از آرامگاه تا تختگاه؛ مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه
چکیده
مجموعه آرامگاهی و بنای معروف به کعبه زرتشت در نقش رستم در دوره هخامنشی بنا شده است .مجموعه آثار نقش
رستم به خصوص بنای کعبه زرتشت به عنوان میراث معنوی پادشاهان هخامنشی همواره در مشروعیت مذهبی دوره-
های پس از هخامنشی نقش پویایی در ساختار حاکمیتی ،سیاسی و مذهبی داشته است که این موضوع ریشه در
سنّتهای دیرینه پیشا هخامنشی در خاورمیانه باستان به ویژه دوره عیالمی داشته است .نزدیکترین تفسیر از کارکرد
این بنا در ارتباط با آرامگاههای هخامنشی و ارتباط آن با تختگاه تخت جمشید میتواند معنا یابد .شناخت ارتباط
مکانی نقش رستم و تختگاه تخت جمشید از نظر کارکردی اهمیت دارد .تخت جمشید در دل یک شهر شکل گرفته
و کاخهای هخامنشی بخشی از این شهر بوده است .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای
کتابخانهای انجام شده است .این پژوهش پهنه محیطی پیرامون تختگاه تخت جمشید ،معروف به شهر پارسه را مورد
بررسی قرار داده و فرضیه بازسازی شهر تاریخی پارسه را در محدوده حریم درجه  1تخت جمشید قابل تصور ساخته
است .یافتههای پژوهش حاکی از این است به استناد آثار بجای مانده و کتیبهها ،مجموعه آثار نقش رستم در دوره
هخامنشی ،سلوکی ،اشکانی و ساسانی همواره مورد استفاده و تکریم بوده است .در دوره هخامنشی ارتباط مجموعه
آرامگاهی نقش رستم به عنوان بخش مهم و کارکردی شهر پارسه مرتبط با تختگاه تخت جمشید بوده است .سنّت
دفن پادشاه درگذشته بر اساس آئین زرتشتی در این محل انجام میشده و پس از دفن پادشاه در آرامگاه ،مراسم به
تخت نشستن پادشاه جدید در بنای یادمانی و مقدس کعبه زرتشت انجام میشد.
اهداف پژوهش:
 -1بررسی موقعیت مکانی نقش رستم و کعبه زرتشت و علل وابستگی آن به شهر پارسه بر اساس بررسیهای ژئوفیزیک.
-2بررسی و مطالعه کارکرد بنای کعبه زرتشت از دوره هخامنشی تا انتهای دوره ساسانی.
سؤاالت پژوهش:
 -1بنای کعبه زرتشت در دورههای مختلف تاریخی چه کاربردهایی داشته است؟
-2بررسیهای ژئو فیزیک چه اطالعاتی در مورد موقعیت مکانی کعبه زرتشت و وابستگی آن به شهر پارسه ارائه می-
دهد؟
کلیدواژهها :کعبه زردشت ،نقش رستم ،مجموعه آرامگاهی ،پارسه.

مقدمه
آرامگاه سلطنتی(نکروپولیس) تخت جمشید در حاشیه شمال شرقی شهر پارسه واقع شده است .سنّت آرامگاهی
پادشاهان هخامنشی از دوره داریوش یکم ( 486-521ق.م) متفاوت از کوروش بزرگ ( 530-559ق.م) در حاشیه
منطقه مسکونی پارسه و در فاصله  7کیلومتری تختگاه تخت جمشید بنا شد .داریوش یکم صخرهای به ارتفاع  60متر
انتخاب کرد و اتاقی مربع شکل در این صخره کندهکاری کرد که به احتمال این سبک آرامگاهی را از منطقه آناطولیا
در آسیای صغیر الهام گرفته بود .سنّت ساخت آرامگاهی (نکروپولیس) در بیرون و حاشیه شهرهای باستانی در حوزه
مدیترانه ،در امتداد روخانهها در ساحل مقابل شهرها در مصر ،و یا در امتداد راهها بیرون از شهر در یونان و روم باستان
رواج داشت .در حقیقت این آرامگاهها (نکروپولیسها) از چند بنای آرامگاهی بزرگ تشکیل شده بود که طی چند قرن
به صورت متوالی از آنها استفاده میشد .داریوش یکم سطحی وسیع در محل نقش رستم در نمای صخره کوه حسین
کندهکاری کرد و در آنجا سه محل دفن تابوت صخره ای درون اتاقی مربع شکل در سنگ ایجاد کرد .بر این آرامگاه
دری سنگی قرار داد و سطح زیرین در نمای زیر آرامگاه را کامالً تراشید و به سطحی صیقلی تبدیل کرد تا امکان
دسترسی به درون آرمگاه ممکن نباشد .سطح باالی درب آرامگاه را به نمایش نقوش سمبیلک صحنه نیایش پادشاه در
معیت نمایندگان ساتراپی ها همراه با تکریم آتش و نمایش فرّ ایزدی پادشاه اختصاص داد .همچنین نمای دو طرف
درب آرمگاه را به شکل ایوانی ستوندار با سر ستونهایی به شکل قدامی دو حیوان مشابه نمیرخ ایوان ستوندار تاالر
آپادانا تزئین کرد .کتیبههایی در نیایش خداوند ،شکوه پادشاه و توصیف سرزمین تحت قلمرو خود برای آیندگان در
نمای صخرهای آرمگاه خود نقر کرد .جانشینان نخستین وی یعنی خشایارشا ( 465-486پ .م) ،اردشیر یکم (-465
 425پ.م) و داریوش دوم( 404 -423پ.م) در همین محل و متعاقباً اردشیر دوم( 359 -404پ.م) و اردشیر
سوم( 338-359پ.م) در حاشیه تختگاه تخت جمشید آرمگاههایی به همین شکل با تزئینات شبیه به آرمگاه داریوش
ایجاد کردند .آگاهی از ماهیت و چگونگی این مجتمع آرامگاهی میتواند راهگشای نکات متعددی از حیات اجتماعی و
سیاسی در دوره باستان باشد.
درخصوص موضوع پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است اما بسیاری از سیاحان ،سفرنامه
نویسان و باستانشناسان از نقش رستم بازدید داشتهاند و گزارشهای بسیار نوشتهاند ا ما آنها که به کار تحقیقات
میدانی پرداخته اند و در زمینه شناخت علمی این مجموعه تاریخی مطالبی منتشر کردهاند میتوان به مطالعات مادام
دیواال فوآ ( ،) Dieulafoy 1884-1885ارنست هرتسفلد و زاره ( Sarre & 1910; Herzfeld 1928, 1941
 ،) Herzfeldبایرون ( ،)Byron 1935اسپرینگلینگ (  ،) Sprengling 1937اِردمَن (،) Erdman 1949
دِیمنت( )Demandt 1968بُرگر( ،)Borger 1969اِریک اشمیت ( ،)Schmidt 1939, 1970وُورفل ( Wurfel
 ،) 1970هِینز (  ،) Hinz 1971شیپمن ( ،) Schipmann 1971گاچ (  ،) Gotch 1972مایکل روف ( Roaf
 ،)1974نجم آبادی ( ،)Nadjmabadi 1976شهبازی ( ،) Shahbazi 1978ولفرام کالیس(،) Kleiss 1976

بورکر کالهان ( ،)Borker Klahn 1982و سانسیسی وِوردنبرگ ( )Sancici –weerdenburg 1983اشاره کرد.
در بین تمام این پژوهشگران اریک اشمیت اسناد کاوشهای باستانشناسی این مجموعه را منتشر کرد که میتوان
گفت شرح مفصل کتاب اریک اشمیت نتیجه بیشترین اطالعات باستانشناسی از نقش رستم دوره هخامنشی ارائه
میدهد .پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای و مشاهدات میدانی در صدد
بررسی این مجموعه آرامگاهی است.
نتیجهگیری
مطالعات جامع باستانشناسی در دو بخش شمال غربی تخت جمشید و مجموعه فیروزی بود که دهها هکتار
مجموعههای ساختمانی اعم از سیستمهای آبیاری ،مناطق نیمه صنعتی شهر ،کاخها و مجموعه بناهای یادمانی مهمی
شناسائی شد تا این حدود که بر اساس نظرات عسکری چاوردی و کالیری چنین به نظر میرسد مرز منطقه حائل
حریم ،یک در اطراف تختگاه که تا شمال به نقش رستم و استخر میرسید ،با مرزهای شهر پارسه منطبق بوده است،
زیرا مدارک باستان شناختی فراهم شده نشان داد که شهر پارسه در پهنه وسیعی شکل گرفته بود .در مجموعه آثار
دوره هخامنشی شهر پارسه مجموعهای بزرگ از تختگاه تخت جمشید ،بزرن جنوبی ،بزرن شمالی ،بخش شمال غربی
تخت جمشید در پارسه ،مجموعه فیروزی و تختگوهر ،دروازه مکشوفه تل آجری و محوطههای پیرامونی ،مجموعه
کوه مِهر ،و به ویژه مجموعه آرامگاهی نقش رستم قابل مالحظه است که در این پهنه وسیع در حاشیه شهر پارسه در
دوره هخامنشی بنا شده است .به استناد آثار بجای مانده باستانی و کتیبهها ،مجموعه آثار نقش رستم در دوره
هخامنشی ،سلوکی ،اشکانی و ساسانی همواره مورد استفاده و تکریم بوده است .در دوره هخامنشی ارتباط مجموعه
آرامگاهی نقش رستم به عنوان بخش مهم و کارکردی شهر پارسه در حاشیه شهر اما مرتبط با تختگاه تخت جمشید
بوده است .سنّت دفن پادشاه درگذشته بر اساس آئین زرتشتی در این محل انجام میشده است و پس از دفن پادشاه،
مراسم به تخت نشستن پادشاه جدید در این محل و در بنای یادمانی و مقدس کعبه زرتشت انجام میشده است.
شخص پادشاه پس از انجام مراسم مذهبی از نقش رستم خارج و در تختگاه تخت جمشید بر تخت مینشسته است.
این مجموعه به عنوان میراث باستانی و معنوی پادشاهان هخامنشی همواره در مشروعیت مذهبی دورههای پس از
هخامنشی به عنوان میراث اعتقادی نقش پویایی در ساختار حاکمیتی ،سیاسی و مذهبی داشته است .انتقال سنّت
مذهبی چند هزار ساله بینالنهرینی و عیالمی در عروج روحانی و مشروعیت بخشی به شخص پادشاه در زمان به تخت
نشستن در شهرهای ایدئولوژیک مذهبی در زیگورات های بابل ،اینشوشیناک در شوش و چغازنبیل و تدوام این سنّت
با تشکیالت پیچیدهتر اما منسجم تر به دوره هخامنشی و ساسانی در بنای کعبه زرتشت در نقش رستم در شهر
ایدئولوژیک پارسه در دشت اَنشان نشان از تحول فرایند مذهبی و مشروعیت دینی حکومتهای عیالمی ،هخامنشی و
ساسانی در جنوب و جنوب غرب ایران طی چند هزاره دارد.
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