می شود
ه با شاه روبروییم که این بار در حال وارد شدن از اتاق دوبار. نگاره هاي هر دو در یکی است . )86/6،5تصویرهاي (

در این جا هم جاي گردن بند ودست بند به چشم می خورد و شاه تاجی بر سر . )89تصویر(هاي درئنی به تاالر است
وجود شیاري مثلثی شکل روي چانه ي داریوش جلب توجه می . داردکه دراصل پوششی از ورقه ي طال داشته است

ازسفالی مخصوص به رنگ آبی مصري ویا حتی از : را ریش شاه در این نگاره از جنس دیگري بوده استظاه. کند
سنگ الجورد ، در هنر هخامنشی رنگ آبی ریش بسیار مورد توجه بوده است و قطعات زیادي از آن در صفه ي تخت 

 این که این جا در درون کاخ ، نیازي اال. شاه را همان مالزمان درگاه جنوبی همراهی می کنند. جمشید پیدا شده است
ظاهرا این ژست . مالزم ریش دار ـ چون چتر ندارد ـ دست هاي اش را روي هم گذارده است. به چتر آفتابی نیست

در زمان شاهان بعدي هخامنشی به این رفتار . مخصوث همه ي خدمتکارانی است که در حال گوش به فرمانی بودند
   .بیش از پیش توجه می شود
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 5این اتاق هاي جانبی مجموعا .  و چند اتاق جانبی آن توجه بیشتري شده)86/6تصویر(ق هاي جبهه ي شمالیتابه ا

در دیوار غربی و شرقی ، دو در کامال رو به روي هم  . )86/9،7(باب اند که به یه اتاق آن می توان مستقیما راه یافت
درگاه هاي شرقی و . )86/11،10تصویر( این درها قرارداردساخته شده و پستوي کوچکی در سمت شمال ، پشت

بر بدنه ي جنوبی هر دو درگاه خدمتکاري .  با هم هماهنگی ندارند، اما نگاره ي آن با هم برابرند6غربی اتاق شماره ي 
ي بر بدنه ي شمالی  ،خدمتکار. )90تصویر(نقش شده که در دستی روغن دان و در دست دیگر حوله اي گرفته است

 )86/7تصویر(قسمت جنوبی باز می شودیک در دیگر به اتاق جانبی . دیگر با عود سوز وسطل زغال نقش شده است 
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.  نقش شده انددر نگاره ي درگاه این اتاق ، هر دو خدمتکار درهاي شرقی و غربی با هم. که به تاالر اصلی راه ندارد
ان و هم خدمتکارانی که عود سوز وسطل در دست دارند در ، هم خدمتکارانی که حوله و روغن دیعنی در هر دو طرف

متاسفانه این قسمت از کاخ به شدت آسیب دیده و نمی توان به . )121تصویر: قس(حال ورود به اتاق خصوصی اند
در درگاه اتاق شمال غربی کاخ هم ، که به اندازه ي اتاق قبلی ولی با دو پستو . کاربرد تک تک اتاق ها پی برد

  .  ، باز هم دو خدمتکار یاد شده به چشم می خورند )86/5(است
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   گاو نر در پرسپولیسسرستون با نقش: 10تصویر 
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کاخ داریوش شاه با مدخلی با ابهت و چهارچوب پنجره هاي رو به شمال: 15تصویر  
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قسمت شمالی پلکان شرقی آپادانا در پرسپولیس، در دو ردیف پایین اشراف زادگان و صاحب : 14تصویر
.شاه و ولیعهد آورده می شدمنصبان عالی رتبه حکومت ایستاده اند، در قسمت باال مرکب سلطنتی به حضور پاد  
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در بدنه ي درگاه . )86/5تصویر(در تاالر اصلی دو در رودرروي ، در شرق و غرب ، به اتاق هاي جانبی باز می شود

 چیرگی شخص شاه بر پلیدي در حال مبارزه با حیوانی افسانه اي نقش شده، که مظهر» شاه پهلوانی « هاي این درها 
پهلوان آستین هاي گشادش را طوري باال زده که لبه هاي آن روي شانه افتاده ، به منظور دست  . )91تصویر(هاست

پهلوان با دستی کاکل و یا به . یابی به حداکثر تحرك دامن بلند چین دارش ر انیز به صورت پیش بند در آورده است
پهلوان ما چون در هر دو .  گرفته و با دستی دیگر دشنه اي را بر بدن ا وفرو برده استعبارت دیگر شاخ هاي حیوان را
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نقش در حال نگاه کردن به تاالر اصلی است، در یک درگاه راست دست و در درگا مقابل چپ دست تصویر شده 
درگاه غربی هیوالیی است نقش . همین پهلوان در درگاه شرقی در حال نبر د با شیري است که بر دو پا ایستاده . است

در قسمت غربی در دومی هست که به پستویی باز می  . )91تصویر(شیر تن و بال دار و عقرب دم
اما این پهلوان ، . دردرگاه این در نیز شاه پهلوانی است که شاخ گاو نري را براي نبردگرفته است. )86/14تصویر(شود

اتاقی که در پشت این درگاه قرار گرفته از طریق . ان نگاه می کند در هر دو مجلس ، به بیرون یعنی به وارد شوندگ
در بدنه ي این درگاه، مانند درگاه هاي اتاق هاي نگهبانی ایوان، دو نگهبان . دري دیگر به فضاي آزاد منتهی می شود 

  .نیزه دار درحالی که به بیرون چشم دوخته اند و در ورودي را می پایند ، پاس می دهند 

  
ریوش با نگاره هاي کاخ اختصاصی ، تزیینات آپادانا و نقش هاي آرامگاه اش از نظر هنر تصویر سازي و نقش بندي  دا

صفه ي تخت جمشید ، همواره و همیشه ، به همان نقش ي بعدي ادر همه ي بناه. سرمشق جانشینان خود قرار گرفت
  .  ناچیز و نادر است  متداول زمان داریوش برمی خوریم وتغییرات رخ داده بسیارهاي

با بررسی همه ي نگاره هاي درگاه هاي کاخ داریوش درمی یابیم که به مخاطب همه ي این درگاه ها و همچنین سنگ 
این طرح ها زمانی ارزش دارد که کاخ واقعا . نبشته ها همیشه وارد شوندگان به کاخ و حاضران در تاالر اصلی بوده اند

ازاین روي ، برخالف تصور رایج ، این کاخ به زحمت کاخ .  در معرض دید باشد براي دبدار کنندگان ساخته و
نگاره هاي درگاه هاي شرقی وغربی تاالر . ، بل دفتر کار داریوش و مرکز اداره ي امور مملکتی بوده استمسکونی 

کایت دارد که این بنا کاخ اصلی ، که شاه پهلوان را در حال از پاي در آوردن جانوران افسانه اي نشان می دهد، نیز ح
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خشیار شا از نقش هاي این کاخ براي تاالر بزرگ بار خود، یا به اصطالح تاالر صد . اختصاصی داریوش نبوده است
  . ستون ، استفاده کرده است

ت ، احتماال برا اقامت در نظر گرفته شده بود و شاید یکی از این دو براي استراح)86/6،5تصویر(اتاق هاي شمالی کاخ
تنها معتمدین بسیار نزدیک و کارمندان عالی رتبه دیوان عالی اداري حق ورود به این اتاق ها . حین کار شاه بوده است

  . را داشته اند
در هر حال به نظر می رسد که داریوش روي صفه ي بزرگ تخت جمشید چیزي جز مرکز دیوانی شاهنشاهی پارسی 

و خانواده اش و همچنین ابواب جمعی دربار ، باید جدا از صفه و در محل اختصاصی سکونت او  . بنا کرده باشد
تا وقتی که در بقایاي ساختمان هاي کشور شده تا در این دشت ، . جایی در دشت باز  زیر دست صفه بوده باشد 

  .جست و جوي کافی نشود، نمی توان گفت که آیا یکی از ساختمان ها ، کاخ اختصاصی داریوش بوده است یا نه 
  
هنگام درگذشت داریوش، کارهاي ساختمانی تاالر بار بزرگ آپادانا و کاخ داریوش، به پایان   دیگر بناهاي صفه ـ. پ

به دستور او . ادامه ي کار بر دوش پسرش خشیارشا افتاد  که طبق برنامه موفق شد کار را به پایان برساند. نرسیده بود
.  کردند، حجاران در آن نگاره هایی آفریدند و کار در آپادانا نیز ادامه یافتپلکان منتهی به ایوان کاخ داریوش را تمام

 ، ولی این کارهایی نبود که عطش )87تصویر(خشیارشا در سنگ نبشته هاي اش به اتمام این کارها اشاره می کند
ساب شخص او نوشته او می خواست ساختمان هایی را بسازد که نقشه و اجراي آن ها به ح. سازندگی او را فرونشاند

  .شود
. در مرحله ي نخست، طرح کاخ ها و حرم سراهایی را ریخت که می بایست بر ساختمان هاي پدرش پیشی گیرند

 در جنوب صفه، مناسب ترین مکان براي )92/20،16تصویر(خشیارشا جنوب فضاي میان کاخ داریوش و خزانه را
محل پلکان آپادانا قرار داشت و باید جا به جا می شد تا مکان اما در این . برنامه هاي ساختمانی خود تشخیص داد

  .مناسبی براي برنامه هاي جدید ساختمانی فراهم آید
 که به )92/1 ،تصویر17تصویر رنگی (پس دستور داد تا در سمت غربی صفه، یعنی شمال آپادانا، پلکانی عظیم بنا کنند

. )92/2تصویر(رشا در کتیبه اي سه زبانه به این دروازه داده استاین نامی است که خشیا. دروازه ي ملل اشراف داشت
دروازه با موجودات افسانه اي برگرفته از هنر آشوري نگهبانی می شود و الگوي آن دروازه اي است که کورش بزرگ 

سیدن  ي کسانی که به تخت جمشید می آمدند براي ر-از این پس همه. )2، بخش 4فصل: نک(در پاسارگاد ساخته بود
اما با این دروازه وضعیت عوض شد، زیرا هر کس که از دروازه ي . به صفه ناگزیر باید از این دروازه عبور می کردند

 میگذشت پیش از هر چیز جبهه ي شمالی آپادانا را می دید، دیگر منظر اصلی کاخ، که سمت شرق آن )93تصویر(ملل
  .و دستگاه اش به دیدار کننده اي بود که به کاخ نزدیک می شدبود، دیده نمی شد و پشت شاه بر تخت نشسته و دم 
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خشیارشا دستور داد تا نگاره ي شرق آپادانا عینا . براي حل مشکل ،الزم بود بر شمالی آپادانا به منظر اصلی تبدیل شود
  !در بر شمالی نیز تکرار شود

حاال بنا فقط . یزان معتناهی از درخشش و کاربرد آن کاستاین راه حل البته به ساخت سنجیده ي آپادانا لطمه زد و به م
از تغییراتی که در تکرار نگاره هاي شرق آپادانا در بر شمالی به وجود آمد، می توان به . تظاهري بود از شکوه و قدرت

 شرقی به نگاره هاي جدید به هیچ وجه از دقت عملی که در جبهه ي. میزان شتاب خشیارشا در این جابه جایی پی برد
. در تناسب اندام ها مهارتی نیست و اغلب از پرداختن به جزئیات صرف نظر شده است. کار رفته برخوردار نیست

با هم )94تصویر( و شمالی را )71تصویر(کافی است که هیئت نمایندگی زرنگی و رخجی هاي پلکان هاي شرقی
  .مقایسه کنیم



 

 

111 

  
  
  

.  پلکان شرقی به ظرافت تزیین شده ولی در پلکان شمالی بدون نقش استمثال ظرف هایی را که هدیه آورده اند، در
همچنین موهاي اعضاي هیئت در پلکان شرقی به ظرافت تمام مواج است ولی در پلکان شمالی همین موها خشن و 

تیب می به همین تر. شلوارها هم در پلکان شرقی به مراتب زنده تر به نظر می آید. عاري از ظرافت حجاري شده است
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توان همه ي قسمت هاي سنگ نگاره را مقایسه کرد تا معلوم شود جزییات بسیاري در پلکان شمالی ندیده گرفته شده 
  .این جزییات و کمبودها رابه هنگام رنگ آمیزي با رنگ پوشانده اند. است

ن ایوان تقلیدي است از پایه ستون پایه هاي ای. )92/10تصویر(براي ورودي اصلی و جدید آپادانا ایوانی نیز ساخته شد
تکرار ستون پایه هاي مزین به غنچه ي نیلوفر و نخل .  که با برگ تزیین شده)،چپ39تصویر(هاي ساده ي ایوان غربی

به این ترتیب میان ستون پایه هاي ایوان غربی و شمالی تفاوت فاحشی .  زمان زیادي الزم داشت)9/36(پلکان شرقی
 تک برگ ها، در ایوان غربی بسیار دقیق و نک تیز است ولی در پلکان شمالی، همین کنده کاري تک.دیده می شود

براي جبران این نقیصه خشیارشا خواست تا به . )39تصویر(برگ ها با کناره هایی برآمده و غیر مشخص نقر شده است
ن هاي تاالر آپادانا الگو مجموعه ي ستون ها شکوه بیشتري ببخشد و دستور داد براي سر ستون هاي ایوان از سر ستو

اما بر خالف انتظار، به هنگام . به این ترتیب در این جا نیز با سر ستونهاي مرکب خوش باال رو به رو می شویم. بگیرند
  .ورود به تاالر اصلی، نقش سنجیده و تاثیر فزاینده اي چشم انداز لوث می شود

بر آهنگ فعالیت هاي . م. پ479 و 480الته، در سال هاي خشیارشا پس از شکست از یونانیان در جنگ ساالمیس و پ
. شاید می خواست با ایجاد شکوه و جالل بیشتر در داخل کشور ، از تاثیر این شکست بکاهد. ساختمانی اش افزود

 ولی در آن نگاره خشیارشا در مقام. شاید در همین زمان بود که دستور جا به جایی نگاره ي مرکزي پلکان آپادانا را داد
. عهدي پشت پدر ایستاده بود و اینک که مدت ها از سلطنت اش می گذشت این نگاره چون خاري در چشمانش بود

 نفره ي نگهبان را، که رو در روي هم ایستاده اند و یک در 4فرمان اد تا نگاره را از محل دور سازند و تصویر دو گروه 
با  این همه او نگاره ي . ن بنشانندآ، به جاي )180تصویر( دارند میان لباس سواران ایرانی و دربار هخامنشی بر تن

ولیعهدي خویش را نابود نساخت بل دستور داد که آن را در حیاط خزانه، یعنی محلی که چندان در دید رس نبود، 
نخستین بار . ندخواند» نگاره خزانه « باستان شناسان این نگاره را در حیاط خزانه یافتند و اصطالحا آن را . نصب کنند

 دست اندر کار مرمت تخت جمشید 70 و آغاز دهه ي 60زوج ایتالیایی تیلیا ،که با همکاري حکومت ایران در دهه ي 
  .بودند، توانستند به محل واقعی این نگاره پی ببرند
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اجراي چنین طرح از آن جا که . خشیارشا مصصم شد تا تاالر بار بزرگ دیگري، باشکوه تر از آپاداناي پدرش، بسازد

عظیمی بر روي صفحه ي تخت جمشید به سختی امکان پذیر بود، شاه از ساخت ایوان هاي بیرونی چشم پوشید و 
 متر زیر بنا 4700 متر مربع آپادانا، 25/3660تاالر او، درمقابل . تنها به ایوان جبهه ي ورودي درشمال قناعت کرد

. )92/6تصویر( ، این بنا تاالر صد ستون نام گرفت)95تصویر( آرمید ستون می100داشت و از آن جا که سقف اش بر 
دو در روبه رو ، در شرق و غرب تاالر، به . در گاه هاي این تاالر مانند درگاه هاي کاخ داریوش مزین به نگاره است

.  نگه داري میشددراین اتاق ها مبل ها و دیگر وسایل مورد نیاز پذیرایی هاي بزرگ. اتاق هاي جانبی منتهی می شود
براي .  با جانوران افسانه اي تزیین شده است)91تصویر(درگاه هاي این اتاق ها با نقش شاه پهلوان هاي در حال نبرد
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نگاره هاي درگاه ورودي هاي اصلی، که در جبهه ي شمالی قرار دارد، از پلکان آپادانا الگو گرفته شد ه است و درست 
 ، رییس تشریفات در برابرش ایستاده و پشت )96تصویر( مرکز مجلس بر تخت نشستهمانند آن ، شاه در قسمت باالي

مالزم عالوه بر حوله اي که در یک دست دارد مگس پرانی را نیز . تخت مالزم خاص و اسلحه دار شاه ایستاده اند
ن به وضوح نشان طبیعی است که در این جا دیگر از ولی عهدي خبري نیست و همی. باالي سر شاه نگه داشته است

حاال، در تاالر صد ستون ، او . می دهد که واقعا خشیارشا بخش مرکزي نگاره هاي پلکان آپادانا را جا به جا کرده است
بر تخت شاهنشاهی پارس و در مقام یک فرمانفرما تکیه زده و پنج گارد شاهی در پایین تخت ایستاده اند که سمبلی از 

  .نظم در امپراتوري وي اند
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فقط شاه است با : نگاره ي بر تخت نشینی شاه در درگاه جنوبی تاالر صد ستون، اما بسیار جمع و جورتر، تکرار شده 

. در این جا هم از ولی عهد نشانی نیست . )97تصویر(مالزمی، که پشت سر او ایستاده و مگس پرانی در دست دارد
در مقایسه ، این درست همان . تخت بر آن نقر شده روي سر خلق هاي امپراتوري حمل می شودپایه اي که نگاره ي 

در این جا نمایندگان خلق ها در دو بدنه ي درگاه تقسیم . طرحی است که داریوش براي آرامگاه اش در انداخته بود
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همه ي نگاره ها، . اه دوبار آمده استشده اند؛ نیمی در بدنه ي شرقی و آن نیم دیگر در بدنه ي غربی و ناگزیر نقش ش
درست مثل کاخ داریوش، به گونه اي نقر شده که گویی به سوي کسی که وارد می شود و یا کسی که در تاالر است 

درهاي جنوبی به راهرویی باز می . )92/6تصویر(ورودي رسمی تاالر صدستون در جبهه ي شمالی است. نگاه می کنند
فقط شاه و خدمه ي اختصاصی حق استفاده . )92/20،16تصویر(ر و یا به حرم سرا می رودشود که به کاخی جنوبی ت
  .از این راهرو را داشته اند

ساختمان :  باید درجنب و جوش و فعالیت ساختمانی گذشته باشد)م.پ465-486(تمام مدت فرمانروایی خشیارشا
 ، پیش تاالر و پلکان پرنگاره ي منظر جدید )92/2،1تصویر(هایی چون دروازه ي پرکار ملل و پلکان مربوط به آن

، )92تصویر( ، کاخ ها و حرم سراهاي جدید ، که تمامی بخش جنوبی صفه را می پوشاند)92/10تصویر(شمالی آپادانا
، از )92/24،23تصویر(تغییر نقشه ي ساختمان که سبب شد خزانه ي ساخت داریوش که یک بار نیز توسعه یافته بود

 نشینی کند تا جاي کافی براي ساخت حرم سرا فراهم آید و توسعه ي ان در سمت شمال که تقریبا سمت غرب عقب
 و باالخره و به خصوص تاالر بار بزرگ جدید ، یعنی تاالر صد ستون ، و )92/5تصویر(تا تاالر صد ستون کشیده شد

  .ی بزرگی تبدیل شده باشدتمام آن سال ها تخت جمشید باید به کارگاه ساختمان. )92/6تصویر(ضمائم آن
خشیارشا آن قدر عمر نکرد تا شاهد اتمام بناي ساختمان هاي عظیم تخت جمشید باشد و همان طور که او ناگزیر شد 

، نیز پی گیر کار ساختمان هاي نیمه تمام )م.پ424-465(کارهاي ساختمانی پدر را دنبال کند، پسرش اردشیر اول
پدر » هدیش«دشیر گزارش می دهد که کاخ ، که تکه هایی از آن در دست است، اردر سنگ نبشته اي به سه زبان. شد

  .را او به پایان رسانیده است
 و از محل تجمع بزرگ )6و10 میان92تصویر(ساخت تاالر صد ستون، راهرویی دراز بین آن و تاالر آپادانا فراهم آورد

 معمارانه ي این دو بنا و نیز براي ایجاد یک نقطه ي اختتام براي پیوند. مقابل منظر اصلی آپادانا چیزي بر جاي نگذارد
براي بیننده اي که از را جدید، از سمت شمال غربی، به صفه می آمد، به دستور اردشیر راهروي میان صد ستون و 

 تا این دو بنا را به صورتی یکدست به یکدیگر پیوند )92/12تصویر(آپادانا به دروازه اي مجلل تبدیل شد
  .)98تصویر(زند

سه مدخل این دروازه، فضاي باز صفه ي شمال را به کاخ اختصاصی ، کاخ مسکونی در جنوب و حرم سرا در جنوب 
نگاره ي درگاه هاي شمالی و . مشهور شد» سه دروازه «  متصل میکرد و به همین دلیل به )92/20،16تصویر(شرقی

 و شاه را نشان می دهد که همراه دو )88تصویر(استجنوبی کپی نگاره ي درگاه جنوبی کاخ اختصاصی داریوش 
سه دروازه « با این تفاوت که در . مالزمش و همان چتر آفتابی، مگس پران و حوله اي در دست، کاخ را ترك می کنند

این همان نقشی است که . )24تصویر رنگی (مظهر اهورامزدا نیز شاهد آن هاست که فراز سر شاه معلق است» 
اردشیر بر » سه دروازه« در بدنه هاي درگاه شرقی . )99تصویر(درگاه هاي تاالر صد ستون نیز آورده استخشیارشا در 

 و )97تصویر(تختی نشسته است که مانند نگاره ي صد ستون، پایه هاي آن بر سر خلق هاي امپراتوري حمل می شود
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 می شود که بر خالف خشیارشا، خاطره ي ولی معلوم.مانند نگاره ي پلکان آپادانا، پشت سر وي ولی عهدي قرار دارد
  .عهدي بر دوش اردشیر سنگینی نمی کرده است
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، یکی از سه )23-92/25تصویر( خزانه در گوشه ي جنوب شرقی صفه ي بزرگ تخت جمشید-عمارت خزانه. ت
یشتري داشت نزدیک و از آن جا که ارباب رجوع ب . )34تصویر(بناي اولیه اي است که به فرمان داریوش ساخته شد

  .ترین بنا به ورودي صفه در جنوب بود
خشیارشا را مجبور کرد تا محل ورودي را تغییر دهد و بخشی از خزانه را )92/20،16تصویر( بناي کاخ و حرم سرا 

شمیث نقشه ي اصلی روزگار نخست . به رغم این دگرگونی، حفاران به ریاست ف. ببرد  تا جاي حرم سرا باز شود
  .)100تصویر( را بازسازي کنندخزانه

  
  

 متر با 90/61 متر و پهناي 70/120خزانه ي نخستین مستطیل بزرگی بود به درازي  -مرحله ي نخست .1
.  متر و بدون پنجره ، مانند یک دژ ، باال رفته بود11این دیوارها، به ارتفاع تقریبا . دیوارهایی از خشت خام

پیرامون بنا را گرفته بود و دیوارهاي قطور داخلی آن ها مانند دیواري ردیفی از اتاق هاي مستطیل شکل باریک 
درون بنا اتاق هاي وسیع دیگري بود که هنوز نمی دانیم نور آن .دیگر، بر ضخامت دیوار اصلی خزانه می افزود

 و به شاید سقف این تاالرهاي درونی از دیوارهاي اصلی پیرامون مرتفع بود. ها از کجا تامین  می شده است
به هر حال تصور این که کارکنان خزانه . وسیله ي پنجره هاي کوچکی در قسمت باالي بام، نور می گرفت

  .دائما با مشعل هاي فروزان در میان کاالهاي انبار شده این سو و آن سو می رفته اند، آسان نیست
رفتگی هایی با دست اندازهاي پلکانی از دیوار بیرونی پنجره اي نداشت، اما فاصله با پیش آمدگی ستون مانند و فرو

با این . میان هر پی آمدگی ستون شکل، شکافی به صورت پیکان در آورده بودند. )101تصویر(یکنواختی خارج می شد
  .شیوه از طریق بنا ها و معبدهاي بابلی متاخر آشناییم
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. )100/1تصویر( ساختمان قرار داشتورودي عمارت خزانه در جناح غربی، یعنی در مناسب ترین راه دسترسی به

مراجعین به خزانه در این ورودي خود را معرفی . پشت در ورودي اتاق کوچکی بود که می توانست اتاق نگهبانی باشد
تشریفات اداري برگزار می شد و مراجعه کننده اجازه ي ورود به ساختمان را می . میکردند و علت مراجعه را می گفتند

با . )100/3،2تصویر( درازي می گذشت که در چپ و راست آن دو اتاق بزرگ یک اندازه بوداز راهروي. گرفت
در برخی از . تمامی ستون پایه هاي عمارت خزانه شکلی واحد داشت.  ستون قرار داشت4سقف هایی که هر یک بر 

ون پایه ها سقف هاي شاید این ست. تاالرها زیر این ستون پایه هاي سنگ آهکی سنگی چهارگوش افزوده شده بود
 سانتی متر 40 تا 35بر روي ستون پایه ها تیرك هاي چوبی عمودي به قطر . بزرگ تر یا مرتفع تر را نگه می داشت

 سانتی متر 10 تا 8دور این تیرك ابتدا شاخه هایی پیچیده می شد و سپس اندودي گلین به کلفتی . قرار می گرفت
در نهایت ستون ها را به .  سانتی متر می رسید60 تا 50رتیب قطر ستون ها به به این ت. روي شاخه ها را می پوشاند

رنگ هاي درخشان سرخ آبی و سفید در می آوردند که بقایاي ناچیزي از این اندودهاي رنگین به دست آمده 
  . با کمک این بقایا قادریم برداشتی از شکل و وضع ستون هاي داشته باشیم. )102تصویر(است
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وه از ستون سازي آدمی را به یاد گزارشی می اندازدکه استرابون، جغرافی دان یونانی، که حدود آغاز میالد مسیح این شی
  : ، درباره ي خانه هاي بابل می دهد)1 ،بندXVIکتاب (می زیسته

یچ ، سپس این تیرك ها را از ابتدا طناب پ. چون چوب و تخته نایاب است، خانه هایشان را از تیرك نخل می سازند« 
  ».اندود و در نهایت نقاشی می کنند

  .این همن سبکی است که در نماي بیرونی طاق بندي عمارت خزانه نیز اعمال شده است
 اتاق هاي کوچک تري )100/3،2تصویر(ممکن است درون دو اتاق بزرگی که در چپ و راست راهرو قرار داشت

نامه ها در این اتاق ها . ي کارهاي روز مره ي مراجعین بوده اندبوده که در آن کارمندانی می نشسته اند که پاسخ گو
مبادله می شد، ادارات و سرپرستی هاي منطقه ي پارس حساب هاي خود را به ممیزین در این محل ارجاع می کرده 

اس، در این جا بود که بسته هاي مالیاتی گوناگون مانند لب. اند و احتماال در همین مکان بایگانی می شده است
. این بسته ها بازدید و ثبت و محموله هاي گران بها در خزانه حفظ می شد. زیورآالت و ظروف را تحویل می دادند

 )100/5،4تصویر( ستون36تاالرهاي بزرگ دو سوي راهروي ورودي، یعنی دو تاالر شمالی متصل به هم، هر یک با 
در دیوار تاالرهاي .  براي همین منظور بود)100/7،6یرتصو( ستون24و دو تاالر دیگر در جنوب ساختمان هر یک با 

جنوبی طاقچه هاي گودي براي انبار کردن ظروف گران بها، شیشه و یا پارچه هاي نفیسی که الزم بود از رطوبت زمین 
مالحظات راه این تاالر ها ، بنا به . ورودي باز نمی شداز این تاالرها دري به راهروي . در امان باشد، تعبیه شده بود

. به این ترتیب دستبرد و فرار سریع از این تاالرها کار آسانی نبود. )100/8تصویر(امنیتی ، از حیاط بزرگ میانی بود
پشت دیوار شرقی امارت خزانه، حیاط بزرگی بود که فقط معدودي از کارمندان و ارباب رجوع، در شرایطی استثنایی 

پیرامون حیاط می توان چنین استنباط کرد که مرکزیت دیوان خزانه داري در از اتاقهاي . در آن رفت و آمد داشته اند
چهار سوي حیاط چهار بناي ایوان دار بود که . قطعا محوطه ي حیاط زیبا و آراسته بوده است. این جا قرار داشته است

این ایوان ها با ایوان غربی شش ستون و سه ایوان دیگر هر کدام چهار ستون داشته است شاید حاشیه ي درهاي 
نوارهاي نقاشی تزیین می شده و چنانچه در توسعه ي بعدي ساختمان خواهیم دید ، جنس این درها از چوب بوده و 

بقایایی از . تزیینات برنزي زیادي ، گاه با روکش طال ، به شکل گل میخ هاي نیلوفري و جانوران افسانه اي داشته است
ینی ، مخصوصا قطعاتی از حیوانات و همچنین خورشید بال دار در همه جاي این گل میخ ها و دیگر طرح هاي تزی

   .امارت خزانه به دست آمده است
اتاق کوچک . رو به روي ورودي حیاط یعنی در ایوان شرقی دو در شمالی و جنوبی به دو اتاق کوچک باز می شد

 متر 140سقف این تاالر . )100/10صویر ت(شمالی مستقیما به تاالري که در این سمت ساخته شده را داشته است 
مربعی بر شش ستون در دو ردیف استوار قرار داشت و در داخل آن ، دو اتاق کوچک بر دیوار شرقی امارت خزانه 

سقف .  نیز راه می گشود)100/11تصویر (شمال ایوان به تاالر شرقیاتاق کوچک واقع در سمت . تکیه داده بوده است
، که  ستون یک ردیفه استوار بوده است این تاالر هم دو اتاق جانبی داشته که اتاقک جنوبی ایوان 5این تاالر دراز بر 
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 ، که دو در از آن به دو اتاق )100/12تصویر(قرینه اتاقک شمالی است ، به یک اتاق مربع چهار ستونی می پیوسته
انه مجموعه ي اداري دژ مانندي بوده به این ترتیب جناح شرقی عمارت خز. جانبی عمود بر هم باز می شده است

  .است با سه تاالر کامال متمایز که در عین جدایی واحدها ، ایجاد ارتباط میان آنها آسان بوده است
وسوسه انگیز است که این مجموعه را مقر بلند پایه ترین کارمندان امپراتوري بزرگ ایران یعنی دفتر کار رییس 

دفتر کار  )100/10تصویر(اگر تصورمان درست باشد، احتماال تاالر بزرگتر شمالی. تشریفات و قائم مقام وي بدانیم
در این صورت تاالر میانی می .  از آن قائم مقام وي بوده است)100/12(رییس تشریفات و تاالر کوچک تر جنوبی

لوح هاي گلی اد ، یعنی تواند دفتر مخصوص منشی هاي این دو و  اتاقهاي جانبی محلی براي بایگانی پرونده ها و اسن
  . و چرم نبشته ها بوده باشد

از کف این اتاق ها حتی . )100/13(مارت خزانه، براي بایگانی اسناد، دو اتاق دراز ، در جنوب حیاط درونی داشتع
از سخن عزرا نیز که البته . باسمه ي چند سند نیز به دست آمده ، که روزگاري در قفسه هاي چوبی قرار داشته است

امارت «او به . ربوط به بابل است می توان نتیجه گرفت که امارت خزانه در اختیار دیوان عالی اداري بوده استم
  .اشاره می کند» بایگانی اي که در آن اشیاءگرانبها انبار شده است

مدخل و دو این تاالر هم یک اتاقک کوچک در . د )100/9(به تاالر دیگري در شمال  حیاط درونی نیز باید اشاره کر
از دري که در دیوار . اینجا می توانست دفتر کار رییس خزانه داري دربار بوده باشد. اتاق جانبی در پشت داشته است 

 باز می شد و به تردد بلند پایه ترین کارمندان خزانه اختصاص داشت، دسترسی آسان و سریع به حیاط شمالی خزانه
به این ترتیب همه ي بلند پایگان دیوان پارسی در گرد حیاط درونی . ر بودمرکزي میسدرونی و ساختمان هاي اداره ي 

گوناگون در خزانه ي تخت جمشید به هم می همه ي سر نخ هاي تشکیالت و سازمانهاي . خزانه جمع بوده اند
  .که تدارکات کارگران دربار تا المائیس تامین و پرداخت می شدپیوست و سرانجام از این خزانه بود 

ممکن است همزمان با آماده .  مالی  و نبض تپنده ي دربار داریوش بود-ن ترتیب امارت خزانه مرکز امور اداريبدی
شدن صفه ي تخت جمشید ساخت امارت خزانه نیز آغاز شده باشد به خصوص که صرفنظر از ستون پایه ها، درگاه ها 

ته و از این روي کار ساختمان پیشرفت زیادي داشته ، ساختمان این محل فقط با خشت خام باال رفو دیگر اجزاء مهم 
بنابراین میتوانیم با . در واقع امارت خزانه اولین بنایی است که در صفه ي تخت جمشید بهره برداري شده است. است

 تقریبا تمام - برخالف عادت همیشگی خود–لوح هاي عیالمی چنین تصور کنیم که فرنکه رییس تشریفات تکیه بر 
را در تخت جمشید حضور داشته و از دفتر کارش در امارت خزانه به کارهاي ساختمانی آپادانا و کاخ . م. پ499سال 

  . داریوش نظارت و به پیشرفت بناها کمک کرده است
از این بنا فرنکه می توانست است خیلی سریع به کارگاه هاي ساختمانی دسترسی پیدا کند و خود شخصا شاهد 

از یک خروجی شمالی که ظاهرا مخصوص کارمندان بلند پایه بود ، راهی از حیاط مرکزي . دپیشرفت عملیات باش
  . دیوان اداري به بیرون گشوده می شد
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به . امارت خزانه را با وجود تاسیسات بزرگی که داشت با کمبود فضا مواجه کرد  گستردگی کار – مرحله ي دوم

 خزانه را در جبهه ي شمالی چندان توسعه دادند که امارت خزانه ي طوري که داریوش ناگزیر فرمان داد تا امارت
جالب ترین قسمت این توسعه تاالر عظیمی است که در مرکز  . )103/2تصویر(مارت قبلی شدعجدید تقریبا دو برابر 

اد ستون ها را  ستون تکیه داشت، اما تغییرات زمان خشیارشا تعد121سقف این تاالر ابتدا بر . امارت خزانه ساخته شد 
 )104/15تصویر(سمت شرق بناي جدید ، حیاط نسبتا کوچکی با چهار ایوان. )104/14تصویر( عدد تقلیل داد99به 

هیئت عمومی این تاالر شبیه تاالري است که . )104/16تصویر(و یک تاالر با اتاقهاي جانبی در شمال آن ساخته شد
ر بناي جدید نیز پیش از ورود به تاالري که ده ستون د. )104/9تصویر(در شمال حیاط قدیم قرار دارد

سمت شمال تاالر نیز یک اتاق جانبی ساخته اند که احتماال .  اتاقک کوچکی ساخته شده است)104/16تصویر(داشت
در این صورت مکان مورد استفاده ي او و ابواب جمعی اش افزایش می . دفتر کار رییس خزانه داري دربار بوده است

  .  به انبار وسیع تازه ساخت نظارت و نزدیکی کامل تر داشت استیافت و
حاال دیگر رییس تشریفات و قائم مقام او میتوانستند دفتر و تشکیالت قبلی خود را در حیاط قدیمی 

 تعداد زیادي لوح گلی به دست آمده که به لوح هاي 16در حفریات تاالر شماره ي . گسترش دهند)104/8تصویر(
اکثر این لوح ها مربوط به پولهایی است که رییس خزانه داري به صورت نقره به . )کامرون: نک(ر استخزانه مشهو

 واقعا دفتر کار رییس خزانه داري دربار بوده و می 16این اسناد نشان می دهد که تاالر شماره ي . کارگران داده است
 که به تصادف در آتش پخته و براي ما باقی ستدانیم که این لوح ها فقط بخش کوچکی از بایگانی آن روزگاران ا

  . بقیه ي لوح ها دیربازي است که از هم پاشیده و باز نایافتنی شده است. مانده است
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، ورودي اصلی به )104تصویر(دیدیم که در زمان خشیار شا نماي پلکان به کلی دگرگون شد  ـمرحله ي سوم
. )92/20،16تصویر(ناي باشکوه کاخ جدید و حرم سرا آغاز گردیدشمال غربی انتقال یافت و در جنوب شرقی صفه ب

هنگامی که آشکار شد عمارت خزانه مزاحم کاخ و حرم سراي جدید است، تصمیم گرفتند قسمت هایی از غرب آن را 
  .)104/17تصویر( و به جاي تاالر بزرگی به عرض تمام عمارت خزانه ، در شمال بسازندببرند

  
مارت خزانه را تشکیل می دادتمام فضاي باقی مانده ي میان حرم سرا در غرب و تاالر صد ستون حاال مستطیلی که ع

. هر بنا با خیابانی از عمارت خزانه جدا شده بود و دري به آن گشوده نمی شد. در شمال را پر می کرد)92/6تصویر(
ی صفه که به خاطر بناي حرم سرا در غرب ورودي جنوب. تجهیز شودالزم بود تا به طور کلی تمام عمارت خزانه از نو 

تصور کردنی نبود . )104/8(غیر قابل استفاده شده بود، به دستور خشیار شا تقریبا به وسط جبهه ي شرقی منتقل شد
از کنار آپادانا بگذرند،  )92/1تصویر(غربیشمال که آن همه ارباب رجوع عمارت خزانه پس از باال رفتن از پلکان 

زیرا از طرفی این مسیر به خاطر کارهاي .  را دور بزنند تا به ورودي خزانه برسند )92/6تصویر(تاالر صد ستون
ساختمانی زیادي ، که حتما سال هاي متمادي ادامه داشته غیر قابل عبور بوده و به عالوه براي حامالن خزاین حتی 

بنابراین می توان چنین پنداشت . نی نبوده استاصلی کار آساپس از پایان کارهاي ساختمانی نیز استفاده اي از پلکان 
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که براي عمارت خزانه و دیگر تاسیسات تدارکاتی که در جناح شرقی قرار داشت دروازه ي ویژه ي حمل محموله در 
  و )92/36تصویر(این دروازه با دو باروي مستحکم حفاظت می شد. گوشه ي جنوب شرقی ساخته شده باشد

از آن پس از طریق . )104/18تصویر( جدید شرقی خزانه یک بناي نگهبانی دیگر ساخته شدبالفاصله پس از دروازه ي
 ، یعنی مقر رییس خزانه )104/15تصویر( ساختمان جدید خزانه درونییک اتاق ورودي دیگر مستقیما راهی به حیاط

 خشیار شا به زیبایی آراسته به این ترتیب حیاط جدید به قلب جدید خزانه تبدیل و به فرمان. ي دربار گشوده می شد
آن نگاره هایی را که خشیار شا دیگر نمی توانست در آن نبش چشمگیر پلکان ، در مهم ترین بناي شاهنشاهی . شد

ایران تحمل کند ، از مرکز پلکان آپادانا برکندند و در قسمت بریده ي عمارت خزانه در ایوان هاي شرقی و جنوبی 
، مجسمه هایی از جانوران نصب کردند که ابل درگاه مرکزي ایوان غربی و در شمال آن مق. حیاط خزانه کار گذاردند

اما به کمک قرینه هاي دیگري از این مجسمه ها می توان تصوري واقعی . اینک فقط روي از آن ها بر زمین باقی است
رد آن چه در ایوان . ه باشندباید در ایوان غربی مجسمه ي یوزپلنگی را گذارد . )107تصویر: نک  (از آن ها داشت

آن گونه که چشم انداز کسی که در حیاط . شرقی قرار دارد، کمی کشیده تر است و می تواند از آن گاو نري بوده باشد 
که بیننده محو تزیینات بیرونی بنا شود و چندان فضار ار چنان آراسته بودند . می ایستاده ، از این مجسمه ها پر می شد

تمام درهایی که از . پشت درهاي اتاق هاي رابط راهرو مانند قرار داشت. س درهاي بسته بود ، نیاندیشدبه آن چه در پ
. پیش از این به درهایی با قطعات تزیینی برنزي، اشاره کردیم. حیاط دیده می شد ، به غنی ترین وجهی آراسته بود

درها حاشیه اي به رنگ آبی براق . آمده استبقایایی از رنگ آمیزي چهار چوب درگاه هاي حیاط درونی به دست 
دندان . داشت که نوار سرخ رنگی در آن می گردید و گل میخ هاي سفید با مرکزي فیروزه اي در آن قرارنشانده بودند

در نخستین تغییرات خزانه . طرحی که به وفور به کار برده شده است. موشی هاي ظریفی گل میخ ها را قاب می گرفت
، که در حقیقت راه تردد مقامات بلند پایه بود، در )104/19تصویر(دیگري در شمال به بنا افزوده شدورودي هاي 

احتماال درهاي دیگر هم ـ حداقل . بقایاي این درها نیز نشانه هایی از این نقاشی هاي تزیینی به دست آمده است
  .  بر جاي نمانده استدرهاي اصلی ـ با همین روش تزیین شده بوده اند که البته اثري از آن

در جنوب شرقی صفه آغاز به حفاري کردند هرگز تصور ) شمیت(  ، که باستان شناسان به ریاست اشمیت 1935سال 
مولفان یونانی . زیرا تا آن زمان کسی از وجود عمارت خزانه آگاه نبود . نداشتند که چه چیزي در انتظار آن هاست 

اما آن چه رویاروي باستان شناسان قرار . گزارش هاي شگفت انگیزي داده بودنددرباره ي گنجینه هاي عمارت خزانه 
آن . از خود بر جاي گذارده بودند. م. پ330پس از غارت سال گرفت کم و بیش وضعیتی بود که سربازان اسکندر 

. برافروخته بودند چه را که یونانیان نتوانسته بودند با خود همراه ببرند طعمه ي لهیب آتش غرور و تعصبی شد که 
  :می نویسد» تاریخ« کوینتوس کورتیوس در کتاب خود به نام 

اما چون سربازان اسکندر قادر به بردن همه ي آن چیزهایی که پیش روي داشتند نبودند اشیا را به تصادف بر نمی .. «
 می دریدند تا هر یک صاحب آن ها لباس هاي شاهانه را. گرفتند، بلکه تنها چیزهایی پر ارزش را انتخاب می کردند



 

 

125 

ظرف هاي بی بدیل را با تبر خورد می کردند و هر چیز را که قادر به حملش نبودند سالم نمی . قطعه اي از آن شوند 
  )6،بند 7کتاب(. »هر کسی بخشی از مجسمه اي را که شکسته بود با خود می برد. گذاردند 

، یعنی قطعات پراکنده ي ظرف هاي سنگی گران بها در تاالر هاي آن چه را که امروز در حفاري ها به دست می آوریم 
نیم تنه ي مجسمه ي یونانی کالسیک ساخت آسیاي صغیر که می توانست . بزرگ ، گواه صحت این نوشته ها است 

 ، در راهروي دراز شمالی ـ جنوبی )105تصویر(براي شاهان پارس اهمیتی ویژه داشته باشد، و از نفایس خزینه بود
دست مجسمه در .  ، به دست آمده است)104/20تصویر(میانی عمارت خزانه ، یعنی بسیار دورتر از محل اصلی خود

  .  و دیگر قسمت هاي این مجسمه یافت نشد)104/17تصویر(تاالر بزرگ شمالی بود

  
ند ؟ دیودروس آیا اسکندر و سربازان اش در عمارت خزانه ي تخت جمشید به طور کلی با چه چیز هایی مواجه شد

  : سیسلی می نویسد
 هزار 120سقف ها از نقره و طال آکنده بود که در جمع بندي نهایی اگر طال را به نقره محاسبه کنیم ، جمعا بالغ بر « 

  )17،بند 17کتاب(» .تالنت نقره می شود
  :همین مورخ در جاي دیگر باز هم از شگفتی هاي تخت جمشید گزارش می دهد 
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بسیار ي از ... خانه هاي خصوصی در طول سال ها از ثروت و جالل انباشته بود . رین شهر زیر آسمان ثروتمند ت... «
از تخت جمشید نقره ي زیادي برده شد و طالي غارت شده هم . خانه هاي افراد عادي از انواع مبل و لباس مملو بود 

  )17،بند 17کتاب(» .ده پاداش فاتحان بودلباس هاي گران بهاي زیادي به رنگ ارغوانی و طال کاري ش. کم نبود
نویسندگان یونانی در کنار فلزات گران بها از مبل ها و لباس هایی که در میان خزاین شاهان بود همواره با آب و تاب 

  :مثال استرابون تاکید می کند که . چندان چیزي نمی گویند ] پول[زیاد نقل می کنند و در مجموع از سکه 
طال و ) پارس ها ( یشتر براي ساختن اشیاي قیمتی به کار گرفته می شود نه براي ضرب سکه و آن ها طال و نقره ب« 

  )3،بند 15کتاب(» .نقره را بیشتر مناسب ساخت هدایاي قیمتی می دانند که در انبارهاي خزانه نگهداري می شود
 میان خزاین شاهان بود همواره با آب و تاب نویسندگاه یونانی درکنار فلزات گران بها از مبل ها و لباس هایی که در

  :مثال استرابون تاکید می کند که. چندان چیزي نمی گویند) پول(زیاد نقل می کنند و در مجموع از سکه 
طال و ) پارس ها(طال و نقره بیش تري بر اي ساختن اشیاي قیمتی به کار گرفته می شود نه براي ضرب سکه و آن ها «

  . »اسب ساخت هدایاي قیمتی می دانند که در انبارهاي خزانه نگه داري می شودنقره را بیش تر من
به کمک بقایاي ناچیزي از این خزاین، که به هنگام غارت در اطراف پراکنده شده و از لهیب آتش در امان مانده است 

 از اشیاي گران بها می توان حدس زد که دراین اینجا، در عمارت خزانه ي تخت جمشید ، واقعا چه حجم فراوانی
  .وجود داشته است

زیرا به سبب آوار ناگهانی اشیاي زیادي مدفون . قسمت هاي شمالی عمارت خزانه از بابت این بقایا غناي خاصی دارد
اما جنوب شرقی به علت آوار اندك، در سده هاي دراز پس از شاهنشاهی بزرگ هخامنشی همواره در . مانده است

حفاري ها، . توجه ربایندگان بیش تر معطوف به ستون پایه هاي سنگی بود.  قرار داشت استدسترس ربایندگان محلی
مثال در این جا قطعاتی از ظروف سنگی گران بها . مخصوصا در دو تاالر بزرگ شمالی، اشیاي زیادي را نمایان ساختند 

 قطعات زیادي از این یافته هاي بر. )139و138تصویر (می نامند» سرویس غذاخوري شاه« به دست آمد که حفاران 
نمی توان پذیرفت که تمامی این ظرف ها . نبشته اي از خشیارشا یا فرعون هاي مصر و شاهان آشور دیده می شود

این ها بیش تر مانند تندیس یونانی یاد شده به منزله ي اشیاي بسیار گران بها نگه داري می . مورد استفاده بوده اند
  .شدند

روف سنگی ، هاون ها، دسته هاون ها و بشقاب هاي ماسه سنگی، با نوشته هایی به خط آرامی ، از مقام در میان این ظ
 و دراتاقی واقع در گوشه ي شمال غربی انبار شده )104/17تصویر(خاصی برخوردار اند که بیش تر در تاالر شمالی

  .بودند
 ماسه سنگی، با نوشته هایی به خط آرامی ، از مقام در میان این ظروف سنگی، هاون ها، دسته هاون ها و بشقاب هاي

نبشته ي روي . خاصی برخوردارند که بیش تر درتاالر شمالی و در اتاقی واقع در گوشه ي شمال غربی انبار شده بودند
/ اآراخوزی(قابل پی گیري اند، جزء مالیات ایالت رخج . م.پ479این ظرف ها نشان می دهد که این اشیاء ، که تا سال 
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عالوه بر این نام نجباي ایرانی . اغلب در این اشیا به نام رییس خزانه ي این ایالت بر می خوریم. بوده اند) ایالت قندهار
. قابل مطالعه است که البد از مالکالن بزرگ رخج بوده اند و از آن جا تیول خود  را به تخت جمشید می فرستاده اند

چون بر این هاون ها عالوه بر مهر ساتراپی . در پیوند دانسته اند» آیین هوم« با هاون هاي برنزي سبز رنگ را بی درنگ
رخج ، مغی نقش شده در حال برگزاري مراسمی آیینی است و در برابرش هاونی مانند هاونی که در عمارت خزانه پیدا 

  . )111تصویر(شده، قرار دارد
.  این همه هان در عمارت خزانه سوال برانگیز استاما وجود. می توان موارد مصرف این هاون ها را پذیرفت

آیا باید فرض . مخصوصا که همه ي آن ها نو و استفاده نشده اند زیرا مرکب هاي نوشته ها آسیب ندیده مانده است
جیدید از این ظروف دریافت می شده و فقط یک بار در مراسم آیینی از آن ها استفاد » دست « کرد که درهر سال یک 

ده اند و سپس در خزانه انبار می شده است؟ به هر حال روشن است که در سال هاي مختلف و هر سال در چند می کر
نوبت ظروف زیادي از این دست وارد خزانه می شده است و به همین دلیل این امکان وجود دارد که هاون ها، دسته 

ته است و به سبب همین ارزش و اعتبار در خزانه هاون ها و بشقاب ها حکم اشیاي قیمتی و نه لوازم مصرفی ، را داش
سنگ مخصوص این اشیاء فقط د ر رخج یافت می شد و از این روي قسمتی از این . ي شاهی نگه داري می شدند

پس از این ظروف به دفتر رییس خزانه ي شاهی . ظروف جزء خراج سالیانه اي بود که می باست به شاه داده می شد
شاید شاه از ذخیره ي خزانه به نشانه ي لطف خاص خود به افرادي هاون، . ا به خزانه می رفتتحویل می شد مستقیم

به همین منوال در عمارت خزانه ظروف . دسته هاون، یا بشقاب و یا یک دست کامل غذاخوري هدیه می کرده است
ظروف شیشه اي خزانه به دست در جریان حفاري خرده پاره هایی از . طال و نقره و یا شیشه نگه داري می شده است

شیشه ي شفاف یکی از گران بها ترین دست آوردهاي فنی و هنري ایرانیان بود و در آن روزگار اعتباري . آمده است
  .گران قدرتر از طال و نقره داشت

ي کار غارتگران یونانی، پوشش طالي مبلها را کنده اند و نقش ها. ار مبل هاي گران بها چیزي بر جاي نمانده است
قطعات . گذاشته بر چوب از عاج ، سنگ الجورد و دیگر سنگ هاي قیمتی را با شکستن مبل ها بیرون کشیده اند

  .بسیاري از این تزیینات در کل سطح عمارت خزانه به دست آمده است
کوچک ترین تکه . کوینتوس کورتیوس، درگزارشی که در باال آمد، ما را با رفتار غارتگران نسبت به لباس ها آشنا کرد

آدمی بی اختیار پارچه هاي ابریشمین . هاي لباس براي ان غارتگران چنان پر بها بود که برایش سر و دست می شکستند
 آورده بودند و تکه اي از آن ]به اروپا[بیزانس را به یاد می آورد که در قرون وسطا جنگ جویان صلیبی همراه خود

درتخت جمشید هر آن چه که به چنگ غارتگران نیفتاد، .  را در آن می پیچیدندانچنان عزیز بود که خاکستر مردگانش
  .قربانی آتش شد
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نوار خمیده اي از طال با مروارید نصب شده ي روي آن، . از آن میان به چند تکه پارچه ي ذغال شده بر می خوریم
 شکل تحویل شده ي به خزانه یعنی با برخی از محموالت گران بها به همان. حکایت از پارچه ي لباسی پرکار می کند

  .گل و مهر این کیسه ها با باسمه ي مهر کارمندان مسئول نیز همراه کیسه ذغال شده است. کیسه انبار می شد
پر ارزش ترین تجهیزات، جوشن ، گاهی با حلقه . عالوه بر این ها تعداد زیادي سالح در عمارت خزانه انبار شده بود

  .شنه و نیزه براي غارتگران غنیمتی خوش آیند بودهاي مطال، شمشیر ، د
با این همه صدها سر نیزه، که برخی از آن هادر میان آتش تبدیل به گلوله شده ، در اتاق ها و در تاالرهاي بزرگ و در 

  .راهروها پراکنده است
 عمارت تا سقف انباشته از با این که عمارت خزانه به کلی غارت شده ، بقایاي ناچیز دبر جاي مانده حکایت دارد که

ظاهرا هر فضاي آزاد، حتی راهروها نیز انباشته از کاال . کاال بوده است؛ آن قدر که نمی توانسته ترتیبی منظم داشته باشد
شاید در اواخر . ایوان هاي عمارت اول را دیوار کشیده بودند و از آن به جاي انبار استفاده میکردند. می شده است
ممکن است تاالر بزرگ حیاط درونی نیز . ان عمارت خزانه دیگر حتی مقر دیوان اداري نیز نبوده استدوران هخامنشی

که آن را دفتر کار رییس خزانه فرض کرده ایم و از آن لوح هاي گلی فراوانی به دست آمده ، در این )104/16تصویر(
در این صورت پس دفاتر کار . ره مملو بوده استزمان عالوه بر اسناد بایگانی، از سالح، پارچه، اشیاء تزیینی و غی

مسئوالن به کجا منتقل شده بوده است؟ شاید ساختمانی را پایین صفه دراختیار گرفته اند و شاید هم تاالرهاي خزانه 
از  دیوارهاي . طبقه ي دومی داشته که به آن نقل مکان کرده اند و فضاي پایین را کامال به انبار اختصاص داده اند

روریخته چنین بر می آید که ساختمان هاي شمال حیاط بزرگ درونی فاقد طبقه ي دوم بوده، ولی از ستون پایه هاي ف
 سانتی متر قطر داشته و در حیاط درونی دوم پیدا شده، چنین بر می آید که در این محل 42 تا 41کوچکی که فقط 

  .حتما طبقه ي دومی وجود داشته است
  

این نگاره ها پیوسته عناصر .  سنگ نگاره ها در تخت جمشید همیشه اسباب شگفتی بوده است فراوانی ـ تندیس.ج 
ولی از تندیس هاي هنري مجرد و تمام عیار هخامنشی به . مطالعاتی مطلوبی براي هر نوع  پژوهشی فراهم  آورده است

 به هم پیوستن دو نیمه از بدن البته ده ها سر ستون شایسته ي ستایش، که هر کدام از. ندرت حرفی زده می شود
تصویر (جانوران درست شده، موجود است که در میان  آن ها سر ستون هاي ساخته شده از سرگاو چشم گیر تر است

، اما سر ستون هایی از سر شیر، پرندگان افسانه اي اعجاب انگیز و همچنین شیرهاي نر افسانه )37، تصویر 10رنگی 
اما اینها با این که مجردند ، ولی بههر حال کاربرد آن ها به گونه اي است که جزیی از . استاي انسان سر نیز کم نبوده 
به این ترتیب باید به جست وجوي تندیس هاي واقعی قابل . )19و18تصویرهاي رنگی (کل بنا را تشکیل می دهد

  .حمل برخاست
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چنین . )105تصویر(ه پیدا شده، صحبت کردیمدرباره ي تندیس مرمرین یونانی، که قطعاتی از آن ها در عمارت خزان
معلوم است که شاهان ایرانی تندیس از این دست را چنان گران بها می دانسته اند که در خزانه هاي خود نگهداري 

پیکره ي برنزي . قطعات شکسته ي کوچکی نیز وجود دارد دیگر کارهاي هنري یونانی را تایید می کند. میکردند
 )م.پ500از حدود (و نیز مجسمه هایی از سنگ، مانند مجسمه ي هرکول. م.ول سده ي ششم پمربوط به نیمه ي ا

  .که احتماال اثر هنرمندان یونانی مشغول به کار در آپادانا بوده و در خزانه نگهداري می شده است
 برنزي پیدا شده تندیس هاي کوچک تري نیز مانند تندیسی بر روي پایه اي با نبشته ي هیروگلیف و یا نیم تنه اي

  .معلوم نیست پارس ها فقط جمع کننده ي تندیس هایی از این دست بوده اند و یا آن را تولید هم می کرده اند. است
  :از گفت و گویی که اسکندر با تندیس خشیارشا، داشته است، گزارش می دهد ) 37کتاب اسکندر، بند ( پلوتارك 

ا، که با هجوم سربازان به قصر شاهی با خشونت فروافتاده بود، مواجه شد به وقتی که او با تندیس بزرگی از خشیارش« 
آیا باید تو را به خاطر جنگ ات با یونانیان همچنان : آن نزدیک شد و مانند یک انسان زنده مورد خطاب قرار داد

 به فکر فرو رفت و خوابیده رها کنیم یا به سبب منش اصیل و مردانگی ات دوباره بایستانیم؟ اسکندر براي مدتی
  ».سرانجام در سکوت از کنار تندیس گذشت

  .از روي تندیسی که از داریوش در شوش به دست آمد، می توانیم برداشتی از تندیس خشیارشا نیز داشته باشیم
شاه درلباس . )106تصویر(تندیس داریوش از سنگ تیره اي است که از مصر ، نزدیک دریاي سرخ، آورده شده است

بر روي لباس، نام . متاسفانه سر مجسمه از میان رفته است. ربار هخامنشی ، یک گل نیلوفر دردست چپ داردرسمی د
و بر روي پایه ي تندیس نام کشورهاي شاهنشاهی پارسی به ) فارسی باستان، عیالمی و بابلی(شاه به سه زبان 

 شده است و چنین می نماید که بعدها نیز این تندیس به فرمان داریوش در مصر ساخته. هیروگلیف مصري آمده است
زیرا به طوري که از نامه اي به آرامی برمی آید قریب صد سال . تندیس سازان مصري طرف عالقه ي ایرانیان بوده اند

 ساتراپ ایرانی مصر، به یک مجسمه ساز مصري سفارش ساخت تندیسی از یک )م.پ412-428(بعد ، ارشام
کشف قطعات دیگري از تندیس هاي بزرگ در شوش مانند سرمردي با ریش ، . می دهدسوارکار و تندیس هاي دیگر 

  .پایی با کفش پارسی و قطعاتی از لباس با بقایایی از نبشته ها، نشان دهنده ي سبک معمول هنر زمان هخامنشیان است
  : می نویسد)69، بند 7کتاب(هرودوت

  .» اش، تندیسی طالیین بسازدداریوش دستور داده بود از ارتیستونه، همسر محبوب«
براي ساخت این . به این ترتیب معلوم می شود دست کم در شوش و تخت جمشید کاربرد تندیس معمول بوده است

 درصد کوچک تر از 50تندیسی، تقریبا  کف پایه و قطعاتی از. تندیس ها هنرمندانی از یونان و مصر دعوت می شدند
همچنین سر . نامیده می شود» خیابان ارگ«تخت جمشید یافت شده که اصطالحا اندازه ي طبیعی در جایی از صفه ي 

جاي دیگر قطعه اي . سفالی یک پارسی در میان لوح هاي گلی عیالمی در گوشه ي شمال شرقی صفه قرار داشت
 می دهد که این بازمانده از تندیس پهلوانی در حال مبارزه با شیر از سنگ گران بهایی با رگه هاي زرد ـ قهوه اي نشان
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چشم هاي تندیس با خمیري از براده ي شیشه بر حدقه نشانده شده و .  سانتی متر بلندي داشته است4/7تندیس تنها 
  .پنجه ي شیر از مواد گوناگون پوشیده شده است

  
 ورودي جالب تر از همه، تندیس هایی از جانوران، تقریبا به اندازه ي طبیعی، مثل دو سگ نشسته ي یافت شده در

ظریف ترین جزییات بدن این سگ نشان داده شده و متاسفانه سر آن ها . )107تصویر(برج جنوب شرقی آپادانا است
  .افزوده شده است» سر«از میان رفته، که به یکی از آن ها، که امروز درموزه ي ایران باستان تهران نگهداري می شود، 
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کوهی ودر حیاط جنوبی آپادانا در دو طرف پلکانی که به کاخ در برج شمال شرقی به جاي این دو سگ، دو قوچ 
از حیوان هایی .  گاوهاي دیگري هم در کنار پلکان کاخ خشارشا ایستاده بودند.منتهی می شد دو گاو نر قرار گرفته بود

  .که از دو در حیاط کوچک تر عمارت خزانه نگهبانی می کردند، تنها سر کوهپایه ها بر جاي مانده است
یکی از در . ر مجتمع ساختمانی فضاي خارجی صفه ي تخت جمشید نیز تندیس بزرگ دو حیوان قرار داشته استد

در ورودي اصلی بناي، هنوز دو سکوي مستطیل شکل می بینیم که بی . پلکان هاي حیاط تندیس دو قوچ کوهی است
لمیده نشستن کامال طبیعی و . داشته استایوان شرقی دو یوزپلنگ قرار شک بر آن ها تندیس بوده و در سمت جنوبی 

معلوم می شود که اغلب . حالت دست هاي روي هم قرار گرفته ي این دو یوزپلنگ بی نهایت جلب توجه می کند
ظاهرا . تقریبا سر همه ي آن ها از بین رفته استپلکان ها و درها با چنین جانورانی نگهبانی می شده که امروز 

مجرد از جانوران، همواره جزیی از و به طور کلی تندیس هاي . ندیس هایی خالی نبوده استپاسارگاد نیز از چنین ت
ساخت این تندیس ها با ساخت حیوانات سر ستون ها و جانوران عظیم نگهبان دروازه ها . بناهاي هخامنشی است

یس هاي مجرد جانوران از در حالی که دسته ي اخیر از نظر سبک هنوز تحت نفوذ هنر آشوري است، تند. تفاوت دارد
  .نظر زیبایی، سرزندگی و همچنین دقت در شیوه ي ساخت به کار هنرمندان یونانی نزدیک تر می شود
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  5فصل 
  از زندگی روزمره

  
 خانه ها .1

م اما گذران مرد. بقایاي بناهاي سلطنتی تصویر نسبتا قابل قبولی از این بناها و زندگی درون آن ها در اختیار ما میگذارد
  ساده و معمولی چگونه بوده است؟

خانه ها که تماما از خشت خام ساخته می شد، فروریخته و با . متاسفانه در این باره اطالعات ما بسیار اندك است
کنکاش در این خانه ها که طبیعتا عاري از نفایس قیمتی . گذشت سده ها با فضاي پیرامون خود همسطح شده است

به جز در آشور و بابل، به . ناهاي سلطنتی وسوسه انگیز را براي باستان شناسان نداشته استبوده، جذابیت معبدها و ب
  .ندرت منطقه اي مسکونی به طور سیستماتیک کاوش شده است

. در حفاري هاي شوش بخش هایی از محله ي پیشه وران با کوره هاي ذوب فلزشان از زیر خاك بیرون آمده است
می . خانه هاي آن روزگاران کمک کندتواند ما را در دست یابی به تصوري از وضعیت بقایاي خانه هاي بابل می 

شاهانه ساخته شده بود و در بابل نیز  به فرمان داریوش قصري . توانیم همان تصور را به خانه هاي پارس تعمیم دهیم
از سوي دیگر در . دست آمده استدر ساختمان هاي مسکونی عادي نیز الیه اي از بناهاي ایرانی با اشیاء ایرانی به 

 33 در 33حتی آجرهاي پارس ها با ابعاد . بناهاي تخت جمشید نیز تاثیر معماري بابلی به فراوانی به چشم می خورد
حتی خزانه ي تخت جمشید را می .  سانتی متر درست به همان اندازه ي آجرهاي بابلی است13 در 12و به ضخامت 

با این تفاوت که در عمارت خزانه اندازه هاي بیش از حد بزرگ است و در . ارسی گرفتتوان نمایی از خانه ي یک پ
در پارس خانه ها . پا نمی شده استخزانه به کار رفته برخانه هاي معمولی ستون هایی از آن دست که در عمارت 

خانه هاي ایرانی همیشه و تا . مانند همین خانه هایی که امروز در شرق با آن ها بر می خوریم، یکی دو اتاقه بوده است
به امروز یک ایوان نیز داشته، که به ساکن خانه امکان می داد تا در امان از تابش خورشید و یا ریزش باران، درهواي 

  .)108تصویر( سر برد و آسوده بگذراندآزاد به
  

دیوارها همه از خشت . خانه هاي اندکی اشرافی تر حیاطی داشت با اتاق هاي مجرد که پیرامون آن ساخته شده بود
با همین مالت . مالت بین خشت ها هم آمیخته اي از گل و کاه بود. خام بود که با گل مخلوط با کاه قالب زده می شد

اندود سبز تیره . ن و بیرون اندود می شد و معموال روي این اندود را با قشر نازکی از آهک می پوشاندنددیوارها از درو
متنوع ساخته می دیوارها، جز ضلعی که با کوچه همبر بود و معموال . ي عمارت خزانه، در مقایسه، کاري مسرفانه است

سازي هاي طاق و طاقچه دار، فقط از عهده ي ثروتمندان نما. شد، به کلی صاف و عاري از هرگونه پیرایه دیده می شود
براي . نداشتخانه هاي مسکونی پنجره اي به کوچه . در بابل یک دیوار کنگره دار به دست آمده است. بر می آمد
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درهاي ورودي خانه ها طوري ساخته . پاشنه ي درها معموال حفره اي می کندند و کف آن را با آجر فرش می کردند
خانه حریم خانواده محسوب می شد و براي افزایش . که مشاهده ي داخل خانه از بیرون غیر ممکن بودمی شد 

  .)109تصویر(مقاومت حیاط در برابر باد و باران صحن آن را سنگ فرش می کردند

  
  

  
در این باره که آیا . اما کف اتاق خانه هاي معمولی را با گل و از آن خانه هاي کمی به سامان تر را با آجر می پوشاندند

کف سازي سالن و اتاق به صورت براق و سرخ رنگ، از آن دست که براي نخستین بار در بناهاي شاهانه ي تخت 
زیرا تا این . نمی دانیم جمشید دیده شده، در خانه هاي بازرگانان و مالکان آن زمان نیز معمول بوده است یا نه، چیزي 

  .ورده ایمزمان به نمونه هایی از آن برنخ
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کف حمام تا نیمه ي دیوار قیراندود بود و فاضالبی شیب دار از لوله هاي . در بابل، خانه هاي شهري حمام داشت
در جنوب غربی صفه ي تخت جمشید، . سفالین، پس آب حمام و فضوالت توالت را به آسانی به خارج منتقل می کرد

کف حمام و سکوهایی که در . )24، تصویر رنگی 2هینتس، (ستدر ساختمانی کاخ مانند از حمامی آواربرداري شده ا
. حمام کف شویی دارد که با صفحه اي گرد و سوراخ دار پوشانده می شود. سه جانب آن ساخت اند تماما آجر فرش 

از تناسب فضا، دقت در ساخت و کیفیت مصالح، به خوبی معلوم می شود که ایرانیان روي ساخت حمام هاي شان 
  .ده اندحساس بو

هرچند سقفی فرود نیامده باقی نمانده، ولی از قرائن معلوم می شود که سقف باید با دیرك هایی از چوب و ساقه هاي 
احتماال در ماه هاي گرم بر بام ها می خوابیده اند و پشت . بلند گندم و جو و باالخره پوششی از گل استوار  شده باشد

هنوز معلوم . به بام عمارت خزانه هم پلکانی راه می برد. بستانی را داشته استبام کاربرد یک ا تاق شبانه و خنک تا
، 1کتاب(نیست که این پلکان ورودي طبقه ي فوقانی بوده یا راه بام، درمورد بابل گزارش هردوت در دست است

 با آجر ساخته شده ناودان ها و فاضالب عمارت خزانه.  که از وجود خانه هاي سه یا چهار طبقه خبر می دهد)180بند
ناودان پشت بام ها سفالین بود و در مناطق . در آپادانا نیز به چنین فاضالبی دست یافته ایم. و بستر آن قیر اندود است

کم آب، آب باران پشت بام ها را در آب انبارهاي ذخیره می کردند و باالخره اندرونی، اتاقی بزرگ تر از معمول داشت 
  .کاربرد دیگر اتاق ها چندان متفاوت نبود. ذیرایی خانه محسوب می شدکه شاه نشین و اتاق پ

اجاق، دو سکوي کوچک کنار همبود که در میان . )109تصویر(حمام استثنائا و اغلب در گوشه اي از خانه قرار داشت
ا بدنه اي استوانه تنور پخت نان دربابل میان حیاط بود ب. آن آتش می افروختند و دیگ بر دو شانه ي آن قرار می گرفت

در مشرق زمین قرنها است که نان را با همین شیوه . اي و هواکشی که براي آتش امکان شعله کشیدن را فراهم می آورد
تنور را با کلش و شاخه ي درخت می افروزند ، بدنه ي آن که تافته شد، آتش را کم می کنند و خمیرنان را : می پزند

  .)110تصویر(ه میزان الزم برشته شودبر بدنه ي تنور می کوبند تا ب
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 اسباب منزل .2

  
کارگري که به عنوان دستمزد جو دریافت می . لوح هاي گلی تخت جمشید، غذاي اصلی مردم را جو تعیین می کند

ا این آش ب. کرد، می بایست آن را براي خوردن آماده کند؛ می توانست آن را در هاون بکوبد و از آن آشی فراهم سازد
این همان آشی است که آشپزهاي دربار به عنوان غذاي عمومی . شیر گوسفند و بز غنی تر و با میوه کامل می شد

  . کارکنان دربار می پختند
هاون هاي بزرگ سنگی که در زمین ثابت می شد، در خانه هاي . به زمان ما نرسیده است. هاون هایی که از چوب بود
 ي ساده اي هم از هاونی سنگی ویک نمونه برنزي در خزانه ي تخت جمشید پیدا نمونه. آشوري به دست آمده است

  .)111تصویر(شده است؛ مورد استفاده ي اون برنزي می تواند براي کوبیدن ادویه باشد
سنگ زیرین، که حفره . جو در میان دو سنگ آرد می شد. ممکن بود جو را آرد کنند و با آن در تنور حیاط نان بپزند

کاسه ي «. در مشرق زمین باب است)  مدورصورتبه (شت، مستطیل شکل و به همان گونه بود که امروز نیز اي دا
این کاسه . نمونه اي از چنین کاسه اي در عمارت خزانه به دست آمده است. )112تصویر(کمی تجملی تر بود» مالش 

رون اش به خاطر استفاده ي زیاد صاف شده از سنگ بازالت تیره درست شده و براي ایستایی خوب سه پایه دارد و د
  .است

  
  

قسمت پایین  . )113تصویر(که نیمی از پیکر آن در زمین فرورفته بود، ذخیره می کردندغالت را در کندوهاي بزرگی 
آب در کوزه وخمره هاي . این کندو نازك و نازك تر می شد تا بتوان آخرین باقی مانده ي محتواي کندو را بیرون آورد

ذره هاي آب از کوزه تراوش می کرد، بیرون آن پیوسته خیس بود و آب درون . )114تصویر(بزرگ نگه داري می شد

هاون برنزي با دسته: 111تصویر   

کاسه ي مالش: 112تصویر   
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براي ایرانی ها همیشه آب رودخانه مظهر پاکی بوده است و . منبع اصلی آب، رودخانه بود. آن را خنک نگه می داشت
ر سفر و چه در هنگام کار در مزرعه هر کس کوزه چه د. )1، بخش8فصل: نک (در مناطقی آنرا پرستش می کرده اند

این کوزه ها زا یک سو مسطح بود تا آویختن از خر، اسب و یا پهلوي انسان به آسانی . اي داشت، که شبیه قمقمه بود
  . )115تصویر(میسر باشد

وش و شکل ظروف سفالین در سراسر دوره ي هخامنشی ودر تمام سرزمین پارس، خواه تخت جمشید و خواه ش
  .همچنین بین النهرین و سوریه یکی است

  

  
  

  
قاشقی از نقره با . است. م. پ4 تا 5در گنجینه ي هخامنشی ، که از پاسارگاد به دست آمده و متعلق به سده هاي 

ساختی در نهایت ظرافت به دست آمده که دسته ي خمیده ي آن به سر یک مرغابی ختم می شود و جزییات به 
سر مرغابی با قوسی خیال انگیز به طرف دسته ي قاشق برگشته . )116تصویر(ر آن نشان داده شده استظرافت تمام د

  .دیگ ، مالقه ها و ظروف صافی را اغلب از مس یا برنز می ساختند. است

کوزه ي گلی آذوقه: 113تصویر   

خمره و پارچ آب: 114تصویر   
)قمقمه(کوزه ي آب: 115تصویر  
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م از کدوي دو نی. به یقین نوع سفالی این ظروف نیز ساخته می شده، که به ندرت نمونه هایی از آن باقی مانده است
  .شده به عنوان چمچه استفاده می کرده اند

مستوره هایی از مس و حتی نقره نشان می دهد که در زمان هخامنشیان ظروف خانگی از نظر شکل و ساخت پرداخت 
در مالقه ها و صافی ها . دسته ي ظروف اغلب به سر یک حیوان منتهی می شود. تا چه حد زیبا و استادانه بوده است

دسته ي .  ، اما گاهی سر تزیین شده ي گوساله اي را نیز دیده ایم)117تصویر(رغابی بر می خوریمبیش تر به سر م
در کنار این کندردود عودسوزهاي پرکار هخامنشی را . نیز به سر یک مرغابی ختم می شود» کندر دود«بلند یک تابه ي 

  .می بینیم که از آن ها نمونه هی برنزي چندي به زمان ما رسیده است
  

عصر ایرانیان است، ظرف هاي کندرسوز مشابهی در شخم و تل برسیب درگورهایی که به خاطر محتویاتشان متعلق به 
هنوز بقایاي قیر که بر دوام شعله هاي آتش می افزود، در . )118تصویر(به شکل جام هاي گود به دست آمده است

قطعه سفال هایی که از . از سفال ساخته می شدحتما عود سازهاي مشابهی نیز . داخل این ظرف ها دیده می شود
متاسفانه در این جا فقط پایه هاي این گونه . شوش به دست آمده می تواند متعلق به یک چنین عود سوزهایی باشد

  .عود سوزهاي و ظرف ها بر جاي مانده است

  
  
. ن نمونه هاي این عود سوزها است بهتری)49و44تصویر(عود سوزهایی که در آپادانا مقابل نگاره ي شاه قرار گرفته

 این عود سوز بر پایه اي بلند قرار دارد، که به سمت باال نازك می شود و بدنه اش با شیارهایی افقی تزیین شده است
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قسمت باالي پایه با برگ هاي معلق تزیین . این شیوه ي شیار اندازي شاخص کارهاي هخامنشی است. )119تصویر(
ظرف اصلی عودسوز روي انتهاي این شیارها . ه شیارهاي افقی پایه است که ادامه پیدا می کندشده و پس از آن دوبار

سر پوش این عود سوز . قرار می گرفت که عود یا ماده ي دیگري در آن و بر روي گل آتش به آرامی می سوخت
بر تارك سرپوش ، یک . ید، از شکاف هاي پیکان مانند بدنه ي آن به بیرون می تراولکانی شکل است و عطر حاصلپ

شکوفه ي نیلوفر بسیار ظریف ، نشانده شده و از آن زنجیري به حلقه اي در برگ ها ي تزیینی قسمت باالي پایه ي 
  .عود سوز وصل است تا سرپوش هنگام برداشته شدن گم نشود

 و نمونه هاي دیگري از آن در عود سوزهایی که در مقابل شاه قرار دارد قطعا از فلزي گران بها ، شاید از نقره بوده
سارد، پایتخت باستانی لیدي از زمان فتح آن به دست کورش بزرگ، ساتراپ نشینی ایران . سارد هم به دست آمده است

  .بود

  
به این ترتیب و به خاطر نفوذ بسیار زیاد دربار ایران در این . داریوش برادرش ارته فرنه را به ساتراپی لیدي گمارده بود

هنر برآمده از دربار هخامنشی در همه ي مناطق .  اشیاء هخامنشی زیادي از گورهاي سارد به دست آمده استمنطقه
امپراتوري بزرگ ارج و اعتبار واحدي داشت و در همه جا، از مصر گرفته تا آسیاي صغیر، اشیاي متعلق به هنر 

  .هم آوردهخامنشی چنان فراوان است که می توان با آن ها مجموعه اي غنی فرا
محل پیدایش عود سوز نقره اي زیبایی که با هنرمندي ویژه اي ساخته شده و امروز در موزه ي بین النهرین نیویورك 

پایه ي این عود سوز بلند نیست و بیش تر شبیه عود سوزهایی است . )120تصویر(نگه داري می شود، روشن نیست



 

 

139 

براي این که بوي عطر . ز این کاخ، در کاخ خشیارشا در دست داردکه خدمتکاري در نگاره ي کاخ داریوش و به تقلید ا
خدمتکاري ذغال مورد نیاز را در سطل کوچک . عودسوز هرگز فروکش نکند، فاصله به فاصله به آن ذغال می افزودند

در خدمتکاري دیگر .این سطل هم داراي شیارهاي افقی خاص هنر هخامنشی است. )121تصویر(ده دارددسته داري آما
  .)49تصویر(نگاره ي تاالر بار چنین سطلی را در دست دارد

  
  

  
  

هر چند در حفاري هاي تخت جمشید چراغی یافت نشده، ولی البد و حتمادر آن جا هم چراغ می سوخته 
ظاهرا آن را بر سر پایه اي چوبی یا . در کنار عود سوز گور یاد شده یک چراغ برنزي نیز یافت شد. )122تصویر(است
معاینه ي فلز این گلدان، . چراغ شکل یک گلدان است، با فتیله دانی به طور غیر عادي بلند. ي قرار می داده اندفلز

که باستان شناسان در حفاري هاي پاسارگاد به چراغ هایی . محل ساخت آن را ایران و یا آسیاي صغیر تعیین می کند
ه چراغ هاي یاد شده ي بابل و شوش است، اما بدنه ي چراغ دست آورده اند، بسیار ساده و یکی از این چراغ ها شبی

چراغ دیگر ، کاسه اي معمولی است که لبه . )123تصویر(پاسارگاد کتم عمق و فتیله دان شان تا آن اندازه بلند نیست
  .از انواع دیگر فقط قطعاتی چند در دست داریم. اي براي فتیله از آن بیرون زده است
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 ظرف هاي غذاخوري .3

  
ظرف هاي معمولی غذاخوري یعنی کاسه، بشقاب ، کوزه و پیاله همه از سفال لعاب دار کوزه هاي سفالی ـ . الف

در حفاري هاي شوش، در . ظاهرا استفاده از سفال لعاب دار یکی از دست آوردهاي عصر هخامنشیان بود. بوده است
یسه ي سفال هخامنشی که از اور به دست آمده با سفال از مقا. مقایسه با الیه هاي قدیم تر، مقطع تازه اي شناخته شد

بابلی نو به این نیجه می رسیم که از مجموع سفال هاي بابلی تقریبا یک پنجم و از نوع سفال هاي ایرانی تقریبا نیمی 
  .رنگ پوششی غالب لعاب ها سبزـ آبی بود که از سولفات مس ساخته می شد. لعاب دار است

« ظرف مشهوري به . ه و یا نقطه هاي زرد یا قهوه اي دارد به ندرت به دست آمده استظرف هاي سفید که حاشی
 5/2ضخامت این سفالینه هاي بدون لعاب هرگز بیش تر از . از ویژگی خاصی برخوردار است» پوست تخم مرغی 
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در دوره ي ین و تنها این سفال ها قرن ها در بین النهر. میلی متر نیست و از سطح صیقلی شگفت انگیزي برخوردارند
  . ایرانیان تولید می شده است

بعدها . )124تصویر(ظرفی است که نیمه ي دوم قسمت باالي آن گشادتر می شوداز ظرف هاي سفالی خاص پارسی 
  .در سیر تکاملی این ظرف ها آن ها را همواره کم عمق تر می یابیم

  
دگان ملل از پلکان کاخ هاي شاهی تخت جمشید به از جنس ظرف هایی که نماینب ـ ظرف هاي زرین و سیمین ـ 

باال می برند چیزي نمی دانیم و نمی دانیم که آیا در میان این ظروف ظرف هاي پوست تخم مرغی نیز بوده است یا 
روي برخی از آن ها را با دستمال پوشانده اند، تا محتوي . )125تصویر(این که همه از طال و نقره ساخته شده است

 آلوده نشود، نمونه هاي بسیار زیباي ظروفی از فلزات گران بها به زمان ما رسیده، که هر چند متاسفانه فقط درون اش
محل پیدایس تعدادي از آن ها را می دانیم ولی به خوبی معلوم است که این ظروف در سراسر امپراتوري بزرگ 

کان نگاره دار آپادانا دید که به وسیله ي نمایندگان منتخب زیبایی از این ظروف را می توان در پل. پراکنده بوده است
یکی . ، حقیقتا جالب توجه و استثنایی است)59تصویر(تنگ بلندي که دو دسته دارد.  شودملت هاي گوناگون حمل می

در تنگ هاي سفالی خیلی . از این دسته ها که در عین حال لوله اي تنگ محسوب می شود خاص هنر پارسی است
دستگیره ها اغلب به صورت زیبایی به شکل جانوران و موجودات افسانه . ا این تکنیک رو به رو می شویمساده نیز ب

  . اي ساخته شده است
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مادها و لیدیایی ها ظرف هایی حمل میکنند که دستگیره اي به شکل شیر بال دار و یا پرنده اي در نگاره ي آپادانا 
تنگ مشابهی از نقره در دووانلی، بلغارستان امروزي، پیدا شده که .  نیز هستافسانه اي دارد که در عین حال لوله ظرف

در کنار این تنگ ها تنگ هاي . )128-126تصویر(اجراي عالی و دقیق جزئیات آن، همواره موجب شگفتی بوده است
قره و گاهی هم با از این نوع هم نمونه هاي بسیار زیبایی گاهی از برنز و اغلب از ن. بدون لوله نیز وجود داشت 

بدنه ي این ظرف . ظرف هایی هم یافت شده که جنس آن طالي ناب است. روکش ظریفی از طال بر جاي مانده است
 براي تزیین ظرف هاي زرین یا سیمین اغلب از حاشیه ي .ها صاف است و یا شیارهاي متعدد افقی و یا عمودي دارد

تنگ کوچکی از گنجینه ي به اصطالح جیحون، که امروز در موزه ي  .)127تصویر(نیلوفر آبی و نخل استفاده می شود
  .)129تصویر(بریتانیا نگه دار می شود، داراي شیارهاي افقی خاص هنر هخامنشی است

  
 همراه دارند به )72تصویر(در میان کاسه ها و پیاله هایی هم که زرنگی ها و رخجی ها در نگاره هاي پلکان آپادانا

 پیاله ها در نگاه نخست شکل پیاله هاي سفالی را دارند، نقوش روي آن به شکل دانه .یی بر می خوریمنمونه هاي زیبا
در مرکز کف برخی از این پیاله ها نافه اي است که نه فقط نقشی تزیینی . هاي آن تزیین شده استهاي اشک و لبه 

وان در این نافه جا داد تا استقرار پیاله  در دست انگشت را می ت. است بلکه نگه داشتن پیاله را در دست آسان می سازد
اما در مصر ظرف هایی با نقش . با پیاله هاي با نقش دانه هاي اشک از طریق آشوري ها آشنا هستیم. مطمئن تر شود

هنر هخامنشی به پرداختی کامال این نقش در . برگ که به طرف باال رو به تیزي می رود بیش تر طرف توجه بوده است
با نگاهی به این پیاله ها می .  و یا همان نقش قطه اشکی می سد، که با فشار از درون پیاله به بیرون ساخته می شدنو

از نقش اشک مخصوص در پیاله هاي سفالی نیز براي آنان که قادر به داشتن . توان هنر درباري هخامنشی را بازیافت
  .ی شدپیاله ي برنزي ، نقره اي و طالیی نبودند، تقلید م
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یکی از .در مقایسه با پیاله هایی که داراي نقوش تزیینی است، پیاله هایی که با نگاره تزیین شده باشد، بسیار اندك است
در قسمت مرکزي . شیمل . نمونه هاي بسیار زیبا و در عین حال کهن تر، پیاله اي است که در مجموعه ي شخصی ن

نقوش این پیاله، به ویژه کار روي قوچ . گرد آن قوچ هاي کوهی در حرکت اندپیاله گل میخی طالیی است و بر گردا
نگه متاسفانه پیاله ي دیگري از برنز که در موزه ي لوور  . )21تصویر رنگی (ها حکایت از ایرانی بودن این اثر دارد

ه و ناشکفته ي نیلوفر در پیرامون نافه ي میانی به تناوب غنچه هاي شکفت. داري می شود به شدت آسیب دیده است
حیوان در حین فرار سرش . در صحنه ي شکار لبه ي پیاله، یک شکارچی در تعقیب شتر مرغی است. نقش بسته است

صیاد دیگري نیز سوار بر شتري یک کوهانه و مسلح به تیر و کمان در حال . را برگردانده، شکارچی را نگاه می کند
پیاله هاي خیلی . ر هم از دو طرف به شکاري که در میان دارند می تازددو اسب سوا. تعقیب شتر مرغ دیگري است

نمونه هاي کهن تر این فن از زیویه به دست . )131تصویر(گران بها، عالوه بر نقش و نگار ، پوسته اي از طال دارد
د، اما با این که مهارت تمایل عمومی بر این است که آثار کشف شده در زیویه را در پیوند با با مادها بدانن. آمده است

، )2،بخش 4فصل : نک (هنري مادها زبانزد است و داریوش هم استادان طالکار مادي را به دربار خود فراخوانده است
پیاله هاي سیمین و زرپوش برخود نقش هاي مشخص . هنوز سندي نداریم که این آثار را با قاطعیت هنر مادي بدانیم

گارد شاهی با لباس بلند : اره ي تعداد زیادي از آن ها در خود تخت جمشید آشنا هستیمهنر هخامنشی را دارد که با نگ
این پیاله ها البد که در کارگاه هاي درباري . و چین دار پارسی و یا شاه پهلوان هایی در حال نبرد با جانوران افسانه اي

شاید به همین . قدیر بودند، هدیه می کرده استخزانه ها تولید می شده و شاه آن ها را به زیر دستانی که شایسته ي ت
تصویر (دلیل است که مجلس هاي منقوش بر این پیاله ها، آگاهانه از دم و دستگاه و جبروت شاه حکایت می کند

132(.  
  
در نگاره هاي تخت جمشید اغلب خدمتکارانی را می بینیم که با مشک هایی پر، از پلکان کاخ ظروف نوشابه ـ . پ

از لوح هاي دیوانی تخت جمشید دستگیرمان می . نوشابه در زندگی ایرانیان نقش مهمی داشت.  می روندشاهی باال
گاه به کارگران ساده به صورت پاداش ویا به مناسبت . شود که نوشابه جزء جیره ي روزانه ي بیشتر مردم بوده است

ران پیش از اسالم، درمقایسه ي با یونان درهر حال میزان مصرف شراب در ای. جشنها اندکی شراب تعلق می گرفت
  .بیش از حد است
  :هرودت می نویسد

رعایت این . دیگران استفراغ و یا ادرار کندخیلی اسیر شراب اند و کسی اجازه ندارد در حضور ) ایرانی ها(آن ها « 
تصمیمی که پس از . ددرباره ي مهم ترین مسائل به مشورت می پردازن» شنگولی«آن ها به هنگام . رویه عادي بود

مشاوره گرفته می شود، روز بعد از سوي صاحب خانه اي که مجلس مشاوره در خانه ي او انجام پذیرفته، به شرکت 
حاال اگر نتیجه ي تصمیم گیري در حالت هوشیاري نیز نیکو بود، آن را به اجرا در می . کنندگان هشیار اعالم می شود
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آن ها هر امري را که در هشیاري درباره اش به مشاوره . صرف نظر می شودآوردند و در غیر این صورت از آن 
  ». بررسی می کنند» شنگولی«پرداخته اند ، یک بار نیز در حالت 
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در نگاره ي پیاله اي که ظاهرا از نخستین نمونه هاي نقاشی هاي روي سفال آتنی ها است آشکارا به یک ایرانی در 
در کنار پاهاي این ایرانی شاخ بزرگی به این عادت ایرانی ها اشاره دارد که  . )133ویرتص(حال مستی بر می خوریم

  .شراب را رقیق نکرده می آشامند

  
 از زبان نمایندگان یونانی که از دربار ایران )75-73بیت هاي (»آرخانی ها«آریستوفانس شاعر یونانی در نمایشنامه ي 

یکی از این عذاب ها این است . در طول ماموریت خود کشیده اند باز می گویدباز گشته اند از عذاب هایی که اینان 
  : به افراط در حضور شاه بوده اندکه آنان ناگزیر از نوشیدن 

از ما با مهمان نوازي پذیرایی شد و ما ناگزیر بودیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در پیاله هاي شیشه اي و جام هاي « 
  .»و شیرین بیاشامیم) ق نشدهرقی(زرین شراب ناخالص 

نخست ساقی ها شراب را از مشک هایی که از جنس پوست بز یا گوسفند . براي نوشیدن ابزار گوناگونی الزم بود
بعد با مالقه اي دسته بلند شراب را از خمره .  به خمره اي بزرگ می ریختند)177و176تصاویر(درست شده بود

سپس ساقی .  صافی قرار داشت سرازیر می کردند، تا شراب کامال شفاف شودبرداشته، به سبویی که روي آن یک الک
کورش نامه ي «گزنفن در . داشتندشاهان شراب دار مخصوص مشخص است که . ها پیاله ها را از سبو پر می کردند

  :ماد، انجام وظیفه می کنند به خوبی نشان می دهد که چگونه شراب دار آستیاگس، شاه» خود 
جام را با . ر هاي این شاهان شراب را با ظرافت می ریزند ، یعنی شراب را طوري می ریزند که به هم نخوردشراب دا« 

  » .سه انگشت حمل می کنند و کوزه را طوري نگه می دارند که براي نوشنده قابل دسترس باشد
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. خوردن آن با ریتون استیکی دیگر از طرق شراب خوردن ، که ظاهرا خاص ایرانی هاي پیش از اسالم بوده است، 
ریتون ها رفته . ظاهرا این جام ها که در حقیقت به شکل سر حیوانات ساخته می شد، از ابداعات کهن ایرانی ها است

در زمان هخامنشیان این جام ها . رفته زیبا تر و حجیم تر و اغلب به شکل شاخی است که رو به باال گشادتر می شوند
خاص هنر هخامنشی را دارند در پایین به حیوان و یا موجودي افسانه اي ختم می شیارهاي عمودي و یا افقی 

نیم تنه ي بز و یا قوچ کوهی و یا شیر براي قسمت . )140و135و134و تصویرهاي23و22تصویرهاي رنگی (شود
دها آنرا نه ما. گویا مادها هم جام هایی از این دست را دوست می داشته اند. پایین ریتون طرف توجه بیشتري است
  .فقط از نقره بلکه با سفال نیز می ساختند

  
  
  

  
ست که از مجموعه ي خصوصی شیمل در نیویورك اجام سیمینی از زمان هخامنشیان که از زیبایی خاصی برخوردار 

ن سر و نیم تنه یک قوچ و نیم تنه ي یک قوچ نقره اي از انتهاي این جام بیرو. )22تصویر رنگی (نگهداري می شود
  .زده است

روي دنده هاي حیوان . موهاي ریش و ابروان قوچ با ظرافت خاصی مجسم شده و عضله ي شانه ها بیرون زده اند
نیمه دوم بدن قوچ رو به باال خزیده و روي دیواره ي جام با عمقی . بالهاي کوچک و چسبیده و صافی حک شده است

ام قوچ اشغال نشده داراي همان شیار افقی و عمودي همیشگی آن قسمتهایی از جام که اند. ناچیز به چشم می خورد
حیوان که شراب لبه ي کمی به بیرون خمیده ي جام با بافتی از نیلوفر و نخل تزیین شده و روي سینه ي . ایرانی است

جام مجموعه ي شیمل داراي یک افزوده ي استثنایی دیگر است و آن صافی خاصی . از آن بیرون می جهیده است

ریتونی سیمین به : 135تصویر
 صورت سر گاو

ریتونی به صورت هیوالي شیرپیکر : 134تصویر
ه سامانی شاخ نیز داشته استکه در زمان ب  
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ریتون دیگري که از . جام صاف می کرده استو یک بار دیگر شراب را در خود . ت که روي جام قرار می گرفتهاس
سنگ الجورد ساخته شده در مجموعه ي بنیاد آبگ در برن نگهداري می شود، جامی است فوق العاده گرانبها و طال و 

  .)23تصویر رنگی ( نظر ممتازهراز
جانور پایه ي این جام شیري . همانند ریتون یاد شده از آن مجموعه ي شیمل استاز نظر شکل جام سفالی دیگري 

این شیر آدمی را به یاد شیرهاي افسانه . )134تصویر(شکسته استاست افسانه اي و شاخ دار که البته شاخه هاي اش 
ي نیم تنه ي گاو نر نیز جام سیمین دیگر با پایه . اي ي ستون هاي ایوان شرقی آپادانا در تخت جمشید می اندازد 

 در این جام هم مانند سر ستون ها دست هاي )135تصویر(دو ایوان دیگر و تاالر آپادانا استمانند سر ستون هاي 
از نقش شیر و گاو نر در هنر هخامنشی بیش از هر جانور دیگري استفاده شده . حیوان زیر سینه اش قرار گرفته است

  .)140تصویر(است
بودند ، مستقیما از » تشنه«آنهایی که خیلی عجول و یا خیلی .  اي داشت که شراب را در آن می ریختندهر ریتون پیاله

البد که به کار . این حالت در زمانهاي بعدي در هنر ساسانی، اغلب به تصویر کشیده شده است. ریتون می آشامیدند
نشانه گیري با جریانی که بیرون می جهیده است ، مسلما . بستن جامی این چنین نیاز به اندکی ترمیم نیز داشته است

در خور و با فاصله اي مناسب براي کف کردن جریان می یافت کار آسانی مخصوصا وقتی که باید شراب با قوسی 
از سوي دیگر ، ! به خصوص اگر بدانیم که پاك کردن لکه ي شراب قرمز از لباس چه زحمتی می برد. نبوده است

تون پر می شد می بایستی چنان با مهارت از پیاله جدا کرد که شراب نه از دهانه ي جام بریزد و نه همین که جام از ری
  .از لبه ي ریتون بر زمین بپشاد بنابراین ساقیان این جام ها بسیار متعدد نبوده اند

زیرا در این . ه انددر هر حال ، بر خالف اینکه اغلب گفته می شود سوراخ قسمت پایین ریتون را با انگشت نمی گرفت
صورت الزم می شد که آن را با دو دست نگه دارند، در حالی که در همه ي تصاویر ریتون با یک دست از جایی که به 

  .طرف پایه خم می شود نگه داشته می شود
کرد و چون شراب با قوسی بزرگ به پیاله می ریخت در نتیجه ي آمیخته شدن با اکسیژن هوا مزه ي تازه اي پیدا می 

ذاق یونانی ها هم خوش آمده است؛ چون بال فاصله پس از جنگ با ظاهرا این شیوه به م. شراب نو کف بیشتري میکرد
استفاده تصاویر جام ها و نگاره ها ما را با طرز . ایرانیان و آشنا شدن با این ظرف به تقلید تعداد زیادي ریتون ساخته اند

ن با ریتون به صورت محبوب ترین خسیسه ي پهلوانان در مهمانی ها درآمده ي از آن آشنا می کند و اینکه نوشید
  . )136تصویر(بود

ریتون در تمام مناطق امپراتوري بزرگ ایران و بیرون از ایران . ریتونهاي سفالی یونان سوراخ قسمت پایین را نداشته اند
. م. پ4 پتوسیریس درمصر ، که در سده ي طبق نوشته هاي هیروگلیف در آرامگاه. ساخته می شداز یونان تا مصر 

داریوش استادان طالکار . )168تصویر(در دست داریمساخته شده تصویري از کارگاه ساخت ظروف زرین و سیمین 
  .)2، بخش4فصل: نک(مصري را نیز مانند استادان مادي براي ساخت کاخ شوش دعوت کرده بود
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در قسمت باالي مجلس .  ریتون هایی می سازند که در باال بررسی شددر کارگاه به تصویر کشیده شده درست از همین

نفر . نقاشی، ردیفی از کارگران نزد سرپرست خود می آیند تاظرف هاي ساخت خود را تحویل دهند و به ثبت برسانند
 پیاله و سپس طالکاران دیگر می رسند ، با. و یک پیاله ي آماده بر روي میز است جلو در حال گذاردن یک ریتون 

در کارگاه هاي شاهی .  و دوباره یک ریتون و یک عود سوزکاسه و کوزه اي بزرگ تر براي شراب ، همراه دو مالقه
  .خزانه هاي پارس نیز بایستی بدین منوال بوده باشد

 شبیه این ریتون در مجموعه. ریتونی دیگر را می شناسیم که مسلما براي نوشیدن مورد استفاده قرار نمی گرفته است
اگر این دو مخرج را با . ته این ریتون گرد است و دو مخرج در آن تعبیه شده است. غرابه اما فاقد کف ایستا است

بیشتر می توان به ظرف نوشابه ي نذري فکر . چیزي نمی گرفته اند، حتما تمام محتواي ظرف بیرون می ریخته است
وجود داشته باشد، چرا که نمونه هایی از این ري بزرگ ایران در این صورت بایستی این سنت در تمام امپراتو. کرد

ازاین ظرف نمونه هاي گران بهایی مثال در گنجینه ي طالیی . ظرف در مناطقی با فاصله هاي زیاد به دست آمده است
. در این محل ظرف هاي متعدد دیگري هم پیدا شده است. بلغارستان در دست داریمشهر پنگیوریشته در جنوب 

بدنه ي ریتونی سیمین به شکل غرابه در برو به در روي . خت این ریتون ها یونانی و فقط شکلشان ایرانی استسا
یکی از این ریتون . )136تصویر(دست آمده دو نوشنده نقش شده اند که ریتونی شاخ مانند و پیاله اي در دست دارند

از این نوع ریتون با جنس سفال و ساختی . م می شودها به یک انسان شیرتن و دیگري به یک پرنده ي افسانه اي خت
به سر حیوان ختم می دستگیره هاي این نوع اخیر . )137تصویر(بسیار ساده در پاسارگاد و اشتور نیز یافت شده است

  .شود
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ظروف زرین و سیمینی که به زمان ما رسیده تماما از گورهاي شاهنشاهی بزرگ ایران خارج ظروف سنگی ـ  . ث
اما به میزان زیاد . و بعدها گنجینه جویان در خود تخت جمشید چیزي بر جاي نگذارده اندغارتگران یونانی . ده استش

 . )138تصویر(خزانه ي تخت جمشید یافت شده که بسیاري از آنها ناسالم استدر امارت ظروف سنگی پر ارزشی 
 این ظرف هاي اغلب طال و نقره و جواهر بلکه چون حمل. تخریب فقط حاصل خشم ویرانگرانه ي خالص نیست

این کار ظرف هایی را که با هنرمندي و به غارت جواهر بسنده کرده اند و براي سرعت در نشان بسیار دشوار بوده 
 40 بشقاب بی پایه ، 317 ظرف از جمله ي 626خرده پاره ي در مجموع . ظرافت زیاد ساخته شده، شکافته اند

ساخته شده بیشتر این ظروف از سنگ سرپنتین . )139تصویر(دد سینی به دست آمده است ع50بشقاب پایه دار و 
هر جا ظرفی داراي نبشته است، با . است، اما در میانشان به سنگهاي مرمرین و گرانیت ودیگر انواع نیز بر می خوریم

  .ف مصري می آیدتنها در چند ظرف و آن هم به خط هیروگلینام داریوش . نام خشیارشا نیز همراه است
تخت جمشید به دست آمده چنین معلوم می شود که شاهان از بقایاي جام ها و پیاله هاي قدیمی مصر که از خزانه ي 

سفال فیروزه درمیان آنها . ایرانی به ظرف هاي مصري عالقه اي خاص داشته آن ها را به طور جدي جمع می کرده اند
اینکه آیا همه ي ظروف سنگی . ي آن سبب شده تا آبی مصري اش بنامند که تکنیک رنگ آمیزي ویژه اي رنگی است

در عمارت خزانه به هاون ، . بدست آمده در عمارت خزانه ي تخت جمشید ساخت مصر بوده یا نه، روشن نیست
دسته هاون، و پیاله هاي ساخته شده از ماسه سنگ سبز رنگ رخجی، ظرف هاي مصري و بقایاي تندیس هاي 

 ، سینی برنزي آویز دار عیالمی و اشیاي بسیار دیگري بر می خوریم که می تواند نشانه ي عالقه )105ویرتص(یونانی
در زمان بابلی ها هم . یا مجموعه اي از دست ساخت هاي هنري زمان خود باشدي شاهان هخامنشی به ایجاد موزه 

 در بابل چنین موزه اي )م.پ526 -604()بخت النصر(نبوکد نصر دوم . موزه ي رسمی کاخ سلطنتی وجود داشت
  . ساخته بود که بازدید آن نیز براي عموم آزاد بوده است
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هر چند سطح سیمی برنزي آویز دار عیالمی که ذکرش رفت به شدت آسیب دیده ولی با این همه به آن میزان که 

عیالم بوده قابل خواندن است یعنی در یعنی محلی درمنطقه ي معلوم کند این سینی متعلق به موقوفه ي معبد گتهات 
. این سینی شاهزاده ي عیالمی به وسیله ي فردي روحانی به نام اورورو براي خدایانش قربانی معینی را تضمین می کند

شاه ایرانی فقط می توانسته ارزش قرار گرفتن در مجموعه ي آثار و براي یک است . م. پ7این سینی متعلق به سده ي 
کار دقیق سطح کامال صیقلی و طراحی عالی از ظروف سنگی شاهکارهاي بی بدیلی پدید . داشته باشدهنري وي را 
مثال در یک کاسه غازها و . برخی از آن ها که با سر حیوانات تزیین شده ، بیش از بقیه چشم گیر است. آورده است

به .  عدد بوده است18در اصل  این پرندگان تعداد.  گرداگرد کاسه به بیرون می نگرندقوها با گردن دراز از حاشیه ي
عنوان دسته هاي یک سینی مستطیل دیواره دار ، در هر طرف دو قو گردن شان را به بیرون ظرف پیچانده اند و با منقار 

با یکدیگر از سینی سر در آورده اند، نقش نخلی آن در همان محلی که دو قو . )139تصویر(گردن خود را می خارانند
در نگاره اي در موزه ي شوش خدمتکاري با نظیر این سینی در حال باال رفتن از پلکان . به هم پیوسته استدو را 

  . این نگاره ظاهرا از آن پلکانی شبیه پلکان هاي ماخ هاي شاهی تخت جمشید بوده است. است
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 ها روبه رو با نقش شیر فقط در ریتون. شیر هم در میان انواع حیوانات تزیینی طرف توجه خاص بود
گاهی پایه ي ظرفی به . ، در ظرف هاي سنگی فراوانی نیز داراي نقوشی از این حیوان است)140تصویر(نیستیم

قسمت پایینی مرهم دانی فقط ساخته شده از سنگ مرمر شفاف ، به رنگ . صورت یک پنجه ي شیر ساخته شده است
تشت بزرگی که بر پشت هشت شیر قرار دارد در وضعیتی . ا نقش دو شیر ایستاده باقی مانده استسرخ و قهوه اي ، ب

 گردن قو و یک تشت سنگی بی نظیر با سه پایه از قوچ 6همچنین ظرفی داریم با . قابل قبول به دست آمده است
رد باریک و درازي بر . که به صورت سه شیر برنزي است به دست آمده از خزانه ي تخت جمشید پایه اي . کوهی

  .کایت از نصب چیزي بر روي آن می کند که نمی توان معلوم کرد چه چیز بوده استپشت شیرها ح

  
آرخانی ها، (آریستوفانس.  ارزش ظروف شیشه اي بیش از ظروف زرین و سیمین بوده است ظروف شیشه اي ـ.ج

ین و صاف می و کریستال شراب شیر بودن هیئت نمایندگی شاه ایران ، که در جام هاي زرین » لوکس «  بر)74بیت 
محل پیدا شدن . پیدا است که شیشه ي شفاف وبی رنگ از اختراعات ایرانیان است. نوشند ، تاکید خاصی می کند 
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این ظروف شیشه . ظروف شیشه اي آشکار می سازد که تولید آن در غرب ایران وبین النهرین صورت می گرفته است
یعنی اصل قالب پس از ریختن شیشه از بین می .لید می شداي به وسیله ي قالب هاي به اصطالح یک بار مصرف تو

با این فن ممکن بود انواع ظروف شیشه اي . پس از ریختن ، کار نقش اندازي و تراش روي آن ها آغاز می شد. رفت 
از عمارت خزانه خرده . )29تصویر رنگی (، پیاله هاي نوشابه وحتی شیشه براي مایعات و مرهم دان را تولید کرد

در این ظروف هم همان . )141تصویر(ست ست آمدهیته ي تعدادي از این ظروف شیشه اي گران بها به دشک
در این قطعات به نقش نخل و نیلوفر در لبه هاي . معمول هنر هخامنشی دیده می شودششیارهاي افقی و عمودي 

 ي اشکی پیاله هاي گران بهاي در قطعه اي از یک پیاله ي شیشه اي همان نقش متداول قطره. ظروف بر می خوریم
گلدان و غرابه هایی که دسته هایشان به شکل جانوران ساخته شده ، نیز وجود داشته . نقره اي به چشم می خورد 

این ظرف ها نه تنها در بین النهرین و فلسطین پیدا . این کاالهاي لوکس به دوردست ها فرستاده می شده است. است
اما آشکار است که تعداد آن ها فراوان . ایکا در آسیاي صغیر و در شمال یونان نیز آشناییمشده ، بل با آنها در کیرن

  . نیست، زیرا که در آن زمان شیشه از طال ونقره نیز گران تر بوده است

  
  مبل .4
  

 استر و 10000اسکندر براي انتقال مبل و دیگر اشیائ قیمتی تخت جمشید از ) 37اسکندر (به گزارش پلوتارك 
بانوان دربار شاهی که . گران بهایی را ستوده اند دیگر نویسندگان یونانی نیز مبل هاي .  شتر استفاده  کرده است5000

» مبل و جواهر فراوانی «در لشکر کشی داریوش آخرین شاه هخامنشی ، در مقابله با اسکندر همراه او بودند با خود 
. بود » مجهز به مبل هاي زیادي «  عادي دتی خانه ي افراح. )35، بند 17دیودوروس، کتاب (حمل می کرده اند
  :استرابون می نویسد

. ، پیاله هاي نوشابه و هر چیز دیگر چنان پرزرق و برق و تزیینی است، که از زر و سیم برق می زنددر اردوي آن ها «
  )3، بند 15کتاب (»

چوب با برنز، طال یا نقره روکش می . شته است پیدا است که مبل هاي نفیس هخانمشی روکشی از فلزات گران بها دا
بقایایی از روکش برنزي مبلی از این دست در گوري از زمان هخامنشیان در المینا به دست آمده . شد
پایه ي برنزي تختی شاهی ، که امروز در موزه ي بریتانیا در لندن نگه داري می شود ، در مصر پیدا . )142تصویر(است
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نگاره ي تخت جمشید بهترین .  شبیه نگاره اي از تخت جمشید است که در همان موزه قرار دارداین پایه. شده است
در مرکز پلکان آپادانا، داریوش بر تختی با پشتی بلند تکیه زده، پا را . برداشت از نماي تخت شاهی را ممکن می سازد

تخت که به پنجه ي شیر منتهی می شود، به به نظر می رسد که پایه هاي . )45تصویر(روي چهار پایه اي گذارده است
معلق آراسته شده پنجه هاي شیر بر روي پایه اي قرار دارد که با برگ هاي . شیوه ي خاص ایرانیان ، خراطی شده است

پایه هاي زیر پایی مقابل شاه نیز . این بخش دکوراتیو در پایه هاي عود سوز هم نظر ما را به خود جلب می کند. است
پنجه ي شیر از نقش سم گاو استفاده کرده اند ، که غیر عادي ایه ي تخت اصلی ساخته شده، اما به جاي مانند پ
ظاهرا در این نظم، فراتر از دل بستگی به نقش و نگار تزیینی ، معنایی عمیق و استعاري نیز نهفته . )143تصویر(است
  . است

       
ه به فراوانی در تخت جمشید حتی د سر ستون هاي آپادانا یعنی مهم آدمی بی اختیار دو جناح مبارز شیر و گاو را ک

این برداشت و پرداخت در زیرپایی دیگري نیز دیده  )144تصویر(، به یاد می آوردترین بناي حکومتی دیده می شود
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دن بر اسب که فراش باشی شاه در ردیف باالیی نگاره هاي آپادانا پشت سر شاه بر کول گرفته تا کار سوار شمی شود 
 . )83تصویر (براي شاه آسان تر شود

  
. پایه هاي چهار پایه هایی که گاهی در تصاویر مهرها به چشم می خورد نیز به همین ترتیب و شکل ساخته شده است 

شاید هم چیزي که شبیه حصیر دیده می شود . )179و176و165تصاویر (ظاهرا خود این چهار پایه ها از حصیر است
زیرا به نظز می رسد که . چپ و راست نهاده اي باشد که براي راحتی بیشتر بر چهار پایه ها نهاده اند» لشتکبا«، بافت 

در عاج .  این چها پایه ها ساخته می شدظاهرا میزها هم شبیه. این نقش هاي حصیري کمی از صندلی بیرون زده باشد
پایه ي میز را می توان با پایه ي تخت . یی دست یافت هایی که در زیویه پیدا شده می توان به تصویر چنین میز ها

در یکی از این نمونه ها قاب میز . ؛ با پنجه ي شیر و زیر پنجه ي تاج گلی از برگ هاي آویخته داریوش مقایسه کرد
 در پایین هم تاج گل. در نمونه اي دیگر یک پایه ي اضافی در وسط می بینیم . با گل میخ نیلوفر تزیین شده است

  .قطوري دیده می شود
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در این میز . در استوانه ي تذهیب شده اي که در عمارت خزانه تخت جمشید پیدا شده ، تصویر یک میز نقر شده است

پیکر عاجی متاسفانه به شدت آسیب دیده اي که در شوش پیدا شده نیز . ، پایه ها از پیکر سه زن تشکیل شده است
س زن بسیار آراسته اي را نشان می دهد که لباس چین دار هخامنشی بر تن این تندی.باید از این سري باشد

  . روز مد نظر سازنده بوده است» مد«به این ترتیب در ساخت میز ها . )145تصویر(دارد
از گزارشی که گزنفن درباره ي کورش صغیر می دهد ، چنین بر می آید که بایستی تخت شاهی از طال یا نقره بوده 

بقایایی از این عاج ها که شبیه پاره هاي افقی .  بر این تخت با عاج و سنگ هاي قیمتی نیز تزیین شده بودعالوه. باشد
در نگاره هاي تخت شاهی در درگاه هاي . تخت جمشید است ، در شوش پیدا شده استدر نگاره هاي تخت شاهی 

هاي تخت شاه که به شکل تاج برگ در این جا قسمت زیرین پایه . تاالر صد ستون رد رنگ به چشم می خورد 
ظاهرا این قسمت با سنگ . رنگ آمیزي شده است درست شده به شکلی منظم یعنی سه برگ آبی و یک برگ قرمز 

. از آن جا که الجورد فوق العاده گران بود، گاه از لعاب آبی مصري استفاده می شد. الجورد و کارنئل روکش شده بود 
اوانی که در گوشه وکنار عمارت خزانه پراکنده است، قطعات زیادي از سنگ الجورد ، در میان خرده شکسته هاي فر

گل نیلوفر  نوار و حاشیه ي طال و سر میخ هاي کوچک پیدا . گاهی با سوراخ مخصوص بست ، گل میخ طال ، نخلک 
صد قطعه سنگ  از گنجینه اي بزرگ ، شامل بیش. جالب توجه است که قطعات طال از نقره بیشتر است . شده است

الجورد ، کارنئل ، آخات ، انیکس، ساردنیکس و نوارها و حاشیه هاي طال در گوشه ي یکی از اتاق ها ، زیر یک تخته 
البته ، با این که قسمت هایی از این قطعات تقریبا مطابق اصل چیده شد ولی با این همه هیچ  . بودسنگ پنهان شده 

ت نه تنها مبل ها را منقوش می کردند، بلکه گاهی هم با نگاره اي آن ها را می با این قطعا. نقشی بازسازي نشد 
، خداي مصري » بس« فراوان سر . مثال صورت خیلی کوچکی از شیر که از فیروزه ساخته ساخته شده است . آراستند 
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 سنگ الجورد که ازاز سنگ فیروزه یا شیشه ي آب شده و همچنین قطعاتی از خرس » چشم زخم« دور کننده ي 
در . بقایایی از شیرهاي مینیاتوري از خرده عاج که ال به الي آن طالکاري می شد موجود است. ساخته شده یافته ایم 

، از شیشه اي سرخ مات با سطحی سبز رنگ که یک بال. گ هاي دیگري نشانده اند اشیاء طالیی ، فیروزه و یا سن
 که در نگاره ي ایوان سه دروازه یافته ایم ، نشان می دهد که نقش سمبل ودهبظاهرا متعلق به نقش سمبل اهورا مزدا 
پرهاي بال به رنگ سرخ و سبز شفاف تجسم یافته ودر . )24 رنگی تصویر(اهورا مزدا تا چه اندازه الوان بوده است

م گیري حاشیه ها را با رنگ طالیی به صورت چش. انتهاي هر پر چشمی به رنگ آبی و قرمز نشانده شده است
، ساخته شده از سنگ هاي قیمتی وطال همه جا و از جمله در مبل ها و چنین ترصیعات الوان. ته کرده اندبرجس

  . صندوق ها یافت می شود
در نگاره اي بر عاج که در دمتریاس یونان به دست . پایه هاي تخت خواب ها نیز مانند پایه هاي تخ تشاه بوده است 

تخت به شکل پایه هاي کوچک . رانی برتن دارد بر روي یک چنین تختی دراز کشیده است آمده ، مردي که لباسی ای
  . کره هاي مطبق خراطی شده است

که یونانی ها پس از جنگ پالته در اردوي ایرانی ها تخت هایی یافته اند که با  : )80، بند 9کتاب (هرودت می نویسد
ه هایی هم که سربازان یونانی به غنیمت آکروپولیس برده بودند از پایه هاي چهار پای. طال ونقره منقوش بوده است 

. پایه هاي چهار پایه ي کوچکی که درآرامگاه کورش بزرگ در پاسارگاد به دست آمده از طال است . نقره بوده است 
  : آتنائیوس می نویسد

زیبایی و راحتی اردوهاي ایشان تامین ایرانی ها نخستین قومی هستند که نجاران تخت ساز در استخدام داشته اند تا « 
  » .باشد 

نیاز تخت اردشیر به تیماگوراس چادري فوق العاده زیبا و بزرگ و تختی با پایه هاي نقره هدیه می کرد، وسایل مورد 
 این چادر آتنائیوس درباره ي شکل و نماي. را نیز با غالمی همراه فرستاد ، تا طرز استفاده از پان را به یونانیان بیاموزد 

  :گزارش می دهد
در هر . روي تخت ها پتوهایی به رنگ ارغوانی انداخته بودندکه با اعالترین و لطیف ترین پشم در ست شده بود« 

قسمت تخت یک متکا بود و روي همه ي این ها لحاف هایی کشیده بودند که به ظریف ترین نوع ممکن گلدوزي 
ی چادر را می پوشاند که نقش و نگار هایی در حد اعالي زیبایی و ظرافت فرش ها نرم ایرانی فضاي میان. شده بود 

  » . هنري داشت
این فرش از گوري سکایی در پازیریک درکوه هاي آلتاي . از این فرش ها فقط یک قطعه به دوران ما رسیده است
هاي ثروتمند در یخ این گورهاي سکا . )25تصویر رنگی (جنوب روسیه ، درست در مزر چین ، به دست آمده است

فرشی که تقریبا سالم به دست ما . هاي جاودانی مدفون بود و طبیعتا به طرز شگفت انگیزي محتویات گورها سالم ماند
بافت فرش در ست از همان تکنیکی برخوردار است که امروز مورد استفاده قرار می .  متر است2 در 1.8رسیده 
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 1.250.000 گره دارد و دست هاي پرکار هنرمند در مجموع 2600تقریب مربع به هر دسی متر . )146تصویر (گیرد
فضاي میانی فرش از مربع هاي کنار هم تشکیل شده که هر کدام نقش گلی را . گره زده اند تا فرش آماده شده است 

  .)25تصویر رنگی (در میان دارد

  
 کدام به نوبه ي خود در یک مربع قرار گرفته  حاشیه ي این فضا در اشغال جانوران بال دار افسانه اي است که هر

پرکارترین قسمت قالی حاشیه ي پهن بعدي . سپس حاشیه ي پهن تري است با ردیفی از گل هاي فضاي میانی . است 
اسب ها نمد زینی بر .  در دست دارندپیاده گان افسار اسب را. است با صف سواران که در یک میان سواره و پیاده اند

 که از نظر رنگ و نقش با یکدیگر متفاوت اند از همین گور نمونه ي بسیار زیبایی از این نمد زینها به پشت دارند
. )147تصویر(پازیریک چه قدر واقعی استدست آمده که به کمک آن می توان دریافت که نقش نمد زین هاي قالی 

این نمد زینها را همراه اسب ها . شده » پلیکها«چنانکه از نام شان پیداست از نمد است که نقوش بر آنها جنس آن ها 
حاشیه ي بیرونی قالی پازیریک را دوباره ردیفی از جانوران افسانه اي تشکیل می دهد . در پازیریک دفن کرده بوده اند

 در افسانه اي در هنر ایران ،آریستو فانس اشاره ي جالبی ویژگی این جانوران . که هر کدام در مربع کوچکی قرار دارند
  :او از زبان اریپیدس شاعر می گوید . دارد» قورباغه ها «
) ایرانی (در نمایشنامه هاي من هیچ خروس ـ اسبی به خدا هیچ بز ـ گوزنی مانند آن چه که در دیوار آویزهاي مادي «

  ».می بینید
شیدگی هاي بسیار دقت در نگاره ي تخت جمشید آشکار می سازد پارچه ي تخت ، که شاه روي آن نشسته است، خرا

تیلیا نقوش زیر انداز . گ . معلوم می شود که این زیرانداز نیز مانند فرش پازیریک تزیین شده بوده است. ظریفی دارد
  . )148تصویر(بدنه ي غربی درگاه غربی شمال تاالر صد ستون را بازسازي کرده است
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اما در این جا این چهارگوش ها در . م می خورددر بخش میانی همان چهارگوش هاي گل دار فرش پازیریک به چش

ـ نقشی که . در حال حرکت نقش شده انددر حاشیه ي بیرونی شیرهاي . حصار گل میخ هاي نیلوفري قرار دارد
در اصل این نقش ها در نگاره ها با رنگ هاي درخشانی نقاشی شده . همواره در ارتباط با شاه به چشم می خورد 

وي نگاره تنها راهنماي نقاش بوده است بدین ترتیب در این جا نیز شاه روي فرش کوچکی بودند و خراش هاي ر
در کارگاه هاي شاهی خزانه ها تولید می شده و به منزله ي یک کاالي ظاهرا فرش هایی از این دست . نشسته است

  . صادراتی پر ارزش سر از دم و دستگاه هاي ایرانی سکاها در آورده است
در این گورها مثال . گورهاي اغلب این امیران بر می آید که این فرش ها کاالي بسیار ارجمندي بوده است از محتویات 

سینه بند یک نمد زین . پارچه ي ابریشمی با نقش رنگین پرندگان یافت شده ، که دست مایه ي هنرمندان چینی است
 همان شیرهاي در حال حرکت بر می خوریم که روي بهاین گورها ست در این سینه بند نیز نیز یکی از اشیاي ایرانی 

در دیوار آویزي نمدي . حتی نقش مثلث هاي مکرر حاشیه در هر دو مورد یکی است. زیر انداز شاه نقش شده اند
نقش سر شیر اپلیکه شده ، که درست مانند کاشی هاي لعاب دار کاخ شاهی در شوش است در اینجا هم در هر دو 

  . لث هاي تزیینی حاشیه ي کناره روبرو هستیممورد دوباره با مث
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 لباس .5

  
لباس بلند و پرچین که همواره در نگاره هاي تخت جمشید به چشم می خورد و شاه نیز آن را بر تن دارد لباس 

  :گزنفن می نویسد . مشخص هخامنشی است
ظاهرا وي . رده بود تا آن را بر تن کنندکورش این لباس را از مادي ها بر گرفته بود و تمامی کارکنان اش را متقاعد ک« 

  ».معتقد بود که این لباس نقص بدن اشخاص را می پوشاند و آدمی را زیبا و بلند باال نشان می دهد
تصاویر (به این ترتیب راز لباس هاي چین دار بسیار بلندي گشوده می شود که انتهاي آن روي زمین کشیده می شد

  . )90و89و85و81و44
ی که اینک در دست است طرح این لباس ها عیالمی و از نوعی است که عیالمی ها در نگاره هاي آپادانا بر با اطالعات
زمان داریوش در عین حال لباس عیالمی ها در اصل به مراتب کم کار تر و هنوز به گشادي . )52و51تصویر(تن دارند

درنگاره ي .  لباس ها درزمان داریوش بوده استنگاره ها می گویند که آخرین مرحله ي تکامل این. در نیامده بود
ي عیالمی لباسی بر تن دارند که در هر ) آثرینا(بیستون داریوش و پارسی هاي همراه گئومات مغ و همچنین آسینا 

که گوشه هاي اش به سمت باال طرف چهار چین دارد و دامن آن در پس و پیش به صورت نیم قوسی کامل است 
پهلوها داراي چین هاي بسیار باریک و متعدد است این چین ها در جلو . )3و تصویر رنگی 6و5تصویر(برگشته است

لباس تندیسی . و عقب دامن به لختی آویزه است و آستین هاي بدون چین تشکیل دو قوس بلند و آزاد را می دهد
ي بریتانیا نگهداري می شود گنجینه ي به اصطالح جیحون، که امروز در موزه  سانتی متر از 8/14سیمین به ارتفاع 

در این تندیس ظاهرا پارچه اي را به دور بدن پیچیده . )149تصویر(مرحله ي پیشین این نوع لباس را نمایش می دهد
درگاه کاخ در پاسارگاد کورش در حالی در بدنه ي . و دو سر آن را در قسمت جلو بر روي کمر به هم وصل کرده اند

 این نگاره تنها نیم تنه ي پایین بر جاي از. می کند در حال بیرون آمدن از درگاه استکه خدمتکاري او را همراهی 
در دو طرف این لباس نواري پلیسه دار به طرف پایین آویخته ودامن لباس به صورت دو . )150تصویر(مانده است

ز پهلو نشان داده شده و باید قوس در جلو و پشت طوري قرار گرفته که در دو پهلو کوتاه تر است در این نگاره بدن ا
داریوش در نگاره ي آرامگاه اش در . رو به باال داشته باشدکه قوس هاي دامن در عقب و جلو در آن سوي بدن نیز 

وبی دراین جا آستین ها هم که حاال داراي پنج چین شده است به خ. نقش رستم درست همین لباس را بر تن دارد 
ن ترتیب شکل لباس کورش در پاسارگاد نقطه ي اتکایی بر این برداشت است که این به ای) 199تصویر(دیده می شود

نگاره را بعدها در زمان داریوش ساخته اند در نگاره هاي تخت جمشید لباس مورد بحث به حد تکامل خود رسیده، 
  . ستدر مقایسه با بیستون به وضوح پیداست که براي این لباس از پارچه ي بیشتري استفاده شده ا
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حداکثر آزادي در دو طرف قسمت جلوي لباس تا حوالی باالي ران دو قطعه ي چین دار اضافه شده تا براي پاها 

نگاره ها از روبه رو نشان داده شده حالت این چینها به خوبی پیدا در لباس نجبایی که در . حرکت فراهم آمده باشد 
ر قسمت جلو ، پارچه ي دیگري با چین هاي افقی نسبتا در وسط این دو قطعه ي چین دا. )106و85تصویر(است

. نوك تیز مثلثی شکل آویخته است دو سر هر کدام از این چین ها با قوسی بزرگ به طرف پشت لباس ادامه دارد
آستین ها هم به مراتب گشادتر شده حاال در قسمت پشت داراي پنج چین استکه با نظمی دقیق از پشت به طرف جلو 

این برش را دیگر باید برش لباس مشخص دربار . )45و44تصویر(ستین هاي بسیار گشاد لباس راه می کشدو تا سر آ
  . هخامنشی دانست
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برخی می گویند پارچه ي ساده اي است . بحث هاي زیادي درباره ي طراحی ، برش و دوخت این لباس ها شده است

می برخی هم آن را لباس دو تکه ي بسیار پر کاري . اي سربه طول دو قد انسان و به عرض دو دست باز با سوراخی بر
  .دانند که حاصل هنر خیاطان  استاد کاران ممتاز بوده است
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  : یک بار دیگر نگاهی دقیق به این لباس بیاندازیم 

یزي در این جا رنگ آم. در نگاره هاي آجرهاي لعاب دار شوش عده اي از افراد گارد شاهی این لباس را بر تن دارند
پارچه ي هر لباس از سه قطعه  . )7تصویر رنگی (واقعی این لباس کمک موثري استنگاره ها براي بازیابی شکل 

حاشیه ها در همه ي لبه ها و کناره ها به . متفاوت درست شده که به کمک حاشیه ها از یکدیگر مشخص می شود 
این پارچه از این مچ دست تا .  شانه قرار می گیردباالترین قطعه ي لباس پارچه اي است که بر روي. چشم می خورد

در قسمت جلو تا روي سینه و در پشت . آن مچ دست را در بر می گیرد و سوراخی را براي عبور سر در میان دارد
بعد پارچه ي یکرنگی است به طرف پایین بدن؛ در جلو تا کمر و در پشت تا زیر . روي شانه ها را پوشش می دهد

مخصوصا به کمک حاشیه ي پارچه به خوبی می توان دریافت که پارچه در طرف جلو کمی باال زده شده . نشیمن گاه
قطعه ي سوم پارچه اي است نقش دار که به صورت لنگ بسته می . و از همین روي چین هاي عمیقی پدید آمده است

 به کمک حاشیه ي پارچه به شود و در پشت و جلو قدي یکسان دارد در پهلو که این قطعه به هم وصل می شود
به وجود این حالت را با اندکی باال کشیدن لبه ي پارچه . خوبی مشخص می شود که لبه ي پایین کمی کوتاه تر است

بنابراین . از چین هاي پشت دامن لباس پیدا است که این چینها کمی به طرف جلو و باال کشیده شده اند. می آورده اند
براي قرار . )151تصویر(باس با چینهاي رو به جلو و سر باال به هم دوخته می شده اندپارچه هاي قسمت پایین ل

گرفتن دقیق این چین ها همانطور که در نگاره هاي تخت جمشید دیده می شود باید که در حاشیه ي باال به لباس 
پارچه ي قسمت . گیرددر حالیکه پارچه در پشت دامن با قوس هاي افقی بزرگی دور بدن قرار می . دوخته شوند

نوع چین هاي این .جلوي دامن از عرض روي هم جمع می شود و با چین هاي مخروطی شکل به پایین می آویزد
   .)106تصویر(به خوبی پیدا استلباس در مجسمه اي که از داریوش در شوش به دست آمده 

در لباس نگهبانان شوش پارچه البته . ده است بنابراین با لباسی سروکار داریم که از سه نوع پارچه ي مختلف تشکیل ش
اما پشت لباس به سبب . عرض این لباس به اندازه ي دو دست باز و افقی است.هاي قسمت باال و پایین هم نقش اند



 

 

165 

یمن گاه کمی بلندتر دیده می شود به خاطر این برش آستین ها هم در قسمت پشت به پارچه ي افزوده ي روي نش
گشادي بیش از حد آستین ها با اتوي منظم چین هایی که از پشت با قوس هاي بزرگی در زیر . مراتب گشادتر است 

  .به این ترتیب هر دو بخش آستین از نظر طول با هم برابر است. آستین قرار میگیرد مهار می شود 
 که آستین مخصوصا وقتی. چین ها از چین زیرین وزنه ي کوچکی آویخته می شده استبراي حفظ زیبایی حالت 

آستین را همیشه زمانی باال می زدند . روي شانه انداخته شده ، قوس قطعه ي پیشین آستین به وضوح دیده می شوند
مثال در همه ي نگاره هایی که پهلوانی را در حال نبرد با یک . که پوشنده ي لباس نیاز به آزادي حرکت دست داشت

  . زده شده استجانور افسانه اي نشان میدهد آستین ها باال 
در زیر کمر لبه ي . )91تصویر(در نگاره ها سر آستین ها با ظرافت و دقت در نظم چینها  روي شانه انداخته شده است

قسمت جلوي آستین کامال آزاد است و لبه ي قسمت عقب آستین زیر دامن بلند پهلوان که به خاطر سهولت در 
بر تخت نشسته نیز لبه ي قسمت جلوي آستین و چین هاي قوسی در آستین شاه . حرکت باال زده شده پنهان است
  .)45تصویر(قسمت عقب به خوبی پیدا است

از این . در زیر آن قرار می گیرددور کمر شالی بزرگ پیچیده شده که چین هاي لباس در جلو و عقب با مهارت تمام 
عمولی مهار کردن این همه پارچه ممکن نبود و با یک کمربند م. شال براي درست ایستادن چین ها نیز استفاده می شود

 .عالوه بر این امکان دست یافتن به نظم در حالت چین ها تا این اندازه میسر نمی شد

در نگاره هاي کاخ داریوش و همچنین با . لباس شاه نیز همان لباس افراد گارد در آجرهاي لعاب دار کاخ شوش است
 می خورد که راهنماي نقاشان براي رنگ آمیزي ي روي لباس ها به چشم وضوح بیشتري در کاخ خشیارشا خراش ها

  . به این ترتیب می توان تصور دقیقی از لباس شاه به دست آورد. آن ها بوده است
فقط در این جا پارچه یک رنگ ، به رنگ . )152تصویر(لباس شاه هم از سه قطعه پارچه  ي مختلف تشکیل می شد

معلوم است که پارچه ي روي شانه از نقش دایره هایی که میان آن را برگ و . ن لباس قرار داشتقرمز ارغوانی ، در پایی
گل نیلوفر بسیار زیبایی در میان دایره و :  نقش پارچه ي قسمت میانی کمی متفاوت است. گل پر کرده ، آکنده است

 لبه ي دور گردن حاشیه اي دارد که در لبه ي هر سه پارچه و همچینین. برگ هاي تزیینی در پیرامون آن قرار دارد
این ها همان شیرهایی . لباس شاه عبارت است از ردیف شیرهاي در حرکت و به رنگ قرمز بر زمینه اي به رنگ آبی

هستند که از پیشانی سایه بان نگاره ي داریوش در پلکان آپادانا و نیز در حاشیه ي لبه ي زیر انداز شاه دیده می 
  .)148و49تصویر(شوند

این که آیا نقش هاي لباس شاه به سبک زرباف و گل باف بوده و یا به شیوه ي لباس هاي ابریشمی چینی سوزن دوزي 
فقط می دانیم که باید خیلی گران . همچنین تعیین جنس پارچه ي این لباس غیر ممکن است. می شده، معلوم نیست

شه از لباس پارس ها به منزله ي اشیاء بسیار قیمتی یاد کرده اند این که نویسندگان یونانی همواره و همی. بها بوده باشد
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- 7، بند8کتاب (گزنفن درکورش نامه. لباس، بزرگترین هدیه ي شاهانه محسوب می شده است. بی علت نبوده است
  : می نویسد)8
کورش بود که رسم هدیه هاي گران بها را معمول «

 می کرد و شاهان پس از او تا به امروز به آن عمل
آخر چه کسی ، جز شاه ایران، می توانست با . کنند

دست و دل بازي شادي بزرگی را فراهم آورد؟ چه 
کسی را جز شاه ایران می شناسیم که می توانست 

  » دوستانش اش را با گران بهاترین لباس ها بیاراید؟ 
  

کورش صغیر به : می نویسد» آنابازیس«گزنفن در 
بی بر برگستوان  وزین سینسیس ، فرماندار قبرس اس

افزار طال، سینه بند و بازو بند طال ودشنه اي از طال 
آئلیان هدیه هایی را که شاه . با لباس پارسی بخشید

  :به سفرا می داد چنین بر می شمرد
 و دو به هر کدام یک تالنت بابلی سکه ي نقره « 

تالنت بابلی . پیاله ي سیمین به ارزش یک تالنت 
اما او بازوند، یک دشنه و .  مین آنی72برابر است با 

 1000یک زنجیر گردن، در مجموع به ارزش 
نیز هدیه می ) پارسی(ویک لباس مادي » داریوشی«

  ».نام دارد» درفرکه«اما این لباس . کرد
حتی اسکندر نیز، وقتی که در یک مسابقه به برنده 

 ده می 12مبارزه کرده بود، » اسکندر«اي که با نام 
به او اجازه ي بر تن کردن لباس پارسی می بخشد و 

  . دهد، از این شیوه ي شاهان ایران تقلید می کند
در میان گنجینه هاي بی حد و حصري که اسکندر از 
خزاین شاهنشاهی ایران به چنگ آورد، در کنار میزان 
معتنابعی طال و نقره و مبل هاي گران بها همواره 

و لباس هاي ارغوانی زربفت زیادي به وسیله ي نیروي پیروز به غنیمت گرفته « . سخن از لباس هاي قیمتی می رود
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اسکندر ایرانی ها را شکست داد و از لباس ایرانی « : ترتولیان با اظهار نظر خود به مسئله ابعاد تازه اي می دهد. » شد
  .»شکست خورد

ق خود را بر اساس نوع لباسی که می زن هایی که در کارگاه هاي خیاطی شاهی در خزانه ها کار می کردند حقو
  . لباس هاي ساده، لباس هاي ظریف و لباس هاي بسیار ظریف: دوختند دریافت می کردند

تعداد مردها به مراتب کم . در میان افرادي که باالترین حقوق را دریافت می کردند به چند مرد خیاط هم بر می خوریم
سطح . ت لباس شاه و لباس هایی که شاه خلعت می داده ، بوده استظاهرا کار این گروه دوخ. تر از زن ها است

  : حقوق این خیاطان برابر با حقوق بانوان سازنده ي اشیاء هنري است
این میزان دو برابر حداقل جیره ي زن ها است، که تازه جیره ي شراب شان هم .  لیتر شراب10 لیتر جو و 40ماهانه 

  .منظم نبوده است
تولید ابریشم از دیرباز در .  دارد که در کارگاه هاي دربار شاه ابریشم نیز به عمل آورده می شده استاین امکان وجود

 یاد 5درگور شماره . چین معمول بود، اما از پیله ي ابریشم چنان حفاظت می شد که به خارج از کشور راه نمی بافت
ي ابریشمی چینی با سوزن دوزي بسیار ظریف و بافته شده ي پازیریک در کنار اشیاء وارداتی از ایران، قطعه پارچه 

مخصوصا که در . حتما شاهان ایران نیز قادر به تملک این شیئی پر بها بوده اند. هاي ابریشمی دیگري پیدا شده است
از . و شاید هم پیش تر، ابریشم وحشی به دست می آمد و همین طور در آشور. م.هندوستان از آغاز هزاره ي اول پ

پارچه ي ابریشم فقط می تواند از . در آتن بقایایی از پارچه ي ابریشمی به دست آمده است. م. پ5ي از سده ي گور
بنا بر این می توان گمان برد که ایرانی ها ابریشم را می شناخته اند و از آن براي . طریق ایرانی ها به آتن راه یافته باشد

  .ندلباس هاي گران بهاي خود استفاده می کرده ا
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. شاید لباس هاي پشمی از جمله ي لباس هاي ظریف بوده است. مسلما پشم نیز براي تهیه ي لباس کاربرد داشته است
این پارچه ها با تکنیک گوبلین و بسیار . پارچه هاي وارداتی از ایران که در گورهاي پازیریک پیدا شده، پشمی است

دست آمده، که نقش آن عالوه بر این پارچه اي به . اال اشاره کردیمبه نقش شیر در ب. پرنقش و نگار یافته شده است
لباسی درست از همین پارچه بر تن سربازان نگهبان . این دژها داراي کنگره است. دژهایی در مربع هاي کوچک است

د سوز در پارچه اي دیگر نقش دو زن با خدمتکاران شان در کنار یک عو. )153تصویر (آجرهاي لعاب دار شوش است
بعضی از پارچه هاي پنبه . لباس هاي بسیار گران بهایی نیز از پنبه درست می کرده اند. )154تصویر(، بافته شده است

  :هرودت می نویسد. پنبه در اصل در هندوستان تولید می شد. ظریف بافته شده، که به ابریشم می مانداي چنان 
نظر زیبایی و کیفیت برتر از پشم گوسفند است و لباس هایی که در آن جا میوه ي درختان وحشی پشم است، که از « 

  .)106،بند3کتاب(»هندي ها بر تن دارند از این درختان است
در سرزمین هاي پست و مرطوب و گرم ایران نیز پنبه به عمل می آمد . غربی ها باید خیلی زود با پنبه آشنا شده باشند

  : شهرت ویژه اي برخوردار بودپنبه ي جزیره ي تیلوس در خلیج فارس از. 
این درخت ها میوه هاي کدو مانند و به . در قسمت مرتفعی از این جزیره درختانی می رویند که پشم می دهند« 

از این پشم لباس هاي قیمتی . بزرگی یک به دارند که پس از رسیدن می ترکند و گلوله اي از پشم بیرون می دهند
  ».ساخته می شود
برداشت محصول است، از پنبه و مقارن )برابر ماه سپتامبر مسیحی (ز ماه هاي ایرانی را که ماه ششم  حتی نام یکی ا

از پنبه عالوه بر تولید پارچه . یونانی ها هم به پنبه کرپسوس می گفته اند. بود» کرپاسه» «کرپسیه«نام این ماه . گرفته اند
  .براي پر کردن مخده و بالش نیز استفاده می شد

 ، )م.پ6حدود سده ي ( گزارش می دهد که آماسیس)47کتاب سوم، بند(هرودت. تان نیز پارچه بافته می شداز ک
 تار ظریف درست شده و تک تک 360فرعون مصر، به السدونی ها خفتانی از کتان هدیه کرده است که هر نخ اش از 

از بین . ییناتی از طال و پنبه نیز داشته استعالوه بر نگاره ي جانوران، تزاین خفتان . تارها قابل تشخیص بوده است
به این . مثال کارگاه هاي بزرگی در بورسیپه مشغول به کار بوده است. النهرین هم درباره ي تولید کتان می شنویم

پارچه هایی که از ساده ترین . ترتیب با پارچه هاي گوناگونی ، که به شیوه هاي مختلف تهیه می شده، آشنا می شویم
  .ریف ترین لباس هاي ایرانی از آن ها دوخته می شدتا ظ

این کفش تنها با این لباس دیده می . )155تصویر(همراه لباس چین دار هخامنشی کفشی سه بنده بر پا می کرده اند
شاید این کفش از چرمی آن چنان نرم درست می شده . )143تصویر(فقط کفش شاه و ولی عهد بدون بند است. شود

از بقایاي رنگ در نگاره هاي کاخ داریوش در تخت جمشید می فهمیم . آسانی به درون آن می خزیده استکه پاها به 
در نگاره ها کفش کامال مشابهی در پاي عیالمی ها است، با . که کفش هاي شاه و خدمتکارش سرخ رنگ بوده است

  .)52و51تصویر( شده استاست وبه شکل چکمه اي شش بنده به تصویر کشیدهاین تفاوت که کمی بلند تر 
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این نگاره در مجلس  . )6و5و تصویر 3تصویر رنگی (کاله داریوش درنگاره ي بیستون دیهیم کنگره داري از طال است

البته در این جا  . )199تصویر(آرامگاه داریوش در نقش رستم تکرار شده، با این تفاوت که کمی عریض تر است
  . جزییات تزیین ها از میان رفته است

آن طور که از سوراخ ها ي چفت و بست بر می آید این دیهیم در . این دیهیم درنگاره ي کاخ کمی بلندتر می شود
تاج شاه در مرکز نگاره ي پلکان . )89و88تصویر(، داشته استز فلزي گران بها، احتماال از طالزمان خود روکشی ا

ظاهرا تزیینات فقط به کمک .  جزییات قابل بازشناسی نیستدر این جا. آپادانا نیز بایستی به همین شکل بوده باشد
این که آیا در این جا نیز قسمت باالي تاج کنگره دار بوده است یا نه چیزي نمی . رنگ آمیزي انجام گرفته بوده است

اراي پیش در زمان خشیارشا و اردشیر این تاج گاهی باز هم بلندتر می شود و گاهی هم لبه ي قسمت باالي آن د. دانیم
در این . )149تصویر(تندیس کوچک نقره اي گنجینه ي جیحون نیز داراي یک چنین کالهی است. آمدگی است

مده ي جلوي کاله نقش کنگره حک شده و عالوه بر این دیهیمی به پیرامون کاله بسته شده تندیس بر روي قسمت بر آ
  .است

براي نمونه ، خدمتکاري در نگاره ي کاخ داریوش چنین . تتاج هایی با نقش کنگره دار اختصاص به شاه نداشته اس
در پارچه ي ایرانی که از پازیریک به دست . تاجی بر سر دارد و اغلب زن ها هم با این تاج به تصویر کشیده شده اند

   .)154تصویر(آمده، زن ها و خدمتکاران شان از این کاله بر سر دارند
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این کاله به طور کلی . )174تصویر(بسته نیز به کاله کنگره دار بر می خوریمدر تصویر زن هایی که روي مهرها نقش 
بر روي مهرها، مثال بر سر تعداد معتنابهی از کمان داران و یا پهلوانان ، که به تقلید از تخت جمشید در حال نبرد با یک 

مهري که بر آن .بوط به شاه استاغلب تصور می شود که این تصاوري مر. جانور افسانه اي اند، بسیار دیده می شود
به زحمت می . سه مرد با کاله کنگره دار کنار هم ایستاده اند نشان می دهد که این برداشت نمی تواند درست باشد

. انسان ها ي شیر تن نیز با کاله یا تاج کنگره دار نشان داده شده اند. توان قبول کرد که این مهر مربوط به شاه باشد
درعوض سربازان نگهبان و . جبهه ي شرقی به نمایش درآمده، که لباس چین دار هخامنشی بر تن دارندنمایندگی ، در 

این کاله نیز از عیالمی ها گرفته شده که در بسیاري از نگاره  . )85تصویر(کارمندان پشت سر شاه کاله شان گرد است
  .هاي آشوري می توان آن ها را فورا از شکل کاله شان باز شناخت

  
گارد شاهی که نک نیزه هاي خود را بر روي سیب گذارده اند نیز همان لباس چین دار هخامنشی » سیب بر « لباس 

اما از آن . همین نوارها موجب شده که اینان را عیالمی بدانند. )81تصویر(است ولی بر گرد سر فقط یک نوار بسته اند
ر نگاره ي یاد شده خبري از این گره ي پشت سر نیست و د. عیالمی ها نواري ساده است که پشت سر گره می خورد

  .بنابراین اینان پارسی اند. عالوه بر این نگهبانان کفش پارسی بر پا دارند
هر قدر هم  که لباس چین دار هخامنشی زیبا و شکیل بوده، براي حرکات پر جنب و جوش ، براي سفر، شکار و 

از همین روي ایرانی . زاد، مثال در کارگاه ها، لباس چندان مناسبی نیستجنگ و به طور کلی براي هر نوع کار بدنی آ
شاید هم لباس عمومی و ملی ایرانیان این مجموعه لباسی عیالمی  و . ها به هنگام کار شلوار، نیم تنه و ردا پوشیدند 

. ا همین لباس را بر تن دارندزیرا ارمنی ها، کاپادوکیه اي ها و سکاها هم در نگاره هاي آپادان. )36تصویر رنگی (بود
به وضوح پیداست که این  . )68و62و57و50تصویر(این ها دست کاملی از این لبا سها را در میان هدایاي خود دارند

قطعه اي در رو، که یونانی ها آن را کندیس می نامند، ردایی آستین دار که به یونانی کیتون و : لباس سه تکه بوده است
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براي زمان پیش از هخامنشی ها وجود هیچ نوع . ردس تلفظ می شد و شبیه جوراب شلواري بودیک شلوار که آناخی
به جاي شلوار چکمه به پا می کردند که همیشه مانند کفش بند دار، گره اي در قسمت جلو . شلواري قابل اثبات نیست

  .داشت
یرانی ها و آمازن ها را با عالقه ي زیادي در جام هاي یونانی این لباس نشان جنگ جویان شرقی به طور عام است و ا

در تصویرهاي یونانی شلوارها بافته به نظر می آید و اغلب . )156و133تصویر(با این لباس به تصویر می کشیدند
از قطعه آجر لعاب داري که در شوش به دست آمده، بر می آید که ایرانی ها در پارس واقعا . نقشی زیگزاك مانند دارد

دراین قطعه آجر یک کفش متعلق به لباس سواران مادي و همچنین قسمتی از . چنین بر تن داشته اندلباسی این 
درست در کنار این نقش ، کفشی ایرانی دیده می شود که از آن تصویر . جوراب شلواري زیگزاك قابل بازشناسی است

ی که در نگاره هاي تخت جمشید به چشم به این ترتیب باید چنین گمان بریم که شلوار همه ي کارمندان. دیگري است
  .می خورد، بافتی منقش و رنگین داشته است

مثال در نگاره ي . البد نیم تنه ي اینان که تا روي زانو می رسد نیز به همین ترتیب داراي نقوشی بافته شده بوده است
اغلب این باال پوش . م می خوردمهري که در بوستون نگه داري می شود حاشیه ي بسیار جذابی در لبه ي لباس به چش

آستین ها با بافته اي که داراي همان نقش جوراب شلواري است تزیین می . ها آستین هاي کوتاه دارد
  :آتنائیوس می گوید. روي این لباس ردا می پوشیدند که بایستی بسیار گران بها بوده باشد. )156تصویر(شد
هر چند پارچه ي » . رانی بود، با بافتی محکم و پوشیدهاز پولک اي طالیی ردا هاي پربهاي ای... گران ترین لباس ها « 

و گل طال نیز در گه گاه دکمه . این لباس ها از میان رفته، ولی تعداد زیادي از این پولک ها ي طال بر جاي مانده است
ر زیبا که از ورقه ي امروز درموزه ي کارلسروهه دو سر شیر بسیا. ساختمان خزانه ي تخت جمشید یافت شده است

که بیننده را به یاد تصاویر آجرهاي لعاب دار شوش می . )157تصویر(نازکی از طال ساخته شده است، موجود است
  .)42تصویر(اندازد

یقینا درسارد، به منزله ي پایتخت . تعداد زیادي از این تزیینات منقش لباس از گورهاي سارد به دست آمده است
در میان نقش هاي تزیینی ، انسان هاي شیر تن . د زیادي لباس گران بهاي ایرانی وجود داشته استساتراپی ایران، تعدا

 ودر پشت )158تصویر(کنگره دار ساخته شدهدر زیر خورشید بال دار دیده می شوند که قسمت باالي آن به صورت 
را در راس ماه با پنج بال و یا در قطعاتی دیگر ایزدي .  حلقه ي کوچک براي دوخت به لباس نصب شده است20آن 

  . و نخل مشاهده می کنیمبا گل میخ هایی از نیلوفر 
این باشلق به طوري که در نگاره ي تخت جمشید . کاله سواران یک باشلق بود که یونانی ها آن را تیارا می خوانند

با این . )54و53و50 تصویر:مثال نک(دیده می شود، در میان خلق هاي مختلف شاهنشاهی ایران اندکی متفاوت است
باشلق سر و صورت از آب وهواي بد، مانند توفان برف و شن و یا باران در امان بود و براي پوشاندن دهان و بینی از 
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تا نفس آنان با آتش زنان نیز به هنگام قربانی و در مراسم آیینی باشلق بر سر دارند . دو انتهاي باشلق استفاده می شد
  :)3، بند15کتاب(استرابون می گوید. اشددرتماس مستقیم نب

مقابل آتش برسم نگاه می دارند و کالهی نمدي بر سر دارند که گونه هاي شان را می پوشاند و آن قدر گشاد است « 
  .)159تصویر (»که لب هایشان را میگیرد

  
 به سر چسبیده به نظر می رسد، گاهی هم از آن جا که این کاله ها کامال. پس به قول استرابون کاله مغان از نمد بود

گزنفن به . بر سر بگذارد» کالهی برافراشته«تنها شاه حق داشت که . ممکن است از پارچه اي نرم ساخته شده باشد
و آریستوفانس حتی )  ، بند 2، آنابازیس، کتاب 13ند  ، ب3 ، فصل 8کورش نامه، کتاب ( کرات به این امر تکیه میکند 

بر ) کیر باسیا(مانند پرنده اي تک « :  خروسی مقایسه می کند که این طرف و آن طرف می خرامدبا تمسخر شاه را با
  » . سر

کیسه ي بیضه . به این ترتیب باید تیاراي شاه از چرم بوده باشد، آن هم طوري که زایترله نشان داد، از چرم شکم گاو نر
 حالتی بسیار سخت پیدا می کرد و کاله به صورت یک این چرم. ي گاو گردي سر باالي کاله شان را تشکیل می داد

ظاهرا کاله شاه مزین به قطعاتی از طال بوده است، که آریستوفانس آن را با تاج خروس مقایسه کرده . خود در می آمد
  .)160تصویر(است
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ان کاله گردي است این هم. ي نیز استفاده می شددر دربار عالوه بر کاله مخصوص لباس سواران ایرانی از کاله دیگر 
  .)117تصویر رنگی (که مثال رییس تشریفات بر سر دارد

این کاله بر گرفته از کاله شاهان و شاه . )161تصویر(در تندیس ها به خوبی پیداست که این کاله واقعا گرد است
 کاله حتما از این. زادگان عیالمی در زمان داریوش به صورت کاله رسمی کارمندان بلند پایه و نجبا درآمده است

  . استپوست بوده 
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 که در روند توسعه گمان می رود. از پشت سر ، روي گردن ، به کمک یک قالب یا یک دکمه دم حیوانی آویخته است
بازتاب این تزیینات در روي نگاره ها فقط با . ي تشریفات درباري، این کاله هم مزین به تزییناتی از طال شده باشد

  . روي از میان رفته استرنگ بوده و از این 

 
  
  زیور آالت .6

    
می دانیم که شاه . زیور آالت: بر لباس هاي یک ایرانی متشخص، مثال شاه ، یک شیئی اساسی دیگر نیز افزوده می شد

همه ي ایرانی هاي بلند پایه اي که در نگاره . همراه لباس ایرانی، گردن بند، بازو بند و دشنه ي طال نیز هدیه می کرد
با تکیه بر نگاره ها .  تخت جمشید به تصویر کشیده شده اند دشنه اي هم در زیر کمر لباس چین دار خود دارندهاي

در این نگاره ها مردها گردن بندي ضخیم ، . )85تصویر(درباره ي زیورآالت هم می توانیم برداشت خوبی داشته باشیم
 زنجیرهاي ساخته شده از فلز قیمتی در نگاره ها نصب در کاخ داریوش. ساده ساخت و یا تاب دار، بر گردن دارند

حمل می » اکیناکه« و دشنه، » افالطون شاهد می آورد که شاهان چه گونه زنجیر گردن، تیارا. )89و88تصویر(شده بود
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دست بندها مچ دست ها را زینت می داد و شکلی کامال مشخص و مخصوص داشت یعنی در قسمت زیرین . کنند
قالب یک چنین دست بندي از . حنی بود دو سر این دست بندها معموال بر سر جانوري منتهی می شودفرورفته و من

  .خزانه ي تخت جمشید به دست آمده است
 در این دست بندها. )26تصویر رنگی (ها در کارلسروهه ي آلمان حفظ می شودنمونه ي بسیار زیبایی از این دست بند
نمونه ي خوبی از این حالت .  که هنوز سرها ي شان از دهان شیرها بیرون زده استدوشیر در حال بلعیدن دو قوچ اند،

تصویر رنگی (در این نمونه دست بند از دو پرنده ي شکاري. در میان اشیاء گنجینه ي جیحون در لندن موجود است
این دست . رخیده استچبدن این پرنده ها دور دست بند . ، که در اصل جواهر نشان بوده اند، تشکیل شده است )27

بند فقط به وسیله ي بلند پایگان ایرانی استفاده نمی شد، حتی سربازهاي نگهبان نگاره هاي آجر لعاب دار در شوش، تا 
عالوه بر این ، تا جایی که از نگاره هاي .)7تصویر رنگی (جایی که قابل تشخیص است، دست بند طال بر دست دارند

  .ه از زیورآالت یک مرد متشخص بودتخت جمشید بر می آید، گوشوار
رییس تشریفات حلقه آویزي . )45تصویر(گوشواره ي خود شاه حلقه اي است که سه گلوله ي طال از آن آویخته است

در نگاره هاي تخت جمشید اغلب به حلقه . )17تصویر(گلوله شکل دارد که از آن قطره اي به شکل برگ آویزان است
. )90و82و81و47تصاویر ( هم بر گوش بلند پایگان و هم در گوش خدمتکاران استهاي ساده اي برمی خوریم که

. نمونه ي واقعا زیبایی از این گوشواره ها در مجموعه ي ن .  بر جاي مانده استگوشواره هاي طالیی نیز از این دوران
  . )32تصویر رنگی (شیمل نیویورك نگهداري می شود
به این ایزد در پالك هاي طالیی از . ال و یک دم در هالل ماه تصویر شده استدر دایره ي میانی، ایزدي با چهار ب

در هر یک از شش دایره، مرد کوچکی . پیرامون این تصویر هفت دایره قرار دارد . )158تصویر(سارد نیز بر می خوریم
اس شاه این گل شبیه گل هاي لب. در هالل ماه و در دایره ي وسط در قسمت پایین یک گل قرار دارد

  . مرصع به سنگ هاي رنگی بوده، که فقط چند فیروزه از آن بر جاي مانده استاین گوشواره . )152تصویر(است
از گور زنی از زمان هخامنشیان در شوش زیورآالت پر ارزش زیادي، از جمله دست بندهاي معمولی با سر شیر، به 

. دیگري از طال نیز، با شیرهاي مشابهی برخورد می کنیمدر محل اتصال دو انتهاي گردن بند سنگین . دست آمده است
همین طور . از حفره هاي برجاي مانده چنین بر می آید که دست بندها و گردن بندها مرصع به عناصر رنگی بوده اند

عالوه بر این ها گردن . گوشواره هایی که هیئت عمومی و عناصر منقوش آن شبیه دست بند مجموعه ي شیمل است
از مروارید و تعدادي آویز کوچک و عناصر تزیینی منقوش، که البد روزگاري در لباسی به کار رفته است، نیز بندي 

  .قسمتی از اشیاء قیمتی این گور است
در این خزانه جمعا . آمده استاز خزانه اي پاسارگاد نیز گردن بندهایی از مروارید و سنگ هاي نیمه قیمتی به دست 

بافته شده از طال این مجموعه یک جفت گوشواره شاهکار . انسان و حیوان یافت شده است آویز طال از سر 131
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 آویزهایی در سه ردیف معلق و آویز بزرگ تري نیز در در وسط دایره اي این گوشواره)، باال، چپ162تصویر(است
  .گی نیز وجود داشته استاحتماال در نقش از طال بافته ي آن، روزگاري افزوده هایی رن. پایین گوشواره نصب است

هر دو نواري با نقش .  کمان دار و گئو بروه، نیزه دارش ایستاده انددر نگاره ي بیستون پشت سر شاه وینده فرنه ، 
بنابراین مادي ها، اسالف . نواري از طال و شبیه همین نوار در زیویه پیدا شده است. )6تصویر(نیلوفر دور سر دارند
حتی موبند خدمه ي شاه در نگاره  هاي .  از چنین نوارهایی با نقش گل استفاده می کرده انددربار هخامنشیان ، نیز

  )68تصویر (.تخت جمشید پرآذین است
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قست خمیده ي سنجاق، که به کمک یه تورم از سوزن سنجاق متمایز است، روي لباس قرار گرفته و سوزن به لباس 
ق هاي امروزي ما شبیه است، فقط این سنجاق ها را از فلزات قیمتی می سنجاق هاي این دوره به سنجا. فرو رفته است

سوزن هاي ساده ي بست پارچه و لباس هم گاهی به . ساخته اند و قسمتی که به دید می آید مرصع و مزین است
 دیگر و مثال انتهاي این سوزن ها را از فیروزه و سنگ هاي نیمه قیمتی. به کار می رفته است صورت زیوري تزیینی 

انواع مختلفی از این سوزن از خزانه ي تخت جمشید . شیشه هاي رنگی و همچنین استخوان ، برنز و سرب می ساختند
ته این سوزن که به . )163تصویر(ته سوزنی که از پاسارگاد به دست آمده، زیبایی ویژه اي دارد. به دست آمده است

  . سوزن نقره اي استشکل یک انار کوچک ساخته شده مرصع به طال و خود

  
  

 وسائل آرایش .7

 
گزنفن که خود شخصا با امپراتوري هخامنشی آشنا بود در . دیدیم که مردان ایرانی از هیچ زیوري روي نمی گردانده اند

  :رمان تربیتی خود، کورش نامه، گزارش روشنگري از نخستین دیدار کورش صغیر با پدر زنش آستیاگس دارد
ور و جواهر است، خط زیر چشمان اش را کشیده، پوست را آراسته وکاله گیسی به رسم مادي دید که او غرق در زی« 

نیم تنه ها، گردن بندها و دست همچنین پیراهن هاي ارغوانی ، . چون این کار رسم مادي هاست. ها بر سر دارد
  )2، بند3، فصل1کتاب(».بندها

ها از نظر لباس خیلی ساده پوش اند، اما به نظر می رسد که البته گزنفن ادامه می دهد که پارسی ها بر خالف مادي 
پارسی ها دست کم در دربار میکوشیده اند تا از مادي ه تقلید کنند و خود گزنفن در جاي دیگر به قدر کافی از شکوه 

. ه داشته اندظاهرا ایرانی ها به روغن هاي معطر نیز، مانند زیورآالت ، توج. دم و دستگاه شاهی سخن می راندو جالل 
در نگاره هاي کاخ داریوش و به تقلید از این نگاره ها، در نگاره هایی کاخ هاي جانشینان داریوش، اغلب خدمتکاري 

این شیشه ها شکلی کامال . )90تصویر(دیده می شود که در حال حمل شیشه اي از روغن معطرو حوله است
ساخته می شد و در » آالباستر« مصر بود، معموال از اصل این شیشه ها از . )138تصویر(مخصوص به خود دارد

چند نمونه ي زیبا که یقینا ساخت مصر بوده، از عمارت خزانه ي تخت . می گفتند» آالباسترون« اصطالح به آن ها 
  .جمشید به دست آمده است
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آینه . ه نیز نگاه می کرده اندالبد که آقایان آراسته، به آین. تفاوتی میان وسائل آرایش زنانه و مردانه نمی توان یافت
نمونه ي جالبی از این آینه ها در مجموعه ي شیمل نگهداري می . صفحه فلزي صیقل یافته اي ، اغلب از برنز بود

پشت قاب این آینه را تصویر اندام دو شیر که پشت به هم نشسته ، سرشان را به میانه قاب ).33تصویر رنگی(شود
این دسته ها را می توان اندکی کوتاه تر از . دسته آینه ها از چوب و یا عاج بود.  کرده استبرگردانده اند به زیبایی پر

مگس پران در نگاره هاي تخت جمشید به کرات به تصویر کشیده شده . دسته ي مگس پران ها به تصور آورد
خود مگس پران ها . ده استبه نظر می آید دسته ي مگش پران ها مانند پایه مبل ها خراطی شده بو. )164تصویر(است

انتهاي دسته ي آن مانند انتهاي دست بندها و . البد که از موي دم اسب بوده و به چیزي شبیه گل متصل می شده است
  . یا اسباب پخت و پز، به سر یک حیوان منتهی می شود
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دست  نشان می دهد که با دو اه پوستی رانمونه اي از سوریه زن سی. هم دسته آینه از یک تندیس تشکیل می شدگاهی 
اما . این نقش در سوریه خیلی معمول و مظهر ایشتار، الهه ي جنگ و عشق بود. اش سینه هایش را پوشانده است

جالب توجه است که این زن لباس چین دار هخامنشی بر تن دارد و با وجود آسیبی که به این دسته آینه وارد آمده به 
  .تین هاي آویزان را تشخیص دادخوبی می توان بزرگی و قوس آس

زنی متشخص در حالیکه روي . )165تصویر(نقش مهري استوانه اي در لوور زنی را در حال آرایش نشان می دهد
ندیمه اي که در پشت سر او ایستاده . چهارپایه نشسته و پاهاي اش را روي زیر پایی گذارده به آینه نگاه می کند

شاید این خدمتکار یک . و خدمتکاري دیگر با شیئی غیر قابل تشخیص ایستاده استمقابل ا. مشغول باد زدن او است
شانه ها از چوب و عاج  بود و همیشه دندانه هاي یک طرف را درشت و . اسفنج یا یک کاله گیس در دست دارد

  .)166تصویر(دندانه هاي طرف دیگر را ریز می ساخته اند

  
 شانه ي عاج که از 8در میان قطعات مجموعا . ار هنرمندانه تزیین می شدفضاي چهارگوش میان دو لبه ي دندانه د

شوش به دست آمده، نقش انسان هاي شیرتن ریش دار، گاوهاي بال دار و شیر و اسب یعنی سمبل هاي تصویري 
اي با همچنین پهلوانی تصویر شده است با شلواري چهارخانه و نیمه تنه . شناخته شده ي هخامنشی به چشم می خورد

حاشیه ي دندانه دار که در حال نبرد با یک جانور افسانه اي بال دار است و در شانه اي دیگر مردي با همین لباس و 
نقش چنین مجلسی در شانه اي دیگر کار . کاله گرد در حال فروبردن دشنه ي خود را پشت جانور افسانه اي است

در شانه ي دیگري که نستبا . ع به گل میخی طالیی بوده استعالوه بر این حاشیه ي شانه، مرص. گذارده شده است
  .)166تصویر(سالم مانده و در لوور پاریس نگهداري می شود شیري در فضاي میانی حکاکی شده است

در امپراتوري بزرگ ایران سرمه دان در همه جا به چشم می خورد و به قول گزنفن مردها هم از آن استفاده  میکرده 
ن ها را اغلب از شیشه ي الوان، که به صورت مطبق و مثال یک در میان زرد و آبی و یا قهوه اي روشن و سرمه دا. اند

درپوش آن، در چند چهارگوش که به طرف .  سانتی متر بلندي دارد10 تا 7این سرمه دان ها . سفید بود، می ساختند
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ا سرمه دان هخامنشی شناخته شده پایین کمی باریک تر است و اغلب چهار برآمدگی بر شانه دارد مشخص
  .به این شکل از سرمه دان فقط در حوزه ي فرهنگ ایران بر می خوریم. )167تصویر(است

سرمه دان هاي برنزي را گاهی به صورت تندیس و آن هم اغلب . سرمه دان نه تنها از شیشه ، بل از برنز هم بود
در صفحات بعد تندیس ها را در ارتباط با تصویر . )173ویرتص(تندیس زنی با لباس چین دار هخامنشی می ساخته اند

  .زن مورد بررسی بیش تري قرار خواهیم داد
  

 یک روز از زندگی یک کارگر خزانه .6
 

بغه پاته با همسرش رتینا و دو پسر و دختر کوچک اش در 
آبادي خود ایتشیه، که در دشت پایین دژ تخت جمشید قرار 

 خورشید بغه پاته با د با زدنصبح زو. دارد، زندگی می کنند
شنیدن صداي سر زنده ي حرکت در کاروان سراي نزدیک، از 

از این کاروان سرا مسافرها و بازرگان ها . خواب بر می خیزد
با کاروان هاي کوچک و بزرگ راهی همه ي گوشه و کنار 

بسیاري از اینان راه اصلی . شاهنشاهی بزرگ ایران می شوند
ا پیش می گیرند، بعضی قصد رفتن تخت جمشید به شوش ر

به ماد و یا آسیاي صغیر دارند و برخی دیگر به طرف شرق به 
صداي اسب ها و خرها و . رخج و یا حتی هندوستان می روند

قاطرها با ناآرامی بلند است، شترها بر زمین پاي می کوبند و 
در اطراف می دوند و قاطر چیان بر سر چهارپایان فریاد می 

اي زیر زنگوله ي االغ هاي جلودار کاروان، با صد. کشند
  .صداي بم و موقرانه ي گردن آویز شترها دائما شنیده می شود

خود را کنار می زند، از تشک کاهی » مو بزي«بغه پاته لحاف 
زن و بچه ها . اش برمی خیزد و بالش اش را مرتب می کند

ه خورشید ب. از در اتاق به حیاط می خزد. هنوز در خوابند
خمره هاي بزرگ آب را، که کنار آشپزخانه در زمین کارگذارده شده ، غروب روز پیش زن و دو . گرمی می درخشد
بغه پاته چند مشت از آب خمره . خوش بختانه مظهر قنات با فاصله ي کمی از خانه اش قرار دارد. پسرش پر کرده اند

بیرون که می .  و به دست شویی گوشه ي حیاط می رودبعد کوزه ي کوچکی را پر می کند. را به صورت خود می زند
با سر و صداي خانه . آید سرحال و تازه نفس گردشی در باغچه آزاد می کند و به ظرف هاي شان آب و دانه می ریزد
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در این میان رتینا از آرد گندم و انجیر و زردآلوي خشک . متوجه می شود که زن و بچه هاي اش نیز بیدار شده اند
این شانس را دارند که . بعد از صبحانه همه ي خانواده راهی خزانه می شوند. ه ي صبحانه را حاضر کرده استحریر

پسر بزرگ تر، دوازده ساله و دست و پا دار و . بغه پاته نقره کار است و زن اش خیاط. همه در یک سازمان کار کنند
ستان، که داریوش قصد رواج آن را در تمام شاهنشاهی از همین روي براي یادگرفتن خط میخی فارسی با. هشیار است

 پسر بچه ي دیگر، متنی را که منشی مسئول در اختیارشان گذارده با 11او می کوشد همراه . دارد، انتخاب شده است
  .بچه هاي آموخته تر اجازه دارند روي لوح هاي مومی بنویسند. سلیقه به لوح گلی منتقل کنند

او با انگشتان کوچک اش مشغول . سال دارد، مانند پدر در حال دیدن دوره هاي نقره کاري استپسر دوم، که هنوز نه 
پیچیدن مفتول نقره و  انداختن نقش ظریف است و کوچک ترین فرزند، دختر نه ماهه اي است که مادر پیش از رفتن 

ز ورود به کارگاه نقره و طال کاري، لباس بغه پاته پیش ا. به کارگاه خیاطی او را در مهد خزانه به دست مربی می سپارد
لباس کار او قطعه اي پارچه است که فقط . کتان بلند و آستین دارش را می کند و در اتاق رخت کن از قالبی می آویزد

 این لباس را مقامات باال از خود اختراع کرده اند تا کار با آن آسان تر باشد و سوراخ سنبه اي هم .ستر عورت می کند
  .اي پنهان ساختن فلزي گران بها یا سنگی قیمتی نداشته باشدبر

نقره و طالي مورد نیاز کارگاه ، براي تولید ظروف  وسیله اي سرپرست، از کارمند تهیه ي مواد، یعنی مقام مسئول 
صدیق لوحی ثبت شده و استادکار سرپرست با مهر خود دریافت کاال را توزن آن روي . خزانه تحویل گرفته شده است

او نیز به نوبه ي خود وزن مربوط را به کارگران ماهر اعالم میکند و این ها نیز باید با مهر خود دریافت این . کرده است
او روز قبل ورق نقره اي الزم را حاضر کرده، . امروز بغه پاته می خواهد یک ریتون از نقره بسازد. وزن را تایید کنند

او باید براي ساخت قسمت پیچیده و سخت دهانه ي . ند و شاخ مانند ریتون استحاال با دقت تمام مشغول گلوي بل
استادکار ناظر دائما به . ریتون از سندان هاي مخصوص و از چکش ها و ابزارهاي کوچک و بزرگ دیگر استفاده کند

خشی که در ب. )168تصویر(چکش کارها سر می زند، کارشان را کنترل می کند و دستورهاي الزم را می دهد
استادکار ناظر گوش یکی از کارآموزها را که براي . کارآموزها در حال آموختن ساخت پیاله ي کم عمق کوچکی هستند

  .سومین بار با چکش کاري نامحتاطانه ورق نقره را پاره کرده است، می کشد
مخصوص و تاسیساتی آشپز خانه، آشپزهاي . به کارگرهاي خزانه هم مانند خدمه ي دربار خوب رسیدگی می شود

می شود، همسرش با همکاران خود در » غذاخوري« وقتی که بغه پاته وارد . هاي امروزي دارند» غذاخوري«شبیه 
بغه پاته کاسه اي . رتینا با دیدن شوهرش می خندد و با اشاره به او سالم می کند. گوشه اي ضمن کار گپ می زنند

پسرهاي شان . رتینته ، همکارش در کارگاه نقره کاري خزانه می نشیندسوپ سبزي براي خودش بر می دارد و کنار و
اینها سفره ي چرمی خود را روي زمین پهن کرده، دست . در حیاط و مقابل آشپزهانه با دیگر همساالن غذا می خورند 

  .جمعی پیرامون آن نشسته اند
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بدنه ي قیف مانند ریتون با . ظریف کارش می پردازدپس از نهار و استراحتی کوتاه بغه پاته به قسنت بسیار پیچیده و 

با این نقش ریتون شکل . فشردن دیواره ي درونی بدنه به بیرون پدید می آیدشیارهاي افقی تزیین می شود، که با 
حاال نوبت کار بر بدنه ي بیرونی . )140 ، تصویر22تصویر رنگی (عمومی هنر درباري هخامنشی را به خود می گیرد
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براي این منظور بغه پاته ریتون را با قیر پر می کند و هم سفت است و هم در برابر ضربات چکش . می رسدریتون 
  .آن گاه با قلم کاري ظریفی بدن حیوانی را با همه ي جزییات اش در بدنه ي ریتون نقش می اندازد. انعطاف دارد

کار روزانه تمام . جمع کردن ابزار کارشان هستندبغه پاته چنان سرگرم کار است که متوجه نمی شود همکاران سرگرم 
کارها وزن و . همه به صف، مقابل میز استادکار می ایستند، تا کارهاي آماده شده ي خود را تحویل دهند. شده است

ذوب قیر و جال . بغه پاته هم با ریتون نیمه ساخت خود در صف می ایستد. سپس به نام سازندگان شان ثبت می شود
جلوتر از او ورتینته ایستاده است که پس از سه روز کار سرانجام یک عود سوز ! تون براي روز بعد مانده استدادن ری

همکاران دیگر ظرف شراب و مالقه ساخته ! پرکار را با سرپوش خوش ترکیب آن آماده کرده و از کار خود راضی است
  .پس از ثبت کارها راهی خانه هاي خود می شوند. اند

رتینا و پسر کوچک ترش .  پاته وارد حیاط خانه می شود بوي خوش نان لواش تازه به استقبال اش می آیدوقتی بغه
رتینا دختر خردسال اش را از مهد کودك برداشته، براي انجام کارهاي ضروري به . سه ساعت زودتر تعطیل شده اند

خته است کمی براي نان شب بر می دارد و از جیره ي جوي ماهانه که از سبدي بافته شده آوی. خانه برگشته است
قاتق نان کمی پیاز تازه ي باغچه و . )112تصویر(سنگی می شودمشغول کار دشوار کوبیدن و مالیدن جو درهاون 

پسر کوچک تر خندانچهار تخم مرغ را که در . ماست و پنیري است که رتینا از شیر دو بزي که دارند، آماده کرده است
  .اما تخم مرغ ها ذخیره می شوند. ، می آوردآغل مرغ ها بوده 

وپسر » .به به فردا نوبت جیره ي گوشت ماهانه پدر است«: پس از غذا پسر بزرگ تر با شادمانی و لذت می گوید
: مادر می گوید» .سه هفته ي بعد جشن رییس تشریفات است و شکمی از عزا در می آوریم«: کوچک تر اضافه می کند

  ».رچرانی برویم سر قنات خمره هاي مان را پر کنیمحاال پیش از سو« 
در بستر خواب ، صداهاي آشناي کاروان سرا، عرعر خر یا خره ي شتر با رویاهاي بغه پاته می آمیزد و در فاصله ي 

  .معین صداي صوت نگهبانان شب به گوش میرسد
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  6فصل 
  زن در شاهنشاهی ایران

  
 موقعیت زن .1
 

ندگان یونانی را باور کنیم، مردان ایرانی بسیار حسود بوده اند و همواره زنان شان را پشت بست و اگر اظهار نظر نویس
  :  می نویسد)26تمیستوکلس، بند(مثال پلوتارك. کلون نگه می داشته اند

دت مردهاي ایرانی نه تنها به ش. اغلب بربرها، مخصوصا ایرانی ها، درباره ي زنان شان طبعی بسیار حسود دارند« 
مواظب اند تا چشم بیگانه اي بر زنان شان نیفتد، بل درباره ي زنان خریداري شده و برده ي خود نیز سخت پاي بند 

  .»زن ها در خانه ها پشت بست و کلون زندگی می کنند و هنگام سفر در حصار چادر ارابه قرار دارند. حراست اند
در بررسی شرایط دستمزد ها دیدیم که .  و نظر کامال درستی نیستاما از منابع ایرانی چنین بر می آید که این برداشت

مرد و زن در کنار یکدیگر کار می کرده اند، از حقوقی برابر برخوردار بوده اند  گاه حتی کارهاي سخت تر را به عهده 
البته هنوز . هستندسنگ سابان معموال بیشترشان زن . مثال گروه هاي بزرگی از زنان کشاورز را می بینیم . داشته اند

شاید پس از حاضر شدن نگاره ها، صیقل نهایی با زن ها . دقیقا نمی توانیم بگوییم که این زنان واقعا چه می کرده اند
درمیان . م. پ1700در سال . شاید براي این کار دست هاي ظریف زن ها کارآیی بیشتري داشته است. بوده است

ترتیب قرن بدین . ش در استانبول خریداري وآزاد کرد، زن سنگ ترایش بود از بغدادبردگانی که نماینده ي امپراتور اتری
مسلم است که این کار براي زن ها باید دشوار . ها بعد هنوز به زن هایی بر می خوریم که با سنگ سروکار داشته اند

  .بوده باشد
دوخت لباس هاي کامال : متنوع بوده استکار این زن ها بسیار . بیش تر زنان لوح هاي تخت جمشید خیاط بوده اند

  .)5، بخش 5فصل: نک(ساده و یا لباس هاي پر زرق و برق که پس از دوخت، هنرمندانه سوزن دوزي می شده است
درباره ي . امکانات آموزش هاي هنري و مهارت هاي حرفه اي ، براي زن و مرد یکسان و حقوق آن نیز برابر بود

 در زمینه ي کارهاي هنري و ظریف داریم و برابري حقوق صدها زن دیگر با مردان برابري حقوق شواهدي مخصوصا
میزان حقوق فقط همین قدر روشن است که به نوع کار و نه . نیز مسلم است که درباره ي شغل شان چیزي نمی دانیم

ق زن و مرد سر و کار به این ترتیب ، در امپراتوري بزرگ عصر داریوش با تساوي حقو. انجام دهنده ، بستگی داشت
  .حقی که هنوز در اروپاي قرن بیستم براي به دست آوردنش مبارزه می شود. داریم

البته این را هم باید گفت که زن ها عالوه بر کار بیرون، سر و سامان دادن به کارهاي روزمره ي خانواده را نیز برعهده 
در . ردن کودکی براي مدتی ازکار در بیرون معاف می شدنددیدیم که زن ها با به دنیا آو. )4، بخش 3فصل(داشته اند

عالوه بر این حداقل . طول مرخصی زایمان حقوق دریافتی به حداقل می رسید که البته با آن گذران زندگی ممکن بود
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ر د. حقوق ، اضافه حقوقی نیز به صورت جو و شراب دریافت می کردند، که پاداش افزود ن رعیتی به رعایاي شاه بود
عین حال معلوم شده است که شا ه از نوزادان پسر بیش تر از نوزادان دختر خرسند می شد چرا که اضافه حقوق براي 

تا جایی که لوحه ها حکایت می کنند، این تنها .  لیتر شراب یا آبجو بود10 لیتر جو و 20نوزاد پسر دو برابر، یعنی 
 کار روزانه را کوتاه کنند تا قادر به برآوردن وظایف خانه داري خود موردي است که میان زن و مرد فرقی داشته اند که

  .نوزادان را در طول کارله له ها نگهداري می کردند. البته کار نیمه وقت کم تري داشت. نیز باشند
 شاهی مثال در کارگاه هاي. ضمنا در لوح هاي گلی می بینیم که زن ها می توانسته اند به پست هاي باالتر نیز برسند

  . همواره سرپرستی و مدیریتت با زنان است
درکارگاه هاي خیاطی که بیش تر در اشغال زنان است، گاه مردها زیردست زنان قرار میگیرند و حقوق زنان سرپرست 

گاهی این سوال پیش می آید که یک زن . حتی در جیره ي شراب تفاوتی به چشم نمی خورد . بیش از مردان است
  !ه از پس یک لیتر شراب قرمز شیراز بر می آمده استسرپرست چه گون

در مدیریت حوزه هاي . همچنین درلوح ها به حرفه هایی بر می خوریم که در آن ها زنان به کار گرفته نمی شده اند
چنین بر می آید که اگر کاري ، به منظور کنترل . دیوانی و یا محاسبات و حساب رسی ها از کار زنان خبري نیست

هاي گوناگون اداري، نیاز به ترك محل و جابجایی و سفر به دور و نزدیک را داشت، براي انجام آن از زنان بخش 
. زن ها در کارهاي ثابت استخدام می شدند که ناشی از ضرورت حضور زن در خانواده بود. استفاده نمی شده است

  .ی می شداز سوي مدیریت اداري توجه خاصدیدیم که به وظایف زن در خانواده 
این ها، آن طور که پلوتارك با قاطعیت اعالم می . اما زن هاي خانواده ي شاهی از موقعیت دیگري برخوردار بوده اند

کند نه تنها پشت دیوارهاي حرم سرا پنهان نمی ماندند، بل برعکس آزادي عمل وسیعی داشته اند و نه فقط امالك 
مثال هرودت . رکنان اش اداره می کرده اند و درآمدهاي گزاف داشته اندرا با همه ي کابزرگ ، بل کارگاه هاي عظیم 

شرح افالتون خیلی روشنگر . می نویسد، که درآمد شهر آنتیال مصرف خاص مخارج کفش هاي ملکه ي ایران می شد
  :است

ریبا تمام طول یک روز را شنیدم که او تق) از یکی از کسانی که نزد شاه ایران رفته بود ( یک بار از مرد قابل اعتمادي « 
ملکه » چادر«می نامیدند و ملک دیگري بود که » کمربند همسر شاه«از ملک پرحاصلی گذشته است که بومی ها آن را 

نامیده می شد و ملک هاي حاصل خیز دیگري فقط خاص زیور آالت زن ها بود و جاهاي گوناگونی به نام زیور آالت 
  ».گوناگون شهرت داشت

اما ممکنت است در این گزارش ها .  هاي ملکه ایران به اغراق پرداخته اند دگان یونانی در ذکر جاه طلبی شاید نویسن
در لوح هاي گلی دیوانی تخت جمشید به کسانی بر می خوریم که خزاین ملکه رته ستونا و . حقایقی نیز نهفته باشد

. اند به درآمد امالك این ملکه ها درکرمان مربوط باشداین حمل و نقل می تو. ملکه اپاکیش را از کرمان حمل کرده اند
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در راه . م. پ500 نفر از افراد آپاکیش با نبشته اي ممهور از ساتراپ کرمان، به تاریخ ماه اول سال 40یک بار دیگر 
  .این ها هم ظاهرا درآمد ساالنه ي بانوي خود را همراه داشته اند. شوش اند

  :ام چهار زن از خانواده ي شاهی بر می خوریمدر لوح هاي گلی در مجموع به ن
. آتوسا بزرگترین دختر کورش بزرگ ، همسر داریوش بزرگ و مادر خشیارشا بود. آتوسا، ارتیستونه ، رته بامه ، اپاکیش
در لوحی به میزان جو و گندمی اشاره می شود که از درآمد مالیات به آتوسا . در لوح ها دوبار نام او را می بینیم

متاسفانه اطالعات بیش تري در دست نیست، اما در اینجا پاي همان مامور مالیاتی در میان است . تصاص یافته استاخ
در لوح هاي گلی دیوانی اغلب به . ارتیستونه خواهر کوچک آتوسا است. که گندم را در اختیار ملکه ارتیستونه میگذارد

  . الیاتی گندم، جو و انجیر داشته استاو هم مانند خواهرش سهمیه ي م. نام او برمی خوریم
این درآمدها به کاخ . احتماال او از فرآورده هاي دیگر نیز سهمیه داشته است، اما در این باره سندي در دست نیست

  .هاي ملکه، که البد ملک هاي بزرگی نیز داشته است، تحویل می شد
تصادفا لوحی بر جاي . وگنکا یک کاخ داشته استارتیستونه دست کم در هر یک از آبادي هاي ورنتوش، مدنه و ک

خبر داریم که نگه داري کاخ هاي . از کاخ کوگنکا گزارش می دهد. م. پ498مانده، که درباره ي دیدار شاه در سال 
تی وق. از نام این کارگزار بر می آید که اهل بابل بوده باشد. مدنه و کوگنکا زیر نظر کارگزاري به نام شالمانو بوده است

تعداد . دستورهاي الزم را می دهدکه ارتیستونه جایی دیگر، مثال در تخت جمشید است، طی نامه به این شالمانو 
زیادي از این نامه ها، به صورت رونبشت هایی که مخصوص بایگانی کل دیوان تخت جمشید تهیه شده، به دست آمده 

و اسناد الزم براي محاسبه درآمد ومخارج وي را مطالبه می دیوان ساالري براي ملکه نیز استثناء قائل نمی شد . است
 لیتر شراب از موجودي کاخ اش در 1000ارتیستونه در یکی از این نامه ها به شالمانو دستور می دهد که . کرد

  . کوگنکا در اختیار حساب رسی به نام گاوشه پانه بگذارد
شاید حساب رس امالك ملکه ارتیستونه به این نتیجه . این مقدار شراب بدون تردید حقوق حساب رس نبوده است

زیرا که او می . رسیده است که این مقدار شراب، عالوه بر پرداخت هاي قبلی ، براي اجرت مستخدمین مورد نیاز است
در نامه هاي ارتیستونه و در موارد . بایست در همان محل این شراب را به کارمند دیگري به نام رتیمه تحویل دهد

  .ابه اغلب به نام این رتیمه  بر خورد می کنیممش
به نظر می رسد که ملکه دائما براي سرکشی از امالك اش و یا براي دیدن شاه در شوش و تخت جمشید ، در سفر 

این امر از ثبت مایحتاج او و همراهان اش از طرف دیوان اداري معلوم . به او اغلب در راه ها بر می خوریم. بوده است
ظاهرا ملکه و همراهانش در بین راه . آرد، شراب، غذاي آماده ي جو، آب جو، انگور و چیزهایی از این دست. می شود

همراه پسرش آرشام، در سه ملک اوتی تی، هونر . م. پ498مثال در سال .پیوسته در امالك سلطنتی اطراق می کرده اند
ظر یک کارگزار و باز هم یک بابلی به نام نبومالیک قرار این سه ملک زیر ن. ، و منري در عیالم به او بر می خوریم 

 لیتر آب جو از انبار تحویل می 543 لیتر غذاي جو و 21 لیتر آرد، 4260او براي تغذیه ي ملکه وهمراهانش . دارد
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ا ملکه با دریافت همه ي این اقالم ر.  به این ترتیب ملکه ناگزیر بوده است درمنطقه ي عیالم به آبجو قناعت کند. گیرد
متاسفانه روزهایی توقف ارتیستونه درهر ملک معلوم نیست تا بتوانیم با . مهر خود بر روي لوح گلی تایید کرده است

این سفرها مخارج دیگري نیز از قبیل خرج علیق اسب . توجه به مقدار اقالم دریافتی تعداد همراهانش را تخمین بزنیم
به گزارش پلوتارك زنان ایرانی در ارابه هاي سرپوشیده سفر می کرده اند، اما از با این که . ها و چارپایان داشته است

نگاره اي از زنان . مجموع منابع مربوط به هخامنشیان چنین بر می آید که زنان درباري خود سوار بر اسب می شده اند
  .)169تصویر(شیان پیدا شده استسوار در ترکیه ي امروزي، در نزدیکی داسکیلیون ، ساتراپ نشین ایرانی زمان هخامن
در یکی فرنکه ، رییس تشریفات ، به .در میان لوح ها به دو سند بسیار جالب بر می خوریم که مکمل یکدیگر است

 لیتر شراب 2000 گوسفند و همزمان به شراب دار دربار دستور تحویل 100آریائینه ، سگله دار دربار دستور تحویل 
این اسناد مربوط به مخارج ویژه اي است که . »به دستور شاه« : در هر دو نامه قید شده است. را به ملکه صادر می کند

 503به این ترتیب گمان می رود که ملکه ارتیستونه در آغاز سال . خود داریوش دستور آن را صادر کرده بوده است
  .  اند مهمان دعوت داشته2000ضیافت بزرگی در تخت جمشید داده بوده که در آن . م.پ
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نویسندگان یونانی هر چند اشاره اي به او ندارند، اما به . مخارج بسیار گزاف تري براي ملکه رته بامه ثبت شده است
رته بامه دختر نیزه . نظر می رسد که داراي موقعیت مهمی بوده و در لوح هاي دیوانی نام او بیش از دیگران آمده است

 به سلطنت با رته بامه ازدواج کرده نداریوش پیش از رسید. اریوش بوده استدار داریوش گئو بروه و نخستین زن د
مثال نامه اي به حساب رس هاي . چنین بر می آید که رته بامه داراي امالك زیادي در منطقه ي عیالم بوده است. بود

ظاهرا به خط آرامی ، » منامه اي بر چر« اش در شولکه ، که کاخی در آن جا داشت، می نویسد، مبنی بر این که قبال 
در این نامه دستور داده شده است که حساب رس ها طبق سند به حساب هاي مربوطه  . براي آن ها فرستاده بوده است

به این ترتیب روشن می شود که درموارد معین و به طور کلی ملکه شخصا بر حساب رسی ها نظارت . رسیدگی کنند
  .دقیق داشته است

مثال .  غذایی و شراب نشان می دهد که رته بامه به امالك اش در المائیس بیش تر سر می کشیدمصرف چشم گیر مواد
 لیتر شراب از طرف ملکه رته بامه به مصرف رسیده ، در 750 و در لیتو 650در دندري . م. پ501در حالیکه به سال 

  . لیتر بوده است 2360سال بعد یک قلم شراب مصرفی این ملکه در شوش 
شان می دهد که رته بامه یا با همراهان زیادي براي مدتی طوالنی در شوش به سر برده و یا او هم مانند ارتیستونه این ن

مهمانی بزرگی را ترتیب داده است، یعنی همان طور که ارتیستونه در تخت جمشید ضیافت بزرگی به پا کرده، ممکن 
در سندهاي دیگري نیز که نامی از رته . ر شوش داشته استاست رته بامه هم ضیافتی ، شاید هم ضیافتی بزرگ تر، د
 لیتر جو 4620مثال اودر هیدلی در مرز میان پارس و عیالم . بامه آمده همواره مخارج به طور چشمگیري سنگین است

 بز و گوسفند خبر میدهد که در تخت جمشید 255سند دیگري از .  لیتر دریافت می کند5660و آرد و در کنتوه حتی 
  .ودر حضور رته بامه به مصرف رسیده است

نگاره ي مهر او سوارکاي نیزه به دست در حال تعقیب دو . همه ي این مصارف را ملکه با مهر خود تایید کرده است
نقش این مهر نقشی زنانه نیست و یک بار دیگر شاهدي بر این امر است که زنان ایرانی . )170تصویر(گورخر است

رته بامه نه تنها امالك بزرگی .  شوهران شان را داشته اند و می خواسته اند که زیبنده ي آن ه باشندتمایل به برابري با
 480 تا 20شمار گروه ي کارگري او از . مخصوصا در المائیس داشت، بل صاحب کارخانه هایی با کارگران زیاد بود

  .نفر ذکر شده است
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البته توضیحی نداریم ك این کارگرها مشغول چه کاري بوده . بامه اندجالب است که بیش تر لیکیایی ها در خدمت رته 
سرپرستی کارگاه ها و کارخانه هاي ملکه . کارگاه ها و کارخانه ها کال در حوالی دور و نزدیک شیراز قرار داشتند. اند

حقوق کارگران، . می خوریمدر بسیاري از اسناد به نام او بر . مدیري بود که خود رته بامه منصوب میکردو کارگران با 
کارگران نه . همان طور که در ارتباط با ملکه آتوسا و ملکه ارتیستونه دیدیم، باز هم از محل مالیات ها تامین می شد

  .تنها غله ، بلکه انار و توت نیز دریافت می کرده اند
ام او فقط از طریق لوح هاي دیوانی با ن. مانند ملکه رته بامه ملکه ي دیگري نیز گروه هاي کارگري در اختیار داشت

او هم گروه هایی از کارگران را در شیراز . شاي نام او اپاوکیش باشد، اما از درستی این نام مطمئن نیستیم. آشنا هستیم
گاهی راسته، همان مدیري که مسئول کارگران رته بامه بود، مدیریت کارگران این ملکه را هم . در استخدام خود داشت

تا جایی که از اسناد بر . کارمند دیگري به نام ویشتانه مستخدمین ملکه اپاوکیش را تامین می کرد.  داشته استبه عهده
  . نفر میر سیده اند475جاي مانده دستگیرمان می شود، این گروه از کارگران نیز تا 

. نشی به دست می آوریمبه این ترتیب به کمک لوح هاي دیوانی تخت جمشید تصویري کامال نو از ملکه هاي هخام
آن ها عروسک هاي محبوس در حرم سراها ، که نویسندگان یونانی می خواهند بقبوالنند، نبوده اند و یا مثال تامین 

البته مبالغ هنگفتی خرج آن ها و اطرافیان شان می . هزینه ها کفش هاي شان به مالیات چندین شهر نیاز نداشته است
سرپرستی نهایی امالك و کارگاه هاي شان را به : داره ي امور مربوط به خود سهیم بوده انددر اشد، اما خود آن ها نیز 

آن ها براي . عهده داشتند، دستورهاي الزم را براي تامین کارگران صادر می کرده اند و به حساب ها می رسیده اند
گزارش هاي کارهاي خود به دیوان شاه کارهاي گوناگون خود کارمندان دیوانی مخصوص داشته اند و ناگزیر از تسلیم 

  .بوده اند
همین مسئولیت ملکه ها را مجبور می کرد تا . صحت گزارش ها درباره ي درآمدها و مخارج با مهر ملکه تایید می شد

دائما در سفر باشند و نه فقط در رکاب شاه، بل به تنهایی ، تا هم به امالك و کارگاه هاي خود سرکشی کنند و هم 
  .در محل ناظر صحت گردش کارها باشندشخصا 

داریوش پس از به دست گرفتن قدرت ، طبق سنت، زنان دربار . در حرم شاهی زنان بسیار زندگی می کرده اند
مثبت بود براي پیوند زناشویی با آتوسا و ارتیستونه دختران کورش و از این گامی . کمبوجیه را نیز در اختیار گرفت
شاید همین روال الگوي زندگی اشراف و بلند پایگان نیز . قعیت خانوادگی آنان می شدسوي دیگر سبب تحکیم مو

از اسناد بر می آید که در دیگر بخش هاي . بود؛ اما زندگی انبوه مردم عادي به صورت تک همسري می گذشت
مردان . بوده استامپراتوري هخامنشیان، مثل بابل و مصر تک همسري شیوه ي معمول و همگانی زندگانی خانوادگی 

  .طبقه ي متوسط از عهده ي داشتن زنان متعدد بر نمی آمدند
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تمامی خانواده ي مستخدمین و حقوق بگیران دولتی، که در لوح هاي گلی به گروه گروه آن ها بر می خوریم، تحت 
ت بوده است از پرداخت ها چنین برداشت می شود که خانواده عبارازاین . پوشش پرداخت هاي دیوانی قرار داشتند

  .یک پدر، یک مادر و چند فرزند
در لوح هاي دیوانی فقط گفت و گو از زنانی است که در خدمت دولت اند و یا به زنان درباري بر می خوریم که از 

این ها زن هاي پیشه وران و . صدها هزار زن دیگر که در طیف عملیات دیوانی قرار نمی گرفته اند، خبري نمی یابیم
به اینان تنها هنگام پرداخت مالیات محصول و یا چارپایان برخورد می . مستقل مالك بوده اندن و یا زن هاي کشاورزا
اسناد حقوقی بر جاي مانده از دیگر سرزمین هاي امپراتوري، مانند بابل و مصر ، نشان می دهد که زنان این . کنیم

ها بی آن که چیزي از ثروت شخصی خود را از دست این زن . مناطق شخصیت هاي حقوقی کامال مستقلی داشته اند
 البته قوانین درهمه جا .دهند ویا مالکیت شان به خط بیفتد، می توانستند دعواي حقوقی طرح کنند یا طالق بگیرند

  .یکسان نبود
از تمایل قوانین حاکم بر مردم بین النهرین یا مصر و یا یهودي ها دیده می شود که ناشی مثال گاه تفاوت هایی در 

با این همه چنین به . دیوان اداري هخامنشیان در رعایت سنت هاي مردمی از تیره هاي گوناگون و در حد امکان بود
با این که وفور اسناد مثبته درباره ي وجود . نظر می رسد که درهمه جا زنان از حقوق یکسانی برخوردار بوده اند

مورخان پذیرفته شود، اما تمایل عمومی بر این بود ي از سوي همه ي همسانی حقوق زن ومرد موجب شده تا این برابر
بررسی دقیق لوح هاي دیوانی تخت : که تساوي را براي سرزمین اصلی هخامنشیان ، یعنی پارس، معتبرتر بدانند

ه ي جمشید نشان می دهد که زن در زمان فرمان روایی داریوش بزرگ از چنان مقامی برخوردار بود که در میان هم
  .خلق هاي جهان باستان نظیر نداشت

  
 زن درهنر هخامنشی .2

 
مدت زیادي است که می دانیم که در هیچ یک از نگاره هاي بی شمار تخت جمشید و شوش و پاسارگاد هیچ زنی به 

  .تصویر کشیده نشده است
 به دست آمده، چهره ي زنی باستان شناسان حفار در قطعه اي شکسته از یک آجر لعاب دار که از بنایی ایرانی در بابل

قطعه آجري از شوش دست سفید مزین به دست بند را نشان می دهد . را می بینند که با رنگ سفید نقاشی شده است
حتی گفته شده که ایرانی ها هیچ زنی را نقش . البته این دست نمی تواند از آن زنی باشد. که نیزه اي را حمل می کند

ظاهرا زن در چارچوبی که برنامه . ید به اسنادي که به تصادف به دست می آیند نیز بها بدهیماما ما طبعا با. نکرده اند
  .هاي بزرگ امپراتوري و قدرت فرمان روایی آن را به نمایش درمی آورد، نقشی نداشته است



 

 

191 

ر کاملی از اما در میان آثار هنري کوچک به نقش هاي بی شماري بر می خوریم که به کمک آن ها می توان به تصوی
. نخستین موضوعی که بی درنگ جلب توجه می کند لباس زنان است . ظاهر زنان امپراتوري بزرگ ایران دست یافت

  .که همان لباس چین دار هخامنشی و همان کالهی است که مردها بر سر دارند
ر زیادي استفاده می کرده از آن جا که مردان نیز از زیورآالت و جواه. سرپوش کنگره دار بیش تر به چشم می خورد

حتی عناصر زینتی، مانند به دست گرفتن نیلوفر نیز، در . اند، ازاین طریق تشخیص مرد و زن بسیار دشوار می شود
واحدي پیروي می شده » مد«عالوه بر این معلوم می شود که در سراسر امپراتوري از . تصویر زنان و مردان مشابه است

 لباس پربهاي درباري تقلید م به دربار در تخت جمشید داشته اند و می کوشیده اند ازظاهرا زنا ن اشراف چش. است
براي نمونه به نگاره اي از سنگ آهک که از مصر به دست آمده و امروز در موزه ي بروکلین نگه داري می شود، .کنند

چینهاي افقی جلوي لباس و . یدهداین نگاره زنی را با لباس چین دار هخامنشی نشان م. )171تصویر(نظري می اندازیم
چین ها داده شده و تشکیل قوس هاي مکرر را داده است، به وضوح همانی است که در لباس » خورد«پارچه اي که به 

این لباس برش زیبایی دارد و در قسمت پشت، تا زمین آویخته . هخامنشی و در نگاره هاي تخت جمشید می بینیم
دست هاي نگاره در جلو به هم گره خورده و گردن بندي چند ردیفه .  و آویخته داردآستین ها نیز برشی گشاد. است

  . )6، بخش 5فصل: نک(از مروارید ، مانند گردن بندي که از پاسارگاد به دست آمده، برگردن دارد
ی است که این نوار همان. حلقه هاي بزرگی زینت بخش گوش ها شده و موها را نواري با نقش نیلوفر نگه داشته است

نگاره هاي تخت » مد«در آرایش مو نیز تقلید از آخرین . )6تصویر(اسلحه دارهاي شاه در نگاره ي بیستون بر سر دارند
سینه هاي بزرگ تصویر به خوبی گواهی می دهد که نگاره از آن . موهاي شاه، قرار گرفته است. جمشید را شاهدیم

  .یک زن است
این سر به تقلید از سنگ الجورد ، لعابی . یم که از تخت جمشید به دست آمده استهمین آرایش مو را در سري می بین

این سر می . چشم ها و ابروان از لعاب شیشه اي و به رنگی دیگر ساخته شده است. د)172تصویر(به رنگ آبی دار
گري از گل پخته از سري از سنگ آهک که در مسجد سلیمان پیدا شده، یا سر دیهمچنین . توانست از آن یک زن باشد

  .شوش ممکن است زنانه باشد
مثال تندیس هاي کوچک الهه هایی ظاهرا در حال زایمان از گل پخته که به تعداد . در سوریه نیز از مد تقلید می شد

بیشماري در معبدهاي ایشتار به دست آمده، در زمان هخامنشیان ناگهان لباسی بر تن دارند که رگه هایی از لباس چین 
طبق معمول این تندیس ها نیز، به سبک ایشتارهاي بسیار کهن، سینه هایشان را با . ر هخامنشی در آن دیده می شوددا

در میان آن ها حتی نمونه هایی از الهه هایی به چشم می خورد که لباس شان به طور کامل . دو دست نگه داشته اند
ختلف لباس را از هم جدا میکند شبیه لباس هخامنشی حتی حاشیه هایی که قطعات م. لباس درباري هخامنشی است

عالوه بر این، الهه کالهی بر سر دارد که بیننده را به یاد کاله . است و در دست الهه یک گل نیلوفر به چشم می خورد
  .این کاله دراین جا با نقشی زیگزاگ تزیین شده است. شاه در تاالر بار می اندازد
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نمونه ي . رمه دان هایی از برنز یافت شده که اغلب به هیئت یک زن ساخته شد ه استدر میان وسایل آرایش ، س

زنی که به صورت سرمه دان ساخته شده لباس . مجموعه ي خصوصی فروغی از زیبایی خاصی برخوردار است
 از پشت سر زن.)173تصویر(هخامنشی بر تن دارد که به خصوص آستین هایش از زیبایی خاصی برخوردار است

دسته ي کالهک سرمه دان که به شکل پایه . گیسوان بلندي آویخته است و بر گردن، گردن بند پهنی از مروارید دارد
سرمه دان برنزي مشابهی . مبل ساخته شده ، براي آسانی کار کمی بلندتر گرفته شده و روي آن یک پرنده نشسته است
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همان زلف بر شانه افتاده، این بار بسیار دقیق . د نگه داري می شود، البته با ظرافتی کم تر، در موزه ي آشمولین آکسفور
سرمه دان دیگري که از . به صورت قوس هاي مکرر افقی آویزان استبافته شده و چین هاي پشت لباس ، طبق قاعده، 

شی تکرار در این نمونه هم لباس چین دار هخامن. گور زنی در کیش به دست آمده، داراي روکشی از نقره بوده است
  .شده و تندیس موي کوتاه مجعدي دارد

  
همین لباس بر تن بانوان متشخص و ندیمه هایشان بر پارچه اي گوبلن 
نقش شده، که در جنوب روسیه در گورکان پازیریک پیدا شده 

خانم ها در مقایسه ي با لباس ندیمه هاي براي لباس .)154تصویر(است
این تفاوت را می توان از . ستشان پارچه ي بیش تري به کار رفته ا

به کاله کنگره . حاشیه هاي کنار لباس ها و نقش آستین ها تشخیص داد
  .روي این کاله چادري نیز پوشیده شده است. دار در باال اشاره کردیم

نمونه . به زنانی با این پوشش و لباس اغلب در مهرها هم بر می خوریم
  .)174تصویر(اریس نگهداري می شودي بسیار زیبایی امروز در موزه ي لوور پ

درست به همان شکل که شاه در مجلس بار نشسته . ظاهرا مجلس بار در تخت جمشید مدل این مهر قرار گرفته است
 پاهایش را روي چارپایه اي است، در این مهر زنی بلند پایه بر صندلی تخت مانندي، که پشتی مرتفعی دارد نشسته ،

لباس این زن لباس دربار هخامنشی است، کاله اش شبیه تاج است که چادري . دست داردگذارده و گل نیلوفري در 
تصویر این زن برخالف تصور معمول از آن یک الهه نیست، بل زن بلند پایه اي است که با . روي آن انداخته اند

  .رفتاري درباري خواسته تا اعتبار و درجه ي خود را باال برد
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ا موي بافته ي بلند ایستاده و پرنده اي شبیه آن چه روي کالهک سرمه دان قرار داشت، در در مقابل او ندیمه اي ب

این پرنده یا یک شیئی زینتی ، یا وسیله اي براي بازي و شاید هم پرنده اي زنده، مثل قناري براي وقت . دست دارد
  .گذرانی یک خانم سرشناس است

 تقلیدي است آگاهانه از مجلس بار شاهی در تخت جمشید با این عود سوزي بزرگ تر از معمول یافته ایم که نیز
این زن نیز . تفاوت که به جاي مرد خدمتکار سطل به دست تخت جمشید در این جا زنی خدمتکار نقش شده است

  . مانند خدمتکاران منقوش بر پارچه ي پازیریک لباسی چین دار بر تن و کالهی کنگره دار بر سر دارد

  
مثال بر مهري که در لندن نگه داري می شود زنی را می . زیادي زنان ایرانی با لباس چین دار دیده می شونددر مهرهاي 

در . )175تصویر(بینیم که گل نیلوفر به دست و با موي بلندي که در قسمت پایین چندین گلوله به آن بافته شده است
ارکاري و باشلق روي چارپایه اي نشسته و در مقابل ، مردي ایرانی با لباس سو)176تصویر(مهر دیگري در آکسفورد

و باالخره در مهري در تورنتو زنی در حال حمل یک . دیگر جام به دست در حال پذیرایی استوي زنی با لباسی 
  .)177تصویر(مجموعه ي کامل وسیله ي نوشیدن، یعنی غرابه ، جام و مالقه است

در فضاي داخلی در یک قوطی نقره اي . هاي زنان بر می خوریمدر میان گنجینه جیحون نیز بی شماري از نقش 
  .)178تصویر(کوچک زنی با همان لباس معمول و مردي با لباس سوارکاران ایرانی نقش شده  است

در تعدادي از ورق هاي زرین که شاید همانند کلیسا هاي زیارتی ارتودوکس و کاتولیک امروزي مخصوص نذر و نیاز 
در دو مهر انگشتر دیگر در هر کدام زنی نشسته به چشم می .  نیلوفر بر دست نقش شده استبوده ، زن هاي گل
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. به این ترتیب این حالت در تصویر زنان حالتی معمول و گسترده بوده است. خورد، که گل یا پرنده اي در دست دارد
غلب در نقش زن هاي نشسته به در مهري که امروز در لندن نگهداري می شود به وضوح پیداست که پرنده اي که ا

در این جا زنی نشسته در حال . )179تصویر(چشم می خورد، به هیچ وجه براي قربانی کردن در راه خدایان نیست
  .دادن پرنده ي کوچکی به دخترش براي بازي است

و کاله و به این ترتیب می بینیم که بی شماري نقش زن عصر هخامنشی وجود دارد، که در آن ها از نظر لباس 
حتی نقش هاي تشریفاتی مجالس مربوط به شاه، مانند مجلس . زیورآالت فرقی میان زن و مرد به چشم نمی خورد

مشهور با در فضاي مرکزي پلکان بزرگ آپادانا نیز، صورتی است که از طرف زن هاي امپراتوري بزرگ ایران تقلید می 
  .شود
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  7فصل 
  ارتش

 »جاودانان«ه هزار د .1

  
در نگاره هاي جبهه ي شرقی آپادانا ، یعنی همان نماي اصلی و نخستین تاالر بار تخت جمشید، پشت سر شاه بر تخت 

این مجلس تقریبا یک سوم فضاي وسیع . نشسته سربازان گارد نیزه دار در سه ردیف روي هم قرار گرفته ، ایستاده اند
 سربازي 10000 نفر، در این جا به نمایندگی 100این سربازان ، تقریبا . )81تصویر(اردشمالی نگاره ها را در اختیار د
» جاودان«این سربازان را از روي . شاهنشاه ایران را تشکیل می داده اند» سپاه آماده باش«به تصویر کشیده شده اند که 

به این ترتیب تعداد افراد این . ار می گرفتمی نامند که با مردن یا کشته شدن یکی، بی درنگ فرد دیگري به جاي او قر
  . نفر بوده است10000گارد همواره 

. گارد پشت سر شاه لباس بلند چین دار هخامنشی برتن، کفش ایرانی سه بندي بر پا و نواري پیچیده بر گرد سر دارند
از این . ا همیشه گره اي وجود دارداما در پشت نوار دور سر عیالمی ه. به خاطر همین نوار اینان را عیالمی انگاشته اند

حتی می توان چنین گفت که همه ي . روي و مخصوصا به خاطر کفش ها، کامال روشن است که افراد گارد، پارسی اند
  .فقط از پارس ه بوده اند» ده هزار جاودانان«افراد 

 همین روي یونانیان آن را از. نیزه ي دست همه ي این سربازان، در قسمت پایین به یک انار کوچک ختم می شود
انار سر نیزه ي فرمانده ي هر . می شد نفري تشکیل 1000 نفري از ده گروه 10000این گارد . نامیده اند» سیب بر«

نیز داراي همین » انار طالیی«فرمانده ي نیزه داران . نامیده می شد، زرین و انار دیگران سیمین بود» هزار پت«گروه که 
  .این هزار پت ظاهرا فرمانده ي همه ي نیروهی ایرانی نیز محسوب می شد. عنوان هزار پت بود

مثال هر مستخدم . در این جا نیز با همان شیوه اي سر و کار داریم که در عنوان دیگر کارمندان ایرانی معمول بود
خزانه هاي ه همه ي اما همین عنوان را خزانه دار دربار تخت جمشید ، ک. مسئولی در خزانه عنوان خزانه دار داشت

فرمانده ي کل گارد جاویدان همان فرمانده ي سپاه ایران نامیده می شد و از قدرت . نیز داشتفارس زیر نظر او بود، 
  . فوق العاده اي برخوردار بود

 فرمانده ي کل سپاه. این فرمانده را شاه از افراد خانواده ي خود و یا از میان دوستان طرف اعتمادش بر می گزید
 و یدرنه ، فرمانده ي سپاه ایران ، به )م.پ480(مثال پس از شکست ساالمیس. همواره در برابر شاه مسئول بوده است

  . قیمت تنها گذاردن قواي ایران در یونان ، خشیار شا د بازگشت به آسیاي صغیر همراهی کرده است
 نفري از گروه 1000گروه هاي . بود» ده دهی« گروه بندي همه ي نیروهاي نظامی ایران مانند گارد ویژه ي جاویدان 

همه ي این ها شبیه رده هاي نظامی امروزي ، مانند .  نفري متشکل از گروه هاي ده نفري تشکیل می شد100هاي 
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اشاره می شود که از این نظام در گروه بندي . درجه دار، ستوان ، سرهنگ و ژنرال ، فرمانده ي خاص خود داشتند
  . تفاده می شدکارگران نیز اس

  
به هنگام .  نفري سواره نظام نیز وجود داشت1000در کنار گارد جاویدان ده هزار نفري که پیاده نظام بود ، هنگ هاي 

نشین مختلف امپراتوري بزرگ ایران، دهقانانی که از طرف شاه زمین جنگ عالوه بر این سپاهیان ثابت و قواي ساتراپ 
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به نظر . ر اختیار داشتند متقابال به عنوان سرباز در ارتش به خدمت گرفته می شدندهایی را براي کاشت و برداشت د
. می رسد که سربازان منطقه ي پئشیاخوادا در شرق تخت جمشید و در خاك کرمان، قابل اعتمادتر و ضربتی تر بوده اند

  . دعوت شده  استاز لوح هاي دیوانی بر می آید که از آن ها که به دفعات براي ماموریت هاي ویژه 
  

  سربازها و سالح ها .2
  

  :  سالگی در ارتش به خدمت می گرفته اند50 تا 20به گزارش استرابون سربازان ایرانی را از 
کاله هایی بلند . آن ها به سپرهایی لوزي شکل ساخته شده از نی مجهز اند و عالوه بر کمان، شمشیر و کارد نیز دارند« 

لباس فرمانده عبارت است از شلواري سه ال و . د و جوشن هاي شان از فلس آهن استو برج مانند بر سر می گذارن
این . باالپوش زیرین به رنگ سفید و باالپوش رویین الوان است. باالپوشی دو تکه آستین دار که تا زانو میرسد

. شنل فقط رنگارنگ استفرماندهان در تابستان شنلی ارغوانی یا رنگارنگ بر دوش می اندازند ولی در زمستان این 
اغلب دو باال پوش دارند که تا میانه ي ران شان . کاله شان مانند کاله مغ ها و کفش هاي شان گود و دو جداره است

  ».پارچه اي از کتان بر سر می گذارند و هر مرد یک کمان و یک کمند دارد. بلند است
لباس نظامیان همان لباس معمول سواران . ابع دیگر منطبق استدرباره ي سربازان ایرانی به میزان زیاد با مناین گزارش 

لباس ها داراي نقش هاي رنگین . شلوار با باالپوش آستین دار تا روي زانو و ردایی بر روي آن. ایرانی بوده است
جداره کاله سربازها باشلقی بود از پارچه اي نرم، اما ندانستیم منظور استرابون از کفش دو . گوناگون بوده است

  شاید منظور او جوراب شلواري اي است که درون کفش می رفت؟. چیست
این جوشن از پارچه اي کتان بود که بر رویش . به هنگام نبرد به منظور حفاظت از بدن، جوشن نیز پوشیده می شد

ی برخی در خزانه ي تخت جمشید بی شماري از این فلس ها پیدا شده است که حت. فلس هایی از آهن می دوختند
جوشن فلس طالیی همانی است که ماسیستیوس ، فرمانده ي ایرانی، در جنگ پالته بر تن داشته . روکش از طال دارند

اسناد حقوقی بابل در می یابیم که یک سوار زره پوش از . به قول هرودت ایرانی ها زرهی مصري داشتند. است
که به جاي باشلق به دور سر پیچیده می شد و یا براي ( گیر اسبی با زین و برگ ، عرق : هخامنشی چه گونه بوده است

 تیر که 120، سپر، ) که معموال از متعلقات زره بود(، زرهی از آهن، کالهی آهنین ) پوشاندن گردن اسب به کار میرفت
ن یک سکه ي  تیرش از نوعی خاص بوده و ما اطالعی درباره اش نداریم، گرز آهنین و دو نیزه از آهن، عالوه بر ای10

سوار زرهی ، به هنگام جنگ تمامی این تدارکات را خود تهیه می کرد و در عوض . نقره به عنوان جیره ي نقدي راه 
  .قطعه زمینی از شاه می گرفت

برخی از این ها در اثر آتش . ناوك هاي زیادي از نیزه و تیر از عمارت خزانه ي تخت جمشید به دست آمده است
نوع چهارگوش سپرهایی بافته شده از نی .  صورت انباشته ي کوچکی از آهن درآمده استسوزي ذوب شده، به
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که استرابون به آن اشاره می کند، در دست نگهبانان نگاره ي درگاه هاي کاخ داریوش در تخت )16تصویر رنگی (
 سپرها رنگ آمیزي شده این. سپرهایی از این دست از گورهاي پازیریک نیز به دست آمده است. جمشید دیده می شود

نی هاي سپر بر روي چرم نصب است که به کل سپر مقاومت می . است و نقش هایی به رنگ سرخ، آبی و زرد دارد
  .بخشد و به امنیت سپردار می افزاید

مثال نگهبانان نگاره ي جایگزین ، مسلح به . در نگاره هاي تخت جمشید به سپرهایی از نوع دیگر بر می خوریم
هر طرف سپر یک بریدگی نیم دایره دارد و پیرامون آن مزین به یک حاشیه . )180تصویر( بیضی شکل اندسپرهاي
گل سپر در وسط به صورت یک برآمدگی فلزي با چهار . ظاهرا این سپرها را از چوب و چرم می ساخته اند. است

گل سپري را به نحو بسیار زیبایی، به در میان اشیاء به دست آمده ي گنجینه ي جیحون ، . سوراخ به چشم می خورد 
صورت نگاره ي مجلس شکاري، از چند مرد با لباس سواران ایرانی در حال شکار گوزن ، بز کوهی و خرگوش 

گل سپر دیگري که امروز در موزه ي متروپولیتن نیویورك نگه داري می شود باز هم ارزنده . )181تصویر(درآورده اند
 صفحه 5 سوراخ به 5 یا 4در این نمونه به جاي . )الف182تصویر(ن این گل سپر منظم نیستپیرامو. تر و زیبا تر است

  . ي دایره اي برمی خوریم که یکی از آن ها مرکز نقش گل سپر را تشکیل می دهد
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ه در دو طرف این صفحه ي میانی دو شیر بال دار ایستاده نقش شده است که پاهاي شان روي دایره ي پایین قرار گرفت
سر شیرها . ، پنجه ي دست هایشان روي دایره ي باال و دم شیرها دور دایره هاي چپ و راست پیچیده شده است

  .متوجه بیرون نقش است و به صورت قرینه ي دو دایره ي جانبی هماهنگی زیبایی به کل مجلس بخشیده است
دشنه ي شاه در نگاره ي مجلس بار در . دشنه هاي ایرانی درنگاره هاي زیادي از تخت جمشید به چشم می خورد 

صفی از بزهاي کوهی بر بدنه ي بلند . )48تصویر(پلکان شمالی آپادانا از ریزه کاري هاي بسیار زیبایی برخوردار است
در فضاي باالي غالف دو حیوان ایستاه ي . غالف دشنه حک شده است و بزها از پاهاي شان به یکدیگر بافته شده اند

می شوند که سینه هاي شان به سمت بیرون غالف قرار گرفته ، اما سرهاي شان را برگردانده و به یکدیگر بال دار دیده 
. در قوسی که براي محکم کردن غالف دشنه در باالي غالف قرار دارد نگاره اي با نقش نخل آمده است. نگاه می کنند

از گورها هم دشنه هاي .  ساده اي ختم می شوددسته ي دشنه هم داراي کنده کاري است و به برآمدگی بیضی مانند
دسته ي دشنه طبق عادت معمول . زرینی از این دست به دست آمده که به ظرافت تمام از ورق طال ساخته شده است

دسته ي دشنه طبق عادت معمول ایرانیان به صورت سر یک . ایرانیان به صورت سر یک جانور هم ساخته شده است
مثال در انتهاي دسته ي دشنه اي که درچرتوملیک درجنوب روسیه پیدا شد، سر دو گوساله . شدجانور هم ساخته می 

دسته ي دشنه ي زرین مجللی در نیویورك مزین سر . )ب182تصویر(به پشت دیده می شودي به هم پیوسته ي پشت 
  .در این دشنه در قسمت باالي تیغه سر دو بز کوهی نیز قرار دارد. دو شیر است
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مت پایینی غالف ، که نقش محافظ نک تیز دشنه را نیز دارد معموال نقش جانوري است که با طرحی بسیار انتزاعی قس
در این میان فقط سر جانور تشخیص داده می شود و بقیه ي . در خود پیچیده و به صورت یک گلوله درآمده است

  .)183تصویر(اعضاي بدن به نقش هاي تزیینی گوناگون تقسیم شده است
ها یا از » ته غالف «. )184تصویر(در نگاره هاي تخت جمشید نمونه هاي فراوانی در دست است» ته غالف« از این 

  .فلز بوده است و یا از عاج، که نمونه هاي زیادي از آن ها را در دست داریم
ه هنگام حرکت غالف دشنه اکیناکه ، دشنه ي کوتاه مورد بحث را با کمربندي چرمی از کمر می آویختند و براي این ک

  .)183تصویر(به پا نکوبد آن را با نواري بافته شده از چرم به ران راست می بستند
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این دسته ها را به شکل . از چاقوهایی که استرابون به آن ها اشاره می کند اغلب فقط دسته ي چاقو بر جاي مانده است
. دسته معموال بدن حیوانی است که در انتها به سر آن ختم می شود. حیوان هایی مانند شیر، گاو و بز کوهی ساخته اند 
اسلحه شاه عالوه بر . مثال شیري در حال گرفتن غزال در حال فرار . گاهی حتی چندین حیوان با هم نقش می شوند

ساخته برخوردار است به شکل سر یک غاز این تبرزین که از زیبایی خاصی . دشنه تبرزین شاه را نیز در دست دارد
  .)185تصویر(شده که تیغه ي تبرزین از دهانش بیرون زده است

  

  
کمان همراه تیر در کمان دانی . بر این ها استرابون کمان را اسلحه اي تعیین کننده براي یک سرباز ایرانی می داندعالوه 

صویر کشیده شده کمان دان هم در نگاره هاي تخت جمشید به کرات به ت. که خاص ایرانی ها بود حمل می شد
ایرانی درباري بر تن دارند و هم آنهایی که لباس سوارکاران هم پارسی هایی که لباس چین دار . )183تصویر (است
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بست کمان دان که تقریبا در وسط قرار دارد و . پوشیده اند ، کمان دانی از سمت چپ کمربند چرمین خود آویخته اند
سه صفحه در پایین و : شده استلزي تشکیل شده بسیار شکیل کار گزارده  صفحه ي دایره اي کوچک احتماال ف5از 

در کمان دان در باال قرار گرفته و از جلو باز می شود و طوري ساخته شده که مظروف  )185تصویر( در باالهدو صفح
. )47تصویر(ی یابدبه سر پرنده اي که طرحی کامال انتزاعی دارد پایان م» غالف«قوس زیباي این . را باز می شناساند

اسلحه .  )186تصویر(بودانتهاي خود کمان هم اغلب مثل کمانی که عیالمی ها براي شاه آورده اند به شکل سر مرغابی 
. در این حالت به خوبی می توان انتهاي آن را دید. دار داریوش کمان دان را روي شانه انداخته بند آن را در دست دارد

در نگاره ي آپادانا سم هایی کوچک در تصویر سغدي ها . لغزیدن کمان دان می شده استبه شکل دو سم مانع » بستی«
  .)65تصویر(آویخته اند به خوبی قابل تشخیص استو خوارزمی ها که کمان دان شان را از کمر 

 در آجرهاي لعاب دار شوش )،سمت راست183تصویر(دیگر سربازان گارد شاهی ترکشی ساده بر دوش حمل میکنند
به کمک لوح هاي گلی . )7تصویر رنگی (داست که این ترکش ها رنگی قهوه اي با نقوشی بسیار ظریف داشته استپی

هرودت تاکید می کند . می دانیم که این ترکش ها را از پوست غزال می ساخته اندعیالمی که از شوش به دست آمده 
. ه هایی را که درتصویر ها می بینیم به مراتب بزرگتر استبا این همه نیز. که پارس ها کمان و نیزه اي کوتاه داشت اند 

از کمان براي زدن دشمنی که فاصله داشت استفاده می . بنابراین در جنگ مهم ترین سالح ایرانی ها کمان و نیزه بود
برد در جنگ با یونانی هاي مسلح که اسلحه ي سنگین مخصوصا در نبا این همه . شد و از نیزه در نبرد تن به تن 

که به شکست قطعی ایرانیان انجامید معلوم شد  که سربازان .) م. پ480(و بعد ازنبرد پالته . ) م. پ490(ماراتون 
نمی توانست جوابگوي شمشیرهایی باشدکه ) اکیناکه(دشنه هاي کوتاه . پارسی به قدر کافی قادر به دفاع از خود نیستند

ي بود که پس از آن جنگ ها شاهان ایرانی از سربازان مزدور سنگین  از همین رو.تقریبا دو برابر آنها طول داشت
  . اسلحه ي یونانی نیز در سپاه خود استفاده کرد ه اند

این ارابه نه تنها در . اختراع ارابه ي داس دار بود. م.پ5یکی از اختراعات تازه ي ایرانی ها در عصر پر تحرك صده ي 
، در مرکز چرخ ها نیز کاردهاي داس مانندي شمشیر هاي تهدید کننده بود هر سمت وسوي خود مجهز به نیزه و نیز 

این کاردها هر چیزي را که بر سر راه . داشت که نوك بعضی به طرف پایین و برخی دیگر به طرف باال خمیده بود
ان صده ي تا پایدر حقیقت ایرانی ها پیروزي هایشان را . اسبهاي در حال حرکت قرار می گرفت تکه تکه می کرد

  .از این ارابه هاي داس دار هم کاري ساخته نشدهر چند در برابر حمله ي اسکندر . مدیون این اختراع اند. م.چهارم پ
به ندرت صحنه هاي نبرد . در برنامه ي نگاره هاي شاهی از به تصویر کشیدن هر نوع نبردي به کلی پرهیز شده است 

در این مهرها سوارانی را با لباس . ساخته شده استرا تحت تاثیر یونانی ها را در تصاویر مهر هایی می بینیم که ظاه
سوارکاري ایرانی می بینیم که مسلح به نیزه اي بلند سواري را در همان لباس تعقیب می کند یا در پی یونانی برهنه و یا 

  .زره پوشی می تازند که با سپري گرد در حال دفاع از خود است
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شته هاي یونانی می دانیم که جوانان ایرانی بیش از هر چیز تیراندازي، نیزه افکنی و حقیقت گویی همچنین به کمک نو

  :به این ایده ال در سنگ نوشته ي آرامگاه داریوش به وضوح بر می خوریم. را می آموختند
 در آوردگاه می با هوشمندي. در حقیقت مهارت من در این است که بدنم توانا است در نبرد هم آورد خوبی هستم«

آن گاه نخستین کسی هستم که با هوش و هرگاه نا فرمانی را دیدم . نگرم که در مقابل خود دشمنی دارم یا یک دوست 
به هنگام سواري سوارکار خوبی . ورزیده هستم ،هم با هر دو دست هم با هر دو پا . فرمان و کردار عمل می کنم 
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هنگام نیزه افکنی چه پیاده چه سواره نیزه افکن . واره کمان کش خوبی هستمهنگام کشیدن کمان چه پیاده چه س. هستم
  ». خوبی هستم

  
  8فصل 

  کشاورزي
 مین هاي کشاورزي و باغ هاز .1

  
  : گزنفن می نویسد

از این به . شاه ایران هر جا که هست و یا هر جا که می رود در این فکر است که در آن جا باغ بزرگی داشته باشد« 
وس ها پر از همه ي چیزهاي زیبا و خوبی که زمین توانایی برون شکفتن اش را دارد و او بیشتر اوقات را اصطالح فرد

  ».تا جایی که فصل اجازه دهد در این فردوس ها به سر می برد
= که پارادیس یونانی و آلمانی ها از آن گرفته شده در حقیقت یعنی پیرامون دار » پریدایذه«واژه ي فارسی باستان 

ولی بیشتر پارك ها و باغ هاي . فرمان روایان آشور و عیالم نیز باغ ها و پارك هاي وحش بزرگی داشته اند » محصول 
این . شاهان هخامنشی به شهرت رسیدند و پس از آن ها فرمان روایان سلوکی و حتی رومی از آنها تقلید کرده اند

 و آرامگاهش در پاسارگاد )31تصویر(پیرامون کاخ خودپردیس ها یا فردوس ها همانند باغی که کورش بزرگ در 
از این دست باغ بایستی در برنامه ي کار داریوش در سفره ي تخت جمشید نیز . ساخته بود باغ هاي باشکوهی بود

در قسمت جنوبی کاخ داریوش به طور کلی درقسمت جنوبی صفه ي تخت جمشید در سر راه خزانه و یا . بوده باشد
  . )34تصویر(توانیم فضاي سبز پر گل و یا درختی را به تصویر درآوریمآپادانا می 

تنها با . قسمتی از مجموعه ي وسیع کاخ و حرم سراي خشیارشا را تشکیل می داده استقطعا این چنین باغ هایی 
، فضاي میان 92تصویر(که می توانیم وجود فضاي آزاد و بزرگ پیرامون بناها را توجیه کنیمتصور چنین باغ هایی است 

در بسیار نقاط از ایران فردوس هایی وجود داشت که نه فقط براي سرگرمی فرمان روایان بل . ) و غرب هر دو20و16
  .که براي پروردن درختان میوه و مو ساخته می شد

وانی حوزه ي دی. به نشانه هایی از این باغ ها بر می خوریم در لوح هاي دیوانی عیالمی تخت جمشید به فراوانی 
ساخته شده به فرمان شاه از غناي ویژه اي  که در جنوب تخت جمشید قرار داشت از نظر باغ هاي 4شماره ي 

یکی از این فردوس ها که درنزدیکی تخت جمشیدبود ، نام بسیار وعده دهنده ي همه خوشبختی را . برخوردار بود
 به گزارش گزنفن شاه اغ هاي میوه را بر عهده داشتمدیران دیوانی دربار و حوزه هاي دیوانی مسئولیت این ب. داشت

همواره شخصا با حضور خود ویا به وسیله ي کارمندانی که خود منصوب می کرد کار در باغ هاي میوه را زیر نظر می 
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اي در شاخه هاین باغ ها را بیشتر در کنار رودخانه ها می ساختند و آب را . آب یاري این باغ ها بسیار مهم بود. گرفت
  . جریان داشتمثال در فردوس کورش بزرگ در کالیناي آسیاي صغیر رودمآندر . متعددي در باغ به جریان می انداختند

به طور کلی ایرانی ها . )31تصویر(به دست آمده است در باغ هاي کاخ پاسارگاد نیز آثاري از نهرهاي مصنوعی 
مروز هم هنوز آبیاري قسمت اعظم مزارع و باغ ها به کمک ا. درساخت نهر و مخصوصا قنات استادان ماهري بوده اند

از اعماق زمین حتی توانستند حتی سرزمین هاي بسیار خشک را با آبی که ایرانی ها با این اختراع . قنات انجام می گیرد
  .)188و187تصویر(گاهی از عمق صد متري و بیش تر به مظهر قنات می رساندند آبیاري کنند

  
درمناطق عیالمی از این سدها بیشتر براي . ز هخامنشیان در نقاط زیادي از کشور کشف شده استاسدهاي زیادي 

دو . عیالمی به کمک کانال آب آشامیدنی و آب مصرفی را به دژ شوش هدایت می کردند. آبیاري استفاده می کردند
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ر کنار این پشته کوره راهی مخصوص د.  متر آب را از کانال به اصطالح داریوش منتقل میکرد5/4 تا 3پشته به عرض 
 متري فائق 15کاخ داریوش در طول راه از جزیره ي شوش تر به سمت جنوب بر ارتفاعی . الیروبی کانال قرار داشت 

  .سرعت آب سه بند پیش بینی شده بود در مسیر این کانال براي خنثی کردن . می آمد
بیش تر در مکان هایی ساخته شده که رودخانه ي پولوار و سدهاي هخامنشی در حوزه هاي تخت جمشید و پاسارگاد 

هدف اصلی از ساختن این سدها جلوگیري از . شاخه هاي فرعی آن در دره اي کوهستانی براي خود گشوده است
به کمک این تاسیسات، ایرانی ها ، هم از حوادث ناگوار طبیعی در امان بودند و هم . صدمات سیالب هاي ناگهانی بود

  . آب را جبران می کردندکمبود
در نگاره ي آپادانا عیالمی ها شیري ماده با بچه هایش . یکی دیگر از مراکز مهم فردوس ها وحشتگاه هاي سلطنتی بود

شیر در همه . زمان استرابون در عیالم شیر زندگی می کردهنوز در . )52تصویر(را براي شکارگاه شاه همراه آورده اند
عالوه بر شیر جانوران وحشی دیگري نیز وجود . آشوري ها هم حیوانی برازنده ي شاه بودي دوران ها و در زمان 

  .داشت که براي سفره ي شاه هم مورد مصرف داشت
. )189تصویر(مثال در نقش مهرها ایرانیانی را می بینیم که در حال شکار گراز نر، گورخر ، گوزن و بز کوهی اند

گنجینه ي جیحون نیز نگاره ي مجلسی است از شکار خرگوش » گل سپر«در . میکندمعموال سگی شکارچی را همراه 
  .پارك شاهی داراي همه نوع پرنده ي وحشی بود. )181تصویر(،گوزن و بز کوهی

  
این . در لوح هاي دیوانی اغلب به طاووس هایی اشاره می شود که براي شان جیره ي غله ي اضافی تقاضا شده است

  .بل به مصرف خوراك دربار هم می رسیده اند. ها به خاطر زیبایی شان نگه داري نمی شدندپرنده ها ي باشکوه تن
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جامی برنزي صفحه اي از شکار شترمرغ را نشان می دهد که به وسیله ي سوارکاري سوار بر شتر انجام می 
آیا شاه براي . وریمدر جاي دیگر نیز به شتر سواران در حال شکار، مخصوصا شکار شیر، بر می خ. )132تصویر(شود

  شکار شیر از یکی از شترهایی که هیئت هاي نمایندگی نگاره ي آپادانا برایش آورده اند استفاده کرده است؟
به این ترتیب فردوس، هم باغ هاي کاخ هاي سلطنتی را شامل می شد و هم پارك هاي بزرگ وحش را، که شکارگاه 

  . بودند، که میوه ي مردم عادي را تامین میکردندبزرگ میوه اغلب فردوس ها باغ هاي . نیز بود
باغ هاي میوه نشانه ي توجه شاه به زیر دستان اش بود که فرمان ساختن شان را صادر و بر کاشت و برداشت آن ها 

در همه ي مهرهاي . »با دست خودکاشته است«درخت هایی را گزنفن تاکید می کند که کورش بزرگ . نظارت می کرد
می داد، به تصویر یک نخل و حتی در مهر » ر خدمتمه«اریوش به کارمندان بلند پایه اش نیز به عنوان شاهی، که د

  .)190تصویر(مشهور داریوش که امروز در لندن نگه داري می شود، به تصویر دو نخل بر می خوریم

  
سته ي نخل نان می پختند و از از ه: نخل تقریبا تمامی نیازهاي زندگی را بر می آورد. نخل ، سمبل حاصل خیزي بود

از برگ هاي نخل انواع وسائل خانگی را می بافتند و . میوه ي آن شراب وسرکه و عسل و غذاهاي دیگر می ساختند
به عنوان غذاي گاو » خیس شده«ه می کردند و از هسته ي مس از هسته ي خرما به جاي سوخت استفادذوب کنندگان 

 نوع استفاده اي که از نخل 160به قول استرابون در ترانه هاي ایرانی به . ده می شدنر و غذاي گوسفند پرواري استفا
  .در بابل، در منطقه ي شوش و در کرانه ي خلیج فارس نخل هاي فراوانی وجود داشت. می شد اشاره شده است

انه اي از زندگی مطبوع در مناطق گرم، صحراهاي بزرگ و حتی کویرها باغ هایی با درختان سبز و زمزمه ي جویبار، نش
در افسانه هاي کهن شرقی ، که به زمانی بسیار دورتر از . عشق ویژه ي ایرانی ها به فردوس شگفت انگیز نیست. بود

  .عصر مورد بررسی ما می رسد، همواره از باغ هاي پر میوه و سر سبز با آب و تاب زیادي یاد می شود
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 قراردادهاي اجاري .2

  
بقیه ي .  قسمتی از نیازهاي غذایی مردم بودهاي بسیار وسیع ومتعدد سلطنتی، تنها قادر به تولیدامالك زیر کشت و باغ 

محصوالت از آن دهقانان آزاد و زمین داران بزرگ بود که مالیات محصوالت خود را، ظاهرا به صورت ده یک پرداخت 
ان کوچک و بزرگ، انبوهی کشاورز بی زمین درکنار این زمین دار. میکردند و اختیار بقیه ي برداشت با خودشان بود

  .بودند ، که گاه قرار داد اجاره اي با دربار امضاء می کردند و به زحمت روزگار می گذراندند
رسم بر این بود که زمین و مقداري بذر از دیوان به آن ها داده می شد تا میزان حساب شده اي از برداشت خود را به 

. بذر، زمین، گاو ، آب و نیروي کار معمول است:  سهم5هنوز هم تقسیم برداشت به در ایران . دیوان پس بدهند
از زمان هخامنشیان  این شیوه قطعا . حق تملک یک پنجم محصول را داردکشاورز فاقد زمین و بذر و آب و گاو فقط 

اي اجاري در اختیار ما در اطالعاتی که لوح هاي دیوانی تخت جمشید درباره ي درآمد قرار داده. معمول بوده است
به . که در اختیار زمین هاي خصوصی و سلطنتی بی آب و یا با آب قرار داده اندمی گذارد ، به بذري اشاره می شود 

با این همه همیشه هم . نظر می رسد عالوه بر بذر، گاو و دیگر چارپایان نیز در اختیار کشاورزان گذارده شده است
نمی شود، گاهی از ابتدا مشخص می شود که کشاورز به هنگام برداشت، باید چه  سهم تقسیم 5محصول بر اساس 

مثال در مورد جو، در زمین هاي آبی ده برابر بذر دریافتی و در مورد کنجد، برنج و . میزان از محصول را تحویل دهد
  .  برابر بذر دریافتی حق السهم پرداخت شده است30تخم کتان 

در آبادي پرمیه براي یک حق االجاره . م. پ502مثال در سال . بالغ منفی بر می خوریمدر تسویه حساب هاگاه به م
معموال این کسري ها را در سال هایی که محصول زمین به تر بوده .  لیتر کسري ثبت شده است400 لیتري جو 2230

در برخی از . ده استبه صورت قسط بدهی محاسبه شظاهرا این مقدار اضافی از طرف دیوان . باز پس می گرفتند
 براي زیادي تعداد وقتی ، ها گزارش این از .خورد می چشم به » اضافی هاي دریافت«حساب رسی ها بخش معینی براي 

  .باشد بوده دیون بازپرداخت سال و نعمت وفور باید سال آن که بریم می پی باشد، دست در معین سال یک
 .است کرده می رفتار ها بابلی از تر کار مالحظه بسیار زمین داري اجاره ي مسئله با هخامنشی، اداري دیوان رفت هم روي
 را زنی شخم گاوهاي و  ها قنات ، سلطنتی امالك ي اجاره تمامی دریافت انحصاري حق که مورشو معروف بانک بابل در
 جریمه ها پرداخت سريک به .داد نمی نشان را جمشید تخت اداري دیوان کاري مالحظه و صبر مطلقا داشت، اختیار در

 بذر تحویل در مالیاتی کارمندان .داد می قرار فشار تحت را مستاجرها خرده همه از بیش که گرفت می تعلق سنگینی هاي

 ي زمره در یا اشخاص به متعلق زمین که است معلوم ها حساب صورت در .داشتند نظارت شده تعیین محصول دریافت و
   .است کرده تامین طرف کدام را الزم پایان چار و است سلطنتی امالك
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 را کارگر و کارمند هزاران حقوق که بود اداري دیوان سازمان براي مطمئن درآمدي منبع اجاري دادهاي قرار  ترتیب این به
  .کرد می  تامین

  
 تغذیه .3

  
 .شد می ستفادها گوناگون طرق به آن از که ، بود مردم اصلی غذاي جو که دیدیم )4 بخش ،3فصل(ها حقوق مبحث در
   .پختند می شیرینی و نان آن آرد با یا خوردند، می حریره صورت به شیر و میوه با مخلوط و کرده کوب نیم را آن مثال
 .بینیم می نیز ها سفر حین در را پزها شیرینی و نانواها این .اند بوده نیز پز شیرینی و نانوا اي عده سلطنتی کارکنان بین در
 ورود هنگام تا کردند، می روانه را قنادان این از اي عده پیشاپیش ،  بالعکس یا و شوش به جمشید تتخ از شاه سفر در

  .باشد آماده تازه شیرینی و نان جدید محل به شاه
 هل جو، آرد شیرینی، نان، : از بود عبارت ها ایرانی ي روزانه خوراك که دهد می گزارش )3بند ،15کتاب(استرابون

  . خالص آب ونیز شراب کباب، پخته، شتگو نمک، انگبین،
 است بوده نیز دیوان اهدایی ي جیره از قسمتی گوشت حال هر به اما بخورند، گوش نبودند قادر روزه هر عادي مردم البته

 باستان عصر در یونانی یک .است بوده جالب بسیار تغذیه نوع این ایران همسایگان براي .شد می داده حقوق جاي به که

   .بود گوسفند گوشت ندرت به و بز گوشت اغلب که داشت، گوشت خرید قدرت بار دو فقط سال رد شاید
 انواع گوشت از اغلب عالوه به .خوریم می بر شاه غذاي ي تهیه با ارتباط در فقط شد می پروار که گوساله گوشت به

 می داده پرورش انبوه صورت به ماکیان این .آمد می میان به سخن نیز طاووس و غاز مرغابی، جوجه، و مرغ مانند پرندگان

 پخته پرنده گوشت نیز کارکنان براي خزانه در گاه که  کنیم اقرار نیست دشوار اما .رسید می دربار مصرف به تر بیش و شد

 حساب به افراد غذایی ي جیره جزء باید که شد می داده پرورش کوچک چارپایان و ماکیان نیز درمنازل .است شده می

  .دآور
 آمد می دست به گوارا اي نوشابه آب، و سرکه شراب، نوع این مخلوط از .گوید می  سخن ترش شراب تحویل از نیز متنی

 ترشی ساختن در  نمک با همراه سرکه دیگر مصرف مورد .شد می داده سرکه ي جیره ها پیمایی راه در رومی نظام پیاه به .

 جاي به نیز ها ملکه میهمانی در حتی .است شده می مصرف شراب تر کم و جو آب تر بیش عیالم ي منطقه در .است بوده

 ارزش که زد حدس توان می است، یکسان شراي و جو آب ي جیره میزان که جا آن از .شد می پذیرایی جو آب با شراب

   .است بوده برابر نیز ها آن مادي
  

 کارگري که به عنوان دستمزد جو دریافت می .لوح هاي گلی تخت جمشید، غذاي اصلی مردم را جو تعیین می کند
این آش با . کرد، می بایست آن را براي خوردن آماده کند؛ می توانست آن را در هاون بکوبد و از آن آشی فراهم سازد
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این همان آشی است که آشپزهاي دربار به عنوان غذاي عمومی . شیر گوسفند و بز غنی تر و با میوه کامل می شد
  . ار می پختندکارکنان درب

هاون هاي بزرگ سنگی که در زمین ثابت می شد، در خانه هاي . به زمان ما نرسیده است. هاون هایی که از چوب بود
نمونه ي ساده اي هم از هاونی سنگی ویک نمونه برنزي در خزانه ي تخت جمشید پیدا . آشوري به دست آمده است

  . براي کوبیدن ادویه باشدشده است؛ مورد استفاده ي اون برنزي می تواند
سنگ زیرین، که حفره . جو در میان دو سنگ آرد می شد. ممکن بود جو را آرد کنند و با آن در تنور حیاط نان بپزند
کاسه ي مالش «. در مشرق زمین باب است) به شکل مدور(اي داشت، مستطیل شکل و به همان گونه بود که امروز نیز 

  . کمی تجملی تر بود» 
این کاسه از سنگ بازالت تیره درست شده و براي .  اي از چنین کاسه اي در عمارت خزانه به دست آمده استنمونه

  .ایستایی خوب سه پایه دارد و درون اش به خاطر استفاده ي زیاد صاف شده است
یین این کندو قسمت پا. غالت را در کندوهاي بزرگی که نیمی از پیکر آن در زمین فرورفته بود، ذخیره می کردند 

آب در کوزه وخمره هاي بزرگ . نازك و نازك تر می شد تا بتوان آخرین باقی مانده ي محتواي کندو را بیرون آورد
ذره هاي آب از کوزه تراوش می کرد، بیرون آن پیوسته خیس بود و آب درون آن را خنک نگه می . نگه داري می شد

انی ها همیشه آب رودخانه مظهر پاکی بوده است و در مناطقی آنرا براي ایر. منبع اصلی آب، رودخانه بود. داشت
این کوزه . چه در سفر و چه در هنگام کار در مزرعه هر کس کوزه اي داشت، که شبیه قمقمه بود. پرستش می کرده اند

  . ها زا یک سو مسطح بود تا آویختن از خر، اسب و یا پهلوي انسان به آسانی میسر باشد
 در جنوب غربی تخت جمشید بسیار زیاد و متنوع بوده 4 میوه مخصوصا در حوزه ي دیوانی شماره ي کاشت و تولید

ذخیره ي میوه آسان بود و آن را بهصورت خشک یا . است که به نام هاي توت، آلو، سیب، به و گالبی بر می خوریم
این میوه ها ارزش .  وحشی وجود داشتبیش تر میوه ها به صورت پرورشی و یا. برگه هاي متنوع نگه داري می کردند

از آن جا که پرورش زنبور عسل بسیار متداول بوده و سندي . غذایی باالیی داشت و از مواد  عالی و قند سرشار بود
درباره ي کشت نیشکر در دست نداریم؛ بنابراین انجیر و خرما براي مردم اهمیت خاصی داشت و غذاي اصلی به 

  .حساب می آمد 
رومی . ادام و پسته نیز به  خاطر طم خوش و میزان چربی و پروتئین و مواد معدنی فراوان ، مورد مصرف بود، بگردو

  .می گفتند، که بیرون از مرزهاي ایران در سرزمین هایی وسیع راه یافته بود» گردو یا فندق ایرانی «ها به پسته 
قطعا با انار آشنایی . ز نتوانسته ایم آن ها را شناسایی کنیمدر لوح هاي دیوانی به اسامی میوه هایی بر می خوریم که هنو

در آثار هنري آن زمان به این میوه بر می خوریم و گاه براي ساختن زیورآالت از شکل انار نیز تقلید داشته اند، زیرا 
  .شده است
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الو و گیالس براي نخستین بار آلبا آنرا  از ایران به آشور بردند حتی ازگیل از میوه هاي بومی ایران است و آشوري ه
در عوض زرد آلو از چین به ایران آمده و از ایران به . آمده ، سپس به ایران راه یافته استدر بین النهرین به عمل 
به یونان وروم راه یافته » میوه ي ایرانی « ظاهرا هلو هم همین مسیر را طی کرده و به صورت . آسیاي صغیر رفته است

یونانی ها اول بار در ایران با این میوه آشنا شدند و از این روي به آن . ندوستان به غرب آمده استلیمو از ه. است
  .لقب داده اند» سیب پارسی«یا » سیب مادي«

اما به احتمال زیاد ایرانی ها هم حبوبات را . در لوح هاي موجود به بعضی از مواد غذایی اصلی مطلقا برنخورده ایم 
ایرانی ها هم مانند هیتی ها  و آشوري ها قادر به کشت لوبیا، عدس و نخود و . کشت می کرده اندمی شناخته اند و 
این ها غالت می کارند و میوه ي آن را با پیاز، سیر « : مثال هرودت درباره ي سکایی ها می نویسد. نخود سبز بوده اند

هم سکاهاي شمال و . ه ي همه ي مناطق ایران بودپیاز ، تره و سیر از ضمائم اصلی سفر. »، عدس و ارزن می خوردند
می دانیم کارگرانی که مشغول ساختن اهرام بوده . هم بابلی  و مصري ها در جنوب نیز با این سبزي ها آشنا بوده اند

خیار، کدو و خربزه نیز . کاهو در مصر، آشور و بابل کشت می شد.  اند، جیره ي تر، پیاز و سیر دریافت می کرده اند
  .در ایران و کشورهاي همسایه از اجزاء غذاي عمومی بوده است

کارگران و کارمندان سبزي را خود در باغچه هاي خانه شان می کاشته . در لوح هاي ایرانی به سبزي تازه اشاره نمیشد
ره به خوراك شاه در لوح ها از شیر و پنیر فقط هنگام اشا. به احتمال زیاد لبنیات هم از تولیدات خانگی بوده است. اند

  .در سفرها یاد می شود
در لوح هاي دیوادنی . بدون شک هر خانواده الاقل یک بز در اختیار داشت تا از شیر آن کره یا ماست و پنیر تهیه کند

  . این بزغاله ها قسمتی از حقوق بود که بعد در خانه ها پروار می شدند. اغلب تحویل بزغاله ي زنده ثبت شده است
توان به کمک لوح هاي دیوانی و با تکیه بر دست آوردهاي باستان شناسان و گزارش هاي نویسندگان غیر اینک می 

شاید لوح هاي هنوز خوانده . ایرانی، تصویر درستی از مواد غذایی مصرفی مردم امپراتوري بزرگ ایران به دست آورد
  . با آن ها آشنا نشده ایم، روشن کندنشده بتواند ارزش و اعتبار بعضی از میوه ها و غالتی را که هنوز

 
 
  
  9فصل 
  دین

  
این سخنی است از زبان داریوش در سنگ نبشته  ي بیستون، که درهمه ي . » به خواست اهورامزدا من شاه هستم« 

  .نبشته هاي بعدي او نیز تکرار می شود
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ورامزدا فرمان روایی را به من داده اه«یا » خداي بزرگ اهورامزدا«در سنگ نبشته هاي شاهی، همواره به جمالتی چون 
داریوش در بیستون و در نخستین سنگ نبشته اي که امپراتوري اش را معرفی می کند، این نکته . بر می خوریم» است

در بیستون بر فراز سر شاهان دروغین، سمبل اهورا مزدا در میان خورشید بال دار شناور . را به وضوح مطرح کرده است
» حلقه ي فرمانروایی« کنان دست راست اش را به سوي او بلند کرده ، اهورا مزدا نیز در حال اعطاي شاه نیایش. است

. بزرگ ترین و با اهمیت ترین خداي داریوش بوده است» خداي دانا«چنین پیداست که اهورامزدا، . به او است
  .ا ، او را ستایش می کندنیز هست که در سرودهاي اش، گات هاهورامزدا خداي مورد خطاب زرتشت پیامبر

بحث و گفتگو در باره ي تاریخ و . گات ها یگانه بخش اوستا، کتاب مقدس زرتشیان است، که بیان خود زرتشت است
متولد و در آغاز . م. پ630قوي تر این است که او حدود سال احتمال . زندگی زرتشت هنوزو تا به امروز ادامه دارد

نخست در سینه ها محفوظ متن هاي گفته شده ي زرتشت در اوستا، . از کرده باشدرسالت خود را آغ. م. پ6سده ي 
در این فاصله طوالنی احتماال دگرگونی و تغییر . تدوین کتبی آن ها آغاز شده است. م. پ4مانده و احتماال از سده ي 

  .در اندیشه هاي اولیه ي زرتشت بسیار محتمل است
. ن دین زرتشت و نیز زرتشتی بودن یا نبودن هخامنشیان هماهنگی وجود نداردامروز در باره ي شکل ومحتواي نخستی

پذیرش دین زرتشت به وسیله ي او باشد، اما برخی هرچند ستایش مکرر داریوش از اهورامزدا می تواند نشانی از 
ن و در میان بیشمار خدایان زیرا در دین باستانی هندویا. تمایلی ندارند این امر را دلیل کافی بر زرتشتی بودن او بدانند

بررسی دقیق و نهایی لوح هاي دیوانی تخت جمشید، شاید . آن ها نیز ، خدایی به نام اهورامزدا وجود داشته است
  .بتواند براي پرسش هایی در پیوند با دین هخامنشیان  پاسخ هاي روشن تري بیابد

در . نی ها دارند و نیز به تعدادي روحانی اشاره می شوددر لوح ها به نام خدایان گوناگون که هر کدام سهمی در قربا
ولی در بررسی تک تک اشارات نکته هایی به تدریج آشکار . نگاه نخست چشم انداز این موضوع بسیار مغشوش است

  . می شود
 
  
  

   دین دولتی .1
  
ر آن ها ثبت شده که در  در اسناد دیوانی به نمونه هایی بر می خوریم که سهمیه اي براي قربانی دقربانی ـ. الف 

  .در نظر گرفته شده است» الن. د«اغلب موارد این قربانی ها براي 
نمی دانیم ولی بی شک براي کارمندان دیوانی و براي برگزار کنندگان آن مراسم کامال » مفهوم «چیزي درباره ي این 

به رمز درون این » با رمل و اصطرالب«د لیکن، امروز به اصطالح بای. معلوم بوده است که این قربانی ها براي کیست
در نبشته هاي » الن«واژه ي . پیش از این واژه قرار می گیرد» نشان خدا«جالب توجه است که همیشه . کلمه پی ببریم
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محتمال در . است» قربانی آیینی«یا » آیین خدایی«، » حضور خدایی«عیالمی دیده شده است که تقریبا به معنی قدیمی 
در لوح ها » الن«قربانی و نذر مربوط به . بوده است» قربانی آیینی«یوانی هخامنشی هم منظور از الن، همین لوح هاي د

باید میان خدایان بیش تري تقسیم » نذورات«مواردي هم دیده شده است که . پیوسته به صورت اختصاصی آمده است
خداي کامال خاصی » الن«شود که قربانی مربوطه به می به این ترتیب معلوم . نیست» الن«سخنی از شود که در آن ها 

حواله هاي متعددي را یافته ایم که . را مد نظر دارد، اما هرگز جایی قید نشده است که این خداي موردنظر کدام است
امال این نشان می دهد که این مفهوم براي گیرنده و صادر کننده ي حواله ک. » الن. نذر د«: در آن به اختصار نوشت شده

  .الن می گفته اند. شناخته شده و آشنا بوده است ولی ما نمی دانیم که کدام خدا را د
این حواله ها تقریبا هر ماهه و در بیش تر موارد به . در لوح هاي دیوانی به طور منظم حواله صادر می شود» الن«براي 

  .یک لیتر آرد و یک سوم لیتر شراب بوده است لیتر شراب یعنی روزانه 10 لیتر جو یا آرد، همراه 30میزان هر ماه 
خوانده » گال«این حواله ها درست مثل حقوق کارگران ، . گاهی هم ، به جاي شراب ، حواله ي میوه صادر شده است

از این جا در می یابیم که ظاهرا شخص شاه ترتیب . تغییر نام داده است» جیره هاي شاه«می شود که در مواردي هم به 
اگر شاه خود دستور صدور حواله ي . می داده است» الن« حواله هاي منظم را و آن هم اختصاصا براي صدور این

 تنها خدایی است زیرا که اهورا مزدا. داده، پس احتماال این نذرها به اهورامزدا مربوط می شده است» الن«نذري براي 
  .دالیل دیگري نیز این گمان را تشدید می کند. که به ووضح در نبشته هاي داریوش برترین خدا خوانده شده است

 ، یعنی در منطقه ي تخت 2و1 می بینید که نذري الن در حوزه  هاي )23تصویر(با بررسی یک یک حوزه هاي دیوانی
 ، واقع در جنوب شرقی تخت 3در حوزه ي دیوانی شماره . جمشید و شیراز، تنها نذري است که مرتبا ادا می شود

براي خدایان عیالمی و بابلی نیز جیره ي » الن«در این سه حوزه عالوه بر . ذر بسیار معمول استجمشید هم، این ن
. نذري الن معمول است ، در جنوب غربی تخت جمشید نیز، 4در حوزه ي دیوانی شماره . نذري پرداخت شده است

همیت است و عالوه بر نذري الن براي این حوزه که از آن اسناد زیادي به دست مان رسیده، از نظر اقتصادي بسیار پرا
با این همه می توان . و به ندرت خدایان عیالمی اند نیز نذر می شودخدایان گوناگون دیگري که بیش تر خدایان ایرانی 

حوزه ها اعتبار سایر خدایان بسیار گفت که محد وده ي ستایش خدایان دیگر بسیار کوچک و آشکار است که در این 
  .  بوده است»الن«کمتر از 

 که در شمال غربی تخت جمشید قرار دارد نذري الن بیش تر از بخش 5در حوزه ي بخش شرقی دیوانی شماره ي 
هر چه از تخت جمشید دور می شویم تعداد خدایان دیگري که مطرح می شودند افزایش می یابد، تا . غربی آن است

با این که در این محل جشن هاي نذر و قربانی . لم می افتدآن جا که د منطقه ي مرزي عیالم دیگر الن به کلی از ق
بزرگ ساالنه که تکیه بر سنت هاي شرقی داشت معمول بود ولی بین خدایانی که نذري می گرفتند به ندرت به نام 

  . اهورا مزدا بر می خوریم
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. بر می خوریم» الن« پارس به نام  ، یعنی درمنطقه ي عیالمی فقط در دو آبادي در مرز عیالم و6اما در حوزه ي دیوانی 
از این حقیقت نیز چنین بر می آید که در پشت کلمه ي الن مفهومی همگانی پنهان نیست ، بل منظور از آن خداي 
خاصی است که محبوب شاه و نواحی دیوانی مرکزي است، که در این صورت این خدا به هیچ روي نمی تواند خدایی 

  . عیالمی باشد
  
حواله .  عنوان روحانیون نیز کمکی است براي رد یابی خدایانی که براي شان نذر و قربانی می شود ـروحانیون. ب

را می » شه ـ تین« واژه ي عیالمی . هاي نذري صادره از سوي دیوان به روحانیون ، مغان و آ تش بر ها اشاره می کند
ال در مراسم نذر و قربانی خاص خدایان . که معماین عنوان عام همه ي روحانیون بود،. توان به روحانی ترجمه کرد

  . عیالمی و بابلی را به جاي می آوردند
روحانیون عالوه بر خدایان عیالمی و بابلی می . بدین ترتیب عنوان خاصی براي هر مراسم آیینی وجود نداشت

الن « تی حواله هاي نذر ي مربوط به مواردي داریم که  آنها ح. توانستند براي خدایان ایرانی نیز مراسم برپا کرده باشند
  . را دریافت می کرده اند» 

در لوح هاي دیوانی بیش از همه به مغان یعنی روحانیونی که قرن هاي متمادي است در مغرب زمین به عنوان 
اد گاه مشهور است که سه نفر از این مغان از مشرق زمین به ز. نمایندگان دین ایرانیان شناخته شده اند بر می خوریم

از طرف دیگر گاه سایه هایی کامال نامربوط بر مغانی که . مسیح شتافته اند تا او را بستایند و هدایاي خود را تقدیم کنند
منعکس ] جادویی = ماژیک [= » ماگیگ« و » ماگی« این تصورات در برخی از لغات ، مانند . ما می شناسیم افتاده است

  .شده است
هرودت حتی مغان را قبیله اي مادي می داند، .  مادي در خدمت خدایان باستانی ایرانی بودنددر اصل ، مغان روحانیون

در لوح هاي دیوانی هم مغان فقط مسئول امور مربوط به خدایان . که مقام روحانیت از پدر به پسر ارث می رسید
ولی در مراسم مربوط به الن به . پذیرند ایرانی اند و هرگز براي خدایی عیالمی یا بابلی قربانی نمی کنند و نذري نمی 

این عنوان نشان می دهد که . خوانده شده اند» قاري آیین قربانی « آن ها بر می خوریم که در این صورت گاه با عنوان 
به مغان نیز از همین مقوله » آتش بر « اطالق گاه به گاه . که مراسم مربوط به الن در اصل از وظایف آنان نبوده است 

از ] پرستاري[ = ست زیرا امروز دیگر می دانیم که آتش بر ها مخصوص آیین زرتشت اند که ارکان آن پریستاري ا
. اما آتش برهاي لوح هاي دیوانی فقط در ارتباط با الن عمل می کنند و با هیچ خداي دیگري کار ندارند . آتش است 

  .فقط براي اهورا مزدا بوده است» الن « آیا این دلیلی دیگر بر این نیست که مراسم آیینی 
انتخاب یک روحانی یا مغ معین براي آتش بري نیز حکایت از این دارد که این دو عناون از یک آبشخور می نوشیدند 

از . و محقق را مردد می کند که شاید در زمان داریوش آیین زرتشت به مقدار زیاد خود را تثبیت کرده بوده است
نی می توان چنین نتیجه گرفت که نذر و نیاز و قربانی براي اهورا مزدا به مرتبه ي یک آیین اطالعات لوح هاي دیوا
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رسمی و حکومتی ارتقا یافته بوده است که معنی آن پذیرفته شدن آیین زرتشت که عنوان دین رسمی کشور بوده است 
دند راهی جز تطبیق خود با اوضاع و طبیعی است که مغان اگر عالقمند به از دست داد ن تمام عیار نفوذ خود نبو. 

با این همه سیاست دینی پر تفاهم هخامنشیان به مغان اجازه می داد که بدون واهمه ي خدایان . احوال جدید نداشته اند
قدیمی ایرانی خود را نیز محترم بشمرند و حتی از سوي دیوان براي اجراي مراسم آیین هاي این خدایان نیز حواله 

  . صادر می شد
استرابون مغان . چنین شد که با گذشت زمان مغان نمایندگان دین ایرانی و به عبارت دیگر آیین زرتشت قلمداد شدند 

او در گزارشی درباره ي کاپادوکیه می نویسد . )15، بند3، فصل15کتاب (ها می دانست » آ تش بر « را کامال برابر با 
  : دارد و درباره ي مغان می گویدکه در آن جا معبدهاي زیاذي براي خدایان وجود 

در میان آتشکده محرابی است که بر روي اش . محل هایی جالب توجه و محصور . معبدها ، آتشکده هم دارند « 
آن ها هر روز به . انباشته اي از خاکستر قرار دارد و مغان بر روي این خاکستر آتش را همواره روشن نگه می داند

 که دسته ي برسم را مقابل آتش نگه می دارند و کاله نمدي بلندي که روي گونه هاي شان آتشکده می آیند و در حالی
  » .آویخته و لب هاي شان را پوشانده بر سر گذارده اند ، حدود یک ساعت سرود می خوانند 

 آثار گنجینه ي از جمله نمونه اي بر صفحه اي ازطال در میان. نقش مغان برسم به دست را به فراوانی در اختیار داریم 
بر این صفحه ي مغی به شیوه ي باسمه و با  . )192تصویر(جیحون که امروز در موزه ي بریتانیا نگه داري می شود
در نگاره اي که از ساتراپ نشین ایرانی داسکلیون در آسیاي . همه ي خطوط الزم، بر صفحه ي طال نقش شده است 

به وضوح  . )159و193تصویر(ت مقابل آتش کنار هم ایستاده اندصغیر به دست آمده دو مغ دسته ي برسم به دس
متاسفانه قسنت باالي . پیداست که که این ها با باشلق جلوي دهان خود را پوشانده اندتا با نفس خود آتش را نیاالیند 

وان فراز آرامگاه اما محراب آتش بسیار به سامان مانده اي را می ت.محراب بلند و آتش  نقابل  آن ها آسیب دیده است 
 . )194تصویر(سکوهاي سنگی چنین محراب هایی هنوز در پاسارگاد موجود است. )196تصویر(داریوش مشاهده کرد

شاید که این . در قسمت عقب نگاره ي داسکلیون سر یک گاو و یک قوچ پیداست ، که به نشان قربانی حضور دارند 
زیرا در زمان داریوش هنوز آیین زرتشت چندان اصیل بود که قربانی نگاره مدت ها پس از داریوش پدید آمده باشد ، 

  .کردن هر نوع حیوانی را نمی پذیرفت
  

  خدایان ایرانی .2
  

به نام شان اشاره شده محقق را از » نذر و نیاز « فهرست طوالنی همه ي خدایانی که در دیوان هخامنشی به خاطر 
( و کار ما بیش تر با گروهی از خدایان است که همه ي خدایان سر. وجود این همه خداي ایرانی به شگفت می برد

بررسی ساده و بی پیچ و خم این عنوان نشان می دهد که در حقیقت . نامیده می شوند) ویسه ي بفا : فارسی باستان 
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 می شود از این نوع خطاب ها در حوزه هاي فرهنگی و آیینی دیگر نیز دیده. بوده است » همه ي خدایان « هم منظور 
می ساختند ، مطمئن می شدند که هیچ خدایی از قلم نیفتاده » همه ي خدایان « هنگامی که در یونان محرابی را براي . 

ظاهرا » همه ي خدایان « اما اصطالح ایرانی . است و هیچ خدایی به خاطر بی اعتنایی به خود انتقام نخواهد گرفت
  . مربوط به گروه خاصی از خدایان است 

در این جا آن ها را . شعر باستانی هند یعنی در ریگ ودا هم سرودهاي بسیار ي خاص این  خدایان آمده استدر
هر چند در مکتب زرتشت خدایان باستانی هند ، یعنی دیوها ، . خوانده اند » همه ي خدایان « ویشوه دوا یعنی همان 

با این تفاوت که دیگر آن ها را . همیت خود را داشته اندرد شده اند ، ولی ظاهرا در برداشت مردم این خدایان هنوز ا
لیکن قلمرو . و بدین ترتیب در لباسی دیگر همچنان طرف ستایش قرار می گرفته اند .نه دیو بل که خدا می خواندند  

 در جنوب غربی تخت جمشید و آن 4ستایش آنها بسیار کوچک است و فقط در بخشی از حوزه ي دیوانی شماره ي 
   . )23تصویر( آبادي ستایش می شوند8در هم 

  
درسه آبادي براي زروان ، ایزد مادي ، . در همین بخش ستایش چند خداي دیگر ایران باستان نیز مرسوم بوده است 

  . در اوستاي متاخر زروان خداي زمان ابدي ، و پدر اهورا مزدا و پدر همزاد مخالف اش اهریمن است. قربانی می شود
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این . ي این منطقه براي هوریره ، ایزد طلوع خورشید و نریه سنگه ، پیک ایزدان اوستایی قربانی می شوددر دو آباد
موارد به خدایان محلی مربوط می شده و چنین معلوم می شود که براي سایر منطقه ي پارس عاري از اعتبار بوده است 

 .  
اگر فقط از کوه ها نام برده می شد شاید .  رود هاست دیگر ویژگی انحصاري این اقلیم قربانی کردن براي کوه ها و

می نویسد که اهورا . هرودت نیز چنین گمان برده است .  گمان می بردیم منظور مکان هاي مقدس فراز آن هاست 
  . مزدا را در روي کوه ها نیایش می کرده اند

خدایان محراب و مسجد نمی شازند و تا جایی  آن ها براي تقدیس : سنت هاي زیر را درباره ي ایرانیان دریافته ایم« 
که من می دانم انجان دهندگان چنین رسومی را دیوانه می پندارند زیرا ایرانی ها بر خالف یونانی ها عقیده دارند که 

ا براي ایرانی ه. بیشتر بر بلندي کوه ها می روند و براي اهورا مزدا قربانی می کنند . خدایان از جنس انسان نیستند 
  ». آن ها براي خورشید ، ماه ، زمین ، آب و بادها قربانی می کنند . تمام گنبد آسمان خداست

تنها براي نمونه کمی پیشتر از محراب در ایران باخبر شدیم و در . تمام جزییات این گزارش را نمی توان پذیرفت 
را از ایزدان می دانسته اند و پیش از نام شان ارتباط قربانی براي رودها روشن می شود که ایرانی ها کوه ها و رودها 

   : )16،بند3، فصل15کتاب(استرابون درباره ي حرمت رودها می نویسد. همیشه عنوان خدا را قرا می دادند 
این ها در رودخانه حمام نمی کنند وهیچ . ایرانی ها در رودخانه ادرار نمی کنند و بدن شان را در آن نمی شویند « 

  ». و هیچ آلوده اي را در آن نمی اندازندموجود مرده 
آرام « و نام کوهی » جان بخش « و یا » خوش بو « مثال نام رودي . اعتبار رودها گاهی با نام آن ها متبلور می شود 

تمامی نام هاي کوه ها و رود ها از سوي ایرانیا ن مفهومی ستایش آمیز دارد و هر چند . است » بخش آریایی ها 
رس از رودها ، نهرها و نیز رشته کوه هاي بلند و رفیع انباشته است ، ولی سنت باستانی ایران از نیایش کوه سرزمسن فا

خدایان ایران باستان که تا اینن جا بررسی . سنتی که در هیچ کجاي دیگر به چشم نمی خورد . و رود باز نمانده است 
 5بود ، شاید این سنت در حوزه ي دیوانی شماره ي  4شدند فقط شامل منطقه ي کوچک حوزه ي دیوانی شمارهی 

در این حوزه در دو آبادي در مرز عیالم دو خداي دیگر ایرانی ستایش می .  نیز دیده می شود 4در شمال حوزه ي 
به این دو ایزد نیز در سایر . یکی مژدوشی ایزد بانوي سرنوشت است و دسگري برته کامیه ، ایزد کام بخشی . شود 
  .ارس و عیالم بر نمی خوریمنقاط پ

  
  خدایان عیالمی و بابلی .3
  

. مانند خدایان ایران باستان آبادي هایی در آن ها خدایان عیالمی و بابلی ستایش می شود نیز مرز بندي دقیقی دارد 
د ما با آن طبعا در منطقه ي کامال عیالمی الیمائیس ، بیش تر با این ایزدان رو به رو می شویم و در سایر نقاط بر خور
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بی تردید در زمان . این نکته براي پارس که از دیرباز عیالمی نشین بوده بسیار جالب توجه است . ها بسیار نادر است 
با . داریوش هنوز عیالمی ها فراوانی چه در امور دیوانی و چه در خانواده هاي مالك و اشراف مشغول به کار بوده اند

» هومبان « . که جماعتی تشکیل داده باشند تا خدایان خود را نیایش و ستایش کنند این همه به ندرت مشاهده می شود 
خداي آب و هواي بابلی از اعتباري هم پایه برخوردارند، اغلب به این دو در کنار » اداد « بزرگ ترین خداي عیالمی با 

« ه هر گاه در قربانی ها گفته می شود چنین به نظر می رسد ک. هم و در مقام پذیرندگان قربانی و نذري اشاره می شود
هم از » خداي بزرگ « در کنار این دو ، نپیریشه . ، منظور همین دو خداي بوده است که نام بردیم » براي خدایان 

براي هومبان بود ، اما رفته رفته این تصور » تابو « ، این نام عنوانی هر چند در واقع امر. خوردار است اعتبار مناسبی بر
اي عیالمی ها به وجود آمد که این نام خدایی دیگر است ولی حوزه ي نفوذ و اعتبار آن از حوزه ي محلی فراتر نمی بر

  .رفته است 
و از آن جا که در محل ستایش این . به ندرت از دیگر خدایان عیالمی نیز نام برده می شود که براي ما ناشناخته اند 

ار داشته ممکن است این خدایان مسئول حاصل خیزي و پر آبی شناخته می شده خدایان معموال انبا ذخیره اي غذا قر
نو عی قربانی به نام کو شو کوم . در مجموع حضور هومبان و اداد و دیگر خدایان عیالمی بسیار کم رنگ است . اند 

ري را براي عیالمی ها کوشوکوم و آیین هاي در پیوندش همان اعتبا. براي عیالمی ها از اعتبار خاصی برخوردار بود 
این خدایان آن قدر مشهور بوده اند که شاید هیچ یک از لوح هاي دیوانی اشاره اي . داشت که الن براي ایرانی ها 

بنابراین در این جا نیز باید بکوشیم تا به کمک گمان زنی دریابیم که این . مستقیم به او را الز م تشخیص نداده است 
شاید همین نام در زمان هخامنشیان به . برگزار می شد » ایزد بانوي باال شهر « براي » گوشوم « قربانی بزرگی به نام 

به این ترتیب می توان گمان برد که این قربانی خاص ایزد بانوي . صورت کوشوکوم به حیات خود ادامه داده است 
ترین بخش جشن محسوب می شده است عیالمی بوده ، که هم در عصر باستانی عیالم و هم در زمان هخامنشیان همه 

با این همه حیرت انگیز است که از طرف دیوان اداري هرگز حواله اي براي تحویل جانوري براي قربانی او صادر . 
از طرف دیگر چون امر قربانی براي کوشوکوم از اهمیت زیادي برخوردار بود، روحانیون عیالمی ناگزیر . نشده است 

بز یا گوسفندي براي قربانی آن ها از سهمیه ي جیره ي خود ذخیره می کردند تا .  بیابندبودند که راه حل دیگري
ولی هرگز . در دیوان به ثبت چنین معامله اي برخورده ایم .  لیتر جو با یک بز یا گوسفند معاوضه می شد100.بخرند

 که نذر حیوانات زنده نزد ایرانیان این امر به خوبی نشان می دهد. حواله اي مجانی براي قربانی صادر نشده است 
پذیرفته نبوده است و این در حالی است که به خاطر تحمل و رعایت شاه نسبت به خدایان قدیمی ایرانیان وعیالمی ها 

عدم صدور حواله . و دیگر خدایان باستانی پیوسته حواله هایی براي نیاز هاي آیین هاي نذري آن ها صادر شده است 
این رعایت دلیل قاطع دیگري است .  براي قربانی شاید فقط براي رعایت دستورهاي آیین جدید بود ي حیوانی زنده

بر این که در زمان داریوش آیین زرتشت که به شدت مخالف ریختن خون جانوران بود از اعتبار قابل توجهی 
ه ي گاو برنمی خوریم ، نیز شاهد این که در هیچ یک از لوح هاي دیوانی به نام میترا ، کشند. برخوردار بوده است
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را به طوري که از بسیاري از نام هاي خاص بر می ] آریایی[این ایزد باشتانی هند و اروپایی . دیگري بر این مدعاست 
و در اواخر حکومت هخامنشیان در زمانی که دستورهاي سخت گیرانه ي آیین . آید به کلی فراموش نکرده بودند 

 ، میترا دوباره توانست از میان ایزدان باستانی )193تصویر( و دوباره قربانی جانوران متداول شدزرتشت به نرمی گرایید
  .) .م. پ359 ـ 405. (در نبشته هاي اردشیر دوم که براي نخستین بار دوباره از میترا نام برده می شود . سر در آورد 

که بیشتر با نذر و نیاز هاي مرتب براي الن چهره از لوح هاي دیوانی به خوبی بر می آید که یک دین رسمس دولتی 
با شواهدي که اینک د دست است می توانیم بگوییم که این نذر و نیازها براي اهورا . می نموده  ،وجود داشته است 

اما  دیگر . مزدا خدایی که در نبشته هاي داریوش هم همواره و همیشه ارجمند و محترم است ، انجام می شده است 
ان ، چه ایرانی ، چه عیالمی و یا بابلی هر چند از دیوان اداري و از اعتبارات عمومی حواله ي جو و آرد ، شراب و ایزد

آب جو و گاهی میوه ي نذري در یافت می کرده اند ، اما ستایش آن ها محدود به منطقه ي مشخص و محدود بوده 
  . است 

  
  آداب و رسوم کفن و دفن .4
  

دفن مردگان تنها دلیل قابل . یت دارد که ایرانیان عصر هخامنشی مردگان خود را دفن می کردند یافته هاي فراوانی حکا
اما در عین حال اشاره هاي زیادي نیز در سنگ نبشته . استفاده علیه این برداشت است که هخامنشیان زرتشتی بوده اند 

باید . ر بوده و شاه به آن گرایش داشته است هاي تخت جمشید ثابت می کند که دین زرتشت از اعتبار زیادي برخوردا
توجه داشت که در ابتدا رسم زرتشتیان نیز دفن مردگان بوده است و رها کردن مردگان در دخمه هاي مرگ که هنوز 

استرابون هم در سده هاي اول میالدي . ل شده است .هم معمول است پدیده اي است ثانوي که تحت نفوذ مغانمعم
  : گزارش می دهد 

ایرانی ها پیش از دفن مردگان آن ها را با موم می پو شانند ، اما مغان چنین کاري نمی کنند بل مردگان را رها می « 
  » . کنند تا خوراك پرندگان شوند 

در بخش . از زمان هخامنشیان گرورهاي زیادي از سراسر امپراتوري به دست آمده که همه گواه دفن مردگان است 
این رسم در بین النهرین ، در سوریه . نشاهی ایران معمول بود که مردگان را کف خانه ها دفن کنند هاي زیادي از شاه

کف گلین این خانه هاي را د حاشیه ي دیوارها می کندند و مرده را در آن قرار می دادند . و در فلسطین هم جاري بود 
شیوه ي ساده ي تدفین ، پیچیدن .  را می شکافتند در خانه هاي اشرافی تر و محکم تر به جاي کف حیاط ، کف اتاق. 

نوع تجملی تر این بود که مرده را در کندوي گلی ذخیره ي آذوقه جاي می دادند  . مرده در کفن و خاك کردن آن بود 
. ظاهرار براي این کار از کندوهاي لب پریده و گاهی شکسته هم استفاده می کردند . و سپس در گودالی می گذاردند 

  . راي کودکان خردسال از تشت و لگن و خمره هاي گلی استفاده می شدب
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این تابوت ها معموال از گل بود و . متمول تر ها می توانستند از تابوت شخصی که خود سفارش می دادن داستفاده کنند
ر به صورت معموال شکل تابوت هاي تجملی ایرانی ها در قسمت پا مثلثی و در قسمت س. سر پوشی از تخته داشت 

دو نمونه ي کامال . تابوت هاي مسین بسیار گران قیمتی نیز به همان شکل تابوت هاي گلی ساخته می شد. دایره بود 
در اور پیدا شده که از ابزار و آالت درون شان پیداست که از دوران )195تصویر(سالم از این گونه تابوت ها 

  . هخامنشیان است 

  
بوت تابوت چوبی دیگري به همان شکل تابوت مسی جاي داشت و سر پوش این یکی نیز در داخل یکی از این دو تا

نوارهایی از برنز که مانند کمربندي میان تابوت را . بر روي تابوت دیگر قوسی از آجر زده شده بود . از چوب بود
وت مسینی که در زیویه به تاب. در این نوارها نقش قوچ وگل کنده شده است . گرفته از ریبایی خاصی برخوردار است

تابوت مسی که در شوش پیدا شده بیشتر شبیه یک وان بیضی شکل . دست آمدهنیز شباهت زیادي به این تابوت دارد
در نزدیکی تخت جمشید گورستانی با ویژگی هاي خاص پیدا شده . است که لبه دارد و در قسمت پایین گرد نیست 

. البت هقسمت پایین باریک تر از قسمت باالي تابوت است.  شان گرد است تابوت ها از سفال و قسمت پایین. است 
به عقیده ي باستان شناسان ازاین گورستان در زمان . سرپوش این تابوت ها هم از سفال و کمی محدب است 
  . هخامنشیان متاخر و همچنین اشکانیان استفاده می شده است 

به ندرت می توان به .  در بیشتر تابوت ها چیزي بر جاي نمانده است گورها چنان به وسیله ي حفاران غارت شده که
در گور شوش چند زن کنار هم دفن شده اند و . گور دست نخورده اي مانند گور مورد اشاره در شوش دست یافت 

ر گورهاي د. زیور آالت زیادي نظیر گردن بند ، دست بند ، گردن بند مروارید و گوشواره کنار آن ها پیدا شده است 
گور هاي شاهان هخامنشی بیش از . ساده تر نیز حداقل سنجاق لباس ، انگشتر و یا مهر کنار جسد یافت می شده است 
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ظاهرا اسکندر در نخستین دیدارش از پاسارگاد ، محتویات آرامگاه . دیگر گورها مورد تهاجم دزدان قرار گرفته است 
  : کورش بزرگ را دیده است 

  » .  میزي با چند جام، تابوتی طالیی ، تعدادي لباس و نشان با سنگ هاي قیمتی بر نشانده بر آن ها تختی طالیی ،« 
. می توان تصور کرد که تابوت کورش به تابوتی که اززیویه به دست آمده ، احتماال با روکشی از طال شبیه بوده است 

نقش و نگارش روش تازه اي در کار آرامگاه سازي به داریوش گورهاي صخره اي را ابداع کرد کهبا ایوان ستون دار و 
مدت  . )34 رنگی تصویر(از ساخت این نوع آرامگاه همه ي جانشینان داریوش نیز استفاده کرده اند. حساب می آمد 

 ، اما می توان تصور کرد که در آن )198و196تصویر(هاست که هیچ چیز از محتویات این آرامگاه ها بر جاي نمانده
نمونه هایی از . ور آالت گران بها و ظرف هاي زرین و سیمین از نوع نگاره هاي پلکان آپادانا وجود داشته است ها زی

این ظرف ها و اشیا ساخته شده از فلزات قیمتی که امروز این جا و آن جا در موزه هاي جهان و مجموعه ي شخصی 
  . ان امپراتوري هخامنشی به دست آمده است پراکنده است ، از گورهاي ایرانیان متمکن و امیران و بزرگ

  . متاسفانه از آن جا که این آثار مخفیانه حفاري شده ، از محل دقیق کشف آن ها اطالعی نداریم 
  

  آرامگاه داریوش .5
  

 کیلو متري شمال تخت جمشید حفره اي بزرگ با شیبی بسیار تند قرار دارد که بر سینه ي وسیع آن نگاره 6حولی 
رستم ، شخصیت حماسی مروم ایران که شاعر . می گویند » نقش رستم « ی کنده شده که امروزه به آن هاي فراوان

وي را خلق کرده به چشم ایرانیان همان قدرتی را دارد که هرکول در افسانه هاي .  م1000بزرگ فردوسی در حدود 
سوم و چهارم میالدي در چند نقطه ي از احتماال عظمت نگاره هاي شاهان سوار ساسانی ، که در سده هاي . یونانی 

 خود به خود رستم را در اذهان ایرانیان )196تصویر(صخره از جمله در نگاره هاي زیر آرامگاه داریوش نقر شده
این . عیالمی ها نیز خدایان خود را بر این صخره نقش کرده بودند . م.در اواسط هزاره ي دوم پ. تداعی کرده است 
تا . ) م. پ465 ـ 486( براي آرامگاه خود مناسب یافت و جانشینان پس از او نیز از خشیار شا محل را داریوش هم

. به تقلید از او آرامگاه خود را در سمت راست و چپ آرامگاه داریوش ساخته اند .) م. پ405 ـ 423( داریو ش دوم 
م در کوه رحمت و فراز شرق صفه ي ظاهرا اردشیر دوم بعد ها آرامگاه خود را درست با همان معماري نقش رست

از این تاریخ به بعد آرامگاه هاي آخرین شاهان هخامنشی به کوه رحمت منتقل شد که تمامی آن . تخت جمشید بنا کرد
موفق به . ) م. پ330 ـ 335(آخرین شاه سلسله ي هخامنشی داریوش سوم ، . ها از آرامگاه داریوش الگو گرفته اند 

  . ه خود نشدایان رساندن آرامگا
طرح عمارت سراي آخرین داریوش به واقع نو و کامال ابتکاري است و بیننده بی اختیار از خویش می پرسد که به 

  راستی وي براي بناي چنین آرامگاهی در دل صخره از چه چیز الهام گرفته است؟ 
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گور مادي و الگوي کار داریوش تعدادي از گورهاي صخره اي در شمال غربی ایران و در کردستان عراق که مدت ها 
  . می پنداشته می شد ، اینک معلوم شده که خود تحت تاثیر آرامگاه داریوش قرار داشته اند 

  
  

 متر 23نماي خارجی صلیب گونه و به ارتفاع . طرح نماي بیرونی آرامگاه و جزییات درونی آن کامال ابتکاري است 
 10.90عرض هر یک ازبازوان صلیب . که به درون آرامگاه راه می برددر میان عمارت نماي بیرون دري است . است 

شاید این بازو براي ایجاد نقوش و . متر است که از میان صخره بر آمده است و بازوي زیرین آن کامال صیقلی است 
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آکنده بخش زیرین بازو از نگاره هایی . سنگ نبشته و شاید هم براي ایجاد دشواري در صعود صیقل خورده است 
  .است که اینک به شرح آن خواهیم پرداخت

چهار ستون ، با سر ستون هاي کله گاوي ، سقف  . )197تصویر(از بخش میانی نماي بیرونی آرامگاه آغاز می کنیم
افقی و صخره هاي ایوان را که چهار تیرك دارد بر دوش گرفته در دو طرف به خاطر عمق کم تر ایوان دو بر آمدگی 

.  و در وسط دري به درون آرامگاه باز شده است )196تصویر(عمودي از سقف تا کف امتداد یافتهمستطیل شکل 
 داراي سه اتاق که یکی از آن ها درست رو به روي در ورودي قرار دارد ودو )198تصویر(پشت در راهرویی است

ا در تقسیم بندي اتاق ها از قسمت راست راهرو می توان دریافت که چر. اتاق دیگر در سمت چپ کنده شده است 
ظاهرا در این سمت سنگ تراش به وضعیتی بر خورده که ادامه ي تراشیدا دل صخره را به . رعایت تقارن را نکرده اند 

در غیر این صورت می توان پنداشت که در نقشه ي اصلی آرامگاه رعایت تقارن اتاق ها شده بوده . صالح ندیده است 
از سرپوش گورها فقط قطعاتی برجاي . ا سه تابوت پشت سر هم در صخره کنده شده اند در هر یک از اتاق ه. است 

به . مانده و تعیین این که چه کسانی می بایستی همراه داریوش دراین گور ها دفن می شدند امروز ما نا ممکن است 
پیش از این فقط . بامه ، واپاکیش آتوسا ، ارتیستونه ، رته : کمک لوح هاي گلی دیوانی با چهار همسر او آشنا هستیم 

اما نمی دانیم آیا اطالعات امروزین .هرودت به سه همسر دیگر نیز اشاره می کند . آن دو نام نخستین را می شنا ختیم 
گورها می تواند براي بستگان دیگر ، شاید براي فرزندانی که مرگی . ما نیز شامل همه ي همسران شاه می شود یا نه 

  . ه اند در نظر گرفته شده باشد زود رس داشت
در هر حال با این مدارکی که تاکنون یافته ایم ، کشف حقیقت ممکن نیست ، حتی در خود تابوت ها چندان اختالف و 

  . مزیتی دیده نمی شود ، که بتوان یکی از آن ها  را تابوت داریوش انگاشت 
 متر 18.60 عرض کاخ داریوش در تخ تجمشید که دقیقا یعنی کامال نزدیک برابر.  متر است 18.57ایوان آرامگاه 

با مقایسه ي ابعاد کاخ با ایوان آرامگاه نتیجه می گیریم که ارتفاع دو برآمدگی مستطیل شکل یاد شده ي گوشه . است 
 متر 3.15و فاصله ي ستون هاي هر دو بنا درست ) 7.63 و 7.52(هاي ایوان برابر ارتفاع کاخ در تخت جمشید 

اگر هم ایوان آرامگاه پنجره اي ندارد ، عرض در ورودي آرامگاه . برابر ي این ابعاد نمی تواند به تصادف باشد . است 
ظاهرا قصد داریوش تکرار نماي عمومی کاخ اش در دیواره ي  ) . 1.385 ، 1.40( درست با ورودي کاخ برابر است 

ان می دهد تا نماي کاخ داریوش در تخت جمشید را باز این تکرار و تشابه به ما امک. صخره نقش رستم بوده است
 ، ولی می توان آن ها را از روي ستون )87تصویر(مثال هر چند ستون هاي کاخ داریوش بر جاي نیست. سازي کنیم

ستون پایه هاي دو طبقه و مکعب شکل ، سر ستون هاي کله گاوي و حمال ها چوبی . هاي آرامگاه بازسازي کرد 
  . ه ي گاوها ، همگی با نمونه هاي کاخ داریوش منطبق است متکی بر گرد

کاخ داریوش در . مهم تر از این جزئیات فنی، اثري است که داریوش می خواهد با این شبیه سازي بر ذهن ها بگذارد 
 بود تخت جمشید دفتر کار و مقري بودکه از آن امپراتوري بزرگ اش را سازمان می داد و بدین ترتیب آن کاخ سمبلی
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داریوش با تکرار منظر اصلی کاخ اش در نماي آرامگاه، می خواهد از تلفیق قدرت و . از قدرت اداري و فرماندهی شاه
نگاره ي فراز منظر اصلی، به وضوح بر چنین تفکري تاکید . صولت خاندان اش حتی در خانه ي خاك نیز چیزي نکاهد

این . )35 رنگی تصویر(ا تصویر شیرهاي افسانه اي تزیین شده استداریوش بر سکویی ایستاده که حاشیه ي آن ب: دارد
  .شیرها سر ستون هاي منظر اصلی آپادانا در تخت جمشید را تداعی می کند
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چنین نقش هایی، حتی پس از مرگ، .  کشور قرار دارد30سکویی که داریوش بر آن ایستاده ، بردوش نمایندگان 
این نقش در آرامگاه داریوش نمایش دیگري است از نگاره هاي .  را به ذهن می آورداقتدار، استواري و فرمانروایی شاه

آپادانا در تخت جمشید ، که در آن ها هیئت هاي نمایندگی کشورها براي اهداء هدایاي خود به تخت جمشید  آمده 
. قریبا بر یک آرمان تاکید داردداریوش می گوید که آپادانا ، کاخ داریوش و آرامگاه توجود این مجلس در آرامگاه . اند

پس تکرار نقشه . چرا که نمی توان گفت کاخ داریوش در تخت جمشید از آرامگاه او در نقش رستم الگو گرفته است
  .ي کاخ در آرامگاه، کوششی براي یادآوري همان عظمت و بیانگر دوام قدرت خاندان شاه حتی پس از مرگ است

پشت سرشاه معتمدین . شاه بر نمایندگان خلق هاي امپراتوري اشاره داردي قدرت نگاره هاي آرامگاه به همان اتکا
و این جا نیز فراز مجلس . طراز اول و مالزمان معتمد، یعنی گئوبروه ي نیزه دار و اسپه ثینه ي کمان دار ایستاده اند

تون ، در حال سپردن حلقه ي  و هنوز هم اهورامزدا ، مانند نگاره ي بیس)199تصویر(نقش اهورامزدا نگاه می کند
  . فرمانروایی به او است و همان آتش نشانگر ستایش اهورامزدا ، در محراب شعله می کشد

ساختمان آرامگاه و نگاره و سنگ نبشته ي آن بیان روشن تفکر داریوش از حکومت و قدرت است، قدرتی که خداي 
چنین نقشی به وضوح می گوید که .  بزرگ را می گذاردبزرگ اهورامزدا به او ارزانی داشته ، او نیز سپاس خداي

این مطلب را سنگ نبشته پشت سر . مخالف با اهورامزدا و انحراف از راه راست و درستی استمخالف با شاه، 
در این سنگ نبشته داریوش پس از سپاس اهورامزدا، و بر شمردن . داریوش به وضوح و بدون هیچ ابهامی اعالم میکند

  :ایی که امپراتوري او راتشکیل می دهد، بار دیگر تاکید میکندنام کشوره
به خواست . من شاه هستم . مرا شاه کرد. اهورا مزدا چون این سرزمین را آشفته دید، آن را به من ارزانی داشت« 

اگر می . ندآن چه من گفتم، همان گونه که خواست من بود، آن گونه کرد. اهورامزدا من این سرزمین را در خود نشاندم
آن گاه پی . پیکرها را ببین که تخت مرا می برند. بود کشورهایی که داریوش شاه داشت) و کدام(خواهی بدانی که چند 

آن گاه در خواهی یافت که مرد . دور رفته استخواهی برد ، آن گاه برایت روشن می شود، که نیزه ي مرد پارسی 
  ! )  پیروز شده استو( پارسی خیلی دور از پارس جنگ کرده است 

اهورا مزدا مرا یاري کرد، تا هنگامی که کار . داریوش شاه می گوید، آن چه شد، همه را به خواست اهورامزدا کردم
این . این را من از اهورامزدا می خواهم! اهورامزدا من و خاندان شاهی ام را و این کشور را از زیان دور بدارد. راکردم 

  !هادرا اهورامزدا به من بد
  !فرمان اهورامزدا به دیدت ناپسند نیاید ! اي مرد 

  »! شورش نکن ! راه راست را ترك نکن 
آشکار است که نه فقط وفاداري به شاه و حمایت از او خواست اهورامزدا معرفی می شود، بل که همه ي اعمال و اراده 

 راه راست منحرف شده اند، چیره شود و صلح و او باید به دشمنان شورشی ، که از. هاي شاه نیز با تایید یزدان است
کاخ تخت . پس شاه موظف است به خواست اهورامزدا و با تمام نیرو کشورش را اداره کند. امنیت کشور را حفظ کند
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جمشید به ترین و با شکوه ترین مظهر ادغام نمایش الطاف و پشتیبانی الهی از قهر و غلبه ي مقاومت ناپذیر فرمانروایی 
  .که می خواهد از آپادانا بر امپراتوري خویش ناظر باشداست 

  
در سنگ نبشته ي دومی که در فضاي میان ستون هاي آرامگاه نقش رستم نقر شده، داریوش با صراحت بیش تري از 

نبشته اي ، . به آن دقیق تر خواهیم شد» نگاه نهایی«خود و اهداف اش صحبت می کند که در آخرین بخش کتاب یعنی 
  .  به وجهی غریب ، شخص داریوش را در مرکز همه ي اندیشه هاي سرزمین اش قرار می دهدکه
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هنري بی نظیري است، بل سندي است از قدرت و اقتدار به این ترتیب آرامگاه داریوش در نقش رستم نه تنها اثر 
 پذیرفتند؛ بل ، پژواك تاثیر آن تا چند صاحب آرامگاه، تنها هخامنشیان بعدي نبودند که با تقلید از این آرامگاه کمال آنرا
مثال استرابون مدت ها پس از بناي این . سده ي بعد تا دور دست ترین تمدن ها و سرزمین هاي آن زمان کشیده شد

  .هایی از نبشته هاي کتیبه ي آن را نقل کرده استآرامگاه بخش 
ردپا و بقایایی از این رنگ .  یک اثر هنري ، می افزود رنگ آمیزي نیز بر تاثیر نگاره ها و نبشته آرامگاه، به منزله ي

هنوز بر جاي مانده است و معلوم می کند که نبشته ي آرامگاه پوششی از رنگ آبی داشته و نماي نگاره ها و کل بنا به 
ماي تجسم منظر اصلی آرامگاه داریوش، با همان رنگ و پرداخت ن. شده بوده استاستادي و مهارت تمام رنگ آمیزي 

  .کاخ ها ي تخت جمشید ، دشوار نیست
  

  فصل نهایی
  نگاه نهایی

  
او نه فقط بنیان نخستین امپراتوري . کورش بزرگ ، بنیان گذار شاهنشاهی ایران، از چهره هاي ممتاز تاریخ بشري است

امات او تاثیر ل کرد، استوار ساخت، بل اقد سال به قدرتی جهانی تبدی200از بزرگی را، که ایرانیان را براي بیش 
تا با ساخت او هنرمندان ، معماران و مجسمه سازان را به پاسارگاد برد . فرهنگی شگرفی بر زندگی و تمدن بشر نهاد

. )30و29و26تصویرهاي و 6و5 رنگی تصویر(بارگاه جدید او بنیان مجموعه اي را بریزد که در شرق بی سابقه بود
یهودهایی را که به بابل تبعید شده بودند به فلسطین . کت انداختکورش گردونه ي تاریخ مشرق زمین را به حر

آن چه ما از کورش می دانیم منظري است که مورخان با تکیه بر دست آوردهاي باستان شناسی ابراز می . بازگرداند
، که او و جانشین اش کمبوجیه . به عبارت دیگر، با شخصیت کورش به کمک منابع دست دوم آشنا می شویم. دارند

اما در . مدت بسیار کوتاهی حکومت کرد، نبشته اي باقی نگذارده که تصویر کامل تري از شخصیت آن ها به دست دهد
او گزارشگر ماهري است که براي ایجاد امکان ارتباط ملی حتی فرمان به . مورد داریوش مطلب به گونه اي دیگر است

  .اش سخن گوید و سایه ي ابهامی در آن باقی نگذاردایجا خط ملی داد تا از قوانین و اصول جهان داري 
دوست ندارم که ناتوانی از حق . به خواست اهورامزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روي گردانم« 

را که درست آن چه . هم چنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهاي ناتوان آسیب برسد. کشی در رنج باشد
حتی وقتی خشم مرا می انگیزاند، آن . من بد خشم نیستم. من دوست برده ي دروغ نیستم. من آن رادوست دارماست 

  ».من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم. را فرو می نشانم
چنین بیانیه اي از زبان یک شاه در . این است بخشی از معتقدات داریوش که خود درسنگ نبشته اش اعالم می کند

در حوزه ي بخش شرقی دیوانی شماره از بررسی دقیق لوح هاي دیوانی تخت . به معجزه می ماند. م. پسده ي ششم
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هر چه از تخت جمشید .  که در شمال غربی تخت جمشید قرار دارد نذري الن بیش تر از بخش غربی آن است5ي 
 که د منطقه ي مرزي عیالم دیگر دور می شویم تعداد خدایان دیگري که مطرح می شودند افزایش می یابد، تا آن جا

با این که در این محل جشن هاي نذر و قربانی بزرگ ساالنه که تکیه بر سنت هاي شرقی . الن به کلی از قلم می افتد
  . داشت معمول بود ولی بین خدایانی که نذري می گرفتند به ندرت به نام اهورا مزدا بر می خوریم

. بر می خوریم» الن«منطقه ي عیالمی فقط در دو آبادي در مرز عیالم و پارس به نام  ، یعنی در6اما در حوزه ي دیوانی 
از این حقیقت نیز چنین بر می آید که در پشت کلمه ي الن مفهومی همگانی پنهان نیست ، بل منظور از آن خداي 

وي نمی تواند خدایی خاصی است که محبوب شاه و نواحی دیوانی مرکزي است، که در این صورت این خدا به هیچ ر
  . عیالمی باشد

  
حواله .  عنوان روحانیون نیز کمکی است براي رد یابی خدایانی که براي شان نذر و قربانی می شودروحانیون ـ. ب

را می » شه ـ تین« واژه ي عیالمی . هاي نذري صادره از سوي دیوان به روحانیون ، مغان و آ تش بر ها اشاره می کند
ال در مراسم نذر و قربانی خاص خدایان .این عنوان عام همه ي روحانیون بود، که معم.  ترجمه کردتوان به روحانی

  . عیالمی و بابلی را به جاي می آوردند
روحانیون عالوه بر خدایان عیالمی و بابلی می . بدین ترتیب عنوان خاصی براي هر مراسم آیینی وجود نداشت

الن « مواردي داریم که  آنها حتی حواله هاي نذر ي مربوط به . راسم برپا کرده باشندتوانستند براي خدایان ایرانی نیز م
  . را دریافت می کرده اند» 

در لوح هاي دیوانی بیش از همه به مغان یعنی روحانیونی که قرن هاي متمادي است در مغرب زمین به عنوان 
ر است که سه نفر از این مغان از مشرق زمین به زاد گاه مشهو. نمایندگان دین ایرانیان شناخته شده اند بر می خوریم

از طرف دیگر گاه سایه هایی کامال نامربوط بر مغانی که . مسیح شتافته اند تا او را بستایند و هدایاي خود را تقدیم کنند
منعکس ] ادویی ج= ماژیک [= » ماگیگ« و » ماگی« این تصورات در برخی از لغات ، مانند . ما می شناسیم افتاده است

  .شده است
هرودت حتی مغان را قبیله اي مادي می داند، . در اصل ، مغان روحانیون مادي در خدمت خدایان باستانی ایرانی بودند

در لوح هاي دیوانی هم مغان فقط مسئول امور مربوط به خدایان . که مقام روحانیت از پدر به پسر ارث می رسید
ولی در مراسم مربوط به الن به . ی عیالمی یا بابلی قربانی نمی کنند و نذري نمی پذیرند ایرانی اند و هرگز براي خدای

این عنوان نشان می دهد که . خوانده شده اند» قاري آیین قربانی « آن ها بر می خوریم که در این صورت گاه با عنوان 
به مغان نیز از همین مقوله » آتش بر « به گاه اطالق گاه . که مراسم مربوط به الن در اصل از وظایف آنان نبوده است 

از ] پرستاري[ = است زیرا امروز دیگر می دانیم که آتش بر ها مخصوص آیین زرتشت اند که ارکان آن پریستاري 
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. اما آتش برهاي لوح هاي دیوانی فقط در ارتباط با الن عمل می کنند و با هیچ خداي دیگري کار ندارند . آتش است 
  .فقط براي اهورا مزدا بوده است» الن «  دلیلی دیگر بر این نیست که مراسم آیینی آیا این

انتخاب یک روحانی یا مغ معین براي آتش بري نیز حکایت از این دارد که این دو عناون از یک آبشخور می نوشیدند 
از .  تثبیت کرده بوده استو محقق را مردد می کند که شاید در زمان داریوش آیین زرتشت به مقدار زیاد خود را

اطالعات لوح هاي دیوانی می توان چنین نتیجه گرفت که نذر و نیاز و قربانی براي اهورا مزدا به مرتبه ي یک آیین 
رسمی و حکومتی ارتقا یافته بوده است که معنی آن پذیرفته شدن آیین زرتشت که عنوان دین رسمی کشور بوده است 

القمند به از دست داد ن تمام عیار نفوذ خود نبودند راهی جز تطبیق خود با اوضاع و طبیعی است که مغان اگر ع. 
با این همه سیاست دینی پر تفاهم هخامنشیان به مغان اجازه می داد که بدون واهمه ي خدایان . احوال جدید نداشته اند

سم آیین هاي این خدایان نیز حواله قدیمی ایرانی خود را نیز محترم بشمرند و حتی از سوي دیوان براي اجراي مرا
  . صادر می شد

استرابون مغان . چنین شد که با گذشت زمان مغان نمایندگان دین ایرانی و به عبارت دیگر آیین زرتشت قلمداد شدند 
او در گزارشی درباره ي کاپادوکیه می نویسد که در آن جا معبدهاي . ها می دانست » آ تش بر « را کامال برابر با 

  : زیاذي براي خدایان وجود دارد و درباره ي مغان می گوید
در میان آتشکده محرابی است که بر روي اش . محل هایی جالب توجه و محصور . معبدها ، آتشکده هم دارند « 

آن ها هر روز به . انباشته اي از خاکستر قرار دارد و مغان بر روي این خاکستر آتش را همواره روشن نگه می داند
تشکده می آیند و در حالی که دسته ي برسم را مقابل آتش نگه می دارند و کاله نمدي بلندي که روي گونه هاي شان آ

  » .آویخته و لب هاي شان را پوشانده بر سر گذارده اند ، حدود یک ساعت سرود می خوانند 
ر صفحه اي ازطال در میان آثار گنجینه ي از جمله نمونه اي ب. نقش مغان برسم به دست را به فراوانی در اختیار داریم 
بر این صفحه ي مغی به شیوه ي باسمه و با همه ي خطوط . جیحون که امروز در موزه ي بریتانیا نگه داري می شود 

در نگاره اي که از ساتراپ نشین ایرانی داسکلیون در آسیاي صغیر به دست . الزم، بر صفحه ي طال نقش شده است 
به وضوح پیداست که که این ها با باشلق جلوي .  ي برسم به دست مقابل آتش کنار هم ایستاده اند آمده دو مغ دسته

متاسفانه قسنت باالي محراب بلند و آتش  نقابل  آن ها . دهان خود را پوشانده اندتا با نفس خود آتش را نیاالیند 
سکوهاي . ان فراز آرامگاه داریوش مشاهده کرداما محراب آتش بسیار به سامان مانده اي را می تو.آسیب دیده است 

در قسمت عقب نگاره ي داسکلیون سر یک گاو و یک . سنگی چنین محراب هایی هنوز در پاسارگاد موجود است 
شاید که این نگاره مدت ها پس از داریوش پدید آمده باشد ، زیرا در . قوچ پیداست ، که به نشان قربانی حضور دارند 

  .نوز آیین زرتشت چندان اصیل بود که قربانی کردن هر نوع حیوانی را نمی پذیرفتزمان داریوش ه
  

  خدایان ایرانی.2
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به نام شان اشاره شده محقق را از » نذر و نیاز « فهرست طوالنی همه ي خدایانی که در دیوان هخامنشی به خاطر 
( روهی از خدایان است که همه ي خدایان سرو کار ما بیش تر با گ. وجود این همه خداي ایرانی به شگفت می برد

بررسی ساده و بی پیچ و خم این عنوان نشان می دهد که در حقیقت . نامیده می شوند) ویسه ي بفا : فارسی باستان 
از این نوع خطاب ها در حوزه هاي فرهنگی و آیینی دیگر نیز دیده می شود . بوده است » همه ي خدایان « هم منظور 

می ساختند ، مطمئن می شدند که هیچ خدایی از قلم نیفتاده » همه ي خدایان « در یونان محرابی را براي هنگامی که . 
ظاهرا » همه ي خدایان « اما اصطالح ایرانی . است و هیچ خدایی به خاطر بی اعتنایی به خود انتقام نخواهد گرفت

  . مربوط به گروه خاصی از خدایان است 
در این جا آن ها را .ی در ریگ ودا هم سرودهاي بسیار ي خاص این  خدایان آمده استدر شعر باستانی هند یعن
هر چند در مکتب زرتشت خدایان باستانی هند ، یعنی دیوها ، . خوانده اند » همه ي خدایان « ویشوه دوا یعنی همان 

با این تفاوت که دیگر آن ها را . درد شده اند ، ولی ظاهرا در برداشت مردم این خدایان هنوز اهمیت خود را داشته ان
لیکن قلمرو . و بدین ترتیب در لباسی دیگر همچنان طرف ستایش قرار می گرفته اند .نه دیو بل که خدا می خواندند  

 در جنوب غربی تخت جمشید و آن 4ستایش آنها بسیار کوچک است و فقط در بخشی از حوزه ي دیوانی شماره ي 
  . شوند  آبادي ستایش می 8هم در 

درسه آبادي براي زروان ، ایزد مادي ، . در همین بخش ستایش چند خداي دیگر ایران باستان نیز مرسوم بوده است 
  . در اوستاي متاخر زروان خداي زمان ابدي ، و پدر اهورا مزدا و پدر همزاد مخالف اش اهریمن است. قربانی می شود

این . طلوع خورشید و نریه سنگه ، پیک ایزدان اوستایی قربانی می شوددر دو آبادي این منطقه براي هوریره ، ایزد 
موارد به خدایان محلی مربوط می شده و چنین معلوم می شود که براي سایر منطقه ي پارس عاري از اعتبار بوده است 

 .  
ام برده می شد شاید اگر فقط از کوه ها ن. دیگر ویژگی انحصاري این اقلیم قربانی کردن براي کوه ها و رود هاست 

می نویسد که اهورا . هرودت نیز چنین گمان برده است .  گمان می بردیم منظور مکان هاي مقدس فراز آن هاست 
  . مزدا را در روي کوه ها نیایش می کرده اند

 تا جایی  آن ها براي تقدیس خدایان محراب و مسجد نمی شازند و: سنت هاي زیر را درباره ي ایرانیان دریافته ایم« 
که من می دانم انجان دهندگان چنین رسومی را دیوانه می پندارند زیرا ایرانی ها بر خالف یونانی ها عقیده دارند که 

براي ایرانی ها . بیشتر بر بلندي کوه ها می روند و براي اهورا مزدا قربانی می کنند . خدایان از جنس انسان نیستند 
  ». براي خورشید ، ماه ، زمین ، آب و بادها قربانی می کنند آن ها . تمام گنبد آسمان خداست

تنها براي نمونه کمی پیشتر از محراب در ایران باخبر شدیم و در . تمام جزییات این گزارش را نمی توان پذیرفت 
ش از نام شان ارتباط قربانی براي رودها روشن می شود که ایرانی ها کوه ها و رودها را از ایزدان می دانسته اند و پی

  : استرابون درباره ي حرمت رودها می نویسد . همیشه عنوان خدا را قرا می دادند 
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این ها در رودخانه حمام نمی کنند وهیچ . ایرانی ها در رودخانه ادرار نمی کنند و بدن شان را در آن نمی شویند « 
  ». موجود مرده و هیچ آلوده اي را در آن نمی اندازند

آرام « و نام کوهی » جان بخش « و یا » خوش بو « مثال نام رودي .  گاهی با نام آن ها متبلور می شود اعتبار رودها
تمامی نام هاي کوه ها و رود ها از سوي ایرانیا ن مفهومی ستایش آمیز دارد و هر چند . است » بخش آریایی ها 

انباشته است ، ولی سنت باستانی ایران از نیایش کوه سرزمسن فارس از رودها ، نهرها و نیز رشته کوه هاي بلند و رفیع 
خدایان ایران باستان که تا اینن جا بررسی . سنتی که در هیچ کجاي دیگر به چشم نمی خورد . و رود باز نمانده است 

 5 بود ، شاید این سنت در حوزه ي دیوانی شماره ي 4شدند فقط شامل منطقه ي کوچک حوزه ي دیوانی شمارهی 
در این حوزه در دو آبادي در مرز عیالم دو خداي دیگر ایرانی ستایش می .  نیز دیده می شود 4ال حوزه ي در شم
به این دو ایزد نیز در سایر . یکی مژدوشی ایزد بانوي سرنوشت است و دسگري برته کامیه ، ایزد کام بخشی . شود 

  .نقاط پارس و عیالم بر نمی خوریم
  
  
  

  لیخدایان عیالمی و باب. 3
. مانند خدایان ایران باستان آبادي هایی در آن ها خدایان عیالمی و بابلی ستایش می شود نیز مرز بندي دقیقی دارد 

خورد ما با آن طبعا در منطقه ي کامال عیالمی الیمائیس ، بیش تر با این ایزدان رو به رو می شویم و در سایر نقاط بر 
بی تردید در زمان . س که از دیرباز عیالمی نشین بوده بسیار جالب توجه است این نکته براي پار. ها بسیار نادر است

با . داریوش هنوز عیالمی ها فراوانی چه در امور دیوانی و چه در خانواده هاي مالك و اشراف مشغول به کار بوده اند
» هومبان « . ش و ستایش کنند این همه به ندرت مشاهده می شود که جماعتی تشکیل داده باشند تا خدایان خود را نیای

خداي آب و هواي بابلی از اعتباري هم پایه برخوردارند، اغلب به این دو در کنار » اداد « بزرگ ترین خداي عیالمی با 
« چنین به نظر می رسد که هر گاه در قربانی ها گفته می شود . هم و در مقام پذیرندگان قربانی و نذري اشاره می شود

هم از » خداي بزرگ « در کنار این دو ، نپیریشه . ، منظور همین دو خداي بوده است که نام بردیم » براي خدایان 
براي هومبان بود ، اما رفته رفته این تصور » تابو « هر چند در واقع امر ، این نام عنوانی . اعتبار مناسبی برخوردار است 

است ولی حوزه ي نفوذ و اعتبار آن از حوزه ي محلی فراتر نمی براي عیالمی ها به وجود آمد که این نام خدایی دیگر 
  .رفته است 

و از آن جا که در محل ستایش این . به ندرت از دیگر خدایان عیالمی نیز نام برده می شود که براي ما ناشناخته اند 
پر آبی شناخته می شده خدایان معموال انبا ذخیره اي غذا قرار داشته ممکن است این خدایان مسئول حاصل خیزي و 

نو عی قربانی به نام کو شو کوم . در مجموع حضور هومبان و اداد و دیگر خدایان عیالمی بسیار کم رنگ است . اند 
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کوشوکوم و آیین هاي در پیوندش همان اعتباري را براي عیالمی ها . براي عیالمی ها از اعتبار خاصی برخوردار بود 
این خدایان آن قدر مشهور بوده اند که شاید هیچ یک از لوح هاي دیوانی اشاره اي  . داشت که الن براي ایرانی ها

بنابراین در این جا نیز باید بکوشیم تا به کمک گمان زنی دریابیم که این . مستقیم به او را الز م تشخیص نداده است 
شاید همین نام در زمان هخامنشیان به . شد برگزار می » ایزد بانوي باال شهر « براي » گوشوم « قربانی بزرگی به نام 

به این ترتیب می توان گمان برد که این قربانی خاص ایزد بانوي . صورت کوشوکوم به حیات خود ادامه داده است 
عیالمی بوده ، که هم در عصر باستانی عیالم و هم در زمان هخامنشیان همه ترین بخش جشن محسوب می شده است 

 انگیز است که از طرف دیوان اداري هرگز حواله اي براي تحویل جانوري براي قربانی او صادر با این همه حیرت. 
از طرف دیگر چون امر قربانی براي کوشوکوم از اهمیت زیادي برخوردار بود، روحانیون عیالمی ناگزیر . نشده است 

بز یا گوسفندي براي قربانی ردند تا آن ها از سهمیه ي جیره ي خود ذخیره می ک. بودند که راه حل دیگري بیابند
ولی هرگز . در دیوان به ثبت چنین معامله اي برخورده ایم .  لیتر جو با یک بز یا گوسفند معاوضه می شد100.بخرند

این امر به خوبی نشان می دهد که نذر حیوانات زنده نزد ایرانیان . حواله اي مجانی براي قربانی صادر نشده است 
 است و این در حالی است که به خاطر تحمل و رعایت شاه نسبت به خدایان قدیمی ایرانیان وعیالمی ها پذیرفته نبوده

عدم صدور حواله . و دیگر خدایان باستانی پیوسته حواله هایی براي نیاز هاي آیین هاي نذري آن ها صادر شده است 
این رعایت دلیل قاطع دیگري است . جدید بود ي حیوانی زنده براي قربانی شاید فقط براي رعایت دستورهاي آیین 

بر این که در زمان داریوش آیین زرتشت که به شدت مخالف ریختن خون جانوران بود از اعتبار قابل توجهی 
این که در هیچ یک از لوح هاي دیوانی به نام میترا ، کشنده ي گاو برنمی خوریم ، نیز شاهد . برخوردار بوده است
را به طوري که از بسیاري از نام هاي خاص بر می ] آریایی[این ایزد باشتانی هند و اروپایی . است دیگري بر این مدع

و در اواخر حکومت هخامنشیان در زمانی که دستورهاي سخت گیرانه ي آیین . آید به کلی فراموش نکرده بودند 
. ره توانست از میان ایزدان باستانی سر در آورد زرتشت به نرمی گرایید و دوباره قربانی جانوران متداول شد ، میترا دوبا

  .) .م. پ359 ـ 405. (در نبشته هاي اردشیر دوم که براي نخستین بار دوباره از میترا نام برده می شود 
از لوح هاي دیوانی به خوبی بر می آید که یک دین رسمس دولتی که بیشتر با نذر و نیاز هاي مرتب براي الن چهره 

با شواهدي که اینک د دست است می توانیم بگوییم که این نذر و نیازها براي اهورا . وجود داشته است می نموده  ،
اما  دیگر . مزدا خدایی که در نبشته هاي داریوش هم همواره و همیشه ارجمند و محترم است ، انجام می شده است 

ري و از اعتبارات عمومی حواله ي جو و آرد ، شراب و ایزدان ، چه ایرانی ، چه عیالمی و یا بابلی هر چند از دیوان ادا
آب جو و گاهی میوه ي نذري در یافت می کرده اند ، اما ستایش آن ها محدود به منطقه ي مشخص و محدود بوده 

  . است 
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  آداب و رسوم کفن و دفن. 4

دفن مردگان تنها دلیل قابل . کردند یافته هاي فراوانی حکایت دارد که ایرانیان عصر هخامنشی مردگان خود را دفن می 
اما در عین حال اشاره هاي زیادي نیز در سنگ نبشته . استفاده علیه این برداشت است که هخامنشیان زرتشتی بوده اند 

باید . هاي تخت جمشید ثابت می کند که دین زرتشت از اعتبار زیادي برخوردار بوده و شاه به آن گرایش داشته است 
ه در ابتدا رسم زرتشتیان نیز دفن مردگان بوده است و رها کردن مردگان در دخمه هاي مرگ که هنوز توجه داشت ک

استرابون هم در سده هاي اول میالدي . ل شده است .هم معمول است پدیده اي است ثانوي که تحت نفوذ مغانمعم
  : گزارش می دهد 

شانند ، اما مغان چنین کاري نمی کنند بل مردگان را رها می ایرانی ها پیش از دفن مردگان آن ها را با موم می پو « 
  » . کنند تا خوراك پرندگان شوند 

در بخش . از زمان هخامنشیان گرورهاي زیادي از سراسر امپراتوري به دست آمده که همه گواه دفن مردگان است 
این رسم در بین النهرین ، در سوریه . د هاي زیادي از شاهنشاهی ایران معمول بود که مردگان را کف خانه ها دفن کنن

کف گلین این خانه هاي را د حاشیه ي دیوارها می کندند و مرده را در آن قرار می دادند . و در فلسطین هم جاري بود 
شیوه ي ساده ي تدفین ، پیچیدن . در خانه هاي اشرافی تر و محکم تر به جاي کف حیاط ، کف اتاق را می شکافتند . 

نوع تجملی تر این بود که مرده را در کندوي گلی ذخیره ي آذوقه جاي می دادند  .  کفن و خاك کردن آن بود مرده در
. ظاهرار براي این کار از کندوهاي لب پریده و گاهی شکسته هم استفاده می کردند . و سپس در گودالی می گذاردند 

  .  می شدبراي کودکان خردسال از تشت و لگن و خمره هاي گلی استفاده
این تابوت ها معموال از گل بود و . متمول تر ها می توانستند از تابوت شخصی که خود سفارش می دادن داستفاده کنند

معموال شکل تابوت هاي تجملی ایرانی ها در قسمت پا مثلثی و در قسمت سر به صورت . سر پوشی از تخته داشت 
دو نمونه ي کامال .  نیز به همان شکل تابوت هاي گلی ساخته می شدتابوت هاي مسین بسیار گران قیمتی. دایره بود 

  . سالم از این گونه تابوت ها در اور پیدا شده که از ابزار و آالت درون شان پیداست که از دوران هخامنشیان است 
یکی نیز در داخل یکی از این دو تابوت تابوت چوبی دیگري به همان شکل تابوت مسی جاي داشت و سر پوش این 

نوارهایی از برنز که مانند کمربندي میان تابوت را . بر روي تابوت دیگر قوسی از آجر زده شده بود . از چوب بود
تابوت مسینی که در زیویه به . در این نوارها نقش قوچ وگل کنده شده است . گرفته از ریبایی خاصی برخوردار است

تابوت مسی که در شوش پیدا شده بیشتر شبیه یک وان بیضی شکل . دست آمدهنیز شباهت زیادي به این تابوت دارد
در نزدیکی تخت جمشید گورستانی با ویژگی هاي خاص پیدا شده . است که لبه دارد و در قسمت پایین گرد نیست 

 .البت هقسمت پایین باریک تر از قسمت باالي تابوت است. تابوت ها از سفال و قسمت پایین شان گرد است . است 
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به عقیده ي باستان شناسان ازاین گورستان در زمان . سرپوش این تابوت ها هم از سفال و کمی محدب است 
  . هخامنشیان متاخر و همچنین اشکانیان استفاده می شده است 

به ندرت می توان به . گورها چنان به وسیله ي حفاران غارت شده که در بیشتر تابوت ها چیزي بر جاي نمانده است 
در گور شوش چند زن کنار هم دفن شده اند و . ر دست نخورده اي مانند گور مورد اشاره در شوش دست یافت گو

در گورهاي . زیور آالت زیادي نظیر گردن بند ، دست بند ، گردن بند مروارید و گوشواره کنار آن ها پیدا شده است 
گور هاي شاهان هخامنشی بیش از . یافت می شده است ساده تر نیز حداقل سنجاق لباس ، انگشتر و یا مهر کنار جسد 

ظاهرا اسکندر در نخستین دیدارش از پاسارگاد ، محتویات آرامگاه . دیگر گورها مورد تهاجم دزدان قرار گرفته است 
  : کورش بزرگ را دیده است 

  » . متی بر نشانده بر آن ها تختی طالیی ، میزي با چند جام، تابوتی طالیی ، تعدادي لباس و نشان با سنگ هاي قی« 
. می توان تصور کرد که تابوت کورش به تابوتی که اززیویه به دست آمده ، احتماال با روکشی از طال شبیه بوده است 

داریوش گورهاي صخره اي را ابداع کرد کهبا ایوان ستون دار و نقش و نگارش روش تازه اي در کار آرامگاه سازي به 
مدت هاست که هیچ چیز . اخت این نوع آرامگاه همه ي جانشینان داریوش نیز استفاده کرده اند از س. حساب می آمد 

از محتویات این آرامگاه ها بر جاي نمانده ، اما می توان تصور کرد که در آن ها زیور آالت گران بها و ظرف هاي 
هایی از این ظرف ها و اشیا ساخته شده از نمونه . زرین و سیمین از نوع نگاره هاي پلکان آپادانا وجود داشته است 

فلزات قیمتی که امروز این جا و آن جا در موزه هاي جهان و مجموعه ي شخصی پراکنده است ، از گورهاي ایرانیان 
  . متمکن و امیران و بزرگان امپراتوري هخامنشی به دست آمده است 

  . حل دقیق کشف آن ها اطالعی نداریم متاسفانه از آن جا که این آثار مخفیانه حفاري شده ، از م
  

    
  

  آرامگاه داریوش. 5  
 کیلو متري شمال تخت جمشید حفره اي بزرگ با شیبی بسیار تند قرار دارد که بر سینه ي وسیع آن نگاره 6حولی 

 رستم ، شخصیت حماسی مروم ایران که شاعر. می گویند » نقش رستم « هاي فراوانی کنده شده که امروزه به آن 
وي را خلق کرده به چشم ایرانیان همان قدرتی را دارد که هرکول در افسانه هاي .  م1000بزرگ فردوسی در حدود 

احتماال عظمت نگاره هاي شاهان سوار ساسانی ، که در سده هاي سوم و چهارم میالدي در چند نقطه ي از . یونانی 
.  خود به خود رستم را در اذهان ایرانیان تداعی کرده است صخره از جمله در نگاره هاي زیر آرامگاه داریوش نقر شده

این محل را داریوش هم . عیالمی ها نیز خدایان خود را بر این صخره نقش کرده بودند . م.در اواسط هزاره ي دوم پ
 ـ 423( تا داریو ش دوم . ) م. پ465 ـ 486(براي آرامگاه خود مناسب یافت و جانشینان پس از او نیز از خشیار شا 
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ظاهرا اردشیر دوم بعد . به تقلید از او آرامگاه خود را در سمت راست و چپ آرامگاه داریوش ساخته اند .) م. پ405
از . ها آرامگاه خود را درست با همان معماري نقش رستم در کوه رحمت و فراز شرق صفه ي تخت جمشید بنا کرد

نشی به کوه رحمت منتقل شد که تمامی آن ها از آرامگاه داریوش این تاریخ به بعد آرامگاه هاي آخرین شاهان هخام
موفق به ایان رساندن آرامگاه . ) م. پ330 ـ 335(آخرین شاه سلسله ي هخامنشی داریوش سوم ، . الگو گرفته اند 

  . خود نشد
می پرسد که به طرح عمارت سراي آخرین داریوش به واقع نو و کامال ابتکاري است و بیننده بی اختیار از خویش 

  راستی وي براي بناي چنین آرامگاهی در دل صخره از چه چیز الهام گرفته است؟ 
تعدادي از گورهاي صخره اي در شمال غربی ایران و در کردستان عراق که مدت ها گور مادي و الگوي کار داریوش 

  .  داشته اند می پنداشته می شد ، اینک معلوم شده که خود تحت تاثیر آرامگاه داریوش قرار
 متر 23نماي خارجی صلیب گونه و به ارتفاع . طرح نماي بیرونی آرامگاه و جزییات درونی آن کامال ابتکاري است 

 10.90عرض هر یک ازبازوان صلیب . در میان عمارت نماي بیرون دري است که به درون آرامگاه راه می برد. است 
شاید این بازو براي ایجاد نقوش و . زوي زیرین آن کامال صیقلی است متر است که از میان صخره بر آمده است و با

بخش زیرین بازو از نگاره هایی آکنده . سنگ نبشته و شاید هم براي ایجاد دشواري در صعود صیقل خورده است 
  .است که اینک به شرح آن خواهیم پرداخت

، با سر ستون هاي کله گاوي ، سقف افقی و صخره چهار ستون . از بخش میانی نماي بیرونی آرامگاه آغاز می کنیم 
هاي ایوان را که چهار تیرك دارد بر دوش گرفته در دو طرف به خاطر عمق کم تر ایوان دو بر آمدگی مستطیل شکل 

پشت در راهرویی است داراي . عمودي از سقف تا کف امتداد یافته و در وسط دري به درون آرامگاه باز شده است 
از . یکی از آن ها درست رو به روي در ورودي قرار دارد ودو اتاق دیگر در سمت چپ کنده شده است سه اتاق که 

ظاهرا در این سمت . قسمت راست راهرو می توان دریافت که چرا در تقسیم بندي اتاق ها رعایت تقارن را نکرده اند 
در غیر این صورت می توان . ح ندیده است سنگ تراش به وضعیتی بر خورده که ادامه ي تراشیدا دل صخره را به صال

در هر یک از اتاق ها سه تابوت پشت سر . پنداشت که در نقشه ي اصلی آرامگاه رعایت تقارن اتاق ها شده بوده است 
از سرپوش گورها فقط قطعاتی برجاي مانده و تعیین این که چه کسانی می بایستی همراه . هم در صخره کنده شده اند 

به کمک لوح هاي گلی دیوانی با چهار همسر او آشنا . این گور ها دفن می شدند امروز ما نا ممکن است داریوش در
هرودت به سه . پیش از این فقط آن دو نام نخستین را می شنا ختیم . آتوسا ، ارتیستونه ، رته بامه ، واپاکیش : هستیم 

.  امروزین ما نیز شامل همه ي همسران شاه می شود یا نه اما نمی دانیم آیا اطالعات.همسر دیگر نیز اشاره می کند 
  . گورها می تواند براي بستگان دیگر ، شاید براي فرزندانی که مرگی زود رس داشته اند در نظر گرفته شده باشد 

 و در هر حال با این مدارکی که تاکنون یافته ایم ، کشف حقیقت ممکن نیست ، حتی در خود تابوت ها چندان اختالف
  . مزیتی دیده نمی شود ، که بتوان یکی از آن ها  را تابوت داریوش انگاشت 
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 متر 18.60یعنی کامال نزدیک برابر عرض کاخ داریوش در تخ تجمشید که دقیقا .  متر است 18.57ایوان آرامگاه 
تطیل شکل یاد شده ي گوشه با مقایسه ي ابعاد کاخ با ایوان آرامگاه نتیجه می گیریم که ارتفاع دو برآمدگی مس. است 

 متر 3.15و فاصله ي ستون هاي هر دو بنا درست ) 7.63 و 7.52(هاي ایوان برابر ارتفاع کاخ در تخت جمشید 
اگر هم ایوان آرامگاه پنجره اي ندارد ، عرض در ورودي آرامگاه . برابر ي این ابعاد نمی تواند به تصادف باشد . است 

ظاهرا قصد داریوش تکرار نماي عمومی کاخ اش در دیواره ي  ) . 1.385 ، 1.40( ت درست با ورودي کاخ برابر اس
این تکرار و تشابه به ما امکان می دهد تا نماي کاخ داریوش در تخت جمشید را باز . صخره نقش رستم بوده است

وي ستون هاي آرامگاه مثال هر چند ستون هاي کاخ داریوش بر جاي نیست ، ولی می توان آن ها را از ر. سازي کنیم
ستون پایه هاي دو طبقه و مکعب شکل ، سر ستون هاي کله گاوي و حمال ها چوبی متکی بر گرده ي . بازسازي کرد 

 . گاوها ، همگی با نمونه هاي کاخ داریوش منطبق است 

  
. ر از انتظار است دو. م.که لوح هاي دیوانی هخامنشی گواه آن است براي سده ي ششم پ» تامین اجتماعی« این همه 

چنین رفتاري که فقط می توان آن را مترقی خواند ، نیازمند ادراك و دور نگري بی پایان بوده است و مختص شاه 
و حتی به همسران خود آموخته بود که با تام تارو » .من راستی را دوست دارم « : مقتدر و بزرگی است که می گوید 
آن ها هم درست مثل هر مستخدم و کارمند دولت هخامنشی ناگزیر از . ت کنند پودشان این راستی و عدالت را مواظب

پذیرش دقیق حساب رسی کلیه ي درآمد ها و مخارج خود بودند و همان نظم و سخت گیري عمومی را شامل می 
  . شا هبر کلیه ي مخارج دربار خویش از جمله مخارج سفر خود و همراهان اش نظارت داشت. شدند

قانون شکنی به شدت مجازات می شد و . لت عمومی و حمایت از ناتوانان از اصول این جهان داري بود تامین عدا
آخرین بخش نبشته ي آرامگاه داریوش در نقش رستم ، به . درست کاري و و فاداري با پاداش مناسب همراه بود

 در این نبشته او مستقیما مردم کشورش .روشنی و زیبایی برداشت داریوش را از یک جهان داري عادالنه بیان می کند 
  : را مخاطب قرار داده و یاد آوري می کند 

نپندار که زمزمه هاي پنهانی و در . نیک بدان که هستی ، توانا یی هایت کدام و رفتارت چه گونه است ! تو اي بنده « 
بهترین کار را از توانمند ! اي بنده تو ! بیش تر به آنی گوش فرا دار که بی پرده می شنوي. گوشی به ترین سخن است 

  ». ترین ندان و بیش تر به چیزي بنگر که از ناتوانان سر می زند
هر همارتی به کار گرفته می شد و هر . ناتوان ترین مردم می توانستند و می بایست در کارگروهی نقشی داشته باشند 

ر گروهی همه ي مردم امپراتوري بزرگ خود همواره و داریوش به کا. کس نقش خود را در بناي اجتماعی ایفا می کرد 
براي نمونه تخت داریوش در نگاره ي آرامگاه فراز سر نمایندگان همه ي ملت هاي . همیشه اشاره کرده است 

بر این . امپراتوري قرارداد و چنین است در نگاره ي آپادانا که همه ي خلق ها با هدایاي کشورهاي خود حضور دارند
در حقیقت تجربه ي دیوان اداري . مومی کشورهاي امپراتوري به تکرار در نقوش مختلف تاکید می شودهمکاري ع
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این میراث ها و تجارب در صورت لزوم متحول . عیالمی ها و بابلی ها در سیستم حکومتی هخامنشی به کمال  رسید 
را پدید می آورد که شرط اصلی و تعیین با برداشت ها و ظرایف نو در می آمیخت و نظام دیوانی تازه اي . می شد 

این نظام نه تنها سازمان اداري شاهنشاهی هخامنشی را به نیکی سامان داد، بل . کننده ي بقاي امپراتوري بزرگ بود 
شاهان اشتاف در سیسیل از طریق عرب ها با این نظام آشنا شدند و آن را در . الگوي کار دیگران نیز قرار گرفت 

امروز ما غربی ها متاثر و نشات گرفته از نظام دیوانی » دیوان ساالري « در کالم نهایی .  کار گرفتند مغرب زمین به
  . هخامنشی است 

از سوي دیگر ، ایرانیان با قوانین و عادات و عالئق و حساسیت هاي مردم تمامی کشورهاي زیر فرمانروایی خود آشنا 
در این . و بار دیگر به نام قانون شاه به کشورهاي اصلی باز می گرداندند می شدند ، گاه در آن ها تصرفاتی می کردند 

تصرفات همواره ویژگی هاي قومی تک تک کشورها مورد توجه قرار می گرفت و چنین بود که قوانین شاهی در هر 
  . یک از این کشورها پرداختی متفاوت داشت

 را شامل می شد، با وجود اعتقاد استوار شاه به اهورا مزدا این رعایت به ویژه دین هاي گوناگون ملت هاي امپراتوري
که جان مایه ي تمامی رفتارها و قوانین وي است ، مردم امپراتوري اجازه داشتند خدایان قدیم خود را ستایش و نیایش 

  . کنند 
ن که طرف احترام حقوق خدایان بومی یونانیان و مخصوصا آپولو. یهودیان در معبد سازي اورشلیم حمایت می شدند 

فی المثل . در زمان ستیز میان ایران و یونان ، خدایانیونان مورد تعرض قرار نمی گرفتند . داریوش بود ، رعایت می شد
تندیس زر اندود آپولون را که به غنیمت می رفت ، به معبد مربوطه باز . م. پ490به هنگام بازگشت از جنگ 

  . گرداندند
. ا را پذیرفته بودند و به نظر می رسد مزدا پرستی دین رسمی به حساب می آمده است در فارس پرستش اهورا مزد

اما در کنار . براي این منظور از روحانیان خاصی ، که هم زمان به کارهاي دیوانی نیز می پرداختند ، استفاده می شد
اله هایی هم براي خدایان باستانی صدور حواله هاي منظم  نذر و نیاز براي اهورا مزدا ، در محدوده اي تنگ تر حو

البته به میترا و آناهیتا چیزي تعلق نگرفته و هرگز حیوانی براي قربانی کردن . ایرانی ، عیالمی و بابلی دیده شده است 
هر چند شاه نیایش خدایان خاصی ر ا ممنوع نکرده بود ، ولی ظاهرا دشمنی آشکار با . در اختیار کسی قرار نداده اند 

از . رتشت و هم چنین قربانی کردن حیوانات ، که زرتشت به شدت مخالف آن بود ، مورد حمایت نبوده استدین ز
این امر وقتی بیش تر تتوجه را . این ها گذشته عموم مردم می توانسته اند با حفظ اعتقادات خود آزادانه زندگی کنند 

  .نگ هاي خونینی در جریان است جلب می کند که هنوز در قرن بیستم به خاطر اعتقادات دینی ج
عناصر هنري تنها متلق به . همکاري هماهنگ همه ي کشورهاي امپراتوري هخامنشی در هنر نیز تبلوري ویژه دارد 

مراکز فرهنگی کهن مانند مصر، بین النهرین ، فنیقیه و آسیاي صغیر نبود ، بل آسیاي مرکزي ، مانند قلمرو سکاها نیز 
زیباترین آثار هنري و خالق ترین هنرمندان را به مرکز از همامیزي همه ي .  اعمال کرده اند تاثیرات هنري خود را
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تحت تاثیر مستقیم شاه و دربار باشکوهش . عناصر ، هنري نو ، با پرداختی نو و به عبارتی دیگر مستقل ، پدید  می آمد
دست .  قلمروي تمامی امپراتوري پرتو می افکند هنر هخامنشی آفریده شد و بازتاب و جلوه ي این هنر نو بار دیگر به

آورد هنري همه ي ملت هاي امپراتوري به صورت هدایا ، که نمونه هاي هنري محسوب می شد ، عناصر ماندنی آن 
  . در هم می تنید و سپس از این مرکز بار دیگر به سوي هدیه کنندگان باز می گشت

عه و مردم داشت ، بل هزاران متن کوچک دیوانی در لوح ها ، به ما نه فقط سنگ نبشته هاي شاهی ، که رو به جام
به واقع لوح هاي . امکان می دهد که نگاهی کاونده و عمیق بر زوایاي زندگی در امپراتوري بزرگ هخامنشی بیاندازیم 

و به قصد چرا که این یادداشت ها به عمد . دیوانی ، یادداشت هاي کوچک و مختصر ، مام اصیل و باارزش است 
آن ها تصاویر کوچک واقعی از زمان خود اند و هر کوششی براي یافتن . پژوهش هاي این زمانی ما فراهم نیامده است 

این یکی ازارزشمند . پیوند میان این دست نوشته ها به قصد عریان تر شدن حقایق تاریخ هخامنشیان ، گرامی است 
امپراتوري بزرگی که بسیاري از آرمان هاي امروزي ما . مپراتوري استترین راه هاي گشودن چشم اندازي تازه برآن ا

این اسناد واقعی بودن شعاریی را اثبات می کند که آن فرماندهی . از جامعه اي باز و پیشرو در آن متحقق بوده است 
  : پیوسته به مردم خود گوشزد می کرد

  ». تر به چیزي بنگر که از ناتوانان سر می زندبه ترین کار را از توانمندان ندان و بیش! تو اي بنده « 
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