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 چکیده
مطالعات و . است شدهواقعگوردخمه کیکاوس صحنه دارای ایوانی با دو ستون آزاد و  دو دهلیز است که یکی در زیر دیگری 

له تابوت و که دهلیز فوقانی در شکل اولیه خود تنها دارای یک چا دهدمیدر این پژوهش نشان  شدهانجاممیدانی  هایبررسی

آرامگاه بوده  ترقدیمیکه بخش  یفوقان یزسقف دهل است. شدهبرداشتهفضای تدفینی بود که با توسعه بعدی آرامگاه از جای خود 

که سپس  یینپا یزنوع پوشش سقف دهل یاست ول یارشاآرامگاه خشا یزدهل ایگهوارهبا تاق  مقایسهقابلو مشابه و  ایگهوارهاز نوع 

ست. همچنین بررسی ا مقایسهقابلبزرگ  یوشآرامگاه دار ایخرپشتهبوده و با سقف  ایخرپشتهاز نوع  یدهدتر الحاق گر

شاه تیرهای فروریخته سقف ایوان گوردخمه که تاکنون پژوهشگران بدان توجه نکرده بودند و طرح بازسازی  هایباقیمانده

 .هخامنشی بوده است هایسرستونروریخته گوردخمه صحنه از نوع ف هایسرستونکه  دهدمیپیشنهادی آن توسط نگارنده نشان 
 

 .شدهبرداشته چاله تابوت، سرستون یوان،ا ،هگوردخم :یدیواژگان کل

                                                
 مسئول: یسندهنو یانامهرا                                                                                                              @yahoo.com88azdakM 
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    مقدمه . 1

. اندنوشتهمورد بازدید قرار داده و درباره آن مطلب  (1834)کوستفالندن و  گوردخمه صحنه را نخستین بار

آن نشده است.  یاما موفق به بررس یادکرده یکاوسدخمه صحنه با نام آرامگاه ک( از گور1903جکسون) یلیامو

و پالن  گوردخمه کیکاوس صحنه زده نگاری گاهاست که دست به  شناسیباستاننخستین  (1913)هرتسفلد

یز ن. وی آرامگاه صحنه را مادی و پیشرو مقابر نقش رستم و قرص بالدار ایوان صحنه را است کردهتهیه را آن

(، 1964شمن)گیر باستان شناسان و پژوهشگرانی چون .دانستمیار دوره هخامنشی یش نمونه نمادهای بالدپ

نیز این نظر را پذیرفته و آرامگاه  (21: 1966فون گال )( و هوزینگ و هینتس1959)واندنبرگ (،1345دیاکونوف)

ایوان  هایستونبا توجه به سبک پایه ( 1973-4و  1966فون گال) .انددانسته را متعلق به دوره ماد صحنه

به پس از دوره داریوش منتسب کرده است اما از  طورکلیبهصحنه، این گوردخمه را به دوره هخامنشی و 

صحنه آرامگاه  نیز (1989)دیتریش هوف ظواهر امر پیداست که موفق به بررسی میدانی این آرامگاه نشده است.

 عدم بررسی میدانی و کنکاش تسب کرده است.نم ش پایانی دوره هخامنشیتا بخ  اواخر محدوده زمانی  بهرا 

و نادیده ماندن جزئیات معماری ارائه توصیفات کلی از این آرامگاه و عامل  ترینمهمگوردخمه صحنه در  دقیق

 . است شدهپرداختهبوده است که در این پژوهش بدان  این گوردخمهدر  ثانوی شدهاعمالتغییرات 
 

 ه پژوهششیو .2

بنابراین نگارنده  میدانی گذارده شود هایبررسیدر این پژوهش سعی بر این شده تا پایه و اساس کار، بر روی 

. همچنین با توجه به بررسی میدانی قراردادمیدانی و ارزیابی  موردبررسیدر سه نوبت گوردخمه صحنه را 

 هایشاخصهگارنده، مطالعات تطبیقی عناصر و منسوب به ماد و هخامنشی توسط ن ایصخره هایآرامگاهسایر 

و نیز بررسی  شیوه و  ایصخره هایآرامگاهمشابه از دیگر  هایشاخصهمعماری گوردخمه صحنه با عناصر و 

 و مطالعه قرار گرفت. موردتوجهتکنیک تراش سنگ بکار رفته در آن 
 

 موقعیت جغرافیایی. 3

 شدهواقعدر شمال شهر صحنه و با نمایی رو به جنوب غرب گوردخمه موسوم به کیکاوس در کناره دربند 

ویلیام  که همچناناما نام قدیمی و بومی آن نزد اهالی صحنه،  گویندمیمقبره شیرین و فرهاد نیز  را آناست. 

 (.1)تصویر شماره است "دخمه کیکاوس"نیز گزارش کرده  (274: 1383)جکسون

 

 گوردخمه صحنه معماری هایویژگیابعاد و اندازه و . 4

آزاد وجود  صورتبهمتری بلندای صخره قرار دارد. در نمای ایوان آن، دو ستون  5/10این گوردخمه در ارتفاع 

در کف  هاستونداشته که در اثر فرسایش و نیز عوامل انسانی از بین رفته است و تنها بخش اندکی از پایه 

تا راه دسترسی به  شدهصافپاکتراش  صورتبهن تا کف زمین ایوا دستپاییناست. تمام نمای  ماندهباقیایوان 

 باوجودمتر به سمت چپ صخره، پاکتراش که آثار آن 22شود. در پای گوردخمه نیز تا  غیرممکنگوردخمه 

  (.2)تصویر شماره است تشخیصقابلفرسایش هنوز 
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 ایوان گوردخمه. 1-4

 هایلبهمتر است. بر  85/2سانتیمتر و ارتفاع ایوان  185الی  160 آن)عمق(متر و عرض 6طول ایوان گوردخمه 

از آن از  هاییبخشسانتیمتر وجود دارد که  18دیواره بیرونی دو سوی ایوان یک قاب فرورفته تزیینی به عمق 

 کارشدهباالی دیوارهای داخل ایوان در هر سه سمت، دو ردیف برجستگی تزیینی قاب مانند بین رفته است. 

آزاد وجود داشته  صورتبهسانتیمتر است. در ایوان، دو ستون  20و قاب پایینی  16قاب باالیی  است، پهنای

چیزی باقی نمانده  تقریباّته رنگ آن  جزبهو از بین رفته است. از ارتفاع پایه ستون سمت چپ  فروریختهکه 

 14 اشتباهبهفون گال و دیگران ت)اس ماندهباقیسانتیمتر از ارتفاع پایه آن  18است و از ستون سمت راست فقط 

سانتیمتر است و با این حساب قطر آن در حدود  218محیط دایره پایه ستون در کف ایوان (. اندنوشتهسانتیمتر 

درگاه ورودی آن دارای ارتفاع  سانتیمتر است. 150. فاصله دو پایه ستون از یکدیگر شودمیسانتیمتر  5/69

سانتیمتر وجود دارد.  50و عرض  12به ارتفاع  ایبرجستهر کف آن آستانه سانتیمتر  و د 100و عرض  168

بر دیواره ایوان و درست در باالی درگاه نماد گوی بالدار و بدون پیکره انسانی حک شده است ورودی ایوان 

ست. دُم سانتیمتر ا 54سانتیمتر و اندکی بیش از پهنای درگاه و ارتفاع آن  116است. فاصله دو بال آن از هم 

 ف درگاه مماس است.این گوی بالدار درست با لبه سق
 

 اتاق تدفین گوردخمه. 2-4

با درگاه ورودی ایوان  سطحهمیا دهلیز باالیی ینی در دو طبقه وجود دارد. اتاق در این آرامگاه دو اتاق تدف

این بخش شامل دو فضای تدفینی در  (.3)تصویر شماره است ایگهوارهوه پوشش سقف آن از نوع شی است و

که سازندگان آن، در طرحی هوشمندانه دو طرف چپ و راست دیوار  باشدمیچاله تابوت مستطیلی بزرگ 

. اندکردهزده و داخل دیوار، دو قبر تابوتی شکل را ایجاد  )یک چهارو بیضی( ایدایرهنیمدهلیز را برشی مورب و 

طول چاله  .باشدمی ) از کف تا باالی قوس تاق(سانتیمتر  232و ارتفاع   308و عرض  320این دهلیز دارای طول

سانتیمتر عمق دارد.  80سانتیمتر است و 83الی  82سانتیمتر و عرض آن  215تابوتی شکل سمت چپ اتاق 

ابعاد  درمجموعسانتیمتر است و  79و عمق آن  83سانتیمتر و عرض آن  220طول چاله تابوت سمت راست 

تقریباّ یکسان است. پیرامون لبه هر دو فضای تابوتی شکل دو شیار قاب مانند   هر دو فضای تابوتی شکل

. دیواره طولی چپ و راست هر اندبودهروزگاری دارای درپوش  هاتابوتاین چاله  دهدمیوجود دارد که نشان 

و  8به عمق در این بخش  هادرپوشدو چاله تابوت با دیواره اتاق یا دهلیز یکی شده است. شیار مربوط به 

است. دیواره کناری هر دو چاله تابوت )به سمت وسط اتاق( به شکل دو  شدهکندهسانتیمتر در داخل دیوار 10

نزدیک به درگاه ورودی  و در پایین  ترعریضآمده است که در بخش باالتر، نزدیک به دیوار تحتانی، درسکو 

سانتیمتر و در بخش  42 ترپهندر بخش سانتیمتر، عرض آن  68است. طول سکوی سمت چپ  ترباریک

 .(4 شماره تصویر)سانتیمتر است 17 ترنازک
 

 اتاق زیرین . 3-4

است. شیوه تعبیه ورودی  شدهساختهاتاق تدفینی این بخش همانند یک سردابه در زیر دهلیز یا اتاق  فوقانی 

و در فاصله میان دو چاله باالیی . درست در کف اتاق کندمیاین بخش نیز حکایت از هوشمندی سازندگان آن 

است. این فضای ورودی  شدهتعبیهورودی دهلیز پایینی به شکل یک مکعب مستطیل و عمیق تابوت، 
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سانتیمتر و  245دارای طول  کندمیشکل که از کف اتاق باالیی به  پشت درگاه اتاق پایین راه پیدا  مستطیل

و ادامه آن در ضلع کوچک مکعب، به درگاه اصلی دهلیز  سانتیمتر است 289سانتیمتر و  ژرفای  145عرض 

ارتفاع دارد اما در بعضی  180سانتیمتر عرض و  130. درگاه و ورودی اصلی دهلیز پایین شودمیپایین منتهی 

 54. دیواره درگاه ورودی رسدمینیز -کف درگاه هایتخریب خاطر به –سانتیمتر 198نقاط، ارتفاع آن به 

 (.5)تصویر شماره است -نماد ضخامت دیوار که-ضخامت دارد 

سانتیمتر عرض دارد. شیوه و نوع پوشش سقف اتاق پایین  317طول و  سانتیمتر 390اتاق یا دهلیز پایین      

سانتیمتر است. چاله تابوت  39 -نسبت به سطح افق- هاکنجبا  هرم رأساست و ارتفاع  ایخرپشته از نوع

 243است و دارای  شدهکندهشکل در انتهای اتاق  مستطیلبزرگ و  ایضچهحوتدفینی این اتاق به شکل 

سانتیمتر  50سانتیمتر عمق دارد. لبه این چاله تابوت  140سانتیمتر عرض بوده و  132سانتیمتر طول و 

امت از لبه چاله تابوت قرار دارد. ضخ ترپایینسانتیمتر  50از کف اتاق است یا به دیگر سخن، کف اتاق  بلندتر

) در سانتیمتر  39الی  27اتاق است، در سمت راست  هایدیوارهلبه این چاله تابوت که سه ضلع آن مماس با 

سانتیمتر است. بر دیواره این اتاق و درست باالی چاله تابوت دو  53الی   40و همان از سمت چپ  ابتدا و انتها(

 .(6)تصویر شماره است شدهتعبیهسانتیمتر  16و عرض  17مانند خیلی کوچک به ابعاد ارتفاع  طاقچهحفره 
 

 نظرات پژوهشگران درباره گوردخمه صحنه. 5

صحنه زده  یکاوسگوردخمه ک نگاری گاهاست که دست به  شناسانیباستان یننخست ازجمله( 1913هرتسفلد)

گوردخمه، اتاق  یرینمقابر نقش رستم دانسته است.به باور هرتسفلد اتاق ز یشرومتعلق به دوره ماد و پ را آنو 

اشاره به قرص صحنه و  ردخمه(.لویی واندنبرگ ضمن توصیف گو64: 1354هرتسفلد، مقبره بوده است) یاصل

 هایآرامگاهمقبره را مربوط به دوره ماد و مقدم بر  هرتسفلد، یاتنظر یرفتنبالدار باالی درگاه و با پذ

اتاق  ینیگوردخمه و چاله تدف یرا اتاق اصل یریناتاق ز یز. وی نداندمیشاهنشاهان هخامنشی در نقش رستم 

دهلیز باالیی را  هایتابوتو چاله  -ا شخصیتی مهمپادشاه ی-احتمال محل دفن صاحب دخمه طوربهزیرین را 

 ایصخره(.گیرشمن ضمن توصیفی کوتاه از آرامگاه 106:1390واندنبرگ،محل دفن اقربای وی دانسته است)

: 1371گیرشمن،)کندمیمربوط به هنر معماری ماد معرفی  را آنصحنه و با اشاره به قرص بالدار باالی درگاه، 

بالدار باالی درگاه، گوردخمه مذبور را مربوط به  یبا اشاره به گو یرشمنهرتسفلد و گ تبعهب یزن ف(. دیاکونو87

 یوانشکل و ساده ا یناقوس هایستون یه(. فون گال با توجه به پا374: 1383دیاکونوف،)داندمیدوره ماد 

 (.Von Gall 1966:32)داندمی یوشو پس از دوره دار یکار سنگتراشان دوره هخامنش را آنگوردخمه صحنه، 
 

 گوی بالدار ایوان گوردخمهوارسی . 6

 شدهحک انسانی پیکره بدون و گرد هایبالبالدار با  گوی نماد ورودی، درگاه باالی در درست و ایوان دیواره بر

ض درگاه بیشتر سانتیمتر از عر 16 درواقعسانتیمتر بوده و  116 آن -فاصله دو بال -طول این نماد است.

 هاینمونه برخالفاست و انتهای دم آن مماس با دیواره باالی درگاه است.  سانتیمتر 54 آن ارتفاع است.

با  هابالمشابه، تزیینات پر مانند روی آن نشان داده نشده و سطحی صاف و ساده دارد، حدفاصل سه بخش 

د دارد که در انتها به شکل گویی درآمده است و دو وجو ) شاخک(، دو یوغهابال. بر روی اندشدهخطوط متمایز 

در دو سوی دُم، انتهایی مارپیچی دارند. در طرحی که هرتسفلد از این نماد ارائه داده است،  )پاها(پیچک 
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، یوقها در گوی درواقع کهدرصورتی دارندفاصله هابال، از خط افقی و فوقانی هابال  درروی (هاشاخک) هاییوق

 (.7)تصویر شماره باشندمی هابالحنه مماس با لبه خط باالیی بالدار ص

 اندبرده بکار جاهایی در معموالً جمشید تخت در را-انسانی پیکره بدون-بالدار گوی که داردمی هرتسفلد اظهار

 زنی روف(. 260: 1381 هرتسفلد،)است دادهنمی را انسانی پیکره ترسیم اجازه و نبوده کافی موجود، فضای که

 فضای به زیادی حد تا انسانی نقش وجود عدم یا وجود رسدمی نظر به گویدمی و داشته ابراز را عقیده همین

 وجود انسانی پیکره ترسیم برای فضای کافی صحنه ایوان در اما. (153: 1381 روف،)است داشته بستگی موجود

هر دو نماد بر روی  توأمانقرار گرفتن  .تاس شدهترسیم انسانی پیکره بدون  بالدار نماد وجودبااین داشته

نماد گوی بالدار بدون پیکره انسانی و نماد بالدار همراه پیکره  دهدمیبرخی مهرهای دوره هخامنشی نشان 

یم نماد انسان ترس داردمیاظهار  شهبازی شاپور. (8)تصویر شماره انسانی به دو ایزد یا مفهوم مختلف اشاره دارند

و نشان فر  ) کَوی خَورنه(مظهر فر کیانی-هخامنشی همراه بال و چنگال عقابو جامه پادشاه در چهره -بالدار

ن و گوی بالدار بدو اندبردهنام "فرشته شاه"پادشاه هخامنشی بوده است که کتزیاس و تئوپمپوس از آن با عنوان

ادشاه حضور نداشته که شخص پ شدهترسیم درجاهایی معموالًاست و  "فر ایرانی"پیکره انسانی مظهر 

                                                                        .       (339: 1349)شاپور شهبازی، است

 دوره بالدار نمادهای نمونه پیش و ماد دوره به را متعلق صحنه ایوان در منقوش بالدار هرتسفلد همچنین گوی

 را بیستون کتیبه در اهورامزدا به موسوم نقش استروناخ (. دیوید20: 1381 هرتسفلد،)دانسته است هخامنشی

 شدهگرفته وام آشور شمش خدای از که داندمی -و اولین نمونه نماد بالدار در هنر ایران -داریوش زمان ابداع

 در اینانا شنق از که داندمی داریوش نیز نوآوری را دارد قرار -انسان بالدار -دست در که قدرت حلقه است. وی

 با نمادهای در پرها شکل است معتقد روف (.67-66: 1389استروناخ،)است شدهبرگرفته آنوبانی برجسته نقش

 ایران هنر در. هستند النهرینیبین اینمونه اندشدهترسیم افقی صورتبه که شکل مربعی یا چهارگوش هایبال

 در که هستند اولیه نوع یک چنگالی سه هایپیچک و افقی پرهای و چهارگوش هایبال با بالدار نمادهای

، نه از هنر هابالدر امتداد طرح  ترطبیعیبا پرهای  گردلب هایبالاما  اندشدهدیده داریوش آرامگاه و بیستون

است. تزئینات پولک مانند در باالی سومین ردیف بال در نمادهای بالدار با   شدهگرفته مصرآشور بلکه از 

در نمادهای بالدار، در  "یوغ"روف همچنین معتقد است  (.148: 1371روف، مصری دارد) د نیز اصلیپرهای گر

یعنی قرار گرفتن یوغ بر روی  هاویژگی(. هر دو این 153: 1381روف، )شودمیزمان داریوش و خشایارشا دیده 

 بالدار نماد با را صحنه دخمهگور درایوان منقوش نماد گال . فونشودمیدر نماد صحنه دیده  گردلب هایبال

 .( Von Gall 1966:33)داندمی مقایسهقابل  آپادانا شرقی پلکان در منقوش

با نماد منقوش در پلکان شرقی  هاییتفاوتاین نقش  دهدمیاما بررسی جزئیات گوی بالدار صحنه نشان 

 هابالبر روی  هایییوغماد صحنه دارای اینکه نماد بالدار پلکان شرقی فاقد یوغ است اما ن ازجملهآپادانا دارد 

با انتهای مارپیچی  هاییپیچکو  هابالروی  هاییوغ، گردلب هایبال ازنظرنماد بالدار صحنه  یهاویژگیاست. 

( شباهت کامل دوره خشایارشااز اوائل دوره هخامنشی) ماندهباقیبا یک گوی بالدار منقوش بر روی یک مهر 

و نیز ویژگی  هابالبر لبه باالیی  هایوغاست و شکل  گردلببا  هاییبالاین مهر نیز دارای دارد. نماد منقوش بر 

بر  هایوغبا  گردلبهبا  هایبال، در نماد صحنه نیز اندآمدهبا انتهای مارپیچی هر سه در کنار هم  هاییپیچک

نمونه منقوش در  هااین. عالوه بر اندقرارگرفتهبا انتهای مارپیچی  هاییپیچکهمراه  هابالروی لبه باالیی 
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است اما این ویژگی در نماد  هابال گانهسه یابخشهپلکان شرقی دارای یک بخش چهارم و پولک مانند بر روی 

تصویر ، گوی بالدار صحنه از این نظر نیز با نماد بالدار منقوش بر مهر مذکور مشابه است) شودنمیصحنه دیده 

 (.9شماره 
 

 ایوان گوردخمه هایستون پایه. 1-6

 .اندرفته بین از و فروریخته فرسایش اثر در که داشته وجود آزاد صورتبه ستون دو صحنه گوردخمه ایوان در

 از سانتیمتر 18 راست سمت پایه از ولی ماندهباقی ایوان کف بر آن رنگ ته تنها ایوان چپ سمت ستون پایه از

 نشان خوبیبه مدور پایه این بدنه باقیمانده بخش انحنای و پایه تحتانی لبه بخش. است ماندهباقی آن ارتفاع

 برخالف اما بوده است هخامنشی دوره ناقوسی هایستون پایه نوع از صحنه هایستون پایه که دهدمی

 ضمن هوف دیتریش .دارند نقش بدون و ساده سطحی و بوده تزیین هرگونه فاقد جمشید تخت هاینمونه

 اسدآباد بوزان ده از شده یافته ساده ناقوسی هایستون پایه هاینمونه با صحنه ناقوسی هایستون هپای مقایسه

 بندیدسته که کندمی استفاده POSTQOUEM فنی اصطالح از آن گذاریتاریخ برای کردستان، سیر موج و

جمشید  تخت درباری هایهنمون از تقلیدی را هاآن و سازدمی ممکن را هخامنشی دوره پایانی و میانی عصر

 زمان سنگتراشان ساخت صحنه هایستون پایه است معتقد گال فون (.Huff,1989:290)دانسته است

 پایتخت در نشده تزیین هایستون پایه نوع این نیست داریوش زمان از پیش به متعلق ولی است هخامنشی

(. Von Gall 1966: 32)است گرفتهمی قرار مورداستفاده مطلوبی نحو به یکم داریوش زمان در و هخامنشیان

 :Von Gall 1966)است کرده مقایسه صدستون دروازه غربی بخش هایپایه با را صحنه هایستون پایه وی

 .است نکرده ارائه مقایسه دالیل این برایاما توضیح دقیقی (. 30

ور آرامگاه اردشیر دوم محیط و قطر با یک پایه ستون مزین هخامنشی در مجا ازنظرپایه ستون صحنه 

سانتیمتر  است و با این احتساب قطر آن  218مشابهت دارد. محیط پایه ستون صحنه در بخش زیرین آن 

 باشندمیدارای انحنا  هاکنارهناقوسی شکل از  هایستون. با توجه به اینکه پایه شودمیسانتیمتر  5/69

، محیط و قطر شالی ستون کمتر از هاپایهچنین در این نوع . همشودمیکاسته  هاآندر باالتر از قطر  درنتیجه

تر از قطر  عرضکممحیط و قطر بخش تحتانی پایه است و به همین ترتیب محیط و قطر تنه ستون نیز اندکی 

قطر تنه ستون صحنه با  توجه به قطر بخش تحتانی پایه و محاسبه انحنای  ،درنتیجه. شودمیشالی ستون 

است. قطر پایه ستون مجاور آرامگاه  شدهمیسانتیمتر  55ر محل تالقی با شالی ستون حدود آن، د هایکناره

سانتیمتر است و  182سانتیمتر است. محیط شالی ستون این پایه  70 تقریباًاردشیر دوم در بخش تحتانی 

سانتیمتر  165. محیط دایره محل قرار گرفتن تنه ستون باالی شالی ستون شودمیسانتیمتر  58قطر آن  

ارتفاع  ویژهبهبوده است. این ابعاد، با ابعاد پایه ستون صحنه  سانتیمتر 5/52قطر  تنه ستون  درنتیجهاست و 

که پیشتر از این و بدون توجه به پایه ستون مجاور آرامگاه اردشیر -کلی پایه ستون و قطر احتمالی تنه ستون 

سانتیمتر است که با توجه به  5/55ه ستون هخامنشی همخوانی دارد. ارتفاع این پای -دوم محاسبه شد

 5/55تا حدود -ارتفاع احتمالی پایه ستون صحنه را نیز توانمیمشابهت در محیط و قطر بخش تحتانی پایه، 

 (.10تصویر شماره بازسازی کرد)  -سانتیمتر
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 گوردخمه کیکاوس هایاتاقشیوه و پوشش سقف . 2-6

بخش  ترینقدیمیی و پایینی نیز با یکدیگر متفاوت است دهلیز باالیی که نوع پوشش سقف هر دو بخش باال

(، اما 22تصویر شماره با دهلیز گوردخمه خشایارشا است)  مقایسهقابل کامالًدارد و  ایگهوارهگوردخمه بوده تاق 

 شدهاضافه که پس از ساخت دهلیز فوقانی به مجموعه گوردخمه وجودبااینسقفِ اتاق پایین گوردخمه صحنه 

سقف دهلیزهای آرامگاه داریوش بزرگ  ایخرپشتهبا شیوه  مقایسهقابلبوده و  ایخرپشتهاست از نوع 

  (.23 شماره تصویراست)

فراوانی با آرامگاه پادشاهان  هایشباهتمنسوب به ماد، دارای  هایآرامگاهسایر  برخالفگوردخمه صحنه 

پوشش سقف هر دو دهلیز باال و پایین با  مقایسهقابل هاییوهشاعم از  هاییشاخصههخامنشی است. وجود 

در هر دو دهلیز باال و پایین،  هاتابوتچاله  قرارگیریدهلیز آرامگاه داریوش و خشایارشا، مصطبه و سکوی 

الگوها و تکنیک بکار رفته در تراش سنگ و مشابهتش با الگوهای بکار رفته در آرامگاه داریوش و خشایارشا، 

فروریخته  هایسرستونسقف ایوان و شکل و حالت اولیه  خوردهتراشناقوسی شکل، الوارهای  هایستونه پای

سازندگان گوردخمه صحنه از آرامگاه پادشاهان هخامنشی است. با توجه و استناد به این  الگوبرداریحاکی از 

اوس از جزئیات معماری آرامگاه گوردخمه کیک دهندگانسفارشاحتمال داد که سازندگان و  شودمی هاشاخصه

 .اندبوده بااطالعداریوش و خشایارشا 

 

 پیشنهادی آن بازسازیگوردخمه صحنه و  فروریخته هایسرستونتعیین نوع . 7

. سقف اندگذشتهگوردخمه صحنه توجهی نکرده  و از کنار آن  هایسرستونتاکنون پژوهندگان به بقایای 

نفوذ آب و برف و باران دچار فرسایش و تخریب شدید گردیده و  براثر مرورزمانبهایوان گوردخمه صحنه 

سقف ایوان گوردخمه و درست چسبیده به انتهای  ماندهباقیاست اما در  فروریختهزیادی از آن  ایبخشه

 رسدمیاست که به نظر  ماندهباقی هاسرستونفوقانی دیوار تحتانی ایوان، بقایای ناچیزی از یک اندام مرتبط با 

 (. 11تصویر شماره بوده باشند) هاسرستونمرتبط با  خوردهتراشو الوار  تیرهاشاهبخشی از بقایای 

سانتیمتر است. و از طول  47قطر بقایای این الوار مرتبط با سرستون در سمت راست و سمت چپ هر دو 

 20ز پهلوی دیگر سانتیمتر و ا 14سانتیمتر و از طول سمت چپی، در یک پهلوی آن  42سمت راستی 

این دو بقایای سرستون، بخشی از تیر  درواقعاست.  ماندهباقی( بیرونی سقف ایوان هایلبهبه سمت سانتیمتر ) 

در وضعیت و شکل  الوارها. امتداد این اندکردهمیعرضی بار ایوان را تحمل  طوربهکه  اندبودهحمال و الواری 

در اثر فرسایش  هاآنایوان امتداد و ادامه داشته است که قسمت عمده  اولیه سقف ایوان، تا نزدیک لبه بیرونی

از دوره هخامنشی و با توجه به ابعاد و  ماندهباقیمشابه و  هاینمونهو از بین رفته است. با توجه به  فروریخته

 (.12تصویر شماره زدیم ) هاآنباقیمانده آن، دست به بازسازی شکل اولیه  هایاندازه

که از پایه سمت چپی فقط ته رنگ آن  گیرندمیقرار  هاییستوندرست در قسمت باالی پایه  ارهاالواین 

سانتیمتر از ارتفاع آن باقیمانده است. محیط این پایه ستون از کف ایوان  18و از پایه سمت راستی  ماندهباقی

یعنی  -ی است تا حدود نیم مترناقوس هایپایهسانتیمتر است. اگر پایه ستون را که به شکل  218نزدیک به 

ادامه بدهیم، با توجه به قطر پایه  -مشابه هخامنشی هایپایهیک ارتفاع منطقی نسبت به قطر آن و با توجه به 

ستون و احتساب انحنای پایه و شالی ستون، قطر تنه ستون در محل تالقی با شالی ستون، چیزی نزدیک به 
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سانتیمتر است. اگر این تنه ستون را  47سقف  ماندهباقیضخامت الوار . از طرفی قطر و شودمیسانتیمتر  55

مستقیم زیر الوارهای  طوربه( با توجه به اختالف قطر و ابعاد) تواندنمیتا باال و زیر سقف بازسازی کنیم، تنه ستون 

سقف  ماندهیباق تیرهایشاهساده مکعبی روی تنه ستون و زیر  سرستونمرتبط با سرستون قرار گیرد. اگر 

از قطر تنه ستون در نظر گرفته شود که این  تربزرگایوان لحاظ شود، باید اضالع مکعب مربع سرستون کمی 

ایونیک  هایسرستون. کندمیوضع دارای ناهمخوانی و ناموزونی بوده و اختالف  ابعاد موجود را بیشتر نمایان 

از دو طرف هستند. با توجه به قطر  زدگیبیرونای یک دار گیردمینیز درجایی که تزیینات طوماری آن قرار 

تزئینات  قرارگیریبا احتساب محل  –یا امتداد سرستونی از نوع ایونیکعرض  بایدمی هاستونتقریبی تنه 

با قطر  هاییستونسانتیمتر باشد که به همخوانی الزم با تنه  100الی  90حدود -طوماری در دو سوی آن

( از سانتیمتر 48قطر باقیمانده الوارها )با دست یابد، اما در این وضعیت همخوانی خود را سانتیمتر  55تقریبی 

ناقوسی  هایستوننوع ایونیک در معماری ایرانی با پایه  هایسرستون. نکته دیگر اینکه کاربرد دهدمیدست 

سقف و محاسبه  خوردهتراش تیرهایشاهبا توجه به حالت و وضعیت الوارها و  شکل دارای عدم تناسب هستند.

 هایسرستونآن با  هایشاخصهو  هاویژگیدر سقف ایوان و مقایسه  هاآن قرارگیریابعاد آن و حالت عرضی 

 فروریخته هایسرستونحدس زد که  توانمیهخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید و تشابهات موجود، 

هخامنشی بوده باشند. از طرف دیگر این نوع از سرستون  هایسرستونگوردخمه صحنه بایستی از نوع 

تخت  هایستون، در هماهنگی کامل با پایه ستون ناقوسی شکل کف ایوان که مشابه پایه پیشنهادشده

 .گیردمیجمشید است قرار 
 

 از تخت جمشید بازماندهدیگر، با توجه به نمونه  ایزاویهبررسی از . 1-7

بعاد نمونه سرستون هخامنشی موجود در موزه ایران باستان که متعلق به بخش برای حصول اطمینان بیشتر، ا

 بدین قرار است: هااندازهکردیم.  گیریاندازهدقیق  طوربهجنوبی کاخ آپادانا است را برای مطابقت، 

 است.  سانتیمتر 103و  102 از زانوی گاوها -طول سرستون 

 سانتیمتر است.  179شت به هم هردو حیوان پ هایشاخنسبت به  -سرستونطول 

 سانتیمتر است. 39 تا کف فرورفتگی جای الوارها  هاشاخباالی  از -ارتفاع  سرستون

 سانتیمتر است.  5/72ارتفاع کلی سرستون، 

 5/33سانتیمتر است و عمق آن  48پهنای فرورفتگی میان گُرده دو گاو  یا همان جای قرار گرفتن الوارها 

گوردخمه  هایسرستونتعیین نوع  دربارهبنابراین، بخش اصلی این ابعاد که  (.13ویر شماره تصسانتیمتر است) 

بین دو گاو یعنی جایی که  فرورفتگی، اندازه پهنای شودمیو استفاده ما در اینجا واقع  موردتوجهصحنه بیشتر 

سانتیمتر است، این  48جمشید از تخت  ماندهباقیکه در این نمونه سرستون  باشدمی، گرفتهمیالوارها قرار 

با توجه به  نتیجتاً (مطابقت دارد.سانتیمتر 47با اندازه قطر الوار در سقف ایوان گوردخمه صحنه ) دقیقاناندازه 

مکعبی سقف ایوان و نیز پایه  تیرهایشاهو بقایای  هاشاخصهصورت گرفته و محاسبه ابعاد، اندازه،  هایبررسی

 فروریخته هایسرستونمشابه از دوره هخامنشی،  هاینمونهبا  هاآنن و مقایسه ناقوسی کف ایوا هایستون

هخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید بوده  هایسرستوناز نوع  قویاحتمالبهآرامگاه کیکاوس صحنه 

در بخش  تیرهاشاهو تنها بخش ناچیزی از بقایای الوارها و  اندفروریختهاست که در اثر فرسایش و مرور زمان 
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و  هاستونذکر است که تنها تفاوت بهاست.الزم ماندهباقیدر کف ایوان  هاپایهتحتانی سقف  ایوان و 

تصویر شماره است) هاآنهخامنشی در آزاد بودن  هایدخمه گاه کیکاوس صحنه نسبت به گورآرام هایسرستون

15.) 
 

 در گوردخمه کیکاوس صحنه  ایجادشدهتغییرات ثانوی . 8

ایران  ایصخرهمیان تمامی گوردخمه های  است که در دوطبقهگوردخمه صحنه دارای دو اتاق تدفینی در 

و  است ایگهواره( دارای سقفی با تاق همکف با ایوانذکر شد اتاق باالیی) ترپیش که همچناناست.  مانندبی

به نظر مکعبی در کف دهلیز فوقانی است.  ایچالهدارد و ورودی آن به شکل  ایخرپشتهدهلیز پایینی پوششی 

بخش گوردخمه است  تریناصلیو  ترینقدیمیکه دهلیز پایینی مدتی پس از اتاق باالیی که  رسدمی

دو چاله  غیرازبه -ا چاله تابوتی دیگرکه در ابتد دهدمیموجود در اتاق فوقانی نشان  هایدادهباشد.  شدهساخته

در بخش تحتانی آرامگاه موجود بوده است و سازندگان هنگام ساخت دهلیز پایینی، مجبور به  -موجود

. سه ضلع از چهار ضلع این چاله تابوت در بخش تحتانی دهلیز فوقانی موجود است و آثار اندشدهبرداشتن آن 

 -سانتیمتر از ارتفاع دیواره قبلی آن 27بعالوه -( نیز بر دو سوی دیواره رمچها ضلع)شدهبرداشتهو بقایای ضلع 

در بخش سردر ورودی اتاق زیرین آثار ضلع طولی  شدهاعمالاست. تراش و صیقل دقیق سنگ  ماندهبرجای

است. این  هماندباقیزدوده است اما در سایر اضالع، آثار آن  کامالًدر مجاورت سردر را  شدهبرداشتهچاله تابوت 

با ابعاد  مقایسهقابلسانتیمتر بوده و  80سانتیمتر عرض  205دارای اضالعی به طول  شدهبرداشتهچاله تابوت 

سانتیمتر بیشتر از دو چاله  27( است اما عمق آن سانتیمتر 80و عرض  215با طول کناری خود)  هایتابوتچاله 

 (.16و17تصویر شمارهکناری بوده است) 

که برای نهادن درپوش  ایآمدهپیشدارای درپوشی نیز بوده است. بخشی از لبه  شدهبرداشتهابوت این چاله ت

 لبه است. ادامه این ماندهبرجایکاربرد داشته بر دیواره تحتانی دهلیز  و موازات طول چاله تابوت قدیمی 

 تابوت چاله برداشتن از پس یا مانزهم سازندگان، دارد، وجود نیز کناری تابوت چاله دو هر پیرامون  آمدهپیش

، نظیرکمسازندگان در یک طرح جالب و  (.18تصویر شماره )اندداده ادامه دیگر چاله دو پیرامون را آن مذکور

داخل دیواره دو سوی دهلیز را کنده و در یک برش و فضای یک/چهارم بیضی، دو چاله تابوت برای دو تدفین 

کناری را پس از  هایتابوتسازندگان دهلیز پایین، چاله  یقینبهقریب احتمالبه. اندکردهو یا اضافه  اندساخته

در انتهای  شدهبرداشته. شیوه ساخت و طرز قرارگیری چاله تابوت اندساخته ترقدیمیبرداشتن این چاله تابوت 

سکویی که سطح آن از که چاله تابوت، داخل  صورتبدیندهلیز، مشابه آرامگاه داریوش و خشایارشا بوده است 

که دهلیز پایین مدتی پس از  کندمیو اثبات  دهدمینشان  هادادهاین  کف اتاق باالتر است قرار داشته است.

است بدین شکل که در بخش انتهایی  شدهاضافهو به مجموعه گوردخمه  شدهساختهساخت دهلیز فوقانی 

توسعه  -مانند سردابه ای -یز پایینی در ادامه آنو دهل ایجادشدهآن نقبی  کف دردهلیز فوقانی و درست 

اتاق پایینی اتاق  "اندداشتهکه اظهار ( 107: 1390گفته واندنبرگ) برخالف بنابرایناست.  حفرشدهو  شدهداده

اصلی گوردخمه بوده و صاحب اصلی آرامگاه در چاله بزرگ اتاق پایین دفن بوده و دو چاله باالیی از اقربای وی 

دفن بوده است و پس از  شدهبرداشتهباید گفت که صاحب اصلی گوردخمه در چاله تابوت قدیمی و  " اندبوده

برداشته شدن این چاله تابوت، پیکره یا تابوت صاحب اصلی گوردخمه بایستی به یکی از دو چاله تابوتی که 
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حتماالّ برای یکی از افراد خانواده و باشد و دومی ا شدهمنتقل، ایجادشدهدهلیز فوقانی  هایکنارهبعداّ در دیواره 

باشد. همچنین چاله تابوت بزرگ دهلیز پایینی که بعداّ به مجموعه گوردخمه  شدهگرفتهوی در نظر  اقرباییا 

احتمال دارد متعلق به یکی از افراد خانواده، خاندان، یا جانشینان و نوادگان صاحب اصلی گوردخمه  شدهاضافه

 (.19 هتصویر شماربوده باشد)
  

 معماری و تکنیک تراش سنگ در گوردخمه صحنه هایشاخصه. 9

تکنیک و شیوه تراش سنگ بکار رفته در اتاق پایینی گوردخمه نیز با نوع تراشی که در دهلیز فوقانی بکار 

کردن سطوح سنگ،  همواره. در تراش نهایی دهلیز فوقانی پس از تراش و باشندمیرفته باهم متفاوت 

و سقف و حتی  هاتابوتاتاق فوقانی، چاله  هایدیوارهاست آثار این صیقل بر  شدهزدهوی آن صیقل ر درنهایت

است. اما تکنیک تراش سنگ بکار رفته در دهلیز پایینی  مشاهدهقابل وضوحبهایوان گوردخمه  هایدیواره

اثرات صیقل نهایی سطوح  بخش ورودی دهلیز پایین نیز هایدیواره، بر دهدمیگوردخمه دو شیوه را نشان 

 دهدمیچاله تابوت اتاق زیرین نیز اثرات صیقل کامل را نشان  هایلبههمچنین دیواره داخلی و  شودمیدیده 

اتاق پایین دخمه، تراش با قلمی با دندانه  هایکنجو  هادیواره ویژهبهو  هابخشاما تراش بکار رفته در سایر 

دقت و ظرافت در تراش سنگ دیگر نیازی به صیقل نهایی آن نبوده است.  خاطر بهکه  دهدمیظریف را نشان 

داالن و دهلیز  هایدیوارهاست.  مقایسهقابلاین شیوه، با تکنیک تراش سنگ بکار رفته در آرامگاه خشایارشا 

ندانه ظریف با قلمی با د -دارند مانندبیآرامگاه داریوش بزرگ که صیقلی ماهرانه و  برخالف -آرامگاه خشایارشا

 (.6-20-21تصاویر شماره است) خوردهتراشو بدون صیقل نهایی 
 

 . نتیجه10

موجود، گوردخمه  عالئم، شواهد و هادادهدر این پژوهش و با توجه به  شدهانجام هایبررسیبا توجه به  

 سطحهمکه  کیکاوس صحنه در شکل و حالت اولیه خود دارای یک دهلیز و یک چاله تابوت تدفینی بوده است

پس از تکمیل و ساخت این دهلیز  زمانیمدتکه  دهندمینشان  هاداده است. شدهساختهبا ایوان گوردخمه 

اصلی، سازندگان، تصمیم به گسترش و توسعه گوردخمه گرفته و دهلیزی دیگر را به مجموعه گوردخمه اضافه 

ایی که چاله تابوتی شکل قدیمی وجود سکوی قدیمی و ج حدفاصل. سازندگان دهلیز جدید، در اندنموده

 اندشدهبنابراین ناچار  اندزدهداشته نقبی ایجاد کرده و دست به توسعه گوردخمه و اضافه کردن اتاقی دیگر 

متعلق به صاحب اصلی گوردخمه بوده از جای خود برداشته و  -طبق قرائن -را که ترکهنچاله تابوت قدیمی و 

، داخل دیواره دهلیز و درست در دو سوی مصطبه قدیمی نظیرکمهوشمندانه و  بتراشند. سازندگان در طرحی

. اندکردهبیضی، کنده و دو فضای تدفینی را به مجموعه دهلیز اصلی و فوقانی اضافه  چهارمیک صورتبهرا 

ای در سردابهسپس دهلیز پایین را مانند . اندبردهفضا حداکثر استفاده را بدین شکل و با این شیوه، از حداقل 

ورودی دهلیز پایین در کف اتاق فوقانی و در   . شیوه ساخت و تعبیهاندکردهزیر دهلیز فوقانی ساخته و اضافه 

با اساسی  هایشباهتاین گوردخمه دارای  .هوشمندی طراحان آن داردفاصل دو چاله تابوت نیز حکایت از حد

 ایصخره هایدخمه مالحظه با سایر گورقابلدارای تمایزات  حالدرعینهخامنشی و  پادشاهان هایآرامگاه

بوده  ایگهوارهاز نوع  -گوردخمهترقدیمیبخش -شیوه و نوع پوشش سقف دهلیز فوقانیمنسوب به ماد است. 

ش سقف دهلیز است. اما شیوه و نوع پوش مقایسهقابلدهلیز آرامگاه خشایارشا مشابه و  ایگهوارهو با شیوه 
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با پوشش  مقایسهقابلبوده و  ایخرپشتهاز نوع  شدهافزودهپایین که پس از دهلیز باالیی به مجموعه گوردخمه 

با ابعاد چاله  دهلیز باالیی هایتابوتاد چاله ابعاز سوی دیگر،  آرامگاه داریوش بزرگ است. ایخرپشته

سقف اتاق باالیی گوردخمه  ایگهوارهبدین ترتیب، شیوه  .است مقایسهقابلگاه داریوش بزرگ آرام هایتابوت

 یزدهل سقف و ،است مقایسهقابل آرامگاه داریوش با  هایشتابوتاما چاله  تقلیدشدهصحنه از آرامگاه خشایارشا 

اما  است یوشآرامگاه دار ایخرپشته یوهبا ش مقایسهقابل  شدهاضافهمجموعه گوردخمه  به ترسپسکه  یینپا

 دهدمیموضوع نشان  ینا .است مقایسهقابل یارشاآرامگاه خشا هایتابوتبا ابعاد چاله  هایشتابوتچاله  ابعاد

 یارشاو خشا یوشدار هایآرامگاهداخل  هاویژگیگوردخمه صحنه از ابعاد و  دهندگانسفارش یاکه سازندگان 

 ترقدیمیگرفت که زمان ساخت بخش  جهینت شودمی هاویژگیو  هاداده ینا توجه به ا. باندبوده بااطالع

 یزبوده است و دهل ازآنپس یاندک مدت یا یارشادوره خشا با زمانهم ی،فوقان یزدهل یعنیگوردخمه صحنه 

و با برداشته  یفوقان یزگوردخمه و دهل یلپس از ساخت و تکم شدهارائه یلو دال هادادهبا توجه به  یینیپا

 شدهافزودهبه مجموعه گوردخمه  -یارشاپس از دوره خشا یعنی -آرامگاه و توسعه یمیشدن چاله تابوت قد

  .است

سطوح  یتمام یی،که در تراش نها دهدمینشان  یزگوردخمه ن ییباال یزتراش سنگ بکار رفته در دهل یکتکن

بخش . سطوح سقف و دهدمیتراش را نشان  یکدو تکن یینپا یزاست. اما دهل هموارشده کامالًو  خوردهصیقل

 ینکه دقت و ظرافت تراش با ا دهدمیرا نشان  یزبا دندانه ر یاثرات تراش با قلم هاکنج ویژهبهو  یوارهااعظم د

تراش بکار رفته  یکتکن یینپا یزدهل یناز هم هاییقسمتکرده است اما بر  نیازبی یقلسطوح را از ص ،ریزقلم

 یرونیبخش ب هایدیوارهبر  یقلکه آثار ص یمعن یناست بد ییباال یزدر دهل شدهاستفاده یکمشابه تکن کامالً

و  یسطوح داخل یزو ن  یزدهل یکنار درگاه در بخش داخل هایدیوارهو  درو سر ییناتاق پا یدرگاه ورود

 یفوقان یزدهل ساختمیان یکه فاصله زمان دهدمیامر نشان  ین. اشودمی یدهاتاق د ینچاله تابوت ا هایلبه

  .دوره مشخص بوده است یککوتاه و در  تقریباًبه مجموعه گوردخمه  یینپا یزو افزودن دهلساخت  بازمان

 -گوردخمه های منسوب به ماد برخالف -نیز گوردخمه صحنه یینیو پا ییباال یزدر هر دو دهلتدفین جایگاه 

که  یبترت ینبد باشدمی یارشاو خشا یوشدار  ویژهبه یهخامنش هایآرامگاهبکار رفته در  یوهبا ش مقایسهقابل

 یبررس. اندشدهتعبیه یزدر ته دهل یسکو و مصطبه ا یرو بر یهخامنش هایآرامگاههمانند  هاتابوتچاله 

ساخت  یوهگوردخمه صحنه و ابعاد و اندازه و ش یوانسقف ا یو مکعب خوردهتراش تیرهایشاهالوارها و  یایبقا

 انضمامبه آن توسط نگارنده،  یشنهادیپ یو بازساز یز دوره هخامنشمشابه ا هاینمونهتطابق آن با  یزآن و ن

گوردخمه صحنه از نوع  یختهفرور هایسرستونکه  دهندمینشان  یوان،شکل کف ا یناقوس هایستون یهپا

با  .دهدمیبه آن  ایویژه ایگاهج یزآرامگاه ن یوانبالدار نقش شده در ا یگوبوده است.  یهخامنش هایسرستون

پس از داریوش تا اواخر و نیز زمان تقریبی ساخت بخش باالیی و قدیمی گوردخمه)  یلو اسناد و دال هاداده ینا

 یکو نزد رتبهعالیاز افراد  صحنه یکاوسکه صاحبان و سازندگان گوردخمه ک دریافت توانمی (دوره خشایارشا

مطابق الواح تخت . متعلق بوده باشد شایارتا خشا یوشساتراپ ماد در زمان دار ازجمله یبه خاندان هخامنش

(، یک پارسی به نام ویدرنه که از نزدیکان داریوش و جزء هفت تنی بوده که داریوش را در 1381بریانجمشید)

قیام علیه گئومات یاری کرده است در زمان داریوش تا خشایارشا ساتراب ماد بوده است. همچنین منابع دوره 
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بنا بر توصیه داریوش بزرگ، فرزندان و نوادگان  دهندمیکتیبه بیستون نشان بند نوزدهم  ازجملههخامنشی 

 .اندبودهاین هفت یاریگر داریوش تا پایان دوره هخامنشی از جایگاه ممتازی برخوردار 

 هاپیوست
 

 
 موقعیت جغرافیایی گوردخمه کیکاوس در شمال صحنه.   :1تصویر 

 

 
 (90ود و بررسی نگارنده. )مهرماه و دومین صع نما و ایوان گوردخمه صحنه: 2تصویر 

 

 
دید از دیوار تحتانی به  Bتصویر  دید از درگاه به دیوار تحتانی Aآن. تصویر  ایگهوارهو سقف  فوقانی دهلیز نمایی از: 3 تصویر

 (89رودی. منبع: )نگارنده، خرداد درگاه و
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 (92)نگارنده، خرداد :واره دو سوی دهلیز فوقانی. منبعوانی شکل درون دی هایتابوتنمایی از چاله  :4تصویر 

 

 
 (92(. منبع: )نگارنده، خرداد Bو ورودی دهلیز پایین)( Aنمایی از درگاه دهلیز فوقانی): 5 تصویر

 

 
 آن و موزون و چاله تابوت بزرگ تدفینی ایخرپشتهدهلیز طبقه زیرین گوردخمه کیکاوس صحنه با سقفی : 6تصویر 

 (90ارنده، مهر منبع: )نگ
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با انتهای مارپیچی.  هاییپیچکو  هایوغنقش نماد بالدار ایوان آرامگاه صحنه. تصویر وسط: گوی بالدار صحنه با  -7تصویر شماره 

 هابال( از روی هاشاخک( از این گوی بالدار ارائه داده است. در این طرح، یوغ) 210: 1381سمت راست: طرحی که هرتسفلد)

هستند. سمت چپ: بازسازی گوی بالدار آرامگاه  هابالبر اساس نقش ایوان، مماس با لبه  هایوغاین  کهدرصورتی رنددافاصله

 صحنه توسط نگارنده.
 

 
بر روی این مهر نماد بالدار با پیکره انسانی در (. Wu.Xin ,2005: 549)نقش مهری از دوره هخامنشی. منبع-8تصویر شماره 

 نماد دو ایزد یا مفهوم مختلف باشد. تواندمیاست که  شدهترسیمدون پیکره انسانی جداگانه بالدار ب کنارگویی
 

 
بر روی مهری از دوره هخامنشی. و مشابه سمت چپ: نماد بالدار صحنه. منبع: )نگارنده(. در مقایسه با نمادی بالدار  :9تصویر 

 (88: 1357منبع:) شهبازی، 
 

 
 ستون سمت راست ایوان صحنه و مقایسه آن با یک پایه ستون هخامنشی در جوار آرامگاه اردشیر پایه ماندهباقی :10تصویر 

 (92دوم. منبع: )نگارنده، خرداد 
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 (90ه صحنه. منبع: )نگارنده، مهر ایوان گوردخم سقف برمرتبط با سرستون  خوردهتراشبقایای الوارهای : 11تصویر 

 

 
مرتبط با سرستون گوردخمه صحنه. منبع: )نگارنده(. با توجه به  تیرشاهبقایای الوار و  شدهبازسازیطرح پیشنهادی  :12تصویر 

 سقف ایوان امتداد داشته است. هایلبهصحنه تا  هایسرستونالوار  هایباقیماندهمشابه،  هاینمونه
 

 
 ه ایران باستان. منبع: )نگارنده(انا، موزنمونه سرستون بازمانده از دوره هخامنشی یافته شده از بخش جنوبی آپاد :13تصویر 
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 ستون ایوان گوردخمه کیکاوس صحنه.سمت چپ: بقایای الوار مرتبط با سر :14تصویر 

 (90ش بزرگ. منبع: )نگارنده، مهر سمت راست: الگوی بکار رفته در ستون نمای آرامگاه داریو
 

 
ا توجه به بقایای الوارهای مرتبط با سرستون و شکل پایه گوردخمه صحنه ب هایسرستونبازسازی پیشنهادی : 15تصویر 

 . منبع: )نگارنده(هاستون
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در این بخش یک چاله  دهندمینشان  عالئم(. 92بخش تحتانی دهلیز باالیی گوردخمه صحنه. منبع: )نگارنده، خرداد : 16تصویر 

 .اندشدهبه برداشتن آن  تابوت دیگری وجود داشته که سازندگان اتاق پایینی دخمه مجبور
 

 
. منبع: )نگارنده(. آثار و رد ضلع عرضی چاله تابوت قدیمی بر شدهبرداشتهبخشی از ضلع سمت راست چاله تابوت  :17تصویر 

 است. شدهبرداشتهاما در ضلع مقابل با دقت بیشتری  ماندهبرجایدیواره سمت راست چاله تابوت 
 

 
است. منبع: )نگارنده،  که  جهت نهادن درپوش کاربرد داشته هاییلبهو  شدهبرداشتهه تابوت نمایی از وضعیت چال :18تصویر 

 (92خرداد 
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(. شیوه ساخت و طرز قرارگیری چاله تابوت 92. منبع: )نگارنده، خرداد شدهبرداشتهنمایی دیگر از وضعیت چاله تابوت  :19تصویر 

که چاله تابوت داخل سکویی که سطح آن از کف اتاق  صورتبدینرشا بوده است ، مشابه آرامگاه داریوش و خشایاشدهبرداشته

 باالتر است جای داشته است.
 

 
دو نمونه از دو گونه تکنیک تراش سنگ در گوردخمه صحنه. اثرات صیقل بر دیواره کناره چاله تابوت : 20تصویر 

 : )نگارنده(منبع(. Bدهلیز پایین) کنجو ( و اثر تراش با قلمی با دندانه ریز بر دیواره A)شدهبرداشته
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اتاق  هایدیواره برسنگ( اثر صیقل Bتکنیک تراش سنگ و اثرات صیقل بر سردر و کناره داخلی درگاه دهلیز پایین) :21تصویر 

 (. منبع: )نگارنده(Aباالیی)
 

 
یر راست:  نمایی از دهلیز آرامگاه خشایارشا با دهلیز فوقانی گوردخمه صحنه. تصو ایگهوارهتصویر چپ: قوس و تاق  :22تصویر 

 (92، خرداد91بع: )نگارنده، آبان . منایگهوارهتاقی 
 

 

دهلیز آرامگاه داریوش  ایخرپشتهدهلیز پایین گوردخمه صحنه در مقایسه با شیوه  ایخرپشتهتصویر چپ: شیوه  :23تصویر 

 (92، خرداد91بع: )نگارنده، آبان بزرگ)تصویر راست(. من
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 (208: 1381صحنه. منبع: هرتسفلد) پالن، نما و برش طولی و عرضی از گوردخمهسمت راست:  :24تصویر 

 از آرامگاه کیکاوس صحنه بر اساس ارزیابی جدید. منبع:) نگارنده( طولیبرش سمت چپ: 
 

 منابع  
 فرزان. (، امپراتوری هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، تهران، نشر1381بریان، پی یر)

(، ایران در گذشته و حال، ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره ای، تهران، شرکت 1388جکسون، ویلیامز آبراهام والنتاین)

انتشارات علمی و فرهنگی. 

 ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.  (، تاریخ1345میخائیلوویچ)دیاکونوف، ایگور 

(. نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشید، ترجمه هوشنگ غیاثی نژاد، تهران، انتشارات گنجینه هنر. 1381رف، مایکل)

 (، زندگی و جهانداری کورش کبیر، انتشارات دانشگاه شیراز. 1349شاپور شهبازی، علی رضا)

 هخامنشی.(، نقش رستم فارس، شماره هشتم، انتشارات بنداد و تحقیقات 1357شاپور شهبازی، علی رضا)

(، سفر به ایران، ترجمه نور صادقی، تهران، چاپخانه روزنامه نقش جهان.1324فالندن، اوژنی. کوست، پاسکال)

(، هنر ایران در دوره ماد و هخامنشی، ترجمه عیسی بهنام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 1371گیرشمن، رومن)

م، ترجمه محمد معین، تهران، موسسه انتشارات نگاه. (، ایران از آغاز تا اسال1386گیرشمن، رومن)

(، باستان شناسی ایران باستان، ترجمه عیسی بهنام، انتشارات دانشگاه تهران. 1390واندنبرگ، لویی)

(، تاریخ ایران بر بنیاد باستان شناسی،  ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار 1354هرتسفلد، ارنست)

 ی. مل

(، ایران در شرق باستان، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ و 1381هرتسفلد، ارنست)

دانشگاه شهید باهنر کرمان، تهران. 

همدان،  (، پایه ستونهای ده بوزان و تاق بستان، ترجمه یعقوب محمدی فر و نگار مبارک زاده، مجله فرهنگ1381هوف، دیتریش)

 .   28سال هشتم، شماره 
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