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 هخامنشان دوره در يمعمار يها وهیش

 

 

دانشجویان ، که براي دانلود جدیدترین مقاالت معماري ، نقشه هاي معماري و سازه ، عکس هاي معماري ، آموزش نرم افزارهاي معماري و سه بعدي و هر آنچه 

  ..سازمان ها و شرکت هاي معماري و عمران به آن نیاز دارند به وب سایت پارسیان کد دات آي آر مراجعه کنید
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 هخامنشان دوره در يمعمار يها وهیش

 ها یونیا یدست هنر و نیالنهر نیب بر مشرف مرتفع مناطق در جیرا ستوندار يها کاخ يمعمار يها سنت از يریگ بهره با انیپارس

)INONIENS (وشیدار و کوروش يها ییگشا کشور یپ در که اند کرده استفاده یمردمان کهن يهنر يها سنت از کاخ ناتییتز ،در 

 يهنر زشیآم در شهیر خود که بود يهنر یدگیچیپ ، يهنر يها سنت نیا بارز یژگیو.  بودند وستهیپ پارس يپا نو يامپراطور به

 . ...داشت آن

 

 به که بودند کرده حفظ را یراثیم پارس، انیسپاه دست به خود سقوط زمان تا بابل و آشور مغلوب يها يامپراطور يسو کی از

 .کرد یم تجسم شیخو هنر در را یجهان عناصر که یراثیم یعنی انیسومر عصر در دور يها گذشته

 

 يرگریتصو نیمضام از يشمار ها یقیفن باالخص و ها ی،آرام ترانهیمد یشرق ساحل در LEVANT لوان مناطق مردم گرید يسو از

 و یپادشاه سازمان سقوط با کنیل. بودند کرده حفظ بودند، گرفته هیعار به اژه يایدر هیحاش مناطق و ،مصر نیالنهر نیب از که را

 شده نیکجانشی یتازگ به که انیپارس لذا. شد سپرده یفراموش به هیاول يا اسطوره می،مفاه آن عیوس يادار و ییاجرا ستمیس

 شکل يهنر متعارض گاه و مختلف مکاتب از که دیرفتیپذ را يبودند،هنر دهیرس دوره آن يها ملت يسرور مقام به و بودند

 بود،غنا يو يها نیسرزم مردم و پادشاه شکوه خدمت در که را انیپارس يدربار ،هنر ونانی هنر از يهنر يها هیعار. بود افتهی

 .دیبخش

 

 در یهخامنش يها کاخ ینییتز هنر هیاول شکل نینخست چند هر وشیدار و کوروش سلطنت عصر در ینییتز هنر شرفتیپ و رشد

 ناتییتز از مانده يبجا قطعات يرو بر. است افتهی گسترش مرحله دو در هنر نیا که میدان یامروز،م اما شود یم دهید پاسارگاد

 و آشور انیخدا نگهبان که نمیب یم را برجسته نقش يا مجموعه ، عام بار تاالر همان با پاسارگاد در ریکب کوروش کاخ يحجار

 نگهبان و گاو ـ انسان شکل به دیخورش يخدا نگهبان:اند شده دهیآفر کاخ نیا خود هیاول نینماد میمفاه از فارغ یول بودند بابل

 کپارچهی یسنگ شکل به که تاالر یجانب يها درگاه از یکی يرو بر و يورود کاخ در مقابل در یماه ـ فرشته شکل به یتباه يخدا
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 که دارد آن گواه)  است رفته نیب از بایتقر امروزه که( زبان سه به يا بهیکت وجود که نمیب یم را یانسان نقش است، برجا پا هنوز

 هیعار به انیمصر مقدس يرگریتصو هنر از رسد یم نظر به که شاخ سه تاج واقع به. باشد یم ریکب کوروش از يریفوق،تصو نقش

 واسطه نقش مصر و رانیا فاصل حد در لوان منطقه و بود نشده فتح انیپارس توسط هنوز مصر هنگام آن در ـ است شده گرفته

 یهانیک نگهبان نقش هیشب یحام فرشته نقش که است يا گونه به آن يها بال زین و ـ بود کرده فایا يهنر انتقال نیا در يا

 انسان از یآرمان يریتصو انگریب نقش نیا فیشر و بینج چهره. سازد یم متبادر ذهن در را بابل و آشور معابد شده فراموش

 نیچن هیارا که است شده مشخص شیخو يایرعا با کوروش يمدارا و شامح استیس از یکاف شناخت لیدل به امروزه که است

 ییشناسا پالیبن آشور يها برجسته نقش يرو بر آن مشابه نمونه که یالمیع لباس. باشد ینم ربط یب احتیس نیا با يریتصو

 که سازد یم يادآوری را منطقه آن یبوم یپادشاه دارد،سنت آن به یزمان تقدم قرن کی حدود در یزمان نظر از و است شده

 واناتیح نقش با زین یاصل يها دروازه. سازند مرتبط سنت نیا با را خود که داشتند یسع منطقه نیا به وارد نو و مهاجر انیپارس

 آن در که يآشور يها کاخ ناتییتز از ها برجسته نقش نیا.  اند رفته نیب از بایتقر امروزه که بودند افتهی نییتز يا الجثه میعظ

 486 تا 521 يها سال فاصله در که بود وشیدار نیا حال نیا با. اند شده گرفته ،الهام است داشته وجود آنها دنید امکان زمان

 را هنر نیا قواعد زین يو نانیجانش که يا گونه به کرد تیحما آن از و دیبخش ثابت یشکل یهخامنش يدربار هنر به الدیم از قبل

 .کردند دنبال را آن و رفتندیپذ

 

 ، بود آورده دست به فتوحات نیا از که یقدرت و يامپراطور انیاغی بر اش یپادشاه نخست سال2 در وشیدار یمتوال يها يروزیپ

 عیوقا و يدادهایرو بار نینخست يبرا. است شده دهیکش ریتصو به ماد و نیالنهر نیب جاده بر مشرف ، ستونیب صخره در سرانجام

 سنت در شهیر توان یم را یتیروا نیچن. است شده دهیکش ریتصو به يا حادثه نه و یبیترک شکل به پادشاه کی دوران یخیتار

 الهام آن از زین وشیدار که دانست آن از قبل سال هزار دو در آکد يفرمانروا ر،یکب نیس نارام یپادشاه عصر در نیالنهر نیب يجار

 .بود گرفته

 

 نقش و است شده حک سنگ يرو بر يو يپا ریز در که مینیب یم را وشیدار یاصل دشمن گوماتا، ری،تصو برجسته نقش نیا در

 يرو شیپ اند،در ستادهیا صف به و شده بسته آنها يپا و دست که یحال در مغلوب يها ملت ندگانینما عنوان به گرید افراد
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 است گرفته قرار بالدار يا حلقه انیم در که مینیب یم را ییخدا ریتصو ، ها نقش نیا فراز بر. است شده دهیکش ریتصو به وشیدار

 دارد آشور پادشاهان یحام دیخورش يخدا با ياریبس شباهت خدا نیا. کند یم برگزار را يو به احترام و سپاس مراسم وشیدار و

 ری،تصو فوق نقش است نیا رسد یم تر یواقع نظر به که آنچه اما. بودند گرفته الهام انیمصر دیخورش حلقه از زین آنها که

 یمضمون چگونه که است نیا در مهم نکته.  است یهخامنش سلسله مددکار و یحام ان،یرانیا ای انیآر يخدا ، اهورامزدا

 دهیآفر را يا دهیچیپ یینمادگرا و است، شده رفتهیاست،پذ هیاول ارزش فاقد که یهانیک يا اسطوره دادن نشان يبرا يریتصو

 پهن يها نیچ ستونیب برجسته نقش در.  است ختهیآم هم در گریکدی با به را يدیجد یخداشناس و یپادشاه يدئولوژیا که است

 ونانی یمذهب مرکز در DELPHES دلف در SIPHNOS فنوسیس نهیگنج در انیونانی يحجار نمونه از انهیناش يدیپادشاه،تقل لباس

. رندیبگ الهام یمدل نیچن از بودند مجبور انیپارس که رسد یم نظر به میبگو سخن تر حیصح یشکل به بخواهم اگر. باشد یم میقد

 دهیکش ریتصو به اورارتو و لرستان در شتریپ که یبوم هنر سنت با لباس نیچ دادن نشان با تا داشتند یسع انیآشور خالف بر رایز

 .سازند برقرار رابطه گرید بود،بار شده

 

 .سازند خود آن از را هنر نیا خود گستر جهان یپادشاه ثبات انیب يبرا که داشتند کار،قصد نیا با آنها

 

 

 يامپراطور يدئولوژیا خدمت در هنر

 نیبود،ا آمده دست به یقطع طور به که خود ییابتدا يروزیپ گرفتن نظر در بدون خود آرامگاه و ها کاخ ناتییتز در وشیدار

 در. سازد یم مرتبط يتر عیوس گستره در ریکب ،کوروش صلح آرمان با را آن يو بیترت نیا به. است کرده انیب را يدئولوژیا

 یبیترک جنبه نگاه نیا ان،یالمیع ینییآ یباستان مکان مجاورت در واقع رستم نقش یسنگ يها وارهید دل در وشیدار آرامگاه

 يورود وانیا هیشب و است شده گرفته هیعار به يمصر هنر از که شود یم دهید يآرامگاه،سردر يورود فراز بر. ردیگ یم خود به يتر

 دوسره گاو ینییتز يها سی،سرو است برده کار به را آنها زین کوروش شتریپ که آن يها ستون سر و است یهخامنش ستوندار کاخ

 تخت و شوش يها کاخ ساخت در بعدها ند،یآ یم شمار به انیپارس هیاول هنر جزو که ها مجسمه و ها نقش نیا.  باشد یم
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 شکل یگلدان يها ستون سر با زین و اند شده گرفته هیعار به لوان مردم هنر از که ستون سر يطومار رینظ يعناصر با دیجمش

 .است شده لیتکم ها ستون یونانی شال و بدنه و يمصر

 

 باشد یم ریمالم ـ ذهیا در شده افتی نمونه از يدیتقل که شود یم دهید طبقه دو در ییسکو آن داخل دیشا ای و کاخ نیا وانیا در

 خود يها برجسته نقش در انیآشور نیهمچن. است دهیآفر سنگ يرو بر الدیم از قبل دوم هزاره اواخر در یالمیع يشاهزاد که

 وشیدا. اند گرفته دست بر را تخت نیا يریاساط کریپ پهلوان يها ستون بار نیا اما اند داده نشان را یسلطنت تخت از يریتصو

 نیا از کی هر و باشند یم مغلوب يها ملت ندهینما که است کرده استفاده يافراد نقش از کریپ پهلوان يها ستون يجا به

 ریاس مذکور افراد که است معنا بدان نیا.  هستند مسلح افراد نیا از یبرخ. کرد ییشناسا آنها لباس به توجه با توان یم را افراد

 .داشتند یزندگ حق یهخامنش يامپراطور يها نیسرزم در که شدند یم محسوب آزاد یمردمان آنها بلکه آمدند ینم شمار به

 

 نشان مقدس آتش فراز بر که است اهورامزدا به احترام يادا و میتکر حال ،در است نشسته کیسمبل تخت يرو بر که پادشاه

 یباستان مذهب که است نشده ،ثابت است بوده انیرانیا باستان مذهب عناصر از یکی آتش که نیا وجود با. است شده داده

 .است بوده یزرتشت ان،یرانیا

 

 دیجمش تخت و شوش

 خود اقامت يبرا صرفا زین را شوش يها کاخ يو یول داشت بابل در خود یزمستان اقامت يبرا را یکاخ شتریپ وشیدار که چند هر

 ارشاهیخشا که کردند یم عبور یباشکوه دروازه از دیبا یسلطنت شهر سمت از ها کاخ به دنیرس يبرا. نهاد بنا زمستان طول در

 یعیطب يها اندازه از تر بزرگ که داشت قرار مصر در شده ساخته مجسمه دو دروازه نیا يسو دو در. دیرسان انیپا به را آن ساخت

 MECQUENEM مکنم قبال اما است رفته نیب از شده کشف سرمجسمه. شد دایپ 1971 سال در آنها از یکی فقط و بودند

 نیا مسأله نیهم. بود کرده دایپ محل آن يها سنگ از شده ساخته گرید قطعات با همراه را صورت همان با يا سرمجسمه

 مو حلقه فیرد 5 از دهیپوش يو صورت که میکن تجسم ذهن در را پادشاه چهره از يریتصو میبتوان که دهد یم ما به را امکان
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 يزیآم رنگ مجسمه سنگ چون که رسد یم نظر به اما.  است گرفته صورت آن يرو بر یخوب و يقو اریبس کار يهنر نظر از. است

 .بودند نداده قلیص اریبس را بود،آن شده

 

 شمار به افراد ییگردهما يبرا یمحل کوهستان، مردمان یزندگ سنت اساس بر که دارد قرار آپادانا کاخ ، محوطه یشمال ضلع در

 متروکه لیدل به کاخ يپارس،بنا يامپراطور سقوط و اسکندر حمله از پس. است شده ساخته خام خشت از کاخ يبنا. رفت یم

 ساخته منطقه آن يهوا يدما با مطابق که کاخ يها وارهید لعابدار شکوه با و بایز ناتییتز رو نیا از نهاد یرانیو به رو ماندن

 یپارس کمانداران نقش با شوش يها نگاره آجرها، قیدق محل توان ینم گرید که يا گونه به. اند رفته نیب از امروزه بودند، شده

 به که میدار نیقی یول است ها نگاره آجر نیا در يذکر قابل نکته یپارس سربازان نیا شکوه با لباس. کرد ییشناسا کاخ در را

 دهید یناتییتز یگلسرخ يها نیآذ سربازان نیا رنگارنگ و نداریچ لباس يرو بر. کردند ینم استفاده لباس نیا از نبرد و جنگ هنگام

 .کند یم یتداع ذهن در را یمیقد يها قلعه يا کنگره يها برج يمعمار نقوش که شود یم

 

 یم نظر به که کرد سهیمقا دیجمش تخت تراس وارهید يپا در آمده دست به يها پناه جان با توان یم را يمعمار نقوش نیا

 والفواید نظر توان ینم انیجو جنگ نیا پوست رهیت ای و روشن رنگ با رابطه در. داشتند قرار تر مرتفع یمحل در ابتدا در رسد

DIEULAFOY سهیمقا. گردد یم بر آنها نژاد تفاوت به رنگ تفاوت نیا که کرد یم تصور آنها کشف هنگام به که رفتیپذ را 

 کمانداران نقش کنار در. سازد یم مشخص را دو نیا نیب در وحدت و اتفاق ینوع ، پادشاه دانیجاو گارد با کمانداران نیا نقش

 هیعار به بابل و آشور يهنر تمدن و فرهنگ از که دید را یواقع یحت ای و يا افسانه میعظ واناتیح نقش توان یم ، یپارس

 جهینت نیچن توان یم بیترت نیا به. است آنها يا اسطوره و نینماد ارزش از فارغ کاخ نیا در آنها شینما اما.  اند شده گرفته

 ینم هرگز بالدار يها گاو و ندارد ISHTAR شتاریا الهه با يا رابطه چیه یشرق اتیح یشمال ينما در رهایش نقش که گرفت

 .باشند توفان يخدا ADAD آداد از یتجسم توانند
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 از ياریبس که نیا وجود با و دندینام یم سیپرسپول را آن انیونانی که ـ را پارسا يها کاخ مجموع احداث کار وشیدار سرانجام

 تخت. کرد آغاز ـ اند کرده اشاره يشهر نیچن وجود به خود کتب در بعد ها مدت داشتند، مشارکت کاخ نیا ساخت در آنان

 ساکنان نینخست انیالمیع که ،همانگونه داشت قرار شوش مقابل نقطه در که بود پارس يامپراطور یکوهستان تختیپا دیجمش

 المیع یدوگانگ از يدیتقل که یدوگانگ مفهوم وجود. داشتند خود یزمستان تختیپا عنوان به را ANSHAN آنشان ، منطقه

 مناسب و خوب يها سنگ وجود دیجمش تخت در. است شده گر جلوه ها تختیپا مکان نشیگز و ساخت در یحت است باستان

 یبرخ در لعابدار يآجرها از استفاده زین و شده يزیآم رنگ و يحجار ناتییتز با ستوندار يها کاخ يمعمار يبرا را نهیزم یمحل

 .بود آورده فراهم را ها قسمت

 

 يامپراطور اقتدار و شکوه خدمت در هنر

 و ساخت در شده برده کار به منسجم هنر که رسد یم نظر به شوش يها کاخ ناتییتز و يمعمار با سهیمقا در و دیجمش تخت در

 آپادانا،نقش تراس يها وارهید وسط ندارد،در پادشاه شخص باالخص و يامپراطور عظمت و شکوه انیب جز یهدف ها کاخ نییتز

 نشسته یپادشاه تخت يرو بر یبانیسا ریز در شاه. بودند دهیآفر سنگ يرو بر را شاه ریتصو آن در که داشت وجود ییها برجسته

 ینم دهید خود محل در ها برجسته نقش نیا امروزه. شود یم دهید او کنار ستادهیا حالت به زین يو نیجانش و شاهزاده و است

 نظر مد شاه يبرا يپرداز چهره ها نقش نیا نشیآفر در رایز است شده داده نشان شکل کی به يو نیجانش و پادشاه چهره. شوند

 داشته شود،قرابت یم دهید آشور هنر در که یآرمان چهره با که نندیافریب يا برجسته يها تمثال خواستند یم بلکه است نبوده

 کاخ يها درگاه از یکی يرو بر پاسارگاد در بالدار فرشته برجسته نقش در کوروش که یآرمان چهره نمونه با انیم نیا در و باشد

 یجنگ نیتبرز يگرید و دستمال یکی که شود یم دهید پادشاه سر پشت در شخدمتیپ دو. ندارد ی،شباهت است دهیآفر يورود

 زاده بینج و انیدربار از یکی. است شده يکار کنده است شده بسته يو کمربند به که يخنجر امین. اند گرفته دست به را پادشاه

 که یلیدال بنابر.  کند یم یمعرف پادشاه حضور به را ها ملت ندگانینما ریسا و انیاست،پارس دهیپوش لباس مادها همانند که ها

 شده منتقل ،گنجخانه یاصل اتیح داخل به و شده جدا خود یاصل محل از برجسته نقش دو نی،ا است مانده مکتوم زین تاکنون

 و دیجمش تخت خصوص در ياریبس مطالعات که یآلمان مشهور شناس باستان ثیاشم نظر خالف بر که معتقدند یبرخ(  ؛ اند

 نیجانش. باشد یم اریخشا و نبوده وشیدار آن از ها برجسته نقش نیا در پادشاه است،نقش داده انجام انیهخامنش يامپراطور
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 نیچن خود کتاب در يدیسع فرخ دکتر زین ها برجسته نقش نیا ییجا جابه علت مورد در. است اریخشا ارشد فرزند ، وشیدار زین يو

 شاه اعتماد مورد نیهازاراپات مقام در که شاه نگهبانان ،فرمانده ار،آرتاپانوسیخشا یشاه دوران آخر سال ده در«:  است آورده

 کاخش در هنگام شب را اریخشا ، بود دربار ساالر خواجه که سیتریم یآسپ نام به يماد شاوندانیخو از یکی یهمدست بود،با زین

 .کشند یم

 

 ریاردش. ( کنند یم یکش شاه به متهم را او ارشد فرزند وشیدار و شناخته ارشایخشا جوان پسران از یکی اول ریاردش يسو سپس

 یم آشکار ریاردش هیعل توطئه که دیپا ینم يرید. ندینش یم تخت بر خود و کند یم صادر را وشیدار قتل فرمان درنگ یب اول

 در را آنها نقش خواست ینم که نیا به توجه با اول ریاردش لذا... شوند یم اعدام ریاردش فرمان به و شده گرفتار دو هر.  شود

 الدیم از قبل 465 سال در که داد نبود،دستور ممکن زین آنها ينابود گرید يسو از و بدهد قرار انیجهان دید معرض در آپادانا کاخ

 ) مترجم ـ». سازند منتقل گنجخانه به را برجسته نقش دو نیا

 

 سربازان نقش آنها محل در امروزه. شود دهیآفر يگرید برجسته نقش آن يجا به که داد دستور ارشای،خشا انتقال نیا از پس

 آنها از کی هر در که شود یم دهید برجسته نقش دو آنها يسو دو در.اند ستادهیا هم يرو به رو که مینیب یم را يماد و یپارس

 به یباستان يها اسطوره از یتجسم توان یم را ریش توسط گاو شکار صحنه.  است کرده شکار دندان و پنجه با را ي،گاويریش

 .اند شده داده نشان جا نیا در یشناس ستاره و يا اسطوره نینماد میمفاه از فارغ که دانست یوانیح صورت

 

 یپارس سربازان یشمال جبهه در که یحال در اند شده داده نشان فیرد سه در راست سمت در یپارس سربازان ، تراس یغرب جبهه در

 فقط امروزه که داشت وجود زین پادشاه باشکوه ارابه ، ییباال فیرد در. اند گرفته قرار چپ سمت در متقارن صورت به و تناسب به

 در امروزه که کوروش يا استوانه لوح در ان،یهخامنش دوران از مانده يجا به مکتوب اسناد در.  است مانده یباق ران ارابه نقش

 آنها يسو به ریش شکار يبرا پادشاه که است شده اشاره هینقل لهیوس نیا از استفاده به شود یم ينگهدار ومیوزیم شیتیبر

 .است گرفته هدف

www.ParsBook.org

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


 

 

 

 يامپراطور يها ملت

 يها ملت ندگانینما قالب در که شود یم دهید ییها برجسته نقش متقارن فیرد سه در و آپادانا پلکان وارهید يرو بر

 .شدند یم حاضر کاخ اند،در کرده دیتول خود منطقه در که پادشاه به نینماد يایهدا میتقد يبرا يامپراطور

 

 توان ینم که رسد یم نظر به وجود نیا با کنند ییشناسا را افراد نیا تیهو اند کرده یسع شناسان باستان از ياریبس چند هر

 به ها ملت نینماد ریتصو آن در که یهخامنش يها آرامگاه نقوش همانند که چرا. کرد ییشناسا یقطع طور به را آنها تیهو

 يا بهیکت چیه آپادانا پلکان در ، است شده نوشته زین آنها نام اند،و شده حک کوه یسنگ وارهید يرو بر هم از متفاوت صورت

 دارند،از دست بر را پادشاه تخت که یهخامنش يامپراطور ملت 28 رستم نقش در(  ندارد وجود افراد نیا تیهو ییشناسا يبرا

 ها ملت نیا تک تک نام ، يمرکز ستون مهین دو انیم نیهمچن و شاه نقش پشت بهیکت در و اند شده ییشناسا لباس يرو

 ). مترجم ـ است بوده مؤثر اریبس آنها ییشناسا در که است شده آورده

 

 گرفته قرار انیسرمادها،ارمن پشت در و شناخت آنها کاله و سر فرم به توجه با توان یم را ها،مادها برجسته نقش نیا انیم در

 دار نیچ دامن و راهنیپ همه که شوند یم دهید ها يخوز ، انیارمن يریز فیرد در.  اند دهیپوش سرهم لباس مادها همانند که اند

 در که خود مجسمه در وشیدار که يخنجر مشابه خنجر جفت کیر،یش بچه دو و ماده ریش کی از عبارتست آنها هیهد و اند دهیپوش

 آورده خود با يا کوهانه دو شتر که اند گرفته قرار ها ARYENS انیهرات آن دنبال به. است بسته کمر است،به شده افتی شوش

 پادشاه يبرا هیهد عنوان به را یدوچرخ ارابه و جواهرات که) ها؟ يا هیسور ای( ها يا هیدیل دار،و کوهان شیگاوم با ها یبابل اند،

 به نیمز سینف يبازوبندها ، سرباز کاسه دو ، يعمود يها یدگیبر با نگار و نقش پر يها گلدان:  از عبارتند جواهرات اند؛ آورده

 )ر؟یش سه ای( يا اسطوره وانی،ح فونیگر نقش
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 یخوب به را يمرکز يایآس در و پارس يامپراطور یشرق مناطق در ساکن مردمان تیاهم توان یم ها برجسته نقش ادامه در

 دو چهره توان یم مثال عنوان به بودند کرده حفظ آنها با را خود کینزد دوستانه روابط انیپارس رسد یم نظر به که کرد افتیدر

 پارچه ، واناتیح سر با ییدستبندها آراسته، قد کوتاه اسب که کرد ییشناسا را » SAKA TIGRAKHAVDA«  خود زیت يسکاها

 در آنها حضور که است آن دیمؤ امر نیا و هستند مسلح افراد نیا تمام. اند آورده خود با هیهد عنوان به جبه و دار نیچ يها

 همزمان طور به ندگانینما يها أتیه یتمام.  است همراه پادشاه با دوستانه روابط با آن در یزندگ و پارس يامپراطور خاك

 از يریتصو نقش نیا رسد یم نظر به. اند آمده گردهم آپادانا در شکوه با یمراسم يبرگزار هنگام به پادشاه میتکر يبرا

 هنگام به افراد نیا که رفتیپذ یراحت به توان ینم حال هر به.  داشت وجود ساله همه آپادانا صفحه در که است یتیواقع

 معتقدند يشهباز شاپور و يدیسع فرخ دکتر رینظ محققان از یبرخ(  آمدند یم گردهم دیجمش تخت در نو سال مراسم يبرگزار

 ها،صرفا نقش نیا از هدف و است بوده نوروز مراسم در شرکت يبرا کاخ نیا در نقاط نیدورتر از ندگانینما نیا حضور لیدل که

 از یکی گرید يسو از شد، یم برگزار کاخ نیا در که بود نوروز جشن ساختن مستند هدف بلکه است نبوده پلکان وارید شیآرا

 ثروت يگردآور يبرا ستهیشا يا گنجخانه جادیا دوم دانند،هدف یم نوروز جشن مراسم يبرگزار را دیجمش ساخت دوگانه اهداف

 )مترجم. بود کشور

 

 

 ستون صد کاخ

 بود شده ختهیر ابتدا از آن طرح. دارد قرار آپادانا يرو به رو و گنجخانه از باالتر یشمال،اندک سمت در تخت تاالر ای ستون صد کاخ

 کاخ از یمشابه نمونه عرض و طول متر 70 و ستون صد کی با گوش چهار کاخ نیا. کرد آغاز را آن يبنا ساخت ارشایخشا یول

 کار)  م. ق 465 ـ 424(  شاه ریاردش و برساند انیپا به خود اتیح زمان در را آن ساخت نتوانست ارشایخشا که است آپادانا

 است آمده نی،چن است شده دایپ هرتسفلد همت به کاخ یشرق جنوب گوشه در که یسنگ يرو بر. ( رساند انیپا به را آن احداث

 و برآوردم را آن شاه ری،اردش من اهورامزدا تیحما در. ختیر را اش یپ من پدر و شاه ارشایخشا کاخ نیا:دیگو یم شاه ریاردش«:

 ).ـمترجم. » کردم تمامش
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 .دارد وجود آپادانا کاخ و کاخ نیا نیب يها تفاوت يمعمار نظر از

 قیطر از یول ندارند راه رونیب به که اند داده لیتشک خود نیب را یکیبار داالن و است شده ساخته وارید فیرد ،دو کاخ ضلع سه در

 .داشتند راه يمرکز تاالر به شکوه با و بزرگ درگاه دو

 

 یرونیب يوارهاید از تر بلند یداخل يوارهاید رسد یم نظر به که است يا گونه به ها درگاه و ها داالن گرفتن قرار محل و تیموقع

 آن کیتار و بزرگ يفضا داخل به نور آنها قیطر از تا. بود شده هیتعب سقف ریز يبلند يها پنجره یفوقان بخش در لذا.  است بوده

 ينما تنها.  بودند بسته یسنگ بزرگ يها دروازه نیب یسنگ يا تاقچه و پنجره که کرد برداشت نیچن توان یم اساس نیا بر. بتابد

 ينما در. دندینام یم HILANI یالنیه را آنها انیآشور که است- EVANTL لوان کهن يها کاخ ينما مشابه کاخ یشمال جبهه

 ناتییتز.  شد یم دهید کاخ به يورود یاصل دروازه دو بزرگ نگهبانان عنوان به گاو مجسمه ستوندار وانیا ستون صد تاالر یشمال

 نییپا در که مینیب یم یصندل کی يرو بر نشسته صورت به را شاه ها درگاه يرو در.  است آپادانا ينما هیشب ، بزرگ يها درگاه

 تاالر یجنوب يها دروازه يها درگاه يرو بر يامپراطور يها ملت ریسا نقش. اند ستادهیا صف به مادها و انیپارس فیرد 5 در آن

 بن و کیبار يها داالن به تنها ها دروازه نیا و شد ینم استفاده آنها از تاالر به ورود يبرا رایز ـ بودند تاالر یتصنع يها دروازه که

 ریز در یهخامنش يها آرامگاه يها برجسته نقش هیشب ها ملت نیا نقش. است شده دهیآفر ـ شدند یم باز یجنوب ضلع بست

 راهنی،پ قهرمان آن در که است یاسیس ی،موضوع تاالر یداخل يها دروازه ناتییتز موضوع.  است شده حک پادشاه تخت

 را او و کند یم نبرد يا اسطوره وانیح ای وید با که است پادشاه شخص ای و پارس قوم از یتجسم که است کرده تن به یپادشاه

 که چرا دانست) شر از يبشر تجسم( شر يخدا منیاهر هیعل اهورامزدا ،نبرد را دو نیا نبرد توان ینم حال هر به.  آورد یدرم يپا از

 .است نشده اشاره مبارزه نیا وجود به زی،ن دور نیا به مربوط متون از کی چیه در
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 وشیدار کاخ

 

 نام شیهد قچر کاخ نیا.  نهاد بنا دیجمش تخت یجنوب بخش در را آن نخست وشیدار که دارد راه يکوچکتر کاخ به آپادانا کاخ

 آن کنار و گوشه در که دهد یم نشان را شکوه با يها لباس با پارس يامپراطور ارتش ،نقش کاخ يسکو ينما ناتییتز. دارد

 .اند شده حک کاخ متقارن يها پلکان وارهید يرو بر و کنند یم حمل را زنده واناتیح و آذوقه که شود یم دهید زین افراد از یفیرد

 

 يو سر پشت و شود یم خود اقامت محمل وارد شاه. دهد یم نشان را دربار روزمره ی،زندگ کاخ يها دروازه يها درگاه ناتییتز

 و حوله که شود یم دهید مهیند نفر 2 شاه سر پشت گرید درگاه در.  اند نگهداشته شاه سر بر يچتر که هستند خدمتگزاران

 .داد ياریبس شباهت آن يمصر نمونه با که کنند یم حمل را پادشاه عطردان

 

 TRIPYLON یدرگاه سه کاخ

 شده ساخته دیجمش تخت یجنوب بخش در که است یهخامنش شاهان یخصوص اقامتگاه و بنا نینخست وشیدار یاختصاص کاخ

 رسد یم نظر به که شد ساخته آپادانا یشرق پلکان يجلو عیوس اطیح یجنوب يانتها در یکوچک يبنا ریاردش حکومت زمان.  است

 جنوب در را خود یخصوص اقامتگاه زین ریاردش و ارشای،خشا وشیدار از بعد که یخصوص يها کاخ قسمت به ورود يبرا است یمحل

 نیا نیقی به بیقر حدس لذا سازد یم روشن يحدود تا را بناها کابرد ها برجسته نقش تیماه(  بودند ساخته دیجمش تخت

 نقش وجود پرداخت یم مشاوره به آنها با کاخ نیا در و است بوده یمملکت بزرگان با پادشاه مالقات محل شورا تاالر که است

 زین شورا کاخ نام به را کاخ نیا یحت لذا. کند یم تیتقو را هیفرض نیا کاخ نیا پلکان يرو بر يماد و یپارس ينجبا شمار یب يها

 و است نشسته تخت يرو بر که مینیب یم را کاخ،پادشاه يورود يها درگاه یداخل يها وارهید از یکی يرو بر). مترجم شناسند یم

 داشتند قرار خدمتگزاران تاالر به خروج ای ورود هنگام به شاه سر پشت. اند گرفته دوش بر را تخت کشورها ندگانینما از تن 28

 .دارد دست در پران مگس و حوله يگرید و نگهداشته شاه سر بر باز يچتر یکی که
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 از یکی که ییها آبرنگ. بود مانده یباق هنوز کاخ هیاول يها ینقاش 1933 سال در آنها آثار کشف هنگام به و نقوش نیا يرو بر

 .رنگ یآب يو يها کفش و بود رنگ ،قرمز پادشاه راهنیپ که دهد یم ،نشان است دهیکش درگاهها نیا نقوش از شناسان باستان

 

 در يماد و یپارس ينجبا. دهد یم نشان را مادها و انیپارس نیب يبرادر و کینزد رابطه یخوب به کاخ يورود يها پلکان نقوش

 بر دست گرید یبرخ و دارند دست در یگل شاخه یبرخ و روند یم باال ها پله از کنند، یم نگاه گریهمد به دوستانه اریبس که یحال

 و رانیا يامپراطور حدات سر در بلخ یسلطنت ظروف يرو بر ناتییتز نیا مشابه نمونه نیزم شرق در.  اند نهاده يگرید شانه

 .است شده دهید قبل سال 1500 حدود در يمرکز يایآس

 

 طالجات و مهرها

 طور به و بودند کرده حفظ را خود اکانین پارس،عادات يامپراطور استقرار از پس یحت یهخامنش شاهان که رسد یم نظر به

 از را نیزر اءیاش داشتن به لیم و يمند عالقه نیهمچن آنها.  کردند یم اقامت همدان و د،بابلیجمش ،تخت شوش در متناوب

 پادشاهان و سربازان يبندها گردن و کمانداران يدستبندها،بازوبندها ،یسلطنت ظروف در رفته کار به هنر.  بودند برده ارث به آنها

 يها کیتکن و فنون از یهخامنش دوران يزرگر هنر. کنند یم دایپ ارتباط حسنلو و کیمارل يگورها در شده شناخته نیرید باسنت

 مناطق از یواردات ارزش با يها سنگ با يکار مرصع و نقره و طال همزمان کاربرد بر تسلط در انیمصر باالخص مغلوب ملل فیظر

 يجا به دیجمش تخت يها برجسته نقش يرو بر هنر نیا از که ییها نشانه. است گرفته بهره سرخ قی،عق ،الجورد روزهیف رینظ دور

 موجود مخلتف يها تمدن يها يگر ریتصو موضوعات و ها سبک زشیآم در رفته کار به نظم و یهماهنگ یخوب ،به است مانده

 .دهد یم نشان را پارس يامپراطور در

 

 یباق آنها از ينادر يها نمونه تنها که کرد يادآوری دیبا شود یم دهید یسلطنت يها تخت برجسته نقش در که ییایاش خصوص در

 ییها شانه.  بودند شیآرا لوازم جزو رسد یم نظر به که ، اند شده افتی شوش در یچاه داخل در که ییها عاج رینظ است مانده

 .شد یم برده کار به ها صندوق و هیاثاث يرو بر قبال که یکوچک يها پالك و زن شکل به ییها محفظه و یپارس قهرمانان نقش با
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 که ییایاش زین و است پارس يامپراطور به مصر از آنها کردن وارد دهنده نشان که دارند يمصر کامال سبک اءیاش نیا از ياریبس

 یلووان هنر.  است شده حک یفیظر شکل به یآتن MIDIAS ياهایدیم سبک به که شود یم دهید یونانی يها طرح آنها يرو بر

LEVANTINE انیپارس يگرا نشیگز ذوق. بود افتهی گسترش آشور يامپراطور در قبال که شود یم دهید اءیاش نیا از یبرخ در زین 

 یوانید يمهرها يا استوانه يمهرها:است مشهود ، بود متداول زین يامپراطور یتمام در که دیجمش تخت یوانید يمهرها در

 الرسم خط کپارچهی سنت اساس بر يا استوانه يمهرها« : است مشهود.بود متداول زین يامپراطور یتمام در که دیجمش تخت

 در روسیپاپ يرو بر یآرام زبان به شده نوشته اسناد کردن مهمور يبرا که ییمهرها نقش زین و یالمیع یگل الواح يرو بر ، یخیم

 کرد درك را آنها هیاول يمعنا توان ینم که شود یم دهید ینقوش يا استوانه يمهرها يرو بر.  رفت یم کار به يامپراطور یتمام

 آسمان نگهبان وانید بابل و آشور انیخدا همانند که اند شده داده نشان هم يرو به رو یپارس قهرمانان مهرها، نیا يرو بر. 

 به احترام يادا حال در که شوند یم آنها نیگزیجا يماد و یپارس سربازان یگاه اند نگهداشته خود يها شانه يرو بر را آنها

 .هستند اهورامزدا
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