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 یهخامنش تختیپا نینخست |پاسارگاد 

 

 

 

 ششم سده در این شهر را بزرگ کوروش .استشده واقع شیراز کیلومتری۱۳۰فاصله در  پاسارگاددشت 

این  .نمود کاخهایی و بناها ساخت به اقدام آن در و  خود برگزیدفرماندهی    مرکز عنوان به میالد از قبل

 .رسیده است ثبت به( یونسکو) جهانی آثار فهرست در ایران اثر پنجمین عنوان به مجموعه 

 

 بناهای تاریخی محوطه پاسارگاد

 دشت در گوهری  

 رنگ به آهکی سنگ از بنایی پلکانی است که آرامگاه این. است کوروش آرامگاه، پاسارگاد بنای مهمترین

 طول که عظیمی های سنگ از و متر ۱65  وسعتبا   در راس سکویی شش پله ای قرار گرفته که  سفید

 .است شده ساختهرسد  می متر هفت به آنها از برخی

 برج سنگی

 نزدیکان  رتفاعگوش بوده و ا چهار،نایی که باست  هخامنشی معماران آثار ترینخاص از یکی برج این 

 دسترسی برج باالی اتاق به ایپله ۲۹ پلکان یک با که گرفته قرار ایپله سه سکویی بر و است متر ۱۴ به

و در دوران اسالمی  دانندمی خانهگنج یا ،آتشکده(Cambyses) کمبوجیه مقبره را آن برخی.استداشته

 .کو با این نام به ثبت رسیده استبه زندان سلیمان تغییر نام داد ودر فهرست یونس
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 محوطه مقدس 

 مستطیل ایتپه واست  رنگ سفید سنگی سکوی دو یا تخت سلیمان )e Takht-Tall( تل تخت

 . خوردمی چشم به آن در شکل

 ساخته خشت از پنجم هطبق و الشه سنگ از چهارم تا یکم هایطبقه که بوده طبقه پنج دارای ساختار این

بوده  مذهبی تشریفات ای قربانی مراسم اجرای جهت و سنگی آتشدانهای با ارتباط در ساختار این .استشده

 است .

  دروازه اخک

این درسالم  نسبتا هاینگارهسنگ از یکیداشته و سنگی ستون هشت، وسعت مربع متر ۷۲6 با کاخ این

 .است یایشن حال در که چهاربال انسانی از است طرحی نگارهسنگ این. مانده جابهبنا 

 پردیس کوروش | پاسارگاد هایباغ

  تامین میشده است. (Palvar)لواررودخانه پ برسانی این باغ ازآ.اندداشته قرار هاباغ این درون،ها کاخ تمام

 آبنماهای باغ شاهی

ی نظیری ساخته بود کوروش گل ها و گیاهان و پرندگان مورد عالقه اش را جمع کرده و باغ ب،دراین باغ 

  .می گویند آبنما،به دلیل سیستم ابیاری درختان به این باغ 

  بارعام کاخ

 هایدرگاه  است  بودهپادشاهان هخامنشی  مهمانان از پذیرایی برای محلی و  وسیع تاالر یک  کاخ این

 .است هاملت سنت از هبرگرفت که دارند گاو و عقاب انسان، پای ماهی، از هایینقش و طرح کدام هر آن

 کاخ نشیمن

 سه با  ایکتیبه هاآن از یکی برفراز کهد کر اشاره آن سنگی جرز سه به توانمی کاخ این هایماندهباقی از

 و شرقی هایانایو و  مرکزی بخش در تاالر یک  به چشم میخورد. بابلی و عیالمی باستان، پارسی خط

 مسکونی منزلنوان عبه  کاخ این گفت توانمی هابررسی اساس بر قرار دارند. آن سمت دو در غربی

  . دارند  پادشاه از تصاویری کاخ هایدرگاهاست . داشته کاربرد کوروش
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  مظفری کاروانسرای

این ساخته اند.از سنگ های ربوده شده از مقبره کوروش کبیری مظفری را کاروانسراگفته میشودکه 

 متر مربع دارد وبه صورت نامنظم ساخته شده است. ۲۰8،حیاطی به وسعت بنا

 تنگ بالغی

دارای درختان  که دارای یک رودخانه دایمی است که عالوه بر اثار ارزشمند تاریخی ای سرسبزدره  

 .بیش از هزار سال میرسدبه کهنسالی است که عمر  برخی از انان 

   پاسارگاد معماری کلیات

 استفاده هایگسن . است چوب و خام خشت آجر، سنگ،  پاسارگاد مجموعه در شده استفاده مصالح عمده 

 بناها در ربیشت که رنگی .هستند شکننده مرمرین سیاه و سخت کبود سنگ رنگ، سفید آهکی سنگ شده

 . است قرمز خوردمی چشم به

 

  : طناز اکبریگردآورنده  

 عکس: گالری همراه انگلیسی به زبان به مطلب لینک 
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