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 پاسارگاد

فارس كھ در دامنھ تپھ ھا و كوه ھاي منشعب از جبال زاگرس واقع  پاسارگاد یا دشت مرغاب جلگھ مرتفعي است در شمال غربي استان
كیلومتر طول دارد و  25 كیاومتر عرض دارد و در شرق و غرب حدود ١٠-١٢بھ مستطیلي مي ماند كھ در شمال  شكل آن.شده است

متر  ۵٠٠تا ٢٠٠كیلومتر طول و  ١٢و بھ تنگي منتھي مي گردد كھ  .نوك تیز مي شود) در واقع در جنوب غرب(قسمت پاییني آن 
 .د مي رساندخوانده مي شود و پاسارگاد را از كوتاھترین راه بھ جلگھ سیون» بالغي تنگ« عرض دارد و 

 

 . موقعیت جغرافیایي پاسارگاد در كشور ایران
  
  

بخاطر ھمین رودخانھ پلوار ، جلگھ پاسارگاد ھمیشھ بارور و  . دشت مرغاب یا جلگھ پاسارگاد را رودخانھ پلوار سیراب مي كند
  .بوده است نشیمنگاه اقوام

دشتي كھ پاسارگاد در .كیلومتري جاده آسفالتھ شیراز بھ آباده قرار دارد متري شیراز،در فاصلھ سھكیلو ١٣٨محوطھ باستانی پاسارگاد در 
 ١٢٠٠كیاومتر و ارتفاعی حدود  15*20 شده، ھمانطور کھ اشاره شد ، بھ نام دشت مرغاب نامیده مي شود و مساحتي تقریبًا آن واقع

  .متر از سطح دریا دارد

 

  بھ جاده اصلي شیراز بھ آباده موقعیت قرارگیري پاسارگاد نسبت بھ روستاھاي اطراف و نسبت

 . سازمان نقشھ برداري كل كشور: ماخذ 
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ھرتسفلد و دیگران آثار این راه را در جلگھ مرغاب یافتھ اند كھ از شمال  پاسارگاد را راھي شاھي بھ تخت جمشید و شوش پیوند داده،
بعدھا این . یكراست بھ تنگ بالغي مي رسیده مي شده و از مغرب تل تخت مي گذشتھ و بھ كنار آرامگاه كورش مي آمده و سپس وارد

رودخانة  مت شمال،از دو سھ كیلومتري مشرقشیراز از س -گونھ اي كھ جادة شاھي اصفھان راه بھ طرف شرق كشانده شده است، بھ
از میان این راه ، جاده اي عمومي . بالغي مي رسیده است پلوار بھ جنوب و جنوب شرقي سرازیر مي شده و در جنوب شرقي بھ تنگ

) تازه احداث ( زي از پلي فل یا مرغاب مي رسد كھ اكنون بھ روستای بھ نام پاسارگاد معروف است و پس از گذر بھ دھكده مادر سلیمان
 .جا بھ شمال و شرق پیچیده و آثار دیگر را دور زند ، یكراست بھ سوي آرامگاه كوروش مي رود تا از آن

  

 

  نام و وجھ تسمیھ پاسارگاد

مي گذرد و در این  مشھد مادر سلیمان بھ عنوان آرامگاه كوروش و دشت مرغاب بھ عنوان پاسارگاد قدیم نزدیك بھ دویست سال از اثبات
نخستین كسي كھ اظھار نظر كرده است ھرودوت مي . شده است سخنان بسیاري عنوان» پاسارگاد«مدت نیز درباره صورت و معني 

 .این طایفھ برخواستھ اند پارسیان بوده است و ھخامنشیان از نام مھمترین طایفھ و عشیره» پاسارگادي«كھ باشد او می گوید

كھ در ایران مي  كوروش را یاد كرده ، كتزیاس پزشك یوناني داریوش دوم و اردشیر دوم ھخامنشي است نخستین كسي كھ نام پایتخت
بر آخرین پادشاه ماد پیروزي » گادنزدیك پاسار« كھ كوروش در  وي نوشتھ است. زیست و البد بھ این نام آشنایي كامل داشتھ است

 .یافت

جغرافیانویس و مورخ  استرابو.را تاراج كرد» گنج پاسرگاد«اسكندر مقدوني، مي گوید كھ این سردار  پس از او آریستبولوس، از یاران
گانوس .ي است بھ نام سیتپرودخانھ ا«:پاسارگاد نام برده اند،پلیني مي گوید سده اول میالدي و ھمچنین نیكالئوس دمشقي و پلیانوس از

كوریتوس و استفانوس بیزانسي كھ در سده یازده و  پلوتارخوس، كنتوس،.اگر بر آن ھفت روز كشتي برانند بھ شھر پاسارگاد مي رسند كھ
دانستھ و دستھ  »پاسارگاد« را چنانچھ مي بینیم یك دستھ از روایات باستاني نام شھر. پاسارگاد نام برده اند دوازده میالدي مي زیستھ از

بریتانیا در  بھ ھمراه نماینده ١٨١٢تا ١٨١٠جائیكھ بھ عنوان نمونھ ویلیام اوزلي كھ در  ارتباط داده اند تا» پارس ، پرس«دیگر آن را با 
« د و آن را بھ نادرست یاد كرده ان» پرسھ پلیس«و مي گوید كلمھ  ایران بود در سفر نامھ خود تخت جمشید و پاسارگاد را یكي مي داند

 . «نشیمنگاه پارسیان« بوده یعني  «پارسھ گرد

 
 :در بررسي نوشتھ ھاي صاحب نظران بطور كلي مي توان اینگونھ نتیجھ گرفت كھ

  

 .نیست» پارس«بوده و رابطھ اي میان این نام و» ُپُسر َگد« شبیھ نام اصلي شھر پاسارگاد چیزي -

ُپَزر یا ُپُچُر بھ معني گران و  ُپُسر یا(» گران گرزان« گرفتھ شده كھ » پاسارگاد«عني قبیلھ شاھي پارسیان ی نام پاسارگاد از اسم قبیلھ -
 .معني مي داده است (سنگین و َگُر یا گدا بھ معني گرز مي باشد
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نبشتھ ھاي ضمن  كوه اركادر را داریوش كبیر.در اصل پس از كادرش یعني پشت كوه اركادر بوده است و نیز نوشتھ اند كھ پاسارگاد -
 .ذكر كرده است) از ستون اول  ١١بند ( میخي خود در بیستون 

  معرفی آثار

 

 آثار پیش از تاريخ و آثار پیش از دوره ھخامنشي

 عني آغاز زندگي در آن جابومي فارس بوده و رونق آن در زمان ھخامنشیان به م دشت خرم پاسارگاد از زمان ھاي بسیار كھن مورد توجه ساكنان
كنار دشت دارند كه متعلق به دوران ھاي مختلف  نقشه ھاي قديمي پاسارگاد نشان از سكونت گاه ھايي متعدد در گوشه و. نبوده است

 . ھستند

ن ناحیه دشت مرغاب ، آثار متعلق به فرھنگ پیش از ھخامنشیان آ ازھمه مھمتر، كاوش ھاي مرحوم سامي درچند مكان پیش از تاريخ
شمال   حاشیه پلوار در دوتالن ، تل خاری ، و) يكي از روستاھاي جلگه پاسارگاد(آثار پیش از تاريخ در جنوب ده كردشول  . رامشخص كرده است

  . يافته شده است» محوطه مقدس « رودخانه پلوار و نیز در شمال غربی  تپه تخت سلیمان و حاشیه غربی

  آثار دوران ھخامنشی 

 

 آرامگاه كوروش
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 معماري آرامگاه

آرامگاه كوروش كبیر میباشد پاسارگاد با آن مواجھ مي شویم بنایي موسوم بھ  اولین بنایي كھ در بدو ورود بھ محوطھ تاریخي حفاظت شده
شده اند و صفھ آرامگاه را كھ متشكل از شش  این بنا ساختھ شده از قطعات سنگھاي بزرگ سفید آھكي است كھ روي ھم قرار داده ،

  .خودنمایي مي كند را ایجاد مي كنند ردیف پلكان مرتفع است و ھمچون ھرم

سانتي متر مي  ۵/۵٧متر و ارتفاع سھ طبقھ دیگر ھركدام  ٠۵/١ھركدام  و سوم ، طبقھ دوم۶۵/١از شش طبقھ صفھ ارتفاع طبقھ زیرین 
اتاق آرامگاه بر روي آن قرار دارد  متر مي باشد، در حالي كھ مساحت طبقھ ششم كھ ٣٠/١٢*  ٣۵/١٣اولین طبقھ صفھ  مساحت. باشد
 .متر مي باشد ٣۵/۵*  ۶/۴٠

وصل كرده اند و از ھیچ گونھ مالتي جھت اتصال سنگھا بھ ) ھخامنشي  خاص ھنر( قطعات سنگھا را با بست ھاي آھني دم چلچلھ اي 
  . نكرده اند ھم استفاده

  .متر مي باشد ١٠/١١در حال حاضر ارتفاع آرامگاه از سطح زمین 

 .متر مي باشد سانتي ۵/٣٢٧متر و بلنداي آن  ١٧/٢*١١/٣اندازه اتاق آرامگاه 

ھرتسفلد براي نخستین مرتبھ متوجھ مي شود . متر مي باشد  ۵٠/١اتاق  ضخامت دیوارھاي این. این اتاق در گذشتھ درسنگي داشتھ است
  .داراي دو در بوده و سوراخ ھاي پاشنھ درھا مشخص است كھ اتاق

  .فاع استسانتي متر ارت ٨۵طول و  متر ٧۵/۴قسمت شیب دار باالي اتاق كھ دو قسمت مي شود داراي 

برجستھ در روي سنگ باالي در اتاق آرامگاه كوروش دیده شد كھ  توسط استروناخ براي نخستین بار یك دایره. ش.ه ١٣۴٩در سال 
  .بین رفتھ،استرو ناخ آن را نمادی از اھورامزدا مي داند قسمت باالي آن از

 

 پالن آرامگاه.1
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 شمال شرقي.2

 
  

 

 جنوب شرقي.3

 
  

 

 جنوب غربي.4
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 شمال غربي.5

 : ( ١،٢،٣،۴،۵(نقشھ ھاي شماره 

 . آرامگاه كورووش بزرگ و چھار نماي بناي مذكور

 .پاسارگاد ، دیوید استروناخ: ماخذ 
  

  

 
 اسامی آرامگاه

، ) ع(، گور سلیمان) ع(، گور مادر سلیمان) ع(، مشھد مادر سلیمان (ع(این آرامگاه، حداقل ھزار سال بھ نام ھاي مسجد مادر سلیمان
مي باشد و ) ع(، در ارتباط با حضرت سلیمان چند نام نخستین. شھد مرغاب نامیده مي شده استو م) ع(، مقبره سلیمان) ع(النبي مشھد ام

پاسارگاد بھ  آقاي سامي در مورد علت اشتھار. بناي آرامگاه در آن قرار دارد، اطالق شده است مشھد مرغاب بھ دلیل دشت مرغاب كھ
ساكنین دھات مجاور مشھد مادر سلیمان و قبر مادر سلیمان و مشھد ام  عوام وپاسارگاد را : مشھد مادر سلیمان و مشھد ام النبي مي گوید

اینك عقیده و نوشتھ پاره ای از مورخین متأخر را  . مشھد مرغاب مي نامند و این نام ھائیست كھ پس از اسالم باین مكان داده اند النبي و
ضمن توصیف ) فسائي مرحوم حاج میراز حسن(احب فارس نامھ ناصري ص: ام النبي عینًا نقل مي نماید در وجھ تسمیھ این بنا بھ مشھد

انبیاء و اولیاء و بزرگزادگان دین را گویند و چون این بلوك را مشھد  مشھد محل شھادت و قبر« : مي نویسد  ٣٠١این محل در صفحھ 
 « . . .سلیمان نیز گفتھ اند مادرو جمشید را یكنفر دانستھ اند آنرا مشھد ) ع(گفتند و چون عجم حضرت سلیمان  ام النبي

یكي از مورخین مي گوید چون « : مي نویسد  ٢٣٠در صفحھ  مرحوم فرصت الدولھ شیرازي صاحب آثار عجم ذیل نقشھ قبر كوروش
مست كھ از تواریخ اروپا مرقو میدانند شاید مادرش در آنجا مدفون باشد لھذا باین اسم خوانده شده اما در یكي برخي جمشید را سلیمان

 را تحویل داشتھ وقتي از جانب خلیفھ بحكومت آنجا رفتھ ، مادرش كھ ھمراه بوده سلیمان ابي جعفر برادر ھارون الرشید شھر پسارگیدي
گردیده و بطول زمان گمان نموده اند سلیمان نبي  در آن سرزمین درگذشتھ و بخاك مدفون آمده از آنوقت معروف بھ قبر مادر سلیمان

 « . . . این بلوك از شھرھاي بزرگ ایران و اولین بناست كھ نھاده شده. اند و اهللا اعلم د ام النبي نیز گفتھاست پس مشھ

نامھ خود ذكر كرده است از پاسارگاد فقط در یكجا آنھم ضمن مرغزاران  ابن بلخي با آنكھ بیشتر از شھرھا و نقاط پارس را در فارس
چھار فرسنگ اما عرض ندارد مگر  طول آن. مرغزاركاالن نزدیك گور مادر سلیمانست «: است نام مي برد و آن چنین  (مرغزاركاالن(

ھر كھ  خانھ چھارسو ھیچكس در آن خانھ نتواند نگریدن ، گویند كھ طلسمي ساختھ اند كھ كرده اند ،  اندكي و گور مادر سلیمان از سنگ
حمداهللا مستوفي نیز در نزھھ القلوب فقط در یكجا آنھم ضمن  .آزمایش كنددر آن خانھ نگرد كور شود ، اما كسي را ندیده ام كھ این 

مرغزاركالن بجوار گور مادر :نویسد مشھد مادر سلیمان نام مي برد كھ اقتباس از فارس نامھ بلخي است،وي مي توصیف مرغزارن از
 «١٨٠صفحھ   . . . اند خانھ چھارسوستدارد و قبر مادر سلیمان از سنگ كرده  طولش چھار فرسنگ اما عرض كمتر) ع(سلیمان
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ساختمان ھاي مھم و عظیم سنگي كھ ساختن آنرا از عھده بشر خارج مي  ولي علي سامي معتقد است كھ مردمان بعد از اسالم بسیاري از
ھ چون دیوان در بند اند باین تصور ک از زمان ساختمان و باني آن نیز اطالعي نداشتند بحضرت سلیمان پیغمبر نسبت داده دانستھ اند و

بناي  سنگي را كھ حمل آن از دست بشر خارجست ساختھ اند کما اینكھ در ھمین پاسارگاد حضرت سلیمان بوده اند براي او كاخھاي عظیم
 شیراز را بھیمن نام مي خوانند و در آذربایجان نیز خرابھ مرتفعي سنگي روي تپھ را بنام تخت سلیمان مي نامند و آثار سنگي مشرق

یا مشھد ام البني كھ مقصود از نبي  تخت سلیمان نامیده اند و در نتیجھ بناي مقبره سنگي كوروش بھ قبر مادر سلیمان قصر اشكانیان را بھ
كاساندان  گفتھ و اشتھار تصور دیوالفوا سرچشمھ گرفتھ باشد كھ مقبره كوروش را از آن ھمان سلیمانیست معروف شده و شاید از ھمین

سبب گردید كھ پایتخت و آرامگاه كوروش كبیر شاھنشاه عظیم  مادر كوروش دانستھ است بھر حال ھمین معروفیت و اشتھار )ماندانھ (
 مباھات خود قرار دھد انھدام بدست عربھا مصون بماند و نژاد ایراني امروز بتواند آنھا را مایھ فخر و الشأن پارسي از

 كـــــــاخ دروازه

ھرتسفلد، دروازه پاسارگاد بھ شمار مي رفتھ و در منتھي الیھ مجموعھ كاخ ھا  استروناخ یا كاخ نقش برجستھ دار R كاخ دروازه یا كاخ
متر و  ۵/٢٨بوده مستطیل شكل، بھ طول  طرح آن بھ صورت تاالري.متري جنوب شرقي كاخ بارعام واقع شده است ٢٠٠فاصلھ  در

 درگاه ھاي شمال شرقي و شمال غربي اصلي بوده. ستون بلند و چھار درگاه بوده است ردیف چھارتایيمتر كھ داراي دو  ۵/٢۵عرض 
 .اند و دو درگاه دیگر فرعي

 

  كاخ دروازه
  
  

راش سفید مرمرین داشتھ كھ و سنگ فرشي از تختھ سنگھاي خوش ت متر مربع ۵۴٢تاالر كاخ دروازه اطاق شكوھمندي بوده با وسعت 
 ١۶٠متر و ارتفاعي  ٢*٢از  كنده و برده اند، زیرستونھا مكعب ھاي مضاعف یا دو پلھ اي با قاعده اي متجاوز بعدھا ھمھ را از جا

 پیرایشدرست كرده بودند و روي آنھا را شالي از سنگ سیاه پاكتراش ولي بي  سانتي متر بوده است كھ از سنگ سیاه نیك تراشیده شده،
با توجھ بھ خصوصیات بنا،ارتفاع دروني تاالر بھ . بودند گذارده و قلمھ ھاي ستون را ھمچون استوانھ اي بلند و بي پیرایھ بر آنھا نھاده

 .بوده است ستونھا گویا از گاوھاي دو سر درست شده بودند كھ رویشان بھ سوي درگاھھاي اصلي .متر رسیده است ١۶

شده بودند و در خارج داراي نیم ) ازسنگ سپید(متر ازاره بندي  سانتي ٧٠دیوارھاي تاالر بسیار كلفت بوده و در داخل تا حدود 
متر پھنا و  ٢٠/٣متر بلندي،حدود  9 درگاه ھاي اصلي ظاھرًا در حدود.پلھ اي بوده اند كھ بر استقامت آنھا مي افزوده جرزھاي پھن چند

 .اند متر عمق داشتھ ۵/۴

از سنگ سفید مرمر نما داشتھ اند كھ بر ھر كدام نقشي وجود داشتھ  كف درگاه از سنگ سیاه خوب تراشیده پوشیده شده است و جرزھایي
در . نقش گاو بالدار آراستھ بوده است در تخت جمشید،جرزھاي درگاه ورودي بھ» دروازه ملل«نماید كھ در این ھم بمانند چنان مي. است

 ۵۵/١و  متر پھنا ٨٠/١تاالر تعبیھ كرده بودند،جرز و كف از سنگ سفید بوده و ھر درگاه  فرعي كھ در میانھ دو جناح طوليدرگاه ھاي 
فارسي (طبیعي یا خیالي و بالي سر آن كتیبھ اي سھ زباني  بر ھریك از چھار جز این دو درگاه نقش یك موجود. متر عمق داشتھ است

غربي،مشھور بھ صورت انسان  از این چھار نقش اصلي،تنھا یكي، در شمال. ط میخي تراشیده بودندبھ خ) بابلي باستان، عیالمي و
  .بالدار، باقي مانده است
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  پـــالن كـــــــاخ دروازه
 . پاسارگاد ، دیوید استروناخ: ماخذ 

  
  

 
اول كوروش نسبت داد،اما وجود تأثیر شدید ھنر  اد محسوب مي شده،مي توان تاریخ آن را بھ دورهازآنجا كھ این كاخ دروازه پاسارگ

و زمان برآوردن كاخ  آثار ھنر لودیھ ي و ایواني در تراش سنگ ھا، ما را متوجھ تاریخي جدیدتر مي كند فنیقي در نقش انسان بالدار و
 .م مي كشاند.ق ۵٣٠تا  ۵۴٠را بھ 

  

 
  

 نقش انسان بالدار

 .« من كوروش،شاه ھخامنشي« :با این مضمون داشتھ  این نقش در اصل بھ كتیبھ سھ زبانھ اي مزین بوده كھ نوشتھ ای

 

  

  نقش انسان بالدار نقش حجاري شده بر جرز درگاه شمال غربي كاخ دروازه معرف بھ

م ثبت شد،قبل از اینكھ توسط سررابرت كرپورتر در ١٨١١اوزلي در سال  ر در بازدید جیمز موریھ و سرویلیاماین نقش براي اولین با 
  .م بھ دقت طراحي شود١٨۴٠مجددًا بھ وسیلھ تكسیھ و كست در حدود سال  م و١٨١٨
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م از پاسارگاد ١٨۶١ود كھ در اوایل سالبر باالي نقش دید، جان اوسشر ب آخرین بازدید كننده قدیمي كھ نوشتھ میخي را در جاي اصلي آن
دیدار كرد،تمام بخش فوقاني نقش از جاي خود  م از پاسارگاد١٨٧۴كرد و بعد از مدتي،وقتي كھ عكاس پیشگام اشتولتز در سال  بازدید

این . دارد ز بناكھ رو بسمت چپ یعني بھ سوي مرك.دھنده مردي است با ریش انبوه و چھار بال نقش برجستھ نشان. برداشتھ شده بود
تاج بر روي شاخھاي بلند و تابدار یك قوچ حبشي،بین دو مار  .مرد تاجي دارد كھ بھ یك كاله شیاردار كامًال چسبیده بھ سر،وصل است

 .ھریك گوي كوچكي را بھ نماد خورشید بر سر دارند،قرار گرفتھ است كبري پشت بھ ھم كھ

سھ . گوي خورشید را بر فراز داشتھ و با پرشتر مرغ احاطھ شده اند بخش اصلي این تاج شامل سھ دستھ گل ني است كھ ھریك از آنھا
منسوب كرده اند و ھمچنین  aTEf نوع اغلب این تاج را بھ. با دایره ھاي متحدالمركز، درانتھاي دستھ گل ني قرار دارد حلقھ خورشیدي

بھ  اندام این نقش. است كھ از دوره اختاتون بھ بعد رایج گردید hmhm از تاج مصري طر نشان كرده،نمونھ ايآن طور كھ اشمیت خا
بدن . حاشیھ ھاي لباس با نقش روزت ختم مي شود ردایي یكسر و حاشیھ دار ایالمي ملبس است كھ از روي بازوي راست مي گذرد و

نگھبان بالدار و » چھاربال دیده مي شود كھ بر گرفتھ از ھنر آشوري مخصوصًا در و در پشت ان. باشد نقش بھ صورت نیم تنھ كامل مي
آیا این .متفاوتي در راستاي ھویت بخشي بھ این نقش مطرح شده است نظریھ ھاي. كاخ سارگن دوم در خرس آباد دانستھ اند» جادویي

 مفھوم دیگري دارد؟ آیا فروھر است؟ یا نمایش شاه است بھ حالت روحاني؟ یا  نقش كوروش است؟

» ذوالقرنین«ذكر گردیده گرایش بیشتر بھ نظریھ اول وجود داشتھ كھ ھمان  با توجھ بھ اینكھ نام كوروش در كتیبھ مفقود شده باالي آن
 مظھر فروھر میباشد، زیرا نوعي روحانیت و سامي احتمال مي دھد این پیكر. دارنده دو شاخ سنتھاي اسالمي و قران مي باشد یعني

آرماني از  روحاني كوروش مي داند، شاپور شھبازي با جنبھ تخیلي كمتر نقش را بھ نوعي نمایش الوھیت در نقش مي بیند و آن را ھمتاي
قبول اینكھ نقش بالدار » ایرانیان خدایان خود را تصویر نمي كردند » اما بر مبناي نوشتھ ھاي ھرودت كھ. كوروش كبیر نسبت مي دھد

 .ان بومي تعلق داشتھ دشوار استخدای بھ یكي از

 

 

5 6 

 
  . پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ ) . م  ١٨۴٠، حدود  طراحي چارلز تكسیه( حجاري شده انسان بالدار ھنگامي كه داراي كتیبه بوده است  نقش -5
 
  پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ ). م  ١٨١٨كارپرتر ، حدود  طراحي رابرت( نقش حجاري شده انسان بالدار ھنگامي كه داراي كتیبه بوده است  -6

 كاخ اختصاصي

بقایاي كاخی واقع است كھ مختصات یك بناي مسكوني » پاسارگاد  بوستان« و شمال شرقي» كاخ بارعام « متري شمال غربي ٢٣٠در 
تا آغاز سده .می نامد  Pکاخ اخ این کاخ رااسترون. شھرت یافتھ است» كاخ اختصاصي« یا » كاخ نشیمن « روي بھ  را دارد و از این

 ٧۶طرح این كاخ مستطیلي بھ طول . مي نامیدند» كاخ جرزدار « خاك بود،آن را  بیستم چون تنھا یك جرز سنگي از این كاخ بیرون از
ق و ایواني ستوني در شر) ردیفي٢*٢٠(ستوني  ۴٠با یك ایوان داراز ) ردیفي۵*۶(ستوني  ٣٠متر میباشد با تاالري  ۴٢و عرض  متر

مركز قرار  دو درگاه بزرگ تاالر را بھ ایوان متصل كردند كھ در. اتاقي جانبي ھم داشتھ است ھرایوان دو. درغرب بوده است) ٢*١٢(
 .نگرفتھ و از سمت شمال واقع شده اند
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 . پالن كــــاخ اختصـــاصي
  
  

  
بھ طوري كھ ھرجا رگھ اي در سنگ بوده تعمیر  كف بندي در این كاخ قابل توجھ است مي توانیم مرمت ھاي دوره ھخامنشي را ببینیم

مورد این ستون ھا  امر غریبي كھ در. زیر ستون ھا ھمھ مكعبي دوپلھ اي ھستند. كنون باقي مانده اند كرده اند و وصلھ ھاي ھخامنشي تا
باقي مانده اند و ھیچ اثري از قلمھ باالیي ) از روي شالي(سانتي متر  190 مي توان اشاره کرد این است كھ ھمھ آنھا فقط تا ارتفاع حدود

درگوشھ جنوب شرقي (سنگي موجود از سوي دیگر،مشخصات معماري مخصوصًا ارتفاع جرز. یا سرستون یافت نشده استو  ستون
مزین  با توجھ بھ مقداري قطعات گچي قوس دار و. متر ارتفاع داشتھ است ١٠احتماًال  نشان مي دھد كھ ھر یك از ستون ھا) ایوان شرقي

اند،این احتمال وجود دارد كھ در طرح اصلي بناي این تاالر فقط  نباشتھ شده در تاالر یافتھبھ رنگ ھاي مختلف كھ در درون خاك ھاي ا
این گچ اندود، . مزین آراستھ اند ھا را از سنگ ساختھ بودند و بقیھ آنھا را از چوب ساختھ و رویشان را با گچبري بخش زیرین ستون

سفید، سبز مسي و فیروزه اي داشتھ است و یقینًا روشني و زیبایي  سرخ و ،(زرین(رنگ ھاي بسیار درخشان آبي الجوردي، زرد 
 .تاالر مي بخشیده خاصي بھ

   

 

  نماھایي از كاخ اختصاصي
 آرشیو تصاویر دفتر فني پاسارگاد: مأخذ 

  

 
كناره ھاي درگاھھا . مزین كرده بودندنقوش برجستھ  ھریك از درگاه ھاي اصلي را از یك تختھ سنگ سیاه خوب تراشیده درآورده و بھ

بودند كھ شاه را  نقش كرده» گذر شاه«بر ھر جرز،صحنھ اي از . برجستھ بھ صورت مقعر نگھ داشتھ اند را ھمچون قابي براي نقوش
بر . ي شدحالي كھ عصا در دست،پیشاپیش مستخدمي از تاالر خارج م درلباس پارسي و چكمھ ھاي بي بند پارسي جلوه گر مي ساخت در

« شده كھ شخص تاجدار را بھ عنوان  لباس شاه كتیبھ اي بھ خط میخي و بھ سھ زبان عیالمي،بابلي و فارسي باستان كنده روي چین ھاي
پیداشدن قطعھ اي از یك كتیبھ محصور در خطوط موازي،نشان مي دھد كھ احتماًال  .معرفي مي كرد» كوروش،شاه بزرگ،یك ھخامنشي 

این نقوش،قاب دور آنھا،آثار استعمال ابزارھاي  جزئیات تزییني. جرز، برفراز نقش شاه و مستخدمش ھم كنده شده بوده زباني باالي سھ
بزرگ، بھ  زر و زیور آالتي كھ در سنگ نشانده اند،ھمھ بیانگر مشخصات ھنر دوره داریوش سنگ تراشي و صیقل زني و استعمال
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اگر چھ . بنا بھ فرمان داریوش بر درگاه ھا حكاكي شده است توان تعیین كرد كھ این نقش م است و بھ ھمین جھت مي.ق ۵١٠ویژه حدود 
 .فرش ، انواع جرزھا ، ستون ھا و ایوانھا ھمھ از زمان كوروش وجود داشتھ است طرح كاخ ، نوع سنگ

  

 

 

  نقوش درگاه شمال غربي كاخ اختصاصي
 آرشیو تصاویر دفتر فني پاسارگاد: مأخذ 

  

  
كتیبھ اي سھ زباني در چھار سطر بھ خط میخي ھمھ در  ربي تاالر بر پاي مانده است كھ مانند جرز كاخ بارعام دارايتنھا جرز جنوب غ

 .ھستند» من،كوروش،شاه ھخامنشي«معناي بردارنده

 

  كتیبھ میخي جرز كاخ اختصاصي
 آرشیو تصاویر دفتر فني پاسارگاد: مأخذ 

 ( زندان سلیمان( گاه کمبوجیھ آرام
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این . متر قرار گرفتھ است ١۴سنگي بلندی با ارتفاعي نزدیك بھ ) برج  ) در حاشیھ شمالي محوطھ كاخ ھا در سلطھ ویرانھ ھا دیواره
اما برج ، . كعبھ زرتشت در نقش رستم است نزدیكترین نمونھ مشابھ بھ آن. شدت آسیب دیده و بھ زندان سلیمان معروف است ساختار بھ

  . « كعبھ زرتشت اثري است از داریوش« كمي پس از اوست ولي زندان سلیمان ساختة زمان كوروش و یا

  

 

 . ( زندان سلیمان )  نمـاي آرامگاه كمبوجیھ
 . پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ 

 
 
  

 

   زندان سلیمان( نقشھ آرامگاه كمبوجیھ 
  پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ 

   
 
 
، دوم اینكھ  یكي اینكھ این بنا آتشكده بوده. یافتھ است درمورد كاربرد این بنا سخنان بسیار گفتھ شده، اما سھ نظریھ طرفداران زیادي 

  .بوده است (مثل رداي كورش و تاج و درفش او(اینكھ محل نگھداري اشیاء بسیار مھم سلطنتي  آرامگاه بوده و سوم

ما در آرامگاه بودن این برج شكي نداریم و چون تاریخ ساختن « : گوید شھبازي پس از ارائھ دالئلي در رد اولین و سومین فرضیھ مي
 « دیرتر مي دانند ، آنرا آرامگاه كمبوجیھ فاتح مصر مي شماریم یا كمي 530 آن را حدود
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  ( زندان سلیمان )  آرامگاه كمبوجیھ     
  

كامبوزیا شھریار عصباني و تند مزاج و مقتدر «:است و توضیح مي دھد كھ  بوده) كمبوجیھ(سامي نیز معتقد است كھ شاید قبر كامبوزیا 
تاریخ نویسان قدیم راجع بھ قبر . را كشت مصر پس از اقامت سھ سال در آنجا ھنگام مراجعت از مصر بھ ایران در اكباتان خود و فاتح

جمشید كھ مثل  اي از باستان شناسان معتقدند شاید آثار خرابھ ھاي سنگي بین نقش رستم و تخت ه چیزي ننوشتند و پارهاو كھ كجا بود
كامبوزیا بوده است، ولي این تصور بعید میرسد زیرا تخت جمشید و  كعبھ زرتشت ساختمان شده و اینك معروف بھ تخت گوھر است، قبر

بدان سو معطوف گردید و منطقي  اواسط سلطنت داریوش آباد گردید ده دوازده سال پس از مرگ كامبوزیا توجھ دربار نقش رستم در
 .باشند نیست كھ چند سال جسد كامبیز را بالتكلیف گذارده

از جزئیات، تفاوتھاي  دھد كھ این دو تا شباھت ظاھري دارند و در بسیاري از نظر معماری استروناخ با مقایسھ با كعبة زرتشت نشان مي
خصایص سنگ . پاسارگاد وزین تر است  میان این دو وجود داشتھ است و در ھمة این تفاوت ھا ، كفة ظرافت و دقت برج چشمگیري

میان  كتیبھ اي كھ بقایاي آن را بھ برج پاسارگاد منسوب مي كنند ، ھمھ حاكي از تاریخ تراشي و نكات فني و احتمال ذكر نام كورش در
 .م میباشد.ق ۵٠٠تا  ۵٢٠تاریخي در حدود  حاكي از» كعبھ زرتشت « است در حالي كھ جزئیات فني .م.ق ۵٢٠تا  ۵۴٠
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 ( زندان سلیمان( آرامگاه كمبوجیه  ( در نقش رستم( كعبه زرتشت 

  تخت

 متر از سطح جلگه ارتفاع دارد بقاياي ديوار سنگي ۵٠روي تپه كه متجاوز از  در شمال جلگه پاسارگاد و مشرف به تمام اين قصور و باغات بر
شیراز و اصفھان ھويدا است و از لحاظ بكار رفتن سنگ ھاي  عظیمي مربوط به يك ساختمان ديده مي شود كه از ھر كجاي اين جلگه و از راه بین

 .مورخین بعد از اسالم بنام تخت سلیمان گفته اند یم و جسیم آن راعظ

  

 

  ( تخت سلیمان( تل تخت   تصوير

  

متر مربع  ۶٠٠٠مثل ديوارھاي سنگي تخت جمشید صفه وسیعي را در حدود  اين صفه كه از سنگ ھاي كوه پیكر زيبا تراش تشكیل گرديده 
فراز اين صفه مرتفع ھمان طوري كه معمول به  ه روزي بردھد ، توده ھاي خاك انباشته شده روي آن و ساير عالئم مي رساند ك تشكیل مي

 .بوده است مھم را روي بلندي مي ساختند بناھايي متعلق بدربار سلطنتي و تخت شاھنشاھي كورش ادوار باستان بوده كه ساختمان ھاي
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 ( تخت سلیمــان( تل تخت   نقشه
 . پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ 

  
 

تخت جمشید در نظر گرفته شده بود ولی پس از مرگ  به گفته مورخین صفه تل تخت در آغاز توسط کوروش برای احداث مجموعه ای ھمچون
حکم يک دژ نگھبانی  به محل کنونی تخت جمشید انتقال يافت و به حکم داريوش تل تخت) تخت جمشید  ) کوروش مکان احداث مجموعه پارسه

  . به خود گرفت

در گسترة بیش از دو ھكتار ، « :دورة معماري در نظر گرفته است و مي گويد  استروناخ براي تل تخت كه به تخت سلیمان نیز مشھور است چھار
، مداركي از ساختمان خشتي كه ) اول دورة(فیت فعالیت ھاي ساختماني سنگي كورش را بدست آورده ايم معتبري از وسعت و كی شواھد

) دورة سوم(م .دوم ق – ، نشانه ھاي اشغال در قرون سوم) دورة دوم(م تاريخ گذاري نمود .قرن سوم ق میتوان آن را از اواخر قرن ششم تا اوايل
 « .(دورة چھارم(صدر اسالم  ار ھاي استحكاماتيو بعد از فترتي طوالني ، نشانة استقر

 بوستان پاسارگاد

 میان باغ بزرگ و انبوه از درختان گوناگون و دشتي چمن زار و خرم واقع بوده كه ھمچنان كه مورخین قديم گفته اند؛آرامگاه و كاخ ھاي كوروش در
باغ ( اين محوطه زيباي سر سبز را بوستان پاسارگاد  .اب مي شدهمتعددي كه از رود پلوار مي آوردند، سیر) آبروھای ( توسط آب گزرھاي 

  .مي خوانیم) سلطنتی 

 

  نقشه باغ سلطنتي پاسارگاد
 . پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ 

  
  

 
و بنابراين محوطه ديدشان مي بايست گشاده بوده اند  طرح بناھاي پاسارگاد تك ساختمان ھايي را نشان مي دھد كه از چھار جانب باز و

 .مشخص شده است روي، میان طرح كاخ ھا و نقشه آب نماھاي بوستان و خیابان ھاي آن وابستگي دقیقي از ھمین. چشمگیر و خرم باشد
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  بخشي از آبروھاي باغ سلطنتي
 آرشیو تصاوير دفتر فني پاسارگاد: مأخذ 

. 
  
  

اين آبراھه ھا با . را به زحمت مي توان تشخیص داد شكي نیست كه آبراھه ھاي متعددي ار پلوار به سوي دشت كشیده بودند، اما آثارشان
جھت،معلوم مي شود كه بر  به وجود آمده و از ھمین) سايكي و ديگران از بقاياي آنھا چیزھايي يافته اند يكه به سرپرست(تشكیل سدھايي 

 .ھنوز يافت مي شود  »كاخ دروازه « متري غرب  150 آثار يكي اين پلھا در. پلوار پل ھايي نیز زده بودند

 

 پل باغ سلطنتي پاسارگاد
  

 
 

  

 

 نقشه پل باغ سلطنتي پاسارگاد
  پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ    
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مركز ثقل اين محوطه خرم بوده و خیابان ھاي پھن و  («كاخ دروازه«متري شمال شرقي ١٢٠در )   Bو) در جنوب شرقي بوستان) A دو تك بناي
ياد كرده اطاقك  A آن به كوشك كه استروناخ از   A  تك ساختمان. ساختمان ھا را به كاخ ھاي ديگر پیوسته است  ظاھرًا پردرخت اين تك

رواقي  وچك يك ستوني و در شمال و جنوبستون استوار بوده و در شرق و غرب دو ايوان ك داشته كه سقف آن بر دو) متر ٩/٧*۵/١٠(مستطیل 
متر بوده و دو ايوان شرقي و غربي اش نیز چھار  ١٢*١٠وسعت  دارای اطاقكي چھار ستوني به B يا كوشك B چھار ستوني داشته و تك بناي

و در برخی موارد کف ) اولیه  کف( اولیه  امروزه چیزی جز بقايای بستر. ايوانھاي شمالي و جنوبي ھر يك دو ستون داشته است ستون بوده،اما
 . نمانده است دوم اين کوشکھا چیزی از آنھا باقی

 

 کــــــوشــــــك

 ( سكوھاي نیایشگاه( محوطھ مقدس 

كورش در پشت تپھ دو سنگ تو خالي و پس از آن تل خاكي ظاھر  از تل تخت در حدود یك كیلومتر بطرف شمال غربي كاخ خصوصي
) . ابوالوردي مي رود میسر مي شود قسمت از داخل محوطھ نمي باشدو از جاده اي كھ بھ روستاي  امروزه بھ این دسترسي(مي گردد 

است كھ  متر اندازة قاعده ھاي آن ۶٠/٢*۶٠/٢متر و  ٢٠/٢*٢٠/٢گفتھ اند ھر كدام بترتیب  یا آتشگاه یا مذبع  دو سنگي كھ آن را معبد
ردیف پلكانھاي یكپارچھ سنگي است ولي پلكانھاي  ٨ازآنھا داراي  متر و یكي ۶٠/١متر از یكدیگر قرار گرفتھ اند ارتفاع آنھا  ٩بفاصلة 

 .رفتھ است دیگر از بین

 

  نماي سھ بعدي محوطھ مقدس  نقشھ
 . پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ 

  

 
تحقیق مي دھد كھ معتقد شوند این دو سنگ براي  اختالف اندازه ي كھ در این دو قطعھ سنگ مجوف مالحظھ مي شود مدركي بدست اھل

دیگري كوچكتر  و سنگ آتشكده واقع در نقش رستم نیز داراي دو پایة سنگیست كھ یكي ازشده زیرا د آتشكده یا منظور مذھبي دیگري بنا
 .است

  .سانتي متر عمق قرار گرفتھ است ٩٠زیر مكعب اصلي ، با حدود  شالوده سكوي جنوبي شامل یك تا سھ قطعھ سنگ بزرگ است كھ در
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كھ شھبازي عقیده دارد كھ اینجا . رش شدة خشتي را پیدا كرده استف استروناخ در شمال این سكو كاوشھایي انجام داده كھ بقایاي كف
 .بي سقف براي نیایش و مراسم قرباني و تشریفاتي بھ كار مي رفتھ است بصورت صفھ اي

  

 

  سكوھاي نیایشگـــاه  
  پاسارگاد ، شھبازي: ماخذ

  

  تنگ بالغي

آنچنان كھ روایتھاي بازدید كنندگان . اصلي فارس بھ شمال قرار داشت تا حدود نیم قرن پیش محوطھ باستاني پاسارگاد در مسیر شاھراه
دنبال كرده و نھ فقط از دره ھاي  مي كند ، جاده باستاني مسیر رودخانھ پلوار را در نزدیكیھاي تخت جمشید و استخر متفاوت مشخص

جنوبي  یك كاروانسراي بزرگ در نزدیكي دھانھ. باریك صخره اي تنگ بالغي نیز مي گذشت ت آباد ، بلكھ از معبروسیع سیوند و سعاد
 .كیلومتر شمال آن تحت سلطھ آرامگاه كورش بود ٢۵معبر قرار داشت و 

 

 

 . تصاویري از راه شاھي تنگ بالغي
 آرشیو تصاویر دفتر فني پاسارگاد: مأخذ 
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از منظر باریك خروجي شمالي بھ گلوگاه پر درخت تنگ بالغي   كوروش، براي تمام بازدید كنندگان متقدم جنوب ، اولین دید از پایتخت
 .است میسر مي شده

توانست ھر مانعي را در تھ دره باریك از میان بردارد و آنجا كھ ساحل  قطھ ، در جایي كھ رودخانھ در اوج طغیان خود ميدر این ن
متر بلند تر  ٣٠جسورانھ در صخره ھا،  در بیشتر موراد صخره ھاي عمودي تشكیل مي دھد ، شاھراه باستاني معبري را كھ غربي آن

 ١٠طول دارد اشغال مي كند، برش سنگي جاده در بعضي نقاط در ضلع داخلي ، بیش از  متر ٢۵ز از كف رودخانھ بریده شده و بیش ا
 .بار آن كافي است متر عرض دارد كھ حدودآ براي عبور یك حیوان با ٧٠/١متر ارتفاع دارد و تقریبًا 

ھر طرف جاده، شاھدي بر مقاومت سنگ آھكي تیره و میزان سختي  شیارھاي بلند ناشي از قلم سنگ تراشي در روي برش صخره ھا در
در پاسارگاد، در دورة ھخامنشي  در این مورد گاھنگاري دقیق امكان پذیر نیست ولي احتماًال كار بزرگي مانند این .كار این جاده است

 .عملي بوده است

 

  یات سنگ كاري در كوهتنگ بالغي ، نقشھ و برش جزی
  . پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ 

 
  

 بعد از کوروش بزرگ پاسارگاد دوران ھخامنشي

 نیاكان او حكمران ایالت پارس و انشان بودند و چھ ھنگامي كھ خود او فاتح دنیاي آنچھ مسلم است شھر پاسارگاد جھ زماني كھ كورش و
عمر آن نیم قرن بیش دوام نیافت و با ساختھ شدن  متمدن و قدیم مشرق گردید مركز فرمانروایي و پایتخت او و نیاکانش بوده است ولي

ولي پیوستھ مورد  .م پاسارگاد دیگر اھمیت پایتخت بودن را از دست داد.ق ۵١٨جمشید و شوش در سال  كاخ ھاي با شكوه و جالل تخت
از مورخین نوشتھ اند شاھان ھخامنشي تاج گزاري خود را با  اران بعد از كورش بود و بطوري كھ پاره ايعالقة و احترام شھری

مي پوشیده است و این  برگزار مي كردند و نوشتھ اند كھ شاه در روز تاج گزاري لحظھ اي ردای كوروش را تشریفات مفصل و خاصي
پس شاه انجیر خشكي مي . آباداني و توسعھ كشور چون كوروش كوشش نماید وكار عالمت این بوده كھ شاه نو باید در نیك كرداري 

نگھداري آن توأم و ھر آنكھ را خواھد باید  قدري شیر با سركھ مي نوشید و این كار نیز نشانة آن بود كھ نوش شاھي با نیش خورد و
 .تحمل این را نیز بنماید

با این حال ما . كاستھ شد و درنتیجھ اھمیت و رونق اولیھ را از دست داد ارگادبا تمركز دربار سلطنتي در تخت جمشید توجھ بھ پاس 
داریوش كامل كرد و در تل تخت ما ھم از دوره  ساخت و ساز بعد از كورش در پاسارگاد ھستیم بنا بھ شواھد بسیاري از كاخ ھا را شاھد

 .( كتیبة خشایارشا در تل تخت(خشایارشا  داریوش اثر داریم و ھم از

 دانشمندان نیز قرار گرفتھ و آن این است كھ پاسارگاد بعد از كوروش كبیر عالوه پاره اي از  سامي این حدس را بیان كرد كھ مورد توجھ
روحانیون و مغھا بوده است كھ در آنجا تربیت  بر اینكھ محل تاجگذاري شاھان بوده مركز علوم و محل اجتماع و پرورش دستوران ،

  .اعزام مي شده اند اتراپ نشینھاشده و بھ سایر س
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 . كتیبھ خشایار شا در تل تخت

  پاسارگاد ، استروناخ: ماخذ 

  آثار بعد ھخامنشیان تا اسالم

در داخل ارگ ) اسم گذاري توسط استروناخ( ١۶روي آخرین كف حیات  در. دورة سوم تل تخت را میتوان بھ دورة سلوكي نسبت داد -
م باال .ق٢٨٠فارس تا حدود  تل تخت در میان آوارھا سنگ كنگره داري بدست آمد كھ زمان حكومت سلوكیان را در سلوكي –ھخامنشي 

. سانتي متر است ٣٠متر و در پایھ سانتي  ٢٠سانتي متر و در وسط  5/10 سانتي متر ارتفاع داشتھ و عرض آن ٣۶میبرد این سنگ 
این سنگ نیز ، كنگره اي . نگھداري مي شود سانتي متر بوده و اینك در بین مجموعھ ھاي مخزن موزة ایران باستان ، 17 ضخامت آن

بان یوناني و ز در ھر دو رویة داراي نوشتھ است بھ. یا دیوار جانبي راه پلھ بكار میرفتھ است بوده كھ بصورت جان پناه در روي سقف
 .دو سطر نوشتھ آرامی

عدد چھار دراخمایي  ٣۴سكھ ھا شامل . خبر مي دھد ١٩۶٣در سال  یوناني  استروناخ از كشف دفینھ قابل مالحظھ سكھ ھاي نقره -
دود بیست نظر مي رسد چیزي در ح تعدادي از سكھ ھا بھ حدي فرسایش یافتھ كھ بھ. از ده ضرابخانھ را شامل مي شد ونقره بود و بیش

 .سال در جریان بوده است

شكلي دیده مي شود كھ چند پلھ اي بوده و ظاھرًا روزي دیواري  سكوي مستطیل) در محوطة مقدس(متري غرب آتشدان ھا  ١٢٣در  -
بصورت  نماید كھ اینجا سكوئي آثار پلكان سنگي ، دیوار و كف آجري در اینجا پیدا شده و چنان مي. مي كرده است اطرافش را احاطھ

 سانتي متر ٣٢*٣٢*١٢آجر ھاي بكار رفتھ در اینجا بھ ابعاد . ترشیفاتي بوده است صفھ اي بي سقف براي نیایش و مراسم قرباني و
بنابراین ، ایجاد این نیایشگاه را باید . احتماًال متأخرتر  كوچكترند و) ٣۴*٣۴*١٢بھ ابعاد (ھستند كھ از آجر ھاي معمولي دورة ھخامنشي 

 .ھخامنشیان نسبت داد كھ بار دیگر بیانگر اھمیت پاسارگاد پس از ھخامنشیان است رة پس ازبھ دو

حدود دو متر . متر و ١٢بالغي ، چند توده سنگي با قطري نزدیك بھ  كیلومتري جنوب جادة صخره اي در تنگ ٢در محوطھ اي در  -
توانست یك قمقمھ سفري لعاب دار بدست  ي سنگي ، آقاي ادوارد كیلضمن عملیات پاكسازي یكي از این توده ھا. مي شود ارتفاع ، دیده

ھمزمان با سایر تدفین  این قمقمھ احتماًال بھ دورة اشكاني تعلق داشتھ و. گور در امان مانده بود آورد ، كھ از دستبرد ساقرین باستاني این
سانتي متر ارتفاع ، یك متر پھنا و  ۶٠وده سنگ ، حدود دیده در مركز ت داخل انباره سنگي آسیب. ھاي تودة سنگي جنوب ایران است

 . این گورھا در میان مردم محلي بھ خرفت خانھ شھرت یافتھ اند. متر درازا دارد بیش از دو
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 ( خرفت خانھ( گورھاي سنگي اشكاني 
  
  

 و پنج كتیبھ پھلوي ، كھ احتماًال بھ اواخر دورة ساسانيبریده شده و در صخره  از آثار دورة ساساني در پاسار گاد میتوان بھ چھار آتشدان
  تعلق دارد نام برد

عدد از چھار آتشدان در منتھي الیھ شرقي از خط الرأس دیوار طویل  آثار مورد بحث با گوشة شمال شرقي پاسارگاد مجاور بوده و سھ
 .شمال تل تخت ، قابل مشاھده است دفاعي بھ سمت

  آثار دوران اسالمی

  كاروانسراي مظفري

متر كه بصورت نامنظم از سنگ ھاي سفید ربوده شده از كاخ  5/18*40/16 در نزديكي آرامگاه كوروش بنايي است مشتمل بر حیاتي به وسعت 
درب . با اتاق ھاي كوچك و بزرگ در پشت آن  متر با جرز ھاي سنگي نا منظم و چھار گوش ٣٠/٣ساخته شده ونیز ايواني به پھناي  ھاي كورش

زمان سامي قسمتي  در. را با مالط گچ به ھم وصل كرده و در بعضي حاھھا حتي مالت ھم بكار نبردند سنگ ھاي بنا  بنا به سمت مشرق بوده
  .ولي امروزه متروك مي باشد از اين محل تعمیر شده و بدفتر فني سامي اختصاص داده شده بود

  

 

  كاروانسراي مظفــــــــــري
 آرشیو تصاوير دفتر فني پاسارگاد: مأخذ 

  

  مسجد اتابكي

بھ طور متفاوت و بدون رعایت جھات و نكات معماري و مھندسي ( متر ١٢و١١و ١٠( در اطراف آرامگاه كوروش با فواصل نا منظمي 
غرب بوده و روي آن این كتیبھ  ستونھایي گزارده و آنجا را بصورتی در آوردند كھ درب ورودي این مسجد بھ سمت در ادوار اسالمي

زنگي اتابك  واالسالم المسلمین ملك سلیمان سلغرسلطان سعدبن… الملك العادل العالم المعید االماره المسجد الجامع« : دیده مي شده است 
 « …عشرین… نھ ناصر امیرالمؤمنین خلداهللا سلطا
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در اواخر ) اتابكان فارس یا سلغیان(فرمان روایي اتابك سعدابن زنگي  از مفاد نبشتھ باال چنین مستفات مي گردد كھ مسجد در زمان
 .میكردند در فارس فرمانفرمایي ۶٨۶ھجري بھ فارس آمدند و تا سال  ۵۴٣سلجوقیان سال  سلطنت

معني كھ ستون ھاي سھ ایوان شرقي و غربي را با ستون ھاي قطور  وش آورده اند بدینسنگ ھاي ستوني این مسجد را از دو قصر كور
   .ھاي ایوان شمالي با ستون ھاي باریك قصر اختصاصي كوروش ساختھ گردید قصر بار وستون

بوده كھ مردمان روزگار را آئیني بسیار اھمیت داشتھ و نمودار احترامي  این مسجد از نظر معماري قابل توجھ نبوده اما از نظر فلسفي و
 .و آرامگاه او مي داشتھ اند بھ كورش

ق حجاري كرده اند افزون بر .ه۶٢١اتابك سعد زنگي ، یعني در سال  در داخل اتاق آرامگاه ، در سمت قبلھ ، محراب كوچكي در زمان
سمت قرار دارد و در حاشیة دور  ھمان شاخصي كھ نشانگر قبلھ مي باشد ، ھمزمان با حجاري محراب ، حجاري شده و در آن، تصویر

  .كنده كاري شده كھ امروزه بھ راحتي قابل خواندن نیست محراب چھار آیھ اول سوره فتح با خط ثلث معمولي

 

  مسجد اتابكي اطراف آرامگاه  سر در
 . علي سامي. پاسارگاد یا قدیمي ترین پایتخت كشور شاھنشاھي ایران: ماخذ 

  

 

 . مسجد اتابكي اطراف آرامگاه  
  علي سامي. ھي ایرانپاسارگاد یا قدیمي ترین پایتخت كشور شاھنشا: ماخذ 

  

  قبرستان-اطراف مسجد مادر سلیمان

رامگاه مرده دفن مي كردند كھ  ھم در اطراف آ) رضا شاه پھلوي محمد(اطراف مسجد مادر سلیمان قبرستان بوده حتي تا زمان معاصر  
آنھا دیده مي شوند این سنگ قبر  استفاده كرده اند ، كتیبھ ھایي زیبا در بین) از ھمان سنگ ھاي كاخ ھا(با ارزش  بعضًا سنگ قبر ھاي

  . نگھداري مي شوند) شیراز  موزه سنگ( ھا در حال حاضر در موزه ھفت تنان 
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 نمونھ سنگ قبرھاي اطراف آرامگاه
  تصاویر دفتر فني پاسارگادآرشیو : مأخذ 

  دوره چھارم تل تخت

 
مدت زمان . استقرار كوتاه مدت اسالمي را شاھد ھستیم دوره چھارم تل تخت را بھ دوران اسالمي نسبت مي دھند، در مركز تل تخت یك

دار و خط دار  سفال دوره چھارم كامًال مشخص است و نوع ظرفھاي سنگین شیار. یكصد سال بوده است این استقرار عمًال در حدود
 .یا سیاه با پرداختي مات ، و بندرت جال دار است رنگ زمینھ معموًال نخودي روشن ، قھوه اي ، خاكستري. برتري دارد

لولھ آبریز در گردن ظرف ، كوزه ھاي كوچك با تھ صاف ، بدنھ با  انواع سفالھا شامل خمره ھاي ذخیره بزرگ با بدنھ مدور و اغلب
 .است شده و لبھ بخارج برگشتھ، و ظروف سنگین تقریبًا ضمخت با طرح صاف و بدنھ برجستھ كروي ، گردن جمع

  

 ارگ روستاي مادر سلیمان

 
سر در ورودي ھا و خرابھ ھاي آن را شاھد  قسمتي از ارگ روستاي مادر سلیمان كھ امروزه بقایاي اندكي از آن بجاي مانده و تنھا

و نماي آجرگري  روستاي پاسارگاد یا مادرسلیمان بھ آن خالصھ مي شد این مجموعھ از خشت ١٣۵٢سال  ھستیم ، قلعھ اي بوده كھ تا
سالم بوده  ١٣۶٢تا سال  بنا بھ گفتة اھالي این قلعھ. ساختماني بسازد سالھ كسي حق نداشت بیرون قلعھ ٢۵٠٠بوده و تا قبل از جشن ھاي 

 .زمان ساخت آن اطالعي دقیقی در دست نیست از قدمت و

 

 .  بخشھاي باقي مانده از سردر قلعھ قدیمي مادر سلیمان
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  تاریخچھ حفاظت و مرمت

كارھاي مرمتي و تعمیراتي كھ . ھمان دوره ھخامنشیان شاھد ھستیم  ما اولین دوره ھاي مرمتي در پاسارگاد و صفھ تخت جمشید را از
ظریف صورت مي گرفتھ بھ طوري كھ  ھخامنشیان درست ھمزمان باساخت و استفاده از بناھا انجام مي گرفت بسیار دقیق و در زمان

 . مرا در عملیات مرمت وتعمیر دیگر شاھد نیستی امروزه با این ھمھ امكانات چنان ظرافت و دقت

  دوره اول فعالیتھاي مرمتي و حفاظتي در پاسارگاد

 [١)[دوره امپراطوري ھخامنشیان  )

    

خاصي انجام مي دادند و ما مكررًا شاھد آنھا در اكثر بناھاي پاسارگاد  یكي از كارھاي مرمتي كھ ھخامنشیان باظرافت و دقت. الف 
در سنگي رگھ یا حفره و یا شكافي  اگر: بھ این صورت كھ . مي باشد كاخ بارعام و اختصاصي ھستیم فرایند وصلھ كاري  بخصوص

بود ، اطراف قسمت معیوب سنگ را دقیق و ظریف خالي مي كردند و در آن جا  دیده مي شد ، یا بھ اصطالح بخشي از سنگ كرمو
امروزه پس از گذشت . بل مشاھده بودقا از جنس ھمان سنك با درزگیري دقیق و تمیز قرار مي دادند ، بھ طوري كھ بھ سختي وصلھ اي

 . ھایي ھستیم كھ تنھا در اثر خیس شدن دیده میشوند قرن ھنوز در كاخ اختصاصي ما شاھد وصلھ ٢۵

                                                                                     

 

 . نمونھ ھایي از وصلھ كاري سنگ
  
  

توسط ھخامنشیان جلوگیري از پیشرفت تركھاي  منحصر بھ فرد انجام شده در پاسارگاد و تخت جمشید  یكي از كارھاي مرمتي. ب 
اتصال سنگھاي  نمونھ اي از بستھاي دم چلچلھ اي كھ براي. ( التي از سرب قرار مي كرفت در م بزرگ با بكار بستن بستھاي آھنین كھ

  (. كنار ھم از آنھا استفاده مي كردند

بھ این ترتیب كھ پیرامون شكافھاي كوچكتر را . پیشرفت شكافھاي كوچك بود  نمونھ دیگر كارھاي تعمیراتي ھخامنشیان جلوگیري از. ج 
 . كش حجاري میگرفتند تا پیشروي نكندقلمي پھن و یا چ با

 . فرسایش حاصلھ از مصرف زیاد ھمواره مرمت مي كردند احتماًال سنگھاي آستانھ در و سنگھاي پلكان را بعلت. د 

 . نیاز بھ مرمت دائم داشت ساختمانھاي خشتي مانند امروز از باران آسیب مي دید و. ھـ 

 . جانشین مي شد مي شد و چوبھاي جدیدقسمتھاي چوبي بنا نیز بایستي تعمیر . و 

اندود دیوارھا و كف پوش عمارات نیز مي بایستي گاه بگاه تعمیر شده  ھمچنین طبق تحقیقات كاوشگران و نوشتھ ھاي آن بریت تیلیا. ز 
اندود و كف ثبت شده چھار الیھ تجدید  براي نمونھ مي توان یك محل در عمارت خزانھ تخت جمشید را ذكر كرد ، كھ براي آن ) . باشد
  . است

امپراطوري ھخامنشیان گروھي كارگر پیوستھ بھ مرمت بناھاي تخت جمشید و  با آنچھ گفتھ شد مي توان بھ این نتیجھ رسید كھ در زمان
  .مشغول بودند پاسارگاد
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برخي از .ویرانھ اي در آمد جمشید بناھاي صفھ تخت جمشید بھ صورت  و آتشسوزي مھیب تخت. ) م.پ ٣٣٠در ( پس از حملھ اسكندر 
بناھاي تخت جمشید متروك ماند و مورد  احتماًال با فاصلھ كمي از دوره ھخامنشي دوباره سر پا شدند ولي باگذشت قرنھا این بناھا

شست مي  پایین بنا بھ وسیلھ خاك و شن كھ باد مي آورد و باران از دامنھ كوه رحمت فرو قسمتھاي. دستبردھاي مداوم قرار گرفت 
 . پوشانده شد در حالیكھ سایر قسمتھا در معرض خطرات جوي قرار داشت

پیش از تخت جمشید متروك مانده بود از خرابي ھاي ذكر شده در امان  بناھاي پاسارگاد نیز كھ احتماًال بھ گفتھ مورخین و كاوشگران
این سنگھا در عین مقاومت باال در ( مي شد  ا كمتر استفادهشاید اگر در ساخت پاسارگاد از سنگھاي سیاه استفاده نمي شد و ی و. نماند 

 .  ما امروزه با بخش عظیمتري از بناھاي پاسارگاد مواجھ بودیم ( برار تغییرات جوي ناپایدار ھستند

ساختن . ( تكم از رونق افتاد ، تا در دوره اتابكي حیات مجدد یاف ھمانطور كھ قبًال اشاره شد ، پاسارگاد پس از غارت اسكندر كم
از جاده زمستاني آباده بھ شیراز دور افتاده  از دوره صفویھ بھ بعد از آنجایي كھ پاسارگاد) احداث مسجدي در كنار آرامگاه  كاروانسرا و

ارھاي كھ در میان ك در این وقفھ طوالني. این فراموشي حدودًا تا دوران پھلوي بھ طول انجامید. شد  بود ، تا حدودي بھ فراموشي سپرده
تنھا چند دوره مطالعاتي و كاوشگري را در مجموعھ بناھاي پاسارگاد و  مرمتي دوران ھخامنشي تا اولین دوره بعد از آن افتاده بود ،

  . جلگھ پاسارگاد شاھد ھستیم ھمچنین در

 .۴و ٣بریت تیلیا ، ص  باستاني فارس ، آن  بررسي و مرمت در تخت جمشید و دیگر اماكن
  

  عالیتھاي مرمتي و حفاظتي در پاسارگاددوره دوم ف

  

تخت جمشید تحت نظر اداره كل باستانشناسي ایران مشغول بررسیھا  م ، علي سامي بھ عنوان رئیس بنگاه علمي ١٩۶۴تا ١٩۴٩از سال 
 : داد كھ عبارتند از پاسارگاد و تخت جمشید شد و در ھمین راستا یكسري فعالیتھاي مرمتي نیز انجام و كاوشھایي در

 .بھ كمك سیمان) دروازه ھاي كاخ بارعام و اختصاصي در قسمت(سوار كردن قسمتھاي شكستھ نقش برجستھ ھا . الف 

 . بھ كمك سیمان.) این بخش ھا توسط آھنربایان ایجاد شده بود(آرامگاه  پر كردن قسمتھاي خالي شده بستھا در بناھا بخصوص بناي. ب 

 . بھ كمك سیمان ي متالشي شده و ھمچنین پركردن تركھاي سنگھاترمیم بخشھا. ج 

 

 . عكس از علي سامي. نقش برجستھ دروازه شرقي كاخ بارعام   

 . نقش برجستھ دروازه قبل از مرمت علي سامي
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 .نقش برجستھ دروازه شرقي كاخ بارعام

 . نقش برجستھ دروازه بعد از مرمت علي سامي

  

  . بیرون كشیدن درخت روییده شده در سقف آرامگاه. د 

 [١)[در تخت جمشید .( در برابر عوامل جوي  احداث سایھ بانھایي بر روي نقوش برجستھ جھت حفاظت آنھا. ھـ 

ت مظفري بھ كمك سنگھاي باقي مانده جھت راه اندازي دفترھیئ ھمچنین سامي اقدام بھ بازسازي بخش غربي كاروانسراي. و 
 .پاسارگاد نمود باستانشناسي در

 

 .١٩۵٩عكس از سامي ، تاریخ . كاروانسراي مظفري 

 (  ضلع غربي قبل از بازسازي ) 
  

  

 . كاروانسراي مظفري

 . ضلع غربي بازسازي شده توسط علي سامي
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 .١٩٣۵آرامگاه كوروش ، عكس از اشمیت ، تاریخ 
 . نشان دھنده رویش درخت در سقف آرامگاه

 
  

 

 . آرامگاه كوروش كبیر  
 . انجام كارھاي مرمتي توسط علي سامي

  

 .كشاورزان و مردم كشیدن دیوارھایي كنار كاخھا جھت حفاظت بناھا در برابر تجاوز

   (.امروزه ھنوز آثار كمي از این دیوارھا وجود دارد)

  . آقاي حسن راھساز مسئول دفتر فني تخت جمشید انجام شد توسط ٧٠قالب در دھة این كار در پاسارگاد بعد از ان [1] 

  

  دوره سوم فعالیتھاي مرمتي و حفاظتي در پاسارگاد

 ( ایزمئو  )

  

بر عھده ) و سایر اماكن باستاني فارس  ) ، نقش رستم و پاسارگاد م ، فعالیت ھاي مرمتي و حفاظتي براي تخت جمشید ١٩۶۴در سال 
كارشناسان ایتالیایي بناھاي تاریخي و با ھمكاري  قزلز گرفت تا كار مرمت را بھ كمك) ایزمئو ( ایتالیایي شرق میانھ و دور  مؤسسھ

 . بھ انجام رسانند اداره كل باستانشناسي ایران
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از انجام مطالعات و بررسیھاي اولیھ مشغول انجام فعالیت ھاي مرمتي  ا پساین گروه بھ سرپرستي جوزپھ تیلیا و ھمسرش آن بریت تیلی
 . باستاني فارس بھ شمار میرود دوره در واقع دوران آغازین سلسلھ مرمتھاي علمي در پاسارگاد و سایر اماكن این. شدند 

 : نمونھ ھاي مرمتي انجام شده توسط این گروه عبارتند از

استفاده از میلھ ھاي آھني و یا برنزي با ابعاد مختلف براي متصل نمودن  ك ھاي مرمتي این گروه ایتالیایيیكي از روشھا و تكنی. الف 
 . شكستھ و یا جدا شده بھ ھم بود قطعات

تركھا و شكافھاي بلند سنگ را از بیرون با . مخصوص سوراخ مي كردند  اول سنگھا را با متھ ھاي: روش كار بھ این صورت بود كھ 
را در سوراخھا تزریق مي كردند و میلھ ھا  بعد سیمان مایع.برادة سنگي كھ از جنس سنگ مورد تعمیر بود ، مسدود مي كردند  و سیمان

كامل سنگ عبور داده ،  در صورتیكھ فشار بار زیاد بود میلھ ھا را در طول. سوراخھا قرار مي دادند  را در بستري از سیمان در داخل
 . بار كمتري وجود داشت میلھ ھا را تا طول محدودي داخل سنگ مي كردند اما در مواردي كھ فشار. مي كردند در دو سر پیچ و مھره 

در این مورد گاھي براي اطمینان . با چسب بھ ھم مي چسباندند  قطعات كوچك شكستھ شده كھ سطوح چسبندگي كامل داشتند را. ب 
 . اده مي كردندكمك میلھ ھاي فوالدي ھم استف بیشتر از اتصال بھ

از آنجایي كھ سیمان نباید در سطح سنگ . مایع تزریق مي كردند  براي پر كردن تركھا و شكافھاي گسترده در سطح سنگ سیمان. ج 
مرمت شكاف یا ترك را مسدود مي  سانتي متر از بیرون با ماسھ و برادة سنگي از جنس سنگ مورد ٢آغاز با اندازه  مشخص باشد ، در

 . گذاشتند نھا سوراخي كوچك براي تزریق سیمان ميكردند و ت

 . مخلوط بود ، پر مي كردند سوراخھاي كوچكتر را با چسب بي رنگي كھ با پودر ھمان سنگ. د 

روش كار ) مرمت آناستیلوز . (مفقود شده سنگ جدید كار مي گذاشتند براي سرپا نمودن بخشھاي ریختھ شده بناھا بھ جاي سنگھاي. ھـ 
آنجاییكھ براي بر پا نمودن بخش متالشي  پس از بررسیھا و جمع آوري قطعات متالشي شده بخش مورد نظر از: بود كھ  بھ این ترتیب

قطعات  از جنس و رنگ نزدیك بھ] ١[اداشت ، سنگھایي از معادن اصلي سنگھاي این بناھ شده وجود قطعات مفقود شده ضرورت مي
شده سنگ را بھ صورت قطعھ مفقود شده با ھمان شكل و  اصلي موجود مي آوردند و از روي اسناد و مدارك و بررسیھاي تطبیقي انجام

ن قطعات موربي روي ای براي آنكھ نشاني از زمان مرمتي خود داشتھ باشد با قلمھاي مخصوص ھاشورھاي فرم و اندازه تراش داده و
  . جدید ایجاد مي كردند

كھ مشخصًا در مورد بناھاي پاسارگاد انجام داده اند ، اشاره مي  ( ismeo) اینك بھ شرح جامع تر كارھاي مرمتي كارشناسان ایتالیایي
  . كنیم

  

 ( ismeo) تعمیرات قبر كوروش توسط كارشناسان ایتالیایي -

  

  . كوروش آغاز گردید ه بر روي آرامگاهكارھاي مرمتي این گرو ١٩٧١در بھار سال 

در آنزمان بود كھ آسیب ھاي جدي وارده بھ شش . برداشتھ شد ) سامي  دوره علي( در آغاز تعمیرات سیماني دوره مرمتي گذشتھ . الف 
ورود آب باران در  كھ این سوراخ باعث ھمچنین سوراخ بزرگي در بام مثلث شكل آرامگاه دیده شد ،. آرامگاه مشخص شدند  طبقھ پایھ

 (ھمان سوراخ محل رویش درخت بر روي سقف آرامگاه ) . سقف شده و بھ فرسودگي بنا كمك مي كرد

قطعھ سنگ بزرگ براي این  ١٢. با الحاق سنگ تازه تعمیر گردید ) سامي  دوره علي( قسمتھاي مفقود كھ قبًال باسیمان پرشده بود . ب 
 . تھیھ شده بود الحاق
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كوروش ایجاد شده بود و ھمانطور كھ قبًال اشاره شد ، در دوره سامي با  یي كھ در اثر كندن بستھاي آھنین در بدنھ آرامگاهحفره ھا. ج 
از سیمان برداشتھ شد و براي بخشھاي  پرشده بود در بعضي قسمتھا با قطعات جدید سنگ پر شدند و در برخي موارد قسمتي سیمان

 . نشدند اما موفق بھ پیدا كردن راه حل درستي براي ترمیم این سوراخھا. نمایان باشد  كھ كمتر سطحي باقي مانده بھ نحوي عمل شد

سیوند دشوار بود و بھ علت نزدیك بودن برگزاري مراسم جشنھاي  در مرمت آرامگاه كوروش چون بدست آوردن سنگ از معدن. د 
شده در مرمت از جنس سنگ  جنس سنگ بكار برده.استفاده شد  م ، از مصالح موجود در بازار شیراز ١٩٧١اكتبر  سالھ در ٢۵٠٠

و از طرفي براي یكنواخت كردن سنگ جدید ناچار بھ رنگ كردن . نمود  قدیمي نبود و وجود شن زیاد در سنگ حجاري را دشوار مي
  . بودند و چون سنگ جدید خوب رنگ را جذب نمي كرد لكھ ھاي سیاه در آن باقي ماند سنگ جدید

كھ براي ساخت مسجد اتابكي در قرن یازدھم ... دیوار و سنگھاي كف و  سنگھاي –پلھ ھاي درگاھي  –در آن دوره قطعات ستونھا   . ھـ
 .جایگاھھاي اصلي خود باز گردانیده شد كنار آرامگاه آورده شده بود ، نیز طبق دستور اداره كل باستانشناسي ایران بھ میالدي بھ

  

  

  بھ مكانھاي اصلي ، ستونھا و پایھ ستونھاي آماده انتقال كنار آرامگاه كوروش

  . ١٣٨باستاني فارس ، ان بریت تیلیا ،ص   كتاب بررسي و مرمت در تخت جمشید و دیگر اماكن: ماخذ عكس 
  
  

  

 . سایر بناھاي پاسارگاد نیز شروع شد ھمزمان با كارھاي تعمیراتي آرامگاه كوروش كارھاي مرمتي در

  

  ( ismeo) تعمیرات كاخ اختصاصي توسط كارشناسان ایتالیایي -

  

بسیاري دیگر از قطعات ستونھا بر روي سنگ فرش افتاده . مانده بود  قطعھ ستون در جاي اصلي خود باقي ٢در كاخ اختصاصي تنھا 
خود كنده شده بودند و یا بھ بناھاي دیگر  بسیاري از قطعات سنگ فرش سفید از جاي. از تھ ستونھا احتیاج بھ تعمیر داشت  بود و برخي

 . انتقال یافتھ بودند

شده و تعیین مكان اصلي آنھا اقدامات الزم جھت نصب آنھا بر روي شالي  در تاالر مركزي كاخ پس از بررسي تكھ ستونھاي افتاده. الف 
  . ستونھاي از سنگ جدید كار گذاشتد د شاليدر مكانھایي كھ پایھ یا شالي ستونھا مفقود شده بودن. انجام پذیرفت  سونھایشان

  

  

  ( قبل از مرمت ایزمئو(كاخ اختصاصي

  . ١٣٠كتاب گزارشھاي باستانشناسي ، علي سامي ، ص: ماخذ عكس 
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 . ( در حین مرمت ایزمئو( كاخ اختصاصي

 . ١۴٠تیلیا ،ص باستاني فارس ، ان بریت   كتاب بررسي و مرمت در تخت جمشید و دیگر اماكن: ماخذ عكس 

  

 

 كاخ اختصاصي

 . ( بعد از مرمت ) 

تعمیر نموده و سھ قطعھ سنگ كھ در جاي اصلي گذاشتھ شد را بھ  یكي از سنگھاي زیر بناي جرزھا را در راستاي مدخل ورودي. ب  
 .دادند دیگر اتصالیك

  

 
  ( كاخ اختصاصی( تعمیرسنگ زیر بناي جرز 

  . ١۴٠باستاني فارس ، ان بریت تیلیا ،ص   كتاب بررسي و مرمت در تخت جمشید و دیگر اماكن: ماخذ عكس 

  

را بجاي اصلي خود قرار دادند و سایر سنگھا را باكمك روشھاي  در ایوان جنوب شرقي كاخ ، شش قطعھ از سنگھاي كف ایوان. ج 
 . كردند گفتھ شده تعمیر

  

  ( ismeo) تعمیرات كاخ بارعام توسط كارشناسان ایتالیایي -
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 . قطعھ ستون بھ كنار كاخ بارعام انتقال داده شد از قبر كوروش ده قطعھ سنگ فرش ، نھ قطعھ پایھ در و ھفده

ستون را تشكیل مي داده بر روي تھ ستون در تاالر اصلي بر افراشتھ  دو قطعھ ستون كھ قسمتھاي زیرین میلھ ھاي در این كاخ. الف 
  .شد

    

  

  ( ismeo) تعمیرات كاخ دروازه توسط كارشناسان ایتالیایي -

 . انسان بالدار نمودند دراین بنا مشغول بھ تعمیر جرز سر پا ایستاده منقوش بھ نقش

جرز را بلند كردند و سنگ جدید جانشین بخش مفقود شده پایھ نمودند و آنرا  . در آغاز سیمانھایي كھ جرز را پوشانده بود ، برداشتھ شد .
  ریختھ بودند قرار دادند قسمت باقي مانده ملحق ساختند و سپس آنرا برروي شالوده اي كھ از شفتھ سیماني با

  

  ( ismeo) سط كارشناسان ایتالیایيتعمیرات آرامگاه كمبوجیھ تو -

این .). ھمانطور كھ امروزه مي بینیم ( آن در سمت شمال غرب قرار داشت  قسمت اعظم این بنا فرو ریختھ بود و تنھا دیوار باقي مانده
زیر دھانھ در خطر بود و سنگھاي اطراف و  سانتي متر بھ عقب كج شده ٣٠بواسطھ وضع بد شالوده ھا بطرز خطرناكي بھ اندازه  دیوار

شد كھ در  وقتي خاكھا را از پاي دیوار برداشتند معلوم.این برج تعمیر موقتي صورت گرفت  در ١٩۶٨در سال . سقوط قرار داشتند 
 . گوشھ غربي سنگھا فقط روي چند سانتي متر مربع تكیھ داشتھ است

 . غربي ساختھ شد در گوشھ نخست دیوار پشتبندي مركب از سنگھاي كوچك مستطیل شكل. الف 

   و ھمچنین بستھاي آھني بھ شكل بسپس داربستي فلزي بر پا نموند تا دیوار را از پشت نگھدارد

 . پیشگیري شود در دھانھ در قرار دادند تا از فرو ریختن سنگھا  

  

 
  ( قبل از نصب داربست( آرامگاه كمبوجیھ 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣٢ 
 

 . ۵١كتاب پاسارگاد ، علي سامي ، ص: ماخذ عكس 
   

  

 
 . ( بعد از نصب داربست )  آرامگاه كمبوجیھ

  

محدوده كنوني محوطھ ضبط و با نام محوطھ تاریخي پاسارگاد  ( سالھ ٢۵٠٠ھمزمان با برگزاري جشنھاي ( در دوره ایزمئو 
و دامي در امان ... ) سنگھا و  مثل كشاورزي ، بریدن( محوطھ از گزند آسیبھاي وارده از طرف عوامل انساني  تا آثار. حصاركشي شد 

 .مانده و حفاظت شود

كشیدن مسیر بازدید آسفالتھ كنوني در محوطھ ) سالھ  ٢۵٠٠برگزاري جشنھاي  ھمزمان با( از دیگر كارھاي انجام شده در دوره ایزمئو 
ایجاد صدمات جبران ناپذیر دیگري بھ این مجموعھ  كھ این عمل اشتباه باعث پاره و چند تكھ شدن آبروھا و. پاسارگاد مي باشد  تاریخي

 . گردیده است

شاھد آغاز دوران چھارم مرمت در  ١٣۵٨سیاسي كشور ما از سال  امپس از وقفھ اي چند سالھ بھ خاطر تحوالت انجام شده در نظ
 . پاسارگاد ھستیم محوطھ تاریخي

  

 ٢۵٠٠پاسارگاد بھ علت كمبود وقت بھ خاطر بركزاري جشن  براي تخت جمشید سنگھا را از كوه رحمت آورده اند ولي در [1]
البتھ در بناي آرامگاه  ) . استفاده كرده اند) ن خوبي ھم نداشت كھ مرغوبیت چندا( موجود در بازار شیراز  شاھنشاھي از سنگھاي

 ( كوروش

  

  دوره چھارم فعالیتھاي مرمتي و حفاظتي در پاسارگاد

 ( (تخت جمشید(،دفتر فني میراث فرھنگي مرودشت )

  

 . ایرانیت بر روي نقش انسان بالدار م ، ایجاد پوششھاي حفاظتي بوسیلھ داربست فلزي و ١٩٨۴سال 
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  پوشش نصب شده بر روي نقش انسان بالدار

   

 
  
  

دروازه با آجر و مالت سیمان و پر كردن آن با ماسھ بادي  م ، دیوارچیني دور پایھ ستونھا و درگاھھا در كاخ بارعام و كاخ ١٩٨۶سال 
سنگھاي قلمھ ستون  آن و فرش كردن كف درگاھھاي كاخ دروازه با آجر و مھار موقت كردن قطعات باز شده و اندود كاھگل بر روي

  . بارعام بوسیلھ سیم بوكسل

  

 

  نمونھ حفاظت پایھ ستونھاي كاخ دروازه
  
  

 
بوسیلھ میلھ ھاي پوالدي كھ از دو سر پیچ و  ي قلمھ ستون بارعامم ، سوراخ كردن و مھار قطعات از ھم جدا شده سنگھا ١٩٨٧سال 

 . مھره شده است
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 . مھار و تقویت شده تنھا ستون ایستاي كاخ بارعام  بخشھاي
  

 

 دیتایلي از پیچ و مھره
  
  

 

 .  كروكي از چگونگي فرم پیچ و مھره نمودن قطعات
  

  

  
 

  . م ، مرمت و پیچ و مھره كردن نقش برجستھ انسان بالدار ١٩٨٨سال 

  

 . كاخ بارعام و اختصاصي م ، ایجاد پوششھاي حفاظتي بر روي دروازه ھاي منقوش ١٩٩٠سال 
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  نمونھ پوششھاي نصب شده در پاسارگاد
  
  

 
 . گذاري شالي ستون و سوار كردن مجدد قلمھ ھاي ستون ستون كاخ بارعام بھ پایین و تعمیر و لقمھ م ، پیاده كردن قلمھ ھاي ١٩٩١سال 

  

 

 . تعمیرات انجام شده در پایھ و شالي ستون كاخ بارعام
  
  

 
 . م ، ترمیم پوششھاي آجري و كاھگلي پایھ ستونھاي كاخ بارعام و دروازه ١٩٩٣سال 

 . پاسارگاد م ، نصب تابلوھاي راھنما براي محوطھ تاریخي ١٩٩۶سال 

 . آرامگاه كوروش كبیر م ، نصب داربست جھت ایجاد پوشش حفاظتي براي ٢٠٠٠سال 

  دوره پنجم فعالیتھاي حفاظتي و مرمتي در پاسارگاد

 ( ( پاسارگاد –بنیاد پژوھشي پارسھ (دفتر فني پاسارگاد  )

  

   .كبیر بھ روش دستي و ترسیم كامپیوتري م ، برداشت نقشھ دقیق و آسیب نگاري آرامگاه كوروش ٢٠٠٢سال 

 . ( پاسارگاد مركز پژوھشي( م ، راه اندازي محوطھ فني پاسارگاد  ٢٠٠٢سال 

 . مستند نگاري كاخ دروازه م ، آسیب نگاري كلي محوطھ تاریخي ، آغاز برداشت و ٢٠٠٢سال 
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٣۶ 
 

 . ھرز م ، پاكسازي بناھا و اطراف آنھا از خار و علف ھاي ٢٠٠٢سال 

 

 

 بعد از پاكسازي اطراف آبروھا اكسازيپ

  

 
 (جھت جلوگیري از تخریب بیشتر سنگھا.(گیاه م ، پاكسازي دقیق كف كاخ دروازه و عاري ساختن آن از ھر گونھ ٢٠٠٢سال 

  

 
 

 در حین پاكسازي قبل از پاكسازي

 
 بعد از پاكسازي

 
   ازهمراحل پاكسازي كف كاخ درو
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٣٧ 
 

جھت جلوگیري از رویش گیاھان و جلوگیري از . ( پس از پاكسازي  م ، ریختن ماسھ بادي در میان شكافھا و درزھاي سنگ ٢٠٠٢سال 
 (. زدگي آب در میان شكافھا و تركھاي سنگ جمع شدن و یخ

 

 .  ریختن ماسھ بادي بعد از پاكسازي

  

 
 . پاسارگاد م ، نصب تابلوھاي پلكسي گالس جھت معرفي بناھاي محوطھ تاریخي ٢٠٠٢سال  

 

   مراحل نصب تابلوھاي پلكسي گالس
  
  

  

 
 . م ، ادامھ برداشت و آسیب نگاري كاخ دروازه ٢٠٠٣سال 
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٣٨ 
 

 

  برداشت كاخ دروازه
  
  

  

  . ھرز كسازي اطراف كاخھا و بناھا از خار و علفھايم ، پا ٢٠٠٣سال 

  

 در حین پاكسازي  قبل از پاكسازي كوشك

    پاكسازي كوشك
  

  

 
 . حفاظھاي مركب میلھ و طناب م ، طراحي و اجراي مسیر ورودي در مجموعھ بناھاي محوطھ بھ كمك زدن ٢٠٠٣سال 

 
 زدن حفاظ اطراف بناھا

 
تحوالت محوطھ تاریخي بھ منظور ایجاد تقویم  م ، انجام فعالیتھاي پژوھشي پیرامون شكل گیري روستاي مادر سلیمان و ٢٠٠٣سال 

 .تاریخي پاسارگاد
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٣٩ 
 

 . برداشت آبروھاي باغ سلطنتي – م ، آسیب نگاري و آسیب شناسي جرز انسان بالدار ٢٠٠٣سال 

  

 

  آسیب نگاري جرز انسان بالدار
  
  

  

 
  . سالھاي گذشتھ م ، پاكسازي كف بناھا از خار و خاشاك و خاكھاي انباشتھ شده در ٢٠٠٣سال 

  

 

  پاكسازي كف كاخ اختصاصي

  

 
  : كھ این دوره مرمت شامل. آرامگاه كوروش  شروع دوره جدیدي از مرمت)  ١٣٨٢از آغاز مھر ( سپتامر  ٢٣م ، از  ٢٠٠٣سال 

  سنگ از ھمان جنس برداشت مرمت ھاي سیماني باقي مانده و لقمھ گذاري با    -1

 ... برداشتن گلسنگھا و    -2
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۴٠ 
 

 . انجام امور حفاظتي و ھمچنین انجام تعمیرات اولیھ راي مظفري جھتم ، پاكسازي و آماده سازي كاروانس ٢٠٠٣سال 

  

source: 

http://www.persepolis.ir/pasargadae/farsi/index.asp 

  

 


