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واژه های سره 
در پارسی 

تاجیکستانی
ا. ح. اکبری شالچی

بازیافتن واژه های س��ره در گویش تاجیکی کار دشواری 
است، چون س��ره جو هنگام پژوهش گفتار تاجیکان، به جای 
ش��نیدن واژگان سره تازه، با صدها و هزاران واژه ی روسی یی 
روبرو می ش��ود که بسیاری ش��ان بی آنکه نیازی ویژه به آنها 
باش��د، به گویش تاجیکی راه یافته ان��د و در آن جا افتاده اند. 
به ه��رروی آنچ��ه من در اینجا به دس��ت می ده��م، برخی از 
واژه های سره ای است که در گویش تاجیکی به کار می رود و 

می توان کاربرد آنها را به ایرانیان پیشنهاد کرد.

آدمّیت: آدمگری
ابطال: بیکارُکنی

/xāna-ča / اتاق: خانه چه
اتصال: پَیوند

اتفاقی: سِر راهی
اجرا )ی نمایش(: انجام

اجرا: انجام یابی
احتمال قوی داده شدن: باور رفتن

اختصاص دادن: جدا کردن، بخشیدن
اخراج کردن )از محّل کار(: از کار راندن

ادا کردن )نماز(: ُگزرانیدن
ارتباط: بسَتگی

ارتباط دادن: پَیوندیدن
ارتفاع: بَلندی )← دهخ�(
ارتقا دادن: بَلند برداشتن

ارتقا: باالَروی
از قرار معلوم: اَز اَفَتش

آزادی بیان: آزادی سخن
ازدیاد: باالَروی

استحکام: استواری )← دهخ�(
استراحت: َدم گیری
استرداد: برگردانی

استفاده کردن: بهَره برداشتن
استفراغ کردن: پَرتافتن

اسکان: بودوباش
اسهال: دل َروی

اطالع: آگهی
اطالع حاصل کردن: آگهی یافتن )دهخ�←  آگهی(

اعتقاد: باوری
اعصاب کس��ی خرد ش��دن )کنایه(: س��ر )ِ کسی( َویران 

شدن
اعمال زور: زورآوری

افتتاح: ُکشاَده َشوی )دهخ�← کشاده(
افراطی گری: تندگرایی

اقامت: بودوباش، باِشش
اقامتگاه: باِششگاه

امضا کردن: دست ماندن
امکان شغلی: جای کار

امنیت: آرامی
امور خارجه: کارهای بیرونَه

انتشار یافتن )چیزی در جایی(: دامْن پهن کردن
انتشار یافتن )ویروس(: پهن شدن

انتقال: ُگذِرش
انتقال دادن: گذراندن

انفجار: تَرَکش
انفجاری: تَْرَکنَده )دهخ�← تَرکیدن(

اهتزاز )پرچم(: پَرافشانی
اهمیت زیاد دادن: بهای ارزشمند دادن

اواسط: میانَه ها
باطل: بیکار

بخاطِر: از روِی
بدون مشکل و مانع: آزادانَه

بدون وقفه: بی ایست
بعداً: پس

بکارت: دختری )← دهخ�(
بالعوض )وام(: بی بازگشت

به اهتزاز درآوردن )پرچم(: افروختن
به نظِر: از بیِنِش

به نظر رسیدن: بَه چشم َرسیدن
به عنواِن: همچون

به مناسبِت: بخشیَده بَه
بی اعتنا: بی پروا

بی تفاوت: بی پروا )← دهخ�(
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بی توجه: بی پروا
بی ُعرضه: بی هنر

بی نظم وترتیب: بی سرشَته
پاتیناژ )ورزش(: یخ بازی

پارتی بازی: آشنابازی
پلورالیسم )سیاست(: چنداندیشی

تأسیس یافتن: بنیاد شدن
تأسیس: بنیاد

تجدید نظر )دادگاه(: بازبینی
تجسس: کافت وکاو

تجسس )پلیس(: پژوهش
تحت تأثیِر: در زیر سایَۀ )کنایه(

تحت البحری: زیرآبی
تحریک: برانگیزش

تحمل نمودن: برداشت کردن، برداشتن
تحویل دادن: ُسپاریدن

تخصیص یافتن: جدا شدن
تدارک: آماَدگی

تدارک دیدن: آماَدگی دیدن
تدبیرشده: اندیشیَده

ترجیح دادن: برتری دادن
ترک کردن: پَرتافتن

ترکیب )شیمی(: آمیخَته
ترم )دانشگاه(: نیم سالَه

ترموس چای: چای گیرک
تزئین نمودن: آرا دادن

تسهیل: آسان کاری
تسویه کردن )حساب را(: برابر کردن

تشویش: پروا
تصاحب: ازخودُکنی

تصاحب نمودن: از خود کردن
تصفیه شده )آب(: پاک
تظاهر: خودنشان ِدهی

تعداد: شمار
تعمیر کردن: ساز کردن
تغییر دادن: دیگر کردن

تفتیش: کافت وکاو
تقاطع )خیابان(: بُِرش

تقدیم شدن: پیشَکش شدن
تلقی شدن: نام بَر شدن
تلقی کردن: نگرانیدن

التماس نمودن: زاَره کردن )دهخ� ← زاره(
تمدید کردن )مهلت را(: دراز کردن

تنزل: پایین َروی

تهیه شده: آماَده نموَده
توجه کردن: نگاه کردن

توضیح دادن: َروشنی انداختن
تولید کردن: آفریدن

جایز دانستن: روا دیدن
جرم )دندان(: سنگ

جعلی: ساخَته
/ham-rah-ak / جفت جنین: همرهک

جوانب: پهلوها
ِچرکین: کثیف )← دهخ�(

چندطبقه )ساختمان(: بَلندآشیانَه
حاصل نمودن: پَیدا کردن

حاکی: بازگوینَده
حداقل: َکَمش
حّمال: بارَکش

حوصله ی کسی را سر بردن: بیزار کردن
/na-mī-šud-an-ī / حیف نان: نمیشدنی

خارجی: بیرونَه
خاطرنشان کردن: یادَرس شدن

خالی از سکنه: بی آدم
خرجی )زندگی(: پایَْدم

دائم الخمر: می زَده
در ادامۀ: بَه دنبالَۀ

در اهتزاز بودن: بال افشانی کردن )پرچم(
ه شدن در نظر گرفته شدن: نگرانَدَ

درجه: زیَنه
ذوب شدن: آب َشوی

راحت باش! )نظامی( : آزاد
رأی دادن: آواز دادن

رشته )درسی(: فن
رضایت بخش: خرسندی آور

رطوبت: نمناکی
رونق پیدا کردن: اَوج یافتن )کنایه(

ریاست: سروری، راهبری
رییس )اداره/ شرکت(: سردار

رییس: راهبر
زلزله: زمین ُجمبی/ ِزمین ُجنبش/ زمین ُجمَبه

زوایا: پهلوها
زینت: زیب )← دهخ�(

زینت بخشیدن: آرا دادن
سرعت بخشیدن: تیزاندن

سفینه ی فضایی: کشتِی َکیهانی
سکوت: خاموشی

سه بعدی:  سه انداَزه
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/āb-bor-āy-ak / سیفون: آببرایک
سیل: آب خیزی )دهخ�← آب خیز(

شایعه: آواَزه
شلوغ )راه(: سیرآدم

شلیک: تیرپرانی
شلیک کردن: پّراندن/ پراندن

شوت )فوتبال(: پَرتاْفت
شیوع )بیماری(: پْهن َشوی )دهخ�← پهن شدن(

شیوع یابنده )بیماری(: دامن گستر
صدا: آواز

صریحاً: روی راست
صعب العبور: دشوارگذر

ضبط کردن )روی نوار(: بَه نوار برداشتن
طبِق: از روِی
طبقه: آشیانَه

طالق: ازهم جداَشوی
طناب کشی: بَندکشی )مسابقه(

طول: َدرازی
طوالنی شدن: بَه َدرازا َکشیدن

ظرافت: نازکی
ظریف: نازک
عازم: رفِتگار

عامل )بیماری(: برانگیزنَده/ انگیَزه
عبور: ُگِذرش

عدم وضوح: ناَروشنی
عرض: پهنا )← دهخ�(

علناً: روی راست
عملی نمودن: پیاَده ساختن

عوض ک��ردن )کانال تلویزیون/ رادیو و مانندش��ان(: تاو 
دادن )دهخ�← تاو(

عوض کردن: دیگر کردن
/γavs / غلیظ )چای(: غوس

غیب گو: بیَنک
/na-mī-šud-an-ī / غیر قابل قبول: نمیشدنی

غیور: بانَنگ )دهخ�← ننگ(
فاصلۀ طبقاتی: شکاف اجتماعی

فرق داشتن: دیگر بودن
فضا: َکیهان

فضانورد: کیهان نورد
فیلم بردار: نوارگیرنَده

قابل استفاده: بَکار
قباًل: پیش

قبلی: پیشتَره
قدیمی )دوست(: دیریَنه

قطع: بُِرش
قطعه )موسیقی(: پارَچه

/γavs / قطور )کتاب(: غوس
قلباً: از دل و جان

/ba pur-r-ag-ī / کاماًل: به پرگی
کتری برقی: آب گرم ُکَنک

کسب کردن: اندوزیدن
کشف کردن: دریافت کردن

گل زدن )فوتبال(: بَه نشان َرساندن
لطیف: مهین
لهجه: شیَوه

مؤسس: بنیادگر
مادامی که: تا دمی که

ماده )درسی(: فن 
مبصر )کالس(: راهبر

مبهم: ناَروشن
متحد شدن)مردم(: بَِهم آیی
متحد نمودن: بر هم آوردن
متذکر گشتن: یادَرس شدن

مترجم: ترجمان
متصل ساختن: پَیوندیدن

متصل ساختن )خط های راه آهن(: پَیوست کردن
متصل کننده )ی پل(: پَیوندگر

متالشی کردن )مغز کسی را(: پاش دادن
متوقع: چشمدار

متوقف کردن: باز داشتن
مثال: نَمونَه

مجرم: گنه کار   
مجسمه: پَیکَره
مجموعاً: هَمگی

محبوب: دوست داشَته
محدوده: چارچوبَه

محصول )کشاورزی(: ِکشَته
محکم: استوار

مدیر )بانک( : راهبر
مذاکره: گفت وشنید/ گفت وُگزار

مراقبت: نگاه وبین
مستعمره کردن: زیِر دست گرفتن )دهخ�← زیردست(

مسموم: زهرآلود
مش��ترک المنافع )کش��ورها(: کش��ورهای پساش��وروی/ 

کشورهای هم سود
مصلحت دانستن: روا دیدن

مضنون: ُگمان بَر
مطابق: برابِر
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مطابق شدن: راست آمدن
معتقد: باوری ناک

معتقد بودن: باور داشتن
معدوم االثر: بی نام ونشان

معرفی نمودن: شناس کردن
معرکه: َهنگاَمه

معزول گشتن: سبک دوش شدن، آزاد َکرَده شدن
مفقوداألثر: بی نام ونشان

مقارن شدن با: راست آمدن بَه
مقاوم: تاب آور

مقاومت: ایستاَده گری
مقّصر: گنه کار )← دهخ�(

مقید: پای بند
منافی عّفت )فیلم(: بیشرمی

منتشر کردن )کتاب(: برآوردن
منحرف کردن: از راه زدن )کنایه/ دهخ�← از راه کردن(

منشا گرفتن از: برخاستن از
مهاجرت کردن: کوچ بستن

موجود: جای داشَته
مورد عالقه بودن: پسند بودن

میسر شدن: دست دادن
نجات یافتن: رهیدن

نّجار: درودگر
نظافت: پاک کاری

نفخ: َدِمش
نهار: خوراک پیشین )دهخ�← پیشین(

نوظهور: تاَزه پَیدا
هلیکوپتر: چرخ بال

واقعاً: از راستی
وصل بودن: پیوست بودن
وصلت: پَیوند )← دهخ�(
ویالیی )خانه(: زمیَنکی 
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دیدگاه های تازه در مورد 
نقش ایرانیان در ارتش و 

سازمان اداری اسکندر مقدونی
بررسی از : حسام الدین شافعیان

یکی از ش��گفتی های تاریخ نگاری س��نتی ای��ران که با 
اس��طوره ها هم در هم آمیخته موضوع اسکندر مقدونی است. 
او که زردش��تیان هیچ وقت نبخش��یدندش و در متون خود 
»گجس��تک« خواندند، در سایر منابع حتی شاهنامه به شکل 
یکی از ش��اهان نیمه ایرانی و کامال مثبت به تصویر کش��یده 
شده است. در سالهای اخیر پیر برایان ]۱[ و سایر پژوهشگران 
دوران هخامنشی و هلنی تصویر این شاه ماجراجوی مقدونی 
را از تاریکی خارج کردند و ثابت کردند که به دالیل گوناگون 
از جمله میل خودش باید اس��کندر را آخرین شاه هخامنشی 
دانس��ت. بنا به پؤوهش های جدید گزارش های ضد و نقیضی 
که از اس��کندر داریم از نابودی پارس��ه )تخت جمش��ید( تا 
عالق��ه به س��نت های ایرانی و تعمیر آرامگاه ک��ورش را باید 
محصول تحول فکری او از زمان حمله اش به ایران تا مرگش 
در باب��ل دانس��ت. در اینجا چکی��ده ای از نتایج پژوهش های 
م��اِرک اولبریخت، دانش��مند لهس��تانی را می آوریم. مارک 
اولبریخ��ت صاح��ب ده ها مقال��ه و دو کتاب اس��ت. او توجه 
ویژه ای به سلس��له های اشکانی و سلوکی و حکومت اسکندر 
 Aleksander Wielki i swiat" در ای��ران دارد. کتاب او
iranski" که به زبان لهس��تانی نگاش��ته ش��ده است حاوی 
اطالع��ات جدیدی اس��ت که برپایه نگاه وی��ژه اش و در کنار 
ش��واهد باستان شناس��ی جدید در رابطه با رابطه اس��کندر با 
ایرانیان نگاش��ت. برخی از نکاتی ک��ه او در کتاب خود مورد 

بحث قرار داد بدین قرار است.

ایرانی��ان پ��س از ۳۳۰ ق م مقام های باالی��ی در ارتش 
اسکندر داشتند و حتی یونانی ها را از این حیث کنار زدند.

برخی از بهترین واحد های نظامی اسکندر ایرانیان بودند 
و بیشتر ارتش صد و بیست هزار نفری اسکندر در لشکرکشی 
به هند از ایرانیان شمالی چون سواره نظام پارتیان و ایرانیان 

غربی چون نیزه زنان سواره مادی بودند.

ازدواج اس��کندر با رکس��انا هم در تحکی��م ارتباطش با 
ایرانیان کمک کرد و مقاومت پارتیان و باکتریایی ها را از بین 
برد و در کنار سیاس��ت های ای��ران گرایانه اش به او به عنوان 

پادشاه ایران در چشم بسیاری از ایرانیان مشروعیت داد.

سواره نظام ایرانی زود تر از آنچه تصور می شود به اسکندر 
ملحق شدند.

ای��ران گرایی اس��کندر باعث ب��روز مش��کالتی بین او و 
س��پاهیان مقدونی ش��د ک��ه از اروپا به ایران آم��ده بودند و 
ح��اال فرمانده ش��ان را کم توجه به خ��ود می دیدند. برخی از 
این سیاست های اسکندر عبارت بودند از پوشیدن لباس های 
ایرانی، تش��ویق ازدواج های دس��ته جمعی میان مقدونی ها و 
ایرانی ها، برقراری رده های نظامی ایرانی در میان سپاه، زنده 
کردن رس��وم و تشریفات درباری هخامنشی و سپردن قریب 
به اتفاق ساتراپی ها به ایرانی ها )غیر از یکی( که به نارضایتی 
مقدونی ها افزود. این نارضایتی ها به شورش هایی منجر شدند 
که ما می دانیم دست کم یکی از این شورش ها را گروه نظامی 

ایرانی اسکندر سرکوب کردند!

به طور کلی برخالف باور عمومی یونانی ها مقام باالیی در 
ارتش و سازمان سیاسی شاهنشاهی اسکندر نداشتند.

بعد از یکسری خشونت های اولیه اسکندر، او دریافت که 
ب��دون جلب همکاری و رضایت ایرانیان او نمی تواند به خوبی 
بر آن ها حکومت کند و کش��ور را هدایت کند. از همین روی 
اس��کندر تالش ک��رد ایرانیان و مقدونی ه��ا را با هم متحد و 

تلفیق کند ولی تالش او نتیجه چندانی در پی نداشت.

بر خالف نظر بیش��تر ایرانی های کنونی، سلوکیان بیشتر 
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یک سلس��له ایرانی محسوب می ش��وند تا هلنی. تنها شصت 
هزار نفر از نیروهای نظامی این دودمان سربازان ایرانی بودند 
که در ش��رق و غرب برای شاه سلوکی جنگیدند. ایرانیان در 
دربار س��لوکیان هم نقش های مهمی داشتند. بیشتر سربازان 
و سیاس��تمداران ایران��ی این دودمان از جن��وب ایران یعنی 

پارسیس قلب سازمان اداری هخامنشیان بودند.

ایرانیان حتی در آرایش فالنژ که یک ابداع مقدونی است 
جای خود مقدونیان را در س��پاه اس��کندر گرفتند و او خیلی 
از مقدونی ها را مرخص کرد تا به اروپا بازگردند! این نفوذ در 
تکنیک های نظامی هلنی یکی از دالیل آش��نایی اشکانیان با 
این آرایش بود ک��ه نقش مهمی در پیروزی های آن ها مقابل 

رومیان داشت.

اسکندر با استفاده از الگو های نظامی هخامنشیان به یک 
س��ری اصالحات نظامی دست زد او همچنین سپاه سلطنتی 
مخص��وص هخامنش��یان را احیا کرد که س��ربازانش همگی 

ایرانی بودند.

بی��ن ۳۲۴ تا ۳۲۳ قبل از میالد حدود هفتاد و پنج هزار 
ایرانی عضو ارتش اسکندر بودند.

بیشتر ش��هرهایی که اسکندر در پارتیا و آسیای مرکزی 
س��اخت ترکیب قومی مخلوطی داشتند که در آن ایرانیان و 
یونانیان و مقدونیان با حقوقی برابر کنار هم زندگی می کردند. 
ازدواج بی��ن قومی بین مردم این قبیل ش��هر ها امری عادی 
بود و حتی بس��یاری از فرزن��دان دورگه حاصل این ازدواج ها 
از سوی والدینش��ان به ش��یوه ایرانی تربیت می شدند. البته 

شرایط در پولس های یونانی متفاوت بود.

سیاس��ت های حمایتی اس��کندر از لباس ها و سنت های 
ایرانی در تصاویری که بر سکه های رایج در سرزمین های زیر 

فرمانش نیز دیده می شود.

به صورت کلی اسکندر و اخالف سلوکی اش بیشتر تحت 
تاثی��ر فرهنگ ای��ران بودند تا اینکه ایران تح��ت تاثیر آن ها 

باشد.

س��پاه متش��کل از نیزه اندازان ماد دلی��ل اصلی پیروزی 
اسکندر بر اسپیتامنس بود.

روی هم رفته به نظر می رس��د اس��کندر که در ابتدا یک 
جوان خام ولی با اس��تعداد نظامی بود ک��ه کم کم در اواخر 
زندگی کوتاهش پخته تر عمل ک��رد و همکاری ایرانیان با او 

و اخالف س��لوکی اش بسیار گس��ترده بود. شاید این پژوهش 
بتواند وجود روایت های مختلفی که اسکندر در دست است و 

او را شاهی نیمه ایرانی معرفی می کند توضیح دهد.

پانویس
 ]۱[  ب��رای آگاه��ی از دی��دگاه پی��ر برایان ب��ه کتاب 
 From Cyrus to Alexander: A History of the
 Alexander the همچنی��ن  و  او   Persian Empire
Great: Man of Action, Man of Spirit مراجع��ه 
کنید. البته نظر ایشون در مورد نامشروع بودن داریوش بزرگ 
مبنای��ی ندارد ب��رای آگاهی در مورد جانش��ینی داریوش به 
مقاله »یزدان صفایی« چاپ شده در دو هفته نامه »امرداد«، 
دوش��نبه، ۱۳۹۰/۳/۱۶ به شماره پیاپی ۲۵۴ با نام »گئومات 
مغ یا بردیا، جعل کیس��تی برای به دست آوردن مشروعیت« 

مراجعه نمایید. 

http://www.facebook.com/amordadnameh
/http://www.amordad.net/emag
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تدفین در 
دوره هخامنشی

نویسنده: شراره السادات میرصفدری

پارس ها )هخامنشیان(
یک��ی ازتیره های اقوام آریایی ک��ه از کناره  غربی دریای 
مازن��دران،   همزمان با »ماد«ها وارد ایران ش��دند و در آغاز 
ورود در ناحیه  جنوب غربی دریاچه  ارومیه ساکن گردیدند، 

»پارس «ها بودند
نخس��تین بار در سالنامه های آش��وری زمان »شلمانصر 
س��وم« )شاه آش��ور( در س��ال ۸۳۴ پیش از میالد از موطن 

جدید آن ها با نام »پارسوآ« یاد شده است.
پس از چندی به دلیل فش��ردگی اق��وام در آذربایجان و 
نا امنی منطقه، به س��وی جنوب و جنوب ش��رق روی آوردند 
و در مس��یر خ��ود با »عیالمی«  ها آش��نا ش��دند و در ۷۰۰ 
پیش از میالد در ناحیه  »پارس��وماش« � احتماال در منطقه  
کوهس��تانی بختیاری، در ناحی��ه ای که در قلمرو عیالم بود � 

مستقر گردیدند.

پس از چندی شهر عیالمی »انزان« یا »انشان« را متصرف 
ش��دند و در محیط متشنجی که از جنگ میان عیالم و آشور 
به وجود آمده ب��ود و اختالفات داخلی میان »عیالمی«ها بر 
شدت آن می افزود، قلمرو کوچکی به وجود آوردند که بزرگ 

قبیله  پارس یعنی »هخامنش« بر آن حکمرانی می کرد.
ب��ا طلوع دولت هخانش��ی که به وس��یله ک��وروش کبیر 
پارس��ی از خاندان معروف بنیاد گردی��د )حدود ۵۵۰ ق. م(، 
ای��ران در صحنه تاری��خ جهانی نقش فع��ال و تعیین کننده 
أی یاف��ت. همچنین، این دولت منش��اء و مرکز یک تمدن و 

فرهنگ ممتاز آسیایی و جهانی دنیای باستان شناخته شد.
تدفین در دوره هخامنش��ی از جمله مس��ائلی اس��ت که 
هن��وز در پرده ای از ابهام قرار دارد. اطالعات اندک ما درمورد 
تدفین ها به آن دلیل است که حفاری های انجام شده در این 
دوره مربوط به س��ایت های خاص است که عموما به زندگی 
مردم عادی مربوط نمی باش��د. با وج��ود این تدفین های این 

دوره را می توان به چند دسته تقسیم کرد.

۱: تدفین های صخره ای منسوب به پادشاهان
۲: تدفین های مقبره سنگی

۳: تدفین های خمره ای
۴: تابوت های برنزی

۵: تدفین های عادی مردم
۶: استودان ها

۷: گوردخمه ها
 )نتیجه اصلی اینکه از دوره هخامنشی به اشکانی علیرغم 
تاثیر فرهنگ و هنر یونانی به صورت بارز تر اما ساختار اصلی 
مذه��ب و تدفین مبتن��ی بر آن همانا تداوم فرهنگی اس��ت 

)long prosses cultural

تدفین های صخره ای
تدفین های صخره ایی از جمله تدفین هایی هستند که به 
تدفین های پادش��اهان مربوط است از جمله محوطه هایی که 
این تدفین ها در آن ها دیده می ش��ود می توان به نقش رستم/

کوه مهر..... اشاره کرد

نمایی از مقبره داریوش – نقش رستم فارس

نقش رس��تم نام مجموعه باستانی در استان فارس ایران 
است که یادمان هایی از عیالمیان، هخامنشیان و ساسانیان را 
در خود جای داده است. آرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشی 
)از جمله داریوش بزرگ و خشایارش��ا(، نقش برجس��ته هایی 
از وقایع مهم دوران ساس��انیان )از جمله تاجگذاری اردش��یر 
بابکان و پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم(، بنایی موسوم 
ب��ه کعبه زرتش��ت و نقش برجس��ته ویران ش��ده ای از دوران 

عیالمیان در نقش رستم قرار دارد.
نقش رستم در فاصله ۶ و نیم کیلومتری از تخت جمشید 

واقع شده است.
آرام��گاه چهار ش��اه هخامنش��ی در نقش رس��تم جای 
گرفته اس��ت. هر چه��ار آرامگاه ش��کلی صلیب��ی دارند و در 
دل ک��وه با ارتفاع قابل توجهی از س��طح زمین ق��رار دارند. 
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فضای خارجی آرامگاه ها که عموماً مشابه هم هستند، دارای 
مشخصات زیر است:

نقش برجسته پادشاه که کمانی در دست دارد، در باالی 
س��کو مشهود اس��ت؛ این کمان نش��انه قدرت است. در برابر 
پادش��اه، نقش اهورامزدا دیده می شود. در این نقش برجسته 
دو آتش��دان تصویر شده اند که آتش مقدس در آن ها در حال 
سوختن است. در گوشه سمت راست باالی تصویر، نقش ماه 

مشاهده می شود که ناپایداری جهان را نشان می دهد.
در پایین س��کو، نمایندگان ملل تابعه، تخت شاهی را با 

دستان خود نگه داشته اند.
س��تون هایی نیز دیده می شود که سر ستون آن ها، دارای 
گاو دو سر مانند سر ستون های تخت جمشید است. تعدادی 
ش��یر غ�ّران در پایین نقش ها دیده می شود که با یک دسته 

نیلوفر آبی )لوتوس( تزیین شده است.
دِر ورودی آرامگاه ها به ش��کل مربع اس��ت. این در ها در 
دوران باس��تان قفل می ش��دند. برای این کار دو قطعه سنگ 
بزرگ در پش��ت آن ها ق��رار می گرفت و به این وس��یله مهر 
می شد. ش��کل آرامگاه ها نیز مشابه است. تنها تفاوت آرامگاه 
داریوش کبیر در کتیبه های میخی و آرامی آن است. در این 
کتیبه، داریوش، اهورامزدا را ستایش می کند و فتوحات خود 

را بر می شمارد و از اندیشه های خود سخن می گوید.
راه��روی داخل آرامگاه داریوش کبیر به درازای ۷۲/ ۱۸ 
و پهنای۷۰ /۳  متر اس��ت. در این آرامگاه ن�ُه تابوت س��نگی 
وجود دارد که در یک ردیف در سنگ کنده شده و به داریوش 
کبیر، ملکه و س��ایر بستگان او تعلق دارد. درازا، ژرفا و پهنای 
این تابوت ها ۱۰/۲ × ۰۵/۱ × ۰۵/۱ متر و ضخامت )س��نگ( 
هر یک ۵/۱۷ سانتی متر است. سرپوش هر یک از تابوت ها را 

قطعه سنگ بزرگی تشکیل می دهد.

آرامگاه داریوش اول:
 از بی��ن چه��ار آرامگاه موجود، فقط ای��ن آرامگاه کتیبه 
دارد و تعلق آن به داریوش اول محرز اس��ت. در شاخه باالیی 
آرامگاه، شاه با لباس پارسی و کمان به دست بر روی سکویی 
سه پله ایس��تاده و در حال انجام مراسمی است که می تواند 
شاهی یا مذهبی باشد. تصویر فروهر یا به عقیده ای اهورا مزدا 
در باالی سر و پیشاپیش پادشاه قرار گرفته است و شاه دست 
خود را به عالمت احترام رو به این تصویر گرفته. س��ی تن از 
نمایندگان قبایل مختلف تخت شاهی و سکوی سه پله روی 

آن را حمل می کنند.
در قس��مت میان��ی آرام��گاه حف��ره ای وج��ود دارد که 
ورودی آن مش��ابه در ها و سرستون های هخامنشی در سنگ 
حجاری شده و نمایی از یک ساختمان مشابه ساختمان های 

تخت جمشید را نشان می دهد.
درون حفره  آرامگاه سه اتاقک در دل کوه کنده شده است 

که در هر یک س��ه گ��ور صندوق مانند ق��رار دارد. تمام این 
اتاقک ها و گور ها خالی اند و احتماالً توس��ط لش��کر اسکندر 

غارت شده اند.

آرامگاه خشایارشا:
ای��ن آرام��گاه در س��مت راس��ت آرامگاه داری��وش اول 
ق��رار گرفته )تصویر ف��الن.....( و بجز فق��دان کتیبه و برخی 
اختالف های جزئی در نقش های برجس��ته، کاماًل مش��ابه آن 
آرامگاه اس��ت. از می��ان آرامگاه های چهارگان��ه مورد بحث، 
آرامگاه خشایارش��ا بهتر از همه حفظ شده اس��ت و جزئیات 

سنگ تراشی های آن سالم مانده اند.
معم��اری داخل حف��ره  آرامگاه با آرام��گاه داریوش اول 

تفاوت های اساسی دارد.

آرامگاه اردشیر اول:
ای��ن آرامگاه در س��مت چپ آرامگاه داری��وش اول واقع 
شده است و حجاری آن در مقایسه با دو آرامگاه پیشین بسیار 

بی دقت است.

آرامگاه داریوش دوم:
این آرامگاه غربی ترین )منتهی الیه س��مت چپ( آرامگاه 
هخامنشی نقش رستم است و آن را به داریوش دوم منتسب 

می دانند.

کوه رحمت:
کوه رحمت از نظر زرتش��تیان زمان باستان کوه مقدسی 
بوده اس��ت و کال کوه از این لحاظ که اعتقاد بر این بوده که 
جایگاه نیروهای مقدس می باش��د قابل ستایش بوده است و 
دلیل این گفته مقبره های بزرگان هخامنشی است که در دل 
کوه با کمال سادگی و بدون هیچ پیرایه ای تنها برای آرامش 
این ارواح بنا ش��ده اس��ت و این دلیل بر عزت و عظمت کوه 

رحمت است
در قس��مت باالی تخت جمش��ید، در دامنه کوه رحمت؛ 
دو آرامگاه وجود دارد که آرامگاه اردش��یر دوم و اردشیر سوم 
می باش��د. تخت جمش��ید حدود دویست سال محل سکونت 
ش��اهان هخامنش��ی بوده ت��ا اینکه در ۳۳۰ پ. م. اس��کندر 
مقدون��ی )که ایرانیان او را گجس��ته، بنفرین، پلید و دیو خو 
نامیده اند( آنرا س��وزاند. تاریخ نگاران در مورد علت این آتش 

سوزی اتفاق رای ندارند.
آرامگاههای  اردش��یر دوم  )۴۰۵ � ۳۶۱ ق . م ( و اردش��یر 
س��وم  )۳۶۱ � ۳۳۸ ق . م ( مانند دخمه  هایی  در باالی  تخت  
جمش��ید در دامنه  کوه  رحمت  کنده  ش��ده  و در داخل  اتاق  
آرامگاه  اردش��یر دوم ، دو قبر سنگی  و دراتاق  آرامگاه  اردشیر 
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سوم  سه  قبرسنگی  موجود است.  
نم��ای  خارجی  عبارت  ازیک  مجلس  حج��اری  به  پهنای  
۱۲ متر وبلندی  ۶ متراس��ت  که  پادشاه  هخامنشی  را بر سریر 
پادش��اهی  در برابر سه  مظهر مقدس  فروهر و خورشید وآتش  
در حالیکه  دست  راست  خود رابه  حال  نیایش  بلندکرده  است  

و در دست  دیگرش  کمانی  دارد، می  نمایاند.
س��ریر پادش��اهی  بر ف��راز دس��ت  ۲۸ ت��ن  ازنمایندگان  
کش��ورهای  تابع��ه  در دو ردیف  ق��رار گرفته  وبدین  وس��یله  
گس��ترش  وشکوه  حکومت  هخامنش��ی  رابه  نیکوترین  وجهی  
نمودار س��اخته اند. این  ۲۸ نماینده  هم  در نوش��ته  پیش��انی  
آرامگاه  وهم  در باالی  سرش��ان  معرفی  گردیده اند. در قسمت  
پایین  نمای  آرامگاه  هیأت  ایوان  کاخ  ش��اهی  نمایانده  ش��ده  
اس��ت  که  س��قف  آن  بر چهار س��تون  قرار گرفته  و دری  در 
وس��ط  دارد که  در ورودی  آرامگاه  راتشکیل  می  دهد. اطراف  
این  در را ردیفی  از گلهای  ۱۲ پَر وباالی  س��ر ستونهارا ردیف  
ش��یرهای  ایس��تاده  مزین  ساخته  اس��ت . پهنای  این  قسمت  

۱۲متر وبلندای  آن  ۷متر است .

تدفین های سنگی)بناهای آرامگاهی(:

پاسارگاد )آرامگاه کورش بزرگ(

مجموع��ه ای از آث��ار باس��تانی برجای مان��ده از دوران 
هخامنش��ی اس��ت که در ۱۳۵ کیلومتری ش��مال شیراز در 

منطقه  پاسارگاد استان فارس واقع شده است.
مهم ترین اثر مجموعه  پاس��ارگاد، بنای آرامگاه کوروش 
کبیر است که پیش تر مشهور به »مشهد مادر سلیمان« بود. 
در س��ال ۱۸۲۰ پس از پژوهش های باستان شناس��ی، هویت 

اصلی بنا به عنوان آرامگاه کوروش کبیر مشخص شده است و 
چون گوهری در میان دش��ت خودنمایی می کند. این آرامگاه 
حدوداً در ۵۳۰ تا ۵۴۰ قبل از میالد از سنگ آهکی به رنگ 
سفید ساخته شده است. بنای آرامگاه میان باغ های سلطنتی 
قرار داش��ته و از سنگ های عظیم، که درازای بعضی از آن ها 

به هفت متر می رسد،، ساخته شده است.
تخته س��نگ های آرامگاه با بس��ت های فلزی معروف به 
بس��ت دم چلچله ای، به هم پیوس��ته بوده ، که بعد ها آن ها را 
کنده و برده اند و اکنون جایش��ان به صورت حفره هایی دیده 

می شود که بیشترشان را تعمیر کرده اند.
بنای آرامگاه دو قسمت مشخص دارد:

سکویی ۶ پله ای که قاعده آن مربع مستطیلی به وسعت 
۱۶۵ متر مربع است.

اتاقی کوچک به وس��عت ۵/۷ متر مربع که س��قف شیب 
بامی دارد و ضخامت دیوار هایش به ۵/۱ متر می رسد.

پایه بنا )۳۵/۱۳×۳۰/۱۲متر( از شش الیه پلکانی تشکیل 
شده است، که از آن ها اولی به بلندی ۱۷۰ سانتی م تر، دومی 
و سومی ۱۰۴ سانتی م تر، و سه عدد آخری ۵/۵۷ سانتی متر 
هس��تند. ارتفاع کلی بنا در حدود ۱۱ متر اس��ت. در ورودی 
آرامگاه در س��مت ش��مال غربی قرار داشته و ۷۵ سانتی متر 
پهنای آن است. این درگاه کوتاه نیز دارای دو در سنگی بوده 

که از بین رفته است.

خزان��ه  آرام��گاه، در باال تری��ن نقطه، ش��کل یک خانه  
ش��یروانی س��اده با یک ورودی کوچک در غ��رب را دارد. تا 
حدود صد سال پیش باور بر این بود که این بنا آرامگاه مادر 

سلیمان باشد.
پس از کشته شدن کوروش در جنگ با سکا ها یا ایرانیان 
شمالی، جسد وی را مومیایی کرده و درون تختی از زر نهاده 
و اش��یای مهم س��لطنتی و جنگ��ی او را در کنار وی گذارده 
بودند. به گزارش مورخان زمان اس��کندر، وقتی اس��کندر به 
پاسارگاد آمد و از مقبره کوروش که در میان باغی بزرگ قرار 
داشت دیدن کرد به آریس��توبولوس دستور داد درون مقبره 
را تزیی��ن کند. آریس��توبولوس در درون مقبره تابوتی زرین، 
ی��ک میز و تع��دادی ظروف زرین و س��الحهای گرانقیمت و 
لباس��های ش��خص کوروش و کلیه جواهراتی را که زمانی به 
دست می کرد یا به خود می آویخت مشاهده کرد. این آرامگاه 
در آن زمان توسط تعدادی مغ محافظت می شود اما در زمان 
اسکندر مورد دستبرد قرارگرفت و کلیه اشیاء گرانقیمتش به 

سرقت رفت.
در ش��یب س��قف آرامگاه دو حفره  بزرگ وجود دارد که 
برای س��بک کردن س��نگ ها و کم کردن از بار س��قف ایجاد 
شده است و برخی اش��تبا ها، جای نگهداری کالبد کوروش و 

همسر وی دانسته اند.
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آرامگاه کوروش در همه دوره هخامنشی مقدس به شمار 
می آمده این امر باعث گردیده که در دوران اس��المی هم این 
تقدس حفظ شود، اما تعبیر اصلی بنا دیگر مشخص نبوده است 
و از س��وی دیگر مردم هم س��اختن بناهای با عظمت سنگی 
را خارج از قوه بش��ری می دانسته اند و به حضرت سلیمان که 
دیوان را برای کارهای دش��وار در خدمت داشته است، نسبت 
می داده اند. به همین جهت آرامگاه کوروش را هم از بناه های 
آن حضرت می ش��مردند و آن را به مادر او نسبت می دادند و 

»مشهد مادر سلیمان« می خواندند.
متن بر گرفته از شناسنامه  پاسارگاد ویرایش یونسکو به 

شماره ۱۱۰۶

آرامگاه کمبوجیه
آنچه از این بنا باق��ی مانده دیواری بلند به ارتفاع حدود 
۱۴ و ط��ول تقریبی ۵/۷ متر اس��ت. این بنا ب��ه بنای کعبه 
زرتش��ت در نقش رس��تم ش��باهت دارد در حالی که از نظر 
قدمت، قدیمی تر و از نظر اس��تحکام و فن س��اخت نمایانگر 

اجرایی قوی تر از بنای کعبه زرتشت است.

تدفین های گور خمره ای:
یک��ی از ان��واع تدفین های��ی که س��ابقه طوالن��ی دارد 
تدفین های خمره ایی اس��ت این تدفین ها را از لحاظ قدمت 
می توان در دوره عصر آهن مش��اهده کرد یکی از ش��هر های 
هخامنش��ی که این نوع تدفین در انجا به دست آمده شوش 
اس��ت مادام دیوالفوا گزارش می دهد از   همان ابتدا در شوش 
از میان دیوار ها خمره های تدفین بدست می آمدیک گزارش 
حاکی از ان اس��ت در دیوارهای ترانش��ه Lکه مربوط به شهر 
شاهی است در میان جرز دیوار یک خمره دفن اموات بدست 
آمده است. مادام دیوالفوا در جای دیگر می نویسدتعداد بسیار 
زیادی از این خمره ها به دس��ت آمده که فقط ۵۰ تای آن ها 
در اثر هجوم بازدید کننده گان شکس��ته اس��ت )تدفین های 

تابوتی-چایچی(

تدفین ها با تابوت برنزی:
تاب��وت برنزی از جمله نوع نوع تدفین هایی هس��تند که 
نمونه های کمی از آن ها داریم. طی کاوشهای هیات فرانسوی 
در ش��وش در ۱۹۰۱ می��الدی تابوت��ی از جن��س برنز پیدا 
کردن��د که در جهت ش��مالی –جنوبی ق��رار گرفته بود. این 
تابوت ش��کل وانی مستطیل داش��ت که از برنز ساخته شده 
بود. ۵۶ س��انتی متر ارتفاع ۶۵/۱ متر ط��ول، ۲۹/۱متر عمق 
و۹۶س��انتی متر عرض دارد. از این تاب��وت یک گل میخ نقره 
ایی و گردنبند طالیی بدست آمد. این تابوت را از لحاظ دوره 

تاریخی به اواخر هخامنشی نسبت داده اند.
به نق��ل از چایچی »تابوت برنزی دیگ��ری که در فوریه 

۱۹۰۱ درآکروپول شوش توسط دمورگان کشف شد منحنی 
ش��کل است. در آن اسکلتی قرار داشته که در قسمت فوقانی 
آن س��رار با تزینات طالیی و سنگهای قیمتی پوشیده شده. 
از جمله اش��یا مهم و با ارزش این تدفین که ارزش بس��یاری 
دارند کاس��ه نقره و حلقه بازو با نقش دو س��ر شیر /گردنبند 
طال/ مهره هایی از جنس آگات.. است که ارزش بسزایی دارند.

تدفین های معمولی:
بیش��تر مطالعات درباره دوره هخامنش��ی در سایت های 
مذهبی و پادشاهی خالصه می شود. متاسفانه اطالعات ما در 
مورد زندگی عادی ساکنان شهر های هخامنشی بسیار اندک 
می باش��د به همین نس��بت ما در مورد تدفین های این مردم 

اطالعات کمی داریم.
از جمله ش��هر های هخامنش��ی می توان به دهانه غالمان 

اشاره کرد

تپه  دهانه غالمان
ای��ن تپ��ه در فاصله ۴۴ کیلومتری ش��هر زاب��ل و چهار 
کیلومتری قلعه نو واقع ش��ده اس��ت. دهان��ه غالمان تپه ای 
مصنوعی به ارتفاع بیس��ت و هشت متر است که در نزدیکی 
کوه خواجه، شهر سوخته و قلعه سام قرار دارد. پس از مدتی 
خاک برداری از این تپه، آثار ساختمانی عظیم، بناهای مفصل 
و باش��کوه و در مجموع شهر نس��بتاً وسیعی نمایان شد. این 
بنا ها ازگل خام اس��ت و آجر و س��نگ در آن ها به کار نرفته 
اس��ت و این عجیب نیست، چون در سیس��تان سنگ نایاب 
است و خاک سراسر این سرزمین را فراگرفته است که وقتی 

گل شود، مانند آجر سفت و سخت می شود

استودان ها:
از جمله از نمونه های باقی مانده از اس��تودان ها می توان 
به استودان گبر ها )استخوان دان گبر ها( در دامنه شمالی کوه 
ری، در آن ح��دود ک��ه مزار بی بی ش��هربانو و کوه تبرک در 
س��وی جنوبی آن قرار دارد واقع ش��ده است. به عبارت دیگر 
این اثر ارزشمند در شهرری، چهارراه خط آهن پشت دانشگاه 
آزاد اسالمی، سمت راس��ت جاده مشیریه در دامنه کوه قرار 

دارد
اَس��تودان به معنی جای��گاه نگهداری اس��تخوان، چاه یا 
گودال یا شکافی اس��ت در کنار دخمه یا برج خاموشی، دور 
از دس��ترس جانوران، که اس��تخوان های م��ردگان را در آن 
می ریزند. این رس��م، یکی از رسوم زرتشتیان است و بازمانده 
اس��تودان های کهن را می توان در ش��وش تر، نقش رس��تم و 
اس��تان یزد، ایران مش��اهده کرد. واژه اس��تودان از دو بخش 

اَستو- )استخوان( و -دان )جایگاه( درست شده است
پیروان آیین زردشتی اجساد مردگان خود را در این مکان 
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تقدیم به پرندگان گوشتخوار می کردند. آن گاه استخوان های 
اجساد را در منسوجی )بافته( می پیچیدند و در اتاق هایی که 
در داخل اس��تودان تعبیه ش��ده بود جای می دادند. استودان 
گبر ها به صورت اس��توانه های مدور و بلند به ارتفاع حدود ۶ 
متر احداث ش��ده و دارای س��اختاری متشکل از الشه سنگ 
و س��اروج )مخلوطی است از آهک و خاکس تر یا ریگ که در 
آب به مرور جذب انیدرید کربنیک کنند و آهکش به صورت 
س��نگ آهک که محکم و پایدار است در می آید و از آن برای 
ساختن بنا استفاده می کنند( و از نظر قدمت متعلق به هزاره 

اول پیش از میالد است

گوردخمه ها:
واژه دخمه

واژه دخمه در فرهنگس��تان های مختلف معانی متعددی 
همچون گورخانه گبران، س��ردابه  م��ردگان، خانه زیر زمین 
برای م��ردگان، گور و گورس��تان زرتش��تیان را دارد. دخمه 
سردابه ای که جسد مردگان را در آنجا نهند. سردابه مردگان. 
)برهان(. س��رداب برای مرده. خانه یا سردابه که اموات در آن 
نهن��د. مقبره. اطاق زیرزمینی که ب��رای دفن میت بکار رود. 
ناووس. )حاش��یه بره��ان قاطع(. آن ته خان��ه که کفار عجم 
م��ردگان را در آن نگاه می داش��تند. )غیاث(. کلمه دخمه در 
اوس��تا َدْخمَ  و در پهلوی َدْخَمک بمعنی داغگاه اس��ت یعنی 
محلی که مردگان را می س��وزانندچه ریشه این کلمه )د گ( 

سوزانیدن
اس��ت و کلمه »داغ« از همین ماده اس��ت، دخمه محلی 
است که زرتشتیان از دیر باز تا حدود چهل سال پیش، اموات 
خ��ود را طبق اصول، فرهنگ و آداب و س��نن مذهبی خود و 
طی انجام مراسم ویژه در آن می نهادند تا طعمه کرکس های 

کوه های اطراف شوند.
وس��ط فضای میان تهی دخم��ه چاهی وجود دارد که به 
»اس��تودان« معروف است و اس��تخوان های به جای مانده از 

اجساد را داخل آن می ریختند
و روی آن آهک و گوگرد می ریزند تا بس��وزد و خاکس تر 
شود و س��پس به وسیلۀ باران به چهار چاهی که اطراف چاه 
اصلی است برود. پس از مدتی و طی مراسمی خاص، محوطه 
داخ��ل دخمه جارو و ضد عفونی می ش��د و ب��ار دیگر دخمه 
مذکور مورد اس��تفاده ق��رار می گرف��ت. در حقیقت محوطه 
داخلی دخمه ها مانند گورس��تانی بود ک��ه چندین بار از آن 

استفاده می شد.

مراسم دینی درگذشتگان
در نزدیکی دخمه حدود ۱۵۰ تا۲۰۰ متر )کمی بیش��تر 
یا کمتر( س��اختمان خش��ت و گلی محق��ری در دو طبقه و 
دارای چند اتاق برای انجام مراسم دینی بعد از فوت اشخاص 

س��اخته ش��ده بود. یکی از اتاق های این ساختمان اختصاص 
به آتش س��وز ها داش��ت و مخصوص آتش س��وزی ب��ود. کار 
آتش س��وز ها که معموال دو نفر بودن��د، عبارت بود از اینکه از 
روزی که جسد درگذشته را به داخل دخمه می بردند، مرسوم 
بود ش��ب ها )تا سه ش��ب( آتش س��وز ها در آن اتاق که یک 
پنجره مس��تقیما رو به دخمه داشت از سر شب تا صبح آتش 
بس��وزانند، نور این آتش می بایس��ت از   همان پنجره به تمام 
دخم��ه بتابد. روی دیوار دخمه س��وراخ پنجره مانند کوچکی 
وجود داشت که این سوراخ پنجره و پنجره  اتاق آتش سوزی 
و ش��عله های آتش وسط اتاق می بایست در یک امتداد باشند 
که نور ش��عله های آتش از سر شب تا صبح به دخمه و داخل 

آن بتابد.

گوردخمه های اسحاق وند
این گوردخمه ها در بیست و پنج کیلومتری جنوب غربی 
هرس��ین، در شمال شرقی روس��تای »ده نو« قرار دارند. نام 
این گوردخمه ها از روستایی به نام »اسحاق وند« گرفته شده 
اس��ت که در میان اهالی محل ای��ن گوردخمه ها به »فرهاد 
تاش« معروف است. این مجموعه شامل سه گوردخمه است 
که گوردخمه سمت راس��ت باال تر از دو گوردخمه دیگر قرار 
دارد. گوردخمه س��مت چپ به شکل طاقچه ای به عمق ۸۵ 
سانتی متر و عرض ۱۰/۲ متر است. گوردخمه میانی به عمق 
۷۵/۱ و عرض ۶۳/۱ متر و گوردخمه س��مت راست به عرض 
۱۰/۲ متر است. اطراف هر یک از این گوردخمه ها قاب بندی 
شده است. در قس��مت باالی گوردخمه میانی، تصویر مردی 
ب��ه حالت تمام قد، ب��ه ارتفاع ۸۷/۱ متر و با چهره ای نیم رخ 
حجاری شده اس��ت. این شخصیت لباس چین دار بلندی به 
تن دارد و دس��ت های خود را حالت نیایش در جلوی صورت 
خود قرار داده اس��ت. در مقابل او مش��علی به ارتفاع هشتاد 
و س��ه س��انتی متر و س��پس آتش دانی به ارتفاع نود و چهار 
س��انتی متر دیده می شود. در پش��ت این آتش دان، فردی به 
ارتفاع هش��تاد سانتی متر حجاری ش��ده که دست هایش را 
بلند کرده و از پش��ت یک ش��ی را گرفته اس��ت. در گذشته 
این گوردخمه ها را به دوره ماد نس��بت می دادند؛ ولی امروزه 
در مورد زمان س��اخت آن ها اخت��الف نظرهایی وجود دارد. 
هرتسفلد آن ها را به دوره هخامنشی نسبت می دهد و معتقد 
اس��ت که گوردخمه میان��ی قبر گئومات مغ اس��ت. اگر چه 
عده ای دیگر نیز این گوردخمه را متعلق به دوره هخامنش��ی 
می دانند، ولی انتس��اب آن را به گئومات مغ بی پایه و اساس 
می دانند. در پژوهش های اخیر نیز این گوردخمه ها را به دوره 
س��لوکی نسبت داده اند. در زمان اش��کانیان نقش آتش دان و 
پیکره ش��خصیتی ک��ه هر دو دس��ت هایش را بلند کرده و از 

پشت شیء را گرفته، حجاری شده است
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گوردخمه های دربند
گور دخمه های دربند در بدنه کوه »ش��وق علی« واقع در 
شمالی شهر صحنه و سمت است آب دربند حجاری شده اند. 
ای��ن گوردخمه ها در بی��ن اهالی محل به »قب��ر کیکاوس«، 
»فرهاد تراش« و »گورش��یرین و فرهاد« معروف اس��ت. در 
ارتفاعی که بیش از پنجاه متر از س��طح رودخانه فاصله دارد، 
محلی به طول چهارده و نیم و ارتفاع یازده متر تراش��یده اند 
و در آن دخم��ه بزرگ ت��ر را س��اخته اند ک��ه درگاه آن رو به 
جنوب است. در جلوی گوردخمه، فضای ایوان مانندی ایجاد 
کرده اند. در جلوی این ایوان، صفه ای در صخره تراش��یده اند. 
در دو طرف ایوان دو ستون سنگی وجود داشته که متأسفانه 
تنها پایه و بخش��ی از ساقه آن بر جای مانده است. بر اساس 
بخش های باقی مانده، پایه ستون ها به شکل زنگوله برگشته 
اس��ت. بدنه این پایه ستون ها دارای ش��یارهای شبیه به پایه 
س��تون های دوره هخامنش��ی اس��ت. در نمای ب��اال ورودی 
آرامگاه، تصویر خورش��ید بال داری حجاری ش��ده است. در 
ای��ن گوردخمه بع��د از ایوان س��تون دار، ورودی دخمه قرار 
دارد ک��ه به اتاقی به ابع��اد ۳× ۲۰/۳ متر و ارتفاع ۴۵/۲ متر 
منتهی می شود. در هر یک از اضالع شرقی و غربی این اتاق، 
سکوی ایجاد شده است. بر روی هر یک از این سکو ها، قبری 
به طول ۱۵/۲ متر و عرض ۸۲ سانتی متر کنده شده است. در 
میان دو سکو، مدخل مستطیل شکلی وجود دارد که به اتاق 
زیرین مرتبط می ش��ود. در داخل ای��ن اتاق، قبری در داخل 
س��نگ کنده شده اس��ت. در کنار این قبر نیز سکویی دیده 
می ش��ود. در دیوار شمالی این اتاق، دو طاقچه کوچک جهت 
قرار دادن نذورات و هدایا کنده ش��ده است. با توجه به شکل 
پایه ستون، نوع تراش و سقف اتاق زیرین به نظر می رسد که 

این گوردخمه نیز متعلق به دوره هخامنشی است.

گور دخمه صحنه
در سراب صحنه )۶۰ کیلومتری شهر کرمانشاه بر سر راه 
همدان به کرمانش��اه( دو اثر صخره ای به فاصله یکصد متر بر 
س��ینه کوهی که در ش��مال صحنه که در محل، آن ناحیه را 

سراب می نامند، کنده شده است:
ال��ف( مقب��ره کیکاوس یا به قول هرتس��فلد، ش��یرین و 
فرهاد که ُکرد ها به این مقبره ش��یرین گورا )شیرین بزرگ( 
می گویند. اهالی محل درباره آن اسم فراکن و فراتاش را بکار 

می برند.
ب( بوچکه )ش��یرین کوچک( که به فاصله  یکصدمتری 
سمت راست مقبره شیرین و فرهاد با طاق هاللی جلب توجه 

می کند.
در ورودی مقبره کیکاوس و یا ش��یرین و فرهاد، دو عدد 
ستون س��نگی که دارای ته س��تونهای ناقوسی می باشند به 
چش��م می خورد. این س��تون ها در دو ط��رف ورودی دخمه 

از س��نگ صخره تراش��یده ش��ده و به مقبره جلوه ای خاص 
بخشیده اند. در نمای باالی ورودی یک قرص خورشید بالدار 
ک��ه عالمت اهورا مزدا می باش��د دیده می ش��ود. البته قرص 
خورش��ید بالدار،  سمبلی است که ابتدا، آش��وری ها و بعد ها 
ماد ها و هخامنش��ی ها آن را مورد اس��تفاده ق��رار داده اند، به 
عبارت دیگر این س��مبل برای اولین بار در فرهنگ آشوری ها 
خودنمایی کرده و بعد از نفوذ در فرهنگ ایران، اس��م اس��م 

اهورامزدا بهخود گرفته است.
در ای��ن گ��ور دخمه، بع��د از ایوان س��تون دار دهلیزی 
ایجاد ش��ده اس��ت که دارای دو طاقچه می باشد. در طرفین 
گور دخمه، دو تابوت مس��تطیل ش��کل دیده می شود که در 
جهت قرار دادن اجس��اد مردگان با دقت بیش��تری حجاری 
حجاری شه است. یک گودی چهارگوش در کف دهلیز ایجاد 
ش��ده که از آن گودی وارد اطاق اصلی که آن نیز به ش��کل 
مس��تطیل تراشیده ش��ده، می ش��ده اند. در داخل این اطاق 
س��کویی مستطیل شکل که احتماال جسد شاه را در آن قرار 
داده و اجس��اد نزدیکان او را در تابوت هایی می گذاش��تند که 
در طرفین این مقبره تراشیده اند. طاق شیروانی اطالق زیرین 
و ته س��تونهای ناقوس��ی ش��کل این مقبره دو عامل هستند 
که بعد ها در دوره هخامنش��ی به ویژه در مقبره داریوش نیز 
تکرار ش��ده است. این آرامگاه نیز مانند آرامگاه های داودختر 
و دکان داود ک��ه در ناحی��ه فارس از آن ها یاد ش��ده اس��ت، 
پی��ش در آمدی برای آرامگاه های شاهنش��اهی هخامنش��ی 
در تخت جمش��ید و نقش رستم می باش��ند. بلندی این گور 
دخمه از س��طح آب دربند در حدود ۵۰ متر اس��ت و ارتفاع 
آن حدود ۱۲ متر می باش��د. در جلوی مدخل ورودی مقبره، 
ایوان س��تون دار مستطیل ش��کلی به درازای ۵۸۲ و پهنای 
۱۷۵ سانتی متر شایان توجه می باشد. قطر ته ستون ناقوسی 
شکل ۵۵ س��انتی متر و بلندی آن در قس��مت باقیمانده ۱۴ 
سانتی متر اس��ت. بدنه  این پاس��تون دارای شیارهایی است 
که پاس��تون های هخامنشی عصر داریوشی را به یاد می آورد. 
مدخل ورودی مقب��ره جنوبی بوده و پهن��ای دهانه مدخل، 
حدود ۱۳۲ س��انتی متر و بلندی آن ۱۷۰ سانتی متر را نشان 
می دهد. ش��کل اصلی مقبره از داخل مربع مس��تطیل بوده، 
پهنای آن ۳۰۰ سانتی متر و درازای آن ۳۱۸ سانتی متر است. 
در هر یک از صحه های داخل مقبره قبری تراش��یده شده که 
درازای ه��ر ی��ک از آن ها ۲۱۵ و پهنای هری��ک از آن ها ۸۲ 

سانتی متر می باشد.

گور دکان داود
در جنوب ش��رقی س��رپل ذهاب )حدودا ۲/۵ کیلومتری 
ش��هر از کرمانش��اه به سرپل ذهاب( بر س��ینه  کوه کل داود 
مقب��ره ای صخره ای به نام کل داود و یا دکان داود در صخره 
کنده ش��ده است. این مقبره همچون مقبره  شیرین و فرهاد 
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دارای ایوانی در جلو، مدخلی در وس��ط ضل��ع روبرو و دردو 
طرف ورودی مقبره، بقایای دو پاستون و دو سر ستون سنگی 
دیده می ش��ود. پاس��تون ها بر خالف مقبره  شیرین و فرهاد 
که ناقوس��ی شکل می باشند،   خیلی ساده و به صورت مربعی 
تراش��یده اند. در زیر این مقبره به فاصله ۵ متر، تصویر مردی 
بر س��نگ حجاری ش��ده که این مرد لباس مادی بر تن دارد 
و ب��ه رس��می که معموال از ب��رگ خرما ب��ا ترکه های به هم 
درس��ت می کردند در دس��ت چپ گرفته و دست خود را در 
حالت نیایش به طرف باال نگاه داش��ته اس��ت. )توجه داشته 
باشید که برسم، احتماال عصای مذهبی مغان است که هنگام 
عبادت در برابر صورت می گرفتند(. طرز ایستادن این مرد که 
دس��ت ها را بسوی مشرق گرفته و همچنین به دست گرفتن 
بَرس��م نش��ان دهنده یک مرد مادی در حال نیایش است. با 
توجه به طرز لباس این مرد و بَرس��می که به دس��ت گرفته 
می توان آن را با تصاویر مغان، که بر صفحات طال کنده شده 
و مربوط به گنجینه جیحون )گنجینه جیحون در حوالی آمو 
دریا کش��ف شده و در بر گیرنده آثار هنری ماد و هخامنشی 

است( می باشد، مقایسه کرد.
به هر حال تصویر فوق نش��ان دهنده  یک مرد روحانی و 
ی��ا مغ، از دوران ماد ها بوده ک��ه چنین تصویری بار ها هم در 
آثار صخره ای و هم در آثار فزی تکرار ش��ده اس��ت. در داخل 
این مقبره یک اطاق و یک قبر مس��تطیل ش��کل به چش��م 
می خورد، که در جهت ایوان ساخته شده و در انتهای سالن، 
۳ فرورفتگی نیم دایره در بدنه دیوار تراش��یده اند که احتماال 
جهت قرار دادن نذورات و هدایا از آن ها اس��تفاده می ش��ده 
اس��ت. س��قف این مقبره در ایوان مسطح بوده ولی در داخل 
تقریبا به ش��کل هاللی می باشد. بدنه  ستون های سنگی این 
گ��ور دخمه بر اث��ر مرور زمان به کلی از بی��ن رفته و تنها پا 

ستون ها و سر ستون های مربع شکل باقی مانده است.
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گردشگری 
کم شتاب
نویسنده: آرش نورآقایی

یک پیشنهاد: گردشگری کم شتاب. 1

به عنوان راهنمای گردش��گری هم��واره با هم وطنانم در 
ایران و خارج از کش��ور سفر می کنم. آن چه که از این سفرها 
دانسته ام این است که بیشتر ایرانیان عالقمندند در یک سفر 
از مکان های بیش��تری دیدار کنن��د و در مقابل عده کمتری 
هس��تند ک��ه درک عمیق تر از یک فضا و م��کان خاص را به 

دیدار از مکان های بیشتر ترجیح می دهند.
از سفرهای متعدد آموخته ام که همیشه در سفر حسرت 
هست و البته برخالف ظاهرش، نکته ای منفی تلقی نمی شود. 
حس��رت ندیدن برخی از ش��هرها، جاذبه ها، آث��ار طبیعی و 
فرهنگ��ی، آن هم به خاط��ر کمبود وقت، ح��س دائمی یک 
مس��افر است و همین حس او را به س��فرهای بیشتر تشویق 
می کند و رویای سفر را همواره در وجود او زنده نگه می دارد.

 
جهان بین��ی و بر اس��اس آن، ایدئولوژی مس��افر به این 
بس��تگی دارد که در یک زمان محدود، خواستار دیدار بیشتر 
و درک کمتر یا درک بیشتر و دیدار کمتر باشد. شاید شما از 
آن دسته افرادی باشید که فکر می کنند عمر انسان به اندازه 
کافی نیست و اگر قرار باشد که طبیعت زیبا و آثار فرهنگی و 
تاریخی دنیا را ببینند باید عجله کنند. در واقع همین نگرش 
باعث شده که کمیت در گردشگری کیفیت آن را تحت تاثیر 

قرار دهد و آثار منفی گردشگری بیشتر نمود پیدا کند.

به دالیل عوارض مخرب و منفی گردش��گری، چند سالی 
اس��ت که یک مفهوم نو در گردش��گری م��ورد مطالعه قرار 
 SLOW »گرفته و از آن با عنوان »گردش��گری کم ش��تاب
TOURISM یاد می ش��ود. »گردش��گری کم شتاب« خود 
 SLOW و SLOW FOOD و SLOW LIFE در پ��ی
MUIC و SLOW MEDICINE ش��کل گرفته و تمام 
هدفش درک عمیق توام با لذت بردن از سفر و توسعه پایدار 

در گردشگری است.

»گردش��گری کم شتاب« بر این اس��اس استوار است که 
گردشگران به جای افزایش حجم تجربیاتشان در یک سفر به 
کیفیت تجاربشان توجه نشان دهند. »گردشگری کم شتاب« 
توصیه می کند که مس��افران از س��رعت قدم هایشان بکاهند 
ت��ا فرصت بیابند با مکان و مردمی که در آن هس��تند تعامل 

بیشتری برقرار کنند.

گردش��گران در بس��یاری از م��وارد در طل��ب آرامش و 
دوری از فش��ارهای روزمره ی زندگی سفر می  کنند، اما گاهی 
به هدفش��ان نمی رس��ند. تنها با رعایت اصول »گردش��گری 
کم شتاب« می توان از استرس سفر کاست و آرامش را تجربه 

کرد.

بسیاری از گردش��گران وقتی به یک مکان تاریخی سفر 
می کنند، تنها س��رگرم عک��س گرفتن از خودش��ان و بناها 
می ش��وند و ارتب��اط ب��ا محیط اط��راف و مردم را از دس��ت 
می دهند. در »گردش��گری کم ش��تاب« این ایده مطرح است 
ک��ه می توان به الیه های زیرین و پنهان مکان و موارد جانبی 
آن  توجه کرد و تنها به نمای خارجی محیط و مناظر اطراف 

بسنده نکرد.

امروزه در دنیا »طراحی تجربه« بس��یار مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت و س��فر یکی از مواردی اس��ت ک��ه تجربه های 
منحص��ر به فردی را می ت��وان در آن طراحی و ایجاد کرد. در 
»گردشگری کم ش��تاب« تعداد تجربه مورد نظر نیست بلکه 

رسیدن به »اوج در تجربه« اهمیت دارد.

یکی از مواردی که در سفر به آن بها داده می شود، برنامه 
ریزی برای سفر است. این مورد به تنهایی ارزش قابل توجهی 
است، اما اگر برنامه ریزی فشرده باشد می تواند لذت سفر را از 
بین ببرد. در »گردشگری کم شتاب« گاهی عدم برنامه ریزی 
برای س��فر مورد توجه قرار می گیرد و به این ترتیب، مس��افر 
در ی��ک حالت خالء و تعلیق لذت بخش��ی ق��رار می گیرد که 
باعث می ش��ود به درک جدیدی از توانائی های بالقوه ی خود 

نائل شود.

خالص��ه این که اگر قرار اس��ت که در س��فر با طبیعت و 
فرهنگ مقصد آش��نا شویم، از آن لذت ببریم و جانی تازه به 
روح و جس��م بدمیم، تنها با ش��ناخت فلسفه و رعایت اصول 
»گردشگری کم شتاب« می توان این امکان را به وجود آورد.
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ارائ��ه ی��ک روش کارب��ردی در تئوری گردش��گری . ۱
کم شتاب

یکی از مبانی نظری که در موضوع »گردشگری کم شتاب« 
مورد توجه قرار می گیرد، این است که گردشگران با آهسته تر 
کردن س��رعت سفرشان یا به عبارتی آهسته تر کردن سرعت 

قدم هایشان می توانند از سفر لذت بیشتری ببرند.
بر اساس همین منطق است که گردشگرانی از کشورهای 
مختلف با دوچرخه به دور دنیا س��فر می کنند، یا عالقمندان 
به س��فری که یک مسیر طوالنی را در مدت هفت سال پیاده 
می پیمایند. ش��اید این گونه س��فر کردن خوش��ایند همگان 
نباش��د و یا امکان آن برای بیش��تر عالقمندان به س��فر مهیا 
نباش��د. اما گونه ی دیگری از پیاده روی در سفر را می توان بر 

اساس تئوری »گردشگری کم شتاب« طراحی و اجرا کرد.

اگر به کتاب های راهنمای گردش��گری که توسط ناشران 
معروف این حوزه چاپ و منتش��ر می ش��ود نگاهی بیندازیم، 
متوجه می شویم که اکثر آن ها مسیرهای پیاده روی ویژه ای را 
در هر یک از شهرهای مقصد طراحی و ارائه کرده اند. بنابراین 
گردش��گرانی که ای��ن کتاب ها را تهیه می کنن��د با متن ها و 
نقش��ه هایی روبرو می شوند که آن ها را به گام زدن در شهر ها، 
ارتباط با مردم، درک س��بک زندگی و نهایتا کشف الیه های 

پنهان مقصد، تشویق می کند.
جالب این اس��ت که دفاتر خدمات مسافرتی در تورهای 
دس��ته جمعی، روزهای��ی را ب��ه ن��ام FREE DAY تعریف 
می کنند تا هر گردش��گر بدون حضور و حتی کمک  های غیر 
ضروری دیگران، خود را در میان مردم شهر یا روستای مقصد 
و ی��ا طبیع��ت اطراف گم کند و به درک و کش��ف ش��خصی 
بپردازد. گاهی این روزه��ای آزاد در تورها، یکی از بهترین و 

عمیق ترین تجربیات گردشگران است.
قدم زدن در ش��هرهای مقصد گردش��گری به عنوان یکی 
از مرام های »گردش��گری کم شتاب« مطرح است. گردشگر با 
اقامت چند روزه در یک شهر، بالخره روزی را فرصت خواهد 
یافت تا بر اساس نقشه، پیاده به سوی محل پاتوق های مردمی 
از قبیل پارک ها و رس��توران ها و ب��ازار و مراکز تفریح برود و 
با مردم آش��نا شود. کارهای شخصی خود از قبیل امور بانکی 
و اینترنت و پس��ت را انجام دهد و احیاینا از س��وپرمارکت یا 
داروخانه خرید کند. مس��لما تجربه ی استفاده از اینترنت در 
یک کافی نت داخل ش��هر با حضور م��ردم محلی با تجربه ی 
اتصال به اینترنت در داخل هتل متفاوت اس��ت و این همان 
موضوع است که در گردشگری کم شتاب به آن توجه می شود.

حال هنگامی که قرار اس��ت گردشگر را به ماندن بیشتر 
در یک مقصد تشویق کنیم بایستی به راهکارهایی بیندیشیم 
که به این هدف کمک کند. تجربه ی شخصی نگارنده در سفر 

به س��نگاپور که کشوری بسیار کوچک است و با این حال در 
ازای جمعیت ۵  میلیون نفری اش ساالنه ۱۰ میلیون گردشگر 
را ب��ه س��وی خود جلب می کن��د و آن ه��ا را حداقل در یک 
شهر-کشور به مدت یک هفته نگه می دارد، ایجاد مسیرهای 
پی��اده روی و ایجاد پاتوق های اجتماع��ی در نزدیکی خیابان 

معروف این کشور »orchard road« است.


