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 -9استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران.
 -1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران.

چکیده
هنر هخامنشی تجسمی از شییوه تکریر هخامنشیی اسیت ،زییرا هیه تیالش آنهیا بیرای بیرای
سازماندهی یک امپراطوری عظیم و ایجیاد ارزش هیای ههیانی ،ایین هنیر را بیه هنیری منسیجم،
ایستا ،برنامهریزی شده و دارای الگوهایی متعالی تبدیل هرده بود .هخامنشیان با آمیزش هنرهای
مختلف سبک ویژهای در معماری و شمایل نگاری در خاستگاه خیوی ،،پیار  ،بنییان نهادنید.
در نق ،برهستههای تخت همشید صحنههیایی از مراسیم و مناسیک راییر در پایتخیت شیاهان
هخامنشی وهود دارد هه عموماً پیرره پادشیاه ،هیانون اصیلی هیر صیحنه اسیت .در ایین هنیده
هاریهای زیبا هه بر دل هوه نق ،بسته دستههای آورنیداان هیدایا ،صیحنه بیار عیام پادشیاه و
دیگر نقوش برهسته مربوط به آرامگاه به نمای ،اذارده شده است .این هنده هیاری هیاریهیا
درعین حال هه همگی حرایت از تبحیر و مهیارس سین

تراشیان دارنید هیر ییک اوشیهای از

مراسم و وقایع سیاسی مذهبی آن دوران را به نیز نمای ،میاذارند.
واژههای کلیدی :هخامنشی ،هنر ،نمادها ،با زتاب.

* نویسنده مسؤول

dr.fazeli2002@yahoo.com
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مقدمه
هنر ایران در عهد هخامنشیان عمدتاً بر پایه بزراداشیت مقیام پادشیاهان ایین سلسیله اسیتوار
بوده است .هنر این عصر ترهیبی اسیت از هنیر اقیوام اونیااونی هیه تیابع پارسییان بیوده انید و
هخامنشیان با بهره ایری مناسب از این هنرهای مختلف و ریختن همه هلوههیای هنیری اقیوام و
ملل مختلف در یک قالب به هنر خود اعتال بخشییدهانید .از دیگیر هلیوههیای هنیری ایین دوره
رواج هنر هنده هاری ،حجاری ،پیرر تراشی ،فلزهاری و هاشی سازی است .آثیار برهیا مانیده
عمق پیشرفت هنرمندان ایرانی را در این رشتههای هنری به تصویر میهشند .نق ،برهسیتههیای
تخت همشید نیز در زمره انجینه هنر دوره هخامنشی به شمار میروند هه هر یک مجموعیه ای
از تصاویر غنی و نقوش دوران هخامنشی را به نمای ،میاذارند و عالوه بر آن اویای بسیاری
از آداب و رسوم رایر در دربار هخامنشی اند.
طرح مساله
در نق ،برهستههای تخت همشید صحنههایی از مراسم و مناسک رایر در پایتخت شیاهان
هخامنشی وهود دارد هه عموما پیرره پادشیاه ،هیانون اصیلی هیر صیحنه اسیت .در ایین هنیده
هاریهای زیبا هه بر دل هوه نق ،بسته دستههای آورنیداان هیدایا ،صیحنه بیار عیام پادشیاه و
دیگر نقوش برهسته مربوط به آرامگاه به نمای ،اذارده شده است .این هنده هیاری هیاریهیا
درعین حال هه همگی حرایت از تبحر و مهارس سین

تراشیان دارنید هیر ییک اوشیه ای از

مراسم و وقایع سیاسی مذهبی آن دوران را به نیز نمای ،میاذارند .از میان هنرها ،هنر معماری
و هنرهای وابسته به آن اهمیت بسیاری داشت دلیل این امر آن بود هه حرومت هخامنشی فقی
نیازمند هنری بود هه بتواند عظمت پادشاهان و بیه طیور هلیی امپراتیوری را نمیای ،دهید .هنیر
معماری به خوبی میتوانست این نیاز حرومت را برآورده سیازد .در معمیاری هخامنشیی آن یه
بی ،از هر چیز دیگر به چشم میخورد شروه و عظمت قصرهای سلطنتی است و این شروه بیر
دوشهای فرسوده مردم قرار ارفته بود .از این مییان مییتیوان بیه هیا هیوروش در پاسیارااد
اشاره هرد و دیگری ها داریوش در شوش و تخت همشید.
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هخامنشیان
در اوایل هزاره اول ق .م ،.شاخهای از اقوام آریایی به نام پار ها ،به ایران وارد شدند .آنان
هنگامی هه به نیواحی هنیوبی ارومییه هیه نزدییک بیه قلمیروی اورارتویییان بیود رسییدند و از
نبردهای آنان با آشوریان ارفتار صدماتی شدند ،به نواحی هنوبی تر سیرازیر و بیه قلمیرو اییالم
وارد شدند .سرانجام در حدود سال  011ق .م .ییا همیی بیشیتر ،در ناحییه پارسیوماش ،واقیع در
دامنهها ی فرعی سلسله هبیال بختییاری در شیرق شوشیتر و لرسیتان امیروزی ،در دو سیوی رود
هارون و مسجدسلیمان امروزی مستقر شدند .ایالم احتماالً برای استکاده از این قوم تازه نکی

و

برای هلوایری از حملههای احتمالی آشور ،از استقرار پیار هیا در سیرزمین خیود هلیوایری
نررد .اقوام پارسی ،همزمان با ستیز مادها به سرهردای دیاهو با آشور ،بیرای رهیایی از سییطره
آنان در صدد هسب استقالل برآمدند .هرودوس قبایل پارسیی را ایین اونیه بیر مییشیمارد-9 :
پازاراادی -1 ،ماراخی -3 ،ماسی  -4 ،پانتیالیه -5 ،دروزی -6 ،ژرمنیی ،دائین -7 ،میارد-0 ،
دروپیک -1 ،سااارتی.
مهمترین این قبایل پازاراادیها بودند هه عشیره هخامنشیی نییای هخامنشییان از مییان آنیان
بود .برای اولین بار در تاریخ در دورهای از نبردهای بین آشوریان به سیال  095ق م .و در اسیناد
آشوری با نام قوم پار  ،ساهن در پارسوماش ،شناسایی شده است .یک قرن بعد؛ یعنیی زمیانی
هه آشور از یک سو با ایالم در ستیز بود و از سوی دیگر نیروی خود را بر بابل تحمیل میهیرد
و در واقع منطقهای آشوب زده بود ،هم نین به دنبال ضیعف اییالم بیه تیدریر پیار هیا تحیت
ریاست هخامن 675-711( ،ق م) پایههای حرومت خود را پایه ریزی هردند .بیه همیین دلییل
سلسلهای هه بعدها تشریل شد نام خود را از نیای بزرگ ارفت (اومستد .)143 :9371 ،به دنبال
ضعف ایالم ،پار ها هه قبالً پارسوماش را از آن خود هرده بودند ،شهر انزان یا انشان را نییز از
قلمرو این حرومت هدا هرده بر قلمروی خود افزودند .انشان در شمال شرقی شوش ،در ایالیت
فار  ،نزدیک شیراز ،در هلگه مرودشت امروزی واقع بوده است .این شهر از لحاظ قیدمت بیا
شوش برابری میهرد و در اواخر هزاره سوم ق م اهمیت خود را هسیب هیرده بیود (تیوینبیی،
.)71 :9375
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پ

از هخامن ،،فرزندش چی ،پی 641-675( ،ق م) در پارسوماش و انیزان حرومیت را

در دست ارفت و نام شاه انشان را بر خود نهاد .فره و رتی ،فرمانروای مادی ،حرومیت چیی،
پی ،را به رسمیت نشناخت ،امیا در نبیرد و هنی

هیایی هیه بیا سیراها و آشیوریهیا داشیت و

سرانجام هم شرست خورد ،چی ،پی ،از فرصت استکاده هرد و خود را از تابعیت مادها بیرون
هشید و سرا نجام ایالت پارسه یا پار
ترتیب پار ها بر قسمتی از ایالم و پار
پییار

(فار

هنیونی) را نییز بیر متصیرفاس خیود افیزود بیدین

تسل یافته ،نیروی مهمی را تشریل دادند .سپ

شیاه

قلمییروش را بییین دو پسییرش آریارمنییه و هییوروش اول تقسیییم هییرد .پارسییوماش از آن

هوروش اول ( 505-691ق.م) و پار

از آن آریارمنیه شید .از آریارمنیه لیوی زرینیی بیه زبیان

پارسی باستان و خ میخی به دست آمده هه در آن ،او خود را «پادشاه سرزمین پیار » دانسیته
است (داندامایف.)14-10 :9305 ،
 کوروش کبیر ،بنیانگذار امپراطوری هخامنشیهوروش دوم هه بعدها به هوروش هبیر معروف شد ( 531-551ق.م) بنیانگیذار امپراتیوری
عظیم و وسیعی اسیت هیه تیا آن زمیان در ههیان بیی سیابقه بیود اایر نیام هیوروش بیه معنیای
«خورشید» را هه پلوتارک در هتاب خود آورده است بپذیریم ،نامی با مسیما بیوده اسیت ،زییرا
دوره حرومت وی درخش ،خاص داشت هه سرزمین پهناوری را تحت الشعاع خود قیرار داده
بود به همین دلیل نیز ،درباره او افسانههای دور و درازی ساخته و پرداخته شده است.
هوروش در دوره حرومت محلی خود به اقداماس مهمی دست زد هه عبارتند از:
 -9توسعه شهر پاسارااد و عظمت بخشیدن به آن در ایالت پارسه (پار ) این شیهر هیه بیه
نام قبیله پاساراادی ،همان قبیلهای هه هخامنشیان از آن برخاسته بودند نباشد ،نمیادی از برتیری
این قبیله و نیز ایجاد هانون قوم پارسی شد؛ این شهر را میتوان اولین پایتخت پار ها نام نهاد.
 -1اردآوری قبایل اونااون پارسی و ایجاد وحدس و یرپارچگی در بین آنیان ،تیا بتوانید
از قوای همه پار ها برای رویارویی بیا مادهیا سیود هویید؛ زییرا قباییل پارسیی از فرمیانروایی
مادها ،هه خود را برتر از پار ها میدانستند ناراضی بودند.
 -3اقوام مهم دیگر هوروش نزدیری با نبونید ،شیاه بابیل بیود هیه پی

از نیابودی آشیور و

نیروی روز اف زون مادها ،بیمی سخت بر بابیل حرمکرمیا شیده بیود .نبونیید طیی تمیا هیایی بیا
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هوروش قرار اذاشت هه مادها را طی هنگی در شمال بین النهرین سرارم هنید تیا وی بتوانید
از داخل نیروی آنان را مضمحل سازد؛ این آغاز هار نابودی مادها بود.
 هنر معماریهنر معماری در قالب موضوعاس ساختمان اغلب به عنوان نمادهای فرهنگیی و سیاسیی و بیه
عنوان آثار هنری درک میشوند .تمدنهای تاریخی اغلب با بقای دسیتاوردهای معمیاری نظییر
اهرام ثالثه مصر و تخت همشید در ایران شناخته شدهاند .زبان آفیرین ،در اثیر هنیری پیونیدی
فشرده با شرل ظاهری آن یا در یک هالم با سبک آن دارد .به بیان دیگر ،سبک هر اثیر هنیری
تابعی از دوره تاریخی آن اثر است.هلید شناخت آثار هنری مطالعه موضوع و نیوع نمیادپردازی
مورد استکاده در آثار هنری است (ااردنر 915 :9365 ،و  .)935هنر معمیاری هخامنشیی ،ماننید
معماری یونانی از هماهنگی و تناسب خاصی برخوردار اسیت و پادشیاهان هخیامن ،بیه منظیور
اتمام طریها و برنامههیا ی بیزرگ معمیاری و سیاختمانی هیه در واقیع نمیودار قیدرس تسیل و
عظمت آنها محسوب میشود .در تمام قلمرو و امپراتوری پهناور خیود ،هنرمنیدان و صینعتگران
آزموده و مورد نیاز را هسیتجو مییهردنید و در ایین مییان حجیاران زبردسیت یوییانی بیی ،از
سایرین نق ،داشتهاند .مهمترین ابنیه این دوران را ها خیای عظییم و باشیروه شیاهان تشیریل
میدهد .تاریخ معماری این ها ها احتماالً از ابتدای قرن هکتم پی ،از میالد شیروع مییشیود و
در این زمان است هه قبایل ایرانی از حال چادرنشینی به حال نیمه شهرنشینی در میآیند .شیرل
ترامل یافته ها ها در عصر هخامنشی به ویژه در پاسارااد ،شوش و تخت همشید هیه همگیی
با تناسب خاصی بنا شدهاند دیده میشیود .همیان طیور هیه آثیار معمیاری تخیت سیلیمان نشیان
میدهد یری از عناصر مهم معماری این عصر ایجاد صکحه مصینوعی اسیت هیه پشیت بیه هیوه
داشته و روی آن اقامت ااه مستحرم شاه را میساختند .مجمیوع ایین سیاختمانهیای پاییه بلنید
نشان میدهد هه معماران با چه هسارس و مهارتی ،هوش ،هرده اند ها ها و بناهیای مختلیف
این عصر را ،روی این صکحهها طوری بسازند هه هم از دور و هم از نزدیک منظره بسیار زیبا و
چشمگیری به آنها بدهند (سرفراز 930 ،937 :9309 ،و .)995
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 ریتونهای هخامنشیدر میان آثار هنری هخامنشیان ،ریتونها های خاصی را به خود اختصاص داده و با ویژایی
مختص خود این آثار هنری ،از چگونگی هنر درباری هه در حقیقت نوعی تجمل پرستی اسیت
ما را آااه میسازد .ریتون هه یک واژه یونانی است معمیوالً بیه ظرفیی اطیالق مییشیود هیه از
بخ ،قدامی انسان و یا حیوان و از یک ظرفی به شرل شا هه در قسمت تحتانی ظرف به هیم
متصل میشوند تشریل میاردد .این نوع ظرف هه هی تییتهیا از آن بیه نیام «بیبیرو» در اسیناد
تاریخی خود یاد نموده اند چه در اعصار پی ،از تاریخ و چه در دورانهای تیاریخی پیوسیته در
مراسم دینی و سایر تشریکاس درباری مورد اسیتکاده قیرار ارفتیه و غییر از میوارد فیوق هیاربرد
دیگری نداشته است .ریتونهای سکالین ،در ایران از قدمت بیشتری برخیوردار بیوده و از هیزاره
چهارم پی ،از میالد تا بعد از عضر هخامنشیان نیز موهودییت خیود را بیا همیان ویژایی حکی
نموده اند .بهترین ریتونها را هه با شیوه و سبک درباری ساخته شده اند در عصیر هخامنشیی از
طال ،نقره ،مکرغ ،آهن ،سکال و شیشه با ویژای خاصی ظاهر شده و از نظر سبک ریتیون سیازی
و آثار هنری این عصیر هیای بی

مهمیی را در مییان سیایر آثیار تجمالتیی و صینعتی بیه خیود

اختصاص داده است .در ساخت ریتونهای هخامنشی ،نهایت ظرافیت هیاری ،دقیت و اسیتادی
رعایت شده و هنرمندان در این رشته هنری نییز از نظیر خالقییت و مهیارس ،برتیری هنیری ایین
عصر را نسبت به دورههای پیشین هامالً مشخص و روشن نموده است .یریی از زیبیاترین نمونیه
این ریتونها به ضرب چر ،از طالی خالص سخته شده و احتماالً از همدان یافیت شیده اسیت
در میان ریتونهای هخامنشی از ویژای و زیبایی خاص برخوردار میباشد .ایین شیاهرار بسییار
ارزنده را امروزه در موزه ملی به معرض نمای قرار داده انید ایین ریتیون طالییی هیه مشیتمل بیر
مجسمه شیر بالدار و متصل به هامی بلند است ،بدنه آن مزین به خطوط شیار دار افقیی برهسیته
بوده ،اطراف لبه باالی آن دارای نق ،الهای معمول در نقوش هخامنشیی بیه نیاک ایلهیای
نیلوفر آبی و نق ،زنجیرهای است .بالهای شیر تا موازاس اوشهیای آن بیاال آمیده چگیونگی
صورس ،اردن ،دهان ،دندان ،چشم ،بینی و پنجههای هلو انداخته شیر با نقوش برهسیته متعیدد
تخت همشید ،از نزدیک قابل مقایسه است .بلندی این ریتون  13سانتیمتر و طیول آن در ههیت
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سیر و دم شییر  19سیانتیمتر و پهنیای زییرین بدنییه آن  0سیانتیمتر ،قطیر دهانیه بیاالی ریتییون 91
سانتیمتر و وزن آن  9075ارم است (سرفراز.)954 ،941 ،931 :9309 ،

شکل  1ریتون

 فر کیانینماد فر هیانی هه اشتباهاً به نماد فروهر  fravahrمشهور است نشان پیرر بالیداری اسیت هیه
در دیدااه متداول باستانشناسان و ایرانشناسان نماد اهورامزدا اسیت .نمیاد خورشیید بالیدار در
فرهن

خاورمیانه و در تمدن مصر ،سیوریه ،و آشیور تیاریخی طیوالنی دارد و نمیاد فیر هییانی

اقتباسی از آن است .نامیدن این نماد به عنوان نماد فروهر به قرن نوزدهم مییالدی برمییایردد و
مدرهی دال بر این هه این نماد وابسته به دین زرتشتی باشد وهود ندارد .دانشمندان همیواره در
مورد نماد فروهر اختالف نظر داشتهانید .بسییاری از نوشیتههیای علمیی ،ایین نمیاد را اهیورامزدا
میدانند ،اما در دین زرتشت ،اهورامزدا انتزاعیی اسیت و هیی تصیویری بیرای او قائیل نیسیتند.
تصویر انسانی باالی نماد بالدار ،هی هویت خاصی نیدارد و هیی میدرهی هیم دال بیر ایینهیه
تصویر زرتشت باشد ،موهود نیست (شهبازی 47 :9304 ،و  )54علیرضا شاهپور شهبازی باسیتان
شنا

ایرانی در هتاب راهنمای مستند تخت همشید این نماد را فر هیانی معرفی میهنید و نیام

نماد فروهر را نامی اشتباه بر میشمرد هه به اشتباه راییر شیده اسیت (زریین پیوش 19 :9304 ،و
 .)11هارولد بیلی ،زبانشناسی زبانهای ایرانی ریشه این واژه را از ریشیه ایرانیی ( var-پوشی،،
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محافظییت) و ( fra-پیی

رانییدن) میییدانیید و معنییی اصییلی اولیییه واژه فروهییر را «دالوریِ

حکاظتهننده» عنوان میهند.
این واژه در زبان اوستایی فْیرَوَشی ) ،(fravashiدر زبان پارسی باستان فْیرَوَرتی )،(fravarti
و در پارسی میانه زبان پهلوی فْیرَوَهْیر ) (fravahrخوانده میشیود .در پارسیی میانیه شیرلهیای
دیگیر ایین واژه بیه ایینصیورس هیاربرد داشیتهاسیتfraward, frawahr, frōhar, frawaš, .
frawaxš

نخستین نماد فر هیانی (فروهر) ،احتماالً منشأ بینالنهرینی داشته هه با نماد مصیری در آشیور
باستان درهم آمیخته است .هنر آشوری هم این نمیاد بالیدار را بیا «حماییت الهیی» شیاه و میردم
مرتب می داند .این نماد هم با پیرر انسانی و هم بدون پیرر انسانی دییده مییشیود .بیدون پیریر
انسانی ،نمیاد خورشیید و بیا پیریر انسیانی ،نمیاد آشیور ،اییزد آشیوریان اسیت و در بسییاری از
هندههاریها و مُهرها به چشم میخورد (زرین پوش.)13 :9304 ،
 فروهرفرّ از واژاان پُر بسامد در زبان اوستایی و پهلوی است .با این وهود برخی از دانشوران فرّ را
«بازماندهای از واژاان مادی میدانند.

شکل  2فروهر
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فرّ در نام «فَرَورتی »،هه پ

از دیااُهو (پاییهایذار حرومیت مادهیا در همیدان) بیه قیدرس

رسید نیز آمده و فردی به همین نام در زمان پادشاهی داریوش هخامنشیی در شیهرباننشیین میاد
علیه سلطه پارسیها شورش هرده است ».در سن

نوشتههای هخامنشیی سیخن از فیرّه بیه مییان

نیامده است ،ولی این واژه در ترهیب نام هیای خیاص آن دوران بیه هیار رفتیه .ماننید اَرتیهفرنیه
«دارندهی فرّه راستی» و ویندَفرنه «دریافت هننده فرّه» .با تریه بر این شواهد شیاید برابیر فیرّه در
پارسی باسیتان فرنیه ) (Farnahمییبیوده اسیت .بنیابراین هیر «فیر» در اسیامی میادی و پارسیی
نمیتواند تصادفی باشد ،بلریه حیاهی از آایاهی میادان و هخامنشییان از چنیین مکهیومی اسیت
(بییوی  31 :9304 ،و  .)35در مییتنهییای پهلییوی ف یرّه بییا «خویشییراری» هییم معناسییت و چنییین
خویشراریی به معنای انجام دادن وظیکه و هاری است هه به افراد سپرده شده است .بنابراین فیرّ
هر انسان را به انجیام هیارش توانیا مییسیازد و سیبب نییک بختیی مییایردد و انسیانهیا «اایر
خویشراری خوی ،را خوب به های نیاورند ،فرّه از آنان روی میتابید و نییکبختیی ترهشیان
میهند (آموزاار.)33 :9315 ،
 پیکار شاه و شیراز آنجایی هه ایزدان هند و ایرانی هارهردی اهتماعی داشتند (مانند میترا) به تبع آن شیاهان
هم قدرتی مشابه آنها پیدا میهننید .و بیدین ترتییب زمینیه پییافرنیدن نظیام شاهنشیاهی آمیاده
میشود.
پادشاهان هخامنشی خود را نایب السلطنه اهورامزدا معرفی مینماینید و ایین اییده در سین
نگاریهای آنها بازتاب بسیار یافته است .ایشان برای این خلق شدند تا بشریت را سرور بخشند.
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شکل  3پیکار شاه و شیر

«ااهی در هتبیهها اکته میشود هه این مقام را اهورامزدا به من ارزانیی داشیت و ییا مین بیه
یاری اورمزد شاه شدم»( .شهبازی 57 :9304 ،و .)914
 پیکار شیر و گاوهمواره هتیبههای هخامنشی به سه زبان ایالمی ،پارسی باستان و بابلی نوشته مییشید؛ افیزون
بر این در تصاویر پلران آپادانا هه آیین بار عام داریوش را نشان مییدهید ،ایالمییان در ردییف
دوم و بالفاصله پ

از مادیها (هه با هخامنشیان خویشاوند بودند) تصویر شده اند و ایین نرتیه

اویای هایگاه آنان در سلسله مراتب قدرس است.
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شکل  4پیکار شیر و گاو

در حجاریهای پلرانهای تخت همشید و مدخل اصلی هیا هیا صیحنه سیتیز شییر و ایاو
حک شده است .این نق ،برهسته به «صحنه شیر و شرار» هم تعبیر شیده و  16بیار در تمیام بنیا
تررار میشود .نق ،تصویر شیر شرزهای را نشان میدهد هه دنیدانهیای ،را در هکیل (عقیب)
ااو نری فرو برده و ااو سرش را براردانده و شیر را با شگکتی مینگرد نگیاره فیوق هیم هنبیه
تزیینی دارد و هم معنایی نمادین از آن افیاده مییشیود .امیام مکهیوم آن بیرای باسیتانشناسیان و
پژوهنداان معماست (بوی .)956 :9304 ،
 پرنده بالدار در باور پارسیشییاهین در مصییر نمییاد قییدرس و هییالل فرعییون بییود .پَرهییای آن نمییاد راسییتی و اشییودای
بالهای ،نمادی از استره ی روی و پرواز به سوی آسمان تلقی میشد .شیاهین پرنیدهای اسیت
بلند پرواز و وهودش عجین با ایزدان آفتاب است .شاهین در یونیان باسیتان بسییار میورد عالقیه
زئو

(خدای خدایان) بوده و رومیان نیز این پرنده را نماد قدرس فراوان خود و عالمت پیرچم

خوی ،هردند (یاحقی .)171 :9375 ،شاهین نیامی پارسیی اسیت و نیامهیای دیگیر ایین پرنیده
شهباز ،شاهباز و باز است.
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شکل  5پرنده بالدار

شاهین در ایران از دیرباز مورد توهه بوده است .سکالهای سیلک مُنَقَّ ،بیه نقی ،شیاهینند.
در عیالم ،این پرنده یری از نمادهای اینشوشینک ،خدای ملّی شهر شوش ،بود و مظهیر عناییت
ایزدی تلقی میاشت.
بر روی بشقاب زرین منسوب به مادان نق ،شاهین به زیبایی ترسیم شیده اسیت هخامنشییان
عقاب (شاهین) را پرندهای نیرومند و نشانه برتری ،شیروهمندی و پییروزی مییدانسیتند (ملیک
زاده بیییانی .)59 :9335 ،بسیییاری از سییر سییتونهییای تخییت همشییید بییه شییرل عقییابهییای بهییم
چسبیده اند .شاهین در هنر هخامنشی نماد پیروزی و هره

مظهر ناهامی بود ،اما نقی ،هیر دو

توأمان در سرستونها دیده میشود .هخامنشیها پرچم خود را به نق ،شاهین مزین هرده بودند
و این مطلب را مورخانی چون انزنکون ازارش هردند ( وها.)94-1 :9343 ،
 نگهبانان چهاربالامروزه درباره آرامگاه هورش بودن مقبره سنگی تردیدی نیسیت ،ولیی دربیاره نسیبت دادن
نگاره بالدار به هورش هنوز تردید وهود دارد .تا نیمه نخسیت سیده نیوزدهم برفیراز ایین نقی،
برهسته هتیبهای وهود داشته هه اردشگران فرنگی از آن یاد هردند .پژوهنداانی هیه نقی ،را
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از آن هورش پارسی میدانند ،مهم ترین استداللشان همین هتیبه است هیه اهنیون چییزی از آن
باقی نمانده است (شهبازی 955 :9304 ،و .)91

شرل  7نگهبان چهار بال
علی سامی نگارهنده پاسارااد را به هورش نسبت میدهید و بیالهیای آن را نمیاد نیریی و
فروهر او تلقی میهند .وی بر این باور است هه بالهای بیاز نشیانگر علیو روی و منزلیت معنیوی
هورشاند.
بنابراین سامی معتقد است هه این نقشه برهسته الوهیت و روحانیت هورش را میینمایانید و
فروهر یا همتای روحانی و همزاد معنوی اوست (سامی 45 :9375 ،و .)41
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نتیجهگیری
بر پایه آن ه اکته شد میتوان نتیجه ارفت هه هخامنشیان با آمیزش هنرهای مختلف سیبک
ویژه ای در معماری و شیمایل نگیاری در خاسیتگاه خیوی ،،پیار  ،بنییان نهادنید .ایین سیبک
اویای سیطره آنها بر دنیای آن زمان بود و به شرلایری شیوهای همگن از هنیر و معمیاری در
دوره زمامداری داریوش انجامید هه در خلیق آن هنرمنیدان سیرزمینهیای تحیت تسیل سیهیم
بودند .در نق ،برهستههای تخت همشید صیحنههیایی از مراسیم و مناسیک راییر در پایتخیت
شاهان هخامنشی وهود دارد هه عموما پیرره پادشاه ،هانون اصلی هر صحنه است.
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