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اين نگرش هميشگى كه گويا تخت جمشــيد، گروهى كاخ باشكوه است كه به انگيزة نمايش 
قدرت سياسى و خشنودى خاطر شاهانه بنا شد، زادة انديشة اروپايى است. تخت جمشيد در 
حقيقت زيارتگاه ملى مقدســى بود كه وقف هدف ويژه اى شده بود : ساخت پايگاه استوارى 
براى برقرارى جشن هاى بهاران يا نوروز كه در آن از طريق تمام منابع تظاهرات نمايشى، از 

قدرت هاى آسمانى اعطاى فراوانى و حاصل خيزى طلب مى شد.
 و همچنين نادرســت ترين نامى كه تاكنون بر روى تخت جمشــيد گذاشته شده، واژة يونانى 
«پرسپوليس» است كه به معنى «شهر پارسى» است. اين واژه نمايان مى كند كه يونانيان كوچك ترين آگاهى و يا 
ديدارى از اين پايگاه نداشته اند، و تنها ياد و شكوه آن را دورادور از زبان گردشگران و سياحان هم ميهن خود 
مى شنيدند، و به همين انگيزه اين «كاخ» مجلل و بزرگ هخامنشى را «شهر» مى پنداشتند. حتى «كتزياس» يونانى 
كه سال ها پزشك «پروشات» ملكة ايران و همسر داريوش دوم هخامنشى و همچنين پزشك اردشير دوم بوده، 
هيچ گونه سخن و نامى از تخت جمشيد به ميان نياورده و در اين باره خاموش مانده است. از سوى ديگر عهد عتيق 
(تورات) نيز با آنكه از كاخ هاى شوش و همدان سخن رانده، دربارة تخت جمشيد همچنان خاموشى را پيشة خود 

ساخته است.
اينها همه انگيزه اى است بر آنكه نه تنها تخت جمشيد شهر نظامى يا پايتخت برتر هخامنشيان نبوده، كه يونيان نيز 
آگاهى درستى از آن نداشته  و نمى دانستند كه تخت جمشيد تنها يك زيارتگاه مذهبى و يك بناى سمبوليك است. 

كاربردِ راستين تخت جمشيد تنها در دو هنگامه از سال بود : نوروز و مهرگان. اين دو هنگامه تنها زمان هايى 
بودند كه در آنها شاهنشاه به گونة رسمى در تخت جمشيد ديده مى شد و در آن بار عام (ديدار همگانى با شاه) 
انجام مى گرفت. تخت جمشيد بيش از هر چيز، همانند يك پرستشگاه، رصدخانه يا كاخ بهاره است كه در آن تنها 

جشن هاى نامبرده و كوشش هاى علمى و ستاره شناسى پيرامون برگزارى اين دو جشن به پا مى شده است.

khorshid.iran@gmail.comفرشيد ابراهيمى / پژوهشگر تاريخ

تخت جمشيد
نام اين مجموعه سازه ها را كه در جهان باستان بر دست معماران 
توانا و مهندسان و رياضى دانان امپراتورى هخامنشى ساخته شد، 
ــيارى از كارشناسان «پارسه» خوانده اند، اما ايرانيان خود آن را  بس

«تخت جمشيد» مى خوانند!
بى  گمان تخت جمشيد به دست يا دستور جمشيد ساخته نشده 

است، اما بى بهره نيست تا دربارة پيوند اساطيرى اين پادشاه با جشن 
نوروز كه خود سبب نامگذارى تخت جمشيد شده، بيشتر بدانيم.

ابن بلخى نويسندة كتاب مشهور «فارس نامه» درباره ى جمشيد 
شاه مى نويسد كه :

ــيد) به تدبير كار ديوان و  ــال (جمش ــت و پنجاه س " . . . دويس
شياطين مشغول بود تا همگان را مسخر خويش گردانيد . . . استخر 

واژگان كليدى : نوروز، جمشيد،  تخت جمشيد،  هخامنشيان

خخيخ مميمى / پژوهشگر تار ييد ابراه ددي khorshid.iran@gmail.comييفرش
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ــاخت و آن را شهرى عظيم گردانيد چنانكه  پارس را دارالملك س
ــراى  ــنگ و آن جا س ــنگ، در عرض ده فرس طول آن دوازده فرس

عظيم كرد از سنگ خارا . . . " (ابن بلخى، بى تا :102و103).
ــيد يكى از بزرگ ترين چهره هاى اساطير ايرانى است كه در  جمش
دورة اسطوره اى «پيشداديان» فرمانروايى مى كرد و بسيارى از نشانه هاى 
تمدن ايرانى را ساختة انديشه و فرمانروايى او دانسته اند. پديده هايى 
همچو : معمارى و مهندسى، ساختن قلعه و گرمابه، عطرهاى خوش 
و به ويژه بنيانگذارى : «جشن نوروز» كه اساس گاهشمارى ايرانى و 

ستاره شناسى ايرانيان در عصر باستان را نمودار مى سازد.
در سخنى ديگر جمشيدشاه پيشدادى نوروز را بنيان نهاد و در آن روز 
بر تخت خود نشست و بر گيتى داد گسترد. در برخى از نگرش ها تختى 
كه جمشيد در نوروز بر او تكيه زد، اشاره به بناى تخت جمشيد دارد كه 

به روزگار هخامنشيان در نوروز مورد بهره بردارى قرار مى گرفت :
به فر كيانى يكى تخت ساخت / چه مايه برو گوهر اندر نشاخت 
ــته بر او شاه فرمانروا/  ــيد تابان ميان هوا/ نشس / . . . . . / چو خورش
ــره  بخت او / به  ــده ف ــد بر تخت او / از آن بر ش ــان انجمن ش جه
ــر  ــاندند / مر آن روز را روز نو خواندند / س ــيد بر، گوهر افش جمش
سال نو، هرمز فرودين / بر آسوده از رنج، تن دل ز كين /  به نوروز 

نو، شاه گيتى فروز / بر آن تخت بنشست پيروز روز
ــيرازى» نيز در «آثار عجم» دربارة جمشيد  «فرصت الدوله ى ش

شاه، ساخت تخت جمشيد و پيوند آن با نوروز مى نويسد :
ــطور است كه جمشيد پس از اتمام شهر استخر و  "در تاريخ مس
ــيد ساخت، روزى كه آفتاب به محاذى  عمارتى كه در تخت جمش
نقطه اعتدال ربيعى رسيد با كمال سرور و نشاط و نهايت به جهت 
ــاط بر سرير سلطنت تكيه كرد و به عيش و عشرت اعتصام  و انبس

جست و آن روز را نوروز سلطانى نام نهاد". (آثار عجم، بى تا).
ــيد، پيوندى ويژه  ــاال، بى گمان بناى تخت جمش ــا بر روايات ب بن
ــاطيرى  ــن ملى نوروز دارد، اگر چه انگيزة آن تنها روايات اس با جش
نيست، كه برابر با نگاه باستان شناسان، يكى از داليل ساخت اين بنا 
ــن نوروز در برابر امپراتور هخامنشى (داريوش و . . . )  برگزارى جش
ــت كه زير لواى امپراتورى به اين جشن  و در كنار تمامى اقوامى اس
آسيايى مهر مى ورزيدند و گروه گروه هداياى نوروزى و پيشكش هاى 
نمادين تمدن و سرزمين خود را به نمادين ترين بناى جهان باستان 

كه ساختارش حكايت از ويژگى جشن نوروز داشت، مى سپردند.
ــادروان پروفسور «آرتور آپهام پوپ»، شايد تنها كسى بود كه  ش

به نيكى كاربرد راستين تخت جمشيد را مى دانست :
"در تخت جمشيد كه متأسفانه تاكنون نام واقعى آن پنهان مانده 
است، مراسم مذهبى به ويژه نوروز برگزار مى شد .... در اينجا تشريفات 
و مراسم مفصلى كه به مناسبت سال نو (هنگام اعتدال ربيعى – نوروز) 
بر پا مى گرديد، با نمايش دادن آشكار وفور نعمت و فراوانى و بارورى 
ــرى به پيشگاه خداوندى عرضه مى شد و به نيروى  نيازمندى هاى بش
سحر و جادوى موافق ميان آرزوهاى اين جهانى و برآورده شدن آنها از 
سوى نيروهاى ابدى هماهنگى ايجاد مى شد . . . آماج اصلى از ساختن 
ــيد آن بوده كه يك نمونة عالى از آسمان، در زمين باشد  تخت جمش
ــكوه شگفت آور و زيبايى آسمانى خود نيروى مقاومت ناپذيرى  و با ش
ــد و ايزدان را تشويق نمايد تا  به خواهش ها و نيايش هاى مردم بخش
ــم جشن نشان داده مى شود در سراسر  فراوانى نعمت را كه در مراس

زمين برقرار كنند". (پوپ،1336 : 1095 تا 1107).
همچنين شادروان «يحيى ذكاء» نيز در پژوهشى ارزشمند به اثبات 
ــاند كه در جايگاهى ويژه در تخت جمشيد اعتدال ربيعى و آغاز  رس
سال نو رصد مى شده كه در روند آن برگزارى اين جشن در برابر اقوام 
و ملل گوناگون در تخت جمشيد ميسر مى شده است. (ذكاء،1377).

ــانه هاى نوروزى و نمادهاى  از اين آگاهى ها نيز اگر بگذريم، نش
ــت در جاى جاى هنر معمارى  ــال نو و زايش دوبارة طبيع آغاز س

تخت جمشيد شايستة بررسى است.
ــاد هنرى در تخت  ــه نم ــى و كاوش در س ما در اينجا به بررس
جمشيد مى پردازيم كه آشكارا بيانگر پيدايش نوروز، سال نو و آغاز 

دوبارة طبيعت در گاهشمارى ايرانيان است :

نبرد شير و گاو
ــى كه از  ــنگ نگاره هاي ــيارى از س ــا و در بس ــكان آپادان در پل
روزگاران كهن به دست آمده، گاه شيرى را در پيكار و پيروزى بر 

گاوى مى بينيم.
ــان اين نماد را يك نشانة برجسته از هنر  ــيارى از كارشناس بس
ــتيز فصل  ــرد را در حقيقت نمادى از س ــته و اين نب ــرى دانس مه
ــكارترين انگيزه در اين باره نيز  ــى ميترايى مى دانند. آش جهان بين
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خود نشان مشهور مهرى، يعنى چليپا يا نماد خورشيد است كه بر 
روى ران شير (نمايندة خورشيد) نقش بسته است. 

ــير نماد خورشيد و ايزد خورشيد (ميترا) و همچنين نمايندة  ش
گرماست و گاو نماد ماه و نمايندة زمستان و سرما.

اين بيان نمادين همچنين به بينندة خود اين آگاهى را مى رساند 
كه جايى كه در آن ايستاده (تخت جمشيد) خود نماد بزرگداشت 

بهار و پايگاه برگزارى جشن پايان سرما است.
چو خورشيد زد پنجه بر پشت گاو / ز هامون برآمد خروش چكاو (فردوسى)

نقش گل نيلوفر آبى (لوتوس) در سرتاسر تخت جمشيد
نگاره هاى گوناگون گل و گياه و از جمله درختان كاج در تمامى 
ــبزى و زايش طبيعت و  ــارة بارز به سرس ــيد اش نماى تخت جمش

رويش بهارى دارد.
چنانكه پروفسور «پوپ» نيز دربارة تخت جمشيد معتقد بود : "معابد 
ــت". و  ــى اس ــهر مقدس هخامنش ــق نهايى اين ش و باغ ها سرمش
ــنگى»  ــاد «مهرداد بهار» آن را «باغى مقدس با درختان س زنده ي
ــت  ــتة يادآورى اس ــت. و درميانة اين ديدگاه ها، شايس خوانده اس

ــه در حقيقت در آن  ــان قريب» ك ــاى دكتر «بدرالزم ــرش زيب نگ
اشاره اى به نيايش مشهور داريوش در تخت جمشيد شده است :

"تخت جمشيد دعايى است تجسم يافته به زبان سنگ، سرودى 
است در نيايش به خداى بزرگ كه زمين، آسمان، مردم و شادى را 
ــرزمين زيبا و دارندة مردم، خوب بركت و افزونى  آفريد تا به اين س
ــوب كه زادة  ــد، آن را در صلح و آرامش بپايد و از پليدى و آش بخش

دروغ اند، نگه دارد". (قريب، 1386: 201)
به راستى نيز بسيارى از ساختارهاى معمارى تخت جمشيد يادآور 
باغ ها و طبيعت ايرانى است : ستون ها نماد درخت است. سرستون هاى 
دروازه و ايوان سردر اين بنا به گونه اى آشكار نماد نخل مقدس است، و 

طوق سرستون ها نمايش برگ هاى پژمردة آن است. 
"سرو، نماد اهورامزدا و نخل نماد ميترا و نيلوفر نماد اناهيتاست كه در 
مكان هاى مخصوص در تخت جمشيد كنده شده و بازگوكنندة اعتقادات 
و احترام آنها به اين هدية اهورايى مى باشد. هنوز در مكان هاى مقدس و 
ــرو كهنسال را مى توان ديد. درخت، به خصوص  مذهبى ايران درخت س
سرو و هزاران گل و بته كه نشان خورشيد باشد، به صورت تزيين در هنر و 
معمارى ايران بسيار ديده مى شود. به سبب احترام به درخت و درختكارى 
بود كه ايرانيان توانسته بودند سرزمينشان را پرديس كنند. واژة پرديس، 
كه در همة زبان هاى زنده و كهنة دنيا به صورت فرداس، پارادايز، پاريز و در 
عربى فردوس به معناى بهشت مى باشد، گرفته شده از پرديس (باغ هاى 

ايران باستان) است". (پورعبداهللا، 1378 : 172 و 173).
ــى كه در  ــى در دوران داريوش هخامنش ــربازان پارس نگاره  هاى س
سرتاسر تخت جمشيد ديده مى شوند، به پيروى از آرمان هاى شهريارى 
كوروش بزرگ، با شاخه هاى گل نيلوفر آبى كه نماد آشتى و صلح است، 

براى فتح دل ها، نه كشورها، مجهز بودند!
ــرقى تخت جمشيد در صحنه ى بارعام (ديدار همگانى  در پلكان ش

با شاه) :
"در دست چپ شاه گل نيلوفرى با دو غنچه است. وليعهد نيز نظير 
اين گل را، كه فقط در تصوير اين پدر و پسر آمده، در دست دارد. گل 
ــت ولى نه همراه با دو  ــيد فراوان اس نيلوفر در نگاره هاى تخت جمش

غنچه". (كخ، 1377: 110)
نيلوفر آبى، همان گل محبوب و ويژة هخامنشيان است كه هزاران 
ــود : اين گل هاى همسان و  ــيد ديده مى ش هزار از آن در تخت جمش
ــالح پادشاه، همچنين در كناره هاى تخت  ظريف بر روى جامه ها و س
شاهى و حاشية سقف سايه بانى كه شاه و همراهانش در زير آن پذيراى 

نمايندگان هستند، ديده مى شوند.
 و : "حتى بر روى تكه هاى مرمر زير پاشنة درها و همچنين وارونة 
آن، يعنى به گونه اى كه نگارةآن درست روى زمين قرار گيرد و به هيچ 

وجه قابل ديدن نيست، نقش و نصب شده اند" (هرتسفلد، 1941).

آيين «بارعام» يا ديد و بازديد نوروزى جهان با امپراتورى!
ــينه هاى تخت جمشيد،  يكى از برترين و بحث برانگيزترين نقش
نگاره هاى همة گروه ها و رده هاى نمايندگان تمامى سرزمين هايى 
است كه هر يك به زير پرچم امپراتورى هخامنشيان اداره مى شدند 
و در تخت جمشيد يك به يك با آرامش و خشنودى شگفت انگيزى 

به آيين بارعام (ديدار همگانى با شاه) وارد مى شدند.
در همين روند «جان هينلز» معتقد است كه :

"حركت اين دسته ها فقط نمايش هاى خود نمايانه ى ثروت نبود، 

اين پيكار به گونة نمادين اشاره به سپرى شدن سرما (زمستان- گاو) و پيروزى 
گرما (خورشيد- شير) است كه فرايند آن برآمدن بهار و رويش دوبارة طبيعت 
است كه نتيجة نبرد ميان گرما و سرما (شير و گاو) و تجلى نوروز و بهار به شمار 
مى رود.                         مأخذ : حميد رضا صالحى، آرشيو پژوهشكده نظر

گل نيلوفر آبى شكفته كه به ويژه يادآور بهاران است، نمادى براى نشان دادن 
نيروهاى آسـمانى، نماد گرما و خورشيد و نمايندة زندگى و باززايى طبيعت 
است.                           مأخذ : حميد رضا صالحى، آرشيو پژوهشكده نظر

نبرد شير و گاو - تخت جمشيد

نقش گل نيلوفر آبى - تخت جمشيد



61

اسفند        88شماره پنجم

منابع
 ابن بلخى(بى تا) فارسنامه، چاپ سيد جالل الدين تهرانى. 

 بدرالزمان، قريب (1386)، پژوهش هاى ايرانى باستان و ميانه، طهورى. 
 پوپ، آرتور اوفان (1336) تخت جمشيد شهر مذهبى بوده است، ترجمه  : على اشرف شيبانى، ماهنامة سخن، دورة هشتم، ش 11 و 12، اسفند.

 پورعبداهللا، حبيب اهللا (1378) تخت جمشيد از نگاهى ديگر، بنياد فارسى شناسى.
 ذكاء، يحيى (1377) نوروز و بنياد نجومى آن در همبستگى با تخت جمشيد، سازمان ميراث فرهنگى كشور. 

 رجبى، پرويز (1380) هزارهاى گمشده، ج دوم، نشر توس. 
 شيرازى، فرصت الدوله (بى تا) آثار عجم، چاپ سنگى. 

 مارى كخ، هايد (1377) از زبان داريوش، ترجمه  : پرويز رجبى، نشر كارنگ. 
 هرتسفلد، ارنست (1941) ايران در خاور باستان، نيويورك. 

 هينلز، جان (1377) شناخت اساطير ايرانى، ترجمه  : ژاله آموزگار و احمد تفضلى، نشر چشمه. 

جمع بندى
با جستجو در نشانه شناسي نمادهاي هنري تخت جمشيد،  در مي يابيم كه اين بناي باستاني نه تنها يك شهر نيست،  كه كاربرد آن نيز،  بيش از آنكه برابر 
با نگاه رايج غربي،  براي بهره وري نظامي و يا نمايش قدرت باشد، با انگيزه اي مذهبي و نمادين براي برگزاري دو جشن نوروز و مهرگان ساخته شده و در 

اين دو جشن،  به وي ژه در نوروز،  شاه در اين جايگاه، پذيراي تمامي سرزمين هاي تابعه و شهرهاي زير فرمانروايي هخامنشيان مي شده است.

ــن  ــرزمين. جش بلكه نمايش هايى بود در برابر خداى بارورى اين س
ــن با جشن  نوروز ارتباط ديگرى نيز با فصول دارد، زيرا كه اين جش
ــمى بود كه در طى  ــد؛ رپيثوين از مراس ــن» منطبق مى ش «َرپيثوي
ــا از پناهگاه هاى  ــد ت ــداى رپيثوين نيايش هايى تقديم مى ش آن خ
ــه هاى درختان را به رغم حمله هاى  ــى خود كه در آن ريش زيرزمين

زمستان نگاه مى دارد، بازگردد". (هينلز، 1377: 155)
ــاس معتقديم كه نگاره هاى هيئت هاى گوناگون جهان  بر اين اس
ــاره به اين دارد كه تمامى نمايندگان  ــتان در تخت جمشيد اش باس
ــرزمين هاى امپراتورى در يك جشن بزرگ و بين المللى شركت  س
ــان بوده كه  ــرقى چن ــن ملى و ش ــده اند و ويژگى اين جش داده ش
ــورها  ــاه نيز خود در آن به ديدار همگانى با نمايندگان كش شاهنش
ــكش را به انگيزة اين  مى پرداخت و آنان نيز به گونة خود چند پيش
ــاه مى دادند كه بيش از آنكه ارزش مادى داشته باشد،  ــن به ش جش
ــا تنها نماد هنر و  ــود زيرا هريك از اين هديه ه ــار معنوى ب داراى ب
ــيلة آن به معرفى و  ــرزمينى بود كه نمايندة آن به وس ــول س محص
شناخت تمدن خود به ديگر نمايندگان و شاهنشاه مى پرداخت. و در 
همين آيين بود كه شاهنشاه از خداوند مى خواست تا اين سرزمين 
را از «دشمن»، «خشكسالى» (بدسالى – ساِل بد) و «دروغ» بپايد.

ــش شده است تا همة نمايندگان با پوشش  در اين نگاره ها كوش

ــا هديه هايى كه همراه آورده اند،  ــالح بومى خود و همچنين ب و س
ــته شوند. گوناگونى اين نمايندگان عبارت از 23 هيئت است  نگاش

كه نشانة 23 ساتراپى امپراتورى به شمار مى روند.
ــت مادها كوزه اى با چند جام، دشنه،  ــرقى آپادانا نخس در پلكان ش
بازوبند و لباس همراه آورده اند.ايالميان با كمان، شمشير، يك شير ماده 
با دو نوزاد، ارمنيان با اسب و ظرف، پارتيان با چند جام، اسب و پوست، 
بابليان با ظرف هايى از سيم  و زر و پارچه و گاو ورزان، ليديايى ها با ظرف، 
بازوبند و گردونة دو اسبه، ُرخجيان يا درنگيان با ظرف،  شتر و پوست، 
سوريان با ظرف، پوست، پارچه و قوچ، باكتريان با لباس و شتر، گنداريان 
با گاو ورزان و نيزه و سپر، هراتيان با ظرف و شتر، اََسَگرديان با پوشاك 
و اسب، سغديان با دشنه، بازوبند، تبرزين و اسب، هنديان با پودر طال، 
االغ و تبرزين، اسكودريان يا تراكيه اى ها با نيزه، سپر و گاو، ليبيايى ها با 

گاو گردونة دو اسبه و حبشيان با ظرف، عاج و زرافه. 
دكتر «پرويز رجبى» در اين باره مى نويسد كه :

"اگر اين استنباط عمومى درست باشد كه نمايندگان كشورها براى 
حضور و شركت در جشن نوروز به پايتخت آمده اند، انتخاب چنين زمانى 
ــتان نيز جالب توجه است. به قول خانم كخ، در  براى پذيرفتن زيردس
اينجا هيئت هاى نمايندگى با شادى و آزادى پيش مى روند و نشانى از 

مغلوبيت و اجبار به چشم نمى خورد". (رجبى، 1380: 337).

بارعام نوروزى ـ تخت جمشيد
هر يك از گروه هاى نماينده پيشكش و هديه اى را كه تنها نماد هنر و تمدن بومى كشور خود بود به مكان تخت جمشيد و نزد امپراتورى مى سپردند. اين آيين 

را هر هيئت به انگيزة معرفى و شناساندن تمدن خود و آشنايى متقابل با ديگر فرهنگ هاى امپراتورى و ديدار با فرماندهان و امپراتور انجام مى داد.
مأخذ : فرنوش پورصفوى، آرشيو پژوهشكده نظر


