ﺗﻨ ﭼﻮﮔﺎن
ﺗﻨ ﺗﺎرﯾﺨ ﭼﻮﮔﺎن در  23ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﮐﺎزرون و روﺑﺮوی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﯿﺸﺎﭘﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه و رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﭘﻮر در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل
ﺷﺮﻗ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ در ﻣﯿﺎن آن روان اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺗﻨ ﻃﺒﯿﻌ و ﺗﺎرﯾﺨ در ﮐﻨﺎر وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﯿﺸﺎﭘﻮر ﻗﺮار دارد و دارای  3روﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :روﺳﺘﺎی ﺗﻨ
ﭼﻮﮔﺎن ﺑﺎﻻ ،ﺗﻨ ﭼﻮﮔﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﻨ ﭼﻮﮔﺎن وﺳﻄﺎ.
ﮐﻮه ﺷﺎﭘﻮر ﻣﺸﺮف ﺑﺮ روﺳﺘﺎی ﺗﻨ ﭼﻮﮔﺎن وﺳﻄﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ راه اﺻﻠ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﺎر از ﺗﻨﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﻋﻠﯿﺎ )روﺳﺘﺎی
ﮐﺸﻮﻟ (ﻣﮔﺬرد.
ﺗﻨ ﭼﻮﮔﺎن در دل ﺧﻮد ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﺑﻧﻈﯿﺮ از آﺛﺎر و ﺣﺠﺎریﻫﺎی دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن را ﺟﺎی داده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ و ﻧﻘﺶ رﺟﺐ در ﻧﺰدﯾ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﯾ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺎ ارزش آن دوره ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ.
اﯾﻦ دره ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۶ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﭘﻮر اول و ﺑﻬﺮام اول و دوم ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻋﻈﯿﻤ از ﺷﺎﭘﻮر اول ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  6ﻣﺘﺮ را در
ﻏﺎر ﺷﺎﭘﻮر ،ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎﻋ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۸۰۰ﻣﺘﺮ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﻮش دوره ﺳﺎﺳﺎﻧ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺷﻠﻮغﺗﺮ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ  3ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻧﻔﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺷﺎر ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ در ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﻨﻪ  ۶ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ورودی آن و در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰۰ﻣﺘﺮ از ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ
ﺑﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ از ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻪ وارد ﺷﻮﯾﺪ  ۴ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ در ﺷﻤﺎل و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و دو ﺗﺎی
دﯾﺮ در ﺟﻨﻮب و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺑﯿﻦ دﯾﺮان اﺳﺖ ﻧﻘﺸ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺷﺎﭘﻮر اول ﺑﺮ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم اﺳﺖ.
ﺷﺎﭘﻮر در ﻃ دوران  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﺑﺮ اﯾﺮان )از  ۲۴۱ﺗﺎ  ۲۷۱ﻣﯿﻼدی( دو ﺑﺎر ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم وارد ﺟﻨ ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن
اوﻟﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،ﮔﺮدﯾﺎﻧﻮس ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم در اﺛﺮ ﺷﻮرش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎرد ﺧﻮد ،ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﺮب ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠﺤ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺒﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و واﮔﺬاری ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد
) ۲۴۴ﻣﯿﻼدی(.
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن واﻟﺮﯾﺎﻧﻮس در روم ،او ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺷﺴﺘﻬﺎی ﻗﺒﻠ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺷﺴﺖ ارﺗﺶ روم ،واﻟﺮﯾﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۷۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن و ﻟﺸﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺷﺎﭘﻮر درآﻣﺪﻧﺪ ) ۲۶۰ﻣﯿﻼدی(.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺎﭘﻮر در ﻣﺮاﺳﻤ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ،ﺷﻬﺮ ﺗﯿﺴﻔﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد در ﺣﻀﻮر واﻟﺮﯾﺎﻧﻮس و ژﻧﺮالﻫﺎﯾﺶ اﯾﺮان را
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﯿﺘ ﺗﺎب و ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺮ ﻗﺪرت دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﮐﻮه ﺣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ در ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺷﻮه ﺗﺮﯾﻦﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺗﻨ ﭼﻮﮔﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺎﭘﻮر اول در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﺶ و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺎزه ﮔﺮدﯾﺎﻧﻮس در زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی
اﺳﺐ ﺷﺎﭘﻮر اﻓﺘﺎده و دﺳﺘﺎن واﻟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺎرت در دﺳﺖ ﺷﺎﭘﻮر ﻗﺮار دارد .ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﻮی اﺳﺐ ﺷﺎﭘﻮر زاﻧﻮ زده و

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ دارد .اﻓﺴﺮان و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧ در  ۵ردﯾﻒ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان و
ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن روﻣ ﻧﯿﺰ در  ۵ردﯾﻒ در ﺟﻠﻮی ﺷﺎﭘﻮر در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﻫﺪاﯾﺎ و ﭘﯿﺸﺶﻫﺎﯾ ﺑﺮای او دﯾﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ۱۱۵ﭘﯿﺮ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ رﮐﻮرددار ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻬﺮام دوم ﺑﺮ اﻋﺮاب ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﺮد ﻣﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮام ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ در ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻧﻘﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻋﺮاب در ﺣﺎل راﻫﻨﻤﺎﯾ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮداران اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺶ اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او دﯾﺪه
ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮ اﯾﺰدی )ﺣﻠﻘﻪ
ﺷﻬﺮﯾﺎری( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮام اول از اﻫﻮراﻣﺰدا را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮده و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﻟﺒﺎس و … ،ﻫﻤ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺣﯿﺮت اﻧﯿﺰی ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد .ﺣﺘ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾ اﺳﺐ و رگﻫﺎی روی ﭘﺎی اﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺻﺤﻨﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻬﺮام دوم )ﺷﺎﭘﻮر دوم‐ ذواﻻﮐﺘﺎف( ﺑﺮ ﯾﺎﻏﯿﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺑﺮو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ او ﺳﺮﺑﺎزان و
ﺳﺮداران اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﯾﺴﺘﺎده و اﺳﺮا و ﯾﺎﻏﯿﺎن در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه آورده ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻘﻮش  6ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺮ دوﻟﺖ روم اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺷﺸﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﻨﻪ و دﻗﯿﻘﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را
در ﻃ زﻣﺎن دﯾﺪه و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮاﺳﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮ اﯾﺰدی )ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎری( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﭘﻮر اول از اﻫﻮراﻣﺰدا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی وی در ﺟﻨ ﺑﺎ
روﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ،زﯾﺮ ﺳﻢ اﺳﺐ ﻣﻈﻬﺮ اﻫﻮراﻣﺰدا ،اﻫﺮﯾﻤﻦ و زﯾﺮ ﭘﺎی اﺳﺐ ﺷﺎﭘﻮر ،ﮔﺮدﯾﺎﻧﻮس ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻟﺪﻣﺎل ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻠﻮی اﺳﺐ ﺷﺎه زاﻧﻮ زده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ و ﺑﺨﺸﺶ دارد.

