ﺗﭙﻪ ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ
ﺗﭙﻪ ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮی زﯾﺮزﻣﯿﻨ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ و در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﮐﺒﺎﺗﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ 3 ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود  30ﻫﺘﺎر ،وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ اﯾﺮان اﺳﺖ )ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺤﺪوده ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﻮده اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻮﻧ ﺑﺮ روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺴﺎﺣﺖ
آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  40ﻫﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﻣرﺳﺪ( .اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﭘﮋوﻫﺸﺮان ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آﺛﺎری از دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎد ،ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ و اﺷﺎﻧ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﭙﻪ در ﻃﻮل ﯾ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎری ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎریﻫﺎی
ﻋﻠﻤ اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  1913ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺘ ﻓﺮاﻧﺴﻮی از ﻃﺮف ﻣﻮزه ﻟﻮور ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﺷﺎرل ﻓﻮﺳ،
ﮐﺎوشﻫﺎﯾ در ﺗﭙﻪ ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺎوشﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ .در ﻃ 10 ﻓﺼﻞ ﺣﻔﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﺎل
 1362ﺗﺎ  1378ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺣﺪود  14ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی ﺗﻤﺪن
ﺑﺸﺮی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﺣﺼﺎر ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  9ﻣﺘﺮ و دو ﺑﺮج ﻋﻈﯿﻢ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ در درون آن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﺎوشﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﺻﺮاف ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ از ﻧﻮع
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠ در داﺧﻞ ﺗﭙﻪ ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻌﺎﺑﺮی ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی و ﻣﻮازی ﯾﺪﯾﺮ ﮐﻪ در ﺣﺪّﻓﺎﺻﻞ آنﻫﺎ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻗﺮﯾﻨﻪ ﯾﺪﯾﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧ ،دارای ﺣﺼﺎری ﺧﺸﺘ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود  10ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ دارای
ﺑﺮجﻫﺎﯾ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﺳﺎزه اﺻﻠ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ از ﺧﺸﺖ ﺧﺎم و در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾ ،از آﺟﺮ ﺗﺸﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻃﻮل ﺣﻔﺎریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻧﻈﯿﺮی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﻧﯿﺎﮐﺎن آنﻫﺎﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
* ﻟﻮح زرﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم آرﯾﺎراﻣﻨﻪ :اﯾﻦ ﻟﻮح ﻗﺪﯾﻤﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه ﺑﺮﻟﯿﻦ
در آﻟﻤﺎن ﻧﻬﺪاری ﻣﺷﻮد .اﺑﻌﺎد آن  8×12ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  10ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﭘﺎرﺳ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻮح
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آرﯾﺎراﻣﻨﻪ )=آرﯾﺎرﻣﻦ( ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼ ﭼﯿﺶﭘﯿﺶ و ﻧﻮاده ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ )ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ (ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘ از آن از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»آرﯾﺎﻣﻨﻪ ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎه ﭘﺎرس ﭘﺴﺮ ﭼﺌﯿﺶ ﭘﯿﺶ ﺷﺎه ﻧﻮه ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ .آرﯾﺎﻣﻨﻪ ﺷﺎه ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎرس ﮐﻪ ﻣﻦ
دارم و دارای اﺳﺐﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﺮدان ﻧﯿ اﺳﺖ ،اﻫﻮراﻣﺰدا آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .از ﻣﺮﺣﻤﺖ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﻦ ﺷﺎه اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرم .آرﯾﺎﻣﻨﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﺮا ﯾﺎری ﮐﺮد«.

* ﻟﻮح زرﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم آرﺷﺎم :ﻟﻮﺣ زرﯾﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  13×8ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ و زﺑﺎن ﭘﺎرﺳ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺑﺎﺷﺪ:
»آرﺷﺎمﺷﺎه ،ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﭘﺎرس ،ﭘﺴﺮ ارﯾﺎراﻣﻨﻪ ،ﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ .ارﺷﺎم ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻫﻮراﻣﺰدا ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن
اﺳﺖ ﻣﺮا ﺷﺎه ﮐﺮد او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎرس را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﻮ و اﺳﺒﺎن ﺧﻮب دارد از ﻣﺮﺣﻤﺖ اﻫﻮراﻣﺰدا اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
را دارا ﻫﺴﺘﻢ .اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ دارا ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺎﻫﺪارد«.
اﯾﻦ ﻟﻮح در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺨﺼ ﻣﺎرﺳﻞ وﯾﺪال آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺖ.
* اﻟﻮاح زرﯾﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ دارﯾﻮش :در ﺳﺎل  1307ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺿﻤﻦ ﭘِ ﮐﻨ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪای در ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤ» ﺳﺮﻗﻠﻌﻪ« )ﯾ از ﻧﻘﺎط
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ( ،ﻟﻮﺣ زرﯾﻦ و ﻟﻮﺣ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﻟﻮح ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  19×18/8ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺧﻂ ﻣﯿﺨ و ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ،ﺑﺎﺑﻠ و ﻋﯿﻼﻣ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺮ دو ﻟﻮح ﯾ اﺳﺖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ:
»دارﯾﻮش ﺷﺎه ﺑﺰرگ .ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ،ﺷﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺴﺮ وﯾﺸﺘﺎﺳﺐ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ،دارﯾﻮش ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ دارم از
ﺳﺴﺘﺎن آن ﺳﻮی ﺳﻐﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺷﺎ )ﺣﺒﺸﻪ( از ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎرد )آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ( ﮐﻪ آن را اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ.
اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ را ﭘﺎس دارد«.
ﮐﺸﻒ اﯾﻦ اﻟﻮاح ﻣﻌﻠﻮم ﻣدارد ﮐﻪ دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ ) 484-512ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﺷﻮش ﮐﺎخﻫﺎی ﺑﺰرﮔ
ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺧ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .ﻟﻮح ﻧﻘﺮهای در ﻣﻮزه ﮐﺎخ ﻣﺮﻣﺮ و دﯾﺮی در ﻣﻮزه اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺗﻬﺮان ﻧﻬﺪاری ﻣﺷﻮﻧﺪ.
* ﻟﻮح زرﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم دارﯾﻮش دوم :اﯾﻦ ﻟﻮح زرﯾﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  18/5×20/5ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ ،در  23ﺳﻄﺮ و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻟﻮح در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺪاری ﻣﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮزه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺮدﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺟﺰو ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮزه
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻟﻮح دﯾﺮی ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  13×16/2ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ دارای  29ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ ﻣﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل
 1331ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮزه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻬﺪاری ﻣﺷﻮد.
* ﻟﻮح زرﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم اردﺷﯿﺮ دوم :اﯾﻦ ﻟﻮح ﺑﻪ ﻧﺎم اردﺷﯿﺮ دوم ﭘﺴﺮ دارﯾﻮش دوم ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  13×13ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻮح
دارای  20ﺳﻄﺮ و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زر ﻧﺎب ﺣ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
* ﮐﻮزه ﻧﻘﺮهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ )ﭘﺴﺮ دارﯾﻮش اول( :اﯾﻦ ﮐﻮزه از ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ آن  7/5ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ آن  12ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮزه ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺪاری ﻣﺷﺪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺮار
دارد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﺪﻧﻪ آن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد …» :ﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮای ﺷﺎﻫ درﺳﺖ
ﻧﻤﻮد«.
* ﺑﺸﻘﺎب ﻧﻘﺮه ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اردﺷﯿﺮ اول :اﯾﻦ ﺑﺸﻘﺎب ﮐﻪ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ آن  20ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮزه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ.
* ﺑﺸﻘﺎب ﯾﺎ ﺟﺎم ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم اردﺷﯿﺮ اول :اﯾﻦ ﺟﺎم ﮐﻪ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ آن  26/7ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،دارای ﮐﺘﯿﺒﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ و ﺑﻪ زﺑﺎن
ﭘﺎرﺳ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺎم اردﺷﯿﺮ اول ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»اردﺷﯿﺮ ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه ،ﺷﺎه ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه ﭘﺴﺮ دارﯾﻮش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎم ﺳﯿﻤﯿﻦ را
ﺑﺮای ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﺮد«.

اﯾﻦ ﺑﺸﻘﺎب در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮزه ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ.
* ﻟﻮح زرﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم دارﯾﻮش دوم :ﻟﻮح ﮐﺎﻣﻠ از ﻃﻼ ﺑﻪ ﻃﻮل  20/5و ﻋﺮض  18/5ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  23ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ
و ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﻟﻮح ﮐﻪ در ﻣﻮزه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻬﺪاری ﻣﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»ﺧﺪای ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ اﻫﻮراﻣﺰدا ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ آن آﺳﻤﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎدی داد .ﮐﻪ
دارﯾﻮش را ﺷﺎه ﻧﻤﻮد .ﯾﺎﻧﻪ ﺷﺎه از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر و ﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا از ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻦ .دارﯾﻮش ﺷﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺎه
ﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﺷﺎه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ دوردﺳﺖ ﭘﻬﻨﺎور ﭘﺴﺮ اردﺷﯿﺮ ﺷﺎه .اردﺷﯿﺮ ﭘﺴﺮ
ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه ﭘﺴﺮ دارﯾﻮش ﺷﺎه ﻫﻤﺎﻣﻨﺸ .دارﯾﻮش ﺷﺎه ﮔﻮﯾﺪ اﻫﻮراﻣﺰدا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد .از ﻣﺮﺣﻤﺖ
اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﻦ ﺷﺎه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ‐ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا و ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ«.
* ﻟﻮح زرﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم دارﯾﻮش دوم :اﯾﻦ ﻟﻮح دارای اﺑﻌﺎد  13×3ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺑﺎﺷﺪ:
»ﺧﺪای ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ اﻫﻮراﻣﺰدا ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ آن آﺳﻤﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺎدی آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ اردﺷﯿﺮ را ﺷﺎه ﮐﺮد ﯾ ﺷﺎه از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر و ﯾ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا از ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر.
اردﺷﯿﺮ ﺷﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﺎه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ دارﯾﻮش دارﯾﻮش ﭘﺴﺮ اردﺷﯿﺮ ﺷﺎه ،اردﺷﯿﺮ ﭘﺴﺮ
ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه
اردﺷﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دور و وﺳﯿﻊ ﻫﺴﺘﻢ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﺮا و ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده و
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.
* ﺳﺘﻮﻧ ﺳﻨ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اردﺷﯿﺮ دوم :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻮحﻫﺎی زرﯾﻦ ،ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧ از ﺳﻨ دارای ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم اردﺷﯿﺮ دوم در
ﻫﻤﺪان ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﻧﻠﺴﺘﺎن ﻧﻬﺪاری ﻣﺷﻮد و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»ﻣﮔﻮﯾﺪ اردﺷﯿﺮ ﺷﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮ دارﯾﻮش ﺷﺎه .دارﯾﻮش ﭘﺴﺮ اردﺷﯿﺮ ﺷﺎه .اردﺷﯿﺮ
ﭘﺴﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه و ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه ﭘﺴﺮ دارﯾﻮش ﺷﺎه ،دارﯾﻮش ﭘﺴﺮ وﯾﺸﺘﺎﺳﺐ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ اﯾﻦ ﮐﺎخ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اورﻣﺰدا و ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﻣﻬﺮ
ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ اورﻣﺰدا و ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﻣﻬﺮ را از ﻫﻤﻪ ﺑﺪیﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪام از ﮔﺰﻧﺪ و آﺳﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ دارﻧﺪ«.
و ﺑﺴﯿﺎری اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﺮ …

ﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ ﻫﻤﺪان و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨ ﮐﻪ از
ﺟﺎده ﻗﺰوﯾﻦ‐ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﻣرﺳﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮه و ﻫﯿﺒﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻧﻈﯿﺮ اﻟﻮﻧﺪ

ﮐﻮه از دور ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮهای ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن را ﺟﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺗﭙﻪ ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﺮاز و اﻃﺮاف آن اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻫﻤﺘﺎﻧﻪ«» ،اﮐﺒﺎﺗﺎن«» ،اﻣﺪاﻧﻪ« و »ﻫﻤﺪان« ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

