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ثیرات هن ر و  أبررسی ت  حضور هخامنشیان در تراکیه و 

 شناختی باستان با استناد به شواهدآنها معماری 

4بهزاد حسینی سربیشه 3،مرضیه شعرباف ،2سامر نظری 1،علی اصغر سلحشور
 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات ۀدانشکد شناسی، باستان دکتری دانشجوی .1

 ایران اصفهان، اصفهان، هنر دانشگاه مرمت، و حفاظت ۀدانشکد شناسی، باستان ارشد کارشناسی ۀآموخت دانش .2

 ایران اصفهان، اصفهان، هنر دانشگاه مرمت، و حفاظت ۀدانشکد شناسی، باستان ارشد کارشناسی ۀآموخت دانش. 3

 نشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانعلوم انسانی، دا ۀدانشکدشناسی،  کارشناسی ارشد باستان ۀآموخت دانش .4
 (20/9/95، تاریخ پذیرش نهایی: 9/12/94)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
ین دوره کشفیات مربوط به ادامنۀ روز بر  ولی روزبه؛ ه استبه دست نیامدفراوانی شناختی  هخامنشی آثار و مدارک باستاندورۀ از 

اهنشااهی ازمملاه تراکیاه در    آمده در منااق  مختلاش ش   دست بهو آثار  ها ه گنجینهتوان ب این مدارک مینمونۀ شود. از  افزوده می

ای واسط در مقابله باا ساکاها،    عنوان منطقه بالکان اشاره کرد. این منطقه ازنظر داشتن منابع غنی زیرزمینی و به ۀمزیر شبه ۀحوز

 ،رو هدف از مقالاۀ پایش   وزه،العات مربوط به این ح. با تومه به کمبود اقه استبرای شاهنشاهی هخامنشی اهمیت بسیاری داشت

تراکیه است. لذا در این مقاله سعی بر آن است ازقرفای   ۀمنطقو ارتباقات هخامنشیان با  تأثیرات ۀزمینانجام پژوهشی مستقل در

دیگار   ای تراکیاه باا  ها  گنجیناه   ارتباقات و شاباهت  ،ها و از قرف دیگر حضور هخامنشیان در تراکیه و ارتباقات متقابل میان آن

هاای   دهاد تراکیاه پاز از اینکاه مازر سااترا        ها نشان مای  بررسی ۀنتیج. شودمنشی بررسی هخا ۀدورهای منتسب به  گنجینه

توان به شاباهت قباور     این موارد می ۀمملدسازی هخامنشی را پذیرفت. ازهنر و معماری، استاندار ۀزمیندر ،هخامنشی قرار گرفت

باه روش   اشاره کارد. ایان پاژوهش    ...ها و ها، نقوش برمسته، استاندارد وزنی پیاله نشیان، ظروف فلزی، ریتونتراکیه با قبور هخام

 ای انجام شده است. های مستند تصویری و مطالعات کتابخانه داده ،گردآوری اقالعات ۀپایبر  ی وتحلیل یتوصیف
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  ____________________________________________________ مقدمه
هاای   تارین حکومات   شاهنشاهی هخامنشای یکای از بازر    

هااا و  ق.م( و وارث امپراتااوری 330–550مهااان باسااتان ) 
بود. ایان   ...های بزرگی مانند ایالم، لیدی، آشور، بابل و دولت

فرهنگ، اقتصااد، نظاام    ۀزمینها میراثی ارزشمند در حکومت
هخامنشیان به ودیعه گذاشاتند.  اداری، هنر و معماری برای 

هااا و  هناار هخامنشاای متااأثر از تمااامی فرهنااگ  ،بنااابراین
خود بود. در زماان داریاوش اول، باا     ۀسلطهای زیر  سرزمین

بالکاان،   ۀمزیار  شابه تسخیر مناق  پیرامونی دریای سیاه و 
این شاهنشااهی   ۀضمیمعنوان ساتراپی هخامنشی،  بهتراکیه 

 منظور بهبود.   زیر نفوذ آن مریم قگردید و تا اواخر قرن پنج
شااناخت تااأثیرات هناار و معماااری هخامنشاای باار تراکیااه  

گارفتن از   کما  هاای شاهنشااهی،    عنوان یکای از ایالات   به
هاای   شناسی مانناد نقاوش برمساته، کتیباه     مدارک باستان

 رسد. ضروری به نظر می ...و و تزئینات آن سلطنتی، معماری
نشی پز از فروپاشی نیاز  تأثیرات هنر و معماری هخام 

کاه ایان تاأثیرات را     قاوری  بهتومه است؛ درخور بر تراکیه 

هاایی همواون پاناگیوریشاته،     خوبی در گنجیناه  توان به می
 ...آرامگااه الکسااندرو و  تزییناات  استروشاا،   ۀروگوزن، مقبار 
کااه مربااوط بااه اواخاار یااا پااز از سااقوط    مشاااهده کاارد

در هنر و معمااری   تومهدرخور از نکات  .شاهنشاهی هستند
سازی  دوران هخامنشی، ایجاد استاندارسازی بود. این یکسان

شاهنشااهی نیاز    ۀتابع های تمام سرزمینو استاندارسازی در 
ظاروف مانناد   تزییناات  فرم و  شد. استاندارسازی در امرا می

شاکل و نقاوش گال نیلاوفر و      بادامیتزیینات زورقی و  ۀکاس
شااود. ایاان اماار   ماایدیااده  ...لوتااوس باار روی ظااروف و 

کاه   قاوری  ؛ باه نیاز پذیرفتاه شاد    تراکیاه سازی در  استاندار
 ۀگنجینا  ویاژه  باه  هاای تراکیاه   شده از گنجینه کششوف ظر

ر اسااس واحادهای پاولی    با نوعی استاندارد وزنای   ،روگوزن
هخامنشی، یعنای شکاککل نقاره )سایگلوی( و دریا  قاالی       

 ۀحاوز در هخامنشایان   ،دهد. درواقاع  هخامنشی را نشان می
المللی ایجاد کردند که تا  ، سبکی موسوم به سب  بینیهنر
 بودند. آنانالگوی  ها متأثر از ها دیگر سرزمین مدت

 

  

 موقعیت جغرافیای طبیعی و تاریخی تراکیه
داناو،،   ۀرودخانای بود که از شمال به  هباستان منطق ۀتراکی

از منو، به دریای اژه و از شارق باه دریاای سایاه محادود      
ای صاحبت   شد و قبایال سااکن در آن باه زباان تراکیاه      می
قباا  دوم قرن هفتم  ۀنیمها در این منطقه از  کردند. یونانی می
اسااتقرارهایی در امتااداد سااواحل دریااای ساایاه و  ماایالد،از 

کارپاتیاان   ۀمنطقباستان بین  ۀتراکیکردند.  ایجاددریای اژه 
بلغارساتان و   شمالی و دریای اژه قرار داشت که امروزه شامل

هایی از مولاداوی، روماانی، شامال یوناان، مقدونیاه و       بخش
تاوان گفات ایان منطقاه در      می ،قور کلی صربستان است. به

 (.Rehm, 2010: 137) بالکان قرار دارد ۀمزیر شبه

 و تراکیه دریسیانتمدن اُ
را ای  تراکیاه  ۀتای کاه قبایال پراکناد    نخستین تمدن و دول

دناد. در  دریسیان بو، اُمتحد کرد پیش از هخامنشیان با هم
 هخامنشی، ۀدوربا  زمان ، یعنی همیالدیم ششماواخر قرن 
بالکان باا شاتا، بیشاتری صاورت گرفات.      ها در  حضور آن
، قدرت را میالدقبل از  465/464های  حدود سالاُدریسیان 

منطقه از زیر نفاوذ  به دست گرفتند و این در تراکیه کامل 
 :Tacheva, 2006: 25; Rehm, 2010) ها خارج گشت پارس

تأثیرات و نفوذ هخامنشیان بر تراکیه حتی بر اسامی  (.143

حاکمان که پز از این اسامی  .استآشکار  شاهان ادریسی
هخامنشاایان در تراکیااه حکوماات کردنااد، دارای پسااوند   

 1های شارقی اسات   هندوایرانی بوده که همگی دارای ریشه
(Vlahov, 1966: 305). 

 ،، اقتصاد و فرهنگ تراکیه در روزگاار باساتان  اوج هنر 
. نمایاان شاد  ان یزمان با روی کار آمدن حکومت ادریسا  هم

هاای   عالوه بر سانت  معماری، آثار این دوره هنر و ۀدرزمین
تااأثیر و یونانیاان نیاز    هاا  از هخامنشایان، مقادونی   ،محلای 
هاای باومی    بار ویژگای   برخی از محققانهرچند ند؛ پذیرفت

ویاژه در خلا  اشایای هناری تأکیاد دارناد        به  هنر تراکیه
(Paunov, 1998: 77-78.)  در  تأثیرگااذاریکاای از عواماال

 ،ادریسایان  ۀدور در. ، ماذهب باود  زندگی مردماان تراکیاه  
سااخت اشایای هناری باا مراسام       ای میان دوسویه ارتباط
هاای   ها و نقا، ماس  ومود. شود دیده می و مذهبی آیینی

و سنت اهدای اشایای   این منطقه آیینی در قبور عصر آهن
 ستاثبات این ادعا برشواهدی  ،ها و خدایان تدفینی به الهه

(Gergova, 2010: 69- 83 .) تأثیرات هنری هخامنشیان بر
   .شدخواهد بررسی ادریسیان در ادامه  ۀتراکیه در دور
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حضور هخامنشیان در تراکیه براس ا   

 منابع مکتوب
هخامنشیان در اروپا، تراکیاه   ۀلبانق های توسعه دنبال فعالیت به

 واون هممنابع قبیعای   به دلیل میالدی،قبل از  514در سال 
هجاوم  ، در معار   ویژه معادن قال و نقاره  به ،شمار معادن بی

اسااتقرار پارساایان در تراکیااه  ۀداریااوش اول قاارار گرفاات. دور
نفاوذ هناری و سیاسای در ایان سارزمین محساو،        ۀمنزلا  به
 :Boardman, 2000) اداماه یافات   یالدیم 400شد که تا  می

207; Megaw, 2002: 488; Gergova, 2010: 67.)   
 درخااوردر میااان منااابع تاااریخی، هاارودوت اقالعااات 

این منطقه و وقایع مرتبط با آن ارائاه کارده    بارۀتومهی در
 ۀاشارات او، هنگامی کاه داریاوش اول باه تنگا    قب  است. 

تراکیاه را باه    ۀنطقا های مااورای م  رسد، سرزمین بسفر می
آورد. پز از اینکاه تراکیاه مادتی از کنتارل      تصرف در می

هخامنشیان بیرون آمد، داریوش مگاباازوس را ماأمور فات     
شاهان شهرها و  ۀکند. او تراکیه را فت  و هم آنجا می ۀدوبار

های آن ناواحی را مطیاع و مقهاور خاود سااخت       سرزمین
(Herodotus, 1920: 4.89, 5.12 .) 

هاای شااهان    ای در کتیباه  هاای تراکیاه   ومود ناماس براس
تراکیااه ساااتراپی هخامنشاای رسااد  بااه نظاار ماایهخامنشاای، 

 ; Hammond, 1988: 494) شااده اساات  محسااو، ماای 

Castritius, 1972: 5, 6 .)  در اغلااب منااابع نوشااتاری البتااه
از عناوان سااتراپی مساتقل نباوده و بخشای       باه مدید، تراکیه 

ایان مناابع سااتراپی    شود.  حسو، میمساتراپی آسیای صغیر 
در آساایای صااغیر و مرکااز آن، یعناای داسااکیلیون را  فریگیااه

 :Rehm, 2010)دانناد   این منطقاه مای   ۀمسئول کنترل و ادار

150; Klinkott, 2005: 477  .) 
 ۀدورقور مشخص باه ناام تراکیاه در متاون      هرچند به

ر اساکودرا کاه د   ۀواژ ، اماا احتماا    اشاره نشاده  هخامنشی
است، برابار باا    هخامنشیان ذکر شده ۀمیان کشورهای تابع
ناام اساکودرا در    (.1448 :1381)بریاان،  نام تراکیه باشاد  

ق.م(، ی  کتیبه از  486-521از داریوش اول )  چهار کتیبه
ق.م( و در میان دو کتیبه از اردشیر  465-485خشایارشا )

 2.شود ق.م( مشاهده می 337-358سوم )

 هخامنشی ۀقوش برجستتراکیان در ن
مدرکی قابل اساتناد   ،در تخت ممشید آپادانا ۀنقوش برمست

هیئات  . در این نقوش د ساتراپی اسکودرا در اروپاستومو از
ای هساتند.   یاا تراکیاه  اسکودرایی آورندگان،  نوزدهم از هدیه

هاا   این گروه دو سپر و دو مفت نیزه اسات. ایان نیازه    ۀهدی

توان  ارند که ی  مفتشان را میچنان باری  د هایی آن دسته
ها نیز در اینجاا دیاده    های بن نیزه با ی  دست گرفت. گلوله

های پرتابی در  ها را از نوع نیزه از این مهت باید آن ؛شود نمی
در آوردگاه و نخجیرگاه به حسا، آورد. ساپر کاامال  محاد،    

ساب   است. این سپر باه    شده  بافتهز نی ، ظاهرا  ادست چپ
پانجم ق.م تاا    ۀآغااز ساد  متأخر یوناانی )  ۀای، در دور تراکیه
 ۀافازار ویاژ   شد که مناگ  خوانده می 3ق.م( پیلته 330حدود 
آیاد   دار می با نریان یراق ،وران بود. آخرین مرد این هیئت نیزه

گره نخورده اسات.   ،که دم این اسب برخالف دم دیگر اسبان
ودراییان اساک آورناد، تنهاا    در میان اقوامی که اسب هدیه می

رود در میاان   احتماال مای  ندارناد؛  هستند که لباس سواری 
اند که پیاده رزم  هایی بوده های سوارکار، تیره مز قبیله بهآنان 
 کردند.   می

هاای شامالی و    آورنادگان پلکاان   اگر از روی لبااس هدیاه  
تاوان متعلا  باه     شرقی آپادانا قضاوت کنیم، این هیئت را مای 

زیارا عباای بلناد بادون     ؛ انسات نواحی مختلش شاهنشااهی د 
کناد   ای معتدل حکایت می کمربند و برهنگی پا، از اقلیم ملگه

ای ساکایی اسات    و ومود کاله تیاز و نریاان، حااکی از رابطاه    
 (.   ;157Tacheva, 2006: 12–160: 1388( )والزر، 1)تصویر 
 ۀمرد اسکودرایی باه شاکل دو نیاز    ۀاین نقش، اسلحدر 
در کوتااه،   پااپوش ایان   همونین. تنیده و متصل است درهم
هاا و فرهاایی    هاایی باا پای     ، ناوک مانشینان داریاوش مقابر 

)خنجار   از مقاابر، آکیناکاه  نموناه  سمت با  دارد. در ساه   به
عنوان سالح تکمیلی مارد اساکودرایی نقاش شاده      به مادی(

ترین اختالف در تصویرساازی مرباوط باه کااله      است. بزر 
هاا   کااله اساکودرایی   4(6و  5، 1است. در نقوش سه مقبره )

 ۀشمار ۀاما در مقبر؛ بند است با  و گوش ای در دارای منگوله
 نیاز  2 ۀشمار ۀتاسوسی بر سر نهاده است. در مقبرپ  ، پیکره4
، خطوط و نوارهایی شدت آسیب دیده بهنقش اسکودرایی  که

 ۀد د لت بار پتاساوس باشاد. در مقبار    که شای شود دیده می
. نقش شده اسات بر سر  یپتاسوس با مجعدهای  ، مو3 ۀشمار
د لت بر مردمی است که  ،ویرگری پتاسوس بر روی مقابرتص

 اناد  اله آشانا باوده  ها ارتباط داشتند و با این ناوع کا   با یونانی
(Rehm, 2010: 148, 149 .)،تراکیااان  بااه نقاال از گزنفااون

هایشاان را   نهادند کاه گاوش   کالهی از پوست روباه بر سر می
رساید،   می رانشانگرفت و لباس تونی  را که تا  در بر می نیز
 لباس بلنادی  ،پوشیدند و هنگام سوارشدن بر اسبان خود می
 :Xenophon, 1961رساید )  که تا پایشاان مای  پوشیدند  می

7.4.4.) 
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هیئت نمایندگی تراکیه، پلکان شرقی آپادانای . 1 تصویر

 جمشید تخت

 (Gropp, 2009: 337)خذ: أم

 ثیر هنر و معماری پارسیأتراکیه و تمقابر 
، اناد  گاذاری شاده   ق.م تااریخ  3-5این مقابر که باه قارون   

صورت  بهکه  بودندمختص شاهان، حاکمان و اشراف تراکیه 
با استفاده از آمر سااخته   اقع،موای و در برخی  مقابر صخره

و  گرفات  مای مراسم آیینی انجام  ،ها شدند. در این مکان می
شد. مقابر  تخار پادشاه و فرد متوفی تقدیم میهدایایی به اف

یاا آمرهاای پختاه     شاده  هاای حجااری   ای از سنگ تراکیه
. شادند  ین مای یها با نقاشی تز و برخی از آن شد ساخته می
 .اسات صورت مستطیلی یا مدور  بههای این مقابر  پالن اتاق

هاای   ، قابل مقایسه با نموناه ها این سازهسردر ورودی  نمای
 (. Paunov: 1998: 78هستند ) اییقدونی و لیکیپارسی، م

 5سی با آرامگااه استروشاا   کوله میان آرامگاه کوروش و تاش
شاود. ایان مقباره     تشابهاتی دیده می ،در مرکز بلغارستانواقع 
(. اتاق  2صویر )ت هستهای آناتولی نیز  مقایسه با یادمان  قابل

ش در گااه کاورو  سانگی آن شابیه باه آرام    ۀتدفین و یکپارچا 
 ۀاساات. البتااه مقباار 6بوزبااازار ۀمقباار و( 3پاسااارگاد )تصااویر 

ولای  ؛ ا سب  معمااری ایاونی اسات   کوروش دارای ارتباقاتی ب
ذکاار اساات  شااایان ازار چنااین ویژگاای را ناادارد.بوزباا ۀمقباار
های مستطیلی باا ساقش شایروانی شاکل، در معمااری       اتاق 

آن ق.م و بعاد از   ششام مقابر سنگی فریگیه مرباوط باه قارن    
 (.Vassileva, 2010: 37, 38) 7ومود داشته است

همونااین در مقااابر تراکیااه، ازنظاار تصویرسااازی نیااز  
هخامنشی دیاده   ۀنقش شیر و گراز نر( با دور تشابهاتی )در

واقاع در مرکاز    8تومولاوس ژاباا ماوگیال    ۀشود. در مقبر می
ای از  ق.م(، نقاش برمساته   4بلغارستان )متعلا  باه قارن    

هخامنشای   ۀد که باا نقاوش شایر در دور   ومود دار یشیر

ینای در معمااری مشاابه    یهاای تز  عنوان آرایه خصوص به به
عناوان قسامتی از    (. این نقاش احتماا   باه   4است )تصویر 

معماری سنتوری یا مناغی اقراف سقش در اقراف یا  در  
های  رفته و مشابه آن در برخی از یادمان یا تاقوه به کار می

ای در  صخره ۀود. در نمای بیرونی مقبرش ای دیده می لیکیه
ق.م نیاز چناین    6مربوط به قارن   کایا فریگیه و در ارسالن

 (.Vassileva, 2010: 39ترکیبی به کار رفته است )
ای متعاددی  ه مربوط به شکار گراز نر از محوقه ۀصحن

 هاا  صاحنه ایان   9دست آمده اسات. در بلغارستان کنونی به 
شاکار گاراز از    نقاوش هاتی باا  دارای ارتباط معنایی و تشاب

شکار های  هخامنشی و اقوام هندواروپایی است. صحنه ۀدور
در آنااتولی و   ،های آرامگاهی نمایان شاد  که ابتدا در یادمان

تراکیه مربوط به سنت شکار ماانوران ترکیبای اسات و باا     
در . های ایدئولوژی  سالطنتی شارقی مارتبط اسات     سنت

تار   ی مربوط باه شاکار مهام   ها صحنه 10آرامگاه الکساندروو
های نبارد، باه    صحنه در مقایسه بابوده و فضای بیشتری را 

(. شاید ازنظر ایدئولوژیکی، 5 )تصویر اند خود اختصاص داده
تار   تار و بااارزش   شکار برای اشرافیت آناتولی و تراکیه مهام 

 (.Vassileva, 2010: 42-44بوده است )

 
 شیپکا، بلغارستان شهر  نزدیکیآرامگاه استروشا در . 2تصویر 

 (Fol, 2008: 157): مأخذ

 
 کوروش بزرگ در پاسارگاد ۀمقبر .3تصویر 

 (Vassileva, 2010: 38) خذ:أم
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 ژابا موگیال در نزدیکی شهر ۀر در مقبرنقش شی .4تصویر 

 استرلچا

 (Vassileva, 2010: 39)خذ: أم 

 
و  شکار گراز بر روی آرامگاه الکساندروو ۀصحن .5تصویر 

 شباهت آن با صحنۀ شکار گراز بر مهرهای هخامنشی

 (Vassileva, 2010: 41) :خذأم

 ها  لبا  و افزارها جنگآالت،  یراق
بارای  که  اسب بود های بسیار ارزشمند تراکیان، یکی از دارایی 

ۀ شاد. اساب خاو،،  زما     ش داده مای مسابقه و رقابات پارور  
تراکیاه  هاای   اساب  قب  منابع مکتو،،. نظام کارآمد بود  سواره

و تراکیاان بارای    باود های پارسایان و یونانیاان    اسب به خوبیِ
سارعت و   بهرا  آنهامنظور رقابت و منگ،  بهها  سازی اسب آماده

با توماه باه   دادند.  ها حرکت می مکرر از سرازیری و شیب کوه
بسایار مجلال    آ ت مربوط باه اساب   یراقنقاشی مقابر تراکیه، 
هاا و   آ ت اساکیت  شابیه باه یاراق    ،هاا  هبوده و از برخی منبا 

شامل افساار و لگاام چرمای باه     آ ت  یراق. است بوده پارسیان
هماراه یاا بادون     باه رودماغی اسب  و ای تیره قهوهرنگ قرمز یا 
یبای  صورت ترک به. لگام و افسار اسب اغلب بود بند لگام یا دهان

نقاره  نقاره یاا ترکیبای از برناز و     و از فلزات آهن، برناز، قاال،   
(. نمد زین اسابان  Webber, 2003: 530, 536) شد ساخته می

الکسااندروو، شابیه پوشاش نماد اسابان       ۀهای مقبر نقاشیدر 
صااورت  بااهاساات کااه  هخامنشاایپارساای باار روی مهرهااای 

 .  استدار  های دراز پله مثلث
هاا و ظاروف    شباهت به تصاویر روی گلدان این نقوش بی

نبارد و شاکار، بار روی     هاای  اماا ایان صاحنه   ؛ یونانی نیست
هاایی تحات    شود. چنین صحنه های پارسی نیز دیده می مهر

اند که مربوط باه   یونانی معروف شده –عنوان مهرهای پارسی
 ,Vassileva, 2010: 41) هستندیا پز از آن  ق.م پنجمقرن 

الکساندروو یکی از سوارکاران، لباس بلناد   ۀ(. بر روی مقبر42
متاأثر از   ،یده که باه احتماال زیااد   دار آبی رنگی پوش آستین

ای تراکیاه لبااس   با لباس پارسیان است. احتما   اشراف و نج
اول از پارسیان و بعد از همساایگان خاود    ۀتونی  را در درم
ایان ناوع    ،اند. به هار ترتیاب   ها تأثیر گرفته هموون مقدونی
ق.م در بخش اعظمی از مهان رایج بود  چهارملباس در قرن 
 (.Webber, 2003: 540) شد یو استفاده م

های تراکی ه و ت أثیرات هن ری     گنجینه

 هخامنشیان
با استناد به اما  ؛ها بر سرزمین تراکیه کوتاه بود سپار ۀسلط
هاای هناری    ، شواهدی از تأثیر قوی سانت های فلزی یافته

 هخامنشی در هنر تصویری، فیگوراتیاو و فلزکااری تراکیاه   
تولیدات محلی شود.  می خصوص بر روی قال و نقره دیده به

هاای هخامنشای در    یاا محصاو تی کاه در کارگااه    تراکیه 
هاای   اند، شامل اشکال متناوعی از کاساه   آناتولی تولید شده

وضاوح متاأثر از ساب      بهاست که  ...ای، پیاله، خمره و نقره
  برآمادگی و قباه   هنری شرقی هستند. ظروفای کاه دارای  

 اناد.  ی ساخته شاده هنر فلزکاری هخامنشۀ هستند، به شیو
هاای   و گلبار  هاای پهان    قوش گل لوتوس به شکل بر ن
صااورت  هااا بااه هااا و مااام کاسااه ۀدیااوار و اژگااون بااودهو

تولیااد مااداوم و اسااتفاده از   شااکل بااوده اساات. ای خیاااره
ترین یادگاار   نیز مهمین یتزای ساده و بدون  های نقره کاسه

نقاره   ، در حکم شمشاین ظروفکه   قوری به ؛پارسیان بود
 (.Boardman, 2000: 207) آمدند میبه حسا، 

باساتان( تعاداد    ۀعناوان بخشای از تراکیا    به) از بلغارستان
،  ریتون ، کوزه ، شامل خمره 11ای ی ظروف نقره ا مالحظه درخور
باه دسات آماده اسات کاه باه نظار          و کاسه  ، ساغر، پیاله مام
یینای  های رسمی و مراسام ماذهبی و آ   رسد برای میهمانی می

بهای تراکیه، دارای  د. اکثر ظروف فلزی و گرانشدن استفاده می
فلزکااری هخامنشای    ر از ساب  هنار  سب  هخامنشی یا متأث

تأثیر سب  هنر هخامنشی بیشتر از سب  یونانی اسات.   است.
هاای هناری هخامنشای و     هرچند ادغاام و همزیساتی سانت   

نادرت   باه سان، های این دو فرهنگ در بافتی یک یونانی و سب 
هلنیستی  ۀگیری دور تراکیه و قبل از شکل ۀمنطق در بیرون از

 (.Archibald, 1998: 179 – 180صورت گرفته است )
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 1396، بهار 1، شمارۀ 22دورۀ   هنرهای تجسمی -هنرهای زیبا 

 

 

 ای گنجیناه  میالدی، 1986در سال : روگوزن ۀگنجین
از  ششم تاا اواساط قارن چهاارم ق.م،     به اواخر قرنمتعل  

ظرف  165که مشتمل بر  شدشمال غربی بلغارستان کشش 
ای زرانادود و قالکااری شاده باود.      یا ظاروف نقاره   ای نقره

 ۀشاوند: دسات   به سه دسته تقسیم مای ظروف این گنجینه 
دوم  ۀدست .است 12اول شامل ی  ساغر، اسکایفوی و کاتیل

 108 ۀآخر نیاز دربردارناد   ۀخمره و کوزه و دست 54شامل 
 درخاور هاارمونی  نگااری،   ازنظر شمایلکاسه است.  پیاله و

و احتماا     شاود  دیده مای ف این مجموعه تومهی بین ظرو
 ها آنمفاهیم مرتبط با ی  سیستم مذهبی معین در پشت 

 (. Gergova, 1990: 113ومود داشته است )
هاای محلای تولیاد     اساس سنتاین ظروف برتعدادی از 

 برخی از ظاروف  .بوده استاتی واردها  و بعضی از آنشده  می
 ؛کناد  ا را تصادی  مای  ها  ثانویاه از آن  ۀاساتفاد  ،این گنجینه
ای با منشاأ و تاأثیر هنار فلزکااری پارسای کاه        ازممله پیاله

لاو  و نقاش آپو  13ای بر آن حا  شاده   ای با نام تراکیه کتیبه
ظارف قارار    (مرکازی  ۀقبا ) ۀشده بر ناف کاری صورت لحیم به

روگااوزن  ۀمجموعاا(. Marazov, 1989: 27گرفتااه اساات )
حاکماان   .داراسات  یوناانی را باا هام   تأثیرات هنر پارسای و  

گران در تربیات صانعت   پارسی محلی در آناتولی و ادریسایان 
کیاه باا هام رقابات     ترا د استانداردی برای اشرافماهر و ایجا

ارتبااط ایان گنجیناه باا      بارۀیکی از نکات مالب در داشتند.
وزان روگاوزن باا ا   ۀنشیان، برابری اوزان ظروف گنجینا هخام

 253.52گنجیناه،   های یالهیکی از پ پارسی است: برای نمونه
وزن ) شااود ماای ساایگلوی 45گاارم وزن دارد کااه معااادل  

 روگوزن ۀگنجین ،ازقرفی .(گرم بود 5.58استاندارد سیگلوی 
 ,Archibald) شاود  می 15مینا 20و  14کَرشه 240معادل  نیز

1998: 274; Vickers, 1991: 34-35  .) 
 شناسی نیاز ارتباقاات بسایار زیاادی میاان      ازنظر گونه

های  ومود دارد. کاسهاشیای فلزی تراکیه با هنر هخامنشی 
شاده از   کشاش  ی فراوانیکی از اشیا ،برگشته ۀمنحنی با لب

هاا   (. ایان ناوع کاساه   6های تراکیه اسات )تصاویر    گنجینه
ترین نوع ظروف در نقوش آپادانای تخات ممشاید باه     رایج

هیئاات  23گااروه از  8آینااد کااه در دسااتان  حسااا، ماای
 شاهنشاهی هخامنشی ومود دارد.ندگی نمای

روگاوزن،   ۀگنجینا  ای از های عمی  ساده و نقاره  کاسه
های سفالی از میان ظروف هخامنشای باه    زمان با نمونه هم

هاای   یناات شااخص کاساه   یتز ،دست آمده اسات. درواقاع  
ای،  ینات خیااره یدار با تز هخامنشی شامل انواع ساده و نافه

هاای   هاا و پیالاه   ر کاساه شکل و نقوش گل نیلوفر، د بادامی

 ,Curtisشاوند )  وضاوح مشااهده مای    روگاوزن باه   ۀگنجین

هاای روی بدناه و درپاوش     هاا و قباه   (. برآمدگی46 :2005
هخامنشای   ۀها، یادگاری از دور ای ازممله کاسه ظروف نقره

 ,Rawsonو شااخص باومی و محلای ایرانای باوده اسات )      

ویاژه   اکیه بههای تر های آن از گنجینه ( که نمونه32 :1986
 روگوزن به دست آمده است.

های  ها و پیاله توان به کاسه های مشابه می از دیگر نمونه
شاکل و    خمیده به داخل شامل اشکال بادامی ۀکوچ  با لب

های نیلوفر بزر  اشاره کرد که از آسیای صغیر، ایران و  گل
 ۀازممله کاسه و پیال؛ بالکان به دست آمده است ۀمزیر شبه
ق.م  5و اوایل قرن  6روگوزن مربوط به اواخر قرن  ۀنگنجی

ای واقاع در   آماده از مقباره   دسات  باه  لۀپیا و (1: 7)تصویر 
( 2: 7ق.م )تصاویر   6مرباوط باه اواخار قارن      16سیندوس

(Treister, 2007: 85 – 87 .)هااای  ازنظاار نقااش و روزت
هاای   باه پیالاه   تاوان  هاا، مای   تخت کاساه   شده بر کش کنده
 17ای نزدیا  دالباوکی   ده از مقابر تراکیان در تپهآم دست به

 (.4و  3 :7ق.م است )تصویر  430اشاره کرد که مربوط به 

 

 الکساندروو ۀبرگشته از تراکیه: مجموع ۀلب ۀکاس . 6تصویر 

 (Zournatzi, 2000: 687)خذ: أم

 
نقش شکل و  بادامی ۀهایی با تزیینات برآمد پیاله .7تصویر 

 هخامنشی شاخص هنرلوتو ، 

 (Treister, 2007: 86) خذ:أم
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متمایال باه    ۀلبا  هاایی باا   پیالاه  قیاسِهای قابل  هنمون 
 قبرساتان  از و گال نیلاوفر،   شاکل  باادامی ینات یتزخارج و 
(، 1: 8مربوط به اواسط قرن پنجم ق.م )تصویر  18نیمفایون
روگوزن  ۀگنجین (،2: 8)تصویر  19آیینی در اولیا  ۀمجموع
( گزارش شده اسات.  4: 8)تصویر  20آئتوس ( و3: 8)تصویر 

به اواخر قرن  متعل  21در وانیی قالیی قبر ۀهمونین پیال
 ۀ( و پیالا 5: 8ق.م )تصاویر   چهاارم قرن  ق.م تا اوایل پنجم
 ششمگورستان سارد مربوط به اواخر قرن ای قبری در  نقره

تعلا   هاا   ق.م نیز به این دسته از پیالاه  پنجمتا اوایل قرن 
 (. Treister, 2007: 88 – 92( )6: 8)تصویر  دارند

 میحاون شاباهت   ۀاز سوی دیگر، اکثر ظروف گنجینا 
کاه از  دارناد  یایی روگوزن یا اش ۀی گنجین ها با پیاله زیادی

. اسات  باه دسات آماده   تراکیاه   ۀهای منطقا  دیگر محوقه
دارای ساب  خاصای اسات کاه      22میحون ۀگنجین یاشیا

شود )این سب  در سراسر  ییونانی خوانده م -عموما  پارسی
 ,Secunda) شاهنشاهی از دریای اژه تا هند پراکناده باود(  

میحاون باه شاکل     ۀهای گنجین کاسه بعضی(. 203 :2002
 همواون ینااتی  یتزدارای دار و گردنی عمود هستند و  زاویه

هاای   شکل زرانادود و قاوس    های بادامی نیلوفرها و برآمدگی
 ،هاا  ا ی ایان قاوس  کاه در با   هساتند شاکلی   قاابی باری  

 Inagaki( )9شود )تصاویر   برآمدگی سر ی  مرد دیده می

et al., 2002: 243, 244 .) 
ظاروف   شاباهت زیاادی باه   هاا   ظر شکل، این کاسهازن

 :Gergova, 2010تراکیه دارند ) ۀتر منطق قالیی و ابتدایی

نی و موماودات  سارهای انساا   همواون ینااتی  یتز(. 78 ,77
ای و  های نقاره  ها و پیاله رده بر کاسهقور گست بهای  اسطوره
این ظاروف   ۀاز نمون .رواج یافتمدیترانه  ۀدر منطققالیی 

میحاون را ناام    ۀکاتیل از گنجینتوان ظرفی موسوم به  می
از سر گاو نر و   شده قالکاریینات یبرد که کش آن دارای تز

باا   ،( کاه از ایان نظار   10)تصاویر   اسات   های دوکپه صدف
سر گاو نار و ظروفای   ینات یتزروگوزن با  ۀجینهای گن پیاله

شد، مشابهت دارد. دیگار   از این نوع که در تراکیه تولید می
یکای  ینات یتزبا روگوزن  ۀگنجیناز   پیالهدو  ها شامل نمونه

 ۀهموناین کاسا  . اسات نخال    در میان از سار زن و بار   
قالیی مازین باه    ۀو پیال 23لوکویت ۀآمده از گنجین دست به

 درخاور نیاز   24پاناگیوریشاته  رنگ از گنجینۀ  سیاهسرهای 
هاای ماادر    الهاه هماان   ایان سارها،   ،درواقع .هستندتومه 

هستند که مایگااهی ویاژه در باورهاای ماذهبی تراکیاان      
  (.Valeva, 2006: 27, 28داشتند )

 
و  شکل   بادامی ۀو فریزهای دوگانینات یتزهایی با  پیاله. 8تصویر 

 نر هخامنشی ، خاص ه نقوش لوتو 

 (Treister, 2007: 91)مأخذ: 

 

 ونجیح ۀهای گنجین کاسه .9تصویر 

 (Gergova, 2010: 75) مأخذ:

 
جیحون با تزیین  ۀظرف موسوم به کاتیل از گنجین .10تصویر 

  (Gergova, 2010: 78)مأخذ: سر گاو 

از ظروف ای  گنجینه ،1974در سال  25:بوروو ۀگنجین
-375هاای   بلغارستان به دست آمد که به ساال  ای در نقره
پنج ظارف   شاملبوروو  ۀگنجین گذاری شد. ق.م تاریخ 350
نوشیدن شرا، است. سه ای زراندود مجلل و مخصوص  نقره
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هااایی بااه شااکل اسااب، گاااو ناار و  ریتااونعاادد از ظااروف، 
اساافنکز هسااتند. دو ظاارف دیگاار شااامل مااام کوچاا  

 کاه  ار عدد از ظروفاست. چه ریتونآمفورا و ی دار  دسته
از قرف ساکنان شهر بئوس ای یونانی هستند،   دارای نوشته
 اناد   هشرق تراکیه به کوتیز اول هدیاه داده شاد   در منو،

(Paunov, 1998: 79 .) 
میحون و بوروو که هر دو در قسامت   ۀبین ریتون گنجین

وماود دارد.  فراوانی به شکل اسب هستند، شباهت شان  قدامی
نگاااری و ساابکی دارای عناصاار  نظاار شاامایلازهاار دو ظاارف 

 .  (11)تصویر  هستندربوط به هنر پارسی و یونانی ترکیبی م
گاذاری   ق.م تاریخ 4اول قرن  ۀبوروو به نیم ۀریتون گنجین

فیلیپوکااا در روساایه ای  مشااابه بااا ریتااون نقاارهو آن را شااده 
احتما   ریتون باوروو  . به شکل قدامی گاو نر است کهدانند  می
ادریسی در تراکیه سااخته   ۀمراکز کارگاهی پادشاهان سلسلدر 

هاای کوچا     (. ریتونTreister, 2010: 234, 239شده است )
هاا و   به شکل سرهای مختلش حیواناات در تراکیاه و گنجیناه   

 ،28روزوتااز ،27ساایلوِن ،26وااون ز تینیساااهمهااایی  محوقااه
 کاه  ریتونی ،عالوه هببسیار رایج و محبو، بود.  ...پاناگیوریشته و

، میحاون کشاش شاده    از گنجیناۀ شکل سر آهو یا گاوزن  به 
د لت بر کاربردی مشترک )ریتون به شکل سر حیوانات( دارد 

تولیدات ی  کارگاه تولید ریتاون باشاد    دهندۀ و احتما   نشان
(Gergova, 2010: 79.) 

 
)راست( و جیحون  بوروو ۀهای گنجین شباهت ریتون .11تصویر 

 ت قدامی اسببا قسم)چپ( 

 (Gergova, 2010: 80) مأخذ:

ای  هگنجیناا ،1949در سااال : پاناگیوریش  ته ۀگنجین  
باه   در بلغارساتان کشاش شاد.    ای قالیی و نقاره اشیای حاوی 
براسااس ساب    ظاروف ایان گنجیناه     ،برخی محققان ۀعقید

گرفتاه   صاورت  یاه اما آزمایش؛ اند  کالسی  یونان ساخته شده
هاا   از آن بعضای کاه   نشان داد آنیی قالاشیای بر روی اوزان 

واحادهای   ۀبر پای بعضیدری  هخامنشی و  براساس واحدهای
. وزن (Cahn, 1960: 26-29) اناد  اسکندر سااخته شاده   استاتر

شاد،   دری  هخامنشی که از قالی کامال  خاالص سااخته مای   

قالیاای  ۀپیالاا ،گاارم بااود. باارای نمونااه  8.46 -8.25حاادود 
معاادل صاد دریا      گرم است که 845.7پاناگیوریشته حدود 

(. وزن Vickers, 1991: 31–32شاود )  گرم مای  8.457به وزن 
ریتاون  هشات   شاملشته پاناگیوری ۀقالیی گنجیناشیای کلی 

رسد مرباوط باه اواخار قارن      که به نظر می قالیی ۀو ی  پیال
کااه  کیلااوگرم وزن دارد 6.100ق.م اساات، حاادود   چهااارم

اساتاتر اساکندر )آتنای(     براساس واحادهای دریا  پارسای و   
 (.  Paunov, 1998: 78) اند هدساخته ش

اط نزدیکی میان استانداردهای ارتب :دالبوکی ۀگنجین
مقدونی )درهم( وماود دارد. ایان    -ای پارسی و تراکیه ۀنقر

زر شاود کاه ایان منااق  ما      ای مربوط مای  مسئله به دوره
قباور  ای کاه از   های نقاره  ماماند.  استقرارهای پارسیان بوده

 ۀپایا اناد، بار    تراکیان در دالبوکی بلغارساتان کشاش شاده   
اناد.   استانداردهای سیگلوی )شککل( هخامنشی ساخته شده

گرم اسات کاه    560وزن کلی سه مام این گنجینه برابر با 
گارم   5.6معادل صد سکه سیگلوی نقره )با وزن اساتاندارد  

 (.Vickers, 1991: 34شود ) است( می
ای ذکرشده، از مناق  دیگار تراکیاه   ه هعالوه بر گنجین

که تأثیر هنر هخامنشای را   نیز اشیایی به دست آمده است
آماده از   دسات  باه  ۀازمملاه پیالا   ؛دهاد  ضوح نشان مای و به

شکل گل نیلاوفر   با تزییناتی به 29روستای داسکال آتاناسوو
برمسته و بلند که به اواخار قارن ششام تاا      ۀباز و ی  ناف
قاور کامال    باه . برخی ایان پیالاه را   گردد می پنجم ق.م بر

 ;Gergova,2010: 70متأثر از ساب  هناری هخامنشای )   

Nikolov, 1961: 193ای نیز آن را متاأثر از ساب     ( و عده
(. این Archibald, 1998: 177کنند ) هنر شرقی معرفی می

پیالااه نیااز ماادرکی دیگاار از ارتباقااات بااین پارساایان و    
 (.Gergova, 2010: 70ادریسیان بوده است )

تأثیر هنر هخامنشی در تراکیه در زمان 

 ادریسیان
تر اشاره شد، پز از هخامنشیان تراکیه باه   قور که پیش همان

تاوان   افتاد و مای   دست شاهان محلی موسوم به ادریسیان مای 
تأثیر هنر هخامنشی را بر آثار و ظروف هناری ایان شااهان در    

شناساای از  هااای باسااتان . برخاای یافتااهکااردتراکیااه مشاااهده 
سرزمین ادریسایان، نشاان از ارتباقاات میاان هخامنشایان و      

اشایای  شمار زیادی از  (.Gergova, 2010: 69ادریسیان دارد )
آمده از بلغارستان )متعل  به اواخر قرن ششم تا اواخار   دست به

قرن چهارم ق.م(، حاکی از آن است که تقاضاا بارای کا هاای    
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ف میز سلطنتی، در زماان  خصوص ظرو بهتولید داخلی و بومی 
دربااار و  ۀحضااور هخامنشاایان و بااه دلیاال تقاضااای گسااترد 

اشرافیت ادریسی افزایش یافته بود. میازان اشایا و محصاو ت    
اماا در قارن چهاارم ق.م    ؛ وارداتی و خاارمی کام باوده اسات    

هاای   (. قباور پشاته  Archibald, 1998: 267یاباد )  افزایش مای 
ق.م مرباوط   پانجم قرن  ۀمیان به قبل از 31و موشویتسا 30کوکوا
ماواهرآ ت،   همواون بهاایی   شاامل اشایای گاران    وشوند  می

دار( اسات.   ای و یا  آمفاورا )ماام دساته     ظروف برنزی و نقره
هااای هناار  آمفااورای ایاان مجموعااه یکاای از بهتاارین نمونااه 

ایان آمفاورا   رساد   باه نظار مای   (. Ibid, 167هخامنشی است )
و برقراری مناسابات میاان    نمادی از روابط دیپلماتی ، تجاری

در مناابع نوشاتاری   آید که  می پارسیان و ادریسیان به حسا،
قابال   ۀ(. نمونTacheva, 2006: 25) ای نشده است به آن اشاره

مو کرد. و امنشی مستدر هنر هخ بایدمقایسه با این آمفورا را 
ممشاید، ماام بلنادی     آور تخات  اقوام هدیاه  ۀبرمست در نقش

هاا در   کی از دستهدارای دو دسته است و ینقش شده است که 
شااود کااه خاااص هناار  مااام محسااو، ماای ۀعااین حااال، لولاا
صاورت زیباایی باه شاکل      ها اغلب به دسته 32.هخامنشی است

انااد و مشااابه  ای ساااخته شااده مااانوران و مومااودات افسااانه
 (.  12بلغارستان است )تصویر  33آمفورای دووانلی

 
 ارستانآمفورای دووانلی بلغ .12تصویر 

 (Gergova, 2010: 70) :مأخذ

ظروف هخامنشی یا ساده است یاا شایارهای متعادد     ۀبدن
ظروف زرین یاا سایمین از   تزیین افقی یا عمودی دارد و برای 

–203: 1387شود )کخ،  نیلوفر آبی و نخل استفاده می ۀحاشی

و ماام  آمفاورا   تاوان در  ذکرشاده را مای   یناات ی(. تمام تز201
این ظارف باه قارز بسایار دقیقای       ۀرد. بدندووانلی مشاهده ک

هاای کوچا     هاا و غنواه   حکاکی شده و زیر گردن آن با گال 
دار و  های ظرف یکی به شکل شیر بال یافته است. دستهتزیین 

هاای بلناد اسات. عضاالت پشات       دیگری بز کاوهی باا شاا    
 پانجم کاه از مختصاات قارن    دار است  صورت انحنا به حیوانات
 (.  159و  158 ،1384کان، )کالی است  ق.م بوده
ای مرکب از گل لوتوس و بار  درخات    ینات زنجیرهیتز

صاورت نوارهاای قیطاانی     تزیینی بهخرما و استفاده از نقوش 
ای قبرستان هفت برادران به شکل قادامی باز    در ریتون نقره

دانند و تاریخ مرباوط   کوهی را نزدی  به آمفورای دووانلی می
.م معرفی شده است. ایان ظارف   ق 5به آن به ربع سوم قرن 

از ظاروف تعلا  دارد    با شکل خاص خود، به گروه مشخصی
مده و هم نقش مرباوط باه   واقعی آن به دست آ ۀکه هم نمون

هااای  هااای آپادانااا در دساات هیئاات  برمسااته آن در نقااش
نمایندگی لیدی و ارمنی تصویر شده است. این آمفورا بادون  

ی اسات  دارای ساب  خااص سانت هناری هخامنشا      ،ش 
(Treister, 2010: 224, 226درواقع .)،    نقوش ظاروف مشاابه

های نمایندگی، بیانگر ایان حقیقات    در دستان اعضای هیئت
، بلکاه   ای نباوده  صورت منطقاه  بهاست که هر گروه از ظروف 

و  اسات ای بوده که دربار هخامنشی پذیرفتاه   متعل  به گونه
شاد   تولیاد مای   های واقع در آسیای صغیر احتما   در کارگاه

(Filow, 1934: 202 .) 
آمده  دست انند آمفورای بهباید افزود این آمفورا م ،درنهایت

قارن   ۀ( مربوط به میانا 13وسیه )تصویر سایت فیلیپوکا در راز 
گیرناد.   ق.م، در ی  گاروه قارار مای    چهارمتا اوایل قرن پنجم 

ینات گل لوتوس و بار  درخات   یهرچند آمفورای فیلیپوکا، تز
و باه   اسات ای عماود   ل را ندارد، ولی دارای تزیینات خیااره نخ
در کارگاهی در آسیای صغیر ساخته شاده اسات    رسد می نظر
(Treister, 2010: 237, 238.) 

 
 دار فیلیپوکا جام دسته .13تصویر 

 (Yablonsky, 2010: 139) خذ:أم
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 المللی هخامنشی سبک بین
باا   تزیینای، ی ویژه هنرهاا  به ،سب  خاص هخامنشیان در هنر

هاای بعاد در    فروپاشی این امپراتوری از باین نرفات و در دوره  
ایان ساب     تاداوم یافات.   ...مصار، تراکیاه و   هموونمناققی 

المللی هخامنشی است. تراکیه و مقدونیاه   بینموسوم به سب  
تاا  ششام  از مناققی بودند که برای چندین دهه از اواخر قارن  

زر قلماارو هخامنشاایان ماا پاانجم قباال از ماایالد،اوایاال قاارن 
آماده از ایان    دسات  بهظروف هرچند شکل شدند.  محسو، می

 ونانی، مصاری و لیادیایی سااخته شاده    هنر ی ۀبه شیومناق  
هنر هخامنشی اسات. یکای    ۀها به شیو آنتزیینات ولی  ،است
ا آشاکار  که سب  خاص هناری هخامنشایان ر  تزیینات از این 
ای و برمساته   قباه  صاورت  باه شاکل   بادامیتزیینات سازد،  می

در لیادی کاه یکای از    ق.م پانجم  و ششام  است. قای قارون   
تزییناات  آماد، ایان    های هخامنشای باه حساا، مای     ساتراپی
و پانجم  کاه در قارون    هموناان و  شکل بسیار رایج بود بادامی
از تراکیاه و   ،بر روی ظروف به دسات آماده اسات    ق.مچهارم 

ای  شیشاه  ماام بار روی   ،مثاال  بارای مصر ومود داشته است. 
شاود   مشااهده مای  تزییناات  این نوع  34آمده از دکروِنی دست به

   (.Ignatiadou 2008: 327, 331( )14)تصویر 
از  ،ترکیب و ادغام هنر یونانی، غار، آنااتولی و پارسای   

مالحظاه اسات    درخاور تراکیه تاا منااق  داخلای لیکیاه     
(Mellink, 1988: 221)های  چند ارتباقات و پیوستگیهر ؛

 منشاای از دیرباااز در مقااابر تراکیااه آناااتولی و هخاهنااری 

شده از تراکیه قابل شناساایی   کششهای  خصوص گنجینه به
تاوان در مقاابر سانگی     هاای آن را مای   بوده است و نموناه 

بهای تراکیه  فلزی گرانق.م و ظروف  چهارممربوط به قرن 
های هنری و  سب ای میان ه شباهت ،مشاهده کرد. درواقع

هخامنشاای، بااه درک  و آناااتولی در دورۀیااه تراکمعماااری 
شاهنشاااهی  نااواحی غرباایتااأثیرات و تشااابهات تراکیااه از 

  (.Vassileva, 2010: 44) کند می  هخامنشی کم 
 ۀتراکیاه در دور  ۀساازی مامعا   فرایند موسوم به پارسی

های تراکیه را متأثر ساخته  هخامنشی، تنها تولیدات کارگاه
 -ساب  هناری پارسای   وم باه  رایندی موسا در ف آنهااست. 

ها  این شباهت ،از قرف دیگرو یونانی شرکت فعالی داشتند 
های امتماعی، ماذهبی، تفکارات و باورهاای     در میان مدل
 ,Gergova) شود دیده میکیه و هخامنشیان ایدئولوژی  ترا

2010: 82.) 

 
 شکل  بادامیینات یتزای درونی با  جام شیشه .14تصویر 

(Ignatiadou, 2008: 331)خذ: أم

  ____________________________________________________ نتیجه
عناوان   باه تراکیه ازنظر داشتن منابع غنی زیرزمینای و   ۀمنطق

ای واسااط در مقابلااه بااا سااکاها، باارای شاهنشاااهی    منطقااه
بنااابراین شاااهان ایاان . هخامنشاای اهمیاات بساایاری داشاات

حکومت، از زمان داریوش اول، تراکیه و منااق  اقاراف آن را   
ناام اساکودرا در    ،ال فاراوان آوردند. به احتم به کنترل خود در

هموناین  کیه باشد. های سلطنتی هخامنشی، معادل ترا کتیبه
اسکودرایی بر روی نقاوش   ۀنمایند ،این دوره ۀبرمست در نقوش
رستم و تخت ممشاید    های شاهی هخامنشی در نقش آرامگاه

هاای آپاداناا    پلکان ۀبرمست قوشبران و ن عنوان یکی از اورنگ به
 شود. دیده می

وروو، روزوتاز  روگاوزن، با   هموونهای مختلفی  گنجینه 
ویاژه در کشاور بلغارساتان     باه باساتان،   ۀتراکیا  ۀاز محدود ...و

آماده از   دست بهینات ظروف یشکل و تز .اند کنونی، کشش شده
بعضاا  براباری وزنای ایان      و سازی آنهاا  یکسان ،ها این گنجینه

ریا  و  صورت تکی یا مجموع( با واحادهای پاولی د   ظروف )به
ایان   هخامنشایان بار   ناپاذیر شکل هخامنشی، گواه تاأثیر انکار 
روگاوزن مایگااهی   گنجیناۀ   ،منطقه است کاه در ایان میاان   

 مشخص و ویژه دارد.  
شااده و شااکل  هااای حجاااری ساااختن قبااور بااا ساانگ

ی ازمملاه  سازی، نقاشی مقاابر، تصاویرگری حیواناات    مقبره
ایل و منگ و شاکار گاراز(، وسا    ۀشیر، نقوش مهرها )صحن

های عمی  سااده و زورقای    آ ت مربوط به اسب، کاسه یراق
 گال نیلاوفر و   مثلینات خاص هخامنشی یبرگشته با تز لبه
هاایی باه    شکل، آمفورای دووانلای باا دساته    بادامی های قبه

تاأثیرات هناری و   شکل حیوانات و مواردی از ایان دسات،   
از هاا پاز    در تراکیه را حتی تا مدت هخامنشیان ۀمعماران

کنااد. خااوبی اثبااات ماای   بااهسااقوط ایاان شاهنشاااهی   
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 ... هنر وثیرات أت بررسیحضور هخامنشیان در تراکیه و 

 

 

 ها نوشت پی

 .Sparadokos ،Satokos ، Metokos. ازممله 1
های ذکرشاده از قلمارو هخامنشای در بخاش      . در میان اسامی ساتراپی2

پایینی مجسمۀ داریوش در شوش، نام اساکودرا پاز از ارمنساتان،    
غربی آمده اسات.   الهای شم سارد، کاپادوکیه و قبل از سوریه و عر،

رسااتم، از   ممشااید و نقااش ی داریااوش اول در تخاات هااا در کتیبااه
های آن سوی دریا نام برده شده کاه باه نظار ساکاهای آن      سرزمین

هاای   سوی دریا باشند. در کتیبۀ دیوان خشایارشا، ابتدا باه سااتراپی  
های تیاز خاود یاا     پرست یا هوم ورگا، اسکیت های هوم داهه، اسکیت

شود؛ هرچند در  داو اشاره شده و سپز اسکودرا نام برده میتیگراخو
ها، نام اسکودرا در نزدیکی نام ایونیاه آورده شاده اسات.     اغلب کتیبه

در میااان الااواح گلاای تخاات ممشااید مربااوط بااه دوران حکمراناای 
ق.م( نیز ناام کاارگران اساکودرایی کاه      494تا  509داریوش اول ) 

 :Rehm 2010شااود ) ه ماایانااد، دیااد دارای میاارۀ غااذایی بااوده

147,148; Castritius, 1972: 11.) 

( از هماین  Peltastاسلحه به اسم پیلتسات )  افزار سب  عنوان منگ. 3
 شده است.  سپر گرفته 
رستم قبا  کتیباۀ آن،    در نقش  1که تنها آرامگاه شمارۀ   در حالی .4

رسااد  باادون شاا  متعلاا  بااه داریااوش اول اساات، بااه نظاار ماای 
مربوط به شاهان پز از داریوش اول هساتند و   4تا  2 های آرامگاه

سه آرامگاه بعدی در تخت ممشید نیز متعلا  باه ساه شااه آخار      
هخامنشاای، اردشاایر دوم، اردشاایر سااوم و داریااوش سااوم اساات  

(Schmidt, 1970: 80.) 
5. Ostrousha  
6. Buzbazar 

 ای در ایاران قبال از سااختن آرامگااه     . استفاده از پوشاش خرپشاته  7 
 Bکوروش نیز ومود داشته است؛ مانند پوشاش مقاابر گورساتان    

(. ازقرفی، احتما   Stronach, 1964: 27سیل  و مقابر لرستان )
های آرامگاه کوروش، سکوهای زیگاورات   معماران در ساخت پلکان

 (.88: 1385اند )فیروزمندی،  چغازنبیل را نیز مدنظر داشته
8. Zhaba Mogila 

لااووتز  از روسااتای   شااده قالکاااری ای  ربنااد نقاارهازمملااه باار کم. 9 
(Lovets در شاامال )  ای  خمااره  بلغارسااتان، در تزیینااات مرکاازی

 Piechoمتعل  به گنجینۀ روگوزن، بر مهری از پیواووا ماوگیال )  

Mogila.در نزدیکی استاروسل در مرکز بلغارستان )   
10  . Alexandrovo 

شناسای، در تراکیاه سانت     تانهای باس قب  منابع نوشتاری و داده. 11
اهدای ظروف فلزی قیمتی و برگزاری بزم و میهماانی ماذهبی باا    
آن ومود داشته است. ایان سانت در زنادگی ماذهبی و سیاسای      

قور کلای، مردماان آنجاا در عصار برناز       زادگان تراکیه و به اشراف
که میهماانی باشاکوهی در    ریشه دارد. به نقل از گزنفون، هنگامی 

شاد، مهماناان هادایایی همواون اساب، بارده،        گزار مای تراکیه بر
داشاتند.   ای به حاکم تقادیم مای   قیمت و مام نقره های گران لباس

( خاود  Thasosکند که چگونه ساکنان تاسوس ) هرودوت نقل می
را برای خوشامدگویی به دربار سلطنتی پارسی آماده کردناد. پاز   

کاه سار میاز    قیمتای   از میهمانی و بازم، میهماناان ظاروف گاران    
گرفتند که این امار باعاث    سلطنتی استفاده کرده بودند، هدیه می

 (.Marazov, 1989: 165-173شد ) ها می رکود اقتصاد آن
12. Kotyle 

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

شارق تراکیاه مانناد      های مناو،  شتر محوقههمونین، اسامی بی
Beos  ،Apros  ،Argiskes  شاود   و... نیز دیده مای .(Paunov, 

1998: 80)  
14. Karshaواحد وزن در ایران باستان :. 
 .واحد وزن در بابل .15
16 .Sindos :شهر تسالونیکی یونان. ۀواقع در حوم 

17  . Dalboki 
18. Nymphaion 
19  . Ulyap 

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

، مهرهاا، ماواهرآ ت،    گنجینۀ میحون شامل ظروف، ارابه و پیکره .22
هاای وقفای و    غالف شمشایر، اشایای شخصای گونااگون، پاالک     

هایی مربوط به زمانی کاه شاهنشااهی هخامنشای از مصار و      سکه
 شود. دریای اژه تا افغانستان و درۀ ایندوس گسترده بود، می

23 .Lukovitشهری در شمال بلغارستان :. 
24. Panagyurishteشهری در منو، بلغارستان :. 
25. Borovoشهری در استان روسه، بلغارستان :. 

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

هاایی عماود    هکارگیری دست های ظروف پارسی، به یکی از مشخصه. 32
صاورت   هاا لزوماا  باه    )موسوم به آمفورا( است. این دسته  برای مام

شدند که نقشی شرقی است و گااهی هام    نقوش حیوانی تعبیه می
شد. عاالوه   عنوان لوله و دهانۀ ظرف استفاده می ها به یکی از دسته

بر هنر پارسی، تأثیرات هنر فلزکاری آناتولی، یونان و مصار )نقاش   
شدۀ گل لوتوس( نیز در این آمفورا درخاور مالحظاه    مهای خ بر 

 .(Boardman, 2000: 187- 189است )
33. Duvanli 
34. Derveni 
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