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Abstract 
The Achamenid art was assumed as royal and was 
always under the influence of the affiliated nations 
defined as a Mesopotamia, Egypt, Anatolia and 
specially Urartu. Curved reliefs and palace gates 
specially those of Persepolis reveal the great 
influence of Babylonia and Assyrian arts. Since the 
conquare of Anatolia by Cyrus the Great, the 
elegant and refined art of Greek culture emerged 
within the Achamenid architecture. 
 Architectural monuments are known as the major 
element of Achamenid art which were under the 
influence of Elamite and Median architecture. 
Moreover, one can find the traces of Urartu 
Architecture elements as stone burial monuments 
and narrow passages within the burial chambers. 
Meanwhile as a result of conquered of Egypt by 
Darius I the Great and his long term residence in 
Egypt, he became so interested in Egyption 
Architectural monuments that he reflected such an 
eagerness of Persepolis architecture. 
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 چكيده
تابعه امپراتوري  هنر ملل  ازو متأثر ي هنر درباري،هنر هخامنش

 ، مصر، آسياي صغير و به ويژه هنر اورارتو بودهنيالنهر نيبمانند 
ه ويژه در تخت ب ها كاخدروازه و  ها وارهيدنقوش برجسته  ؛است

 و  ايالمي،ثير عناصر هنر ماديأت  نفوذ وجمشيد، بيانگر
همچنين پس . بر هنر هخامنشي است) بابلو آشور  (نيالنهر نيب

ظريف و از فتوحات كوروش در آسياي صغير، هنر متعالي 
 .خورد يميونانيان در بناهاي هخامنشي به چشم 

 ريابتدا تحت تأث ،هخامنشيان هنر نيتر مهم به عنوان معماري
 ي معمارتأثير عناصر همچنين. قرار گرفت ماد و ايالمي معماري
 كي بارهايراهرو ،ي سنگيها  آرامگاه؛مانند يياورارتو
از  .ي قابل تشخيص استبه خوبي  شاهان هخامنشيها هاگآرام

اقامت طوالني داريوش و طرفي فتح مصر توسط هخامنشيان 
تمايل وي به معماري مصر را در او و ي مند القهعاول در مصر 

بيدار كرد كه تجلي آن در كاخ داريوش در تخت جمشيد به 
 هنرهاي ريتأث مطالعههدف از اين تحقيق . شود وضوح ديده مي

 . استانيهخامنشملل تابعه بر هنر معماري 

 واژگان كليدي 
،  كاخ، مصر، اورارتو، ايوني، نيالنهر نيبهخامنشيان، معماري، 

 . آرامگاه
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   مقدمه

 كه برخـي    كردند يم هنري آنها پيروي     يها  سنتكه تحت تابعيت مادها بودند، از        يتا زمان و   م.در نيمه اول قرن ششم ق     ها    پارس
و دوم  ش  و كـور  ييفرمـانروا بـاالخص در زمـان      و   پس از استقالل هخامنشيان      . اقوام ديگر توسط مادها بود     برگرفته از نيز  از آنها   

خود نشـان از     كه   ه شد  هنري اقوام ديگر بنيان نهاد     يو دستاوردها  ها  سنت تركيبي از    يا  وهيش با   ييفرمانروا يها  كاخ ،جانشينان او 
كـه نتيجـه    التقاطي است    هنري   ياز طرف و  ،   بوده يدربار ،يهخامنش هنر   ،هودبر اساس مدارك مش   . بديع دارد  يا  وهيشپديد آمدن   

 يسـع همـواره   هخامنشـيان  در حقيقـت .  اسـت آسياي صـغير و  مصر نيالنهر نيب هنربه ويژه،   هنر ملل مختلف     تركيب هنرمندانه 
هنـر  . را معرفـي نماينـد  مروشـان   قلعيوسـ گسـتره  اي،  بـه گونـه   تـا  دهند شركت آثار هنري خلق در    را ه خود  ملل تابع  كهداشتند  

 انيهخامنشـ  با وجود اقتباس .دهد يمساير ملل را نشان هنر  با مبتكرانهائتالف  يك   روند   ،درباريعنوان هنر مجلل    ه  هخامنشي ب 
ز نيـ  دخـل و تصـرف       ،گرفتنـد  يمـ  بر گـران يدآنچـه از    در   بلكـه  ، نپرداختند كوركورانه ديتقلبه   آنان   ، نه تنها  گريد يها  ملتاز هنر   

       آنهـا در    تيـ موفق ةدهنـد   نشـان  ،خـورد  يمـ  به چشـم     يهخامنش يمعمار سبك در   كه يوحدت و   يهماهنگرو،    از همين . كردند يم
 . بوده استها ملت گريد يمعمار عناصر يريكارگهب

    بر معماري و تزئينات وابسته به آنهنر ملل تابعه گذاريريتأث
 شايد بتـوان سـهم    و   كشد يم چندي را به دوش      راتيتأثو  هنر اين دوره بار نفوذ      .  ساده و نه  نه ابتدايي است     ،هنر دوره هخامنشي  

چه در مضمون با آثار هنري اقـوام        ر هنري پارسي چه در سبك و        آثا  به عبارتي؛  . بيگانه را در آن روشن كرد      يها  اسلوبهريك از   
يي چـون  هـا  تـوان بـه گـروه     را ميها  تأثيرپذيري اين   .ودش يمادامه آن محسوب    و   ر دارد قراتنگاتنگ  شرق در ارتباط    وامع  ديگر ج 

 .بندي كرد كه در ذيل شرح آنها خواهد آمد يونان تقسيم. 5 مصر. 4النهرين بين. 3 اورارتو. 2  ماد والميا.1

   ي هنر هخامنشبر هنر مادي و ايالمي ريتأث.1

ح  مسـط  يهـا   نگاره.  قرار داشتند  ها يالميا وفرهنگ مادها   و  ر   هن ريتأث تحت   ،مللو   ساير اقوام    ازبيشتر   ،ها  ، پارس رسد يمبه نظر   
، را  يارشـا اخش بارهـاي داريـوش و    رناصر هنري مادي و ايالمـي بـه د        ثير ع أت ، رد پاي نفوذ و    هخامنشي، به ويژه در تخت جمشيد     

هـا و   سبك تختگـاه از   خودممكن استمعماران ماد  ؛)1370 ("رواساني"بنا به اعتقاد  ].93 :1385هينتس،  [دهد يم نشان  اآشكار
 از  يكـ يتوانـد     مـي  كوه يها  صخرهدر   شده   دهيتراش ييها  آرامگاه صورت   نيا در   كه  باشند كرده اقتباس   هاي اورارتويي   كاري  سنگ
، بـه  ه اسـت  ساخته شد يالميا، طبق طرح     گرم جلگه قرار داشت    يهوا در   نكهيا، نظر به    كاخ شوش تنها   .باشد آن   هياول يها  نمونه

 يسـاختمان  هنـر  ، فـرض نيـ ا بنـابر  ،رو  از اين . كردند  مي بنا   ،سكونت يبرا ييها  اطاق يمركز اطيح كي در اطراف    كه رتصو نيا
 . استيغرب يايآسو هنر  هنر ماد رو  دنباله،يهخامنش

 ، ماننـد  كردند يمپا  چين بر   با خشت   خود را  يها  كاخاستحكامات و    ،، معابد ها  پارسم و قبل از     .هفتم ق و   هشتم   يها  قرنمادها در    
شـده  ساخته نيز  ستوندار يتاالرها ،ها محوطهدر اين  الزم به ذكر است كه .  تپه باباجان گودين تپه و  ،  قرارگاه آنها در تپه نوشيجان    

 ].1374فريـه، : نـك بـه    [انـد  نمـوده  تقليـد  ، از آن بعـدها  هخامنشـيان كـه  ه بودمادهاستون عنصر اصلي معماري   در واقع،   . است
 تركيـب تمـدن     يقـ يبـه طر  ) هگمتانه(ودند با بنا نمودن شهر اكباتان       ها متحد شده ب    سيمري  با سكاها و   بعضاًادي كه   پادشاهان م 

ايجـاد پـيش از موعـد    و  اتحاد بعدها مقدمات تشكيل     ن  ايالمي قرار دادند كه اي    و  ، سيمري را بر زمينه تمدن كاسي        مادي، سكايي 
بـه قـول     ]172 :1383،فيروزمنـدي  و سـرفراز  [نـر هخامنشـي شـناخته شـد        كه بـه نـام ه      ديگرد يمهنري بس عظيم و شگرف      

 يهـا   ساختماننه تنها    ، تختگاه خود انتخاب كردند    به عنوان شاهان هخامنشي وقتي اكباتانه را      ،  "تاريخ ماد "در كتاب   » دياكانوف"
 .توسعه دادندنيز  را ، بلكه آنهاحفظ كرده   راروزگار ماد
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 ي هنر هخامنش بر يي هنر اورارتوريتأث.2
هنـر  ردپـاي    .غيرقابـل انكـار اسـت      ،ها  پارسچه از ارتباط دوران كوچ      و   چه از طريق مادها       از هنر اورارتويي   يهخامنشهنر  تأثير  

دانست كه خـود تحـت       هنر زيويه  از هنر مادها به ويژه        هخامنشيان توان به واسطه تأثيرپذيري      هنر هخامنشي را مي    اورارتويي در 
 و  ديجمش در تخت    ها  ستون سر يرو بر   مركب تيماهنر و   و   گا ريتصو كهمعتقد است    "هرتسفلد".  قرار داشتند  رتوييتأثير هنر اورا  

 براين بـاور  )1971 (سيكالهمچنين،   .]Seidl,1994:109[  گرفته باشد  نشأتتوها  ر از اورا  تواند يم رنگارنگ در پاسارگاد     يمعمار
 از .سـت  ا هـا   تـراس  يزيـ ر يپ حصارها و    يبرا ييتوراورا يها  سنگ هبق با تخت   مطا ،ديجمش تخت   يپلكان يها سنگ تخته  كه است

راهـرو   بـا     در نقـش رسـتم     وشيدار آرامگاه   مانند يسنگ يها  آرامگاه  به توان يم يهخامنش بر معماري  يياورارتو يمعمار تأثيرات
 .)4و3ويراتصمقايسه (  استييتوراورا  هنرريتأث تحتطرح و اساس آن و  ساخته شده يمحل توسط معماران كه  اشاره كردكيبار

 
 
 

 

 

 

 تخت جمشيدو ي هخامنشي در نقش رستم ها آرامگاهبراي ساخت يي الگوهمواره  ،توهاري سلطنتي سلسله اوراها آرامگاههمچنين 
 كـامالً ) م.م قحدود قـرن هشـت  (مربوط به يي توري اوراا مقبره با  شباهت مقبره داريوش در نقش رستم به عنوان مثال،  . ه است بود

  .)6و5تصاوير( مشهود است
 
 
 
 
 
 
 
 

، شـباهت بسـياري بـا مقـابر     در ارتفاع باال كه از بريده شدن صخره ايجاد شده استي هخامنشي  ها  آرامگاهگرفتن اتاق مقبره    قرار
پلـه شـش      قبـره از راه   آمـد و رسـيدن بـه ورودي اتـاق م          و  براي رفت    شود،   مشاهده مي  6چنانچه در تصويرشماره    . اورارتويي دارد 

معمـاري   هنر ثيرأت  معتقد است كه   "هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي      " در كتاب    "رشمنيگ"اگرچه .پاگردي استفاده شده است   
 يروو   كـوه دارد   پشت به    كه،  سازي است   از عناصر مهم ساختمان    يكي به عنوان  يمصنوع صفه   ، بر معماري هخامنشي   ييتوراورا

بـراين   "شناسـي و هنـر دوران تـاريخي         باستان" در كتاب    "اكبر سرفراز   علي"شده است؛ اما       مي  ساخته  شاه   ممستحكآن اقامتگاه   
 روي صفه مصنوعي تازگي نداشته، بلكه در ايران پـيش          بر توجه به تاريخ هنر معماري در ايران، ايجاد ساختمان          كه با  اعتقاد است 

 :Seidl ,1994ذ مأخ.وان پالن آرامگاهي درياچه .4تصوير Seidl ,1994: 118:  مأخذ .پالن آرامگاه داريوش. 3تصوير 

  . فارس. نقش رستم. مقبره داريوش. 5تصوير 
 Brigitte,Musche2006:335: مأخذ  

تركيه. منطقه وان. مقبره اوراتويي. 6تصوير
Brigitte,Musche,2006:338: مأخذ   
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انـد،   ساخته شده است، خانه رئيس قبيله را بيشتر موارد روي صفه مصنوعي ميه طوري كه در تپه سيلك نيز مشاهد از تاريخ، همان  
 .شـده مـنظم از اورارتوهـا گرفتـه شـده اسـت              هاي حجاري   هاي سنگي از سنگ     هاي بزرگ و ايجاد ساختمان      ولي تراشيدن سنگ  

بـه   ، است شدهچهارگوش ساخته  تراشيده شده يها سنگاز كه نقش رستم   هاي چهار طرف كعبه زرتشت در        آمدگي  بيرون چنانچه
سـنگ   ضـمناً . )8و7ويراتصمقايسه  (  شباهت دارد  ارمنستان ايرواندر  ) كارمير بلور (در ناحيه   باني   شه  دژ اوراتويي تيي   يا  دروازهبرج  
ابراين اگر بن .شباهت داردپاسارگاد و  كور در برج نقش رستم يها پنجره رنگ هاي آهكي سياه رفته در اين برج با سنگ    كاره  بتيره  

اين صورت مجبور    در.  رسيده است  ها  پارستوها به   ر از اورا  ها  رنگهمچنين تضاد قوي    و  فرض كنيم كه برتر شمردن سنگ سياه        
 احتمال ديگر اين .خواهيم بود معماري مادي را كه تاكنون ماهيت آن چندان شناخته نشده است، به عنوان ميانجي به حساب آورد       

، معماري آنها را از نزديك ديـده و آن را تقليـد             توهارو ساير شهرهاي اورا    خود به كارمير بلور      يها يركشكها در لش    پارساست كه   
 ].143 :1383سرفراز، وفيروزمندي،  [اند كرده

 

 

 

 

 ي  هنر هخامنشبر )بابل و آشور (نيالنهر نيب  هنرريتأث.3

 شيـ آرا يمعمـار  از   وشيـ دار كـه آنچـه را    . شـود توجـه    زيـ ن نيالنهر  نيب راثيم آشور و بابل و      راتيتأث به   ديبا  هخامنشي دوره در
ـ  از   كـه  يتجـارت  يهـا  بر سرراه بود   يمهم كانون ، شهر نيا .منتقل نمود  المي ا تختيپا ،به شوش  ،ساختمان در بابل آموخت     جيخل

ـ  دار  و تاالر سـتون    وشيدار كاخ ها،بعد  كه مدوجود آ ه  ب ها  از خرابه  يا  تپه ، منطقه نيادر   ها يالميا زمان قدرت    از. مدآ  يمفارس    ا ي
 مجموعـه شـامل چنـد       كيـ  و   يرانيا به سبك    آپادانا كي از   ، شوش  كاخ ].1384كاليكان،   [ دوم بر آن قرار گرفت     رياردش يآپادانا

 همچنـين  . اسـت  كـرده شبيه   يبابل از نوع    اور پهن يفضانوع   كي به   كه آن را    است  شده ليتشك نيالنهر  نيب يمعمار از نوع    اطيح
 ].Calmeyer,1994 [كنـد  يمـ  تيـ تبع يبـابل  يالگـو  كيـ  از همه از     شتريب شده،   يكار نقش برجسته و لعاب   ي  آجرها با كاخ نيا

 ،حيـاط  ، بابلي–آشوري  يها كاخ با اين تفاوت كه در  . بابلي دارد  – آشوري   يها  كاخ تخت جمشيد شباهت بسيار به       يها  ساختمان
بـه   .هايي بوده اسـت    واحد ين چن اي از   مجموعهكاخ  و   شده  ميعمق ساخته     كم ييها  اتاقاطراف آن   ر  كه د عامل تكرارشونده است    

 يهـا  سـاختمان جمشـيد، حيـاط از    اما در تخت. شده است مي ساختماني واحدي پياده  ةنقش،    هر چهار طرف حياط   در  ر  عبارت ديگ 
  اسـت  سطوح اطـراف حيـاط بـا يكـديگر در ارتبـاط           ارتفاع  و    مسلطحياط   كه در اطراف آن بنا شده و بر        ديآ يمگوناگوني به وجود    

 يهـا   سـده  هنر آشور و بابـل در        ، تخت جمشيد  يها  ساختماندر  شده بر سنگ ديوارها      برجسته رديف  نقوش نيم  ].1381هرتسفلد،[
اران اقـوام   زگـ  ج سربازان جاويدان و خـرا     ، نگهبانان ، صفوف تشريفاتي درباريان   ؛نقوش نامبرده . آورد يم م را به ياد      .نهم تا هفتم ق   

قـرص خورشـيد    و   ريـش    ،ين تـاج  يتز  نيز، در حجاري شمايل داريوش   ]. 1374مرزبان،   [دهد يمنشان   مختلف امپراتوري ايران را   
 . الهام گرفته است آشورياتيني تز از باالي سر داريوشبالدار

  هنر هخامنشيبر هنر يوناني ري تأث.4 

 كارگران يوناني يا ليـديايي را   ويان قرار گرفتكاري يونان  هنر ظريف سنگريتأثش پس از فتح شهرهاي آسياي صغير تحت        وكور
 كه ارگ خود برعهده بگيرند را تپه بلنديو در دشت  اداري يها و ساختمان ها كاخبه زيستگاه خود در پاسارگاد آورد تا كار ساختن         

. ييدرگاه سنگي اورارتو.7تصوير 
Seidl,1994,S:111 :مأخذ  

نماي كعبه زرتشت.  8تصوير
 Seidl,1994,S:110 :مأخذ  

  پنلوپ مجسمه  تصوير. 9تصوير
  org.viusli.www:مأخذ 
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 .ايران بسيار پيشـرفته بـود  و  نيالنهر نيبان در مقايسه با تراشي در يون سنگو  بنايي  يها  روشكه   چرا ؛پا داشته بود  را در آن جا بر      
 بندي شالوده بنا در پاسـارگاد      خش ب همچنين. بود بيشتر يوناني    ها  كاخ ظاهرحتي  و  متداول   ،كاري يوناني  در پاسارگاد اسلوب سنگ   

شاهان  ].1379تينگهاوزن، ويارشاطر،   ا [م به بعد دارد   .يعني پايه پلكاني و ديوار صفه شباهت زيادي به معابد يوناني قرن ششم ق               
 مـه ين مربوط بـه   )9تصوير(  "پنلوپ"مجسمه مرمر   .  عالقه داشتند  اريبس وناني نيسفال و ظروف    يسنگ يها  مجسمههخامنشي به   

ي از خزانـه تخـت جمشـيد و         ونـان ي نيسـفال  ظـروف    كشف همچنين،.  است  شده دايپ ديجمش خزانه تخت    از،  م.قدوم قرن پنجم    
اند  داشته ي سهميونانيسازان  مجسمه ،ديجمشتخت  امور در شك يب . استوناني به هنر رانيا از عالقه پادشاهان يا ، نشانهشوش
 نيـ ا اسـت،  يونـان ي يها  گلدان نقش قرمز رنگ     هيشب ناًيع كه ييها و صورت   وجود نقش سر   )1384(زيرا به اعتقاد كاليكان     است  

چگـونگي  و هم در نـوع    ساخت بنا وبه صورتيوناني در دوره هخامنشيان هم در معماري    هنر   ريتأثاين  بنابر. كند يمادعا را ثابت    
كـاخ شـوش از    و تزيينـات     كه براي سـاخت      آمده كتيبه داريوش درباره ساخت كاخ شوش        در همچنين،. شود ياستفاده از مصالح ديده م    

  آراسته شـده اسـت از يونـان آورده شـد    وارهايهايي كه با آن د  زيور:  ديگو يچنانچه داريوش در كتيبه خود م     .  استفاده شده است   يانيونان
]Koch,1993.[    از حـدوداً (متأخر يونـان  دوره اها به سبك آركاييك     براي تزيين بن   واسطه   بي نگاريپيكر  نيز، در دوره داريوش اول 

 انـد    نمودار گشته   مصري يا بابلي   ياه  برجسته  از تفسير نقش   تر يعيطب بسيار   ،حيوانات  و ها  انسانكه در آن    است  ) م. ق 480 تا   700
 و خـود بـر ايـن     كماكـان ادامـه داشـت   هنر يونـان اين تأثيرپذيري از  طول دوران هخامنشيان، در   ].1379،اتينگهاوزن ويارشاطر [

ي ي كراهت و ابـا     كه وي از تعليمات اين يونانيان كه مطيع كرده بود،          كند ي چنانچه داريوش خود در فرماني اقرار م       داشتند؛الگوپذيري اذعان   
 .نداشته است

  هنري تمدن مصر در ايران دوره هخامنشيراتي تأث.5

 .اقتبـاس شـده اسـت    ها يقينيف لةيوس به اي ها يمصر از خود ماًيمستق كهشود    نيز ديده مي   هنر مصري    راتيتأث ،يهخامنشهنر  ر  د
روي نقـش   و   در پاسـارگاد     توان يموسط كمبوجيه،   قبل از فتح مصر ت     را يهخامنشدوره  بر  قديمي هنر مصر   راتيتأثاز  شايد يكي   

 كه تقليدي از نقـوش خـدايان مصـري          ،نر مصري تاج سر انسان بالدار است       ه ري تأث .)10تصوير(برجسته انسان بالدار مشاهده كرد      
 مـورد  اهبعـد  لـي كه در ابتدا يكي از خـدايان مصـري بـوده و        است   )Harpocrate( "هارپوكرات"خداي  از   تقليدي   ژهيبه و . است

ـ  تـوان  ينمـ  تقليد طرح تاج مصري نقش انسان بالدار پاسـارگاد را            ].99 :1375سامي، [قرارگرفتنيز  و روميان   پرستش يونانيان    ه  ب
 را از طريـق فنيقيـه و        ريتـأث  هنر دوره هخامنشـي ايـن        احتماالً .)11تصوير( مربوط دانست    ،آمدزماني كه مصر به تصرف ايران در      

 .بوده است رايج  نيزآنجادر النواع  پرستش اين ربگرفته باشد كه نواحي آسياي غربي 
 
 
 
 
 
 
 

لخارقـه سـاخته شـد،      ا كه توسـط داريـوش در واحـه        يمعبدساخت بناي   و  مصر  ر   د وشيدارفتح مصرتوسط هخامنشيان و اقامت      
بخشي از معماري تخـت     و  (كاخ او    نقشه   ي حت ؛ بتوان گفت  ديشا. كرد داريب مصر را در او      يمعمار به   وشيدار ليتما و   يمند  عالقه

 نقش انسان بالدار پاسارگاد. 10تصوير
]108 :1375سامي،[ 

 نقش خداي مصري هارپوكرات.11تصوير
]109 :همان [

 نقش خداي مصري هارپوكرات. 12تصوير
]109 :همان [
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بيـان  ) 1999(آرنولـد    ].Porada,1962:150 [ بـوده اسـت    يمصر هنر معماري مصري و طرح و نقشه معابد          ريتحت تأث ) جمشيد
، كـه نمونـه آن در تخـت         بناهاسـت  يسـنگ  ينيي تز يها  درگاه،  يهخامنش يدر معمار  يمصر يمعمار ريتأث نيتر  مهم دارد كه   مي

حفـره  و به    ساختمان محدود    يعمود و   يافق يها  لبه به   كه  است  مصر يمعمار خاص در هنر     يشكل  و  مشاهده است  جمشيد قابل 
 ديجمشـ  تخـت  يهـا  ساختمان در ينيتزئ و يمعماراين عناصر  .)13و12ويراتص(. شود  افزوده مي درگاهيباال يافق مدور   يارهايش
ي زيـادي  هـا  شباهت ،ي تخت جمشيدها كاخ معتقد است، در مجموعه "جي گروپ". دشو يم ظاهر  الديم قبل از    484 و   521 نيب

م در منطقه آمرنـاي مصـر       . ق 1344 -1363كاخ آخاناتون مربوط به دوره تاريخ       با   خاص   به طور ي مختلف معماري و     ها  نهيزمدر  
گـو قـرار داده اسـت        پذيرفت داريوش در زمان حضور در مصر اين مجموعه را براي ساخت تخـت جمشـيد ال                 توان يم. وجود دارد 

]Musche,2006:336[  در تخـت    ژهيبه و  ها  ساختماندر تزيين معماري نماي      ها  بهيكتبري مقعر    گچ ،همچنين .)14-15تصاوير(؛ 
 . دارد نفوذ هنر مصري در ايران دوره هخامنشي ، نشان ازجمشيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، يهخامنشـ در هنـر  و  اند كرده استفاده اديزگل لوتوس و  وسريپاپ اهيگ و شكلبرگ نخل ز  خود ايها طرح سرستون ر   د انيمصر
ـ يا يها  سرستون نكهياضمن   . استفاده شده است   يمصر يها  سرستون بيترك از ها  سرستون  شكل نيز و  تـر   فيـ ظر يبـ يترك يران
 نوع تاالر   نيا .انا است  آپاد عيوس تاالر   ،يهخامنش ساختمان   نيتر يعال.  دارند يفن يها  اسيمقمنطبق با   و   يقو يتر و تناسب   دهيچيپ

 .  مانند مصر متداول بوده استگريد يو جاها رانيدر ادار  ستون

 بندي جمع
 در خـدمت     نيـز  ي تجسـمي  آيد، بلكه ديگـر هنرهـا       ترين هنر آن دوران به حساب مي        معماري در دوران هخامنشي، نه تنها اصلي      

 يهـا   بهيكت در   كه طور  همان،  شد يم هيته يامپراتور يها  بخش  از تمام  يساختمانمصالح   .رود  ن به شمار مي   و بخشي از آ   معماري  
 يختگيآم  نشان از بلكه،  دهد يم را نشان    يامپراتور ي بودن فرهنگ  چند يژگيو، نه تنها    شود يم ذكر به وضوح    يهخامنش يساختمان
 .بـوده اسـت   نيز   يمنشهخا ان آن تالش شده و مورد درخواست شاه       يبرا يهخامنشهنر  ر   د كه  دارد مختلف هاي  سبكو  عناصر  
هنـر   .انگيز بوده است   بسيار شگفت ها    از نظر طرح و نقشه در كاخ       ، نظامي و اقتصادي   _ هخامنشيان در اوج اقتدار سياسي       معماري

 : توان جستجو كرد ميسه نوع اثر را در معماري هخامنشيان 
   و تاالرهاها كاخ .1
  كوروش در پاسارگادقبرمانند اي  و صفهنقش رستم  يا صخرهاي ههاآرامگ مانند؛ ينيتدف يبناها .2

مصري   تصوير درگاه تقليدي.13تصوير
 Schmidt.1953,S:92 : مأخذ 

 .تصوير نماي كلي تخت جمشيد. 14تصوير
 1374كياني،: ذ مأخ

.  تصوير نماي بيروي كاخ آخناتون.15تصوير
www.mein-altaegypten :مأخذ 
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 يهخامنشـ معابـد  چنـد  هر تـوان گفـت؛   ، مي  نداشتند يمعبدگونه   چيه انيرانيا نكهيا بر   يمبن ،هرودت نظر   با رد  ؛يمذهب يبناها .3
ردار  برخـو  يدار  و سـابقه   كهـن  يهـا   نهيزم شيپ از   يهخامنش يمعماراند؛ اما هنر      نبوده يبابل و   يآشور به عظمت معابد     گاه  چيه

 ].1382،جعفري: نك به براي مطالعه بيشتر  [است

 نآ معمـاري    هـاي   سبك خاص هخامنشيان شد كـه ويژگـي        ه منجر به پديد آمدن    اقوام ملل تابع   يهاي هنر   آرايه هخامنشي كردن 
  : عبارت است از "پيرنيا"بندي مرحوم   تقسيمسبراسا

  . رنگ و دوام،تي نوع مصالح از لحاظ مرغوبني بهترهيه و تيقلي صيپاكتراش وگاه ، و منظمدهياستفاده از سنگ بر .1
 .تختگاه  سكو وي ساختمان بر روي و بنايكوب ي ساز و پي و گاو رس دست و پزهيسنگ و سنگر بست بنا با الشه يآماده كردن پا .2
 . باشديامالً متناسب و منطق كي چوبيها فرسب  بردن بار آسمانه وي كه براياتيها با جزئ ستون سرشيو آرا ها ستون يحداكثرنهادن  .3
  .)كند ي مدأيي سرستون چوب را تي پشت گاوهايفرورفتگ (  شدهيگردرود و دهي سخت و بري چوبرچهي و تريپوشش با فرسب و ت  .4
 . و متناسبباي زيها  برجسته و كنگرهيها  كوتاه و مالرو با نقشيها  پلكاني طارمشي آرا .5
 .ي مصريها پتكانه  وي ماديها رها با استفاده از زغره سردشيها و آرا  درگاهفير ظ وقيبرش دق .6
 .دار نره لعاب ي آن با رنگ و كاشي و خارجي داخلشي جداكننده با خشت خام و آرايوارهايساختن د .7
 . استشده ي مافتي كه در آن روزگار ي مصالحنيپرداختن فرش كف با بهتر .8
 .سينما و پرد  آب،ها با استخر اپدان ها و هدش ، تچرهاراموني پشيآرا .9

 ي و ضرور  ي منطق ري و آفتابگ  باني سا هيو تعب ي   اصل يبا بنا )  و دور از چشم    ي پنهان يها  با راه  (يمستحدثات فرع  ارتباط آشپزخانه و    .10
 .ها  ساختمانيبرا
. اسـت  بهره گرفته    يبه خوب  و از آنها     كرده را جذب    يخارج عناصر   ، كامل ياستاد با مهارت و     يهخامنش يمعمارهنر  به طوركلي،   

 عناصر  يريكارگه در ب  يهخامنش هنرمندان و معماران     قيتوف دوره وجود دارد، نشانه      نيا يمعمار سبك در   كه يوحدت و   يهماهنگ
 از  ها  ستون يطور يدگيبر از مصر و     ها  طاقچه اطراف درها و     يبر  گچ،  ها  يبابل و   انيالميا از دار  لعابآجر   الهام گرفتن    . است مذكور
 تخـت   يهـا   كـاخ  طـرح    نيهمچنـ  و   ديجمشـ ، پاسارگاد و تخت     مانيسل آن در مسجد     يكار ها و سنگ    تختگاه  و سرانجام  يونانيان
 ةجـ ينت هنرشـان در     براي اينكه  ها پارسدر حقيقت،    .هاي هنر هخامنشي دارد     نشان از گستره تأثيرپذيري    يياورارتوهنر   از ديجمش
ر  آثـا . كردندديو تقلو آشور استفاده   از هنر اورارتو     ژهيبه و و   يتيه ،بل با ،الميا ،هنر مصر ز   برسد ا  يپختگ ة به درج  يجيتدر يتكامل

ادامـه آن  و  ،د قـرار دار تنگاتنـگ چه در مضمون با آثار هنري اقوام ديگر جامعه بزرگ شرق در ارتبـاط               و  ر سبك    چه د  آنهاهنري  
 كـه هنـر عصـر       دهـد  يمـ  نشان   "لمانك" از جمله تحقيقات      در آثار دوره هخامنشي    گرفته  هاي صورت   پژوهش .شود يممحسوب  

كرد كه خود شاگردان هنر مكتب آشور و        ا  پيد، بلكه به سفارش هنرمنداني تجلي        نبوغ مردم نبوده   يبه خود هخامنشي زاييده خود    
  هنـر كـاملي خلـق شـود كـه درخشـش و             ستيبا يمبنابراين  .  مقلد هنر يونان بودند    يا  اندازهحتي در دوره پيش از اين تا        و  مصر  
 . هي به پادشاهي نوين ببخشدشكو
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