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 چکيده 

ها آغااز شاد     آبراههمعماری و نظام  تخت جمشید از زمان هرتسفلد و سپس دیگر کاوشگران با هدف شناسایی یهاکاوش آبراهه

 هاای جدیاد  کااوش  ،  در دوره نخسات ه بودهای انتهایی این شبکه تا یکی دو دهه اخیر کاوش نشده باقی ماندبا این حال بخش

هاا در گوشاه جناور شارقی     خش انتهایی و خروجی اصالی آبراهاه  صورت گرفت،  ب 1384تا  1382های ها که بین سالآبراهه

ها که در در ابتدا با تمرکز کاوش بر امتداد اصلی خروجی آبراهه، 91ها  از سال تختگاه شناسایی گردید   با آغاز دوره دوم کاوش

زیرزمینای ایاااد گردیاد و در    های رفت آر از داخل آبراههر گرفته، یک مسیر موقت برای برونگوشه جنور خاوری تختگاه قرا

از جمله چناد آباراه      عین حال شواهد جدیدی از وضعیت محدوده جنوبی تختگاه تخت جمشید در دوره هخامنشی حاصل شد

ها، امکان بازسازی نسبی محدوده مااور دیواره جنوبی تختگاه به وجاود  شکل و جهت آنکه بر اساس  کارگاه کاوشدر محدوده 

به  اناام رسید و  1393ها  نیز در تابستان  ، فصل دوم این کاوشهاآبراهه 1391فصل های مه و تکمیل فعالیتبه منظور اداآمد  

 هاای جدیادی دربااره   چناین آگااهی  های ساختمان خزانه و همیات و نکات جدیدی در خصوص نقشه کلی آبراههجزئ در نهایت

 دیواره جنوبی تختگاه به دست داد   

 

 گاه، دریچه خروجی تهای زیر زمینی، ساختمان خزانه، دیوار جنوبی تختخت جمشید، آبراهه :هاي کليديواژه
 

نشاریه جساتارهای   ی زیرزمینای    ها جمشید؛ آبراهه های جدید مرتبط در جنور خاوری تختگاه تخت نظام کلی معماری و یافته  1398 ع اسدی ا  ارجاع:
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 مقدمه

بخش مهمی از ، جمشید های زیرزمینی تختگاه تخت آبراهه

عملیاات   د نا رو سازهای این محوطه به شمار مای  ساخت و

تختگااه و  ساازی   زماان باا آمااده   هاا هام  این آبراهاه  ایااد

سااخت  شاده و احتماا      آغااز  آنروی بناهاای   ریازی  ایهپ

 اتمام نخساتین پیش از آن  های مهم و خطوط اصلی بخش

هاای تختگااه      نقشاه آبراهاه  صاورت گرفتاه اسات    هاا  کاخ

ای نسابتا  پیچیاده از چناد     جمشید نشانگر ماموعاه  تخت

تر اسات کاه تماامی ساط       کوچکهایی صلی و کانالآبراه ا

تارین     مهام (1)شکل  تختگاه را زیر پوشش قرار داده است

ه ها آبراهی است که در زیر کااخ آپاداناا قارار دارد و با    این

 هاای ساطحی کااخ    وسیله چندین آباراه فرعای دیگار، آر   

بخش شمالی دروازه ملل، های مرتبط با آن، آپادانا و حیاط

کند  ایان آباراه    را جمع میستون کاخ صد چنینهمتچر و 

سپس از زیر کاخ اخیر به سمت خاور امتداد یافته و پس از 

ای دیگر از سمت بنای موسوم باه   شاخه، که در بین راه آن

شرقی کااخ صاد   به بخش  پیوندد ناتمام به آن می یدروازه

ماورد بحاب باه سامت      آباراه رسد  در این محل  ستون می

 شاکل ه )جنور منحرف شده و با عبور از شرق بنای خزانا 

خااوری در   –، در حالی که کانال دیگر با جهت باختری (2

 یپیوناد، در گوشاه   بین کاخ صدستون و خزانه باه آن مای  

منتهی شاده و   هاآبراههبه خروجی ، جنور خاوری تختگاه

-رفته )ساال دو فصل کاوش اخیرا  صورت گ 1یابد  پایان می

ای را ( اطالعات مهم و قابال مالحظاه  1393و  1391های 

هااا در وضااعیت امتااداد آبراهااهمعماااری و در مااورد نظااام 

 فراهم ساخت   جمشیدمحدوده جنور خاوری تختگاه تخت

صاورت   کااوش  بارای  شاده  گرفته نظر در ترین هدف مهم

هاای  آر رفتبیرون مسیر ،  بازکردن1391گرفته در فصل 

 هااای آبراهااه داخاال از ماموعااه تخاات جمشااید،سااطحی 

ی مسادود شادن مسایر خروجا     اصلی  عامل بود زیرزمینی

های اشامیت   ها، خاك دورریز حاصل از کاوش آبراهه اصلی

در ضالع   1939 ات 1932های و هرتسفلد بود که بین سال

هاا اماروزه باه     جنوبی تختگاه ریخته شده بود  ایان خااك  

لع جناوبی تختگااه را از   صورت تپاه بزرگای، نیمای از ضا    

                                                           
یک خروجی دیگر نیاز در دیاواره جناوبی     1393با توجه به این که در فصل کاوش  -1

بخشی از بناای خزاناه باوده اسات، در ایان      به تختگاه شناسایی گردید که تنها مختص 

نام برده شده است، « هاخروجی اصلی آبراهه»یا  و « هاخروجی آبراهه» نوشتار هر جا از

خاوری تختگاه است و خروجی دومی که در فصل مقصود خروجی واقع در گوشه جنور 

  مشخص شده است « خروجی خزانه» شناسایی شد با نام 1393کاوش 

نوشته داریوش بزرگ، به مااورت کوه مهر تا نزدیکی سنگ

 –متاار و پهنااای شاامالی  150باااختری  -درازای خاااوری

متر پوشانده است  این تپاه خااك همچناین     100جنوبی 

متر بلندا داشاته، باه نحاوی کاه اماروزه ساط         5بیش از 

 برابار جمشاید   تخات تختگااه   ها با سط   فوقانی این خاك

دوماین هادف مهام      : سامت راسات(  3)شاکل  شده است 

، آگااهی از وضاعیت بخاش جناوبی     1391پژوهش فصال  

کاه   جمشاید در دوره هخامنشای باود  ایان     تختگاه تخت

ها به چاه صاورت    مسیر حرکت آر پس از خروج از آبراهه

وجاود   هابا آنهای مرتبطی  بوده است و همچنین چه سازه

جمشاید و   ر تختگااه تخات  داشته اسات، در شاناخت بهتا   

وضعیت حااکم بار محایط اطاراف آن در دوره هخامنشای      

قدماه در اداماه   این مای بود  با  دارای اهمیت قابل مالحظه

باه بررسای معمااری و تحلیال کاارکردی      این نوشتار ابتدا 

و سپس باه   1391شده در فصل کاوش های شناساییسازه

کاوش فصال   های خزانه )براساس نتایجبررسی نظام آبراهه

ن نیز تالش خواهیم کارد  ( خواهیم پرداخت  در پایا1393

بنادی کلای نتاایج تصاویری از وضاعیت دوره      که با جماع 

ه ئا هخامنشی محدوده جناوبی تختگااه تخات جمشاید ارا    

 کنیم 

 
جمشيد  تخت تختگاه زيرزميني هاي آبراهه نقشه -1 شکل

 (.1393)منبع: مرکز اسناد پايگاه تخت جمشيد 
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 (.1381ها در بخش خاوري بناي خزانه )منبع: مرکز اسناد پايگاه تخت جمشيد،  نمايي از فضاي داخلي آبراهه -2 شکل

 

 
هاي پيشين مشخص شده است( )منبع: مرکز جمشيد )محدوده خاک انباشته کاوش تخت تختگاه راست: وضعيت کنوني جنوب -3 شکل

 )منبع: نگارنده(. 1391(، چپ: کارگاه کاوش فصل 1393اسناد پايگاه تخت جمشيد، 

 

 
 (.1393)منبع: مرکز اسناد پايگاه تخت جمشيد،  1391هاي شناسايي شده درکارگاه کاوش فصل موقعيت و آبراهه -4شکل 
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ها در محلل  و تحليل کارکردي آن هاي معماري سازه

 هاخروجي اصلي آبراهه

 100درازایی نزدیاک باه    کاوشی با کارگاه 1391در فصل 

هاا )واقاع در گوشاه جناور     متر  از محل خروجای آبراهاه  

تا محادوده پایاانی خااك     به سمت جنورخاوری تختگاه( 

 3های شکلجمشید ایااد گردید )های پیشین تختکاوش

ه که بیان شد هدف از این کارگاه باز کاردن  گون(  همان4و 

-های داخل آبراهاه رفت آریک مسیر اضطراری برای برون

-ساازه  در نتیاه با اناام این عملیاات، های زیرزمینی بود، 

هااای متعااددی شااامل چنااد آبااراه در محاادوده کارگاااه   

های مختلف، تصاویری  ها با جهتشناسایی شد  این آبراهه

جنوبی تختگااه را آشاکار کردناد،    هر چند کلی از وضعیت 

توجه به قرار داشتن این محل در مسیر اصالی   ابهمچنین 

تغییارات  چگاونگی  های دره جنور تختگااه، درك   سیالر

باا    کردنیز فراهم  در این محل را وضعیت توپوگرافی زمین

هاا   محادوده خروجای آبراهاه   وضاعیت   شروع کاوش، ابتدا 

ها به ترتیب از شامال باه   نمایان گردید، سپس دیگر آبراهه

جنور کارگاه کاوش، شناسایی شدند  در ادامه به وضاعیت  

   ها خواهیم پرداختاین یافته

 

هاای   با برداشت  یاه ها: محدوده خروجي اصلي آبراهه

هاا   فوقانی آوار در محدوده اطاراف محال خروجای آبراهاه    

جزئیات جدیدی از دیواره تختگاه در ایان بخاش مشاخص    

تختگاه  یدیوارهنخستین مورد مهم این بود که تراش  شد 

(  در واقاع در  5 )شاکل ناتمام بازمانده بود در محل مذکور، 

ای که خروجی قرار گرفته، باید برای ایاااد دیاوار   محدوده

-های کوه تراشیده و برداشاته مای  تختگاه بخشی از صخره

با توجه به این که دریچاه در پاایین دیاواره     از این رو شد 

باه منظاور هادایت آر پاس از دریچاه       قرار گرفته اسات، 

هاای   ها، یک مسیر تراشیده شده در صاخره خروجی آبراهه

متر به سمت جنور امتداد یافتاه،   9طبیعی، که در حدود 

عرض این بخش تراش خورده در صاخره،    ایااد شده است

ن در ابتاادا )در محاال خروجاای متاار و ارتفاااع آسااانتی 80

متر است که البته باه تادریج تاا محال پایاان       5ها(  آبراهه

متار   2صخره کمتر شده و در بخش انتهایی آن، به حادود  

خاروج   بارای یابد  با توجه به اهمیت این مسیر،  کاهش می

زماان باا   های زیرزمینای، ایاااد آن بایاد هام     آر از آبراهه

  ظاهرا  قصد بر این باوده  ساخت تختگاه صورت گرفته باشد

به  هایی که مسیر مذکور در آن ایااد شده، است که صخره

 ،تراشیده و برداشته شاود، هار چناد ایان عملیاات      تدریج

شاکل  های مساتطیلی  ناتمام بازمانده است  ردیفی از سوراخ

بر سط  افقی صخره، که برای قرار دادن گوه و جدا کاردن  

انااام ایان    بارای زماناده  سنگ، ایااد شده، تنها شاواهد با 

نتیاه مهم دیگار کااوش    ( 6 )شکل عملیات نافرجام است

هاا، مشاخص شادن حاد      در اطراف دریچه خروجی آبراهه

انتهای خاوری دیوار جناوبی تختگااه باود  در نقشاه تهیاه      

خااوری آن  اشمیت، حدود جناور   از سویشده از تختگاه 

گرفتاه در آن  سیساات شاکل  أنامشخص بوده )باه خااطر ت  

چاین   این رو به صاورت نقطاه   محل از زمان هرتسفلد( و از

کاوش اخیر نشان داد کاه  (  7 )شکل نشان داده شده است

دیواره تختگاه در این بخش، درست روی دریچاه خروجای   

بلوك سنگی قرار گرفته در با ی دریچه  و پایان یافته است

( آخارین بلاوك   7و  6، 5هاای   )شاکل  هاا  خروجی آبراهاه 

رود و  به شمار مای  جنوبی تختگاه )از سمت خاوری(دیواره 

های طبیعی کوه قارار دارد  باه    پس از سنگ مذکور صخره

رسد در دوره هخامنشی امتداد دیوار خشتی باروی  نظر می

ی هاا  جنوبی تختگاه، پس از این قسمت، بار ساط  صاخره   

 قرار داشته است   طبیعی کوه
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)چپ(  و از باال )راست( نماي از جنوبها قرار گرفته است  که بالفاصله در امتداد خروجي آبراهه 1شماره  آبراهبخش صخره کند  -5شکل 

 )منبع: نگارنده/ مجيد منصوري(.

 

 
 ها )منبع: نگارنده/ مجيد منصوري(.آبراهه خروجي محل هايصخره در بازمانده هايسوراخ رديف - 6شکل 

 

 
 .(fig21:Schmidt, 1957 ) نقشه اشميتو مقايسه با  1391بر اساس کاوش فصل  بخش جنوب خاوري تختگاه شکل نهايي -7شکل 
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محدوده جنلوبي  شده در شناسايي يها ديگر آبراهه

 تختگاه

خروجای   اطاراف  شاده در محادوده  شناساایی آثاار  به جز  

شناساایی   ،نیاز در کارگااه کااوش   ی دیگرهای  ، سازهاصلی

باا توجاه باه    هایی از چند آباراه باود کاه     ها بخششد  این

 1های  هرشمال به جنور با شمااز ها در کارگاه موقعیت آن

و ماا در اداماه باه هماین      )8)شاکل  گذاری شاده  نام 4تا 

 :پردازیم ها میترتیب به بررسی آن

و مسیر کناده شاده در    هاآبراهه در امتداد دریچه خروجی

هایی از آبراهی سااخته   های طبیعی، به تدریج بخش صخره

 ( 9 )شاکل  های بزرگ و متوسط، آشکار شاد  شده با سنگ

در واقع این آبراهی بود که آر خارج شده از خروجی اصلی 

پهناای آباراه   کرد  را به محدوده جنوبی تختگاه هدایت می

هاای آن باا    متار و دیاواره  سانتی 75تا  60آشکار شده بین 

ای نسابتا  مانظم    هاای متوساط و بازرگ و باه گوناه      سنگ

ساخته شده بود  آبراه مورد بحب در امتداد خود به سامت  

متری از دریچاه خروجای، باه سامت      23جنور در فاصله 

دیواره باختری کارگاه متمایل شاده و پاس از ایان نقطاه،     

چگونگی ادامه مسیر آن نامشخص بازماند  در نقطه ماذکور  

هاای متوساط و بازرگ در میاناه      توده ناامنظمی از سانگ  

کارگاه آشکار شد که بیشتر نشانگر اداماه مسایر آباراه باه     

با ایان حاال ایان احتماال نیاز       ،تری بودسمت جنور باخ

وجود داشت که آبراه به پایان رسیده و دیگر امتداد نیافتاه  

جناور دریچاه   در متری  40تا  35  در فاصله حدودا  باشد

مشاخص شاده باا    -، آثاار دو آباراه دیگار   ها آبراهه خروجی

های  شه متوساط   با سنگکه  -در نقشه 3 و 2 هایشماره

(  از آباراه  10 )شاکل  شاد  آشکار ساخته شده بود، و بزرگ

 80/1( تنها بخش کاوچکی باه درازای   2 تر )شماره شمالی

شد  بخش عمده این آبراهه شامل دو سانگ   شناساییمتر 

متر از یکدیگر سانتی 45 شه بزرگ طولی بود که با فاصله 

اا   خااوری  تقریبای به پهلو قرار گرفته و یک آبراه با جهت 

در حاالی  آبراه ماورد بحاب    امتداد داد  شکل می باختری را

از جاناب   خاوری تا دیواره کارگاه امتداد داشت سمتاز که 

گونه به پایان رسیده و هیچکارگاه در میان باره یک باختری

متار در   2.30باه فاصاله    آن شناسایی نشاد   ادامهاثری از 

 –خاوری  مشابه دیگری با جهتکانال ، مذکورجنور آبراه 

(  پهناای  10شاکل   3ختری شناسایی شد )آبراه شاماره  با

های  شاه   با سنگ آن های متر و دیوارهسانتی 50این آبراه 

متوسط و کوچک و به صورتی منظم چیده شده و به طاور  

 باود    2شاماره   آباراه  تری نسبت به کلی دارای شکل دقیق

، باه  (2 مشابه با آباراه شاماره  ) این آبراه نیزامتداد خاوری 

متر امتداد  50/1با این حال پس از  رسیدمی دیواره کارگاه

بااره باه پایاان    رسید که به یاک  به سمت باختر، به نظر می

هاای  آبراهاه رسیده است  در راستای فهم این نکته که آیاا  

واقعااا  بااه پایااان  میانااه کارگاااهدر  (3و  2)شااماره  مااذکور

است،  تخریب شده به سمت باختری، آنامتداد رسیده و یا 

  باا  بیشتری قرار گرفات  مورد کاوشبخش باختری کارگاه 

هاا،   آبراهاه  اداماه ایان   شاواهدی از   یافت نشدناین حال 

به سامت  ها امتداد بیشتری آن احتما   کهبود گر این بیان

است بتاوان فضاایی    اند  در این صورت ممکن نداشتهباختر 

هاا در   آبراههمانند را در امتداد باختری این باز و یا حوضچه

 ها بوده است  نظر گرفت که محل تخلیه آن
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 منصوري(.؛ ديد از جنوب )منبع: نگارنده/ مجيد 1آبراه شماره  -9 شکل

 

 
 )باال: نماي دور، پايين: نماي نزديک( )منبع: نگارنده/ مجيد منصوري(. 3و  2 هاي آبراهه -10 شکل

 

( 4 از یک آبراه دیگار )شاماره   قسمتیبا ادامه روند کاوش، 

متاری از دیاواره    55در نیمه جناوبی کارگااه و در فاصاله    

  بخشای از  (12و  11، 8هاای  )شکل تختگاه شناسایی شد

اا شامال    که دارای جهت تقریبی جنور خااوری  این آبراه

باختری بود، به صورت سرپوشایده سااخته شاده و از ایان     

 )شاکل  شناسایی شده متفاوت باود  هایدیگر آبراههنظر با 
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از دو  سرپوشایده باود،  کاه  آبراه ماذکور   از بخشیدر (  12

هاای   کل دادن به دیاواره خورده برای شتراشسنگی  بلوك

آن استفاده شده و روی دو بلوك مذکور، یک بلاوك   جانبی

متار و ضاخامت    1.20در  1.5سنگی مربع شکل باه ابعااد   

 60متر قرار داده شده بود  عرض آباراه در حادود  سانتی 50

هاای   دهنده باه دیاواره   های شکل متر و دارازی بلوكسانتی

متاار  2و  2.5باااختری و خاااوری آن نیااز بااه ترتیااب     

گیری شد  نمای داخلی بلوك قرار گرفتاه در دیاواره    اندازه

 دست بود در حاالی و یک ظریف جنوبی آبراه دارای تراشی

که بلوك روبروی آن و همچناین بلاوك سانگی قارار داده     

 شده روی آبراه دارای تراشی خام و زبر بود  با توجه به عدم

رسید  نظر میهای استفاده شده به  تراش در بلوك همسانی

ها در ابتدا به منظور دیگری تراشیده شده و پاس از  که آن

اند، در ساخت آبراه مذکور باه کاار    که بال استفاده مانده آن

جهات شامال   در  4شاماره   اند  چگونگی امتداد آباراه  رفته

، پس از مذکور رسید که آبراه باختری مبهم بود  به نظر می

بزرگ امتداد نیافته و های سنگی  شده با بلوكساختهبخش 

یا ادامه آن از بین رفته اسات  کااوش در محادوده ماذکور     

موجب آشکار شدن برخای قطعاات پراکناده  شاه سانگ      

با این حال   در امتداد شمال باختری آبراه شد نسبتا  بزرگ

که آیا قطعات مذکور ادامه تخریب شده آبراه  تشخیص این

 پذیر نگشت    بود، امکان

 

 
 ، نماي کلي )منبع: نگارنده/ مجيد منصوري(.4آبراه شماره  -11شکل 

 

 
 ، نماي نزديک )منبع: نگارنده/ مجيد منصوري(.4آبراه شماره  -12شکل 
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 1391برآيندي کلي از نتايج کاوش فصل 

چهارگانااه  هااای آبراهااهسااطوق قرارگیااری نساابتا  یکسااان 

شده در کارگاه کاوش و ارتباط کمابیش مساتقیم  شناسایی

گار تعلاق   ، به طور کلای بیاان  جمشید ها با تختگاه تختآن

باا  گاذاری  تااریخ   ایان  هخامنشی باود  به دوره ها سازهاین 

دست آمده از درون ه های سفال و دیگر آثار ب توجه به یافته

هااای  دارای ویژگاایهااا، کااه جملگاای   و حاشاایه آبراهااه 

باا ایان    ییاد گردیاد   تأ، نیز بود هخامنشیشناختی  باستان

در حاال   ها دشوار بوده وآن شناسایی نظام کارکردی، حال

توان خطاوطی کلای و برخای احتماا ت را      حاضر تنها می

خصوص امتاداد جناوبی آباراه      در ها پیشنهاد کردبرای آن

از آن در داخل شده آخرین بخش یافتبا توجه به  1 شماره

به سمت جناور خااوری   توان گفت که احتما   می کارگاه

با این حال با توجه به ساختار نسبتا  باه   متمایل بوده است 

این احتمال وجود دارد که این هم ریخته بخش پایانی آن، 

امتاداد   ماورد   در آبراه در همان نقطه به پایان رسیده باشد

گوناه   وضاعیت هماین  نیز  3 و 2های شماره  باختری آبراهه

ضعیت ممکن است بتوان یک بخش   با توجه به این واست

در آن  (3و  2، 1ماذکور ) های  آبراهه تمامی مانند کهرآبگی

 2 های شاماره  اند را در فضای باختری آبراهه شده تخلیه می

  از سوی دیگر هر چند در حاال  (13 )شکل تصور کرد 3 و

از  3 و 2های  آبراهه کهتوان گفت حاضر به طور دقیق نمی

-ها نشاان مای  اند، با این حال جهت کلی آن کاا آغاز شده

دهد کاه از عماق داخلای دره جناوبی تختگااه سرچشامه       

مای دره ماذکور را باه    ئهای فصلی و احیاناا  دا گرفته و آر

موجاود  ابهاماات  اناد   دادهنزدیکی دیواره تختگاه انتقال می

که در نیماه جناوبی کارگااه کااوش،      4 آبراه شمارهدرباره 

 گوناه اسات  هماان  های مذکور  قرار داشت،  بیشتر از نمونه

های این آبراه باه نظار    با توجه به شیب دیواره که بیان شد

رسد که جهت جریان آر در آن از شامال بااختری باه     می

در این صورت با فرض جهت این جنور خاوری بوده است، 

به محل ، امتداد آن در نهایت ریشمال باختآبراه به سمت 

 ،1های شاماره   تر یافت شده )آبراهه تالقی سه آبراه شمالی

  در این صورت اگار فرضایه آبگیار    گردد نزدیک می( 3 و 2

را بپذیریم،  3 و 2های  مطرق شده در بخش باختری آبراهه

  ( 13)شکل  نیز به آن منتهی بوده است 4آبراه شماره 

 

 

 
شده در جنوب تختگاه )ترسيم نقشه: يونس زارع و زهرا هاي چهارگانه شناساييبازسازي فرضي از  جهت جريان آبراهه - 13شکل 

 .)مرووتي
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 هاي خزانه    معماري و نظام آبراهه

ها کاه شارق آن در ساطور    به جز محدوده خروجی آبراهه 

 ر تابساتان های بنای خزاناه نیاز د  با  رفت، محدوده آبراهه

یات و نکاات  این کاوش جزئبررسی و کاوش شد  در  1393

های تخات جمشاید   جدیدی در خصوص شکل کلی آبراهه

های معمااری دیاواره   مشخص شد  همچنین در مورد دوره

ضعیت محادوده جناوبی آن نیاز نکاات     جنوبی تختگاه و و

باه   1391مهمی آشکار شد که همراه با نتایج کاوش فصل 

تر شدن وضعیت و روند تغییرات این بخاش در دوره  روشن

هاای اشامیت در   عماده کااوش  هخامنشی اناامید  بخش 

سازی بنای خزاناه،  ، آشکار1939تا  1935های فاصله سال

مراحال   1د بود  وی باه تفصایل در کتاار تخات جمشای     

یااات آن را تشااری  کاارده اساات   ئجز کاااوش ایاان بنااا و 

(Schmidt, 1953: 4 ) های اشمیت بنای بر نتایج کاوش بنا

خزانه در سه مرحله متوالی ساخته شد و بنای مرحله سوم 

در نتیاه خرار کردن قسمت غربی بنای مرحله اول و دوم 

  بناای اصالی و   (196: 1342 ،)اشامیت  ضرورت پیدا کارد 

قرینه باود کاه بار محاور      ای کامال اولیه خزانه دارای نقشه

یک شبکه نسبتا    (14)شکل  باختری قرار داشتا   خاوری

شاده  باا سانگ و یاا     های ساطحی سااخته  قرینه از آبراهه

های طبیعی، در بخش میانی بناای  تراشیده شده در صخره

(  ایان شابکه از   15مرحله یکم ایااد شاده اسات )شاکل    

خزاناه   82ای در اتااق شاماره   در نهایت به دریچه هاآبراهه

 هاا منتهی شده و از  آن محل به شابکه زیرزمینای آبراهاه   

(  عمده فعالیت و نتاایج کااوش   16گردد )شکل منتهی می

های مرتبط باا دریچاه   شناخت وضعیت آبراهه 1393فصل 

نتاایج حاصال   پایاان فصال کااوش،     خزانه بود  در 82اتاق 

دو آبراه  عمود بر هام   82زیر دریچه اتاق نشان داد که در 

اوری کاه در ابتادا باه جهات     خا آبراه   1 ایااد شده است 

 به سامت جناور  درجه  90 خاوری و سپس با یک پیچش

(، ساپس ایان آباراه در    17امتداد پیدا کرده اسات )شاکل   

ها با یاک بلاوك سانگی    محل اتصال با شبکه اصلی آبراهه

براهای کاه از زیار دریچاه      آ  2  پارچه مسدود شده بودیک

  مستقیما  به سامت جناور امتاداد داشات     خزانه 82اتاق 

 

 

 
 (.Schmidt, 1953: Fig 66) خزانه بناي در نقشه مرحله يکم 82اتاق محل دريچه  -14شکل 
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 هاي بناي مرحله يکم خزانه )منبع: مجيد منصوري(.آبراههل 15شکل 

 

 
 خزانه )منبع: مجيد منصوري(. 82اتاق دريچه  ل16شکل 
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 .))ترسيم نقشه: يونس زارع و زهرا مرووتي 82هاي منشعب از زير دريچه اتاق آبراهه نقشه بخش جنوبي خاوري خزانه و -17شکل 

 

 آبراه خاوري خزانه

پس از اتمام کااوش در هار دو  شااخه خااوری و جناوبی،      

آبراه  شکل کلیوضعیت کلی هر دو آبراهه مشخص گردید  

 پاس از  تین و به این صورت بود کاه   Lخاوری به صورت 

باه سامت    82از زیر دریچه اتاق متر  10 امتدادی به طول

درجاه باه سامت جناور      90با یک زاویۀ تقریباا    خاوری،

بخش جنوبی این آبراه نیز   ادامه کاوش در تغییر مسیر داد

پشات  در نهایات باه   و  باود  20/10بیانگر طولی در حدود 

ای منتهی شد که ارتبااط آن را  کنندهبلوك سنگی مسدود 

ها قطع کرده بود  وضعیت داخلی آبراه با شبکه اصلی آبراهه

ای درباره نحوه ساخت آن خاوری خزانه نکات قابل مالحظه

ارآمدی و عدم استفاده از آن به عنوان یک آبراه و د یل ناک

 1.20متار پهناا و   1را نشان داد  بخش ابتدایی ایان آباراه   

-های جناوبی و شامالی آن پااك   بلندا داشت  نمای دیواره

-تراش شده و کف آبراه نیز دارای تراش نسبتا  صاف و یاک 

تراش زبره نواختی بود  سنگ پوشش سقف آبراه نیز اگر چه

نواختی از تاراش در آن باه کاار رفتاه باود       حالت یکبود، 

ای و هام در سابک   بخش توصیف شده،  هم از نظار ساازه  

تراش، ارتباط و شباهت کاملی با آبراه جنوبی خزانه داشت  

های دو آبراه در محال پیوناد   قفل و بست سنگ با توجه به

رسد که در نقشه طراحی شده در سااخت  ها، به نظر میآن

ها ماد نظار   ه یکم خزانه، ایااد هر دو این آبراههبنای مرحل

اناد )شاکل   زمان با هم ساخته شاده بوده و بدون تردید هم

(؛ با این حال در آبراه خاوری، پس از بخش ابتدایی آن، 18

در کف آبراه موجاب باا  آمادن    یک برآمدگی پلکان مانند 

متار شاده   ساانتی  30کف آن به صورت یک پله به ارتفااع  

-(  عالوه بر این، درست از این محل و هام 19ل است )شک

هاای  زمان با با  آمدن کف آبراه در دو پهلوی آن نیز بخش

هاا  شود و نمای سانگ نخورده سکو مانندی دیده میتراش

در داخل دیواره آبراه نیز کیفیت بخش ابتدایی آن را ندارد  

های بخشبه در واقع پهنای کف آبراه در این محل با توجه 

متار  ساانتی  60نخورده در پهلو کم شده و به حادود  اشتر

متار از ابتادای    4.5 چناین در فاصاله  گردد، هممحدود می

متار  سانتی 25باره در حدود آبراه، پوشش سقف آن به یک

 تار شاده اسات    پایین آمده و به عبارتی دیگر سقف کوتااه 

نکته دیگر این است که امتداد کلی آبراه به سمت خااور، از  
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درجاه   10محلی که سقف آبراه کوتاه شده است، در حدود 

به شمال منحرف شده و در واقع زاویه و شکستی در بدناه  

 شود آبراه دیده می

تمامی د یل مذکور نشانگر ایان اسات کاه آباراه خااوری      

خزانه در دو مرحله ساخته شده است  به ایان صاورت کاه    

(، 82اتاق  پس از ساخت بخش ابتدایی آبراه )در زیر دریچه

هاا  های آن تا محل پیوند با شبکه اصلی آبراهاه دیگر بخش

در دوره دیگری اناام شده است  این موضاوع البتاه دارای   

هاا خاواهیم   شواهد دیگری نیز اسات کاه در اداماه باه آن    

، آباراه  82اتااق   متری از دریچه 26/8 یهفاصل ازپرداخت  

جناور   نود درجاه باه سامت    یهبا یک زاوی خاوری خزانه

ا یاک  متار با   20/10 پس از امتادادی در حادود   و پیچیده

نکته قابال توجاه در محال    مسدود شده بود  بلوك سنگی 

چرخش آبراهه به سمت جنور و در ابتدای شاخه جنوبی، 

یک بخش تراش نخورده به صورت یک بیرون آمدگی مربع 

متر در پهلوی باختری آبراه سانتی 50در  24شکل به ابعاد 

(، 20از سقف آبراه تا کف آن امتاداد دارد )شاکل   است که 

در همین محل و در ارتباطی کامال  مشخص با ایان بخاش   

بیرون آمده، در پهلوی خاوری آباراه، یاک بخاش فرورفتاه     

متر تاراش داده شاده   سانتی 16در  14مربع شکل به ابعاد 

بود؛ هر چند این بخش فرو رفته دقیقا  روبروی محل بیرون 

هاا  دارد، با این حال کامال  مشخص است که اینآمده قرار ن

از ابتدا به منظور نصب دری در این بخاش از آباراه ایاااد    

 رر مذکور در صاورت درسات قرارگارفتن   اند  لو ی دشده

های سنگی )امری که هرگز محقاق نشاده اسات( در    بلوك

گرفته و در هنگام بسته شادن  داخل محل فرورفته قرار می

پشت بخش بیرون آمده قارار گرفتاه و   آن، سمت دیگر در 

 کرد   رفت وآمد داخل آبراه را مسدود می

 

 
ابتداي آبراه جنوبي )راست( و آبراه خاوري )چپ(   -18شکل 

 )منبع: مهدي کليايي( 82در زير دريچه اتاق 

 
باختري  -وضعيت بخش خاوريآبراه خاوري خزانه  -19شکل 

 ( ) منبع: مجيد منصوري(82آبراه )ديد از زير دريچه اتاق 
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 ).بخشي از پالن شاخه خاوري آبراه خزانه )محل در نظر گرفته شده براي قرار دادن درگاه(، )نقشه: يونس زارع و زهرا مرووتي -20شکل 

 

 
 يات آن در آبراه خاوري خزانه )منبع: نگارنده/ مجيد منصوري(و جزئمحل در نظر گرفته شده براي قرار دادن درگاه  -21شکل 

 

این که چرا و در چه زمانی آبراه مسادوده شاده، پرسشای    

توان به آن پاسخ داد  با این است که البته به طور قطع نمی

گوناه  هماان   ته قابل مالحظه را باید بیان کردحال چند نک

ست که قصاد قارار   که بیان شد، شواهد موجود بیانگر این ا

کننده در محل چرخش آباراه خااوری   دادن یک در مسدود

(  باا  21خزانه به سمت جنور وجود داشته اسات )شاکل   

این وجود، نگاهی به نقشه تهیه شده از آبراه خاوری خزاناه  

های خطای محاسبات در قرار دادن بلوك دهد کهنشان می

سنگی که در نهایت به انحراف و کج شدن بخشای از آباراه   

ویژه در محل چارخش آن باه سامت جناور، اناامیاده      به

های سنگی که درر ماذکور  است، موجب گردیده که بلوك

ش از قارار گارفتن در   شده و پیها نصب میباید بر روی آن

شاده بودناد، در جاای     منظاور تراشایده  محل خاود بادین  

ساوی   از استفاده باقی بمانند،قرار نگرفته و عمال  بی درست

تار از  پایین 82دیگر سط  آبراه خاوری در زیر دریچه اتاق 

های این آبراه است  این وضعیت موجاب  سط  دیگر بخش

 82شده که در حالت عادی آر وارد شده در دریچاه اتااق   

را نداشته باشد و عماال   امکان جریان به سمت آبراه خاوری 
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شده است  احتماا   معماارانی   تنها به آبراه جنوبی روان می

را شاکل   82ها را در زیر دریچه اتاق که بخش اولیه آبراهه

تری را بارای آباراه خااوری    بینی سط  پاییناند، پیشداده

اند  وضعیت مذکور موجب ناکارآمد بودن آبراه خزانه داشته

و احتماا   باا توجاه باه مالحظاات      خااوری خزاناه گشاته    

حفاظتی و امنیتی که برای بنایی با کارکرد خزانه که محل 

های مهمی بوده، تصمیم باه مسادود   داری آثار و دارایینگه

هاا  کردن و بستن راه ارتباطی آن باا شابکه اصالی آبراهاه    

شاود  از ایان رو مسایر آباراه خااوری خزاناه در       گرفته می

ها با یک بلوك سانگی  اصلی آبراههمحلی نزدیک به شبکه 

بزرگ که با شکافتن سقف آبراه در آن قرار داده شده باود،  

 (  22بسته شده است )شکل 

 

 
 جنوبي(، بلوک سنگي مسدود کننده آبراه )منبع: مهدي کليايي(. –آبراه خاوري خزانه )بخش شمالي -22شکل 

 

 آبراه جنوبي خزانه

دهنده آن باود کاه   د بودن آبراه خاوری خزانه،  نشانمسدو

تنهاا از آباراه    82هاای ورودی باه دریچاه اتااق     تخلیه آر

گرفته است و البته شاواهدی نیاز   جنوبی خزانه صورت می

که در حین کاوش این آبراه )آبراه جنوبی( به دسات آماد،   

موضوع را نشان داد  آبراه جنوبی خزانه عاالوه بار ایان    این 

هاای متفااوتی باا دیگار     که از نظار سااخت دارای ویژگای   

های زیر تختگاه  باود، باه شناساایی یاک خروجای      آبراهه

جدید در دیواره جنوبی تختگاه نیز منتهی گشت  این آبراه 

زمان و یا پیش از شروع نخستین مرحله که بدون شک، هم

ان خزانه ساخته شده، احتما   در ابتدا تنها بارای  از ساختم

استفاده موقت ایااد گردیده، با این حال روناد رویادادهای   

سپسین که شواهد آن بر جای ماناده، نشاانگر اساتفاده از    

جمشاید در دوره هخامنشای   این آبراه تا پایان حیات تخت

تار دریچاه خروجای ایان     چنین سط  ارتفاع پایینهم بود 

ها که هر دو بر دیاواره  نسبت به خروجی اصلی آبراهه آبراه 

جنوبی تختگاه قرار دارند، شواهدی را از وضعیت محادوده  

جنوبی تختگاه و محیط اطراف آن در دوره هخامنشای باه   

 دهد دست می

ترین مورد فنی درباره ساخت آباراه جناوبی خزاناه    مهم

در زیر  شیب تند آبراه است  درازای کلی آبراه از ابتدای آن

یعناای محاال خروجاای  تااا پایااان آبااراه؛  82دریچااه اتاااق 

گیاری شاد  شایب    متار انادازه   39شده در حدود شناسایی

درجاه باوده و در    15تا  10بین  ایااد شده در این مسافت

نهایت موجب شده است که کف آبراه در انتهای آن؛ یعنای  

متار   5.5دای آباراه در حادود   محل خروجی نسبت به ابتا 

وضعیت موجب شاده کاه آباراه جناوبی      ر باشد  اینتپایین

هاای تخات   خزانه به صورت کامال  مشخص با دیگر آبراهاه 

جمشااید کااه عمومااا  دارای شاایبی نامحسااوس هسااتند،   

چنین سقف و پوشاش آباراه   (  هم23متفاوت باشد )شکل 

با شایب و ساط  حرکات کاف آباراه       جنوبی خزانه عموما 

 1.30تاا   1ها، ارتفاع آن بین هماهنگ بوده و از ابتدا  تا انت

هاای  متر در نوساان اسات  در حاالی کاه در دیگار بخاش      

ها، بنا به شارایط سااخت و ساازهای    تختگاه، ارتفاع آبراهه
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سطحی و همچنین وضعیت کوه مهر، دارای نوساان اسات   

 رسد که در برخی مواقع حتی به با ی چند متر می

ری متفااوتی  این که چرا آباراه جناوبی خزاناه دارای معماا    

های تخت جمشید است، احتما   باه  نسبت به دیگر آبراهه

-ماهیت موقتی بودن این سازه بارای ساازندگان آن برمای   

تاوان فاصاله زماانی سااخت آباراه      گردد  به طور کلی نمی

ها را در حدی دانست که تغییر جنوبی خزانه با دیگر آبراهه

احتمال زیااد  ها در نظر بگیریم  به سبک را عامل تفاوت آن

زمانی که آبراه جنوبی خزانه در حاال سااخت باوده، روناد     

های دیگر تختگااه نیاز در دسات اقادام     کلی ساخت آبراهه

بوده است  آبراه جنوبی خزانه به صورتی فوری و به صورتی 

که کمترین هزینه و زماان سااخت را باه خاود اختصااص      

ت بنای مرحله نخسهد، ساخته شده و کارکرد تخلیه آر د

زمان معماران هخامنشای  خزانه را بر عهده داشته است  هم

های سطحی بنای مذکور را از  طریق آباراه  طرق تخلیه آر

خاوری خزانه مد نظر داشته و بخش نخست آباراه خااوری   

جنوبی خزانه ایااد شده نشاانگر  براه زمان با آخزانه که هم

ند هخامنشی است  هر چ ریزی از سوی معماراناین برنامه

در نهایت آبراه خاوری به خاطر د یلی که به آن اشاره شد، 

برداری نرسیده و مسدود شده است  ماوقتی  به مرحله بهره

بودن آباراه جناوبی خزاناه و قصاد معمااران بارای اتصاال        

های این بناا از طریاق آباراه خااوری خزاناه، دلیال       آبراهه

ش های تختگاه پای دیگری است بر این که طرق کلی آبراهه

ها ریخته شده است  این طرق از آغاز به ساخت بناها و کاخ

اولیه ممکن است در طول زمان کمی دگرگون شده، با این 

هاا در هماان دوره   توان گفت ساختار اصلی آبراههحال می

 آغاز هخامنشی طرق ریزی و به اناام رسیده است  

 

 
 .)زارع و زهرا مرووتي)ترسيم نقشه: يونس  جنوبي خزانهل برش آبراه 23شکل 

 

 
 ل آبراه جنوبي خزانه، نماي کلي آبراه همراه با خروجي در انتهاي آن )منبع: يونس زارع(24شکل 
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که به دلیل مسدود بودن آباراه خااوری خزاناه    عالوه بر این

از طریاق آباراه    29مشخص بود که کارکرد تخلیاه حیااط   

جنوبی بوده است، شکل و محتویات رساوبات داخال آباراه    

متاری   20از حدود عماق  اخیر نیز نشانگر این کارکرد بود  

ای کامال  متمایز از خااك  آبراه جنوبی خزانه، به تدریج  یه

ته با مقدار زیادی خاکستر و قطعات ذغال در ای آمیخقهوه

 بخش زیرین رسوبات و روی کف آبراه آشکار شد  این  یاه 

سمت جناور؛ یعنای انتهاای    به تدریج و با امتداد آبراه به 

درصد ذغال و خاکستر آن نیز افزایش  تر شد وآبراه، ضخیم

کمی پیش از رسیدن باه خروجای    ای کهپیدا کرد به گونه

متر افزایش یافت )شکل سانتی 70ها تا مت آنخزانه، ضخا

ویاژه در  دسات باودن  یاه خاکساتر و ذغاال باه      (  یک25

های انتهایی آبراه، بیانگر این بود که رسوبات ماذکور  بخش

نشین اخل آن نفوذ کرده و تهدر یک دوره زمانی کوتاه به د

است  حام باا ی خاکساتر و ذغاال یافات شاده در       شده

بل مالحظه و جالب توجه بود  تصور این کاه  رسوبات نیز قا

جمشاید  این حام از خاکستر و ذغال در زمان حیات تخت

خزانه وارد آبراه شده باشد، دشوار اسات؛ چاه    29از حیاط 

این که عالوه بر غیر معمول باودن حاام و ناوع رساوبات،     

مسلما  موجب بسته شدن آبراه شده و با توجه به ایان کاه   

وجود نداشاته   29های حیاط روج آرمسیر دیگری برای خ

های سطحی بنا غیر ممکان باوده   است، در عمل تخلیه آر

بنابراین زمان پر شدن آبراه با رساوبات ماذکور تنهاا     است 

تواناد در نظار گرفتاه    پس از پایان کارکرد بنای خزانه مای 

خزانااه در پایااان دوره هخامنشاای کااه سااوزی شااود  آتااش

کاوش این بنا اشاره کارده  اشمیت به شواهد آن در جریان 

ترین گزینه برای زمان پرشدن آباراه جناوبی   است، محتمل

ساط  بناا    ا   با نخستین بارنادگی سانگین در  است  احتم

پ م، جریاانی از رساوبات    330ساوزی ساال   پس از آتاش 

 82دریچاه اتااق   درون  سبک شامل خاکساتر و ذغاال باه   

بی را مسادود  ای از آبراه جنوباره بخش عمده، و به یکوارد

کرده بود  شکل خروجی شناساایی شاده در انتهاای آباراه     

جنوبی خزانه بیاانگر مالحظاات امنیتای و حفااظتی ویاژه      

ویژه بنای خزانه بوده است  سقف آبراه در برای تختگاه و به

محل خروجی، در دو مرحلاه و باه صاورت پلکاانی پاایین      

ش پیادا  آورده شده و ارتفاع آبراه به کمتر از یک سوم کااه 

هاای  نکته مهم این است که سانگ (  26شکل )کرده است 

-دیواره آبراه و پوشش پلکانی محل خروجی، به صورت یک

تراشایده   ،هاا در محال  پارچه بوده و پیش از قرار دادن آن

های پوشش آبراه که اند  همچنین برخالف دیگر سنگشده

هاای پوشاش آباراه در    به صورت زبره تراش بودناد، سانگ  

  در اسات تراش و نسابتا  پرداخات شاده   خروجی پاكمحل 

بخش پایانی خروجی نیز با قرار دادن سه سانگ جداگاناه   

-عمودی پهنای آبراه به چهار دریچه کوچک تقسایم شاده  

گوناه امکاان ورود و خروجای از    است  با این تمهیدات هیچ

 بیرون تختگاه به داخل خزانه وجود نداشته است  

 

 
 ل آبراه جنوبي خزانه، برش رسوبات در نزديکي خروجي آبراه )منبع: مرتضي همايون(25شکل 
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 ل نماي کلي خروجي آبراه جنوبي خزانه از داخل آبراه ) منبع: مرتضي همايون( 26شکل 

 

 هاي نو درمورد ديواره جنوبي تختگاه آگاهي

باز کردن کارگاهی در مااورت ضلع جنوبی تختگاه کاه باا   

-شاده  تازه شناساییهدف شناسایی نمای بیرونی خروجی 

ای یات تاازه نیز منار به شناسایی جزئخزانه ایااد گردید، 

در مورد دیوار جنوبی تختگاه گردید  با ایااد کارگااهی در  

بر آن شد که وضاعیت  بی تختگاه تصمیم پهلوی دیوار جنو

شاده در نماای دیاواره جناوبی تختگااه      خروجی شناسایی

مشخص گاردد  نخساتین ماوردی کاه در کااوش کارگااه       

ای باودن سااخت   دیواره جنوبی مشخص گردید، دو مرحله

هاای  (  با برداشت  یه27بخشی از دیوار مذکور بود )شکل 

پاس از مرحلاه   سطحی رسوبات و آوار، مشخص گردید که 

ای دیگر یک بخاش  نخست ساخت دیوار تختگاه، در مرحله

پشتیبان به عرض سه متر به پشت دیوار اصلی اضافه شاده  

ها در نمای دیوار دوره دوم آشکارا بود  کیفیت تراش سنگ

تر از دیوار دوره یکم بنا بود و احتما   نشاانگر عالاه   پایین

ر نسابت باه   در ساخت آن و یاا عادم اهمیات نماای دیاوا     

اناد  نماای   کارکردی بوده که سازندگان آن مادنظر داشاته  

ها به صورت ناقص تاراش خاورده و در بیشاتر    برخی بلوك

ها های صاف نشده و برآمده در سط  آنموارد برخی بخش

هاا  بازمانده بود، با این حال در چند نقطه نیز ساط  بلاوك  

خورده و پرداخات شاده باود  ایان وضاعیت      به دقت تراش

های سنگی در ابتادا  بیانگر این بود که احتما   برخی بلوك

به منظور دیگری تراش خورده و ساپس بارای اساتفاده از    

بودناد،  دیواره پشیتبان الحاقی مورد اساتفاده قارار گرفتاه    

همچنین ساخت دیاوار دوره دوم از جاناب خااوری ظااهرا      

این رو بخشی خالی و مربعای شاکل باین     ناتمام مانده و از

امتااداد خاااوری دیااوار دوره دوم و دیااواره اصاالی تختگاااه  

ی با توجه به این که در نقشاه  ( 28شد )شکل مشاهده می

ای ای از دو مرحلهی اشمیت از محوطه، نشانهشده برداشت

ایان  نباود و پاس از وی نیاز    بودن دیوار در محال ماذکور   

کااوش پوشاانده شاده    های با خاكبخش از دیواره تختگاه 

 ی پیشین در این زمینه وجاود نداشات   گونه آگاهبود، هیچ

ها و نقشه برداشاته شاده از ساوی    ل بررسی طرقابا این ح

دیاوار   از تختگاه مشخص کرد که محادوده  کستو  فالندن

 متر طول داشته و پشات یکای از   18د اضافه شده در حدو

وجی آبراه خزاناه در آن  اضالع دیوار جنوبی تختگاه، که خر

(  این که چارا ایان   29قرار گرفته، ایااد شده است )شکل 

دیوار دوم در پیش دیوار دوره نخست ایااد شده اسات در  

با این حاال اداماه کااوش و      ابتدا پرسشی بدون پاسخ بود

وضعیتی که در سطوق پاایین دیاوار باه آن برخاورد شاد،      

 ها را به میان آورد   برخی فرضیه
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 کارگاه )منبع: نگارنده(. ي مرحله اول و دوم تختگاه در ايناه ديواره جنوبي و ديوارهاگل  تصوير کار27شکل 

 

 
 هاي مرحله اول و دوم در کارگاه ديواره جنوبي )منبع: نگارنده/ مجيد منصوري(.ديوار -28شکل 

 

 
 (.(Flandin and Coste, 1848-1854, Vol.1-2, PL.67ديوار مرحله دوم در نقشه فالندن و کست از تختگاه  -29شکل 
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با مشاخص شادن دیاوار دوره دوم در جلاو دیاوار اصالی،       

شناسایی نمای بیرونی خروجی آبراه خزانه نیز به موضوعی 

اطمیناان وجاود نداشات کاه     زیرا این  پیچیده بدل گشت؛

دیواره دوره دوم باه  های خروجی آر، در زیر امتداد دریچه

هاای  کاه دریچاه  اناد  تصاور ایان   سااخته شاده  چه صورت 

براه جنوبی خزانه به دیاوار  چهارگانه کوچکی که در داخل آ

شدند، در دیوار دوره دوم نیاز  نخست تختگاه ختم میدوره 

داشته و به نماای بیرونای   به همان صورت مستقیم امتداد 

رسیدند، کمی دور از ذهن بود  با این حال باا توجاه   آن می

نداشات،   به این که راه دیگری برای حل این مسأله وجاود 

مااورت نمای دیاواره دوره دوم   تصمیم به  ادامه کاوش در

تاا  ای های مذکور به گونهگرفته شد به این امید که دریچه

-اده شده باشند  بر اسااس انادازه  امتداد د نمای این دیواره

گرفته برای رسایدن باه محال احتماالی     های صورتگیری

خروجی خزانه در نمای دیوار دوره دوم باید کارگاه کااوش  

رفات   متر )نسبت به سط  دیاوار( پاایین مای    9.5تا عمق 

هاای پیشاین کاه تاا     های خاك کاوشپس از برداشت  یه

-یه ضخیمی از سانگ  متری ادامه داشت،  5عمق حدودا  

ایان  یاه ضاخیم      آشکار شاد  های متوسط و درشت شه

و ریاگ جاایگزین   های ریز سنگ تراشه ای از یهسپس با 

سنگ و ساپس ریاگ و   گردید  این روند ) یه ضخیم  شه

صورت نسابتا    ها( تا به انتهای کاوش کارگاه بهتراشه سنگ

م ایان  تاه مها  (   نک31و  30های منظمی تکرار شد )شکل

سانگی   بین آغاز هر ردیف بلوك بود که هماهنگی منظمی

هاای ریاگ و تراشاه    و  یاه  مربوط به نمای جنوبی دیاوار 

سنگ ریخته شده در مااورت آن، قابل مشااهده باود  باه    

باا   ترازهای ریگ و تراشه سنگ تنها هماین صورت که  یه

اتمام یک بلوك سانگی و آغااز بلاوك سانگی دیگار قارار       

مشاخص   چه با توجه به این وضاعیت   در نهایت آنداشتند

های  شه و تراشه های متناور سنگگردید آن بود که  یه

ها به صورت بخشی از یک سااختار در ساینه نماای    سنگ

اند و قرار گرفتن این مواد، جنوبی دیوار الحاقی ریخته شده

شاد، مرباوط باه جریاناات     گونه که در ابتادا تصاور مای   آن

محدوده جنوبی تختگاه تخت جمشید نبود  تفاوتی سیالبی 

تار  هاای فوقاانی  که در ژرفای پایین کارگاه نسبت به بخش

هاای  شد، این بود که خاکی که در بین سانگ آن دیده می

تر قرار داشت تراکم کمتری داشته و  شه در سطوق پایین

 شن بود   عمدتا  دارای ترکیبی از ریگ و

 

 
 ها )منبع: نگارنده(.هاي متناوب الشه سنگ و تراشه سنگ در کارگاه ديوار جنوبي و در محل منتهي به دريچهاليه -30شکل 
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)نقشه: يونس زارع ها )سمت چپ( و برش ديوار کارگاه روبروي ديوار )سمت راست( نماي ديوار دوره دوم در محل دريچه آبراهه -31شکل 

 ).و زهرا مرووتي

 

های اولیه نشان داده بود سراناام گیریگونه که اندازههمان

متری از سط  دیاوار جناوبی، دو دریچاه از     9.5در ژرفای 

دوره دوم  چهار دریچه آبراه جنوبی خزانه در نماای دیاواره  

(  ابعااد  32)شاکل   یا دیوار پشتیبان الحاقی( آشاکار شاد  )

تر از ابعااد ابتادای   کوچکهای شناسایی شده کمی دریچه

ها در داخال آباراه خزاناه باوده و هار کادام باه شاکل         آن

متار  سانتی 15متر و پهنای سانتی 40مستطیلی با  بلندای 

پارچاه در بخاش   بود  سه ضلع هر دو دریچه به صورت یک

ه باه  قارار   فوقانی یک بلوك سنگی تراشیده شده و با توج

هاا پوشایده شاده    های سنگی با یی سط  آنگرفتن بلوك

های آشکار شاده بار نماای    بود  با توجه به موقعیت دریچه

هاا دو دریچاه بااختری    رساید کاه آن  دیواره، به نظار مای  

های خاوری با توجه باه ابعااد   خروجی مذکور بودند  دریچه

ی کااوش در داخال کارگااه کااوش قارار      کوچک محدوده

 اشتند و بنابراین شناسایی نشدند   ند

 

 
 الحاقي پشتيبان )منبع: نگارنده(. هاي خروجي آبراه خزانه بر نماي جنوبي ديواره پشتيباندريچه -32شکل 



 ي زيرزميني ها جمشيد؛ آبراهه هاي جديد مرتبط در جنوب خاوري تختگاه تخت نظام کلي معماري و يافته                                            170

 گيرينتيجه

هاادف از ساااخت دیااوار دوره دوم تختگاااه در محلاای کااه  

تاوان ایاااد   های آبراه خزانه قرار گرفته است را مای دریچه

بخشای دیاوار   بند و به عبارتی دیگار اساتحکام  نوعی پشت

بناد  اصلی تختگاه در محل ماذکور بیاان کارد  ایان پشات     

احتما   به خاطر وضعیت خاص محدوده جنوبی تختگاه در 

هاای  دوره هخامنشی ضرورت پیدا کرده بود  در واقاع  یاه  

 شه، ریگ و تراشه سنگی کاه در ماااورت   متناور سنگ 

بخشی  توان آن رادیوار دوره دوم ریخته شده و در واقع می

از سازه وابسته باه دیاوار قلماداد کارد، تاا حادودی علات        

گرفتاه  محاسبات صورتساخت خود دیوار را مشخص کرد  

هاای آباراه خزاناه، در    نشان داد که سط  قرارگیری دریچه

از ساط  دریچاه خروجای اصالی      تار متار پاایین   7حدود 

هاست کاه در گوشاه جناور خااوری تختگااه قارار       آبراهه

(؛ این بدان معنی است که محادوده  33گرفته است )شکل 

حداقل در محل دریچه آباراه   جنوبی تختگاه تخت جمشید

مانناد باوده اسات     خزانه به صورت یک گودی عمیق و دره

راه داشاته و  خروجی آبراه خزانه به این بخش گود و عمیق 

شده است  از سوی دیگر نتاایج کااوش در   در آن تخلیه می

( نیز نشاان  1391ها )در فصل امتداد خروجی اصلی آبراهه

های شناسایی شده در محدوده جناوبی تختگااه   داد، آبراهه

دیاواره جناوبی تختگااه و    نیز احتما   به محلی در نزدیکی 

ه قارار دارد،  درست در جایی که خروجی آبراه خاوری خزان

بااره  که بیان شد امتداد به یک گونههماناند  جریان داشته

شااید نشاانگر آن باشاد کاه      ماذکور، های  قطع شده آبراهه

بخشی از فضای جنور خاوری تختگاه، محال یاک آبگیار    

در ایان صاورت     (34و  13هاای  )شاکل  فصلی بوده اسات 

جناوبی  مای کاه از دره   ئجریانات آر فصلی و یاا احیاناا  دا  

هااا و آبااراه تختگاااه و همچنااین از خروجاای اصاالی آبراهااه

جنوبی خزانه در جریاان باوده، در محال گاود موجاود در      

مااورت دیواره جنوبی تختگاه جمع شاده و یاک آبگیار را    

(  احتماال دارد کاه بخشای از    34اند )شاکل  دادهشکل می

بنیاد دیوار تختگاه که در مااورت آبگیار ماذکور باوده، در    

 همین عامل معمااران هخامنشای را باه   قرار گرفته و خطر 

تاوان آن را  ساخت دیوار دوره دوم که در ایان صاورت مای   

ه است  احتما   پشاته  ار پشتیبان قلمداد کرد، وادار کرددیو

دوره دوم دیوار ضخیم  شه سنگ ریخته شده در مااورت 

نیز به صورت حایلی بین آبگیر و بدنه دیوار پشتیبان )دوره 

م( ساخته شده است، تاا ماانعی بارای تمااس مساتقیم      دو

شاده در  آر جماع ممکان اسات   آبگیر با بدنه دیوار باشاد   

موسوم به  در نهایت به داخل ماموعه بناهایآبگیر مذکور 

بارده اسات  در ایان راساتا احتماا         راه مای برزن جناوبی  

 بارزن استخری سنگی که در ناحیه جنور باختری بناهای 

شاده اسات     رد، نیز از این طریق آبگیری میقرار داجنوبی 

ای که در پایان باید به آن اشاره کرد، چگونگی تخلیاه  نکته

گونه کاه گفتاه شاد، آباراه     آبراه جنوبی خزانه است  همان

جنوبی خزانه در محال خروجای آن؛ یعنای دیاواره اصالی      

-این دریچهشود  جنوبی تختگاه به چهار دریچه تقسیم می

ها دشاوار اسات، باه طارز     روبی آنو  یه ها که تمیزکردن

برانگیزی در زیار دیاواره دوره دوم یاا هماان دیاوار      پرسش

پشتیبان نیز ادامه پیدا کرده و به محدوده جناوبی تختگااه   

ها با تلای  جا نیز مسیر آنکند، همچنین در اینراه پیدا می

سنگ و ریگ که پشت دیواره پشتیبان  ایااد شده، از  شه

شده است  آبی که از ماموعه خزانه در آبراه جناوبی  بسته 

های مذکور و همچنین تاوده  باید از دریچهشده، جاری می

شاده، گذشاته و باه    سنگی که ماااور دیاوار ریختاه     شه

گرفتاه  های صاورت محدوده جنوبی تختگاه راه یابد  بررسی

شده در پس دیاواره پشاتیبان   سنگ ریختهروی توده  شه

مانند آن کاه از سانگ،   ست که از ساختار فیلترشانگر آن ان

ریگ و تراشه سنگ تشاکیل شاده باود، امکاان عباور آر      

جاری در آبراه فراهم بوده است  با این حال این تخلیاه باه   

هاای  این رو در مواقاع بارنادگی   بوده و از پذیرتدریج امکان

سنگین امکان تامع آر در داخل آبراه وجود داشته است، 

 های چهارگانه کاه در حادود چهاار   لیه دریچهچنین تخهم

متر در زیر بخشای از دیاواره دوره اول و تماام دیاوار دوره     

دوم امتداد دارند، کاری اگر نه غیر ممکن ولی دشوار باوده  

است؛ با این حال نظر به بسته بودن آبراه خااوری خزاناه و   

و  29های حیاط این که هیچ راه دیگری برای تخلیه آبراهه

نداشاته، بایاد   نای مرحلاه اول خزاناه وجاود    ور کلی ببه ط

هاای ساحطی   که آبراه جنوبی تنها راه خاروج آر پذیرفت 

حیاات تخات    های مذکور باوده و احتماا   تاا پایاان    بخش

 داشته است جمشید، کارایی خود را 
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ها )سمت راست( و خروجي تختگاه و موقعيت و سطح ارتفاع خروجي اصلي آبراههشده ديواره جنوبي هاي کاوشنماي بخش -33شکل 

 .)خزانه )سمت چپ( نسبت به يکديگر )ترسيم نقشه: يونس زارع و زهرا مرووتي

 

 
 .))نقشه: يونس زارع و زهرا مرووتي 1393و  1391هاي کاوش آبگير احتمالي در محدوده جنوبي تختگاه بر اساس شواهد فصل -34شکل 

 

 سپاسگزاري  

 )1391ها در فصل یکم )نگارنده از افراد گروه کاوش آبراهه

آقای دکتر ماید منصاوری، معااون    ،ویژهبه )1393و دوم )

چنین مرتضی همایون، یاونس زارع، زهارا   تیم کاوش و هم

محسان  و  دوسات ، فضل اهلل حبیبای، ساا ر وطان   مرووتی

 آورد   قدردانی را به عمل میعمادی کمال 
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