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بررسی سبک و اسلوب معماری دوره هخامنشیان
چکیده
در دوره هخامنشیان یک سبک معماری مخصوصی به وجود آمد ،که در آن سنن و آدا ملن
مختلف ساک در کشور هخامنشیان جلوهگری میکرد .یکی از آثار اولیهی معماری هخامنشیان ،کاخ
کوروش است که در نخسنتی ااامتگناه این دولنت در راسنارگاد بننا شند و ببنارا از ینک رشنته
ساختمان هایی در میان باغ و محصور به دیوار بود .هنر شاهنشاهی هخامنشی در سدههنای شنت تنا
چهارم ق.م .دو دسته است :یکی هنر رادشاهان نخستی رارسی است که بهتری نمنود آن راسنارگاد
است و دیگری هنر شاهان رس از داریوش .اگرچه کوروش در معماری راسارگاد و نقنوش تزیننی آن
کوشید بناصر مختلف از هنر سرزمی های گشوده شده را در طراحنی هننری درهنت آمینزدا امنا در
تختجمشید گامی فراتر نهاده شد و شناهان هخامنشنی بنا آمیخنت بناصنر هننری مصنر ،بابن ،
ایالم،لولوبیان ،ماد ،اورارتو و ایونیا /لودیا ،سبک درباری یگانهای را آفریدند .بدبتی که دارینوش او
درافکند تا رایان زمامداری هخامنشیان بر اوا خود باای ماند و ای سبک نوی نه تنها در معمناری
تختجمشید به اوج خود رسید ،بلکه در معماری بناهای شاهان در شوش ،هگمتانه و باب نیز به کار
بسته شد .در وااع معماری هخامنشیان هنری تلفیقی است از سبک معماریهای باب  ،آشور ،اورارتو،
لولوبیان (معماری صخرهنگاری) ،یونان ،مصر ،دولت شهرهای آسیای کوچک و  ...که با هنر نمنایی
و ابتکار روح ایرانی نوع مستقلی از معماری را ردید آورده است .هخامنشنیان بنا سناخت این ابنینه
بظیت می خواستند بظمت رادشاهی خود را به همه جهانیان نشنان دهنند .در این رروسنه تحقیقنی
حتی االمکان سعی شده است که به همه زوایای معماری دوره هخامنشی و تأثیررذیری این هننر از
هنر دیگر ااوام ررداخته شود .مقولهی حاضر بیشتر حو محور معماری شنهرهای راسنارگاد ،تخنت
جمشید و شوش میباشد و در ای راستا نمایی کلی از معماری ای دوره در معرض بحن و تبناد
ارار داده ایت و در آخر با استنباطی در ای زمینه که هنرمعماری دوره مورد بح اگرچه تلفیقی از هنر
ااوام و کشورهای همسایه بوده استا معهذا روح و جلوه هنر ایرانی نیز در ای زمینه اابن توجنه و
انکارنارذیر است .به ببارتی بهتر جنبه ایرانی بودن آن بر دیگر جلوههای خارجی آن برتری دارد.
کلیدواژهها :هخامنشیان ،معماری ،راسارگاد ،تختجمشید ،شوش ،ایونی.
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مقدمه
رس از روی کار آمدن سلسله هخامنشی و انقراض دولت ماد ،کنوروش بنزرب بنینانگنذار این
حکومت در ری تسخیر سرزمی های جدید بر آمد .وی رس از یک سلسله منااشاتی با دولت لیندی و
به اسارا کشیدن کرزوس رادشاه آن سامان و تسخیر باب سعی در نشان دادن بظمت شاهنشناهی
خود نمود .از ای روی وی در مسقطالرأسخود ،راسارگاد ،کاخی به توسط معماران و صنعتگران ملن
مختلف که بیشتر آنها لیدی و ایونی بودند ،بنیاد نهاد که بعدها سرمشق دیگر رادشاهان ای سلسنه
وااع گردیده است.دیگر رادشاه هخامنشی داریوشیکت ،رنس از بدسنت گنرفت زمنام امنور کشنور،
خواباندن شورشهای متعدد و تثیبت امنیت در المرو شاهی به احداث و ایجاد شهرهای جدید دسنت
یازید.او کاخهای مهت و با بظمتی در شوش و تخت جمشنید بنرآورد .این رادشناه نینز بنه تقلیند از
کوروش بزرب نیز از وجود صنعتگران دیگر ااوام تحت سیطره شاهنشاهی ،سود جست و به طنوری
که خود در کتیبهای که از شوش به دست آمده است ،بر ای مدبا صحه میگذارد و مدبی است کنه
در ساخت شهر مذکور از ای گونه ااوام استفاده کرده است.هنوز مراح نهایی کاخ شوش بنه راینان
نرسیده بود ،که داریوش یکت در نزدیکی رایتخت شاهنشاهی ،راسنارگاد ،شنروع بنه ایجناد رایتخنت
جدیدی برای خود نمود.رادشاه ادرتمند هخامنشی با بکنارگیری معمناران بیگاننه در سناخت شنهر،
اسلو معماری آن زمان و بهره گیری از معماری بومی سعی در غنی کردن و زیبایی شهر مزبور نهاد
و آن را تبدی به یکی از مهتتری شهرهای دنیای آن روز کرد .در ادامه دولت هخامنشی با سیاست
بکارگیری افراد صنعتگر مزدور یک نوع هنر جدیدی به وجود آورد که بعدها سرمشق و مورد تمجیند
وااع گردید.به ببارتی بهتر ای نوع هنر تلفیقی را تبدی به هنر بومی و ایرانی نمودند.خشایارشا ،رسر
و جانشی داریوش یکت با روی کار آمدن خود و جنگهای ممتد با یونان کمتنر مجنا شهرسنازی
ریدا کرده بودا ولی رس از با زگشت از لشکرکشی نافرجنام بنه یوننان بیشنتر اواناا خنود را صنر
خوشگذرانی و زیبایی رایتخت(تختجمشید) نمود ،از ای روی وی به سناخت کناخ هندیش و دروازه
مل مبادرا ورزید .دیگر رادشاهان ای سلسله کمتر به ااداماا بمراننی همنت گماشنتند و گنذران
شاهی خود را صر جنگهای خانگیکردند.
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پاسارگاد
باید گفت که شاهان هخامنشی از اوان روی کار آمدن خنود بنه ایجناد سناختمانهنا و شنهرها
بالاهی وافری نشان دادندا چنانکه آمده است که شاهان بر کار بمنارا بظنیت حنری

و راغن

بودند و هر رادشاهی که به تخت مینشست در ای اندیشه بود که در جایی خوش آ و هوا شنهری
بنا کند تا نام او در آبادان کردن مملکنت در جهنان مانندگار شنود 1.کنوروش بنزرب یکنی از این
رادشاهان بود که در بدو رسیدن به ادرا یا به ببارتی بهتر رس از بدست گرفت زمام امور کشور به
ایجاد شهری برای رایتخت خود اادام کرد و در زیبایی و بر ض اندام آن جهد بسنیار نمنود .سنبک
بمومی شهرها چنی بود که مانند دورانهای ریشی  ،ارب شهر بر بلنندی و بنر راینههنای سننگی
ساخته و استوار میگردید و بناها با آجر و سنگ ساخته میشد .ای آجرها و سنگهای تراشیده شنده
با نقش انواع حیواناا ،به خصوص شیر ،گاو بالدار ،حیواناا افسانهای که آمیزهای از شنیر و شناهی
بود ،گ و بوته ،مقاماا اداری و ااوام خراج دهنده منقوش شده بود ،جلوهی خاصی به ای معمناری
نوی داده بود 2.از ای روی بود،که بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی در مسقطالرأس خود ،راسنارگاد،
با بکارگیری اسلو معماری آن زمان به ایجاد رایتخت خود همت گماشنت .طبنق روایناا آن را در
مح اطعی ریروزی بر آستیاب بنا نهاده بود.

3

راسارگاد در وااع اردوگاه وسیعی بود که با دیواری حائ مصور شده بود و در خال دیوار مذکور و
توسط باغها ،اصرها و معابد بنا کرده بودند 4.معماری راسارگاد در وااع یکی از بهتری مظناهر هننر
ایران باستان استا زیرا ای هنر بعد از تسخیر مصر و با استقرار روابط نزدیک با یونان ایجناد نشند،
بلکه مدتی اب از ای تاریخ ،از زمان کوروش خصوصیاا بدیع آن مشخ

گردید و چون ای هننر

از سایر هنرهای شرق مجزا شد ،دیگر نیازی به تغییر راه و اصو نیافت .کما رونق ای هنر واتنی
بود که در زمان داریوش وجانشینان او از دو منبع بزرب الهامبخشا یعنی بظمتطلبی شناهزادگان
و جاه و جال رایتخت الهام گرفت.

5

باید اذبان کرد که ریش از به حکومت رسیدن کوروش ،ساخت بنای سنگی بزرب رواج نداشنت،
بنابرای وی بدون شک در ای زمینه از هنرمندان سایر ممالک آسنیایصنغیر ماننند لیدینه و اینونی
کمک گرفته است .بنا به چند دلی میتوان تا حدودی به ای تأثیررذیری اشاره کنرد :دالیلنی ماننند
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استفاده از اسکنه و کلنگ چنگکی یا وجود اتصاالا محکت منابی االن هنای سننگی و سنتونهنا،
کاربرد بندهای دم چلچلهای برای اتصا اال سنگها به یکدیگر یا حاشیهکشنی سننگهنای تن
تخت و رایه ستونهای شیاردار 6،استفاده از بلنو هنای سننگی بندون منالا ،اسنتفاده از بسنت و
مفص بندی میتواند مدبایی بر تأثیررذیری هنر معماری هخامنشی از ایونی و یونانی المداد

گنردد7.

هینتس به نوبی جذابیت راسارگاد را در ای میداند که در ساخت آن ایرانیان و یونانیان در کنار هنت
کار میکردند .مثالً در راسارگادشالیهای شیاردار سنگی ستون رایهها منشأ اینونی دارد .الگنوی این
شیوه را میتوان در معبد االههه را در ساموس دید .در تخت جمشنید از این ننوع شنالیهنا خبنری
نیستا اما در حالی که بدنهی ستونها در راسارگاد صا است ،در تختجمشید با شیارهای بمنودی
ایونیایی روبه رو هستیت .کار نیلند دربارهی تأثیر معماری ایونیایی بر راسارگاد مطالعهای جدی کرده
است ،اما در ساختار بنا یعنی اساس و طرح کلی و نیز ستونهای مرمری باریک و بسیار بلند کاخ بار
کوروش که با اد و اوارههایهلنی ااب مقایسهاند و همه اصالتاً رارسی

هستند8.

ظاهراً هنگامی که کوروش در سا 545ق.م .سارد را به تصر خود در آورد ،به شندا تحنت
تأثیر بناهای مرمری شاهان لودیا ارار گرفته است .چنه بسنا او در همنان اوان شنماری از اسنتادان
لودیایی را در راسارگاد به خدمت گماشته باشد .بعدها معماران افسوسی بیشماری بنه اسنتادالودیایی
ریوستند.
ای استادان لودیایی و ایونی بر اساس طرحهای معماران ایرانی برای مقر حکومت جدید کوروش
مجموبهای از بناها ساختند .در راسارگاد تنها همی یکبار در تاریخ نبوغ ایرانی و یونانی خالااننه بنه
گونه ای متوازن با یکدیگر ریوند خورده است .به بقیده هینتس از هشت ستون کاخ بنار کنوروش در
راسارگاد تنها یک ستون بر جای مانده است .ای ستون 12متری بنا انندام بارینک و بنیش از حند
بلندشان ابتکاری ایرانی بود .ستونهای سنگی به تقلید از ستونهای چوبی با ای که ای ستونهنا
را سنگتراشانایونی تراشیده بودندا کامالً غیر یونانی به نظر

میآمدند9.

ستونهای شیاردار کاخ  Pگونههای ریچیدهتری را با شیارهای تزیی یافته شنام اسنت کنه در
ارتباط مستقیت با محوطههای یونان شرای مانند افسوس ارار میگیرد ،بازتا دایقی از نفنوذ اینونی
در چنی بناصری وجود داردا از ابی ابزار محد ظریفی که اتصا بی زیرستون را فراهت میکند.
هتچنی در فرورفتگی انتهای المه و اغل در بزربتری اطر شا ستون ،به خصوص این بنصنر
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آخری بازتابی از باور یونانی در جان بخشیدن به سنگ را دارد .هر چنند معمناران کناخ  Pدر بخنش
رایینی شیارهای افقی را که در زیر شا ستونهای ایونی موسوم است ،بکار نبردهاند ،به نظر میرسد
که الهامهای خود را در کار دایقشان روی راسنگهای چهارگوش ،از منبع غربی درخشانی هتچون
معبد بتیق آرتمیس یا افسوس دریافت کرده باشند 10.میتوان گفت ای نوع معماری معنر سنبک
مشخ

معماری دوره هخامنشی میباشد 11.البته در ترکین سنتونهنای این معمناری ،شنیوهی

ساخت ستونها و سر ستونها ابنیهی ماد و معبدهای باسنتانی مصنر و سنتونهنای ایراننی طنوری
ترکی شده است که تشخی

آنها از یکدیگر به سادگی ممک

نیستند12.

اثر نفوذ هنری آشور و باب در ای بناها دیده میشودا چون در آشور و باب بود که چنی بناهنای
با بظمتی میساختند و دورتادور آن را رلکان وسیع با حجاریهای مفص میگذاشتند .وامگیریهای
مسلت از مجموبههای آشوری -بابلی -ایالمی و مصری نیز در بط هنری جدید و کنامالً سنلطنتی
ممزوج میشد .ای هنر سلطنتی به برنامهای راسخ میداد که جایی برای ابداع باای نمنینهناد .این
سخ در مورد مضمون مهرهایتختجمشید و هتچنی مورد استفاده برای تجلی از چهرهی شاه بنر
سکهها صادق است 13.با ای حا هخامنشیان به تقلید و ااتباس صر انابت نکردند و ابتکارهنا و
نکاا و آثار مشخصی از خودشان به آن افکار اصلی افزودندا زینرا کناخهنای وسنیع و بارگناههنای
کوروش و داریوش نه چون العه نظامی بود ،نه چون معبد و همانطور که هرودوا میگوید :ای نوع
اخیر ساختمان اصوالً در ایران هخامنشی مالحظه نمیشودا بلکه کاخهای ایراننی از ننوع تاالرهنای
بزرگی بودند که سقف سبکی بر روی سنگی از ستون ارار گرفتنه بنود و در آنجنا شاهنشناهان بنه
سفرای خارجی و سایر شخصیتهای بزرب بار می دادند .اصن بنه کنار بنردن این ننوع سنتون در
معماری محققاً از مصر بوده استا ولی ایرانیها خصوصیاا دیگری به آن اضافه کردهاند 14.به گفته-
ی گیرشم هنر ایران هخامنشی خلقالسابه نیست و غالباً از بناصر هنرهای خارجی استفاده کنرده
استا ولی هیچ وات از ای بناصر تقلید کورکورانه نشده و همیشه آنها را بنا بر می و سلیقه خنود
به صورا نوینی درآوردهاند و در بم در جهان آن روز یعنی جهان یوننانی و ایراننی کنه در غنر
آسیای مقدم با یکدیگر هت مرز بودند و روابط بسیار نزدیک داشتند ،هرگز نتواستند دربارهی موضوع-
های معنوی با یکدیگر همکاری کننند 15.در واانع اگرچنه هنرمنندان و ریکرتراشنان و اسنتادکاران
کشورهای تابعهی ایران در ساختمانهای تخت جمشید به کار ررداختهاندا ولی هنر را با ذوق ایراننی

68

رژوهشنامه تاریخ -سا دهت -شماره سی و هفتت

ترکی کرده اند .خشایارشا در تمام مندا زنندگی چنه در زمنان ولیعهندی و چنه هنگنام رادشناهی،
دلبستگی زیادی به ساخت بناهای زیبا و ررشکوه داشته

است16.

در نظر بسیاری از دانشمندان هنر راسارگاد بسیار مهتتر از هنر تختجمشنید اسنت 17.بنه طنور
خالصه میتوان گفت :اتاق تدفی آرامگاه کوروش از نظر ابعاد و هتچنی ظاهر آن نشنان منیدهند
که معماران و سنگتراشانلیدیایی در طراحی و ساخت آن دست داشتهاند .سقف خررشتهای بنا فضنای
خالی و بستهای مرکزی آرامگاه کوروش یاددآور مقابر ارن هفنتت /هشنتت و بعند از آن درآنناتولی
است و کرسی هرمیشک آرامگاه میتواتد از بناهای معاصر در خود لیدی الهام گرفته باشند 18.هننر
راسارگاد در وااع هنر شاهی بوده استا زیرا مشوق آن رادشاه و به استثنای بعضی آثنار کوچنکتنر،
غالباً منحصر به کاخهای سلطنتی بود 19.در وااع هخامنشیان برای آنکنه دامننهی هننر را از ایند و
محدودیت خارج کنند ،از هنر آشوری ،مصری ،یونانی و ...بهره بردند .ذوق و سنلیقهی ملن تابعنه را
ترکی کردند و هنر خاصی در معماری به وجود آوردند که نه آشوری است و نه یونانی و نه مصریا
زیرا در ای شیوهها تصر هنرمندانه و با سلیقهای به بم آمنده و در واانع ایرانینان بنا شنکیبایی،
ظرافت ،زیبایی و فلسفه را ترکی کردهاند و هنر هخامنشی را ردید

آوردهاند20.

در ای مح سنگتراشان یونانی و لیدیایی به فرمان کوروش بزرب صفهی بزرگی را بنا سننگ-
های مکع شک ری افکنده بودند .تا ای زمان چنی شیوهای از معماری در ایران به کلی ناشناخته
بود .ظاهراً کوروش اصد داشت مقر فرمانروایی خود را شبیه آنچه در لیدی دیده بود ،بنر روی این
صفه بنا کندا ولی بمرش وفا نکرد .سنگتراشان یونانی بر روی بدنهای بلند و رلکانی شنک بنرای او
آرامگاهی ساخته بودند .طرح همی آرامگاه شیوهی هنری خاص هخامنشی را آشکار میکند .بناصر
بنا از فرهنگهای متعالی ،مث سبکهای یونانی ،بی النهرینی و یا مصری با چاشنی تجربههای ملی
درهت آمیخته شده ،سبکی نو ردید آورده است .تقریباً در نیمه راه میان صفهی بزرب و آرامگاه ،کناخ
اصلی با ابعاد گسترده ارار دارد .دروازهی بظیت ورودی کناخ بنه وسنیلهی موجنوداا افسنانهای وام
گرفته از هنر آشور-ریکره گاو بالداری که سری از گاو یا انسان دارد ،نگهبانی میشود .سنت آراسنت
دیواره برای نخستی بار در دوره کوروش معمو شد .همی شیوه را در کاخ  sکوروش میبینیت که
اندکی بعد داریوش آن را در بناهای خود بکار گرفت .کاخ دوم راسارگاد  pرا که کوروش ری افکننده
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بود ،داریوش آن را تکمی کرده بود .زیرا نگارههای ای کاخ شبیه نگارههای کاخ داریوش در تخت-
جمشید

است21.

برخی مورخی بر ای بقیده هستند که سبک معماری هخامنشی که از زمنان کنوروش آثنار آن
نمایان شد تکام یافتهی سبک دورهی معماری دورهی مادی بنوده اسنت 22.در حقیقنت راسنارگاد
جلوهی وسیعی است از هنری ایرانی که نخستی گامهای آن هنوز برای مورخ و کاوشگران مجهو
است .هنر مزبور با وجود ترکیبی از بناصر معماری ایرانی و مل مختلف اصوالً تصویری از فرهننگ
ملی است ،که در آن زمان به منصفهی ظهور رسیده بود .به ببارتی بهتر هر چه از خارج آمده ،دوباره
گداخته ،مبد  ،بهت ریوسته و متعاد گردیده و تشکی هنری جدید داده است که سجیهی معمناری
آن طراز او را داراست .به گفتهی گیرشم ای هنر خواه ابتکناری باشند و خنواه وامندار از خنارج،
صبغهی ایرانی دارد و حتی در چشت بسیاری از مورخی  ،معماری آن بسیار مهتتنر از تخنتجمشنید
است23.

کاخ آپادانای شوش
در وااع شاهان هخامنشی میخواستند رایتختها و کاخهای خود را به چشت بینندگان گونناگونی
که از سراسر جهان بدان سوی سرازیر بودندا به نحو احس جلوهگنر سنازند تنا معنر ذوق ،نینرو و
بظمت آن امپراطوری باشد .چنانکه داریوش در کتیبهای که در شنوش یافنت شنده منیگویند :در
شوش کارهای بسیار با شکوه دستور داده است و کاخ بسیار با شکوهی به وجنود آمند.رس از آنکنه
داریوش در سا  530ق.م در رارس ااامت گزید ،اولی چیزی که فکر او را مشغو کرده بود ،ایجاد
بنا بود .خود با معمارانی که از ماد و جلگههای غربی ممالک خویش خواسته بود ،طرح همنهی بناهنا
را ریخت .از ای روی با همت فوقالعادهای طرح ساختمان را شروع

کرد24.

میتوان گفت که داریوش در معماری خود از مصر نیز تأثیر رذیرفته بود .از آنجایی که وی مدتی
را در مصر گذرانیده بود و آثار گوناگون بنایی و معمناری آنجنا را دینده بنود از این معمناری تنأثیر
رذیرفت .جنبهی برجسته و متمایز کاخ تچره ،ابزارهای ربعگردی مصری است و گنور چلیپاشنک او
در نقش رستت که حدود 75را بلندی دارد و تقاطع بازوهای آن  60رنا اسنت کنه در ارتفناع 200
فوتی ررتگاهای سنگی وااع شده و جانشینانش نیز در همه جزئیناا از آن الگنو گرفتنهانند ،احتمناالً
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بیشتر به نماهای کندهکاری شده مصری شباهت دارد تا گورهای سنگی آناتولی که بیشک هر دو را
دیده است .با ای حا داریوش روی هت رفته سنت لیدیایی -یونانی کوروش را ادامه داد و به ساخت
تاالرهای ستوندار بزرگی(که بیشتر مربعشک اند تا مستطی ) ررداخت که ایوانهایستونداری آنهنا
را احاطه کردهاند .به بالوه او به شکوه و بزرگی در اندازهی بظیت بسیاری اال سنگها (بلو هنا)
در دیوار صفهی تخت جمشید و رای بستهایی که روی آنها ریکرتراشی و کندهکاری

شد25.

از بارزتری ویژگیهای معماری دوره هخامنشنی ،سناخت تاالرهنای سنتوندار در بخنشهنای
مختلف شاهنشاهی میباشد .که یک تاالر مرکزی ستوندار(بنا سنقفی روی سنتونهنا) چهنار بنرج
کناری و اغل رواقهای سه بتون داشتند و برجهای کناریشان برای دسترسنی بنه طبقنه فوانانی
مجهز به رلکان داخلی بودند .بعضی از ای بناها ایوانهایی داشتند که که راه رلهی بزرگی بنه آنهنا
ختت میشد .تمام تاالرهای از ای دست بنام آرادانا شهرا دارند 26.بایند گفنت :این کناخ نخسنتی
مجموبهی ساختمانی است که شالوده آن را داریوش ریخته است و به همی سنب بنرای زیبنایی و
استحکام آن از هیچ کوششی فروگذار نشده است .کاخ مزبنور را بنر خنال سناختمانهنای آجنری
متداو در شوش با سنگ ساختهاند و برای ری افکنی بنا از 10تا20متر خاکبرداری شده

است27.

کاخ آرادانا با  72ستون خود در تاالر اصلی ،به بنوان الگویی بنرای تخنتجمشنید بکنار رفنت.
افزون بر بقایای آثار هخامنشی در ای مح  ،که ابالً در زمانهای مااب تاریخ مسکونی بوده است،
ارگی بر روی آکرورولیس یا دژ مرتفع ،محلهی ریشهوران در شرق شهر سلطنتی و کناخ اردشنیر دوم
در ساح غربی رود شاوور که شوش را مشرو میکنند ،ارار دارد 28.فیالندر بنر اسناس مطالعنهی
دایق فنون سنگکاری در استوانههای دور ریخته ستونها که از برای روکنش کنردن راشننههنای
در مفرغی استفاده شده است ،نظر دارد که ایونیها و لیدیها اری به یقنی در سناخت آراداننای
شوش شرکت

داشتهاند29.

داریوش در وااع با نبشتهای منحصر به فرد با لوحی آجری ،نخستی کارنامهی معماری اینران را
از خود به یادگار گذاشته است .مت ای نوشته که با همهی کوتاهی ،اما با شفافیت زیاد خود یکی از
سندهای رر اهمیت تاریخ هنر ایران است ،خود به تنهایی نشان دهندهی دات و وسواس داریوش در
گزارش تاریخی است .در ای نوشته میخوانیت که صنعتگران و ریشهوران با ملیتهای گونناگون ،از
سرزمی های دور و نزدیک به شوش خوانده شدهاند و در کارگاههای بزرب ساختمانی شوش به کنار
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گمارده شدهاند .از مت نبشته چنی بر میآید که داریوش در زمان بنای شوش دیگر هیچ دغدغهای
در المرو فرمانروایی خود نداشته و با آرامش خاطر میتوانسته است با بکار گرفت ملیتهای متفاوا
و هتچنی مصالح گوناگون دور و نزدیک به کار ساختمان دلخواه خود بپردازد .یکی از ویژگیهنای
بنای کاخ شوش ،برخال سنت ایالمیها که به سب دوری از کوهستان و معندن سننگ ،بناهنای
بزرب خود را مانند زیگوراا چغازنبی  ،با خشت و آجر میساختند ،تکیه بر سنگهای بظیت در بنای
کاخ است .مصالح ساختمانی کاخ شوش را از راههای دوری به شوش آورده

شدهاند30.

داریوش در کتیبه ی خود که از شوش به دست آمده است به نحوی بنارز از ذکنر اانوامی کنه در
ساخت ای شهر مشارکت داشتهاند یاد میکند ،ای امر به نوبهی خود میتواند دلیلی واثق بر نشنأا
گرفت شاهان هخامنشی از هنر دیگر ااوام در معماری بصر خود باشد .وااعیت ای کار سترب چنند
ملیتی در ساخت طرحهای سلطنتی را هزاران مت اداری (الواح گلی) که از تختجمشنید بنه دسنت
آمده و از زمان سلطنت داریوش حفظ شده است ،تأیید میکند .ای الواح نشنان دهنندهی همکناری
متعدد و بظیمی است که در ساختمان ،تهیهی مصنالح و کنار در دیوانسناالری رسنمی شاهنشناهی
مشارکت

داشتهاند31.

در ای معماری از اصو بابلی نیز تقلید شده است چنانکه حیاطهای داخلی و نیز دیوارهای کنه
از آجر خام بنا شده است دارای تزییناا بابلی میباشد .اما تاالرهای باربام از جای دیگر ملهنت شنده
است و آن منظرهای بود از معبدی مصری با بدهای ستون که در غق آنها تخت شاه ارار داشت و
وی در جایگاهی نیمه تاریک جا میگرفت 32.درشوشهرچند هنرمندان و سنگتراشان یوننانی سناخت
ستونهای هخامنشی را بر بهده داشتند ،ولی ستونهنا دارای اجزاینی کنامالً ایراننی و معنر دوره
هخامنشی است و هتچنی راستونهای به شک زنگوله در تختجمشنید را بایند بنا تأثیررنذیری از
ستونهای یونان و معماری سنگی آن

دانست33.

تختجمشید
کاخ شوش هنوز به رایان نرسیده بود ،که داریوش تصنمیت گرفنت رایتخنت دیگنری در رارسنه،
خاستگاه اصلی رارسیان بنا کند ،از ای روی شروع به ساخت و ساز تخنتجمشنید کنرد 34.نقشنه و
اجرای تختجمشید کار داریوش است.شهر مزبور که داریوش بنای آن را در حدود سنا 515ق.م.
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آغاز کرد ،نماد ایران و در بی حا تصویر مفهوم هخامنشیان از شاهنشاهی است .ای جا کنه نقنش
مرکز اداری را داشت برای برگزاری جش های بزرب نیز به کار میرفت و با مصالح و نیروی انسانی
سراسر شاهنشاهی ساخته شد 35.وی استادانی را به خدمت گرفت که در زمان کوروش هنت مشنغو
به کار بودند.
داریوش یکت هنرمندان ماهر را از همه جا به تخت جمشید آورده است و با نقشهها و ایندههنای
جدید دست به کار شدند .مثالً لوشای دربارهی دروازههای مل به حق مینویسد :ایجاد گاوهنای ننر
دروازه ها و تغییر در الگوی آشوری و بدی آن به اثنری هخامنشنی کناری بنود کنه فقنط از انوهی
خالاانه داریوش بر

میآمد36.

در ای که ساختمان کاخ تختجمشید نتیجهی همکاری بی المللی بوده است شکی نیستا ولنی
بدم وجود لوحه در شوش یا در خزانه تختجمشید که اشاره به ملیت داینق مجسنمهسنازان نمایند،
وجود ندارد و چون به اص و ریشه مجسمهسازی هخامنشی نمیتوان با دات و اطمینان نگریسنت،
مجسمهسازان یا حجارانی که از سرزمی آشور آوردند ،در طنرح صنورا و هیکن هنای روی سننگ
روش هموارتری را بکار میبردند و در ریزهکاری موهای سر و ریش دات داشتند و هیک شاهنشناه
را بنا به مقیاس معمو آن زمان با اندازه مبالغهآمیز مجست

کردهاند37.

در حقیقت تختجمشید و بیش از آن راسارگاد بیشتری تأثیر را از آشوریان گرفتهاند .با ای که در
نقشبرجستههای سنگی بزرب از آشوریان تبعیت شده است ،اما در آشور موارد استفاده برای آذین -
بندی اتاقها و فضای داخ کاخ کامالً متفناوا اسنت .شنبیهتریننموننهی هخامنشنی بنه کارهنای
آشوری ،در درگاه دو کاخ در راسارگاد وجود داردا گرچه تنها اسمت تحتانی آنها باای ماننده اسنت،
اما طرحهای آشوری مانند شیر-دیو-گاو و هیبتی که روسته ماهی بر ت دارد را به وضوح منیتنوان
دید 38.نقشبرجستههایتختجمشید از اوم آشور و در شک و نمای سردرها به سبک مصنری اسنت.
در وااع یکی از تأثیراا مهت هنر معماری مصری کاربرد سردرهای سنگی اسنت کنه در بسنیاری از
کاخهای تختجمشید مشاهده میشود 39.شاید ااامت داریوش در مصر و بنای معبد آمنون ،کنه وی
در معبد هیبیس در الخاراه بنا نهاده بود ،توجه داریوش را به معماری مصری برانگیخته

باشد40.
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باید اذبان کرد که در بررسی معماری هخامنشنی بنه وینژه در حجناریهنای این دوران ،اکثنر
باستانشناسان به بللی از تأثیر زیاد ااوامی مث آشوریها ،مصریها ،ایونیها و غیرو ننام منیبرنند،
که مورد تقلید و ااتباس ایرانیان بودهاند در حا که در رژوهش و آثار هنری اب از مطالعه دربنارهی
میزان تأثیر و نفوذ هنری از خارج باید هنر اصی بومی همان مح در گذشته و حنا بیشنتر منورد
توجه ارار گیرد 41.یکی از ای اثرهای بومی و محلی در آن دوران هنر برجستهنگاری یا بنه ببنارتی
دیگر صخرهنگاری لولوبیها بوده است ،که داریوش یکت به محض سرکو شورشهای شاهنشاهی
از آن تبعیت کرد و هنر برجستهنگاری هخامنشی را در کنار برجستهنگاریهای ای انوم بنه تصنویر
کشاند .میتوان با ای بح چنی گفت که هنر هخامنشی به خصوص در حوزهی برجستهنگاری تنا
حدود زیادی از هنر ساکنان ادیمی ایران ،لولوبیها و گوتیان ،نشأا گرفته است 42.دیاکونف بر این
باور است که به لحاظ تشکی  ،ترکی  ،و طرح اجنزا نقنوش صنخرهی بیسنتون ،موضنوع نقنش -
برجستهی آنوبانینی ،رادشاه ،لولوبی را تکرار میکند 43.ای امر به نوبهی خود میتواند مدلولی بر ای
مدبا باشد که داریوش و بعدها دیگر رادشاهان هخامنشی از هنر نقش برجستهای لولوبیان در تخت-
جمشید ،مقبرهها و دیگر آثار خود تأیر رذیرفته بودند.
در احداث کاخ از ستونهای شیاردار یونانی نیز استفاده کردند و یک سبک معماری بیماننندی را
به وجود آوردهاند .خشایارشا رس از بازگشت از لشکرکشی نافرجام به یونان با تمام نینرو سنا هنای
رایانی بمرش را به تکمی و تزیی تخت جمشید گذراند .هد نهایی شاهان هخامنشی ای بود که
همه چیز آن یکپارچه شاهانه باشد و باری از گونهی جنبی ،سطحی و

بامیانه44.

متونتختجمشید نشان میدهند که صنعتگرانی که در آنجا کنار منیکنردهانند ،بنه ملینتهنای
گوناگونی تعلق داشتند :خطوط یونانی روی الشه سنگها ،مدار

موجود در الواح خزانه مربنوط بنه

چو کاران و سنگکاران مصری ،سنگتراشان کاریائی و افراد بابلی که روی سنگها در رارس کنار
میکردهاند ،نشان میدهند که سنگکاران نیز فقط از یک ملیت استخدام نشدهاند .ای طور به نظنر
میرسد که هنر مصری ،یونانی ،فینیقی ،ایالمی ،مادی ،اورارتویی و سکایی به طور مستقیت ینا غینر
مستقیت در خلق سبک تختجمشید اثر داشته

است45.

باید اذبان کرد که در معماری تختجمشید شیوههای مل مختلف بکار رفته است و صر نظنر
از جهاا اصلی و اساسی بنادر ،در سایر اسمتها به ویِژه در تزییناا و ریزهکاریها ،از صنایع چندی
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ملت استفاده شده است .وجود کتیبههای متعدد و آرامی در آن بهد یکی از بهتری دالین و شنواهد
ای موضوع به شمار میرود .هر یک از کاخهای تخنت جمشنید منفنرداً واحند کناملی بنودهانند .در
راسارگاد ابنیهی متعدد هر یک مجزا و دور از یکدیگر مث ای که در رارکی وااع باشد ،ارار داشنته و
ببارا از بنای یک اشکوبه یا چهار دیوار بوده که رنجرههایی از آن به بیرون بناز منیشنده

اسنت46.

وی دورانت میگوید :تنها در هنر معماری بود که ایرانیان شیوهی خاصی برای خنود داشنتهانند .از
منظر وی باشکوهتری آثار باستانی ایران ،رلکان سنگی و صفهها و ستونهای تخت جمشنید اسنت.
وی مینویسد :در سراسر تاریخ معماری جهان رایههای بزرب و باشنکوهی کنه شنخ
هموار به به باالی صفهای که کاخها بر آن ساخته شده برساند ،بینظیر

را از زمنی

میباشد47.

کاخهای تختجمشید در روی یک سکوی بلند ارار گرفته و بنا وجنود داشنت اشنکا مختلنف
معماری ساختمان واحدی را تشکی میدهند که ادرا و بظمت دولت هخامنشیان را نماینان منی-
سازد و از آثار ملتی است که مؤسس و موجد هنر و صنعت دولت هخامنشیان را نمایان

منیسنازد48.

بزربتری نقشه داریوش ظاه راً آن بود که در ال رارس بارگاهی ننو درانندازد کنه فقنط بنا ننام او
آمیخته باشد و مقام او را در جامه ی فرمنانروای ینک شاهنشناهی بنزرب بنه منردم زینر فرمنانش
بشناساند .او برای اجرای نقشهی خود دامنهی کوه رحمت را برگزید و فرمنان داد تنا در آن صنفهای
مستطی به رهنای  300و درازای  455و بلندای  15متر آماده سازند .برای ای کار حتی بخشی
از سطح دامنهی سنگی کوه مورد استفاده ارار گرفت و بقیهیصفهی بزرب با انباشتهای از سنگهای
بزرب مکع شک باال آورده شد .دیوار تنومند ،که خصوصاً در جبهنهی غربنی و جننوبی بنه خناطر
مواعیت مح مرتفعتر است ،منطقهی بظیمی را در میان گرفته که میبایند تناالر بنزرب بنار بنام
داریوش ،که منابع بعدی آن را آرادانا نامیده است ،بر روی آن ساخته

شود49.

تخت جمشید در وااع رس از کاخ شوش ساخته شد .از ای روی هنرمندان و مباشنرانی کنه کنار
خود را در شوش به انجام رسانیده بودند ،به تختجمشید انتقنا داده شندند ،تنا در آنجنا نینز کنار
خویش را ادامه دهند 50.در ای مجموبه مانند کاخ شوش ،حیواناا افسانهای ،درختان سرو و نخ و
گلبربهای نیلوفر آبی بیشتری نقوش را تشکی میدادند .شیرهایی کنه گاوهنایی را منیدریدنند و
شاهان که در حا کشت شیر بودند ،بزرگانی که به صف آمادهی ورود بنه بارگناه بودنند ،از نقنش-
برجستههای مهت تختجمشید هستند .ورودی اصلی ای کاخها ،با فضایی وسیع و با صد و ده رلهی
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بریض و کوتاه ،که هر یک از سنگ یکپارچه تراشده شده بود و رهنای آن به  7متر میرسید ،افنراد
را با اس به داخ رذیرا میشد تا به طر دروازه مل که دروازهی ورودی کاخها بود راه یابند .این
دروازه دارای سه در بریض بود که یکی رو به رلکان ورودی و یکی رو به کاخ آرادانا و دیگری رو به
تاالر صدستون باز میشد 51.خشایارشا در نص مندخ دروازه ملن از آشنور تقلیند کنرده اسنت و
گاوهایبالداری که وی بر سردر ای دروازه نص کرده بود کامالً تقلیدی از آنها میباشد 52.به گفته-
ی اومستد ای کاخها گنجایش رذیرایی حدود رانزده هزار میهمان را در جش های مخصوص و ابیاد
سا داشته است 53.در تخت جمشید دو نوع ساختمان به خوبی به چشت میخوردا یکی تچر یا اصنر
زمستا نی که در زمان داریوش ساختمان آن آغاز گردیده بود و دیگنری آرادانناا این یکنی شنگفت-
آورتری بنا در صفهیتختجمشید بود 54.سال روبازی که بر روی ستونهای بلند بارینک بنا روشنش
چوبی استقرار دارد .ای اصر در زمان داریوش بنا شد و در زمان خشایارشا و اردشیریکت تجدیند بننا
گردید55.

اساس نقشهی آرادانا همان نقشهی کاخ کوروش بزرب در راسارگاد است .در آرادانای شوش نیز،
که طعمهی آتش سوزی بزرگی شد ،باید از همی نقشه استفاده شده باشند .بنا این تفناوا کنه در
تخت جمشید ستون ایوان تاالرها ،که در راسارگاد تنها یک سوم ارتفاع ک بنا بود ،به بلنندای تمنام
بنا ساخته

شد56.

تاالرهای ستونداری که در سایتهای مادی مانند نوشیجان تپه و گودی تپه یافت شنده اسنت،
اساس معماری کاخهای هخامنشی را تشکی میدهند.ا به گونهای که تاالرهای بار بام و کاخهنای
خصوصی و هتچنی خزانهها در نقشهای مستطیلی یا مربعی با ستونهایی به ارتفاع20متر طراحنی
گردیدهاند .تهستونهایخیارهدار کاخ مزبور به سبک یونانی است 57،اما رایههای آنها شبیه گ نیلوفر
و واژگون و متأثر از هنر مصری است.
سر ستون های سنگی به لحاظ سبکی کامالً ایرانی است که بنه شنک سنرگاو و سنر شنیر دا
حجاری

شدهاند58.

شایان ذکر است که در تخت جمشید کلیه کارهای ساختمانی رس از اردشیر یکت متواف شندا در
حالی که کارها هنوز به رایان نرسیده بود .تمام مح تبدی به کاخ کهنه شد و ابرستانی گردید برای
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شاهان سلسله .فقط در مرحلهی سوم و تقریباً رایان دورهی هخامنشیان بود که جمعیت آن رشد کرد
و نشانههایی از تجدید فعالیتهای ساختمانی در ای دوره ،به خصنوص در زمنان رادشناهی اردشنیر
سوم ،وجود دارد 59.تحقیقاا نشان میدهد هنگامیکه اسکندر تخت جمشید را ویران کرد ،بننای آن
هنوز کامالً به رایان نرسیده بود 60.از دیگر کارهای باشکوه هخامنشیان در راستای معماری در شیوه-
ی ریکرتراشی و مجسمهسازی آنها بوده است .مجسمهسازی بظیت به صورا زینتنی در اصنرهای
راسارگاد در تخت جمشید و شوش و مقبره های نقش رستت یا به شک آثنار مسنتتق (کتیبنههنا و
برجستگیهای روی صخره بیستون) و سبک معماری ،خصوصیت اساسی هنر هخامنشیان را کنامالً
روش میسازد .موزون بودن اندام جنگجویان یا خراجگزاران ،که با وزن و سبک تأسیساا معمناری
بنا مرتبط است ،بظمت و بزرگی و تشریفاتی بودن ای هنر را به خوبی نمایان میسازد .میتنوان تنا
حدودی بر ای امر صحه گذاشت که هخامنشیان در ای راستا به شندا متنأثر از بنی النهنری بنه
خصوص آشور بودند 61.در آغاز دهه  1350تندیش بسیار بزرب بدون سری از داریوش در نزدیکی
حیاط شرای کاخ شاه در شوش ریدا شد و ای نخستی مجسمهای است که از دورهی هخامنشیان تا
کنون به دست آمده است .ای تندیس و اطعهی همانند آن کنه در مصنر سناخته شنده ،احتمناالً در
اص در معبد هلیورولیس در مصر ارار داشته

است62.

از معماریهایصخرهای معرو ای دوره میتوان به مقبره داریوش یکنت در نقنش رسنتت اشناره
کرد .ای اماک سلطنتی جدید از لحاظ تزیی و شمای نگاری ،فنون معماری ،مصالح و صننعتکارانی
که در آنجا کار کردهاند گویای تنوع فرهنگی و وجود منابع انبوهی در سراسر شاهنشاهی هستند که
شاه ایران به خوبی توانسته بود ،آنها را بسیج

کند63.

یکی از کارهای برجسته شاهان هخامنشی در راستای معماری توجه بنه ریکرتراشنی و مجسنمه
سازی در نقش برجستهها بوده است .بقیده بر آن است کنه رارچنههنا و جامنههنای رنرچی نقنش
برجستههای تخت جمشید کار ریکرتراشان یونانی بوده است .اما اکنون روش شده است کنه چننی
چیزی صحت ندارد و حتی چه بسا مسیر ای نفوذ معکوس و از شاهنشاهی هخامنشی به یونان بوده
است .مجسمهیغو ریکری که از داریوش در شوش به دست آمده است از سنگ مصری ساخته شنده
است و ظاهراً کار ریکرتراشان مصری میباشد .چنانکه همی سنبک در نقنش برجسنتههنای کناخ
آرادانا در تختجمشید نیز مشاهده

میشود64.
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البته میتوان گفت که حجاریهای ایران هخامنشی در آثار آن بصر و دورههای بعدی بر یوننان
تأثیر گذاشته است 65.از دیگر نکاا درخور توجنه در امنر معمناری دوره منورد بحن ا ایجناد رن و
سدهای متعددی بوده است که نمایی از هنر ای دوره را نشان میدهد .در وااعیکی از جلوههای مهت
هنر معماری دوره هخامنشیان که مورد ستایش یونانیان نیز وااع شده بود ،احداث ر و ر سازی بنر
روی رودخانههای بزرب جهت لشکرکشیهای بزرب بود .از گفتههای هرودوا چنی بر میآید کنه
در جنگ کوروش با کرزوس ،رادشاه لیدی ،اب از حکومت هخامنشیان در آسیایصنغیر رن وجنود
نداشته است و اولی اادام ر سازی در ای منطقه ،در دوره هخامنشی انجام گرفته

است66.

نتیجهگیری
میتوان چنی گفت که ما در ای دوره شاهد ایجاد هنری نو هستیت که هنر چنند ملن و اانوام
گوناگون در کار شرکت داشته اند ،جوهر ملی و اومی ایرانی چنان در آن نهاده شده بود که ای هننر
اختصاص به ایران بهد هخامنشی یافته ،بنام آن در تاریخ ثبت و ضبط شده و مورد تقلید نس هنای
آینده طی ارون ارار گرفته است و امروز بقایای آن زینت بخش موزههای جهنان اسنت .منیتنوان
گفت که الگورذیری هنر معماری بهد هخامنشی بر شرق و غر نیز تأثیر گذاشته بنودا چننانکنه
بازماندهی کاخهای دوران سلسلهیموریا در هند که چندی رس از هخامنشیان در ای سنرزمی روی
کار آمده بودند ،بناهای تختجمشید را به یناد منیآورنند .آالا و ادواا هننری هنندی نینز از این
تأثیررنذیری خبننر مننیدهنند .در حقیقننت هنننر دوران هخامنشنی تلفیقننی از معمنناری آن روز نظیننر
آشور،لولوبیان ،مصر ،دولت شهرهای آسیایصغیر ،اورارتو ،یونان ،باب و ...میباشد که به مرور زمنان
توانستهاند تغییراتی در آن ایجاد کنند و سبکی نو در معماری بوجود آورند ،که امنروزه نینز در تناریخ
مورد تمجید ارار گرفته است .هنر هخامنشی که با جان مایههای بومی از راسارگاد آغاز گردیده است
و توانست معماری منسجمی را به جهان برضه کندا اولی بار در دوران داریوش یکت به اوج اندرا
خود رسید و هنر رارسی هخامنشی را به وجود آورد .در وااع کناخهنای راسنارگاد ،شنوش و تخنت-
جمشید ،گذر باجآوران ،ریکرتراشی نمایندگان سی ملتی که با لباسهای ملی خود تخنت دارینوش را
بر سر دارند .راهنمایان رارسی و مادی که نمایندگان دو را هدایت میکنند و به طور کلی نقشهای
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گاو ،بقا و شیوه تراشکاری سنگها و درخشندگی ستونهای بزرب و هتچننی وسنائ زینتنی از
سنگ و فلزاا گران بها که بسیار استادانه و زیبا ساخته شده است ،اوج هنر رارسی را نشان میدهند،
ریزهکاریها و هنرنمایی در تهیه لباس شاهان ،تراشیدن ریکرها و یا ساخت شمشیرها و تجست آن-
ها در سنگتراشی در نوع خود شاهکاریبیمانندی است .تاالرهای ستوندار هخامنشنی بنه رینروی از
تاالرهای ستوندار گوی تپه ،نوشیجانتپه ،باباجان و ...به وجود آمده استا البته نبایند در این مینان
نقش سایر تمدنها به خصوص اورارتو ،لولوبیهنا ،آسنیایصنغیر و بنی النهنری را نادینده گرفنت.
خصوصاً مصر در بی تمدنهای همسایه بیشتری تأثیر را بر ستونهای هخامنشی داشته است که از
ای تأثیراا میتوان به نفوذ معماران و طراحان مصری در زمینههنای گونناگون از جملنه در بنرش
دادن حم و نق  ،صیق دادن ستونها اشاره کرد که در فرایند تکام ستون در ایران نقش بسزایی
داشته است .اگر چه هخامنشیان در ساخت ستون از دیگر ااوام و تمدنها تأثیر زیادی رذیرفته بودندا
معهذا بیشتری تأثیر را از هنر معماری بومی داشته و توانسته با الهامگیری و تأثیررذیری از هنر سایر
مل و بومی ساخت آنها با هنر و فرهنگ ایرانی به ساخت هنری نوی دست زنند که با ستونهای
سایر مل متفاوا بوده و نمونهی آن را در هیچ جای دنیا نتوان ریدا کرد.
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