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است. قسمت اول ساختمان  1839ٹیکساس کیپٹل شامل چھار بلوک ساختھ شده در سال 
فوت  90فوت در  14ابعاد این ساختمان آھنگی سھ طبقھ  ساختھ شد. 1853در سال 

و ھزینھ ، 1881. در آغاز سال ھزار دالر می باشد 150و ھزینھ ساخت آن ،  است
در سال  1853پایتخت اصلی، ساختھ شده سال  .ھزار دالر می باشد 150ساخت آن 

بھ آتش کشیده شد. و بھ ھمین دلیل نیاز بھ ساخت یک پایتخت موقت بود  1881
برای اسکان دولتمردان. پس از پایان ساخت پایتخت مراسم با شکھویی بھ مناسبت 

سھ سال بعد کار پایھ و برگزار شد.  1881بازگوشایی این پایتخت در اول فوریھ 
ھزار تنی کھ برای اتصال دو دیوار  12سنگ گوشھ رھای زیرزمین تکمیل شددیوا

. کار دیوارھای در روز استقالل تگزاس بھ پایان رسید 1885مارچ  2گوشھ بود در 
، مجسمھ الھھ استقالل، مجسمھ معبد 1888تکمیل شد و در فوریھ  1886طبقھ دوم 

میلیون دالر  3.7وزه ھزینھ فوت ارتفاع بود و امر 566غرق شد. پایتخت در حدود 
، بھ نظر سن سیٹ ریڈ گارنٹ  ساختھ شده است. تگزاس پایتخت، ساختھ شده از قرن

می رسد نشانھ ای از روح افسانھ ای نمادین تگزاس است. در ھمان محل، برای 
برای اطمینان از بقای آن برای نسل ھای آینده،  .ٹیکساس ایجاد قوانین دولت

زاس در برنامھ ریزی قرار گرفت. ھدف آن بازگرداندن بازسازی توانبخشی تگ
پایتخت بھ شرایط اولیھ و بھ روز رسانی سیستم ایمنی امنیت است تا بتوان آن 

.                                                                                       را برای زندگی انسان محافظت کرد

     ساؤتھ فویر    
ھنگام وارد شدن بھ ساختمان اولین چیزی کھ نماد خوش آمد گویی دارد دو مجسمھ 

. این مجسمھ ھا از مھمانان بازدید می مرمر استفن آستین و سم ھیوستون می باشد
نمومھ کوچک کپی برداری شده از این جایگزین شد.  1903ژانویھ  19کنند. در 

اده شده. کف این پایتخت کھ از مجمسھ ھا  نیز بھ پایتخت ملی در واشنگتون د
نماد یادبودی از جنگ ھای رخ داده در خاک  1936سنگ تزار ساختھ شده در حوالی 

  ، توسط سررینڈرآف سانتا اینا اور دو نقاشی معروف قرن نوزدھم، تگزاس می باشد 
کھ یک طرح کامپوزیت ھنرمند برجستھ تگزاس ویلیام ھنری ھود ایجاد شده است. 

 –توان در روتاندا دید. این اثر نشاد دھنده سیساتمداران افریقایی است را می 
           .میالدی می باشد 1900امریکایی فبل از سال 
            ٹریجرر بزنس آفس

دود صد سال پیش، قانونگذاران و کارکنان دولتی چک پول نقد را در این اتاق ح
کھ در ان زمان بانک تگزاس محسوب میشد در وزارت خزانھ داری دریافت کردند، 

در انتھایی شمالی اتاق امنیتی و پشت میلھ ھای امنیتی  بانک تگزاس را داشت
اتاق دیگر مرتبط می شود کھ این درب امنیتی بھ سھ  ؛یک در خروجی قرار دارد.

محل نگھداری پول ھا و اتاق امنیتی و اتاق آخر مربوط بھ قانون مردان می 
اتاق اصلی محل اشیا قیمتی و قدیمی می باشد مانند بسیاری از .    باشد

ماشین ھای اداری قدیمی کھ از تکنوژولی مدرن امروزه ھم پر کاربرد تر می 
العات مربوط بھ سرمایھ و راھنمایی را فراھم امروز، اتاق بازسازی اطباشد. 
.می کند  

 روتندہ و گنبد
کف طرح تراز کھ در طبقھ اول کار شده، شامل روتاندا، بھ شش پرچم در این 

سالھ تگزاس در  100قرن کھ ب روی تگزاس بر آفراشتھ شده اند بھ مناسبت جشن 
آمریکا بھ ھمراه تصاویری از رئسای جمھور حزب ریپابلیک  .می باشد 1936سال 

دولتمردان در سراسر روتندا بھ نمایش گذاشتھ شده است. مجسمھ مرمر مریام 
نیکوال فرگسون، نخستین زنی کھ بھ عنوان فرماندار تگزاس شناختھ شده توسط 

فوت است و در  218) ایجاد شده است. ستاره در گنبد حدود 1860-1868کراکویو (
.وت از یک گوشھ بھ گوشھ دیگر استف 8نصب شده است. طول آن  1958سال   
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 موزه کشاورزی
کمی بعد از باز شدن پایتخت، قانونگذار قانونگذار بھ اتاق نمایندگی محصوالت 

آنھا در این اتاق از لوازم کشاورزی کھ در قدیم از  .کشاورزی دولت ملحق شد
این  آنھا استفاده می کردند رو نمایی می کنند. ھمچین می توان محوالتی کھ در
ایالت برداشت میشود را دید. در سرتاسر این اتاق می توان اسباب اساسیھ 

قدیمی و قیمتی را مشاھده کرد کھ توسط ھنرمندی بھ نام آ اچ آندرو ساختھ 
 شده اند 

 دفتر امور خارجه وزارت امور خارجه
وزیر امور خارجھ در این دفتر تاریخی کار می کند، بنابراین عموم مردم 

ولی می توانید از قاب شیشیھ ای کھ توضیحاتی  .رفتن بھ آنجا ندارندامکان 
راجع بھ آن میدھد اطالعات بیشتری کسب کنید ھمچنین برای روفتن بھ طبقھ دوم 

. می توانند از پلھ و یا آسانسور استفاده کنید  

 مجلس سنا
گرده میز چوب . قانون گذاران برای ایجاد قانون در اینجا دیدار می کنند 31

. دو نقاشی اصلی ساختھ شده فرماندار در مقابل این پرده قرار داده شده است
توسط ھنری آرتور مک درولی، ھنرمند معروف تگزاس، بھ سمت غرب اتاق نگاه می 
کنند. نھ جنگ جنگی و نھ جک سنت جنگ واقعیت کامل تاریخی را نشان می دھد، 

.گ عمده استاما در تاریخ تگزاس، دید گسترده ای از دو جن  

 گورنر پبلک رسپشن روم
این ھمانند سالن ویکتوریا، این اتاق نیز یک اتاق مخصوص جلسات خصوصی است. 

اتاق برای عموم باز است. این اتاق ھمچنین دارای ھنرھای مصنوعی است. جدا 
از این، پایھ، آینھ، میگو، میز سنگ مرمر بزرگ و مبل را شامل می شود. در 

قرار گرفتن در معرض نمایشگاه را با دیوار شرقی رادار  خروج، می توانید
.ببینید  

 ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو چیمبر
نماینده  150این بزرگترین اتاق در ساختمان است. مجلس نمایندگان اتاق  

برای اجرای قوانین دولت با مجلس سنا، سنا کار می کنند. جنگ یک گل سرسبد 
بود. دیگر آثار ھنری در اتاق،  1836سال جنگی با جنگ ژکتو در برابر میز در 

ویلیام ھانتر، از جملھ استفن الھھ (اولین والی فرانسوی تگزاس)، اولین 
.ساکنان مستعمرات آستین و ھزاران نفر از پرتره ھای ھوستون  

 لیجسلیٹیو ریفرنس ��ئبریری
در زیر بازو بافتھ شده در اطراف خانھ، کتابخانھ کتابخانھ مرجع قانونی 

ھنمایی قانونی سھامی از مواد مربوط بھ قانون تگزاس است. مردم امروز ھم را
کار می کنند برخی از حالت ھای غیر معمول در این کتابخانھ شامل آرامگاه 
دیوار شمالی، جایی است کھ صندلی برای استفاده از سانتا در ھنگام ظھور 

.تگزاس استفاده می شود  

سپریم کورٹ     
 1888این اتاق بھ طور عمده در سیستم قضایی تگزاس از سال دیوان عالی کشور 

مورد استفاده قرار گرفت و سپس دادگاه بھ ساختمان جداگانھ ای در  1959تا 
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شمال بانک پایتخت منتقل شد. در زبان التین در نیمکت قضات، "خدا ما است" بھ 
.عنوان "خدا برای پدران ما بود " 

 کورٹ آف کریمنل اپیلز کور ٹ روم
این محل فقط برای سھ دادگاه تجدید نظر کیفری درخواست تجدید نظر خانھ    

سال بھ عنوان دادگاه تجدید نظر کیفری مورد استفاده قرار گرفت. در سال 
، وظایف قضایی تحت قانون اساسی تگزاس بھ شاخھ ھای کریمینال و مدنی 1891

، زمانی 1959ا سال تقسیم شدند. مجوز دادگاه تقاضای تجدید نظر در اینجا ت
کھ آن را بھ یک ساختمان جدید منتقل شد. بھ باالبرھای شمال باالتنھ بروید تا 

.بھ طبقھ پایین هروتند زمینزیر    بروید 

 گراؤنڈ فلور روتندہ
کف زمین بھ شکل یک مارپیچ با راھرو ھای باریک و لولھ کشی ، 1980تا دھھ 
ھنگام   معماری اصیل می باشد.اما امروزه بیشتر نشان دھنده . فراوان

ایستادن در طبقھ ھمکف، بھ باالی بلوک شیشھ نگاه کنید. در واقع، طبقھ باال 
با زمین  1936طراحی شده است تا بھ کوه ھای رواندا متصل شود؛ این در سال 

بهگشتاور تغییر یافت. بعد، برای رفتن   North Wing یا از طریق درب چوبی ،
.لھ ھا بیرون بروید یا از طریق آسانسورھابیرون بیایید و از پ  (E1)  را

 بکشید

 کیپٹل ایکسٹینشن
پس  1993قبل از بازسازی تاریخی پایتخت، بقیھ سکونتگاه ھای مسکونی در سال 

عالوه بر محل اعضای مجلس سنا و مجلس .از سازی شداز گسترش زیرزمینی 
تریا، اتاق شاه نمایندگان، اعضای این برنامھ شامل فروشگاه ھدیھ، کافھ 

ماھی، سالن اجتماعات و پارکینگ برای کارکنان پایتخت در دو طبقھ زیر است. 
یا از آن مسیری بازگردید کھ رفتید و یا می  برای خروج از این ساختمان،

 توانید از دو آسانسور نزیک روتاندا استفاده کنید
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