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حضور هخامنشیان در تراکیه و بررسی ت أثیرات هن ر و
معماری آنها با استناد به شواهد باستانشناختی
علی اصغر سلحشور 1،سامر نظری ،2مرضیه شعرباف 3،بهزاد حسینی سربیشه

4

 .1دانشجوی دکتری باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد باستانشناسی ،دانشکدۀ حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران

 .3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد باستانشناسی ،دانشکدۀ حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .4دانشآموختۀ کارشناسی ارشد باستانشناسی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/12/9 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/20 :

چکیده
از دورۀ هخامنشی آثار و مدارک باستانشناختی فراوانی به دست نیامده است؛ ولی روزبهروز بر دامنۀ کشفیات مربوط به این دوره
افزوده میشود .از نمونۀ این مدارک میتوان به گنجینهها و آثار بهدستآمده در منااق مختلاش شاهنشااهی ازمملاه تراکیاه در
حوزۀ شبهمزیرۀ بالکان اشاره کرد .این منطقه ازنظر داشتن منابع غنی زیرزمینی و بهعنوان منطقهای واسط در مقابله باا ساکاها،
برای شاهنشاهی هخامنشی اهمیت بسیاری داشته است .با تومه به کمبود اقالعات مربوط به این حوزه ،هدف از مقالاۀ پایشرو،
انجام پژوهشی مستقل درزمینۀ تأثیرات و ارتباقات هخامنشیان با منطقۀ تراکیه است .لذا در این مقاله سعی بر آن است ازقرفای
حضور هخامنشیان در تراکیه و ارتباقات متقابل میان آنها و از قرف دیگر ،ارتباقات و شاباهت گنجیناههاای تراکیاه باا دیگار
گنجینههای منتسب به دورۀ هخامنشی بررسی شود .نتیجۀ بررسیها نشان مایدهاد تراکیاه پاز از اینکاه مازر سااترا هاای
هخامنشی قرار گرفت ،درزمینۀ هنر و معماری ،استانداردسازی هخامنشی را پذیرفت .ازمملۀ این موارد میتوان به شاباهت قباور
تراکیه با قبور هخامنشیان ،ظروف فلزی ،ریتونها ،نقوش برمسته ،استاندارد وزنی پیالهها و ...اشاره کارد .ایان پاژوهش باه روش
توصیفیتحلیلی و بر پایۀ گردآوری اقالعات ،دادههای مستند تصویری و مطالعات کتابخانهای انجام شده است.

واژگان کلیدی
استانداردسازی ،اسکودرا ،تراکیه ،گنجینههای تراکیه ،هخامنشیان.

 نویسندۀ مسئول :تلفن ،09363810859 :نمابر.E-mail: nazarisamer@yahoo.com ،031-36256019 :
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مقدمه____________________________________________________
شاهنشاهی هخامنشای یکای از بازر تارین حکوماتهاای
مهااان باسااتان ( 330–550ق.م) و وارث امپراتااوریهااا و
دولتهای بزرگی مانند ایالم ،لیدی ،آشور ،بابل و ...بود .ایان
حکومتها میراثی ارزشمند درزمینۀ فرهنگ ،اقتصااد ،نظاام
اداری ،هنر و معماری برای هخامنشیان به ودیعه گذاشاتند.
بنااابراین ،هناار هخامنشاای متااأثر از تمااامی فرهنااگهااا و
سرزمینهای زیر سلطۀ خود بود .در زماان داریاوش اول ،باا
تسخیر مناق پیرامونی دریای سیاه و شابهمزیارۀ بالکاان،
تراکیه بهعنوان ساتراپی هخامنشی ،ضمیمۀ این شاهنشااهی
گردید و تا اواخر قرن پنجم قمری زیر نفوذ آن بود .بهمنظور
شااناخت تااأثیرات هناار و معماااری هخامنشاای باار تراکیااه
بهعنوان یکای از ایالاتهاای شاهنشااهی ،کما گارفتن از
مدارک باستانشناسی مانناد نقاوش برمساته ،کتیباههاای
سلطنتی ،معماری و تزئینات آن و ...ضروری به نظر میرسد.
تأثیرات هنر و معماری هخامنشی پز از فروپاشی نیاز
بر تراکیه درخور تومه است؛ بهقاوری کاه ایان تاأثیرات را

میتوان بهخوبی در گنجیناههاایی همواون پاناگیوریشاته،
روگوزن ،مقبارۀ استروشاا ،تزییناات آرامگااه الکسااندرو و...
مشاااهده کاارد کااه مربااوط بااه اواخاار یااا پااز از سااقوط
شاهنشاهی هستند .از نکات درخور تومه هنر و معمااری در
دوران هخامنشی ،ایجاد استاندارسازی بود .این یکسانسازی
و استاندارسازی در تمام سرزمینهای تابعۀ شاهنشااهی نیاز
امرا میشد .استاندارسازی در فرم و تزییناات ظاروف مانناد
کاسۀ زورقی و تزیینات بادامیشاکل و نقاوش گال نیلاوفر و
لوتااوس باار روی ظااروف و ...دیااده ماایشااود .ایاان اماار
استاندارسازی در تراکیاه نیاز پذیرفتاه شاد؛ باهقاوری کاه
ظروف کشششده از گنجینههاای تراکیاه باهویاژه گنجیناۀ
روگوزن ،نوعی استاندارد وزنای بار اسااس واحادهای پاولی
هخامنشی ،یعنای شکاککل نقاره (سایگلوی) و دریا قاالی
هخامنشی را نشان میدهد .درواقاع ،هخامنشایان در حاوزۀ
هنری ،سبکی موسوم به سب بینالمللی ایجاد کردند که تا
مدتها دیگر سرزمینها متأثر از الگوی آنان بودند.

موقعیت جغرافیای طبیعی و تاریخی تراکیه
تراکیۀ باستان منطقهای بود که از شمال به رودخانۀ داناو،،
از منو ،به دریای اژه و از شارق باه دریاای سایاه محادود
میشد و قبایال سااکن در آن باه زباان تراکیاهای صاحبت
میکردند .یونانیها در این منطقه از نیمۀ دوم قرن هفتم قباا
از ماایالد ،اسااتقرارهایی در امتااداد سااواحل دریااای ساایاه و
دریای اژه ایجاد کردند .تراکیۀ باستان بین منطقۀ کارپاتیاان
شمالی و دریای اژه قرار داشت که امروزه شامل بلغارساتان و
بخشهایی از مولاداوی ،روماانی ،شامال یوناان ،مقدونیاه و
صربستان است .بهقور کلی ،میتاوان گفات ایان منطقاه در
شبهمزیرۀ بالکان قرار دارد (.)Rehm, 2010: 137

تمدن اُدریسیان و تراکیه
نخستین تمدن و دولتای کاه قبایال پراکنادۀ تراکیاهای را
پیش از هخامنشیان با هم متحد کرد ،اُدریسیان بودناد .در
اواخر قرن ششم میالدی ،یعنی همزمان با دورۀ هخامنشی،
حضور آنها در بالکان باا شاتا ،بیشاتری صاورت گرفات.
اُدریسیان حدود سالهای  464/465قبل از میالد ،قدرت را
کامل در تراکیه به دست گرفتند و این منطقه از زیر نفاوذ
پارسها خارج گشت (Tacheva, 2006: 25; Rehm, 2010:
 .)143تأثیرات و نفوذ هخامنشیان بر تراکیه حتی بر اسامی

شاهان ادریسی آشکار است .اسامی این حاکمان که پز از
هخامنشاایان در تراکیااه حکوماات کردنااد ،دارای پسااوند
1
هندوایرانی بوده که همگی دارای ریشههای شارقی اسات
(.)Vlahov, 1966: 305
اوج هنر ،اقتصاد و فرهنگ تراکیه در روزگاار باساتان،
همزمان با روی کار آمدن حکومت ادریسایان نمایاان شاد.
درزمینۀ هنر و معماری ،آثار این دوره عالوه بر سانتهاای
محلای ،از هخامنشایان ،مقادونیهاا و یونانیاان نیاز تااأثیر
پذیرفتند؛ هرچند برخی از محققان بار ویژگایهاای باومی
هنر تراکیه بهویاژه در خلا اشایای هناری تأکیاد دارناد
( .)Paunov, 1998: 77-78یکاای از عواماال تأثیرگااذار در
زندگی مردماان تراکیاه ،ماذهب باود .در دورۀ ادریسایان،
ارتباط دوسویهای میان سااخت اشایای هناری باا مراسام
آیینی و مذهبی دیده میشود .ومود ماس ها و نقا،هاای
آیینی در قبور عصر آهن این منطقه و سنت اهدای اشایای
تدفینی به الههها و خدایان ،شواهدی بر اثبات این ادعاست
( .)Gergova, 2010: 69- 83تأثیرات هنری هخامنشیان بر
تراکیه در دورۀ ادریسیان در ادامه بررسی خواهد شد.
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حضور هخامنشیان در تراکیه براس ا
منابع مکتوب
بهدنبال فعالیتهای توسعهقلبانۀ هخامنشیان در اروپا ،تراکیاه
در سال  514قبل از میالدی ،به دلیل منابع قبیعای همواون
معادن بیشمار ،بهویژه معادن قال و نقاره ،در معار هجاوم
داریااوش اول قاارار گرفاات .دورۀ اسااتقرار پارساایان در تراکیااه
بهمنزلاۀ نفاوذ هناری و سیاسای در ایان سارزمین محساو،
میشد که تا  400میالدی اداماه یافات ( Boardman, 2000:
.)207; Megaw, 2002: 488; Gergova, 2010: 67
در میااان منااابع تاااریخی ،هاارودوت اقالعااات درخااور
تومهی دربارۀ این منطقه و وقایع مرتبط با آن ارائاه کارده
است .قب اشارات او ،هنگامی کاه داریاوش اول باه تنگاۀ
بسفر میرسد ،سرزمینهای مااورای منطقاۀ تراکیاه را باه
تصرف در میآورد .پز از اینکاه تراکیاه مادتی از کنتارل
هخامنشیان بیرون آمد ،داریوش مگاباازوس را ماأمور فات
دوبارۀ آنجا میکند .او تراکیه را فت و همۀ شاهان شهرها و
سرزمینهای آن ناواحی را مطیاع و مقهاور خاود سااخت
(.)Herodotus, 1920: 4.89, 5.12
براساس ومود نامهاای تراکیاهای در کتیباههاای شااهان
هخامنشاای ،بااه نظاار ماایرسااد تراکیااه ساااتراپی هخامنشاای
محسااو ،ماایشااده اساات (; Hammond, 1988: 494
 .)Castritius, 1972: 5, 6البتااه در اغلااب منااابع نوشااتاری
مدید ،تراکیه باهعناوان سااتراپی مساتقل نباوده و بخشای از
ساتراپی آسیای صغیر محسو ،میشود .ایان مناابع سااتراپی
فریگیااه در آساایای صااغیر و مرکااز آن ،یعناای داسااکیلیون را
مسئول کنترل و ادارۀ این منطقاه مایدانناد ( Rehm, 2010:
.)150; Klinkott, 2005: 477
هرچند بهقور مشخص باه ناام تراکیاه در متاون دورۀ
هخامنشی اشاره نشاده ،اماا احتماا واژۀ اساکودرا کاه در
میان کشورهای تابعۀ هخامنشیان ذکر شده است ،برابار باا
نام تراکیه باشاد (بریاان .)1448 :1381 ،ناام اساکودرا در
چهار کتیبه از داریوش اول ( 486-521ق.م) ،ی کتیبه از
خشایارشا ( 465-485ق.م) و در میان دو کتیبه از اردشیر
2
سوم ( 337-358ق.م) مشاهده میشود.
تراکیان در نقوش برجستۀ هخامنشی
نقوش برمستۀ آپادانا در تخت ممشید ،مدرکی قابل اساتناد
از ومود ساتراپی اسکودرا در اروپاست .در این نقوش هیئات
نوزدهم از هدیهآورندگان ،اسکودرایی یاا تراکیاهای هساتند.
هدیۀ این گروه دو سپر و دو مفت نیزه اسات .ایان نیازههاا

دستههایی آنچنان باری دارند که ی مفتشان را میتوان
با ی دست گرفت .گلولههای بن نیزهها نیز در اینجاا دیاده
نمیشود؛ از این مهت باید آنها را از نوع نیزههای پرتابی در
آوردگاه و نخجیرگاه به حسا ،آورد .ساپر کاامال محاد ،در
دست چپ ،ظاهرا از نی بافته شده است .این سپر باه ساب
تراکیهای ،در دورۀ متأخر یوناانی (آغااز سادۀ پانجم ق.م تاا
حدود  330ق.م) پیلته 3خوانده میشد که مناگافازار ویاژۀ
نیزهوران بود .آخرین مرد این هیئت ،با نریان یراقدار میآیاد
که دم این اسب برخالف دم دیگر اسبان ،گره نخورده اسات.
در میان اقوامی که اسب هدیه میآورناد ،تنهاا اساکودراییان
هستند که لباس سواری ندارناد؛ احتماال مایرود در میاان
آنان بهمز قبیلههای سوارکار ،تیرههایی بودهاند که پیاده رزم
میکردند.
اگر از روی لبااس هدیاهآورنادگان پلکاانهاای شامالی و
شرقی آپادانا قضاوت کنیم ،این هیئت را مایتاوان متعلا باه
نواحی مختلش شاهنشااهی دانسات؛ زیارا عباای بلناد بادون
کمربند و برهنگی پا ،از اقلیم ملگهای معتدل حکایت میکناد
و ومود کاله تیاز و نریاان ،حااکی از رابطاهای ساکایی اسات
(تصویر ( )1والزر.)Tacheva, 2006: 12; 157–160 :1388 ،
در این نقش ،اسلحۀ مرد اسکودرایی باه شاکل دو نیازۀ
درهمتنیده و متصل است .همونین ایان پااپوش کوتااه ،در
مقابر مانشینان داریاوش ،ناوکهاایی باا پای هاا و فرهاایی
بهسمت با دارد .در ساه نموناه از مقاابر ،آکیناکاه (خنجار
مادی) بهعنوان سالح تکمیلی مارد اساکودرایی نقاش شاده
است .بزر ترین اختالف در تصویرساازی مرباوط باه کااله
است .در نقوش سه مقبره ( 5 ،1و  4)6کااله اساکودراییهاا
دارای منگولهای در با و گوشبند است؛ اما در مقبرۀ شمارۀ
 ،4پیکره پتاسوسی بر سر نهاده است .در مقبرۀ شمارۀ  2نیاز
که نقش اسکودرایی بهشدت آسیب دیده ،خطوط و نوارهایی
دیده میشود که شاید د لت بار پتاساوس باشاد .در مقبارۀ
شمارۀ  ،3موهای مجعد با پتاسوسی بر سر نقش شده اسات.
تصویرگری پتاسوس بر روی مقابر ،د لت بر مردمی است که
با یونانیها ارتباط داشتند و با این ناوع کااله آشانا باودهاناد
( .)Rehm, 2010: 148, 149بااه نقاال از گزنفااون ،تراکیااان
کالهی از پوست روباه بر سر مینهادند کاه گاوشهایشاان را
نیز در بر میگرفت و لباس تونی را که تا رانشان میرساید،
میپوشیدند و هنگام سوارشدن بر اسبان خود ،لباس بلنادی
میپوشیدند که تا پایشاان مایرساید ( Xenophon, 1961:
.)7.4.4
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تصویر  .1هیئت نمایندگی تراکیه ،پلکان شرقی آپادانای
تختجمشید
مأخذ)Gropp, 2009: 337( :

مقابر تراکیه و تأثیر هنر و معماری پارسی
این مقابر که باه قارون  3-5ق.م تااریخگاذاری شادهاناد،
مختص شاهان ،حاکمان و اشراف تراکیه بودند که بهصورت
مقابر صخرهای و در برخی مواقع ،با استفاده از آمر سااخته
میشدند .در این مکانها ،مراسم آیینی انجام مایگرفات و
هدایایی به افتخار پادشاه و فرد متوفی تقدیم میشد .مقابر
تراکیهای از سنگهاای حجااریشاده یاا آمرهاای پختاه
ساخته میشد و برخی از آنها با نقاشی تزیین مایشادند.
پالن اتاقهای این مقابر بهصورت مستطیلی یا مدور اسات.
نمای سردر ورودی این سازهها ،قابل مقایسه با نموناههاای
پارسی ،مقدونی و لیکیایی هستند (.)Paunov: 1998: 78
5
میان آرامگاه کوروش و تاشکولهسی با آرامگااه استروشاا
واقع در مرکز بلغارستان ،تشابهاتی دیده میشاود .ایان مقباره
قابل مقایسه با یادمانهای آناتولی نیز هست (تصویر  .)2اتاق
تدفین و یکپارچاۀ سانگی آن شابیه باه آرامگااه کاوروش در
پاسااارگاد (تصااویر  )3و مقباارۀ بوزبااازار 6اساات .البتااه مقباارۀ
کوروش دارای ارتباقاتی با سب معمااری ایاونی اسات؛ ولای
مقباارۀ بوزب اازار چنااین ویژگاای را ناادارد .شااایان ذکاار اساات
اتاق های مستطیلی باا ساقش شایروانی شاکل ،در معمااری
مقابر سنگی فریگیه مرباوط باه قارن ششام ق.م و بعاد از آن
ومود داشته است.)Vassileva, 2010: 37, 38( 7
همونااین در مقااابر تراکیااه ،ازنظاار تصویرسااازی نیااز
تشابهاتی (در نقش شیر و گراز نر) با دورۀ هخامنشی دیاده
میشود .در مقبرۀ تومولاوس ژاباا ماوگیال 8واقاع در مرکاز
بلغارستان (متعلا باه قارن  4ق.م) ،نقاش برمساتهای از
شیری ومود دارد که باا نقاوش شایر در دورۀ هخامنشای

بهخصوص بهعنوان آرایههاای تزیینای در معمااری مشاابه
است (تصویر  .)4این نقاش احتماا باهعناوان قسامتی از
معماری سنتوری یا مناغی اقراف سقش در اقراف یا در
یا تاقوه به کار میرفته و مشابه آن در برخی از یادمانهای
لیکیهای دیده میشود .در نمای بیرونی مقبرۀ صخرهای در
فریگیه و در ارسالنکایا مربوط به قارن  6ق.م نیاز چناین
ترکیبی به کار رفته است (.)Vassileva, 2010: 39
صحنۀ مربوط به شکار گراز نر از محوقههای متعاددی
در بلغارستان کنونی به دست آمده اسات 9.ایان صاحنههاا
دارای ارتباط معنایی و تشابهاتی باا نقاوش شاکار گاراز از
دورۀ هخامنشی و اقوام هندواروپایی است .صحنههای شکار
که ابتدا در یادمانهای آرامگاهی نمایان شاد ،در آنااتولی و
تراکیه مربوط به سنت شکار ماانوران ترکیبای اسات و باا
سنتهای ایدئولوژی سالطنتی شارقی مارتبط اسات .در
آرامگاه الکساندروو 10صحنههای مربوط باه شاکار مهامتار
بوده و فضای بیشتری را در مقایسه با صحنههای نبارد ،باه
خود اختصاص دادهاند (تصویر  .)5شاید ازنظر ایدئولوژیکی،
شکار برای اشرافیت آناتولی و تراکیه مهامتار و بااارزشتار
بوده است (.)Vassileva, 2010: 42-44

تصویر  .2آرامگاه استروشا در نزدیکی شهر شیپکا ،بلغارستان
مأخذ)Fol, 2008: 157( :

تصویر  .3مقبرۀ کوروش بزرگ در پاسارگاد
مأخذ(Vassileva, 2010: 38) :
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تصویر  .4نقش شیر در مقبرۀ ژابا موگیال در نزدیکی شهر
استرلچا
مأخذ)Vassileva, 2010: 39( :

یونانی نیست؛ اماا ایان صاحنههاای نبارد و شاکار ،بار روی
مهرهای پارسی نیز دیده میشود .چنین صحنههاایی تحات
عنوان مهرهای پارسی– یونانی معروف شدهاند که مربوط باه
قرن پنجم ق.م یا پز از آن هستند ( Vassileva, 2010: 41,
 .)42بر روی مقبرۀ الکساندروو یکی از سوارکاران ،لباس بلناد
آستیندار آبی رنگی پوشیده که باه احتماال زیااد ،متاأثر از
لباس پارسیان است .احتما اشراف و نجباای تراکیاه لبااس
تونی را در درمۀ اول از پارسیان و بعد از همساایگان خاود
هموون مقدونیها تأثیر گرفتهاند .به هار ترتیاب ،ایان ناوع
لباس در قرن چهارم ق.م در بخش اعظمی از مهان رایج بود
و استفاده میشد (.)Webber, 2003: 540

گنجینههای تراکی ه و ت أثیرات هن ری
هخامنشیان

تصویر  .5صحنۀ شکار گراز بر روی آرامگاه الکساندروو و
شباهت آن با صحنۀ شکار گراز بر مهرهای هخامنشی
مأخذ)Vassileva, 2010: 41( :

یراقآالت ،جنگافزارها و لبا ها
یکی از داراییهای بسیار ارزشمند تراکیان ،اسب بود که بارای
مسابقه و رقابات پارورش داده مایشاد .اساب خاو ،،زماۀ
سوارهنظام کارآمد بود .قب منابع مکتو ،،اسابهاای تراکیاه
به خوبیِ اسبهای پارسایان و یونانیاان باود و تراکیاان بارای
آمادهسازی اسبها بهمنظور رقابت و منگ ،آنها را بهسارعت و
مکرر از سرازیری و شیب کوهها حرکت میدادند .با توماه باه
نقاشی مقابر تراکیه ،یراقآ ت مربوط باه اساب بسایار مجلال
بوده و از برخی منباههاا ،شابیه باه یاراقآ ت اساکیتهاا و
پارسیان بوده است .یراقآ ت شامل افساار و لگاام چرمای باه
رنگ قرمز یا قهوهای تیره و رودماغی اسب باههماراه یاا بادون
لگام یا دهانبند بود .لگام و افسار اسب اغلب بهصورت ترکیبای
و از فلزات آهن ،برناز ،قاال ،نقاره یاا ترکیبای از برناز و نقاره
ساخته میشد ( .)Webber, 2003: 530, 536نمد زین اسابان
در نقاشیهای مقبرۀ الکسااندروو ،شابیه پوشاش نماد اسابان
پارساای باار روی مهرهااای هخامنشاای اساات کااه بااهصااورت
مثلثهای دراز پلهدار است.
این نقوش بیشباهت به تصاویر روی گلدانهاا و ظاروف

سلطۀ پارسها بر سرزمین تراکیه کوتاه بود؛ اما با استناد به
یافتههای فلزی ،شواهدی از تأثیر قوی سانتهاای هناری
هخامنشی در هنر تصویری ،فیگوراتیاو و فلزکااری تراکیاه
بهخصوص بر روی قال و نقره دیده میشود .تولیدات محلی
تراکیه یاا محصاو تی کاه در کارگااههاای هخامنشای در
آناتولی تولید شدهاند ،شامل اشکال متناوعی از کاساههاای
نقرهای ،پیاله ،خمره و ...است که بهوضاوح متاأثر از ساب
هنری شرقی هستند .ظروفای کاه دارای برآمادگی و قباه
هستند ،به شیوۀ هنر فلزکاری هخامنشی ساخته شادهاناد.
نقوش گل لوتوس به شکل بر هاای پهان و گلبار هاای
واژگااون بااوده و دیااوارۀ کاسااههااا و مااامهااا بااهصااورت
خیااارهایشااکل بااوده اساات .تولیااد مااداوم و اسااتفاده از
کاسههای نقرهای ساده و بدون تزیین نیز مهمترین یادگاار
پارسیان بود؛ بهقوری که این ظروف ،در حکم شمش نقاره
به حسا ،میآمدند (.)Boardman, 2000: 207
از بلغارستان (بهعناوان بخشای از تراکیاۀ باساتان) تعاداد
درخور مالحظهای ظروف نقرهای 11شامل خمره ،کوزه ،ریتون،
مام ،ساغر ،پیاله و کاسه باه دسات آماده اسات کاه باه نظار
میرسد برای میهمانیهای رسمی و مراسام ماذهبی و آیینای
استفاده میشدند .اکثر ظروف فلزی و گرانبهای تراکیه ،دارای
سب هخامنشی یا متأثر از ساب هنار فلزکااری هخامنشای
است .تأثیر سب هنر هخامنشی بیشتر از سب یونانی اسات.
هرچند ادغاام و همزیساتی سانتهاای هناری هخامنشای و
یونانی و سب های این دو فرهنگ در بافتی یکسان ،باهنادرت
در بیرون از منطقۀ تراکیه و قبل از شکلگیری دورۀ هلنیستی
صورت گرفته است (.)Archibald, 1998: 179 – 180
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گنجینۀ روگوزن :در سال  1986میالدی ،گنجیناهای
متعل به اواخر قرن ششم تاا اواساط قارن چهاارم ق.م ،از
شمال غربی بلغارستان کشش شد که مشتمل بر  165ظرف
نقرهای یا ظاروف نقارهای زرانادود و قالکااری شاده باود.
ظروف این گنجینه به سه دسته تقسیم مایشاوند :دساتۀ
اول شامل ی ساغر ،اسکایفوی و کاتیل 12است .دستۀ دوم
شامل  54خمره و کوزه و دستۀ آخر نیاز دربردارنادۀ 108
پیاله و کاسه است .ازنظر شمایلنگااری ،هاارمونی درخاور
تومهی بین ظروف این مجموعه دیده مایشاود و احتماا
مفاهیم مرتبط با ی سیستم مذهبی معین در پشت آنها
ومود داشته است (.)Gergova, 1990: 113
تعدادی از این ظروف براساس سنتهاای محلای تولیاد
میشده و بعضی از آنها وارداتی بوده است .برخی از ظاروف
این گنجینه ،اساتفادۀ ثانویاه از آنهاا را تصادی مایکناد؛
ازممله پیالهای با منشاأ و تاأثیر هنار فلزکااری پارسای کاه
کتیبهای با نام تراکیهای بر آن حا شاده 13و نقاش آپولاو
بهصورت لحیمکاریشده بر نافۀ (قباۀ مرکازی) ظارف قارار
گرفتااه اساات ( .)Marazov, 1989: 27مجموع اۀ روگااوزن
تأثیرات هنر پارسای و یوناانی را باا هام داراسات .حاکماان
پارسی محلی در آناتولی و ادریسایان در تربیات صانعتگران
ماهر و ایجاد استانداردی برای اشراف تراکیاه باا هام رقابات
داشتند .یکی از نکات مالب دربارۀ ارتبااط ایان گنجیناه باا
هخامنشیان ،برابری اوزان ظروف گنجیناۀ روگاوزن باا اوزان
پارسی است :برای نمونه یکی از پیالههای گنجیناه253.52 ،
گاارم وزن دارد کااه معااادل  45ساایگلوی ماایشااود (وزن
استاندارد سیگلوی  5.58گرم بود) .ازقرفی ،گنجینۀ روگوزن
15
14
نیز معادل  240کَرشه و  20مینا میشاود ( Archibald,
.)1998: 274; Vickers, 1991: 34-35
ازنظر گونهشناسی نیاز ارتباقاات بسایار زیاادی میاان
اشیای فلزی تراکیه با هنر هخامنشی ومود دارد .کاسههای
منحنی با لبۀ برگشته ،یکی از اشیای فراوان کشاششاده از
گنجینههای تراکیه اسات (تصاویر  .)6ایان ناوع کاساههاا
رایجترین نوع ظروف در نقوش آپادانای تخات ممشاید باه
حسااا ،ماایآینااد کااه در دسااتان  8گااروه از  23هیئاات
نمایندگی شاهنشاهی هخامنشی ومود دارد.
کاسههای عمی ساده و نقارهای از گنجیناۀ روگاوزن،
همزمان با نمونههای سفالی از میان ظروف هخامنشای باه
دست آمده اسات .درواقاع ،تزییناات شااخص کاساههاای
هخامنشی شامل انواع ساده و نافهدار با تزیینات خیاارهای،
بادامیشکل و نقوش گل نیلوفر ،در کاساههاا و پیالاههاای

گنجینۀ روگاوزن باهوضاوح مشااهده مایشاوند (
 .)2005: 46برآمدگیهاا و قباههاای روی بدناه و درپاوش
ظروف نقرهای ازممله کاسهها ،یادگاری از دورۀ هخامنشای
و شااخص باومی و محلای ایرانای باوده اسات ( Rawson,
 )1986: 32که نمونههای آن از گنجینههای تراکیه بهویاژه
روگوزن به دست آمده است.
از دیگر نمونههای مشابه میتوان به کاسهها و پیالههای
کوچ با لبۀ خمیده به داخل شامل اشکال بادامیشاکل و
گلهای نیلوفر بزر اشاره کرد که از آسیای صغیر ،ایران و
شبهمزیرۀ بالکان به دست آمده است؛ ازممله کاسه و پیالۀ
گنجینۀ روگوزن مربوط به اواخر قرن  6و اوایل قرن  5ق.م
(تصویر  )1 :7و پیالۀ باهدساتآماده از مقبارهای واقاع در
سیندوس 16مرباوط باه اواخار قارن  6ق.م (تصاویر )2 :7
( .)Treister, 2007: 85 – 87ازنظاار نقااش و روزتهااای
کندهشده بر کش تخت کاساههاا ،مایتاوان باه پیالاههاای
17
بهدستآمده از مقابر تراکیان در تپهای نزدیا دالباوکی
اشاره کرد که مربوط به  430ق.م است (تصویر  3 :7و .)4
Curtis,

تصویر  . 6کاسۀ لبۀ برگشته از تراکیه :مجموعۀ الکساندروو
مأخذ)Zournatzi, 2000: 687( :

تصویر  .7پیالههایی با تزیینات برآمدۀ بادامیشکل و نقش
لوتو  ،شاخص هنر هخامنشی
مأخذ)Treister, 2007: 86( :
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نمونههای قابل قیاسِ پیالاههاایی باا لباۀ متمایال باه
خارج و تزیینات باادامیشاکل و گال نیلاوفر ،از قبرساتان
نیمفایون 18مربوط به اواسط قرن پنجم ق.م (تصویر ،)1 :8
مجموعۀ آیینی در اولیا ( 19تصویر  ،)2 :8گنجینۀ روگوزن
(تصویر  )3 :8و آئتوس( 20تصویر  )4 :8گزارش شده اسات.
همونین پیالۀ قالیی قبری در وانی 21متعل به اواخر قرن
پنجم ق.م تا اوایل قرن چهاارم ق.م (تصاویر  )5 :8و پیالاۀ
نقرهای قبری در گورستان سارد مربوط به اواخر قرن ششم
تا اوایل قرن پنجم ق.م نیز به این دسته از پیالاههاا تعلا
دارند (تصویر .)Treister, 2007: 88 – 92( )6 :8
از سوی دیگر ،اکثر ظروف گنجیناۀ میحاون شاباهت
زیادی با پیالههای گنجینۀ روگوزن یا اشیایی دارناد کاه از
دیگر محوقههای منطقاۀ تراکیاه باه دسات آماده اسات.
اشیای گنجینۀ میحون 22دارای ساب خاصای اسات کاه
عموما پارسی -یونانی خوانده میشود (این سب در سراسر
شاهنشاهی از دریای اژه تا هند پراکناده باود) ( Secunda,
 .)2002: 203بعضی کاسههای گنجینۀ میحاون باه شاکل
زاویهدار و گردنی عمود هستند و دارای تزیینااتی همواون
نیلوفرها و برآمدگیهای بادامیشکل زرانادود و قاوسهاای
باری قاابیشاکلی هساتند کاه در باا ی ایان قاوسهاا،
برآمدگی سر ی مرد دیده میشود (تصاویر Inagaki ( )9
.)et al., 2002: 243, 244
ازنظر شکل ،این کاسههاا شاباهت زیاادی باه ظاروف
قالیی و ابتداییتر منطقۀ تراکیه دارند ( Gergova, 2010:
 .)77, 78تزیینااتی همواون سارهای انساانی و موماودات
اسطورهای بهقور گسترده بر کاسهها و پیالههای نقارهای و
قالیی در منطقۀ مدیترانه رواج یافت .از نمونۀ این ظاروف
میتوان ظرفی موسوم به کاتیل از گنجینۀ میحاون را ناام
برد که کش آن دارای تزیینات قالکاریشده از سر گاو نر و
صدفهای دوکپه اسات (تصاویر  )10کاه از ایان نظار ،باا
پیالههای گنجینۀ روگوزن با تزیینات سر گاو نار و ظروفای
از این نوع که در تراکیه تولید میشد ،مشابهت دارد .دیگار
نمونهها شامل دو پیاله از گنجینۀ روگوزن با تزیینات یکای
در میان از سار زن و بار نخال اسات .هموناین کاساۀ
بهدستآمده از گنجینۀ لوکویت 23و پیالۀ قالیی مازین باه
سرهای سیاه رنگ از گنجینۀ پاناگیوریشاته 24نیاز درخاور
تومه هستند .درواقع ،ایان سارها ،هماان الهاههاای ماادر
هستند که مایگااهی ویاژه در باورهاای ماذهبی تراکیاان
داشتند (.)Valeva, 2006: 27, 28

تصویر  .8پیالههایی با تزیینات و فریزهای دوگانۀ بادامیشکل و
نقوش لوتو  ،خاص هنر هخامنشی
مأخذ)Treister, 2007: 91( :

تصویر  .9کاسههای گنجینۀ جیحون
مأخذ)Gergova, 2010: 75( :

تصویر  .10ظرف موسوم به کاتیل از گنجینۀ جیحون با تزیین

سر گاو مأخذ)Gergova, 2010: 78( :
گنجینۀ بوروو 25:در سال  ،1974گنجینهای از ظروف
نقرهای در بلغارستان به دست آمد که به ساالهاای -375
 350ق.م تاریخگذاری شد .گنجینۀ بوروو شامل پنج ظارف
نقرهای زراندود مجلل و مخصوص نوشیدن شرا ،است .سه
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عاادد از ظااروف ،ریتااونهااایی بااه شااکل اسااب ،گاااو ناار و
اساافنکز هسااتند .دو ظاارف دیگاار شااامل مااام کوچ ا
دستهدار و ی آمفوراریتون است .چهار عدد از ظروف کاه
دارای نوشتهای یونانی هستند ،از قرف ساکنان شهر بئوس
در منو،شرق تراکیه به کوتیز اول هدیاه داده شادهاناد
(.)Paunov, 1998: 79
بین ریتون گنجینۀ میحون و بوروو که هر دو در قسامت
قدامیشان به شکل اسب هستند ،شباهت فراوانی وماود دارد.
هاار دو ظاارف ازنظاار شاامایلنگاااری و ساابکی دارای عناصاار
ترکیبی مربوط به هنر پارسی و یونانی هستند (تصویر .)11
ریتون گنجینۀ بوروو به نیمۀ اول قرن  4ق.م تاریخگاذاری
شااده و آن را مشااابه بااا ریتااون نقاارهای فیلیپوکااا در روساایه
میدانند که به شکل قدامی گاو نر است .احتما ریتون باوروو
در مراکز کارگاهی پادشاهان سلسلۀ ادریسی در تراکیه سااخته
شده است ( .)Treister, 2010: 234, 239ریتونهاای کوچا
به شکل سرهای مختلش حیواناات در تراکیاه و گنجیناههاا و
محوقااههااایی هموااون ز تینیسااا ،26ساایلوِن ،27روزوتااز،28
پاناگیوریشته و ...بسیار رایج و محبو ،بود .بهعالوه ،ریتونی کاه
به شکل سر آهو یا گاوزن از گنجیناۀ میحاون کشاش شاده،
د لت بر کاربردی مشترک (ریتون به شکل سر حیوانات) دارد
و احتما نشاندهندۀ تولیدات ی کارگاه تولید ریتاون باشاد
(.)Gergova, 2010: 79

حاادود  8.46 -8.25گاارم بااود .باارای نمونااه ،پیال اۀ قالیاای
پاناگیوریشته حدود  845.7گرم است که معاادل صاد دریا
به وزن  8.457گرم مایشاود ( .)Vickers, 1991: 31–32وزن
کلی اشیای قالیی گنجینۀ پاناگیوریشته شامل هشات ریتاون
و ی پیالۀ قالیی که به نظر میرسد مرباوط باه اواخار قارن
چهااارم ق.م اساات ،حاادود  6.100کیلااوگرم وزن دارد کااه
براساس واحادهای دریا پارسای و اساتاتر اساکندر (آتنای)
ساخته شدهاند (.)Paunov, 1998: 78
گنجینۀ دالبوکی :ارتباط نزدیکی میان استانداردهای
نقرۀ پارسی و تراکیهای -مقدونی (درهم) وماود دارد .ایان
مسئله به دورهای مربوط مایشاود کاه ایان منااق مازر
استقرارهای پارسیان بودهاند .مامهای نقارهای کاه از قباور
تراکیان در دالبوکی بلغارساتان کشاش شادهاناد ،بار پایاۀ
استانداردهای سیگلوی (شککل) هخامنشی ساخته شدهاناد.
وزن کلی سه مام این گنجینه برابر با  560گرم اسات کاه
معادل صد سکه سیگلوی نقره (با وزن اساتاندارد  5.6گارم
است) میشود (.)Vickers, 1991: 34
عالوه بر گنجینههای ذکرشده ،از مناق دیگار تراکیاه
نیز اشیایی به دست آمده است که تأثیر هنر هخامنشای را
بهوضوح نشان مایدهاد؛ ازمملاه پیالاۀ باهدساتآماده از
روستای داسکال آتاناسوو 29با تزییناتی به شکل گل نیلاوفر
باز و ی نافۀ برمسته و بلند که به اواخار قارن ششام تاا
پنجم ق.م بر میگردد .برخی ایان پیالاه را باهقاور کامال
متأثر از ساب هناری هخامنشای ( ;Gergova,2010: 70
 )Nikolov, 1961: 193و عدهای نیز آن را متاأثر از ساب
هنر شرقی معرفی میکنند ( .)Archibald, 1998: 177این
پیالااه نیااز ماادرکی دیگاار از ارتباقااات بااین پارساایان و
ادریسیان بوده است (.)Gergova, 2010: 70

تصویر  .11شباهت ریتونهای گنجینۀ بوروو (راست) و جیحون

تأثیر هنر هخامنشی در تراکیه در زمان

(چپ) با قسمت قدامی اسب
مأخذ)Gergova, 2010: 80( :

گنجین ۀ پاناگیوریش ته :در سااال  ،1949گنجین اهای
حاوی اشیای قالیی و نقارهای در بلغارساتان کشاش شاد .باه
عقیدۀ برخی محققان ،ظاروف ایان گنجیناه براسااس ساب
کالسی یونان ساخته شدهاند؛ اما آزمایشهای صاورتگرفتاه
بر روی اوزان اشیای قالیی آن نشان داد کاه بعضای از آنهاا
براساس واحدهای دری هخامنشی و بعضی بر پایۀ واحادهای
استاتر اسکندر سااخته شادهاناد ( .)Cahn, 1960: 26-29وزن
دری هخامنشی که از قالی کامال خاالص سااخته مایشاد،

ادریسیان
همانقور که پیشتر اشاره شد ،پز از هخامنشیان تراکیه باه
دست شاهان محلی موسوم به ادریسیان مایافتاد و مایتاوان
تأثیر هنر هخامنشی را بر آثار و ظروف هناری ایان شااهان در
تراکیااه مشاااهده کاارد .برخاای یافتااههااای باسااتانشناساای از
سرزمین ادریسایان ،نشاان از ارتباقاات میاان هخامنشایان و
ادریسیان دارد ( .)Gergova, 2010: 69شمار زیادی از اشایای
بهدستآمده از بلغارستان (متعل به اواخر قرن ششم تا اواخار
قرن چهارم ق.م) ،حاکی از آن است که تقاضاا بارای کا هاای
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تولید داخلی و بومی بهخصوص ظروف میز سلطنتی ،در زماان
حضااور هخامنشاایان و بااه دلیاال تقاضااای گسااتردۀ دربااار و
اشرافیت ادریسی افزایش یافته بود .میازان اشایا و محصاو ت
وارداتی و خاارمی کام باوده اسات؛ اماا در قارن چهاارم ق.م
افزایش ماییاباد ( .)Archibald, 1998: 267قباور پشاتههاای
کوکوا 30و موشویتسا 31به قبل از میانۀ قرن پانجم ق.م مرباوط
میشوند و شاامل اشایای گارانبهاایی همواون ماواهرآ ت،
ظروف برنزی و نقرهای و یا آمفاورا (ماام دساتهدار) اسات.
آمفااورای ایاان مجموعااه یکاای از بهتاارین نمونااههااای هناار
هخامنشی است ( .)Ibid, 167باه نظار مایرساد ایان آمفاورا
نمادی از روابط دیپلماتی  ،تجاری و برقراری مناسابات میاان
پارسیان و ادریسیان به حسا ،میآید که در مناابع نوشاتاری
به آن اشارهای نشده است ( .)Tacheva, 2006: 25نمونۀ قابال
مقایسه با این آمفورا را باید در هنر هخامنشی مستومو کرد.
در نقشبرمستۀ اقوام هدیاهآور تخاتممشاید ،ماام بلنادی
نقش شده است که دارای دو دسته است و یکی از دستههاا در
عااین حااال ،لولاۀ مااام محسااو ،ماایشااود کااه خاااص هناار
هخامنشی است 32.دستهها اغلب بهصاورت زیباایی باه شاکل
مااانوران و مومااودات افسااانهای ساااخته شاادهانااد و مشااابه
آمفورای دووانلی 33بلغارستان است (تصویر .)12

دیگری بز کاوهی باا شاا هاای بلناد اسات .عضاالت پشات
حیوانات بهصورت انحنادار است کاه از مختصاات قارن پانجم
ق.م بوده است (کالیکان 158 ،1384 ،و .)159
تزیینات زنجیرهای مرکب از گل لوتوس و بار درخات
خرما و استفاده از نقوش تزیینی بهصاورت نوارهاای قیطاانی
در ریتون نقرهای قبرستان هفت برادران به شکل قادامی باز
کوهی را نزدی به آمفورای دووانلی میدانند و تاریخ مرباوط
به آن به ربع سوم قرن  5ق.م معرفی شده است .ایان ظارف
با شکل خاص خود ،به گروه مشخصی از ظاروف تعلا دارد
که هم نمونۀ واقعی آن به دست آمده و هم نقش مرباوط باه
آن در نقااشبرمسااتههااای آپادانااا در دساات هیئااتهااای
نمایندگی لیدی و ارمنی تصویر شده است .این آمفورا بادون
ش  ،دارای ساب خااص سانت هناری هخامنشای اسات
( .)Treister, 2010: 224, 226درواقع ،نقوش ظاروف مشاابه
در دستان اعضای هیئتهای نمایندگی ،بیانگر ایان حقیقات
است که هر گروه از ظروف بهصورت منطقاهای نباوده ،بلکاه
متعل به گونهای بوده که دربار هخامنشی پذیرفتاه اسات و
احتما در کارگاههای واقع در آسیای صغیر تولیاد مایشاد
(.)Filow, 1934: 202
درنهایت ،باید افزود این آمفورا مانند آمفورای بهدستآمده
از سایت فیلیپوکا در روسیه (تصویر  )13مربوط به میاناۀ قارن
پنجم تا اوایل قرن چهارم ق.م ،در ی گاروه قارار مایگیرناد.
هرچند آمفورای فیلیپوکا ،تزیینات گل لوتوس و بار درخات
نخل را ندارد ،ولی دارای تزیینات خیاارهای عماود اسات و باه
نظر میرسد در کارگاهی در آسیای صغیر ساخته شاده اسات
(.)Treister, 2010: 237, 238

تصویر  .12آمفورای دووانلی بلغارستان
مأخذ)Gergova, 2010: 70( :

بدنۀ ظروف هخامنشی یا ساده است یاا شایارهای متعادد
افقی یا عمودی دارد و برای تزیین ظروف زرین یاا سایمین از
حاشیۀ نیلوفر آبی و نخل استفاده میشود (کخ–203 :1387 ،
 .)201تمام تزییناات ذکرشاده را مایتاوان در آمفاورا و ماام
دووانلی مشاهده کرد .بدنۀ این ظارف باه قارز بسایار دقیقای
حکاکی شده و زیر گردن آن با گالهاا و غنواههاای کوچا
تزیین یافته است .دستههای ظرف یکی به شکل شیر بالدار و

تصویر  .13جام دستهدار فیلیپوکا
مأخذ)Yablonsky, 2010: 139( :
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سبک بینالمللی هخامنشی
سب خاص هخامنشیان در هنر ،بهویژه هنرهاای تزیینای ،باا
فروپاشی این امپراتوری از باین نرفات و در دورههاای بعاد در
مناققی هموون مصار ،تراکیاه و ...تاداوم یافات .ایان ساب
موسوم به سب بینالمللی هخامنشی است .تراکیه و مقدونیاه
از مناققی بودند که برای چندین دهه از اواخر قارن ششام تاا
اوایاال قاارن پاانجم قباال از ماایالد ،م ازر قلماارو هخامنشاایان
محسو ،میشدند .هرچند شکل ظروف بهدساتآماده از ایان
مناق به شیوۀ هنر یونانی ،مصاری و لیادیایی سااخته شاده
است ،ولی تزیینات آنها به شیوۀ هنر هخامنشی اسات .یکای
از این تزیینات که سب خاص هناری هخامنشایان را آشاکار
میسازد ،تزیینات بادامیشاکل باهصاورت قباهای و برمساته
است .قای قارون ششام و پانجم ق.م در لیادی کاه یکای از
ساتراپیهای هخامنشای باه حساا ،مایآماد ،ایان تزییناات
بادامیشکل بسیار رایج بود و هموناانکاه در قارون پانجم و
چهارم ق.م بر روی ظروف به دسات آماده اسات ،از تراکیاه و
مصر ومود داشته است .بارای مثاال ،بار روی ماام شیشاهای
بهدستآمده از دکروِنی 34این نوع تزییناات مشااهده مایشاود
(تصویر .)Ignatiadou 2008: 327, 331( )14
ترکیب و ادغام هنر یونانی ،غار ،آنااتولی و پارسای ،از
تراکیه تاا منااق داخلای لیکیاه درخاور مالحظاه اسات
()Mellink, 1988: 221؛ هرچند ارتباقات و پیوستگیهای
هنااری آناااتولی و هخامنشاای از دیرباااز در مقااابر تراکیااه

بهخصوص گنجینههای کشششده از تراکیه قابل شناساایی
بوده است و نموناههاای آن را مایتاوان در مقاابر سانگی
مربوط به قرن چهارم ق.م و ظروف فلزی گرانبهای تراکیه
مشاهده کرد .درواقع ،شباهتهای میان سب های هنری و
معماااری تراکیااه و آناااتولی در دورۀ هخامنشاای ،بااه درک
تااأثیرات و تشااابهات تراکیااه از نااواحی غرباایشاهنشاااهی
هخامنشی کم میکند (.)Vassileva, 2010: 44
فرایند موسوم به پارسیساازی مامعاۀ تراکیاه در دورۀ
هخامنشی ،تنها تولیدات کارگاههای تراکیه را متأثر ساخته
است .آنها در فرایندی موساوم باه ساب هناری پارسای-
یونانی شرکت فعالی داشتند و از قرف دیگر ،این شباهتها
در میان مدلهای امتماعی ،ماذهبی ،تفکارات و باورهاای
ایدئولوژی تراکیه و هخامنشیان دیده میشود ( Gergova,
.)2010: 82

تصویر  .14جام شیشهای درونی با تزیینات بادامیشکل
مأخذ)Ignatiadou, 2008: 331( :

نتیجه ____________________________________________________
منطقۀ تراکیه ازنظر داشتن منابع غنی زیرزمینای و باهعناوان
منطقااهای واسااط در مقابلااه بااا سااکاها ،باارای شاهنشاااهی
هخامنشاای اهمیاات بساایاری داشاات .بنااابراین شاااهان ایاان
حکومت ،از زمان داریوش اول ،تراکیه و منااق اقاراف آن را
به کنترل خود در آوردند .به احتمال فاراوان ،ناام اساکودرا در
کتیبههای سلطنتی هخامنشی ،معادل تراکیه باشد .هموناین
در نقوشبرمستۀ این دوره ،نمایندۀ اسکودرایی بر روی نقاوش
آرامگاههای شاهی هخامنشی در نقش رستم و تخت ممشاید
بهعنوان یکی از اورنگبران و نقوشبرمستۀ پلکانهاای آپاداناا
دیده میشود.
گنجینههای مختلفی هموون روگاوزن ،باوروو ،روزوتاز
و ...از محدودۀ تراکیاۀ باساتان ،باهویاژه در کشاور بلغارساتان
کنونی ،کشش شدهاند .شکل و تزیینات ظروف بهدستآماده از
این گنجینهها ،یکسانسازی آنهاا و بعضاا براباری وزنای ایان

ظروف (بهصورت تکی یا مجموع) با واحادهای پاولی دریا و
شکل هخامنشی ،گواه تاأثیر انکارناپاذیر هخامنشایان بار ایان
منطقه است کاه در ایان میاان ،گنجیناۀ روگاوزن مایگااهی
مشخص و ویژه دارد.
ساااختن قبااور بااا ساانگهااای حجاااریشااده و شااکل
مقبرهسازی ،نقاشی مقاابر ،تصاویرگری حیوانااتی ازمملاه
شیر ،نقوش مهرها (صحنۀ منگ و شاکار گاراز) ،وساایل و
یراقآ ت مربوط به اسب ،کاسههای عمی سااده و زورقای
لبهبرگشته با تزیینات خاص هخامنشی مثل گال نیلاوفر و
قبههای بادامیشکل ،آمفورای دووانلای باا دساتههاایی باه
شکل حیوانات و مواردی از ایان دسات ،تاأثیرات هناری و
معمارانۀ هخامنشیان در تراکیه را حتی تا مدتهاا پاز از
سااقوط ایاان شاهنشاااهی بااهخااوبی اثبااات ماایکنااد.
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پینوشتها
 .1ازممله . Metokos، Satokos، Sparadokos
 .2در میان اسامی ساتراپیهای ذکرشاده از قلمارو هخامنشای در بخاش
پایینی مجسمۀ داریوش در شوش ،نام اساکودرا پاز از ارمنساتان،
سارد ،کاپادوکیه و قبل از سوریه و عر،های شمالغربی آمده اسات.
در کتیبااههااای داریااوش اول در تخااتممشااید و نقااش رسااتم ،از
سرزمینهای آن سوی دریا نام برده شده کاه باه نظار ساکاهای آن
سوی دریا باشند .در کتیبۀ دیوان خشایارشا ،ابتدا باه سااتراپیهاای
داهه ،اسکیتهای هومپرست یا هوم ورگا ،اسکیتهای تیاز خاود یاا
تیگراخوداو اشاره شده و سپز اسکودرا نام برده میشود؛ هرچند در
اغلب کتیبهها ،نام اسکودرا در نزدیکی نام ایونیاه آورده شاده اسات.
در میااان الااواح گلاای تخاات ممشااید مربااوط بااه دوران حکمراناای
داریوش اول (  509تا  494ق.م) نیز ناام کاارگران اساکودرایی کاه
دارای میاارۀ غااذایی بااودهانااد ،دیااده ماایشااود ( Rehm 2010:
.)147,148; Castritius, 1972: 11
 .3عنوان منگافزار سب اسلحه به اسم پیلتسات ( )Peltastاز هماین
سپر گرفته شده است.
 .4در حالی که تنها آرامگاه شمارۀ  1در نقش رستم قبا کتیباۀ آن،
باادون ش ا متعل ا بااه داریااوش اول اساات ،بااه نظاار ماایرسااد
آرامگاههای  2تا  4مربوط به شاهان پز از داریوش اول هساتند و
سه آرامگاه بعدی در تخت ممشید نیز متعلا باه ساه شااه آخار
هخامنشاای ،اردشاایر دوم ،اردشاایر سااوم و داریااوش سااوم اساات
(.)Schmidt, 1970: 80
5. Ostrousha
6. Buzbazar

 .7استفاده از پوشاش خرپشاتهای در ایاران قبال از سااختن آرامگااه
کوروش نیز ومود داشته است؛ مانند پوشاش مقاابر گورساتان B
سیل و مقابر لرستان ( .)Stronach, 1964: 27ازقرفی ،احتما
معماران در ساخت پلکانهای آرامگاه کوروش ،سکوهای زیگاورات
چغازنبیل را نیز مدنظر داشتهاند (فیروزمندی.)88 :1385 ،

همونین ،اسامی بیشتر محوقههای مناو ،شارق تراکیاه مانناد
 Argiskes ، Apros ، Beosو ...نیز دیده مایشاود .(Paunov,
)1998: 80
باستان.

 :Karsha .14واحد وزن در ایران
 .15واحد وزن در بابل.
 :Sindos .16واقع در حومۀ شهر تسالونیکی یونان.

17. Dalboki
18. Nymphaion
19. Ulyap

 :Aetos .20واقع در مزیرۀ ایتاکا ،یونان
21. Vani

 .22گنجینۀ میحون شامل ظروف ،ارابه و پیکره ،مهرهاا ،ماواهرآ ت،
غالف شمشایر ،اشایای شخصای گونااگون ،پاالک هاای وقفای و
سکه هایی مربوط به زمانی کاه شاهنشااهی هخامنشای از مصار و
دریای اژه تا افغانستان و درۀ ایندوس گسترده بود ،میشود.
 :Lukovit .23شهری در شمال بلغارستان.
 :Panagyurishte .24شهری در منو ،بلغارستان.
 :Borovo .25شهری در استان روسه ،بلغارستان.

26. Zlatinica
27. Silven
28. Rosovets
29. Daskal Atanasovo
30. Kukova
31. Mushovitsa

 .32یکی از مشخصههای ظروف پارسی ،بهکارگیری دستههاایی عماود
برای مام (موسوم به آمفورا) است .این دستههاا لزوماا باهصاورت
نقوش حیوانی تعبیه میشدند که نقشی شرقی است و گااهی هام
یکی از دستهها به عنوان لوله و دهانۀ ظرف استفاده میشد .عاالوه
بر هنر پارسی ،تأثیرات هنر فلزکاری آناتولی ،یونان و مصار (نقاش
بر های خمشدۀ گل لوتوس) نیز در این آمفورا درخاور مالحظاه
است (.)Boardman, 2000: 187- 189
33. Duvanli
34. Derveni

8. Zhaba Mogila

 .9ازمملااه باار کمربنااد نقاارهای قالکاااریشااده از روسااتای لااووتز
( )Lovetsدر شاامال مرکاازی بلغارسااتان ،در تزیینااات خماارهای
متعل به گنجینۀ روگوزن ،بر مهری از پیواووا ماوگیال ( Piecho
 )Mogilaدر نزدیکی استاروسل در مرکز بلغارستان.
10. Alexandrovo
 .11قب منابع نوشتاری و دادههای باستانشناسای ،در تراکیاه سانت
اهدای ظروف فلزی قیمتی و برگزاری بزم و میهماانی ماذهبی باا
آن ومود داشته است .ایان سانت در زنادگی ماذهبی و سیاسای
اشراف زادگان تراکیه و به قور کلای ،مردماان آنجاا در عصار برناز
ریشه دارد .به نقل از گزنفون ،هنگامی که میهماانی باشاکوهی در
تراکیه برگزار مایشاد ،مهماناان هادایایی همواون اساب ،بارده،
لباسهای گرانقیمت و مام نقرهای به حاکم تقادیم مایداشاتند.
هرودوت نقل می کند که چگونه ساکنان تاسوس ( )Thasosخاود
را برای خوشامدگویی به دربار سلطنتی پارسی آماده کردناد .پاز
از میهمانی و بازم ،میهماناان ظاروف گارانقیمتای کاه سار میاز
سلطنتی استفاده کرده بودند ،هدیه میگرفتند که این امار باعاث
رکود اقتصاد آنها میشد (.)Marazov, 1989: 165-173
12. Kotyle

 .13بیشتر ظروف گنجینۀ روگوزن دارای اسامی یونانی هستند؛ شاامل
نااامهااای ساالطنتی ماننااد .Kersebleptes ،Satokos ،Kotys
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