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چكيده:
بر روي بلندترین بخش محوطه تختگاه شهر پارسه (تخت جمشید) در حدود نیمۀ قرن چهارم پیش از میالد كاخي
ساخته شد كه داراي ایوان و پلکاني گسترده رو به حیاط كاخ موسوم به «هدیش» بود كه البته امروزه جز آثار شکسته و
پراكندهاي از بخشها یي از پلکان آن ،نشانۀ دیگري از آن باقي نمانده است و همین پراكندگي قطعههاي پلکان بنا بود كه
بهانهاي شد تا در سال  4831خورشیدي و در جریان یک برنامه ساماندهي و مستندنگاري دقیق كه با همکاري بنیاد
پژوهشي پارسه پاسارگاد انجام شد ،شواهدي مسلم بدست آید كه ثابت ميكرد كه طرح نخستین ارائه شده براي پلکان
آن نیازمند تغییراتي است كه در نوشتار حاضر به طور مفصل به همراه دالیل و مستندات الزم به آن پرداخته شده است.
واژههای كليدی :تخت جمشید ،پارسه ،فراهخامنشي ،اردشیر سوم ،كاخ  ،Gكاخ .H
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 .1كاخ اردشير سوم (:)G
محل تپه مركزي كه توسط كاخها ي آپادانا ،تااالر شاورا ،هادیش و ت ارا در بار گرفتاه شاده اسات باراي
نخستین بار توسط هیئت كاوش هرتسفلد در فاصله سالهاي  4384-1مورد بررسي قرار گرفت كاه در نتیجاه
آن طرحي كلي یعني محدوده بنا كه با مصالح خشت به طرح رایج پنجرههاي كور تزئین شده بود آشاکار شاد
(تصویر  .)4Aدر گوشه شمال باختري محوطه نیز یک پلکان كوچک پنج پلهاي با پهناي دو متر كشف شد كه
به دو اتاق با دیوارهاي خشتي كه واسط میاان پلاههاا و بنااي اصالي در ساطح بااالتري بودناد راه مايیافات
) .(Schmidt 1953: 3, fig. 116دیوارههاي این پلکان توسط سنگهایي تزئین شده بود كه در اصل به بخشاي
از باالي صحنۀ بار عام شاهي در خزانه تعلق داشتند 4،و اینگونه به نظر ميرسید كه دو سوي مسیر دسترساي
به آن توسط مجسمههاي بزرگ دو گاو نر احاطه ميشده است (Schmidt 1953: 3, 274, fig. 118; Krefter

). 1976: 210
آن ه كه تا پیش از انجام كاوشهاي گسترده باستانشناسي مؤسسه شرقشناسي دانشگاه شیکاگو در محل تپه
مركزي دیده ميشد ،تودهاي مرتفع و برجسته از سنگریزهها و تیغههاي دور ریز كارگاههاي سنگتراشي بود.
بل ندي محدوده تپه مركزي به طور میانگین  4تا و البته در بخش كوچکي تا  8متر فراتر از حیاط كاخ هدیش
ميرسید .از همان ابتداي ورود باستانشناسان به تخت جمشید گمانها و نظریههایي در ارتباط با كاركرد محل
تپه مركزي به عنوان بلندترین نقطه تختگاه طرح و مورد بحث قرار گرفته بود« .ارنست هرتسفلد» به عنوان
پیشگام د ر این زمینه به طرح فرضیه وجود یک نیایشگاه به سبک زیگوراتهاي میانرودان و ایالم در محل
تپه مركزي پرداخت ) .(Herzfeld 1941: 230فرضیهاي كه با توجه به موقعیت مکاني آن به عنوان بلندترین
بخش تختگاه 8و به همراه آشک ار شدن بخش سکو مانند كه نتیجه تراشیده شدن بستر طبیعي تپه بود ،به
تقویت نظر و فرضیۀ وي كمک ميكرد.1
«دفرانکوویچ» این محل را مناسبترین مکان براي وجود یک بوستان و باغ در میان دیگر كاخهاا مايدانسات
) .(Francovich de 1966در همین حال به نظر اشمیت و كرفتر محل تپه مركزي كه از سانگریزه ،بساتر صاخرهاي
طبیعي زمین و خشت تشکیل شده است ،بي شک زماني هسته مركزي یک پایه و بستر باراي یاک بنااي افراشاته
______________________________________________________________________
 .4كرفتر اعتقاد دارد كه اردشیر سوم در مقام سازنده پلکان كوچک شمال باختري نمي توانسته به خود جرأت داده باشد كه اقدام به انتقال
بخشي از صحنه بارعام شاه به محل پلکان و استفاده دوباره از آن به عنوان تزئین دیواره پلکان كرده باشد .بنگریدKrefter 1976: 209- :
.210 &figs. 2 -3
 .فردریک كرفتر در رابطه با دلیل وجود توده سنگهاي ریز و شکسته در محل تپه مركزي بر این باور است كه این محل در دوره
فراهخامنشي و زماني كه كاخ  Gدر محل تپه مركزي ویران شده بوده است در جریان انتقال و جابجایي پلکان آن كاخ از محل نخستین خود به
محل كاخ  Hبه محل یک كارگاه سنگتراشي تبدیل شده بود .بنگرید :كرفتر  :4833پي نویس . 2
براي آگاهي از دیدگاه هرودوت در رابطه با ساخت نیایشگاه در دوره هخامنشي بنگرید :كتاب  4بند .483
 .1به گمان هرتسفلد محل تپه مركزي مکان معبدي است كه بر روي یک سکو با تا  8پله ساخته شده بود )(Herzfeld 1941: 230
هم نین :كرفتر .22 :4833
 .این فرض كه محل كاخ  Gبه عنوان یک باغ پیش از زمان اردشیر سوم مورد بهره برداري قرار گرفته باشد تصوري است كه توسط
دفرانکوویچ ارائه شده است و همانگونه كه كرفتر تأكید ميكند به دلیل آن كه بخش زیرین و سکو مانند تپه مركزي كه در زمان هرتسفلد مورد
كاوش قرار گرفت از خشت ساخته شده بود ،محل تپه مركزي نمي توانست به عنوان یک باغ مورد استفاده قرار بگیرد .بنگریدFrancovich :
1966; Krefter 1976: 210
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بر فراز آن بود كه به نام كاخ « »Gنامگذاري و شهرت یافت .اگر چه باید بر این نکته تأكید كنیم كه باا توجاه باه
بررسيها و گمانه زنيهاي انجام شده هیچ اثري از ساختمان كاخ بجز نشانههاي اندكي از دو اتاق كوچاک خشاتي
در سطحي میان حیاط پلکان گوشه شمال باختري با بناي اصلي و پارههایي از تأسیسات فاضالب و سیساتم دفاع
آب چیزي دیگري در این هسته مركزي بدست نیامده است.4
 .2پلكان كاخ اردشير سوم ( )Gو فرضيۀ جابجايي آن:
محوطه موسوم به كاخ « »Hدر گوشه جنوب باختري تختگاه شاهر پارساه در ابتادا باه علات وجاود ساه
سنگنوشته به زبان و خط پارسي باستان بر نماي بدنه پلکاني كه در این محل قرار داشت به نام كااخ اردشایر
سوم ( 8 3-883پ.م) نامیده ميشد (تصویر  4Aو  . (Schmidt 1953: 279, fig. 127) ،)4Bبار روي بدناه
اصلي پلکان مزبور با طرحي شبیه به پلکان جنوبي كاخ «ت را» البته به شکلي بسیار شکساته و آسایب دیاده،
دو گروه  42نفره نیزه دار پارسي دیده ميشود كه در مقابل یکدیگر و در دو سوي سنگنبشتهاي به زبان و خط
پارسي باستان كه بخش میاني نماي پلکان را پر كرده ،تکرار شده است .با توجه به بخشهاي موجود مايتاوان
گفت كه صحنه میاني بدنه اصلي پلکان همانند دیگر پلکانها از دو سوي خاود باه دو بخاش مشاابه شایبدار
محدود ميشده است كه هر یک از آنها توسط عناصر رایجي چون صحنه نبرد شیر با گاو ،نخل ههاا و ردیفاي
از خدمتکاران پارسي و مادي به گونه پشت سر هم ،یک در میان و در حال گام برداشتن به ساوي ایاوان كااخ
تزئین شده است.
اما با همه این گفتهها ،به جهت موقعیت كنوني پلکان ،مسأله مهمي كه به آساني توجه هر باستانشناساي
را جلب ميكند این است كه انتهاي شرقي پلکان بدون ایجاد فضاي الزم و مناسب به صورت ناقص ،شکساته و
نیمه تمام به دیوار پایۀ كاخ خشایارشا برخورد كرده است (تصویر ) .براي انتهااي بخاش بااختري پلکاان نیاز
پلهاي براي باال رفتن دیده نشده و اثري از كف ایواني كه زماني پلههاي پلکان به آن ميرسیده است نیز وجاود
ندارد .این شواهد به روشني نشاندهنده این موضوع اسات كاه پلکاان كااخ « »Hباه طاور قطاع و یقاین در
موقعیت و مکان نخستین خود قرار نداشته و از جایي دیگر به ایان مکاان منتقال شاده اسات .(Tilia 1972:
)255

«ری ارد هاینز» ( )Richard Hainesمعمار گروه كاوش «ارنست هرتسفلد» در تالش براي یافتن موقعیت
اصلي پلکان موفق شد تا به شکلي قانع كننده به نتیجهاي عجیاب و تاا حادي گایج كنناده دسات یاباد .وي
محوطه جنوب تپه مركزي را پاکسازي نمود كه در نتیجه آن توانست خط یاا راساتاي قارار گیاري پلکاان و
بستر آماده سازي براي نهادن بلوکهاي پلکان  Gو برشهایي به شکل  Vدر سنگهاي كف محوطه پیدا كند.
وي سپس با اندازهگیري فاصله میان برشها و مقایسه آنها با اندازه بلوکهاي متناسب بهخوبي توانست ثابات
______________________________________________________________________
 .4آقاي سامي در سال  48 3كاوش هایي در محل تپه  Gانجام داده و پس از خاكبرداريهاي وسیع ادعا كرد كه ساختمانهایي را روي تپه
شناسایي كرده است .امروزه در محل تپه مركزي مي توان بخش هایي را كه بي شک دیوارهاي خود ساخته (!) وي در توده خرده سنگي تپه
هستند تشخیص داد .براي فعالیت سامي بنگرید( :سامي .)13- 1 :4881
« .داندامایف» اعتقاد دارد كه اردشیر سوم در تخت جمشید روزگار نگذرانده است .از این پادشاه هخامنشي «آپادانایي» در بابل با تزئینات آجر
لعابدار بدست آمده است .بنگریدDandamaev 1989: 313 ; Unger1970: 40 :
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كند كه پلکان نیمه ویران كنوني كه در محل كاخ  Hبه چشم ميخورد در حقیقت به جنوب تپاه مركازي تعلاق
داشته است (تصویر .(Schmidt 1953: 274) )8 A,B
فرضیه و تصور «عبادتگاه» بودن ساختمان  Gپس از كشف «هاینز» و انتساب پلکاني كه تمام ویژگايهااي
دیگر پلکانهاي كاخهاي «اختصاصي» 4را داشت به شکلي جدي مورد تردید و پرسش قرار گرفت« :اساتفاده از
نقش خدمتکاران بر پلکاني كه زماني به تپه مركزي (كاخ  )Gميرفت نشان دهناده ایان مهام اسات كاه بناا
كاربري مسکوني داشته و با دیدگاه هرتسفلد مبني بر قرارگیري نیایشگاه پارسه در این محل همخواني نادارد»
).(Schmidt 1953: 275
طبیعي است كه قبول نظریه انتقال پلکان به پرسش اساسي دلیل و زمان انتقال پلکان كاخ تپه مركزي باه
محل كنوني آن منجر ميشود .كرفتر با توجه به استفاده از آثار و بقایاي كاخ  Gدر مکاني دیگار بار ایان بااور
است كه ویراني این بنا بایستي در اندک زماني پس از فرو پاشي شاهنشااهي هخامنشاي در اواخار قارن  1یاا
اوایل قرن  8پ .م .رخ داده باشد .بنا بر تصور وي استفاده از محال كااخ  Gباه عناوان كارگااهي باراي تهیاه
مقدمات نقل و انتقال آثار سنگي به محل كاخ  Hشاهدي استوار بر این استدالل است .براساس نظر كرفتر كاه
بسیار نیز درست مينماید كاخ  Gبرخالف كاخهاي دیگر تختگاه مانند آپادانا ،هدیش و ت را بر روي یاک پایاه
سست و ضعیف متشکل از خرده سنگ و خشت تا بلندي  1/7متر نسبت به حیاط كاخ آپاداناا بناا شاده باوده
است كه همین امر بهویژه ناپایداري خشت در برابر باران و آن هام پاس از انتقاال مصاالح معمااري آن دلیال
روشني در نابودي سریع بنا دارد (كرفتر  :4833زیرنویس  .) 2به گمان «اشمیت» جابجایي پلکان كاخ  Gپاس
از هخامنشیان و همزمان با ایجاد آثار معماري قابل مشاهده بر فراز محل كاخ  Hرخداده است .خاانم «تیلیاا»
همسر مرمت كار بزرگ ایتالیایي زنده یاد «جوزپه تیلیا» كه تا پیش از انقالب اسالمي سالها در تخت جمشید
به پژوهش و مرمت اشتغال داشتند نیز به گونهاي مشابه اعتقاد دارد كه تاریخ ایان نقال و انتقاال بایساتي باا
فعالیتهاي آشکار فراهخامنشي در گوشه جنوب باختري تختگاه از جمله :استفاده دوبااره از بلاوکهااي كااخ
اختصاصي داریوش (ت را) براي حصار كشي بخش باز باختري حیاط میان آن كاخ و كااخ « ،»Hایجااد دیاواره
پشتیبان براي نماي پلکان منقل شده به محال كناوني ،بریادن بخشاي از گوشاه شامال بااختري پایاه كااخ
خشایارشا به منظور ایجاد یک راه پله و تزئین دیوارههاي آن با انتقال و افزودن قطعههایي از بلوکهاي بناهااي
دیگر و هم نین ساخت و سازهاي كنوني در محال كااخ « ،»Hهمزماان باشاد .براسااس نظار تیلیاا تماامي
فعالیتهاي گفته شده بایستي مربوط به زمان یکي از شاهان محلي پارس پس از حمله اساکندر باشاد كاه در
تالش بود تا از ویرانههاي تخت جمشید در یکي از بهترین نقاط تختگاه كه دیادي عاالي باه دشات مرودشات
فراهم ميكرد براي خود كاخ و بارگاهي فراهم كند ).(Tilia 1972: 315
پس از اثبات تعلق پلکان نماي كاخ  Hبه جنوب تپه مركزي ،هاینز به درستي متوجه شد كه پلکاان ماورد
نظر طرحي متفاوت نسبت به دیگر پلکانهاي دو طرفه كاخهاي اختصاصي ارائه ميدهد .دلیال وي باراي ایان
استدالل وجود دو پلکاان یاا باال كوچاک عماود بار بدناه و نمااي اصالي در دو ساوي انتهااي پلکاان اسات
(تصویر .(Schmidt 1953: 274, 280 fig. 117) ،)8Cبراساس طرح هاینز هر نیمه پلکاان از  47پلاه تشاکیل
______________________________________________________________________
 .4به منظور آگاهي از تقسیم بندي كاخها و سازههاي تختگاه به دو دسته «كاخهاي اختصاصي» و «كاخهاي عمومي» بنگریدSchmidt :
1953.
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شده بود كه شامل  2پله براي پلکان كوچک عمود به بدنه اصلي 4 ،پااگرد و  41پلاه باراي بدناه اصالي باود.
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كرفتر نیز كه خود یک معمار چیره دست و طراح بزرگ بشمار ميرود سالها بعد و در ذیل مطلباي باا عناوان
«كاخ  ،Gكاخ پذیرایي نمایندگان اعزامي همه كشورها» بدون هیچ تغییري در طرح هاینز در پلکان كاخ  ،Gبه
بررسي جزئیات آن پرداخته است (تصویر ( ،)1كرفتر  .)22-23 :4833براساس نظر كرفتر ،پلکان  Gبا  47پله و
شیب متوسط  48/8سانتي متر بلندي براي هر پله ،در نهایت به بلنداي  / 7متر نسابت باه ورودي و كاف
پلکان یعني بخش شمالي حیاط كاخ هدیش ميرسیده است .كرفتر كه در سال  4374باا شامارش  21نقاش
خدمتکار براي جانب داخلي پلکان ها وجود ردیفي از هدیه آوران را به عنوان بخشي مهم از نقشهااي تزئیناي
پلکان  Gامکان پذیر ميدانست ) ،(Krefter 1971: 71-3پس از پژوهشهاي تیلیا به صراحت باه عادم تعلاق
بلوکهاي با نقش هدیه آوران براي پلکان كاخ  Gتأكید ميكند ).(Krefter 1976: 211
 .9ويژگي هنر نقش پردازی و سنگتراشي دوران انتهايي هخامنشيان:
در مطالعه و مقایسه سبک و جزئیات نقش پرداز ي آثاري كاه باه طاور مسالم باه اردشایر ساوم در تخات
جمشید تعلق دارد یعني پلکان نوشته دار كاخ  Gو پلکان باختري كاخ ت راي داریوش ،با وجود تکراري باودن
موضوع صحنهها و عناصر سازنده آنها نسبت به كارهااي نخساتین تاا میاناه زماان هخامنشاي ،تفااوتهااي
آشکاري به جهت طراحي جزئیات و اجراي عناصر صحنهها به چشم ميخورد .خانم تیلیا سبک كاار و كیفیات
نقش پردازي را در پلکان باختري كاخ داریوش كاه نوشاتهاي از اردشایر ساوم را بار پیشااني دارد باه عناوان
شاخصي از افت كیفیت و نزول سطح هنر در دورۀ انتهایي هخامنشایان مايداناد ) .(Tilia 1972: 312مایکال
روف بر این باور است كه یکي از ویژگيهاي جداكننده نقشهاي دوران اردشیر سوم از سایر نمونههاي پیشین،
هموار بودن بیش از اندازه سطح نقشها است .وي هم نین به شکل اطمینان بخشي توانست تشاخیص بدهاد
كه تمامي نقشهاي مربوط به خدمتکاران بر جدارهها و نماي پلکانهاي زمان اردشیر سوم داراي یاک ویژگاي
منحصر به فرد هستند كه تشخیص آنها را از دیگر كارهاي هخامنشي بسیار ساده ميكند و آن چیزي نیسات
جز نمایش «مقطع ابروي سه گوش» براي نقش افراد ) .(Roaf 1983: 141تفاوت در نمایش اجزاي بدن برههاا
و بزغالههاي در دست خدمتکاران نیز یکي دیگر از زمینههاي تشخیص و تمایز كارهاي زماان اردشایر ساوم از
كارهاي پیشین است .به عنوان نمونه دست جانوران اشاره شده در ناحیاه ماچ باه مقادار بیشاتري نسابت باه
______________________________________________________________________
 .4در این جا الزم است توجه خواننده را به طرح دیگري كه از پلکان مورد بحث در «تخت جمشید  »4آورده شده است جلب كنیم
) .(Schmidt 1953: fig. 97در این طرح به جهت همخواني درازاي بالهاي عمودي با بازسازي انجام شده ار دروازههاي حیاط هدیش براي
هر یک از بالهاي عمودي پلکان  44پله نمایش داده شده كه بسیار عجیب است چرا كه موجب ناهمخواني جدي در بلنداي سطح ایوان كاخ
 Gميشود .در بازنگري حاضر بدون نیاز به افزایش شمار پلههاي بالهاي كوچک درازاي آنها به نزدیک  1متر و برابر با طرح شماره  37در
كتاب «تخت جمشید  »4شده است.
 .تصور ردیفي از هدیه آوران براي پلکان كاخ  Gبه دلیل پراكندگي بلوکهاي پلکان دیگري بوده است كه در محل كاخ  Hمشاهده ميشده
است و امروزه براساس پژوهشهاي خانم تیلیا ميدانیم كه این بلوک ها به پلکان كاخ اردشیر نخست تعلق داشته كه زماني در محل كاخ H
برپا بوده است.
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نمونههاي دیگر خم شده و تشکیل زاویۀ كوچکتري داده و پاهاي حیوان نیز به صورت كشیده و بادون انحناا
نشان داده شده است (یزداني 4838؛ .(Schmidt 1953: 228 ،481
 .4مستندنگاری بلوکهای پلكان كاخ اردشير سوم (:)G
گروه مرمت تیلیا در برنامه ساماندهي و مرمت پلکان كاخ  ، G4بلوکهایي را كه امکان قراردهي و جايدهاي
در بدنه اصلي پلکان را داشتند در مکان خود قرار دادناد و آنهاایي را نیاز كاه موقعیات آنهاا در بدناه اصالي
مشخص نبود یا به دلیل تخریب پلکان امکان پذیر نبود به بخش شمالي حیااط هادیش انتقاال دادناد .هماین
بلوکهاي گردآوري شده در محل نخستین پلکاان  Gو تاالش باراي جانماایي آنهاا توساط نگارناده در طارح
نخستین ارائه شده از پلکان آن بنا بود كه افزون بر هدف نخست موجب ارائه طرحي نوین از پلکان كاخ  Gشد.
در عملیات مستندنگاري بلوکها ي متعلق به زمان اردشیر سوم چندین اصل مبناي كار قرار داشت كه در
پي به آنها اشاره ميكنیم:
 .4بررسي كیفیت هر بلوک از نظر چگونگي سطح برخورد با بلوکهاي اطراف خود از اهمیت باالیي
برخوردار است كه شامل بررسي مواردي زیر ميشود :وجود شکستگي یا سالم بودن سطحهاي مختلف ،وجود
تراش «قاب نما» 8براي اتصال با بلوکها ي سنگي مجاور یا رها شده به صورت خشن و زمخت كه در مواردي
مانند قرار گیري بلوک در بافت پشتیبان خشتي انجام ميشده است.
 .توجه به موقعیت بلوکها در پیکره نخستین پلکان به این مفهوم كه بلوک مورد مطالعه به دیواره
بیروني یا داخلي پلکان تعلق دارد .این مهم از وجود یک یا دو صحنه نقش پردازي شده از ردیف خدمتکاران
بر اطراف بلوک قابل تشخیص است.
 .8از آن جا كه با توجه به شواهد موجود از پلکان  Gو طرح او لیه انتظار وجود دو بخش قرینه و متناظر یا
به سخن روشنتر دو بخش كه تصویر آینهاي یکدیگر باشند به جهت پالن و البته نقشهاي تزئیني به صورت دو
نیمه چپ و راست وجود دارد ،شناسایي بلوکهاي مورد مطالعه از جهت تعلق به هر یک از نیمه هاي ،چپ یا
راست پلکان از اهمیت با الیي در فرایند نهایي پیگردي و ساماندهي آنها برخوردار است .این امر با توجه به
جهت حركت ردیف خدمتکاران در نما یا سطح داخل بلوک به سمت چپ یا راست بیننده قابل شناسایي است.
 .1به منظور راحتي و سادگي كار و جلوگیري از هرگونه آشفتگي در امر مستندنگاري به هر یک از
بلوکها ي موجود در شمال حیاط هدیش و حاشیه تپه مركزي كه به طور مشخص به پلکان كاخ  Gتعلق
داشتند به ترتیب از سوي خاور به باختر یک شماره از  4تا  3اختصاص داده شد.
______________________________________________________________________
 .همانگونه كه پیش از این گفته شد بخش هایي از این پلکان در دوره فراهخامنشي به محل كاخ  Hمنتقل شد و از آن براي تزئین كاخ
فراهخامنشي آن محوطه استفاده گردید.
 .این امر در بررسي میداني و در تصویرهاي بایگاني كتابخانه تخت جمشید دیده ميشود.
« .8تراش قاب نما» ( )anathyrosisسبکي از تراش سنگ براي كنار هم قرار دادن بلوکهاي سنگي است كه ریشه در هنر سنگ تراشي
لیدي و ایوني دارد .در این روش محل چسباندن دو قطعه بلوک محدود به یک قاب با دقت پرداخت و صیقل خورده شده و سطح داخل این
قاب به صورت گودتر بدون نیاز به پرداخت نهایي رها شده است .براي آگاهي بیشتر بنگریدNylander 1970:27ff. :
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 .5پيگردی و مكان يابي بلوکهای مستندنگاری شده :
نخستین اصل براي آگاهي از موقعیت بلوکها در وضعیت نخستین آنها به عنوان نماي جناوبي ساازه بار فاراز تپاه
مركزي ،جداسازي و گروه بندي آنها براساس جهت حركت نقشها به دو گروه اصلي نیمه چپ و راست پلکان است:
 .5.1بلوکهای متعلق به نيمه راست پلكان:
ویژگي این بلوکها جهات حركات خادمتکاران در نمااي آنهاا باه سامت چاپ بینناده اسات .براسااس
مستندنگاري انجام شده قطعههاي با شمارههاي  2 ، ، 4و  3به این گروه تعلق دارند.

بلوک شماره : 1
با توجه به زاویه  31درجهاي جهت پایینترین (آخرین) خدمتکار در سطح پشت نما با افراد پاس از خاود،
بلوک شماره  4محل تغییر جهت بدنه وسیع پلکاان را باه سامت باال كوچاک نیماه راسات نشاان مايدهاد
(تصویرهاي  D ،C :و  .)3به سخن دیگر پیالۀ در پوش داري كه به دنبال پایینترین خدمتکار پشات نمااي
بلوک  4دیده ميشود بي گمان به آخرین خدمتکار پارسي در پشت نماي محال پای ش نیماه راسات پلکاان
تعلق داشته كه امروزه تنها بخشهایي از پوشاک و پاي وي در محل برخورد بال راست به بدنه اصلي بار جااي
مانده است .بر همین اساس پاهاي خدمتکار مادي كاه در هماین بخاش بدناه اصالي و پیشااپیش خادمتکار
پارسي به چشم ميخورد متعلق به خدمتکار مادي حامل حیواني است كه در سطح داخلي بلوک  4باه عناوان
آخرین خدمتکار دیده ميشود.
بلوکهای شماره  5و : 6
با مطالعه نقش خدمتکاران در دو بلوک
بلوک  2به گونهاي كه

و  2روشن ميشود كه ميتوان با قرار دادن بلوک

بر روي

سانتي متر از بلوک زیرین جلوتر قرار گیرد ،تصویر كاملي از نقشهاي موجود بر

بدنه هر دو بلوک ایجاد كرد .به این ترتیب بلوکهاي و  2تکمیل كننده یکدیگر بشمار ميآیند (تصویر )7
 .5.2بلوکهای متعلق به نيمه سمت چپ پلكان:
در این بلوکها نقشها در نماي آنها رو به سوي راست بینناده دارناد :ایان گاروه شاامل بلاوکهااي باا
شمارههاي

 7 ،و  3ميشود كه به نیمه باختري پلکان در موقعیت اصلي تعلق داشتهاند .در این گروه بلاوک

شماره به عنوان «حلقه گمشده و كلیدي» نقشي اساسي در ایجاد تردید در طرح ارائه شده توسط «هااینز»
و تالش براي دستیابي به طرحي نوین و بازنگري شده بر عهده داشت (تصویرهاي تا .)7
با وجود اطمینان از اینکه هر دوي بلوکهاي  7و  3به دیوارۀ (سطح داخل) راهروي نیماه چاپ پلکاان G

تعلق دارند به دلیل كمبود شواهد جاي دقیق آنها را در پیکرۀ كلي پلکان نميتوان روشن كرد.

4

______________________________________________________________________
 .4در مورد بلوک  ، (Schmidt 1953: fig. 119 B) ،8باید گفت با وجودي كه براساس سبک مشخص در نقش پردازي خدمتکاران شکي
در انتساب آن به كارهاي زمان اردشیر سوم باقي نميماند ،با تو جه به احاطه شدن ردیف خدمتکاران در یک نوار گل دوازده پر و نمایش یک
نگهبان نیزه دار بر پیشاني به روشني به جدار سمت چپ (نسبت به فرد باالرونده در راهروي آن) یک پلکان كوچک یک سویه كه داراي پنج
پله و مستقل از پلکان اصلي كاخ  Gبوده تعلق داشته است كه به وسیله دیوار خشتي پشتیباني ميشده است .با آگاهي از وجود یک پلکان
كوچک پله در گوشه شمال باختري محوطه كاخ  Gاین امکان وجود داشته است كه این بلوک به جدار خاوري آن پلکان تعلق داشته است
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جدول  .4مقایسه نماي بلوکهاي  ( ،و  ،) 2انتهاي راست و چپ بدنه اصلي در محل اتصال
به بالهاي كوچک عمود بر بدنه.

 .6بهره گيری از بخشهای متناظر در اثبات وجود يک سطح هموار در بالهای كوچک عمود بر
بدنه اصلي:
آخرین بلوک انتهاي سمت راست بدنه اصلي یک پی ش و چرخش  31درجه نسبت به نماي اصالي نشاان
ميدهد .تزئین نماي بخش بیرون زده كه همانا محل اتصال بال كوچک به بدنه اصالي اسات ،دو ردیاف قااب
گل دوازده پر ،در باال و پایین قابي است كه  13/سانتي متر ارتفاع داشته و نقش یاک نخال كوچاک تزئیناي
كامل به همراه بخش كوچکي از یک نخل ه دیگر در آن جاي داده شده است (تصاویر .)3پشات نمااي هماین
بخش خدمتکاري با پوشاک پارسي را در حال گام گذاشتن بر پلهاي باالتر نشان مايدهاد و در پیشااپیش وي
نیز خدمتکاري با پوشاک مادي حضور داشته كه تنها بخشي از كفش وي باقیمانده است.
به كمک اندازهگیري و مقایسه بخشهاي قرینه پلکان كه در جدول شماره  4نشان داده شده است حقاایق
مشخصي در زمینه ارتباط بلوکها و بخشهاي اندازهگیري شده باا سااختار و طارح نخساتین پلکاان روشان
كه البته در این صورت پس از انتقال آن از محل نخستین خود ،از بلوکهاي متعلق به صحنه بارعام براي تزئین پلکان كوچک باختري استفاده
شده است.
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ميشود از جمله این كه مقایسه سطح بیروني و دروني انتهاي راست بدنه پلکان (تصویر  ،)3با بلوکهاي و 2
(تصویر  ،)7نشان دهنده ارتباط این بخشها با یکدیگر است (تصویر  .)3بازسازي باه عمال آماده از قااب گال
دوازده پر موجود بر انتهاي نیمه راست بدنه اصلي هم سطح بودن آن را باا قااب گال مشاابهاي كاه خادمتکار
مادي بلوک ( و  ) 2در سطح نماي بلوک پاي خود را بر روي آن نهاده است تأیید ميكند (خادمتکار شاماره
 4در تصویر  .)7افزون بر این مقایسه بلنداي سطحي كه خدمتکار پارسي در انتهاي نیمه راست بدنه اصالي بار
روي آن ایستاده است حاكي از همانندي آن با سطحي است كه خدمتکار ماادي ساطح داخال بلاوک ( و )2
پاي خود را بر روي آن قرار داده است .شواهد موجود بهخوبي تأیید كننده این فرضیه هستند كه بلوکهاي (
و  ) 2و بخش بیرون آمده انتهاي راست بدنه پلکان ،همگي به نماي بال راست كه عمود بار بدناه اصالي باوده
است تعلق دارد.
در انتهاي دیگر پلکان ،همانندي اندازههاي قاب ردیف نخل ههاي تزئیني نماي بلوک با انتهاي موجاود
نیمه چپ بدنه پلکان در محل چرخش  31درجهاي و به منظور ایجااد باال عماود بار بدناه اصالي (تصاویر )
موجب اثبات تعلق سطح هموار بلوک كه مشابه آن ه در بال عمودي راست رد گیاري شاده باود مايشاود.
ردیف خدمتکاران بلوک به بال عمودي نیمه چپ پلکان ميشود 4كه با توجه به اصل قرینگاي یاا باه ساخن
بهتر تصویر آینهاي و متناظر بودن نیمههاي راست و چپ پلکان ،چنین «سطح هماواري» باراي نیماه راسات
پلکان نیز محقق ميشود .فرضیهاي كه در ادامه بحث و بهویژه باا بررساي شاواهد موجاود باه روشاني اثباات
ميشود .قابل توجه این كه سطح هموار مورد بحث ما در پالن ارائه شاده توساط «هااینز» دیاده نشاده اسات
(تصویر .)8C
 .7بازسازی ابعاد سطح هموار افزوده شده به بالهای عمود بر بدنه اصلي پلكان:
پس از آگاهي از وجود یک بخش هموار در طرح كلي بالهاي دو سوي بدنه پلکان ،گام بعدي تاالش باراي
دست یابي به اندازه آن است .براي یافتن پاسخ پرسش مورد نظر در ادامه به بررساي شاواهد موجاود بار روي
بلوکهاي مرتبط و بدنه اصلي پلکان و بهویاژه باه نقاش مهماي كاه ترتیاب و شامار نقاشهااي موساوم باه
خدمتکاران در نما و سطح داخلي بلوکها و هم نین آثار و نشانههاي كنگرههاي تزئیني با اندازههاي همساان
در باالي بلوکها در تعیین اندازه سطوح هموار بالهاي كوچک ميتواند برعهده داشاته باشاد مايپاردازیم .در
مطالعه نقش خدمتکاران توجه به این مهم ضروري است كه در تمامي موارد فرض بر این است كه نقش خدمه
در دو پوشاک متفاوت موسوم به پارسي و مادي در ترتیب مشخص یک به یک پشت سر هم تکرار ميشوند.
 .7.1بال نيمه راست پلكان:
در نماي بال راست پلکان ،نخستین خدمتکاري كه پاي بر سطح هماوار نهااده خادمتکار ماادي بلاوک
است كه در تصویر  7با شماره  4پیشاپیش دیگران دیده ميشود (جدول ) .در رابطاه باا جلاوترین خادمتکار
______________________________________________________________________
 .4به همراه مقایسه طرح و اندازه موجود براي آغاز بال عمودي پلکان ها كه در انتهاي نیمه راست با برجا ماندن یک ردیف نخل ه تزئیني با
بلندي مشابه قابل مشاهده و مقایسه است.
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سطح هموار در نماي بال راست با وجودي كه از خود نقش اثري برجاي نمانده است اما ميتوان گفات كاه باه
جهت شواهد موجود بر روي بلوک شماره  4شکي در این كاه جلاوترین خادمتکار نمااي ساطح هماوار باال
كوچک سمت راست ،فردي در پوشاک پارسي بوده باقي نميماند.
در رابطه با شناسایي مادي یا پارسي بودن نخستین خدمتکاري كه در پشت نماي بال راست بار ساطح هماوار
پا مينهاده است باید بگوییم كه با توجه به ارتباط بلوکهاي و  2با انتهاي نیمه راست بدنه پلکان ،باه ایان
نتیجه مي رسیم كه براساس ترتیب مادي و پارسي در نمایش نقش خدمه نوبت به فردي در پوشش مادي بوده
كه بر سطح هموار داخل راهرو پا بنهد و این در حالي است كه جلوترین خدمتکار نیز هماانگوناه كاه از آثاار
باقیمانده بر بدنه اصلي در محل برخورد به بال راست مشخص ميشود فردي با كفش سه بنادي پارساي باوده
است.
 .7.2بال نيمه چپ پلكان:
جلوترین خدمتکار سطح هموار نماي بال چپ براساس آن ه در نماي بلاوک دیاده مايشاود یاک فارد
پارسي است (خدمتکار شماره  4در تصویر  .)2باا وجاودي كاه هایچ اثاري در حاال حاضار از كیفیات دقیاق
نخست ین خدمتکاري كه در نماي بال چپ پاي خود را بر ساطح هماوار نهااده باشاد بااقي نماناده اسات ،اماا
خوشبختانه این امکان وجود دارد تا دست كم بتوانیم نسبت به پارسي یا مادي بودن آن اظهار نظار كنایم .باا
توجه به آن كه تمام شواهد تأیید كننده این مهم بودهاند كه پلکاان  Gاز دو نیماه قریناه باه جهات انادازه و
طراحي تشکیل شده است ميتوانیم براساس همانند بودن جلوترین خدمتکار در نماي سطح هموار هر دو باال
نیمه راست و چپ ،نخستین خدمتکار هر دو نما را نیز مشابه و همانند یکدیگر فردي در پوشاش ماادي تصاور
كنیم.
براي پشت نماي بال چپ خدمتکار شماره  4در پشات نمااي بلاوک (تصاویر  ،)7باه عناوان جلاوترین
خدمتکار سطح هموار شناسایي ميشود .در رابطه با نخستین خدمتکاري كاه پااي خاود را بار ایان ساطح در
داخل پلکان نهاده است شواهد موجود به ما اجازه ميدهد تا با استداللي مشابه براي آخارین خادمتکار نمااي
همین بال به نتیجه برسیم .در حالي كه جلوترین خدمتکاران سطح هموار پشت نماا باراي باالهااي راسات و
چپ همانند یکدیگر یک خدمتکار پارسي است ،وجود یک خدمتکار مادي به عنوان آخرین یاا باه بیاان دیگار
نخستین خدمتکاري كه در همین سطح در بال راست پا بر سطح هموار مينهاده ،تأیید كننده این نکتاه اسات
كه به شکلي مشابه ،یک خدمتکار در پوشاک مادي در پشت نماي بال چاپ بار ساطح هماوار گاام ماينهااده
است.4
______________________________________________________________________
 .4با توجه به شواهد ،در حال حاضر تنها نشانهاي كه از آخرین خدمتکار ایستاده بر سطح هموار درون راهرو (پشت نما) بلوک دیده ميشود
بخش هایي از كفش سه بندي یک خدمتکار پارسي است كه به طور قطع نمي توانسته نخستین فردي باشد كه پاي بر سطح هموار مينهاده
است (خدمتکار شماره در تصویر  2كه با نشانه پیکان مشخص شده است) .خدمتکار دیگري كه پیش از وي در قالب پوشاک مادي ميآمده
است و البته امروز هیچ اثري از آن برجاي نمانده است ،ميتواند به عنوان مناسبترین گزینه براي نخستین فرد پانهاده بر سطح هموار پشت
نماي بال چپ مطرح شود.
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جدول  .آخرین و جلوترین خدمتکار در نما و پشت نماي سطح هموار بالهاي عمود بر بدنه پلکان.

 .7.9بهره گيری از كنگرههای تزئيني در بازسازی دقيقتر اندازه بالهای كوچک:
به علت اندازه و فاصله مشخص كنگرههاي تزئیني باالي دیواره نماي پلکان از یکدیگر ميتاوان از آنهاا باه
عنوان یک ویژگي مهم در بازسازي دقیقتر اندازه پلکان سود جست . 4خوشبختانه بر سطح باالي بلوک آثاار
دو كنگره كه یکي از آنها به شکل خوبي حفظ شده است به همراه دو سطح میاان كنگاره وجاود دارد .بااالي
بلوک نیز آثار دو كنگره و سه میان كنگره دیده ميشود .با توجه به اصال قریناه باودن باالهااي خااوري و
باختري ،این امکان بهخوبي وجود دارد تا به گونه رضایت بخشي به بازسازي مطمئني از بالهاي كوچک عماود
بر هر یک از دو انتهاي بدنه اصلي پلکان نائل شویم .تركیب شواهد هماانگوناه كاه در تصاویر  41نشاان داده
شده است به ما امکان ميدهد تا با احتساب  11سانتي متر براي درازا براي بخش هموار افزوده شده باه هار
یک از بالهاي كوچک به همراه  431سانتي متر دیگر براي بخش شیبدار یعني فضاي الزم و مورد نیاز باراي
ابتداي هر یک از بالها تا رسیدن به سطح هموار ،در مجموع درازاي هر یک از بالهاي كوچک عمود بار بدناه
اصلي پلکان را  831سانتي متر اندازهگیري كنیم .در همین راستا اندازه گیري ارتفاع یا بلنداي بالهاي كوچک
نیز از باالي كنگرههاي سطح هموار تا سطح پایه پلکان  432سانتي متر پیشنهاد ميشود.
______________________________________________________________________
 .4با توجه به آثار موجود ،فضاي مورد نیاز براي كنگرههاي بخش شیبدار پلکان  83و فاصله میان كنگرهاي  cm. 41است .براساس مستند
نگاري بلوک و بدنه اصلي پلکان فضاي مورد نیاز براي هر كنگره در سطح هموار  cm. 11است .بنگریدSchmidt 1953: fig.122E.:
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 .1بازسازی بدنه اصلي پلكان كاخ اردشير سوم (:)G
بدنه اصلي پلکان شامل سطح ایوان و دو سطح شیبدار براي راهروهااي جاانبي تاا پایش از چارخش 31
درجهاي از هر سو با توجه به بقایاي موجود با اطمینان  81/83متر اندازهگیري شاده اسات (Schmidt 1953:

) fig. 117Bالبته از این مقدار

متر به فضاي هموار ایوان و تنها  /23متر به هر یاک از فضااهاي شایبدار

دو سوي بدنه اصلي اختصاص ميیابد .امروزه از بقایاي شیبدار پلکان در نیماه راسات اثاري برجااي نماناده
است اما روشن است كه با توجه به شواهد موجود براي پلکان نیمه چپ بدنه اصالي و هم ناین بلاوک  4كاه
بهخوبي محل چرخش بدنه را به بالهاي كوچک نشان ميدهد امکان بازسازي دقیقاي از دو بخاش شایبدار
پلکان كه زماني در دو انتهاي سطح هموار ایوان اصلي كاخ قرار ميگرفتند فراهم شده است.
براساس بازسازي انجام شده هر یک از بدنههاي شیب دار پلکان در دو سوي سطح هموار ایوان از  2كنگاره
كامل و  4نیم كنگره در محل چرخش پلکان ساخته شده است .تعداد پلاههااي هار پلکاان در هار یاک از دو
بخش شیبدار دو سوي بدنه اصلي برابر با  41عدد بوده است كه باالترین پله به كف ایوان پلکاان مايرسایده
است .ارتفاع این سطح با توجه به مکان باالترین پله و نوع پرداخت نماي داخل ایوان كه محل كف سازي ایوان
را بهخوبي نشان ميدهد از پایینترین نوار سراسري گل دوازده پر در نماي پلکان  11سانتي متر اندازهگیاري
ميشود .با این حساب بلندي سطح باالي كنگرههاي ایوان از پایه پلکان  88سانتي متر بوده است .باا توجاه
به آن كه حیاط كاخ هدیش در محل قرار گیري پلکان  47/7 Gمتار از نقطاه صافر انادازهگیاري كاه ورودي
پلکان بزرگ تخت جمشید است بلندي دارد ،حاشیه پایین قاب گل سراسري در پاایین پلکاان  43 Gمتار و
در نتیجه بلنداي كف ایوان پلکان و تاالر كاخ  Gدر سطح  1متر قرار ميگرفته است.4
 .1.1اندازهگيری شيب متوسط پلكان كاخ اردشير سوم براساس شمارش پلههای آن:
با توجه به آنکه بلنداي باالترین پله نسبت به پایه پلکان به  11سانتي متر ميرسد ،شیب متوسط پلههااي
پلکان با  47بلندي براي هر طرف بدنه اصلي  44/72سانتي متر اندازهگیري ميشود .البتاه در ایان جاا الزم باه
توضیح است كه تفاوت بدست آمده در شیب پلکان با اندازهگیريهاي كرفتر كه عدد  48/8را نشاان مايدهاد
(كرفتر  )27 :4833بایستي به نقطه مبناي پایه پلکان بازگردد چرا كه ما در اندازهگیريهاي خود حاشیه زیارین
پایینترین نوار گل دوازده پر تزئیني در نما را به عنوان صفر اندازهگیري دانستهایام در حاالي كاه برابار شاواهد
نقطه صفر كرفتر از  7سانتي متر پایینتر و از ابتداي سطح تراش خوردۀ بلوکهاي نما گرفته شده است.
 .1.2پهنای راهروی پلكان : G
با توجه به تخریب شدید پلکان هیچ اثري از پلههاي آن یا كفها و پاگردهاا در محال كناوني پلکاان و در
مکان نخستین آن دیده نميشود .اما با این وجاود شاواهدي وجاود دارد كاه امکاان آگااهي از حادود پهنااي
راهروي پلکان را فراهم ميسازد.
______________________________________________________________________
 .4زماني كه سامي بر روي تپه  Gاقدام به خاكبرداري كرد تنها بخش كوچکي از مركز تپه داراي ارتفاع  1متر نسبت به سطح ورودي پلکان
بزرگ تخت جمشید به عنوان نقطه مبنا و باالتر از آن بوده است (سامي .)13- 1 :4881
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 .4شواهدي از چرخش  31درجاهاي انتهااي خااوري بدناه اصالي در گوشاه جناوب بااختري تپاه  Gدر
كاوشها ي اشمیت به صورت یک بخش تراش خورده بدست آمد كه با توجه به مقیاس طرح ارائه شده از آن و
محاسبه پهناي دیواره نماي پلکان  ،پهناي راهروي پلکان در  11تا  41سانتي متار انادازهگیاري مايشاود
(Schmidt 1953: 274, figs.116-117A).

 .پلکان كوچک شمال باختري تپه مركزي كه تنها ورودي از سمت شمال به كااخ  Gباوده داراي پهنااي
دقیق  11سانتي متر است.4
 .8در انتهاي باختري نماي كاخ  Hپلکاني وجود دارد كه دست كام از قطعاههااي دو پلکاان متفااوت سااخته
شده است  .بررسي پهناي یکي از بلوکهاي این پلکان كه از سه پله تشکیل شده با وجود شکساته شادن یکساوي
آن و در نتیجه كوتاهتر شدن از اندازه نخستین 431 ،سانتي متر اندازهگیري ميشود .به اعتقاد تیلیا ایان بلاوکهاا
از بناهاي قدیمتر براي ساخت پلکان بناي فرا هخامنشي محوطه  Hاستفاده شدهاند ).(Tilia 1972: 258
 .1با توجه سنت اجراي طرح چهارگوش مساوي (مربع) براي پاگردهااي پلکاانهااي خااوري خشایارشاا و
پلکان شمالي كاخ سه دروازه در صورت ادامه اجراي این طارح باراي پلکاان  ، Gپهنااي راهاروي پلکاان نیاز
بایستي برابر با درازاي آن یعني  11سانتي متر در نظر گرفته ميشده است.
 .1.9طرح نهايي و تصحيح شده پلكان كاخ اردشير سوم (:)G
با توجه به مستندات مورد بحث قرار گرفته و بازسازيهایي كه تااكنون انجاام شاده امکاان دساتیابي باه
طرحي نوین و تا حد بسیار زیادي قابل اعتماد از آخرین پلکان ساخته شده در تخت جمشید فاراهم گردیاده
است (تصویر .)44همانگونه كه پیش از این نیز ثابت شده بود پلکان اردشیر ساوم در هار انتهااي خاود داراي
یک بال كوچک است كه عمود بر بدنه اصلي قرار گرفتهاند .این وروديها یا همان بالهااي كوچاک هار كادام
داراي متر پهنا ،پله و یک كف یا سطح هموار با اندازه در متر پیش از برخورد با بدناه اصالي پلکاان
است كه درازاي كلي هر بال عمود بر بدنه اصلي را به  831سانتي متر ميرسااند .اضاافه نماودن یاک ساطح
هموار در بالهاي كوچک باعث افزایش یک پله به جهت شمارش نهایي پلههاي پلکان نسابت باه كاار كرفتار
شده است .پس از این سطح هموار و در محل برخورد بالهاي كوچک با بدنه اصلي پلکاان ،در ضاخامت بدناه
پلکان یک پله دیگر قرار گرفته است كه فرد باال رونده را به یک پاگرد كه به جهت اندازه ،مشابه سطح هماوار
بالهاي عمودي است هدایت ميكند .این پاگرد در واقع محل چرخش از راستاي بالهااي كوچاک باه ساوي
ایوان بشمار ميآید .دسترسي به ایوان پلکان از این مرحله توسط پیمودن  41پله دیگر در راستا و پشت نمااي
______________________________________________________________________
 .4پلکان گوشه شمال باختري تپه مركزي را هرتسفلد كاوش كرد .كاوش این پلکان موجب كشف یک قطعه بلوک داراي صحنه از شیرهاي
غران ،نوار گل دوازده پر و حاشیه منگوله دار بود كه از آن به عنوان تزئین كناره پلکان استفاده شده بود .این بلوک بي شک به صحنه معروف
بارعام تعلق داشته و قرار گیري آن در این محل ميتواند به فعالیتهاي دوره پس از هخامنشي بازگردد .بنگریدSchmidt 1953: fig. :
118B.
 .مطلب بسیار مهمي كه باید به آن توجه شود این است كه سطح نخستین پله در هر یک از بالهاي عمود بر بدنه اصلي كه در پالن نهایي نیز
نشان داده شده است به دلیل هم سطح بودن با حاشیه زیرین پایینترین نوار گل دوازده پر سراسري در نماي پلکان ،به عنوان سطح صفر و
گیريهادر نظر گرفته شده است.
مبنا براي تمام اندازه 
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بدنه اصلي كه داراي زاویه  31درجه نسبت به بالهاي كوچک است انجام ميشود تاا در نهایات باه ارتفااع
متر نسبت به سطح حیاط كاخ و  1متر نسبت به ورودي پلکان بزرگ تخت جمشید برسد.
 .3شمارش نقش خدمتكاران بر نما و بدنههای داخلي براساس طرح نوين پلكان :G
از آن جهت كه پلکان  Gهمانند بیشتر پلکانهاي تخت جمشید از دو بخش قرینه و همانند تشاکیل شاده
است با شمارش خدمتکاران یک نیمه ميتوان به شمار كلي آنها دست یافت .نکته بسیار مهماي كاه الزم باه
تأكید و اشاره دارد اختصاص نقش یک خدمتکار براي هر یک از پلههاي واقعي و مجازي پلکاان درون راهارو و
در نما است .در پژوهش حاضر دستیابي به تعداد دقیق پلهها كه از راه تصحیح پالن و نقشه پلکان امکان پاذیر
شد به همراه شواهد موجود بر قطعههاي باقیمانده فرصت شمارش نقش دقیق خادمتکاران پلکاان  Gرا فاراهم

نمود .براي راحتي و دقت كار جداي از دسته بندي پلکان باه دو نیماه متنااظر چاپ و راسات ،در هار یاک از
نیمهها نیز شمارش نقشها براي بخشهاي متناظر آن شامل نما ،پشت نما ،ضلع كوچکتر داخال راهارو و در
نهایت ضلع بزرگتر داخل راهرو به صورت جداگانه انجام و در نهایت با یکدیگر تلفیق شدند.

4

 .3.1شمار خدمتكاران داخل راهرو (ضلع بزرگتر):
شمارش پلهها از پایین به باالي پلکان تا رسیدن به سطح ایوان مطابق اندازهگیريهاي زیر برآورد ميشود:
پله  ( = 43پله  ( + ) 41پاگرد )  4 ( +پله  +سطح هموار  +پله )
خدمتکار = پله
خدمتکار = سطح هموار
 4خدمتکار=  4پله
خدمتکار  =  = 41پاگرد با سطح و هر كدام خدمتکار
خدمتکار  41 = 3پله براي بخش شیبدار بدنه اصلي تا رسیدن به ایوان كاخ
جمع خدمتکاران ضلع بزرگتر داخل راهرو براساس شمار انجام شده در باال  81فرد شمارش ميشود.
 .3.2شمار خدمتكاران داخل راهرو در پشت نما (ضلع كوچکتر):
كه به دلیل كوتاهتر بودن این ضلع پلکان به اندازه مجموع دو ضلع پاگرد ،شمارش خدمتکاران پشت نما در
مقایسه با ضلع بزرگتر  41نفر تفاوت نشان ميدهد .در زیر چگاونگي محاسابه خادمتکاران در ایان بخاش از
پلکان نشان داده شده است:
پله  + )41( = 43پاگرد  + 4 ( +سطح هموار  = ) +تعداد پلهها از پایین
______________________________________________________________________
 .4در هر دو نیمه پلکان پیشاپیش ردیف خدمتکاران یک پارسي و انتهاي آنها نیز یک مادي دیده ميشود  .براي پلکان جنوبي كاخ «ت را»
ردیف خدمتکار با پارسي شروع و با آن نیز تمام ميشود .داخل راهروهاي پلکان باختري «هدیش» با مادي شروع و با مادي هم تمام ميشود.
براي نماي پلکان اخیر ردیف خدمتکار با پارسي شروع و با مادي تمام ميشود .پلکان خاوري «هدیش» نیز با مادي شروع و با مادي هم تمام
ميشود .بنگرید :یزداني .4838
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خدمتکار  = ) + + 4 ( + 1 + )3( = 1تعداد خدمتکاران

4

 .3.9شمارش خدمتكاران برای نمای پلكان :
شمارش پلههاي نما برابر است با مجموع پلههاي نماي بال كوچک و نماي بدنه اصلي:
پله  ( + 3 = 4سطح هموار  =) +تعداد پلهها از پایین
خدمتکار  = ) + ( + 3 = 43تعداد خدمتکاران
 = ) 81 + 1 ( + 43 = 23شمار خدمتکاران یک نیمه پلکان
 4101شمارش تمامي خدمتکاران پلکان كاخ  Gبرابر است با:
نفر  = 23 + 23 = 482شمار تمامي خدمتکاران پلکان G

 .41سخن پاياني:
پژوهش حاضر كه به جهت ساماندهي و پیگردي بلوکهاي پراكنده كاخ اردشیر سوم آغاز شده بود افازون
بر دستیابي به این هدف 8با تصحیح و بازنگري پلکان بزرگ آن موجب درک شناختي بهتار از روناد و كیفیات
معماري و هنر نقش پردازي در چند دهه پایاني شاهنشاهي هخامنشي شد .بازسازي كامل پلکان كاخ اردشایر
سوم بیانگر این مهم است كه معماران زمان اردشیر سوم از سه گزینه موجود براي الگو برداري پالن پلکان كاه
همانا پلکان خاوري حیاط كاخ هدیش ،پلکان جنوبي كاخ ت ر و پلکان كاخ اردشیر نخست بود آگاهاناه دسات
به انتخاب الگوي پلکان جنوبي كاخ داریوش زدهاند و با طراحي و ساخت دو بال عمود بر بدنه اصلي كه منجار
به افزایش شمار پلهها شده است موجب حفظ شیب طبیعي و استاندارد پلکان شدهاند اگرچه بجز این ناوآوري
در پالن و نقشه ،تزئین نما و دیوارههاي راهروي پلکان در ادامه نمونههاي پیش از خاود باهویاژه در پیاروي از
پلکان جنوبي كاخ ت ر به انجام رسید.
افت كیفیت استانداردهاي معماري و بسنده كاردن باه رناگ و لعااب ظااهري در دو تاا ساه دهاه پایااني
فرمانروایي شاهان سرزمین پارس بهخوبي در ساخت كاخ  ،Gخود را به نمایش ميگذارد .زمااني كاه معمااران
بجاي ساخت پایه پلکان از قطعههاي بزرگ و سترگ سنگي مانند آن ه در كاخ ت ر دیده ميشاود تصامیم باه
______________________________________________________________________
 .4كرفتر براي سطح داخلي پلکان  21نقش خدمتکار را بر ميشمرد (كرفتر  ،)23 :4833در حالي كه در این جا با توجه به وجود  1خدمتکار
براي هر نیمه بر روي هم  411نقش خدمتکار در جدارههاي داخلي پلکان شمارش شده است.
 .شمارش نقش خدمتکار براي دیگر پلکانهاي كاخهاي اختصاصي به قرار زیر است :پلکان جنوبي «ت را»  ،441پلکان باختري «هدیش»
 ،421پلکان خاوري «هدیش»  ،421پلکان جنوبي كاخ «سه دروازه»  . 1بنگرید :یزداني .18-1 :4838
 .8امکان قرار دهي بلوک  4در محل كنوني پلکان  Gو هم نین ساماندهي بلوكهاي ( و  ) 2و در محل اصلي آنها در جنوب تپه مركزي
فراهم شده است .براي بلوک  3نیز بدلیل كوچکي و نابودي تمامي ساختار اطراف آن در پلکان توصیه ميشود كه به گنجینه تخت جمشید
انتقال یابد .پس از بازسازي حاضر نگارنده در گفتگو با آقاي حسن راهساز (سرپرست گروه مرمت تخت جمشید) و بررسي محل پراكنش بلوک
ها ،امکان ساماندهي و بازسازي بخش هایي از پلکان را در مکان نخستین آن پیشنهاد نمود هر چند این كار تا زمان بازنشستگي ایشان در سال
 4837به انجام نرسید.
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ساخت آن از خشت خام كردند تنها اقدام به اجراي طرحي كرده بودند كه سایهاي از كارهاي بزرگ پیشین بار
خود داشت ،یک بدل و نمونه ضعیف و بيبنیان از سازههاي دوران طالیي گذشته بود و همین امر موجاب شاد
تا ساختۀ آن ها بیش از چند ده سال دوام نیاورده و اگر چه از آخرین ساختهها بر روي تختگاه بود بسیار زودتر
از پیشینیان خود فرو ریزد.

4

______________________________________________________________________
 .4در پایان نگارنده بر خودالزم مي داند تا از استادان و همکاراني كه در تمامي مراحل از زمان اجرا تا تدوین بازخواني و اصالح متن و چاپ این
نوشتار مرا یاري رساندند كمال سپاس و قدرداني خود را بجاي آورد .خانم ها :شهرزاد و گلناز زارعي و مهرناز بردبار در محوطه میراث جهاني
تخت جمشید و هم نین آقایان :دكتر اردشیر شیرزاد (علي اسدي) ،دكتر شاهرخ رزمجو ،دكتر علیرضا هژبري نوبري ،دكتر كمال الدین
نیکنامي و دكتر محمد حسن طالبیان.
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تصویر شمارۀ  .بدنه اصلي پلکان  Gدر محل 
نماي كاخ  Hكه آشکارا به صورت شکسته به دیوار
كاخ هدیش تکیه داده است .در گوشه راست تصویر مستندنگاري انجام شده از این بخش توسط
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.(Schmidt 1953: fig. 122A) .

تصویر شمارۀ  .8محل قرارگیري بلوکها با توجه به سطح تراش خورده بر بستر حیاط كاخ هدیش (باال) ،اندازه بلوکهاي پلکان
 Gدر تناسب با بستر تراش خورده (تصویر وسط) و بازسازي انجام شده از پلکان  Gبا توجه به آثار موجود و موقعیت بلوکها
).(Schmidt 1953: fig.117
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تصویر شمارۀ  .1نماي بازسازي شده ایوان و كاخ اردشیر سوم رو به حیاط كاخ هدیش توسط كرفتر .در گوشه راست و چپ
تصویر به ترتیب پلکان و ساختمان دروازه خاوري و باختري حیاط هدیش دیده ميشود (كرفتر  :4833تصویر .)47














تصویر شمارۀ  :(A) .نماي بلوک به عنوان تزئین كننده نماي پلکان ناتمام «فراهخامنشي» )، (Herzfeld 1928: fig.36
) :(Bهمان بلوک جدا شده از بافت فراهخامنشي در جنوب تپه مركزي و در موقعیت امروزي خود :(C) .نماي بلوک شماره یک
نشاندهنده ابتداي نماي بدنه اصلي :(D) ،سطح دخلي بلوک شماره یک در داخل راهرو و پشت نماي بدنه اصلي پلکان.










تصویر شمارۀ  .2ردیف خدمتکاران در پشت نماي بلوک
تصویر شمارۀ  .7نقش خدمتکاران در نماي بلوک (باال) و ( 2پایین) .از قراردهي این دو بلوک بر روي یکدیگر نقشها كامل
ميشود .وجود قسمت كوچکي از قاب گل دوازده پر كه خدمتکار شماره  4پاي خود را بر روي آن نهاده در بازسازي بال
عمود بر بدنه اصلي از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
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تصویر شمارۀ  .3انتهاي بیروني و نماي نیمه راست بدنه پلکان با تزئین رایج حمله شیر به گاو .بخش بیرون زده با
تزئین نخل ه و قاب گل دوازده پر محل اتصال بال عمود بر بدنه اصلي را نشان ميدهد.




تصویر شمارۀ  .3نماي بال راست پلکان و موقعیت بلوکهاي( و ، ) 2بلوک  ،4بیرونزدگي بدنه اصلي و ارتباط میان آنها.








تصویر شمارۀ .41تركیب بلوکهاي نیمه راست پلکان (بلوکهاي  20و  )4با بلوک (مربوط به نیمه چپ)

كوچک براساس اصل قرینگي دو نیمه پلکان.
به جهت بازسازي دقیق بالهاي







تصویر شمارۀ .44طرح نهایي پلکان بزرگ جنوبي كاخ اردشیر سوم در تخت جمشید ( 8 3-883پ.م).

