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پیکرنگاري نقاشي دیواري دوره هخامنشي در مقبره تاتارلي

مهتاب مبینی*1، زهره فوالدي2
1 استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پيام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر، گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پيام نور، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 98/09/12، تاریخ پذیرش نهایی: 99/12/23(

چکیده

جاده شاهي هخامنشي از شوش آغاز و به سارد در آسياي صغير ختم مي شد. کالیناي یکي از شهرهاي فریگيه در 

آسياي صغير بود .از مهم ترین یافته ها در کالیناي؛ مقبره ای واقع در تاتارلي است. این آرامگاه داراي نقاشي هایي روي 

تيرهاي چوبي است که بزرگ ترین نقاشي روي چوب باستان می باشد و تاریخ آن اواسط قرن 5 ق.م است. هدف مقاله 

شناخت ویژگي پيکرنگاري نقاشي  هاي تاتارلي و ارتباط سنت هاي پيکرنگاری آناتولي و ایراني است که از طریق روابط 

فرهنگي و هنری بين آناتولي و ایران هخامنشي صورت گرفت. پژوهش به روش توصيفي -تحليلي  و با گردآوري 

اسنادي به بررسي نقاشي هاي مقبره و تأثير سبک هنر هخامنشي در آن مي پردازد. نتایج مشخص مي کند پيکره هاي 

دیوارنگاره هاي مقبره از پس زمينه هاي فرهنگي و هنری حاکمان پارسي تزئين شده که نشان دهنده تعامل فرهنگی و 

هنری متقابل بين فریگيه و حکام ایراني است. آنها در ترسيم نقوش دیواری آرامگاه، تصاویري از هنر هخامنشي و یوناني 

را براساس نيازشان در کنار هم تلفيق کرده اند. نقطه عطف صحنه نبرد نقاشي دیواري مقبره، جدال بين دو فرد پياده 

است؛ همانطور که در نقوش برجسته و مهرهاي هخامنشي دیده مي شود. بدین ترتيب آنها خود را با شکوه قدرت حاکم 

پارسي همراه مي کردند.
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در نيمه دوم قرن ششم قبل از ميالد،  نخستين امپراطوري بزرگ که 
از مدیترانه تا سند گسترش داشت، امپراتوري هخامنشي بود که توسط 
کوروش و داریوش پایه گذاری شد. از ویژگی های این سلسله وحدت طلبي،  
با وجود  تنوع قومي- فرهنگي آن است که به ویژه در قلمرو هنر اهميت 
فراوان دارد )بریان، 1386، 339(. جاده شاهي امپراتوري هخامنشي از 
شوش آغاز و به سارد در آسياي صغير ختم مي شد. آسياي صغير به دليل 
اینکه حلقه ارتباطي با سرزمين یونان، رقيب هميشگي پارسيان بود، از 
نظر استراتژیکي اهميت فراواني داشت. اولين حضور قدرت هخامنشيان 
شرقي  در جنوب  ق.م  به 546  )آسياي صغير(  آناتولي  جزیره  شبه  در 
یونان باستان می رسد، زماني که کوروش دوم به حمله کاپادوکيه1      توسط 
کروزوس2       پادشاه ليدي پاسخ داد )Johanson, 2010, 4(. در اواخر قرن 
5 ق.م در متون به اسم 6 ساتراپي هخامنشي در آسياي صغير اشاره شده 
است: کيليکيه3، کاپادوکيه، فریگيه4 بزرگ، ليدیه5- ایونيا6، کاریا 7و فریگيه 
هلسپونت8 )هژبري نوبري-  ویسي،      1392،  61(. کالیناي یکي از شهرهاي 
معروف و بزرگ فریگيه بود که به دليل قرارگرفتن در مسير جاده شاهي در 
دوره هخامنشي اهميت خاصي پيدا کرد. از مهم ترین یافته ها در محدوده 
کالیناي؛ مقبره اي واقع در تاتارلي در نزدیکي دینار در مرز بين ليدیه 
این مکان به عنوان محلی برای  و فریگيه است )همان، 164(. احتماالً 
سکونت ساتراپ بوده است. این آرامگاه داراي نقاشي هایي بر روي تيرهاي 
چوبي است )تصویر 1(. نقاشي روي چوب که به طور گسترده در دوران 
باستان موجود بوده و تقریباً به طور کامل از بين رفته است که فقط چند 
نقاشي چوبي صدمه ندیده و جان سالم بدر برده، در تاالر یا اتاق هاي دفن 
وجود دارند. اولين نمونه بازمانده از نقاشي چوبي به طور مثال از یونان که 

مربوط به قرن6 پيش از ميالد است و به الهه زیبایي در اساطير یونان 
پيشکش شده و همچنين نمونه هایي از مقابر مصر نيز یافت شده است.   
از نقاشي روي  نادر  این نمونه هاي  )Nicholls,  1979, 74(  در ميان 
چوب دوره باستان، نقاشي هاي معبد تاتارلي است که شامل 4 قسمت 
نقاشي شده روي تيرهاي چوبي از درخت سدر است9. مقبره تاتارلی تنها 
نمونه نقاشی روی چوب در زمينه تشييع جنازه در آناتولی است، اگرچه 
منابع مکتوب حاکی از آن است که در دوران باستان این امر یک شيوه 
مرسوم بوده است اما سوابق باستان شناسی نقاشی روی چوب بسيار نادر 
است. هدف این مقاله شناخت ویژگي نقاشي هاي مقبره تاتارلي و ارتباط 
سنت هاي پيکرنگاری آناتولي و ایراني است که از طریق روابط فرهنگي 
ایران در دوره هخامنشي صورت گرفت. بر این  و هنری بين آناتولي و 
اساس سواالت پژوهش بدین شکل مطرح می شود که پيکرنگاري نقاشي 
دیواري هاي مقبره تاتارلي در آناتولي داراي چه ویژگي هایي است؟  و این 

نقوش تا چه حد تحت تأثير آثار هنري دوره هخامنشي قرار گرفته اند؟

روش پژوهش
  روش تحقيق توصيفی- تحليلي و شيوه گردآوری اطالعات براساس 

مطالعات کتابخانه ای است. 

پیشینه پژوهش
پيتر کالمير10 در سال1993 گزارش مقدماتي در خصوص چوب هاي 
حالت  و  ناکافي  تصاویر  با  متاسفانه  که  کرد  چاپ  مونيخ  از  یافت شده 
دليل  به  احتماالً   .)Calmeyer, 1993, 7-18( بود  همراه  وارونه 
مي توانستند  سختي  به  دانشمندان  تصاویر،  این  اطالعات  ناکارآمدي 
»در  کنند.  توجه  هخامنشي  دوران  چوب  روي  نقاشي هاي  اهميت  به 
سال2000          پروفسور لطيفه سامرر در زمينه ارتباط چوب هاي نقاشي شده 
مونيخ و اکتشافات مقابر تاتارلي مطالعه کرد و هر دو را از همان محل 
آرامگاه تاتارلي دانست« )Demeter, 2010, 225(. که شرح توصيفي از 
 )Soudavar, 2018( نقوش دارد. ابوالعال سوداور نيز در بخشی از کتابش
به طرح نظریه ای در مورد مفهوم دو صحنه نقاشی مقبره تاتارلی پرداخته 
است که با نظر محققان دیگر متفاوت است. فخرالدین محمدیان و دیگران 
)1396( در مقاله »آیين سوگواري در نقوش تاتارلي آناتولي و مقایسة آن 
با شاهنامه ومراسم ُکتل در غرب ایران«، در قسمتي از پژوهش به معرفي 

نقوش معبد تاتارلي و مراسم سوگواري در آن پرداخته است.  اما در زمينه 
شناخت ریشه این تصاویر و شباهت آن به صورت اسنادي با آثار دوره 

هخامنشي ایران، پژوهشي صورت نگرفته است.  

مبانی نظری پژوهش
هنر فریگیه

داراي  و  شدند  وارد  صغير  آسياي  به  که  اروپایي،  نژادي  فریگي ها 
سنت هاي یوناني بودند. آثار قدیمي فریگيه تحت فرمانروایي ليدي ها و 
برتري پارس ها و نفوذ یونان، سبک هاي متفاوتي را در هنرش ایجاد کرد. 
اغلب آثار هنري فریگي شامل کمربند و مجسمه حيوانات برنزی، آثار 
چوبی، سفال نقاشی شده با نقوش هندسی و یا با گچ بری های پيش ساخته 
از حيوانات است. نقوش هندسي روي سفال ها بِویژه از قرن7 تا 6 ق.م  
مي دهد.  نشان  را  فریگي  اصيل  هنر  از  جنبه هایي  هنري،  آثار  روي  بر 
 Isik,( جنگجویان در حال نبرد دراین آثار تأثير هنر ليدیه را نشان می دهد
20 ,2007( هنر فریگيه همچنين تحت تأثير از سریاني ها11 و هنر هيتي12  
بود که به طور گسترده در آسياي صغير یافت شده است.      از ویژگي هاي 
هنر فریگي الگوي خطوط نازک بر روي سطوح می باشد ونيزاستفاده از 
تزئينات گل روزت و گل نيلوفر آبي و برگ نخل که تحت تأثير هنر پارسي 

مقد  مه

       )Acar, 2010, 49( :تصویر 1- تاتارلي و منطقه اطراف آن در نقشه. مأخذ
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است. فریگيه زماني زیر سلطه ليدیه و سپس تحت حکومت پارسيان بود و 
 Ramasay, 1889,( هنر پارسي نفوذ زیادي در هنر فریگيه داشته است

.)151

هنر نقاشي در دوره هخامنشي 
تکنيک اجرای نقاشی دیواری های هخامنشی در چند نوع به دست آمده 
نقاشی روی  اندودگچ و آهک، 2.  نقاشی روی  از: 1.  است، که عبارتند 
چوب، و 3. نقاشی روی سنگ آهک. نقاشی روی اندود گچ و آهک همان 
فرسکو13 می باشد که به دو قسم فرسکوی حقيقی یا فرسکوی خشک 
تقسيم می شود و زیر این اندود گچ ممکن است دیوار گلی یا از سنگ 
باشد )فدایی اردستانی، 1392، 17(. همانند نقاشی های به دست آمده از 
کاخ شائور14 )محسنی، 1388، 72-73( یا دهانة غالمان15 )سيد سجادی، 
1385، 9( روش دیگر نقاشی روی چوب به جهت دوام بيشتر، روی چوب 
را با وسيله ای نوک تيز کمی تراشيده و سپس رنگ مستقيماً بر روی چوب 
قرار می گرفت که این روش در دوره هخامنشی کاربرد داشته است. نمونه 
آن نقاشی های روی چوب از تومولوس تاتارلی است که در این پژوهش 
بدان پرداخته می شود. روش سوم که اغلب شامل صندوق های سنگی 
تدفينی16 هستند نقاشی ها روی سنگ حک شده و سپس بدون واسطه 
 )Mellink, 1997, 253( 17رنگ آميزی می شدند، مانند مقبره کارابورون
در پرسپوليس، اسناد حسابرسي در لوح ها نشان می دهد که خزانه داری کاخ 
 Cameron,( تخت جمشيد با مجسمه های برجسته چوبی تزئين شده بود
12 ,1958(. حفاری در تخت جمشيد نيز با کشف رنگدانه باقی مانده روي 
دیوار که در اصل برای تزئين دیوار مورد استفاده بوده؛ وجود نقاشي دیواري 
در این دوره را نشان مي دهد. همچنين حفاري شوش نيز وجود نقاشي هاي 
دیواري بر دیوار کاخ ها را نمایان مي کند )Xin, 2005, 96(. اما هيچ یک 

از این منابع نشان نمی دهد که ایرانيان به  بازنمایی روایت جنگ در آثار 
هنری با مقياس بزرگ مي پرداختند. با این وجود، چندین حکاکي و نقاشي 
از  آسيای صغير؛ شواهد  داسکيليون18 و کالیناي19 در  منطقه  از  یادبود 
وجود بازنمایی صحنه های نظامی در مقياس بزرگ در دوره هخامنشی 
ارائه می دهد. کشف تيرهاي چوبي در مونيخ نيز که متعلق به مقبره اي در 
تاتارلي از قرن 5 ق.م وجز ساتراپ هاي هخامنشيان بود بزرگ ترین نقاشي 
روي چوب باستاني با صحنه هاي مختلف و از جمله صحنه هاي نبرد را از 

دوره هخامنشي نشان می دهد.

نقاشي هاي تاالر آرامگاه چوبي تاتارلي
منشأ پيدایش تومولوس20 در آناتولی هنوز مورد بحث است. با این 
حال، از ابتداي قرن 8 تا 9 قبل از ميالد، مردم فریگيه در آناتولی مرکزی، 
 Roosevelt,( پادشاهان و نخبگان خود را در تومولوس ها دفن  مي کردند
123 ,2003(. تومولوس فریگيان شامل یک محفظه مقبره ای ساخته شده 
از چوب بود و یک تپه خاک رس که منطقه بزرگی را در باال و اطراف آن 
پوشانده بود. آرامگاه  تاتارلي که نوعي تومولوس به ارتفاع 6 متر و قطر 50 
متر است که داخل آن یک راهرو منتهي به محفظه سنگي و داخل آن 
اتاق چوبي به ابعاد 2 در 5/2 متر و ارتفاع 58/1 متر است که در آن 15 
جسد دفن شده اند )تصویر2(. دیوارهاي اتاق چوبي از 7 الي 8 تير چوبي 
تا 30 سانتي متر تشکيل شده  تا 5.2 متر و عرض20  با طول بين 2 
است )Summere, 2007b, 141(. نقاشي هاي این تاالر که اکنون در 
موزه افيون21   قرار دارد، در شرایط نامناسبي پيدا شد. دیوار شمالي آرامگاه 
بهترین نمایش از نقاشي هاي روي چوب را نشان مي دهد. در نقاشي این 
تاالر تصاویر منقوش گربه سانان و سایر موجودات تزئين شده که فقط 
بدن ها حفظ شده است )تصویر 3(. به دليل ازبين رفتن سرها تشخيص 

بررسي پيکرنگاري نقاشي دیواري دوره هخامنشي در مقبره تاتارلي

Emmerling, Demeter and Kenidel-( :؛ سمت چپ: بازسازی اتاق چوبی مقبره تاتارلی. مأخذ)Uçankus 2002, 398):تصویر 2- سمت راست: ساختار مقبره تومولوس تاتارلي. مأخذ 
 )berger, 2010, 259

 summere,(  :؛ سمت چپ باال: طرحي از نقاشي تاالر شمالی مقبره. مأخذ)Summerer, 2010, fig. 17( :تصویر3- سمت راست باال : نمای داخلی اتاق چوبی مقبره تاتارلی در آناتولیا. مأخذ
)Ibid, 151) :2007(؛ پایین: طرح خطی از نقش سربازان نقاشی دیوار شمالی. مأخذb, fig. 10
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نوع جانور ممکن نيست اما » استفاده از نقش جانوران در تدفين باستاني 
آناتولي و یونان رواج داشته است و به عنوان نگهبانان معبد و مقبره تفسير 

.)Summere, 2008, 270( »می شوند
و  یافته  گسترش  نيز  پایيني  تيرچه  در  تزئيني22  حاشيه  این 
گروهي از جنگجویان را نيز نشان مي دهد. سر جنگجویان از بين رفته 
اما     کالهخودشان مشخص است و داراي زره و سالح هاي مشابه هستند. 
»در دست چپ جنگجویان خنجر داسي شکل است که سالحي آناتوليایي 
با  هاللي  تزئينات  با  محدب  سپرهاي   )Sekunda, 1996, 7( است « 
 .)Summere, 2008, 270( دارد  مطابقت  شرقي  یونان  نمونه هاي 
به نظر مي رسد سپرهاي جنگجویان با دست راست نگهداري شده در 
حالي که دست راستشان را باال برده اند؛ چنين خطایي به نظر نمي رسد 
که از بي دقتي هنرمند باشد بلکه هنرمند تغيير مدل خود را به منظور 
دنبال کردن یک سنت آناتولي از تناسب و تقارن دقيق بيان می کند که در 
 Summere,( نقوش برجسته اواخر دوره هيتي در کاراتپ23  مي توان دید
2007b, 136(.فلوت زنی بين جنگجویان وجود دارد که بيانگر آن است 
که این حالت یک رقص است و نه جنگ. نمایش رقص اسلحه در زمينه 
دیوار یک مقبره حيرت انگيز نيست، با توجه به اینکه »رقص هاي فریگيه 
 Wheeler,( »نقش مهمي را در طول مراسم تشييع جنازه ایفا می کردند
231 ,1982(.نقش ارابه ران ها در ردیف سوم ظاهر می شود. سبک طراحي 
اسب ها و ارابه هایي با چرخ هاي هشت پر را در نقش برجسته هاي تخت 

جمشيد نيز می بينيم )تصویر  4(. 
رواج داشت؛  بالدار که در هنر شرق  گاوهاي  تصاویر  آخر  در ردیف 
مشاهده می شود. گاو بالدار داراي پيشينه طوالني در هنر خاور نزدیک است. 
در آثار هنري مارليک، حسنلو و نيز در نقوش برجسته و دیگر هنرهاي دوره 
هخامنشي وجود دارند. اما در مقایسه با نمونه هاي خاور نزدیک گاو بالدار 
تاتارلي از نظر شکل بال و جزئيات، متفاوت از بدن کوتاه و تنومند گاو 
ایراني است.»گاو بالدار تاتارلي داراي سر کوچک و بدن باریک و پاهاي بلند 
است و بيشتر شبيه به نقش گاو تصویر شده بر روي گلدان هاي فریگي 
است«  (Sams, 1974, 172( )تصویر5(. همچنين تصاویر پرندگان با 
بال هاي گسترده در پشت سر گاوهاي بالدار با تصاویر پرندگان در هنر 

هخامنشي مطابقت دارد )تصویر6(. بال هاي گسترده و نقوش زیگزاگی 
بدن و خطوط راه راه بال ها شباهت به پرندگان دیوار شمالی تاتارلی دارد. 
»تصویر پرندگانی از این نوع در اشيای گنجينه زیویه نيز دیده شده و در 

هنر سکایی رواج داشته است« )کاليکان، 1385، 206( .
در سمت راست نقاشي دیوار شمالي )تصویر 7( هراکلس به شکل 
انسانی که لباسی از پوست حيوان درنده ای را پوشيده و با گریونئِس23  
سه سر در حال مبارزه است را می بينيم. این صحنه در اساطير یونانی 
به صحنه دزدیدن گاوميش های گریونئس توسط هراکلس شهرت دارد و 
دهمين مأموریت وی از دوازده مأموریتش محسوب می شود. روی زمين 
موجودی دوسر نمایان است. این جانور سگ گریونئس )اُرتوس25( است که 
 )Summere, 2010, 147) برادر سگ جهان زیرین محسوب می شود
اسطورة گریونئوس ، مرگ در جهان دیگر را تداعی می کند و شاید به 

همين دليل بر دیوار اتاقک گور در این مقبره  مصور شده است.
 وجود این تصویر ثابت ميکند که در این نقاشی ها از اساطير یونان نيز 
روایت شده است. مشابه این صحنه اساطيری در دیوار شمالی کارابورون 
تحت  مقابر  در  موضوعات  تشابه  که  )تصویر7   چپ(  می شود  دیده  نيز 
سلطه امپراطوری هخامنشی در آناتولی را نشان می دهد. شيوه متقارن از 
ویژگي هاي کلي هنر خاورنزدیک و زبان بصري نقاشي هاي چوبي براساس 
سنت پيکرنگاري پارسيان است. مقایسه این نقاشي با نقاشي هاي دیگر این 
آرامگاه )تصاویر 8 و 19( شباهت زیاد از نظر تجهيزات و آرایش رزمندگان 
بجز داسي که در دست آنان است را نشان مي دهد. اما این جنگجویان 
عملکردي شبيه رقصندگان مسلح را انجام مي دهند که منشأیي غيرپارسي 
دارد و به نوعي ورود فرهنگ و سنت هاي محلي در نقاشي هاي مقبره 
طریق  از  قدرتشان  بيان  در  هخامنشي  پادشاهان  سياست  به  شباهت 

سنت ها و هویت محلي و قومي هرمنطقه دارد. 

نقاشي هاي دیوار شرقي آرامگاه تاتارلي
در دیوار شرقي در اولين تير چوبي که بهتر حفظ شده، یک صحنه 
نبرد ارائه شده در سمت چپ شامل 12 جنگجو و گروه دیگري که در 
سمت راست ترسيم شده  شامل 11 جنگجو می باشد و گروه سمت چپ 

تصویر  4- صف خراجگزاران، پلکان آپادانا، تخت جمشید.
مأخذ: )شهبازي، 1389، 130(

تصویر 5- سمت راست: گاو بالدار هخامنشي، شوش. مأخذ: )گیرشمن، 1371،  142(؛ سمت چپ نقش گاو بر 
                                     )Sams, 1974, fig. 4( :روي گلدان فریگي. مأخذ

تصویر6- سمت راست پرندگان، قسمتي از تصویر1،  نقاشي دیوار شمالي آرامگاه تاتارلي. سمت چپ: بشقاب مفرغی از همدان ،قرن ششم تا پنجم ق.م ،مجموعۀ کیورکیان  نیویورک.
مأخذ: )گیرشمن، 1371، 370(
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برنده صحنه نبرد هستند. گروه سمت چپ متشکل است از 3 کماندار، 7 
سواره یک ارابه ران یک کماندار بر روي ارابه و گروه سمت راست شامل 5 
کماندار و 6 سواره. در مرکز تصویر رهبران هر گروه در حال مبارزه ترسيم 
شده است. »قهرمانان در سمت چپ لباس هایي به رنگ قرمز با پارچه هاي 
پيچيده شبيه به پوشش پارسي عيالمي دارند و کفش هایي که مربوط 
به مردم پارسي است«      )Calmeyer, 1993, 14(. دو کماندار در سمت 
چپ لباسي بلند شبيه آنچه در نقش برجسته هاي پرسپوليس نقش شده 

پوشيده اند.
خطوط محيطي با رنگ هاي سياه و قرمز کشيده شده اند و با رنگ هاي 
سفيد، سياه ، قرمز، خاکستري، آبي و زرد پر شده اند اما رنگ هاي باقي مانده 
قرمز و سياه و سفيد و خاکستري است. در مرکز تصویر، رهبر گروه در 
با دست راستش در شکم حریف خود فرو  را  سمت چپ، خنجر خود 
مي برد )تصویر 15(. »چشم هاي فرمانده حالت خالصه شده اي از تصاویر 

.)Summer, 2007b, 6-7( )گلدان هاي کالسيک است« )تصویر  9چپ
 وي داراي    بيني خميده؛ مو و ریش بلند و مجعد و تاجي استوانه اي بر 
 Calmeyer, 1993,( سر است که کالمير آن را کيداریس26  ناميده است
13(. واژه کيداریس توسط نویسندگان یوناني براي کاله سلطنتي استفاده 
مي شد. بر خالف نظرهاي گسترده موجود، پوشيدن یک تاج استوانه اي 
 Jacobs, 1994,( کنگره دار و دندانه دار براي پادشاهان مرسوم نبوده است
38(.چنين تاج هایي براي دیگر اشراف زادگان و نجيب زادگان کاربرد داشته 
که در نقش برجسته هاي تخت جمشيد و نيز در نقوش نمادین خداي 

ایرانيان باستان؛ اهورامزدا مشاهده مي شود. در صحنه مبارزه دیوار شرقی 
مقبره تاتارلی رهبر لشکریانی که در سمت چپ هستند دارای گوشواره 
مدور است که شباهت به گوشواره های سربازان و پادشاهان هخامنشی 
دارد و در کاخ آپادانای شوش و نقش برجسته های تخت جمشيد مشاهده 
می شوند )تصویر   9(. دو کماندار در قسمت دوري از سمت چپ تصویر 
شده اند که داراي همان سبک مو و ریش و همان تاج مي باشند. آنها نيز 
لباس هاي پارسي- عيالمي پوشيده اند. حالت پرتاب کمان در این نقش را 
در تصویر سکه هاي هخامنشي داریک نوع2 مي بينيم )10(.  این سکه ها در 
زمان فتح ليدیه و فتوحات شهرهاي یوناني در امپراطوري هخامنشي جهت 
پرداخت کارمزد به کارگران یوناني رایج شد. همچنين بين نقوش کمان ها 
تيردان های  و  نقش کمان ها  با  تاتارلی  دیوار شرقی  نقاشی  تير دان ها  و 
حجاری های تخت جمشيد و شوش شباهت وجود دارد )تصویر11(. ظاهرا 
این کمانداران در نقاشي تاتارلي  نشان دهنده نظام پارسي واحد می باشند 

که رهبر نيز به آنها تعلق دارد.
چرخ هاي ارابه با هشت پره متعلق به ارابه هاي هخامنشيان است و 
این حالت در مهرهاي هخامنشيان نيز مرسوم بوده است. همچنين ارابه 
به دست آمده از گنجينه جيحون نيز شباهت زیادی با ارابه های تاتارلی 
از سواره ها قرار گرفتند  ارابه به دنبال دو ردیف  این  دارد )تصویر  12(.  
که پشت سر یکدیگر ترسيم شده است. همه سواره ها شلوارهاي طرح 
مادي با الگوي زیگ زاگ پوشيده اند و داراي کاله شبيه مادها هستند. 
این نوع صحنه و لباس را مي توان در غرب ایران همچون مادها و ارامنه 

)Summer, 2010, 146( :؛ سمت چپ: دیوار شمالی کارابورون، صحنه نبرد. مأخذ)Summere, 2010, 147) :تصویر 7- سمت راست: صحنه نبرد قسمتي از دیوار شمالي تاتارلي. مأخذ

)Summerer, 2007b, 149( :تصویر 8- طرح بازسازي شده نقاشي روي چوب در معبد تاتارلي. مأخذ

تصویر 9- سمت راست بخشی از نقاشی دیوار شرقی تاتارلی، وسط: سرباز هخامنشی تخت جمشید. مأخذ: )شهبازي، 1389، 115( چپ: چهره مرد نقاشی از گلدان یونانی.
)Summere, 2007b, 7( :مأخذ

بررسي پيکرنگاري نقاشي دیواري دوره هخامنشي در مقبره تاتارلي
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مشاهده نمود. پوشيدن چنين شلوارهایي در نقش برجسته هاي آپادانا نيز 
قابل رویت است )تصویر11(. گروه مخالف که از سمت راست در حال 
حرکت اند که کمانداران آنها شامل پياده نظام و سواره نظام است.»همه 
موقعيت  این  مناسب  که  پوششي  و  مادي  شلوارهاي  جنگجویان  این 
خاص است پوشيده اند و سالح هایي با کمان هاي دوبل کشيده شده که 
معموال توسط سکاها و دیگر مردم کوچ نشين شمال استفاده مي شد« 

 .)summerer,2007b,132(
سامر بيان مي کند که این صحنه نبرد بين ایرانيان و سکاها را نشان 
مي دهد که در آن ایرانيان پيروز شدند. همانطور که کالمير صحنه نبرد 
روي تيرهاي چوبي را مبارزات داریوش در مقابل سکاها می داند. کالمير 
استدالل می کند که جنگ هاي پارسي-سکاها از منابع مکتوب شناخته 
شده که فقط در این دوره است و در دوره هاي بعد سکاها هيچ نقش 
مخالف و دشمني با ایرانيان نداشتند. جنگي که در سال 159-520 ق.م. 
ميانشان در گرفت )calmeyer,1993,14-15(. »از نوشته هاي تاریخ 

نویساني چون هرودوت27 نيز درک مي شود که حداقل بعد از قرن ششم ق. 
م  مبارزات داریوش با سکاها و سپس خشایار شاه حضور پادشاهان سلطنتي 
فارسي را در این ناحيه بيشتر کرده است« )Draycott,2010,8(. تصاویر 
از جنگ در هنر هخامنشيان که تاکنون شناخته شده است؛ بسيار نادر 
است. به عنوان مثال نبرد ميان ایرانيان و سکاها بر روي مهرهاي استوانه 
اي که به صورت بسيار مختصر هستند )تصاویر19و20 (. اما در صحنه نبرد 
در مقبره تاتارلي تصویر نبردي به صورت کامل و مفصل نشان داده شده 
است. درتصویر8 در آغاز صفوف، سوار کاران بر سرشان کاله قرمز رنگ با 
لباس قرمزي بر تن دارند. »سبک ترسيم اسب ها با یال هایي که به سمت 
باال پيچيده و یا گيس بافت شده است شباهت به سبک ایراني در آناتولي 
آن دوره دارد« )nolle,1992,58( و در نقش برجسته هاي کاخ آپادانا 

)تصویر4 ( نيز دیده می شود. 
تصویر مرکزي تير چوبي )تصویر19( که نقطه عطف و صحنه نبرد 
رهبران گروه هاي سمت چپ و راست یا همان پارسيان و سکاهاست شباهت 
زیادي به  نقش مهر های )تصویر14( دارد . در این صحنه )تصویر14 چپ( 
فرد سمت راست با کاله سکایي؛ داراي سالحي به کمر شبيه تبر است. در 
نقش مهرهاي هخامنشي نيز این سالح در دست جنگجوي سکایي آماده 
براي ضربه زدن است. در حالي که درنقاشي تاتارلي جنگجو مهلت استفاده 
از سالح را نيافته و صحنه غلبه پادشاه پارسي بر وي در حالي که پا بر روي 
سر جسد دشمن نهاده است را نشان می دهد. همچنين با توجه به فرم 
جنگ مابين آنها، لباس و لبه تکه دوزي روي آستين و طرح چين خورده و 

 )cngcoins.com( :تصویر 10- دو نمونه سکه داریک دوره هخامنشي. مأخذ

تصویر 11- سمت راست سربازان هخامنشی کاخ آپادانا. مأخذ: )شهبازی،1389، 117( 
 چپ بخشی از تصویر 7، نقاشی دیوار شرقی تاتارلی.

تصویر   12-  ارابه طالیی، گنجینه جیحون، موزه بریتانیا.

تصویر13- هیئت نمایندگي مادها ، آپادانا، تخت جمشید. مأخذ: )کخ،1380، 79 (

 )tallis, 2005,229) :چپ: مأخذ  )Ghirshman,1964,f 331)  :تصویر   14- دو نمونه مهر استوانه ای هخامنشی راست. مأخذ
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پليسه دار لباس و شنل گشاد رهبر سمت چپ  مشابه لباس هخامنشيان 
است و خنجري را در بدن دشمن فرو می کند که شباهت زیادي به خنجر 

مجسمه داریوش از شوش دارد )تصویر16(.
همچنين در صحنه نبرد نقاشي تاتارلي، ایراني فاتح بازوي چپش را باال 
برده و دست دشمن را نگه داشته است و با دست راست در حال زدن خنجر 
به شکم دشمن می باشد که شبيه صحنه رویارویي پهلوان سلطنتي )تصویر 
15( در هنر هخامنشي است. کفش فاتح ایراني تاتارلي نيز شباهت به 
کفش سه بند پهلوان سلطنتي کاخ تچر داریوش دارد . همچنين» از بقایاي 
رنگ در نگاره هاي کاخ داریوش در تخت جمشيد مي فهميم که کفش هاي 
شاه و خدمتکارش قرمزرنگ بوده است« )کخ،  1380، 168(. در نقوش 
برجسته کاخ تچر داریوش در تخت جمشيد نيز پهلوان ایراني بازوي چپش 
را براي گرفتن شاخ یا کاکل موجود اساطيري که نماد دشمن و اهریمن 
است؛ دراز می کند و با دست دیگر با خنجر بر شکمش ضربه مي زند.  بر 
خالف صحنه کاخ تچرکه پهلوان بدون تاج و نشان سلطنتي است، صحنه 
نبرد پهلوان سلطنتی در مهرها؛ پيوسته با نشانه های سلطنت همچون تاج 
و جامه شاهی آمده است. می توان این تفاوت شکل را ناشی از مخاطبان 
متفاوت دانست. از آنجا که مهر به اکثر نقاط فرمانروایی هخامنشی ارسال 
می شد و مردم عادی نيز می توانستند نقش آن را ببينند الزم بود که شاه با 
نشان های سلطنت نمایش داده شود. در واقع این تفاوت ناشی از ایدئولوژی 

قدرت شاهان بود.
مهرهاي  روي  از  نيز  تاتارلي  مقبره  نبرد  صحنه  که  است  مشخص 
هخامنشي اقتباس شده است . کشف مهرهاي هخامنشي در قسمت غربي 
امپراطوري در منطقه آسياي صغير این مسأله را تأیيد می کند. به ویژه 
آنکه در صحنه نبرد مهرها  همانند نبرد تاتارلی، پادشاه با دست خود 

دست دشمن را نگه داشته و با دست دیگرش خنجر را به شکم دشمن فرو 
می برد. مهري از منطقه فریگيه به دست آمده است که شاه هخامنشي را در 
حال غلبه بر دشمن یوناني که داراي کالهخودي شبيه به کالهخود سرباز 
در نقاشي دیوار شمالي تاتارلي است ؛ نشان مي دهد   )تصویر 17(. از جمله 
دیگر ویژگي هاي هنر هخامنشي در این صحنه پا نهادن بر جسد دشمن 
توسط پادشاه است که نمونه آن را در نقش برجسته بيستون داریوش 
می بينيم )تصویر 18(. این صحنه ترکيبي از صحنه نقش برجسته بيستون 
داریوش و پهلوان سلطنتي در نبرد کاخ تچر داریوش است و به احتمال 

قوي این نقش داریوش در حال نبرد با دشمن سکایي است.
ابوالعال سوداور معتقد است که  » این صحنه نبرد داریوش با دشمنان 
سکایي نيست بلکه صحنه کشته شدن گئومات28       )بردیاي       دروغين(  به دست 
داریوش طبق روایت هرودوت است. بر طبق گفته هرودوت، داریوش همراه 
با گوبریاس29 در برابر گئومات و برادرش قرار می گيرد و ابتدا برادر گئومات 
و متعاقباً گئومات را که در حال نبرد با گوبریاس بود را مي کشد. در این 
صحنه دو نفر  )دشمن( در برابر رهبر تاجدار )داریوش( ایستاده اند و براي 
تبليغات مؤثر قدرت داریوش، نقش گوبریاس حذف شده اما دو نفر دیگر 
با لباس سلطنتي مشابه داریوش، در انتهای سمت چپ )تصویر 8( حضور 
دارند که دو اشراف زاده یاري رسان به داریوش هستند و بقيه اشراف زادگان 
به خاطر کمي فضا حذف شدند یا بخش هایي از تصویر از بين رفته است.  
همچنين به کاله قرمز افراد سمت راست اشاره می کند که بيشتر شبيه 
کاله فریگي ها در انواع آیين هاي ميترایسم زیرزميني است تا کاله سکاها« 
)Soudavar, 2018, 38-40(. سوداور بيان می کند که  در تخت جمشيد 
نبرد پهلوان سلطنتي با شير داراي دم عقرب )تصویر 15چپ( نيز نبرد 
داریوش با گئومات  را نشان مي دهد. گئوماتي که از دین دیگري و آیين 

تصویر 15-   جزئي از طرح نقاشي دیوار شرقي تاتارلي. چپ: پهلوان درحال نبرد با حیوان 
تصویر 16- مجسمه داریوش اول، شوش. مأخذ: )کخ، 1380، 184(افسانه ای، کاخ تچر. مأخذ: )کخ، 1380، 146(  

)Kaptan, 2005, pl. 4( :تصویر 17- مهر هخامنشی. مأخذ)تصویر 18- نقش برجسته بیستون، داریوش اول. مأخذ: )کخ، 1380 
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مهري بود و عقرب نيز با آیين مهر پيوند دارد و در کاخ خشایارشاه با تأکيد 
بيشتري در ابعاد، این صحنه حک شده است و در کتيبه دیوان خشایار شاه 
نيز ذکر  شده است که سرزمين هایی بودند که در گذشته در آنجا دیوان 
ستایش می شدند. پس به خواست اهورا مزدا، من )خشایارشاه( مکان های 
عبادت دیوان را نابود ساختم )Soudavar, 2014, 245(.  بنابراین از نظر 
سودآور صحنه نبرد بين پارس ها به رهبری داریوش و ماد های مهرپرست 

است که نماد کشتن مغ ها و پيروزی پارس ها است.   
بر روي تير چوبي دیگر در مقبره تاتارلي )تصویر 19( صحنه نمایش یک 
حرکت دسته جمعي است که 19 نفر همراه با 16 اسب و 2 ارابه و 4 مرد که 
پياده در صحنه دیده می شود. این کاروان از سمت راست به چپ در حال 
حرکت است. همه پيکره ها لباس هاي مشابهي پوشيده اند. در صحنه دو 
ارابه مشاهده مي شود. »معموالً ارابه هاي متصل به گاري براي مراسم تشيع 
جنازه بوده اند« )Weller, 1970, 219(.  صحنه هاي کارواني مشابهي از 
برخي آثار تاریخي مراسم تشييع جنازه از دوره هخامنشي شناخته شده 

است. مانند نقاشي دیواري از کارابورون II در ليکيه  شمالي که مربوط به 
اوایل قرن 5 ق.م است )تصویر20  الف( و نيز در استل هاي تدفيني از منطقه 
داسکيليون )تصویر20  ب(.  یا حاشيه تزئينی تابوت زنان عزادار از صيدون 
اواسط قرن 4 ق.م )تصویر20  ج(،  با این تفاوت که در نقاشي مقبره تاتارلي 
بسياري از عناصر مانند لباس، زین، افسار اسب به شيوه پارسي استفاده 

شده است. 
پيکره دوم از سمت چپ داراي اسبي با تزئينات و منگوله است که 
یادآور اسب هاي با نژاد نيسا است، اسبي که در زمان هخامنشيان محبوب 
بوده است. این اسب با یال پيشانی مخروطی شکل رو به باال نمایان می شود. 
»این سنت یال اسب ها از ایران آمده است و مشابه آن در هنر آناتولی دوران 
مشابه  آنها مشخصاً   .)Nolle, 1992, 83-84( پارسی دیده می شود« 
اسبان هيئت کاپادوکيه در نقوش برجسته تزئينی پله شرقی تخت جمشيد 
هستند. و نيز در طرح اسب های قالی پازیرک نيز مشاهده می شوند )تصویر 

.)21

)Summerer, 2007b, 149( :تصویر 19- صحنه کاروان بر روي دیوار شرقي مقبره تاتارلي. مأخذ

 Draycott,( :؛  ب: استل هاي تدفیني از منطقه داسکیلیون با صحنه ارابه. مأخذ)Machteld, 1972, fig.7) :تصویر  20- الف: نقش ارابه در نقاشي دیوار جنوبي معبدي در کارابورون. مأخذ
)Summer, 2010, 153( :؛   ج: صحنه کاروان مراسم تشییع جنازه، تابوت زنان عزادار، موزه باستان شناسی استانبول. مأخذ)10 ,2010

تصویر 21- راست: قسمتی از تصویر 19، صحنه کاروان بر دیوار شرقی تاتارلی  وسط:  نقش اسب در صحنه خراجگزاران تخت جمشید. مأخذ: )شهبازی، 1389، 141(؛ چپ: فیگور اسب بر 
 )Rice, 1961, 46( :روی فرش پازیریک. مأخذ
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در صحنه مقبره تاتارلي سربازان نيزه هاي خود را به سمت پایين  گرفته اند. 
»یکي از نشانه هاي احتمالي سوگواري، نيزه هاي رو به پایين افراد است که 
شاید نماد غم و اندوه باشد و همچنين زنان در پشت ارابه در حال لمس 
ارابه و به نوعي سالم آخر با متوفي هستند. ولي برخي منابع احتمال سفر 
یک خانواده اشراف زاده از خاندان پارسي به همراه مالزمانشان را در این 
صحنه مي دهند« )Brosius,1996, 88(. لطيفه سامرر معتقد است که 
این صحنه کاروان مراسم تشييع پيکر صاحب آرامگاه را به تصویر کشيده 
است اما نظر درایکوت آن است که در این صحنه  هيچ چهره ای بر خالف 
چهره های تابوت زنان عزادار از صيدون )تصویر20ج( نشان دهنده عزاداری 
نيست و وجود همراهان بسيار گسترده و بخش نظامي کاروان تاتارلی 
که در تصاویر دیگرکاروان ها دیده نمي شود؛ همچنين وجود کمانداران و 
با  راه راه و گاري هایي  لباس هاي مخصوص  با  نيزه به دست  پياده نظام 
چرخ هاي بزرگ به توصيف هرودوت از لشکر خشایارشاه که از سارد به 
سمت یونان حرکت کرد شباهت دارد. خصوصاً وي )هرودوت( مي گوید 
آنها  پادشاه در حرکت اند و در پشت  به رهبري  که هزار سواره فارسي 
مي کنند  اشاره  پایين  به  خود  نيزه  با  که  می آید  نيزه دار  مرد  هزار  نيز 
)Draycott, 2010, 10(، در هنر هخامنشی نيزه رو به پایين را در دست 
کمانداران سکه هاي هخامنشي نيز مشاهده می کنيم )تصویر10چپ(. به 
عقيده درایکوت پشت سر آنها خشایارشاه در ارابه خود که داراي یک واگن 
پوشيده شده است، قرار دارد. همچنين »تاریخ نویس گزنفون به ایجاد یک 
اقامتگاه سلطنتي در منطقه کالیناي که مقبره تاتارلي در آن قرار دارد؛ 

.)Summere, 2007a, 27( »توسط خشایار شاه اشاره می کند
اما پژوهشگران دالیل مختلفي را براي نسبت دادن مضمون این نقوش 
به امر تدفين بيان نموده اند. ازجمله اشاره منابع تاریخي به استفاده از 
کالسکه در مراسم تدفين است، که در مرگ اسکندر مشاهده مي شود. 

کشف رویداد مشابه آن در خارج از آناتولي بر دیواره درب باالیي تابوت 
زنانه صيدون مشاهده شده که به وضوح مراسم سوگواري آن دوره را بيان 
مي کند )تصویر20  ج( )محمدیان و دیگران، 160،1396( سودآور معتقد 
را  کمبوجيه  تشيع جنازه  مراسم  نمایش  ارابه ها،  و  کاروان  است صحنه 
نشان مي دهد که در پيوستگي با  روایت کشتن گئومات توسط داریوش 
است  و صاحب مقبره را یکی از یاران داریوش در رسيدن وی به سلطنت 
یعنی اوتانز30 می داند که بنابر اسناد تاریخی در کاپادوکيه زندگی می کرد 
)Soudavar, 2018, 40-41(. ساختار جزئيات نشان مي دهد که نقاشي 
دیواری، تصویر کاروان سلطنتي پارسي است که در حال مراسم تشييع 
می باشد. صاحب آرامگاه براي نمایش قدرت ایرانيان و تأکيد بر وابستگي 
ملي و سياسي به امپراطوري پارس ها نقوشي با ویژگي هاي هنر پارسي را 
در فریگيه نمایان مي سازد. همچنين به تصویرکشيدن پيروزي ایرانيان 
مي تواند نشانه نوعي وفاداري صاحب آرامگاه به امپراطوري هخامنشيان در 
منطقه باشد. آنچه که نقاشی های تاتارلی شامل می شود همانند صحنه های 
رقص سالح، نبرد، شکار و موضوعات اساطيری، کاروان مراسم تشييع و 
نمایش گربه سانان قسمتی از موضوعات مصورشده در دیگر آثار مقابر دوران 
فرمانروایی پارسيان در ليکيه است. در نقاشی های دیواری مقبره کارابورون 
موضوعات اصلی مشابه است و نيز شمایل نگاری شخصيت ها تقریباً همانند 
است. با این حال در مقبره کارابورون نقوش بيشتر تحت تأثير هنر یونانی اند 
نسبت به نقاشی دیواری های مقبره تاتارلی که به هنر پارسی نزدیک ترند. 
آرامگاه تاتارلی تأثير فرهنگی و هنری متقابل بين فریگی ها و فرمانروایان 
ایرانی را نشان می دهد و نمایانگر آن است که تصاویر منقوش در داخل 
یک آرامگاه می توانسته با هنر و فرهنگ هاي دیگر ترکيب شود و بزرگان 
محلی الگوهای هنر هخامنشی و یونانی را با توجه به نياز هایشان منطبق 

می کردند. 

نتیجه
تصاویر بازنمایي شده بر روي دیوارهاي چوبي مقابر تاتارلي،   شناخته ترین 
نوع نقاشي بر روي چوب در مدیترانه باستاني است. در مقبره تاتارلي مطابق 
سنت قدیمي فریگيه در ساخت اتاق مقابر از چوب استفاده شده است 
و سپس تيرهاي چوبي با تصاویری از پس زمينه هاي فرهنگی و هنری 
و  فرهنگی  تعامل  نشان دهنده  که  است  شده  تزئين  پارسي  حاکمان 
هنری متقابل بين فریگيه و حکام ایراني است. این نشان مي دهد که در 
ترکيب کردن محتواي یک آرامگاه تصاویري از هنر هخامنشي و یوناني را 
براساس نيازشان در کنار هم تطبيق کرده اند. در پيکرنگاري بناهاي یادبود 
در مرکز امپراطوري هخامنشي نقش جنگجویان سواره به هيچ وجه رواج 
نداشت. در پلکان آپادانا ارابه خالي و اسب هاي بدون سوارکار را مي بينيم. 
در آنجا نيزه پياده نظام و کمان شاه نماد قدرت ارتش ایراني بود. در آثار 
هخامنشي به جاي مانده از غرب امپراطوري و نمونه مورد مطالعه نقاشي هاي 
مقبره تاتارلي شاهد حضور صحنه جنگي بزرگ با پياده و سواره نظام با 
ویژگي سالح و لباس هاي پارسي هستيم. بر روي نقاشي هاي این دیوارها به 
ویژه پيکره هاي ترسيم شده از دیوارهاي شرقي، لباس و هویت برگزیدگان 
آناتولي غربي از پوشش هخامنشيان گرفته شده است. در نقاشي تاتارلي 

نقطه عطف صحنه نبرد به صورت جدال بين دو فرد پياده است همان طور 
که در نقوش برجسته و مهرهاي هخامنشي دیده می شود. پيکره دشمن 
ُمرده بر زیر پاي شاه در نقاشي تاتارلي از سنت هاي ایراني است که در 
نقش برجسته بيستون نيز وجود دارد. با توجه به شورش ها عليه پادشاه 
بزرگ  پادشاه  غربی،  مرز  این  در  یونانی ها  با  طوالنی مدت  تنش های  و 
می خواست که افراد بلندمرتبه آناتولی از او حمایت کامل داشته باشند. 
بنابراین، نقاشی های موجود در این مقبره باید به عنوان بازتاب واضح این 
پشتيبانی از امپراتوری پارسی ارزیابی شود. نمایش کاروان در مقبره  و 
شباهت آن به راهپيمایی ارتش خشایارشاه بيانگر پيروی صاحب مقبره از 
شاه پارسی است. تفاوت نقش دیوار شمالی  با موضوعات محلی همچون 
جنگجویان رقصنده با سالح فریگی و موضوعات اساطيری یونان و نقوش 
ایرانی  با عناصر  با موضوعات نبرد و کاروان مراسم تدفين  دیوار شرقی 
بيشتر،  نمایش هویت های مشترکی است که احتماالً فرد متوفی در مقبره 
داشته و نيز نشان دادن گروه های محلی و غيرمحلی در نقاشی ها جهت بيان 
فرمانروایی صاحب مقبره بر قوميت های مختلف است که مطابق با سنت 

پارسی و تنوع مليت ها در گسترده فرمانروایی هخامنشيان بود. 
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پي نوشت ها

Cappadocia .1  ناحيه کوهستانی در جنوب شرقی آسيای صغير بين دو رود 
هاليس و فرات است )هژبری نوبری و ویسی، 1392، 17(.

Croesus  .2 سلطنت 546-560 ق.م.در سال546 ق.م سارد پایتخت ليدي 
توسط کوروش کبير فتح شد و کرزوس شکست خورد.  

Cilicia  .3 نام منطقه ای در جنوب شبه جزیره آناتولی می باشد.
Phrygia  .4 تمدنی باستانی در مرکز و غرب آناتولی و متأاثر از یونان، هيتی و 

اورارتو به پایتختی گوردیون بود )هژبری نوبری و ویسی، 1392، 154(.
Lydia  .5 ليدیه کشوری قدرتمند و قطب اقتصادی و تجاری در آسيای صغير 

بود و ليدیان در قرن 7 ق.م سکه زنی را اختراع کردند )همان،70(.
6. Ionia.

Caria .7 کاریا ناحيه ای کوهستانی در جنوب غربی سواحل آناتولی بود که 
.)Akurgal, 1970, 242( ایونيا، فریگيه و ليدیه آن را محصور کرده بود

Hellespont .8 فریگيه هلسپونت از ساتراپ های هخامنشی در آناتولی بود که 
شامل سرزمين های ترواد، ميسيا و بيتينيا می شد و مقر حکومتی آن داسکيليون 

بود )هژبری نوبری و ویسی، 192، 170(.
9. نقاشی های مقبره تاتارلی ساختارشان بر روي دو تير، که در زمان هاي اخير 
توسط اره از هم جدا شده اند که احتماالً علت این امر سهولت در حمل ونقل 
می باشد. آنها شامل دو بخش متصل شده به هم مي باشند که به علت تداوم در 
تصاویر این مسأله به سادگي قابل تشخيص است. این تيرهاي چوبي که در اختيار 
انتقال  یک شرکت حمل ونقل در مونيخ  قرار داشت در آخرین لحظه قبل از 
چوب ها به زباله دان شهر، با رویت نقاشي ها بر روي آنها توسط کارمند حمل و نقل،  

.)Summer, 2010, 121( به اداره باستان شناسي مونيخ منتقل مي شود
در  متخصص  آلماني  Peter calmeyer (1995-1930( باستان شناس   .10

حوزه خاورميانه.
Suryani .11 نام قومی سامی نژاد که با اقوام آرامی خویشاوند بوده اند و ریشه 

آن ها به مردم سامی بين النهرین باستان می رسد.
Hittite .12 تمدنی که از 2000 تا 700 ق.م در خاورميانه در منطقه ترکيه 

.)Mouton, 2015, 41( کنونی مستقر بودند
Fresco.13 فرسکو که به دو قسم فرسکوی حقيقی یا فرسکوی خشک تقسيم 
یا از سنگ باشد )فدایی  اندود گچ ممکن است دیوار گلی  می شود و زیر این 

اردستانی،2931، 71 (.
Shaur palace .14 کاخ شائور از کاخ های دوراِن هخامنشی و در350 متری 
گردید.  بنا  دوم  اردشير  وسيله  به  کاخ  این  است.  واقع  شوش  در  آپادانا  غرب 

)جعفري زاده و شيشه گر، 1398، 36(.
Dahan-e Gholaman  .15 دهانه غالمان نامی است که بعدها به بقایای 
شهری مربوط به دوره هخامنشی داده شده است و در سيستان، شهرستان زهک، 

روستای قلعه نو جای گرفته است.
یا کتيبه تزئين  با مجسمه  تابوت سنگی، که معموالً   Sarcophagus  .16

می شود و با تمدن های باستان مصر، روم و یونان مرتبط است.
Karaburun .17 مقبره کارابورون در نزدیکی المالی در ليکيه واقع شده است 
و از نوع قبور اتاقکی شکل با نقاشی های یونانی-پارسی است )هژبری و ویسی، 

.)123 ،1392
Daskyleion .18 پایتخت ساتراپي هلسپونت در شمال غربي آناتولي و قسمتي 

از امپراطوري پارسه تا سال 330 ق.م )همان، 171(.
Kelainai .19 از شهرهاي معروف و بزرگ فریگيه و شهري در مسير جاده 

شاهي هخامنشي.
Tumulus  .20 مزاری که برای پادشاه و یا خانواده پادشاه بوده و اتاقيست که 
اول بر روی زمين بنا می شود و سپس با توده ای از خاک و یا تپه ای که از سنگ 

تشکيل شده ، پوشيده می شود.
Afyon .21  موزه باستان شناسي در ترکيه )Afyonkarahisar( که به موزه 

افيون نيز مشهور است.
 22. Frieze.

 Karatepe  .23 دژي مربوط به اواخر دوره هيتي ها در جنوب ترکيه.
 Geryon .24 هيوالیی انسان نما  در اساطير یونان است که دارای سه بدن و 
        .)Franzen, 2009, 55( سه سر، یا سه سر و یک بدن ، یا سه بدن و یک سر است
Orthus .25  سگ دو سر گریونئس با دم مار که از گاوهای وی محافظت 

.)Ibid.) می کرد و توسط هراکلس کشته شد
نوک  تيز    است   باکنگره های  تاجی  که  شاه،  سر  Kidaris    .26 پوشش 

که   »کيداریس « خوانده می شود )پوپ و اکرمن، 1387، 508(.
Herodotus . 27 تاریخ نگار یوناني )425-485 پيش از ميالد(.

Gaumata .28 گئومات غاصب تاج و تخت هخامنشی که در زمان مسافرت 
کمبوجيه پسر کوروش بزرگ به مصر خود را بنام بردیا برادر پادشاه معرفی و 

سلطنت را غصب کرد.
Gobryas .29 یکي از شش نفر اشراف زاده اي که در لباس سلطنتي وارد قصر 

گئومات شدند و در کشتن گئومات به داریوش کمک کردند.
Otanes .30 در نوشته های هرودوت و نيز در کتيبه بيستون از اوتانز به عنوان 

یکی از مهم ترین یاریگران داریوش در قتل گئومات یاد شده است.
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The Achaemenid Empire's Shah's road started from Susa 
and ended up in Sarda in Asia Minor. Clynay was one of 
the great cities of Frigate, located in Asia Minor, which 
became very important due to its location on the path of 
the Shah's road during the Achaemenid period. The most 
important finds in the Claynea area are the tombstone 
located in the Tatarli near the Dinar at the border between 
Lydia and Frigate.The tomb has paintings on wooden 
beams, which represent the largest painting on the wood 
of the ancient period and dates back to the middle of the 
5th century BC. The purpose of this article is to identify 
the specific character of Tatarli's tomb paintings and the 
relation between Anatolian and Iranian figurative traditions, 
which was carried out through cultural relations between 
Anatolia and Iran during the Achaemenid period. The 
research uses descriptive-comparative method and by 
documentary method to study the tomb paintings and the 
effect of Achaemenid art style in it. In the typography 
of memorial buildings at the center of the Achaemenid 
empire, warriors of the cavalry were in no way prevalent. 
In the Apadana staircase we see empty hinges and horses 
without riders. There, the spear of the infantry and the arc 
of the shah symbolized the power of the Iranian army. But 
in the works of Achaemenid Empire and the example of 
the Tartarite tomb painting, we are witnessing the presence 
of a great warfare scene with infantry and cavalry with the 
characteristics of Persian weapons and clothing. On the 
paintings of these walls, especially the figures drawn from 
the eastern walls, the clothing and identity of the chosen 
Anatolian choir has been taken from the Achaemenid cloak.
In the scene of Tatarli's controversy, unlike the scene of the 
Tricker Palace, a monumental crown, the battle scene of the 
Royal Pahlavan in the seals, has continued with signs of 
reign, such as the crown and the garment of Shahi. This 
difference in shape can be attributed to different audiences. 
this difference was due to the ideology of kings' power. 
The dead body of the enemy is under the feet of the king 
in the Tatarli painting of Iranian traditions which is also 
featured in Bisotun; this scene is a combination of the 

scene of Bishtun Darius and the Royal Pahlavan in the 
battle of the Dariush Tucker Palace, and likely this role of 
Dariush in It's a battle with a sectarian enemy.The images 
depicted on wooden walls of the Tatarli monastery are the 
most well-known type of painting on the wood in ancient 
Mediterranean. In Tatarli's tomb, according to the ancient 
tradition of Frygiyeh, in the building of the Tomb of the 
wood used, then the wooden beams are decorated with 
images from the cultural backgrounds of the Persian rulers, 
which indicate the cultural interpenetration between Frygiy 
and the Iranian rulers. This shows that adapted images of 
Achaemenid and Greek art based on their needs and It 
represented the diversity of nationalities throughout the 
Achaemenid dynasty.

Keywords
Achaemenid Art, Iconography, Wall Paintings, Tombs Ta-
tarly, Art Anatolia.
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