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 90پائيز و زمستان  –اول  ةشمار -سال اول - ايرانشناسيپژوهشهاي 

  
  1هاي شرقي در شاهنشاهي هخامنشي                جايگاه ايالت

)41- 23(  
  دكتر بهمن فيروزمندي

  2دانشگاه تهران استاديار گروه باستان شناسي

  علي بهادري

  شناسي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد باستان

  2/3/89 :دريافت مقاله  تاريخ
  22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  چكيده 

از يك سو ناشي از سـكوت   پژوهش در باب تأثير شاهنشاهي هخامنشي بر اياالت شرقي خاليجاي 
       ار كمبــود آثــ هاســت و از ســوي ديگــر بــهيك در پــرداختن بــه ايــن ســرزمينكالســ نويســندگان

در مقالة حاضـر، بـه يـاري آثـار     . گرددشناختي مربوط به هخامنشيان در منطقة مزبور بازميباستان
هـاي سـلطنتي،   كتيبه نظير ،به دست آمده از مراكز شاهنشاهييادماني و مدارك اقتصادي و اداري 

سـعي شـده اسـت جايگـاه ايـاالت       شناختيو نيز آثار باستان اداري نقوش برجستة يادماني و اسناد
ــ شــرقي د     فهرســت . منشــي بازســازي شــود هخا ادي شاهنشــاهير نظــام اداري، سياســي و اقتص
ري ر ايالـت در نظـام ادا  جايگـاه هـ   توانـد نشـانگر  هـاي سـلطنتي مـي   هاي تابعه در كتيبـه سرزمين

شـرقي  اين ايـاالت   ،، پس از اشاره به مراكز شاهنشاهيهاي ايالتيدر اغلب فهرست. شاهنشاهيباشد
. م اداري شاهنشـاهي باشـد  گاه آنان در نظـا جاي تواند نشان ازشوند، امري كه ميهستند كه ذكر مي

حـاملين اورنـگ    در نقش برجسـتة . هاي يادماني نيز بازتاب يافته استدر نقش برجسته اين رويكرد
يندگان نما ان مراكز شاهنشاهيهاي شاهان هخامنشي پس از نمايندگمجسم بر نماي آرامگاه شاهي

شـرقي بـه   اند و حتي در برخي از نقـوش برجسـته، نماينـدگان ايـاالت     اياالت شرقي بازنمايي شده
تيـاز برخـوردار   از ايـن ام كـه نماينـدگان سـاير ايـاالت      از آنجـايي . اندصورت مسلح نشان داده شده

-درگـل . آنان در نظام سياسـي امپراتـوري داشـته باشـد    حكايت از جايگاه  تواندمي اين امر نيستند،

شاهد ارتباط مستمر و تنگاتنگ ميان مراكـز شاهنشـاهي و ايـاالت شـرقي      جمشيدهاي تختنبشته
 الت شرقي با مراكز وارتباط مداوم ايا. رنگ استهستيم كه اين ارتباط دربارة اياالت غربي بسيار كم

يقيناً در شكوفايي و رونق اقتصاد و بازرگاني و پيشـرفت زنـدگي    در نتيجه با ساير نقاط شاهنشاهي
  .مردمان اين مناطق تأثير شگرفي داشته است

  
   هـاي  نبشـته نقـوش برجسـته، گـل    هـاي ايـالتي،  فهرسـت  ،هاي هخامنشيكتيبه :كليدي هايواژه
  شناختي، آثار باستانجمشيدتخت

                                                 
  به نقشه رجوع شود. 1
 bfiroz@ut.ac.ir: پست الكترونيك نويسندة مسئول. 2
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  مقدمه
دربـارة   اطالعـات را  ترينبيشـ  جمشيد و شـوش هاي هخامنشيان در پاسارگاد، تختپايتخت

-در دهه. كنندتأمين مي شدبه وسيلة آنها اداره ميهخامنشي ساز و كارهايي كه شاهنشاهي

منشيان و آثار و مداركي كـه از آنهـا بـه    هخا هاي تابعةان به سرزمينهاي اخير توجه محقق
آنـاتولي و مصـر سـهم مهمـي از ايـن      كـه   (Magee et al,p. 711)جلب شدهاند دست آمده

 شـرقي شاهنشـاهي   هـاي سـرزمين ولـي در مقابـل    انـد، را بـه خـود اختصـاص داده    هطقمن
 اداري كه از دوران هاي سلطنتي و اسنادكتيبه. اندمورد توجه چنداني واقع نشدههخامنشي 

ايالـت در قلمـرو    دهدهنـد كـه   نشان مي ،اندبه بعد تاريخ گذاري شده يوش اولدار سلطنت
ــا : وجــود داشــته اســت  ي شاهنشــاهيشــرق ــارت، آري ــاختر، ســغد، خــوارزم، پ ــرات(ب ، )ه

سكاهايتيزخود و سـكاهاي   دربارة .، گنداره، هند و زرنگ)ثتگوش( ، ستگيديه)رخج(آراخوزيا
هـا بـه صـورت    فهرسـت  برخـي  و در زيسـتند ر آن سوي سغد و سيردريا ميكه دهوم خوار 

يونـاني از  ن كه با توجه به توصيف مورخا ،بايستي اشاره كردها اشاره شده استجداگانه به آن
هـاي  ن و يونان در زمان خشايارشا و همچنـين در جنـگ  هاي ايرادر جنگ ارتش هخامنشي

د بر يان ساتراپي خوهاي باختر و سغد عالوه بر فرماندهي بر سپاهايسوس و گوگمل، ساتراپ
ظـر  توان گفت كـه قبايـل سـكايي زيـر ن    بنابراين ميراندند و لشكريان سكايي نيز فرمان مي

          بيشــتر و ارجاعــات، رك بهــادري،بــراي آگــاهي از بحــث ( شــدندســاتراپ ايــن دو ايالــت اداره مــي
جـزء   احتماالًاي نشده و مان به عنوان ايالتي مستقل اشارهچند به سرزمين كرهر )123-118

از دوران پـيش از   با آسياي مركـزي  ارتباط اين منطقهاما به دليل ساتراپي پارس بوده است،
از  )رك پـايين ( فعال آن در نظام اداري شاهنشاهي در شرق و نيز حضور ريخ و موقعيتشتا

شـود  هاي ايالتي آشكار مـي با دقت در فهرست. آن در گروه اياالت شرقي نام برده شده است
ابتـدا ايـاالت    اند، بدين شرح كـه كه اياالت شرقي به دو دستة شمالي و جنوبي تقسيم شده

آراخوزيا،زرنگ، ستگيديه، (و سپس اياالت جنوبي ) باختر، سغد، خوارزم، پارت و آريا(شمالي 
الـب منـابعي كـه از مراكـز     ، ابتـدا در ق در نوشتار پـيش رو . ندابرشمرده شده) و هند گنداره

قلمرو افكنـده شـده و سـپس در بحـث      يك نظر كلي بر شرق ،انده دست آمدهشاهنشاهي ب
  . به اياالت شمالي اين قلمرو پرداخته شده است ،شناختيهاي باستانهمربوط به داد

  
  هاي سلطنتي كتيبه

اير اياالت واقع هخامنشي بين جهان ايرانيان در شرق و س رسد كه در شاهنشاهيبه نظر مي
هـاي سـلطنتي و   ايـن موضـوع را كتيبـه   . بوده اسـت  تفاوت و جدايي خاصي حاكم در غرب
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سلطنتي  هايدر ميان كتيبه. كننداي تاييد ميايالتي مندرج در آنها نيز به گونه هايفهرست
ها سرزمين ي ازبرخي از آنها حاوي فهرست ،اندكه شاهان هخامنشي از خود به يادگار گذارده

 هـر جـا    ،هـا كتيبـه  در ميـان . راندندمان ميفر كه اين شاهان بر آنان اني هستند كهو مردم
ايـاالت شـرقي از ايـاالت     ،)به جز يك مـورد (داده شده است  اياالت شاهنشاهيفهرستي از 

ز ديدگاه جغرافيايي به ايـن  توان گفت كه پارسيان هخامنشي صرفاً انمي .انددا شدهغربي ج
بلكه بايد چنين فرض كرد كه اين جدايي به نگرش آنـان   ،نداهبندي دست يازيده بودتقسيم

هـا ايـاالت   ، در ميان اين فهرستبه هر روي .)35 پور،ايمان(گردد به مناطق تحت سلطه بازمي
شـوند جـدا   غربي كه معموالً با بابل آغاز ميشوند از اياالت ميشرقي كه عموماً با پارت آغاز 

ها كه محتمالًاز روي يك فهرست اداري تنظـيم  فهرستيعني رويكرد اين  ؛)1جدول (اند شده
        اگـر ذكـر   (ورت اسـت كـه ابتـدا مراكـز شاهنشـاهي متشـكل از پـارس        به ايـن صـ  ، اندشده
 برخـي همچـون ارنسـت   . اندي و غربي برشمرده شدهعيالم و سپس اياالت شرق ،ماد،)شدمي

 .)60والزر،( اندها اشاره كردهرويكرد فهرستبه اين  پيشتر هرتسفلد

فهرسـتي از   بردارنـدة اين دوره در دست اسـت كـه هـر يـك در    سلطنتي از  شش كتيبة
 ، بـر )DB(داريوش اول در بيسـتون   هايكتيبه: ازاين شش كتيبه عبارتند  1.اياالت هستند

 از ،)DNa(بـر فـراز آرامگـاهش در نقـش رسـتم       ،)DPe(جمشيد ديوار جنوبي صفة تخت
   تصـور  ). XPe(ديـو خشايارشـا    كتيبـة  سـرانجام بر استل كانال در مصـر و   ،)DSe(شوش 

 اه اياالت شرقي در نظام شاهنشاهيجايگتوانند ما را در تشريح ها ميرود كه اين فهرستمي
  .هخامنشي ياري برسانند

ــة ــوش در كتيب ــدرت رســيدن خــود مي  بيســتون كــه داري ــه ق ــه شــرح ب ــردازدآن ب            پ
(Kent, pp. 116-35 )، سـتون اول   از 26داريـوش در بنـد   . حاوي اولين فهرست اياالت است
در اين فهرست پس از . شماردراند را بر ميميها فرمان هايي كه وي بر آناين كتيبه سرزمين
. انـد غربي و سپس اياالت شرقي ذكر شده اياالت) در اينجا پارس و عيالم( مراكز شاهنشاهي

در  همـين رويكـرد دقيقـاً   . شرق قابل مشاهده اسـت  -غرب-جا رويكرد مركزاين در ،بنابراين
تكـرار شـده   جمشـيد نيـز   صفة تخت جنوبي فهرست ايالتي مذكور در كتيبة منقور بر ديوار

وي در  داريـوش كـه از اهميـت خاصـي نيـز برخـوردار هسـتند        ديگراما در سه كتيبة. است
در ايـن  . پـيش گرفتـه اسـت   رب را در غ-شرق-اش رويكرد مركزبرشمردن اياالت امپراتوري

فهرست ايـالتي   ء،تنها استثنا. انداي منظم به دنبال يكديگر ذكر شدهگونه بهها اياالت كتيبه
 آن در برشمردن اياالت از هيچ نظـم مشخصـي  كه در  مندرج در كتيبة ديو خشايارشا است

                                                 
  .43-58: 1389بهادري . هاي ايالتي مذكور در آنها ركها سلطنتي و فهرستبحث بيشتر دربارة كتيبه براي. 1
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 دانـد مـي  يهرتسفلد علت آن را در انحطاط. از شرق به غرب مي پرند اياالت پيروي نشده و
    يده شـد داريوشـي دسـت كشـ    كه از دوران خشايارشا آغاز و طي آن از نظـام ديوانسـاالري  

  ). 61 ،والزر(
ز متشـكال اياالت شرقي  دهند كه در نظام اداري شاهنشاهيهاي ايالتي نشان ميفهرست

سـكاهاي   ،هنـد  ،هگنـدار  ،سـتگيديا، زرنگ ،آراخوزيا ،)هرات(، آرياپارت ،خوارزم ،سغد ،باختر
تر اهميتـي يكسـان وحتـي بيشـ    تيزخود و سكاهاي هوم نـوش نسـبت بـه ايـاالت غربـي از      

نه (كند توجه مي جلب هان فهرستمهم ديگري كه پس از بررسي اي نكتة. اندبوده برخوردار
كه مشـاهده  چنان. هاستبوط به جايگاه بابل در اين فهرستمر،)با بحث حاضر چندان مرتبط

هـا  در اين فهرستكه همراه با اياالت غربي  بابل نه در كنار مراكز شاهنشاهي ايالت ،شود مي
اين امر به كاهش جايگاه تجاري و اقتصادي بابـل  پيشنهاد شده است كه  .شوديبر شمرده م

رشـد و پيشـرفت بابـل    كه پذيرفتني نيست، زيرا  )36 پور،ايمان(گردد در زمان داريوش بازمي
انـد  نويسندگان كالسيك ادعا كـرده  .(Stolper, p. 9)حتي تا زمان خشايارشا نيز ادامه يافت 

اكباتـان و بابـل    ،شـوش  ،جمشـيد خويش شامل تخت هايكه شاهان بزرگ در بين پايتخت
 .)417 بريان،(كنند هاي آنان را تأييد ميفتهنيز گ و مورخان امروزي هپيوسته در مهاجرت بود

ها زيرا جايگاه بابل در اين فهرست ،كنندانداز ديگري ترسيم ميي ايالتي چشمهااما فهرست
در ميان ساير ايـاالت برشـمرده    سادگي، بلكه بهنيست مقام پايتخت يك شاهنشاهيدرخور 

متشـكل از  ( جمشـيد هاي سابقاً منتشر نشدة تختنبشتهعالوه، نتيجة بررسي گلبه .شودمي
نشان داده است كه شاه بزرگ پيوسـته در ميـان شـهرهاي مهـم شاهنشـاهي       )متن 4500

جمشيد، شوش و اكباتان در رفت و آمد يا مهاجرت بوده، امـا بابـل جـايي در    همچون تخت
-،آثار فرهنگي هخامنشي كه از كـاوش از سوي ديگر(Tuplin, pp. 109-10)  ندارداين ميان 

-اين موضوع را تأييد مـي  اند نيزبه دست آمده در بابل دورة هخامنشيشناختي هاي باستان

كه بقاياي هخامنشي مكشوف از بابل بسيار كمتر از آن چيـزي اسـت    است حقيقت آن.كند
هـاي  كه بتوان از آن نتيجه گرفت شاهان پـارس از ايـن شـهر بـه عنـوان يكـي از پايتخـت       

   هـاي نبشـته در بحـث مربـوط بـه گـل    . (Schmidt, pp. 28-9)انـد كردهسلطنتي استفاده مي
  .كندتر خودنمايي مياي ملموساين موضوع به گونه ،جمشيدتتخ

  
  نقوش برجسته

 جمشيد و نقش رستم علي رغـم آنكـه توسـط پژوهشـگران     هاي يادماني تختنقش برجسته
اين نقـش  ترين شكوهبا . ، هنوز حاوي نكات فراواني هستنداندنامي مورد ارزيابي قرار گرفتهب

ايـن  . انـد ايي هستند كه نمايندگان ملل تابعة شاهنشاهي را به تصوير كشـيده هها آنبرجسته
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      ان بـر پلكـان شـرقي آپادانـاي     آورنـدگ نقـش برجسـتة هديـه   : هـا عبارتنـد از  نقش برجسـته 
، )ساختمان مركزي(بران بر درگاه شرقي كاخ سه دروازه نقش برجستة اورنگ ،جمشيدتخت

بران هاي اورنگپيكره ،)تاالر تخت(ه جنوبي كاخ صدستون بران بر درگااورنگش برجستة نق
و سـرانجام تنـديس داريـوش از     و جانشينانش در نقـش رسـتم   داريوش اول هايبر آرامگاه

در جهت نمايـان سـاختن    ي فوقهاهدف، تأكيد بر نكات ريز و درشت نقش برجسته. شوش
  . نشاهي استت شرقي در نظام سياسي شاهجايگاه اياال

كردن نمايندگان ملـل زيردسـت در خاورنزديـك     مجسماشتياق به  چنانچه معلوم است،
ايـن   بـه نحـوي ادامـة   نيز  دورة هخامنشي هاياي بس طوالني دارد كه نقش برجستهسابقه
خاصـي   هاي ايالتي و نظم و ترتيببرخالف فهرسترسد كه چنين به نظر مي. هستندسنت 

در اينجا منظـور فقـط بـه    ،)ديو به جز كتيبة( شدكه در برشمردن اياالت در آنها پيروي مي
. كردندهايي بود كه در پهنة آن زندگي مينمايش گذاشتن عظمت شاهنشاهي و تنوع مليت

مليت هر يك از نماينـدگان در   است كه تشخيص در رابطه با اين تصاوير ذكر اين نكتهالزم
استوار است، زيـرا  و اردشير دوم داريوش اول هاياهآرامگ برانهاي اورنگدرجة اول بر پيكره

  .كنداست كه به مليت او اشاره مي اينبشتهپهلوداراي در آنجا هر پيكره
بـه نمـايش   نفري در سه رديـف  بر پلكان شرقي كاخ آپادانا بيست و سه هيئت سه تا نه 

دربارة اين كه . شونديايي به حضور شاه بزرگ شرفياب ميكه هر يك با تقديم هدا انددرآمده
هـاي فراوانـي بـين    به صورت افقي خواند يـا عمـودي بحـث   بايستي هاي نمايندگي را هيئت

ري دارد تطرفـداران بيشـ   آنهـا  عمودي ، اما به طور كلي خواندنمحققان صورت گرفته است
(Root, p. 235). در اينجـا   رسـد به نظر مي. پيروي شده است همين رويكردجا نيز از در اين

بـه   ايـالتي وجـود دارد  هـاي  فاقد آن نظمي كه در فهرسـت اي مختلط و نمايندگان به گونه
كخ معتقدند كه درهم و برهم بودن ترتيب  برخي همچون هايدماري 1.اندتصوير كشيده شده

نماينـدگان  به اين شرح كه  ،نمايندگان در اين نقش برجسته صرفاً داليل هنري داشته است
از جامه و هداياي مشابهي  هايي كه از نظر جغرافيايي به يك منطقه تعلق داشتند وسرزمين

در يك  شاه بزرگ يا مشاورشبا موافقت  تراش وبنا به تشخيص استاد سنگ ،برخوردار بودند
هنگـي  هـاي فر ها و قرابـت اريك اشميت نيز به شباهت). 130 ،كخ( شدندقرار داده مي گروه

كنـد  ها كه در موقعيت آنان در نقش برجسته دخيل بـوده اسـت اشـاره مـي    برخي از هيئت
(Schmidt, p. 119).        اما نكتة بسيار مهم در نقـش برجسـتة مزبـور مسـلح بـودن برخـي از

                                                 
   :1389بهادري . و مردمان شرقي مجسم در آنها رك و آرامگاههاي سلطنتي نقش رستم جمشيدبراي بحث مفصل دربارة نقوش برجستة تخت. 1
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خود سكاهاي تيز به اعضاي هيئت نمايندگي سغد و خوارزم و :هاي اياالت شرقي استهيئت
ي اين امتياز بزرگ .اجازه داده شده است تا به صورت مسلح به حضور شاه بزرگ مشرف شوند

 نيز حاضـر هسـتند   جاكه در اين) اد و عيالمم(است كهحتي به نمايندگان مراكز شاهنشاهي 
   ايـن نكتـه نشـان     .(Ibid, pp. 87-8)ه برسد به نماينـدگان ايـاالت غربـي   اعطا نشده است چ

جايگاه بسـيار   اياالت شرقي و مردمان ساكن در آنها در نظام سياسي شاهنشاهيكه دهدمي
بـه مردمـان سـاكن در غـرب      وااليي را به خود اختصاص داده بودند و شاهان بزرگ نسـبت 

كافيست به ياد آوريم كه كوروش بزرگ پـس  .نگريستندمي آنانبرتر به  شاهنشاهي به ديدة
يـا حكومـت ايـاالت    خود به فرزنـد كهتـر يعنـي برد    ياز انتصاب كمبوجيه به عنوان جانشين

 ي از همـان ابتـداي تشـكيل   مردمـان ايـاالت شـرق   يعني .)141 بريـان، ( كندشرقي را اعطا مي
  . از اين جايگاه رفيع برخوردار بودندشاهنشاهي

بـر تخـت    شاه بزرگ ،شرقي كاخ سه دروازه يا ساختمان مركزيدرگاه  در نقش برجستة
شاهنشـاهي   اقوام نمايندةبيست و هشت  به وسيلة او سلطنتي جلوس كرده و اورنگ شاهي

كنـد و  ترتيب خاصي تبعيت نمـي ن از نظم و جا نيز قرارگيري نمايندگادر اين. شودحمل مي
مسـلح   امـا مجـدداً نكتـةمهم   . امپراتوري مد نظر بوده اسـت فقط القاي عظمت و گستردگي 

د از نماينـدگان سـغد و سـكاهاي    كـه عبارتنـ  بودن برخي از نمايندگان اياالت شرقي اسـت  
ا بـه  مصـر و ليديـه كـه بنـ     نمايندگان اياالت غربي مانند بابل و .(Schmidt, p. 120)خودتيز

برخـوردار   يامتيـاز  ، از چنـين دادنـد ين اياالت امپراتوري را تشـكيل مـي  تراعتقاد رايج مهم
نمايندگان مـاد و   ،خوده بر نمايندگان سغد و سكاهاي تيزالزم به ذكر است كه عالو. نيستند
  . بر خالف نقش برجستة پلكان شرقي آپادانا در اينجا مسلح هستندنيز عيالم

اي تقريباً مشابه نقـش  صحنه )تاالر تخت(ستون ه جنوبي كاخ صددرگا در نقش برجستة
جـا نيـز شـاه بـر تخـت      در اين. سه دروازه نمايش داده شده استدرگاه شرقي كاخ  برجستة

م شاهنشـاهي حمـل   اقوابر دوش بيست و هشت نماينده  او شاهي تكيه زده و اورنگ شاهي
از آن  هـا نيز مانند دو نقش برجستة پيشين قرارگيري پيكـره  نقش برجستهدر اين . شودمي

يندگان ماد و عيالم مسلح در اين نقش برجسته فقط نما. ندنيست نظم مورد انتظار برخوردار
اياالت شرقي سلب شـده اسـت و آنـان بـرخالف دو نقـش       و اين امتياز از نمايندگانهستند

م شدن نمايندگان ايـاالت شـرقي از ايـن    محرو رسدبه نظر مي. برجستة قبلي مسلح نيستند
كـه توسـط هرتسـفلد در گوشـة      پـي بنـا   جب كتيبةبه مو .داشته استامتياز علتي سياسي 

 ساخت اين كاخ توسط خشايارشا آغاز و بـه وسـيله   جنوب شرقي كاخ صدستون كشف شد،
نويسـندگان  رخـي از  ب،از طرفـي ديگر  .(Ibid, p. 128)جانشين او اردشير اول تكميـل شـد   

. اسـت  بـوده  جانشيني لةاند كه مربوط به مسئهايي در باختر اشاره كردهكالسيك به شورش
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كه جانشيني پـدر را حـق   پس از جلوس خشايارشا بر تخت سلطنت برادر ارشدش آريارمنه 
نيـز ظـاهراً از وي حمايـت     در باختر سر به شورش برداشت و مـردم بـاختر   ،دانستخود مي
 داشـت ايي چنـد او را از ادامـه شـورش باز   موقع خشايارشا با اعطـاي امتيازهـ  در اين  .كردند

اردشير اول نيز پس از جلوس بر تخت با شـورش اردوان در بـاختر كـه در بـه      .)1101 بريان،(
سرانجام اردشير بـا اعـزام   . ، مواجه شدبود خود اردشير نقش مهمي ايفا كرده قدرت رسيدن

هر چند ايـن دو شـورش بـزرگ     .)1200 همـان، ( سركوب كردسپاهي به باختر اين شورش را 
، اما بعيد نيست دامنة آنها به كل منطقة شمال شرق مربوط به دو ايالت سغد و خوارزم نبود

 نماينـدگان  از توان سلب امتياز حمل اسلحهشايد ب .ه باشدنيز كشيده شد قلمرو شاهنشاهي
را واكنشـي از سـوي قـدرت    سـتون  ددر نقش برجستة درگاه جنـوبي تـاالر ص   اياالت شرقي

  .دانست مركزي نسبت به اين دو رويداد
بر فراز آرامگاه داريوش در نقش رستم وضع به كلـي   مجسم انبراورنگ ةدر نقش برجست

هـايش بـر   يستاده است كه پايها در اين نقش برجسته داريوش بر روي اورنگي .متفاوت است
ترتيبي كامالً منظم بـه   نمايندگان به. شودروي دوش سي نمايندة قوم شاهنشاهي حمل مي

ا نمايندگان مراكز شاهنشاهي كه عـالوه بـر مـاد و عـيالم     ابتد: انددنبال يكديگر تصوير شده
بنـا بـه   (نمايندگان اياالت شـرقي   پس از اينان، .حضور دارد در ميان آنان پارس نيز نمايندة

. آينـد از پـي مـي   نمايندگان اياالت غربيقرار دارند و سپس ) اهميتشان درنظام شاهنشاهي
 -شـرق  -گيري نماينـدگان از رويكـرد مركـز   شود، در ترتيب قرارهمان طور كه مالحظه مي

قدم بر نمايندگان اياالت غربـي نمـايش   غرب پيروي شده است و نمايندگان اياالت شرقي م
تمـامي   ايندگاننم كند حمل اسلحه توسطاي كه در اينجا جلب توجه مينكته. اندداده شده

كـه تمـامي   ، بلنيسـت  ياز مختص يك يـا چنـد قـوم شاهنشـاهي    ديگر اين امت .اياالت است
 وحـدت و تسـاوي در ايـن شاهنشـاهي    زيبـا از   است نمايندگان از آن برخوردارند و نمايشي

  .پرعظمت
تنـديس   رسد كـه  به نظر مي. در شوش كشف شد 1972تنديس داريوش در ژانوية سال 

اردشير اول  ، اما بعدها احتماالً در زمانابتدا در معبد آتوم در هليوپويس در مصر قرار داشته
مجسـمه،   بر سمت چـپ و راسـت پايـة    .(Vogelsang, p. 104)به شوش انتقال يافته است 

بر سمت چپ  1-12(به تصوير كشيده شده است  دوازده پيكرة نمايندگان شاهنشاهيرديفي از 
            هــا بــه حالــت زانــو زده بــر روي كــارتوش يــا  ايــن پيكــره ).بــر ســمت راســت آن 13-24پايــه و 

 در رأس آنان نماينـدة . نام سرزمين هر يك از آنهاستكه دربردارندة اندنشسته اي نام ـ حلقه 
شان مانند لباس، مدل مو و غيـره بـه    پارس قرار دارد و نمايندگان با خصوصيات كامل قومي

پـارس، مـاد، عـيالم، هـرات، پـارت،      : عبارتند از اينان. (Roaf, p. 79)اند  تصوير كشيده شده
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باختر، سغد، آراخوزيا، زرنگ، ثتگوش، خوارزم، سـكاهاي آن سـوي سـغد، بابـل، ارمنسـتان،      
   مالحظـه  . سارد، كاپادوكيه، تراكيه، آشور، عربسـتان، مصـر، پوتيـا، حبشـه، مكـا، هينـدوش      

  .غرب مدنظر بوده است -شرق -شود كه در اينجا نيز رويكرد مركزمي
 
  جمشيدهاي تختنبشتهگل

به سرپرستي  شناسي دانشگاه شيكاگوتوسط موسسة شرق 1930هايي كه در دهة در كاوش
بـه خـط    مكتـوب گلـي   نبشتةهزاران گل ،ندهرتسفلد در تخت جمشيد صورت گرفت ارنست

 )5 ؛ رك، گريسـون و روت، فارسـي باسـتان  و بابلي  ،فريگي ،يوناني ،و در مواردي نيز به خط آرامي(عيالمي 
استحكامات دفاعي صفه  ها در گوشة شمال شرقي جايي كه مجموعةنبشتهگل. كشف شدند

. معروف شدند» هاي بارونبشتهگل«به  و به همين دليل ندخاك بيرون آمدقرار داشت از دل 
يافتنـد كـه تحـت    ك انتشار وتوسط ريچارد هل 1969لوح در سال  دو هزار و هشتاد و هفت

به دوران داريوش اول بـوده   متعلقتماماً  هانبشتهگل. شوداز آنها ياد مي  PFعنوان مجموعة
. )سلطنت داريوش 28تا  18از سال ( اندم تاريخگذاري شدهق 494تا  509هاي  و بين سال

منطقـةپارس و  بايگـاني و توزيـع مـواد غـذايي در دو     ،ثبت ،مربوط به برداشت هاي بارومتن
بـه نمـايش    را قتصـادي و اداري شاهنشـاهي  از نظام پيشرفتة اگوياو تصويري  عيالم هستند

در . بندي كـرد گروه طبقهخاصي به سي و دو  هاي بارو را بنا به قاعدةك متنوهل. گذارندمي
اهميت بسـزايي   از هاي مسافرتي معروف هستندكه به متن Qهاي نوعاين اسناد، متنميان 

تصـادي و اداري  ر نظـام اق در بـاب جايگـاه ايـاالت شـرقي د     را مهمـي  برخوردارند و حقايق
-به سيصد و چهار مـتن بـالغ مـي    هااسناد مزبور كه تعداد آن. دهندبه دست مي شاهنشاهي

اگون شاهنشاهي مسـافرت  مربوط به توزيع جيره ميان مسافراني است كه به نقاط گون ،شود
شود حامـل مجـوز    اشاره مي ها به آنانمسافراني كه در متن.(Hallock, pp.40-45)كردندمي

ــده    ــر ش ــند مه ــا س ــي ( ايي ــه عيالم ــب) halmi: ب ــا  از جان ــاه ي ــاتراپ ش ــاالت  س اي
هـايي كـه بـه فاصـلة يـك روز       كه با ارائة آن به ايستگاه (Vogelsang, p. 166)گوناگونبودند

دريافــت  امپراتــوري مســتقر شــده بودنــد، آذوقــة ســفر ر سرتاســرراهپيمــايي از يكــديگر د
نقـاط   اما ،جمشيد و شوش استمبدأ و مقصد اكثر اين سفرها تخت.(Lewis, p. 2)كردند مي

تـاريخ و   ،اطالعاتي از قبيل مبدأ و مقصـد سـفرها  هادر اين متن .شوندديگر را نيز شامل مي
نيز صادركننده مجوز سـفرها ارائـه   كاالها و  ووالن تحويل دهنده و دريافت كنندةمساسامي 

د كه اياالت شرقي و شوآشكار مي 1هاي مذكور در آنهاها و مكانبا نگاهي به متن .است شده

                                                 
  85-103: 1389بهادري . بندي و تفسير اطالعات مذكور در آنها ركطبقه هاي مسافرتي وبراي آگاهي بيشتر از متن .1
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نقش و حضـوري   ر نظام اقتصادي و اداري شاهنشاهيد آوراي حيرتبه گونهها نمايندگان آن
تصـاص  را بـه خـود اخ   سـفرها  پس از مراكز شاهنشاهي كه مقصد بسـياري از . ال داشتندفع

و ) بـار  10(ديگري تكـرار شـده    مركزيت قندهار بيش از هر ايالت ايالت آراخوزيا به ،اندداده
در  1974ان شناختي كـه در سـال   هاي باستدر كاوش .هاستمبدأ يا مقصد بسياري از سفر

ي بـارو  هـا نبشتهنبشتة عيالمي هخامنشي مشابه گلدو گل ،كهن قندهار صورت گرفت قلعة
ق نظـام اداري  ثير عمينبشتة مزبور گواه نفوذ و تأدو گل. (Helms, p. 20)كشف شد  جادر آن

شود كه در مركز هر يـك  و اقتصادي شاهنشاهي هخامنشي در اين منطقه است و معلوم مي
 ،وجـود داشـت   اداري به همان سبكي كه در مركـز شاهنشـاهي   تشكيالتي شرقي، از اياالت

 9به ترتيب (كرمان و هند  پس از آراخوزيا،.(Stolper and Tavernier, p. 17)پديد آمده بود
 امـا نكتـة  . بعدي قرار دارنـد  در جايگاه) بار 2و  3به ترتيب (و باختر ) هرات(و آريا ) بار 7 و

پايتخـت ايالـت    ،سـارد . هاي مسافرتي استرنگاياالت غربي در متنحضور كم ،برانگيزتعجب
هر كدام يكبار در اين اسناد ) گرتياسه( آشور و ساگارتيا ،مصر ،هاي بابليالتليديه دو بار و ا

هـاي مسـافرتي   در مـتن و اياالت غربي كـه   ارتباط كم ميان مراكز شاهنشاهي. اندذكر شده
توجه شاهان بزرگ به ايـاالت غربـي كـه در آثـار     . راحتي قابل تفسير نيستبه ،بازتاب يافته

 ،انـد يافته است و اهميتي كه آنان براي اياالت غربي قائل بودهنويسندگان كالسيك انعكاس 
، ارتبـاط تنگاتنـگ ميـان مراكـز و     در مقابـل . آيدهاي مسافرتي جور در نميبا محتواي متن

ر نظـام اقتصـادي و اداري   سترده داي گاياالت شرقي به گونه. توجه استاياالت شرقي جالب
  . اندهبرخوردار بود نيز از مزاياي آنادغام شده و  شاهنشاهي

كه بابل نه در كنار مراكز شاهنشاهي  هاي ايالتي مالحظه شددر بحث مربوط به فهرست
بار اشاره هاي مسافرتي نيز به بابل تنها يكدر متن. شدبرشمرده ميكه به همراه اياالت غربيبل

-بابل را در ميان پايتخـت  كه اين حقيقت برخالف ادعاهاي مورخان يوناني است. شده است

هـاي سـابقاً   نبشـته پيشتر اشاره شـد كـه در گـل   . اندهاي سلطنتي شاهنشاهي قلمداد كرده
اسـت كـه    آن اين شواهد نشان دهندة. نگ استرحضور بابل بسيار كمنيز  منتشر نشدة بارو

حكم يك ايالت معمولي را داشته و و اداري شاهنشاهي پارس اقتصادي ،بابل در نظام سياسي
  .هاي هخامنشيان خارج كردت پايتختبايستي آن را از فهرس

  
  شناختيهاي باستانداده

در شمال تا سند در جنوب را وسيعي از سيردريا  منطقة هخامنشي اياالت شرقي شاهنشاهي
همـان   .جـا ممكـن نيسـت   يك هاشناختي آنزمينة باستان پرداختن به بنابراين گيرند ودر مي
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توان به دو دستة شـمالي  هاي ايالتي را ميطور كه ذكر شد، اياالت شرقي مذكور در فهرست
 كه شودپرداخته مي به اياالت شماليپژوهش حاضر  ، در ادامةبنابراين .و جنوبي تقسيم كرد

، سـغد و  بـاختر : اينها عبـارت بودنـد از  . قرار گرفته بودند اهيشاهنشدر شمال شرقي قلمرو 
نيـز   در آثار مورخـان كالسـيك   شمالي و جنوبي ةتقسيم اياالت شرقي به دو منطق. خوارزم

و سـپس ايـاالت جنـوبي     ها ابتدا اياالت شماليدر فهرست .)1552 بريان،( مشاهده شده است
در آن قـرار داشـتند تحـت عنـوان      شـمالي  اياالت اي كهامروزه از منطقه. اندبرشمرده شده

تأسـيس ازبكسـتان،   اين منطقه شـامل كشـورهاي تـازه    .شودياد مي» غرب آسياي مركزي«
اي كه پيشاپيش بايستي بـه  نكته.شودهايي از افغانستان ميتاجيكستان، تركمنستان و بخش

بـراي بحـث   ( تمواد فرهنگي و آثار هخامنشي در اين منطقه اس شديد كمبود ،آن اشاره شود
  .)1389ويژه در دورة هخامنشي، رك بهادري شناسي غرب آسياي مركزي، بهجامع دربارة باستان

 1ياز تپـه  در كاوشپس از (شود ياد ميياز  تحت عنوان دورةاز عصر آهن آسياي مركزي 
 دوران مذكور خود به سه مرحلة. )3ماسون .م در تركمنستان جنوبي توسط 2مرغيانه واقع در

 هـايي همچـون  محوطـه كه عالوه بر خود يازتپه در  ،Iسفال ياز . شودتقسيم مي IIIتا  Iياز 
ساز و خشن و گـاهي  سفالي است دست ،در ازبكستان نيز به دست آمده است 4تپه كوچوك

به تعـداد اسـتقرارها    آهن در عصر .نيز ادامه يافت گريمنقوش، اما سنت سفال با چرخ سفال
مجهز به سيستم آبياري  اغلب آنها. تر شدندها نسبت به دوران مفرغ بزرگوده شد و آباديافز

هنگاري عصر آهن منطقـة مـورد   گا همانا ،مسئلة پيچيده. رونقي داشتندو كشاورزي پربوده 
در  شوروي سابق و فرانسوي كـه  شناسانباستان. بحث است كه همچنان مورد اختالف است

در حاليكـه  . وت و گـاه متناقضـي دارنـد   نظريـات متفـا   ،انـد اين حوزه كاوش و تحقيق كرده
تاريخگـذاري   مق 750 -1000را بـه  ) هـن قـديم  عصـر آ ( Iيـاز   دورة روس شناسانباستان
كه چندي است ابتكـار   فرانسوي شناسانباستان ،(Masson and Sarianidi, p. 158)اندكرده

يـاز   دورة 14گذاري كربن با استفاده از روش تاريخ اندفتهاين منطقه به دست گر عمل را در
I يـاز   ، پژوهشگران شـوروي دورة به همين ترتيب. برندم به عقب ميق دوم را به نيمة هزارة

II  م و ياز ق 550-750را بهIII  هـا فرانسـوي اماكنند، م تاريخگذاري ميق 350-550را به 
در . انـد م تاريخگـذاري كـرده  ق 330تا  – 600/700را به   IIIم و ياز ق 1100را به  IIياز 

اما  ،هخامنشي است تقريباً همزمان با دورةIIIو  IIياز  هايدوره شورويگاهنگاري محققان 

                                                 
1. Yaz Depe 
2. Margiana 
3. M. Masson 
4. KuchukDepe 
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گاهنگـاري  در خصـوص   البتـه  .قائلند دو دورة فوق تر برايمحققان فرانسوي به تاريخي كهن
  .(Genito et al, p. 124)ها نيز ترديدهايي وجود داردپيشنهادي فرانسوي

رشـد و   IIIو  IIهاي ياز دوره در دهد كههاي باستانشناسان روس نشان مينتايج كاوش
هـاي  سـاز جـايگزين سـفال   هاي چرخسفال: آسياي مركزي رخ داد غرب رفت زيادي درپيش

خت مراكز مذهبي دوباره ظـاهر  و معماري يادماني و سا ندشد  Iياز  دورة ساز و خشندست
كيلـومتر   60تـا   50،ندهاي آبياري كه براي امر كشاورزي در اين دوره ساخته شدكانال. شد

شود اين است كه چه سوالي كه مطرح مي. (Masson and Sarianidi, p. 155)طول داشتند 
سـاخت  ؟ زيـرا  هاسـت داشت قـرار سازمان و تشكيالت سياسي در پس اين رشـد و پيشـرفت   

مـورد بحـث    در دورة. هاي يك قبيله بوده استي اين چنين بزرگ خارج از تواناييهايكانال
. در سطح زندگي مردمان اين منطقه به وقوع پيوسـت  تغييرات اقتصادي و اجتماعي ناگهاني

 سـان شناباسـتان . مراكـز صـنعتي تبـديل گشـتند     استقرارهاي بزرگ داراي ارگ شدند و به
، ه اسـت زا بـود درون شوروي و فرانسوي در اين مورد كه منشأ اين رشـد و تحـول محلـي و   

. و مـاركوارت و  .، برخـي هماننـد ي  از طرف ديگـر . (Boucharlat et al, p. 489)ترديد دارند
معتقـد بودنـد كـه پـيش از ظهـور       ،اول اوستا بارتولد با استناد به متون زرتشتي و در درجة

حضـور داشـته   در اين منطقـه   به مركزيت بلخ و خوارزم اياياالت سازمان يافته هخامنشيان
نيز و سـاريانيدي  ماسـون . )زيرچـاپ  فيروزمنـدي و بهـادري  بـراي بحـث بيشـتر، رك    (است 

را  هخامنشي در بلخ وجود داشته كه نفوذ خود يك هستة سياسي در پيش از دورة معتقدند
، امـا  (Masson and Sarianidi, p. 162)بسـط داده بـود    و شايد تا هرات و سـغد  تا مرغيانه

   ده اسـت رد شـ  همـواره  وجود پادشاهي بلخي در دورة مقدم بـر ورود پارسـيان بـه منطقـه    
(Frye, p. 79).  

زيـرا   ،مشـخص نيسـت   دقيقـاً  هخامنشـي  انضمام آسياي مركزي بـه شاهنشـاهي   تاريخ
اي به اين وادي نشان نداده كمترين عالقه تا هنگام لشكركشي اسكندر نويسندگان كالسيك

زبان  بر سخن ديگري ،هابا ماساژت بزرگ نبرد نهايي كورش و به جز شروح مختصري دربارة
ه آسياي مركزي و تصرف آن را معموالً رخان امروزي تاريخ لشكركشي كورش بمو .اندنياورده

زيرا داريوش در  ،)108بريان،( هنددم قرار ميق 540تا  546هاي بابل و بين سالقبل از فتح 
شود كه پـيش از  شمارد و مشخص ميبر ميبيستون تمام اياالت شرقي به جز هند را  كتيبة

   .(Vogelsang, pp. 100-101)او كورش اين نواحي را به امپراتوري منضم ساخته بود
از . داردساسي وجود گاهنگاري عصر آهن آسياي مركزي مشكالت ا اشاره شد كه در باب

 ، امـا وضـعيت دربـارة   به خوبي شـناخته شـده اسـت    Iياز  ميان سه مرحلة دورة ياز، مرحلة
اند ايـن دو مرحلـه را   به طوري كه محققان هنوز نتوانسته، اين گونه نيست  IIIو   IIاحلمر
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  IIياز  بايستي جدا از دورة  IIIياز  دانند كه آيا دورةاز يكديگر جدا سازند و حتي هنوز نمي
كمبود آثار و مـواد فرهنگـي   مسئلة .(Boucharlat et al, p. 490)در نظر گرفته شود يا خير 

وط به گاهنگاري از سـوي ديگـر مـانع ترسـيم تصـويري      هخامنشي از يك سو و ابهامات مرب
لذا بـا وقـوف بـر چنـين معضـالتي      . شوندروشن دربارةحضور هخامنشيان در اين منطقه مي

شناختي هاي باستانها و كاوشمربوط به هخامنشيان كه از بررسي ار ماديآث شودتالش مي
در جهت بازسازي جايگاه اياالت شـرقي در شاهنشـاهي هخامنشـي مـورد      اندبه دست آمده

  . برداري قرار بگيرندبهره
  

  در مرز پارت و باختر1اولوغ تپه
كيلـومتري   15در  وه كوپـت داغ در تركمنسـتان جنـوبي   رشته ك محوطة اولوغ تپه بر دامنة

 هفتـاد  و اوايـل دهـة   شصـت وطهدر اوخر دهةحاين م. با آن كشور واقع شده است مرز ايران
هـاي كالكولتيـك   كـاوش شـد و وي مـواد فرهنگـي از دوره     2سـاريانيدي  .و توسـط  ميالدي

تـا   2001از سال تركمن  –هيئت فرانسوي . تا عصر آهن را در آن شناسايي كرد) IIنمازگا(
نـد  تـر دسـت يافت  پرداخته و به يك گاهنگاري طوالني مجدداً در اين تپه به حفاري  2003

ساختماني بر روي يك  ،متر ارتفاع دارد 30كه  بر نوكتپة مذكور). IIIو   IIتا ياز   Iنمازگا (
ــده    ــا ش ــتي بن ــكوي خش ــت    س ــده اس ــده ش ــگران ارگ نامي ــوي كاوش ــه از س ــت ك         اس
(Boucharlat et al, p. 480) . چنين نامگذاري آن است كـه بنـاي فـوق در بلنـدترين     دليل

هـاي  ، زيـرا بررسـي  وسيع شهري پايين تپه مسـلط اسـت   نقطة تپه قرار گرفته و بر محوطة
مربعي اسـت   ارگ داراي پالن. ژئومغناطيس نشانگر ساختارهاي شهري در اين محوطه است

      هـايي بـه ابعـاد    شـت متر است همراه با يك پالن دروني منظم كه بـا خ  43كه هر ضلع آن 
هـاي  ها در حقيقت اسـتاندارد خشـت  خشت. است متر بنا شدهسانتي  60/52 × 30/26 × 9

. )4تصـوير  ( عي هخامنشي كـامالً متفـاوت اسـت   هاي مربعصر آهن منطقه است و با خشت
تاريخگذاري شده، در سمت جنوب واقع اسـت و    IIIو   IIياز  هايورودي ارگ كه به دوره

پوشـش سـقف ارگ   . شـود پلكاني است كه به طبقة فوقاني منتهي مي ،ورودي مقابل دروازة
پوشـش   هـا ضخامت ديوارها و عـرض كـم اتـاق   توجه به  بااما حفاران  ،هنوز مشخص نيست
) به طـرف داخـل  ( متري ديوار بيروني 2 به فاصلة. (Ibid, p. 481)دانندطاقي را محتمل مي

كـه فضـايي   ديـوار ديگـري وجـود دارد     ،هـايي هسـت  ها و فرورفتگيكه دربردارندة تيركش
به عنوان انبـار   در آن هاي موجودي را به وجود آورده است كه با توجه به يافتهكريدور مانند

                                                 
1.Ulug Depe 
2.V. Sarianidi 
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ق اتـا  سـه وجود  چيزي كه در ارگ توجه كاوشگران را جلب كرده. خيص داده شده استتش
 هـاي مهرها و اثر مهرها در آن است و در نتيجه از اين اتاق هاي انبار وموازي و كشف خمره

اما به نظر  ،شده استهرچند تنها قسمتي از ارگ كاوش. نداموازي تحت عنوان انبار ياد كرده
پلكاني كه هاي روي ديوار بيروني، ها و تيركشهايي از قبيل سلسله فرورفتگيحفاران ويژگي

 تپـه  ماد در نوشيجان يادآور معماري دورة ،موازي باريك هايبرد و اتاقبه طبقة دوم راه مي
مانند بنـاي  تپه،ه اولوغ ، ارگاز اين گذشته. (Ibid, p. 485)هستند  )5تصوير ( و گودين تپه

در نوشيجانبه  استقرار متأخر .راي استقرار متأخري استعالوه بر استقرار اصلي دا ،نوشيجان
هـاي مـوازي   ساختار اتـاق . (Stronach, p. 236)گذاري شده استم تاريخنيمة قرن ششم ق

از جملـه در بـرج جنـوب     ،هخامنشي نيز ديده شده است در دورة ماد عالوه بر بناهاي دورة
هاي اولوغ تپه با قالب سفال.  (Huff, p. 377)جمشيدآپادانا در تخت ساختمان عظيم شرقي
هـاي  كند و به عقيدة حفاران اين قالـب سياي مركزي فرق ميهاي معمول عصر آهن آسفال

هـاي  بـه دسـت آمـدن سـفال     ،مهمنكتـة . جديد از فالت ايران به اين منطقه وارد شده است
مزبور فقـط از سـطح تپـه بـه      هاياما سفال ،است از اولوغ تپه هخامنشيپوست تخم مرغي 

 ،هنوز به صورت يك معضل باقي مانده اسـت  تاريخگذاري ارگ. دست آمده نه در خود ارگ
. هنوز حل نشده اسـت   IIIو   IIياز  هايمسئلة گاهنگاري دوره زيرا همان طور كه ذكر شد

 دهـد كـه ارگ در دورة  هاي پوست تخم مرغـي نشـان مـي   و سفال  IIIاما حضور سفال ياز 
تـرين  ا به عنوان محتملمادي بودن آن ر كاوشگران .چنان كاربرد داشته استهخامنشي هم

 يشروي مادها به سمت شرقپ اينديدگاه رايج كه ،كه اگر چنين باشد اندفرضيه مطرح نموده
-رد مـي  ،نـه مسـتقر سـاختن نهادهـاي اداري     هساي محلـي بـود  بيشتر به شكل اتحاد با رؤ

  .(Boucharlat et al, p. 494)شود
  
  در باختر 1تپه آلتين
واقـع در شـمال    هايي است كه در اين دوره در واحـة بلـخ  استقرار تپه يكي از سلسلهآلتين 

 10ها معروف به آلتـين  اين محوطه يكي از مهمترين در هاكاوش. مركزيت داشت افغانستان
ها كه از سوي يكي از ساختمان. توسط ساريانيديمنجر به كشف دو ساختمان يادماني شدند
. مربع اسـت متر 55×80به ابعاد  وي كاخ تابستاني ناميده شده است داراي پالن مستطيلي و

و حياط است كه در هر هاي مربعي شكل ساخته شده استداراي داختمان كه از خشتاين س
 10ديگـر سـاختمان در آلتـين   . (Sarianidi, p. 76-81)هايي احاطه شده اسـت طرف با رواق

                                                 
1.Altin Depe 
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ن ايـن سـاختما  . متر طـول دارد  36كه هر ضلع آن  داراي پالن مربعي است) زمستانيكاخ (
است از يك حياط باز كه هاي مربعي نوع هخامنشي ساخته شده است و عبارت نيز با خشت
سـاختمان  ( پالن اين دو كاخ يادآور سـاختمان مـذهبي  . است هايي احاطه شدهتوسط رواق

QN3(  دهانة غالمان هستند)،10هـاي كـاخ زمسـتاني آلتـين     اتاق. )6تصوير ()145شراتو 
هاي يافتـه شـده در سـاختمان    ابل مقايسه با نمونههاي پله دار است كه قدربردارندة محراب

هاي كـاخ زمسـتاني   رسد كه شباهتبه نظر مي. (Ball, p. 641)دهانه غالمان است  6شمارة 
 ،)هـا از نظر معماري و هـم از نظـر محـراب    هم(غالمان  با ساختمان مذهبي دهانة 10آلتين

ان نيز به نوبة خود غالم ساختمان مذهبي دهانة. ساختمان استاين  نشانگر كاركرد مذهبي
ــا بناهــاي تخــت     ، بنــابراين .)145 شــراتو،( اســت جمشــيد مقايســه شــدهاز نظــر معمــاري ب

، برخـي  حـال امـا بـا ايـن    . هسـتند  آشكارا هخامنشـي  10در آلتين  هاي مكشوفساختمان
در حاليكـه  . داننـد محققان شوروي آن را متعلق به پادشاهي بلخي و پيش از هخامنشي مي

مورد قبول اكثريت محققـين واقـع نشـده    فرضي  وجود اين پادشاهي ،همانگونه كه ذكر شد
  .است
  
  در خوارزم 1گيركاللي

آرال و در هر دو سوي رودخانـه آمودريـا در    سرزمين خوارزم در كنارة جنوب شرقي درياچة
ام خوارزم براي اولين بار در كتيبة بيستون ظـاهر  ن. است شمال ازبكستان امروزي واقع شده

هـاي هـرودوت از ايـن سـرزمين     قان بر اساس اوسـتا و نيـز توصـيف   برخي از محق. شودمي
ته وجود داشـته  پيش از هخامنشي يك حكومت سازمان ياف معتقدند كه در خوارزم در دورة

                              نيســــت  دركي بــــراي تقويــــت ايــــن فرضــــيه در دســــتكــــه البتــــه هــــيچ مــــ
  . )فيروزمندي و بهادري زيرچاپ؛ 198-200 بهادري،(

گير كه ساخت آن شهر كاللي. ودريا قرار گرفته استآم رودخانة چپگير بر ساحل كاللي
 1000× 600و فضايي حـدود   )7رتصوي(ي شكل است مستطيلهرگز كامل نشد داراي پالني 

 متـر  15بـا   يديـوار  اين شـهر كـه بـه وسـيلة    . (Rapoport, p. 513)پوشاندرا مي متر مربع
هاي شـهر  درون ديوار. هاي بزرگ و چندين دروازه استضخامت احاطه شدهدربردارندة برج

در ابعـاد   يمربعـ  داراي پالني كاخ مانند يساختمان :فقط يك ساختمان شناسايي شده است
هـا و  اي دو حياط دروني است كه به وسيلة اتـاق اين كاخ دار. )8تصوير ( مربعمتر 80×  80

هـاي  چهـار ايـوان اسـت و كـه از ويژگـي     هـا داراي  اطيكي از حيـ . شودتاالرهايي احاطه مي

                                                 
1.Kalal-i Gir 
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 آن انةوجود پايه ستون در اين كاخ نشـ  .(Schmidt, p. 72)شاخص معماري هخامنشي است
ياري سـتون را آموختـه بودنـد،    سقف به برپاداشتن  است كه سازندگان آن بدون شك نحوة

. )بهـادري و فيروزمنـدي زيرچـاپ   ( اي كه تا آن زمان در آسياي مركزي ناشناخته بودشيوه
. دهـد هاي مربعي نوع هخامنشي تشكيل ميگير را خشتاصلي ساختمان كاخ كالليمصالح 
     حضـور پارسـيان هخامنشـي ارتبـاط     هاي به دست آمده از اين كـاخ كـه مسـتقيماً بـا     يافته
يك ريتون  و) 9تصوير ( از جنس مرمر ، عبارتند از سرستوني به شكل سر يك عقابيابدمي

هاي گير و يافتهكالليشيوه و سبك معماري ساختمان . )10تصوير ( هخامنشي گلي شاخص
 مقر ساتراپ مزبور را محوطة بسياري از پژوهشگرانكه سبب شده است  به دست آمده از آن

  .(Stavisky, p. 53)هخامنشي بدانند خوارزم در دورة
  

  نتيجه
اسناد اداري از مراكـز شاهنشـاهي هخامنشـي    يادماني و  نقوش برجستة،هاي سلطنتيكتيبه

اداري و ،سياسـي  هـاي اي در نظـام هاي شرقي بـه طـور گسـترده   دهند كه ساتراپينشان مي
السـيك جـز در مـواردي معـدود     ن كهر چند مورخا. بودند شاهنشاهي ادغام شده اقتصادي

كه اين اياالت در نـزد شـاهان    كننداما آثار فوق ثابت مي ،انددربارة اين مناطق سكوت كرده
تي منجـر بـه ايـن    فقر منـابع مكتـوب نبايسـ    .اندنشي از اهميت خاصي برخوردار بودههخام

درسـت  . انـد تـري داشـته  سبت به اياالت غربي جايگاه پايينن شرقي اياالت كهبرداشت شود 
در شرق تاكنون  كرداي سلطنتي همانند آنچه كه شوش را به سارد متصل مياست كه جاده

ا ارتباط مستمر ميان اياالت شرقي و مراكز شاهنشاهي كه در ام ،نشده شاهنشاهي شناسايي
هـا در شـرق   دهد كه يقيناً نظير همين جادهنشان مي ستجمشيد بازتاب يافته ااسناد تخت

 كه دال بر نفوذ شاهنشاهي بـر ايـاالت شـرقي اسـت    حقيقت ديگري . است نيز وجود داشته
هـاي رايـج در   زبـان كه الفباي چنان،است ة زبان ديواني شاهنشاهيكاربرد زبان آرامي به مثاب
مـواد  . انـد آرامي هخامنشي اقتباس شـده ز زبان سغدي و خوارزمي ا ،اين مناطق مانند بلخي

. در آسياي مركزي است نيز گواه تأثير شاهنشاهي) ه اندكاگر چ(فرهنگي و آثار هخامنشي 
 مة نخسـت هـزارة اول ق  اگر چه رشد و پيشرفت زندگي شهري در آسياي مركزي كه از نيم

تـأثير  اين روند هخامنشي بر  ه است، ظهور شاهنشاهيمنشأ محلي داشت احتمال، بهآغاز شد
  .ه استگذاشت مثبت
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  .)Boucharlat et a.l 2005:fig.2(آن ارگ اولوغ تپه و بخش كاوش شدة :4 ويرتص
 

 
  .)Boucharlat et al. 2005: fig. 9( پالن: نوشيجان و گودين :5تصوير

  

)1(  
  

)2(  
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)3( 
و )Sarianidi 1985: fig. 5( 10آلتين ) 2(زمستاني  و) 1(تابستاني  هايكاخپالن : 6تصوير

 )1375شراتو ()3(دهانة غالمان QN3ساختمان

 
  (Tolstov 1953: pl. 53)گيرپالن كاللي :7تصوير

 
 (Stavisky 1989)گيركاخ مكشوف در كاللي بازسازي :8تصوير

 
 (Tolstov 1953: pl. 61)گيرهاي مكشوف در كالليقطعات سر ستون: 9يرتصو

 
 (Tolstov 1953: pl. 62)گير در كاللي ريتون مكشوف: 10يرتصو
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