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 قدمهم

مااده از جای شناسی برهای باستانو داده هابراساس کتنبم

گررردد کررم محرردوده کلرری مشرراص مرری ،دوران هاامنشرری

ریای سناه، از جنوب بم جغرافنایی ای  امپرالوری از شمال بم د

فارس، از شرق بم هند و از غرب بم  نبی محردود  ساحل خلنج 

ی امپرالوری بم گستردگی هاامنشرنان،  برای اداره .شدمی

اداری ضرروری  هرای  وضع یک سری قواان  و سرازماادهی 

امود. از ابدا ار کوروش بزرگ در رابطم با سرازماادهی  می

هرای  س سرزمن أدر ر اداری امپرالوری، معرفی یک حاک 

مفتوحم بم اام سالراپ بود. سالراپ بم  نوان اماینرده شراه   

راارد و در کراخ سرالراپی خرویش     بر یک استان فرمان مری 

هاامنشنان اام ملل . (Brosius, 2006: 47) کردزادگی می

ااد اما پنرر بریران   ها آوردهلابعم خود را در لعدادی از کتنبم

هرا صرورر ریرز    ها و بازامرایی معتقد است کم ای  ف رست

-لوااند لصویر واقعبنابرای  امی دلقسنمار کشوری انستند

 ای را از قلمرررو افرروذ شاهنشرراهی بازسررازی کننرردگرایااررم

اشرتند ف رسرت کامرل و    . شراهان قصرد اد   1386)بریان، 

های حکاکی شده فقر   دقنقی از اقوام ارائم دهندد ف رست

های لحت ااقناد است و داریروش و  چننی از سرزمن دست

اارد و ارم مرورخ، آاران قصرد ادارارد       جااشننااش ام بایگان

های همراه برا  بگذارادد کتنبماطال ار اداری برای آیندگان 

-خواستمد کم آاان میدهنها بنشتر اشان میبرجستماقش

ایردئو وییکی  - ااد بم معاصران خود پنامی با ماهنت سناسی

 . داریروش بررزرگ در  Brosius, 2010: 33) ااتقرال دهنرد  

سرالراپی لقسرن     بنسرت ابتدای حکومت، امپرالوری را برم  

هرا کرامالر روشر  اسرت گرچرم      کرد. ا گوی کلری سرالراپی  

د دارد. بم ای  ها وجولردیدهایی در مورد مرزهای دقنق آن

لرک ارواحی ماتلرا شاهنشراهی در سراختار      لرلنب لرک 

و ا گوی سالراپی او ی وحدر  آمدادسناسی واحد گرد می

بم مروازار ایر  امرر هرر     کرد. و یکپارچگی اداری ایجاد می

اش بم دو ت وابستگی منطقم از  حاظ اوا حکومت و منزان

 داشرت ای با سایر منراطق  های قابل مالحظممرکزی لفاور

هرا منجرر برم ا مرال     فراور کم ای  ل  109: 1387 )کورر،

در مناطق ماتلرا شرده اسرت. در     گوااگوای هایسناست

ها در آثرار معمراری و   جا بم بررسی بازلاب ای  سناستای 

 شود.اقش برجستم در آاالو ی و قفقاز پرداختم می

 هخامنشيان در آناتولي

 وران کروروش آسنای صغنر از جملم مناطقی برود کرم از د  

کبنر و  شگرکشی وی بم  ندیرم لحرت حکومرت پارسرنان     

درآمد و ش رهای ای  ااحنم در پی سناست لقسن  فضرایی  

های هاامنشنان  الوه شرداد. ا بترم در   کشور، بم سالراپی

اشاره شده  هاا بم اام بعضی از ای  سالراپیهبرخی از کتنبم

-و برخی دیگر را انرز از روی مترون مورخران یواراای مری     

شناسن  بم هر حال آثار و شواهد مادی مکشوفم از حفراری 

شناختی در ای  مناطق قابرل مقایسرم   های ماتلا باستان

سرت و ایر  امرر را    با آثار داخل ایران در دوره هاامنشری ا 

 .(Shapur Shahbazi, 1973: 1) سازادمستدل می

بم د نل احترام برم شاصرنت   ها امی بسناری از سالراپیاس

های رسمی هاامنشری ذکرر اشرده    ها در کتنبممستقل آن

شود کرم در اوایرل حکومرت،    است. در مواردی مشاهده می

هرا جرزوی از یرک از اسرتان     حتی برخری از ایر  سرالراپی   

کروچکتری برم   هرای  بنردی ااد و بعدها لقسرن  بزرگتر بوده

گنرری صرورر گرفترم    ردن مجمو م خراجلر کمنظور آسان

چم در رابطم با مجمو رم شر رهای لحرت سرلطم     است. آن

اظام حکومتی هاامنشی در آسرنای صرغنر وجرود داشرتم     

لری  سرالراپی هاامنشری   چنن  بوده است کم سارد بزرگ

اانرد  ها ااظر بر سایر اواحی مدر آسنای صغنر بود و لا مدر

سرکنلنون هر  برم دو قسرمت     . داایوانا و  نکنم و کاریا بود

فریگنم هلسپوات و فریگنم بزرگ لقسن  شد کم خود مرکز 

سرالراپی   فریگنم هلسپوات شد و کاپادوکنم هر  کرم قربالر   

مستقل بود جرزو فریگنرم برزرگ شرد و پایتارت فریگنرم،       

گوردیون بودد هرر چنرد بعردها کالینرای هر  جرزو کرالن        

ایی در هر شاه پرردیس ش رهای فریگنم بزرگ شد و خشایار

هرای  آن جا سراخت. کنلنکنرم اگرچرم ارامش در ف رسرت     

هررودور   هرای سرالراپی ی انامده است اما در ف رست رسم

گزار بوده و از سرال  داده و خراجباش چ ارم را لشکنل می

-ق.م حکومت مستقل داشتم اما خرراج   401لا سال  547

جرا حراک    گزار پارسنان بوده و بعرد از آن پارسرنان در آن  

رسری شرناختم شرده در    شوادد مازه ااستن  سالراپ پامی

ق.م جرزوی از   395کاریا ه  لا حدود سال  کنلنکنم است.

-پارسی بر آنریخ سالراپ سالراپی سارد بود و بعد از ای  لا

 نکنرم در اوایرل امپرالروری جرزو سرالراپی       جا حاک  شرد. 

ایوانم بود و ایوانم خود جزو سالراپی سرارد برود و در ایر     

کرررد کررم ره هارپررارگ مررادی بررر  نکنررم حکومررت مرری دو

ای کم در ای  نکی بم وجود آوردد طبق کتنبمحاکمنتی ایرا

  نکنم وجود دارد در زمان اردشنر سوم  نکنم انز سرالراپی 

ایوانا شرامل شر رهای ایروای آسرنای      مستقلی شده است.

هرایی  شد کم ای  ش رها اگرچم در ای  دوره قنامصغنر می
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 ور کلی جرزو سررزمن  هاامنشری بودارد    بم ط داشتند اما

  .1390 ،)اوبری و ویسی

ای برجای از دوران هاامنشی در آاالو ی هنچ اوا سازه

-امااده کم بتوان آن را کاخ پارسی اامند. یکی از ویژگی

ها در ورود بم مناطق مفتوحم ای  بود کم های پارس

ود های قبل وجهایی از دورهچم در آن سرزمن  کاخچنان

شداد و دست بم ساخت و داشت، در همان کاخ ساک  می

-ارسزداد. ب تری  اموام از ای  روش پسازهای جدید امی

جا کم منجر بم فتح ها، سارد است کم بعد از فتح آن

های آسنای صغنر شد، در همان کاخ بسناری از سرزمن 

 ,Dusinberre)کروزوس پادشاه سابق ساردی ساک  شداد 

ی هنچ اوا سازه آاالو ی. بنابرای  در رابطم با (73-4 :2003

ا ساختم شده باشد همعماری کم اختصاصار لوس  پارس

-برجستم از سالراپلاکنون کشا اشده اما لعدادی اقش

های ای  محدوده برجای مااده کم قابل مقایسم با اقوش 

 شود. ها اشاره میلات جمشند است کم در ادامم بم آن
 

 هخامنشي در آناتولي هايبرجستهنقش

رجرای ماارده   از دوران هاامنشی در آاالو ی آثار بسرناری ب 

-ایر  اقرش  هرا هسرتند.   برجسرتم ها اقشکم م متری  آن

ها از ای  اظر م   هستند کم در سایر اواحی لحت برجستم

هرای  ها چنن  اقوشی کرم مسرتقنمار از صرحنم   ااقناد پارس

دسرت انامرده   لات جمشند ا گوبرداری کررده باشرند برم    

سرتان  نکنرم و   هرای آارالو ی از دو ا  است. در بن  سالراپی

برجستم برجای مااده اسرت کرم برم    کنلنکنم لعدادی اقش

در  نکنرم   د نل ای  ا گو بررداری بسرنار شراخص هسرتند.    

اارد و موضرو ار   ها روی قبور ستوای اقر شدهرجستمباقش

ماتلفی ماانرد صرحنم دربراری و پنشرکش هردایا، زاران،       

هرای رزم، امرایش سرربازان برا     ای، صحنمموجودار افساام

بز و گاو، اجتماا بزرگران و   کاله خود و سپر، صحنم قرباای

شرکار را   دهندگان و صحنم جنر  و آورادگان و خراجهدیم

های پارسری ماانرد   ها مولنابرجستمداراد. روی ای  اقوش

ن های کرور، ریترو  های پارسی، پنجرهلنارای پارسی، لوانک

کرم  شود ضرم  ایر   پارسی و منگو م بم دم اسبان دیده می

در چند مورد صحنم بار داریروش شراه ا گروی اقرش بروده      

جرا بررای اموارم برم       کم در ای 223: 1388 است )ویسی،

 شود.چند مورد اشاره می

 و پایاوا 1بنای یادماای هارپی
از صرحنم برار داریروش شراه     2

ش را هماانررد ا گرروبرداری شررده اسررت کررم سررالراپ خررود

  داریوش شاه بم لصویر کشنده است.  

دار   شر ریاری ریرش  1 شکلبر وجم شرقی یادمان هارپی )

بر اوراگی اشستم استد در دست چپ  صرای بلنردی دارد   

کم اات ای آن بر زمن  قرار گرفتم است و برا دسرت راسرت    

ی خود بررده اسرتد پاهرایش برر     گل انلوفر را طرف چ ره

دو خرادم پشرت    دارد و دو افر، ظراهرار کرسی کولاهی قرار 

زده  اادد در برابر ای  ش ریار پسر جواای زاارو اورا  ایستاده

کندد پشت او جوان دیگرری  است و خروسی را را لقدی  می

دستی لکنم کررده اسرت و   قابل لشانص است کم بم چوب

  .791: 1385، )بریان سگی کنار اوست

امرایش خرود برم     بم طور کلی حاکمان  نکنم  القمند برم 

وجم  شکل شاه بزرگ در اقوش بوداد. در ای  استان، در دو

  ه  یک صرحنم برار را از اروا    2 شکلغربی یادمان پایاوا )

دهد.  سالراپ کندیسی بر ل  و یک طروق  پارسی اشان می

ای و یک شمشنر کوچک دارد.  آکنناس هر  سرال    چنبره

سرت.  مصرر هر  پنردا شرده ا     ایراای است کرم از سروریم و  

صند ی سالراپ یک چارپایم است کم با  باس پوشنده شده 

شرود.  ای گررد مری  نت ی بم دسرتگنره های چارپایم مو پایم

ازدیک بم لم دو پایرم یرک دسرتگنره برزرگ اسرت و زیرر       

-من  قرار مری ها یک منلم باریک است کم روی زدستگنره

هرا سرازه معمرول مبلمران هاامنشری      ای  مدل پایم گنرد.

ی اقوش برجستم لات جمشند ه  وجرود دارد.  است و رو

ننی بم شکل پنجم حنوااار بوداد. در ای  های لزئدستگنره

کنرد  صحنم الوفرادالس )سالراپ  ریش خود را  مرس مری  

کننرد پشرت او مرردی ایسرتاده کرم      کم پارسنان مری چنان

م رسرمی کرم هنروز در    دستااش را جلوی سننم اگم داشرت 

هرایی از اروا   در صرحنم لوانرک  شود. افرراد  ایران دیده می

ایر   . (Shapur Sahbazi, 1973:136)پارسی پوشرنده اارد   

اقوش کامالر با اقش بار  ام داریوش شاه در لات جمشرند  

قابل مقایسم هستند و سالراپ با ای  ا گوبرداری برم ارو ی   

 دهد.کند قرار میت خود را مورد لأمشرو ن

                                                           
1--Hapagid Monument 

2- Payava Monument  
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 (Shapour shahbazi, 1973: pl:II)برجسته وجه شرقي يادمان هارپي نقش -1شکل 

 

 
  (Shapur Shahbazi, 1973:pl.LXXVII)پانل غربي يادمان پاياوا -2 شکل

 

 

هررای ا گرروبرداری شررده از اقرروش لاررت  از دیگررر صررحنم

لرری   آورادگان است کم یکی از م ر  جمشند، صحنم هدیم

ی در اسرتان کنلنکنرم   1ها در محوطم مندان جنک قلعمآن

است. ای  لوضنح ضروری اسرت کرم   هاامنشی یافت شده 

اارد امرا بنرای او نرم     ای  اقوش در ورودی قلعم کنده شرده 

کرم   اسرت  هاساخت و ساز ای  قلعم متعلق بم دوره هنتنت

هرا، مرورد   در دوره هاامنشی برا بازسرازی برخری قسرمت    

هرای  برجسرتم روی اقرش استفاده مجدد قرار گرفتم اسرت.  

کم ام مااند  شدهمندان جنک قلعم لصویر ده شاص کنده 

ها دارای ااد و ام مااند کنلنکنان. آنپارسنان  باس پوشنده

                                                           
1- Meydancik Kala  

لنرز برا موهرای آراسرتم و پنشراای بلنرد و       های ارو  ریش

پنررراه  بلنررد و  برراس کولرراه و پررولن  هسررتند و همررراه  

 . 3 شکل) خودشان پارچم و پوست و گوسفند و جام داراد

چرم کرم ایر     د آناانلوااند لاجی ملن ا مقامار پارسی می

لصراویر روی   برجستم داراد، داشتم باشند.اشااص در اقش

 بلو ، سرر سرربازان ایرااری هسرتند.     های کوچک دوکناره

ها و آرایش موی ای  سرربازان شربنم حرامالن هردایا      باس

جرا همران خصوصرنار    ای  دو شاص مسلح در ایر   است.

د بم لواابرجستم میوش لات جمشند را داراد. ای  اقشاق

کم برم سرمت    نوان اماینده دو دستم از افراد م   پارسی 

شراه  شرده بررای فرسرتاده پاد   در ورودی یک  مارر وقرا 
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راه ورودی را دو سررباز  کنند، برم حسراب آیرد.    حرکت می

 ,Davesne and Laroche)کنند مسلح بم انزه حفاظت می

1998: 291-300).. 

 
 (Davesne and Laroche, 1998: 306) برجسته در ميدان جيک قلعهنقوشهاي بازسازي بلوک -3تصوير 

 

 هخامنشيان در قفقاز جنوبي

در مورد احوه و چگواگی ورود هاامنشنان بم قفقاز و فرتح  

ای  اواحی هنچ اوا اطال الی در دست انست جز ای  کرم  

حکومت هاامنشنان در قفقاز طی حملم گوید هرودور می

داریروش برم   ق.م آغاز شد.  513داریوش بم سکاها در سال 

قصد ااتقام از سکاهایی کم در زمان امپرالوری ماد بم غررب  

هرا رهسرپار کررد    آسنا هجوم برداد، ارلشری برم سرمت آن   

  .83 -143بند  4)هرودور، کتاب 

هرا  از ارلرش پرارس   ایر  گرروه   ،در طی ای  حملم اراموفق 

و  (Knauss, 2006: 105)از گرجسرررتان  برررور کررررده 

هررا در قرررن هررای هرررودور حکومررت پررارسطبررق گفتررم

بنررد  3ق.م لرا قفقراز امتررداد داشرتم اسرت )کتراب       پرنج  

 . لررراریخ هررررودور لن رررا منبرررع اوشرررتاری دوران   97

هاامنشرری اسررت کررم اطال ررار مسررتقنمی در مررورد      

دهررد و اهمنررت قفقرراز را هررا بررا قفقرراز مرریارلبرراپ پررارس

دهرد کرم لن را مسرنر مرورد      برای هاامنشنان اشران مری  

ی سررکاها برررای حملررم بررم کشررورهای شرررق    اسررتفاده

-Dandamaev and Lukonin, 1980: 5)مناارررم برررود

دهررد کررم اشرران مرریانررز شناسرری هررای باسررتان. داده(35

از زمرران  ی قفقرراز، در کررل دوره هاامنشرری و  محرردوده

د، مرزهررای شررما ی امپرالرروری را داریرروش بررزرگ بررم بعرر

 .(Licheli, 2012) داده استشکل می

لوان در جنوب قفقاز شناسایی کرد: او ن  سم منطقم را می

ااحنم، باشی از جم وری ارمنستان امروزی اسرت کرم در   

ها و ها، ساسپنریی مرز اورارلوها بودهد ای  ااحنم کم مالی

 هجرده  کرداد در سالراپی جا زادگی میها در آنآالرودی

-هرودور قرار داشتم و پارسرنان سرازه   ف رستمندرج در 

اارد.  جا را طبق اناز خرود لغننرر داده  رلویی در ای های اورا

دومن  منطقم باش شما ی ارمنستان امرروزی اسرت کرم    

سرنا، ارامنرم و   جزو سالراپی سنزده  هرودور یعنی پاکتی

)دریای سناه  بوده  ن ها لا کنار دریای اوکسهمسایگان آن

)غرب گرجستان  و همسایگااشان  هاجا کلایاست. در ای 

هرا در  زیستند کم موقعنرت آن ی دریا سناه انز میلا کناره

هرای  م طور مستقن  وارد سالراپیبحد متفق با ایران بود و 

ها برای ای  بود کم اجازه ادهند پارسنان ابوداد و اقش آن

قفقاز  بور کنند. سرومن  منطقرم   های سکاها از کوهستان

جم رروری آذربایجرران کنرروای و باررش شرررقی گرجسررتان 

ا هرایی از ارو  جا سراختمان )ایبریا  است کم در آن امروزی

شکل هاامنشی حفراری  های زاگیهاامنشی با پایم ستون

ی مرکزی امپرالوری بوده و در مرز شده کم ماتص منطقم

هرا،   ، پائوسرنک )خزرهرا  هرا سالراپی یازده  یعنی کاسرپی 

ها قرار داشتم است. در مرورد ایر  کرم    ها و داررمارپااتی

ایبریا جزو کدام سالراپی بوده اظرار متفاور استد برخری  

دااند و بنرابرای  ایبریرا   اقوام ساسپنری را همان ایبریان می

دااندد برخی انرز  هرودور میهجده  را باشی از سالراپی 

کنلرومتری   60در ایبریرا در  بم ای  د نل کم کاخ گامبرالی  

قراچم منر ی در آذربایجان واقع شده ای  دو سرزمن  را در 

هررودور و  مندرج در ف رست یازده   کنار ه  در سالراپی

 . (Gagoshidze et al, 2010)دااندها میجزو کاسپی
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جای مااده از دوران هاامنشی در ای  اما در رابطم با آثار بر

کم  مده ای  آثار را، آثار معمراری در  ها باید گفت سرزمن 

زی گنراد و مقدار بسنار زیادی اشنا شامل ظروف فلر بر می

... از گرجستان برم دسرت   و سفا ن ، جواهرار و م رهای و

-االو ی کم لعداد بسنار زیرادی اقرش  آمده است. برخالف آ

جا کشرا شرده و هرنچ    برجستم از دوران هاامنشی در آن

باشد یافت ی دست پارسنان سازه اثر معماری کم مستقنمار

ای یافت اشده و در برجستمدر قفقاز هنج اقش است. اشده

هرای کرامالر مشرابم لارت      وض لعداد شش کاخ برا ا مران  

ها جا بم اجمال بم آنجمشند برجای مااده است. کم در ای 

 شود.اشاره می

 

 معماري هخامنشي در منطقه قفقاز جنوبي

در منطقرم قفقرراز جنرروبی کررم شررامل کشررورهای امررروزی  

آذربایجرران، ارمنسررتان و گرجسررتان اسررت آثررار معمرراری  

امودهرای  چندی از دوران هاامنشی برجای ماارده اسرت.   

-محوطم ثنرار هاامنشنان در شرق گرجستان در بعضیأل

ی هاامنشری و  دیده شده بود مااند ظروف طرال و اقرره   ها

ها کرم از  های بومی از آنبرداریجواهرار هاامنشی و ا گو

و  های ایبریای باستان ماانرد آخرا گوری  محوطملعدادی از 

برا ایر  حرال چنرن  اشرنایی       .بم دست آمده برود  کازبگی

ممک  بود از طریق لجارر و یا بم  نوان هردایای سناسری   

یندی برر ارلبراپ برن     أوارد گرجستان شده باشند و لن ا ل

ارس بوداد بدون ایر  کرم حضرور    ها و امپرالوری پایبریایی

امرا   .ینرد کننرد  أها را در ایبریرا برم مردر طروالای ل    پارس

های جدید ام لن ا منجر بم بازبننی لحقنقار قبلی و کاوش

کشا لنو ی از اشنا هاامنشی شد بلکم روش  شد کرم در  

-غرب آذربایجان، شرق گرجستان و شمال ارمنستان سرازه 

هرنچ   ای  اوا معمراری  د.هایی وجود داراد کم بومی انستن

هرای  استفاده از خشرت  ی قبلی در ای  ااحنم ادارد وسابقم

لراشی و اسرتفاده از مصرا ح سرنگی کرامالر     منتظ  و سن 

ها در قفقراز،  ی ای  سازهی مشتر  همماقطم .جدید است

هایی زاگی شکل است کم مشرابم همرن    کشا پایم ستون

 .  هستند ها در لات جمشند و شوشاوا پایم ستون

-لری  اقطمکاختی، شرقیم در  1994های سال در کاوش

ی ی گامبالی بقایای سرازه ی گرجستان امروزی در محوطم

مااندی کشا شد کرم لعردادی پایرم سرتون     معماری کاخ 

های لات جمشند را دارا بوداد   مشابم اموام4 شکلزاگی)
(Furtwangeler and Knauss, 1996: 363-381; 

Gagoshidze, 1996: 129-130; Knauss, 2001: 121-

139; Kroll, 2003: 284; Knauss, 2005: 204) 
 

 

 

 
 (Knauss, 2001: fig.5)هاي زنگي شکل گامباتي قطعاتي از پايه ستون -4 شکل

 

در غرب آذربایجان در ساری لپم  1956های سال در کاوش

یافت شد کم پایم  چ ارم و پنج  ق.من وبنایی مربوپ بم قر

شکلی مشابم شوش و لات جمشند داشت های زاگیستون

(Narimanov, 1960: 162-164) م انررز  2006. از سررال

منر ری در جلگرم شرمکنر برم     پرویه کاوش محوطرم قراچرم  

-دو ساختمان یکی در قربان 2010جریان افتاد کم لا سال 
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بررداری شرداد و از ایر     دیگری در آیدیل لپم خرا   لپم و

های زاگری شرکل برم دسرت آمرد و      ها انز پایم ستونسازه

پرالن  لپم انز منطبق برر   الوه بر آن پالن کاخ اصلی قربان

ی  د دروازه5 شرکل )ساختمان مرکزی لات جمشند است 

-  بم یاد مری 6 شکل) ی ملل خشایارشاهورودی انز دروازه

 ;Babaev et al, 2007; Knauss et al, 2010)آورد 

Babaev et al, 2010). 

 

 
 (Knauss et al, 2013, Abb.16,17)قراچه ميرلي، قربان تپه  -5 شکل

 

 
 (Knauss et al, 2010, fig.2)ي ورودي آيديل تپه. پالن دروازه -6 شکل
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هرای قبلری   گراه هاامنشنان در ارمنستان اغلب از سرکوات 

اورارلوها با اادکی لغننرار، دوباره استفاده کردادد مااند دی 

های آن را لبدیل برم  نان یکی از سا  کم هاامنش 5ایربوای

-Ter)  7 شررکل) اارردسررتوای کررردهیررک آپادااررای چنررد 

Martrossov, 2001: 157-158) ی ای دیگرر، سرازه  . اموارم

است کم در اصل، مربوپ بم زمران اورارلوهاسرت و    6رماویرآ

هاامنشنان بعدها در آن سراک  شرده و لراالری بنسرت و     

هرای   . غنر از ای  سرازه 8 شکلیک ستوای بم آن افزوداد )

ی هاامنشنان قرار گرفت، لرن   اورارلویی کم مورد استفاده

م در  1989فرااسرروی در سررال -شناسرران ارمنرریباسررتان

نامن  ساختماای را کشا کرداد کم با لوجرم برم   محوطم بن

 شرکل ااردد یرک پایرم سرتون زاگری     خ اامندهپالن، آن را کا

انز در ارلباپ با ای  سازه کشا شد کرم مشرابم     9شکل )

های قفقراز و شروش و   های مکشوفم از سایر کاخستون پایم

 .(Ter-Martirossov, 2001:160)لات جمشند است 

 

 
 (Knauus, 2006: fig 22)دار ايربوني تاالر ستون -7 شکل

                                                           
1-Erebouni 

2- Armavir 

 
 (Knauss, 2006: fig 21)دار آرماوير تاالر ستون -8 شکل

 

 
-Ter)پايه ستون زنگي شکل مکشوفه از بنيامين  -9 شکل

Martirossov, 2001: fig.5c) 
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 گيريتحليل و نتيجه

 رسد ا گوی اداری هاامنشنان برای اگ داریبم اظر می

 های لابعم خود لحت لأثنر ایدئو ویی صلح پارسیسرزمن 

جملم ای   قفقاز از قرار داشت و یکسان ابود. آاالو ی و

زمان سقوپ امپرالوری  کم لا سرزمن  گسترده بوداد

 منالد، قبل از 550 سال در. ها بودادپارسنان مطنع آن

 آن، پادشاه جدید ایران و پادشاه  ندیم لصمن  بم جن  با

لوس  کوروش بزرگ مغلوب شد  اما روش بزرگ گرفت،کو

بازلاب . آن آاالو ی باشی از ای  امپرالوری شد و پس از

آاالو ی در بسناری  هنری هاامنشنان در سناسی و حضور

برای اموام م رهای  م رها: از آثار برجای مااده است

 گوردیون و اقوش رایج هاامنشی در سارد و ای بااستواام

دهنده مقام  ا ی اداری کم اشان اادیافت شدهداسکنلنون 

معماری لدفننی بم . امپرالوری هاامنشنان است ها درآن

لاش کو م کم  های هرمی در ندیم و نوان مثال مقبره

. آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد است دومی مااند

اما . های دیواری و اقوش برجستمهای سالراپی، اقاشیسکم

 ا همن  اقوش برجستم هستند. بسناری ازهلری  آنم  

-حک شده بر استل ها مربوپ بم لدفن  وبرجستمای  اقش

 ای  مضامن  در برخی از. های ستوای استها و مقبره

صحنم  شواد مااندسرزمن  مرکزی هاامنشی دیده امی

صحنم  سوار وزاان اسب شکار، قرباای، صحنم ابرد و

نکنم و کنلنکنم  لقلند از در ) هاآن اما برخی از ضنافت.

بم طورکلی، ای  اوا مضامن  . اقوش لات جمشند است

ها است کم خود را دهنده قدرر حاکمان و سالراپاشان

دیگر منطقم  .اادمااند پادشاهان هاامنشی لرسن  کرده

م   در گستره ای  امپرالوری منطقم قفقاز جنوبی است. 

را در پی  های هرودور، هاامنشنان قفقازطبق گفتم

ق.م بم  513 شگرکشی ااموفق داریوش بزرگ در سال 

-ها لا کوهشما ی قلمرو آن سوی سکاها فتح کرداد و مرز

شناسی از دوره های باستانداده. گسترش یافت های قفقاز

-ا ادهمنان گور در. هاامنشی در قفقاز، بسنار جا ب است

و )غرب گرجستان امروزی ، در واای  های اشراف کلانس

ساینرخم، مواد بسناری از اوا هاامنشی وجود دارد کم 

های کلانس با امپرالوری او ی ارلباپ بن  پادشاهی

بم  نوان مثال دستبندهای . کندهاامنشی را اثبار می

 الوه . اوا هاامنشی کم از دربار مرکزی وارد شده است

ام  -لری  بناهای هاامنشیها در کلانس، م  بر گورا اده

بناهای رایج  -ر قفقاز بلکم در سرلاسرامپرالوریلن ا د

 شکل درشرق گرجستان وهای زاگیپارسی با پایم ستون

شر  ای  آثار کم طور همان .آذربایجان و ارمنستان هستند

-معماری در مت  رفت براساس اوا پالن و اوا پایم ستون

های مکشوفم لردیدی در ای  انست کم ای  آثار ساختم 

های درباری هاامنشی هستند و کارگاه دست هنرمندان

کند. با ها را در ای  منطقم اثبار میحضور مؤثر آن

های برجای مااده از دوران لفاسنری کم در مورد اوا داده

هاامنشی در آاالو ی و قفقاز جنوبی رفت، لفاور آشکاری 

برجستم در شود و آن ای  کم لعداد زیادی اقشهویدا می

در حا ی کم هنچ بنای کاخ مااندی کم  آاالو ی وجود دارد

شود و جا دیده امیساختم دربار پارسنان باشد در آن

چندی  کاخ با  ناصر معماری ویژه هاامنشنان در قفقاز 

ای از برجستمیافت شده در حا ی کم لا بم حال هنچ اقش

ای  دوران در ای  منطقم بم دست انامده است. متأسفاام 

د سازمان اداری هاامنشنان در ای  منابع اوشتاری در مور

رسد چنن  مناطق بسنار ااد  هستند اما بم اظر می

هایی ااشی از لفاور در موقعنت هر یک از ای  لفاور

اواحی در ساختار اداری هاامنشنان بوده است. اطال ار 

های آاالو ی لا حدودی بنشتر از قفقاز در مورد سالراپی

گوهای مدیریتی متفاولی را جنوبی است اما بقایای مادی ا 

لر اشاره شد اغلب طور کم پنشدهند. هماناشان می

اقوش لقلندی در آاالو ی از  نکنم و کنلنکنم بم دست 

آمده کم حاک  محلی خود و در اتنجم استقالل داخلی 

ها خود را همااند برجستمداشتند. شاص سالراپ در اقش

یک حاک  شاه بزرگ بم لصویر کشنده است. بنابرای  

محلی و یا حتی سالراپ پارسی با قدرر مستقل در امایش 

های اوا خود بم شکل شاه بزرگ آزاد بود. اما کاخ

کند. ای  هاامنشی در قفقاز چنز دیگری را منعکس می

کننده حضور یک حاک  ها اثباربناها و احوه پراکنش آن

ای از مراکز اداری است. چنان کم گزافون پارسی و شبکم

را  کمارچز اشاره کرده است کم وی در ارمنستان یک ان

مالقار کرده کم اماینده چند روستا بوده کم بم زبان 

های کرداد. آیا ممک  است سالراپپارسی صحبت می

پارسی با حوزه قدرلی باال کم در کاخی با پالن منطبق بر 

-مجاز بم اقر اقش های لات جمشند ساک  بوده،کاخ

بنابرای  ای  بدان معناست کم  لی  باشد؟برجستم ابوده 

رغ  ای  کم هاامنشنان در  ن  قدرلمندی سنست  اداری 

خاص خود را داشتند اما ای  حکومت کامالر فدرالنو بود و 
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