
 

بنا شده است. مجموعه   یرستم در دوره هخامنشزرتشت در نقش  ۀمعروف به کعب و بنای  یمجموعه آرامگاه

نقش بهآثار  بنارستم  بهۀ  کعب  یخصوص  مزرتشت  هخامنش  یمعنو  راثیعنوان  در    ی پادشاهان  همواره 

داشته    یو مذهب  ی اسیس  ، یتیدر ساختار حاکم  ییاینقش پو  ی پس از هخامنش  یهادوره  یمذهب  تیمشروع 

  ی المی دوره ع   ژهیوباستان به  انهیدر خاورم  یهخامنش  شایپ   نهیرید  یهادر سنّت  شهیموضوع ر  نیاست که ا

و ارتباط آن با تختگاه   یهخامنش ی هابنا در ارتباط با آرامگاه ن یاز کارکرد ا ریتفس نیترکینزد داشته است.

 ت یاهم یاز نظر کارکرد دیتخت جمشرستم و نقش ی. شناخت ارتباط مکانابد ی تواند معنا یم دیتخت جمش

این  بوده است.    این شهراز    یبخش  یهخامنش  ی هاشهر شکل گرفته و کاخ  کیدر دل    دیدارد.  تخت جمش

پهنه   ای انجام شده است. این پژوهشهای کتابخانهپژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 ی بازساز   هیفرضمورد بررسی قرار داده و    را  معروف به شهر پارسه  ،دیتختگاه تخت جمش  رامونیپ   یطیمح

های پژوهش  است. یافتهقابل تصور ساخته    دیتخت جمش  1درجه    میپارسه را در محدوده حر  یخیشهر تار

این است   از  ب  بهحاکی  آثار  آثار نقش رستم در دوره هخامنشبهیمانده و کت  یجاهاستناد    ،یها، مجموعه 

استفاده و تکر  یو ساسان  یاشکان  ،یسلوک ارتباط مجموعه    یبوده است. در دوره هخامنش  میهمواره مورد 

بوده است.   دیجمش  تختشهر پارسه مرتبط با تختگاه    یم و کارکردرستم به عنوان بخش مهنقش یآرامگاه

دفن پادشاه در    شده و پس ازیمحل انجام م  نیدر ا  یزرتشت  نیسنّت دفن پادشاه درگذشته بر اساس آئ

 شد.  یو مقدس کعبه زرتشت انجام م ی ادمانی  یدر بنا  دی تخت نشستن پادشاه جد رآرامگاه، مراسم ب
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 مقدمه 

تخت سلطنتی)نکروپولیس(  ش آرامگاه  حاشیه  در  است.  جمشید  شده  واقع  پارسه  شهر  شرقی  آرامگاهی  مال  سنّت 

از دوره داریوش یکم   بزرگ )  486-521)پادشاهان هخامنشی  از کوروش  ق.م( در حاشیه    530-559ق.م( متفاوت 

متر    60ای به ارتفاع  ید بنا شد. داریوش یکم صخرهجمشکیلومتری تختگاه تخت  7در فاصله    منطقه مسکونی پارسه و 

آناطولیا  کاری کرد که به احتمال این سبک آرامگاهی را از منطقه  اتاقی مربع شکل در این صخره کندهانتخاب کرد و  

در آسیای صغیر الهام گرفته بود. سنّت ساخت آرامگاهی )نکروپولیس( در بیرون و حاشیه شهرهای باستانی در حوزه  

ها بیرون از شهر در یونان و روم باستان  یا در امتداد راه  ها در ساحل مقابل شهرها در مصرمدیترانه، در امتداد روخانه

قرن  هی بزرگ تشکیل شده بود که طی چند  ها( از چند بنای آرامگاها )نکروپولیسرواج داشت. در حقیقت این آرامگاه

رستم در نمای صخره کوه حسین  داریوش یکم سطحی وسیع در محل نقش شد.  ها استفاده میصورت متوالی از آنبه

بر این آرامگاه    ای درون اتاقی مربع شکل در سنگ ایجاد کرد.و در آنجا سه محل دفن تابوت صخرهکاری کرد  کنده 

تراشید و به سطحی صیقلی تبدیل کرد تا امکان    مگاه را کامالًادری سنگی قرار داد و سطح زیرین در نمای زیر آر

مگاه را به نمایش نقوش سمبیلک صحنه نیایش پادشاه در  اآر  سطح باالی درترسی به درون آرمگاه ممکن نباشد.  دس

  ر یم آتش و نمایش فرّ ایزدی پادشاه اختصاص داد. همچنین نمای دو طرف دها همراه با تکرمعیت نمایندگان ساتراپی

هایی به شکل قدامی دو حیوان مشابه نمیرخ ایوان ستوندار تاالر آپادانا  دار با سر ستونآرمگاه را به شکل ایوانی ستون

برای آیندگان در نمای    و خودهایی در نیایش خداوند، شکوه پادشاه و توصیف سرزمین تحت قلمرتزئین کرد. کتیبه

  425-465پ .م(، اردشیر یکم )  465-486مگاه خود نقر کرد. جانشینان نخستین وی یعنی خشایارشا )اای آرصخره

- 359پ.م( و اردشیر سوم)  359  - 404اردشیر دوم)  پ.م( در همین محل و متعاقباً   404  - 423پ.م( و داریوش دوم)

با تزئینات شباهپ.م( در حاشیه تختگاه تخت جمشید آرمگ  338 به همین شکل  به آرهایی  ایجاد  ایه  مگاه داریوش 

تواند راهگشای نکات متعددی از حیات اجتماعی و سیاسی  کردند. آگاهی از ماهیت و چگونگی این مجتمع آرامگاهی می

 در دوره باستان باشد.

بسیاری از سیاحان، سفرنامه  ا  درخصوص موضوع پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است ام 

ها که به کار تحقیقات  اند اما آنهای بسیار نوشتهاند و گزارششناسان از نقش رستم بازدید داشتهنویسان و باستان

توان به مطالعات مادام  اند میاند و در زمینه شناخت علمی این مجموعه تاریخی مطالبی منتشر کردهمیدانی پرداخته

 & Herzfeld 1928, 1941   Sarre ;1910(، ارنست هرتسفلد و زاره )  Dieulafoy 1884-1885دیواال فوآ )

Herzfeld  ( بایرون   ،)Byron 1935  ( اسپرینگلینگ   ،)Sprengling 1937  ( اِردمَن   ،)Erdman 1949    ،)

 Wurfelوُورفل ) (،  Schmidt 1939, 1970(، اِریک اشمیت )Borger 1969( بُرگر)Demandt 1968دِیمنت)

 Roaf(، مایکل روف )   Gotch 1972(، گاچ )    Schipmann 1971(، شیپمن )   Hinz 1971(، هِینز )    1970

(،    Kleiss 1976(، ولفرام کالیس)  Shahbazi 1978(، شهبازی )Nadjmabadi 1976) (، نجم آبادی1974

( اشاره کرد.  Sancici –weerdenburg 1983(، و سانسیسی وِوردنبرگ )Borker Klahn 1982بورکر کالهان ) 

توان  ی این مجموعه را منتشر کرد که میشناس های باستانریک اشمیت اسناد کاوشدر بین تمام این پژوهشگران ا 
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باستانگفت شرح مفصل کتاب اریک اشم از نقش رستم دیت نتیجه بیشترین اطالعات  ارائه  شناسی  وره هخامنشی 

ای و مشاهدات میدانی در صدد  های منابع کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر داده-فی پژوهش حاضر با روش توصی دهد.  می

 بررسی این مجموعه آرامگاهی است.

بنای کعبه در دوره هخامنشی و پس از هخامنشی .1  

مکان بنائی معروف به کعبه زرتشت در دوره هخامنشی بنا شده است. این سازه از نظر    مجموعه آرامگاهی پارسه،   در

تفسیرهای متعددی از کارکرد این بنا برای   ها حایز اهمیت و مهم است.آرمگاه  ساختار معماری و هم کارکرد در کنار 

تواند   با چهار آرامگاه هخامنشی می   ترین تفسیر از کارکرد سازه در ارتباط های مختلف ارائه شده است اما نزدیک دوره

پنجره کور به شکل برجی سنگی بلندی به ارتفاع   7معنا و مفهوم پیدا کند. این بنا به طور غیر معمول در سه طبقه با 

شود.  متر بنا شده است. دارای پلکانی رفیع است و در باالترین قسمت از طریق دری سنگی به یک اتاق ختم می  14

های سنگی آن به خوبی صیقل و پرداخت شده است.  ز سنگ مَرمَر ساخته شده است و سطح تمام بلوکتمام این بنا ا

های کور و  آلود آن به ویژه وجود پنجرهنا شده است و به دلیل معماری رمزهای سلطنتی باین سازه بلند رو به آرمگاه

هم تفسیر شده اما همه محققین در یک مورد  های مختلف کارکرد آن مباتاقی نیمه تاریک بر بلندای برج از دیدگاه

اتفاق نظر دارند: اینکه بنای برجی شکل نقش رستم معروف به کعبه زرتشت دارای نقش و کارکردی مذهبی بوده است  

(Rawlinson 1871; Dieulafoy 1884-1885; Sarre & Herzfeld 1910; Herzfeld 1928;1941; 

Sprengling 1937; Hening 1937-39; Schmidt 1939; 1970; Broger 1969; Wurfel 1970; Hinz 

1970; 1971;Stronach 1978: 132; Sancisi-Weerdenburg 1983; Potts 2007  .) 

صورت ویژه بر اهمیت مذهبی و  است اما پس از سقوط هخامنشیان بهاین بنا در دوره هخامنشی بنیان نهاده شده  

های حاکمان محلّی فارس در طول دو دوره سلوکی و اشکانی تاکید شده  کّهاعتقادی آن با نمایش شکل بنا بر پشت س

(. در دوره ساسانی وجود کتیبه  Haerinck et.al 2008  Alram 1986: 2; Potts ;1 :2007 ;1:2007است )

که  دهد  می  میالدی( و کتیبه مذهبی روحانی مهم زرتشتی یعنی کرتیر روی دیواره آن نشان  273-224شاپور یکم )

   (. Schmidt 1970: 47؛   1357 این بنا مقدس و مورد احترام بوده است )شهبازی

شناسی پیرامون بنای کعبه زرتشت  باستان های نگاری کاوشبه زرتشت، اریک اشمیت، بافت الیهبنا به نظر کاوشگر کع

بنا در سر تاسر دوره سلوکی، اشکانی و ساسانی   این   Schmidtاستفاده شده است )در نقش رستم نشان داد که 

1970:48: HHHHHH 1957  .)ارتفاع، پالن و مصالح  پیش نمونه با همین  آرامگاهی  بنا، برجی غیر  این  های ساخت 

 :Stronach 1978پ.م( بنا شده است )  531-559های کوروش بزرگ ) مشابه در پاسارگاد است که در پردیس کاخ

هم ساخته شدند و از نظر پالن و شکل برج مانند به بناهای  ه  ر شبیه ب(. دو بنای نقش رستم و پاسارگاد بسیا130

نظر کارکرد   از  اما  دوره مادها شبیه هستند  آتشگاه  بناهای مذهبی  به  بنا  بیرونی  تزئینات سطح  نظر  از  و  اورارتویی 

 (.Stronach1965:278; 1976; 1978:133متفاوت هستند )
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بناها  یوید استروناخ کاوشگر پاسارگاد،جمشید، و داز نظر اریک اشمیت کاوشگر تخت   این  ساختار  از شکل،   هر دو 

 :Schmidt 1970: 41; Stronach 1978که این دو بنا مقدس بوده است )  دهدمعماری و تزئینات نشان می

هایی از آرامگاه  بخش(. هر دو این بناها از نظر شکل بنا و ساختار معماری مذهبی با فونداسیون پلکانی شکل با  133

( دارند  شباهت  جمشید  تخت  تختگاه  نزدیک  در  َفرتَرکا  مقدس  بنای  و  آیادانه شوش،  معبد   Stronachکوروش، 

هنینگ   (.Schmidt 1970: 47-48; Stronach 1978: 185)اما از نظر کارکرد متفاوت هستند   .(135 :1978

خانگ و محل نگهداری کتاب اصلی اوستا و دستورات دینی    ای بر معرفی بنای کعبه زرتشت به عنوان بُنکید ویژهتأ

هم وجود دو کتیبه مهم شاپور یکم و کتیبه کرتیر روحانی    ساسانی در این محل دارد و دلیل آنزرتشت در دوره  

بُن خانگ یا دژنبشت اشاره شده در متو  ،کنداره شرقی این بنا است و تأکید میزرتشتی بر دیو ن مقدس  منظور از 

 :Hening 1937-1939: 849;1957; Schmidt 1970: 48; Stronach 1978) منظور همین بنا است  زرتشی 

بر    132 عالوه  اشمیت  اریک  کتیبهتأ(.  اهمیت  بر  نظر الیه  های کید  از  دوره ساسانی،  باستان مذهبی  شناسی  نگاری 

میالدی و پایان    651قبل از میالد تا سال  سال از دوره داریوش یکم در اواخر قرن ششم    1200کارکرد این بنا را حدود  

 Schmidtدهد)وش توالی این استفاده را نشان میشناسی حاصل از کاهای باستانزیرا الیه  ، داندنی میحکومت ساسا

کند که بنای کعبه  ز کاوش پیرامون این بنا اشاره مینگاری حاصل ا. اریک اشمیت در تفسیر بافت الیه(  47 :1970

از مدتی سلسلهره سلوکی متروک و آسیبزرتشت در دو بنای  هایی دید که پس  این  از  های حاکمان محلی فارس 

 ;Alram 1986)ها به نمایش گذاشته شدهای َفرتَرکامقدس استفاده کردند و آن را با احترام ویژه در پشت سکّه

Potts 2007( اما در قرن سوم میالدی در دوره شاپور یکم )بنا مرمت و بازسازی و مورد    میالدی( این  273-243

ساسان مجدد  گرفتاستفاده  قرار  دوره  این  پایان  تا  و  (.  Schmidt 1970: 48-49)یان  تاریخی  مدارک  اساس  بر 

های سلوکی، اشکانی و ساسانی نه تنها از اهمیت  شناسی فوق، این بنا در دوره هخامنشی ساخته شده و در دورهباستان

های پس از هخامنشی نشان  دوره  و احترام به آن بیشتر شده است. اهمیت این بنا در  است بلکه تقدس  آن کاسته نشده

های حاکمان محلی  های پس از هخامنشی کارکرد داشته است زیرا نمایش آن روی سکّها در سلسلهدهد این بن می

   های دوره ساسانی روی آن نشان از اهمیت بنا دارد.فارس و کتیبه

 

. های نقش رستم و کعبه زرتشت)عکس: مصطفی رخشنده(آرامگاه. 1تصویر  
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عمل آمده  هدر بین تمام تفسیرهای ب  زردشت را به تصویر کشیده است.رستم و کعبههای نقش، آرامگاه1تصویر شماره 

به تخت   بنا، گزارش تفسیر نظر پلوتارک مورخ یونانی در خصوص آداب درباری و تشریفات  این  نشستن  از کارکرد 

تواند تا حدودی تفسیر مقدماتی از کارکرد احتمالی بنای کعبه زرتشت در  ایرانی پس از پادشاه درگذشته می  پادشاه

بر اساس تحلیل نظر پلوتارک، مراسم به تخت نشستن پادشاه ایرانی با    .های نقش رستم را روشن سازدمحل آرامگاه

مراسم به اتاق  اینکه شخص پادشاه پیش از به تخت نشستن در آغاز  ویژه  ت مذهبی بسیار همراه بوده است، بهتشریفا 

  ، شده است که دسترسی دیگر افراد به آن عبادتگاه ممکن نبوده است. برای افرادی که بیرون بودندنیایشگاهی وارد می

وجود داشت که در  ها ناشناخته باقی ماند. در آن نیایشگاه اتاقی  و برای آند.  اعمال مذهبی پادشاه قابل مشاهده نبو

 Plutarch’s lives, Book) پوشیدو شخص، پادشاه، لباس پادشاهی می  آنجا اسباب و لوازم پادشاهی وجود داشت

XI, Chapter II.I-iii.3.P 131  .) 

داشت  و سوگند خود را با خدا ابراز می  که نیایش مذهبیشد و پس از این این مراسم با حضور روحانی بزرگ همراهی می

می پادشاهی  برای  مذهبی  مشروعیت  صاحب  پادشاه،  میشآن شخص،  محترم  و  مقدس  پادشاه  و  د. شخصیت  شد 

حتی    ،گرفت. این تحلیل تفسیر پلوتارک اگر چه بسیار کلی بیان شده استحاکمیت وی مورد تایید روحانیون قرار می

حانی بر معراج  این رو  تواند باشد که اساساًییدی بر این فرضیه میروحانی زرتشتی تأ  عراج رفتن کرتیر برای مراسم م

 ;Herrmann, G., D.N. Mackenzie & R. Howell Caldecott 1989)کید دارد خود در نقش رستم تأ

Gignoux 1968,1991)قابل درک است رستم بهتر این بنا در مجموعه آرامگاهی نقش  از این دیدگاه کارکرد   . لذا ،  

گذشته است، پس از انجام مناسک دینی تشریفات دفن، مراسم آئینی و  زیرا در زمانی که پادشاه هخامنشی در می

در باالی    ،مذهبی پادشاه جدید با نیایش و سوگند پادشاهی در مکانی که نشانگر عروج معنوی شخص پادشاه بوده است

اقی نیمه تاریک در محلی دور از دسترس با نیایش و سوگند به درگاه  متری از سطح زمین در ات  14برجی در ارتفاع  

یر، از آن  کرتشده است. سنّتی پایدار که در دوره ساسانی به صورت کالسیک روحانی معروف زرتشتی،  خدا انجام می

می  یاد  معراج  معنای  بناهای  (.  ;Gnoli 1991  Brunner 1974;  Hinz 1970) کند به  در  نه  سنّت  این  ریشه 

بلکه ریشه این سنّت نیایشی پادشاه برای مشروعیت    ،های دوره ماد قابل درک است رامگاهی اورارتو و نه در آتشگاهآ

قدرت سیاسی در بنای مشابه آن در پاسارگاد قابل درک است که کوروش هخامنشی آن را از خاندان عیالمی خود در  

 اَنشان و شوش به ارث برده بود. 

شود که حتی شخص جدید لباس  م این مراسم را برای نیایشگاه واقع در پاسارگاد یادآوری میصراحت انجا پلوتارک به 

 Plutarch’s lives, Book XI, Chapter II.I-iii.3.P) پوشی ش را برای احترام و تقدس میپادشاهی کورو

از  133 برگرفته  نیایشی چند هزار ساله دوره عیالمی  اعمال  ایالمی در  زیگورات(. سنّت دیرپای  پادشاهان  هایی که 

وفاداری مذهبی خود سوگند    باالترین بخش آن و به دور از دسترسی دیگران در مکانی خلوت به نیایش خدایان و به

این سنّت مذهبی در آغاز دوره هخامنشی در پاسارگاد در بنای منسوب به   (.Alvarez –Mon 2013) کردندیاد می 

رستم به  های پیشا هخامنشی در نقشیق سنّتبا تلف   های معماری خلق شد و پس از آنریآوزندان همانند سایر نو
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مگاهی حاشیه شهر پارسه با ساخت بنای منسوب به کعبه زرتشت ایجاد  اشکل کالسیک با معماری سنگی در بخش آر

 ( و تا هزار سال بعد ادامه پیدا کرد. 2تصویر شد )

 

 (. after Schmidt 1970)100/1زرتشت در نقش رستم با مقیاس بنای معروف به کعبه :2تصویر

زرتشت بیشتر یادآورنده عروج روحانیون بزرگ بابلی و عیالمی است که چند هزاره تنها این  پله بنای کعبه  30عروج از  

. موضوعی که دیوید استروناخ در  (3)تصویرها داشتند  ن بخش زیگوراتاشخاص حق عروج به معبد اعلی را در باالتری

کند که وجود یک راه پله ممتد و طوالنی برای گذر یک فرد  بنای زندان در پاسارگاد تأکید می اهمیت تقدس مذهبی  

تنها یک  . زیرا  زرتشت نشانگر اهمیت قدسی بودن و مقدس بودن این بنا استخاص هم در پاسارگاد و هم در کعبه 

دار ریشه در سنّت عیالمی  انهای پلک و وجود عبادتگاه مرتبه را داشته است ج به آن مکان بلندحق ورود و عرو  شخص

 (.  Stronach1964; 1965; 1976; 1978: 133) دارد
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)بر اساس   b )بازسازی بر اساس طرح گیرشمن( و زیگورات بابل در بخشa زیگورات چغازنبیل)دوراونتاش( در بخش : 3تصویر

 (. after Kleiss 2015: 54طرح اشمیت( )

های هاللی و پلکانی  همراه با طاق  ،دار در شهر عیالم میانه دوراونتاش در معبد اینشوشیناک الفهای متعدد پلکاناتاق

ب معبد  می  هدرون  پلکاننشان  معابد  این  و  چغازنبیل  زیگورات  که  دردهد  ریشه  سنّت  دار  همان  دیرینه  تداوم  های 

،  44،  42،  37:  1373گیرشمن  (؛  Ghirshman 1966ها در بابل دارند )های زیگوراتژه عبادتگاهالنهرینی به ویبین

های نقر شده بر بدنه آن و  تار معماری، موقعیت و وجود کتیبه(. اکثر نویسندگان بنای کعبه را با توجه به ساخ 51،54

بر پشت سکّه بنا  این  آن  های پسا هخنمایش شکل  تأامنشی کارکرد مذهبی  قرار دادهرا مورد  آن  یید  بر  اند. عالوه 

های  هکاوشگران نقش رستم و پاسارگاد نیز بر جنبه مذهبی، تقدّس و تداوم استفاده مذهبی از این بناها در مجموع

تأ پارسه  و  پاسارگاد  بود. در  سلطنتی  قرار گرفته  توجه  بناها کمتر مورد  این  اما چگونگی کارکرد مذهبی  دارند  کید 

تا حدودی پیشینه تشریفات    لنهرین و عیالم در معابد زیگورات اهای مذهبی بینذهبی بناها و سنّتایند مبررسی فر
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قابل درک است. در تداوم دوره هخامنشی،   این بناها  مذهبی دو بنای نقش رستم و پاسارگاد برای شناخت کارکرد 

به  توجه حکومت بناهویژه سدهمذهبی ساسانی  به  دوره  این  آغازین  کعبه ای  معراج  ی  و  عبادتگاه  عنوان  به  زرتشت 

روحانی مهم زرتشتی و نقش مشروعیت مذهبی برای پادشاه همراه با تحلیل گزارش مورخ یونانی پلوتارک روشن شد.  

قرار داشته است و درک آن در    بنابراین، این بنا یا عبادتگاه در یک محل مذهبی و آرامگاهی در حاشیه شهر پارسه

جمشید و جایگاه ایدئولوژیک پارسه اهمیت دارد. بدیهی  مذهبی و باستان شناسی تختگاه تختگی،  انداز فرهنچشم

غرب  از دوره هخامنشی در جنوب و جنوب  است که از نظر فرایند زمانی و فرهنگی، پارسه در فرایند شهرهای پیش 

.م  ... در جنوب ایران در قرن ششم قوایران به ویژه شهرهای شوش، دوراونتاش، اَنشان، لیان، هیدالو، مگن) مکن(،  

نقش رستم   به کعبهمیالد شکل گرفته است. مجموعه مذهبی و مقدس  عبادتگاهی معروف  بنای  زرتشت همانند  با 

ای بوده است که طی هزار سال در  مجموعه مذهبی دورانتاش و معابد چغازنبیل دارای تشکیالت متعدد و گسترده

های محلّی فارس به ویژه َفرتَرکاها، اشکانیان و  های هخامنشی، حکومته در دورهارتباط با مجموعه بزرگ شهر پارس

 ساسانیان پویا بوده است.  

 مجموعه آرامگاهی نقش رستم در منظر شهر پارسه و تختگاه تخت جمشید .2

همواره مد نظر  سی  شناهای باستان گاه تخت جمشید با اتکاء به یافتهشناخت شهر پارسه در محدوده پیرامونی تخت

های هخامنشی  تخت جمشید در دل یک شهر شکل گرفته است و تختگاهی که کاخشناسی بوده است.  مطالعات باستان 

و زمانی کاخ فضایی، مکانی  ارتباط  بوده است. شناخت  از یک شهر  پابرجاست بخشی  آن  فراز  های تختگاه تخت  بر 

های  جمشید در بستر زمانی سدهپ. م اهمیت دارد. تخت    331پ .م تا سال    559جمشید در بستر شهر پارسه از سال  

شود. سه قرن از  کند و سرانجام دچار افول میگیرد، تداوم حیات پیدا می، پنجم و چهارم قبل از میالد شکل میششم

شکل از  مرحله  یکی  که  است  حکومتی  سیاسی  حیات  دوران  هخامنشی  حکومت  سیاسی  طبقه  سقوط  تا  گیری 

آید. شکوهمندترین شهر روزگار خود  جمشید یا پارسه به وجود میرهای تاریخی باستان به نام تختشهمشهورترین  

-های باستانطی کاوششته شده است.  های بسیار دل انگیز نگاکه تا سده اخیر در توصیف بناهای باشکوه آن توصیف

از حدود   متعدد  ز  80شناسی  تا  است  امروز همواره تالش شده  به  تا  پیش  و  سال  تخت جمشید  از  بیشتری  وایای 

وسعت    ،رسدنظر میسال اخیر، به  30مطالعات جدید طی  های پیرامونی آن شناسایی شود. با اتکاء به نتایج  محوطه

ای به نام حریم درجه یک تخت جمشید  آثار پیرامونی تختگاه در محدوده  های باستانی و به ویژه پراکندگی محوطه

 (.  Askari Chaverdi & Callieri 2012; 2017)سعت دارد ر وبیشتر از چند هزار هکتا
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-گوهر، فیروزی، کوه رحمت، کوه حسین، بخشرستم، استخر، تختجمشید، نقشمحدوده حریم منظری پارسه؛ تخت: 4تصویر

 (.after Boucharlat, R., T. de Schacht, & S. Gondet. 2012ای جنوبی و غربی تخت جمشید، )ه

ات به  با  باستانکاء  د مطالعات  شده  انجام  تختشناسی  تختگاه  پیرامون  چشمر  باستانجمشید،  فرایند  انداز  شناسی 

 (.5و  4جمشید، قابل مالحظه است )تصویرونتی محدوده پیرامونی تختگاه تختاستقراری و مراحل سک

ها و تحلیل  شناسی دامنه کنترل یافتهتوسعه علوم مرتبط با باستانهای انجام شده در چند دهه اخیر و با  پژوهشبا  

جمشید یعنی  ت پهنه محیطی پیرامون تختگاه تختها از نظر موضوعی روشن تر شده است )همان(. برای شناخداده

سه را در محدوده حریم  ها تا حدودی فرضیه بازسازی شهر تاریخی پار آنچه که معروف به شهر پارسه است این پژوهش

آید که مرزهای این شهر بر منطقه  می  چنین به نظر( قابل تصور و درک ساخته است.  5شکل جمشید )از تخت  1درجه  

 ستم و استخر منطبق باشد.  اطراف صفه تا شمال به  سمت نقش  یک در  منطبق با حریم
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 جمشید و استخر)آرشیو بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد(. تخت 1محدوده حریم درجه  :5تصویر

انداز جدیدی از استقرار  جمشید چشمی پیرامونی تختگاه تختهاشناختی دهه اخیر در محدودههای باستان بررسی 

است. در حقیقت،   روشن ساخته  پارسه  بررسیشهری  از  ویلیام سامنر)پس  درباره  Sumner 1986های  (، پرسش 

های  های خود را به بررسیت که تمام تالشجمشید مورد توجه کسانی قرار گرف تقرار شهری در نزدیکی تختگاه تختاس

اهداف علمی با  آن  پیرامون  ژئوفیزیکی  و مطالعات  به  سطحی  بودند.  ابتدای دهه  و حفاظتی معطوف ساخته  از  ویژه 

پارسه 1380 پژوهشی  بنیاد  سو  یک  از  باستان-،  گروه  با  مغ پاسارگاد  مطالعات  انجام  با  و  خود،  -ناطیسشناسی 

ویژه شهر پارسه  ههای دشت مرودشت و بپور، در تالش برای تعیین موقعیت محوطهامین شناسی توسط بابک  مینز

ایرانی تحت سرپرستی ر.  -(. از سوی دیگر فعالیت تیم فرانسوی Askari Chaverdi & Callieri 2017:1برآمد )

مرودشت انجام شد نیز  جمشید و بازسازی مناظر دشت  ، که با هدف شناخت بافت شهری تخت بوشارالو و محمدخانی

 (. Boucharlat et.al 2012: 1)ها افزودای این پژوهشبر غن

شناسی خود شدند  ایرانی قادر به طرح برنامه باستان-براساس نتایج همین مطالعات بود که هیأت مشترک ایتالیائی 

(Askari Chavardi & Callieri 2012; 2017در واقع، جد .)  جمشید به  تختیدترین تعریف منظر شهر پارسه

 یج ژئوفیزیکی قرار گرفت. طور عمده بر مبنای نتا

گیرینتیجه  

باستان جامع  تختمطالعات  غربی  شمال  بخش  دو  در  دهشناسی  که  بود  فیروزی  مجموعه  و  هکتار  جمشید  ها 

بناهای یادمانی مهمی  ها و مجموعه  های آبیاری، مناطق نیمه صنعتی شهر، کاخهای ساختمانی اعم از سیستممجموعه
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رسد مرز منطقه حائل حریم،  نظر میشناسائی شد تا این حدود که بر اساس نظرات عسکری چاوردی و کالیری چنین به

زیرا    ،رسید، با مرزهای شهر پارسه منطبق بوده استرستم و استخر میاطراف تختگاه که تا شمال به نقش  یک در

ر دوره  . در مجموعه آثانه وسیعی شکل گرفته بودداد که شهر پارسه در په  مدارک باستان شناختی فراهم شده نشان

-، بزرن شمالی، بخش شمال غربی تخت جمشید، بزرن جنوبیای بزرگ از تختگاه تختهخامنشی شهر پارسه مجموعه

پیرامونی، مجموعه کوه مِهر،  های  گوهر، دروازه مکشوفه تل آجری و محوطهجمشید در پارسه، مجموعه فیروزی و تخت

آرامگاه ویژه مجموعه  به  نقشو  دوره  ی  پارسه در  این پهنه وسیع در حاشیه شهر  قابل مالحظه است که در  رستم 

رستم در دوره هخامنشی،  ها، مجموعه آثار نقشنی و کتیبهبه استناد آثار بجای مانده باستاهخامنشی بنا شده است.  

اشکانی و ساسانی هم  بوده است. در دوره هخامنشیسلوکی،  تکریم  و  استفاده  آرامگاهی    واره مورد  ارتباط مجموعه 

جمشید بوده است.  شیه شهر اما مرتبط با تختگاه تختعنوان بخش مهم و کارکردی شهر پارسه در حارستم بهنقش

ن پادشاه، مراسم به  شده است و پس از دف سنّت دفن پادشاه درگذشته بر اساس آئین زرتشتی در این محل انجام می

  شده است. شخص پادشاه زرتشت انجام میو در بنای یادمانی و مقدس کعبه  تخت نشستن پادشاه جدید در این محل

نقش از  انجام مراسم مذهبی  از  در تختگاه تختپس  و  بر  رستم خارج  این مجموعه  تخت میجمشید  نشسته است. 

های پس از هخامنشی به  نشی همواره در مشروعیت مذهبی دورهعنوان میراث باستانی و معنوی پادشاهان هخام به

ال سنّت مذهبی چند هزار  انتق  عنوان میراث اعتقادی نقش پویایی در ساختار حاکمیتی، سیاسی و مذهبی داشته است. 

بین در  ساله  نشستن  تخت  به  زمان  در  پادشاه  به شخص  بخشی  و مشروعیت  روحانی  در عروج  و عیالمی  النهرینی 

های بابل، اینشوشیناک در شوش و چغازنبیل و تدوام این سنّت با تشکیالت  شهرهای ایدئولوژیک مذهبی در زیگورات

رستم در شهر ایدئولوژیک پارسه  اسانی در بنای کعبه زرتشت در نقش تر به دوره هخامنشی و ستر اما منسجمپیچیده

های عیالمی، هخامنشی و ساسانی در جنوب  ینی حکومتدر دشت اَنشان نشان از تحول فرایند مذهبی و مشروعیت د

 و جنوب غرب ایران طی چند هزاره دارد. 
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