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چکیده
طی کاوش محوطه های تخت جمشید، پاسارگاد، و شوش تعداد فراوانی سنگ چشم گونه در بین اشیاء کشف شده 
به دست آمد که بعضی از آنها با نوشته و بدون سوراخ آویز، بعضی بدون نوشته و با سوراخ آویز و بعضی بدون نوشته 
و بدون سوراخ آویز بودند. این نوع سنگ دارای دو رنگ است: تیره در مرکز و روشن در حاشیه که تداعی کنندۀ 
با نوشتۀ بابلی در گنجینۀ هخامنشی می تواند مربوط به غنایم جنگی  چشم است. حضور این نوع سنگ چشم 
آیا به عنوان چشم مجسمه استفاده  از این منطقه باشد، اما کاربرد سنگ چشم های بدون نوشته چه بوده است؟ 
می شده اند؟ در این صورت، چه تفاوتی با چشم های مرصع به دست آمده از دیگر محوطه های هخامنشی مانند 
محوطۀ برازجان، یا چشم های مهره ای دارند؟ هدف این مقاله معرفی این یافته ها و توضیح کاربرد آنهاست. به 
این منظور، از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده شده است. در این مقاله، نخست به شرح کشف این یافته در 
گنجینه های هخامنشی و چشم های ثبت شده در موزۀ تخت جمشید پرداخته می شود که هم زمان با توصیف انواع 
سنگ چشم همراه است، و در ادامه تفاوت آن با چشم های مرصع کشف شده در محوطۀ برازجان و چشم های 
مهره ای بررسی می شود. با استناد به توضیحات و خصوصیات انواع سنگ چشم و تفاوت آنها با چشم های مرصع 
از نقطه نظر اندازه و رنگ و فِن ساخت، می توان کاربرد سنگ چشم های بدون نوشته را تزیینی و کاربرد سنگ 

چشم های با نوشته را مربوط به مراسم نذر دانست. 

واژههایکلیدی: گنجینه های هخامنشی، سنگ چشم، چشم مرصع، چشم مهره ای.
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مقدمه
در همۀ فرهنگ ها سنگ جسمی مقدس به حساب 
و  جاودانگی  با  آن  ارتباط  علت  به  این  می آید. 
انسان  باور  در  که  است  ماوراءِ طبیعی  قدرت 
بشر  ذهن  در  سنگ  خصوصیات  می کند.  تداعی 
در  به خصوص  است،  شده  خیال پردازی  باعث 
چشم انداز  در  که  بین النهرین  مانند  فرهنگ هایی 
André�Sal� نمی شود  دیده  کوه  آن  )طبیعی 
نقش  تجارت  و  تبادل  همچنین   .)vini, 1995
در  تزیینی  به دست شدن سنگ  در دست  مهمی 
تبادل  این  است.  داشته  مختلف  سرزمین های 
تجاری در هزارۀ چهارم پ م با شهرسازی به اوج 
شهرسازی  دوره  این  در  درواقع،  می رسد.  خود 
باعث تحول در ساختار اجتماعی جامعه می شود. 
خانه ها  از  تجمعی   

ً
صرفا شهر  بعد،  به  این  از 

نبوده است، بلکه محل تبادل کاال و فعالیت های 
متنوع و تجمع صنعتگران دوره گرد نیز بوده است 
صنعتگران  صورت،  بدین   .)Huot, 2004: 73(
ماهر برای تولید محصوالت باکیفیت به استخدام 
مجسمه های  درمی آیند.  سلطنتی  کارگاه های 
یا  مذهبی  کاربردهای  کارگاه ها  این  تولیدی 
سنگ  از  استفاده  و  داشته اند  تدفینی  یا  سلطنتی 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  آنها  در  تزیینی 
سنگ  از  استفاده   .)Spycket, 1981( است  بوده 
یک  از  مجسمه ها  در  انسان  چشم  برای  تزیینی 
در  متفاوت  رنگ  دو  بین  تضاد  ایجاد  برای   سو 
به  روح بخشیدن  برای  دیگر  سوی  از  و  سنگ 
مجسمه بوده است. سه نوع شیء چشم گونه با فن 
متفاوت شناخته شده اند که شامل سنگ  ساخت 
هستند. مهره ای  چشم  و  مرصعی،  چشم  چشم، 

1 Winckelmann
2 Vaini Collection in Rome
3 Nippur
4 Smith
5 Thompson
6 Schmidt
7 Van Buren

سال  زمستان  در  تخت جمشید  حفاری  طی 
1335، یک سنگ چشم با نوشتۀ بابلی یافت شد. 
این سنگ چشم با دو رنگ سفید و سیاه دارای ۲/5 
سانتی متر قطر بوده و نوشتۀ آن با عبارت »تقدیمی 
نبوکد نصر به مردوک« در قسمت سیاه چشم حک 
شده است. سنگ چشم دیگری با همین اندازه در 
شد  کشف  منطقه  همین  در   133۷ سال  ماه  آبان 
آویز  سوراخ  دارای  بابلی  خط  چهار  بر  عالوه  که 
در  .همچنین   )133۸ )سامی،  است  بوده  هم 
پاسارگاد  و  پرسپولیس  در  یافت شده  گنجینه های 
تعداد فراوانی از این سنگ چشم ها در بین اشیای 
محوطۀ  کاوش  در  داشتند.  وجود  گنجینه ها  این 
چشم  حضور  نیز  برازجان  بردک سیاه  هخامنشی 
ثبت شده است که با سنگ چشم متفاوت است. 

پیشینۀپژوهش
حضور سنگ چشم برای اولین بار در سال 1۷60 
در یک مجموعه توسط وینکلمان1 ذکر و توصیف 
شده است. در چاِپ بخشی از کلکسیون واینی در 
را مذهبی معرفی کرد.  آن  کاربرد  او  که  بود  روم۲ 
بار سنگ چشم جزو  اولین  برای  در سال 1۸90 
یافته های گنجینۀ نیپور3 ثبت شده است و در ادامۀ 
کاوش های باستان شناسی آن را در بین اشیاء بابلی 
باستان شناسانی  می بینیم.  و هخامنشی  آشوری  و 
وان بوِرن،۷  اشمیت،6  تامسون،5  اسمیت،4  چون 
شیء  این  کاربرد  تفسیر  در  سعی  دیگری  افراد  و 
کردند. از نظر اسمیت، سنگ چشم عنصر مرصع 
برای  است؛  بوده  مذهبی  مجسمۀ  تزیین  برای 
وان بورن، کاربرد طلسم چشم زخم را داشته است؛ 
به عنوان عنصر  نوع سنگ  این  از  نظر اشمیت،  از 
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می شده  استفاده  مبلمان  و  جواهرات  در  مرصع 
تعداد  چون   .)Clyden, 2009: 38�39( است 
باستان شناسِی  اشیاء  بین  در  یافته  این  از  فراوانی 
پاسارگاد  و  تخت جمشید  همچون  محوطه هایی 
که حکم پایتخت را داشته اند، وجود داشته است 
اهمیت شناخت کاربرد آنها بیشتر می شود تا بتوان 
دلیلی برای حضورشان در این گنجینه ها پیدا کرد. 
یا  بوده  آویزی  آنها  کاربرد  آیا  که  است  این  سؤال 
برای تزیین اشیاء مورد استفاده قرار می گرفته اند؟ 
تفاوت آنها با چشم مرصعی و مهره ای در چیست؟

روشپژوهش
توصیفی  روش  براساس  اینجا  در  تحقیق  روش 
است. به این منظور، به توصیف سنگ چشم های 
در  هخامنشیان  دورۀ  گنجینه های  در  موجود 
با  که  شده  پرداخته  شیراز  جمشید  تخت  موزۀ 
ادامه،  در  نوع سنگ چشم همراه است.  شناخت 
که  مجسمه  در  مرصع  چشم  کاربرد  و  شناخت 
نمونۀ آن در محوطۀ برازجان کشف شده توضیح 
معرفی  همانا  تحقیق  این  اهمیت  می شود.  داده 
آنهاست.  کاربردی  تفاوت  و  چشم  سنگ  انواع 

گنجینۀتختجمشید
با  نقره  از  جواهراتی  شامل  تخت جمشید  گنجینۀ 
سنگ چشم از سنگ آگت گاهی با سوراخ  آویز، 
و  مفرغ  از  انگشتر  فلش،  نوک  مفرغ،  از  سنجاق 
از خمیر  از سنگ، چراغ  آهن، ورقۀ مفرغ، کاسه 
آبی رنگ، و مهر استوانه ای از سنگ قهوه ای است. 
باقی ماندۀ چندین  اتاق شمارۀ 63،  هنگام کاوش 
نوع سنگ تزیینی در زیر کف آن کشف شد که بین 
آنها سنگ چشمی از جنس سنگ کلسدون وجود 
 ، چشم  سنگ  مروارید،  چون  یافته هایی  داشت. 
یافته های  به عنوان  که  گلی  لوح  و  استوانه ای  مهر 
نیز کشف شدند  است  گرفته شده  نظر  در  نذری 
بابلی و  که به احتمال زیاد اشیاء اهدایی به معابد 

تفاوتی  که  است  مشکل  بسیار  بوده اند.  آشوری 
)مهره ها  فردی  آویز  برای  اشیاء  این  کاربرد  بین 
قائل  آنها  طلسم گونۀ  کاربرد  و  چشم ها(  سنگ  و 
نوشته  با  چشم های  سنگ  و  مهره ها  بیشتر  شد. 
از سنگ اونیکس یا کلسدون هستند، درحالی که 
برتری  الجورد  سنگ  استوانه ای  مهر  تولید  برای 
این  که  گفت  قاطعیت  با  نمی توان  است.  داشته 
تولیدات  از  یا  بوده  جنگی  غنیمت  جزو  اشیاء 
صنایع دستی محلی محسوب می شده اند. دربارۀ 
طلسم  )دو  اوروس  چشم  چون  اشیایی  حضور 
مصری( که در این گنجینه وجود دارند با اطمینان 
می توان گفت که جزو غنایم جنگی از منطقۀ نیل 
   .)1 )تصویر   )Schmidt, 1957: 56�58( بوده اند 

گنجینۀپاسارگاد
در  تخت جمشید  گنجینۀ  مانند  گنجینه   این 
یک  شامل  و  شد  کشف  پاسارگاد  کاخ  کاوش 
که  بود  نقره  و  طال  از  شی ء   116۲ حاوی  کوزه 
وجود  سنگ  از  مهره   ۲۷ تعداد  آنها  بین  در 
سنگ  از  آویزی  چشم  سنگ  عدد  چهار  داشت. 
سانتی متر،   0/9 اندازۀ  به  قطری  با  اونیکس 
مهرۀ  یک  آویزی،  کورنالین  سنگ  از  مهره  چهار 
یک  ساده،  سوراخ  یک  با  سفید  و  سیاه  خال خال 
 ۲/۲ درازای  با  آویز  برای  اونیکس  سنگ  قطعه 
سانتی متر، و شش قطعه سنگ با نوشته یادداشت 
 .)۲ )تصویر   )Stronach, 1963: 32( شدند 

سنگچشم هایموزۀتختجمشید
تخت جمشید  موزۀ  در  موجود  چشم های  سنگ 
بدون نوشته و جزو اشیاء مخزن هستند و تمامی 
است.  تخت جمشید  محوطۀ  یافته های  از  آنها 
چشم  سنگ  قطعه   5۲ شامل  مجموعه  این 
آن  عدد  پنج  گرد،  شکل  به  آن  عدد   4۲ است: 
عدد  دو  و  شکسته،  آن  عدد  سه  بیضی،  شکل  به 
 3۷ مقاله،  این  در  است.  بادامی  شکل  به  آن 
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مطابقت  موزه  عکسی  مدارک  با  که  چشم  سنگ 
سنگ ها  اندازۀ  میانگین  شده اند.  مطرح  دارند 
موزه  فهرست  در  موجود  اطالعات  به  توجه  با 
الف(.   1 و   1 )تابلوی  است  شده  محاسبه 
بزرگ  اندازۀ  دو  در  گرد  فرم  با  سنگ چشم ها 
پشت  موارد،  بیشتر  در  دارند.  وجود  کوچک  و 
پشت  در  مواردی  در  ولی  است  مسطح  سنگ 
چشم های  سنگ  می شود.  دیده  برجستگی  آن 
آنها  پشت  در  یا  آویزند  سوراخ  دارای  یا  کوچک 
این  در  قیر  اثر  گاهی  که  دارد  وجود  شیارهایی 
 Schmidt, 1957:( است  شده  مشاهده  شیارها 
برای  شیارها  این  زیاد،  به احتمال   .)Plate 44
عنصر  عنوان  به  چشم،  سنگ  کردن  ثابت  بهتر 
ایجاد  موزاییکی  تزیین  برای  یا  مبلمان  بر  تزیین، 
 .)Schmidt, 1957: Plate 40.no3( بودند  شده 
سنگ چشم های با فرم بیضی دارای پشت مسطح 
مسطح  پشت  هم  آن  بادامِی  فرم  در  و  هستند 

1 Calcédoine
2  Onyx
3 Agate

این  از  شاید  که  دارد  وجود  برجسته  پشت  هم  و 
مرصع  فن  مانند  مبلمان  تزیینات  در  برجستگی 
ساخت  برای  تراش  فن  است.  می شده  استفاده 
چشم  سنگ  است.  رفته  به کار  سنگ ها  این  تمام 
چشم  سنگ  از  شکسته  قطعات  درواقع  شکسته 
است. نشده  ثبت  و  مشخص  آنها  فرم  که  است 

سنگچشم
کلسدون1  سنگ ریزۀ  از  چشم گونه  سنگ های 
مانند اونیگس۲ و اگت3 با فرم دایره یا بیضی با دو 
رویِی  سطح  ساخته  شده اند.  تخت  و  گرد  سطح 
آنها تراشیده و صیقل داده شده و دو دایره از رنگ 
و رنگ  تیره در مرکز  به طور معمول رنگ  متضاد، 
سنگ  مدل  دو  می شود.  دیده  حاشیه،  در  روشن  
چشم وجود دارد: 1. با نوشته؛ ۲. بدون نوشته. ۷۸ 
قطعه سنگ چشم با نوشته در مدارک باستان شناسی 
چاپ  به  کالیدن  توسط  که  شده  ثبت  و  شناخته 

هفده عدد از سنگ سفید، چهار عدد از سنگ خاکستری ـ سفید، یک عدد از جنس سنگ چشم گرد
سنگ بنفش ـ سفید، چهار عدد از سنگ نارنجی ـ سفید، دو عدد از سنگ قهوه ای 

ـ سفید، یک عدد از سنگ سیاه

چهار عدد از سنگ سفیدجنس سنگ چشم بیضی

یک عدد از سنگ سفید، یک عدد از سنگ قهوه ای ـ سفیدجنس سنگ چشم شکسته

یک عدد از سنگ قهوه ای ـ سفید، یک عدد از سنگ خاکستریجنس سنگ چشم بادامی

میانگین ضخامتمیانگین عرضمیانگین قطرتعدادشکل سنگ

۲۸ عدد 0.6۲ سانتی متر4 عدد 1.۸ سانتی متر۲۸ عدد 1.۸3 سانتی متر۲9گرد

4 عدد 0.55 سانتی متر3 عدد 1.۸ سانتی متر4 عدد 1.9۷ سانتی متر4بیضی

۲ عدد 0.۸ سانتی متر۲ عدد 1.۸5 سانتی متر۲ عدد 3 سانتی متر۲شکسته

1 عدد 0.5 سانتی متر۲ عدد 1.6 سانتی متر۲ عدد ۲.9 سانتی متر۲بادامی

تابلوی1.میانگیناندازۀسنگچشمهامطابقبامدارکعکسیموزۀتختجمشید

تابلوی1الف.جنسسنگچشمهامطابقبامدارکعکسیموزۀتختجمشید
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به  مربوط  نوشته  با  چشم  سنگ  اولین  رسیده اند.
 ۲03۷ سال های  بین  شوسین1  سلطنت  دوران 
اوروک  شهر  کاوش  در  که  است  پ م   ۲0۲9 تا 
.)Clyden, 2009: 41( است  شده  یافت 
متوسط  اندازۀ  نوشته: با چشم سنگ .1

ضخامت  با  سانتی متر   ۲.۷۷ سنگ ها  این 
ذکر  شامل  آنها  نوشتۀ  است.  سانتی متر   1/۲5
هر  است.  بوده  دعا  و  الهه  نام  نذر،  مالکیت، 
رویِی  سطح  روی  افقی  به صورت  عبارت 
عبارت  که  زمانی  و  شده  تنظیم  چشم  سنگ 
بر  سنگ  دور  تا  دور  در  متن  بوده  طوالنی 
3(؛ )تصویر  است  شده  حک  آن  روشن  قسمت 

سنگ  نوع  این  نوشته: بدون چشم سنگ .2

یا  که  است  بادامی  و  بیضی  گرد،  شکل  دارای 
چفت  هم  در  و  خورده  برش  یا  شده  داده  جال 
چون  سنگ هایی  مرصع(.  فن  )مانند  می شود 
به  و  شده  داده  برش  ساردونیکس۲  و  اونیکس 
دایره اِی  خط  یک  که  می شود  مرصع  صورتی 
می ماند  باقی  مرکز  در  قهوه ای  ـ  قرمز  یا  قهوه ای 
بر  در  آبی  ـ  یا سفید  قاب سفید  را یک  آن  دور  و 
سوراخ  دارای  چشم ها  سنگ  از  بعضی  می گیرد. 
سوراخ  بدون  که  آنهایی  و  هستند  قطری  آویز 
موزاییکی  تزیین  برای  زیاد  به احتمال  آویزند 
باستان شناسی  مدارک  در  می شده اند.  استفاده 
نوشته  بدون  چشم  سنگ  حضور  اکدیان3  دورۀ 
 .)Clyden, 2009: 38�47( است  رسیده  ثبت  به 
سنگ  نوع  این   3 حصاِر  دورۀ  در  ایران  در 
تپه  شرق  در  است.  شده  یافت  تزیینی  چشم 
به  مربوط  چشم های  سنگ   ۲  

ِ
سطح در  حصار 

۲400 تا ۲1۷0 پ م کشف شده اند که در اصل 
واحِد تشکیل دهندۀ گردن بند بوده اند )تصویر 4(. 
کلسدون،  سنگ  چشم ها،  سنگ  این  بر  عالوه 
سرپانتین،  فیروزه،  کریستال،  کورنالین،  الجورد، 

1 Šū-Sîn
2 Sardonyx
3 EDIII

آالباستر، سنگ آهک، صدف، استخوان، و کهربا 
 Schmidt, 1937:( از ترکیبات این گردن بند است
به عنوان  چشم  سنگ  از  آشور،  دورۀ  در   .)223
واحد تزیینِی گردن بند و گوشواره استفاده می شده 
طال  با  همراه  چشم هایی  سنگ  همچنین  است. 
مربوط به قرن هفتم پ م در محوطه های زیویه و 
 .)Clyden, 2009: 44�45( شده اند  کشف  نیپور 
از 1۲۲ عدد سنگ چشِم بدون نوشتۀ کشف شده 
سوراخ  دارای  آن  عدد   ۲1 فقط  تخت جمشید  در 
آویز هستند )Schmidt, 1957: 77�78(. در سال 
1901 شانزده عدد سنگ چشم بدون نوشته مربوط 
به گردن بند در یک قبر هخامنشی در شوش کشف 
وسیلۀ  نبود  به علت  دومورگان،  نظر  طبق  شد. 
جنگی در داخل قبر، این قبر می بایست متعلق به 
از این 16 سنگ، دو عدد آن  یک زن بوده باشد. 
دارای فرم بیضی با اندازۀ 3۲ میلی متر طول و ۲۲ 
آویز هستند. 14  دارای سوراخ  و  میلی متر عرض 
عدد آن دارای فرم دایره و ریز با سوراخ آویز است. 
11 عدد به شکل لوزی مسطح هستند و 3۸ مهرۀ 
دوکی شکل از سنگ اگت سیاه و سفید است. این 
نگهداری می شود  پاریس  لوور  موزۀ  در  گردن بند 
.)5 )تصویر   )De Morgan, 1905: 34�56(
همچنین، در سال 1904، دومورگان یک گروه 
شوشیناک،  معبد  پایه گذاری  برای  اهدایی  اشیای 
غربی  شمال  قسمت  در  ایالم،  دورۀ  به  مربوط 
طال،  از  یافته هایی  دارای  که  کرد  کشف  شوش 
یک  یافته ها  این  بین  در  بود.  فلز  و  مفرغ  نقره، 
با  سفید  کلسدون  سنگ  جنس  از  چشمی  سنگ 
سوراخ آویز موجود بود که در مرکز آن فرورفتگی 
دایره شکلی دیده می شد که عمق آن تا وسِط پهنای 
فرورفتگی  این  زیاد،  به احتمال  می رسید.  سنگ 
آن  وسط  در  دیگری  سنگ  کردن  مرصع  برای 
از جنس  دیگر  یک سنگ چشم  بود.  ایجاد شده 
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آویز  سوراخ  با  مسطح  دایرۀ  شکل  به  اگت  سنگ 
که  بوده  موجود  یافته ها  بین  در  نوشته  بدون  و 
مردمک این سنگ چشم به رنگ قهوه ای و دور آن 
.)De Morgan, 1905: 67( است  سفید  رنگ  به 
در سال19۲۲، در شرق محل کاوش کاخ داریوش 
در شوش 5 قبر متعلق به دورۀ ایالمی کشف شدند 
ازجمله  متفاوت  اشیایی  دارای  آنها  از  یکی  که 
از  از جنس سنگ کورنالین، مهره و مهر  گردن بند 
چشم  مهرۀ  و  سنگ،  جنس  از  مهر  خمیر،  جنس 
 .)De Mecquenem, 1922: 135( زخم بوده است
آخرین ثبت رسمی سنگ چشم در متون سلطنتی 
در  پ م  چهارم  قرن  نیمۀ  به  مربوط  هخامنشی 
پاسارگاد و تخت جمشید و شوش است. به احتمال 

این  به  پارس  شاهنشاهی  به  یونانیان  حملۀ  زیاد، 
 .)Clyden, 2009: 46( است  داده  خاتمه  سنت 
بدون  چشم های  سنگ  کالیدن،  نظر  طبق 
این  بر  که  داشته  متعدد  کاربردهای  نوشته 
کرد: تقسیم  دسته   6 به  را  آنها  می توان  اساس 

1. عنصر تزیین دهندۀ جواهرات مذهبی؛
۲. عنصر تزیین دهندۀ وسائل مراسم مذهبی؛

3. عنصر ذخیره سازی گنجینه برای معبد؛
4. شیء غیرمذهبی )سلطنتی( برای پرداخت 

مالیات؛
5. شیء مربوط به سحر و جادو؛

6. شیء تزیینی در معماری.

مالحظات مواد محل یافت شماره ثبت حروف

دایره شکل، مرکز نارنجی، با 
سوراخ قطری

ساردونیکس، نارنجی ـ سفید، 
سطح رویی براق

حرم، اتاق 8، بخش

HF23

143 A

دایره شکل، مرکز قهوه ای، با 
سوراخ قطری

اونیکس، قهوه ای ـ سفید، 
سطح رویی براق

خزینه، سالن 41، کف، بخش

HG40

3۲4 B

دایره شکل، اندازه کوچک، 
مرکز نارنجی، بدون سوراخ، 

دور صاف

ساردونیکس، نارنجی  ـ سفید، 
سطح رویی براق

سالن تاج و تخت، رواق، 
بخش

GF24

33۲ C

دایره شکل، دو رو، مرکز تیره 
رنگ با بقیه سطح سنگ هم 
تراز است، با سوراخ قطری

اونیکس، قهوه ای ـ قهوه ای 
خاکستری، یک رو براق

سالن تاج و تخت،حیاط، 
بخش

GF23

۲۸5 D

دایره شکل، دو رو، سطح 
رویی دارای مشخصات نامنظم 

است، با سوراخ قطری

اونیکس، قهوه ای تیره ـ سفید 
مایل به آبی، سطح رویی براق

خزینه، اتاق 40، بخش

HG12

4۸3 E

)Schmidt, 1957: 77(تصویر 1.جدولنمونهسنگچشمبدوننوشتهموجوددرگنجینۀتختجمشید
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برای مثال، ساخت چشم با مردمک سیاه و سفید از 
شیشه رواج داشته که از آن به عنوان تزیین بر خشِت 
ورودی در زیگورات چغازنبیل و در محوطۀ نوزی1 
 .)Clyden, 2009: 52�55( است  شده  استفاده 

چشممرصع
اولین مجسمه با چشم مرصع در محوطۀ باستانی 
که  شد  کشف  دجله  رودخانۀ  نزدیک  ساوان۲  تل 
هزارۀ  به  آن  قدمت   14 کربن  آزمایش  براساس 
چشم  دارای  مجسمه  این  برمی گردد.  پ م  ششم 
به رنگ سیاه  آن  بوده و مردمک  مرصع از صدف 
رنگ آمیزی شده است. به طورکلی، سفیدی چشم 
در صدف تراش داده می شده و مردمک چشم که از 
سنگ الجورد بوده در درون صدف چفت می شده 
است. در هزارۀ سوم پ م )۲900 تا ۲340( تبادل 
کاال باعث ایجاد موقعیت مناسب اقتصادی شده 
و امکان استفاده از سنگ های نیمه قیمتی و فلزات 
در مجسمه را فراهم می سازد. در انتهای این هزاره، 
برای  تمام قد  مجسمۀ  اکد،  پادشاهی  دوران  در 
معرفی پادشاهان به کار می رود. شرق باستان در 
هزارۀ دوم پ م )1600 تا 1000( شاهد عملیات 

1 Nuzi
2 Tell Sawwan

بوده است  نظامی هیتیت ها، کاسی ها و آشوریان 
 )333 تا   1000( پ م  اول  هزارۀ  اوایل  در  و 
می شود  محلی  جنگ های  و  مرج  و  هرج  صحنۀ 
سرزمین های  هخامنشی  شاهنشاهی  اینکه  تا 
هخامنشیان  دورۀ  در  می کند.  یکپارچه  را  شرق 
)559 تا 330 پ م( نقش برجسته برای پادشاهان 
هخامنشی، همانند پادشاهان آشوری، از هنرهای 
این  به شمار می آمده است. مجسمه در  سلطنتی 
دوره یک ظاهر کلیشه ای و استاندارد داشته و نقش 
صورت و شکل لباس و ریش و مو از یک قرارداد 
بعضی  وجود  است.  می کرده  پیروی  تعریف شده 
ریزه کاری ها  در نقش ها نشان از این داشته که آن 
است.  بوده  سلطنتی  کارگاه های  تولید  محصول 
شیرهای  که  گفت  باید  حیوانات  مجسمۀ  دربارۀ 
داشته  وجود  در سوریه  دوم پ م  هزارۀ  از  نگهبان 
است، ولی این هنر در هزارۀ اول پ م به اوج خود 
می رسد. مجسمۀ حیوانات در دورۀ هخامنشیان نیز 
از یک قرارداد ساخت، از ساده شده تا اغراق شده، 

.)Spycket, 1981( پیروی می کرده است
در حفاری های کاخ چرخاب در یک کیلومتری 
از  مجموعه  یک  برازجان،  شهر  غربی  جنوب 

)Stronach, 1965 : Pl.XIVi(تصویر2.گردنبندباسنگچشم،حفاریپاسارگاد
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چشم و ابرو، دندان، و ناخن مرصع برای مجسمۀ 
شد  کشف   4 ِای  ترانشۀ  در  مختلف  حیوانات 
)سرافراز، 13۸5: 3۸(. این مجموعه شامل هشت 
و  گچ  جنس  از  آن  عدد   4 که  بوده  مرصع  چشم 
قسمت  بر  لعاب  نازک  الیۀ  یک  از  پوشیده  آهِک 
از یک نوع  سفید چشم است و سه عدد دیگر آن 
خمیر قرمزرنِگ پوشیده از لعاب سبز ساخته شده 
است. سنگ سیاِه به کار رفته برای مردمک چشم از 
جنس سنگ های استفاده شده برای ستون های کاخ 
است. سه عدد چشم مرصع دارای قطری به اندازۀ 
33 و 36 میلی متر و ضخامت 11 میلی متر هستند و 
مردمک چشم بین 19 و 33 میلی متر قطر دارد. این 
چشم ها پخته نشده اند و مرصع کاری آن با مهارت 
زیادی انجام شده است )تصویر 6(. در اولین دورۀ 
شمال  کیلومتری   1۲ در  بردک سیاه  کاخ  کاوس 
شهر برازجان، در یافته های این محوطه یک چشم 
عقاب کشف شد. سفیدی چشم از سنگ آهک و 
مردمک آن از سنگ آهک سیاه است. چشم دارای 
شکل بیضی است و هیچ گونه شیار شکستگی روی 
طولی  دارای  عقاب  چشم  این  نمی شود.  دیده  آن 
 4/6 اندازۀ  به  عرضی  و  سانتی متر   6/6 اندازۀ  به 
سانتی متر و مردمک آن دارای قطری به اندازۀ 3/۷ 
سانتی متر است و دایرۀ داخلی مردمک دارای قطری 
به اندازۀ 3/۲ سانتی متر است )یغمایی، 13۸3: ۲6 

و ۲۸ و 30(. 

تفاوتسنگچشمباچشممرصعی
یکی از تفاوت های سنگ چشم و چشم مرصع در 
اندازۀ آ هاست. در مقایسه با اندازۀ سنگ چشِم بدون 
سوراخ و سنگ چشم آویزی که اندازۀ آنها یکسان 
چشم  سنگ  متوسط  به طور  که  گفت  باید  است، 
بدون سوراخ از میانگین چشم های مرصع معمولی 
.)Clyden, 2009: 38( کوچک تر و پهن تر است
به طوری که  آنهاست،  فرم  در  دیگر  تفاوت 
از واقعیت است و سفیدی  تقلیدی  چشم مرصْع 
به  توجه  با  که  است  کشیده  فرمی  دارای  چشم 
می کند،  تغییر  نظر  مورد  پرندۀ  یا  حیوان  نوع 
تعریف شده  فرم  سه  از  چشم  سنگ  درصورتی که 
در  تفاوت  از  می توان  همچنین،  می کند.  تبعیت 
رنگ این دو نوع چشم صحبت کرد که در چشم 
در  درصورتی که  است،  سیاه  و  سفید  مرصْع 
قهوه ای  یا  نارنجی  چون  رنگ هایی  چشم  سنگ 
نیز  دیگری  فرق  به  می شود.  مشاهده  بنفش  یا 
بخِش  دو  هر  چشم  سنگ  در  کرد:  اشاره  باید 
درصورتی که  است،  سنگ  از  روشن  و  تیره 
از  می تواند  روشن  بخش  مرصع  چشم  در 
باشد.  شده  ساخته  سنگ  از  غیر  دیگری  مصالح 

چشممهرهای
چشم مهره اْی واحد تشکیل دهندۀ گردن بند است 
که دارای یک یا چند سوراخ آویز است. این نوع 

تصویر 3.سنگچشمنذریازحمورابیبهشمش،هزارۀدوم
)Gadd, 1951: 44; Frayne, 1990: 361-362(
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ساخته  مات  یا  شفاف  شیشۀ  از  می تواند  چشم 
یا  مثلثی،  بیضی،  گرد،  آن  شکل  باشد.  شده 
مربعی است و رنگ های متعددی چون آبی، سبز، 
به طوری که  است،  رفته  به کار  آن  در  قرمز  و  زرد، 
تاریخ گذاری  را  آنها  می توان  مهره  رنگ  طریق  از 
خصوصیات  از  سورمه ای  رنگ  مثال،  برای  کرد. 
تولیدات دورۀ فرعون رامسس چهارم است و رنگ 
فن  دوره ای  هر  است.  رومیان  دورۀ  ساخت  زرد 
اندازۀ  است.  داشته  را  خود  مخصوص  ساخت 
است  باستان  مصر  دورۀ  تولیدات  از  نشانی  مهره 
قرن  مهره ای  چشم  متمایزکردن  برای  نکته  این  و 
از  میالدی  سوم  قرن  مهره ای  چشم  از  پ م  نهم 
فراوان  استفادۀ  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت 
و  سنت  در   

ً
عمدتا شیشه ای  مهره ای  چشم  از 

.)Eisen, 1916( می شود  دیده  مصری  فرهنگ 
اولین چشم های مهره ای از شیشه بین 1400 
مهره ای  چشم  دو  شده اند.  ساخته  پ م   600 تا 
که  شد  کشف  نوشیجان  محوطۀ  در  شیشه  از 
است  هخامنشیان  دورۀ  به  مربوط  زیاد  به احتمال 
میالدی،  ششم  قرن  از   .)Curtis, 2005: 240(
در  می شود.  تولید  مات  رنگ  با  شیشه ای  چشم 

ایتالیا، چشم مهره ای  قرون وسطی، در شهر ونیز 
کشورهای  در  و  می شده  تولید  صادرات  برای 
مسلمان یک نوع طلسم پهن و گرد به نام »چشم 
ترتیب،  این  به  است.  می شده  ساخته  فاطمه« 
و  مصری  تولیدات  در  شیشه ای  چشم  نوع  این 
.)Eisen, 1916( یونانی و اتروسکی دیده می شود

برآیند
سنگ های چشم گونۀ کشف شده در تخت جمشید 
فرم  سه  از  و  شده  ساخته  کلسدون  سنگ  از 
مشخص شدۀ گرد و بیضی و بادامی تبعیت می کنند. 
بیشترین قطر آنها بین 3 تا 4 سانتی متر، عرض آنها 
دو سانتی متر، و ضخامتشان 1/1 سانتی متر است. 
تمام این سنگ ها با فن تراش ساخته شده و دو رو 
هستند: یک طرف صیقل خورده و محدب و طرف 
سنگ  است.  برجسته  نیز  گاهی  و  مسطح  دیگر 
و کوچک  بزرگ  اندازۀ  دو  در  گرد  فرم  با  چشم ها 
چشم های  پشت  در  اوقات  بعضی  موجودند. 
این سنگ ها  کوچک شیارهایی مشاهده می شود. 
می توانند دارای سوراخ آویز و بدون نوشته و گاهی 
قدیم ترین  باشند.  آویز  سوراخ  بدون  و  نوشته  با 

)Schmidt, 1937: 228(تصویر4.گردنبدطال،تپهحصار،اواخرهزارۀسومواوایلهزارۀدومپم
تصویر5.گردنبندباسنگچشم،حفاریشوش1901)موزۀلوور(
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سنگ چشم های بدون نوشته مربوط به اوایل دورۀ 
اکد1 است، ولی به نظر می آید که شروع حک کردن 
متن روی سنگ چشم ها از دورۀ اور سوم۲ در بابل 
باشد. این سنت در دوران سلطنت نبوکد نصر دوم 
)604 تا 56۲ پ م( خاتمه یافته است. حک نام 
ادد5  یا  مردوک،4  انلیل،3  چون  معروفی  خدایان 
روابط  نشان دهندۀ  سنگ  نوع  این  بر  زمان  آن  در 
است.  بوده  بابل  با  فرهنگی  و  سیاسی  و  مذهبی 
سنگ چشم های با نوشته کاربرد نذری داشته اند. 
با توجه به تعداد فراوان این سنگ در گنجینه های 
هخامنشی باید گفت که به احتمال زیاد آنها جزو 
معابد  یا  سلطنتی  خزانه های  از  جنگی  غنایم 
آشوری  دوره های  در  بوده اند.  آشوری  و  بابلی 
ارزش  نوشته  بدون  چشِم  سنگ  هخامنشی،  و 
 
ً
عمدتا اندازه  و  شکل  به  توجه  با  و  داشته  تزیینی 

برای زیورآالت و تزیینات مبلمان استفاده می شده 
 کشف شده 

ِ
با چشم های مرصع آن  تفاوت  است. 

محوطۀ  یعنی  تخت جمشید  با  مشابه  محوطۀ  در 
چشم های  چراکه  است  آن  فرم  در   

ً
اوال برازجان، 

برازجان تقلیدی از واقعیت هستند و فرم سفیدی 
یا پرنده فرق می کند و  چشم براساس نوع حیوان 

1 Akkad
2 Ur III
3 Enlil
4 Marduk
5 Adad

تابع  نیز  به صورت کشیده تراش خورده اند و خود 
آنهاست  رنگ  در  دوم  و  بوده اند  استاندارد  یک 
چراکه در سنگ چشم تنوع رنگ وجود دارد ولی 
در چشم مرصع رنگ سیاه و سفید غالب است. هر 
دو بخش سنگ چشم از سنگ است، ولی چشم 
شود. ساخته  ترکیبی  مصالح  از  می تواند  مرصع 

سقوط  تا  نوشته  بدون  چشم های  سنگ 
بوده اند  استفاده  مورد  هخامنشی  شاهنشاهی 
در  یونانیان  غلبۀ  با  را  خود  کارایی  اینکه  تا 
این  در  همچنین،  می دهند.  دست  از  خاورمیانه 
در  زیبایی شناسی  جدید  دیدگاه  که  است  زمان 
چنین  با  می شود.  شرق  وارد  مجسمه سازی  هنر 
با  که  است  مشکل  بسیار  جامعه  در  تحوالتی 
چشم  سنگ  از  استفاده  سنت  بین  رابطۀ  اطمینان 
زخم  چشم  از  استفاده  سنت  با  را  میان رودان  در 
به احتمال  کرد.  تأیید  اروپا  و  مصر  و  مدیترانه  در 
زیاد، سنت جدید استفاده از چشم زخم در منطقۀ 
مدیترانه به وجود آمده و گسترش پیدا کرده است. 
حتی اگر سنگ چشم های میان رودان دارای نیروی 
قاطعیت  با  را  آن  نمی توان  باشند،  بوده   نمادین 
این  از  استفاده  که  به خصوص  کرد  نفی  یا  تأیید 

تصویر6.مجموعۀکشفشدهدرکاخچرخاب)سرافراز،84:1385تا89(
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از  بابلی  فرهنگ  ناپدیدشدن  با  چشم  سنگ  نوع 
نوع  این  تزیینی  جنبۀ  بنابراین،  است.  رفته  بین 
اهمیت  در دورۀ هخامنشی  سنگ های چشم گونه 
بااین حال،  است.  بوده  ارزش  دارای  و  داشته 
دشوار است که با قاطعیْت تولید سنگ چشم های 
محلی  کارگاه های  تولیدات  جزو  را  تزیینی 
از  مجسمه سازان  هم زمان،  همه،  این  با  دانست. 

چشم  تولید  برای  منطقه  این  محلی  سنگ های 
می کردند.   استفاده  کاخ ها  مجسمۀ   

ِ
مرصع

سپاسگزاری
از دوست محترم، آقای پارسا قاسمی سپاسگزارم 
تخت جمشید  موزۀ  چشم های  سنگ  فهرست  که 
دادند. قرار  اینجانب  اختیار  در  مطالعه  برای  را 
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Abstract
During the exploration of the areas of Persepolis, Pasargad and Suse, the a lot of eye�shaped 
stones were found in the explored objects among which some were with an inscription but 
without any holes, some with no inscription but with holes, and some without inscription and 
without holes. This stone has two colors: Dark in the center and bright in the margin which 
evokes an “eye”. The presence of this kind of eye�shaped stone with Babylonian inscription in 
Achaemenid Treasures can be related to the spoils of war from this area, but what was the use 
of stones without inscription? Were they used as the eyes of sculptures? In that case how they 
differed from other Embedded eyes obtained from Achaemenid regions such as Borazdjan or 
eye beads? The purpose of this paper is to introduce these findings and explain their applica�
tion. Descriptive and comparative methods were used for this purpose. In this article first we 
describe the discovery in Achaemenid treasures and the registered eyes in Persepolis Museum 
and meanwhile the “Eye-stone” types are explained, and in following their difference with the 
Embedded eyes and eye beads in the Borazdjan area is studied. With respect to the description 
and characteristics of the Eye-stones and their difference with the Embedded eyes, from the 
point of view of size and color and technique, it can be said that the application of the Eye�
stones without inscription was for decorative purposes and the application of Eye�stones with 
inscription was for votive purposes.
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