ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد در  70ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ،در  3ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺷﯿﺮاز – آﺑﺎده در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
ﻗﺮار دارد
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد در آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎب ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .رود ﭘﻠﻮار ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺪوس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﺪ ،اﯾﻦ
دﺷﺖ را ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد در دﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ دﺷﺖ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺪﻧ 3 ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾ
ﭼﻮن ﺗﻞ ﻧﺨﻮدی ،ﺗﻞ ﺧﺎری)ﺧﺮی( ،ﺗﻞ  3آﺳﯿﺎب و  2ﺗﻮﻻن ﮐﻪ در ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،در آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺷﺪ،
دارای روﻧﻖ و ﺷﻮه وﯾﮋهای ﺑﻮد.
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد را راﻫ ﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﺷﻮش ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ،ﻫﺮﺗﺴﻔﻠﺪ و دﯾﺮان آﺛﺎر اﯾﻦ راه را در ﺟﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎل وارد ﻣﺷﺪه و از ﻣﻐﺮب ﺗﻞ ﺗﺨﺖ ﻣﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آراﻣﺎه ﮐﻮروش ﻣآﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﯾﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨ ﺑﻼﻏ ﻣرﺳﯿﺪه.
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﺎده ﺷﺎﻫ اﺻﻔﻬﺎن‐ ﺷﯿﺮاز از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل،از ﺣﺪود 3
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺸﺮق رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻮار ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﺷﺪه و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺑﻪ ﺗﻨ ﺑﻼﻏ ﻣرﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ راه ،ﺟﺎدهای ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ دﻫﺪه ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﻏﺎب ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و
ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﭘﻠ ﻓﻠﺰی ،ﺑﻪ ﺳﻮی آراﻣﺎه ﮐﻮروش ﻣﻨﺘﻬ ﻣﺷﻮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد در ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی  2و درازای  3ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ  5ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﺷﻮﻧﺪ:
ﺻﻔﻪ )اﯾﻮان ﻣﺴﻘﻒ( ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻞ ﺗﺨﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺖ ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﺎروی)دﯾﻮار( ﺧﺎرﺟ آن
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻘﺪس در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب آن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎ آب ﮔﺬرﻫﺎ ،ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺳﻨ و ﮐﺎخﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﯾﺎ ﺑﺎرﻋﺎم ،ﮐﺎخ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﮐﻮروش
ﯾﺎ ﮐﺎخ ﻣﺴﻮﻧ ،ﮐﻮﺷﻫﺎی اﻟﻒ و ب ،درﮔﺎه و ﭘﻞ
آراﻣﺎه ﮐﻮروش در ﻓﺎﺻﻠﻪ  5/1ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﺎخﻫﺎ
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  3دوره ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ:
.1آﺛﺎر ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﭘﯿﺶ از دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ
 .2آﺛﺎر دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ :اﯾﻦ آﺛﺎر در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎخ ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﮐﻮروش ،ﮐﺎخ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﮐﻮروش ،ﮐﺎخ ﺷﺮﻗ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎل دار ،ﺻﻔﻪ ﺳﻨ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن )ﺗﻞ ﺗﺨﺖ( ،آب ﻧﻤﺎﻫﺎی ﮐﺎخ ﺷﺎﻫ ،ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺳﻨ ،وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﺮج ﺳﻨ،
ﺑﻨﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان ،دژ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،آﺗﺸﺪه ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و آراﻣﺎه ﮐﻮروش.
آﺛﺎر ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم :اﯾﻦ آﺛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﺗﺎﺑﺎن ،ﮐﺘﺒﯿﻪ و ﻣﺤﺮاب ﮐﻨﺪه ﺷﺪه در اﺗﺎق آراﻣﺎه ﮐﻮروش ،ﺑﻨﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ
ﯾﺎ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا در ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل آراﻣﺎه ﮐﻮروش.
آراﻣﺎه ﮐﻮروش

آراﻣﺎه ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﮐﻪ در دورهای ﺑﻪ »ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎدر ﻣﻘﺪس« ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ،از ﺳﺎل 1820ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آراﻣﺎه ﮐﻮروش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎی آراﻣﺎه ﻣﯿﺎن ﺑﺎغﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻗﺮار داﺷﺖ و از ﺳﻨﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ درازای ﺑﻌﻀ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  7ﻣﺘﺮ ﻣرﺳﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎی آراﻣﺎه از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾ ﺳﻮﯾ 6 ﭘﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه آن ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  165ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و دﯾﺮی اﺗﺎﻗ ﮐﻮﭼ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  5/7ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺐدار ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ  5/1ﻣﺘﺮ ﻣرﺳﺪ.
در ورودی آراﻣﺎه ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی  75ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﺑﻨﺎ ﻗﺮار دارد .ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﻮروش در ﺟﻨ ﺑﺎ ﺳﺎﻫﺎ،
ﺟﺴﺪ او را ﻣﻮﻣﯿﺎﯾ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ زرﯾﻨ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اﺷﯿﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘ و ﺟﻨ او را در ﮐﻨﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آراﻣﺎه در
ﺣﻤﻠﻪ اﺳﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧ ﺗﺎراج ﺷﺪ.
آراﻣﺎه ﮐﻮروش در ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﺪس در دوران اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻨ را ﺧﺎرج از ﻗﻮت ﺑﺸﺮی ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی دﺷﻮار در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و آن را ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﮐﺎخ دروازه اﻧﺴﺎن ﺑﺎلدار
ﮐﺎخ دروازه ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  726ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ دﺷﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد واﻗﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ دارای ﺗﺎﻻری ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  586ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
اﺳﺖ ک ﺳﻘﻒ آن را  8ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒ 16 ﻣﺘﺮ ﻧﺎه ﻣداﺷﺖ.
زﯾﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  2×2ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻌﺐ دو ﭘﻠﻪای و از ﺳﻨ ﺳﯿﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ  ،اﻣﺮوزه در ﭘﻮﺷﺸ
از ﮐﺎﻫﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻈﻤﺖ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﮐﺎﺧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از آن ﺑﺎﻗ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺎﻻر دارای  2درﮔﺎه اﺻﻠ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ و  2درﮔﺎه ﻓﺮﻋ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ
ﺑﻮد .ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ درﮔﺎهﻫﺎ  9ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺮز ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎل در ﺣﺎل ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺣﺠﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل  1864ﻣﯿﻼدی دارای ﮐﺘﯿﺒﻪای  3زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن »ﻣﻦ ،ﮐﻮروش ﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸام « ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﺎخ دروازه ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ دارد.
ﮐﺎخ اﺧﺘﺼﺎﺻ
اﯾﻦ ﮐﺎخ در  1300ﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ آراﻣﺎه ﮐﻮروش واﻗﻊ اﺳﺖ و  3192ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد .ﻃﺮح و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎخ
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺑﻨﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾ ﺗﺎﻻر ﻣﺮﮐﺰی و  2اﯾﻮان در ﻏﺮب و ﺷﺮق و  2ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب.
ﺗﺎﻻر ﻣﺮﮐﺰی دارای  30ﺳﺘﻮن در  5ردﯾﻒ  6ﺗﺎﯾ ﺑﻮد و زﯾﺮﺳﺘﻮنﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺐ  2ﭘﻠﻪای از ﺳﻨ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺸﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد 10 .ﺟﺮز آﺟﺮی ﻣﻌﺐ ﺷﻞ ﻧﯿﺰ در  2ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻻر وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻮان ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﮐﺎخ ﯾﺎ اﯾﻮان ﺗﺨﺖ ،دارای  2ردﯾﻒ
 20ﺗﺎﯾ ﺳﺘﻮن ﺑﻮد .درﺳﺖ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﯾﻮان و رو ﺑﻪ ﺑﺎغ ،ﺟﺎﯾﺎه ﺗﺨﺖ ﺳﻨ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺎه

ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎخ ﺑﺎرﻋﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎخ در ﺟﺎﯾ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺎخﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﺳﻌﺖ ﮐﺎخ  2472ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎل
ﻏﺮﺑ – ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎخ ﺑﺎرﻋﺎم از ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾ ﺗﺎﻻر وﺳﯿﻊ  8ﺳﺘﻮﻧ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  705ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دارد و از
ﮐﻒﺳﺎزی آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﻻر ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ  4درﮔﺎه ﺑﻪ  4اﯾﻮان ارﺗﺒﺎط ﻣﯾﺎﺑﺪ .درﮔﺎه و ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﯾﻮانﻫﺎ از ﺳﻨ ﺳﯿﺎه ﺑﻮد .درﮔﺎه ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﮐﻪ
راه ورودی ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺎی اﻧﺴﺎن و ﻋﻘﺎب ﺑﻪ ﯾ اﯾﻮان  16ﺳﺘﻮﻧ ارﺗﺒﺎط دارد .درﮔﺎه ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﯾﻮان ﮐﺎخ ﮐﻪ  48ﺳﺘﻮن داﺷﺖ  ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد.
درﮔﺎه ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ورودی ﮐﻨﻮﻧ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﻫ و ﮔﺎو ﺑﻪ ﯾ اﯾﻮان  16ﺳﺘﻮﻧ راه ﻣﯾﺎﺑﺪ .در
اﯾﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺟﺮز ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﯾ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﯿﺨ ﺑﺮ آن ﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﻪ  3زﺑﺎن ﭘﺎرﺳ
ﺑﺎﺳﺘﺎن، 3ﻋﯿﻼﻣ و ﺑﺎﺑﻠ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه.
ﺑﺮج ﺳﻨ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﻧﺪان ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﯾ از آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ اواﯾﻞ دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﻨﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در
دوران اﺳﻼﻣ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﯾ دﯾﻮاره از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ارﺗﻔﺎع ﺑﺮج  ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  14و ﻗﺎﻋﺪه آن  28/7×23/7ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﯾ 3 ﭘﻠﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮج ﺷﺒﯿﻪ ﻋﺒﻪ زرﺗﺸﺘﺪر ﻧﻘﺶ
رﺳﺘﻢ اﺳﺖ.
دﯾﻮارﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮج از ﺳﻨ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮﻣﺮﻧﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺣﻔﺮه ﮐﻮﭼ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﻞ در ردﯾﻒﻫﺎی
ﻣﻨﻈﻢ و  10ﺣﻔﺮه ی ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮر در اﻃﺮاف آن ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨ ﺳﯿﺎه ﻗﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت ﺗﻞ ﺗﺨﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺖ ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺗﻞ ﺗﺨﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  2300ﻣﺘﺮی آراﻣﺎه ﮐﻮروش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪود  2ﻫﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارد و در اﺻﻞ روی ﺗﭙﻪای ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ دﺷﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ارﺗﻔﺎع ﺗﻞ ﺗﺨﺖ از ﮐﻒ دﺷﺖ 50 ،ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد آﺛﺎر ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ:
آﺛﺎر دوره ﻧﺨﺴﺖ از زﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ:
اﯾﻦ آﺛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﺗﭙﻪ از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﻮاره ﺑﯿﺮوﻧ ﮐﻪ
از  20ردﯾﻒ ﺳﻨ آﻫ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎی ﺗﻞ ﺗﺨﺖ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ.
اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺳﻨﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ زﯾﺒﺎﯾ ﺗﺮاش ﺧﻮرده و وﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﻮاره دروﻧ ﭘﺸﺖ دﯾﻮاره ﺑﯿﺮوﻧ ﻗﺮار دارد و از
ﻻﺷﻪ ﺳﻨﻫﺎی ﻣﺴ رﻧ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻣﻼت ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ در ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﻮاره ﺑﯿﺮوﻧ و ﮐﻒﺳﺎزی ﺑﻨﺎ را
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ دروﻧ ﺗﭙﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی آن را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ ،ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی روی ﺗﭙﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ از ﺧﺸﺖ و ﻻﺷﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﻔﻪ ﺳﻨ دو راه ﭘﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾ از آن ﺑﺎﻗ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﺎرت و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻌﻪای ﻣﺸﺮف ﺑﺮ دﺷﺖ ﺑﻮد.
آﺛﺎر دوره دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارﯾﻮش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ:
اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 500ﺗﺎ  280ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﯾﻌﻨ از زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﻮﮐﻮس اول
اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ دژی ﻣﺤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی آﺟﺮی و ﺧﺸﺘ روی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردهاﻧﺪ.
آﺛﺎر دوره ﺳﻮم:
آﺛﺎر اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  280ﺗﺎ  180ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﯾﻌﻨ از زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﺘﯿﻮﺧﻮس اول ﺗﺎ آﻧﺘﯿﻮﺧﻮس ﭼﻬﺎرم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در اﺗﺎق ﻫﺎ و راﻫﺮوﻫﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت در ﯾ دوره ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪ.
آﺛﺎر دوره ﭼﻬﺎرم:
اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺪه ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دوﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪداً
ﻣﺘﺮوک ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

