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Abstract:

Purpose: This paper discusses the starting date of the archives (i.e. preserving valuable 
records) in Iran. In addition, it reviews previous research to show  evidence of
 presering documents in ancient Iran from the citation, historical, documentary, and 
historical linguistics points of view, not been covered in previous studies.

Method and Research Design: Library resources were consulted to collect data. Persian 
sources are compiled, categorized and critically examined. 
Finding and Conclusions: Most of the Persian literture reviewed consider the
 Achaemenids as the beginning of formation of archives in Iran, by relying of the 
book of Ezra and accepting the views of Jahangir Ghaemmaghami.
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چڪیده:

هدف: رفع اشتباه مکرر در گزارش دورۀ آغازین آرشیو4  در ایران و بازشناسی واقعیت تاریخی آن است. 

در مقالۀ حاضر تاریخ شروع آرشیو در ایران بررسی شده است و ضمن شناسایی و بررسی پژوهش های 

پیشین، از جنبه های اسنادی و اِستنادی و تاریخی و زبان شناسی تاریخی به مواردی از نگهداری اسناد 

در ایران باستان پرداخته شده است که پیش ازاین، در تجزیه وتحلیل تاریخ آرشیو در ایران بررسی و ذکر 

نشده اند.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، روش کتاب خانه ای مبتنی بر شناخت، توصیف و تحلیل اسناد و 

سایر داده های تاریخی است. در این مقاله منابع اصلی مرتبط با موضوع، شناسایی شده است. تاریخ 

پیدایش آرشیو در ایران ازنظر این منابع گردآوری، و دسته بندی شده و منابع فارسی با نگاه بررسی 

انتقادی بررسی شده است. در این راه، بررسی کیفی پژوهش ها در موضوِع مدنظر و گسترۀ شمول 

آن ها هم مدنظر است.

یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر مقاله ها، کتاب ها و پایان نامه های 

فارسی بررسی شده در این مقاله، بحث تاریخ آرشیو در ایران را با تبعیت از دکتر جهانگیر قائم مقامی 

و با اشاره به کتاب عزرا به دورۀ هخامنشی بازگردانده اند؛ بدون آنکه برای نقد و بررسی، یا تکمیل این 

نظر تالشی بکنند.

کلیدواژه ها: ایران باستان؛ نگهداری اسناد؛ تاریخ؛ کتاب عزرا؛ آرشیو.
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1.  مقدمه
نخستین بار دکتر جهانگیر قائم مقامی تاریخ آرشیو در ایران را به شیوه ای منظم در کتاب 
ارزشمند مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی مطرح کرده است. پس از او نیز مقاله ها، کتاب ها 
و پایان نامه هایی، به شیوه ای مستقیم یا غیرمستقیم )موجز یا کمی مفصل( سابقۀ آرشیو در 
ایران را بررسی1 کرده اند. هرچند برخی از این آثار، اطالعات تاریخی بیشتری از مطالب 
قائم مقامی دربارۀ پیشینۀ آرشیو در ایران در بر داشته اند و مطالبی روزآمدتر داشته اند، ولی 
تقریباً بیشتر آن ها با استناد به کتاب قائم مقامی و بدون مراجعه به منابع اصلی و اولیه، سابقۀ 
وجود آرشیو2در ایران را -به نقل از کتاب عزرا که قائم مقامی به آن ارجاع داده است- به 

دورۀ هخامنشی بازگردانده اند.

2. هدف و پرسش های پژوهش
هدف اصلی این مقاله شناخت دورۀ آغازین آرشیو در ایران و رفع لغزش های پیشین در 
گزارش تاریخی آن است. از منظری دیگر این مقاله می کوشد تا عمدۀ نظرات کسانی را 
که دربارۀ قدمت حفظ و نگهداری اسناد در ایران )در معنی و به عنوان نوعی آرشیو اولیه( 
سخن گفته اند، نقل کند و بسنجد. براین اساس پرسش های اصلی پژوهش به شرح زیر 

است:
1. بر اساس کتاب عزرا نخستین اشاره ها به نگهداری اسناد در ایران، به چه زمانی 

بازمی گردد؟
2. محققان معاصر در شناخت این تاریخ چگونه کوشیده اند؟

3. آیا برداشت قائم مقامی از مطلب منقول از تورات، کامل، درست و دقیق است؟

3. پیشینۀ تحقیق
قائم مقامی )1350، ص28( به عنوان نخستین مطرح کننده و پی جوِی »موضوع تاریخ آرشیو 

در ایران« نوشته است:
در دورۀ هخامنشی، زیربنای تشکیالت اداری امپراتوری را، بایگانی سلطنتی تشکیل 
می داد. در کتاب تورات، در باب پنجم و ششم از کتاب عزرا، ضمن اشاره به وجود خزانۀ 
اسناد و مدارک، عرض حالی از یهودیان به داریوش آمده و نوشته شده است: »پس اگر 
پادشاه مصلحت داند، در خزانۀ پادشاه که در بابل است تفحص کنند که آیا چنین است یا 

نه که فرمانی از کورش پادشاه صادر شده بود...«
و نیز در همان کتاب: »آنگاه داریوش پادشاه فرمان داد تا در کتاب خانۀ بابل که خزانه ها 

 1. از این جمله، می توان این موارد زیر را 
برشمرد: صوفی، 1366؛ سازمان امور اداری و 
استخدامی، 1363؛ سازمان اسناد ملی ایران، 
1374، ص10؛ دیانی، 1377، صص 33-37؛ 
فدائی عراقی، 1377، صص 62-64؛ دهقانی، 
1379؛ بقائی، 1381، صص 28-35؛ سازمان 
اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد 
ایران، 1383، صص 14-15 و 16-17؛ کیانی 
هفت لنگ، 1383؛ رحامنی، 1384، ص53؛ 
 ،1384 صادقیان،  ص14؛   ،1384 تازکی، 
 ،1385 هفت لنگ،  کیانی  95-96؛  صص 
صص 990-992؛ وهابی، 1393، صص 269-

فتح اله زاده، 1393، صص 150-151؛  290؛ 
ترکاشوند، 1394، صص 117-115.

 2. نه به معنای امروزین واژه، بلکه در معنی 
محل نگهداری اسناد حکومتی.

غالم رضا عزیزی 
 عامدالدین فیاضی 
علی اکرب خدری زاده 
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در آن موضوع بود تفحص کردند و در قصر احمتا که در والیت مادیان است طوماری 
یافت شد و تذکره در آن بدین مضمون مکتوب بود.«

قائم مقامی در ادامه به باب پنجم و ششم و چهارم کتاب عزرا ارجاع داده و اشاره 
کرده است که به کتاب استر باب 2 و 6 و 10 ]نیز[ رجوع شود.1صوفی )1366، ص29( 
در پایان نامۀ خود، به نقل از قائم مقامی، از وجود آرشیو در دورۀ هخامنشی یاد کرده و در 
این راه از متون باستانی و شواهد باستان شناسی یاری جسته است؛ ولی فقط به نام بردن از 

تورات اکتفا کرده و به مطالب کتاب عزرا اشاره نکرده است.
از  نیز نوشته است: »قاعدۀ کلِی نگهداری اسناد و مدارک،  دیانی )1377، ص33( 
دیرزمان در ایران رایج بوده است. قدیمی ترین نوشته دراین باره کتاب تورات است«. هرچند 
دیانی در یادداشت اول به »تورات، ترجمۀ فارسی، کتاب عزرا و استر، باب پنجم« و در 
یادداشت دوم به »همان، باب ششم« ارجاع داده است )1377، ص37(، ولی ناقص بودن 
ارجاعات، و ادامۀ مطلبی که برای تاریخ نگاشته است، این پرسش را به ذهن می آورد که 

آیا او برای نگارش این مطلب، کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی را ندیده است؟
فدایی عراقی )1377، صص 62-63( نیز در اثر خویش بانام مقدمه ای بر شناخت 
اسناد آرشیوی )که برداشتی از عنوان کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی است( همان 

مطلب منقول از تورات را با ارجاع به قائم مقامی آورده است.
المعارف کتابداری و اطالع رسانی،  صمیعی )1381، ص20( در مدخل »آرشیو« در دائرة 
همین مطلب را از کتاب تورات، باب پنجم و ششم کتاب عزرا به نقل از دیانی )1377، 

ص33( و فدایی عراقی )1377، ص62( آورده است.
در  ایران«  ملی  اسناد  »سازمان  مدخل  در  نیز  )1385، ص990(،  هفت لنگ  کیانی 

دائرة المعارف کتابداری و اطالع رسانی همان مطلب را به نقل از قائم مقامی آورده است.
صادق پور باالنی )1385، صص 6-7( نیز نوشته است: »رسم نگهداری اسناد و مدارک 
در ایران از دیرباز معمول بوده]است[ و قدیمی ترین نوشته دراین باره کتاب تورات است. 
در کتاب تورات عرض حال یهودیان به داریوش نوشته شده است و این عرض حال ها در 
کتاب خانۀ بابل و قصر احمتا )واقع در ماد( نگهداری می شد.« گرچه صادق پور باالنی در 
یادداشت شمارۀ 4 مقالۀ خود، مستقیم به »کتاب عزرا، باب پنجم« ارجاع داده است، ولی 
به نظر نمی رسد آن کتاب را دیده باشد؛ چراکه در بین 5 اثر ذکرشده در فهرست منابع، 
نشانی از تورات دیده نمی شود و مطلب ذکرشده نیز غلط و درهم ریخته است؛ زیرا نخست 
این که تورات از یافتن »دستور« کورش )نوشته شده بر طومار( سخن گفته است نه آن گونه 
که صادق پور باالنی نوشته است: »عرض حال ها« که »در کتاب خانۀ بابل و قصر احمتا ... 

 1. قائم مقامی (1350، ص429) در فهرست 
منابع خود نشانی دقیق منبع خود را ذکر 
فارسی،  ترجمۀ  »تورات،  به  تنها  و  نکرده 

کتاب های عزرا و اسرت« اکتفا کرده است.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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نگهداری می شد« و دوم این که، آیه یا گزارۀ اصلِی شامِل »قصر احمتا«، در باب ششم کتاب 
عزرا آمده است و نه باب پنجم. چون کتاب های قائم مقامی )1350( و فدایی عراقی )1377( 
جزء منابع پنج گانۀ صادق پور باالنی هستند، به نظر می رسد که صادق پور باالنی )1385( 

نیز مستقیم یا غیرمستقیم از کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی استفاده کرده است.
ولی  کرده؛  اشاره  منبع  همان  و  مطلب  همان  به  نیز  ص106(،   ،1386( عزیزی 
کوشیده است تا از آن نقل قول استفادۀ دیگری بکند و آن را به عنوان شاهدی برای نگهداری 

از اسناد در دوران ماد فرض کند.
سودبخش و مروتی )1388، ص60( نیز به قائم مقامی استناد و از مطلب او استفاده 

کرده اند.
وهابی )1393، ص286( در مقالۀ خود و ترکاشوند )1394، ص115( در پایان نامۀ 
خود از دیگر کسانی هستند که با استناد به دیانی )1377، ص34( به این مطلب از کتاب 

عزرا اشاره کرده اند.
برخی نویسندگان )برای نمونه: دالوند، 1387، ص26؛ زارعی، 1396، ص22( نیز در 
آثار خود، بدون ارجاع به تورات، به نتیجه گیری قائم مقامی -یا نویسندگان ارجاع دهنده به 
او- از مطلب منقول از کتاب عزرا اشاره کرده اند و به طور کلی و غیرِمستند نوشته اند: »اسناد 
پادشاهی و دولتی هخامنشیان در کتاب خانۀ بابل و خزانۀ قصر احمتا )همدان فعلی( واقع 

در ایالت ماد و احتماالً در جاهای دیگر نیز نگهداری می شده است.«
همچنان که مشاهده شد، اغلب اشخاصی که به نخستین شواهد از تاریخ بایگانی و 
آرشیو در ایران اشاره کرده اند، مطلب خود را مستقیم یا غیرمستقیم از کتاب مقدمه ای بر 
شناخت اسناد تاریخی اخذ کرده اند. متأسفانه این موضوع نه تنها در مقاالت و کتاب ها، 
بلکه در پایان نامه ها نیز دیده شده است که نویسندگان آن ها برای تعیین صحت وسقم مطلب 

نقل شده به حداقل تالش الزم برای تحقیق علمی و جست وجوی بیشتر دست نزده اند.
نکتۀ دیگر آن که، متأسفانه قائم مقامی هم نسخۀ مورداستفاده خود )کتاب عزرا یا 
بخشی از تورات، به زبان فارسی یا غیر آن( را مشخص نکرده است. این موضوع ازآن رو 
اهمیت دارد که در چند ترجمۀ فارسی تورات که در مقالۀ حاضر استفاده شده است، 
تفاوت هایی ظریف با نسخۀ استفاده شده در کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی )و 

استفاده کنندگان از آن کتاب( دیده می شود.
ازسوی دیگر و شاید مهم تر از دو نکتۀ قبلی اینکه بیشتر نویسندگان یادشده، به نقل 
این نکته اکتفا کرده اند که سابقۀ وجود آرشیو در ایران به دورۀ هخامنشی بازمی گردد و برای 

اثبات یا رد این نظر تالشی انجام نداده اند و مطلبی به آن نیفزوده اند.

غالم رضا عزیزی 
 عامدالدین فیاضی 
علی اکرب خدری زاده 
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البته هستند کسانی که در اثر خویش، در ارجاع این مطلب، مستقیماً به کتاب عزرا 
اشاره کرده اند. برای مثال مالیری )1379، ج5، ص212( ضمن اشاره به »ثبت فرمان ها و 
نگهداری خالصه یا نسخه ای از آن ها« در دیوان های ایران از دوران هخامنشی، نوشته است: 
»در تورات به نامه ای اشاره شده که رؤسای یهود به داریوش نوشته و درخواست کرده اند 
تا در کتاب خانۀ سلطنتی جست وجو شود و فرمانی را که کوروش بزرگ دربارۀ بنای 
بیت المقدس صادر کرده بوده بیابند و به دستور داریوش جست وجو شده و چنین فرمانی 
را یافته اند.« او به تورات )سفر عزرا، اصحاح 5، بند 17 و اصحاح 6، بند 1 و 2(، ارجاع 
داده است. عزیزی )1386، ص106( نیز با استناد به قائم مقامی به همان مطلب اشاره کرده و 
نوشته است: »معموالً سابقۀ وجود آرشیو در ایران، به دورۀ هخامنشی بازمی گردد: ...« ولی 
عزیزی آن مطلب را بهانه ای برای طرح بحث سابقۀ بایگانی و آرشیو سلطنتی در دوران 
ماد قرار داده است. ازاین رو الزم به نظر می رسد که نقل قوِل قائم مقامی از کتاب عزرا، از 

جنبه های اسنادی و اِستنادی و تاریخی و زبان شناسی تاریخی بررسی شود.
برای بررسی بهتر و بازکردن موضوع، شایسته است تا نخست مقدمه ای کوتاه دربارۀ 

عزرا و کتابش بیان شود.

4. عزرا
عزرا یکی از پیامبران بنی اسرائیل است. اعتقاد سنتی بر این است که او کتاب های تواریخ 
و عزرا و قسمتی از نحمیا را نوشته و درواقع تورات را -بعدازآنکه در حملۀ بخت النصر 
پادشاه بابل به کّلی ازبین رفته بود- دوباره احیا کرده است. در قاموس کتاب مقدس )هاکس، 

1394، صص 609-610(، ذیل مدخل عزرا، دربارۀ او چنین آمده است:
)لفظ عزرا به معنی کمک و امداد است(. او کاهن و هادی معروف عبرانیان و کاتب 
ماهر شریعت و شخصی عالم و قادر و امین بود و چنان می نماید که در بارگاه سلطان 
ایران درجه و اعتباری تام داشته... به سرکردگی و پیشوائی جماعتی بزرگ از اسیران 
مراجعه کننده به اورشلیم در سال 457 قبل از میالد مسیح روان گشت )عز: 7( و در اینجا 
بسیاری از رفتار قوم و نیز پرستش جماعتی از ایشان را اصالح نموده، کنایسی چند تأسیس 
نمود که علی الدوام تالوت نوشته جات مقدمه و دعا در آنجا مستدام باشد )عز: 8: 10؛ نح: 
8( و عموماً معتقدند که بعداز این وقایع، کتب تواریخ و عزرا و قسمتی از نحمیا را تصنیف 
نمود و تمامی کتب عهد عتیق را -که حال قانون ما می باشد- جمع آوری و تصحیح فرمود 

و در این عمل از نحمیا، بلکه هم از مالکی امداد یافت.
1. عزیزی (1380، صص 607-608) به بیان 

رسگذشت ُعزیر پرداخته است.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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مسلمانان او را ُعزیر می خوانند.1 ُعزیر در لغت عرب، از واژۀ عزرا گرفته شده که به 
صیغۀ تصغیر درآمده است )مکارم شیرازی، 1374، ج7، ص361(.

در قرآن، عالوه بر آیۀ 30 سورۀ توبه که نام ُعزیر در آن ذکر شده است، داستانی هم 
در آیۀ 259 سورۀ بقره دربارۀ مرگ شخصی و زنده شدن او بعداز صد سال آمده است 
که طبق روایات متعّدد، این شخص همان ُعَزیر پیامبر بوده است )عزیزی، 1380، صص 

.)608-607

5. کتاب عزرا
براساس  به زبان عبری است و  از اسفار کتاب مقدس و  پانزدهمین سفر  کتاب عزرا 
تقسیم بندی مسیحیان، در زمرۀ عهد عتیق محسوب می شود. این کتاب که نوشتۀ عزرای 
نبی است، به بیان سرگذشت بازگشت جمعی از یهودیان تبعیدی از ایران به اورشلیم 
و تجدید بنای معبد مقدس )بیت المقدس(،1 ظاهراً در حدفاصل دوران کوروش دوم، 
داریوش اول و اردشیر اول می پردازد. هرچند برخی از حضور داریوش دوم و اردشیر دوم 
در متن کتاب عزرا سخن به میان آورده اند، ولی مشکالت گاه شمارانۀ چندی وجود دارد 
که مانع از پذیرش این نظر شده است )بادامچی و فروتن، 1394، ص5(. به هرروی در این 
کتاب به چهار شاه هخامنشی اشاره شده است: کوروش )عزرا، 1: 1-2 و 1: 7-8 و 3: 7 
و 4: 3 و 4: 5 و 5: 13-14 و 5: 17 و 6: 3 و 6: 14(، داریوش یکم )عزرا، 4: 5 و 4: 24 
و 5: 5-7 و 6: 1 و 6: 12-15(، خشایارشا )با تلفظ »اََخُشِوُرش«، عزرا، 4: 6( و اردشیر 

یکم )عزرا، 4: 8-7(.
مطالب کتاب عزرا را می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد )هیل و تورسون، 2007، 
ص959(: بخش اول حکایت بازگشت تبعیدیان )1: 1 تا 2: 70( و بازسازی معبد )3: 1 تا 
6: 22( و بخش دوم داستان آمدن عزرا به اورشلیم )7: 1 تا 8: 36( و حل مشکل ازدواج 

با سایر اقوام توسط او )9: 1 تا 10: 44( است.
قسمت 1: 1 تا 4: 7 و 6: 19-22 از کتاب عزرا به زبان عبری، و قسمت 4: 8 تا 6: 
18 آن به زبان آرامی نوشته شده است. یکی از دالیل اهمیت کتاب عزرا، وجود فرمان های 
)مناقشه برانگیز( پادشاهان هخامنشی به دو زبان عبری و آرامی در آن است )برای آگاهی 

 .(Grabbe, 2006, PP 531-570 بیشتر بنگرید به: بادامچی و فروتن، 1394، صص 1-18؛
کتاب عزرا به دلیل اهمیتش در تاریخ و شریعت یهود بارها و بارها منتشر شده و آثاری 
فراوان دربارۀ آن به نگارش درآمده است که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره شده است.
دربارۀ این نکته که کتاب عزرا از چه زمانی در اختیار پارسی زبانان قرار گرفته است 

به  بنگرید  معبد  بازسازی  درزمینۀ   .1
(بادامچی؛ نوروزی. 1391. صص 32-13).
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نمی توان به طور دقیق سخن گفت. گرچه آگاهی های تاریخی از حضور پیروان دین یهود 
در ایران از پیش از دوران هخامنشیان نشان دارد، ولی نسخه های موجود پارسی کردۀ تورات، 

پیشینه ای بسیار جدیدتر را نشان می دهند.
قدیمی ترین نسخۀ فارسی کتاب مقدس یهود مشتمل بر قطعاتی از شش نسخۀ خطی 
متفاوت از این کتاب است که در گینزۀ1 قاهره کشف شده و عمدتاً مربوط به دوران قبل از 

مغول است )غالمی جلیسه، 2012، ص67(.
نوروزی )1391، ص105( نسخۀ اسفار خمسۀ لندن، معروف به PL را که حدود 
موزۀ  در  و  شده است  کتابت  15مارس1319م/14محرم719ق(  )در  پیش  سال   700
انگلیس2نگهداری می شود، قدیمی ترین نسخۀ تاریخ دار اسفار خمسه به فارسی-عبری 

معرفی کرده است.
از ابتدای قرن شانزدهم میالدی تالش برای چاپ عهد عتیق به زبان فارسی انجام شد. 
نخستین متن فارسی چاپ شده در جهان، کتاب مقدس تورات است که به چهار زبان و 
به خط عبری در سال 953ق/1546م در استانبول چاپ شده است. ویلیام بروان3و ساموئل 
باگستر4 هم این نسخه را قدیمی ترین نسخۀ چاپی تورات به فارسی معرفی کرده اند. این 
نسخه از ترجمۀ اسفار خمسه، به زبان فارسی و با حروف عبری نگاشته شده و به »تترا 

غلوت« معروف است )غالمی جلیسه، 2012، ص70(.
قدیمی ترین ترجمۀ منتشرشده از کتاب عزرا به زبان فارسی که طی این پژوهش دیده 
شد، در ترجمه ای از عهد عتیق آمده که در سال 1838م/1253ق منتشر شده است. حدود 
دو دهۀ بعد، در سال 1856م/1272ق ترجمه ای از عهد عتیق، در لندن و به صورت چاپ 

سربی منتشر شده است.
در سال 19045ترجمه ای از کتاب مقدس به زبان فارسی منتشر و در سال 1925 
تجدید چاپ شد )که در این مقاله با عنوان ترجمۀ قدیمی از آن یاد و به آن استناد خواهد 

شد(.6
پس از اشاره به ترجمۀ فارسی کتاب عزرا، شایسته است تا به سیر تاریخی راه یابی 
مطالب آن کتاب به آثار نویسندگان فارسی زبان نیز اشاره شود. چاپ اول کتاب تاریخ ایران 
باستان پیرنیا ظاهراً نخستین کتابی است که به کتاب عزرا استناد کرده است. پیرنیا )1375، 
ج1، ص401 و ج2، ص949( در اثر خویش به کتاب عزرا و وجود خزانه و کتاب خانه 
در بابل و در ماد اشاره کرده؛ هرچند به دنبال بیان سابقۀ کتاب خانه و بایگانی و آرشیو 

نبوده است.
پس از او نیز اشارات و ارجاعات به کتاب عزرا و موضوع یافت شدن طومار در قصر 

1. Ginze
2. British museum
3.  William Brown
4. Samuel Bagster

 5.  این ترجمه را انتشارات اساطیر در سال 
1380 با این مشخصات بازچاپ کرده است: 
کتاب مقدس. (1380). کتاب مقدس، عهد 
(فاضل خان همدانی،  عهد جدید.  و  عتیق 
ویلیام گلن، هرنی مرتن، مرتجامن). تهران: 

اساطیر. 2 جلد در یک مجلد.
 6. شایان ذکر است که ایرانیان یهودی ترجمۀ 
معروف به فاضل خانی را ترجمه ای ناقص، 
دارای مشکل لغوی و بدون تطبیق کامل با 
اصل عربی تلقی می کنند (به نقل از پروفسور 

کهن).
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احمتا، در منابع فارسی زبان دیده می شود. برای نمونه لوی )1334، ج1، ص253( نیز به 
همان مطلب اشاره کرده است. به دیگر ارجاعات نسبتاً اندک به کتاب عزرا در قسمت 
پیشینۀ این پژوهش اشاره شد. ولی در خارج از گسترۀ زبان فارسی مطالعات بیشتری 
 Fensham,) :دربارۀ ایرانیان در تورات و به ویژه در کتاب عزرا، انجام شده است. برای نمونه
 1982; Graham, 1998; Lipschits and Oeming, eds. 2006; Throntveit, 1992; van Wijk-Bos,

1.(1998; Watts, 2001

از نگاه این مقاله، اهمیت کتاب عزرا به دلیل اشاره هایی است که در آن به وجود 
اسناد در ایران باستان و حفظ و نگهداری آن ها شده است –البته نه به مفهوم و ساختار 
امروزین بایگانی و آرشیو یا مرکز اسناد، بلکه معادل مفهوم امروزی محل نگهداری اسناد 
ارزشمند- و مشخصاً از محلی به نام قصر احمتا -که بر مخزن آرشیوی یا اسنادی داللت 

دارد- نام برده شده است.

6. قرص احمتا: بایگانی، کتاب خانه، خزانه یا آرشیو؟2
یکی از نکات مهم مطرح شده در کتاب عزرا، اشارۀ این کتاب به آرشیو و منابع آرشیوی 
در ایران باستان -در مفهوم محل نگهداری اسناد ارزشمند- است. براساس این متن، 
محققان معاصر تقریباً یک سخن بر این عقیده اند که از داریوش شاه درخواست شده بود تا 
دستور دهد »آرشیو« را برای جست وجوی فرمان کوروش بکاوند. داریوش نیز به ساتراْپ 
تاتانای3فرمان داد تا آرشیو بابل را به دنبال این فرمان جست وجو کند. این سند در اکباتان 
یافت شد؛ شهری که اقامتگاه تابستانی پادشاهان هخامنشی4 بود (Grabbe, 1998, P21) یا 

همچنان که پیش ازاین گفته شد: »... در قصر احمتا که در والیت مادیان است...«.
اما مقصود از »قصر احمتا در والیت مادیان« کجاست؟ این عبارت در قدیمی ترین 
ترجمۀ فارسی از کتاب عزرا )صص 892-893؛ بند 2 فصل شش(، به صورت »اَحِمثا5 در 

بارگاه کشور مداین« ثبت شده است.
در قاموس کتاب مقدس )هاکس، 1394، ص20، ذیل احمتا(، این واژه به صورت 

اکماتا )به جای اخمتا و با تلفظ انگلیسی(6 ثبت شده و دربارۀ آن آمده است:
شهری در ایالت مدی. وقتی که یهودیان گفتند که سیروس ]کوروش[ فرمانی بر 
مضمون آنکه آن ها را اجازت برای بنای هیکل داده بود، دشمنانشان برای تحقیق به بابل 
فرستاده شدند تا در صحت مسئله تحقیقات به عمل آرند. داریوش فرمان داد تحقیقات 
کنند. ادارۀ ضبط مراسالت که خزینه هم در آنجا بود اولین جایی بود که در تحت تفتیش 
درآمد؛ ولی عبث و بی فایده بود. دنبالۀ تحقیقات و کاوش ها کشیده شد تا آنکه فرمان را در 

1. تعداد این آثار نسبتاً زیاد است و در اینجا 
فقط به تعداد اندکی که استفاده شده اند 

اشاره شده است.
2. Pedersen, 1998
3. Tattenai

در   (P21  ,1998  ,Grabbe) گراب   .4
زیرنویس این قسمت از کتابش پیشنهاد 
 Xenophon, Anabasis) داده است تا به
رجوع   (8.6.22  Cyropaedia  ;3.5.15

شود.
واژه  این  کتاب  عربی  اصل  در  البته   .5

به صورت احمتا ثبت شده است.
6. با تشکر از پروفسور کهن برای بیان این 

نکته.
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اکماتا شهری که در ایالت مادی بود در قصر یافتند )عزرا، باب 6:5 الی 2:6(. شکی نیست 
که ایرانی و پایتخت مادی و خزینۀ نقود اکماتا همان اکباتان محل ییالقی پادشاهان دولتی 

بود. این شهر همدان حالیه است.
بنابراین اکماتا )صورت به اشتباه ثبت شده در قاموس کتاب مقدس، به جاِی اخمتا(، 
همان »اَحِمثا«ی نوشته شده در ترجمۀ قدیمی فارسی تورات است که آن هم به غلط به جای 

»احمتا« )صورِت به کاررفته در اصل عبرِی کتاب عزرا( ثبت شده است.
ولی »اَحِمثا« چیست و چگونه به ترجمۀ فارسی راه یافته است؟

باتوجه به برخی ترجمه های عربی تورات1، این چنین به نظر می رسد که واژۀ أَْحَمثَا، 
صورت عربی شدۀ احمتاست که در برخی ترجمه ها به این شکل نیز به کار رفته است. در 
قاموس الکتاب المقدس نیز، ذیل مدخل أَْحَمثَا/أحمتا نوشته شده است که این اسم صورت 
آرامی هگمتانه است که در ترجمۀ عربی کتاب مقدس، دو جا به صورت احمثا آمده است 

)قاموس الکتاب المقدس، دائرة المعارف الکتابیة المسیحیة(.2
واژۀ معــادل »احمتا«، در فارسی باستــان به صــورت: 

(Hamgmatāna-) به کار رفته است که بعدها به هگمتانه و همدان تبدیل شده است. 

معادل واژۀ فارسی باستان- Hamgmatāna، در آرامی به صورت ַאְחְמָתא،3 در ایالمی باستان 
به صورت ag-ma-da-na، در اّکدی به صورت a-ga-ma-ta-nu، و در یونانی )در اثر 
هرودوت( به صورت Ἀγβάτανα و در نوشته های آریستوفان و آیسخولوس )یا اِشیل( 

.(Kent, 1950, p212) اکباتان( به کار رفته است( Ἐκβάτανα به صورت

7. کاوش در بابل، یابش در ماد
پس از بحث دربارۀ معنی احمتا، بازمی گردیم به بررسی محتوای مطلب.»پس اگر پادشاه 
مصلحت داند، در خزانۀ پادشاه که در بابل است تفحص کنند... آنگاه داریوش پادشاه 
فرمان داد تا در کتاب خانۀ بابل که خزانه ها در آن موضوع بود تفحص کردند و در قصر 
احمتا که در والیت مادیان است طوماری یافت شد و...« )کتاب عزرا به نقل از قائم مقامی، 

1350، ص28(.
از این مطلب چنین برداشت می شود که خزانۀ پادشاه که در کتاب خانۀ بابل قرار 
داشته جست وجو شده است؛ ولی مشخص نیست چرا طومار در قصری در والیت ماد پیدا 
شده است؟ جالب است که هیچ یک از منابعی که در بخش آغازین این مقاله از آن ها یاد 
شد و از کتاب قائم مقامی استفاده کرده اند -ازجمله خودش- به این نکته اشاره نکرده اند 
و از کنار آن گذشته اند. ولی قبل از همۀ آن ها لوی )1334، ج1، ص253( در نقل ترجمۀ 

األصحاح  تفسیر سفر عزرا:  برای منونه   .1
السادس:

 https://www.coptstoday.com/
Archive/Detail.php?Id=544

دائرةاملعارف  املقدس؛  الکتاب  قاموس   .2  
الکتابیة املسیحیة: رشح کلمة أَْحَمَثا/أحمتا: 
القدیم  الفارسی  االسم  من  أرامی  اسم 
عاصمة  هی  و   Ecbatana »هجمتانا« 
میدیا Media و قد وجد بها درج مکتوب 
أورشلیم  الهیکل فی  ببناء  أمر کورش  فیه 
(عزرا 6: 2)؛ و اسمها بالیونانیة أکبتانا و ... 
أحمتا Achmetha کانت عاصمة أستیاجس 
طریق  عن  أُِخَذت  والتی   ،Astyages
األمرباطور الفارسی سیروس Cyrus األعظم 
... وقد ذکرت أحمتا فی الکتاب املقدس فی 

(سفر عزرا 6: 2) باسم »أحمثا«:
https://st-takla.org/Full-Free-
Coptic-Books/FreeCopticBooks-
0 0 2 - H o l y - A r a b i c - B i b l e -

Dictionary/01_A/A_109.html
 3. در عربی هم به همین صورت ַאְחְמָתא 
با تلفظ ahmetha است (به نقل از پروفسور 

کهن).

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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این قسمت از کتاب عزرا، قدری متفاوت عمل کرده است. او در ترجمۀ حرف ربط بین 
بندهای 1 و 2 فصل ششم، به جاِی »واو عطف«، از حرف ربط هم پایه سازِ »ولی« استفاده 
کرده و درواقع، ظاهراً چنین برداشت کرده است که در این بند نوعی تناقض معنایی وجود 

دارد و به نوعی آن را اصالح کرده است:
آنگاه داریوش پادشاه فرمان داد تا در کتاب خانۀ بابل که خزانه ها در آنجا بود تفحص 
کردند؛ ولی در قصر احمتا )همدان( که در والیت ماد است، طوماری یافت شد و تذکره ای 

که در آن بدین مضمون مکتوب بود...
گرچه این تغییر، مسئله را حل می کند، ولی این گفته با اصل متن برابر نیست و 

الحاقیه ای مبتنی بر تفسیری جدید تلقی می شود.
درمقابل، برخی محققان )به نقل از: Fensham, 1982, p128) بر این نظرند که در اینجا 
بابل اصطالحی گسترده تر از نام یک شهر است؛ یعنی متن به نام استان و نه به نام شهر 

اشاره می کند.
ازطرف دیگر، براساس نوشته های گزنفون به نقل از: (Grabbe, 1998, P21) کوروش، 
زمستان را در بابل به سر می برد، بهار را در شوش و تابستان را در اکباتان؛ بنابراین ممکن 
است جست وجو براساس دستور داریوش از شهر بابل آغاز شده باشد، ولی سرانجام این 

فرمان در اکباتان کشف شده باشد.
به ادامۀ متن و موضوع کتاب خانۀ بابل بازگردیم. برای بررسی دقیق تر مسئله، فصل 
پنجم، بند 17، )صص 892-893( و فصل ششم، بندهای 1 و 2، )ص839( از کتاب عزرا 

را بازمی خوانیم:
5)17(: پس حال اگر به َملِک خوش آید در خزانه خانۀ1 َملِک که در بابل است تفحص 
کرده شود که آیا چنین باشد که از کورش َملِک فرمانی به خصوِص بنانمودِن این خانۀ خدا 

در اورشلیم صادر گردیده است و َملِک، مراد خود را دربارۀ این کار به ما بفرستد.
بابل  داد که در کتاب خانه، جایی که خزینه های  فرمان  َملِک  دارایُوِس  6)1(: آنگاه 
محفوظ بود تفحص کرده شود. 6)2(: و در اَحِمثا در بارگاه کشور مداین طوماری یافت شد 

و در آن تذکره]ای[ بدین مضمون نوشته بود. 6)3(: در سال...
در ترجمه ای جدیدتر )کتاب مقدس ترسایان: عزرا، 2003، ص22( چنین آمده است:
6)1(: آنگاه داریوش پادشاه، دستور داد تا در خانه خزانه ها، جایی که بایگانی را در 
بابل2قرار می دادند3، تحقیقاتی به عمل آورند. 6)2(: و در اکباتان4، دژی که در ایالت ماد است، 

طوماری یافتند که بر آن چنین نوشته شده بود: یادداشت5.

ــدس  ــاب مق ــر (کت ــه ای دیگ 1.   در ترجم
به جــای  عــزرا، 2003، ص21)  ترســایان: 
»خانه خزانه هــا«  ترکیــب  »خزانه خانــه«، 
آمــده و اشــاره شده اســت کــه »منظــور، آن 
بخــش از کاخ ســلطنتی اســت کــه اشــیاء 
ــداری  ــاهان نگه ــی پادش ــی و بایگان قیمت
ــاب مقــدس ترســایان: عــزرا،  می شــد« )کت

.(d 2003، ص22، زیرنویــس
 2. »کلمــۀ »بابــل« در معنای کلــی، احتاماًل 
ــاب  ــت دارد« (کت ــن دالل ــام رسزمی ــر مت ب
ص22،   ،2003 عــزرا،  ترســایان:  مقــدس 

.(f ــس زیرنوی
ــاِی  ــۀ کتاب ه ــی: »در خان  3. »تحت اللفظ
(کتــاب  خزانه هایِ به امانت گذاشته شــده« 
ص22،   ،2003 عــزرا،  ترســایان:  مقــدس 

.(e ــس زیرنوی
یعنــی  »احمتــا«،  »تحت اللفظــی:     .4
اکباتــان یــا هــامن هگمتانه (کتــاب مقدس 
.(g ترســایان: عــزرا، 2003، ص22، زیرنویس

 5. »تحت اللفظــی: »یــادگار« یــا »یادنامــه« 
کــه داللــت دارد بــر ســندی کــه در بایگانی 
مقــدس  (کتــاب  می شــود«  نگهــداری 
.(h ترســایان: عــزرا، 2003، ص22، زیرنویس

غالم رضا عزیزی 
 عامدالدین فیاضی 
علی اکرب خدری زاده 
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در ترجمه ای انگلیسی از همین بندها آمده است:
6 : THEN King Darius made a decree, and they searched the archives where 

the documents were stored in Babylon. 6(2): But it was in Ecbatana, the capital in the 

province of Media, that a scroll was found on which this was written: “A record”. (Holy 

Bible: NRSV, 2009, p611).

همچنان که مشاهده می شود در ترجمۀ فارسی کتاب عزرا، فصل ششم، بند 1، عبارت 
»کتاب خانه جایی که خزینه های بابل« و در ترجمه ای دیگر »خانه خزانه ها، جایی که بایگانی 
 the archives where را در بابل« آمده است؛ درصورتی که در انگلیسی، این عبارت به آرشیو
the documents were stored in Babylon ترجمه شده است. در ترجمه های انگلیسی دیگری 

از همین بند به آرشیو سلطنتِی بابل (van Wijk-Bos, 1998, p13, p30)، و حتی آرشیو اکباتان 
(Blenkinsopp, 2001, p45) اشاره شده است. ترجمۀ عهد عتیق از همین بند نیز به آرشیو 

 Holy Bible: NRSV, 2009,) 2سلطنتی که مدارک1 در آن نگهداری می شوند، اشاره دارد
.(p611

استفاده از واژه های کتاب خانه، آرشیو سلطنتی و خزانه در ترجمه های انگلیسی و 
فارسی کتاب عزرا، ضرورت خوانش متن عبری را پیش آورد.

موضوع را با استاد پروفسور گوئل کهن در میان گذاشتم و از ایشان درخواست کردم 
تا موضوع را با متن اصلی عبری مقایسه کنند. نتیجۀ بررسی مقایسه ای فارسی، انگلیسی 
א آمده است:  י ִגְנַזָיּ֛ א ִדּ֧ ית ִסְפַרָיּ֗ ֵב֣ רּו ׀ ְבּ و عبری نشان داد که در اصِل بند به زبان عبری: ּוַבַקּ֣
Search was made in the house of the rolls, where به معنی: جست وجو در کتاب خانه یا 

محل طومارهای موجود در آرشیو در گنجینه.
א(: کتاب خانه )یا محل نگهداری طومارها(. تورات خطی هنوز هم در  ית ִסְפַרָיּ֗ )ֵב֣
کنیسه های یهودیان به صورت طومار یا صحیفۀ یکپارچه به صورت رول در محل یا اتاقک 

ویژه ای به عنوان مقدس ترین مکان کنیسه نگهداری می شود.
ה به کار رفته است: »در جا یا محلی  ָמּ֖ ין ַתּ א ְמַהֲחִת֥ י ִגְנַזָיּ֛ در اصل بند به زبان عبری: ִדּ֧
که خزانه ها )گنجینه ها( نگهداری می شود«.3پوالسکی (Polaski, 2012, p46, note 27) نیز با 
 ]Dachrannaya[ استناد به واژه های هم ریشه با واژۀ آرامی به کاررفته در کتاب عزرا ָּדְכָרַנָּיא
)فصل 4، بند 15( و ִּדְכרֹוָנה ]Dichrunna[ )فصل 6 بند 2( و با اشاره به فصل 6، بند 1 
کتاب استر ]ֵסֶפר ַהִּזְכרֹנֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים: کتاب ثبت وقایع تاریخ /روزگار([، نتیجه گرفته که 

این واژه در معنای آرشیو به کار رفته است.

1.  documents
2. کوگان و دیگران در توضیحات بند سه 
 Coogan) تا پنج این فصل، در زیرنویس
به نکته ای مهم   (p683 ,2018 ,& other
از  یافت شده  نسخۀ  که  کرده اند  اشاره 
فرمان کوروش در قرص احمتا که بر ابعاد و 
ساخت بنا تأکید دارد، نسخۀ آرشیوی فرمان 
بوده است؛ درمقابل نسخۀ عمومی آن که در 
بندهای یک تا چهار فصل اول کتاب عزرا به 
آن اشاره شده است و اذعان دارند که رابطۀ 

بین این دو نسخه مشخص نیست.
و  فارسی  انگلیسی،  مقایسه ای  ترجمۀ   .3

عربی، از پروفسور گوئل کهن است.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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نکتۀ دیگری در بند پانزدهم فصل چهارم کتاب عزرا )ص890(، آمده است که ازنظر 
بررسی آرشیو در این دوران اهمیت دارد: »تا آنکه در کتاِب تواریخ اجداَدت تفتیش کرده 

شود1 ...«.
در ترجمۀ انگلیسی هم به »سال نامه های نیاکان« اشاره شده است:

4 : So that a search may be made in the annals of your ancestors. You will 

discover in the annals that this is a rebellious city … (Holy Bible: NRSV, 2009, p610).

در ترجمه ای دیگر )کتاب مقدس ترسایان: عزرا، 2003، ص19(، عبارت »یادنامۀ 
پدرانت« آمده است.

مترجمان فارسی کتاب عزرا )2003، ص19، زیرنویس x(، با ارجاع به بند 23 فصل 
دوم و بند نخست فصل ششم کتاب استر، منظور از یادنامه را »گزارش های قدیمی دربار« 

دانسته اند.
ریپکا )1381، صص 47-48( نیز با اشاره به کتاب استر دراین باره نوشته است:

به شهادت کتاب استر در بخش عهد عتیق کتاب مقدس ]تورات[، در دربار ایران باستان 
وقایع نویسی معمول بود.2 پادشاه اخشوروش3 )خشایارشا؟( چون خوابش نمی برد دستور 
داد برایش کتاب تاریخ )سفر هزیکرونوت4( بخوانند. کتاب مقدس این نام را با کلمات 
دیبره حیامیم5 ]ִּדְבֵרי ַהָּיִמים[ که به آن اضافه کرده است »کتاب تذکرۀ تواریخ ایام6« معنی 
می کند. اولین تسمیه ای که به عمل آمد، به طور شگفت انگیزی، نام یونانی این گونه نوشته ها 
را در روزگار ساسانیان به خاطر می آورد که آگاتیاس7 آن را خاطرات شاهانه8 نامیده است. 

شاید عنوان قدیمی سال نامه های شاهی تا زمان ساسانیان به جای مانده بوده است.
ولی منظور از تواریِخ اجداد، یادنامۀ پدران، دیبره حیامیم، تذکرۀ تواریخ ایام، خاطرات 
شاهانه یا سال نامه های شاهی، در تورات/کتاب عزرا و کتاب استر دقیقاً چیست و با 

کتاب خانه و آرشیو چه ارتباطی دارد؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است دیگربار به منبع اصلی مراجعه کنیم. اصل بند 
י  א ִדּ֣ ַנָיּ֜ ְסַפר־ ָדְּכָר֨ י ְיַבַקּר֩ ִבּֽ 15 از فصل 4 در کتاب عزرا به زبان عبری چنین است: ִדּ֡

]ֲאָבָהָתְך[:

that search may be made in the book of the records of your fathers

ַכּח  عبارت ֵבּית ִסְפַרָיּא دو بار در این بند آمده است. بار دوم چنین است: ּ֠וְתַהְשׁ
ר ָדְּכָרַנָיּא֮ ְוִתְנַדּע֒: ְסַפ֣ ִבּ

so you shall find in the book of the records, and learn that

کتاب سوابق یا دفتر کل ثبت موجودی ها )یا همان بانک اطالعاتی امروزین که با 

1. یزدان پرسـت الریجانـی (1390، ص97) 
ایـن کتاب هـا را درآمـدی بـر خدای نامه هـا 
یـا شـاه نامه های دوران بعـد دانسته اسـت.

2. ریپـکا (1381، ص47، زیرنویـس 5) در 
ایـن قسـمت شـواهدی از کتـاب اسـرت بـه 
ایـن رشح نقـل کرده اسـت: »پـس ایـن امـر 
را تفحـص منـوده صحیح یافتند و هـر دوی 
ایشـان را بـر دار کشـیدند و ایـن قصـه در 
حضور پادشـاه در کتـاب تواریخ ایام مرقوم 
شـد« (اسـرت، فصـل 2، بنـد 23)؛ و: »در آن 
شـب خـواب از پادشـاه برفت و امـر فرمود 
کتـاب تذکـرۀ تواریـخ ایام را بیاورند تـا آن را 
در حضور پادشـاه بخوانند« (اسـرت، فصل 6، 
بنـد 1)؛ و نیـز: »... آیا در کتـاب تواریخ ایام 
پادشـاهان مادی و فارس مکتوب نیسـت؟« 

(اسـرت، فصل 10، بنـد 2)«.
3.  Achasweros
وقایـع/ ثبـت  ]یـا  خاطـرات  کتـاب   .4

رویدادهـا[: sefer hazzichronot ]درواقـع 
ַהִּזְכרֹנֹות  ֵסֶפר  َهزیخرونـوت  ِسـِفر 
صحیـح اسـت[ (به نقـل از پروفسـور کهن).

عـربی  زبـان  بـه   dibre hayyamim  .5
به معنـای ]بیـاِن[ وقایـع ]روزانـه[ (هریـک 
ریپـکا، 1381،  از  (به نقـل  روزهاسـت  از) 

.(8 زیرنویـس  ص47، 
6. کمی قبل به نقـل از ریپکا (1381، ص47، 

زیرنویس 5) به این نکته اشـاره شد.
بـه  ملقـب   Agathias« آگاتیـاس   .7
یونانـی  مـورخ  و  شـاعر   ،Scholastikos
در  (536-582م)  صغیـر  آسـیای  مـردم  از 
اشـعاری  و  پرداخـت  ادبیـات  بـه  جوانـی 
عاشـقانه (Erotika) رسود؛ سـپس، متوجـه 
تاریخ نویسـی شـد. کتـاب تاریخـش شـامل 
پنـج جلـد اسـت. مأخـذش بـرای توصیـف 
ایرانـی  وقایع نامه هـای  ایـران  جنگ هـای 
بـوده کـه رسگیـوِس مرتجـم بـرای او تهیـه 
بخـش  ایـن  (آخـر  کرده اسـت.  ترجمـه  و 
»نوشـته های بازپسـین دوران ساسـانیان«) 
در   ”Reitzenstein“ مقالـۀ  از  مأخـوذ 
 .»1/1 ج   ،Paulys Real-Encyclopaedie
 ،48-47 صـص   ،1381 ریپـکا،  از  (به نقـل 

زیرنویـس).
8. basilika apomnemoneumata

غالم رضا عزیزی 
 عامدالدین فیاضی 
علی اکرب خدری زاده 
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استفاده از آن، فرآیند جست وجو یا سرچ را انجام می دهیم(؛ درواقع در متن عبری کتاب 
عزرا، واژۀ ֵסֶפר: SEFER با تلفظ فونتیکی )séfer(، اسم مذکر به معنی »کتاب« است.

واژۀ دیگری که دراین ارتباط در کتاب عزرا آمده است، خزانه است. در بند 17 فصل 
پنجم در ترجمۀ فارسی »خزانۀ پادشاه« و در ترجمه های انگلیسی عبارات 

in the king’s treasure house و in the royal archives آمده است. در اصل بند به زبان عبری 
א به کار رفته است.1 א ִדּי־ ַמְלָכּ֣ ית ִגְּנַזָיּ֜ ֵב֨ ַקּר ְבּ ְתַבּ عبارت ִי֠
ית: بِیت یا بَییت در زبان عبری به معنی خانه است. ֵב֨

א: گینَزیا2در زبان عبری کالسیک به معنای خزانه یا گنجینه و آرشیو است. شایان  ִגְּנַזָיּ֜
ذکر است که در زبان عبری مدرن از صورت عبری شدۀ واژۀ فرانسوی آرشیو، یعنی 

»ַאְרִכיב« Arkiv یا »ַאְרִכיֹון« Arkiun نیز استفاده می شود.3

در قاموس کتاب مقدس )هاکس، 1394، ص20(، ذیل مدخل احمتا همین واژه 
به ادارۀ ضبط مراسالت ترجمه شده است. در بند 20 فصل هفتم کتاب عزرا )ص896( 
آمده است: »و بقیۀ ضروریات خانۀ خدایت که بر تو الزم است که بدهی از خزینه خانۀ َملِک 
بده«؛ و در ترجمه ای جدیدتر از این بند )کتاب مقدس ترسایان: عزرا، 2003، ص26(، 

آمده است:
7)20(: و آنچه که باز برای خانۀ خدایت الزم است و برعهده ات می باشد که تهیه کنی، 

آن را به هزینۀ خزانۀ سلطنتی تهیه خواهی کرد.
7 : And whatever else is required for the house of your God, which you are re-

sponsible for providing, you may provide out of the king’s treasury (Holy Bible: NRSV, 

2009, p613).

א׃ از خزانۀ سلطنتی. י ַמְלָכּֽ ית ִגְּנֵז֥ اصل بند به زبان عبری این چنین است: ִמן־ ֵבּ֖

8. قرص احمتا خزانۀ شاهان هخامنشی یا مادی؟
پیش ازاین دربارۀ برداشت دیگری که می توان از این متن داشت صحبت شده است )عزیزی، 
1386، ص106(؛ ولی الزم است برای تکمیل آن بحث و مقالۀ حاضر، این موضوع بار 
دیگر با شواهد و برداشت هایی تازه بررسی شود. آنچنان که از کتاب عزرا برمی آید، 
دست کم یکی از خزانه هایی که در آن اسناد نگهداری می شده، در حوزۀ جغرافیایی ماد 
قرار داشته است و دست کم از زمان کورش هخامنشی فعال بوده است. اطالعات دیگر 
نیز بر این موضوع صحه می گذارد. برای نمونه آگاهی هایی موجود است که در هر سه 
پایتخت امپراتوری هخامنشی یعنی شوش، بابل و اکباتان، آرشیو سلطنتی وجود داشته است 

از پروفسور  1. ترجمۀ فارسی لغات عربی 
گوئل کهن است.

2. گنج در فارسی و کنز در عربی.
3. ترجمۀ مقایسه ای انگلیسی، فارسی و عربی 

از پروفسور گوئل کهن است.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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 Sayce,) و می دانیم که نویسندۀ کتاب استر، در آرشیو سلطنتی شوش کار می کرده است
p104 ,1889). هم چنین ازطریق آگاهی هایی که توسط کتزیاس )کتسیاس(1، پزشک دربار 

داریوش دوم و پسر و جانشین او اردشیر دوم )خدادادیان، 1376، ص145(، به دست 
ما رسیده است می دانیم در این آرشیوها اسنادی بر کاغذهای پوستی )پارشمن( وجود 
داشته است (Sayce, 1889, p104) و اسنادی که در این آرشیوها نگهداری می شده ازلحاظ 
موضوعی متنوع بوده است. برای مثال کتزیاس بیان کرده است که نام پادشاهان آشور را از 

.(Fried, 2012, p18) آرشیوهای سلطنتی پارسی به دست آورده است
پس شواهد تاریخی و گواهی های عرضه شدۀ فوق از موّرخان دوران باستان، بر وجود 
آرشیو سلطنتی در سرزمین ماد و در شهر هگمتانه در دوران شاهان هخامنشی داللت دارند؛ 
ولی این شواهد به تنهایی نمی توانند تأییدی بر وجود آن آرشیو در دوران مادها باشند؛ در 

اینجا ناگزیر باید از شواهد دیگری مدد گرفت.
براساس گفتۀ هرودوت )1382، ج1، ص180( -که کتابش را درحدود سال 440 
پیش از میالد نوشته است- رسِم دیوکس/دیااکو )701-655 ق.م2( پادشاه ماد، چنین بود 
که »خالصۀ مرافعات را کتباً برای او به قصر می فرستادند و او برای هر کاری که به او 
مراجعه می شد، پس از قضاوت، حکمی صادر می کرد و پس می فرستاد«. پس در سرزمین 
ماد استفاده از خط و نوشته رواج داشته است؛ ولی این نکته هم بر وجود آرشیو و نگهداری 

اسناد داللت ندارد.
دربارۀ احمتا، اکماتا، اَحِمثا، اکباتان یا هگمتانه پیش ازاین صحبت شد. بازهم بنابه 
گواهی هرودوت )1382، ج1، ص187( می دانیم یکی از خزانه های مهم دوران مادها، 

خزانۀ سلطنتی اکباتان بوده است:
وقتی دیوکس... سلطۀ خود را مستقر یافت، مادها را مجبور کرد شهری واحد برای 
خود بسازند و تمام کوشش خود را در آن به کار اندازند و دیگر توجهی به دهکده های 
قدیم خود نداشته باشند. چون در این امر نیز مادها از او پیروی کردند، او به ساختن قلعه ای 
وسیع و مستحکم دست زد که حصارهایی متمرکز از داخْل گرد آن قرار داشت. این همان 

قلعه ای ست که امروز اکباتان نامیده می شود.
طرز قرارگرفتن این حصارها طوری بود که هریک از آن ها فقط به اندازۀ دندانه های 
خود از حصار مقدم، بلندتر بود. وضع طبیعی این نقطه -که به صورت تپه ای مجزا از دیگر 
قسمت هاست- تااندازه ای به پیش آمد این وضع کمک کرده است. بااین حال، این طرز 

ساختن حصار تا اندازۀ زیادی عمداً چنین انجام شده است.
جمعاً تعداد هفت حصار موجود است و کاخ شاهی و خزاین پادشاه در داخل آخرین  1. Ktesias (Ctesias)

2. خدادادیان، 1376، ص129.

غالم رضا عزیزی 
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حصار قرار دارد. طول طویل ترین این حصارها با طول حصار آتن برابر است. این پنج 
حصار هریک دندانه هایی به رنگ های مختلف دارند که چنین است: حصار اول به رنگ 
سفید، حصار دوم به رنگ سیاه، حصار سوم ارغوانی، حصار چهارم آبی و حصار پنجم 
سرخ نارنجی رنگ؛ و اما دو حصار آخر، یعنی حصار ششم و هفتم یکی نقره ای فام و 

دیگری طالیی رنگ است.
نوشتار هرودوت هم تأکیدی است بر وجود خزانۀ پادشاهی ماد در درونی ترین قسمت 
باروها و حصارهای هفت گانه؛ بنابراین به نظر می رسد می توان شروع نگهداری اسناد و 
مدارک را در محلی معین در ایران، فراتر از دوران هخامنشی و به دوران مادها1بازگرداند.

9.  نتیجه گیری
باتوجه به نکات مطرح شده به طور خالصه باید خاطرنشان کرد:

»به مفهوم دقیق کلمه«، هر سه مفهوم، یعنی، هم اصطالح آرشیو (ַגנַזך, ַאְרִכיב, ֵּבית 
ثبت  کل  دفتر  اصطالح  هم  و  ִסְפַרָיּא)  (ֵבּית  کتاب خانه  اصطالح  هم  ְגִניָזה)،  ְגָנִזים, 
ר ָדְּכָרַנָיּא֮)، به عنوان شاهدی بر وجودشان در ایران باستان، به طور مجزا  ְסַפ֣ اطالعات2(ִבּ

در کتاب عذرا آمده اند.
از  به تبعیت  مقاله،  این  آغاز  در  یادشده  نویسندگان  همۀ  تقریباً  آنکه  دیگر  نکتۀ 
قائم مقامی سابقۀ وجود آرشیو در ایران را به دورۀ هخامنشی بازگردانده اند؛ بدون آنکه برای 
راستی آزمایی نظر او تالشی بکنند و یا دستِ کم به منبع اصلی )یعنی کتاب عزرا به زبان 

عبری و حتی به زبان انگلیسی یا فارسی محدودی که وجود دارد( مراجعه کنند!
دیگر آنکه تقریباً هیچ یک از این افراد به منبعی غیراز کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد 
تاریخی یا ارجاعات منتج از آن مراجعه نکرده اند و یا دست کم ارجاعی مستقیم یا دقیق 
به منبعی دیگر نداده اند. باتوجه به آن که اغلب این افراد، در رشته ای غیراز تاریخ تحصیل 
کرده اند، آیا می توان نتیجه گرفت که ناآشنایی با روش تحقیق در تاریخ )به ویژه نقد درونی 

و بیرونی رویدادها( در کاستی های مطرح شده، دخیل بوده است؟

پژوهش آتی
آنچه گفته شد با تکیه بر منابع نوشتاری تاریخی دربارۀ وجود آرشیو در دوران هخامنشی 
است که تداومی از دوران ماد بوده است. شواهدی باستان شناختی مانند کشفیات هفت تپه و 
تل ملیان از نگهداری اسناد نزد عیالمیان -پیش از تثبیت حکومت مادها- نیز موجود است که 
خود می تواند موضوع پژوهش های بعدی دربارۀ تعیین محل های نگهداری، تشریح موضوع 

1. پیش ازاین، عزیزی (1386، ص106) هم با 
دالیل و شواهدی کمرت این را حدس زده بود.

2.  یا بانک اطالعاتی به مفهوم کنونی.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران



178
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

اسناد و مدارک، و شواهد تاریخی دال بر نگهداری اسناد و مدارک در سرزمین ایران باشد.

تشکر
از زحمات استاد فروتن جناب آقای پروفسور گوئل کهن، تشکر و قدردانی می کنیم.
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