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اطالعات موجود در مورد درباريان مادها و هخامنشيان محدود بوده و کامالً قابل اعتماد نيستند.
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دقيقي در اين مورد در دسترس نيست ( .)Root, 264-66, 283-84به نوشتۀ کتزياس يکي
از مقامات درباری شرابدار بوده است (.)König,177
اگرچه کتيبههای به دست آمده از خزانه و باروی تخت جمشيد شواهد کمي را در مورد
دربار هخامنشيان نشان ميدهد ،يکي از منابع اصلي ،نقش برجستههای آپادانا هست که مراسم-
های سلطنتي را به تصوير ميکشد .در ميان نويسندگان يوناني هرودت جزئيات بيشتری را در
مورد روابط و دسيسههای دربار ارائه کرده است و کتزياس ،که بيشتر عمرش را بعنوان پزشك
دربار پارسها سپری کرد ،اطالعات دست اول زيادی را درمورد مقامات درباری تاثير گذار و
روابط خاندان سلطنتي ارائه ميکند .آثار نويسندگان يوناني بعد از آنها ،بويژه پلوتارك ،و آتنيوس،
منابع ارزشمند در اين باره هستند .سرانجام جزئيات زندگي در دربار هخامنشيان در کتاب عهد
عتيق استر که شامل شخصيتهای افسانهای بسياری است و بايد با احتياط استفاده شود ،در
دسترس است.

ساکنين دربار
اگرچه شوش پايتخت اداری و اجرائي هخامنشيان بود ،جايي که احکام و عزل و نصبهای
حکومتي و فرامين مربوط به ساتراپها از آنجا فرستاده ميشد ،اين مکان جايي بود که مقامات
اداری و درباری برای مالقات به آنجا ميآمدند .تاريخ نويسان يوناني نوشتهاند که شاه و مقامات
درباری در فصول مختلف سال ،از شهری به شهر ديگر نقل مکان مي کردند .پاييز و زمستان در
بابل و بهار در شوش ،تابستان نيز در شهر اکباتان سپری ميشد .ولي جشنهای مهم سلطنتي و
ملي در تخت جمشيد برگزار ميشد ( Xenophon, Cyropaedia, 8.6.22; idem,
 )Anabasis, 3.5.15; Strabo, 11.13.1محل تاجگذاری نيز در پاسارگاد بود
(.)Plutarch, Artaxerxes, 3
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مقامات دربار با شخص مقدس شاه در مرکز آن شامل تعداد زيادی از افراد ميشد .او
در انزوا زندگي ميکرده ،عالوه بر مادرش و زن رسمياش ،شش نجيب زاده از خاندان او حق
داشتند بدون اطالع قبلي به او دسترسي داشته باشند .آن شش نجيب زاده همان اشخاصي بودند
که در سرنگون کردن گئومات غاصب در سال  522ق .م .با داريوش اول (46–522ق.م).
همکاری کرده بودند( )Herodotus, 3.84بنابراين دارای مقام عالي شدند .در کتاب استر()1:14
آمده است که هفت شاهزاده پارس و ماد بودند که ميتوانستند صورت شاه را ببيند و در شاهنشاهي
دارای جايگاه برتری بودند .در نقشبرجستههای بيستون و آرامگاه نقش رستم ( Root, pls.
 ،) VI, XII-XIIIداريوش همراه با درباريانش نمايش داده شده ولي در نقشبرجستههای تخت
جمشيد معموال به همراه وليعهد و مالزمان نشان داده شده است ( Root, pls. XV, XXV,

 .) XXVIIاينکه وليعهد (پسرجانشين )3عنواني بود که برای وليعهد پارسي ( 55-Eilers,
 )24- 23; Benveniste, 63و يا برای تمامي اعضای مذکر خاندان هخامنشيان
( ) Stolper,60بکار برده ميشد ،اهميت آن در اين نقشبرجستهها به روشني ديده ميشود
(Root, 74-76نگاه کنيد به.) crown prince
شاه دارای چندين زن و تعدادی صيغه بود .او تنها مي توانست با زناني از خانواده آن
شش نفر ازدواج کند( .)Herodotus, 3.84تمام زنان و دختران شاه دارای عنوان "شاهزاده
خانم "4بودند که در کتيبه های ايالمي با عنوان "دوکشيش "5و در يکي از کتيبه های باروی
تختجمشيد ذکر شده است(  Benveniste, 43 48نگاه کنيد به  .)artystoneديدن زنان
و آوازهخوانهای شاه بغير از شاه و بستگان نزديك برای ديگران غير قانوني بوده و حکم مرگ
را داشت .در کتاب استر( )21-11 :1داستاني وجود دارد که در آن خشيارشا اول( 65-486ق.م).
3
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به زن خود وشتي 6دستور داد تا خود را در جشن شوش به مردم نشان دهد ،اين بر خالف قانون
بود و ملکه از دستور سرپيچي کرد خشيارشا در مجازات وی عنوان ملکه را از او گرفت و او
تبديل به صيغه معمولي گشت .اگر چه داستان بهنظر خيال پردازی ميآيد ،ولي تمايل زنان
درباری را برای ديده نشدن را نشان ميدهد .طبق گزارشهای تاريخي ،تعداد  360آوازه خوان
در حرمسرای شاه پارس وجود داشت( Diodorus Siculus, 17.77.6; Curtius Rufus,
 .)3.4.24اسرای زيبا روی که در جنگها گرفتار ميشدند به دربار و حرمسرا فرستاده ميشوند
.بسياری از خواجهها در حرمسرا و در خدمت شاه بودند .بابليها ساالنه  500خواجه به دربار
ميفرستادند( )Herodotus, 3.92و بهعالوه پسران زيباروی اسير شده در جنگ نيز برای
همان منظور خواجه ميشدند .در اوايل دوره خشيارشا ،خواجهها تاثير شاياني بر شاه و درباريانش
داشته و دسيسههای درباری رواج داشته است.

درباريان
به نظر ميرسد در ميان گروه های درباريان سلسله مراتبي وجود داشته است .هر شخصي که
خدمتي مهم و قابل ارائه برای شاه داشت " معتمد /نکوکار )Schmitt, 131( " 7خوانده ميشد
و اسمش در فهرست ويژهای وارد ميشد ( Herodotus, 8.85.90; Josephus,
 .)Antiquitates Judaicae 11.6.4معتمدان يا نکوکاران درباری با هدايايي مثل لباسهای
خاص ،اسب ،زيوآالت طال و جواهر ،زمين و مانند اينها پاداش داده ميشدند .آنها شامل
خارجياني هم ميشدند که در دربار زندگي ميکردند اين اشخاص ممکن بود تمام يك روستا و
يا منطقه را بعنوان هديه دريافت کنند( .)Dandamaev and Lukonin, 138-39به گزارش
گزنفون( ،)Anabasis 1.2.27معمول ترين شيوه شاه برای نشان دادن عالقه خود ،دادن اسبي
6

Vashti
Gr. euergētai “benefactors,” orosangai, from OIran. *waru-saŋha “widely
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با يراق طاليي و يا مجسمه اسب طاليي ،دستبند ،يك خنجر طاليي و يا يك ردا (جامه) بود.
داريوش اول دستور داد  530کارشا ( 44/52کيلو گرم) نقره در بين  13نفر که تقريبا همگي اسم
ايراني داشتند تقسيم شود(.)Cameron, 1948, 88-89 no. 4
از نظر جايگاه ،بعد از " معتمدان /نکوکاران" ،خويشاوندان و دوستان شاه قرار داشتند
که ميتوانستند در خوردن غذا با شاه همنشين گردند .بهعنوان مثال ،تيریبازس ،8ساتراپ
ارمنستان غربي ،در گروه دوم قرار داشت ،هنگام حضور وی در دربار کسي حق نداشت به غير
از او به شاه در سوار شدن بر اسبش کمك کند( Xenophon, Anabasis 4.4.4.; cf.
.)Curtius Rufus, 3.3.14.21
گزنفون گزارش مي دهد( )Anabasis 1.9.3.که پسران درباريان عاليرتبه در دربار
آموزش داده ميشدند .آنها فرماندهي و همچنين اطاعت را ميآموختند( Xenophon,
 .)Cyropaedia 8.6.10; Plato, Alcibiades 121- 22در بسياری از اوقات مقامات
سياسي و سفرای خارجي و وابستگان حکومتهای محلي هخامنشيان نيز در دربار حضور داشتند
بطور مثال در دوران حکومت داريوش اول ،اوجاهرسنت 9مصری برای مدتي در شوش اقامت
داشت .شاه اسپارتي دماراتوس ،کسي که از کشور خود فرار کرده و در دربار خشيارشا زندگي
ميکرد ،در ميان مالزمان شاه قرار داشت(  .)7.101.237Herodotus,تميستوکل آتني که به
پارس گريخته بود ،در دربار تاثير گذار گشت به طوری که درمراسم شکار شاه و رام کردن
حيوانات وحشي شرکت ميکرد(.)Plutarch, Themistocles 29; Walser,189-202
به گزارش اليانوس( )Varia Historia 1.22شاه ايران به هر يك از سفرای يوناني و يا
خارجي که پشت سر او حرکت کرده بودند ،يك کيسه بابلي نقره ،دو خمره نقره (هرکدام سي
کيلو گرم) ،دستبند ،شمشير ايراني ،سنجاق سينه به ارزش هزار دريك ،و يك دست لباس مادی
Tiribazes
Ujahorresne
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اهدا کرده است .پزشکان مصری و يوناني نيز در دربار هخامنشيان( )Herodotus, 3.1زندگي
ميکردند .دموسهدس پزشك شخصي داريوش اول در بين مالزمان درباری قرار
داشت(  .)3.129-33Herodotus,آپالونيدس
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پزشك خشيارشا و اردشيراول(465-24

ق.م ،).در دربار هخامنشيان حضورداشتند و اردشير دوم( 405-359ق.م ).نيز از خدمات کتزياس
و پليکليتوس بهرهمند ميشد( .)Hofstetter, 19, 111, 157 24, 186, 272در آخر نيز،

برخي از دلقكها و رقاصهای يوناني نيز در دربار پارسيان بسر ميبردند( , 185Hofstetter,
 190شماره .)15-213, 337, 327.

نظام درباری
مدارك بهدست آمده از تختجمشيد به زبان ايالمي شواهدی است که نشان ميدهند افراد زيادی
در دربار هخامنشيان کار ميکردند و برای همين تعداد زيادی مترجم نياز بود تا کار آنها را
هماهنگ سازی کنند به همين ترتيب در شوش گروهي از مترجماني نيز برای خدمتکاران غير
نظامي( )Syloson of Samos; Herodotus, 3.140از تمام نقاط امپراتوری (از مصر تا
هند) بکار گرفته ميشدند .قسمت قابل توجهي از کارگران مشغول در دربار هخامنشي(نانواها،
آشپزها وساقيهای شراب) از ميان اسرای جنگي بکار گرفته ميشدند( Dandamaev and
.)170-72Lukonin,
قدرتمندترين مقام رسمي دربار هزآرپتيش ،11فرمانده  1000سرباز يا سردار ،و مسئول
تامين امنيت و نظم و انضباط دربار بود .هزآرپتيش بعنوان يك مقام عاليرتبه و فرمانده محافظان
دربار(که شامل هزار نجيبزاده پارسي ميشدند) رازدار و معتمد شاه بوده (Benveniste, 67-
) 70و تمامي امور مهم را به او گزارش ميدادند .به جز چند نفر از نزديکان شاه ،هر کسي که
Apollonides
hazāra-patiš
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ميخواست با شاه تماس بگيرد ميبايد درخواست خود را به هزآرپتيش ارائه کند وی شخصي
بود که فرد را به حضور شاه ميبرد .با توجه به گزارش) Cornelius Nepos (Conon 3او بعد
از شاه مقام دوم دربار بوده است .در دوران اردشير سوم( 38-359ق.م ).اين مقام به آريستازان
تعلق داشت که جانشين باگواس 12خواجه شده بود(.)Diodorus Siculus, 16.47
مقام مهم رسمي ديگر متعلق به مسئول اداری خاندان درباری که مسئول اداره بخشهای
اجرايي دربار و داراييهای شاهنشاهي بود .والتر هينتس اظهار مي کند که عنوان درباری او
ويثاپاتيش 13يا مسئول قصر بود و وظيفه اش کنترل آذوقه خانه ،سردابهای شراب ،شراب خانه
و گلهها بود .هينتس ،همچنين نتيجه ميگيرد که اين مقام عالي ،يك فرد از ماد بوده چرا که در
نقشبرجستههای تختجمشيد بروشني با لباسهای مادها نمايش داده شده است( Walther Hinz,

 .)1971,301-08; idem, 1979, 79-89; Frye, 1984, 108, 75اما اين نتيجه گيری بسختي
ميتواند درست باشد .در طول حکومت کمبوجيه و داريوش اول بين سالهای  529و ( 497ق.م،).
اين مقام در اختيار شخصي بهنام فارناسس 14بود(.)Dandamaev,1972,19
ساير اشخاص عاليمرتبه و برجسته دربار ،نيزهداران ،ارشتيبآره ،15کمانداران ،وچه-
باره16که احتماال افسران محافظ شاه بودند( )Frye, 1984,108و همچنين سورچي و ارابه-
داران سلطنتي را شامل مي شدند .در دوران خشيارشا اول ،اين منصب توسط پاتيرامفس

17

( )Herodotus, 7.40پسر اتانس 18از خاندان اشرافي بود .همچنين يك شرابدار درباری نيز
در قصر وجود داشت( .)Herodotus, 3.34; Xenophon, Hellenica 7.1.38در دوران
12

Bagōas
viθa-patiš
14
Pharnaces
15
arštibāra
16
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Patiramphes
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حکومت اردشير اول ،اين پست مهم به نحميا19يهودی که در دربار شوش زندگي مي کرد ،محول
شده بود(.)Nehemiah 2:1
تعدادی مشاورسلطنتي که از خاندان اشراف پارسي منصوب شده بودند ،در دربار زندگي

ميکردند و توصيههايي به شاه در قانونگذاری و آيينها ارائه ميدادند()Herodotus,3.31
"دآتهبره "20دستيار سلطنتي که مامور مخفي ناميده ميشد ،مربوط به هر يك ساتراپيها و رابط
بين دربار و ساتراپ بود( .)Herodotus, 3.128تمامي دربار ،همچنين ساتراپها ،تحت نظر

دايم چشمها و گوشهای شاه بودند(; Xenophon, Cyropaedia 8.2.10-12برای
اطالعات بيشتر نگاه کنيد به  .)Hirsch, 131-34,همانند مامورين مخفي ،اين ماموران
ناشناس از ساتراپها مستقل عمل ميکردند ،آنها هرگونه تحرکات و سخنهای توطئهآميز يا
اقدام مستقيم عليه شاه را گزارش ميکردند.
عناوين ديگری نيز در دربار بودند ،هر چند دارای موقعيت رسمي نبودند :جارچيها

"ازدآکره "21که فرمانهای رسمي شاه را اعالم ميکردند .خزانهداران "گنزه بره( "22نگاه کنيد
به  )206-07 Dandamaev and Lukonin,حسابدارها "ها(م)مآرهکره (آمارگران)"23
(نگاه کنيد به  ،) Greenfieldبازرسها "فرآسهکه ،)Stolper, 31, 116( "24پليس امنيت
"ويستربره )Stolper, 63, 51("25و کاتباني که مي توانستند به زبانهای ايالمي ،آرامي يا اکدی
بنويسند(.)Dandamaev and Lukonin, 114-15
19

Nehemiah
dātabara
21
azdākara
22
ganzabara
23
ha(m)mārakara
24
fräsaka
25
vistar-bara
20
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هزينه های دربار
اگر چه اطالعات جامعي درباره بودجه دربار در دسترس نيست ،ولي چندين منبع در مورد
ميزان هزينه های مورد نياز برای نگهداری دربار ،سرنخ هايي را به دست ميدهند .اسناد تخت-
جمشيد که بين سال های  509تا  458پ.م .نوشته شدند نشان مي دهند که حتي باالترين مقام
دربار و اشخاص عالي رتبه دستمزدهای خود را بصورت نقره غير مسکوك دريافت ميکردند و
در دوره هخامنشيان مسکوکات فلزی نبود{؟}( ،)Dandamaev, 19-22بطور معمول 15هزار
نفر روزانه با هزينه شاهي پذيرائي ميشدند .هزينه کلي اين پذيرائي  400تلنت معادل ( 12تن)
نقره بود( .) Athenaeus, 4.146cبه گزارش پوليانوس( ،) Athenaeus, 4.146cکتيبهای
را اسکندر در تختجمشيد پيدا کرده که در آن هزينههای روزانه دربار ذکر گرديده که شامل
ليست بلندی از  1000آرتابا 1( 26آرتابا =  30ليتر) از بهترين آردها برای آشپزخانه شاهي و
 500آرتابا برای نگهبانان که قوت غالب گندم و ساير آذوقهها ميبوده ،صرف ميشده
است( .)Bivar, 638-9; Lewis, 79-87يك فرمان در سال ( 501ق.م ).مصرف مقدار
 12610بار ( 123217ليتر) آرد را در تختجمشيد ،ذکر ميکند(.)Hallock, 701
هينتس( )Hinz 1971, 287پيشنهاد داده است که که اين مقدار ممکن است برای جشن سال نو
استفاده شده باشد .اين مقدار آرد برای مصرف نان تقريبا  10هزار نفر از ميهمانان داريوش اول
در بازه زماني  10روزه کافي بوده است .چنين مقدار از آذوقه بدون شك برای برگزاری مراسمي
در کاخ آپادانا بوده است.

زندگي در دربار
سبك لباس پوشيدن و مدل موی مادها و درباريان ايران در تعدادی از نقشبرجستههای تخت
جمشيد نمايش داده شده است ،در اين نقشبرجستهها نقش حلقههای بلندی به گردن،
artaba
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دستبندهايي در دست و گاهي گلهايي در دستانشان وجود دارد( ; Roaf, 287, 1971Hinz
 .)94-103يکي از نقشبرجستهها برگزاری مراسم جشن برای حاضران را نشان مي دهد .شاه
در تخت سلطنتي جلوس کرده لباس بلندی پوشيده است ،تاج پادشاهي را بر سر دارد ،با تعدادی
خدمه در دست راست و يك شکوفه نيلوفر آبي در دست چپش دارد .پشت سرشاه يك مرد
پارسي با لباس آراسته که يك کاله لبه دار (که ميتوان با کاله باشلك ترکيه مقايسه کرد) باد بزن
بزرگي را باالی سر شاه نگه داشته و شاه را باد ميزند ،پشت سر اين مرد يك نگهبان قرار دارد
که يك نيزه بلندی را در دست نگه داشته است .يك مرد مادی با لباس رسمي و يك خنجر نشان
داده شده و چند نفر در کنارش در مقابل شاه ايستادهاند تا بازديد کنندگان را به شاه معرفي
کنند(  .)233; Root, 81, pl. 79, 1980Walser,قبل از صحبت با شاه در مقابل او بايد
زانو بزنند و اين نشانه احترام به شاه بوده است .گزنفون( Cyropaedia 8.3.10; Hellenica
 )2.1.8گزارش مي دهد که درباريان مجبور بودند در پيشگاه شاه دست های خود را در آستين
هايشان فرو کنند(. )Root, 277
در مورد زندگي خصوصي شاه اطالعات کمي در دسترس است .اگر چه وعدههای غذايي
برای افراد زيادی در قصر هر روزه سرو مي شد ،شاه با ملکه و مادرش در يك اتاق جداگانه غذا
ميخورد ،شاه روی يك صندلي با پايه های طاليي مينشست و از ميان پرده ميهمانان را نظاره
مي کرد .يك خدمتکار که پيشبندی بر دهانش دارد تا با نفسش شاه را متاثر نکند ،باد بزن بزرگي
را باالی سر او تکان مي دهد تا حشرات را از شاه دور نگه دارد .بعضي اوقات شاه چندين نفر
از درباريان مورد عالقه را دعوت مي کند تا به او بپيوندند با اين وجود درباريان روی زمين
مينشستند .طي صرف غذا ،آوازهخوانها ،آواز ميخواندند و ميرقصيدند( Athenaeus,

Deipnosophistai 4.145- 46,به نقل از ; Heracleides of Cymeرجوع شود
به .) Cameron, 1958,172,50.با توجه به کتاب استر( ،)6:1زماني که شاه از بيخوابي
رنج مي برد او به يك منشي دستور ميداد تا در مورد وقايع و اتفاقات زمان وی و شاهان قبل از
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او برايش بخواند .به هنگام عزيمت به جائي ديگر ،مسير کاخ تا سوارشدن به کابين و ارابه
شاهي ،توسط فرشهای قرمزی پوشانده و بوسيله جاروی مخصوصي راه را برای شاه تميز
ميکردهاند( Stolper, 63و.) 51

درباريان استان ها
دربار ساتراپي نمونه کوچکي از دربار سلطنتي بود که شامل درباريان و خدمتکاران غير نظامي
ميشد .او نيز مسئول تدارکات برای افراد زيادی بود .برای مثال ساتراپ يهودا  150نفر به طور
مرتب روزانه در مقر ساتراپي خود داشته است و هر روز يك گاو ،شش گوسفند ،مرغ و شراب
برای اين تعداد الزم بوده است(  .)5:17-18Nehemiahدر مورد درباريان شهرهای فنيقيه،
کيليکيه و ساير بخشهای آسيای صغير اطالعات محدودی در دسترس است(.)Elayi, 20
بعضي از اين افراد درباری ساتراپها شامل مترجمان( Xenophon, Anabasis 1.8.12,
; 2.5.35, 4.4.5و مانند آن ) و همينطور دختران يوناني ميشدند( Hofstetter, 33
 .)no. 55با توجه به مدارك بابلي و آرامي ،اعضای خانواده هخامنشيان و افراد عالي رتبه دارای
نفوذ صاحب امالك وسيعي در بابل و مصر و همچنين در قلمرو حکمراني و حوزه حکومتي
خود بودند(.)Dandamaev and Lukonin, 135-37
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