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دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در . به خواست اهورامزدا، من چنينم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم" 

آن چه را که درست است من آن را . ب کارهای ناتوان آسيب برسدهمچنين دوست ندارم که به حقوق توانا به سب. رنج باشد
من سخت بر . حتی وقتی خشم مرا مي انگيزد آن را فرو مينشانم. من بدخشم نيستم . من دوست برده ی دروغ نيستم. دوست دارم

 .از سنگ نبشته های داريوش بزرگ".  هوس خود فرمانروا هستم
 
 
 

 ۶فصل 
 زن در شاهنشاهی ايران

 
  موقعيت زن-١
 

و کلون   مردان ايرانی بسيار حسود بوده اند و همواره زنان شان را پشت بست،اگر اظهار نظر نويسندگان يونانی را باور کنيم
 :مينويسد) ٢۶ بند ، )١(تميستوکلس(مثال پلوتارک . نگه می داشته اند

 
مردهای ايرانی نه تنها به شدت مواظب اند . ود دارند درباره ی زنان شان طبعی بسيار حس ، مخصوصا ايرانی ها،اغلب بربرها« 

زن ها در .  بل درباره ی زنان خريداری شده و برده ی خود نيز سخت پای بند حراست اند،تا چشم بيگانه ای بر زنان شان نيفتد
 ».خانه ها پشت بست و کلون زندگی می کنند و به هنگام سفر در حصار چادر ارابه قرار دارند

 
در بررسی شرايط دستمزد ها ديديم که مرد و زن . نابع ايرانی چنين بر می آيد که اين برداشت و نظر کامال درست نيستاما از م

مثال .  از حقوقی برابر برخوردار بوده اند و گاه حتی کارهای سخت تر را به عهده داشته اند،در کنار يکديگر کار می کرده اند
البته هنوز دقيقا نمی توانيم بگوييم که .  سنگ سابان معموال بيش ترشان زن اند ،می بينيمگروه های بزرگی از زنان کشاورز را 

 .کار اين زنان واقعا چه بوده است
 

 زيرا که برای اين کار دست های ظريف زن ها ، صيقل نهايی را زن ها انجام می داده اند،شايد پس از حاضر شدن نگاره ها
در ميان بردگانی که نماينده ی امپراتور اتريش در استانبول خريداری و آزاد کرد.  م١٧٠٠ال در س. کارآيی بيش تری داشته است

بدين ترتيب می بينيد که قرنها بعد هم هنوز به زن هايی برمی خوريم که با سنگ سر و کار . )٢( زن سنگ تراشی بود از بغداد ،
 .ه باشدمسلم است که اين کار برای زن ها بايد دشوار بود. داشته اند

 



 شامل دوخت لباس های کامال ،کاری بسيار متنوع. پيشه بيشتر زنان لوح های تخت جمشيد دوخت و دوز و خياطی بوده است
 ).۵ بخش ،۵فصل : نک(  هنرمندانه سوزن کاری می شده است ،ساده و يا لباس های پر زرق و برق که پس از دوخت

 
درباره ی برابری  .  برای زن و مرد يکسان و حقوق آنان نيز برابر بوده است،امکانات آموزشهای هنری و مهارت های حرفه ای

حقوق شواهدی مخصوصا در زمينه ی کارهای هنری و ظريف داريم و برابری حقوق صدها زن ديگر با مردان نيز مسلم است که 
.  بستگی داشت، کار و نه انجام دهندهميزان حقوق فقط همين قدر روشن است که به نوع. )٣ (درباره ی شغل شان چيزی نميدانيم

حقی که هنوز در اروپای قرن .  در امپراتوری بزرگ عصر داريوش با تساوی حقوق زن و مرد سر و کار داريم،به اين ترتيب
 )۴(. بيستم برای به دست آوردن اش مبارزه ميشود

  
دن به کارهای روزمره ی خانواده را نيز بر عهده داشته  سر و سامان دا،البته اين را هم بايد گفت که زنها عالوه بر کار بيرون

در طول مرخصی . که زنها با به دنيا آوردن کودکی برای مدتی از کار در بيرون معاف می شدند) ۴ بخش ،٣فصل (ديديم. اند
 اضافه حقوقی نيز ،قعالوه بر اين حداقل حقو. زايمان حقوق دريافتی به حداقل می رسيد که البته با آن گذران زندگی ممکن بود

در عين حال معلوم شده است که شاه از .  که پاداش افزون رعيتی به رعايای شاه بود،به صورت جو و شراب دريافت می کردند
 ليتر شراب ١٠ ليتر جو و ٢٠  يعنی ، چرا که اضافه حقوق برای پسر دو برابر،نوزادان پسر بيش از نوزادان دختر خرسند می شد

 .  اين تنها موردی است که ميان زن و مرد فرقی ديده می شود، تا جايی که لوحه ها حکايت می کنند.يا آب جو بود
 

پس از اين مدت زنها اين امکان را داشته اند که کار روزانه را کوتاه کنند تا قادر به .  ماه بوده است۵مرخصی بارداری ظاهرا 
نوزادان را در طول کار له له  ها نگه داری .  نيمه وقت حقوق کم تری داشتالبته کار. برآوردن وظايف خانه داری خود نيز باشند

مثال در گارکاه های شاهی . ضمنا در لوح های گلی می بينيم که زن ها می توانسته اند به پست های باالتر نيز برسند. می کردند
 گاه مردها زيردست زنان قرار  ،شغال زنان استدر کارگاه های خياطی که بيش تر در ا. همواره سرپرستی و مديريت با زنان است

گاهی اين سوال پيش . حتی در جيره ی شراب تفاوتی به چشم نمی خورد. می گيرند و حقوق زنان سرپرست بيش از مردان است
 )۵(.می آيد که يک زن سرپرست چه گونه از پس يک ليتر شراب قرمز شيراز بر می آمده است

 
در مديريت حوزه های ديوانی و يا . هايی برميخوريم که در آن زنان به کار گرفته نمی شده اندهمچنين در لوح ها به حرفه 

،  به منظور کنترل بخش های گوناگون اداری،چنين بر مي آيد که اگر کاری. محاسبات و حساب رسی ها از کار زنان خبری نيست
زن ها در .  برای انجام آن از زنان استفاده نمی شده است، نياز به ترک محل و جا به جايی و سفر به دور و نزديک را داشت

ديديم که به وظايف زن در خانواده از سوی . کارهای ثابت استخدام می شدند که ناشی از ضرورت حضور زن در خانواده بود
 .مديريت اداری توجه خاصی می شد

 
 نه تنها ، آن طور که پلوتارک با قاطعيت اعالم ميکند ،ااين ه. اما زنان خانواده ی شاهی از موقعيت ديگری برخوردار بوده اند

 بل کارگاه های عظيم را ،  بل بر عکس آزادی عمل وسيعی داشته اند و نه فقط امالک بزرگ،ديوارهای حرم سرا پنهان نمی ماندند
 ) ٧(آنتيالکه درآمد شهر  ،)۶(مثال  هرودت می نويسد. با همه کارکنان اش اداره ميکرده اند و درآمد های گزاف داشته اند

 :شرح افالتون خيلی روشنگر است. مصرف خاص مخارج کفش های ملکه ايران ميشد
 
شنيدم که او تقريبا تمام طول يک روز را از ملک ) از يکی از کسانی که نزد شاه ايران رفته بود( يک بار از مرد قابل اعتمادی «

می ناميدند  وملک ديگری بود که چادر ملکه ناميده می شد و ملک » مسرشاهکمربند ه«پرحاصلی گذشته است که بومی ها آن را 
 »).٨(های حاصل خيز ديگری فقط خاص زيور آالت زن ها بود و جاهای گوناگونی شهرت داشت

 
قايقی اما ممکن است در اين گزارش ها ح. شايد نويسندگان يونانی در ذکر جاه طلبی های ملکه های ايران به اغراق پرداخته اند

 )١٠(اپاکيشو ملکه ) ٩(رته ستونادر لوح های گلی ديوانی تخت جمشيد به کسانی برمی خوريم که خزاين ملکه . نيز نهفته باشد
 نفر از  ۴٠يک بار ديگر . اين حمل و نقل می تواند به درآمد امالک اين ملکه ها در کرمان مربوط باشد. را از کرمان حمل کرده اند

اين ها هم ظاهرا درآمد . در راه شوش اند. م. پ۵٠٠ به تاريخ ماه اول سال ،بشته ای ممهور از ساتراپ کرمانافراد اپاکيش با ن
 .ساالنه بانوی خود را همراه داشته اند

 
 و )١٣(رته بام  ،)١٢(ارتيستونه ،)١١( آتوسا ،در لوح های گلی در مجموع به نام چهار زن از خانواده ی شاهی برمی خوريم

در لوح ها دوباره نام او را می .  همسر داريوش بزرگ و مادر خشايارشا بود، بزرگترين دختر کورش بزرگ)١۴(ا آتوس. اپاکيش
متاسفانه اطالعات . )١۵(در لوحی به ميزان جو و گندمی اشاره می شود که از درآمد ماليات به آتوسا اختصاص يافته است. بينيم

 می )١۶(ارتيستونهی همان مامور مالياتی در ميان است که گندم را در اختيار ملکه  اما در اين جا پا،بيش تری در دست نيست
او هم مانند خواهرش . در لوح های گلی ديوانی اغلب به نام او برمی خوريم. ارتيستونه خواهر کوچک تر آتوسا است. گذارد

 اما در اين باره سندی در ،ر نيز سهميه داشته استاحتماال او از فرآورده ای ديگ.  و انجير داشته است، جو،سهمی مالياتی گندم
 . تحويل می شد، که البد ملک های بزرگی نيز ضميمه ی آن بوده است،اين درآمدها به کاخ های ملکه. دست نيست

 
تصادفا لوحی بر .  يک کاخ داشته است)١٩(کوگنکا و ،)١٨(مدنه  ،)١٧(ورنتوشارتيستونه دست کم در هر يک از آبادی های 

خبر داريم که نگهداری  ).  ٧١٨ .PF(از کاخ کوگنکا گزارش می دهد . م. پ۴٩٨ که درباره ی ديدار شاه در سال ،ای ماندهج



. از نام اين کارگزار برمی آيد که اهل بابل بوده باشد.  بوده است)٢٠( شالمانوکاخ ها مدنه و کوگنکا زير نظر کارگزاری به نام 
تعداد زيادی از .   طی نامه به اين شالمانو دستورهای الزم را می دهد، مثال در تخت جمشيد است،وقتی که ارتيستونه جايی ديگر

ديوان ساالری .  به دست آمده است، به صورت رونبشت هايی که مخصوس بايگانی کل ديوان تخت جمشيد تهيه شده،اين نامه ها
ارتيستونه در يکی از اين . رآمد و مخارج وی را مطالبه می کردبرای ملکه نيز استثنا قائل نمی شد و اسناد الزم برای محاسبه د

 گاوشه ليتر شراب از موجودی کاخ اش در کوگنکا در اختيار حساب رسی به نام ١٠٠٠نامه ها به شالمانو دستور می دهد که 
 امالک ملکه شايد حساب رس. اين مقدار شراب بدون ترديد حقوق حساب رس نبوده است). PF ١٨٣٧(  بگذارد)٢١(پانه

.  برای اجرت مستخدمين مورد نياز است، عالوه بر پرداخت های قبلی،ارتيستونه به اين نتيجه رسيده است که اين مقدار شراب
در نامه های ارتيستونه و در .  تحويل دهد)٢٢( رتيمه زيرا که او می بايست در همان محل اين شراب را به کارمند ديگری به نام

 . به نام اين رتيمه برخورد می کنيمموارد مشابه اغلب
 

به او . به نظر می رسد که ملکه دائما برای سرکشی از امالکش و يا برای ديدن شاه بين شوش و تخت جمشيد در سفر بوده است
 ، شراب،آرد. اين امر از ثبت مايحتاج او و همراهان اش از طرف ديوان اداری معلوم می شود. اغلب در راه ها بر می خوريم

ظاهرا ملکه و همراهان اش در بين راه پيوسته در امالک .  انگور و خوراکی های ديگری از اين دست، آب جو،غذای آماده ی جو
٢۵(منری و ،)٢۴(هونر ،)٢٣(اوتی تی در سه ملک  ،آرشامهمراه پسرش . م. پ۴٩٨مثال در سال . سلطنتی اطراق می کرده اند

 )٢۶(نبوماليکاين ملک زير نظر يک کارگزار و باز هم يک بابلی به نام ). PF ،٧٣٣/٣۴ ٢٠٣۵( در عيالم به او برمی خوريم)
.  ليتر آب جو از انبار تحويل می گيرد۵۴٣ ليتر غذای جو و ٢١  ، ليتر آرد۴٢۶٠او برای تغذيه ملکه و همراهان اش . قرار دارد

دريافت همه ی اين اقالم را ملکه با مهر خود بر . ت کندبه اين ترتيب ملکه ناگريز بوده است در منطقه ی عيالم به آب جو قناع
متاسفانه روزهای توقف ارتيستونه در هر يک ملک معلوم نيست تا بتوانيم با توجه به مقدار . روی لوح های گلی تاييد کرده است

. سب ها و چارپايان داشته استاين سفرها مخارج ديگری نيز از قبيل خرج عليق ا. اقالم دريافتی تعداد همراهانش را تخمين بزنيم
 اما از مجموع منابع مربوط به هخامنشيان ،با اين که گزارش پلوتارک زنان ايرانی در ارابه های سرپوشيده سفر می کرده اند 

 در نزديکی ،نگاره ای از زنان سوار در ترکيه ی امروزی. چنين بر ميايد که زنان درباری خود سوار بر اسب می شده اند
 ).١۶٩تصوير ( ساتراپ نشين ايرانی زمان هخامنشيان پيداه شده است،يونداسکيل

 
 

 
 
 
 

)٢٧(آريائنيه به ، رييس تشريفات،فرنکهدر يکی از . درميان لوح ها به دو سند بسيار جالب برمی خوريم که مکمل يکديگر است
 ليتر شراب را به ملکه صادر ٢٠٠٠ر تحويل  گوسفند و همزمان به شراب دار دربار دستو١٠٠ سرگله دار دربار دستور تحويل ،

اين اسناد مربوط به مخارج ويژه ای است که خود داريوش دستور آن . »به دستور شاه« : در هر دو نامه قيد شده است. می کند



 جمشيد ضيافت بزرگی در تخت. م. پ۵٠٣به اين ترتيب گمان می رود که ملکه ارتيستونه در آغاز سال . را صادر کرده بوده است
 .)٢٨( مهمان دعوت داشته اند٢٠٠٠داده بوده که در ان 

 
  اما به نظر ،نويسندگان يونانی هر چند اشاره ای به او ندارند.  ثبت شده است)٢٩(رته بامهمخارج بسيار گزاف تری برای ملکه 

رته بامه دختر نيزه دار داريوش . می رسد که دارای موقعيت مهمی بوده و در لوح های ديوانی نام او بيش از ديگران آمده است
چنين برمی آيد که . داريوش پيش از رسيدن به  سلطنت با رته بامه ازدواج کرد.  و نخستين زن داريوش بوده است)٣٠(گئوبروه

 که کاخی در ،)٣١(شولکهمثال نامه ای به حساب رس های اش در . رته بامه دارای امالک زيادی در منطقه ی عيالم بوده است
.  برای آنها فرستاده بوده است،ظاهرا به خط آرامی» نامه ای بر چرم«  مبنی بر اين که قبال ،)Pfa 27 (  می نويسد، جا داشتآن

به اين ترتيب روشن ميشود . در اين نامه دستور داده شده است که حساب رس ها طبق سند به حساب های مربوط رسيدگی کنند
 . ه شخصا بر حساب رسی ها نظارت دقيق داشته استکه در موارد معين و به طور کلی ملک

 
مثال در حالی که .  بيشتر سر می کشيداليمائيسمصرف چشم گير مواد غذايی و شراب نشان می دهد که رته بامه به امالک اش در 

 در سال ، ليتر شراب از طرف ملکه رته بامه به مصرف رسيده٧۵٠) ٣٣(ليتو و  در ۶۵٠ )٣٢(دندریدر . م. پ۵٠١به سال 
اين نشان ميدهد که رته بامه يا با ). PF 733 –37(  ليتر بوده است٢٣۶٠بعد يک قلم شراب مصرفی اين ملکه در شوش 

يعنی . همراهان زيادی برای مدتی طوالنی در شوش به سر برده و يا او هم مانند ارتيستونه مهمانی بزرگی را ترتيب داده است
 ، شايد هم ضيافتی بزرگتر، ممکن است رته بامه هم ضيافتی،شيد ضيافت بزرگی بر پا کردههمان طور که ارتيستونه در تخت جم

مثال او . در سند های ديگری نيز که نامی از رته بامه آمده همواره مخارج به طور چشم گيری سنگين است. در شوش داشته است
 .PF 738 ( ليتر دريافت ميکند ۵۶۶٠ حتی )٣۵(هکنتو ليتر جو و آرد در ۴۶٢٠ در مرز ميان پارس و عيالم )٣۴(هيدلیدر 

J – 641 ( بز و گوسفند خبر ميدهد که در تخت جمشيد و در حضور رته بامه به مصرف رسيده است٢۵۵سند ديگری از ). 740
ورخر نگاره ی مهر او سوارکاری نيزه به دست در حال تعقيب دو گ. همه ی اين مصارف را ملکه با مهر خود تاييد کرده است). 

نقش اين مهر نقشی زنانه نيست و يک بار ديگر شاهدی بر اين امر است که زنان ايرانی تمايل به برابری با ). ١٧٠تصوير (است
رته بامه نه تنها امالک بزرگی مخصوصا در اليمائيس . شوهرانشان را داشته اند و می خواستنه اند که زيبنده ی آن ها باشند

 . نفر ثبت شده است۴٨٠ تا ٢٠شمار گروه های کارگری او از . ی با کارگران زياد بود بل صاحب کارخانه هاي،داشت
 

کارگاه . البته توضيحی نداريم که اين کارگرها مشغول چه کاری بوده اند. جالب است که بيشتر ليکيايی ها در خدمت رته بامه اند
رپرستی کارگاه ها و کارخانه ها کال در حوالی دور و نزديک س. ها و کارخانه ها کال در حوالی دور و نزديک شيراز قرار داشتند

در . مديری بود که خود رته بامه منصوب ميکرد سرپرستی کارگاه ها و کارخانه های ملکه و کارگران با. شيراز قرار داشتند
 باز از ،ملکه ارتيستونه ديديم همان طور که در ارتباط با ملکه آتوسا و ،حقوق کارگران. بسياری از اسناد به نام او برمی خوريم

 . بلکه انار و توت نيز دريافت می کرده اند،کارگران نه تنها غله. محل ماليات ها تامين می شد
 

. با نام او فقط از طريق لوح های ديوانی آشنا هستيم. مانند ملکه رته بامه ملکه ی ديگری نيز گروه های کارگری در اختيار داشت
او هم گروه هايی از کارگران را در شيراز در استخدام خود .  اما از درستی اين نام مطمئن نيستيم، باشد)٣۶(اپاوکيششايد نام او 

.  مديريت کارگران  ملکه را هم بعهده داشته است، همان مديری که مسئول کارگران رته بامه بود،)٣٧( راستهگاهی . داشت
تا جايی که از اسناد برجای مانده دستگيرمان . اوکيش را تامين می کرد مستخدمين ملکه اپ)٣٨(ويشتانهکارمند ديگری به نام 

 . نفر می رسيده اند۴٧۵ اين گروه از کارگران نيز تا ،ميشود
 

آنها عروسک . به اين ترتيب به کمک لوح های ديوانی تخت جمشيد تصويری کامال نو از ملکه های هخامنشی به دست می آوريم
  نبوده اند و يا مثال تامين هزينه های کفش های شان به ،ه نويسندگان يونانی می خواهند بقبوالنند ک،های محبوس در حرم سراها

 اما خود آنها نيز در اداره ی امور ،البته مبالغ هنگفتی خرج آنها و اطرافيان شان می شد. ماليات چندين شهر نياز نداشته است
 دستورهای الزم را برای کارهای ، و کارگاه های شان را به عهده داشته اندسرپرستی نهايی امالک. مربوط به خود سهيم بوده اند

 .گوناگون خود کارمندان ديوانی مخصوص داشته اند و ناگريز از تسليم گزارش های کارهای خود به ديوان شاه بوده اند
 

 را مجبور می کرد تا دائما در سفر مسئوليت ملکه ها همين. صحت گزارش ها درباری درآمدها و مخارج با مهر ملکه تاييد ميشد
 تا هم به امالک و کارگاه های خود سرکشی کنند و هم شخصا در محل ناظر صحت ، بل به تنهايی،باشند و نه فقط در رکاب شاه

 .گردش کارها باشند
 

ر کمبوجيه را نيز  زنان دربا، طبق سنت،داريوش پس از به دست گرفتن قدرت. در حرم شاهی زنان بسياری زندگی می کرده اند
اين گامی مثبت بود برای پيوند زناشويی با آتوسا و ارتيستونه دختران کورش و از سوی ديگر سبب تحکيم . در اختيار گرفت

 اما زندگی انبوه مردم عادی به ،شايد همين روال الگوی زندگی اشراف و بلند پايگان نيز بود. موقعيت خانوادگی آنان ميشد
 مثل بابل و مصر تک همسری  ،از اسناد بر ميايد که در ديگر بخش های امپراتوری هخامنشيان. گذشتصورت تک همسری می 

 .مردان طبقه ی متوسط از عهده داشتن زنان متعدد برنمی آمدند. شيوه ی معمول و همگانی  زندگانی خانوادگی بوده است
 

 تحت پوشش پرداخت ،لی به گروه گروه آنها برمی خوريم که در لوح های گ،تمامی خانواده مستخدمين و حقوق بگيران دولتی
 . يک مادر و چند فرزند،ديوانی قرار داشتند و از اين پرداخت ها چنين برداشت ميشود که خانواده عبارت بوده است از يک پدر



 
يم و از صدها هزار زن در لوح های ديوانی فقط گفت و گو از زنانی است که در خدمت دولت اند و يا به زنان درباری برمی خور

اين ها زن های پيشه وران و کشاورزان و يا زنهای .   خبری نمی يابيم،ديگر که در طيف عمليات ديوانی قرار نمی گرفته اند
اسناد حقوقی برجای مانده از . به اينان تنها هنگام پرداخت ماليات محصول و يا چارپايان برخورد ميکنيم. مستقل مالک بوده اند

.  مصر نشان ميدهد که زنان اين مناطق شخصيت های حقوقی کامال مستقلی داشته اند، مانند بابل،رزمين های امپراتپریديگر س
 می توانستند دعوای حقوقی  ،اين زنها بی آن که چيزی از ثروت شخصی خود را از دست دهند و يا مالکيت شان به خطر بيفتد

 . همه جا يکسان نيستالبته قوانين در. طرح کنند يا طالق بگيرند
 

مثال گاه تفاوت هايی در قوانين حاکم بر مردم بين النهرين يا مصر و يا يهودی ها ديده ميشود که تمايل ديوان هخامنشيان را  به 
با اين همه چنين به نظر ميرسد که در همه جا زنان از .  نشان می داد، در حد امکان،رعايت سنتهای مردمی از تيره های گوناگون

با اين وفور اسناد مثبته درباره ی وجود همسانی حقوق زن ومرد موجب شده تا اين برابری . حقوق يکسانی برخوردار بوده اند
 يعنی ، اما تمايل عمومی بر اين بود که تساوی را برای سرزمين اصلی هخامنشيان،)٣٩(از سوی همه ی مورخان پذيرفته شود

وح های ديوانی تخت جمشيد نشان ميدهد که زن در زمان فرمانروايی داريوش بزرگ از بررسی دقيق ل.  معتبرتر بدانند ،پارس
 .چنان مقامی برخوردار بود که در ميان همه ی خلق های جهان باستان نظير نداشت

 
 
 
  زن در هنر هخامنشی-٢
 

گاد هيچ زنی به تصوير کشيده مدت زيادی است که می دانيم که در هيچ يک از نگاره های بی شمار تخت جمشيد و شوش و پاسار
 .نشده است

 
 چهری زنی را ميبينند ،باستانشناسان حفار در قطعه ای شکسته ای از يک آجر لعاب دار که از بنايی ايرانی در بابل به دست آمده

ی را قطعه  آجری از شوش دست سفيدی مزين به دست بند را نشان ميدهد که نيزه ا. )۴٠(که با رنگ سفيد نقاشی شده است
اما ما طبعا بايد . حتی گفته شده که ايرانی ها هيچ زنی را نقش نکرده اند. البته اين دست نمی تواند  از آن زنی باشد. حمل می کند

ظاهرا زن در چارچوبی که برنامه های بزرگ امپراتوری و قدرت . به اسنادی که به تصادف به دست ميايند نيز بها دهيم
 .)۴١( نقشی نداشته است،يش در می آوردفرمانروايی آن را به نما

 
اما در ميان آثار هنری کوچک به نقش های بی شماری برمی خوريم که به کمک آنها ميتوان به تصوير کاملی از ظاهر زنان 

 که همان لباس چين دار  ،نخستين موضوعی که بی درنگ جلب توجه ميکند لباس زنان است. امپراتوری بزرگ ايران دست يافت
 .منشی و همان کالهی است که مردها بر سر دارندهخا

 
 از اين ،از آن جا که مردان نيز از زيورآالت و جواهر زيادی استفاده ميکرده اند. سرپوش کنگره دار بيشتر به چشم می خورد

ان و مردان  در تصوير زن، مانند به دست گرفتن نيلوفر نيز،حتی عناصر زينتی. طريق تشخيص مرد و زن بسيار دشوار ميشود
 چشم ،ظاهرا زنان اشراف. واحدی پيروی ميشده است» مد«عالوه بر اين معلوم ميشود که در سراسر امپراتوری از . مشابه است

برای نمونه به نگاره ای از سنگ آهک که . به دربار در تخت جمشيد داشته اند و می کوشيدند از لباس پربهای درباری تقليد کنند
اين نگاره زنی را با لباس ). ١٧١تصوير ( نظری می اندازيم ، و امروز در موزه بروکلين نگه داری ميشوداز مصر به دست آمده

چين ها داده شده و تشکيل قوس های » خورد«چين های افقی جلوی لباس و پارجه ای که به . چين دار هخامنشی نشان ميدهد
اين لباس برش زيبايی . در نگاره های تخت جمشيد می بينيم به وضوح همانی است در لباس هخامنشی و ،مکرر را داده است

دست های نگاره در جلو به هم گره . آستين ها نيز برشی گشاد و آويخته دارد.  تا زمين آويخته است،دارد و در قسمت پشت
۶ بخش ،۵فصل : نک(رد  برگردن دا،  مانند گردن بندی که از پاسارگاد به دست آمده،خورده و گردن بندی چند رديفه از مرواريد

اين نوار همانی است که اسلحه . حلقه های بزرگی زينت بخش گوشها شده و موها را نواری با نقش نيلوفر نگه داشته است).  
موها . نگاره های تخت جمشيد را شاهديم» مد«در آرايش مو نيز تقليد از آخرين . دارها شاه در نگاره ی بيستون بر سر دارند

سينه ای بزرگ  تصوير .  قرار گرفته است، درست مانند موهای شاه،ورت دايره ای موج دار انبوهی پيرامون سرکوتاه و به ص
 .به خوبی گواهی می دهد که نگاره از آن يک زن است

 



 
 
 

 رنگ آبی   لعابی به،اين سر به تقليد از سنگ الجورد. همين آرايش مو را در سری می بينيم که از تخت جمشيد به دست آمده است
اين سر ميتوانست از آن يک زن . چشم ها و ابروان از لعاب شيشه ای و به رنگی ديگر ساخته شده است). ١٧٢تصوير (دارد
(.  يا سر ديگری از گل پخته از شوش ممکن است زنانه باشد،همچنين سری از سنگ آهک که در مسجد سليمان پيدا شده. باشد
۴٢(. 

 
 

 



 
 
 

  که به تعداد بی شماری در ، ظاهرا در حال زايمان از گل پخته،مثال تنديس های کوچک الهه هايی. قليد ميشددر سوريه نيز از مد ت
 ناگهان در زمان هخامنشيان لباسی بر تن دارند که رگه هايی از لباس چين دار هخامنشی در آن ،معبد های ايشتار به دست آمده

 سينه های شان را  با دو دست نگه داشته ، به سبک ايشتار های بسيار کهن،طبق معمول اين تنديس ها نيز. )۴٣(ديده ميشود
حتی حاشيه . در ميان آنها حتی نمونه هايی از الهه هايی ديده ميشود که لباس شان به طور کامل لباس دربار هخامنشی است. اند

. )۴۴( الهه يک نيلوفر به چشم ميخوردهايی که قطعات مختلف لباس را از هم جدا ميکند شبيه لباس هخامنشی است و در دست
اين کاله در اين جا با نقشی زيگزاک .  الهه کالهی بر سر دارد که بيننده را  به ياد کاله شاه در تاالر بار می اندازد،عالوه بر اين

 .)۴۵(تزيين شده است
 

نمونه ی مجموعه ی . ه شده است سرمه دانهايی از برنز يافت شده که اغلب به هيئت يک زن ساخت،در ميان وسايل آرايش
زنی که به صورت سرمه دان ساخته شده لباس هخامنشی بر تن دارد که به . خصوصی فروغی از زيبايی خاصی برخوردار است

 ).١٧٣تصوير (خصوص آستين های اش از زيبايی خاصی برخوردار است
 
 

 
 
 
 
 

دسته ی کالهک سرمه دان که به شکل . واريد بر گردن دارداز پشت سر زن گيسوان بلندی آويخته است و گردنبند پهنی از مر
 ،سرمه دان برنزی مشابهی.  برای آسانی کار کمی بلندتر گرفته شده و روی ان يک پرنده نشسته است،پايه ی مبل ساخته شده
  اين بار بسيار دقيق ،ههمان زلف بر شانه افتاد. )۴٧( آکسفورد نگه داری ميشود)۴۶( در موزه ی آشمولين،البته با ظرافتی کمتر

سرمه دان ديگری که از گور زنی .  به صورت قوس های مکرر افقی آويزان است، طبق قاعده،بافته شده و چين های پشت لباس
در اين نمونه هم لباس چين دار هخامنشی تکرار شده و تنديس .  دارای روکشی از نقره بوده است، به دست آمده)۴٨(در کيش

 .داردموی کوتاه مجعدی 
 

 که در جنوب روسيه و در گورکان پازيرک پيدا ،همين لباس بر تن بانوان متشخص و نديمه هايشان بر پارچه ای گوبلن نقش شده
اين . برای لباس خانمها در مقايسه ی با لباس نديمه های شان پارچه ی بيشتری به کار رفته است). ١۵۴تصوير (شده است

روی اين کاله . به کاله کنگره دار در باال اشاره کرديم. ار لباسها و نقش آستين ها تشخيص دادتفاوت را ميتوان از حاشيه های ک
 .چادری نيز پوشيده شده است



 
نمونه ی بسيار زيبايی امروز در موزه ی لوور پاريس نگه . به زنانی با اين  پوشش و لباس اغلب در مهرها هم بر می خوريم

 ).١٧۴تصوير (داری ميشود
 
 

 
 
 
 

درست به همان شکل که شاه در مجلس بار ). ۴٩ و ۴۴تصوير (ظاهرا مجلس بار در تخت جمشيد مدل اين مهر قرار گرفته است
  پاهای اش را روی چارپايه ای ، که پشت مرتفعی دارد نشسته، در اين مهر زنی بلند پايه بر صندلی تخت مانندی،نشسته است

 کاله اش شبيه تاج است که در چادری روی آن ،اين زن لباس دربار هخامنشی استلباس . گذارده و گل نيلوفری در دست دارد
 بلکه زن بلند پايه ای است که با رفتاری درباری ، نيست)۴٩( از ان يک االهه، خالف تصور معمول،تصوير اين زن. انداخته اند

 .خواسته تا اعتبار و درجه خود را باال برد
 

اين .  در دست دارد،افته ی ايستاده و پرنده ای شبيه آن چه روی کالهک سرمه دان قرار داشتدر مقابل او نديمه ای با موی ب
  مثل قناری برای وقت گذارانی يک خانم سرشناس ،  يا وسيله ای برای بازی و شايد هم پرنده ای زنده،پرنده يا يک شيئی زينتی

 .است
 

با اين تفاوت که به جای مرد . ز مجلس بار شاهی در تخت جمشيد استعودسوز تصوير نيز بزرگتر از معمول و تقليدی آگاهانه ا
اين زن نيز مانند خدمتکار منقوش بر پارچه ی . خدمتکار سطل به دست تخت جمشيد در اين جا زنی خدمتکار نقش شده است

 .پاريزک لباس چين دار بر تن و کالهی کنگره دار بر سر دارد
 

مثال بر مهری که در لندن نگه داری ميشود زنی را می بينيم گل . لباس چين دار ديده شده اند در مهرهای زيادی زنان ايرانی با 
در مهر ديگری در ). ١٧۵تصوير (نيلوفر بر دست و با موی بلندی که در قسمت پايين چندين گلوله به آن بافته شده است

رپايه ای نشسته و در مقابل وی زنی با لباسی ديگر مردی ايرانی با لباس سوراکاری و باشلق روی چا) ١٧۶تصوير  ( ،آکسفورد
 ،و باالخره در مهری در تورنتو زنی در حال حمل يک مجموعه ی کامل وسيله ای نوشيدن.  جام به دست در حال پذيرايی است

 ).١٧٧تصوير ( جام و مالقه است،يعنی غرابه
 



 
 
 

 
 



در فضای داخلی در يک قوطی نقره ای کوچک زنی . ان برميخوريمدر ميان گنجينه ی جيحون نيز به بی شماری از نقش های زن
 ).١٧٨تصوير (با همان لباس معمول و مردی با لباس سوارکاران ايرانی نقش شده است

 
 زن ،در تعدادی از ورق های زرين که شايد همانند کليساهای زيارتی ارتودکس و کاتوليک امروزی مخصوص نذر و نياز بوده

 که گل يا پرنده  ،در دو مهر انگشتر ديگر در هر کدام زنی نشسته به چشم می خورد. )۵٠( دست نقش شده استهای گل نيلوفر بر
در مهری که امروز در لندن . به اين ترتيب اين حالت در تصوير زنان حالتی معمول و گسترده بوده است. )۵١(ای در دست دارد

 به هيچ وجه برای قربانی ،غلب در نقش زن های نشسته به چشم ميخوردنگه داری می شود به وضوح پيداست که پرنده ای که ا
 .در اين جا زنی نشسته در حال دادن پرنده ی کوچکی به دخترش برای بازی است). ١٧٩تصوير (کردن در راه خدايان نيست

 
 

 
 
 



 
 

نظر لباس و کاله و زيورآالت فرقی  که در آن ها از ،به اين ترتيب می بينيم که بی شماری نقش زن عصر هخامنشی وجود دارد
 مانند مجلس مشهور بار در فضای مرکزی ،حتی نقش های تشريفاتی مجالس مربوط به شاه. ميان زن و مرد به چشم نمی خورد

  . )۵٢( صورتی است که از طرف زن های امپراتوری بزرگ ايران تقليد می شود،پلکان بزرگ آپادانا نيز
 
 

 
 

 
 
 
 
 



)١ (Themistokles 
)٢(  Furstlich Oettingen - Wallerstein´sche Archivzu Harburg, Personalakten  

   des Grafen Wolfgang, IV. zu Oettingen - Wallerstein, Nr 86                                   
 
 .ر استبرای  نمونه در تعدادی از اسناد موجود حقوق کارگران زن و مد ملکه رته بامه براب )٣(
 .مولف در اين زمينه در يادنامه ی کليسا مقاله ای دارد که زير چاپ است) ۴(
)۵(Hinz, II, 179   
)۶(II, 98 s.a I, 192  
)٧(Anthylla   
در » کمربند«امالک بزرگی در بابل و سوريه به نام ) م. پ۴٠۵ – ۴٢٣(  زن داريوش دوم، که پاريساتيس،گزنفن می نوسيد) ٨(

 Alkibiades, I, 123) ٩ بند ،۴ فصل ،١ کتاب ،٢٧ بند ،۴ فصل ،٢ کتاب ،آنابازيس( .اختيار داشت
)٩(    Rtastunä 
)١٠(  Apaukis 
)١١(  Atossa        
)١٢(  neArtysto 
)١٣(   Rtabama 
 خوش فربه ران= هوته ئوسه : فارسی باستان   )١۴(
 نه ،منظور شخص ملکه بوده. ی خالف آن چه تاکنون تصور می شديعن. در اين جا نام آتوسا به صورت مضاف عليه آمده)  ١۵(

 PF , 162, 163; I, Gershevitch, in Festschrift: دخترش
Pagaliaro, II, Nr. 8, 1684; Altrianisches Sprachgut ther Nbenuberlieferungen, 1975, 128; M. 

 
 Mayrhofer, Onomastica Persepolitana, 1973 Nr. 8, 1684ستون فضيلت = رته ستونا : فارسی باستان  )١۶(
)١٧(  Varntus 
)١٨(  Madana 
)١٩(  Kuganka 
)٢٠(  Salamanu 
)٢١(  Gausapana 
)٢٢(  Rtima 
)٢٣(  Utiti  
)٢۴(  Hunar 
)٢۵(  Menri 
)٢۶(  Nabumalik 
)٢٧  (Aryaina 
)٢٨(    W. Hinz, II 180 f 
  )ته باتمهار( Rtabama    :به معنای فضيلت  )٢٩(
)٣٠  (W. Hinz, II 180 f 
)٣١  (Sulake 
)٣٢(  Dandari 
)٣٣(  Litu 
)٣۴(  Hidali 
)٣۵(  Kantava 
)٣۶(  Apaukis 
)٣٧(  Rasta 
)٣٨(  Vistana 
)٣٩(           Dandamaev-Lukonin, 119f, 124: "During achaemeind times a women in Babylonia)as 

well as in Elam and Egypt) enjoyed great independence and could have her own    
property, of which she freely in charge". 

 
)۴٠                                                                   (R. Köldwey, Das wiederstehende Babylon, 1913, 127; 

 ders, Die Konigsburgen        von Babylon, I, Taf. 39 a                                                                         
  
يا (که بدستور داريوش از همسر محبوب اش ارتيستونه تصوير) ۶٩ بند ،٧کتاب (در عين حال هرودوت گزارش می دهد) ۴١(

  .از طال ساخته بودند) مجسمه ای
  



)۴٢  (A. Spycket in: Ancient Persia: The Art of an Empire, 1980, 440. Taf 26 and Taf. 
)۴٣  (P.J Riis, Berytus, 9, 1948-49, 75, Pl. 17      25, Fig. 8 
)۴۴ (a. O. PI. 17,7 
)۴۵( 8a. O. PI. 17, 
)۴۶(  Ashmolean 
)۴٧(  1941. 794 - q. O. Pl. 16, fig. 3 
 Field Mus. at Natural history Chicagi; a. O. Pl. 18 und 19از زبان داريوش   ) ۴٨(
)۴٩  (Spycket, a. O. 44 
)۵٠  (Dalton, PI. XV, 89, 93 
)۵١  (Dalton, PI. XVI, Nr. 103, 104 

 
 :  در تئوری خود محقق نيست(W. Brochhardt)اين امر نشان می دهد که بورخارد ) ۵٢(

Ami, Kunst, Kultur und : 
                   Geschichte de Achämenidenzeit und ihr Fortleben, 10, 1983, 209 ff .. 

  
 
 

خانم هايد ماری کخ در سالهای شکوفايی بی نظير ايرانشناسی دهه ی چهل ميالدی در آلمان متولد شد و در سالهای  �
در حال ) به مفهوم قديم(ناسی يک بار ديگر ايرانش" از زبان داريوش"افول ايرانشناسی دهه ی نود با انتشار کتاب 

خانم پرفسور کخ نخستين مرحله تحصيالت دانشگاهی خود را با دريافت درجه ی . انقراض آلمان جانی تازه بخشيد
, فوق ليسانس رياضی گذراند و شايد اگر به تصادف و به سبب شغل همسر باستان شناس خود با پرفسور والتر هينتس

او نيز مانند يگران با نخستين . هرگز به تاريخ و فرهنگ ايران روی نمی آورد, آشنا نمی شد, ايرانشناس آلمان
برخورد خود با هينتس شيفته ی رفتار دانشمند وارسته شد و به قول خودش اين شيفتگی چنان ژرف بود که بی 

ار خستگی ناپذير خانم کخ پس از دريافت درجه دکتری بالفاصله ي. درنگ تحصيل در رشته ی ايرانشناسی را آغاز کرد
امور ديوانی و اقتصادی فارس "  با رساله 1984  آلمانی شد و سرانجام در تاريخ -او در تاليف عظيم فرهنگ ايالمی 

در سال ,  و دو سال بعد1986فرهنگ ايالمی در سال . به دريافت مقام پرفسوری نايل شد" در زمان هخامنشيان 
تمامی کارهای علمی خانم کخ درباره ی فارس و تخت جمشيد و امور . رساله پرفسوری خانم کخ منتشر شد , 1988

, که در ده ها مقاله و چندين کتاب, بر اساس الواح گلی خزانه ی تخت جمشيد است, اجتماعی ايران زمان هخامنشيان
 .منتشر است, از جمله کتاب ماندگار و کم نظير حاضر

 
 سال پيش 10که حدود , ديگر شاگرد مرحوم پرفسور والتر هينتس, 1318متولد , مترجم اين کتاب, دکتر پرويز رجبی •

زانو , اما تا واپسين روزهای زندگی پر برکات اش, از خانم کخ رسما از محضر استاد با اخذ درجه دکترا مرخص شده
 .از او درس گرفته است, به زانو
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