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Abstract 
One of the most important and magnificent palaces in the Achaemenid citadels of 

Susa and Persepolis is a palace known as Apadana. Apadana palace in Susa is called 

by this name because of an inscription on the remaining pillars naming this palace 

Apadana. There is also a palace with a similar physical structure in Persepolis despite 

not having an inscription with a name. Numerous archaeological, historical, 

architectural and urban planning researches have been conducted on Achaemenid 

cities and citadels for a long time, and the function of these palaces, especially the 

palaces and buildings of Persepolis, has always been a matter of debate for experts. 

However, in order to understand the meaning of Apadana, the physical structure of 

this building and its function, researchers have focused less on the historical and 

racial history of the Persians, which are known as a branch of Indo-Iranian tribes. 

With the allegorical mythology method of Georg Friedrich Creuzer, which is a 

method focused on finding the meaning behind the form of an artwork and with the 

narratives and myths behind it, this research seeks to find a new interpretation for the 

function behind the form of Apadana palace. The historical study of the rich ancient 

Indo-Iranian texts showed that, based on Indo-Iranian etymology, the word Apadana 

means a holy and glorious place of gathering and presence. Over the years, it has 

been used in the meaning of palace with columns, public palace and outer palace. 

Also, the study of the physical form and plan of the building showed that the plan of 

the building as well as many details used in it was based on the Vastu Purusha 

Mandala diagram in the Vastu Shastra, which is the knowledge of building the 

physical environment, or the traditional knowledge of architecture and urban 

planning, in the Indo Iranian culture. Based on the mythological narrative of the 

formation of this mandala, the Purusha, the cosmic man was fixed on the earth by the 

gods, and, with the presence of these celestial and solar gods, the image of the sky 

was reflected in this plan. This is the scene on which the movement of the sun and 

the moon are drawn and calculated. On this plan, the constant cycle of days and time 

is also measured. So, this palace is an image of the sky, and the daily and annual 

movement of the sun and the moon is reflected on it. It is thus the best place to 

celebrate important annual events such as Nowruz, Mehrgan, and Tirgan. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
One of the most important and magnificent palaces in the Achaemenid citadels of Susa and 

Persepolis is the palace known as Apadana. Apadana palace in Susa is called by this name because 

it has an inscription on its remaining pillars which name this palace Apadana. There is a palace 

with a similar physical structure in Persepolis but with not inscription to name the place. Numerous 

archaeological, historical, architectural and urban planning researches have been conducted on 

Achaemenid cities and citadels since a long time, and the function of these palaces, especially the 

palaces and buildings of Persepolis, has always been a matter of debate for experts. There are also 

numerous hypotheses made about their characteristics. For example due to the reliefs of gift 

bringers in Apadana palace, many consider this palace as a place for holding special ceremonies 

and rituals such as Nowruz and Mehregan or Babylonian Akito, Based on some reliefs such as lion 

and bull as well as the special orientation of the complex, Persepolis and especially Apadana palace 

are considered to have an astronomical function to observe celestial objects. In order to understand 

the meaning behind the name of Apadana and its physical structure and function, some researchers 

have focused less on the historical and racial history of Persians, who are known to be a branch of 

Indo-Iranian tribes. 

2. Research Methodology 
The approach of this research is New Mythology and the research method is allegorical mythology, 

as a method established by Georg Friedrich Creuzer, a German philologist and archaeologist. This 

method seeks to explain the relationship between the form and the meaning of an artwork. 

Creuzer’s method helps to study the form, or based on his own words, the image of an artwork. 

Through the study of the myths or allegories behind this image, the meaning or the idea of the 

artwork in question would be understood. This method consists of three stages. The first stage 

deals with the detailed description of the material aspect of the work and, accordingly, the 

identification of its symbolic aspects. The second stage deals with the identification of the 

mythological narratives behind the symbolic aspects that were found in the first stage. The third 

stage is to analyze these narratives through the etymological study of the names of its main actors 

so as to find the meanings or ideas behind them.  

3. Results and discussion 
The rich ancient Indo-Iranian texts show that, based on its etymology, the word Apadana consists 

of apa or ava which means glory and enlightenment and dana which means the place of presence. 

So Apadana is equal to the glorious place of enlightenment and enlightened king. Over the years, 

it has been used in the meaning of palace with columns, public palace and outer palace. Also, the 

study of the physical form and plan of Apadana showed that the plan of the building as well as 

many details has been made based on Vastu Shastra, which meant the knowledge of building 

physical environments or the knowledge of architecture and urban planning in the Indo Iranian 

culture. This plan was designed with reference to Vastu Purusha Mandala and based on the 
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mythological narrative of the formation of this mandala, the Purusha. According to this narrative, 

the cosmic man was fixed on the earth by the gods and with the presence of these celestial and 

solar gods, the image of the sky was reflected in this plan. So, this is the scene in which the 

movement of the sun and the moon and their years was drawn and calculated. Based on this plan, 

the constant cycle of days and time was also measured. 

 

4. Conclusion 
According to its etymology, Apadana is the palace of an enlightened king. As the Purusha myth 

suggests, the plan of this palace is a translation of the rhythm of time into a pattern in space. Based 

on this pattern, we can now be sure that what the Apadana plan was formed on was in harmony 

with the main directions of sunrise and sunset, equinoxes and solstices. Also, since this palace is 

an image of the sky, the daily and annual movement of the sun is reflected on it. It is, thus, the best 

place to celebrate important annual events such as Nowruz, Mehrgan, and Tirgan. 
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 چکیده

های هخامنشی شوش و تخت جمشید کاخی ها در ارگترین کاخترین و باشکوه یکی از مهم
ای در شالی  شود. آپادانای شوش به دلیل برخورداری از کتیبهاست که به نام آپادانا شناخته می 

شود و کاخی دارای ساخت کالبدی مشابه در تخت جمشید به ها بدین نام خوانده میستون
ای دارای نام بنا به همین نام خوانده  بهت و با وجود عدم برخورداری از کتیبهدلیل همین مشا

پژوهش باستانشده است.  بر  های متعدد  باز  از دیر  تاریخی و معماری و شهرسازی  شناسی، 
های تخت جمشید  ها و به ویژه کاخهای هخامنشی انجام شده و عملکرد این کاخشهرها و ارگ

تاریخی و    ها کمتر بر سابقه ی بحث بوده است. اما این پژوهشبرای متخصصین همیشه جا
اند. ای از اقوام هند و ایرانی است برای شناخت این بنا متمرکز بوده نژادی اقوام پارس که شاخه

  یک صورت    مطالعهشناسی تمثیلی، روشی که با  پژوهش پیش رو با استفاده از روش اسطوره
ا در پی کشف معنای آن است به دنبال این بود که به خوانشی  هاسطوره  یاثر از خالل مطالعه

آپادانا نشان داد که این واژه به معنای   واژهنام  نو از کارکرد در پس این کالبد دست یابد. مطالعه
دار  آیی و حضور فرهمندان است و در طی سالیان در معنای مصطلح کاخ ستونمکان گردهم

کالبد بنا نشان داد   م و آفرین به کار رفته است. همچنین مطالعهبار عام، کاخ بیرونی، کاخ سال
که پالن بنا و نیز بسیاری از جزئیات به کار رفته در آن مبتنی بر دیاگرام واستو پوروشا مانداال  
در واستو شاسترا، دانش ساخت محیط کالبدی، دانش سنتی معماری و شهرسازی، در فرهنگ  

گیری این مانداال، پوروشا انسان کیهانی مبتنی بر روایت شکل هند و ایرانی ساخته شده است.
توسط ایزدان بر زمین ثابت شده است و با حضور این ایزدان آسمانی و خورشیدی تصویر آسمان  

هایشان  ای است که حرکت خورشید و ماه و سالبازتاب یافته است و این صحنه در این پالن
شود. پس گیری میدائمی روزها و زمان با آن اندازه  هشود و چرخروی آن کشیده و محاسبه می

خورشید و ماه بر آن بازتاب یافته    این کاخ تصویری از آسمان است و حرکت روزانه و ساالنه
بزرگ بهترین مکان برای  راه  این  از  بزنگاهاست و  ازداشت  نوروز و   جمله  های مهم ساالنه 

 مهرگان و ... است. 

 کلیدواژه ها: 

 آپادانا، جمشید، تخت نشی،هخام
  واستو مانداال، پوروشا واستو

 شاسترا 
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 بازخوانی کالبد و کارکرد در کاخ آپادانا مبتنی بر منابع کهن هندوایرانی 

 

 مقدمه 1

های شوش و پارسه اند، از میان این شهرها از ارگی هخامنشی بر پاشده ترین و اولین شهرهای پیشااسالمی در ایران در دوره مهم
های درون آن دارای ساخت کالبدی مشابه هستند. یکی از  ها و بناها و کاخدهد این ارگآثاری بر جای مانده است که نشان می

های ارگ شوش و هگمتانه آپادانا نامیده شده و به دلیل مشابهت کاخ آپادانای شوش و کاخی بر کتیبهها مبتنی ترین این کاخمهم
های  واژه به عنوان نامی عام برای کاخ موردنظر در نظر گرفته شده است. پژوهشبا ساخت کالبدی مشابه در تخت جمشید این نام

ها های هخامنشی انجام شده و عملکرد این کاخر باز بر شهرها و ارگشناسی، تاریخی و معماری و شهرسازی از دیمتعدد باستان
ها و بناهای تخت جمشید برای متخصصین همیشه جای بحث بوده و نظرات بسیار متفاوتی در این خصوص ارائه و به ویژه کاخ

نجومی برای رصد ستارگان و خورشید در   ها، بنای با عملکردها و آیین جشن  که کاخ آپادانا را کاخ بارعام، کاخ ویژه شده است چنان
آپادانا سعی در شناخت    واژه ها هم با دقت بر معنای ناماند و برخی پژوهشمعبد و مانند این بر شمرده   -روزهای خاصی از سال، کاخ

های مادی، خود در تمدن  های پیش ازها نیز از در مقایسه بر آمده و کاخ موردنظر را با کاخاند. برخی پژوهشکارکرد این فضا داشته 
ای از تاریخی و نژادی اقوام پارس که شاخه های پیشین کمتر بر سابقه اند. با این وجود پژوهشکردهبین النهرینی و یونانی مقایسه 

رو پژوهش پیش اند، از این آپادانا متمرکز بوده  واژهاقوام هند و ایرانی است برای شناخت ساخت کالبدی و کارکرد این بنا و نیز نام 
شناسانه و تاریخی و  واژه از سویی و با پژوهشی اسطورهشناسانه بر معنای این نامرو بر آن است تا با پژوهشی تاریخی و ریشه

 تر کارکرد آن متمرکز شود.  تحلیلی بر کالبد بنا در منابع هند و ایرانی از سوی دیگر برای شناخت دقیق
 پرسش های پژوهش: 

هخامنشی، مبتنی    ها در دورهترین بنای معماری ارگترین و شاخصانا به چه معناست و ساخت کالبدی این کاخ، مهمی آپادواژهنام
 هند و ایرانی هخامنشیان چگونه شکل گرفته و مبتنی بر این کالبد چه کارکردی داشته است؟ بر پیشینه 

  پیشینه تحقیق 2

های  های درون ارگفضاها و کاخ  هایی انجام شده است که عمدتاً بر مجموعه ژوهشآپادانا و کارکرد این فضا پ  در خصوص نام واژه 
بوده  متمرکز  جمشید  تخت  ویژه  به  جملههخامنشی  از  مقاله  اند.  به  باید  آثار  بر    این  تحلیلی  با  که  کرد  اشاره  رزمجو  شاهرخ 

یف فضاها و بناهای روی ارگ و از جمله کاخ آپادانا دارد  ها، سعی در بازتعرهای روی ارگ و بعضاً رد آنکاخ  های اولیهگذارینام
(razmjou, 2010.)  آپادانای هخامنشی متمرکز بوده است مقالههایی که بر کاخیکی از معدود پژوهش  تأملى در معنا و  های 

آپادانا در   واژهاست که یک گردآوری از معانی ارائه شده از نام  شوش  و جمشیدتخت هخامنشى هاى مجموعه   آپادانا در هکارکرد واژ
شمارد گرای پادشاهان هخامنشی میها در نهایت کاخ آپادانا را کاخ بار عام، کاخ برونهای پیشین انجام داده و با تحلیل آنپژوهش

هایی انجام شده است. یکی از این (. در خصوص الگوی کالبدی ساخت بنا هم پژوهش۱395)جودکی عزیزی و موسوی حاجی،  
بندی مربعی این دو ها به بررسی نظام پیمون در دو کاخ آپادانا و صدستون در تخت جمشید متمرکز بوده و به ابعاد شبکهپژوهش

های های انجام شده طرح کاخ آپادانا را برگرفته از کاخ(. بیشتر پژوهش۱38:  ۱398بنا دست یافته است )جوانمردی و دیگران،  
(. جای توجه 222:  ۱3۴۶و گیرشمن،    22۱:  ۱383شمارند )اومستد،  النهرینی، یونانی و یا معماری اورارتو و معماری ایالمی میبین

های این کاخ را مورد بررسی ها بر خاستگاه هندوایرانی اقوام پارسی متمرکز نشده و از این منظر ویژگیدارد که هیچ یک از پژوهش
 قرار نداده است.

 ها مواد و روش 3

اسطوره رو  پیش  پژوهش  اسطورهرویکرد  پژوهش  روش  و  نو  اسطورهشناسی  است.  تمثیلی  به   نو  شناسیشناسی  رویکردی 
دراسطوره که  است  اسطوره  سنتی  شناسیاسطوره  مقابل   شناسی  دارد.  سنتیقرار  مطالعه  شناسی  و  بررسی  به  های روایت  تنها 
شناسی نو در پی آن است که با عمیق شدن در  پرداخت، اما اسطورههایی غیر واقعی میداستان  ها و یاای در حکم افسانهاسطوره
ها را کشف کند و از آن در تحلیل آثار هنری و ادبی و هر گونه  ای منطق پنهان در پس ساختار این روایتهای اسطورهروایت

ها شود که از میان این روش های بسیاری را شامل میوش این رویکرد ر  .(۴8-۴7:  ۱392محصول فرهنگی سود جوید )نامورمطلق،
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یلولوژیست آلمانی مبدع آن است برای این پیکره به نظر  و ف  شناس ، باستان۱شناسی تمثیلی که ژرژ فردریش کروزر روش اسطوره
واژگان به کار رفته توسط  میان صورت و معنای یک اثر هنری یا مبتنی بر    ترین است چرا که این روش در پی تبیین رابطهمناسب

بندی و او را  کروزر تمثال و مثال است. موشه باراش در کتاب تاریخ هنر خود این روش کروزر را در قالب رویکرد نمادگرایانه طبقه 
. کروزر روشی تبیین کرده است که از (barasch, 1990, p. 233-234)کندیکی از اولین بانیان این رویکرد در هنر محسوب می

های ها/تمثیلاسطوره  صورت یا مبتنی بر واژگان خود او تمثال یک اثر و سپس طی مراحلی از خالل مطالعه  یق آن با مطالعهطر
  دقیق  توصیف   نخست به  شود. این روش مشتمل بر سه مرحله است مرحلهدر پس تمثال به معنا/مثال اثر مورد نظر پی برده می 

های ها یا همان روایتتمثیل  دوم به تشخیص  پردازد، مرحله های آن مینمادی یا تمثال   وهوج  تشخیص  آن  تبع  اثر و به   مادی  وجه
از   های تثبیت شدهسوم با تحلیل تمثیل  و مرحله  اند،شده  تثبیت  نخست  مرحله  در  پردازد کههایی میتمثال  پشتپس  ایاسطوره

ها آن   پشتپس   -معناها    -  هایمثال   یا  مثالها در پی تشخیص  تمثیل  های کنشگران اصلی اینواژهنام  شناسانهریشه  طریق مطالعه
های کالبدی پژوهش، مبتنی بر روش، ابتدا ویژگی  پیشینه   از این راه در این مقاله پس از ارائه  (. Creuzer, 1836-Vol 1)آید  برمی

های هند و ایرانی در پس این کالبد پرداخته خواهد شد و در روایتکاخ آپادانا و وجوه نمادین آن شرح داده خواهد شد، سپس به  
 های اصلی معنای در پس این کالبد کشف و به درکی نو از کارکرد آپادانا دست خواهیم یافت. واژه نام  شناسانهریشه  نهایت، با مطالعه

 نتایج و یافته ها 4

 کاخ آپادانای هخامنشی ۴-۱

های هخامنشی با ساخت کالبدی مشابه ساخته شده است هخامنشی در ارگ  ایی است که در دوره هآپادانا عنوانی عام برای کاخ
است شکل    های مربعشکل مبتنی بر تکرار یاختههای متقارن و مربع پالنهای هخامنشی طرح  های کاخ(. یکی از ویژگی۱)تصویر  

ها هم همین الگو وجود دارد؛  ترین کاخ این ارگترین و عظیمترین، رفیعکه در کاخ آپادانا شکوهمند( چنان۱8:  ۱397)معتمدمنش،  
های شمال، شرق و غرب  ستونه در جانب  ۱2ستون و دیوارهای ضخیم خشتی و  سه ایوان    3۶این کاخ تاالری است چهارگوش با  

رسد انبارهایی برای نگهداری  ن تعداد زیاد اتاق وجود دارد که با توجه به ابعاد و دسترسی به نظر می و در سوی جنوب به جای ایوا
 (. 2وسایل مورد نیاز درون تاالر بوده باشند )تصویر 

 
چپ؛ موقعیت کاخ آپادانا در ارگ شوش (،  schmidt, 1953: fig1راست؛ موقعیت کاخ آپادانا در تخت جمشید )با تغییر بر  -۱صویر ت

(perrot, 2011 ) 
آپادانای تخت ایوانجمشید ارتفاع ستوندر  ارتفاع بیش از  ها در تاالر اصلی و  با  جمشید  های تختترین ستونمتر مرتفع  ۱9ها 
های گل نیلوفر است )شاپورشهیازی، برگهای متفاوت از پایین به باال مزین به نقوش متفاوتی از گلها در قسمتهستند. این ستون

آثار۱389 ایوان شمالی و غربی همانند یکدیگر و  آید که سرستونبه جای مانده چنین بر می   (. همچنین، از  آپادانا و  های تاالر 
های  دار پشت به هم و سرستون های ایوان شرقی به شکل دو شیر شاخ که سرستونحالیمتشکل از دو گاو پشت به هم بوده است. در
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ترین بنای  ترین و پر ابهت(. در مجموع باید گفت کاخ آپادانا شاخص3صویر  دار بوده است )تایوان شمالی به شکل انسان گاو بال
های هخامنشی است که با ساختاری نه بخشی، از طریق سه ایوان با فضای باز تعریف شده پیرامون آن و از یک سو به دیگر  ارگ

 (. ۱3۴2شده است )اشمیت، های ارگ متصل میقسمت

 
راست؛ کاخ آپادانا در پشت کاخ داریوش تخت جمشید، چپ؛ کاخ آپادانا  و ایوان غربی آن، دید از شمال به   -2صویر ت

 (  https://fars.iqna.ir)جنوب

 

 
 ی ملی ایران(، سرستون ایوان شرقی به شکل شیر های ایوان شمالی و غربی کاخ آپادانا)موزهسرستون  -3صویر ت

 مایهویژه کاخ آپادانا از سوی متخصصان همیشه مورد بحث بوده است و با توجه به نقش های آن و بهجمشید و کاخعملکرد تخت
دانند. منابع تاریخی هم تاییدی بر این فرضیات  های ویژه میمراسم و آئین آورندگان بسیاری این کاخ را مکان برگزاری هدیه

شد که در زبان  برگزار می 2توکتا جشن سلطنتی ساالنه در دربار خشایارشا در سالروز تولد شاه به نام"گوید هستند، هرودوت می

 "دادمالید و به ایرانیان هدیه می ما به معنای عالی و شکوهمند است. در آن روز  و تنها در آن روز شاه بر سر خود روغن می 
(Herodotus, 1920: 9.110.2)اند و مبتنی بر آن  مورد نظر هرودوت را برخی معادل تخت در زبان فارسی فرض کرده ، واژه

یوس مورخ یونانی  آثنئ .(Modi, 1917: 242) اندنظر هرودوت را هم سال روز جلوس او بر تخت سلطنت شمرده جشن مورد
اند و تنها کردهکند که در آن برای ایزد میتره قربانی میقرن دوم میالدی نیز به جشنی که در میان پارسیان رواج داشته اشاره می

در مجموع از نظر بسیاری از   (.Athenaeus, 1930: x 434e)و مست شود  داشته است که بنوشد در آن روز شاه اجازه
جشن نوروز به عنوان آئینی   شناسان مانند گدار، پوپ و گیرشمن آپادانا جایی است برای برگزاری ساالنهجهانگردان و باستان

چرا که موطن اولیه هخامنشیان جایی با اهمیت تاریخی احساسی است  «شاهی، دینی و ملی. از نظر هرتسفلد  تخت جمشید 
گرد نقاش که در قرن نوزدهم از تخت جمشید بازدید و پورتر جهان(، Herzfeld, 1941: 222) »است و دارای عملکرد آئینی 

شخصی خود از حضور در مراسم باشکوه شاهانه نوروز در دربار ایران که   داند و به تجربهکرد، این کاخ را مکان برگزاری نوروز می
  های ساالنه(. گدار جدای از جشن نوروز به آئین 2۶۱: ۱388 )وردنبورخ و درایورس، کنددر پایتخت برگزار شده هم اشاره می

 ,Godard)کند کردند هم اشاره میبازدید از مقابر نیاکان و نیز دریافت هدایای مردمانی که تخت شاهی داریوش را حمل می

اند چرا که مبتنی بر متون تاریخی مورخین یونانی محل برگزاری جشن مهرگان فرض کرده  برخی نیز آپادانا را (. 119 :1965
 که استرابو مورخ یونانی نیز به ارسال سالیانه ، چنان(Calmeyer, 1980: 65)شاه در پاییز در تخت جمشید اقامت داشته است 
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و جای توجه دارد  ( Strabo, xi,14.9)شاره کرده است بیست هزار کره اسب برای شاه هخامنشی در جشن میتراکانا )مهرگان( ا
  3(. فنلی ۴آورندگان نمایندگان ارمنستان در پلکان آپادانا هم با این توصیف هماهنگ هستند )تصویر های هدیهمایه که نقش

 ,Fennelly )کند یشمارد که در آن اهورا مزدا نقش مردوک را ایفا مایرانی بر می  ۴تخت جمشید را محل برگزاری جشن آکیتو 

های مجموعه بازتاب نمادین نوعی آئین یا  . از نظر موسوی نقوش برجسته حامالن هدایا بر پلکان آپادانا و دیگر بخش(1980
 :mousavi, 2012)شده است، جشنی در انقالب تابستانی یا اعتدال پاییزی جشن هستند که درون یا بیرون از شهر برگزار می

شواهدی برای برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید وجود ندارد و  5اما در نظر برخی متخصصان از جمله کارل نیلندر  (.54
جمشید به آئین نوروز نیز نقوش تخت ۶موجود در تخت جمشید هیچ کدام داللتی دینی ندارند، در نظر پیتر کالمیر نقوش برجسته

Calmeyer,1980). ) اندای به این موضوع نداشتهم اشارهای ندارند و متون تاربخی یونانی هاشاره

 
 (. Schmidt, 1953: plate 29)  آپاداناهای دیگر جدا شده است بر پلکان  آوران ارمنی که با درخت سرو از گروه هدیه -4صویر ت

 
های آن مایهبناهای آن کارکردی نجومی قائلند و از سویی مبتنی بر نقشجمشید و الزم است اشاره شود که برخی نیز برای تخت

که برای  دانند، چناناجرام آسمانی می  ها را جایی برای مشاهدهآن، این کاخ   گیری ویژه ( و از سوی دیگر با توجه به جهت5)تصویر  
قرار گرفته    »جهان نمادهای آسمانی    «دهد، درمیای نشان طور که نقوش مقابر صخره مثال از نظر لورانج شاه هخامنشی همان

گیری دقیق تخت جمشید و چرخش  جهت  همچنین لنتس با محاسبه   (.L’Orange, 1982: 85) شود  و با ماه و خورشید روبرو می
گیری محورهای تخت جمشید را منطبق بر محاسبات نجومی و در راستای ای آن نسبت به محور شمالی جنوبی جهتدرجه  2۰

مند تخت جمشید و به داند. در نظر او معماری دقیق و هدفطلوع و غروب اجرام آسمانی مهمی در روزهای مشخصی از سال می
مشاهدات نجومی انجام گرفته در آن، زمان دقیق حضور و   اجرام آسمانی طراحی شده و در نتیجه  ویژه آپادانا در راستای مشاهده

اند، از نظر  شدهگران دیگری نیز بر این موضوع دقیق، پژوهش(Lentz, 1972)شده است  آیی نمایندگان ملل مشخص میگردهم
 (. George, 1976: 200 )گیری تخت جمشید با طلوع و غروب در طوالنی ترین روز سال مرتبط است جرج جهت

 
 (. Schmidt, 1953: plate 19)ترین پلکانی بیرونینقش نیلوفر، سرو و  شیر گاو اوژن در دیواره  -5صویر ت
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 ی آپاداناواژهنام -۲-۴

نام نام   واژهدر خصوص  این  که  گفت  باید  مهم آپادانا  نامیدن  برای  امروزه  که  است  عام  عنوانی  ارگواژه  درون  کاخ  های  ترین 
  واژهای در تخت جمشید و کاخ آپادانای آن یافت نشده است که به نامتوجه دارد که هیچ کتیبه رود. جای  هخامنشی به کار می 

اند چرا که در ارگ شوش هم تاالری  شناسان تخت جمشید نام این فضا را آپادانا نهاده آپادانا اشاره کند. با این وجود اولین باستان 
سوزی اشاره کرده و این  است که اردشیر دوم در آن به بازسازی آن پس از آتشای ها دارای کتیبههمسان این تاالر در پایه ستون

های کاخی در هگمتانه هم مشاهده  ستون  یاز شال  یبرخاردشیر دوم بر    واژه در کتیبههمچنین این نام   7بنا را آپادانا خوانده است.
های یافت شده دال بر وجود ستون  هت ابعاد و شکل پایه شده است که متاسفانه از آن چیزی باقی نمانده است اما با توجه به شبا

واژه همچنین در تاالرهایی شبیه به آپادانا در بابل و پاسارگاد  (، این نام23۱:  ۱3۰7بنایی مشابه در ارگ این شهر است )هرتسفلد،  
 (. ۱39۶هم مشاهده شده است )جودکی عزیزی، 

(،  ۱2۰:  ۱389های زیاد، پذیرفته شد)لوکوک،  خص کردن تاالر بزرگ مسقف با ستون آپادانا برای مش  واژهاز پایان قرن بیستم نام 
شناسی دار است. اما درخصوص ریشههخامنشی و پس از آن کاخ و ایوان ستون  تر معنای کاربردی این واژه در دورهبه طور دقیق

کل از آپا به معنای دور، جدا، پوشیده و دانا یا دان  های گوناگونی مطرح شده است مبتنی بر یک فرضیه آپادانا متشاین واژه فرضیه
  (، nourai, 2011:29)دهد  ترتیب در مجموع کاخ سرپوشیده و جدا معنا میپسوند مکان در زبان اوستایی و سانسکریت است و بدین

داند. البته از نظر وی معنای  ی بیرونی، کاخ بارعام می و از همین راه محمدتقی بهار آن را برابری برای کاخ یا بنای سرپوشیده
در فارسی باستان به معنای پاییدن، نگهبانی و حفاظت ریشه   -a-pata  )آباد( خود از واژه   8فارسی میانه اَپَت   تر اَپَه از ریشه دقیق

 9هندواروپایی   ریشه است، جای توجه دارد که از این منظر این دو واژه ، آپادانا و آبادان، خود از ریشه امروزی آبادان هم   اژه گرفته و با و
یپارتی به ( و از همین راه این واژه در دوره 3:  ۱393به معنای سکونت گزیدن، زندگی کردن و استقرار یافتن هستند )حسن دوست،  

:  ۱39۴وشی،  ساسانی به صورت آپادان به معنای ساختن، بنانهادن و آباد کردن )فره   نای کاخ و در دورهصورت پدنه/پدنک به مع
 (. 2: ۱3۴2شده است )برهان، ( و در پارسی نو به معنای درود و ثنا و سالمت خواستن، تحسین و ستودن استفاده می5۰-53

در سانسکریت آب است معنای    ۱۰جا که یکی از معانی اپهته و از آنگروه دیگری از متخصصان از منظری دیگر به این واژه نگریس
)لوکوک،   )آبدان(  آب  نگهداری  محل  را  واژه  آناهیتا  ۱2۰:  ۱389این  آب  ایزدبانوی  برای  معبدی  یا  آب،  ستایش  محل  یا  و   )

(razmjou, 2010: 232 )   اند )یاوریان، دها بنیان گرفتههای هخامنشی در کنار روکه تمامی کاخاند چنانو کاخ کنار آب برشمرده
شناسی رزمجو چنین باور دارد که کاخی که در ارگ تخت جمشید آپادانا خوانده  ( و قابل توجه است که با این ریشه 59-۶۴: ۱395

  که البته به دلیل مشابهت عین به عین آپادانای شوش  (razmjou, 2010: 232)گذاری شده است شود به اشتباه بدین نام نام می
 نماید. ای با نام آپادانا بر آن این فرض او اشتباه میبا آپادانای تخت جمشید و وجود کتیبه

آپادانا با ارجاع به متون هندی و هند و ایرانی تا به امروز پرداخته نشده است.  واژهنام و مطالعه شناسی جای توجه دارد که به ریشه
ای پر کاربرد است. در واژه در متون هندی بودایی واژه دهد که این نام نشان می این در حالی است که جست و جو در متون هندی 

یی و بودا ارشد بودا  یهاراهبان و راهبههای  نامههای حماسی و زندگیها، داستانروایت  واژه به مجموعهمتون بودایی کهن این نام 
های  خود را در تولدهای پیشین در موقعیت  ر نیک و شایسته ها این افراد اعمال و کرداشود، در این مجموعه داستاناطالق می

گفتنی است که مبتنی بر این   (.salomon, 2018: 223)کنند  ی این اعمال خود را در زندگی کنونی روایت میمتفاوت و نتیجه
ادانا/آوادانا نامی است که به عملی ست. پس در مجموع باید گفت در متون بودایی آپ۱۱آوادانا   آپادانا فرم تغییر یافته   واژهمتون نام

دهد که تر هند و ایرانی از جمله متون ودایی نشان می ی آپادانا/آوادانا در متون کهن واژه  شود. مطالعهخطیر و باارزش اطالق می
که انسان را از هر چهار  شد همچنین به معنای عملی آپادانا/آوادانا به مواد مرتبط با قربانی، یا گیاهان خاصی که به ایزدان اهدا می

در    (.sharmistha, 1985: 3-5)کند )دِین به ایزدان، اجداد، روحانیون و اجتماع( به کار رفته است  دِین و تکلیف خود آزاد می
ر  شود؛ قسمت اول این واژه آوا دآوا/آپا و دانا محسوب می  شناسی این واژه باید گفت که این واژه ترکیبی از دو واژه خصوص ریشه

تطهیر، حمایت، فره و شکوه است، و در خصوص قسمت دوم هم دو فرضیه ارائه   سانسکریت دارای معانی متعددی همچون عزم،
سانسکریت دا به معنای منش، اهدا کردن و دادن است، پس آپادانا از این راه در    شده است؛ مبتنی بر فرضیه اول دانا از ریشه 

تطهیر کردن و برخوردار کردن از حمایت خواهد بود، مبتنی بر فرضیه دوم دانا خود ترکیبی مجموع به معنای اهدای شکوه و فره، 
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هایی چون )همان ستان در زبان فارسی  که امروزه در واژه  ۱2دهانا، استانا  دان و آنا است؛ توضیح آنکه دانا تغییریافته  از دو واژه

به معنای ایستادن  -steh₂* ی پیشا هند و اروپایی، دان یا اِستان از ریشه رود( استشهرستان، باغستان، ریگستان و ... به کار می
، بنابراین استانا به معنای مکان ایستادن، مکان جمع شدن و حضور و آپادانا (benfey, 1866: 60)  ساز است است و آنا پسوند مکان 

حضور فرهمند خواهد بود. همچنین باید اشاره شود که  در مجموع به معنای مکان فره، تطهیر و شکوه و یا به عبارت دیگر مکان  
ی آوادانا/ آپاداناست( احتمااًل  در زبان سانسکریت ) که همان صورت اولیه  ۱۴آواستانا   شناس بنام واژهاسطوره  ۱3از نظر ماکس مولر
عنای متن مقرر شده و نظم یافته به  استقرار یافتن است که به م  از همان ریشه   ۱5اوستا یا همان اوستیتا   واژه  همان صورت اولیه

 (. muller, 1862: 204)کار رفته است 
 ساخت کالبدی آپادانا  -۳-۴
های پیشین هم نشان  هاست. پژوهشای منظم و با فواصل یکسان از ستونشکل با شبکهکه گفته شد پالن آپادانا پالنی مربعچنان

)جوانمردی و دیگران،   است  شدهاستفاده    بندی که هر مربع آن حکم یک پیمون داشته  صفحات شبکهدهد که در پالن آپادانا از  می
(. شایان ذکر  ۶است )تصویر    ۱۶در واستوشاسترا   9×    9بندی کامالً منطبق بر مانداالی  (. جای توجه دارد که این شبکه۱38:  ۱398

است واستوشاسترا دانش ساخت محیط کالبدی، دانش سنتی معماری و شهرسازی، در فرهنگ هند و ایرانی است و امروزه منابع 
ها به تفصیل به اصول ساخت بناها و شهرها در خصوص این دانش کهن معماری به جای مانده است که در آن  هندی متعددی

بنا و شهر مبتنی بر واستوشاسترا، مانداال نام دارد و در این متون به کاربرد مانداالهای متفاوت   گونهپرداخته شده است. پالن دیاگرام
 تفاوت پرداخته شده است. ها در ساخت بناهای مو استفاده از آن 

 
، چپ: واستو  9در  9بندی آپادانا منطبق بر واستوی وسط: شبکه  (، schmidt, 1953: fig1راست: پالن کاخ آپادانا)با تغییر بر  -۶صویر ت

 ( Chakrabarti, 1998: 70) 9در  9پوروشا مانداالی 

ای وجود دارد بدین ترتیب؛ برهما که خالق کیهان است در جریان گیری این مانداال روایتی اسطورهجای توجه دارد که در پس شکل
آسا مواجه فرم و غولکه موجودی است بی  ۱7خود، موجودی کیهانی به نام پوروشا   خلق هستی در کیهان با یکی از مخلوقات

گیرد و از این راه به سرعت در حال  ناپذیر در حال بلعیدن هر آن چیزی است که مقابل او قرار میشود. پوروشا با عطشی پایان می
آورد که آسمان را از زمین جدا کرده است و پس اش بر زمین خسوفی دائمی پدید میرشد و بزرگ شدن است تا جایی که سایه

ها( او  ها و اسورهخواهد و همگی به یاری هم و با کمک ایزدان )دئوه ی جهات اصلی و فرعی یاری میگانهبرهما از ایزدان هشت 
لق او بوده است و از او کند که برهما خاخواهد و یادآوری میاندازند. پوروشا در مقابل از برهما کمک میبه دام می را بر زمین

ناپذیر از پذیرد و او را به موجودی جاویدان و موجودیتی جداییخواهد تا از مجازاتش صرف نظر کند، پس برهما سخن او را میمی
ی سازند باید او را بپرستند. و این چنین است که مانداال های فانی که هر سرپناهی بر روی زمین می کند که انسان زمین تبدیل می

گونه تقسیمات این مانداال بر اساس دارند و بدین شود؛ هر یک از ایزدان بخشی از پوروشا را بر زمین نگه میواستو پوروشا خلق می
گیرد. بدین ترتیب هر بخش این ماندال به یک ایزد اختصاص یافته است به  مشارکت و نقش هر ایزد در انجام این عمل شکل می

های  اند. در روایترا اشغال کرده و دیگر ایزدان در یک الگوی متحدالمرکز در پیرامون توزیع شده  نحوی که برهما بخش مرکزی
تر ودایی پوروشا انسان نخستین، موجود عظیم کیهانی و الهی است که پیش از شروع زمان وجود داشته است او با قربانی  کهن
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ها و شود و بدین گونه جهان، ایزدان و انسانجهات گسترده می   همه  کردن خود نه به معنای مادی آن، بلکه با از هم جدا شدن در
 The Rig)اند  کند و از اوست که موجودات روحانی و مادی بر زمین، زنده و غیر زنده به وجود آمده دیگر موجودات را خلق می

Veda, Book X, Chapter 90, verses 1 and Klostermair, 2007: 87( ) 7تصویر.) 

 
 ,naik)چپ: انواع واستو پوروشا مانداال با توجه به ابعاد (، Nathan, 2014: 380)راست: پورشای قرار گرفته در واستو مانداال   -7صویر ت

2022: 4 ) 
ک تک بناهای آن است، و شود بلکه این مانداال الگوی شهر و ت که گفته شد فقط تک بنا بر مبنای این مانداال ساخته نمیچنان

شطرنجی کامالً منظم ارگ تخت جمشید و ارگ شوش هم مبتنی بر همین    جای توجه دارد که پالن مربع شکل و مبتنی بر شبکه
گیرند و  ها در هر ضلع شکل میمانداال طراحی و ساخته شده است. این مانداال انواع و ابعاد متفاوتی دارد که براساس تعداد مربع 

طراحی یک نوع بنا، روستا یا شهر    تواند متشکل از یک تا سی و دو مربع باشد که هر یک نامی دارند و هر یک ویژهمیهر ضلع  
ماندالی مربع شکل سلسله مراتبی از چهار نوع فضای هم مرکز از درون به    هستند. به جز تقسیمات شطرنجی و شبکه بندی شده

شود. مرکز متعلق به برهماست و بنابراین ه از درون به بیرون از ارزش فضا کاسته میشود کبیرون هم در این مانداال تعریف می
ها، چهار ایزد اصلی آدیتی است، فضای بعدی به دیگر ایزدان  ترین فضاست، فضای بعدی متعلق به دئوه ترین و فرخندهباارزش 

(  Nathan, 2014: 379-381)ترین فضاست  ارزش کم  ترین فضا که به ایزدان اسوره اختصاص داردآدیتی اختصاص دارد و بیرونی

 (. 8)تصویر 

 
، چپ:  9در  9مراتب فضاها منطبق بر واستوی وسط: سلسله ( ، schmidt, 1953: fig1 راست: پالن کاخ آپادانا )با تغییر بر -8صویر ت

 ( Chakrabarti, 1998: 70) 9در  9مراتب فضاها در واستو پوروشا مانداالی سلسله
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برای    8در    8اند و در بیشتر منابع مانداالی  معرفی شده  9در    9و    8در    8ترین مانداالها دو مانداالی  در منابع واستو شاسترا مهم
شهرها توصیه شده است. در برخی منابع نیز   ها و نقشهها و شهرکبرای دیگر بناها مانند کاخ   9در    9ابد و مانداالی  طراحی مع

های پرستش از سوی یا مانداالی شصت و چهار مربعی برای ساخت معبد و اماکن مقدس و انجام آیین   8در    8واستو مانداالی  
ی خشتریه، شاهان  های پرستش از سوی طبقهیا هشتاد و یک مربعی برای انجام آیین  9در    9ها، و واستو مانداالی  ی برهمنطبقه

ها و پرستش و راز  ی برهمنطبقه  . در مجموع آنچه مسلم است آن است که پالن شصت و چهار مربعی ویژه ۱8پیشنهاد شده است
ناها و به پرستش و راز و نیاز از سوی شاهان یا ها در نظر گرفته شده و پالن هشتاد و یک مربعی برای ساخت دیگر بو نیاز آن

برهمنطبقه یعنی  روحانی  قدرت  برای  نخستین  است؛  داشته  اختصاص  خشتریه  یعنی  ی  روحانی  غیر  قدرت  برای  دومی  و  ها 
شده و  ساخته    9در    9قابل توجه آن است که کاخ آپادانا هم مبتنی بر مانداالی    نکته   (.kramrisch, 1946: 6, 79)ها  خشتریه

خشتریه اختصاص دارد. دیگر قوانین و ضوابط ساخت در واستومانداال نیز در ساخت آپادانا رعایت   هم راستا با واستو شاسترا به طبقه
اند و نیز شمال و ها بر روی محورهای اصلی قرار نگرفتهکه برای مثال هیچ یک از اجزای کالبدی مانند ستونشده است چنان

 از اختصاص یافته است. شرق بنا به فضای ب
 ی کالبد و کارکرد آپادانا رابطه -۴-۴

پوروشا   واژهشناسی نامتر اشاره شد پالن مربع شکل آپادانا بر مبنای مانداالی واستو پوروشا شکل گرفته است. ریشهکه پیشچنان
(  Guenon, 1958:44)پوری به معنای شهر و سایا به معنای نشسته است    شود که پوروشا متشکل از دو واژه بدین امر رهنمون می

 گاه و خانه است و از ریشه خوابد. واستو نیز به معنای سکونتگزیند و یا می که در شهر سکنی می  و در مجموع به معنای کسی
مانداال در سانسکریت به    واژه   (. kramrisch, 1946: 82)وَس به معنای بودن، وجود داشتن و سکنی گزیدن ریشه گرفته است  

به معنای ذات، وجود و هستی و پسوند ال به معنای ظرف چیزی   "نداما"ی  معنای دایره و گوی است، این واژه ترکیبی از دو واژه 
 :monier-Williams, 1872)دهد  چیزی است که از این راه مانداال در مجموع ظرف هستی یا ذات وجود معنا می  یا دارنده

م کل ذات هستی در آن جای  بنابراین واستو پوروشا مانداال به معنای ظرف یا سکونتگاهی است که هم انسان نخستین و ه  (.775
های  ها، برای کاخکاست  های همهگرفته است و از همین راه است که واستو پوروشا مانداالی هشتاد و یک بخشی، برای خانه

 شود. شاهان و مانند آن توصیه می 
های متفاوت بدن او و  بخشهستی و ایزدان از    قربانی شدن پوروشا در روایت کهن هند و ایرانی به معنای آفرینش و خلقت همه

های متاخرتر پوروشا با استقرار بر زمینِ هر بنایی که قصد برپایی آن است  شکل گرفتن جهان مادی و غیرمادی است و در روایت
هر فعالیت  "شود،  یابد و خلق میکند و با استقرار هر ایزد در بخش مشخصی از آن بنای مورد نظر شکل می نظم را بر بنا حاکم می

ای که ایزدان یک بار نظمی است و نیز در عین حال بازگرداندن تمامیت به گونه اختمانی به معنای غلبه بر از هم پاشیدگی و بیس
در  .  (kramrisch, 1946: 97)"دیگر اعضای یک موجود، کلیت هستی، هستند که با خود در صلح و آرامش و هماهنگی است

براه جایگاه  مانداال  پوروشا  واستو  یا  مرکز  انسان  بدن  در  بار  این  اما  برهما  آسمانی  شهر  برای  است  معادلی  که  دارد  قرار  ما 

ها زمان  نخستین نور کیهانی است و از اینجاست که نور همه  در کیهان اصل و جوانه  "براهما پورا"میکروکوسموس. جایگاه برهما  
کند. و  کنند خلق میهای تکرارشونده این جهان را روشن میخورشیدها را که درخشیده و در چرخه  تابد و نور همهبه همه سو می 

های متفاوت  بدین گونه از همین تابش و درخشش است که پیرامون جایگاه برهما، دوازده ایزد آدیتیه، ایزدان مرتبط با وضعیت
شود. از میان دارند حمل می  خورشیدها توسط این دوازده خورشید که آدیتیه نام  آید و نور همهخورشید در طول روز به وجود می

توان وارونا و میترا را نام برد؛ وارونا محافظ غرب، قدرت تاریکی و غروب خورشید است در حالی که میترا خورشید  ها میاین آدیتیه 
هایی فلکیا صورتهاند، اینها یا منازل ماه قرار گرفتهبیرونی ناکشتراها صورفلکی  در حال طلوع است. پیرامون این ایزدان، در حلقه

خانه است و از این راه فواصل زمانی و   28یا    27ها معمواًل  کند و تعداد آنها عبور می یک ماهه از آن   هستند که ماه در هر دوره
شود، همچنین در هر ضلع مانداال یک رهبر دارد و با ایزدی مشخص هدایت می  شوند. هر ناکشترا یک ستارهنیز فضایی تعیین می

به این ایزدان رهبر که در حقیقت نگهبانان چهار جهت اصلی هستند و به چهار انقالب و اعتدالل در   و در مجموع چهار خانه  خانه
یابد )ماهندرا در شرق، یمه در جنوب،  اند اختصاص میدهند و در وسط چهار ضلع اصلی مانداال قرار گرفتهساالنه ارجاع می  چرخه
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ش در  سومه  و  غرب  در  داشت وارونا  خواهد  ایزد  دو  و  سی  مختص  خانه  دو  و  سی  پیرامونی  نوار  راه  این  از  و   مال( 
(osborn, 2010:88-89.)  ایزد رهبر جنوب، در روایت ایرانی )معادل جمشید در در  الزم است توجه شود که یمه  های هند و 

نیاکان    ها در مسیر خود به سوی بهشت است. جنوب محدودههای ایرانی( ایزد مرگ، اولین فانی است که راهنمای انسانروایت
مجاور او قرار گرفته و با ایزدان مرتبط با نیاکان و مرگ و دارای  است و یمه فرزند ویوسون )ایزد خورشیدی( است و به همین دلیل  

. بدین ترتیب این محدوده در کاخ آپادانا دقیقاً منطبق بر جایی است که (kumar, 2005:82)های بد و شر احاطه شده است  نشانه 
است و این بدان معناست که فضای حضور  های باریک درون آن بسته شده  گرفت اما با دیوارها و اتاقباید ایوان جنوبی قرار می

 ها در بنا محدود شود. های بد و شر در این بنا پر شده است تا امکان حضور آن ایزدان مرتبط با نیاکان و مرگ و دارای نشانه
ت، محل  شود در عین حال هم این جهانی )دنیوی( و هم فرا زمینی اسدر مجموع باید گفت زمین بنا که در قالب واستو طراحی می

شود. قابل توجه است برخورد و به هم پیوستن زمین و آسمان و جایی است که تمام کیهان در آن برای انسان نیز قابل دسترس می
شود و در مقابل آن جهانی مینوی به  که زمین در معنای عام آن به عنوان جهان مادی در سنت ودایی با دایره نمایش داده می

شوند . از این منظر زمین تا زمانی که نقاط حاصل از جهات اصلی، ثابت می(kramrisch, 1946: 25)شود  شکل مربع تصور می
کنند گرد، متحرک و شناور است. و در این وضعیت تثبیت شده است که از زمین با چهار گوش یا مربع و زمین را هم ثابت می

کند  پیوندند، جایی که خورشید طلوع و غروب میه یکدیگر میشود. این چهار نقطه نقاطی هستند که آسمان و زمین بشکل یاد می
اصلی، چهار جهت، به   کنند. این چهار نقطهو بدین ترتیب شرق و غرب و دیگر نقاط اصلی در شمال و جنوب مربع را کامل می

پس زمین به عنوان سطح این شود.  ای دائمی روزها و زمان با آن اندازه گیری میای مشاهده و چرخهشکل ادواری و تکرار شونده
که زمینی که آسمان را در برگرفته و موضوع قوانینش است به  کنند به شکل دایره است، در حالیها بر آن زندگی می دنیا که انسان 

هایشان در مسیر نابرابرشان،  ای است که حرکت خورشید و ماه و سال شود. این مربع صحنهشکل یک چهار ضلعی نشان داده می
مبنایی  شود. این پالنشان )خسوف( آغازی تازه به سوی یک اتحاد دیگر، روی آن کشیده و محاسبه میارشان، اتحاد دوبارهدید

که  اولیه از ریتم زمان به الگویی در فضاست. چنان  شود و تصویر جهان در آن بازتاب یافته است، ترجمهاست که بنا بر آن استوار می
جهات اصلی اشغال شده است، این در حالی   سویی روی به چهار جهت دارد و حدود آن با چهار نماینده گفته شد مربع مانداال از  

البروج هم منطبق است و در زمان، در سطح خود، با دایره   است که از سوی دیگر این دیاگرام مربع شکل زمین، نظم یافته بوسیله
جا کارکرد آپادانا هم مبتنی بر این کالبد تعریف می اند. و از همینفتهحدود آن سیارات و ستاره و حرکات خورشید و ماه جای گر

شود. از آنجا که آپادانا تصویر زمینی آسمان است و ایزدان آسمانی مرتبط با خورشید و ماه مبتنی بر پالن واستو پوروشا مانداال آن 
روزانه  زمانی مهم هایگیری زمان و مشخص کردن بزنگاهاند پس این پالن بهترین مکان برای اندازهرا بر زمین ثابت نگاه داشته 

نوروز و مهرگان است و از این راه این کاخ به عنوان یک مکان    جمله  های مهم ساالنه ازچون طلوع و غروب خورشید و بزنگاه
 واژهکه بررسی ناممانی. چنانهای زداشت این بزنگاه های مرتبط با بزرگها و جشنگیری زمان و برپایی آیین تمثیلی است از اندازه

 دار، کاخ یا بنای سرپوشده هخامنشی و پس از آن کاخ و ایوان ستون  تر معنای کاربردی این واژه در دوره آپادانا هم نشان داد دقیق
آیی است، بیرونی و کاخ بارعام است، اما در معنای دقیق کلمه معادل آواستانا، به معنای مکان آیینی و مقدس حضور و گردهم 

های آیی است چرا که محل بزرگداشت بزنگاهخشتریه است و مکان حضور و گردهم  شاهان و طبقه  مکان مقدس است چرا که ویژه
 ساالنه است.  ویژه

ینتیجه 5  گتر

ایرانی شناسی هند و  های هخامنشی در لغت مبتنی بر ریشهترین کاخ ارگاز مجموع آنچه گفته باید گفت کاخ آپادانا، مهم
دار بار عام، کاخ بیرونی،  واژه در طی سالیان به معنای کاخ ستونبه معنای مکان شکوه و فرهمندی و کاخ فرهمندان است، این نام

شناسی تمثیلی  کالبد و کارکرد این کاخ مبتنی بر روش اسطوره کاخ سالم و آفرین مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین مطالعه
دهد چرا که در منابع هند و ایرانی  گیری شده و حد بندی شده ارجاع مین مربع شکل این کاخ به زمین اندازهنشان داد که پال

گیری شدن به شکل دایره است اما این زمین پس از تابش آفتاب با طلوع و غروب خورشید، با  حد و اندازه پیش از اندازهزمین بی
گیری شده به شکل یک چهار ضلعی است و از این شود، پس زمین اندازهندی میبنقاط شرق و غرب و نیز با شمال و جنوب حد
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هایشان روی آن کشیده و محاسبه  ای است که حرکت خورشید و ماه و سال راه پالن آپادانا مربع شکل است. این مربع صحنه
دائمی روزها و زمان با   شود و چرخهیای مشاهده ماصلی، چهار جهت، به شکل ادواری و تکرار شونده  شود و این چهار نقطهمی

شود و مبتنی بر  که واستو پوورشا مانداال نام دارد و آپادانا بر آن استوار می شود. بدین ترتیب دیاگرم این پالنگیری میآن اندازه
بتنی بر این الگو اکنون  اولیه از ریتم زمان به الگویی در فضاست. م  روایت پوروشا تصویر آسمان در آن بازتاب یافته است، ترجمه

توان از این موضوع اطمینان یافت که جهاتی که پالن آپادانا مبتنی بر آن شکل گرفته با جهات اصلی طلوع و غروب خورشید می
کنند دال بر عملکرد صرف نجومی این مجموعه  که برخی محققین بیان می و اعتدالین و انقالبین هماهنگ است، این امر چنان 

خورشید بر آن بازتاب یافته    که گفته شد از آنجا که این کاخ تصویری از آسمان است، پس حرکت روزانه و ساالنهچنان نیست بلکه  
 نوروز و مهرگان و تیرگان و ... است.  جمله های مهم ساالنه ازداشت بزنگاهاست و از این راه بهترین مکان برای بزرگ

 هانوشت پی
 

1 Georg Fredeich creuzer 
2 tukta 
3 James Mathias Fennell 

4 Akitu  رودانی برای سال نو میانجشنی 
5 Carl nylander 
6 Peter calmeyer 

 . مازنداران دانشگاه ، یدکتر رساله  ، یرانیگنبد در معماری ا و نه یبخشمربع نه لیو تحل یشناسگونه (۱39۶اسداهلل) ، یزیعز یر. ک به: جودک   شتریب مطالعه یبرا  7
8 apat 
9 *h₂wes- 
10  apa 
11 avadana 
12 sthana 
13 Max muller 
14 avasthana 
15 avastitha 

16 Vastushastra :تر از هخامنشیان در میان  های کهن ودایی که پیشگفتنی است واستو شاسترا دانش ساخت محیط کالبدی حدود ده قرن بعد متاثر آموزه
خامنشی  از پادشاهی ه هندواروپاییان در جریان بود مکتوب شد و در زمان کتابت بیشتر بر ساخت معابد متمرکز بود این درحالی است که معابد هندو بسیار متاخرتر

 زمانی اواخر هخامنشی و پس از آن هستند.    ها متعلق به بازهترین آنساخته شدند و کهن
17 purusha 
  هیشیشاهان و جنگاوران( و وا   )طبقه هیو خردمند(، خشتر یروحان طبقه)  هابرهمن یاصل  کاست ای طبقه سه شامل یرانیهندوا  اقوام یبند کاست ای یاجتماع  طبقات 18

 (. hunter, 1893: 132)شودرا ) کارگران و بردگان( است تر به نام طبقهپست طبقه کی زی( و نور شهیپ )طبقه
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