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چکیده
هنرررر هخامنشررری ،هنرررری ترکیبررری اسرررت کررره در نهایرررت ظرافرررت و زیبرررایی جلررروهگرررری مررریکنرررد .یکررری از
ظریفتررین مصرنوعات هنرمنردان قلمررو هخامنشری ،ظرروف فلرزی برهویرژه کاسرههرا هسرتند .کاسرههرای هخامنشری
یکرری از مرردارک مهمرری اسررت کرره از منرراطق مختلررف شاهنشرراهی بررهدسررتآمرردهاسررت .برخرری از ایررن کاسررههررا
دارای کتیبررة سررلطنتی مرریباشررند کرره حرراکی از اهمیّررت ایررنگونرره از ظررروف در دربررار هخامنشرری اسررت .ایررن
کاسرررههرررا اطالعرررات ارزشرررمندی در زمینرررة فلزکررراری ،شررریوة تزئینرررات ،تکنیرررک سررراخت ،ارتباطرررات تجررراری،
اجتمرراعی ،اقتصررادی و هنررری در اختیررار افررراد صرراحب فررن قرررارمرریدهررد .پررژوهش پرریش رو سررعی بررر آن دارد بررا
نگرراهی توصرریفی -تحلیلرری و بهرررهگیررری از مطالعررات کتابخانررهای و تجزیرره و تحلیررل نقررو  ،تزئینررات و شررکل
کاسررههررا ،اهمیّ رت و جایگرراه کاسررههررای فلررزی را در جامعررة هخامنشرری مررورد مطالعرره قررراردهرردا همچنررین تررال
مرریشررود بررر اسرراس مطالعررات تطبیقرری میرران کاسررههررا و پیالررههررا و بررسرری حرروزة پراکنرردگی آنهررا ،منش ر اقتبرراس
شررکلی و تزئینرری در سرراخت کاسررههررای فلررزی هخامنشرری مشررخد و تحلیررلگررردد .نتررایج حاصررل از ایررن بررسرری
حرراکی از گسررتردگی کاسررههررا و پیالررههررای فلررزی هخامنشرری بررهویررژه نرروع زورقرری آن ،در سرتاسررر شاهنشرراهی
اسررت .وجررود آرایررههررای گیرراهی هررمچررون گررل نیلرروفر ،روزت و تزئینررات بررادامیشررکلی کرره در سررایر هنرهررای
هخامنشرری ماننررد نقررو

برجسررته مشرراهده مرریشررود ،بررر کاسررههررا نیررز شناسرراییشررد .برره عررالوه تررا مرردتهررا پررس از

سقوط هخامنشیان ،سنت ساخت کاسهها و پیالههای فلزی به سبک آنها در مناطق مختلف رواج داشت.

واژههای کلیدی :هخامنشیان ،فلزگری ،کاسة زورقی ،حوزة پراکندگی.

∗ تاریخ دریافت مقاله1593/15/16:
نشانی پست الکترونیک نویسندة مسئول:

�

تاریخ پ یر نهایی مقاله1593/11/13 :
aa.salahshour@ut.ac.ir

 .١دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه تهران
 .0دانشآموختة کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان
 .3دانشآموختة کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان

 / 111بررسی کاسهها و پیالههای فلزی هخامنشی...

 .9مقدّمم
برررا شرررکلگیرررری شاهنشررراهی هخامنشررری ،آنرران وارث تمررردنهرررای مختلرررف و ملرررل
پیشرررفتهای ماننررد ایررالم ،آشررور ،بابررل ،مصررر ،لیرردی و  ...شرردند کرره هررر کرردام در هنررر و
معمرراری برره درجررة برراالیی از توسررعه دسررتیافتررهبودنررد .هخامنشرریان ضررمن اسررتفاده از
دسررتاوردهای هنررری ایررن اقرروام و ادغررام آن بررا هنررر پارسرری ،سرربک خرراص هخامنشرریان را
بهوجرود آوردنرد کره هنرری ترکیبری و نره تقلیردی برهحسرابمریآمرد .یکری از جنبرههرای
درخشرران هنررر ایررن دوره ،سرراخت کاسررههررا و پیالررههررای زریررن و نقرررهای بررود کرره از
سراسرر شاهنشراهی هخامنشرری بررهدسررتآمرردهانرد .ایررن مسررئله بیررانگر نرروعی یکسررانسررازی
و استانداردسررازی در تولیررد و صررادرات ایررنگونرره از کاسررههررا بررهحسررابمرریآمررد.
مرردارک باسررتانشررناختی ماننررد مهرهررا ،ریتررونهررا ،نقررو برجسررته ،نقاشرری و ...کرره بررر
روی آنهررا تصرراویری از کاسررههررا و پیالررههررای هخامنشرری بررهجررایمانررده ،عررالوه بررر
مشررخدکررردن جایگرراه ارزشررمند کاسررههررا ،برنامررهریررزی و هدفمنرردی هخامنشرریان در
سرراخت ایررن ظررروف در کارگرراههررای مختلررف و صرردور آن برره منرراطق مختلررف زیررر
نفوذشان را بهخوبی نشان میدهد.
 .9-9بیان مسئلم

یکری از دارایریهرای ارزشرمند شرراهان هخامنشری ،کاسرههرا و پیالررههرای فلرزی برهویررژه
از نرروع نقرررهای و طالیرری بررود .ایررن کاسررههررا هررم دارای ارز پررولی برروده و هررم نشررانگر
جایگرراه اجتمرراعی مالررک آن بررودهاند.کاسررههررای فلررزی هخامنشرری (یررا منتسررب برره
هخامنشرری) از منرراطق و گنجینررههررای مختلفرری بررهدسررتآمرردهانررد کرره بررا توجرره برره کتیبرره،
سربک ،تکنیرک سراخت ،شرکل و تزئینرات بره ایرن دوره منسروبشردهانرد .البتره برخری از
آنهررا مربرروط برره پررس از دورة هخامنشرری مرریشرروند امررا کررامالی بررا نمونررههررای هخامنشرری
مطررابق هسررتند .کاسررههررای هخامنشرری ویژگرریهررای مشخصرری دارنررد کرره آن را از دیگررر
کاسررههررا متمررایز مرریسررازدا مررثالی تزئینررات گررل نیلرروفر ،نقررو نخررل و از همرره مهررمتررر
برآمرردگیهررای بررادامی یررا اشررکیشررکل ،حترری مرردتهررا پررس از سررقوط شاهنشرراهی
هخامنشرری مررورد تقلیررد هنرمنرردان سررایر کشررورها و تمرردنهررا قرررارگرفررت .کاسررههررای
فلررزی هخامنشرری ماننررد دیگررر ظررروف ایررن دوره ،سررلیقة دربررار بررهویررژه شررخد شرراه را
انعکرراسمرریداد .سرربک بررینالمللرری هخامنشرری بررا استانداردسررازی ظررروف فلررزی (از
جملرره بعضرری کاسررههررا) ،نرروعی نمرراد و شرراخد هنررر هخامنشرری را در سرررزمینهررای زیررر
نفوذ خود تبلیغ میکرد وگستر میداد.
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 .0-9پیشینة تيقیق

در مررورد ظررروف فلررزی هخامنشرری و هنررر فلزکرراری ایررن دوران پررژوهشهررای متعررددی
توسح محققّان مختلف صورتگرفتهاست.

Curtis et al.,1995; Dusinberre, 2003 & 1999; Gunter & Root,
& 1998; Treister, 2012 & 2010 & 2009 & 2007; Simpson, 2005
2010 .

آنچرره برریش از همرره در مطالعررات آنهررا دیرردهمرریشررود ،بررسرری ظررروف هخامنشرری برره
صررورت کلرری اسررتا بنررابراین بررا توجرره برره کمبررود مرردارک باسررتانشناسرری و از سرروی
دیگررر برره دلیررل اهمیررت و جایگرراه کاسررههررا و پیالررههررا در بازسررازی بخشرری از هنررر دوران
هخامنشرری ،سررعی بررر آن اسررت کرره در پررژوهش پرریش رو ،بررا تفصرریل بیشررتری برره بررسرری
این دادههای باستانی پرداختهشود.
 .3-9ضرورت و اهمیّت تيقیق

بررررخالف گسرررتردگی مکرررانی و زمرررانی امپراتررروری هخامنشررری ،تررراکنون مررردارک و
شواهد باسرتانشناسری متنروّع و قابرل تروجهی از ایرن دوره برهدسرت نیامردهاسرت .یکری از
معرردود دادههررایی کرره از سراسررر قلمرررو هخامنشرریان از هنررد در شررر تررا اروپررا در غرررب
کم و بریش برهدسرت آمرده ،کاسرههرا و پیالرههرای فلرزی اسرت کره برخری از آنهرا دارای
کتیبررة شرراهی هسررتند .مطالعررة دقیق،گونررهشناسرری و طبقررهبنرردی کاسررههررا ،برره تشررخید
حرروزههررای پراکنرردگی ،شناسررایی کارگرراههررای سرراخت و ارتباطررات هنررری و تجرراری
موجود کمرک مریکنرد و از ایرن رهگر ر مریتروان گوشرهای از هنرر ،اجتمراع ،اقتصراد و
سیاست دورة هخامنشی را روشن نمود.
 .0بيث
.9-0کاسمها و پیالمهای هخامنشی

کاسررههررای هخامنشرری ظررروف برردون دسررتهای هسررتند کرره احتمرراالی برررای نوشرریدن
شررراب بررهکررار مرریرفترره کرره در سراسررر شاهنشرراهی هخامنشرری و خررارج از آن بررهدسررت
آمردهانررد .ایررن ظررروف از جررنس سررفال ،شیشررههررای معمرروالی شررفاف و فلررز 1سرراخته شررده-
اند .بره نظرر مریرسرد انرواع شیشرهای و سرفالی ایرن ظرروف ،تقلیردی از نمونرههرای فلرزی
آن باشرررد (« .)Dusinberre, 1999: 76در ایرررن دوره کاسررره و پیالرررة مخصررروص
نوشیدن شراب به باتوگرارا 1معرروف برود .کلمرة براتو بره معنرای شرراب و گرارا بره معنرای
ظرررف نوشرریدن اسررت» (.)Gunter & Root, 1998: 23; Allen, 2005: 88
شکل پیالرههرا بره صرورت کاسرههرای کرمعمرق و بردون دسرته بره همرراه یرک برآمردگی
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مرکررزی (نافرره) اسررت و برره دو صررورت نافررهدار و برردون نافرره وجررود دارنررد .نافرره در
مرکز برخری از پیالرههرا عرالوه برر نقرش تزئینری ،نگرهداشرتن پیالره را در دسرت نیرز آسران
مرریکررردا برره طرروریکرره مرریترروان انگشررت را در ایررن نافرره جررای داد تررا اسررتقرار پیالرره در
دسررت مطمررئنتررر شررود (کررخ« .)115 :1587 ،اسررتفاده از ایررن نرروع کاسررههررا در غرررب
آسرریا و مدیترانررة شرررقی در طررول هررزارة اول .م رایررج بررودهاسررت» (گررانتر و جررت،
 .)87 :1585منش ر هررر دو نمونرره کاسررة کررمعمررق (پیالرره) و کاسررة گررود برردون دسررته ،در
شررر باسررتان اسررت .در دورة هخامنشرری کاسررههررا و پیالررههررا برره شرریوة اسررتادانهای سرراخته
می شردند .اکثرر اشریا و ظرروف فلرزی بره شریوة چکرشکراری ،برجسرتهکراری برا چکرش
یا چکشکاری از داخل ساخته میشدند (.)Gunter & Root, 1998: 3,25
 .0-0اهمیّت کاسمهها و پیالهمههای لهزی و کهاربرد ا تمهاعی آنهها در امعهة
هخامنشی
مرردارک متعررددی بیررانگر ایررن مسررئله اسررت کرره ظررروف طالیرری و نقرررهای هررمچررون دیگررر
اشرریاء قیمترری ،ارز و اعتبرراری هماننررد شررمش طررال یررا نقررره داشررتهانررد .ایررن ظررروف احتمرراالی بررا
اوزان معیّنرری از نقررره سرراختهمرریشرردند کرره یررا در خزانرره نگررهداریمرریشررده و یررا در تبررادالت
تجاری به عنروان پرول رایرج مرورد اسرتفاده برودهانرد .در شرر باسرتان اسرتفاده از فلرزات گرانبهرا
در حکم پول رایرج ،سرنّ تی طروالنی و قردیمی بروده و ترا زمران ابرداع سرکه ایرن سر ّنت هرمچنران
پابرجا بودهاست)Curtis & Cowell, 1995: 151( .

نوشرریدن از ظررروف فلررزی و شیشررهای گرررانقیمررت در حررین سرررگرمیهررای رسررمی،
بخشررری از تجربرررة دیپلماتیرررک هیئرررتهرررای خرررارجی در درون قلمررررو شاهنشررراهی
هخامنشرری بررهحسررابمرریآمررد .در واقررع تشررریفات یررک شررام ،الزمررة اساسرری برررای
موقعیّررتهررای سیاسرری و اجتمرراعی مهررم برروده و ایررن فرهنررگ تجمّالترری ،حرراکم را برره
عنرروان کسرری کرره از همرره ثروتمنرردتر و دارای خصررلت مهمررانپرر یری اسررت ،نشرران
مرری1دادهاسررت (« .)Allen, 2005: 88طبررق منررابع مکترروب یونررانی ،شررراب مترررادف بررا
بررزم و سررور برررای پارسرریان بررود و هنگررامیکرره شرراه بررزرگ مرریخواسررت برره دیگررری
برریاحترامرری و ترروهین کنررد ،شررراب در ظررروف سررفالی ریختررهمرریشررد» ( Simpson,
)2005: 104ا بنررابراین کاسررههررای فلررزی ،متعلّ رق برره خزانررة سررلطنتی برروده و بخشرری از
ثرروت و دارایرری هررر ایالررت برره حسررابمرریآمرردهاسررتا هررمچنررین بخشرری از اشرریایی برروده
کرره بررر روی میررز سررلطنتی قرررارداشررتهاسررت ( .)Moorey,1974: 184ایررن کاسررههررا برره
دو منظررور اسررتفادهمرریشرردند -1 :در میهمررانیهررای رسررمی  -1در جهررت ارز پررولی و
مررالی .ایررن ظررروف هرردایای مناسرربی برررای شرراه بودنررد برره طرروریکرره نمونررههررایی از
کاسررههررای زورقرری و گرانبهررای فلررزی را از نقررو برجسررتة آپادانررای تخررتجمشررید در
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بین هدیهآورنردگان 5مری تروان دیرد .از طرفری شراه نیرز شخصر یا ایرن کاسرههرا را بره عنروان
هدیره مریبخشرید کره بیرانگر اهمیّرت ایرن نروع از ظرروف اسرتCurtis & Cowell, ( 4
 .)1995: 151; Nylander, 1968: 125در میررران ظروفررری کررره هیئرررتهرررای
شاهنشرراهی برره عنرروان هدیرره برررای شرراه هخامنشرری مرریآوردنررد ،هرریچ پیالررهای دیررده
نمیشود .بره نظرر مری رسرد پیالره بره عنروان هدیره ،فقرح حرق انحصراری پادشراه بروده و او
آن را برره افرررادی کرره دارای امتیررازات ویررژه بودنررد ،اهرردا مرریکرررد کرره باعررث ارتباطررات
قوی و تروام برا وفراداری میران پادشراه هخامنشری و آنهرا مریشرد .پیالره برا کتیبرة سرلطنتی
بیررانگر دارایرری غیررر قابررل انتقررال خررود پادشرراه بررهحسررابمرریآمررد ( Gunter & Root,
.)1998: 28
 .3-0ت ويرگریکاسم و پیالة نوشیدن با استناد بم مدارک باستانشناختی

کاسررههررای هخامنشرری از چنرران اهمیترری در میرران شرراه و درباریرران برخرروردار بررود کرره
بررهجررز سرراخت کاسررههررا در کارگرراههررای شاهنشرراهی ،تصررویرگری آنهررا بررر روی اسررتل،
نقررو برجسررته ،نقاشرری دیررواری ،ریتررون ،گلرردان ،مهررر و غیررره نیررز برره وضرروح دیررده-
میشود:
 .9-3-0اسههتل سههقاره ( :)Saqqaraایررن اسررتل مسررتطیلشررکل از سررقاره در مصررر برره
دسررتآمررد .برراالی آن برره صررورت هاللرری برروده و نمرراد قرررص بررالدار بررر آن نقررش
شرردهاسررت .بررر کنررارههررای اسررتل ،خررح تصررویری هیروگلیررف و در قسررمت مرکررزی نیررز
خرح دموتیررک دیرردهمرریشررود .صررحنة براالیی اسررتل مربرروط برره مراسررمی آیینرری و ترردفینی
اسررت .در صررحنة پررایینی نیررز دو نفررر در مقابررل میررز هرردایا ایسررتاده و در مقابررل آنهررا یررک
صاحب منصرب عرالی رتبره برا ریرش بلنرد برر تختری نشسرتهاسرت .لبراس او نشران مریدهرد
کرره اشرررافزادهای پارسرری اسررت کرره در دسررت چررپش گررل نیلرروفری ،ماننررد آنچرره در
نقررو تخررتجمشررید در دسررتان شرراه ،ولیعهررد و برخرری درباریرران اسررت ،قرررار دارد .در
دست راسرت ایرن مررد کاسرهای کرمعمرق و سراده بره تصرویر کشریدهشردهاسرت (تصرویر
 .)Mathieson et al., 1995: 26-29( )1در ترجمرررة بخشررری از اسرررتل بررره نرررام
دارنرردة آن یعنرری جرردهربس( )Djedherbesفرزنررد آرتررام اشررارهشررده کرره نررامی ایرانرری
است (.)Ibid, 35-37
 .0-3-0نقههوش بر سههتة تخههت مشههید :در ایررن نقررو  ،در دسررت برخرری از نماینرردگان
سرزمینهای شاهنشراهی هخامنشری ظروفری دیردهمری شرود کره بره عنروان هدیره یرا خرراج
برره خزانررة شرراهی اعطررا مرریگررردد .در ایررن میرران کاسررههررای برردون تررزئین و نرریمدایرررهای
شررکل و برخرری بررا یررک شرریار کرره نشرران از خررمشرردگی لبرره دارد ،از آن جملررهانررد .بررر
بسرریاری از کاسررههررا درپوشرری قررایقی شررکل از محترروای درون ظرررف محافظررتمرریکنررد.
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 11گررروه از  15گررروه نماینرردگی ،هرردایایی مشررتمل بررر ظررروف بررا خررود همررراه دارنررد
کرره برردونشررک از فلررزات گرررانبهررا سرراختهشرردهبودنررد .نکتررة جالررب توجرره در مررورد
ظرروف نقرششرده برر پلکررانهرای شرمالی و شررقی آپادانرا ،عرردم تنروّع آنهاسرت .بره جررز
دو نرروع ظرررف غیررر معمررول ، 3بقیررة ظررروف شررامل کاسرره یررا جررام و پیالرره هسرررتند.
کاسررههررای موجررود در دسررتان بررابلیهررا و کیلیکیررهایهررا (؟) دارای لبررهای پررخدار و
برگشررته اسررت کرره در برراالی یررک برآمرردگی قررراردارنررد و برره کاسررههررایی کرره ایونیرران
حملمیکنند ،شباهت زیرادی دارنرد .اسرتادانه تررین نروع کاسره متعلرق بره هیئرت بلخریهرا
(؟) اسررت کرره بررهصررورت گررردندار و دارای تزیینررات خیررارهای و پررخدار مرریباشررد
(( )Schmidt, 1957: 94, 95تصویر .)1
 .3-3-0نقاشههی ديههواری معبههد املمههالی( )Elmaliدر لیکیههم :مرردارک زیررادی از سرربک
زنرردگی اشرررافزادگرران لیکیررهای همزمرران بررا دورة هخامنشرری وجررود دارد .در ایررن میرران
مرریترروان برره نقاشرری قرررهبررورون ( )Karaburunدر نزدیکرری آنتالیررا در ترکیرره ،منسرروب
برره . 471م ،اشرراره کرررد ( )Miller, 2008: 1کرره نشرراندهنرردة صرراحب منصرربی
پارسرری اسررت .ایررن مرررد جررواهرآالت پارسرری ماننررد دسررتبندهایی بررا سررر شرریر پارسرری برره
دسررت دارد و بررر روی تخترری برره حالررت لمیررده قرررارگرفتررهاسررت .خرردمتکاران او نیررز بررا
لبرراس پارسرری هسررتند .سرربک کررار نقاشرری برره گونررهای اسررت کرره آنچنرران مت ر ثّر از هنررر
یونررانی نبرروده و در کوچررکترررین نشررانهای کرره آن را برره سرربک هنررری و بررومی آنرراتولی
منتسب سرازد نیرز در آن دیرده نمری شرود .نکترة جالرب توجره ایرن نقاشری ،حالرت متعرادل
نگرهداشرتن کاسره توسرح فررد اسرت (تصرویرCurtis, 2005: 46; Boardman, ( )5
.)2000: 200

 .8-3-0ريتههون مکشههو م از اربههونی ( )Erebuniارمنسههتان :پیکرررههررای منقررو بررر ایررن
ریتررونِ نقرررهای زرانرردودشررده ،تررا انرردازهای متر ثّر از سرربک کالسرریک هنررر یونرران اسررت و
مرریترروان آن را مشررابه پیکرررههررای حررکشررده بررر روی مهرهررای موسرروم برره پارسرری-
یونررانی دانسررت .نقررو ریتررون نشرراندهنرردة یررک نوازنرردة زن و زنرری دیگررر اسررت کرره
کاسررهای را بررا سررر انگشررتان خررود گرفترره و برره حضررور اشرررافزادة نشسررته بررر تخترری،
میبرد (تصرویر  .)4درواقرع ایرن نقرو  ،برگردانری دقیرق از پیکررههرایی برا لبراس پارسری
اسررت کرره بررر مهرهررا نقررش شرردهانررد ( .)Boardman, 2000: 187طبررق نظررر برخرری
محقّقرران ،نگررهداشررتن کاسرره بررر روی سرره انگشررت در ایررن دوران ،برره معنررای وابسررتگی و
ارتباط فرد با حاکم پارسی بودهاست (.)Treister, 2012: 120
 .7-3-0گلهههدان داريهههوش :ایرررن گلررردان نشرررانگر ارز پرررولی ظرررروف قیمتررری در
شاهنشرراهی هخامنشرری اسررت .روی آن ،مررردی بررا لبرراس پارسرری دیرردهمرریشررود کرره
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گنجینررهای شررامل سرره کاسررة تودرتررو را برره طرررف مرررد نشسررته بررر تخررت مرریآورد .کررل
صررحنه بیررا نگر آن اسررت کرره ایررن ظررروف در راسررتای مالیررات و خررراج بررودهاسررت
(تصویر .)Gunter & Root, 1998: 9, 10( )3
 .6-3-0مهرههها :از دورة آشرروری ،شررواهد بسرریاری شررامل صررحنة نمررادین نگررهداشررتن
کاسرررة شرررراب وجرررود داردا درصرررورتیکررره در دورة هخامنشررری تقریبرررای برررا کمبرررود
مرردارک باسررتانشناسررانه روبرررو هسررتیم .از معرردود مرردارک موجررود در ایررن زمینرره،
مهرهررای هخامنشرری هسررتندا از جملرره مهررری اسررتوانهای کرره مررردی پارسرری را بررا ردای
دربرراری بررهتصررویر مرریکشررد و در یررک دسررت گررل و در دسررت دیگررر خررود کاسررة
عمیقی را نگهداشتهاست (تصویر .)Miller, 2008: 5, 6( )6
 .8-0گونمها و تزئینات بم کار ر تم در کاسمهای لزی هخامنشی گونمها

کاسررههررا و پیالررههررا از رایررجترررین ظررروف فلررزی در سرتاسررر شاهنشرراهی هخامنشرری
برروده کرره ترراکنون تعررداد بسرریاری از آنهررا بررهدسررت آمرردهاسررت (گرشررویچ:1587 ،
 ،)851امررا تعیررین تق ردّم و ت خّرترراریخی آنهررا همررواره بررا مشررکالتی همررراه بررودهاسررتا برره
نظررر مرریرسررد کاسررههررای قرردیمیتررر ،گردتررر و تقریب رای تمررام سررطح آنهررا از خیررارههررای
برجسررتة برگرریشررکل و یررا برآمرردگیهررای بیضرروی پوشرریده شرردهاسررتا ماننررد کاسررة
طالیرررری داریررررو اول کرررره سرررراختار و ترکیررررب سررررادهای دارد( 6کالیکرررران:1584 ،
117ا ( )Wilkinson, 1955: 221-224تصرررویر  .)7کاسرررة موسررروم بررره زورقررری
( )Carinatedیکرری از شرراخدترررین گونررههررا اسررت کرره ابترردا در دربررار آشررور نررو
کررراربرد داشرررت و در دورة هخامنشررری نیرررز بررره صرررورت فلرررزی ،شیشرررهای و سرررفالی
سررراختهشرررد .ایرررن شرررکل از کاسررره بررره عنررروان بخرررش مشخّصررری از فرهنرررگ دربررراری
هخامنشرری از قرررن ششررم .م مررورد اسررتفاده قرررار گرف رت .کاسررههررای زورقرری بررا نقررش
گررل نیلرروفر در دورة هخامنشرری ،متر ثّر از نمونررههررای آشررور نررو هسررتند ( Allen, 2005:
 .)87, 91; Curtis & Cowell, 1995: 151کاسررههررای زورقرری بسرریاری از نرروع
طالیررری ،برنرررزی و نقررررهای از سراسرررر شاهنشررراهی هخامنشررری برررهدسرررت آمرررده کررره
نشرررراندهنرررردة گسررررتردگی و پراکنررردگی آن در منرررراطق مختلررررف اسررررت .یکرررری از
شرراخدترررین آنها،کاسررة طالیرری خشایارشررا اسررت .ایررن کاسرره دارای تزئینررات برجسررتة
خیرررارهای شرررکل ،آرایرررههرررای گیررراهی و کتیبرررهای در اطرررراف گرررردن ظررررف برررا نرررام
خشایارشررا اسررت کرره بررا خررح میخرری برره سرره زبرران پارسرری باسررتان ،ایالمرری و بررابلی حررک
شده است (تصویر .)8
.9-8-0تزئینهات« :اکثررر کاسررههررای پارسری ،برردون تررزئین و بعضرری نیرز برره طرررز ماهرانرره و
ظریفرری تررزئین شرردهانررد .ایررن تزئینررات شررامل پیکرررههررای پارسرری ،نقررو حیوانررات و
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گیاهرران برروده و برره صررورت طررال یررا نقررره ،زرانرردود شررده کرره احتمرراالی تکنیکرری بررا منش ر
ایرانررری اسرررت» ( .)Boardman, 2000: 189پیالرررههرررا و کاسرررههرررای مرررورد عالقرررة
پارسرریان برره صررورت برآمررده و برره شررکلخیررارهای و برآمرردگیهررای اشررکیشررکل اسررت.
کاسرره و پیالررة هخامنشرری بررا ایررن ویژگرریهررا در سراسررر شررر نزدیررک باسررتان منتشررر و
پراکنررده گردیرردا هرچنررد اکثررر آنهررا ظروفرری کررمعمررق و برردون درپررو هسررتند ،ولرری
برآمردگیهرا و اشرکال اشرکیشرکل روی آنهرا بره ظرافرت کشریده شردهانرد و معمرروالی در
دو انرردازة مختلررف بررهکررارمرریرونررد :برآمرردگیهررای بزرگتررر کرره نرروک برراریکی دارنررد و
برآمدگیهای کوچکتری که بین آنها قرار میگیرند (.)Laing, 1995: 16
 .7-0حههوزة پراکنههدگی کاسههمههها و پیالههمهههای هخامنشههی (يهها منتسههم بههم
هخامنشی) و شباهتهای شکلی و تزئیناتی (مقايسم و تيلیل دادهها)
 .9-7-0حههوزة دريههای سههیاه :در اطررراف درة کوبرران 7از تپررههررای سُ رلُخا ( )Solokhaو
ژیررنیج ( )Zhyrnijتعرردادی کاسررة فلرزی بررهدسررت آمردهاسررت (تصررویر  .)9ایرن کاسررههررا

منتسررب برره گروهرری از کاسررههررای گررود هسررتند کرره ابترردا در مصررر ،ایررران ،سرروریه و
قبررس سرراخته مرریشردند .بررر اسرراس سراختار ،ترکیررب و تناسرربات موجرود در آنهررا ،کاسررة
برره دسررت آمررده از سررلخا برره اوایررل نیمررة اول قرررن . 3م منسرروب شرردهاسررت .کاسررة برره
دست آمرده از تپرة ژیررنیج نیرز قابرل قیراس برا کاسرههرای نقررهای کشرفشرده از رادوون
( )Raduveneدر بلغارسررتان و کاسررة برنررزی کشررف شررده از قبرسررتان لیکیرران 8مربرروط
برره ربررع اول قرررن . 4م مرریباشررد (تصررویر  .)11هررمچنررین از نظررر شررکل ،تناسرربات و
سراختار ،قابررلقیراس بررا کاسرههررای نقررهای ارزینجرران در ترکیره برروده ،هرچنرد ایررن گررروه
اخیررر بزرگتررر هسررتند ( .)Treister, 2010: 230, 231نمونررة بعرردی پیالررة نقرررهای
مقبررررة شرررمارة  5تومولررروس مونرررت زلنسرررکایا ( )Mount Zelenskajaدر جزیررررة
تامرران مرریباشررد کرره تزئینرراتی شررامل گلبرررگهررای فررراوان داردا مررورد اخیررر همزمرران بررا
مقبررررة  Bدر دِرونررری ( )Derveniمقدونیررره و مقبررررة آکروپرررولیس شرررو اسرررت .همرررة
ایررن پیالررههررا و کاسررههررا بررا برررگهررای تیررز تررزئین شرردهانررد و اغلررب بررا عنرروان پیالررة
برگرریشررکل خوانررده مرریشرروند .ایررن کاسررههررا متر ثّر از کاسررة خیررارهایشررکل هخامنشرری
در قرررن . 3م اسررت کرره در اوایررل قرررن . 4م در یونرران شررناختهشرردهبررود ( Ibid,
.)231

 .0-7-0روسهههیم :از تپرررة شرررمارة  1محوطرررة پروخوروکرررا ( )Prokhorovkaدو پیالررره
ال مربروط بره نیمرة دوم قررن . 4م (تصرویر  )1 :11و پیالرة
بهدسرت آمرده کره اولری احتمرا ی
دوم نیررررز متعلّرر رق برررره نیمررررة دوم قرررررن . 3م اسررررت (تصررررویر  .)1 :11پیالررررههررررای
پوروخوروکررا از نظررر شررکل برریشترررین شررباهت را برره پیالررههررای کتیبررهدار منسرروب برره
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اردشررررریر اول (. 413 – 463م) دارنرررررد .پیالرررررة اول احتمررررراالی در زمررررران اسرررررکندر
ساختهشردهاسرت .ویژگری هرای خراص و نروع تزئینرات آن نشرانگر تر ثیر ایرن پیالره از هنرر
فلزکرراری هخامنشرری برروده کرره در اوایررل دورة هلنیسررتی سرراختهشرردهاسررت .امررا پیالررة دوم
به عنروان سربک برینالمللری هخامنشری شرناختهمریشرود .ایرن پیالره از نظرر مشخّصرههرایی
ماننررد برآمرردگی مرکررزی ،تزئینررات بررادامیشررکل پیرامررونی و نیررز تزئینررات پایررة پیالرره
متشکل از گلبررگهرای روزت بره صرورت انتهرای تیرز و نروکدار ،برا پیالرههرای اردشریر
اول (تصررویر  ،)11پیالررة ارزینجرران (تصررویر  ،)1 :15پیالررة برنررزی دِو هویرروک ( Deve
( )Hüyükتصررویر  ،)1 :15پیال رة نقرررهای بررهدسررتآمررده از سررواحل جنرروبی دریررای سرریاه،
پیالرررة کوچرررک نقررررهای از گرادنیتسرررا ( )Gradnitsaدر بلغارسرررتان و پیالرررة نقررررهای
مجموعررة جیحررون قابررلمقایسرره اسررت .هررمچنررین از نظررر شررکل و تزئینررات مشررابه بررا پیالررة
نقرررهای گنجینررة بابررل اسررت کرره تنهررا قطعرراتی از آن بررهدسررتآمررده و متعلررق برره اوایررل
قرن. 4م میشود (.)Treister, 2010: 242-245; Treister, 2009: 97, 105
 .3-7-0حههوزة قفقههاز :طبررق شررواهد باسررتانشررناختی قبررر کارابرراخ ایررروان ( Karabakh
 )Erivanدر ارمنسررتان برره همررراه اشرریای درون آن برره دورة هخامنشرری منسرروبمرریشررود.
از جملرره اشرریای آن مرریترروان برره آویررزههررای برنررزی ،سرررنیزة آهنرری و کاسررة برنررزی
زورقری شرکل کره نروع شراخد کاسررة دورة هخامنشری اسرت ،اشراره کررد ( Razmjou,
( )2005: 180تصویر .)14
از دیگررر یافتررههررای مهررم در ایررن حرروزه پیالررههررای نقرررهای گنجینررههررای آخررالگوری
( )Akhalgoriو کرررررازبگی ( )Kazbegiدرگرجسرررررتان هسرررررتند .در سرررررال  1918برررررا
حفرراری قبررری متعلّرق برره یررک زن ،اشرریای برریشررماری تحررت عنرروان گنجینررة آخررالگوری
بررهدسررتآمررد کرره اکثرررای در کارگرراههررای محلرری سرراختهشرردهبودنررد ،امررا بعضرری اشرریا
نشررانگر ترر ثیر هنررر یونرران و تعرردادی نیررز ت ثیرگرفترره از هنررر شرررقی بودنرردا از آن جملرره
مریتروان بره چهررار پیالره (تصرویر  )13و جررامی نقررهای اشراره داشررت کره درکارگراههررای
شاهنشرراهی هخامنشرری سرراختهشرردهبودنررد .پیالررههررا بررا برآمرردگیهررای بررادامیشررکل و
گلبرگهایگل نیلوفر تزئینشدهبودند.
از میرران دویسررت شرریءگنجینة موسرروم برره کررازبگی نیررز پیالررهای نقرررهای شناسررایی شررد
کرره دارای قبررههررای بررادامیشررکل،گررل لوترروس ،برررگ نخررل ،سرررهای قررو برره شرریوة
اسررتیلیزه و نیررز کتیبررهای برره خررح آرامرری بررر لبررة پیالرره بررود .ایررن نقررو حرراکی از سرربک
هنررری هخامنشرریان اسررت (تصررویر  .)16در واقررع آنچرره امررروز بررا نررام گنجینررههررای
آخررالگوری و کررازبگی شررناختهشررده ،شررامل ظررروف فلررزی و جررواهرآالت هخامنشرری
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است .اشیای ایرن گنجینره هرا یرا وارداتری هسرتند یرا صرنعتگران محلری آنهرا را تولیردکررده
و یا ترکیبی از این دو میباشد (.)Knauss, 2006: 81
محوطررة بعرردی قبرسررتان آتسررکوری ( )Atskuriدر جنرروب گرجسررتان اسررت کرره از آن
اشیا و ظروفری مربروط بره قررون  6ترا . 1م برهدسرتآمردهاسرت .ایرن یافترههرا تر ثیر هنرر
یونررانی و س رنّت هنررری شرررقی ،برره ویررژه تقلیررد از اشرریای فرهنررگ هخامنشرری را آشررکار
مرریسررازدا از جملرره کاسررة نافررهدار برنررزی (تصررویر  )17بررا تزئینررات بررادامیشررکل کرره از
نظررر شررکل بررا کاسررة شیشررهای تسینتسررکارو ( 9)Tsintskaroقابررلقیرراس اسررت و طبررق
آخرررین گاهنگرراریهررا ترراریخ آن مربرروط برره قرررون . 5-4م مرریشررود .قبررور قبرسررتان
آتسررکوری برره ویررژه قبررر م ر کور برره خرروبی ویژگرریهررای هنررری ت ر ثیر پ یرفترره از جهرران
هخامنشی را نشان میدهد (.)Licheli, 2007: 55-63
 .8-7-0آسههیای صههغیر و تراکیههم :در قرررن ششررم .م قبررل از اسررتیالی پارسرریان در سررارد
ظروفرری موسرروم برره اسررکایفوی ( )skyphoiرایررج بررود .ایررن شررکل از ظررروف ماننررد
کاسرررههرررای هخامنشررری بسررریار سرررخت و دارای کیفیّر رت بررراالیی بودنرررد ،امرررا تزئینرررات
چنرردانی روی آنهررا دیرردهنمرریشررد .بررا تس رلّح پررارسهررا ،کاسررة شررراب ایرانرری تررا حررد
زیررادی جررایگزین جررام شررراب لیرردیایی در سررارد شررد .ایررن مسررئله بیررانگر آن اسررت کرره
سرراردیان از برخرری رسرروم مهررم پارسرری الهررامگرفتررهبودنررد .کاسررههررای هخامنشرری در
سررارد نشرراندهنرردة اشررتیاقی اسررت کرره سرراکنان شررهرهای لیرردی در پرر یرفتن فرهنررگ
تلفیقررری هخامنشررری از خرررود نشررران دادنرررد .ایرررن تطبیرررق فرهنگررری صررررفای پررر یر
ویژگرریهررای فرهنررگ قبررل از خررود نیسررت ،بلکرره برره معنرری ایجرراد فرهنررگ جدیررد نیررز
میباشد (.)Dusinberre, 2003: 191-195
آثررار گنجینررة لیرردی در ایکیزتپرره ( )IkizTepeشررامل نمونررههررای بسرریاری از کاسررههررای
فلررزی اسررت .یکرری از نمونررههررای جالررب توجرره ،کاسررهای کررمعمررق بررا لبررة برگشررته از
جررنس نقررره اسررت کرره بررا قطعررات برجسررتة طررال ،انرردودشرردهاسررت (تصررویر  .)18نافررهای
کرررمعمرررق در قسرررمت تحترررانی مرکرررز کاسررره مشررراهده مررریشرررود و ده برآمررردگی
بادامیشکل برر دیروارة ظررف ایجراد شردهانرد .برجسرتگیهرا بره صرورت متنراوب برین ده
پیکرة نیزه دار پارسری برا تراجی برر سرر کره بره سرمت چرپ مریرونرد ،نشراندادهشردهانرد.
پیکرههرا ،پاهایشران را برر حلقرهای مرزیّن بره دو سرر عقراب گ اشرته و در پشرت خرود نیرز
تیردانرری را حمررلمرریکننررد .ایررن حالررت پیکرررههررا در مهرهررای پارسرریان دیرردهمرریشررود.
چنین پیکره هایی برا عنروان شراه پرارس یرا قهرمران پارسریان شرناخته شردهاسرت .چرینهرای
عمررودی لبرراس شرراه پارسرری ،مشخّصررة هنررری اوایررل هخامنشرریان و قرررن . 6م اسررت.
یکررری دیگرررر از ظرررروف برررهدسرررتآمرررده ،کاسرررهای برررا برآمررردگیهرررایی بررره شرررکل
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گلبرررگهررای نیلرروفر اسررت (تصررویر  )19کرره یررادآور کاسررة خشایارشررا (تصررویر  )8و
پیالة اردشیر (تصرویر  )11مریباشرد .بسریاری از کاسرههرای ایکیرز تپره بره صرورت نمرادین
برره مجلررس بررزم و ضرریافت اشررارهداشررته و در کنررار مترروفّی برررای زنرردگی پررس از مرررگ
قراردادهمیشد .ایرن کاسرههرای گرود بره شرکل راهراه عمرودی یرا افقری ،برادامیشرکل و
گاهی با یک نافه ترزئینشردهانرد .در برخری مروارد زیرر نافرههرا عالمرات و حکراکیهرایی
وجررود دارد کرره حررروف یررا نوشررتههررایی برره صررورت رمررزی اسررت و شرراید مخفررف نررام
اعطاکنندة ظرف یا صنعتگر آن باشد (.)Özgen, 2010: 309 - 316
از تپررة کاراکررالی ( )Karaçalliدر دشررت پامفیلیررا نیررز کاسررههررای برنررزی بررهدسررتآمررده
کرره بعضرری از آنهررا برره ربررع اول قرررن . 4م منسرروبشرردهانررد .همررة کاسررههررا دارای لبررة
برگشررته ،نافررة نسرربتای کوترراه و کررمحجررم و شرریاری در محررل اتصررال لبرره بررا شررانة ظرررف
هسررتند .بررا مقایسررة کاسررههررای سررفالی بررا نرروع فلررزی آن در کاراکررالی مرریترروان دریافررت
کرره نمونررههررای سررفالی تقلیرردی از کاسررههررای فلررزی هسررتند (تصررویر Çokay-( )11
.)Kepçe & Recke, 2007: 83, 84

در تراکیرره نیررز ،کاسررههررای لبررهبرگشررته یکرری از فررراوانترررین اشرریای گنجینررههررای
تراکیرره اسررت .ایررن نرروع کاسررههررا رایررجترررین نرروع ظررروف در نقررو آپادانررای تخررت
جمشررید هسررتند کرره در دسررتان  8گررروه از  15هیئررت نماینرردگی وجررود دارد .یکرری از
گنجینررههررای قابررلتوجرره در ایررن منطقرره ،گنجینررة روگرروزن ( )Rogozenبررا کاسررههررای
عمیرررق سررراده و نقررررهای متعررردّد اسرررت (تصرررویر  .)11ارتباطرررات زیرررادی از نظرررر
گونهشناسری میران اشریای فلرزی تراکیره برا ظرروف هخامنشری وجرود دارد .بره طرور کلری
در کاسررههررا و پیالررههررای گنجینررة روگرروزن ،تزئینررات معمررول در کاسررههررای هخامنشرری
(شررررامل تزئینررررات خیررررارهای ،بررررادامیشررررکل و نقررررش گررررل نیلرررروفر) برررره وضرررروح
مشاهدهمیشوند (.)Zournatzi, 2000: 685, 686; Curtis, 2005: 46
 .7-7-0بههینالنهههرين :در سررال  1881مرریالدی ،هرمررزد رسررام در منطقررة باسررتانی سرریپار
در بابررل گنجینررهای کشررفکرررد .یکرری از اشرریای گنجینرره ،قطعررهای نقرررهای متعلّررق برره
یررک کاسرره بررودا ایررن قطعرره ،نمونررة رایررج دورة هخامنشرری برروده و دارای تزئینرراتی برره
صررورت برجسررته برره همررراه نقررو حکرراکیشرردة گیرراهی مرریباشرردا هررمچنررین کاسررة
مچالررهشرردة نقرررهای دیگررری دقیقررای مشررابه بررا تزئینررات کاسررة قبلرری نیررز بررهدسررتآمررد
(.)Reade, 1986: 79 – 81

 .6-7-0م ههر :چهارکاسررة نقرررهای کتیبررهدار از تررل مسررخوته ()Tell el- Maskhuta

در مصررر بررهدسررتآمررده (تصررویر  )11کرره طبررق نشررانههررای خررحشناسرری مربرروط برره دورة
پارسی برودهاسرت .کتیبرههرا نشرانمریدهرد ایرنکاسرههرا وقرف الهرة هران-ایرالت (–Han
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 )Ilatشرردهانررد .عررالوه بررر مرروارد فررو  ،کاسررههررای برردون کتیبررهای نیررز از تررل مسررخوته
گزار شده کره از نظرر گونرهشناسری برا هنرر هخامنشری ارتبراط دارنرد .علیررغم اینکره بره
نظر میرسد کاسه هرای ترل مسرخوته بره جهرت نقرش و طررح برومی مصرر بروده ،امرا شربیه
برررره کاسررررههررررای بسرررریاری از دورة هخامنشرررری اسررررت کرررره توسررررح هیئررررتهررررای
خررراجگزار(هدیررهآور) در نقررو پلکررانهررای آپادانررا در زمرران داریررو حمررلمرریشررود
و داللت بر پراکندگی آن در شاهنشاهی دارد (.)Dumbrell, 1971: 33-38
 .5-7-0شههرق و شههمال شههرق شاهنشههاهی هخامنشههی (شررامل آسرریای میانرره ،افغانسررتان،
کرمرران ،سیسررتان و پاکسررتان و هنررد) :بررا توجرره برره نقررو برجسررتة اقرروام هدیررهآور تخررت
جمشررید کرره در آن هیئررتهررای نماینرردگی منتسررب برره زرنگرریهررا و رخجرریهررا ،بلخرریهررا،
پرارتیهررا وآریرراییهررا (هراترریهررا) کاسرره و پیالرههررای ارزشررمندی را برره عنرروان هدیرره و یررا
خررراج برره شاهنشرراه هخامنشرری تقرردیممرریکننررد (کررخ 117 :1587 ،تررا ،)151برره خرروبی
مرریترروان اسررتدالل کرررد کرره ایررن منرراطق از نظررر تولیررد ایررن نرروع ظررروف بسرریار فعررال
بررررررودهاند .از تپة تخت باد در منط ة بلخ ،گنجینهای موسرررررروم برررررره
جیحرون بررهدسررتآمردهاسررت کرره از میران اشرریای فلررزی آن ،کاسرههررای طالیرری و نقرررهای
در شررکل کالسرریک هخامنشرری ونقررو گررلهررای لوترروس را مرریترروان شناسرراییکرررد
( .)Curtis, 2004: 334برره عنرروان مثررال مرریترروان برره سرره کاسرره و پیالررة طالیرری ایررن
مجموعرره اشرراره کرررد کرره برره ترتیررب کاسررهای کررمعمررق بررا تزئینررات نافررة مرکررزی ،شرریر
بالدار و قبههرای برادامیشرکل ،کاسرة سراده کرمعمرق و کاسرة طالیری نیمرهکرروی سراده
هستند (( )Simpson, 2005: 113تصویر .)11
 .8-7-0ايههران :از مش رخّدترررین پیالررههررای ایررن دوره مرریترروان برره چهررار پیالررة نقرررهای
منسرروب برره اردشرریر اول ،اش رارهکرررد .ایررن پیالررههررای کررمعمررق دارای شررکل و تزئینرراتی
مشابه هستند .لبرة آن هرا سراده و متمایرل بره خرارج اسرت .در مرکرز سرطح بیرونری ظررف،
تررورفتگی گررردی ایجرراد شررده ،پیرامررون آن چهررارده برررگگررل لوترروس برجسررته و در
بین هر جفت از ایرن بررگهرا نیرز چهرارده برآمردگی دیردهمریشرود .در امترداد و سراسرر
لبررة درونرری ایررن ظرررف نیررز کتیبررهای حررکشرردهاسررت( 11تصررویر Gunter & ( )11
 .)Root, 1998: 3ایررن پیالررههررا بررا انررواع بررهدسررتآمررده از شررر ترکیرره ،ارزینجرران و
نمونررهای کرره احتمرراالی از دلتررای رود نیررل در مصررر کشررف شررده ،قابررلقیرراس اسررت.
(.)Curtis & Cowell, 1995: 151

نمونررة بعرردی پیالررهای مجلّررل (احتمرراالی متعلررق برره قرررن . 4م) اسررت کرره در اسررتان
مازنرردران شناسررایی شررد (تصررویر  .)15بررا توجرره برره کمبررود مرردارک باسررتانشررناختی در
ارتبرراط بررا دورة هخامنشرری در مازنرردران ،ایررن پیالرره بسرریار حررائز اهمیّرت اسررت و برره دلیررل
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فاصررلة بررین ایررن منطقرره از مرکررز قرردرت سیاسرری هخامنشرریان ،برره نظررر مرریرسررد نمونررة
چنررین اشرریای قیمترری برره صررورت محلرری تولیرردمرریشرردهاسررت .تکنیررک سرراخت پیالرره برره
شررکل چکررشکرراری ورقررة فلررزی برروده ،سررپس قبّرههررایی را برره صررورت برجسررته ایجرراد و
در نهایررت گلبرررگهررای کشرریده و باریررک سرراده را بررا تکنیررک قلمزنرری و کنرردهکرراری
ایجررادمرریکردنررد .پیالررة هخامنشرری دیگررری کرره در مجموعررة جکررس نگررهداری مرریشررود
نیرررز احتمررراالی از مازنررردران کشرررفشررردهاسرررت ( .)Simpson, 1998: 32برررا انجرررام
آزمررایش  XRFبررر روی ایررن دو کاسرره ،درصررد نقرررة اسررتفادهشررده برررای هررر دو پیالرره در
حرردود  97تررا  % 98تعیررینشررد کرره بررا نقرررة زمرران هخامنشرری کررامالی تطررابق دارد .برره عررالوه
شررکل و تزئینررات ایررن کاسررههررا حرراکی از آن اسررت کرره برره احتمررال زیرراد در قرررون پررنجم
و چهارم .م ساختهشدهاند (.)Simpson & Cowell. 2010: 436 – 438
«برریشررک خزانررة تخررت جمشررید یکرری از غنرریترررین مکررانهررا برره لحررا تولیررد ظررروف
ارزشمند فلزی بروده امرا بره دلیرل تراراج و یغمرا ،چیرزی از آن ظرروف براقینمانردهاسرت»
( .)Schmidt, 1957: 94در سررررال  1911م .باسررررتانشررررناس فرانسرررروی جررررک
دمورگرران ،قبررری در آکروپررولیس شررو کشررفکرررد .یکرری از اشرریای داخررل آن کاسررة
نقرررهای زورقرریشررکل بررا لبررة برگشررته بررود (تصررویر  )14و بررر مبنررای دو سررکة نقرررهای
داخررل قبررر ،11گاهنگرراری آن برره اواخررر دورة هخامنشرری منسرروبشررد .تزئینررات کاسرره
شررامل گررل روزت مرکررزی و گلبرررگهررای گررل نیلرروفر در اطررراف آن اسررت .بخررش
داخلرریکاسرره نیررز بررا نقررشگررل لوترروس و غنچررههررایگررل پیرامررون نافررة کاسرره تررزئین
شرردهاسررت .شررکل و تزئینررات ایررن کاسرره ،نمونررة شرراخد دورة هخامنشرری بررهحسرراب
میآید .بره نظرر مریرسرد شرکل و تزئینرات ایرن نروع کاسرههرای هخامنشری متر ثّر از دورة
آشررور نررو باشررد (تصررویر Muscarella et al., 1992: 240; Razmjou, ( )13
.)2005: 174, 178
 .6-0مقايسم و تيلیل دادهها

بررا اسررتناد برره مرردارک باسررتانشناسرری ،تصررویر کاسررههررا و پیالررههررای فلررزی هخامنشرری
اغلررب بررا نقررو شرراهان ،شرراهزادگان و نجبررای پارسرری همررراه اسررت ،از جملرره نقاشرری
کررراربوران از معبرررد المرررالی در لیکیررره ،مهرهرررای هخامنشررری ،نقرررو برجسرررتة اقررروام
هدیررهآور(یررا خررراجگررزار) ،اسررتل سررقاره مصررر و  . ...برره نظررر مرریرسررد کاسررههررای فلررزی
در انحصررار طبقررة ثروتمنررد و کاسررههررای سررفالی مربرروط برره طبقررات فرودسررت و معمررولی
جامعة هخامنشی بودهاست.
«شرراخدترررین گونرررة کاسرره در ایرررن دوره ،کاسررههررای زورقررری برروده و در سرتاسرررر
شاهنشرراهی رواج داشررتهاسررت .در واقررع کاسرره زورقرری کرره در دورة آشررور نررو و بابررل نررو
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مررورد اسررتفاده بررود ،برره عنرروان بخررش مشخصرری از فرهنررگ اشررراف و دربررار هخامنشرری
از قررررن . 6م مرررورد اسرررتفاده قررررار گرفرررت» ( .)Allen, 2005: 91نظریرررات بسررریار
متفرراوتی در ارتبرراط بررا منشرر اقتبرراس تزئینررات ظررروف دورة هخامنشرری وجررود دارد کرره
از ایررن میرران مرری ترروان برره مرراد ،لرسررتان (ایررالم نررو) و آشررور اشرراره کرررد .از طریررق
آشرروریهررا بررا تزئینررات اشررکیشررکل در پیالررههررا و کاسررههررا آشررنا هسررتیم (کررخ:1587،
) 115ا هرچنررد ایررن تزئینررات در میرران ظررروف گنجینررة کلمرراکرة لرسررتان منسرروب برره
اواخررر قرررن  7و اوایررل قرررن . 6م ( Treister, 2010: 136; Khosravi et al.,
 )2010: 47و در جررام مکشرروفه از همرردان (منتسررب برره مادهررا ،قرررون . 6-7م) نیررز برره
خرروبی قابررلمشرراهده اسررت (گیرشررمن« .)96 :1571 ،نقررو مررادیهررای هدیررهآور(؟) در
پلکان هرای آپادانرا ،از معردود شرواهد موجرود در تولیرد ظرروف فلرزی از جملره کاسرههرا
و پیالررههررای ظریررف در قلمرررو مادهررا اسررت .سرربک همررة ایررن اشرریای فلررزی گرانبهررا،
سرربک خرراص هخامنشرری اسررت کرره مررادیهررا برره اسررتادی در سرراخت آن شررهرت داشررتند
و ت ثیرپرر یری هخامنشرریان از آنهررا را برره خرروبی ثابررت مرریکنررد» (کررخ113 :1587 ،تررا
.)117
در ایررن میرران ت ر ثیر کاسررههررای آشررور بررر هنررر هخامنشرریان قابررل ت مّ رل است.کاسررههررای
کررمعمررق بررا خمیرردگی در شررانه و لبررة برگشررته مشررابه بررا نمونررههررای برنررزی آشرروری
است .11کاسههرای عمیرقترر شرانهدار برا لبرة برگشرته نیرز دارای نمونرههرای مشرابه بسریاری
از دورة آشرروری اسررت از جملرره کاسررة نقررششررده بررر کرراخ ترریگالت پیلسررر سرروم (-743
. 717م) در نیمررررود .ایرررن نررروع کاسرررههرررای فلرررزی در دورة هخامنشررری بسررریار رایرررج
میشود.
کاسررههررا و پیالررههررای هخامنشرری در سراسررر قلمرررو امپراترروری از شررر تررا غرررب
گسررترده برروده و در میرران گنجینررههررای متع ردّدی شناسرراییشرردهاند.کاسررههررا و پیالررههررای
کوچررک بسرریاری بررا لبررة متمایررل برره داخررل و تزئینررات بررادامیشررکل و گررلهررای نیلرروفر
بررزرگ در اطررراف نافرره ،از منرراطق مختلررف آسرریای صررغیر ،ایررران و شرربهجزیرررة بالکرران
بررهدسررتآمرردهانررد .15یکرری از نکررات حررائز اهمیّ رت ،عرردم شناسررایی کاسررههررای فلررزی از
نررواحی شرررقی و شررمالشرررقی شاهنشرراهی هخامنشرری (برره غیررر از گنجینررة جیحررون)
مرریباشررد ،ایررن در حررالی اسررت کرره کاسررههررای سررفالی شرراخد هخامنشرری در گونررههررای
زورقرری ،اللررهای ،کاسرره بررا لبررة عمررودی ،کاسرره بررا لبررة گرررد و تخررت و غیررره از من راطقی
هررمچررون تپرره یحیرری ( ،)Magee, 2004آگرررای هنررد (،)Magee et al., 2005
آراخوزیررررای افغانسررررتان ( ،)Vogelsang, 1985دره سرررروات ( ;Stacul,1969
 )1980; 1993و چارسررده ( )Petrie et al., 2008در پاکسررتان برره وفررور یافررت
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شرردهانررد .شرراید ایررن نکترره بیررانگر وضررعیت اقتصررادی-اجتمرراعی مردمرران سرراتراپیهررای
شررر شاهنشرراهی باشررد .احتمرراالی سرراتراپی باکتریررا (بلررخ) مرکزکارگرراه فلزکرراری دورة
هخامنشرری در شررر و شررمال شررر شاهنشرراهی بررودهاسررت .وجررود معررادن طررال در برراختر
(بلررخ) در اثبررات ایررن فرضرریه مرریتوانررد قابررلاهمیررت باشررد .از سرروی دیگررر نیررز داریررو
در کتیبررة خررود در شررو اشررارهمرریکنررد کرره طررال را از برراختر و سررارد آوردنررد و در
تزئینات کاخ شو بهکارگرفتند (کالیکان.)117 :1584 ،
 .3نتیجمگیری
در میرران دادههررای باسررتانشناسرری از دورة هخامنشرری ،کاسررههررای فلررزی اطالعررات
ارزشررمندی در زمینررة فلزکرراری ،شرریوة تزئینررات ،تکنیررک سرراخت ،ارتباطررات تجرراری،
اجتماعی ،اقتصرادی و هنرری آن دوران ارائره مریکنرد .ایرن کاسرههرا بردون دسرته بروده و
نمونة کمعمق آنهرا موسروم بره پیالره اسرت .کاسرههرا و پیالرههرای هخامنشری را مریتروان
طیررق مرردارک دیگررری ماننررد نقررو برجسررته ،اسررتلهررا ،نقاشرریهررای دیررواری ،مهرهررا و
ریترونهررا بازسرازیکرررد .کاسرههرای فلرزی در مبررادالت ،ماننرد پررول عمرل مرریکرررده و از
سرروی پادشرراه برره نشررانة احترررام برره دوسررتان خررود بخشرریدهمرریشررد .حکررام محلرری نیررز برره
نشررانة وفرراداری آن را برره شرراه هخامنشرری پیشررکشمرریکردنررد .کاسررههررا و پیالررههررا از
جایگرراهی ویررژه در میررز سررلطنتی برخرروردار بودنررد و داشررتن آنهررا نرروعی اعتبررار برررای
شرراه ایجررادمرریکرررد .در ایررن دوره اشررکال مختلفرری از کاسررههررا وجررود داشررت کرره
شرراخدترررین آنهررا ،پیالررههررا وکاسررههررای زورقرریشررکل بررود و در سراسررر شاهنشرراهی
هخامنشرری از جملرره آسرریای صررغیر ،مصررر ،تراکیرره ،قفقرراز و غیررره نمونررههررایی از آن
بررهدسررتآمرردهاسررت .تزئینررات مررورد عالقررة هخامنشرریان برررای ایررنکاسررههررا ،تزئینررات
برادامیشررکل یررا اشرکیشررکل برره همررراه آرایرههررایگیرراهی ،بره ویررژهگررل نیلرروفر و روزت
برروده و گلبرررگهررای آنهررا برره صررورت نررواری نرروکدار بررودهاسررت .برخرری کاسررههررا
ماننررد نمونررههررای منتسررب برره داریررو اول ،خشایارشررا و اردشرریر اول ،دارای کتیبررههررای
سلطنتی نیز برودهاند.کاسرههرای فلرزی از منظرر ریخرتشناسری ،نشرانگر تر ثیر اقروام دیگرر
بره ویرژه آشرروریان مریباشررد ،هرچنرد تولیررد کاسرههررای زورقری و تزئینررات برادامیشررکل،
مخرررتد صرررنعتگرررران هخامنشررری برررود کررره بررره منظرررور ایجررراد نررروعی وحررردت و
یکسررانسررازی هنررری برره تولیررد انبرروه آن در سراسررر کارگرراههررای شاهنشرراهی اقرردام-
شرردهبررود .طبررق شررواهد ،تررا مرردتهررا پررس از سررقوط هخامنشرریان هررمچنررانکاسررههررایی برره
سبک آنها (از نظر شکل و تزئین) در مناطق مختلف ساختهمیشد.
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يادداشتها
 1مفرغ ،نقره با روکش طال
 : Batugara 1کلمة باتو بره معنرای شرراب و گرارا بره معنرای ظررف نوشریدن اسرت( .برا اسرتناد بره کلمرة
باتوگررارا کرره در پیالررههررای نقرررهای منتسررب برره اردشرریر اول برره کررار رفتررهاسررت) ( Gunter & Root,
.)1998: 23

 5بابلیها ،سوریها،کیلیکیهایها ،لیدیها و بلخیها.
 4برره عنرروان مثررال مرریترروان برره کاسررة طالیرری اشرراره کرررد کرره اردشرریر دوم برره فرمانررده و اشرررافزادهای
یونانی به نام دموس هدیه کرد ))Gunter & Root, 1998: 23

 3یکی کروزههرایی کره توسرح هیئرت هنردی حمرل مریشرود و دیگرری ظرفری نسربتای اسرتوانهای و پهرن برا
درپوشی مخروطی که حبشیها در دست دارند.

 6ایررن کاسرره دارای کتیبررهای سرره زبانرره بررا عنرروان "داریررو

شرراه بررزرگ" اسررت .هررر چنررد سرره شرراه

هخامنشی با ایرن نرام وجرود داشرته امرا طبرق سربک و ساختارکاسره ،بره احتمرال بسریار متعلرق بره داریرو
اول اسررتا در هررر صررورت بررا توجرره برره ابهامررات متعرردّد ،قطعرراَ کاسررهای هخامنشرری و پارسرری اسررت
(.)Wilkinson, 1955: 221 – 224

 7واقع در روسیه
 8در نزدیکی آنتالیا ،ترکیه
 9در جنوب گرجستان

 11کاسررههررای مشررابه بررا پیالررههررای کتیبررهدار اردشرریر اول توسررح السررچی جمررعآوری و طبقررهبنرردی شررده-
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