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1. Introduction 

Archeological data has always been a suitable ground to study diverse 

dimensions of our predecessors’ life. Some monuments are left from the  the 

Achaemenian Empire that were mostly tools known by political institutions 

as media for representing and performing their own political thoughts. One 

of the most important concepts elaborated by Persian political thoughts in 

order to be shown through artistic works was the concept of power. 

Excavating artistic works of this period with inscription that are considered 
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as first-hand evidence, one can easily understand on what basis the Persian 

kings used to establish their dynasty and represent their power. This issue 

was specifically successful at the time of Dariush I, as one who was very 

successful in organizing and handling the society. Each political institution 

needs authority and legitimacy to be held firmly in terms of its statehood 

sustainability (Heshmatzade, 2002, 57). Besides its functionality, sometimes, 

power has a kind of legitimatcy by its own. Therefore, after underpinning 

political thoughts, a political institution tries to achieve legitimate and 

power, showing them in different ways. The features of remaining 

monuments since the Persian Empire conveys power and legitimacy because 

they reflect their manufacturers' thought (Kalikckan, 2006, 118), and lots of 

their monuments and works were mostly political than functional 

(Bousharla, 2010, 98). Hence the question in this research is that how the 

power of the Achaemenian Empire has been represented according to 

archeological data and inscriptions? The main hypothesis stated is that 

power of this dynasty used to be achieved by wealth, military power and 

artistic works that can be inferred from archeological data and inscriptions. 

 

2. Methodology 

In order to study the political thoughts embedded in artistic works and 

inscriptions, the analytical method was used and data was collected based on 

library studies approach  

 

3. Discussion 

Ruling over different and vast lands, The Achaemenids did not get 

themselves limited to their subjects’ obedience. They tried to change the 

obedience to the faith they used to present and have their dynasty legitimized 

(Weber, 1947, 328). Therefore through advertising tools such as architecture, 

inscriptions, coins and stamps and using symbols, as well as pictograms of 

previous civilizations, they accepted some elaborations. Using these 

advertising tools, they could show the king as an authorized person, who 
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could make his wishes come true and be considered as one with legitimates. 

To convey the political messages, the pictures of advertising tools were 

shown beyond the kingdom centrality and therefore the Persian art were 

shown the same in various territories. Lots of these pictures indicate the 

conception of power.  

Power makes people's political interactions distinct from their other 

interactions. Morgenta knows politics among nations as fighting on the way 

of power and according to him, true recognition of fighting for power is the 

key of understanding political issues. Generally, power means the ability of 

adopting desires in spite of others objections, of course if there exists an 

objection. Power is to control and stall others, but effective tools for this 

purpose could be variant and diverse (Alem, 2013, 88-89).  

In the Persian dynasty, kings gained the necessary power to control 

governmental organizations and military force among subjects and foreign 

lands via making wealth. Persian kings showed both powers in their 

pictograms. Setting up artistic works depended on kingdom's wealth and 

would cost  a heavy expenditure, made hegemony of kingdom pivotal and 

was an effective tool for propaganda and soft power.  

Propaganda and soft power are two important tools to show power and 

legitimacy. If these tools are successful in practice, they cause increment of 

power and legitimacy by themselves. The Persian kingdom that used to live 

within tribes before constitute their kingdom, had no pictogram or 

propaganda tools, and therefore they had to borrow it from other nations and 

manipulated them according to their political thoughts. Symbols and 

pictograms of Persian dynasty were adopted by near east culture wherein 

concepts such as soft power and propaganda had a very old background. 

Among the advertising media, stone-made monuments that had picture of 

kings, gods, writings and the commands of kings on themselves were the 

primary advertising tools. Attendance of flags, colorful shields, the invention 

of titles such as four-corners king, king of countries, putting name of kings 

besides names of Gods and the appearance of poems, military-epic lyrics and 
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preaching religious motivations were of the other sample to be counted for 

battles and after that they were proved in artistic works of predecessors. The 

first work one can name for advertisements was related to subjects and 

people living in foreign countries so that the thoughts were designed by the 

mag. Nation could easily gain their goals in terms of power and legitimacy 

by advertising. Representing power and legitimation in artistic tools was a 

kind of soft power. The ultimate purpose of soft power was to gain military 

profit without moving army. Soft power advocated government purposes and 

goals affecting beliefs, emotions, dependences and behavior of the enemy. 

Moreover representing soft power in artistic works, acts such as economic 

sanctions, military threats, and diplomacy improvement in that all of which 

indicate the importance of the propaganda are taken for granted in field of 

soft power. Persians had such a valuable skill in making, distributing and 

advertising using pictographic tools and verbally as well (Walton, 1997, 95; 

Kelly, 2003, 173-175). The Persian dynasty art which was their advertising 

tools falls within the field of political arts and kings inscriptions falls within 

fields of political verbal tools. they are both a reflection of political thoughts. 

One of the political dimensions of political thoughts among the Persian 

dynasty is gaining power via wealth. 

 

4. Conclusion 

Persian dynasty artistic works are definitely the media that obliviously 

show different dimensions of political thoughts of their manufacturers. In 

order to represent and perform political thoughts and the authority upon 

which society could be established, the Persian dynasty used to benefit from 

the artistic media. Lots of artistic works of the Persian kingdom mostly 

indicate the political dimension because of the kind of functional dimension 

they had. Because Persian kings ought to distribute their political thoughts 

throughout their kingdom territories via different methods and tools to 

increase provision of their power and legitimacy, their political methods and 

whatever was optimizing for their subjects. Therefore artistic works and 
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inscriptions in the ancient world let the political institutions to depict what 

was in line with their goals on these woks. These works provided a suitable 

ground to analyze different dimensions of political thoughts, so that one can 

see in these works that basis of kings power made because of the civil taxes, 

military force and building palaces are analyzed through these inscriptions. 

Power was a necessary condition for Persian kings and reflected the 

existence of a well-done and mature authority of Persian kings.  

Because of the geographical situation of Iran, taxes had a high position as 

the necessary wealth for kings to handle their vast territory could be 

achieved and annexing a new land to the territory of the Persian kingdom 

was pronounced as an increment of wealth. Darioush I elaborated on 

unifying different scales, minting to sustain money value, help the 

establishment of a dynamic economy and preventing burglary on roads as 

well as building roads through these taxes and his announcement of 

receiving taxes could be seen repeatedly within inscriptions and also 

acknowledge it as a basis for kings’ power. The Persian army was the main 

factor in providing routes and cities' immunity and territory expansion as 

well. Due to the Iran's geographical situation that was a pass way for 

different tribes and a connecting way between the ancient east to the west, 

the military force had a valuable position in the culture of Iranians.  

Artistic works to which the Persian dynasty used to spend lots of money 

indicated the superiority and dominance of Persian kings over other rulers of 

governmental cities. As a matter of fact, Persian kings changed wealth into 

the artistic works, which were a symbol of wealth themselves and were also 

considered to be a kind of utopia, gave a holy aspect to the king's character 

and let them provide their legitimacy in this way. However, the Persian 

dynasty borrowed other nation’s media to represent their political thoughts, 

but they purified them alongside their political thoughts to handle their vast 

kingdom territory pertaining flamboyant tribes, and they were so successful 

in this respect that presented political thoughts were imitated by rulers of 

other government cities. So, sometimes Persian architecture was adopted 
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regardless of the specific climate of a region. Therefore, Persian political 

thoughts provided their political purposes within Persian dynasty and other 

regions as well. . 

 

Key words: Achaemenian Empire, Authority, Archaeological data, Shahrab, 

The army, Utopia. 
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 چکيده

 را گهشتگان یندگز گوناگون ابعاد ۀمطالع یبرا یناسبۀ نیزم همواره شناسیباستان هایداده   
 که بودند ییهاابزار زی  هر از شیب که ماندهیبرجا یآثار یهخامنش ۀدور از. است ساخته فراهم
 خود یاسیس هشیاند آوردندر اجرا به و سازیانینما جهت در ییهارسانه را هاآن یاسیس نهاد
 آثار یمجرا زا را آن تا دهیکوش یهخامنش یاسیس نهاد که یمیمفاه نتریمهّم از یکی. دانستیم
 جزو که هابهیکت با همراه دوره نیا یهنر آثار یواکاو با. است قدرت مفهوم سازد، آشکار یهنر
 و هیپا  ه بر یپارس شاهان که کرد استنباط توانیم سهولت به شوند،می  محسوب اوّل دست اسناد
 ژهیوبه موضوع نیا دند،کوشییم آن شینما یبرا و بودند کرده استوار را شیخو قدرت هاییانیبن
 انینما شتریب ود،ب موفّق اریبس جامعه اداره و دهیسازمان در که اوّل وشیدار آمدن کار یرو با
 مطالعات ۀویش از آن هایداده و برده بهره محتوا لیتحل وشر از که نوشتار نیا در. شودیم

 باشدیم شاه تیّمشروع و قدرت از یجلوگاه خود یهنر آثار است؛ شده یگردآور ایکتابخانه
 ثروت همان که را، یپارس شاهان قدرت یمبان گرید که است یینگارها و نمادها یدارا که

 .استگهاشته شینما به است، ینظام یروین و هاشهرب خراج ای شاهنشاهی
 
 .شهرب، ارتش ،شناسیباستان یهاداده ی،هخامنش یشاهنشاه: کليدی هایواژه
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 مهمقدّ .1
 شدن لیمستح موجب کامالی  سوکی از هاپارس توسأ گوناگون یهانیسرزم ریتسخ 

 از و دواح شاهنشاهی کی درون در( مصر و بابل ،یدیل ماد،) طلبتوسعه هایپادشاهی
ۀ اراد دهندهنشان صورت نیبهتر به(، vanᾱra.pѳXša( یشدهردب نظام یبرقرار گر،ید یسو

 اهیشاهنش یاصلۀ بدن(. 199: 1377 ان،یبر)شد نو دولت کی دآوردنیپد به فاتحان
 -یاجتماع واحد کی شدهردب، هر. ماند یباق نیشیپ یکشورها ساختار بر نسبتای یهخامنش
 . شدیم شامل را مستقل یداخل ساختار و یاجتماع هایسازمان با یاقتصاد
-مردم و یسلطنت از حکومت متفاوت هایروش یهخامنش یهاشدهردب از کی هر در

 بود برپا یخداساالر و (Aristocracy(یستوکراسیآر تا (Democracy) ساالری
(Dandamayev, 1999: 271- 272 .)گسترده یادار ستمیس در هاشهرب نیا همه البتّه 

 بود شاهنشاهی مقام نیباالتر در شاهنشاه کهیطوربه ؛داشتند قرار شاهنشاهی عیوس وارتش
 ,Moosavi & Kasrai) کردندیم قدرت اعمال هاشهرب در ترکو ک شاهان و

2010:143.) 

 بود یاسیس ۀشیدان ازمندین قلمرواش عمتنوّ و عیوس هاینیسرزم اداره یبرا یهخامنش شاهِ
 نهاد هر هچ نان .سازد نیت م زارگخراج ملل و ایرعا نزد در ار تشیّمشروع و قدرت که
 جامعه در را دخو یکارکردها تواندینم باشد، ایافتهیقوام یاسیس ۀشیاند فاقدی که اسیس
 و یپردازهینظر بخش ،یاسیس نهاد هر از بخش نیترمّهم جه،یدرنت. دینما یعمل
ر کایرو با(. 1393:19،یخسرو) است یاسیس ۀشیاند  )Theorization( زیسازهیتئور
 ابعاد ۀهم ات شد تالش -(م.ّ 522-486) اوّل وشیدار - یهخامنش مدبّر و ریمد شاه آمدن
 و امحتس با همراه انهیتمرکزگرا یاسیس ۀشیاند یسازانینما یبرا یهخامنش حکومت
 «داشت قرار شاه ،یشاهنشاه نظام نیا کانونِ در» (.132: همان) ندیبرآ تابع ملل با یروادار
 . است داده نشان رخ هابهیکت در شاه یمحور نقش نیا(. 79: 1383 کورت،)

 و شاه خدا، یعنی انه؛یتمرکزگرا ۀشیاند رکن سه باستانیفارس یهابهیکت تمام مطلع در
 و ملل ۀهم شاهِ  شاه، است، انیخدا نیتربزرگ اهورامزدا. شودیم انیب نیسرزم
 هاینیسرزم ۀوندیپ و شاهان شاهِ شاه، قتیدرحق. است ردستدو و پهناور یهانیسرزم

 خدا و پادشاه یهخامنش یشاهنشاه نظام در پس ؛(135: 1393 ،یخسرو) است گوناگون
 گرفتندیم قرار آن یاستعال شمول در زین اقوام یهافرهنگ و داشتند الیاست مردم بر مانمتو
 شاه پارس در که دارند دیت ک نیا به هابهیکت در یهخامنش شاهان(. 194  :1389 ،ییکسرا)

 با که سازدیم آشکار ،ییتمرکزگرا رکن سه نیا. اندییایآر ای و یپارس نژاد از ای هستند
 محور پارس نیسرزم و شاهنشاه اهورامزدا، ان،یهخامنش ییگراکثرت و یفرهنگ تنوّع وجود
 مطالعات از یاریبس نونتاک(. 134:1393،یخسرو)باشدمی یهخامنش یشاهنشاه نظام یاصل
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 یاستثنا به احتماالی تابعه، اقوام نخبگان میعظ تیاکثر حداقل که اندداده نشان یامنطقه
 منظ ،یاسیس ثبات ءکنندهنیتضم بلکه جبار و گانهیب ییفرمانروا نه را پارس شاه مصر،
 (. 82: 1385 سهوفر،یو) دانستندیم خود مشاغل حافظ رو نیا از و یاقتصاد رفاه ،یاجتماع
 تیّروعمش و(  Authority) قدرت ازمندین نظام، انسجام و دوام یبرا یاسیس نهاد هر

(Legitimite  )ودخ یاصل کارکرد بر افزون قدرت گاه(.57: 1381 زاده،حشمت) است 
 ۀشیاند پردازیهینظر از بعد یاسیس نهاد رو نیهم از. سازدیم فراهم زین تیّمشروع ینوع
 هایوهیش به را آن و آوردهدستهب را تیّمشروع و قدرت کرد خواهد تالش یاسسی

 و قدرت یایگو انیهخامنش از ماندهیبرجا آثار هاییژگیو .دهد شینما مختلف
 و( 118 :1385 کان،یکال) است سازندگانش فکر دهندۀانعکاس زیرا باشد؛یم تیّمشروع
 نیهم از(. 98: 1389 بوشارال،) یکاربر تا بود یاسیس شتریب هاآن کنندۀرهیخ آثار از یاریبس
  گونه هابهیکت و شناسیباستان هایداده استناد به: که است نیا الؤس جستار نیا در رو

 نیا درتق:  که داشته انیب مطرح یۀفرض  است؟ شده گرجلوه یهخامنش شاهنشاهی قدرت
 را هانآ که است شدهیم فراهم یهنر آثار و ینظام یروین ثروت، رهگهر از شاهنشاهی

 . کرد استنباط هابهیکت و یباستان هایداده از توانیم
 و یهنر آثار استناد به یهخامنش قدرت یمبان شناخت نوشتار نیا یاصل هدف
 و( 88:1391عالم،) «است یاسیس شهیاند یاساس میمفاه از قدرت  راکه» هاست؛بهیکت
 گرید یاسیس اهداف ۀبخشند تداوم و حکومت استمرار و استقرار عامل تیّمشروع با همراه
 .است حکومت توسأ
 پژوهش  ة. پيشين1-1

 درتق نمودار یهخامنش یهنر یآثار که دهیگرد اشاره مختلف کتب در بارها هر ند
از جمله این  .استنشده داده نشان اشیمبان و حیتشر گاهچیه موضوع نیا امّا است آنان

 1377ر سال که د پیر بریان ۀنوشت یخ امپراتوری هخامنشیانتارتوان به آثاری  ون منابع می
ام ویلی ۀشتنو هاها و پارسیشناسی و تاریخ هنر در دوران مادیباستانترجمۀ آن منتشر شد، 
ه در سال نوشتۀ آملی کورت ک هخامنشیانترجمۀ آن  اّ شد،  1385کالیکان که در سال 

ۀ آن منتشر ترجم 1383که در سال  خامنشیشاهنشاهی هترجمۀ آن به انتشار رسید و  1383
 ادور کهدنی و نوشته مبی« یهخامنش یستون، نماد قدرت در معمار»شد و نیز مقاالتی مانند 

ای های صخرهسیر تحول هنری نقش برجسته»انتشار یافت و  فصلنامه نگرهدر  1390در سال 
رسید، اشاره  هنر به  اّ در مجله گلستان 1386نیا که در سال یینوشتۀ عباس رضا« ایران
 کرد.  
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 روش پژوهش  .1-2

 روش از های و کتیبههنر آثارنهفته در  یاسیس شهیاند یواکاو یبرا پژوهش نیا در
 .است یاکتابخانه مطالعات هاداده یگردآور ۀویش و شده یرگیبهره ی لیتحل
 
 و بررسی . بحث2
 یهخامنش شاه قدرت یمبان. 1- 2  

 به را خودشان کردند،یم حکومت پهناور و گوناگون یهانیسرزم بر که انیهخامنش
 یمانیا به را اطاعت کردند،یم تالش هاآن. نکردند محدود اتباع طرف از صرف اطاعت
 ,Weber) دهند تیّمشروع شیخو حکومت به و کنند لیتبد دادند،یم ارائه هاآن که

 و هاسکه ها،برجسته نقش ،یعمارم مثل یغاتیتبل یابزارها قیطر از نیبنابرا ؛(328 :1947
 بر هاآن. برداشتند قدم راه نیا در نیشیپ یهاتمدّن یهانگاره و نمادها از استفاده با و مهرها
 اهدافش به تواندیم که دادند ارائه قدرت صاحب یفرد هم را پادشاه یغاتیتبل ابزار نیا

 یهاانگاره ،یاسیس امیپ رساندن یبرا انیهخامنش. تیّمشروع صاحب هم و بخشد تحقّق
 یهخامنش هنر رو، نیا از و دادند گسترش شاهنشاهی  کانون از فراتر را خود یغاتیتبل ابزار
 هاانگاره نیا از یاریبس. داد نشان رخ یکسانی یهاجلوه و وهیش به مختلف یهانیسرزم در

 .هستند قدرت مفهوم نشانگر
 در استیس مورگنتا،. کندیم زیمتما هاآن أرواب گرید از را هاانسان یاسیس روابأ قدرت

 یبرا بارزهم درست شناخت است، معتقد و داندیم قدرت راه در یامبارزه را هاملّت انیم
 کردن یعمل ییتوانا یمعن به قدرت ،یکل طور به. است یاسیس مسائل فهم دیکل قدرت،
. باشد داشته وجود یمخالفت نی ن اگر البتّه است، گرانید مخالفت رغم به هاخواست
 متنوع و دّدمتع است، ممکن مهار نیا مؤثر ابزار اما است، گرانید مهار و کنترل قدرت،
 (.88 -89: 1391 عالم،ر. : ) باشد
 و یومتحک سازمان اداره یبرا ثروت کسب راهِ دو از شاهان ،یهخامنش شاهنشاهی در
. آوردندیم ستد به را گانهیب یهانیسرزم و اتباع انیم در از،ین مورد قدرت ،ینظام یروین

 یهنر آثار نکرد برپا. ساختند انینما شانیهنر آثار در را قدرت دو هر یهخامنش شاهان
 ینهژمو و داشت همراه به یفراوان هاینهیهز و بود شاهنشاهی ثروت به وابسته

(hégémonie)  )یبرا یثرؤم ابزار و ساختیم نمودار را یهخامنش شاه)حوزه نفوذ 
 .بود یروان جنگ و غاتیتبل
 نیا اگر .هستند تیّمشروع و قدرت شینما یبرا مهّم یابزار ،یروان جنگ و غاتیتبل
. شوندیم تیّمشروع و قدرت شیافزا عامل خود شوند، واقع موفّق یاثرگهار در ابزار
 فاقد گهراندند،یم روزگار یارهیعش صورت به ،شاهنشاهی لیتشک از شیپ که انیهخامنش
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 متناسب و گرفتند وام گرید یهاتمدن از را هاآن نا ارای و بودند یغیتبل یهانگاره و ادهانم
 از یاقتباس ان،یهخامنش یهانگاره و نمادها. کردند لیتعد و جرح شانیاسیس یشهیاند با

 ۀنیشیپ غات،یتبل و یروان جنگ  ون یمیمفاه تمدّن، آن در که بود کنزدیخاور تمدّن
 .اشتد اینهیرید
 یهافرمان و هانوشته ان،یخدا شاهان، ریتصو که هاادمانیسنگ ،یغیتبل یهارسانه انیم از
 یتلق یغیتبل رابزا نینخست جزو توانیم داشتند، خود بر مردم، نمودن یآگاه یبرا را هاآن
 جهان، رگوشه ها شاه مانند؛ ینیعناو و القاب ابداع ،یرنگ یسپرها ها،پر م حضور. نمود
 -ینظام یرودهاس اشعار، شیدایپ و انیخدا نام کنار در شاهان نام دادن قرار کشورها، اهش

 آن از پس و نبردها یط در غاتیتبل یهانمونه گرید از ،ینید یهازهیانگ غیتبل و یحماس
 انیم در تغایتبل که یاثر نلیاو. استدهیرس اثبات به گهشتگان یهنر آثار در که است
 غمبلّ هک بود یسمت به هاآن فکر دادن سو  داشت، گانهیب یهانیمسرز مردم و ایرعا
 قدرت ۀنیمز در خود مختلف اهداف به یآسان به تایینها غات،یتبل با هاحکومت. خواستیم
 جنگ یعنو ،یهنر رسانه در تیّمشروع و قدرت ییبازنما. افتندییم دست تیّمشروع و
 .بود یروان

 با نیرواجنگ. است ارتش از استفاده بدون ینظام سود کسب ،روانیجنگ ییغا هدف
 حکومت دمقاص و اهداف تحقق از دشمن، رفتار و شیگرا احساس، ده،یعق بر یرگهاریت ث
 میتحر  ون ییهاتیّفعال ،یهنر آثار در روانیجنگ نمودِ بر عالوه. کردیم تیحما
 رد دارند، دی کت غاتیتبل تیّ اهم به هاآن ۀهم که یپلماسید شیافزا ،ینظام دیتهد ،یاقتصاد
 . رندیگیم قرار یروان جنگ ۀطیح

 کالم، قیطر از هم و یریتصو یهارسانه قیطر از هم غاتیتبل و انتشار ، جادیا در انیپارس
 انیهخامنش هنر(.  Walton, 1997: 95; Kelly, 2003: 173- 175) داشتند یاریبس مهارت
 در شاهان یهابهیکت و رندیگیم قرار یاسیس هنر حوزه در است، آنان یغیتبل یهارسانه که
 یاسیس ۀشیاند دابعا از یکی. هستند یاسیس ۀشیاند از یبازتاب دو هر که ،یاسیس کالم حوزه
 . است ثروت رهگهر از قدرت کسب یهخامنش

 یاسيس قدرت از یشينما ثروت .1-1 -2

 یمطالعات عناصر وستهیپ هانگاره نیا) هابرجستهنقش اخد به یهخامنش یهنر آثار در»
 ثروت از یریتصاو ،(182:1387کخ،) «است آورده فراهم یپژوهش نوع هر یبرا یمطلوب

 یاستوار که باشدیم انگزارجخرا ۀرژ نقش همان ریتصاو نیا. است شده عرضه شاهنشاهی
 یهانیسرزم تصرف با کوروش. شدیم لیتحم هاآن یهاشانه بر یهخامنش شاهنشاهی

 تیّاهم و مسئله اما ؛(209: 1377 ان،یبر) نمود خراج پرداخت به موظّف را هاآن گر،ید
 در رانیا اقتصاد نوع از اگر شد؛  ندان دو اوّل وشیدار حکومت دوران در گزارانخراج
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 ارزش به بود، نیسرزم نیا یایجغراف برابر در یواکنش که میابی یآگاه زمان آن
 . میبریم یپ شتریب گزارانخراج
 نشاهیشاه یرگیشکل با. نداشت دام جز یثروت شاهنشاهی لیتشک از شیپ پارس، مقو
 ردندآویرو یکشاورز به و شدند نیکجانشی یپارس لیقبا از اند  یشمار ،یهخامنش
 آورد گرد یاریبس ثروت بابل و هیدیل ماد، تصرف با کوروش(. 222: 1377 ان،یبرن. : )
 ،یخامنشه عیوس شاهنشاهی ۀادار امّا ،ساخت ابرپ را اشیاسیس کانون پاسارگارد، و

 :1386 ،یفرا) «بود یکشاورز ثروت مّهم منبع باستان یایدن در». بود ثروت ازمندین همچنان
 یکشاورز هگسترد اقتصاد راه سر بر یمانع رانیا آبکم و ناهمگون یایجغراف یول ،(182
 در و افتهی سازمان ن،یالنهرنیب انندم رانیا یکشاورز رو،نیهماز .(85:1391ا،نی حافظ) بود
 از و کند نظارت و کنترل را درآمدها ماییمستق یاسیس نهاد تا نبود معبد مانند ینهاد اریاخت
 (. Deimel, 1931: 79) دینما یبرداربهره آن

 روابأ یافتگیتوسعه فقر متعاقبای و وستدداد بازار فقدان ران،یا یایجغراف مسائل  بر افزون
 :Dandamayev, 1999) بودشاهنشاهی  اقتصاد در گرید یمانع پارس، در ییکاال -یپول

 را هاآن مردم یول داشت، اریاخت در را هانیزم تیّمالک اسمای رانیا شاه اساسنیبرا(.  270
 یریگشکل باعث آرام آرام نیا و( 182: 1386 ،یفرا) گرفتندیم یو از ولیت صورت به
 تحتۀ گسترد یهانیسرزم اداره یبرا یهخامنش شاهنشاهی. شد نرایا در ولدارانیت نظام
 فاقد یهخامنش شاهنشاهی یول ،بود ثروت ازمندین اشیاسیس اتیح تداوم و تشیّ حاکم
 منبع نیترمّهم هاشهرب خراج نیبنابرا ؛کند یبرداربهره آن از مداوم طور به که بود یثروت
 . شدیم یتلق یهخامنش شاهنشاهی درآمد
 ای هااتیمال. بود یسلطنت مراکز کو کتر نمونه منزله به شهرب هر مرکز ای تختیپا
 مرکز به را هاآن از یبعض و شدیم انبار و آمدیم گرد جاآن در تیوال یهاخراج

 را آن کارمندان و شهرب همان یازهاین هاخراج ب،یترتنیبد؛ فرستادندیم شاهنشاهی
 شاهنشاهی(. 111: 1383 کورت،) را یمرکز حکومت مخارج هم و کردیم نیت م

 یاسیس شهیاند استوار، ساالریوانید نظام یریکارگ به ،یسازراه قیطر از یهخامنش
 ۀرابط ینوع ،ارتش یروین ۀواسط به هاراه تیّامن نیت م و یمههب و یفرهنگ انهیگراتساهل
 دادندیم جخرا شاه به هاشهرب ساخت، برقرار را هاشهرب و شاهنشاهی مرکز انیم هیدوسو
 . کردیم نیت م را شاهنشاهی سراسر در تیّ امن و صلح شاه و

 اقتصادِ بهبود أیشرا یبازرگان روابأ ۀتوسع و گریکدی با ارتباط و تیّامن نیایۀ سا در هاشهرب
 ۀتوسع منظور به یهخامنش شاهنشاهی ،ییفضا نی ن جادیا با. کردندیم فراهم را یهخامنش شاهنشاهی

 دستکی:  ون یاارزنده اقدامات ،یراهبرد اهداف نیت م و شهرب نیب ارتباط جادیا و یازرگانب
 فعال، یاقتصاد سیت س به کمک پول، ارزش حفظ یبرا سکه ضرب گوناگون، یهااسیمق کردن
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 یاقتصاد هایشیپو شدن روان و اقتصاد بر دولت بهتر نظارت موجب...  و یراهزن از یریجلوگ
 (162: 1390 م،یسل).شد
 بر را گزارانخراج یعنی شاهنشاهی ثروت منبع نیترمّهم ریتصو وشیدار بیترت نیبد
(. 211: 1390 ،یموسو) گهاشت شینما به  آپادانا یشرق پلکان رینظ یهنر آثار یرو
 و دید ،یهخامنش دربار حکومت، به مربوط مسائل و یاسیس امور گاهیجا دجمشیتخت
 نیهمچن و داشت انیجر خاص امیا در که مردم عامه با دارید و المللینیب یدهایبازد
 رژه ریوتصا (.45: 1383 پور،لیاسماع) بود مهرگان و نوروز یهاجشن یبرگزار گاهیجا
 که تاس کیخاورنزد گزارانخراج از یاقتباس آپادانا، یشرق پلکان در گزارانخراج
. است لطنتس ثروت انگرینما که یرتقد. دادیم ارائه را قدرت شینما نیترکهن ییبازآرا
 شکل یهرم ستون بر گزارانخراج ریتصو کیخاورنزد در ریتصاو نی ن جمله از

 یلیتمث ونح به شدهارائه باجِ  گزاران،خراج سان یهاتجسم همه در. است شلمانسرسوّم
 توّ که ینفر سه و اندگله کی مظهر گوسفند  ند که یمعن بدان. است گشته منعکس
 از شتریب العاط یبرا است؛ گزارانخراج از یبزرگتر اریبس یگروه نشانگر آورند،یم هپار 
 (. 8 -17: 1389 والزر،) هستند یارزشمند اریبس منبع ،یوانید یهالوح ها،خراج نوع

 را ینیون ۀویش ک،نزدیخاور یهمتاها به نسبت دجمشیتخت یآپادانا برجستهنقوش صف
 هک یوفادار رانفرمانبردا شامل پدرانه، یاصحنه به باییتقر قدرت شینما نیا. دهدیم ارائه
 با شاه هندینما و گشت لیتبد آورندیم شکشیپ و شادباش سرورشان به نوروز روز یبرا
 همان) کندیم ییراهنما را هاآن است، پدر  ون که ییفرمانروا شگاهیپ به دوستانه دست
 یرمانبردارف ینیعۀ نشان که اندشده ارائه ایاهد میتقد گونه به ریتصو نیا(. 33: منبع
  (.43: 1377 ان،یبر) است بوده یپادشاه قدرت از آن ساکنان و هاشهرب
 مظهر اوگ است، شده میترس گاو بر ریش حمله ریتصو آپادانا، یشرق پلکان طرف دو در
 در و اردد کنزدیخاور فرهنگ در نهیرید ۀنیشیپ زین گاو بر ریش ۀحمل ریتصو. است برکت
 نظارت ودهار انیطغ مثل مردم شتیمع منابع بر که است یاسیس نهادِ نماد ریش فرهنگ آن
 با بیترک در گاو بر ریش حمله ریتصو ۀارائ(.  37:1393،یخسرون. : ) دارد کامل
 أسلّت جز یمفهوم است، آنان عهده بر شاهنشاهی درآمد نیت م که گزارانخراج صفوف
 . ندارد شاهنشاهی یمال منابع بر پادشاه
 که است براورنگ اقوام ریتصو دهدیم نشان را تابعه ملل ندگانینما که یگرید ریتصو
 خود یفرد صلتخ گر ه بر،اورنگ اقوام. دهدیم نشان را تابعه اقوام و شاه هیدوسو ۀرابط
(. 83: 1383 کورت،) اندشده متحّد گریکدی با شاه خدمت در اکنون اند،کرده حفظ را
 .است تابعه ملل ثقل مرکز شاه رواقع،د
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 به من و دشدن من آن از که ییکشورها»: دگوییم ستونیب بهیکت اوّل ستون در وشیدار
 ماد، ونان،ی سارد، مصر، عرب، آشور، الم،یا پارس،. بودم هاآن شاه اهورامزدا خواست
 سدتدگوش، کا،س ،گنداره سغد، باختر، خوارزم، هرات، زرنگ، پارت، ه،یکاپادوک ارمنستان،
 باج من به ،شدند من آن از که هاییکشور نیا. هستند کشور23 همیرو مدکد، رُخدج،
 (.Kent,1953:117) «دادند
 به رایز د؛شیم محسوب تیّمز یهخامنش شاه یبرا عیوس قلمرو داشتن بهیکت نیا اساسبر
 یبرا  .شدیم افزوده هاآن از خراج گرفتن قیطر از یاسیس نهاد درآمد سطح زانیم

 دمشیجتخت شاهنشاهی مرکز در یقو ساالریوانید ها،آن پردازش و هاخراج یگردآور
 ساختمان اساس نیبرهم. کردندیم اداره را جاآن یآرام و یالمیا رانیدب که گرفت شکل
 از یراوانف یمهرها که شدند استخدام یاریبس کارگران و شد ساخته دجمشیتخت در خزانه

 یالمیا أخ به یگل لوح 3000 خزانه ساختمان از باشد،یم دست در نهاد نیا نکارگزارا
 ما اریاخت رد خراج و اتیمال ،یحسابرس امور مورد در یمتیق یذ اطالعات که شده، نگاشته
 خراج اهدشو نیا به استناد با(. 48 - 37: 1387 کخ، ؛226: 1385 فر،یمحمد) گهاردیم
 قدرت مادن عنوان به یهنر آثار در که بود یهخامنش اهیشاهنش درآمد منبع نتریمهّم
 .است درآمده ریتصو به پادشاه
  یاسيس قدرت از یشينما یرزم یروين .2-1-2

 یروین با حاکم. بود یاسیس قدرت ابزار نیترمهّم از یکی یرزم یروین دارابودن
 جنگ»: است معتقد هال. کردیم قدرت کسب او بر یروزیپ و دشمن با جنگ و اشیرزم
 هرگاه استان،ب یایدن در(. 24: 1383 ،یموسو) «ستین گرید ابزار با استیس ادامه جز یزی 

 شدیم هاشتهگ کنار قدرت صحنه از نبود برخوردار ینظام یروین ییتوانا از ینحو به حاکم
 برابر در ممرد عامه تیّامن حفظ جهت در یعامل ملّت از دفاع و جنگ رایز ؛(37: همان)

 باشد، ردمم عامه خدمت در کهآن از شیب قدرت باستان جوامع در همه،نیباا. بود دشمن
 یقو ارتش و یرزم یروین هرحالبه(. 40: 1379 دوورژه،) بود زمامداران یازهایامت یحام
 . داشت تیّ اهم گرید مناطق از شیب رانیا یایجغراف در

 گهگاه که ایرهیعش نظام وجود و بود مختلف اقوام گهرگاه و راه  هار رانیا یایجغراف
 شهیهم رانیا مردم بیترت نیبد. کردیم مختل را مردم تیّ امن بردند،یم ورشی گریکدی به
 لیقبا ادحاتّ در یمّمه نقش موضوع نیا(. 35:1377القلم،عیسر) بردندیم سر به یناامن در
 از. بود ندشم تجاوزات به رانیا یایجغراف ساکنان یجد واکنش نخستن که داشت ماد
 ینظام یروین از یبرخوردار ،یاسیس اوّل شخد مهّم صفات از یکی ماد، لیقبا اتحّاد زمان
 به موفّق ،یداخل لیقبا ای و یخارج دشمن بر گریینظام ءواسطه به یاسیس رهبران اکثر. شد
 هیقهر قوه و زور همان با سپس و شدندیم ییایجغراف محدوده کی در اتحّاد جادیا
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 فرّه،  ون صفات گرید ،یگرینظام رهگهر از رانیا شاه. کردندیم اداره ار  حکومت
 (.149: 1393 ،یخسرو) آوردیم دست به را...  و عدالت
. کردند تفادهاس باستان شر  یهانگاره از خود، ینظام یروین ۀارائ یبرا یهخامنش شاهان

 یروزیپ از آن ءبهیکت رد که است، یاکدّ نیس -نرام یادمانی سنگ هانمونه نیا از یکی
 گدکوبل را مغلوب فرد شاه، اثر نیا در و است رفته سخن یلولوب قوم بر نیس -نرام
 ،(103: 1388 دزاده،یمج) انیخدا شاخدار کاله گهاشتن و دشمن بر یروزیپ با و کندیم

 یریرگد از بعد یاجتماع نظّم ۀبرپاکنند او رایز د؛ینمایم کسب تیّمشروع و قدرت
تلقی  ینهریالننیب انیخدا هاییشکاریخو از نظّم ییبرپا که بود یسومر یشهرها -دولت
 (. 119:1378،یگر) رساند انجام به را یشکاریخو نی ن اکّد شاه که شدمی

 دادیرو ییبازگو ،یلولوب قوم بر یروزیپ دادیرو ییبازنما از یاکّد نیس -نرام هدف
 اقتدار ۀیاپ بر که یقدرت گهارد، شینما به را خود قدرت خواهدیم او بلکه ستین یخیتار
 یروین به ینگرش نی ن(. 250: 1387 نامورمطلق،) کندیم سرکوب را یشورش هر و شدهبنا
 هایبرجستهنقش در و شد رانیا فالت وارد هایاکّد از یلولوب قوم یریگوام توسأ ینظام
: 1385 شمن،ریگ) استشدههعرض ذهابسرپل در -یآنوبابان و یتارلون-یلولوب پادشاه دو
 از تیّعمشرو کسب و دشمن بر یروزیپ هاآن موضوع که برجسته نقش دو نیا(. 43 -42
 ملل نزد تیّمشروع و یروزیپ از نهفته ۀقو کی و یجمعۀ خاطر کی است، زدیا جانب
 اش،سلطنت لیاوا گرانآشوب بر یروزیپ از بعداوّل،  وشیدار اساس نیا بر. کرد جادیا
 نی ن ستونیب کوه در و برد بهره وهیش نیهم از ایرعا نزد تیّمشروع و قدرت کسب یبرا
 به و دش بزرگ اسطوره کی ظهور و یتجلّ وشیدار گر،ید انیب به. کرد نقش را یریتصو
 کل در(. 253: 1387 نامورمطلق،) دیگرد برخوردار آن تیّ مشروع و اقتدار از لهیوس نیا

 زمان یباورها و هاتسنّ طبق بر قدرت ییبازنما ستونیب برجستۀنقش جادیا از هدف
 تیّوعمشر و قدرت کسب یبرا وشیدار یاسیس کالم زین ستون،یب ۀبیکت و است وشیدار
 . است
 را دشمنان و کندیم یمعرف تیّ امن و نظّم ۀبرپاکنند را خود وشیدار ستونیب بهیکت در
اریوش با ددر حقیقت  .دهدیم ئهارا یاجتماع نظّم اختالل باعث و دروغ جادیا عامالن

ا رجتماعی ظم ابرپایی نظم اجتماعی پیرو ارته/اشه و دارای سپندمینو است و دشمنان که ن
 تیّثنو ادجیل اعام نویو ادنگرم نویوجود سپندمزنند پیرو دروغ و انگرمینو است. برهم می
 یتلق یاجتماع تیّموقع کیو  یاسیس یشهیاند کی یژگیبه عنوان و تیّثنو نیاست. ا
 بود زرتشت هّمم و یاصل میتعال از یجتماعا منظ ییبرپا و دروغ (.138: 1387 )زنر، شودیم
 (.Kellens, 2000: 18) افتی انتشار رانیا در ساکن مختلف اقوام انیم در که
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 مانند هاکاخ ۀبرجست نقش و  سکه  ون گرید یهنر یهارسانه از یاریبس بر وشیدار
 وشیدار. است کرده ارائه را شاهنشاهی ارتش و شیخو یرزم یروین ریتصو شوش کاخ
 : دیگویم باره نیا در و پرداخته خود یرزم یروین فیتوص به زین یاسیس کالم در
. هستم یسوار خوب یسوار هنگام پا، دو هر با  ه دست، دو هر با  ه هستم، دهیورز»
  ه ،یزنزهین هنگام. هستم یکشکمان خوب سواره،  ه اده،یپ  ه کمان، دنیکش هنگام
                                .(Kent,1953: 138) «هستم یزنزهین خوب سواره،  ه و ادهیپ

 : دیگویم خود ارتش یروین یآشکارساز یبرا نیهمچن
 که نیبب را کرهایپ داشت شاه وشیدار که ییکشورها آن بود  ند که یکن فکر اگر»
 یپارس ردم زهین که شود،یم معلوم تو به گاهآن دانست، یخواه گاهآن. برندیم را تخت
 کرده جنگ پارس از دور یلیخ یپارس مرد که شود،یم معلوم تو به گاهآن. رفته دور
           .(Kent,1953:137) «است
 شاه، رتشا توسأ که دارد آرامگاهش بر برانِاورنگ ریتصو به اشاره وشیدار سخن نیا
 یخامنشه شاهنشاهی و هاشهرب حفظ در ارتش نیبنابرا شدند، یهخامنش شاهنشاهی تابع
 ییبایز داشتن که است حد آن به شاه یبرا یرزم یروین تیّاهم. داشت اریبس تیّاهم
 یاساس شنق ،یپادشاه مقام احراز تیّقابل و هیتوج یبرا شجاعت و یبدن قدرت و یجسم
 ییبایز و بلند یامتق در را شاه تا داشتند رمانف دربار یرسم مقامات و هنرمندان و اندداشته

 (.488: 1377 ان،یبرن. : ) کنند مصّور شکوهمند
 در. ستا شاه به دست شکار نقش ،باشدمی شاه یرزم یروین نشانگر که ینقوش از یکی
 دهیورز یراب نییپا نیسن از جوانان و شدندیم یتلق ارزهم شکار و جنگ ،یهخامنش ۀدور
 یومعم ورزش ینوع به را شکار هاپارس. پرداختندیم شکار به ینظام فنون در شدن
 نیا از. کردیم حرکت رود،یم یجنگ به که نان ان،یشکار  رمس در شاه و دانستندیم

 ،ییرضا و ادهیک حسن یباقر) دانستیم جنگ یقیحق آموزگار را شکار او که جهت
 ،یموسو) بود کینزد خاور یهانگاره از زین یشکار  شاه ریتصو ارائه(. 39 -38: 1391
 کرد انیب را شهیاند نیا ش،یخو یجنگ دیخصا و هامهارت انیب با وش،یدار(. 185: 1390
 نیا و است مشروع و خوب شاه کی زیّمم وجه( جنگ و شکار در) یشخص آزمون که
 واجر و ترشگس شاهنشاهی یرانیا ریغ هایبخش در «یراست به شاه عشق» با همراه شهیاند
 (.53: 1385 سهوفر،یو) شد اعالم یپارس پرورشوآموزش یژگیو عنوان به و افتی
ۀ جنب فقأ یهنر آثار در ینظام یروین به شاه بودننیّمز ماتتجسّ تمام همه، نیا با
 به دست شخصای ،یهخامنش شاهان از یاندک شمار فقأ رایز داشت؛ یروان جنگ و غاتیتبل
 زبده یانیجنگجو شکل به را خود دندیکوشیم هابرجستهنقش و مهرها در اما ،زدندیم نبرد
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 زمان و مکان هر در ،دشمن هر بر را یروزیپ یستگیشا و استعداد که شاهانه یقهرمانان و
 (.328: 1377 ان،یبر) کشند ریتصو به دارند،
 یاسيس قدرت از گريد یشينما یهنر آثار. 3-  1-2

 لیقبا هیّاتحاد قلمرو گسترش از بعد( م.ّ 529-559) کوروش  اوّل، وشیدار از شیپ
 یبرا وا. کرد خود شاهنشاهی یاسیس کانون را جاآن و بازگشت خود نیسرزم به پارس،

 ساخت ینعی نو بابل و آشور متقدّم هایروش از اشیاسیس امیپ و اقتدار یآشکارساز
 کاخ ندارداستا هنقش عموم نظر طبق(. 63: تایب استروناخ،) کرد یرویپ یسلطنت یمعمار
 یاسیس امیپ تقالان یبرا هاپارس(. 12:1389س،یکرت) دارد یرانیا شکل آپادانا، ای یهخامنش
 بر و نمودند لیتعد شانیاسیس ۀشیاند با متناسب را کنزدیخاور ریتصاو و هانگاره خود
 از(. 142:1393،یخسرو) کردند سوار یمعمار یفضا مختلف یهاقسمت یرو
و  نایمیکر) است ستون برازجان در آن معاصر کاخ و پاسارگاد کاخ ممه هاییژگیو

 (. 56: 1386 همکاران، و سرفراز
 بار تحمل یعنی یکاربرد یهاجنبه بر عالوه که است یمعمار عنصر نیترمّهم ستون
 به لیم دمانن یفرهنگ کیسمبول جنبه القاکننده و شاهنشاهی عظمت و قدرت شینما سقف،
 یهاکاخ رد ستون دنید با(. 36: 1387 ،بهادری و یروزمندیف) است یانگجاود و یاستوار
 .کشاندیم ینویم یفضا به را انسان و شودیم یتداع ذهن در سیپرد ریتصو ،یهخامنش
 باره نیا در داند،یم رانیا ینویم أیمح از یریتصو را یهخامنش یهاکاخ بهارمهرداد 

 : دیگویم
 ستون رابرب درخت شهیاند یول رفت آسمان به ینیزم یهابهشت نیا ،ینید یهاشهیاند تحوّل با
 بلند ییهاستون از پر همه یول نبودند، درخت پر مقدّس یهاباغ گرید معابد افت،ی قدرت یسنگ
 وجود به دیشیاندیم یانتزاع سخت اوّل هزاره در که یانسان ذهن در را مقدّس یفضا همان که بودند
 ( 181: 1384 بهار،) .یسنگ مقدس یهاباغ: آوردیم
 به هک است یمثال و یآرمان یفضا از اییگونه یهخامنش هایکاخ رسدیم نظر به
 ارائه ار تشیّمشروع شاه، قدرت شینما بر افزون و دادیم یآرمان جنبه شاه تیّشخص
 .نمودیم
 یهاکاخ و دیجمش تخت در سوّم ریاردش و ارشایخشا اوّل، وشیدار یهاکاخ پالن  
 ،ی و سرفرازروزمندیف) فارس فرمشگان کاخ یبنا و شوش در دوّم ریاردش و اوّل وشیدار
 و باشندیم پاسارگارد کاخ پالنۀ دهندارائه ،(569: 1391 رزمجو، ؛122 ،126: 1389
 شهرآرمان ییبازنما و یمعمار قیطر از یهخامنش شاهان اقتدار یآشکارساز شانهدف
 سازیباغ و شهرهاباغ شکل به هستند یازل بهشت ۀنمون که شهرهاآرمان. هستند یرانیا
 ران،یا یفرهنگ  حوزه در شهرآرمان(. 248:1389راد،ییرضا) شوندیم  دهید هم یرانیا
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 شاه: شامل باستان رانیا یاسیس ۀشیاند. است باستان رانیا یاسیس ۀشیاند ارکان از یکی
  ۀشیاند ازآنجاکه(. 161:همان) باشدیم یاجتماع گانهسه طبقات و شهرآرمان ،آرمانی
 جهان با انبازگشتن یرانیا شهرآرمان ساخت است، یمثال عیوقا از برداریگرته رانیا یاسیس
 (.200:همان) است یقدس امر و مثال
 شاه ریردشا»: آمده Asd2 بهیکت در. نامندیم سیپرد را خود کاخ وضوح به دوّم ریاردش
 «.کردم ابن یسیپرد  ون یزندگان در من که است یکاخ نیا اهورامزدا خواست به: دیگو
 به که نمودند اعالم هابهیکت در اند،کرده یسازکاخ اتشانیح یط در که یهخامنش شاهان
 هانآ ب،یترت نیبد(. Kent, 1953: 142- 155) اندکرده بنا را کاخ اهورامزدا، خواست
 کامالی  را کاخ یفضا موضوع نیا ند،دانستیم لیدخ کاخ ساخت در را اهورامزدا خواست
 .دادیم تیّمشروع آن ساخت به و کردیم یآرمان و یقدس یفضا ۀطیح وارد

 ریسا از هشد اقتباس ینمادها و هانگاره از شیخو اقتدار شینما یبرا یهخامنش شاهان
 رظهو نماد) رلوفین گل مثل؛ داشتند کیسمبل جنبه هاازآن ایپاره. جستند سود هاتمدّن
 قدرت، ت،شجاع) ریش ،(کار ،یبدن یروین ،یزیحاصلخ نماد) گاو ،(عهد و مانیپ آفتاب،
 ،(اومتمق و یاریهوش) ردالیش ای نیفیگر ،(عظمت و جالل ،ییتوانا) عقاب ،(نگهبان
 ادور،د و ینیمب( )شاهنشاهی شکوه و عظمت و قدرت) ستون ،(تفکّر و قدرت) گاومرد
  ون است؛ باردر رسوّم و آداب از یشینما ر،یتصاو از یاهپار گر،ید یطرف از(. 92: 1390
 شینما با یادیز اریبس شباهت که دیجمش تخت خزانه در یهخامنش شاه یابیبار شینما
 (.200: 1390 ،یموسون.  : ) دارد بسیبر تل کاخ در یآشور شاه یابیبار
 انیب مده،درآ نگارش به شوش کاخ ساخت مورد در که DSf بهیکت در اوّل وشیدار
 صنعتگران نیماهرتر و آورده جهان مناطق نیبهتر از را آن مصالح از کی هر که داردیم
 شکوه مت،عظ تا شده لیتبد یمعمار یفضا کی به شاه ثروت قتیحق در. اندساخته را آن
 دمعتق الندرین. ندبکشا تابعه اقوام رخ به را یهخامنش شاهنشاهی و رانیا شاه یآرمانۀ جنب و

 آن شاه اقتدار و عظمت و یانسان یروین و فراوان مواد منابع از یغاتیتبل یشینما  DSf :است
 (. Nylander,1974:317) کاخ کی ساخت روند از یواقع و قیدق اتئیجز نه بود
 شد واقع گوناگون هایشهرب دیتقل مورد شاهنشاهی کانون به متعلق یاسیس ۀشیاند 
 یدئولوژیا از که مانده برجا یآثار بابل ا،یه،کاریکیل  ون هاشهرب یبرخ از کهیطوربه

 ;Keen,1998:66)است یبوم هاآن یهنر کیتکن هر ند اند،کرده یرویپ شاهنشاهی مرکز

Nylander,1970:93; Koldewey,1931:125 .)ّهیکیلیک یهاکوه در یمحلّ یاسلسله مقر 
 مهرها، نوع است، شده یرحجا دجمشی تخت هایصحنه از شده دیتقل هایبرجستهنقش با

 را یرانیا یهاصحنه مانده یبرجا یمحلّ یهاسکه و کردند دایپ یرانیا هیدرونما و شکل
 و باختر در تپه نیآلت هایکاخ ها،نمونه گرید از(. 132: 1383 کورت،) دهندیم نشان
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 نیضامم از استفاده(. 35 -37: 1390 ،یبهادر و یروزمندیف) هستند خوارزم در رگییکالل
 هایفرهنگ و هامیاقل با گسترده یایجغراف در شاهنشاهی مرکز یمعمار سبک و یهنر آثار
 یاسسیشهیاند خاص  نوع و یدئولوژیا میمفاه یبرجستگ و تیّاهم از نشان شکیب متنوع
 در یتکرار و کسانی سبک جادیا جز یحاصل که است یهنر آثار گونه نیا نهزمیپس در
 یریرپهیت ث شواهد غالمان دهانه مانند هاشهرب از یبرخ در هر ند. نداشت مختلف مناطق
 بیترک در ییهوا و آب تیوضع و یبوم و یمحلّ یمعمار ،یهخامنش یرسم یمعمار از

 که( 38: 1375 ،یسجاد دیس) است معبد ساختمان یدارانیز  و شده جمع شهر یساختمان
 به نسبت شدهردب نیا شتریب ینسب اللاستق و ثروت قدرت، از نشان یمعمار یهایژگیو نیا
 .دارد مناطق ریسا
 دمشیج تخت و رستمنقش در شاهان یهاآرامگاه ان،یهخامنش گرید یمعمار آثار از
 و است اوّل وشیدار به متعلّق آن بهیکت به توجه با و رستمنقش در هانیا نیتریمیقد. است
 به وشیدار آرامگاه. دهندیم نسبت یبعد شاهان به کدام هر( ندارند یابهیکت  ون) را هیبق

 آن، وشنق و اندازه شکل، در یحت و گرفت قرار او از پس شاهان یبرا ییالگو عنوان
 پای ل شکل به رمت 23 حدود یبلند به رستم نقش یهاآرامگاه. ندادند یراتییتغ چیه باییتقر
 است یانسان یهاهیامنقش نیترکهن از شکل، یبیصل طرح نیا. اندشده دهیتراش( بیصل)
 دادنقرار یبرا هاییتاقچه مانند، اتا  یگورها نیا در. است مانده پابرجا زین همچنان که
 (.111 -107: 1390 ،یموسو) بودند ساخته ایاش
 صولمح و شاه ینظام -یاقتصاد قدرتِ  از ینماد که براورنگ نقش شاه، گور بر 
 بر شدهادجیا نقوش و ینهر ایاش وجود. است شده ارائه بود، یو انهگرایتساهل استیس

 قیرط از که است یاسیس امور در شاه نقش تداوم یبرا یتالش آشکارا شاه، مقبره
 نقش بارهدر یجالب ریتفس بهار مهرداد. شدیم انجام مرگش از بعد یو مقام بزرگداشت

 کوه رد شاه کند،یم غروب کوه در دیخورش. است دیخورش نماد)+(  نشانه»: دارد بیصل
 بخشندهنعمت شاهِ پس د،یآیم رونیب نعمت د،یآیم رونیب آب که کوه از کند،یم غروب
 کوه بهار، ادمهرد دهیعق به توجه با(. 277:1384 بهار،) «شودیم مدفون و ردیمیم کوه در
 فشیوظا از یکی که کوه در شاه نیتدف و یمتوف شاه بزرگداشت و است برکت مظهر
 خاندان یزندگ یبرا بخشندهبرکت یعمل تواندیم خود او، یبرا هرن و بود بخشیبرکت
 .)ر. : همان(شود یتلق ایرعا و یشاه
 
 گيری  . نتيجه3
 مختلف ابعاد روشن ینحو به که هستند هاییرسانه شکیب ان،یهخامنش یهنر آثار 
 اجرا به و سازیانینما یبرا یهخامنش شاهنشاهی. دهندیم نشان را سازندگانش ۀشیاند
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 از گشت،یم ریپهامکان جامعهۀ ادار آن یۀپا بر که یاقتدار و یاسیس شهیاند گهاشتن
 ۀجنب ینوع داشتن با همراه یهخامنش یهنر آثار از یاریبس. برد بهره یهنر هایرسانه
 جاییجا در یپارس شاهان الزامای  راکه دارند؛ دیت ک یاسیس بعد به شتریب ،یکاربر

 گوناگون یابزارها و هاوهیش به را خود یاسیس شهیاند مختلف ابعاد ستباییم قلمرواشان،
 یبرا را آنچه و خود یاسیس امیپ ت،یّمشروع و قدرت نیت م بر افزون تا دادندیم انعکاس
 یایدن در هابهیکت و یهنر آثار رو،نیهم از. داشتندیم عرضه بود، بخشندهدینو شاناتباع
 سازد برپا است، اهدافش جهت در را آنچه تا گهاشتیم باز ار یاسیس نهاد دستان باستان،
 .بنگارد و کند نقش آن بر و
 یاسیس شهیندا مختلف ابعاد تا است آورده فراهم را مناسب اریبس ایینهیزم آثار نیا 

 یمبنا ثار،آ نیهم از نوشتار نیا در  نانچه. ردیگ قرار یواکاو مورد دقت به یهخامنش
 ساخت و ینظام یروین ها،شهرب خراج همان یعنی ثروت ۀیپا بر هک پارس شاهان قدرت
 شرط که یرتقد. استگرفته قرار یبررس مورد شد،یم یتلق شهرآرمان از یلیتمث که کاخ
 افتهیقوام و ختهپ یاسیس شهیاند وجود از نشان و بود انیپارس ۀگسترد شاهنشاهی یبرا الزم
 . دادیم انیهخامنش
 مورد ثروت رایز داشت؛ ییباال اریبس گاهیجا ران،یا یایجغراف به توجه با هاشهرب خراج

 نیسرزم نکرد مهیضم و ساختیم فراهم اشعیوس قلمرو ءاداره یبرا را شاهنشاهی ازین
 جهت رد اوّل وشیدار. شدیم یتلق ثروت شیافزا عنوان به ،یهخامنش قلمرو به دیجد
 حفظ یبرا سکه ضرب گوناگون، یهااسیمق کردن دستکی به ها،خراج نیهم کسب
 و کرد داماق سازیراه و یراهزن از یریجلوگ فعال، یاقتصاد سیت س به کمک پول، ارزش
 قدرت محضر ار آن و نمود ادی  هاخراج و هاشهرب از بارها هابهیکت و برجستهنقوش در

 و هاهربش و هاراه تیامن نیت م در یاصل عامل یهخامنش ارتش. دانست یهخامنش شاهان
 و مختلف اماقو گهرگاه که رانیا یایجغراف یژگیو علّت به. بود شاهنشاهی قلمرو گسترش

 تیاهم یامنظ یروین رانیا مردم فرهنگ در بود، غرب به باستان شر  یایدن ۀونددهندیپ
 . افتی یشگرف
 و یبرتر از نشان شدیم صرف ساختشان یبرا یاریبس نهیهز که یهخامنش یهنر آثار
 آثار به را ثروت پارس شاه قتیدرحق. داشت هاشهرب انیفرمانروا ریسا بر پارس شاه ۀلطس
 به و شدیم دانسته شهرآرمان ینوع و بود ثروت از ینماد خود که کرد لیتبد یهنر
 رهگهر نیا از و کردیم یقدس یفضا وارد را او و بخشیدیم یآرمان ءجنبه شاه تیشخص
 شهیاند درآوردن اجرا به و شینما در انیهخامنش  ند هر.ختسایم نیت م را تشیّمشروع
 شهیاند با متناسب را آن امّا ،گرفتند وام گرید هایتمدّن یهنر هایرسانه از شانیاسیس
 و دادند شیپاال بود، رنگارنگ اقوام یدارا و عیوس شاهنشاهی ۀادار یبرا که خود یاسیس
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 هاآن یهنر هایرسانه در شده عرضه یسایس شهیاند که کردند عمل موفق آن در  نان
 خاص میاقل به توجه بدون گاه کهیطوربه ؛شد واقع هاشهرب انیفرمانروا ریسا دیتقل مورد
 بترتینیبد. شدیم اقتباس آن ینگارها و نقش و یهخامنش شاهنشاهی یمعمار ه،یناح هر
 هاآن یاسیس هدافا ها،شهرب در هم و شاهنشاهی مرکز در هم یهخامنش یاسیس شهیاند
 .ساختیم فراهم را
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 .233 -213، صد 10 شماره ،5 سال .یرانيا مطالعات
 .دیرخش: رازیش .یهخامنش هنر ةنيشيپ در یجستار .(1390) .مهرزاد ،یموسو -
 مردم نشر: تهران ی.موسو آزاده :راستاریو .استيس و ارتش(. 1383) .بیرطیم ،یموسو -
 .   ساالر
 علوم امهپژوهشن «.ستونیب نگاره سنگ در یارجاع یگیدوسو» .(1387) .بهمن  مطلق، مورنا
 .254 -233 صد ،58 شماره ،یانسان
 .نظربخو اسمودا دورا :مترجم ی.هخامنش یشاهنشاه اقوام نقوش . (1389) .گرولد والزر،-
 .نهیپاز: تهران
 .ققنوس: تهران .فر ثاقب یمرتض مترجم .باستان رانيا .(1385) .وزفی سهوفر،یو-
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