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 کیدهچ
کنرررد. یکررری از مررری گرررریهنرررر هخامنشررری، هنرررری ترکیبررری اسرررت کررره در نهایرررت ظرافرررت و زیبرررایی جلررروه   

هرای هخامنشری   هرا هسرتند. کاسره   ویرژه کاسره  دان قلمررو هخامنشری، ظرروف فلرزی بره     تررین مصرنوعات هنرمنر   ظریف
هررا اسررت. برخرری از ایررن کاسرره آمرردهدسررتیکرری از مرردارک مهمرری اسررت کرره از منرراطق مختلررف شاهنشرراهی برره    

در دربررار هخامنشرری اسررت. ایررن     گونرره از ظررروف ت ایررنباشررند کرره حرراکی از اهمیّرر   دارای کتیبررة سررلطنتی مرری  
سررراخت، ارتباطرررات تجررراری،  هرررا اطالعرررات ارزشرررمندی در زمینرررة فلزکررراری، شررریوة تزئینرررات، تکنیرررک کاسررره

دهررد. پررژوهش پرریش رو سررعی بررر آن دارد بررا  مرریاجتمرراعی، اقتصررادی و هنررری در اختیررار افررراد صرراحب فررن قرررار  
ای و تجزیرره و تحلیررل نقررو ، تزئینررات و شررکل    گیررری از مطالعررات کتابخانرره  تحلیلرری و بهررره  -نگرراهی توصرریفی 

 چنررین تررال دهرردا همهررای فلررزی را در جامعررة هخامنشرری مررورد مطالعرره قرررار  ت و جایگرراه کاسررههررا، اهمیّررکاسرره
هررا و بررسرری حرروزة پراکنرردگی آنهررا، منشرر  اقتبرراس   هررا و پیالررهکاسرره شررود بررر اسرراس مطالعررات تطبیقرری میرران  مرری

گررردد. نتررایج حاصررل از ایررن بررسرری  هررای فلررزی هخامنشرری مشررخد و تحلیررل شررکلی و تزئینرری در سرراخت کاسرره 
ویررژه نرروع زورقرری آن، در سرتاسررر شاهنشرراهی   هررای فلررزی هخامنشرری برره  هررا و پیالرره حرراکی از گسررتردگی کاسرره 

شررکلی کرره در سررایر هنرهررای  و تزئینررات بررادامی روزتچررون گررل نیلرروفر،  گیرراهی هررم هررایاسررت. وجررود آرایرره 
هررا پررس از شررد. برره عررالوه تررا مرردت هررا نیررز شناسرراییشررود، بررر کاسررهمرری هخامنشرری ماننررد نقررو  برجسررته مشرراهده 

 ها در مناطق مختلف رواج داشت.های فلزی به سبک آنها و پیالهسقوط هخامنشیان، سنت ساخت کاسه
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 مممقدّ. 9
هرررای مختلرررف و ملرررل وارث تمررردن انگیرررری شاهنشررراهی هخامنشررری، آنررربرررا شرررکل   

شرردند کرره هررر کرردام در هنررر و   ...ای ماننررد ایررالم، آشررور، بابررل، مصررر، لیرردی و  پیشرررفته
د. هخامنشرریان ضررمن اسررتفاده از  بودنرریافتررهمعمرراری برره درجررة برراالیی از توسررعه دسررت   

دسررتاوردهای هنررری ایررن اقرروام و ادغررام آن بررا هنررر پارسرری، سرربک خرراص هخامنشرریان را  
هرای  آمرد. یکری از جنبره   مری حسراب آوردنرد کره هنرری ترکیبری و نره تقلیردی بره       وجرود به

ای بررود کرره از  هررای زریررن و نقررره هررا و پیالرره درخشرران هنررر ایررن دوره، سرراخت کاسرره   
سررازی انرد. ایررن مسررئله بیررانگر نرروعی یکسرران آمرردهدسررتاهی هخامنشرری بررهسراسرر شاهنشرر 

آمررد. مرریحسررابهررا برره گونرره از کاسرره و استانداردسررازی در تولیررد و صررادرات ایررن   
کرره بررر  ...و  برجسررته، نقاشرری هررا، نقررو  شررناختی ماننررد مهرهررا، ریتررون  مرردارک باسررتان 

مانررده، عررالوه بررر   جررایههررای هخامنشرری برر  هررا و پیالرره نهررا تصرراویری از کاسرره  روی آ
ریررزی و هدفمنرردی هخامنشرریان در  هررا، برنامرره کررردن جایگرراه ارزشررمند کاسرره  مشررخد

هررای مختلررف و صرردور آن برره منرراطق مختلررف زیررر     سرراخت ایررن ظررروف در کارگرراه  
 دهد.خوبی نشان میرا به شاننفوذ

 . بیان مسئلم9-9
ویررژه هرای فلرزی بره   پیالرره هرا و هرای ارزشرمند شرراهان هخامنشری، کاسره    یکری از دارایری      

هررا هررم دارای ارز  پررولی برروده و هررم نشررانگر ای و طالیرری بررود. ایررن کاسررهاز نرروع نقررره
هررای فلررزی هخامنشرری )یررا منتسررب برره      اند.کاسررهجایگرراه اجتمرراعی مالررک آن برروده   

انررد کرره بررا توجرره برره کتیبرره، آمرردهدسررتهررای مختلفرری بررههخامنشرری( از منرراطق و گنجینرره
انرد. البتره برخری از    شرده ت، شرکل و تزئینرات بره ایرن دوره منسروب     سربک، تکنیرک سراخ   

هررای هخامنشرری شرروند امررا کررامالی بررا نمونرره آنهررا مربرروط برره پررس از دورة هخامنشرری مرری 
هررای مشخصرری دارنررد کرره آن را از دیگررر  هررای هخامنشرری ویژگرریمطررابق هسررتند. کاسرره

تررر خررل و از همرره مهررم گررل نیلرروفر، نقررو  ن  سررازدا مررثالی تزئینررات هررا متمررایز مرری کاسرره
هررا پررس از سررقوط شاهنشرراهی   حترری مرردت  ،شررکلهررای بررادامی یررا اشررکی  برآمرردگی

هررای گرفررت. کاسررههررا قرررارهخامنشرری مررورد تقلیررد هنرمنرردان سررایر کشررورها و تمرردن   
ویررژه شررخد شرراه را  فلررزی هخامنشرری ماننررد دیگررر ظررروف ایررن دوره، سررلیقة دربررار برره  

منشرری بررا استانداردسررازی ظررروف فلررزی )از     المللرری هخاداد. سرربک بررین مرریانعکرراس
هررای زیررر هررا(، نرروعی نمرراد و شرراخد هنررر هخامنشرری را در سرررزمینجملرره بعضرری کاسرره
 داد. کرد وگستر  مینفوذ خود تبلیغ می
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 . پیشینة تيقیق9-0
هررای متعررددی در مررورد ظررروف فلررزی هخامنشرری و هنررر فلزکرراری ایررن دوران پررژوهش  

 .استرفتهگان مختلف صورتتوسح محققّ

Curtis et al.,1995; Dusinberre, 2003 & 1999; Gunter & Root, 

1998; Treister, 2012 & 2010 & 2009 & 2007; Simpson, 2005 & 

2010 .  
 شررود، بررسرری ظررروف هخامنشرری برره  مرریهررا دیرردهبرریش از همرره در مطالعررات آن آنچرره 

شناسرری و از سرروی انصررورت کلرری اسررتا بنررابراین بررا توجرره برره کمبررود مرردارک باسررت    
هررا در بازسررازی بخشرری از هنررر دوران هررا و پیالررهدیگررر برره دلیررل اهمیررت و جایگرراه کاسرره 

بررا تفصرریل بیشررتری برره بررسرری  ،هخامنشرری، سررعی بررر آن اسررت کرره در پررژوهش پرریش رو 
 شود.های باستانی پرداختهاین داده

 ت تيقیق.  ضرورت و اهمی9-3ّ
مپراتررروری هخامنشررری، تررراکنون مررردارک و بررررخالف گسرررتردگی مکرررانی و زمرررانی ا   

اسرت. یکری از   دسرت نیامرده  ع و قابرل تروجهی از ایرن دوره بره    شناسری متنروّ  شواهد باسرتان 
هررایی کرره از سراسررر قلمرررو هخامنشرریان از هنررد در شررر  تررا اروپررا در غرررب   معرردود داده

ی هرا دارا هرای فلرزی اسرت کره برخری از آن     هرا و پیالره  دسرت آمرده، کاسره   کم و بریش بره  
هررا، برره تشررخید  بنرردی کاسررهشناسرری و طبقررهکتیبررة شرراهی هسررتند. مطالعررة دقیق،گونرره  

هررای سرراخت و ارتباطررات هنررری و تجرراری   هررای پراکنرردگی، شناسررایی کارگرراه  حرروزه
ای از هنرر، اجتمراع، اقتصراد و    تروان گوشره  کنرد و از ایرن رهگر ر مری    مری موجود کمرک  

 نمود.سیاست دورة هخامنشی را روشن 
 
 . بيث  0
 های هخامنشیها و پیالم.کاسم0-9
ای هسررتند کرره احتمرراالی برررای نوشرریدن    هررای هخامنشرری ظررروف برردون دسررته   کاسرره    

 دسررترفترره کرره در سراسررر شاهنشرراهی هخامنشرری و خررارج از آن برره  کررار مرریشررراب برره
-سرراخته شررده 1هررای معمرروالی شررفاف و فلررزانررد. ایررن ظررروف از جررنس سررفال، شیشررهآمرده 

هرای فلرزی   ای و سرفالی ایرن ظرروف، تقلیردی از نمونره     رسرد انرواع شیشره   اند. بره نظرر مری   
مخصررروص  در ایرررن دوره کاسررره و پیالرررة(. »Dusinberre, 1999: 76آن باشرررد )

معرروف برود. کلمرة براتو بره معنرای شرراب و گرارا بره معنرای            1نوشیدن شراب به باتوگرارا 
(. Gunter & Root, 1998: 23; Allen, 2005: 88« )ظرررف نوشرریدن اسررت

بره همرراه یرک برآمردگی      عمرق و بردون دسرته   هرای کرم  هرا بره صرورت کاسره    شکل پیالره 
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دار و  برردون نافرره وجررود دارنررد. نافرره در    مرکررزی )نافرره( اسررت و برره دو صررورت نافرره    
در دسرت نیرز آسران     را داشرتن پیالره  هرا عرالوه برر نقرش تزئینری، نگره      مرکز برخری از پیالره  

گشررت را در ایررن نافرره جررای داد تررا اسررتقرار پیالرره در  ترروان انکرره مرریکررردا برره طرروریمرری
هررا در غرررب  اسررتفاده از ایررن نرروع کاسرره  (. »115: 1587تررر شررود )کررخ،  دسررت مطمررئن 

)گررانتر و جررت،  « اسررتآسرریا و مدیترانررة شرررقی در طررول هررزارة اول  .م رایررج برروده     
در عمررق )پیالرره( و کاسررة گررود برردون دسررته،   (. منشرر  هررر دو نمونرره کاسررة کررم 87: 1585

 ای سرراختههررا برره شرریوة اسررتادانههررا و پیالررهشررر  باسررتان اسررت. در دورة هخامنشرری کاسرره
کراری برا چکرش    کراری، برجسرته  شردند. اکثرر اشریا و ظرروف فلرزی بره شریوة چکرش        می

 (. Gunter & Root, 1998: 3,25شدند )کاری از داخل ساخته مییا چکش
هها در  امعهة   رد ا تمهاعی آن ههای  لهزی و کهارب   هها و پیالهم  ت کاسم. اهمی0-0ّ

 هخامنشی
چررون دیگررر ای هررممرردارک متعررددی بیررانگر ایررن مسررئله اسررت کرره ظررروف طالیرری و نقررره       

انررد. ایررن ظررروف احتمرراالی بررا اشرریاء قیمترری، ارز  و اعتبرراری هماننررد شررمش طررال یررا نقررره داشررته
ه و یررا در تبررادالت شرردمرریداریشرردند کرره یررا در خزانرره نگرره  مررینرری از نقررره سرراخته اوزان معیّ

انرد. در شرر  باسرتان اسرتفاده از فلرزات گرانبهرا       تجاری به عنروان پرول رایرج مرورد اسرتفاده بروده      
چنران  ت هرم تی طروالنی و قردیمی بروده و ترا زمران ابرداع سرکه ایرن سرّن         در حکم پول رایرج، سرنّ  

  (Curtis & Cowell, 1995: 151) .استپابرجا بوده
هررای رسررمی،  قیمررت در حررین سرررگرمی ای گرررانشیشررهنوشرریدن از ظررروف فلررزی و     

هرررای خرررارجی در درون قلمررررو شاهنشررراهی    بخشررری از تجربرررة دیپلماتیرررک هیئرررت   
آمررد. در واقررع تشررریفات یررک شررام، الزمررة اساسرری برررای       مرریحسررابهخامنشرری برره 

الترری، حرراکم را برره  هررای سیاسرری و اجتمرراعی مهررم برروده و ایررن فرهنررگ تجمّ   تموقعیّرر
پرر یری اسررت، نشرران   مرره ثروتمنرردتر و دارای خصررلت مهمرران   عنرروان کسرری کرره از ه  

طبررق منررابع مکترروب یونررانی، شررراب مترررادف بررا »(. Allen, 2005: 88اسررت )داده1مرری
خواسررت برره دیگررری  کرره شرراه بررزرگ مرری  بررزم و سررور برررای پارسرریان بررود و هنگررامی   

 ,Simpson)« شرردمرریاحترامرری و ترروهین کنررد، شررراب در ظررروف سررفالی ریخترره   برری

و بخشرری از  ق برره خزانررة سررلطنتی برروده هررای فلررزی، متعلّرر بنررابراین کاسرره ا(104 :2005
چنررین بخشرری از اشرریایی برروده اسررتا هررمآمرردهمرریثرروت و دارایرری هررر ایالررت برره حسرراب 

هررا برره . ایررن کاسرره(Moorey,1974: 184)اسررت داشررتهکرره بررر روی میررز سررلطنتی قرررار
در جهررت ارز  پررولی و  -1رسررمی  هررایدر میهمررانی -1شرردند: مرریدو منظررور اسررتفاده

هررایی از کرره نمونرره . ایررن ظررروف هرردایای مناسرربی برررای شرراه بودنررد برره طرروری     مررالی
جمشررید در هررای زورقرری و گرانبهررای فلررزی را از نقررو  برجسررتة آپادانررای تخررت  کاسرره



/مطالعات ایرانی مجلّة  

 

113 

هرا را بره عنروان    تروان دیرد. از طرفری شراه نیرز شخصرای ایرن کاسره        مری  5آورنردگان بین هدیه
 ,Curtis & Cowell) 4ت ایرن نروع از ظرروف اسرت    خشرید کره بیرانگر اهمیّر    بهدیره مری  

1995: 151; Nylander, 1968: 125  هرررای (. در میررران ظروفررری کررره هیئرررت
ای دیررده آوردنررد، هرریچ پیالرره  شاهنشرراهی برره عنرروان هدیرره برررای شرراه هخامنشرری مرری     

وده و او رسرد پیالره بره عنروان هدیره، فقرح حرق انحصراری پادشراه بر          شود. بره نظرر مری   نمی
کرررد کرره باعررث ارتباطررات آن را برره افرررادی کرره دارای امتیررازات ویررژه بودنررد، اهرردا مرری 

شرد. پیالره برا کتیبرة سرلطنتی      هرا مری  قوی و تروام برا وفراداری میران پادشراه هخامنشری و آن      
 ,Gunter & Root)آمررد مرریحسرراببیررانگر دارایرری غیررر قابررل انتقررال خررود پادشرراه برره

1998: 28 .) 
 شناختیو پیالة نوشیدن با استناد بم مدارک باستان کاسميرگریت و. 0-3

هررای هخامنشرری از چنرران اهمیترری در میرران شرراه و درباریرران برخرروردار بررود کرره       کاسرره
، هررا بررر روی اسررتلهررای شاهنشرراهی، تصررویرگری آنهررا در کارگرراهجررز سرراخت کاسررهبرره

-نیررز برره وضرروح دیررده  و غیررره دیررواری، ریتررون، گلرردان، مهررر  نقررو  برجسررته، نقاشرری 

 شود:  می
 در مصررر برره  شررکل از سررقاره ایررن اسررتل مسررتطیل   (:Saqqara. اسههتل سههقاره ) 0-3-9

 دار بررر آن نقررش آمررد. برراالی آن برره صررورت هاللرری برروده و نمرراد قرررص بررال      دسررت
هررای اسررتل، خررح تصررویری هیروگلیررف و در قسررمت مرکررزی نیررز  اسررت. بررر کنررارهشررده

براالیی اسررتل مربرروط برره مراسررمی آیینرری و ترردفینی   شررود. صررحنةمرریخرح دموتیررک دیررده 
هررا یررک اسررت. در صررحنة پررایینی نیررز دو نفررر در مقابررل میررز هرردایا ایسررتاده و در مقابررل آن

دهرد  مری  اسرت. لبراس او نشران   رتبره برا ریرش بلنرد برر تختری نشسرته       صاحب منصرب عرالی  
ه در ای پارسرری اسررت کرره در دسررت چررپش گررل نیلرروفری، ماننررد آنچرر    زادهکرره اشررراف
جمشررید در دسررتان شرراه، ولیعهررد و برخرری درباریرران اسررت، قرررار دارد. در    نقررو  تخررت

اسرت )تصرویر   شرده عمرق و سراده بره تصرویر کشریده     ای کرم دست راسرت ایرن مررد کاسره    
1( )Mathieson et al., 1995: 26-29.)   در ترجمرررة بخشررری از اسرررتل بررره نرررام

شررده کرره نررامی ایرانرری  اشررارهفرزنررد آرتررام  (Djedherbes)دارنرردة آن یعنرری جرردهربس
 (. Ibid, 35-37است )

در ایررن نقررو ، در دسررت برخرری از نماینرردگان    مشههید:بر سههتة تخههت. نقههوش 0-3-0
شرود کره بره عنروان هدیره یرا خرراج        مری های شاهنشراهی هخامنشری ظروفری دیرده    سرزمین

ای هدایرررهررای برردون تررزئین و نرریمگررردد. در ایررن میرران کاسررهمرری برره خزانررة شرراهی اعطررا
انررد. بررر شرردگی لبرره دارد، از آن جملرره شررکل و برخرری بررا یررک شرریار کرره نشرران از خررم   

کنررد. مرریهررا درپوشرری قررایقی شررکل از محترروای درون ظرررف محافظررت بسرریاری از کاسرره
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گررروه نماینرردگی، هرردایایی مشررتمل بررر ظررروف بررا خررود همررراه دارنررد      15گررروه از  11
نررد. نکتررة جالررب توجرره در مررورد   بودشرردهبهررا سرراختهشررک از فلررزات گررران کرره برردون

سرت. بره جررز   ع آنهاهرای شرمالی و شررقی آپادانرا، عرردم تنروّ     شرده برر پلکرران  ظرروف نقرش  
، بقیررة ظررروف شررامل کاسرره یررا جررام و پیالرره هسرررتند.        3دو نرروع ظرررف غیررر معمررول    

دار و ای پررخ هررا )؟( دارای لبرره ایهررا و کیلیکیرره هررای موجررود در دسررتان بررابلی   کاسرره
هررایی کرره ایونیرران  دارنررد و برره کاسرره برراالی یررک برآمرردگی قرررار برگشررته اسررت کرره در 

هرا  تررین نروع کاسره متعلرق بره هیئرت بلخری       اسرتادانه  کنند، شباهت زیرادی دارنرد.  میحمل
باشررد دار مرریای و پررخدار و دارای تزیینررات خیرراره صررورت گررردن )؟( اسررت کرره برره  

(Schmidt, 1957: 94, 95 1( )تصویر .) 
: مرردارک زیررادی از سرربک  در لیکیههم (Elmali)ی معبههد املمههالی . نقاشههی ديههوار 0-3-3

ای همزمرران بررا دورة هخامنشرری وجررود دارد. در ایررن میرران  زادگرران لیکیررهزنرردگی اشررراف
در نزدیکرری آنتالیررا در ترکیرره، منسرروب   (Karaburun)بررورون ترروان برره نقاشرری قررره مرری
ب منصرربی  دهنرردة صرراح کرره نشرران ( Miller, 2008: 1) .م، اشرراره کرررد   471برره 

پارسرری اسررت. ایررن مرررد جررواهرآالت پارسرری ماننررد دسررتبندهایی بررا سررر شرریر پارسرری برره   
اسررت. خرردمتکاران او نیررز بررا  گرفتررهدسررت دارد و بررر روی تخترری برره حالررت لمیررده قرررار  
ر از هنررر چنرران مترر ثّای اسررت کرره آنلبرراس پارسرری هسررتند. سرربک کررار نقاشرری برره گونرره  

ای کرره آن را برره سرربک هنررری و بررومی آنرراتولی  هترررین نشررانیونررانی نبرروده و در کوچررک
شرود. نکترة جالرب توجره ایرن نقاشری، حالرت متعرادل         منتسب سرازد نیرز در آن دیرده نمری    

 ,Curtis, 2005: 46; Boardman( )5داشرتن کاسره توسرح فررد اسرت )تصرویر      نگره 

2000: 200.) 
  بررر ایررن هررای منقرروپیکررره( ارمنسههتان: Erebuni. ريتههون مکشههو م از اربههونی )0-3-8

ر از سرربک کالسرریک هنررر یونرران اسررت و ای مترر ثّشررده، تررا انرردازهای زرانرردودریتررونِ نقررره
-شررده بررر روی مهرهررای موسرروم برره پارسرری   هررای حررک ترروان آن را مشررابه پیکررره مرری

دهنرردة یررک نوازنرردة زن و زنرری دیگررر اسررت کرره    یونررانی دانسررت. نقررو  ریتررون نشرران  
 ،زادة نشسررته بررر تخترری و برره حضررور اشررراف ای را بررا سررر انگشررتان خررود گرفترره   کاسرره
هرایی برا لبراس پارسری     (. درواقرع ایرن نقرو ، برگردانری دقیرق از پیکرره      4برد )تصرویر  می

طبررق نظررر برخرری   (.Boardman, 2000: 187)انررد اسررت کرره بررر مهرهررا نقررش شررده  
داشررتن کاسرره بررر روی سرره انگشررت در ایررن دوران، برره معنررای وابسررتگی و   قرران، نگررهمحقّ
 (.Treister, 2012: 120) استط فرد با حاکم پارسی بودهارتبا

ایرررن گلررردان نشرررانگر ارز  پرررولی ظرررروف قیمتررری در    . گلهههدان داريهههوش: 0-3-7
کرره  شررودمرریشاهنشرراهی هخامنشرری اسررت. روی آن، مررردی بررا لبرراس پارسرری دیررده      
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آورد. کررل ای شررامل سرره کاسررة تودرتررو را برره طرررف مرررد نشسررته بررر تخررت مرری  گنجینرره
اسررت نگر آن اسررت کرره ایررن ظررروف در راسررتای مالیررات و خررراج برروده       صررحنه بیررا 
 (.Gunter & Root, 1998: 9, 10)( 3)تصویر 

داشررتن شررامل صررحنة نمررادین نگرره  از دورة آشرروری، شررواهد بسرریاری    . مهرههها:0-3-6
کررره در دورة هخامنشررری تقریبرررای برررا کمبرررود   صرررورتیکاسرررة شرررراب وجرررود داردا در 

رو هسررتیم. از معرردود مرردارک موجررود در ایررن زمینرره،      شناسررانه روبرر مرردارک باسررتان 
ای کرره مررردی پارسرری را بررا ردای   مهررری اسررتوانه  مهرهررای هخامنشرری هسررتندا از جملرره  

کشررد و در یررک دسررت گررل و در دسررت دیگررر خررود کاسررة      تصررویر مرری دربرراری برره 
 (. Miller, 2008: 5, 6)( 6است )تصویر داشتهعمیقی را نگه

 هاگونم های  لزی هخامنشیبم کار ر تم در کاسم ها و تزئینات. گونم0-8
ترررین ظررروف فلررزی در سرتاسررر شاهنشرراهی هخامنشرری    هررا از رایررج هررا و پیالرره کاسرره   

: 1587اسررت )گرشررویچ،  دسررت آمررده هررا برره برروده کرره ترراکنون تعررداد بسرریاری از آن   
اسررتا برره رترراریخی آنهررا همررواره بررا مشررکالتی همررراه برروده م و ت خّامررا تعیررین تقرردّ ،(851

هررای هررا از خیررارهتررر، گردتررر و تقریبررای تمررام سررطح آن هررای قرردیمیرسررد کاسررهنظررر مرری
اسررتا ماننررد کاسررة  هررای بیضرروی پوشرریده شررده  شررکل و یررا برآمرردگی برجسررتة برگرری 

: 1584)کالیکرررران،  6ای داردطالیرررری داریررررو  اول کرررره سرررراختار و ترکیررررب سرررراده 
اسرررة موسررروم بررره زورقررری (. ک7)تصرررویر  ( Wilkinson, 1955: 221-224ا117
(Carinated یکرری از شرراخد ) هررا اسررت کرره ابترردا در دربررار آشررور نررو      ترررین گونرره

ای و سرررفالی کررراربرد داشرررت و در دورة هخامنشررری نیرررز بررره صرررورت فلرررزی، شیشررره   
صررری از فرهنرررگ دربررراری شرررد. ایرررن شرررکل از کاسررره بررره عنررروان بخرررش مشخّسررراخته

هررای زورقرری بررا نقررش  ت. کاسررههخامنشرری از قرررن ششررم  .م مررورد اسررتفاده قرررار گرفرر  
 :Allen, 2005)هررای آشررور نررو هسررتند ر از نمونررهگررل نیلرروفر در دورة هخامنشرری، مترر ثّ

87, 91; Curtis & Cowell, 1995: 151 .)هررای زورقرری بسرریاری از نرروع   کاسرره
دسرررت آمرررده کررره  ای از سراسرررر شاهنشررراهی هخامنشررری بررره طالیررری، برنرررزی و نقرررره 

دگی آن در منرررراطق مختلررررف اسررررت. یکرررری از دهنرررردة گسررررتردگی و پراکنررررنشرررران
ها،کاسررة طالیرری خشایارشررا اسررت. ایررن کاسرره دارای تزئینررات برجسررتة    ترررین آنشرراخد
ای در اطرررراف گرررردن ظررررف برررا نرررام هرررای گیررراهی و کتیبرررهای شرررکل، آرایرررهخیررراره

خشایارشررا اسررت کرره بررا خررح میخرری برره سرره زبرران پارسرری باسررتان، ایالمرری و بررابلی حررک  
 (. 8شده است )تصویر 

ین و بعضرری نیرز برره طرررز ماهرانرره و  ئهررای پارسری، برردون تررز اکثررر کاسرره» :تزئینهات .0-8-9
هررای پارسرری، نقررو  حیوانررات و   انررد. ایررن تزئینررات شررامل پیکررره  ظریفرری تررزئین شررده 
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، زرانرردود شررده کرره احتمرراالی تکنیکرری بررا منشرر   گیاهرران برروده و برره صررورت طررال یررا نقررره 
هرررای مرررورد عالقرررة هرررا و کاسرررهپیالررره (.Boardman, 2000: 189)« ایرانررری اسرررت

شررکل اسررت. هررای اشررکیای و برآمرردگیخیررارهو برره شررکل پارسرریان برره صررورت برآمررده
اسررتان منتشررر و هررا در سراسررر شررر  نزدیررک ب کاسرره و پیالررة هخامنشرری بررا ایررن ویژگرری  

عمررق و برردون درپررو  هسررتند، ولرری  چنررد اکثررر آنهررا ظروفرری کررم پراکنررده گردیرردا هر
انرد و معمرروالی در  شرکل روی آنهرا بره ظرافرت کشریده شرده      اشرکال اشرکی   هرا و برآمردگی 

هررای بزرگتررر کرره نرروک برراریکی دارنررد و رونررد: برآمرردگیمرریکرراردو انرردازة مختلررف برره
 (. Laing, 1995: 16) گیرندهای کوچکتری که بین آنها قرار میبرآمدگی

بههم  هههای هخامنشههی )يهها منتسههم  ههها و پیالههم . حههوزة پراکنههدگی کاسههم 0-7
 ها(های شکلی و تزئیناتی )مقايسم و تيلیل دادههخامنشی( و شباهت

و  (Solokha) هررای سُررلُخااز تپرره 7در اطررراف درة کوبرران. حههوزة دريههای سههیاه:  0-7-9
هررا (. ایرن کاسرره 9اسررت )تصررویر دسررت آمرده تعرردادی کاسررة فلرزی برره  (Zhyrnij)ژیررنیج  

دا در مصررر، ایررران، سرروریه و  هررای گررود هسررتند کرره ابترر  منتسررب برره گروهرری از کاسرره  
هررا، کاسررة ار، ترکیررب و تناسرربات موجرود در آن شردند. بررر اسرراس سراخت  قبررس سرراخته مرری 

اسررت. کاسررة برره  .م منسرروب شررده 3برره دسررت آمررده از سررلخا برره اوایررل نیمررة اول قرررن   
شرده از رادوون  ای کشرف هرای نقرره  دست آمرده از تپرة ژیررنیج نیرز قابرل قیراس برا کاسره        

(Raduveneد )   مربرروط  8ر بلغارسررتان و کاسررة برنررزی کشررف شررده از قبرسررتان لیکیرران
چنررین از نظررر شررکل، تناسرربات و   (. هررم11باشررد )تصررویر   .م مرری 4برره ربررع اول قرررن  

چنرد ایررن گررروه  ای ارزینجرران در ترکیره برروده، هر ههررای نقرر قیراس بررا کاسره  سراختار، قابررل 
ای ة بعرردی پیالررة نقررره  . نمونرر(Treister, 2010: 230, 231)اخیررر بزرگتررر هسررتند   

در جزیررررة  (Mount Zelenskajaتومولررروس مونرررت زلنسرررکایا )  5مقبررررة شرررمارة  
هررای فررراوان داردا مررورد اخیررر همزمرران بررا  باشررد کرره تزئینرراتی شررامل گلبرررگ تامرران مرری
مقدونیررره و مقبررررة آکروپرررولیس شرررو  اسرررت. همرررة  (Derveniدر دِرونررری ) Bمقبررررة 

انررد و اغلررب بررا عنرروان پیالررة   هررای تیررز تررزئین شررده  هررا بررا برررگ هررا و کاسرره ایررن پیالرره 
شررکل هخامنشرری ایر از کاسررة خیررارههررا مترر ثّشرروند. ایررن کاسررهشررکل خوانررده مرریبرگرری

 ,Ibid)بررود شررده .م در یونرران شررناخته  4 .م اسررت کرره در اوایررل قرررن     3در قرررن 

231 .) 
پیالررره ( دو Prokhorovkaمحوطرررة پروخوروکرررا ) 1از تپرررة شرررمارة . روسهههیم: 0-7-0
( و پیالرة  1: 11 .م )تصرویر   4آمرده کره اولری احتمراالی مربروط بره نیمرة دوم قررن         دسرت به

هررررای (. پیالرررره1: 11 .م اسررررت )تصررررویر  3ق برررره نیمررررة دوم قرررررن دوم نیررررز متعلّرررر
دار منسرروب برره هررای کتیبررهترررین شررباهت را برره پیالرره پوروخوروکررا از نظررر شررکل برریش 
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پیالرررررة اول احتمررررراالی در زمررررران اسرررررکندر   .م( دارنرررررد. 413 – 463اردشررررریر اول )
هرای خراص و نروع تزئینرات آن نشرانگر تر ثیر ایرن پیالره از هنرر          اسرت. ویژگری  شرده ساخته

اسررت. امررا پیالررة دوم شرردهفلزکرراری هخامنشرری برروده کرره در اوایررل دورة هلنیسررتی سرراخته 
هرایی  هصر شرود. ایرن پیالره از نظرر مشخّ    مری المللری هخامنشری شرناخته   به عنروان سربک برین   

شررکل پیرامررونی و نیررز تزئینررات پایررة پیالرره    ماننررد برآمرردگی مرکررزی، تزئینررات بررادامی   
هرای اردشریر   دار، برا پیالره  هرای روزت بره صرورت انتهرای تیرز و نروک      متشکل از گلبررگ 

 Deve)(، پیالررة برنررزی دِو هویرروک  1: 15(، پیالررة ارزینجرران )تصررویر  11اول )تصررویر 

Hüyük)  آمررده از سررواحل جنرروبی دریررای سرریاه، دسررتای بررهة نقررره(، پیالرر1: 15)تصررویر
ای در بلغارسرررتان و پیالرررة نقرررره   (Gradnitsaای از گرادنیتسرررا )پیالرررة کوچرررک نقرررره  
چنررین از نظررر شررکل و تزئینررات مشررابه بررا پیالررة  مقایسرره اسررت. هررممجموعررة جیحررون قابررل

تعلررق برره اوایررل  آمررده و مدسررتای گنجینررة بابررل اسررت کرره تنهررا قطعرراتی از آن برره   نقررره
 (. Treister, 2010: 242-245; Treister, 2009: 97, 105)شود  .م می 4قرن

 Karabakhوان )یرررشررناختی قبررر کارابرراخ اطبررق شررواهد باسررتان . حههوزة قفقههاز:0-7-3

Erivan شررود. مرریدرون آن برره دورة هخامنشرری منسرروب  ی( در ارمنسررتان برره همررراه اشرریا
هررای برنررزی، سرررنیزة آهنرری و کاسررة برنررزی     آویررزهترروان برره  آن مرری از جملرره اشرریای 

 ,Razmjou)شرکل کره نروع شراخد کاسررة دورة هخامنشری اسرت، اشراره کررد         زورقری 

 (.   14)تصویر  (180 :2005
هررای آخررالگوری ای گنجینررههررای نقرررههررای مهررم در ایررن حرروزه پیالرره  از دیگررر یافترره   
(Akhalgori) ( و کرررررازبگیKazbegi)  .برررررا  1918در سرررررال درگرجسرررررتان هسرررررتند

شررماری تحررت عنرروان گنجینررة آخررالگوری برری یق برره یررک زن، اشرریاحفرراری قبررری متعلّرر
بودنررد، امررا بعضرری اشرریا  شرردههررای محلرری سرراخته آمررد کرره اکثرررای  در کارگرراه دسررتبرره

نشررانگر ترر ثیر هنررر یونرران و تعرردادی نیررز ت ثیرگرفترره از هنررر شرررقی بودنرردا از آن جملرره     
هررای ای اشراره داشررت کره درکارگراه   ( و جررامی نقرره 13تصرویر  تروان بره چهررار پیالره )   مری 

شررکل و هررای بررادامی هررا بررا برآمرردگی بودنررد. پیالرره شرردهشاهنشرراهی هخامنشرری سرراخته 
 بودند.شدهنیلوفر تزئین گلهایگگلبر
ای شناسررایی شررد ای نقرررهاز میرران دویسررت شرریءگنجینة موسرروم برره کررازبگی نیررز پیالرره     

نخررل، سرررهای قررو برره شرریوة     گررل لوترروس، برررگ  شررکل،دامیهررای بررا کرره دارای قبرره 
ای برره خررح آرامرری بررر لبررة پیالرره بررود. ایررن نقررو  حرراکی از سرربک   اسررتیلیزه و نیررز کتیبرره

هررای  (. در واقررع آنچرره امررروز بررا نررام گنجینرره      16هنررری هخامنشرریان اسررت )تصررویر    
شررده، شررامل ظررروف فلررزی و جررواهرآالت هخامنشرری    آخررالگوری و کررازبگی شررناخته 
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کررده  هرا یرا وارداتری هسرتند یرا صرنعتگران محلری آنهرا را تولیرد         ایرن گنجینره   یست. اشیاا
  (.Knauss, 2006: 81باشد )و یا ترکیبی از این دو می

در جنرروب گرجسررتان اسررت کرره از آن    (Atskuri)محوطررة بعرردی قبرسررتان آتسررکوری   
هرا تر ثیر هنرر    تره اسرت. ایرن یاف  آمرده دسرت  .م بره  1ترا   6اشیا و ظروفری مربروط بره قررون     

فرهنررگ هخامنشرری را آشررکار   یبرره ویررژه تقلیررد از اشرریا  ،ت هنررری شرررقییونررانی و سررنّ
شررکل کرره از ( بررا تزئینررات بررادامی17دار برنررزی )تصررویر سررازدا از جملرره کاسررة نافرره مرری

قیرراس اسررت و طبررق  قابررل 9(Tsintskaroای تسینتسررکارو )نظررر شررکل بررا کاسررة شیشرره   
شررود. قبررور قبرسررتان   .م مرری 5-4آن مربرروط برره قرررون  هررا ترراریخ  آخرررین گاهنگرراری

هررای هنررری ترر ثیر پ یرفترره از جهرران آتسررکوری برره ویررژه قبررر مرر کور برره خرروبی ویژگرری 
  (.Licheli, 2007: 55-63)دهد می هخامنشی را نشان

در قرررن ششررم  .م قبررل از اسررتیالی پارسرریان در سررارد   . آسههیای صههغیر و تراکیههم:0-7-8
ماننررد رایررج بررود. ایررن شررکل از ظررروف      (skyphoi) اسررکایفویظروفرری موسرروم برره   

بودنرررد، امرررا تزئینرررات  ییت بررراالو دارای کیفیّررر سرررختبسررریار  هرررای هخامنشررریکاسررره
هررا، کاسررة شررراب ایرانرری تررا حررد   ح پررارسشررد. بررا تسررلّ نمرریهررا دیرردهچنرردانی روی آن

 کرره مسررئله بیررانگر آن اسررتایررن زیررادی جررایگزین جررام شررراب لیرردیایی در سررارد شررد.  
هررای هخامنشرری در  کاسررهبودنررد. گرفتررهسرراردیان از برخرری رسرروم مهررم پارسرری الهررام    

در پرر یرفتن فرهنررگ   شررهرهای لیرردی کرره سرراکنان  دهنرردة اشررتیاقی اسررت  نشررانسررارد 
 صررررفای پررر یر   ایرررن تطبیرررق فرهنگررری  . دادنررردتلفیقررری هخامنشررری از خرررود نشررران   

جدیررد نیررز د فرهنررگ برره معنرری ایجررا  ، بلکررهنیسررت از خررودقبررل  فرهنررگ یهرراویژگرری
  (.Dusinberre, 2003: 191-195باشد )می
هررای هررای بسرریاری از کاسررهشررامل نمونرره (IkizTepeتپرره )آثررار گنجینررة لیرردی در ایکیز  

از  عمررق بررا لبررة برگشررته ای کررمهررای جالررب توجرره، کاسرره فلررزی اسررت. یکرری از نمونرره 
ای (. نافرره18صررویر اسررت )تشرردهانرردودنقررره اسررت کرره بررا قطعررات برجسررتة طررال،  جررنس 
شرررود و ده برآمررردگی  عمرررق در قسرررمت تحترررانی مرکرررز کاسررره مشررراهده مررری    کرررم
هرا بره صرورت متنراوب برین ده      انرد. برجسرتگی  شکل برر دیروارة ظررف ایجراد شرده     بادامی

انرد.  شرده دادهرونرد، نشران  دار پارسری برا تراجی برر سرر کره بره سرمت چرپ مری          پیکرة نیزه
و در پشرت خرود نیرز     ن بره دو سرر عقراب گ اشرته    ای مرزیّ هرا، پاهایشران را برر حلقره    پیکره

شررود. مرریهررا در مهرهررای پارسرریان دیررده کننررد. ایررن حالررت پیکررره مرریتیردانرری را حمررل
هرای  اسرت. چرین  شرده  هایی برا عنروان شراه پرارس یرا قهرمران پارسریان شرناخته        چنین پیکره

 .م اسررت.  6صررة هنررری اوایررل هخامنشرریان و قرررن    عمررودی لبرراس شرراه پارسرری، مشخّ  
هرررایی بررره شرررکل ای برررا برآمررردگیآمرررده، کاسرررهدسرررتیکررری دیگرررر از ظرررروف بررره



/مطالعات ایرانی مجلّة  

 

111 

( و 8( کرره یررادآور کاسررة خشایارشررا )تصررویر    19هررای نیلرروفر اسررت )تصررویر   گلبرررگ
تپره بره صرورت نمرادین      هرای ایکیرز  باشرد. بسریاری از کاسره   ( مری 11پیالة اردشیر )تصرویر  

ی برررای زنرردگی پررس از مرررگ  نررار مترروفّداشررته و در کبرره مجلررس بررزم و ضرریافت اشرراره 
شرکل و  راه عمرودی یرا افقری، برادامی    هرای گرود بره شرکل  راه    شد. ایرن کاسره  میدادهقرار

هرایی  هرا عالمرات و حکراکی   انرد. در برخری مروارد زیرر نافره     شرده گاهی با یک نافه ترزئین 
ت رمررزی اسررت و شرراید مخفررف نررام  هررایی برره صرروروجررود دارد کرره حررروف یررا نوشررته 

 (.Özgen, 2010: 309 - 316گر آن باشد )کنندة ظرف یا صنعتااعط
آمررده دسررتهررای برنررزی بررهدر دشررت پامفیلیررا نیررز کاسرره (Karaçalli) از تپررة کاراکررالی    

هررا دارای لبررة انررد. همررة کاسررهشررده .م منسرروب 4هررا برره ربررع اول قرررن کرره بعضرری از آن
محررل اتصررال لبرره بررا شررانة ظرررف   حجررم و شرریاری در برگشررته، نافررة نسرربتای کوترراه و کررم 

ترروان دریافررت هررای سررفالی بررا نرروع فلررزی آن در کاراکررالی مرری هسررتند. بررا مقایسررة کاسرره
-Çokay( )11هررای فلررزی هسررتند )تصررویر    هررای سررفالی تقلیرردی از کاسرره   کرره نمونرره 

Kepçe & Recke, 2007: 83, 84.) 
هررای گنجینرره یشرریاترررین ابرگشررته یکرری از فررراوان  هررای لبرره در تراکیرره نیررز، کاسرره     

ترررین نرروع ظررروف در نقررو  آپادانررای تخررت   هررا رایررجتراکیرره اسررت. ایررن نرروع کاسرره  
دارد. یکرری از  هیئررت نماینرردگی وجررود   15گررروه از  8جمشررید هسررتند کرره در دسررتان   

هررای بررا کاسرره (Rogozen)توجرره در ایررن منطقرره، گنجینررة روگرروزن  هررای قابررلگنجینرره
(. ارتباطرررات زیرررادی از نظرررر    11)تصرررویر  د اسرررت ای متعررردّ عمیرررق سررراده و نقرررره  

فلرزی تراکیره برا ظرروف هخامنشری وجرود دارد. بره طرور کلری           یشناسری میران اشریا   گونه
هررای هخامنشرری هررای گنجینررة روگرروزن، تزئینررات معمررول در کاسرره  هررا و پیالررهدر کاسرره

شررررکل و نقررررش گررررل نیلرررروفر( برررره وضرررروح ای، بررررادامی)شررررامل تزئینررررات خیرررراره
 (.  Zournatzi, 2000: 685, 686; Curtis, 2005: 46)شوند میمشاهده

مرریالدی، هرمررزد رسررام در منطقررة باسررتانی سرریپار    1881در سررال  النهههرين:. بههین0-7-7
ق برره ای متعلّررای نقرررهگنجینرره، قطعرره  یکرررد. یکرری از اشرریا ای کشررفدر بابررل گنجینرره 

ئینرراتی برره  یررک کاسرره بررودا ایررن قطعرره، نمونررة رایررج دورة هخامنشرری برروده و دارای تز     
چنررین کاسررة  هررم اباشرردشرردة گیرراهی مرری صررورت برجسررته برره همررراه نقررو  حکرراکی  

آمررد دسررتای دیگررری دقیقررای مشررابه بررا تزئینررات کاسررة قبلرری نیررز برره     شرردة نقررره مچالرره
(Reade, 1986: 79 – 81 .) 
 (Tell el- Maskhuta)دار از تررل مسررخوته  کتیبرره ایچهارکاسررة نقررره  . م ههر:0-7-6

شناسرری مربرروط برره دورة هررای خررح( کرره طبررق نشررانه11)تصررویر  آمرردهسررتددر مصررر برره
–Han)ایرالت  -هرا وقرف الهرة هران    کاسره دهرد ایرن  مری هرا نشران  اسرت. کتیبره  پارسی بروده 
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Ilat )ای نیررز از تررل مسررخوته  هررای برردون کتیبررهانررد. عررالوه بررر مرروارد فررو ، کاسرره شررده
تبراط دارنرد. علیررغم اینکره بره      شناسری برا هنرر هخامنشری ار    شده کره از نظرر گونره   گزار 
هرای ترل مسرخوته بره جهرت نقرش و طررح برومی مصرر بروده، امرا شربیه             رسد کاسهنظر می

هررررای هررررای بسرررریاری از دورة هخامنشرررری اسررررت کرررره توسررررح هیئررررت برررره کاسرررره
شررود مرریهررای آپادانررا در زمرران داریررو  حمررل آور( در نقررو  پلکررانگزار)هدیررهخررراج

  (.Dumbrell, 1971: 33-38)هنشاهی دارد و داللت بر پراکندگی آن در شا
)شررامل آسرریای میانرره، افغانسررتان،   . شههرق و شههمال شههرق شاهنشههاهی هخامنشههی 0-7-5

آور تخررت کرمرران، سیسررتان و پاکسررتان و هنررد(: بررا توجرره برره نقررو  برجسررتة اقرروام هدیرره 
هررا، هررا، بلخرریهررا و رخجرریهررای نماینرردگی منتسررب برره زرنگرریجمشررید کرره در آن هیئررت

هررای ارزشررمندی را برره عنرروان هدیرره و یررا هررا( کاسرره و پیالره هررا )هراترریهررا وآریررایییپرارت 
(، برره خرروبی  151تررا 117: 1587کننررد )کررخ،  مرریخررراج برره شاهنشرراه هخامنشرری تقرردیم  

ترروان اسررتدالل کرررد کرره ایررن منرراطق از نظررر تولیررد ایررن نرروع ظررروف بسرریار فعررال      مرری
ای موسرررررروم برررررره نجینهاند. از تپة تخت  باد در منط ة بلخ، گبرررررروده

ای هررای طالیرری و نقرررهاسررت کرره از میران اشرریای فلررزی آن، کاسره  آمرده دسررتجیحرون برره 
کرررد ترروان شناسررایی هررای لوترروس را مرری در شررکل کالسرریک هخامنشرری ونقررو  گررل  

(Curtis, 2004: 334.)  ترروان برره سرره کاسرره و پیالررة طالیرری ایررن   برره عنرروان مثررال مرری
عمررق بررا تزئینررات نافررة مرکررزی، شرریر  ای کررمکاسررهمجموعرره اشرراره کرررد کرره برره ترتیررب  

کرروی سراده   عمرق و کاسرة طالیری نیمره    شرکل، کاسرة سراده کرم    هرای برادامی  دار و قبهبال
 (.11)تصویر  (Simpson, 2005: 113)هستند 

ای پیالررة نقررره چهررارترروان برره هررای ایررن دوره مرریترررین پیالررهداز مشررخّ . ايههران:0-7-8
عمررق دارای شررکل و تزئینرراتی هررای کررمکرررد. ایررن پیالررهارهمنسرروب برره اردشرریر اول، اشرر 

هرا سراده و متمایرل بره خرارج اسرت. در مرکرز سرطح بیرونری ظررف،           مشابه هستند. لبرة آن 
گررل لوترروس برجسررته و در  تررورفتگی گررردی ایجرراد شررده، پیرامررون آن چهررارده برررگ   

اد و سراسرر  شرود. در امترد  مری هرا نیرز چهرارده برآمردگی دیرده     بین هر جفت از ایرن بررگ  
 & Gunter( )11)تصررویر  11اسررتشرردهای حررکلبررة درونرری ایررن ظرررف نیررز کتیبرره   

Root, 1998: 3.) آمررده از شررر  ترکیرره، ارزینجرران و  دسررتهررا بررا انررواع برره ایررن پیالرره
قیرراس اسررت.  ای کرره احتمرراالی از دلتررای رود نیررل در مصررر کشررف شررده، قابررل      نمونرره

(Curtis & Cowell, 1995: 151.) 
 .م( اسررت کرره در اسررتان    4ل )احتمرراالی متعلررق برره قرررن    ای مجلّررنررة بعرردی پیالرره  نمو   

شررناختی در (. بررا توجرره برره کمبررود مرردارک باسررتان 15مازنرردران شناسررایی شررد )تصررویر  
ت اسررت و برره دلیررل ارتبرراط بررا دورة هخامنشرری در مازنرردران، ایررن پیالرره بسرریار حررائز اهمیّرر
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رسررد نمونررة ی هخامنشرریان، برره نظررر مرری فاصررلة بررین ایررن منطقرره از مرکررز قرردرت سیاسرر  
اسررت. تکنیررک سرراخت پیالرره برره  شرردهمرریقیمترری برره صررورت محلرری تولیررد  یچنررین اشرریا

هررایی را برره صررورت برجسررته ایجرراد و هکرراری ورقررة فلررزی برروده، سررپس قبّررشررکل چکررش
کرراری هررای کشرریده و باریررک سرراده را بررا تکنیررک قلمزنرری و کنررده  در نهایررت گلبرررگ

شررود داری مررییالررة هخامنشرری دیگررری کرره در مجموعررة جکررس نگرره کردنررد. پمرریایجرراد
. برررا انجرررام (Simpson, 1998: 32) اسرررتشررردهنیرررز احتمررراالی از مازنررردران کشرررف

شررده برررای هررر دو پیالرره در  بررر روی ایررن دو کاسرره، درصررد نقرررة اسررتفاده  XRFآزمررایش 
ارد. برره عررالوه شررد کرره بررا نقرررة زمرران هخامنشرری کررامالی تطررابق دتعیررین % 98تررا  97حرردود 

هررا حرراکی از آن اسررت کرره برره احتمررال زیرراد در قرررون پررنجم شررکل و تزئینررات ایررن کاسرره
 (. Simpson & Cowell. 2010: 436 – 438)اند شدهو چهارم  .م ساخته

هررا برره لحررا  تولیررد ظررروف  ترررین مکررانشررک خزانررة تخررت جمشررید یکرری از غنرری برری»
« اسرت نمانرده مرا، چیرزی از آن ظرروف براقی    ارزشمند فلزی بروده امرا بره دلیرل تراراج و یغ     

(Schmidt, 1957: 94 در سررررال .)شررررناس فرانسرررروی جررررک  م. باسررررتان 1911
داخررل آن کاسررة  یکرررد. یکرری از اشرریادمورگرران، قبررری در آکروپررولیس شررو  کشررف 

ای ( و بررر مبنررای دو سررکة نقررره  14شررکل بررا لبررة برگشررته بررود )تصررویر    ای زورقررینقررره
شررد. تزئینررات کاسرره  آن برره اواخررر دورة هخامنشرری منسرروب  ، گاهنگرراری 11داخررل قبررر 

هررای گررل نیلرروفر در اطررراف آن اسررت. بخررش    شررامل گررل روزت مرکررزی و گلبرررگ  
 گررل پیرامررون نافررة کاسرره تررزئین  هررایگررل لوترروس و غنچرره کاسرره نیررز بررا نقررش داخلرری
 حسرراباسررت. شررکل و تزئینررات ایررن کاسرره، نمونررة شرراخد دورة هخامنشرری برره     شررده
ر از دورة هرای هخامنشری متر ثّ   رسرد شرکل و تزئینرات ایرن نروع کاسره      نظرر مری  آید. بره  می

 ,Muscarella et al., 1992: 240; Razmjou( )13آشررور نررو باشررد )تصررویر   

2005: 174, 178.) 
 ها. مقايسم و تيلیل داده0-6
هررای فلررزی هخامنشرری هررا و پیالررهشناسرری، تصررویر کاسررهبررا اسررتناد برره مرردارک باسررتان     

ا نقررو  شرراهان، شرراهزادگان و نجبررای پارسرری همررراه اسررت، از جملرره نقاشرری     اغلررب برر
برجسرررتة اقررروام  کررراربوران از معبرررد المرررالی در لیکیررره، مهرهرررای هخامنشررری، نقرررو    

هررای فلررزی رسررد کاسرره. برره نظررر مرری... گررزار(، اسررتل سررقاره مصررر و آور)یررا خررراجهدیرره
بقررات فرودسررت و معمررولی هررای سررفالی مربرروط برره طدر انحصررار طبقررة ثروتمنررد و کاسرره

 است.  جامعة هخامنشی بوده
هررای زورقررری برروده و در سرتاسرررر   در ایرررن دوره، کاسرره  ترررین گونرررة کاسرره  شرراخد »

اسررت. در واقررع کاسرره زورقرری کرره در دورة آشررور نررو و بابررل نررو   شاهنشرراهی رواج داشررته
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مررورد اسررتفاده بررود، برره عنرروان بخررش مشخصرری از فرهنررگ اشررراف و دربررار هخامنشرری    
. نظریرررات بسررریار (Allen, 2005: 91)«  .م مرررورد اسرررتفاده قررررار گرفرررت 6قررررن  از

متفرراوتی در ارتبرراط بررا منشرر  اقتبرراس تزئینررات ظررروف دورة هخامنشرری وجررود دارد کرره     
ترروان برره مرراد، لرسررتان )ایررالم نررو( و آشررور اشرراره کرررد. از طریررق         از ایررن میرران مرری  

: 1587هررا آشررنا هسررتیم )کررخ، سررههررا و کاشررکل در پیالررههررا بررا تزئینررات اشررکی آشرروری
(ا هرچنررد ایررن تزئینررات در میرران ظررروف گنجینررة کلمرراکرة لرسررتان منسرروب برره        115

 ,.Treister, 2010: 136; Khosravi et al) .م  6و اوایررل قرررن   7اواخررر قرررن  

 .م( نیررز برره  6-7و در جررام مکشرروفه از همرردان )منتسررب برره مادهررا، قرررون    (47 :2010
آور)؟( در هررای هدیررهنقررو  مررادی(. »96: 1571سررت )گیرشررمن، مشرراهده اخرروبی قابررل

هرا  هرای آپادانرا، از معردود شرواهد موجرود در تولیرد ظرروف فلرزی از جملره کاسره          پلکان
هررای ظریررف در قلمرررو مادهررا اسررت. سرربک همررة ایررن اشرریای فلررزی گرانبهررا،       و پیالرره

شررتند هررا برره اسررتادی در سرراخت آن شررهرت داسرربک خرراص هخامنشرری اسررت کرره مررادی 
 تررا113: 1587)کررخ، « کنرردمرری هررا را برره خرروبی ثابررت  و ت ثیرپرر یری هخامنشرریان از آن 

117 .) 
هررای ل است.کاسررهت مّرر هررای آشررور بررر هنررر هخامنشرریان قابررلدر ایررن میرران ترر ثیر کاسرره   

هررای برنررزی آشرروری  عمررق بررا خمیرردگی در شررانه و لبررة برگشررته مشررابه بررا نمونرره     کررم
هرای مشرابه بسریاری    دار برا لبرة برگشرته نیرز دارای نمونره     شرانه ترر  هرای عمیرق  . کاسه11است

 -743شررده بررر کرراخ ترریگالت پیلسررر سرروم ) از دورة آشرروری اسررت از جملرره کاسررة نقررش
هرررای فلرررزی در دورة هخامنشررری بسررریار رایرررج  .م( در نیمررررود. ایرررن نررروع کاسررره 717
 شود.می
ی از شررر  تررا غرررب   هررای هخامنشرری در سراسررر قلمرررو امپراتررور    هررا و پیالرره کاسرره   

هررای هررا و پیالررهاند.کاسررهشرردهدی شناسرراییهررای متعرردّو در میرران گنجینرره گسررترده برروده
هررای نیلرروفر شررکل و گررلکوچررک بسرریاری بررا لبررة متمایررل برره داخررل و تزئینررات بررادامی  

جزیرررة بالکرران بررزرگ در اطررراف نافرره، از منرراطق مختلررف آسرریای صررغیر، ایررران و شرربه   
هررای فلررزی از ت، عرردم شناسررایی کاسررهیکرری از نکررات حررائز اهمیّرر. 15انرردآمرردهدسررتبرره

شرررقی شاهنشرراهی هخامنشرری )برره غیررر از گنجینررة جیحررون(       نررواحی شرررقی و شررمال  
هررای هررای سررفالی شرراخد هخامنشرری در گونررهباشررد، ایررن در حررالی اسررت کرره کاسررهمرری

اطقی ای، کاسرره بررا لبررة عمررودی، کاسرره بررا لبررة گرررد و تخررت و غیررره از منرر  زورقرری، اللرره
(، Magee et al., 2005(، آگرررای هنررد ) Magee, 2004)چررون تپرره یحیرری   هررم

 ;Stacul,1969دره سرررروات ) (، Vogelsang, 1985آراخوزیررررای افغانسررررتان ) 

 ( در پاکسررتان برره وفررور یافررت   Petrie et al., 2008و چارسررده )( 1993 ;1980
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هررای سرراتراپیاجتمرراعی مردمرران -انررد. شرراید ایررن نکترره بیررانگر وضررعیت اقتصررادی  شررده
شررر  شاهنشرراهی باشررد. احتمرراالی سرراتراپی باکتریررا )بلررخ( مرکزکارگرراه فلزکرراری دورة     

اسررت. وجررود معررادن طررال در برراختر  شررر  شاهنشرراهی برروده هخامنشرری در شررر  و شررمال
اهمیررت باشررد. از سرروی دیگررر نیررز داریررو   توانررد قابررل)بلررخ( در اثبررات ایررن فرضرریه مرری
کنررد کرره طررال را از برراختر و سررارد آوردنررد و در     مرریدر کتیبررة خررود در شررو  اشرراره  

 (.117: 1584گرفتند )کالیکان، کارتزئینات کاخ شو  به
   
 گیری. نتیجم3
هررای فلررزی اطالعررات   شناسرری از دورة هخامنشرری، کاسرره  هررای باسررتان در میرران داده    

 سرراخت، ارتباطررات تجرراری،  ارزشررمندی در زمینررة فلزکرراری، شرریوة تزئینررات، تکنیررک   
هرا بردون دسرته بروده و     کنرد. ایرن کاسره   مری  اجتماعی، اقتصرادی و هنرری آن دوران ارائره   

تروان  هرای هخامنشری را مری   هرا و پیالره  هرا موسروم بره پیالره اسرت. کاسره      عمق آننمونة کم
دیررواری، مهرهررا و هررای هررا، نقاشرریبرجسررته، اسررتل طیررق مرردارک دیگررری ماننررد نقررو  

کرررده و از ای فلرزی در مبررادالت، ماننرد پررول عمرل مرری   هررکرررد. کاسره هررا بازسرازی ریترون 
شررد. حکررام محلرری نیررز برره مرریسرروی پادشرراه برره نشررانة احترررام برره دوسررتان خررود بخشرریده 

هررا از و پیالرره هرراکردنررد. کاسرره مررینشررانة وفرراداری آن را برره شرراه هخامنشرری پیشررکش   
تبررار برررای هررا نرروعی اعجایگرراهی ویررژه در میررز سررلطنتی برخرروردار بودنررد و داشررتن آن   

هررا وجررود داشررت کرره    کرررد. در ایررن دوره اشررکال مختلفرری از کاسرره    مرریشرراه ایجرراد 
شررکل بررود و در سراسررر شاهنشرراهی  هررای زورقرری هررا وکاسررههررا، پیالرره ترررین آنشرراخد

هررایی از آن هخامنشرری از جملرره آسرریای صررغیر، مصررر، تراکیرره، قفقرراز و غیررره نمونرره       
هررا، تزئینررات  کاسررهمنشرریان برررای ایررن اسررت. تزئینررات مررورد عالقررة هخا  آمرردهدسررتبرره

گررل نیلرروفر و روزت بره ویررژه  ،گیرراهیهررایشررکل برره همررراه آرایره شررکل یررا اشرکی برادامی 
هررا اسررت. برخرری کاسرره دار بررودههررا برره صررورت نررواری نرروک هررای آنگلبرررگ برروده و

هررای هررای منتسررب برره داریررو  اول، خشایارشررا و اردشرریر اول، دارای کتیبرره  ماننررد نمونرره
شناسری، نشرانگر تر ثیر اقروام دیگرر      هرای فلرزی از منظرر ریخرت    اند.کاسره نتی نیز بروده سلط

شررکل، هررای زورقری و تزئینررات برادامی  باشررد، هرچنرد تولیررد کاسره  بره ویرژه آشرروریان مری   
گرررران هخامنشررری برررود کررره بررره منظرررور ایجررراد نررروعی وحررردت و     مخرررتد صرررنعت

-هررای شاهنشرراهی اقرردام  سررازی هنررری برره تولیررد انبرروه آن در سراسررر کارگرراه    یکسرران

هررایی برره کاسررهچنررانهررا پررس از سررقوط هخامنشرریان هررمبررود. طبررق شررواهد، تررا مرردتشررده
 شد.میها )از نظر شکل و تزئین( در مناطق مختلف ساختهسبک آن
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 هايادداشت
 مفرغ، نقره  با روکش طال  1
1 Batugara          برا اسرتناد بره کلمرة     : کلمة باتو بره معنرای شرراب و گرارا بره معنرای ظررف نوشریدن اسرت( .

 ,Gunter & Rootاسررت( )ای منتسررب برره اردشرریر اول برره کررار رفترره ی نقرررههرراباتوگررارا کرره در پیالرره

1998: 23.) 

 ها.ها و بلخیها، لیدیایها،کیلیکیهها، سوریبابلی 5
ای ادهزو اشررراف ترروان برره کاسررة طالیرری اشرراره کرررد کرره اردشرریر دوم برره فرمانررده  برره عنرروان مثررال مرری  4

 ((Gunter & Root, 1998: 23یونانی به نام دموس هدیه کرد 
ای و پهرن برا   شرود و دیگرری ظرفری نسربتای اسرتوانه     هرایی کره توسرح هیئرت هنردی حمرل مری       یکی کروزه  3

 ها در دست دارند.درپوشی مخروطی که حبشی
نررد سرره شرراه  اسررت. هررر چ  "داریررو  شرراه بررزرگ "ای سرره زبانرره بررا عنرروان   ایررن کاسرره دارای کتیبرره  6

هخامنشی با ایرن نرام وجرود داشرته امرا طبرق سربک و ساختارکاسره، بره احتمرال بسریار متعلرق بره داریرو                
ای هخامنشرری و پارسرری اسررت   د، قطعرراَ کاسرره اول اسررتا در هررر صررورت بررا توجرره برره ابهامررات متعرردّ     

(Wilkinson, 1955: 221 – 224.) 
 واقع در روسیه 7
 در نزدیکی آنتالیا، ترکیه 8
 جنوب گرجستان در 9
-بنرردی شرردهآوری و طبقررهدار اردشرریر اول توسررح السررچی جمررعهررای کتیبررههررای مشررابه بررا پیالررهکاسرره 11

 (.Luschey, 1939: 42است  )
  .م ( 551تا  531اند )دارای تاریخی بین سوریه ضرب شده (Aradus)که در آرادوس  11
 .م(، کاسررة  713 -711وران سررارگن دوم )از جملرره پیالررة برنررزی مکشرروفه از نیمرررود مربرروط برره د      11

هررای سررفالی مشررابه از نظررر   .م(و  نمونرره 671برنررزی زینجیرلرری از دوران سررلطنت اسررارحادون ) حرردود   
 (.Hamilton, 1966: 1-4شکل و تزئینات از نیمرود و تل حلف سوریه )

برره منبررع زیررر   مختلررفهررای ایررن دوره در منرراطق  هررا و پیالررهکاسرره بیشررترهررای نمونرره آشررنای بررابرررای  15
 رجوع شود: 

Treister, M. (2007). The Toreutics of Colchis in the 5th-4th Centuries BC 

Local Traditions, Outside Influences, Innovations.In Achaemenid Culture 

and Local Traditions in Anatolia, southern Caucasus and Iran: New 

Discoveries. Askold Ivantchik & Vakhtang Licheli eds. ACSS 13(1-2): 67-107. 

Leiden, Brill. 
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 ت اوير

         
        
 

     
 

  

زادة ا نقش نجیب: استل سقاره ب1تصویر 

(Bettles, 1995: 27هخامنشی   & 

(Mathieson 
 

         ها در آپادانای تخت جمشید    : کاسه1تصویر 

(Aها، : ایونیB و Cها( ): بلخیSchmidt, 1957: 

Plate 70) 

 

ها : نقش کاسه 3تصویر 

 Gunter) گلدان داریو بر

& Root, 1998: 10) 

سی، زادة پار: اشراف5تصویر 

 معبد المالی در لیکیه

(Boardman, 2000: 200) 

 

هخامنشی  : کاسة4تصویر 

 بر روی ریتون اربونی

(Treister, 2012: 138) 
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 :  مهر هخامنشی6تصویر 

(Boardman, 2000: 160) 

 

-داریو  با تزئینات اشکی : کاسة 7تصویر 

 :Wilkinson, 1956) هخامنشیشکل 

224) 

 

های پوروخوروکای روسیه : پیاله11تصویر 

(Treister, 2009: 98) 

: پیالة اردشیر از زوایای مختلف 11تصویر 

(Gunter & Root, 1998: 2) 

 : کاسة8 تصویر

 ,Simpson)خشایارشا 

2005: 112)  

 

 برنزی سُلُخا : کاسة9تصویر 

(Treister, 2010: 232) 

 

های : کاسه11تصویر 

Kepçe-Çokay )  فیلیاپام

& Recke, 2007: 90  ) 
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 (Simpson, 2005: 113های طالیی گنجینة جیحون ): کاسه11تصویر 

 

ارزینجان و های : پیاله15 تصویر

 ,Treister)هویوکدِو

2009:107) 

برنزی : کاسة 14 تصویر

 انیروزورقی قبر کاراباخ ا

(Razmjou, 2005: 180) 

های پیالهنمونه : 13تصویر 

 ای آخالگورینقره

(Knauss, 2006: 82) 

 الة ایکیز تپه: پی19تصویر 

(Özgen, 2010: 313) 

 ای گنجینة: کاسة نقره 16تصویر 

 گرجستان ،کازبگی

(Boardman, 2000: 192) 

 : کاسة گنجینة روگوزن11تصویر 

(Zournatzi, 2000: 688) 

دار از کتیبه :کاسة11تصویر 

 تل مسخوتةّ مصر

(Dumbrell, 1971: 35) 

ای از : کاسه17تصویر 

 قبرستان آتسکوری

(Licheli, 2007: 60) 

ای با نقره : پیالة18تصویر 

 نقش شاه یا قهرمان پارسی

(Özgen, 2010: 312) 
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 (Alvarez-Mon, 2009: 166)  پال به همراه ملکه از کاخ نینواشور بانی: بزم سلطنتی آ 13تصویر 

 

 کتابنامم

 هاالف. کتاب

 ههها وشناسههی و تههاريخ هنههر در دوران مههادی  باسههتان(. 1584کالیکرران، ویلیررام. ) .1
 . ترجمة گودرز اسعد بختیار. تهران: پازینه.هاپارسی

پرویررز رجبرری. چرراپ سرریزدهم.     . ترجمررةاز زبههان داريههوش (. 1587کررخ، هایررد مرراری.)  . 1
 تهران: کارنگ.

اشههکانی ، کههاری ايههران در دوران هخامنشههی لههز(. 1585گررانتر،آن. سرری و جررت، پررل. ). 5

 . ترجمة شهرام حیدر آبادیان. تهران: گنجینة هنر. و ساسانی

فررر. ترجمررة مرتضرری ثاقررب  .تههاريخ ايههران دورة هخامنشههیان (. 1587گرشرروویچ، ایلیررا. ) . 4
 .تهران: جامی

ترجمررة عیسرری   .هنههر ايههران در دوران مههاد و هخامنشههی   (. 1571گیرشررمن، رومررن. ) . 3
 بهنام، تهران: علمی فرهنگی. 

ای مازندران : پیالة نقره 15تصویر 

(Simpson, 1998: 32) 

 هخامنشی از آکروپل شو  : پیالة14تصویر 

(Gunter & Root, 1998: 19) 
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شههناخت و تيلیههل مقايسههم ای زيههور آالت  لههزی ع ههر آهههن  (. 1576یررداللهی، سرریما.). 6
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