
 (جمشید تخت یا پارَسه)جمشید تخت

 تختپای سال سالیان که است ایران باستانی شهرهای از یکی نام جمشید تخت یا پارَسه-جمشید تخت

 آتش به را جمشید تخت و کرد حمله ایران به یونانی سردار مقدونی اسکندر. است بوده هخامنشیان

. تاس برپا فارس استان مرکز شیراز نزدیکی در مرودشت در هم هنوز مکان این هایویرانه اما. کشید

 .است یونسکو در ایران شده   ثبت جهانی آثار از یکی اکنونهم جمشید تخت

 را آن یونانیان و است باستان پارسی زبان از «پارسه. »است «پارَسه» امروزی نام جمشید تخت 

 مشیدج شاهی قصر یا جمشید تخت را بنا این. اندخوانده( «شهر پارسه» یعنی یونانی به) ِپرسپولیس

 اگونگون و متعدد منابع در که آنگونه. است آمده فردوسی شاهنامه در که مینامند ایران ایاسطوره پادشاه

 عبارتی به رحمت، کوه غربی دامنه در پیش قرن ۵۲ حدود در جمشید تخت ساخت استآمده تاریخی

 بنای در تغییراتی با وی جانشینان توسط سپس و گردید آغاز کبیر داریوش زمان در و مهر یا میترا

 مشیدج تخت بنای ساخت ،در جمشید تخت در شده کشف هاینوشته خشت اساس بر. یافت ادامه آن اولیه

 بر عالوه که داشتند شرکت شماریبی مردان و زنان کارگران، استادکاران، هنرمندان، معماران،

 زرگب مجموعه این جمشید تخت ساخت. کردندمی استفاده نیز کارگری بیمه مزایای از حقوق دریافت

 .انجامید طول به سال ۰۵۱ روایتی به بنا زیبا و

 بین آن ارتفاع که سکوئی روی بر که است مربع متر هزار ۰۵۲ جمشید تخت هایکاخ کامل وسعت 

 یافته تشکیل زیر مهم هایبخش از و اندشده بنا است، مردوشت جلگه   سطح از باالتر متر ۰۸ تا ۸

 :است

 قرار جمشید تخت مجموعه غربی شمال بخش در و یکدیگر روبروی که است پلکان دو سکو، ورود

 زمین از را خود مشتاقان تا است آن بر و کرده خم را خویش آرنج که است دستانی همچون دارندکه

 ۰۱ارتفاع به)کوتاه و پهن پله ۰۰۰ طرف هر از هاپلکان این. دهد جای خود سینه در و کرده بلند

 بوده ینا خاطر به هاپله کم ارتفاع بودند مدعی که مورخین از بسیاری عقیده خالف بر. دارند (سانتیمتر

 تابه و راحتی تا اندساخته معمول از کوتاهتر را هاپله بروند، باال هاپله از بتوانند نیز هااسب که

 رفتن االب هنگام( بسته نقش جمشید تخت دیوارهای بر بلند و فاخر لباسهای با تصاویرشان که) میهمانان

 دروازه»] یا[« بزرگ دروازه»] جمشید، تخت ورودی بنای ها،پلکان باالی. شود حفظ

 بنا این. است متر ۰۱ بنا این ارتفاع. استگرفته قرار ملل، دروازه یا[« خشایارشا دروازه  |خشایارشا

 دروازه   بر. برجاست آن هایدروازه بقایای امروزه که استداشته خروجی دو و اصلی ورودی یک

 این. است شده حجاری انسانی سر با سنگی گاو دو طرح و بر و بالدار مردان طرح شرقی و غربی

 به هورامزداا نام ذکر از پس هاکتیبه این. اندیافته تزیین میخی کتیبه   شش با فوقانی قسمت در هادروازه

 .«استپذیرفته انجام اورمزد خواست به زیباست، بدیده چه هر: »که کندمی بیان اختصار

 جنوبی دروازه و دارند قرار شرق به رو دیگری و جنوب به رو یکی جمشید تخت خروجی دروازه دو 

 .دارد بار،قرار بزرگ کاخ یا آپادانا، کاخ به رو

 خکا این شرقی هایپلکان. است پلکان مجموعه دو دارای شرق و شمال در جمشید تخت در آپادانا کاخ 

 در ار ایشدهحجاری نقوش اند،شده تشکیل – جنوب به رو یکی و شمال به رو یکی – پلکان دو از که

 پارسی و مادی نظامی رتبه  عالی فرماندهان از هایینقش شمال به رو پلکان. دارند خود کناره   دیوار

 نظامی فرماندهان جلوی در. استشده حجاری دارند، دست در را آبی نیلوفر هایگل که حالی در دارد

 در افرادی نقش دیواره، همین فوقانی ردیف در. شوندمی دیده احترام ادای حال در جاویدان گارد افراد

 .شودمی دیده شوند،می نزدیک کاخ به و دارند همراه به هدایایی که حالی



 ستد در که هدایایی همراه به مختلف کشورهای نمایندگان از تصاویری جنوب به رو پلکان دیواره   بر

 مشخص زیر شکل در که دارد ملل از یکی به اختصاص حجاری این از بخش هر. شودمی دیده دارند

 : اندشده

 -۸ سیستان اهالی -۷ هاباختری -۶ هامصری -۲ هاسغدی -۴ هاپارت -۳ هاعیالمی -۵ هامادی -۰

 اهالی -۰۳ هاایونی -۰۵ تیزخودکاله سکاهای -۰۰ کلیکیه اهالی -۰۱ هابابلی -۹ ارمنستان اهالی

 اهالی -۰۹ هاهندی -۰۸ هااراخوزی -۰۷ لیدی اهالی -۰۶ کاپادوکیه اهالی -۰۲ هافنیقی -۰۴ سمرقند

 حبشه اهالی -۵۳ هالیبی -۵۵ هاآشوری -۵۰ اعراب -۵۱ مقدونیه

 تتخ در بزرگ داریوش فرمان به که کاخ این. است جمشید تخت هایکاخ ترینقدیمی از اآپادان کاخ

 حضور به وابسته کشورهای نمایندگان پذیرش و نوروزی هایجشن برگزاری برای است،شده بنا جمشید

 .استشدهمی استفاده پادشاه

 کاخ. دیابمی ارتباط «آینه کاخ» یا «تچرا کاخ» به آن غربی جنوب قسمت در پلکانی توسط کاخ این 

 ته پابرجاست آن ستون ۰۴ حاضر حال در که استشده تشکیل ستون ۷۵ از جمشید تخت آپادانای

 .میباشد شکل مربع کاخ داخل ستونهای ته ولی گرد کاخ ایوان ستونهای

 بنا شیدجم تخت در کبیر داریوش فرمان به نیز کاخ این.باشدمی زمستانی خانه معنای به تچرا یا تچر 

 .«ساختم را تچر این داریوش من: » آمده ایکتیبه روی. استبوده وی اختصاصی کاخ و شده

 طوطخ تا دارد وجود کتیبه کاخ این در گرفته باستان پارسی از رودمی شمار به خط موزه یک کاخ این

 داریوش توسط کاخ اصلی قسمت. استشده استفاده مصری هایجلویی نمای از هاستون باالی پهلوی

 بنا ومد اردشیر توسط غربی سنگی پلکان و شاه خشایار توسط جنوبی سنگی پلکان و ایوان و بزرگ

 .استشده

 استبوده خشایارشاه خصوصی کاخ که کاخ این.است هدیش کاخ جمشید تخت های کاخ از دیگر یکی 

 لکهم کاخ به پلکان مجموعه دو طریق از کاخ این. دارد قرار جمشید تخت صفه   قسمت ترینمرتفع در

 از هاآتنی که نفرتی خاطر به باشد شده شروع مکان این از سوزی آتش میرود احتمال. دارد ارتباط

 متما دهنده نشان هاسنگ زرد رنگ. وی دست به آتن شدن کشیده آتش به خاطر به داشتند خشایارشا

. استداشته قرار ستون ۶*۶ بوده کوچکی مکان اینجا. است حرارت خاطر به هاسنگ درون آب شدن

 نیست دسترس در جمشید تخت کاخ این مورد در زیادی اطالعات شده که شدیدی ویرانی خاطر به

 اهش خشایار چون و میباشد بلند جای معنای به هدیش. اندبرده نام مرموز کاخ عنوان به اینجا از هاخیلی

 صفه قسمت ترین جنوبی در کاخ این میگذارد هدیش را خود کاخ نام استبوده هدیش او دوم زن نام

 .میباشد کوه خود از کف از زیادی هایقسمت و دارد قرار

 به و استشده ساخته خشایارشا توسط کاخ است،این ملکه کاخ جمشید تخت های کاخ از دیگر یکی 

 توسط ۰۹۳۰ سال در کاخ این از بخشی. استگرفته قرار تریپایین ارتفاع در بناها سایر نسبت

 عنوان به امروزه و شد تجدیدبنا نو از و خاکبرداری هرتزفلد، امیل ارنست پرفسور مشهور، شناسشرق

 .استگرفته رارق استفاده مورد جمشید تخت تأسیسات مرکزی اداره   و موزه

 مترمربع ۴۶۱۱۱ حدود در کاخ این است،وسعت جمشید تخت های کاخ از دیگر یکی ستون صد کاخ 

 .استشدهمی داشته نگه باال اند،داشته ارتفاع متر ۰۴ کدام هر که ستون صد وسیله  به آن سقف و است

. یندمیگو مرکزی تاالر یا شورا کاخ مکان این به.است شورا کاخ جمشید تخت های کاخ از دیگر یکی 

 زا شده حجاری نقوش به توجه با. استپرداختهمی مشورت و بحث به بزرگان با اینجا در شاه احتماالا 



 کاخ جا این به دلیل این به. استشدهمی خارج دیگر دروازه دو از و میشده وارد شاه هادروازه از یکی

 مبلس انسان سر و نیست دیگری جاهای که داشته وجود انسان ستون دوسر اینجا در که گویندمی شورا

 .است تفکر

 کشیده آتش به مقدونی اسکندر دست به( میالد از پیش ۳۳۱) سال در جمشید، تخت هایکاخ مجموعه 

 مدخل بنای ،ویرانه نیمه و مانده جای بر بناهای از. آمد در ویرانه صورت به آن بناهای تمام و شد

 و ستون ۳۶ با مرکزی تاالر یک بر مشتمل و است معروف آپادانا کاخ به که است جمشید تتخ اصلی

 آن شرقی و شمالی هایایوان که است شرقی و جنوبی ،شمالی هایدرقسمت ستونی ۰۵ ایوان سه

 ۰۶ آپادانا کاخ محل در صفه بلندی. شوندمی مربوط و متصل مقابل هایحیاط به هاییپلکان وسیلهبه

 فهرست در نیز و ایران تاریخی آثار فهرست در مجموعهاین. است متر ۰۸ آن هایستون بلندی و متر

 .است رسیده ثبت به یونسکو جهانی میراث

 ینا گذشتگان به گذاری ارج و ایرانیان میان در خواهی میهن حس پیدایش و بازگشت با و نو دوره   در

 نایب به ایران در پهلوی خاندان حکمرانی زمان در. یافت بسیاری اعتبار جمشید تخت شهر سرزمین

 سازه   این در را خویش پادشاهی هایجشن پهلوی محمدرضاشاه و گردید فراوانی توجه جمشید تخت

 و ایران در سازه ترینداشتنیدوست و آورتریننام را جمشید تخت توانمی امروزه.دادمی انجام کهن

 .دانست گذشتگان شکوه نماد همچنین و ایرانیان میان در

 همین و آنها عرض به درها سر ارتفاع نسبت که است این جمشید تخت در معماری هنرهای از یکی 

 در مهمی تنسب طالیی نسبت. است طالیی نسبت ستون دو بین فاصلهء به ها ستون ارتفاع نسبت طور

 .است معماری در باستان ابرانیان هنر نشانگر این. دارد وجود طبیعت در که است هندسه

 از پس امروز آن های ویرانه حتی که است مردمانی درخشان فرهنگ و شگفتی از مملو جمشید تخت

 . گیرد می قرار ایرانی غیر و ایرانی بیننده هر تحسین مورد سال ۵۲۱۱ گذشت

 متن و ابعاد نظر از که آمده دست به جمشید تخت های کاوش از نبشته گل هزار ۳۱ از بیش کنون تا

 اساس بر. روند می شمار به هخامنشی دوران اسناد ترین ارزش با از محتوا لحاظ به اما هستند کوچک

 مشخص دشون می نگهداری آمریکا در بیشترشان اکنون که جمشید تخت از شده یافت های نبشته گل این

 می زنان بود، برابر مرد و زن حقوق شد، می پرداخت دستمزد کارگران به دوران، این در که شده

 از ادرانم برخورداربودند، برابر ارث حق از زنان باشند، داشته وقت نیمه کار یا و کنند کار توانستند

 مخان قول به که اجتماعی تامین این.شدند می مند بهره اجتماعی های حمایت از کودکان و زایمان حقوق

 سال ۲۱۱ برای شود، نمی انجام کامل صورت به هم آلمان مانند کشوری در امروزه حتی کخ پروفسور

 چون یب و قطعی سندی جمشید، اداریتخت های نبشته گل شک بی. است شبیه معجزه به میالد از پیش

 .هستند هخامنشان دوران اجتماعی و اداری نظام از چرا و

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


