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 مقدمه

در فهرست جهانی به ثبت  1383که در سال  استمحوطۀ میراث جهانی پاسارگاد پنجمین اثر تاریخی ـ فرهنگی کشور 
اهی در باغ ایرانی دیگر در فهرست جهانی ثبت شد. مجموعۀ باغ ش 9نیز باغ شاهی پاسارگاد در کنار  1390رسید. در سال 

ایرانی در سراسر تاریخ ایران  ازآن الگوي باغمیالد به دستور کوروش هخامنشی ساخته شد و پسازپیش 6پاسارگاد در سدة 
در زمرة میراث جهانیان به ثبت رسیده و  لیلدو دبه پس از هخامنشی قرار گرفت. بنابراین مجموعۀ میراث جهانی پاسارگاد 

هاي سلطنتی و یادمانی دوران ان قرار گرفته است، نخست سبک معماري ساختمانمورد توجه پژوهشگران و گردشگر
بسیار در  هايبناها و محوطه هخامنشی و دوم سبک ساخت پردیس و باغ شاهی در ایران باستان، که هر دو منشأ و الگوي

شناختی، مرمت و معرفی مانده به نگهداري، بررسی باستاناز این میراث شکوهمند باقی امروزه آنچه ایران و جهان شده است.
پس پژوهشگران با ثبت پاسارگاد در فهرست میراث ملی آغاز شده است. ازآن 1310ها از شهریورماه سال نیاز دارد و این تالش

که از  ،اندپاسارگاد فعالیت کرده ختلف مجموعۀهاي مهاي گوناگون هرساله در بخشهاي داخلی و خارجی با تخصصو گروه
هرتسفلد،  شناختیهاي باستانایزمئو ایتالیا، کاوش ؤسسۀها اقدامات حفاظتی و مطالعاتی علی سامی، گروه مرمت مجملۀ آن

ی کشور و از انقالب اسالمی با ایجاد سازمان میراث فرهنگ هاي پسقلی اسالمی است. در سالکلرگاف مید، استروناخ و اله
هاي پژوهشی و حفاظتی در هاي میراث جهانی و بنیاد پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد، همواره فعالیتآن تأسیس پایگاه از پس

ها در قالب مجموعه ادامه داشته و دستاوردهاي آن در قالب تعدادي کتاب و مقاله منتشر شده، اما نتایج عمدة فعالیت
است؛ لذا تالش همکاران مندان قرار گرفته در دسترس پژوهشگران و عالقهکمتر  و مانده هاي تخصصی در آرشیوگزارش

هاي جوان پایگاه میراث جهانی پاسارگاد در انتشار این مجموعه بسیار ارزشمند و ستودنی است. بدون شک چاپ متوالی فعالیت
 راث جهانی است.هاي میمجموعه ۀترین وظیفها و دستاوردها، مهمپژوهشی و معرفی هدفمند ظرفیت

 

 زالنیفرهاد عزیزي  
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 پیشگفتار

هاي فرهنگی در د. نویافتهاز گذشته تا به امروز قلمداد کر تاریخی توان تأثیرگذارترین دورةعصر درخشان هخامنشی را می
واژگان  گذاري درثیرهاي عمیق این تأواقع ریشهطقه خود گواهی بر این مدعاست. بهو از کشورهاي من جغرافیاي ایران باستان

روغ رفتاري و نکوهش دمداري و کشورداري نوین، نیکآبروي اقوام، سیاست ها، اعادةو عباراتی همچون احترام به حقوق ملت
هاي فرهنگ وري بزرگ عجین شده است. ریشهان این امپراتکه با شخصیت سردودم دشوو بسیاري از صفات خوش متجلی می

هاي شتهنباي که بخش مهمی از گنجینۀ هخامنشی و از جمله سنگبه گونه ،هخامنشی از شرق تا غرب گسترده است
 تا کتیبۀ سیحون در آسیاي میانه گرفته ؛ از گنجینۀاست بخش این دوره در مناطق و کشورهاي مختلف شناسایی شدههویت

 يادبودهایسنگ وان ترکیه،  نبشتۀ خشایارشاه در نزدیکی دریاچۀمتا و میراث جهانی داریوش بر سینۀ کوه بیستون، سنگهبی
تر حاوي اسوان در جنوب مصر که جملگی به باشکوهی هر چه تمام و دورتر از آن در منطقۀ وش در کنار کانال سوئزیدار

ترین در یکی از بزرگ :هاي باستان نیز جاي بحث داردورينگاه دیگر امپراتثیرات از أ. این تاست بس عمیق یهایپیام
تشفشانی کوه وزو مدفون شده ها در میان خاکسترهاي آقرن ی باستان در جنوب ایتالیا کههاي مکشوفه از شهر پمپموزاییک

 . رح نبرد داریوش و اسکندر روایت شده استبود، ش

به شناخت ما از  هاي گذشتهشناختی در طول دهههاي باستانتاریخی و کاوشباید اذعان داشت مطالعات فنی ـ  
اي از این پیش رو بخش عمده افزوده است. در مجموعۀ پاسارگاد ویژه در پارسه ووري بزرگ هخامنشی بهمپراتاهاي تختپای

ن ساخت و حفاظت و مرمت نوشناسی، منظر و معماري، کشاورزي باستان، فهاي مختلف تاریخ و باستانشناخت در حوزه
جهانی پاسارگاد است که با هدف میراث  بخشی از یک دهه بررسی و مطالعۀ مستمر در محوطۀ مطرح شدهده است. نتایج آم

معاونت حاضر  بیانحسن طالمحمددت با مساع ویژهبهبه همت همکاران این پایگاه و  ارزشمند تاریخی صیانت از این مجموعۀ
کنون بسیاري شده تااگر چه مطالعات انجامست. میراث فرهنگی کشور و مدیر اسبق پایگاه پارسه ـ پاسارگاد به انجام رسیده ا

جانبه، معرفی درخور و حفاظت هنوز تا شناخت همه وشن نموده،میراث جهانی ر یاي تاریک فرهنگی را در این محوطۀاز زوا
 اي نزدیکگران در آیندهاندیشمندان و حفاظت رود با یاري همۀست که امید میاري در پیش روراه بسی شایسته از آن،

 د.پیموده شو
 

 حمید فدایی  
 و مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد  
 ت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگیعضو هیئ  
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هاي ماندگارچهره  
 علیرضا شاپور شهبازي

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

سوم شهریور در  هخامنشی شناسی دوران ایراننگار، نویسنده و متخصص باستانشناس، تاریخباستان يشهبازشاپوررضا یاد علیزنده

داران معروف شیراز بود که طبعی شاعرانه داشت و شاپور از داران و باغابراهیم شهبازي از زمینشد. پدرش حاجی زاده شیراز در 1321

 و گذراند شیراز قصرالدشت مکتب در را سیکل و دبستان ةگرفت. دورفرا  را از پدر فردوسی و يسعد حافظ، همان ابتداي کودکی اشعار

شهبازي پس از اخذ دیپلم،  رساند.شیرازي، مدیر آن بود به پایان مهدي حمیدي که در آن زمان ،حکمت دبیرستان در را دبیرستان دوران

تاریخ گرفت، سپس با  کارشناسی مدرك اول ۀبا رتب 1347 سال در و داد تحصیل ۀادام دانشگاه شیراز در جغرافیا و تاریخ ۀدر رشت

 دانشگاه لندن از شناسی آسیاي غربیباستان ۀدر رشت 1349شد و در سال  لندن راهی تحصیل ۀده از بورس شاگرد اولی براي اداماستفا

بار دیگر عازم لندن  1349در سال  .به ایران بازگشت و در دانشگاه شیراز به تدریس پرداخت پس از آنگرفت.  کارشناسی ارشد مدرك

مدرك  1352به تحصیل خود ادامه داد و در سال  شناسی ایران هخامنشیباستان ۀ، در رشتيشد و در دانشگاه لندن در مقطع دکتر

 کرد.دریافت  دانشگاه گوتینگن از ایران سیشناتاریخ ۀخود را در رشت دکتريفوق  مدرك 1983در سال  و يدکتر

هاي باستان آشنا بود و از میان زبان آرامی و عربی ،یونانی ،فرانسوي هايمسلط و با زبان آلمانی و انگلیسی هايشهبازي به زبانشاپور 

 .تسلط کامل داشت باستان زبان فارسی ویژه بهایران به

را بر عهده داشت و در  ایران ملی ةموز ریاست بخش تاریخ 1352ماه) در سال  8حدود پس از بازگشت به ایران، مدت کوتاهی ( وي 

به تدریس  یرازش آسیاییمؤسسه  . سپس به شیراز بازگشت و دردادمینیز درس تاریخ و تمدن ایران باستان  دانشگاه تهران همان زمان در

 بنداد ریاست آسیایی شیراز، ۀعالوه بر تدریس در مؤسس 1358را بنیاد نهاد و تا سال  تحقیقات هخامنشی بنداد 1353او در . پرداخت
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C


  

 
 

 

 تاریخ باستان ،نگاريتاریخ ،تاریخ هنر ،اورگن شرقی ، گوتینگن وکلمبیا ،هاروارد ،تهران هايهمچنین در دانشگاه داشت. وي عهده بر نیز را

 کرده است.تدریس  اریخ خاورمیانهت و

، ارزیاب همکاري نزدیک داشت. او مشاور مرکز نشر دانشگاهی و المعارف بزرگ اسالمیةدائر شهبازي با برخی مراکز پژوهشی ازجمله 

 سال در. نشر دانشگاهی بود مرکز ادواري هايمجله از باستان، انایر ۀشناسی و تاریخ و نامهاي باستانو عضو هیئت نویسندگان مجله

 .تأسیس شد، شهبازي به مقام مشاور عالی علمی آن برگزیده شد» بنیاد پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد«میالدي) که  2001( 1380

 ،فارسی هايزبان کتاب در این زمینه به 18ان بود و ایر اسالمازپیش تاریخ ۀترین استادان در زمینشهبازي از فعالشاپورعلیرضا  

 ایرانیکا ۀدانشنام در هاآنبسیاري از  که کرد منتشر ایران زبان و هنر فرهنگ، تاریخ، ۀمقاله در زمین 180 و فرانسوي و آلمانی ،انگلیسی

  چاپ شده است.

راز: بنداد ی(ش یهخامنش يهاپژوهش)، 1350(تهران،  بزرگوش یدار يجهاندار)، 1349راز، ی(ش ش بزرگوکوراو  يهاکتاباز  

(؟)،  ش جوانو: کوریک پارسی)، 1364(لندن،  دیتخت جمش ران باستان در صفۀیا یخیتار يهابهیکت)، 1354، یقات هخامنشیتحق

نقش شرح مصور )، 1357، یقات هخامنشیراز: بنداد تحقی(ش ی، آلمانیسی، انگلي، فرانسویفارس يهابه زبان دیتخت جمششرح مصور 
راز، ی(ش پاسارگاد(؟)،  هیکیران و لیا)، 1357، یقات هخامنشیراز: بنداد تحقی(ش ی، آلمانیسی، انگلي، فرانسویفارس يهابه زبان رستم

: یفردوسان؛ ی؛ ساسانيخ طبریر تاریتفس(ترجمه)،  دیتخت جمش يهايبنا بر حجار ینقوش اقوام هخامنش)، 1379، یشناساد فارسیبن
که متأسفانه  دیتخت جمشپارسه تا ز کتاب در دست چاپ از یتوان نام برد و ن) را می1370(انتشارات دانشگاه هاروارد،  یلیتحل یزندگ

 ناتمام ماند. 1385شان در سال یو فوت ا يماریل بیبه دل

به خاك  حافظیه ربه ایران منتقل و د وفاتدرگذشت. پیکر او پس از  واشینگتن در شهربر اثر بیماري  1385تیر  25شهبازي در  

 سپرده شد.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 چکیده

مدارك  17بررسی در منطقۀ باستانی پاسارگاد از قرن 
اگر چه در  1.براي پژوهشگران به جا گذشته است ارزشمندي

هایی در این خصوص صورت گرفته، باید اذعان ایران پژوهش
ها و مدارك بسیاري در این زمینه باید کرد که هنوز سفرنامه
 بررسی و تحلیل شود.

هدف از این بررسی اجمالی و مجدد مدارك مربوط  
ی معرفتالش براي  ،گادکنندگان اروپایی از پاساربه دیدار

مدفن مشهورترین پادشاه هخامنشی آرامگاه  تردقیق
 ش است. وکور

شناختی شهر باستانی پاسارگاد هاي باستانآغازکاوش در 
شناسان مشهوري چون ارنست امیل مورد توجه باستان

ها قرار گرفت. نتایج کاوش 3اریک فردریش اشمیت و2هرتسفلد
شناس مشهور باقی مانده هنوز باستانو مدارکی که از این دو 

 شود. گیري میهاي ایرانی و غیر ایرانی پیهاي گروهدر بررسی

اي و برخی منابع منابع کتابخانه براساس این مقاله در 
به  که هنوز به فارسی برگردانده نشده نگاهی دوباره غیرفارسی

 ایم.این روند انداخته

ی، ش، مسافران اروپایوکورپاسارگاد، آرامگاه  واژگان کلیدي:

 ارنست هرتسفلد، اریک اشمیت.

                                                           
 ت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی کشورئعضو هی *

 پژوهشگر **
 اروپائیانی که از ایران دیدن کردند بسیار اندك بوده است.شمار  17. تا قبل از قرن 1

2. Ernest E. Herzfeld 
3. Erich F. Schmidut 

ش، تاجگذاري خود را در پاسارگاد با تشریفات خاص و باشکوه برگزار و. شاهان پس از کور4
پوشیده و ش را میواي جبۀ کوراند که شاهنشاه در روز تاجگذاري لحظهاند و نوشتهکردهمی

 مقدمه

م) ق 529تا  550ش بزرگ (وسرزمین پارس در دوران کور
ورز بود، که در میان آنان قبیلۀ خاستگاه قوم پارس اندیشه

ش گروهی از ورفت. کورپاسارگاد سرآمد همه به شمار می
خواند، فرا  امپراتوريرا از گوشه و کنار  انکارگران و استادکار

سازان را بنایان را از آسیاي صغیر، حجاران را از لیدیه و مجسمه
از بابل و امر کرد که بناهاي پاسارگاد را با کیفیت عالی و ظرافت 

شکوه و متناسب با گونه، پایتختی باخاص حجاري کنند و بدین
 بنا کرد. ،هاي آشور و ماد شده بودشأن خویش، که وارث دولت

ش بزرگ، نماد شکوه و توانمندي ایران وپاسارگاد، پایتخت کور 
در  4،خورشید درخشیده که در دوران طالیی خود چونعالوه بر این

در  5»سلیمان نبی«دوران اسالمی نیز به دلیل ارتباط یافتن با 
مشهد مادرسلیمان(ع)، مشهد مرغاب «روایات اسالمی و شهرتش به 

حفظ کرده تا بدان جاکه اهمیت  خود راقداست » النبیو مشهد ام
در آغاز سدة  شوآرامگاه کورآن، پیش از شناخته شدن به آیینی 

 دینی و اسالمی بخشیده است. نوزدهم میالدي، بدان جنبۀ خاص 

یران ا سفر دیدارکنندگان اروپایی بهمیالدي  17با آغاز قرن  
 . افزایش یافت به نحو مشهودي

هاي مختلف اروپائیان شامل سفرا، در عصر صفوي گروه 
هاي با گذر از راه  ماجراجویان و راهبان مسیحی و بازرگانان

کرداري و آبادانی و توسعۀ کشور و مالطفت با این کار نشانۀ آن بوده که شاه نو باید در نیک
 ).55: 1375ش کوشش کند (سامی، ورعایا چون کور

اسرائیل اند از پیامبران و رهبران مشهور بنی. سلیمانی که این بناها را منسوب به او دانسته5
سال عبرانی در اورشلیم با حشمت و  2383تا  2743/  ق.م 977تا  1017است که از سال 

حکمت و سیاست و در درایت،  و با کرده و بسیار باهوشاي پادشاهی میالعادهجالل فوق
 )28: 1375معروف بوده است (سامی، 
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ارتباطی رو به فارس آوردند. برخی به مبادالت بازرگانی مشغول 
پرداختند و تعدادي هم اي به تبلیغ مسیحیت میبودند، عده

ر بقیۀ عمر خود را صرف نوشتن خاطرات فبعد از بازگشت از س
کردند. در دوران قاجار مسافرت به ایران ادامه د از سفر میخو

هاي مختلف سعی کردند یافت و ماجراجویان اروپایی با ملیت
میراث مقدس  محل باستانی پاسارگاد را شناسایی کنند. بررسی

هاي تاریخی تا به امروز همواره پاسارگاد و شناخت آن در دوره
ده این منطقه باستانی از پژوهشگران بوده و باعث شمورد نظر 

در بین آثار و زیبایی  نظر تاریخی، هنري، معماري و ظرافتم
به همین دلیل پاسارگاد را  .قبل و بعد از خود برجسته شود

امروزه یونسکو اثر جهانی معرفی کرده و براي آن جایگاه واالیی 
از منظر تاریخی و هنري قائل شده است. این مجموعه از شمال 

 1:شودبه پنج بخش زیر تقسیم میبه جنوب 

مادر سلیمان(ع) و باروي . صفۀ عظیم تل تخت یا تخت 1 
 خارجی آن

 آن. محوطۀ مقدس در شمال غرب 2 
 . ساختمان زندان3 
ذرها، ـگ. مجموعۀ کاخ شامل محوطۀ چهارباغ با آب4 

اخ ـ)، کSهاي پذیرایی یا بارعام (اخـهاي سنگی و کحوضچه
هاي الف و ب، )، کوشکPیا کاخ مسکونی(ش وکور اختصاصی

 درگاه و پل
ها کیلومتري کاخ 5/1به فاصله  شوکور . آرامگاه5 
)351: 1970Frankfort, (2. 

 دورة آق قویونلوها / صفویه

  3جوزفا باربارو

شهروند  کردد یش بازدوکه از آرامگاه کور یین اروپاینخست

                                                           
 .1374. براي شرح آثار رك. عبدي، 1
 .162: 1374. به نقل از عبدي، 2

3. Josafa Barbaro 
و  ترکیه هایی از قفقاز، شرقسنی بودند که بر قسمت هايترکمن اي ازسلسله قویونلوآق. 4

راندند. آق قویونلو به معنی صاحبان میالدي فرمان می 1508تا  1378از  ایران شمال
 است. گوسفندان سفید

بود ) درکنار دریاچۀ رضائیه که شهري نسبتاً مخروب Betian. باربارو از طریق شهر باتیان (5
خانوار کرد ساکن نداشت و از طریق خوي، که آن هم بسیار مخروبه و داراي  300و بیش از 

: 1383حسن حرکت کرد (همایون، خانوار بود، به طرف تبریز مقر حکومت اوزن 400حدود 
 ).49: 1ج

ة دور (در م1474در سال  بود. وي جوزفا بارباروونیزي 
 ثابت او يها نوشتهو  5کردهسفر  ایرانبه  4)،ونلوهایقوآق

به  6)حسن(دورة اوزنزمان  آن از شوکور آرامگاه که کندیم
ن یچن در این باره يو. است بوده مشهور ع)(مانیة مادرسلمقبر

 :سدینو یم

است به نام  ين محل، شهریدو روز راه از ا مسافتبه « 
است  يگرین شهر، شهر دیروز راه از هم و به مسافت دو 7ماریت

مان(ع) است و بر یند قبر مادرسلیاست که گو يکه در آن گور
. اند کنده آن بر یعرب که خطوطاست  یکوچک يسایفراز آن کل

 مشرق به رو بنا نیا و خوانند) ع(مانیمادرسل را آن انیرانیا
 8.)98: 1381(باربارو،  »است

نیز  9،ماندلسلو فون آلبرشت وهانی ،یآلمان دارجهانگرد نام 
 نیچن مقبره نیدربارة ا سفر کرده، رانیا به م 1638 سال در که
د بر فراز یاست که با مرمر سف یارتگاه کوچکیز« :سدینو یم

 يبرا و گرفته قرار مالط بدون يها بلند از سنگ ییسکو
ن یبا ا یلو ،»شده ساخته آن دوردورتا ییها پله آن به دنیرس
» وارها را فرسوده استید باد و باران در چند نقطه«که اره اش
 قیدق ریغ و کنندهسرگرم طرحِ بودن یواقع توان یم یسختبه
 شینما را نقص یب و کامل يساختار که آرامگاه، از را يو
پشتۀ  خر سقف الرأسخط زین زمان همان در. پذیرفت دهد، یم

 . دبو رفته انیم از آرامگاه

هاي اي از کاتولیک، (فرقهیکارمل فرقه به وابسته یروحان پدر 
راز، در پاسخ یساکن ش 10)در انگلستان به نام راهبان سفید مذهبی

 کدام مادرِ برةمق نجایا که جوان، يماندلسلو فون يهابه پرسش
چهاردهم  ۀفیمان(ع)، خلیرامگاه را مدفن مادرسلآ است، مانیسل

را  انتساب نیا. داند یم  محض قتیحق را نیا و کند یم یمعرف

بود که  قویونلوآق ) از مقتدرترین سالطین سلسلۀ1423–1478قویونلو (آق اوزون حسن .6
اسماعیل شاهمادري  بزرگحکومت کرد. وي پدر آناتولی و شرق عراق ،ایران بر پنج سالوبیست

 بود. اول
7 .Thimarهاي تاریخی ایران بین ابرکوه  نقشه کیش در تیمار به گفتۀ جمشید صداقت ، شهر

 ).98: 1381وجود ندارد (باربارو،  و نوبندگان قرار داشته است. این شهر اکنون
 . در متن اصلی باربارو کلمۀ مادرسلیمان(ع) را معنی کرده است.8

9. Johann Albrecht von Mandelslo (1616-1644 ). 
10. Carmelite ،هاي صلیبی در کوه کرمل در فلسطین بوده پیدایش این فرقه در آغاز جنگ

 هاي خالفتتاریخ پزشکی ایران و سرزمینخود،  هایی از کتابدر بخش سیریل الگوداست. 
 ← 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://de.wikipedia.org/wiki/1616
https://de.wikipedia.org/wiki/1644
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1


 
 

 

 

از 
ی 

پای
رو

ن ا
دگا

کنن
د

دی
از

ن ب
ستی

نخ
ش

رو
کو

اه 
مگ

آرا
 

 

 

15 

اد
رگ

سا
 پا

وه
شک

ی 
ر پ

د
:

 

 2است کردهتکرار  1آنجلو دالبروس یروحان پدر بعد سال چهل
 ).15: 1379(استروناخ، 

 
 مادام الئاریوس ۀسفرنام عکس از، یوهان آلبرشت فون ماندلسلو. 1شکل 

 ونرامیمحوطۀ پ و مقبره داخل از دیبازد  ةماندلسلو دربار 
 :سدینو یم نیچن آرامگاه

 در. بود شده يکار کنده یناشناس خطوط  وارهاید به«...  
 کرده احاطه گوشچهار گردِ يها ستونهیپا را مقبره دور خارج

 ).133: 1348ل، ی(گابر »است...

                                                           
→ 

 هاي پابرهنه در ایران، طی قرن هفدهم اشارههایی از حضور و اقدامات کرملی، به جنبهشرقی
هاي پابرهنه و مدتی برده که بعد از ورود به جرگۀ کرملینام  ژوزف البروس جمله ازو از کرده

هاي دیگري پیوسته که در این شهر به کرملی اصفهان آمده و در ایران به رم و فرانسه اقامت در
و  مسیحیت حصیل کرده و ضمن استفاده از دانش خود براي تبلیغت طب اند و در رشتۀبوده

 اي در مورد طب سنتی و گیاهان داروییهاي پابرهنه در ایران، اطالعات گستردهعقاید کرملی
 شرن پاریس در فارماکوپئا پرسیکا ن اطالعات را در کتابی موسوم بهایرانی کسب و بعدها ای

هاي کرملی م امور میسیون1622تا  1620 است. استراچان طبیب مسیحی که در سال کرده
فرد طب اسالمی را که ها و رساالت منحصربه یک جلد از کتابوکرد شصترا سرپرستی می

اي این نسخ را به مهناهاي عربی و فارسی و ترکی بود از ایران خارج و طبق وصیتبه زبان
انتشار  1992صومعۀ کرملی در رم واگذار کرده است. بر اساس گزارشی مستند که در سال 

تانیا [با نام ها در کتابخانۀ ناپل و تعدادي دیگر در موزة برییافته فقط سه جلد از این کتاب

 
 م1658ماندلسلو  ۀاز سفرنامعکس ، شوآرامگاه کور طرح ازین تنخس. 2شکل 

 ژان تِوِنو

م از آرامگاه 1667که در سال  3ژان تونو ،يجهانگرد فرانسو

 سد:ینو ین مید کرده، چنیش بازدوکور

ن ید قربان در ایروز ع رامونیراز و پیمسلمانان ش«...  
) در هیچ 270: 2:ج 1357(ماسه، ....» 4گزارند ینماز م عبادتگاه

 5.نشده استاز پاسارگاد دیده  طرحیتونو  ۀاي از سفرنامنسخه
که  6دِلَند هی، آندره دوليفرانسون مطلب را جهانگرد ین همیع

شود حاوي اطالعاتی بدیع در ها که تصور میاستراچان] موجود است و از سرنوشت بقیه آن
 پدیا).مورد طب اسالم و ایران باشد؛ اطالعی در دست نیست (ویکی

1. Anjelo De La Brosse. 
2. J.A.Mandelso,The Voyages  and Travels of J,Albert de 
Mandelso….into the East Indies, from 1638-1640.Rendered into 
English by John Davies,London 1662.p2. 
3. J.Thevenet.(1633-1667). 

 . سفرنامۀ ژان تونو هنوز به فارسی برگردانده نشده است. 494، ص43. تونو، ج 4
طرح با  شود.این. طرحی از آرامگاه داریوش بزرگ در نقش رستم در سفرنامۀ تونو دیده می 5

 هاي مختلف به چاپ رسیده است.تغییراتی در ترجمه
6. André Daulier Deslandes (1621-1715). 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A6%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A6%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fr.wikipedia.org/wiki/1621
https://fr.wikipedia.org/wiki/1715
https://fr.wikipedia.org/wiki/1715
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 :2، ج1357ماسه، وشته است (ـران بوده، نـیزمان در ا هم
271-272.( 

 
 چاپ پاریس، هاي ایران (دولیه دلند)زیبایی ۀسفرنام. 3شکل 

 

 ،هر چند پاسارگاد در مسیر مسافران اروپایی قرار داشته 
و  2انگلبرت کمپفر 1،پیترو دالواله جهانگردان مشهوري چون

ولی  ،انداز این مکان آگاه نبوده 3،دون گارسیا دسیلوا فیگوئروا
   ...    اند. ابراز کرده هاي خودباره در سفرنامهنظریاتی در این

                                                           
1 .Pietro Della valle (1568-1652) ،هانري ماسه، 333، ص3سفرنامۀ پیترو دالواله، ج .

متنی داده ش، فقط ارجاع درونومطلب دالواله در خصوص دیدار وي از آرامگاه کورنویسندة 
اي را که استفاده کرده معرفی نکرده است. دربرگردان فارسی این کتاب طور دقیق سفرنامهو به

از کدام چاپ سفرنامۀ دالواله استفاده ضمیر نیز مشخص نکرده که این مطلب مهدي روشن
 شده از دالواله در ایران چنین مطلبی دیده نشده است.هاي ترجمهسفرنامه شده است. در

2 .Engelbert kaempfer (1651-1716) ، کمپفر هرگز از پاسارگاد دیدن نکرده و علت
هایش در همان اندازه یکی از راهنمایان که اعتماد من به گفته«....دهد:  آن را چنین شرح می

که در یک فرسنگی اینجا در دیوارة شرقی  هایی از وجود تصاویر و پیکره ،[ناچیز و اندك ـ م] بود
گویند اند و نیز از بقایاي یک خانه مرمرین درهمان نزدیکی گزارش داد که می کوه حکاکی شده

تن [به این محل] چشم به دلیل عدم اطمینان، از رف ،مقبرة مادر سلیمان(ع) بوده است. من
م از روي نسخۀ سال 1976). سفرنامۀ کمپفر در سال 119: 7، ج1388(ویزه هوفر، » پوشیدم...

 برداري و به زبان اصلی در ایران منتشر شده است.م در لمگو عکس1712

 
 ندنل ،1686 ،تونو ۀعکس از سفرنام ،ژان تونو مسافر مشهور فرانسوي. 4شکل 

 
 سفرنامه انگلبرت کمپفر. 5شکل 

Kampefer, Engelbert.(1712).Amoenitatum exoticarum Politico- 
Physico- Medicarum Fassciculi V,Variae Realtiones .Observations & 
Descriptiones rerum  Persi Carum & etulterioris Asiae .Lemgo.P.353. 

3 .Don Garcia de silva Figueroa (1550-1624) ، ،دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا
به نام  م در یکی از شهرهاي اسپانیا1570) است که درسال Fryerاي از دودمان فریر ( زادهنجیب

سالگی به عنوان سفیر فلیپ سوم به 57م در 1614) به دنیا آمد. وي در سال Badojosباداخوث، (
راجع به ایران چنین  تحقیقات جغرافیایینویسندة کتاب  بزرگ به ایران اعزام شد.عباس شاه دربار
نوشته مقرون ش وکورچه را که آن ایتالیایی [دالواله] در پاسارگاد راجع به مقبرة  نویسد: آن می

سیلوا فیگوئروا، ترجمۀ سیادگار). رك. سفرنامۀ دن108: 1348به حقیقت بوده است (گابریل، 
؛ رك. آلفونس گابریل، تحقیقات جغرافیایی راجع به 1363غالمرضا سمیعی، تهران، نشر نو، 

 .111-118: 1348ایران، 
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 سیجان جانسون اشترو

که در  ،1سیجان جانسون اشترو يهلند يو ماجراجونقاش 
 شوآرامگاه کورة دربار ،دن کردهیم از پاسارگاد د1671سال 

 سد:ینو ین میچن

زن  يزائرها يبرا یش] مکانوآرامگاه مرغاب [آرامگاه کور«... 
ده است که سر خود ید» اریبس يزنان پارسا«جا  بوده و او در آن

دند و هر بار یبوس یاغلب آن را م بار به آرامگاه فشرده و را سه
(استروناخ، » شدند.... یزمزمه کرده و روانه م یکوتاه يدعا

آمده هایی دور از حقیقت وي طرحۀ سفرنامدر  2.)15ـ16: 1379

کوئن ها کار خود اوست، امضاي طراحی کردهو با این که ادعا 

 4.خوردها به چشم میطراحی ۀدر هم 3رانت دکر

 نیوس دبروئیکورنل

 است 5نیوس دبروئیران کورنلین مسافران به اینامدارتر از
ش وآرامگاه کور ؛ اما ازآمدران یم به ا1706که در سال 

در مورد آرامگاه  را [ دین تردیا حداقل یول، نکردهد یبازد
که هرگز ، مان(ع)یکه چگونه حضرت سله ش] داشتوکور

 نیبا ا ینیسرزم در ،هن مقدس را ترك نکرده بودیسرزم
خود اقدام  به افتخار مادر يا د به ساختن مقبرهیبع ۀفاصل

 ).16: 1379(استروناخ، 6کرده است

 پنجواهجپنویکصد و داردین سیصد طرح ئدبرو ۀسفرنام 
به  تصاویر، دو نقشه غیراز این 7طرح آن مربوط به ایران است.

کشورهاي شرقی اروپا و بعضی  کهکتاب افزوده شده این
(همایون،  دهدآسیایی از جمله ایران را نشان میهاي کشور
       ).185: 1ج،1388

                                                           
1. Jan Janszoon Struys (1630-1694) ،هلندي نام وي به: Jan Struys 
 سفرنامۀ اشترویس وجود ندارد. ش درو. طرحی از پاسارگاد یا آرامگاه کور2

3. Coenrant Decker 
که دور از حقیقت است. به گفتۀ مورخان  آمدهجمشید سفرنامۀ وي یک طرح از تخت . در4

 جمشید سفر نکرده است.رسد استرویس هرگز به ایران و تختبه نظر می
5 .Cornelis de Bruyn، در سال م. در شهر الهه متولد شد و 1652کورنلیوس در سال

 ).6: 2، ج1380بین، (نیک ) درگذشتUtrechtم. در شهر اوترخت (1727یا  1726
م 1698. سفرنامۀ دبروئین به فارسی برگردانده نشده است. دبروئین مشاهدات خود را در سال 6

 م. و چاپ دیگري از این کتاب1700منتشر کرد. نخستین برگردان فرانسوي این اثر در سال
پاریس منتشر شد. ناشر فرانسوي نام دبروئین را، که تلفظ آن براي م.در 1704به سال 

 
 چاپ آمستردام / هلند، م1741 ،دبروئین ۀسفرنام. 6شکل 

 
  نقاشی مسافر هلندي کورنلیوس دبروئین. 7شکل 

 قاجار ةدور

شافات در مناطق تاک وایران  ، بازدید از19با شروع قرن 
سِر  هاينوشته . درشد بیشتروص در فارس صخباستانی به

ها همگان این تغییر داد و به همین دلیل تا سال  (Le Brun)فرانسویان سخت بود، به لوبرن
 ).131: 7، ج1379پنداشتند (درایورس، نویسنده را فرانسوي می

ولی طرحی از این منطقه وجود دبروئین با این که از پاسارگاد صحبت شده  . در سفرنامۀ7
جمشید) را موجه دانسته و چنین گفته  ندارد. دبرویین در کتابش کار خود (نقاشی از تخت

جمشید به خرج داده،  هاي تختکه به دلیل دقتی که به عنوان هنرمند در ترسیم ویرانه
م خود را نخستین پس من اجازه دار«هاي دیگران دانست: تر از کارگزارش وي را باید ارزشمند

ترین وجه ممکن معرفی و پس از گذشت جمشید را به درست کسی بدانم که آثار باستانی تخت
یا از پیوندي  اي از قواعد هنريکه ذرهآنام، بیها ادا کردهسال حق مطلب را در بارة آن 2000

 ).151: 7، ج1388پیچی کرده باشم (درایورس، ها بر قرار است سرکه در واقعیت میان آن

https://nl.wikipedia.org/wiki/1630
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
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توصیفی از بناهاي پاسارگاد بر به جان ملکم نخستین بار 
 1.خوریممی

 
 سِرجان ملکم انگلیسی .8شکل 

ئت یه سفر ۀروزنام روایت ملکم از پاسارگاد در کتابی با نام 
 است: آمده چنین ،م 1800 ،سِرجان ملکم

م. شش یدیرس یلیست مایروز دهم به مرغاب در فاصله ب«...  
م، از سمت چپ، ینولیمکی ین محل، پس از طیل مانده به ایم

ن آ يمان(ع) که سبک معماریسل  مادر   مشهد يبنا يها از خرابه
 يها از ستون یکی يرو يها م. از نوشتهیاست گذشت یار عالیبس

ند ن ساختمان از نظر قدمت همانید که ایآیمن بریآن چن ةدرواز
شده  ين نوشته بر آن حجاریکه ا یستوند است. یجمش کاخ تخت

ا ا نه پیز هشت یط آن نیش از چهل پا ارتفاع داشت و محیاست ب
ش یپها  با اسب خود تا برابر خرابه یان همراهان، برخیبود. آقا

 ییها نبشته ه سنگیها شب نبشته راندند و مشاهده کردند که سنگ
 ).56: 1363(ملکم،  »د بودند...یجمش بود که در تخت

در  2مسافر مشهور انگلیسی جیمز ژوستینین موریه 
پاسارگاد  براي نخستین بار 1816تا  1808 ازمسافرت به ایران 

ة دربار 3کیش. شادروان جمشید صداقتکنددقت وصف میرا به
 نویسد:جیمز موریه چنین می

                                                           
1 .Major-general Sir John Malcolm  (2 May 1769-30 May 1833) ، ملکم

داد و کتاب تاریخ طی سه سفري که به ایران داشت، تحقیقاتی در زمینۀ تاریخ ایران انجام 
خان حیرت به میرزا اسماعیل م1886ق/ه.1303ایران خود را نوشت.این کتاب را در سال 

الملک حاکم ایران تقدیم به وکیل آن را فارسی برگردانده و گلداسمیت از کارگزاران انگلیسی
شارات م، انت1867اسماعیل حیرت، ك. جان ملکم، تاریخ ایران، برگردان میرزاکرده است (ر

 ).18: 1362یساولی، تهران، 
2. James Justinian Morier. (1780, Izmir-19 March 1849 Brighton, 

 
 ،ژوستینین موریه دیپلمات انگلیسی جیمز. 9شکل 

 National Portrait Gallery, London ازعکس 

 
 م1812موریه  ۀسفرنام. 10شکل 

شهر  يها که به دشت مرغاب رسید و خرابه یه وقتیمور «... 
ة را که در زمان او هنوز به نام مقبر ید نمود، آرامگاهیپاسارگاد را بازد

ن موضوع یش دانسته و اومان(ع) مشهور بوده، آرامگاه کوریمادرسل
تنگِ آرامگاه  يباستان با ورود  مورخان جهانِ  يها ق متنیرا از تطب

شود که شهر فسا را پاسارگاد  یان میب ین مطلب در زمانیا ان نمود.یب
 ).114: 1380ش، یک(صداقت 4»دانستند...یم

Englandکرد.بود که در ترکیه تجارت می ایزاك موریه ، وي دومین فرزند ذکور 
بهمن  12در شهر آباده متولد شد و در  1315آبان  29کیش در شادروان جمشید صداقت .3

 شناخت فرهنگ فارس چشم از جهان فرو بست. هاي بسیار درپس از تالش و کوشش 1391
هاي پازارگاد  او [موریه] به فاصلۀ دو منزل در راه اصفهان به دشت مشهد مرغاب و خرابه .4

دانند، موریه  مادرسلیمان(ع) میرسید. راجع به بنایی که مسلمانان ایران هنوز آن را مقبرة 
: 1348ش] باشد بیان نموده بود (گابریل، وهم نظر خود را دربارة آن که مقبرة سیروس [کور

223-222.( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Major-general_(United_Kingdom)
https://en.wikipedia.org/wiki/Major-general_(United_Kingdom)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DA%A9_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DA%A9_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
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  وریهجیمز م ۀعکس از سفرنام، قاجارة ش دورونقاشی از آرامگاه کور. 11شکل 

 
 سِر ویلیام اوزلی. 12شکل 

 
 پاسارگاد / کاخ بارعام نقاشی از ویلیام اوزلی. 13شکل

ن و داز پاسارگاد دی 1سر ویلیام اوزلی م1811در سال  
 ۀاگر چه سفرنام ن منطقه ترسیم کرد.آهاي بسیاري از طرح

از منابع اصلی تحقیق  هنوز نشده، دهاوزلی به فارسی برگردان
 .شودمحسوب می

 رنگ است.ورهاي استفاده شده در سفرنامه بدون اگر 

                                                           
1. Sir William Ouseley. (1767-1842). 

2. Sir Robert kerporter (1777-1842) ، کرپورتر نخستین کسی است که در سال
با صداقت نظر جیمز موریه را به عنوان منبع اصلی شناسایی  و م. نام پاسارگاد را مطرح1818

، است هایی از پاسارگادخویش ذکر کرد. ارزشمندترین فعالیت کرپورتر در این زمینه تهیۀ طرح

 انگلیسی سِر رابرت کرپورترمسافر مشهور  1821در سال  
و پاسارگاد تهیه  جمشیدتخت به صورت رنگی از  یهاینقاشی

داري بریتانیا نگه ۀکتابخان هاي دقیق امروز درنقاشی کرد. این
 2د.شومی

 
 National Portrait Gallery, Londonز عکس ا ،سِر رابرت کرپورتر . 14شکل 

 
ر رابرت پاسارگاد، سِ ،زبانه باالي نقشسه ۀانسان بالدار با کتیب نقاشی. 15شکل 

 British Library( ملی بریتانیا ۀدر کتابخان آبرنگنقاشی  م1818کرپورتر 
Add.MS 14758 (i) 46/56( عکس از شود،داري میهنگ Iran, Volume X, 

1972. 

بررسی دقیق و متناسب نقش انسان بالدار و برخورد روشن  و که مورد استفاده فراوان قرار گرفته
اي به کار رفته که ما را به احتیاط  شدهآزادي عمل محاسبه دو طرح، ش است. در هروبا آرامگاه کور

). سفرنامۀ کرپورتر به فارسی برگردانده نشده 19: 1379دارد (استروناخ،  ها وا می در برخورد با آن
 هاي آبرنگی که کرپورتر کشیده متفاوت است.است. طرح کتاب با نقاشی
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صلی در انقاشی آبرنگ  ویلیام اوزلی ش، نقاشی ازوآرامگاه کور ،پاسارگاد. 16 شکل

نگهداري  British Library Add.MS 14758 (i) 47/57 کتابخانه ملی بریتانیا
 .دشومی

 ةازمقبر م1816نظرِکرپورتر را که در سال 1هانري ماسه 
د کرده، درکتاب آداب و معتقدات ایرانی یمان(ع)، بازدیمادرسل

 ن نوشته است:یچن

 مجاور است. يزنان روستاة بر عهد ن بنایاز ا ينگاهدار« 
جسد  ياینان] حق دارند نزد بقاف [زیاصطالح ضعتنها جنس به

  ).271 :1357(ماسه،  »مان(ع) بروندیاصطالح مادرسلبه

ت و داش ی[آرامگاه] در چوب « :سدینو یگر مید يجا کرپورتر در 
 ).166: 1889اش، ی(ک» آن بود يبود که متصد ید آن دست زنیکل

 
 گروتفند کاشف خطوط میخی. 17شکل 

نیز با الهام از  لیفات یونانی وأرابرت کرپورتر با استفاده از ت 
(کاشف خط میخی فارسی  2گ. ف. گروتفند دانشمند آلمانی

                                                           
1. Henri Masse (2 March 1886 – 9 November 1969) ،کتاب  از تألیفات ماسه

 غالمحسین یوسفی اردبیلی وحسن مهدويمحمد 1364است که در سال  سعدي ةتحقیق دربار
همچنین منتخباتی از آثار ادب فارسی را به فرانسه ترجمه وي اند. هدبه فارسی برگردان آن را
(با مشارکت  دانشنامۀ عالئیو  ویس و رامین، خسرو و شیرین، نامهگرشاسباست. ترجمۀ کرده 

یکی » مشهد مادر سلیمان(ع)«را با ش وباستان) آرامگاه کور
قطعی کرد و موقعیت پاسارگاد را در دشت مرغاب  دانست

 ). 120: 1386شهبازي، شاپور(

 
 چاپ لندن ،ریچ ۀسفرنام. 18شکل 

آرامگاه  در 3کلدیوس جیمز ریچهاي بررسی م1821درسال  
 این بناست. در دهندة تأثیر مخرب گذر زماننشانش وکور

 
 جیمز کلدیوس ریچ انگلیسی. 19شکل 

 ينما« سد:ینویش مووي در خصوص آرامگاه کور 
دم یبالفاصله مرا مرعوب خود کرد. دن بنا یا يرایار گیبس

ک ساعت بر یک به یآن ندارم. نزد ةدربار يچ نظریکه ه

 نیز از کارهاي اوست.  جامی بهارستان محمد آشنا) و
2. Georg Friedrich Grotefend (1795-1853). 
3. Claudius Rich(1787-1820). 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
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د یکه نور ماه بر آن تاب یآن نشستم و تا زمان يها پله يرو
ن یبا خود در کنکاش بودم. آنگاه به ذهنم خطور کرد که ا

ن یتر ن و جذابیتر ن، درخشانید آرامگاه برتریبنا با
 ریچ درسایر »ش باشد.وکور یعنین یمشرق زم يفرمانروا

 يشده بر باالنقرۀ بیاز کت يا نقاط محوطه رونوشت تازه
مقدس را ة ه کرد، وجود محدودیدار ته نقش انسان بال

 ،یعرب ۀبیکت یبیخ تقریادآور شد و توجه عموم را به تاری
ش نگاشته ورامگاه کورجنب آ يکاروانسرا يهارانهیکه بر و

 ).18-19: 1379 (استروناخ، کردشده، جلب 

 مشهور فرانسوي در مسافر 1چارلز تکسیه هايطرح 
هاي بازدید وي از اش هنوز مدرك معتبري از سالسفرنامه

اي دوران ساسانی)، (نقوش صخره ، نقش رستمجمشیدتخت 
ساسانی)،  ۀ(نقوش پادشاهان نخستین سلسل نقش رجب

و نقوش هاي مربوط به آن) (آرامگاه و نقشه استخر، پاسارگاد
. این سفرنامه به استساسانی تنگ چوگان در شهر کازرون 

هاي تکسیه بسیار طرح دلیلولی به ه، نشد دهفارسی برگردان
 2.است مهم

 
ارلز چ ۀعکس از سفرنام، طرح از چارلز تکسیه فرانسوي ،شوآرامگاه کور. 20شکل 
 م1852 ،تکسیه

                                                           
1 .Charles Texier (1820-1871) ،هایی از  این کتاب شامل توصیفات و طرح

پاسارگاد است که به   ـ خصوص محور باستانی پارسه هاي باستانی فارس و به برجسته نقش
هاي شیمیایی  . تکسیه پس از برخی از آزمایشاستم تهیه شده و بسیار قابل توجه 1839سال 

؛ از این رو است ها دراصل رنگی و درواقع نقاشی شده بوده برجسته توانست ثابت کند که نقش
ها پرداخت که آن را در سفرنامۀ خود آورده است  برجسته رنگی یکی از نقشبه بازسازي تمام

 ).52: 7، ج1388(وردنبوخ، 
2. Description De L Armenie, La perse, Et La Mesoptamie. 
3. Jean-Baptiste Eugène Napoléon Flandin (1809-1889) 
4. Xavier Pascal Coste (1787-1879) 

هاي سومین شناس و محقق نامی در گزارشتقی مصطفوي باستانمحمد. شادروان سید5

 
طرح از  ،اي نقش رستم در فارسهاي صخرهبرجستهنمونه طرح نقش. 21شکل 

 م1852 ،چارلز تکسیه ۀعکس از سفرنام، چارلز تکسیه فرانسوي

 
 اوژن ناپلئون فالندن. 22شکل 

نیز  4و پاسکال کوست 3هاي دقیق اوژن فالندنطرح 
 5.معتبر است مدارك ارزشمندي را به وجود آورده که هنوز

 (نقاش) در زمان اوژن فالندن پاسکال کوست همراه با

خورشیدي در 1353شناسی در ایران به تاریخ هاي باستانها و پژوهشمجمع ساالنۀ کاوش
هاي علمی جمشید پیش از آغاز کاوشعنوان سخنانی دربارة تخت سخنرانی مفصل خود با

 کند:جا، از فالندن و کوست بدین نحو یاد میآن
هاي شاه قاجار در سالدانشمند و جهانگرد فرانسوي اوژن فالندن که در زمان محمد 

خورشیدي به  1219-1221قمري مصادف با  1256-1258میالدي برابر با  1841-1840
جمشید و نقش رستم را وطن خود پاسکال کاست به ایران آمده و آثار تختنرمند هماتفاق ه

فید و مدر کتاب  ،دقت دیده و بررسی نموده استمانند بسیاري آثار تاریخی دیگر ایران به
ر بارة شرح مفصل و گویایی د 1840-1841هاي در سال مسافرت به ایرانارزندة خود با نام 

نظري و بینی و صاحبهاي او حکایت از تیزنگاشته است و چگونگی نوشتهجمشید آثار تخت
 کند.مراتب دانش و بینش وي در آن زمان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86
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هاي به ایران سفر کرد. عالوه بر نقاشی شاه قاجارمحمد
ها و مناطق تاریخی فارس نیز طراحی درفالندن، کوست 

ها و هایی از آثار تاریخی ایران رسم کرد. این نقاشییشانق
در آن زمان روشن را ها وضعیت بناهاي تاریخی ایران طراحی

 وان دارد.ارزش فرا کند ومی

 
 ش اثر فالندنونقاشی رنگی از آرامگاه کور. 23شکل 

شده هاي گرفتهپیدایش دوربین عکاسی و نخستین عکس با 
 ش توسط افسر ایتالیاییوآرامگاه کور خصوصاز مناطق باستانی به

 ايتازه ۀهاي پاسارگاد وارد مرحلتحوالت کاوش 1لوئیجی پِشه
از مناطق باستانی تخت جمشید،  ،هاي خود راوي عکس 2شد.

شاه تقدیم الدیندر آلبومی به ناصر ،رستم، پاسارگاد و شیرازنقش
 : آلبوم چنین نوشته استۀ آن در مقدمو  3کرده

 قبر و دیجمش کتاب مشتمل است بر اشکال تختن یا« 
 یبعض و رستم نقش و مرغاب مشهد به مشهور) ع(مانیمادرسل

 طرز هب خود از مخارج و اریبس زحمات با زاد خانه چه امارات. اگر
 رفتنگ جهت به رازیش دارالعلم یال باهره ۀدارالخالف از يچاپار
» برآمدم عهده از اهللا حمدبه رفتم، معروضه ریتصاو عکس

 ).127 :1387 پور،(طهماسب

                                                           
1. Luigi Pesce. 

رستم و پاسارگاد را لوییجی پشه، افسر ایتالیایی  جمشید، نقش ها از تخت نخستین عکس .2
م تهیه و به  1857مصادف با ق  . ه 1274که او نیز در خدمت دولت ایران بود، در سال 

هاي وي  آنچه از متن نوشته شده درآغاز آلبومِ عکس پیشکش کرد. شاه قاجار ناصرالدین
شود، آن است که وي به منظور دریافتِ نشان ازسوي شاه، به تهیه و تقدیم این  استنباط می

نی ایران به هاي او نخستین تصاویر عکاسی شده از آثار باستا عکس آلبوم اقدام کرده است.
 ).126: 1387پور، (طهماسب روند شمار می

 Musee national des Arts موزة گیمۀ فرانسه ( هاي دیگري دراز پِشه آلبوم .3
asiatiques Guimet ) و موزه متروپولیتن (M.Metropolitn .نیویورك موجود است (

اي دیگر و به توصیۀ  همراه عدهکلنل لوییجی پِشه، شهروندي از اهالی شهر ناپل ایتالیا بود که 
ق وارد خدمت دولت ایران شده .ه1268م / 1851ها، براي تعلیم نظامیان در سال  انگلیسی

بودند. این عده در مدرسۀ نظامی دیگري که براي رقابت با مدرسۀ دارالفنون بنا شده بود و 

 
اس ش با دوربین عکاسی / عکوگرفته شده از آرامگاه کور عکسنخستین . 24شکل 

 کاخ گلستان ۀخانعکس از آلبوم ،لوئیجی پشه

که در سال  ،آلمانی 4کارل هینریش بروگش مشاهدات 
ارت پروس براي به عنوان مستشار به همراه اعضاي سف م1859

 به کرده بود،به ایران مسافرت  و بازرگانییک قرارداد گمرکی 
منجر و شیراز  5، نقش رستمجمشیدتخت از  ییهاطرحترسیم 

بسیار مورد توجه قرار گرفته  هاي وي از پاسارگادطرح. شد
، دربار سلطان صاحبقران با نام سفري به را،وي  ۀسفرنام 6.است

را انتشارات اطالعات آنو  ترجمه بچه به فارسیحسین کرد
 7.است کردهمنتشر 

از آرامگاه  طرحیانگلیسی  8جان اوشر م 1865در سال  
سفر از لندن تا ش به صورت رنگی در کتاب خود با نام وکور

خدمت شدند. ) بر عهده داشت مشغول Matratsoریاست آن را سرهنگی به نام مترتسو (
وي بعدها درادامۀ مأموریت خود در ایران، با توجه به آشنایی که با فن عکاسی داشته، از مناظر 

هاي بسیار جالب توجهی در  زمان و جاهاي دیگر ایران، عکسهاي آن گوناگون و ساختمان
 ).16: 1385پور، سرآغاز تاریخ عکاسی در ایران تهیه کرده است (طهماسب

4. Heinrich Karl Brugsch. (18 February 1827-9 September 1894) 
شود که . طرحی رنگی از آرامگاه داریوش در نقش رستم فارس در این سفرنامه دیده می5

 بسیار مورد توجه است.
 ش وجود دارد که در متن فارسی حذف شده است.ومتن اصلی کتاب طرحی از آرامگاه کور . در6
در شهر الیپزیک در آلمان به چاپ رسیده است.  1863و  1862. متن اصلی کتاب در سال 7

ها در این سفرنامه رنگی بوده که در نسخۀ فارسی به صورت سیاه و سفید چاپ برخی از طرح
 شده است.

8. John Ussher. 
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به آن  توجهیبه چاپ رسانده که در منابع فارسی  پرسپولیس
 نشده است.

 
 بروگش ۀسفرنامعکس از ، آرامگاه داریوش بزرگ. 25شکل 

 
 بروگش ۀعکس از سفرنام، نقاشی از محوطه باستانی پاسارگاد. 26شکل 

 
 کارل هینریش بروگش. 27شکل 

                                                           
1. F.C.Andreas(1846-1930); Franz Stolze(14. März 1836 in Berlin; 13. 
Januar 1910). 

 
 ،شورنگی از آرامگاه کور نقاشی. 28 شکل

)Journey from London to Persepolis, 1865( 

 مخترع آلمانی در 1آس و فرانس اشتولتزتحقیقات کارل آندره 
به همراه تصاویري که از پاسارگاد و  ،م1878سال پاسارگاد در 

 .دارد ايویژهپژوهشی ، امروز اهمیت اندکردهش تهیه وآرامگاه کور

 
 دکتر فرانس اشتولتز. 29شکل 

 
تاب ک عکس از، عکاس فرانس اشتولتز، م1882برجسته انسان بالدار نقش . 30شکل 

 پرسپولیس

داري مدرك معنیهاي اشتولتز استروناخ، عکس ۀبه گفت 
 ۀاز دست رفتن کتیبمسئلۀ است که در آن براي نخستین بار 

بالدار و فرو ریختن آخرین بقایاي دیوار  ۀمیخی باالي مجسم

https://de.wikipedia.org/wiki/14._M%C3%A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/1836
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/13._Januar
https://de.wikipedia.org/wiki/13._Januar
https://de.wikipedia.org/wiki/1910
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 مطرح شده است پشت ساختمان زندان ۀنزدیک به گوش
نتایج کار وي درکتابی با نام  .)19: 1379(استروناخ، 
 1.شددر برلین منتشر  م1882در سال  پرسپولیس

سه سال بعد بازدید زوج فرانسوي مارسل دیوالفوا و مادام  
ش به فراهم آوردن واز پاسارگاد و آرامگاه کور 2دیوالفوا
منجر شد  از مناطق باستانی یهایطرح اي بزرگ ازمجموعه

 . )19: 1379(استروناخ، 

(مترجم یوش نخستین بار فرهرا والفوا یدمادام  ۀسفرنام 
ل ام در سایخ یکتابفروش و دهبرگردان یفارسسابق) به  ونیهما

 .آن را منتشر کرده است 1332

که همسرش نقاشی  ،ش راومارسل عکسی از آرامگاه کور 
 تصویراش به چاپ رساند، به همراه تعدادي آن را درسفرنامه

 L Art Antique de la در کتابی با نام جمشیدتخت دیگر از 

Perse  .در پاریس به چاپ رسانده است 

 
 عکس از کتابخانه ملی فرانسه، مادام دیوالفوا. 31شکل 

شود که این اي خانم دیوالفوا مشخص میهاز نوشته 
ناهاي بزوج دوربین عکاسی به همراه داشته و از 

. تصاویر این عکاسی در اندکردهباستانی فارس عکاسی 
مشخص است از  چاپ نشده ومادام دیوالفوا  ۀسفرنام

سفرنامه چاپ  و در اجرا یهایطراحیاین تصاویر  روي
تصاویر این زوج فرانسوي هنوز در ایران  است. شده

 انتشار نیافته است.

                                                           
1. F.stolze and F.C. Andreas, Persepolis. Berlin 1882. 
2. Marcel Augste Diealafoy (1844-1920); M. Diealafoy (1851-1916). 
3. James Fergusson. (22 January 1808-9 January 1886); George 
Rawilenson.(1812-1902); Ar. Vambery. 

از پاسارگاد دیدن کردند  قاجار ةاز دیگر مسافرانی که در دور 
 3آرمی نیوس وامبريو  جیمز فرگوسن، جورج راویلنسون

 ش درواز پاسارگاد یا آرامگاه کور یهایطرحکه  4بودند
 5.اندآوردههاي خود سفرنامه

 
 ،وامبري به ایرانسفر  ۀسفرنام .32 شکل

)Meine Wanderungen und Erlebnisse In Persien 1867( 

 
 آرمی نیوس وامبري. 33شکل 

 
فلد هرتس عکس از بایگانی) ارنست هرتسفلد عکاس(ش بزرگ وآرامگاه کور. 34شکل 

 يِسَِکلر و فري ةموز

 15تا  1832 مارس 19)؛ Vámbéry Ármin :مجاري (به آرمین وامبري یا وَمبِرگر. 4
 بود. مجارستان معروف سیاح و خاورشناس 1913 سپتامبر

پایی به ایران هنوز آمار دقیق از مسافران و . به دلیل گستردگی مسافرت مسافران ارو5
 هاي آنان در دست نیست.سفرنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 شناختی در پاسارگادهاي باستانکاوش

 ارنست هرتسفلد )الف

که باب جدیدي را  ،باستانی پاسارگاد ۀنخستین کاوشگر محوط
آلمانی  شناس، ارنست هرتسفلد باستانکرددر تحقیقات باز 

. از پاسارگاد بازدید کردم 1905در سال  بار نخستین ، کهبود
 ۀمجل در م1908که به سال  ،خود ۀنامپایان ۀرسال در هرتسفلد

صفحه با چند نقشه و  68 در قدیم، جهان تاریخ ۀنشری 1کلیو
 ةباردررا مطالب علمی  همۀ برلین به چاپ رسید، طرح کلی در

 ).10: 1368(شهبازي،  استآورده پاسارگاد 

 پاسارگاد کتابی است که با ةترین تحقیقات وي دربارقدیم 
ش و وبناهاي زندان سلیمان، آرامگاه کور ةدربار 2فردریش زاره
 رساندهم در برلن به چاپ 1910در سال  نوشته وانسان بالدار 

 ).20: 1379است (استروناخ، 

 
 م1910 ،اثر هرتسفلد و زازه ،هاي ایرانیهبرجستکتاب نقش. 35شکل 

پانزدهم  ةهاي جهانگردان اروپایی از سددر این رساله نوشته 
 جایگاه پاسارگاد از ةبررسی و توضیحات مفصل درباردقت به

هرتسفلد  اهمیت کار هنري داده شده است. جغرافیایی و نظر
این است که به روش منطقی و عالمانه و با استناد کامل به  در

موضوعات  ۀآثار موجود را بررسی و هم هاي پیشینیان،نوشته

                                                           
1. Ernest Herzfeld, “Pasargadae: Untersuchungen zur persischen 
Archaologie”, in Kilo: Beitrage zur aliten Geschichte.8, Leipzig 
(1908).pp. 1-68. 

 انسان بالدار، ها، تعبیرهنري آن ۀها، نقوش و ریشمهم ازکتیبه
 تشریح کرده است ها را با یکدیگربناها و روابط آن ةمورد استفاد

 ).10: 1368شهبازي، شاپور(

 
ــکل  ــجد اتاب(قبر مادر شوطراحی آرامگاه کور. 36ش ــلیمان) و موقعیت مس کی س

 هاي ایرانیبرجستهاز کتاب نقش ، طرحم1910توسط ارنست هرتسفلد سال 

 يو هنرها یشناسدر باستانش زاره، متخصص یفردر 
در جشن  م1934 سال در )1945 تا 1865( یرانیو ا یاسالم
توس شرکت کرد و  در یم ابوالقاسم فردوسیحک تولد ةهزار
ن یاا در یدن يکه از کشورها یاز او و خاورشناسان یر جالبیتصو

. است یادگار باقیبودند برداشته شد که به  کردهمراسم شرکت 
ار نگ خیر تاریادوارد ما نظر ریارنست هرتسفلد زبا همراه  يو

است  آثار باستانی در فارس پرداخته یبه بررس در اثري ،یآلمان
 ).540-542: 1ج، 1380ن، یب کی(ن

 سر اورل اشتاین

آن اطراف  ۀپاسارگاد و محوط ةدومین کاوشگري که دربار
دانشمند  جهانگرد کاردان و کاشف 3سراورل اشتاین تحقیق کرد

اي خان نقشهایوبمحمد  بردارشو نقشه اوم 1934درژوئن بود. 
بود پاسارگاد  ۀترین نقشترسیم کردند که مدتی طوالنی دقیق

 ).21: 1379(استروناخ، 

2. Friedrich Sarre (1865-1945) 
3. Sir Aurel stein. (26 November 1862-26 October 1943) 
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 ،سِراورل اشتاین. 37شکل 

 National Portrait Gallery, Londonازعکس 

 اشمیت اریک 

هاي اوشــران،کــد از ایـارنست هرتسفل نــبعد از رفت
دنبال  1اشمیتزیر نظر اریک جمشیدتخت در  یختشناباستان

تخت هاي هوایی بسیار مهم خود در بررسی پس از. وي شد
، پرواز مهمی بر فراز پاسارگاد انجام داد که کاوش در جمشید

 .کردجدیدي  ۀپاسارگاد را وارد مرحل

که براي  ،هاي هواییدنبال بررسی به اریک اشمیت 
دژي به صورت  فراز پاسارگاد انجام داد، دیوار بر بارنخستین

پرواز اشمیت در کتاب  .کردهاي آن کشف با برجرا کثیراالضالع 
 نویسد:این کشف چنین می ةدربار 2بر فراز شهرهاي باستانی

یکی از کشفیات بسیار جالب هوایی، در عکس عمودي « 
ري از تخت مادرسلیمان، سکوي پاسارگاد بود.خود ما و بسیا

ی شناسان و مسافران دیگر از دیدن این محوطه باستانباستان
کس دیگر متوجه این آیند. اما نه ما و نه هیچبه شگفت می

ی دیوار استحکامی کثیراالضالع، که بر روي این منظره هوای
ها از روي به صورت هموار معلوم است، نشده است.حتی برج 

در طول مسیر  فضاهاي وسیع مدوري که در فواصل معین
(اشمیت، » قابل تشخیص هستند اند،تدافعی توزیع شده

1376 :40.(      

                                                           
م در شهر بادن بادن زاده 1879. اشمیت در سپتامبر . افشناس مشهور آلمانی اریکباستان .1

 ).687: 1، ج 1380بین، سالگی در امریکا چشم از جهان فرو بست (نیک67شد و در 

 
 ازکتاب پرسپولیس و پرو ةجمشید و نویسندتخت کاوشگر ، اریک اشمیت. 38شکل 

 آرشیو علی موسوي عکس از، هاي باستانی ایرانبر فراز شهر

 
عکس از ، 6:52ساعت  1935سپتامبر  28 ،هوایی پاسارگاد ةمنظر. 39شکل 

 1ج ،اشمیت ،پرسپولیس

 علی سامی

تخت شناسی دانشگاه شیکاگو از شرق ۀسسؤپس از رفتن م
هاي خود را در شناسی ایران کاوشکل باستان ةادار جمشید

رئیس ) 1368تا  1298(علی سامی  سرپرستی بهپاسارگاد 
. علی سامی طی پنج سال کردجمشید آغاز تخت بنگاه علمی 

سازمان میراث فرهنگی  1376سال  در گر به فارسی برگردانده و. این کتاب را آرمان شیشه2
 را منتشر کرده است.کشور (پژوهشگاه) در تهران آن
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ش، مشخص وپاسارگاد به پاکسازي آرامگاه کورفعالیت در 
 برداريو نقشه اسالمی در اطراف آن ةکردن تعدادي ساختار دور

 و  Pهايکاخ ۀو افزودن جزئیات بسیار مهمی به نقش هاآن از
S پله زیباي کی از دو راههاي وي در تل تخت ی. کاوشاقدام کرد

 .)22: 1379 (استروناخ، سکو را نیز آشکار کرد

 ۀزنی در دو محوطعلی سامی در منطقه به نخستین گمانه 
تل خاري و تل  )کالکولیتیک( سنگودوران مس ةنشدبررسی
خود،  ن قبل ازاسامی برخالف بیشتر محقق .اقدام کرد نخودي

 آثار موجود دوران به هخامنشی، بلکه ةتحوالت دور به فقطنه
 ).22 :1379(استروناخ، کرد اسالمی نیز توجه  ةتاریخ و دورازپیش

 
ــکل  ــازي آرامگاه کورخاکبرداري. 40ش ــال ۀش در نیموها و پاکس و 1328 دوم س
 بایگانی علی سامی عکس از، شمسی 1329

 دیوید استروناخ

ت اعزامی ئهی پهلوي دوم ةدر دور را هاي رسمیآخرین کاوش
ه بم 1963تا  1961از سال  1مطالعات ایرانی بریتانیا ۀاز موسس

انجام  ،2دیوید استروناخ شناس اسکاتلندي،سرپرستی باستان
 .داد

ت کار هیئت حفاري با کمک مالی انجمن بریتانیایی مطالعا 
مولین، اش ةسلطنتی اونتاریو، موز ةایرانی، اکادمی بریتانیا، موز

 .شدعامل نفت ایران انجام  هايسیدنی و شرکت دانشگاه

                                                           
1. British Institute of Persian Studies 
2. David Stronach 

شهیدي به فارسی برگردانده و سازمان میراث فرهنگی را حمید خطیب پاسارگاد. کتاب 3
 منتشر کرده است. 1379کشور در سال 

4. ISMEO. 
5. Giuseppe Tilia; Ann Britt Tilia 

م 1987در سال  پاسارگادگزارش وي به صورت کتاب  
هاي در این کتاب استروناخ نخست به نوشته 3.شدمنتشر 

سپس به و  کرده هاي پیشروانش اشارهپیشینیان و حفاري
و آثار سلوکی و ساسانی  پرداختههایش شرح آثار و کاوش

و در آخر  دادهها را شرح و یافته کرده محوطه را هم بررسی
و  انداختهران او پاسارگاد و دو ةنگاهی تاریخی به سازند

آورده شده پیرامون آرامگاه را فهرستی از آثار سنگی یافت
 ).11-12: 1379(شهبازي،  است

 
 کتاب پاسارگاد. 41شکل 

پهلوي کارهاي مرمتی در پاسارگاد و آرامگاه  ةدر اواخر دور 
ایتالیا جوزپه تیلیا و همسر  4ایزمئو ۀموسس را زیر نظر شوکور
 6.دادندانجام  5بریت تیلیاآن وي

 ادپاسارگ راهنماي جامع با نام دشهبازي در کتاب خورشاپو 
 نویسد: می چنین موسسه ایزمئو در پاسارگاد اقدامات ةدربار

 7ژوزپه تیلیا جمشید،سرپرست گروه تعمیراتی در تخت«...  
پاسارگاد، اقدام به  در تراشیسنگضمن بررسی نکات فنی و 

جمشید و اماکن بررسی و مرمت در تختبریت تیلیا کتاب هاي آن. از مشهورترین کتاب6
منتشر شده  1351اهللا افسر به فارسی برگردانده و در سال است که کرامت باستانی فارس

است که هنوز به فارسی  جمشید موجودهاي دیگري در مورد تختاست. از خانم تیلیا کتاب
 برگردانده نشده است.

هاي معدودي نیز وجود . از زندگی ژوزپه تیلیا اطالع دقیقی در دست نیست. از وي عکس7
 دارد.
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 »هاي اطراف آن نمودستون آوريمرمت آرامگاه و جمع
 1.)120: 1379شهبازي، شاپور(

ن امحقق به همتعالوه بر این موارد مطالعات دیگري نیز  
ت داخلی و خارجی در حال انجام است و امیدواریم این تحقیقا

و به شناخت بیشتر از شود اي منجر هاي تازهبه موفقیت
 پاسارگادکه امروزه به نام میراث جهانی کمک کند پاسارگاد 

 . مشهور است

 برایند

در  ،دوران صفویه، میالدي 17جهانگردان اروپایی از قرن 
فارس  دیدار از کشور ایران همواره از مناطق باستانی در

د از این و توصیفات خو هاگزارش و در کردهبازدید 
به هاي خود سفرنامه در بسیارهاي شکوه طرحهاي باویرانه

 اند.جا گذاشته

به نظر  غیر واقعیها ها و طرحتوصیف برخی از این اگر چه 
مانده پیش از جاهاي برها و طرحاین گزارش ۀمطالع ،دسرمی

اختراع دوربین عکاسی راهگشاي دیگر مسافران اروپایی در 
 .بوده استو قاجار  زنددوران 

به آثار  مندي شاه قاجاردوربین عکاسی و عالقه اختراعبا  
شده از این هاي گرفتهگرفتن نخستین عکسباستانی، با 

اي به هاي باستانی، روند بررسی این مناطق شکل تازهیادمان
با فروپاشی دولت قاجار نخستین اقدامات براي  گرفته وخود 

 .انجام شده استشناسایی مناطق باستانی 

تخت باستانی  ۀشناسایی منطق با هدفدولت جدید  
آن به مکاتباتی با ارنست هاي پیرامون جمشید و یادمان

که به کاوش  اقدام کردشناس مشهور آلمانی هرتسفلد باستان
ها این کاوش منجر شد وخصوص پاسارگاد در این مناطق و به

اگر چه هنوز  ، کهرا در پی داشتشناخت بیشتر این مناطق 
چه باقی مانده هنوز آن نشده،آن منتشر  هايبرخی از گزارش

باستانی  ۀمنطق يبراي حفظ، مرمت و احیاراهگشاي مطالعاتی 
هاي گروه به دستکه  استش وآرامگاه کور پاسارگاد و

 شود.گیري و انجام میپی غیر ایرانیشناس ایرانی و باستان

 

  فهرست منابع

 فارسی )الف

هاي سارگاد گزارشی از کاوشپا ).1379استروناخ، دیوید (
حمید  ترجمۀ، مطالعات ایرانی بریتانیا ۀسسؤشده توسط مانجام

 سازمان میراث فرهنگی کشور. ،شهیدي، تهرانخطیب

 ترجمۀ ،هانقشه بناها، جمشید،تخت ).1342( افک. یت، اریاشم
 انتشارات امیرکبیر. ،تهران فریار، هللاعبدا

 جمۀتر، یباستان يپرواز بر فراز شهرها). 1376ک. اف (یت، اریاشم
 کشور (پژوهشگاه). یراث فرهنگیسازمان م ،گر، تهران شهیآرمان ش

، به دربار سلطان صاحبقران يسفر ).1367ش (ینریبروگش، ه
 اطالعات. ،کردبچه، تهران ترجمۀ حسین

ا، محسن صب ترجمۀ، هاي ایرانزیبائی ).1355دلند، آندره دولیه (
 انجمن دوستداران کتاب. ،تهران

 ترجمۀ، گوئروایلوا فیا دسیگارسدن ۀسفرنام ).1363(نیگوئرا 
 نشر نو. ،، تهرانیعیغالمرضا سم

                                                           
طور کامل منتشر ش به دست متخصصان ایتالیایی بهو. مجموعۀ تصاویر مرمت آرمگاه کور1

جمشید به گزارشی در خصوص  در تختمانده از گروه ایزمئو نشده است. در بررسی اسناد باقی

 ،رازی، شجامع پاسارگاد يراهنما). 1379( علیرضا، يشهبازشاپور
 .یشناساد فارسیبن

شر ن ،، تهرانشاهِ عکاس ،نیناصرالد ).1387ناصر ( پور، طهماسب
 ران.یخ ایتار

 ،رانیدر ا یها و عکاس ییایتالیا ).1385( ناصر پور، طهماسب
 قو. ،تهران

، 1ج ،یسام یاستاد عل ینامگان. )1370، محمود (یطاووس
 د.یانتشارات نو ،رازیش

یوسف کیانی، ، محمدهاي ایرانپایتخت). 1374عبدي، کامیار (
 سازمان میراث فرهنگی. ،تهران

 ۀترجم، رانیان در ایزیون ۀسفرنام). 1349احان، (یاز س یگروه
 .یخوارزم ،، تهرانيریمنوچهر ام

، رانیراجع به ا ییایقات جغرافیتحق ).1348ل، آلفونس (یگابر

 ش برنخوردیم.وهاي پاسارگاد و آرامگاه کورمرمت
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 ،، تهرانينورکوشش هومان خواجه، به ينورخواجه یفتحعل ترجمۀ
 نا.یابن س

 ترجمۀ ،2ج ،یرانیمعتقدات و آداب ا ).1355( يماسه، هنر
 .رانیخ و فرهنگ ایتار ۀسسؤم ،زیر، تبریضم روشن يمهد

جامع خاورشناسان مشهور و  فرهنگ ).1380ن، نصراهللا (یب کین

انتشارات آرون و شرکت  ،، تهران2و1، ج نیزم  مسافران مشرق
 انتشار. یسهام

 1ج  ،اروپاییان از ایران اسناد مصور). 1388همایون، غالمعلی (
 .دانشگاه تهران ،، تهران2 و

 فارسی غیر )ب

Brugsch, H., (1862-63). Reise der k. 
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 پنجم پیش از میالدهاي نویافته از هزارة محوطه
 بالغی و دشت پاسارگاد ةدر در
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 1 چکیده

بالغی و دشت طی بررسی دره ،1385در زمستان سال 
نش به منظور بررسی مسیرهاي ارتباطی و الگوي پراک ،پاسارگاد
ایر با توجه به مسیر کوچ عش هاباستانی مرتبط با آنهاي محوطه

رارگیري، پراکنش و ماهیت برخی ـامروزي، موقعیت ق
 پ.مپنجم  ةزارــهاي پیش از تاریخی مربوط به ههـمحوط
 ۀطی این بررسی پنج محوط ،توجه نگارنده قرار گرفتمورد

هاي جدید مربوط به فرهنگ باکون شناسایی شد. این محوطه
 ،اندهاي کوه قرار گرفتههـکه در شیب دامن ،سطحکوچک م

آسانی قابل پیمایشی به ةبدون استفاده از روش بررسی فشرد
ها در این بررسی، شناسایی نبودند و تا پیش از کشف آن

این  نشده بود. معموالً داده هاآنگزارشی مبنی بر وجود 
شناسان به در صورت شناسایی، باستانرا، ها وطهـمح

 ا وجودـ. بدهندمیمدت نسبت اهــهاي فصلی و کوتاهـاستقرارگ
ارگیري ـکهبا ب فقطها بردن به ماهیت استقرار در آناین پی
. این مقاله به معرفی و استپذیر مند امکانهاي روشکاوش

، از نظر در منطقه هاي نویافتهاهمیت کشف این محوطه
 .اختصاص دارد ،شناختیباستان

 ةبالغی، پاسارگاد، هزاراستان فارس، دره لیدي:ان کــواژگ

 .پ.م پنجم

 درآمد

شناختی هیئت مشترك ایران و ژاپن در هدف از بررسی باستان
و به  1385محدودة سد سیوند و اطراف آن، که در زمستان سال 

شناختی در این محدوده انجام هاي باستانعنوان آخرین پژوهش

                                                           
 شناسی کواترنر، دانشگاه توبینگن آلمانتاریخ و بومازشناسی، مؤسسۀ پیشدکتري باستان .1

دوران باستان و بقایاي  گرفت، بررسی مسیرهاي ارتباطی در
ویژه در بالغی و پیرامون آن بهشناختی مرتبط با آن در درهباستان

ازي همۀ ـسطور خاص، شناسایی و مستند به ،دشت پاسارگاد و
بالغی بود، بخشی درهاختی در محدودة نجاتـشنانـایاي باستـبق

لذا طی بررسی بر دو جنبۀ خاص تمرکز شد، اول بررسی ارتباط 
شناختی مرتبط با انــاي باستـیرهاي ارتباطی گذشته و بقایمس
هاي فصلی، گورهاي انفرادي و ها با تمرکز بر استقرارگاهآن

ا قرار داشتند و ـها و درهـهوهـهایی که در شیب دامنۀ کقبرستان
ها، شناختی مرتبط با جـادهانـاستـاي بـایـدوم، بررسی بق

اعی در دوران تاریخی هاي دفهاي مدیریت آب و سیستمسیستم
 هخامنشی. ویژه دورةبه

سازي ارتباط روشن را به این منظور، یکی از اهداف بررسی 
شده در طول مسیرهاي شناختی پراکندهبین بقایاي باستان

وه و سبک ـها با مسیرها و نحایسه آنــریق مقــارتباطی از ط
به این  ؛گرفتیمنظر  درروهاي امروزي در منطقه زندگی کوچ

که از  ،يامروز يهانینشحرکت کوچ بر اساس مسیرمعنی که 
حرکت  کردیم، کوشش گذرندمیو دشت پاسارگاد  یبالغدره

. به همین کنیم يدر این محدوده بازسازرا جوامع گذشته 
بررسی به تل غالم  ةبالغی، محدود، عالوه بر بررسی درهدلیل

یکی  بر سر راهکه  ،گسترش پیدا کرد در شمال دشت پاسارگاد
روهاي امروزي پس از عبور از رهاي ارتباطی کوچـاز مسی

به قصد دستیابی به ). همچنین 2و  1 ۀبالغی است (نقشدره
سازي روشن به قصد، و کردیماشاره  هاکه به آن ،اهداف بررسی

تاریخی  بالغی و ارتباط آن با مجموعۀاهمیت تاریخی دره
اصلی بررسی بر شناسایی  پاسارگاد، یکی از تمرکزهاي
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هاي دفاعی و مدیریت آب در دوران مسیرهاي ارتباطی، سیستم
 استهاي بررسی این ترین جنبه. از مهمگرفتهخامنشی قرار 
هاي اصلی ورود به دشت بالغی از دروازهرهکه هرچند د

بررسی فشرده و دقیقی  ، هیچشودگرفته مینظر  درپاسارگاد 
گفته از دوران هخامنشی در آن پیشبا هدف شناسایی آثار 

 .استانجام نگرفته 
به  براي رسیدنیابی به مدارك الزم دست به قصدبنابراین  

صورت پیمایشی منطقه به ةد نظر، بررسی فشردوراهداف م
امکان داد به نتایج  به ماکارگیري چنین روشی هانجام گرفت. ب

رو و همچنین از نظر شناسایی بقایاي جوامع کوچ ،توجهیجالب
دست یابیم که  ،کوهستانی ةهاي باستانی در محدودمحوطه
. دمانمیشناسان دور هاي رایج از دید باستاندر بررسی معموالً

در را شناختی اي از بقایاي باستاننتایج بررسی طیف گسترده
توان که می به دست داد،بالغی و دشت پاسارگاد دره ةمحدود

روهاي امروزي رهاي ارتباطی کوچها را در چارچوب مسیآن
بر ر، ــتعیاي وسسهیاــمق درن، یگذشته از ا بررسی کرد.

 يهان توقفگاهیهاي امروزي بنینشحرکت کوچ اســاس
عنوان مسیر به یبالغدره یخیت تاری، اهمیو زمستان یتابستان

س مشخص شد. به طور کلی، نتایج ارتباطی مهم در استان فار
را ان ـهاي انساییـجهحرکت و جاب بررسیآمده اهمیت دستبه

بیشتر  براي درك را روهاکوچهاي جایی جابه ویژهبهدر گذشته، 
دهد. نشان میهاي انسان در این منطقه فعالیت ةطیف گسترد

یات بررسی و نتایج به دست آمده از آن پیش از این تمام جزئ
 ;Tsuneki and Zeidi, 2008( به چاپ رسیده است

Yamauchi and Nishiyama, 2008(این، یکی از  . با وجود
توجه این کار، شناسایی تعدادي استقرارگاه پیش از نتایج جالب

با فرهنگ باکون بود که  پ.متاریخی مربوط به هزاره پنجم 
 .پردازیممیبراي اولین بار در اینجا به آن 

 
 در استان فارس (نقشه: م. زیدي) بررسیمورد  موقعیت کلی قرارگیري محدودة. 1 نقشۀ
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 و دشت پاسارگاد (نقشه: م. زیدي) بالغیدر دره 1385بررسی سال  . محدودة2نقشه 

باکون الف  ۀدر دو تپ اصطالح فرهنگ باکون پس از کاوش 
هاي داراي رایج و به محوطه م 1930و  1920 ۀو ب در ده

سنگی در استان فارس سفال نخودي ساده و منقوش دوران مس
 ;Herzfeld, 1929; Schmidt, 1937( داده شد نسبت

Langsdorff and McCown 1942 (هاي بعدي در تل کاوش
، و تل گپ در )Egami, and Masuda, 1962( باکون

 ,.Egami and Sono, 1962; Egami et al( مرودشت

 ,Goff( و همچنین تل نخودي در دشت پاسارگاد) 1977

، جایگاه فرهنگ باکون را در گاهنگاري استان )1964 ;1963
هاي بعدي با زاگرس جنوبی تثبیت کرد. بررسی ویژهبهفارس و 

 ,Sumner( رود کر به سرپرستی ویلیام سامنر ۀتمرکز بر حوض

افزایش تعداد  و پ.مپنجم  ةدر هزاررا افزایش جمعیت  )1972
. هرچند نشان داددر منطقه را هاي منتسب به این دوره محوطه
شده از این دوره در فارس به جمعیت هاي شناساییمحوطه

هاي خاص با پیچیدگی ،پنجم ةافزایش هزاربهیکجانشین و رو
 ;Sumner, 1972( نسبت داده شده ،مربوط به این دوران

 ,Alizadeh( علیزادهچون عباس شناسانی ، باستان)1994

که در کنار جمعیت  ندمعتقد )2006 ;2003 ;1988
رو به صورت کوچ اي نیز بهیکجانشین این دوره، بخش عمده

اند. طور فصلی بین مناطق پست و کوهستانی در حرکت بوده
رود  ۀحوضسامنر در آمده از بررسی دستواقع، اطالعات بهدر
هاي این دوره و پراکنش محوطه )Sumner, 1972; 1994( کر

 دارايهاي در این منطقه، و همچنین مطابقت پراکنش محوطه
فرهنگ باکون با مسیر امروزي کوچ ایل قشقایی در استان 

چنین تفسیري توسط  یۀ، دلیل ارا)Alizadeh, 2003( فارس
به  اي نیازعلیزاده است. در هر صورت اثبات چنین فرضیه

هاي کاوش با فقطکه  ،دارد م بیشترمدارك مستقیم و مستحک
آمده از کاوش دستمواد آلی و غیر آلی به بررسیمند و روش

هاي ده. با این حال، داشودمیهایی حاصل چنین محوطه
شناختی هاي باستانها و کاوشآمده طی بررسیدستبه

بالغی هاي مختلف استان فارس، و اخیراً در درهبخش
)Alizadeh et al., 2004; Bernbeck et al., 2005; Potts 

And Roustaei, 2006; Alizadeh, 2006; Helwing and 

Seyedin, 2006; 2007; Askari Chaverdi et al., 2008; 

Zeidi, 2008; Helwing  and Seyedin, 2010; Helwing 

et al., 2010; Sardari et al., 2011 به ما کمک کرده به ،(
موقعیت قرارگیري، نحوة پراکنش، ماهیت الگوي روشنی از 

محیط ها با زیستبرخی از این استقرارها و همچنین ارتباط آن
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شده طی یهاي باکون شناسایاطراف دست یابیم. محوطه
که موضوع  ،بالغی و دشت پاسارگاددر دره 1385بررسی سال 

 کندمیبه ما کمک  ،به صورت مقدماتی اگرچه ،مقاله استاین 
ماهیت برخی از  تري از این دوره و احتماالًتصویر روشن

 .در منطقه به دست آوریمهاي آن استقرارگاه

 بررسی ةمحدود جغرافیاییشرایط 

آبریز کوچکی در زاگرس جنوبی واقع در  ۀبالغی حوض ةدر
گسل زاگرس شکل گرفته و با  بر اثرکه  ،استان فارس است

 ,.Hisada et al( است جایی گسل توسعه یافتههرانش و جاب

باریک (تنگ بالغی) در  ايبالغی شامل دره ة. محدود)2008
آبریز کوچک (دشت بالغی) در غرب محدوده  ۀشرق و حوض

 بالغی نامدره با عبارت اختصارها بهکه در اینجا از آن ،است
و پس از عبور از  ۀ سیوند از سمت شمال شرقرودخان .بریممی

 ،جهت جنوب غربی ، دربالغیدشت پاسارگاد به سمت دره
با پیچ و خم  بالغیجریان دارد. این رودخانه پس از عبور از دره

یابد که جایی ادامه می بهبالغی و زیاد، به سمت خروجی دره
مسافت کوتاهی به طی و پس از  قرار داردامروزه سد سیوند 

یابد و پس از طی ریان میسمت جنوب و جنوب غرب ج
کیلومتر در نزدیکی مرودشت به رود کر  80حدود  یمسافت

کیلومتر مربع وسعت دارد و  25بالغی دره ةپیوندد. محدودمی
فصول بارانی این متر است.  1800ارتفاع کف دره از سطح دریا 

تا  350بارش حدود  ۀمنطقه پاییز و زمستان و میانگین ساالن
کافی است. خاك  است که براي کشت دیممتر میلی 450
بالغی مرغوب نیست و به دلیل اینکه سطح خاك با مقدار دره

کشاورزي چندان براي سنگ آهکی پوشیده شده، زیادي قلوه
بالغی شامل جنگل استپی مناسب نیست. پوشش گیاهی دره

شرایط  تصور کنیم کهبلوط، پسته و بادام وحشی است. اگر 
همین طور بوده ران پیش از تاریخ نیز محیطی در دوزیست

منطقه براي سکونت  رسیم کهاست، به این نتیجه می
تر روها مناسبکوچ غذا و احتماالً گردآورندگانشکارگران و 

ذکر است که تا  شایانبوده تا براي جوامع یکجانشین کشاورز. 
این از بالغی، سیوند در دره روي رودخانۀپیش از ساخت سد 

ار و پاییز ـروهاي منطقه در مسیر کوچ بهکوچ مـدامر طودره به

روها در حاشیه و هاي این کوچ. استقرارگاهکردندمیاستفاده 
است. مشهـود وفور الی دره بهـاعات شمـارتف ۀشیب دامن
کشاورزي دیم استفاده  محدود برايصورت بالغی بههرچند دره

حاصلخیز اطراف هاي ، بیشترکشاورزان منطقه در زمینشده
 کشت آبیشهر به ادتـواقع در دشت پاسارگاد و دشت سع

 پردازند.می

کیلومتري شمال شرقی  130دشت میانکوهی پاسارگاد در  
متر از سطح  1850شیراز واقع است. ارتفاع متوسط دشت 

دشت و  ۀارتفاع در میاناي کمهاي صخرهدریاست و تپه
آن داده است. وجود  خاصی به ةهمچنین بخش شمالی آن چهر

هاي متعدد و همچنین باال بودن می سیوند، چشمهۀ دائرودخان
ی در این دشت به دلیل وضعیت هاي زیرزمینسطح آب

ی آن موجب شده شرایط شناختریخت و ساختار زمینزمین
سکونت انسان از دیرباز در آن  برايمحیطی مناسبی زیست

 ۀآبریز رودخان حوضۀوجود داشته باشد. دشت پاسارگاد در 
که ابتدا توسط این رودخانه و سپس توسط  داردسیوند قرار 

شود. فصلی دیگر در اطراف تغذیه می ۀچند مسیل و رودخان
و بارندگی در آن بیشتر در  داردخشک این منطقه اقلیم نیمه

در پوشش را که نقش اصلی  استهاي زمستان و بهار فصل
طور نسبی اهی منطقه بهکند. پوشش گیگیاهی منطقه بازي می

ارگاد در بستر ـزاگرس است. دشت پاس ۀاز نوع پوشش منطق
شده توسط وبات آبرفتی حملـناودیس قرار گرفته و از رس

و به همین هاي جاري و فرسایش مناطق همجوار پر شده آب
 وفور یافت شود.خاك حاصلخیز کشاورزي در آن به دلیل

 محدوده و روش بررسی

سیوند در  ۀاحداث سد سیوند در امتداد رودخان ةبا اجراي پروژ
آبگیر  ةبخشی محدودشناختی نجاتبالغی، بررسی باستاندره

طی  داد و) انجام 1383عطایی، بالغی عطایی (در درهرا سد 
 1385. در سال شدباستانی شناسایی  ۀمحوط 129این بررسی 

هاي پیرامون دره به بررسی مجدد این محدوده و بخش
بیشتر بر بقایاي  وتی نگارنده و کازویا یامائوچی انجام سرپرس

هاي ارتباطی در اهــشناختی در طول مسیر و گذرگانـباست
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که تا پیش  متمرکز شد هاي اطرافبالغی و همچنین کوهدره
بود. عالوه بر این، بخش شمالی دشت  نشدهاز آن بررسی 

دن اطالعات پاسارگاد در اطراف تل غالم نیز با هدف به دست آور
تکمیلی در مورد مسیرهاي ارتباطی و از نظر نحوة ارتباط آن با 

 ).2و  1(نقشه  شدشناختی بالغی بررسی باستاندره

اي بررسی از روش فشرده و پیمایشی و تصاویر ماهواره براي 
بقایاي استفاده شد.  3000/1با قدرت تفکیک باال و مقیاس 

روي تصاویر  مستقیماًشناختی پس از شناسایی، انـباست
گرفت. مختصات جغرافیایی هر محوطه یا اي قرار میاهوارهـم

شد. میثبت  تأیید موقعیت براياس پیاثر نیز با دستگاه جی
تل غالم در  ةبالغی و محدودمحدودة اصلی بررسی شامل دره

هایی از شمال غربی همچنین بخش ،شمال دشت پاسارگاد بود
 وز ـشهر نیادتـراف تنگ سعـاطوب دشت در ـدشت، و جن

. شدبررسی  گذرابه طور نیز هاي غربی دشت پاسارگاد بخش
ماه سال فته در اواخر بهمن و اوایل اسفندطی دو هبررسی این 

 انجام گرفت.  1385

 بررسی ةپنجم در محدود ةهاي هزارپراکنش محوطه

آسیاب تا پیش از بررسی و کاوش در محدودة سد سیوند، تل سه
 ,Sami) تل نخودي و تل خاري (Stein, 1936توالن (دو و

شده از هـزارة پنجم هاي شنـاسـایی) تنهـا محـوطه1971
بخشی محدودة از بررسی نجاتمیالد در منطقه بودند. پسازپیش

و  91بالغی، دو محوطۀ شمارة آبگیر سد سیوند با تمرکز بر دره
). 1383شد (عطایی، با آثار مربوط به این دوره شناسایی  119

 64هاي هاي بعدي به شناسایی آثار این دوران در محوطهبررسی
و همچنین  )Askari Chaverdi and Callieri, 2006( 76و 

 ;Helwing and Seyedin, 2010( 131و  73هاي محوطه

Helwing et al., 2010( بالغی منجر و در مجموع شش در دره
، 73هاي بالغی شناسایی شد. محوطهمحوطه از این دوره در دره 

بالغی قرار دارد. در پایۀ کوه و در شیب حاشیۀ دره 131و  91
در میانۀ غربی دره در نزدیکی سد سیوند، طی  131محوطۀ 

ـ باستانـعملی  Helwing andشناختی شناسایی شد (ات زمین 

Seyedin, 2010(بخشی هاي نجات. شایان ذکر است که کاوش
آباد واقع در خروجی رودخانۀ سیوند از دره بالغی رحمت در تپۀ

شهر نیز به شناسایی بقایاي استقراري از به سمت دشت سعادت
 ,.Bernbeck et alاین دوران در این محوطه منجر شد (

2005( . 

به ، 1385در زمستان  یژاپنی ـ ایران هیئتهاي با بررسی 
بالغی و درهبخشی در هاي میدانی نجاتعنوان آخرین فعالیت

میالد ازمناطق اطراف آن، پنج محوطه دیگر از هزاره پنجم پیش
دست سد . از این تعداد، دو محوطه در پایینشدشناسایی 

 ة) و سه محوطه در شمال پاسارگاد در محدود1 شکلسیوند (
). با کشف این پنج محوطه، عالوه 2 شکل( داردتل غالم قرار 

یاب، خاري و دوتوالن که آسهاي تل نخودي، سهبر محوطه
، و همچنین ده بودـش بررسیایی و ـن شناسـپیش از ای

هاي اوشـو ک هاقبلی طی بررسی ةشدهاي شناساییمحوطه
هاي این دوره به بالغی، تعداد محوطهبخشی در درهاتـنج

) که رقم باالیی در این 3رسد (نقشه میوطه ـمحشانزده 
از گسترده و متمرکز  ةادـتفاس ووسیع است چنداننه ةدودـمح

 .دهدنشان میمیالد ازپنجم پیش ةزارـدر ه را این منطقه

 1385در بررسی سال  شدهشناساییهاي محوطه

میالد ازپنجم پیش ة، پنج محوطه از هزارگفتیمطور که همان
از این تعداد، دو  شد، کهشناسایی  1385در بررسی سال 

دست سد متري جنوب غربی پایین 1800محوطه در حدود 
متري شمال پاسارگاد در  3500سیوند و سه محوطه در حدود 

 ). 2و  1 شکل( داردمحدوده تل غالم قرار 

 
دست شده در پایینهاي هزارة پنجم شناسایی. موقعیت قرارگیري محوطه1شکل 

 هاغرب آنسد سیوند و محل چادر عشایر در 
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شده در محدودة تل هاي هزارة پنجم شناسایی. موقعیت قرارگیري محوطه2شکل 

 شمال پاسارگاد و محل چادر عشایر غالم در

متري از  200دست سد سیوند به فاصلۀ دو محوطۀ پایین 
کوه قرار گرفته است و جـادة دسترسی  یکدیگر و در شیب دامنۀ

گذرد و دلیل شناسایی سد سیوند از جنوب این دو محـوطه می
هاي سطح این دو محوطه این دو محوطه طی بررسی خـاکبرداري

بود. هر دو محوطه به صورت مسطح و بدون هیچ برجستگی 
ها، هرچند بسیار اندك، با هاي فرهنگی آنهستند و نهشته

گونه ا هیچـهي جدیدتر پوشیده شده و بر سطح آنرسوبات آوار
شده نیز از آوريهاي جمعالـود وجود نداشت. سفــار مشهـآث

روي سطح آمده بود (شکل  هاتر و بر اثر حفاريهاي عمیقبخش
متري شرق محوطۀ دوم، داراي سفال  200). محوطۀ اول، در 3

رمز لپویی نخودي ساده و منقوش منسوب به دورة باکون، سفال ق
واریختۀ شاخص دورة بانش است. محوطۀ دوم در غرب و سفال لبه

آباد و محوطۀ اول سفال ساده و زمخت مشابه مرحلۀ شمس
همچنین سفال نخودي منقوش دارد. شایان ذکر است که در 
فاصلۀ نزدیک به این دو محوطه محل برپایی چادر عشایري دیده 

 کردند.شد که از این بخش عبور میمی

هاي ساده و منقوش منسوب به سه محوطه نیز با سفال 
پاسارگاد در محل  ۀهاي شمال مجموعباکون در تپه ةدور

. هر سه محوطه به صورت شدمعروف به تل غالم شناسایی 
حدود  ۀاي و در فاصلهاي صخرهتپه ۀمسطح در شیب دامن

در  ترجنوبی ۀ. دو محوطواقع استمتري از یکدیگر صدچند
شبیه به کاروانسرا یا اتراقگاه  ،ترخرآثار و بقایاي دوران متأکنار 
اي که در بخش شمالی تل غالم قرار د. محوطه، قرار دارموقت

سطح  برتر نیست. میزان تخریب خرأگرفته داراي آثار دوران مت
دست سد شده در پایینشناسایی ۀدو محوط ازها این محوطه

ال از سطح این سه محوطه سیوند کمتر بود و تعداد کمتري سف
آبی که در این بخش وجود دارد از منابع  ۀبه دست آمد. چشم

که امروزه از دالیل  استآب این بخش از دشت  ةکنندمینأت
ور ـکه از منطقه عب شدهایی ـروهرار موقت کوچـاصلی استق

روهاي امروزي وچـهاي موقت و فصلی کاهـکنند. استقرارگمی
 ).3 شکلشود (ارتفاعات دیده می ۀدر حاشینیز در این بخش و 

 
شده از سطح آوريهاي نخـودي منقوش جمعاي از سفـال. گزیـده3شکل 
 م. زیدي) از شده در بررسی (عکسهاي هزارة پنجم شناساییمحوطه

ع شرایط اقلیمی و ها تابواضح است که سبک زندگی انسان 
وجوهی را مسئله همۀ این  و هاستدسترس آنمنابع غذایی در

 ۀشود. منطقشود که به طور کلی فرهنگ نامیده میشامل می
استان فارس به دلیل کوهستانی بودن و شرایط  ویژهبهزاگرس و 

بررسی این  برايها جغرافیایی حاکم بر آن از بهترین نمونه ةویژ
هاي جدید است که انسان وريابه کمک فن فقطموضوع است. 

محیطی را برطرف سازد. هاي زیستمحدودیتتوانسته برخی از 
زاگرس و  ۀاین، بخشی از جمعیت ساکن منطق با وجود

 کنندزندگی میرو خصوص استان فارس هنوز به صورت کوچبه
بخش در حرکت هستند.  منطقههاي ها و دشتو در طول دره

روهاي امروزي در استان فارس در فصل بهار پس از کوچ بزرگی
اطق جنوبی استان و عبور از مرودشت و سیوند، از حرکت از من

عبور و همچنین  براياز دره بالغی به عنوان گذرگاه طبیعی 
اتراقگاه براي استفاده از مراتع و منابع طبیعی دیگر در مسیر 

کنند. وجود بید و بوانات استفاده میبه سرحد واقع در اطراف ده
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ن مراتع و می همچون رودخانه سیوند و همچنیمنابع آب دائ
بالغی از عوامل بسیار مهمی است دیگر منابع طبیعی در دره

هاي آنها را به استفاده از این مسیر و گذرگاه روها و دامکه کوچ
توانند میروها کند. گذرگاه دیگري که کوچطبیعی ترغیب می

که به دلیل خشک  ،شهر استتنگ سعادت کننداستفاده از آن 
چندان مورد استفاده قرار  ظاهراً  آبینداشتن منابع بودن و 

روها هاي فصلی کوچاستقرارگاه نشدن نگرفته است. شناسایی
هاي محوطه یافته نشدناز دوران قدیم و امروزه و همچنین 

شاهد  بالغی در این بخش در طی بررسیشبیه به دره یباستان
 ،نانینشاین مدعاست. بر اساس مسیرهاي ارتباطی امروزي کوچ

وجود دارد؛ ورودي شمالی از  یبالغاصلی در دره يوددو ور
سمت دشت پاسارگاد و ورودي جنوبی از سمت دشت 

در فصل بهار و در مسیر  يروزنان امینششهر. کوچسعادت
اطق مرتفع ـهاي تابستانی در منخود به سمت توقفگاه حرکت

شوند و پس از اتراق بالغی میوبی وارد درهــاز ورودي جن
از ورودي شمالی به سمت دشت پاسارگاد  ت در محلمدکوتاه

سیوند و دیگر منابع آبی  ۀتر در طول رودخانو مناطق شمالی
کنند. این حرکت می هادر طول کوهپایهها مانند چشمه

شود و سپس در فصل مسیرها در فصل پاییز نیز حفظ می
استان فارس ادامه  یمناطق جنوب يهازمستان به سمت توقفگاه

 ياهیفرض توانمی نانینشکوچ بر اساس مسیر حرکتیابد. می
ارتباط میان مسیرهاي ارتباطی طبیعی و پراکنش  در مورد
مطرح  و مناطق پیرامون آن یبالغدر دره یباستان يهامحوطه

استفاده شده  یمدت طوالن ییرهاین مسیرسد چنکرد. به نظر می
هاي متعدد باستانی در ها و قبرستانباشند، زیرا وجود استقرارگاه

اي است. ت کنندة چنین فرضیهیحما بالغیهاي شمالی درهبخش
 يهاپیش از تاریخی تا دوره يهاي استقرارن قسمت محوطهیدر ا

در طول  ين روندیرسد چنشده است. به نظر می ییمتأخر شناسا
افته است. وجود یز ادامه یو عصر حاضر ن یدوران اسالم

بالغی که هـاي شمالی درهدر بخش یالمـاس دورة يهاانــقبرست
ن وجود یز مورد استفاده قرار گرفته، و همچنیتا عصر حاضر ن

ن نقطه، شاهد این مدعاست. با توجه به یدر ا یاي اسالممحوطه
و  یبالغنگارانه، واضح است که درهشناختی و قومشواهد باستان

دشت پاسارگاد، به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط 
محیطی مناسب، از پیش از تاریخ تا به امروز به طور مداوم زیست

 . اندانی قرار گرفتهـوامع انسـمورد استفادة ج

 

 
 از است) (نقشه 1385ی سال شده در بررسهاي شناساییدهندة محوطهها نشانۀ بررسی (مثلثشده در منطقهاي هزارة پنجم شناسایی. موقعیت قرارگیري همۀ محوطه3نقشه 

 م. زیدي)
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 انداز مطالعات آیندهو چشم برایند

و  1385هاي بررسی زمستان داده ارتباطبندي کلی، در جمع
با بالغی و دشت پاسارگاد دره ةدر محدود را هادیگر پژوهش

به این شکل توان می پنجم پیش از میالد ةاستقرارهاي هزار
بالغی با . اول اینکه، به طور کلی، استقرارهاي درهخالصه کرد

شود متفاوت و بیشتر به صورت ها دیده میآنچه در دشت
هاي بزرگ و و بدون برجستگی است. تپه مسطحهاي محوطه

 شناسایی نشده،بالغی م از این دوره در درهاستقرارهاي دائ
 ,Alizadeh( علیزادهد. هرچند در دشت پاسارگاد وجود دار

و بدون برجستگی دوران باکون  مسطحهاي محوطه )2006
هاي گاههمراه با پراکندگی سفال و ابزار سنگی در سطح را اتراق

این  ۀهم ۀمشخصن دوران معرفی کرده است. ـموقت ای
خاص قرارگیري  ها در کوچک و مسطح بودن، موقعیتمحوطه

اهري از بقایاي ـشواهد ظ نبودکوه،  ۀآنها در شیب دامن
هاي خاکستر و بقایاي فرهنگی با معماري، و وجود نهشته

کوتاه بودن استقرار یا فصلی بودن  که احتماالً است ضخامت کم 
به هر حال، ماهیت استقرار در این  دهد.را نشان می هاآن

 شایاناست.  بررسیند قابل هاي روشمبا کاوش فقطها محوطه
ها ر در برخی از این محوطهـهاي اخیاوشـذکر است که ک

 هاي کارگاهی همچون سفالگري استفعالیت دهندةنشان
)Helwing et al, 2010(. شناختی دوم، مدارك باستان

بالغی و که دره دهدنشان می آمده از بررسی و کاوشدستبه
پنجم مورد سکونت  ةهزار طور متمرکز دردشت پاسارگاد به

بوم مناسب، دسترسی به منابع است. زیست بودهجوامع انسانی 
طبیعی متعدد و شرایط خاص جغرافیایی منطقه از دالیل مهم 

ر ــادي از نظــزی ظرفیتبالغی این امر است. بنابراین، دره
هاي کنشهمات و برـارتباط براي بررسیاختی ــشنانـباست

اس ـاس. سوم، دارداي در این دوران قهمنطفرهنگی درون
شده در طی بررسی، هاي شناساییگذاري نسبی محوطهتاریخ
این،  هاست. با وجودشده از سطح آنآوريهاي جمعسفال
را نشان هاي استقراري محوطه دوره همۀهاي سطحی سفال
تر هاي قدیمبه صورت بالقوه آثار فرهنگی دوره دهد، زیرانمی

. براي مثال، آثار شودمیهاي جدیدتر مدفون زیر نهشته
و زیر  73 ةشمار ۀنوسنگی و عصر آهن در محوط ةفرهنگی دور

 )،Helwing et al, 2010ه (بقایاي دوران باکون به دست آمد
ها طی بررسی سطحی ی مبنی بر وجود این دورهولی هیچ مطلب

. چهارم، وجود بقایاي استقراري استمحوطه گزارش نشده 
تر خرأمربوط به دوران نوسنگی و همچنین دوران مت قدیم

اي درجه دهندةنشانها وطهـانش در برخی از این محـلپویی و ب
از تداوم استقرار و همچنین الگوي یکسان استفاده از محل در 

هاي استان فارس است. پنجم، درازمدت همچون دیگر بخش
شناختی موجب از اري از موارد، عوامل تاریخی و زمینـدر بسی

هاي ها زیر الیهبین رفتن آثار پیش از تاریخ یا دفن شدن آن
. چنین الگویی در است فرهنگی جدیدتر یا رسوبات آواري شده

بینی کوهی زاگرس قابل پیشهاي میانها و دشتبیشتر دره
اثر عملیات خاکبرداري و  بر فقطاست. در برخی موارد، 

 .ه طور تصادفی شناسایی شده استن دوره بساز آثار ایوساخت
در اطراف سیوند، نگارنده  1385مثال، طی بررسی سال  براي

هاي نزدیک دامنه یکی از کوهاي از دوران نوسنگی را در محوطه
سازي اثر خاکبرداري براي جاده برکه شناسایی کرد  به سیوند

 هايکوهپایههمچنین نگارنده طی بررسی . تخریب شده بود
اي از دوران نوسنگی محوطه، 1388ر در سال ـک رود ضۀحو

ه، تاکنون هاي متعدد در این حوضکه با وجود بررسی کردثبت 
 . )Zeidi et al, 2016( بود نشدهشناسایی 

 ةفشرد یبررس یدر پایان باید به این نکته اشاره کرد که ط 
هاي بالغی و بخشدر دره 1385شی در زمستان سال یمایپ

توجهی به دست  ج مهم و جالبیپاسارگاد، نتاشمالی دشت 
و دشت پاسارگاد را به عنوان  یبالغت درهیاهم ین بررسیآمد. ا

سکونت انسان و همچنین گذرگاه  برايبومی مناسب زیست
روها از گذشته تا به امروز مشخص کوچ يارتباطی مهمی برا

در کنار دیگر آثار تاریخی کرد. همچنین طی بررسی و 
میالد ازپنجم پیش ةهاي جدیدي از هزارآمده محوطهدستبه

ن گزارش نشده یکه پیش از ا ،ها شناسایی شددر این بخش
که  دهدنشان میهاي پیش از تاریخی بود. کشف این محوطه

شناختی محدود هاي باستانآمده از بررسیدستاطالعات به
و اینکه در بسیاري از موارد اطالعات مربوط به  است
از  ممکن استهاي خاص و بدون هیچ برجستگی رارگاهاستق

ون از جمله ـشناسان در طی بررسی به دالیل گوناگدید باستان
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شناسی پنهان ریخترایط زمینـري و شـرارگیـموقعیت ق
کوهی هاي میانها و دشتبماند. این ویژگی در بیشتر دره

 هر گونه توضیح و تفسیر دلیلو به همین  وجود داردزاگرس 
انداز تاریخ فرهنگی، ازي چشمـوهاي استقراري، بازسـالگ ةدربار

این مناطق تا  محیط اطراف دربرداري از زیستالگوهاي بهرهو 
 هایی نسبی خواهد بود. پیش از شناسایی چنین محوطه

 سپاسگزاري
سید طه هاشمی، ریاست وقت پژوهشگاه سازمان میراث جا دارد از 

مسعود آذرنوش و  گردشگري، شادرواننگی، صنایع دستی و فره
همچنین حسن فاضلی نشلی، رؤساي وقت پژوهشکده 

شناختی راي بررسی باستانـاسی براي همراهی در اجـشنانـباست

سپاسگزاري کنم. طی اجراي این پروژه، سازمان میراث  بالغیدره
پاسارگاد کمک  پایگاه میراث جهانی ویژهبهفرهنگی استان فارس و 

پایگاه حسن طالبیان، رئیس محمد انی کردند. ازي شایو همکار
اخلی وقت مازیار کاظمی، سرپرست د پاسارگاد و میراث جهانی

جمشید بسیار سپاسگزارم. مجموعۀ تخت مجموعۀ میراث جهانی 
و امکانات الزم را براي میراث جهانی پاسارگاد نیز محل اقامت، وسایل 

مهر، سرپرست داخلی حسین عباسی اهم کردند. ازبالغی فرکار در دره
وقت مجموعۀ میراث جهانی پاسارگاد، و دیگر کارشناسان این مجموعه 

کنم. از پایگاه میراث عابدي بسیار تشکر می مهديفرزانه گرامی و  ،ویژهبه
هاي علمی شناسی و بخش پژوهشجهانی پاسارگاد، پژوهشکدة باستان

حمالت مالی از این پروژه  المللی آموزش عالی دولت ژاپن برايبین
 کنم.قدردانی می
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 1دهیچک

 فرمان به ،یهخامنش سلسلۀ تختیپا نیپاســارگاد، اول
 مربوط به شدهشناسایی آثار همۀ. شد ساخته بزرگ کوروش
 هايساختزیر از و بوده منطقه این در شاهـانه زندگی

 چندانی اطالع عادي مــردم زندگی یا لشکري اقتصـادي و
 هـايیافته اســاس بر محققــان،. نیامده است دست به

 شهر نظریۀ ،پاسارگاد باستانی محوطه از شناختیباستان
 این بر و کنندیـم رد را) پارسی شار( پاســارگاد بودن

 و شاه خانوادة موقت پاســارگاد اقامتگاه اند کهعقیده
 داپی الـدنب به. است بوده ســال از ماه چند طی اطرافیانش

محوطۀ  با عنوان جدیدي باستـانی محوطۀ شدن
 شکل محققــان ذهن در سوال این دوبــاره ايجــادهمیان

 بوده پاسارگاد باستانی شـار از بخشی قسمت این که گرفته
 شنـاختیباستـان به بررسی ورــمنظ همین به نه؟ است یا

 با اي راهـمحوط وجود آن ایجــنت شد واقدام  محـوطه
 با که دهدیــم نشـان هایافته. نشان داد اقتصادي کـارکرد

نشین، این شاه بخش از وطهـمح ادـزی فاصلۀ به توجه
 این کارکرد. باشد بوده شار از جزئی وانستهـتنمی محوطه

 رد،ــعملک نوع همچنین و فاصله به توجه با محوطه را،
 نشینشاه بخش به رسـانیخدمـات براي پشتیبان توانمی
 . دانست ارگادــپاس

 محوطۀ ان،ــیامنشـهخ ار،ـش ارگاد،ــپاس :واژگان کلیدي

 اي.جادهمیان

                                                           
 شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد باستان*

 درآمد

 مظهر او، وابستگان و پادشاه مقر هخامنشیان دورة در شهر
 به آن ابالغ و فرمان صدور مکان و امپراتوري قدرت و عظمت

 وابستگان و او نمایندگان یا شاه شهرها در. استبوده  نقاط دیگر
 از وسیعی قشر همچنین بودند، ساکن دینی مقامات و قدرت

 یا کردندمی تأمین را ساکنان آرامش و شاه امنیت که سربازانی
 شهر در زندگی براي مذهبی و اداري رتبۀعالی مقامات که افرادي
 وظیفۀ که ساختمانی کارگران از وسیعی هايتوده خواندند وفرا می

 در یا شهر در داشتند عهده به را مسکن تأمین و قصرها ساختن
 .)11و 10: 1386 حبیبی،(ردند ـکمی زندگی آن حاشیۀ

 محل بر عالوه) پارسی شار( هخامنشی شار زمان گذر طی 
 و اقتصادي مرکز حکومتی، و مذهبی قدرت تمرکز و استقرار

 و تجارت و صنعت و بازار گیريهم شده و شکل بازرگانی
 يکالبد تقسیمات. افتاده است اتفاق شهر در معامالت استقرار

 حبیبی،( است زیر قرار به) پارسی شار( هخامنشی شار در
1386 :14:( 

 تأسیسات ها وایوان معابد، ها،کاخ از مرکب :حکومتی دژ 
 .است دولت قدرت مظهر که نظامی

 ممتاز طبقات زندگی براي خاص شامل محالت :میانی شار 
 میان در بازاري و تعدادي خانه با

 ها،بازار مردم، عامۀ محالت و هاخانه از مرکب :بیرونی شار 
 .)1 طرح( وسیع سطح در پراکنده مزارع و هاباغ

مهندسی  ـریزي شهري، استادیار مرکز آموزش عالی فنی ** دکتري جغرافیا و برنامه
 زهرابویین
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 )1386. مورفولوژي شار پارسی در دورة هخامنشیان (حبیبی، 1طرح 

 در حکومتی مهم مراکز از و پایتخت عنوانبه پاسارگاد، 
 . شد ساخته بزرگ کوروش هخامنشیان، به دستور دورة اوایل

کرد  مشخص پیشین هايکاوش ها ونتایج بررسی انتشار 
 وجود و است اهانهـارگاد شـاز پاس آمدهدستبه آثار عمده که

 اشاره همگی آرامگاه، و خزانه نیایشگاه، شاهی، پردیس ها،کاخ
 هايزیرساخت نبود و داردپاسارگاد  در شاهانه زندگی وجود به

 مختلف طبقات زندگی از اثر کمترین نیافتن و گسترده و قوي
 که داشت بر آن را کاوشگران و محققان قسمت این در مردم

بدانند  مجلل اردوگاهی بیشتر و شهر از غیر چیزي را مجموعه
 .)2: 2003دیگران،  و بوشارال(

هخامنشیان،  حکومت آغاز در ،که باورند نیا بر برخی 
 مرزهاي و گسترش کشورگشایی حال در کوروش

 یواقع شهر سیتأس يبـرا مجـالی و بوده شاهنشاهی
 دارند توافق هاپارس ینینشکـوچ بر رو ایـن از و نداشته

 یعمارت با بوده یاردوگاه صرفاً پاسارگاد معتقدند و
است  بوده شده ساخته شاه يبهار اقامت يبرا که شکوهبا
 ). 2: 2003دیگران،  و بوشارال(

 شهر تواندینم قطعاً  یمحل نیچن« که است معتقد هرتسفلد 
 است یابتدای ینیادرنشـچ از شتریب يزیچ نظر به. شود دهیامـن
 ).Herzfeld, 1930: 5( »است نیهم هم یاصل مسئلۀ و

 نیا بودن هواوآبخوش جمله از یمختلف لیدال يفرا چاردیر
 نیآخر اكیآست شکست و آن بودن پارس و ماد مرز منطقه،
 عنوانبه پاسارگاد انتخاب از دالیل نقطه نیا را در ماد پادشاه

 .)Frye 1962: 3( کندیم ذکر انیهخامنش تختیپا

 کی ساخت هیفرض«: گویدمی بوشارال رمی دیگر جاي در 
 شدةچاپ يهانقشه و نشده ارائه آشکارا گاهچیه یواقع شهر

 بناهاست، محدوده در او يهاکاوش دهندةنشان که استروناخ،
 يشهر گاهچیه آنجا رندیبپذ کندیم وادار را متخصصان

 .)3: 2003دیگران،  و بوشارال( »است نبوده یاردوگاه

 مدت یحت ،یمکان نیچن در شاه حضور حال هر به 
 باریان،در آنجا در که است امر نیا مؤکد سال، در يمحدود

 صنعتگران و خدمتکاران سربازها، ،يمتصدیان امور کشور
 سکونت در آن نفر هزاران بلکه صدها لذا و داشته حضور
 اقامتگاه را یبناهای نیچن هرتسفلد کهنیا رغمبه. اندداشته

 نیچن يبرا هاساختمان نیا زمان، آن از قبل تا دانسته،
 .)3: 2003دیگران،  و بوشارال(بوده است  نشده ساخته يمنظور

شناختی نشان باستان هايمحققان، یافته نظریات اساس بر 
 موقت سکونتگاهی مرکز پاسارگاد باستانی مجموعۀ دهد کهمی
 و بوشارال( بوده است سال از ماه چند طی در اشخانواده و شاه

 ساختار مربوط به هايیافته گذشته این از .)3: 2003دیگران،
 تاکنون و است مطلب همین مؤید نیز پاسارگاد مورفولوژي و

 مدون شهري ساختار بر داللت که نیامده به دست ايیافته هیچ
 با شهر مختلف هايقسمت آن داشته و در) پارسه مانند(

اشاره  که طورهمان. باشد شده مشخص مجزا کامالً عملکردهاي
 از غیر پارسی شار آثار نبود دهندةنشان هاپژوهش نتایج شد

 . است پاسارگاد منطقۀ در شاهی مجموعۀ

 ايجادهمیان وطۀـمح نام به ايمحوطه اخیر هايسال طی 
 شاهی محدودة شرقی جنوب کیلومتري 5/5 فاصلۀ در

 وجود دهندةنشان است ممکن که شناسایی شد
 به هم پاسارگاد، آن مجموعۀ ساختار با مرتبط سازهايوساخت
 این شناسایی .)1 شکل(باشد  مرتبط، شهري مجموعۀ عنوان

 دوباره پاسارگاد را بودن شار فرضیه تا داشت آن بر را ما محدوده
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 موضوع این بررسی نیز تحقیق این اصلی هدف. کنیم مطرح
 باستانی شار از بخشی تواندمی ايجادهمیان محوطۀ که است

 نه. یا باشد پاسارگاد

 ايجادهمیان محوطۀ توصیف

شود، می محسوب گسترده هايتپه نوع از این محوطه
 يلومتریک 5/5 فاصلۀ در و است هکتار 35 آن حدودوسعت 
 حد فاصل پاسارگاد،در یجهان راثیم مجموعۀ یشرق جنوب
 معماري سازة). 1 نقشۀ(دارد  قرار اصفهان راز ـیش جادة

 ساختار به توجه با و است منظم و هندسی کامالً محوطه

 بوده اقتصادي کاربري با حکومتی ساختمان احتماالً بزرگ،
 محوطه، این مجاورت پردازیم. درمی آن به ادامه در که

 به موسوم رسانیآب هايکانال شامل دیگري ساختارهاي
 محوطه شرق سمت از که شد اییـشناس دختر جوي کانال

 همین از محوطه نیاز مورد رسد آبمی نظر به گذردمی
 .است شدهمی تهیه کانال

 محوطۀ و سد تعدادي دختر، جوي کانال مسیر طول در 
) 5: 1385 کردشولی،زارعی( دارد وجود نیز دیگر استقراري

 ).2 و 1 شکل(

 

 

 
 )1969( ییشده روي عکس هواییهاي شناساپالن محوطهنقشه و . 2 و 1شکل 
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 برداري کشور)(سازمان نقشه 25000/1اي روي نقشۀ جاده. موقعیت محوطۀ میان1نقشه 

 به نزدیکی دلیل به و، ندارد محلی نام این محوطه 
 ملی آثار فهرست در ياجادهانیم با انتخاب نام جاده،
 بررسی در .)2و1 شکل( رسیده است ثبت به ایران
 منظم پالن با گسترده معماري سازة نُه هوایی، هايعکس
 ،A، B، C، D، E، F هايمجموعه(شکل لیمستط ای مربع

G، H وI( از شیب جمعاً که شد ییدر این محوطه شناسا 
 . دارد وسعت هکتار 35

 متر 50 عرض و )یـ جنوب یشمال( 60 طول با A ۀتپ 
 يهانیزم سطح از متر 2حدود  ارتفاع به و) یغرب ـ یشرق(

 شکل(است  ايجادهمیان تپۀ قسمت ترینمرتفع يکشاورز
 .)4 و3

 تپۀ جنوب متري200 در B معماري مجموعۀ 
 ترینقدیمی در آن منظم پالن و دارد قرار ايجادهانیم

 مجموعۀ این. است مشهود 1)1969یا  3519( ییهوا عکس
وسعت دارد ) متر 490در 500(هکتار  23حدود  معماري

 .)6 و 5 شکل(

                                                           
. این عکس هوایی را هیئت فرانسوي به آرشیو پایگاه میراث جهانی پاسارگاد داده است. با 1

 1935این عکس در سال  ،معلوم ساختارهاي معماري محوطه توجه به وضعیت نسبتاً سالم و

 
 دید از شمالاي جادهدر محوطۀ میان A نمایی از تپۀ .3شکل 

 
 )1380(0اي روي عکس هواییجادهدر محوطۀ میان A. موقعیت تپۀ 4شکل 

 برداري شده است.م تصویر1969یا 
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 اي جادهمیان در محوطۀ B. تصویري از سطح تپۀ 5شکل 

 
  ییروي عکس هوا Bت محوطۀ بزرگ ی. موقع6 شکل

 
 هاي پراکنده بر سطح محوطهسفال. تصویر قطعه7شکل 

 1969 سال ییهوا عکس در محوطه معماري ساختارهاي 
 محوطه، نیا از هاییقسمت ونـولی اکن است، مشهود کامالً

 رسوبات ریز شرقی، جنوب و جنوب هايقسمت خصوصبه

 خاکبرداري و کشاورزي فعالیت اثر بر یا رفته البیس از ناشی
 نقاط محوطه شرق شمال در البته. است شده صدمه دچار

 . شودمی دیده کوچک هايتپه صورت به مرتفعی

 شکل به اًـعموم قسمت نیا از دهـآمدستبه هايالـسف 
 به وطـمرب بزرگ دارارـشی رنگنارنجی هايالــسفقطعه
 ).7 شکل( است ییغذا مواد رهیذخ هايخمره

قطر دهانۀ  با( گشاددهان ظروف صورتبه هاخمره این 
 با بدنۀ و شدهتخت برگشتۀ لبۀ با) متریسانت 50 تا 40

 کوچک شاخص هايسفالقطعه این، بر عالوه است. دارشیار
 هخامنشی، دورة شاخص هايبشقاب نظیر ظروفی به مربوط

 نیا. شودمی دهید ساختار این سطح بر نیز کاسه و سبو
 تخت تل هايکاوش از آمدهدستبه هايسفال شبیه هاسفال

 تنگ 77و  76 هايمحوطه و )1379استروناخ، ( پاسارگاد
 هاییقسمت. است) 1385ري، یکل چاوردي وعسکري( بالغی

 جادة ساخت هنگام شیپ هايسال محوطه غرب سمت از
. است رفته نیب از وکامالً شده برداريخاك ـ اصفهان رازیش

 دارد وجود مرتفع برجستگی چند محــوطه شـرق در سمت
 مشهود کامالً هاآن شکلمربع پالن هوایی هايعکس در و

 . است

 مجموعۀ ،B شکلمربع گستردة محوطۀ شرق سمت در 
 C مجموعۀ که دارد ودـوج دیگري شکللیمستط اريـمعم
 169حدود  و متر طول247 حدود ساختار شد. این گذارينام
 دانیچن ارتفاع و) هزارمترمربع دو و هکتار چهار(عرض دارد  متر

 درة البیس نشستته اثر بر و، ندارد پیرامون اراضی سطح از
شود می دهید ییهوا عکس در و فقط شده مدفون کامالً مجاور،

 .)8 شکل(

 در و است B سازة از زیمتما کامالً C معماري مجموعۀ 
 کنار در و شده کاشته آن روي سیب و بادام درختان گذشته

 دهید خاکستر و استخوان سفال، از ییایبقا شدهحفر هايچاله
 .شودمی

 به توجه با و، است بزرگ اریبس هااتاق داخلی فضاي در 
 و هـداشت ارتباط هم با هااتاق رسدمی نظر به ساختار، پالن
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 ییدر عکس هوا Cت محوطۀ ی. موقع8شکل 

 در. است ترعریض داخلی دیوارهاي از آن پیرامون دیوار
 قسمتی شمالی، دیوار از خارج و مجموعه این شمال سمت

 اصلی کانال از که است، مشهود کامالً دختر جوي کانال از
 آب رسدمی نظر به و شده، منشعب مجموعه کل طرف به

 شدهمی تأمین فرعی کانال این وسیلۀ به محوطه نیاز مورد
 کردنقطع بدون محوطه، رسانیآب فرعی کانال. است

 هدایت Bمجموعۀ  طرف به Cمجموعۀ  شمال از ،دیوارها
 کردن قطع بدون ،Cمجموعۀ  شرق از نیز اصلی کانال و شده

 رام همین است؛ یافته ادامه سرپنیران سد طرف به دیوارها،
 ايجادهمیان محوطۀ و کانال ساخت همزمانی بر ییديتأ

 .)6: 1385کردشولی، زارعی( است

 B مجموعۀ شمال متري 20درفاصله  Dمعماري  مجموعۀ 
 است. طول C محوطۀ هیشب معماري پالن لحاظ به و دارد قرار

 آن عرض و) جنوبی ـ شمالی( متر 400این مجموعه حدود 

 ریمس در ، کهمجموعه این. است) غربی ـ شرقی( متر 200
 بخشی فقط و رفته رسوبات زیر دارد، قرار پزانآهن درة البیس
جنوبی،  دیوارهاي از قسمتی و اصلی وارید شامل مجموعه، از

 .)9 شکل( است مشهود 1969سال  ییهوا در عکس

 نیا از چندانی سطحی سفال رسوبات، حجم دلیل به 
 از اصفهان ـ رازیش جاده از بخشی گذر. امدین دست به محوطه

 کرده میتقس غربی شرقی ـ قسمت دو به را آن محوطه این روي
 .)6: 1385کردشولی، زارعی( است

 غرب لومتريیک کی حدود لۀفاص در E معماري مجموعه 
 دارد. این مجموعه داراي قرار کشاورزي اراضی انیم در و A تپه

 محوطه است، متر 80در  80حدود  ابعاد به شکلمربع پالن
 هايسال در و است غربی جنوب ـ شرقی شمال جهت داراي

 است شده تسطیح کامالً  کشاورزي هايتیفعال لیدل به ریاخ
 .)2 شکل(
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  ییدر روي عکس هوا Dت محوطه ی. موقع9شکل 

 C محوطه شرق متري 100فاصلۀ  در F معماري مجموعه 
 نايب ه بهیشب پالنی داراي و دارد قرار دختر جوي کانال شرق و

 هندسی پالن بنا نیا. است) هیکمبوج آرامگاه(سنگی  برج پشت
 منظمی کامالً  آن فرورفتگی ضلع هر در که داردشکلی مربع

 کامالً  2000 سال هوایی هايعکس در شود، کهدیده می
 ).17 و2 شکل(است  مشهود

 معماري هايسازه صورت به Iو  G ،H معماري هايمجموعه 
 اطراف در و ايجادهمیان محوطه شرق شمال در پراکنده منفرد
 در ساختارها این ساخت نحوة. دشومی دیده دختر جوي کانال
را نشان  قسمت دو این ساخت دورة همزمانی کانال، کنار
 .)17 و2 شکل) (8: 1385کردشولی، (زارعی دهدمی

حاکی از توجه و  یمهم و پیچیده سیساتتأ چنین ساخت 
تمرکز منابع اقتصادي و انسانی در این بخش از پایتخت بوده و 

همین امر باعث ایجاد مناطق اقتصادي و اجتماعی مهم احتماالً 
 به طوري که در این حوزه هشت سد، است، شدهدر آن دوره 

استقراري از  ۀزده محوطکیلومتر کانال و بیش از پان 45 بیش از

 :1383، کردشولی(زارعیاست  شدههخامنشی شناسایی  ةدور
ترین و مهمترین اي گستردهجادهمیان ۀمحوط در این میان .)70
ن گسترده و معماري منظم، با توجه به پال است، زیرااثر 

هم با کارکرد اقتصادي وجود یک استقرار مرکزي م دهندةنشان
 حجم نسبتًا زیادي از منابع اقتصادي و است، کهو اجتماعی 

 .)10(شکل  انسانی پاسارگاد را به خود اختصاص داده است

 ايجادهمیان ۀتعیین عرصه و حریم محوط برايزنی گمانه

زندگی  کد وجودؤبیشتر م تاریخی پاسارگاد ۀدر محوط هاکاوش
پردیس  شاهانه است، در این قسمت به غیر از آثار چند کاخ،

آثار مهم  استحکامات دفاعی، نیایشگاه مقدس و آرامگاه، شاهی،
از هخامنشی شناسایی نشد و اطالع چندانی نه  ةدیگري از دور

 هاي اقتصادي، سیاسی و لشکري پاسارگاد به عنوانزیر ساخت
کري و مردم و مقامات لش ۀپایتخت و نه از وضعیت زندگی عام

قرن پایتخت شاهنشاهی بزرگ کشوري در شهري که حدود نیم
همین موضوع سبب ایجاد و  دست نیامده هپارس بوده، ب

  شده است. نقامحق برايهاي فراوانی سوال
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 )1391شده در حوزه فرهنگی پاسارگاد (منبع: کرمی، هاي هخامنشی شناساییها و سدت محوطهیموقع .10شکل 

وجود آثاري از شهر شاهی و منابع آب دائمی و اراضی  
ما را برآن  ،مرغوب کشاورزي در این دشت و مناطق همجوار

 ةکشف نواحی استقراري دیگري از دورداشت تا به دنبال 
ی هاي هوایبررسی عکسباره ضمن هخامنشی باشیم و در این

آثار مهمی از  هاي آرکئوژئوفیزیک موفق به شناساییبررسیو 
 هخامنشی در دشت پاسارگاد شدیم.  ةدور

هاي هوایی، هاي پیمایشی و تحلیل عکسپس از بررسی 

محدود به  هخامنشی ةشهر پاسارگاد در دور شد کهص مشخ
آرامگاه کوروش و مجموعه پردیس شاهی و تل تخت نبوده، بلکه 

هاي اي و محوطهجادهمیان ۀمحوطهمچون  ،هاي مختلفقسمت
هر  وشده میجزئی از پایتخت محسوب  که ، داشتهجانبی آن

  بوده است.داراي کاربري خاص  آن قسمت

تعیین عرصه و حریم محوطه  برايمراحل کار گمانه زنی  
به این طریق بود که ابتدا محوطه و نواحی پیرامون آن 
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نشست با توجه به ته ،هکتار) و سپس 120 برداري (حدودنقشه
در که  ییسازهاووبات بر روي محوطه و همچنین ساخترس

در حال اجرا بود،  ه)یشمال محوطه (مجتمع رفاهی طالئ
با استفاده از روش هکتار از نقاط مختلف محوطه  10 حدود

در . پس از آن )1388پور، (امین شدبررسی ک یزیژئوف
احتمال وجود ساختارهاي در آن که  محوطهاز  ییهاقسمت

، بودتخریب در معرض خطر از سویی و رفت می معماري
 .انجام شد) D و A ،B ،C هاي(گمانه زنیگمانه عملیات

 1×  2، 2×  2 گمانه به ابعاد 20محوطه حدود در پیرامون  
هر  .شد ينامگذار یسیو با حروف انگل ایجادمتر  5/1×  5/1 و

 واحد Aمثًال گمانه  ،آغاز شد 101 گمانه با واحد (کانتکست)
غیر منقول،  یباستان يهاهیو به محض مشخص شدن ال 101

د یان رسیدر آن نقطه به پا یزنکار گمانه ،خصوصاً آثار معماري
 .)12: 1388، کردشولی(زارعی

 نیز قبل و بعد از اتمام با دوربیارتفاع هر واحد ن 
ل مشخص نبودن ارتفاع یبه دل .گیري شداندازهبرداري نقشه

 متر در نظر 1000 یا، ارتفاع فرضیق محوطه از سطح دریدق
 و ضخامت واحدها بر اساس آن يبردارو ارتفاع نقشهشد گرفته 

 .)6: 1388، کردشولیشد (زارعی ثبت

 شدمشخص  زنی در پیرامون این محوطه،پس از گمانه 
اي مربوط به جادهمیان در محوطۀمعماري  ۀتمام مجموعکه 
 ی از معماري این مجموعههایقسمت است. هخامنشی  ةدور

 »پزانآهن«نشست رسوبات سیالب دره اي از تهزیر الیه
ک متر یمتر تا سانتی 20 حدودی در رفته که داراي ضخامت

 .است

ها ساختارهاي معماري به صورت پی در تعدادي از گمانه 
و روي  که با مالط گل یا شفته آهک ساختهسنگی دیده شد 
خت دیوار استفاده شده است سا برايآن از خشت 

 .)43: 1385، کردشولی(زارعی

که عموماً  ،هاي معماري محوطهاز آجر نیز در ساخت سازه 
به دلیل  است. در مرکز محوطه قرار دارند، استفاده شده

هاي آجرآجري دیده نشد. قطعه ةساز ها،مساحت کم گمانه

 شبیه بهمتر و یسانت 10 تا 5ن یضخامت ب يآمده دارادستهب
 ۀهاي هخامنشی منطقسایر محوطه آمده ازدستههاي بنمونه

کوشک تنگ  )،1379 (استروناخ، تختپاسارگاد شامل تل
(سیدین و  73ۀ محوط )،1385(بوشارال و عطایی،  یبالغ

چاوردي و (عسکري 77 و 76ۀ ) و محوط1385هلوینگ، 
 . است) 1384 کلیري،

بدنه و  لوله، کف، سفال شاخص شامل لبه،قطعه 174 
محوطه  گذاريکه در تاریخ ،مهم یمواد فرهنگبه عنوان  ،دسته

 برايها تعدادي از آن اهمیت زیادي دارد، به دست آمد و
 ف انتخاب شد. یو توص یطراح

که با  است،آمده از محوطه دستهگر مواد بیاز د استخوان 
آنها متعلق به  یه مشخص شد همگیاول یتوجه به بررس

که در سبد غذایی  بودهبز و گوسفند و ماکیان  ی از قبیلواناتیح
 است.  ه قرار داشتهساکنان محوط

 که محل حفر آن بر اساس نتایج حاصل ازC در گمانۀ  
انتخاب شد،  )4: 1388، پور(امینژئوفیزیک  هايبررسی
یه تشت کشف شد که در یک ردیف گشاد شبدهانه یظرفقطعه
گرد کف ترانشه کار گذاشته شده بود. این ظرف، با  چینسنگ

آن در کف ساختار، احتماًال توجه به فرم آن و نحوة کار گذاشتن 
و  11 شکل( شو یا آشپزخانه بوده استواز نوع ظروف شست

 . )2طرح 

 
کردشولی، (زارعیC  ۀگمانشکل پیرامون ظرف سفالی، ايساختار دایره .11شکل 
1388( 
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 )1388کردشولی، (زارعیC  ۀگمانطرح ساختار موجود در  .2طرح 

 ک هکتاریاي به وسعت حدود در شمال محوطه محدوده 
و حاصل آن کشف چند ساختار شد و  یکیزیژئوفگیري اندازه

) و در 3: 1388، پور(امینبود تعدادي آنومالی مغناطیسی 
که بر پایه  ،گمانه درستی انتخاب محدودة  A ۀکاوش گمان

 .شدمشخص انتخاب شده بود،  نتایج حاصل از ژئوفیزیک

در کنار هم وجود دارد که به سنگ چند قطعه A ۀدر گمان 
  .است بوده وارید یرسد مربوط به پینظر م

 يهاسازه Pو  R ،Q يهادر شرق محوطه و در گمانه 
 و 1969 ییوجود دارد که در عکس هوا یمنسجم يمعمار
ن قسمت در یدر ا یشیآزما يهاگمانه مشهود است. نیز 2001

 هاآنایجاد هدف از  و شدجاد یمتر ا 1×  2 و 2×  2 ابعاد
حاظ ابعاد و نوع به ل يمعمار يهات سازهیمشخص کردن وضع

 .)33: 1388 کردشولی،(زارعی بود مصالح

 5/1تا  1ها به عرض مشهود در این گمانه يمعمار ةساز 
با مالط گل ساخته  یعیطب يهاسنگو با استفاده از الشه متر

 ردمتري از سطح زمین امتداد داسانتی 70 شده و تا عمق
 .)13 و 12 شکل(
از  يمعمار ايسازه S ۀانـوب محوطه در گمـدر جن 

رسد یبه نظر م ، کهمالط گل کشف شد وساده  يهاتـخش
 کردشولی،ن وجود دارد (زارعییچپی سنگ ي آنهار خشتیز

 .)3و طرح  14 شکل) (36: 1388

 

 
 Q و P ۀگمان چین در. ساختارهاي معماري به صورت سنگ13 و 12شکل 
 )1388کردشولی، (زارعی

 
 )1388کردشولی، (زارعی Sۀ گمان. ساختار خشتی 14شکل 
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 )1388کردشولی، (زارعی Sۀ گمان. ساختار خشتی 3طرح 

 ها ف سفالیتوص

 ۀوطـاخص محـاي شـهالـقطعه از سف 174دود ـح
داراي بیشترین  T و گمانۀ شدو مقایسه  بررسی ياجادهانیم

 اظ فرم لبه،ـها از لحسفالاین قطعه بود.تعداد سفال شاخص 
هاي باستانی سایر محوطه الـبه سفپخت زه و ـآمی رنگ،

 ،یسفال در جدولقطعه ات هری. خصوصشبیه استعصر خود هم
پس از طراحی شد، نوشته و  ین منظور طراحیکه به هم

هاي شاخص طراحی و ها نمودار درصد تراکم سفالسفال
 شکل( )1) (نمودار 1388:  44 کردشولی،(زارعی شدترسیم 

 .)4و طرح  16 و 15

 
 یشیآزما ۀشاخص در گمان يهاسفالقطعه یپراکندگ. 1نمودار 

 ياــهالــسف شبیه بهده ـآمدستهب يهاالــسفقطعه 
تخت تل ریدیگر نظ یهاي هخامنشآمده از محوطهدستهب

 کلیري،و  عسکري چاوردي؛ 1379، (استروناخ پاسارگاد
 و 2009، کلیريو  چاوردي)، شهر پارسه (عسکري2007

ۀ )، محوط1391، چاوردي(عسکري )، ایوان کاخ شورا2008
 ,.Kaim, et al؛ 1385، کائیم و (اسديتنگ بالغی  64

 چاوردي(عسکريتنگ بالغی  77 و 76هاي ، محوطه)2007

و  (سیدینتنگ بالغی  73 ۀمحوط و )1384، کلیريو 
 است. ) 1385 هلوینگ،

 
 )1388کردشولی، (زارعیT  ۀشاخص گمان يهاسفالقطعه .15شکل 

 
 )1388کردشولی، (زارعیT  ۀشاخص گمان يهاسفالقطعه .16شکل 

هاي از نتایج حاصل از کاوش و همچنین پراکندگی سفال 
که ساکنان  شودچنین استنباط می سطح محوطه برمختلف 

کردند و در تولید می محلهاي خود را در همین محوطه سفال
اقدام محوطه به ایجاد کارگاه تولید سفال  یضلع جنوب شرق

 اتقطعاز این قسمت حجم نسبتاً زیادي در ، زیرا اندکرده بوده
هاي پخت سفال دیده مانده از کورهاــجهسفال و خاکستر ب

 شود. می
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 قطعه کف، 35 لبه، قطعه 71شامل  آمدهدستههاي بسفال 
نمونه  4قطعه دسته و  13 قطعه لوله و آبریز، 7 قطعه بدنه، 47

 يهاسفالشتر قطعهیگردن ظروف سفالی است. بر اساس آمار ب

سفال و متعلق به ظروف کوچک مانند  ۀشاخص مربوط به لب
است ها تخت . فرم کف سفالاستو کوزه  اسهـک سبو، بشقاب،
 ).1 (جدول) 1388: 41 کردشولی،(زارعی

 

 

 
 )1388کردشولی، (زارعی Tۀ شاخص گمان يهاسفالقطعه. 4طرح 
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 )1388کردشولی، (زارعی Tهاي گمانۀ . جدول توصیف سفال1جدول 

 سهیمقا پوشش یرونیسطح ب مغز یسطح درون ساخت پخت آمیزه فرم فیرد

 4،طرح342: 1379استروناخ  ظیغل ينخود ینارنج ينخود سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 1

 4،طرح342: 1379استروناخ  ظیغل ياقهوه ينخود ينخود ينخود سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 2

 8طرح ،340: 1379استروناخ  ظیغل ياقهوه رهیت ينخود ینارنج ينخود سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 3

 ، سبوي سفالی6، طرح26: 1385 هلوینگ، سیدین،

 و 22طرح ،342: 1379استروناخ  ... ياقهوه ياقهوه روشن ياقهوه سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 4

 su0214-400، طرح 150: 1391عسکري چاوردي

 4،طرح334: 1379استروناخ  ظیغل رنگپر ياقهوه ینارنج ینارنج سازدست یکاف زیشن ر دسته 5

 5،طرح334: 1379استروناخ  ... ينخود ینارنج ينخود سازدست یکاف زیشن ر دسته 6

 13طرح45-384 کلیري عسکري چاوردي،

  ظیغل ينخود ينخود ينخود سازچرخ یکاف زیشن ر کف 7

  ظیغل ياقهوه ینارنج ینارنج ینارنج سازچرخ یکاف زیشن ر کف 8

 14طرح ،348: 1379استروناخ  ... ینارنج ینارنج ینارنج سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 9
Kaim, Barbara, Heydari and Asadi. 

 fig.21و2007:53

 7طرح ،342: 1379استروناخ  ظیغل ياقهوه ينخود يخاکستر ينخود سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 10

 su0310-44، طرح 152: 1391عسکري چاوردي

 3طرح ،342: 1379استروناخ  ظیغل ياقهوه ينخود ينخود ينخود سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 11

 19طرح ،348: 1379استروناخ  ظیغل ياقهوه ياقهوه ینارنج ياقهوه سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 12

  ... ینارنج ینارنج ياقهوه سازچرخ یکاف زیشن ر بدنه 13

 16 طرح ،320-1379استروناخ  ظیغل ينخود ينخود ينخود سازچرخ یکاف زیشن ر بدنه 14

 18، طرح 42، تل تخت 2007عسکري چاوردي،کلیري

  ... ينخود ینارنج ینارنج سازچرخ یکاف زیشن ر بدنه 15

 13 طرح ،340-1379استروناخ  ظیغل يخاکستر ینارنج يخاکستر سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 16

  ظیغل ياقهوه يخاکستر ینارنج سازچرخ یناکاف زیشن ر کف 17

  ظیغل نارنجی نارنجی نارنجی سازچرخ یکاف زیشن ر کف 18

  ظیغل ياقهوه روشن ياقهوه نارنجی نارنجی سازچرخ یکاف زیشن ر کف 19

  ... خاکستري خاکستري خاکستري سازچرخ یناکاف زیشن ر کف 20

  ظیغل نارنجی نارنجی نارنجی سازچرخ یکاف زیشن ر کف 21

  ... نارنجی نارنجی نارنجی سازچرخ یکاف زیشن ر کف 22

 13،طرح344: 1379استروناخ  ظیغل روشن ياقهوه روشن ياقهوه روشن ياقهوه سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 23

 4طرح ،344: 1379استروناخ  ... نخودي نخودي نخودي سازچرخ یناکاف زیشن ر لبه 24

 su0122-111، طرح144: 1391عسکري، چاوردي

 4طرح ،342: 1379استروناخ  ظیغل نارنجی خاکستري نخودي سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 25

 13طرح ،340: 1379استروناخ  ... نارنجی نارنجی نارنجی سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 26

 6طرح ،338: 1379استروناخ  ظیغل ياقهوه کم رنگ ياقهوه نارنجی ياقهوه سازچرخ یکاف زیشن ر لبه 27
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 برایند

 محققانیهاي بررسی ۀگونه که پیشتر اشاره شد نتیجهمان
ز ااستروناخ و دیگران در پاسارگاد هیچ نشانی  چون هرتسفلد،

هاي بخش فقطو  نشان نداده پارسی وجود ساختار کامل شار
و  هاي سلطنتیاخـک املـ، شنشیناهـنشین و شمـاکـح

 در این ،نظیر آرامگاه و پردیس هاسازهاي مرتبط با آنوساخت
  شده است.محدوده شناسایی 

هاي اخیر دوباره اي طی سالجادهمیان ۀشناسایی محوط 
ها . بر اساس بررسیکردشهر یا شار پاسارگاد را مطرح  ۀفرضی

غله و  ةار ذخیرـادي (انبـارکرد اصلی این محوطه اقتصـک
شیاء ساختارهاي معماري و آثار و ا بررسیدر  وسازي) بوده سفال

 .)5 طرح و 17 شکل( تأیید شده استآمده این موضوع دستهب
ش با بخرا توان ارتباط این محوطه می اهبا توجه به یافته 

 :کردصورت زیر بیان ه نشین پاسارگاد بشاه

 

نشین بخش شاهزیاد از  ۀاین محوطه با توجه به فاصل 
تواند بخشی از شهر ) نمی18 شکلنیم کیلومتر) (و(پنج

اي گونههشناسی شهر یا شار پارسی بپاسارگاد باشد، زیرا ریخت
هاي مختلف آن مثل ان بخشـبوده که پیوستگی مکانی می

 شده است.... مشاهده می نشین، شار میانی وبخش حاکم
نشین پاسارگاد شاهبا بخش  را هرچند ارتباط این محدوده

اي جادهمیان ۀکه محوط را، این موضوع ،توان نادیده گرفتنمی
با توجه به ، انی پاسارگاد بودهـشهر باستبافت اصلی از  یبخش

 توان پذیرفت. زیاد نمی ۀاصلـف

 ۀکارکرد محوطتوان میگیري نهایی وان نتیجهـعنه ب 
نشین براي بخش شاه یپشتیبان هاياي را فعالیتجادهمیان

اش) پذیرفت. زیرا اقامت عنوان اقامتگاه شاه و خانوادهه پاسارگاد (ب
سیسات و أتاي از مجموعهمدت شاه و اطرافیانش به چند کوتاههر

 داشته است.  نیازهاي صنعتی کارگاه و انبار آذوقه مانند خدمات

 
 )1388کردشولی، در عکس هوایی (زارعی ياجادهانیمحوطۀ م يشنهادیم پیط عرصه و حر. اجراي پالن و خ17شکل 
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 )1388کردشولی، (زارعی ياجادهانیمحوطۀ م يشنهادی. طرح محوطه و حرایم پ5طرح 

  

 
 )1391نشین پاسارگاد (کرمی، اي نسبت به محوطۀ شاهجادهموقعیت محوطۀ میان. 18شکل 
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 سپاسگزاري 
کارشناسی ارشد  ۀناماین مقاله برگرفته از پایان مطالب

 هاي استاد گرانقدریکه با راهنمای است نگارنده(فرهاد زارعی)

تدوین شده است. فرزاد مافی (دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر) 
را به  مقالهاین  دریغ آن استاد گرامی،ضمن تشکر از زحمات بی

م. کنمیتقدیم  ایشان

 

 منابع فهرست 

فارسی )الف

د یحم ۀ، ترجمپاسارگاد ،)1379استروناخ، دیوید (
 راث فرهنگی.یانتشارات سازمان م ،دي، تهرانیشهبیخط

گزارش مقدماتی کاوش  ،)1385اسدي، علی و باربارا کایم (
انی مرکز اسناد پایگاه میراث جه ،، پاسارگادتنگ بالغی 64 ۀمحوط

 پاسارگاد.

 ۀ، ترجمرانیپرواز بر فراز شهرهاي ا ،)1376خ (یت، ف. اریاشم
 راث فرهنگی. یانتشارات سازمان م ،گر، تهرانشهیآرمان ش

کی به روش یزیبررسی ژئوف ،)1388پور، بابک (امین
اي جادهانیرامون تپه میهاي باستانی پسنجی در محوطهسیمغناط

 اد.مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگ ،، پاسارگادپاسارگاد

ک در یزیهاي ژئوفیبررس ،)1381ستف بنش (یبوشارال، رمی و کر
ش ین همایمقاالت نخستمجموعه، 1999-2002پاسارگاد 

 ةپژوهشکد ،ران، به کوشش مسعود آذرنوش، تهرانیسنجی در اباستان
 راث فرهنگی کشور.یشناسی، معاونت پژوهشی سازمان مباستان

 ،)2003خانی و کریستف بنش (بوشارال، رمی؛ کوروش محمد
، ت مشترك ایران و فرانسه در پاسارگادئگزارش مقدماتی هی

 مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد. ،پاسارگاد

انتشارات  ،، تهرانشار تا شهراز  ،)1386حبیبی، محسن (
 دانشگاه تهران.

ترین پایتخت کشور قدیمی ،پاسارگاد ،)1355سامی، علی (
 انتشارات نوید. ،، شیرازایران

شناسی گزارش بررسی باستان ،)1383کردشولی، فرهاد (زارعی
 رگاد.مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسا ،پاسارگاد، مشهد مرغاب

شناسی گزارش بررسی باستان ،)1384کردشولی، فرهاد (زارعی
 رگاد.مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسا، ، پاسارگادشهردشت سعادت

 ۀزنی محوطگزارش گمانه ،)1388کردشولی، فرهاد (زارعی
مرکز اسناد پایگاه  ،پاسارگاد ،هاي پیرامون آناي و محوطهجادهمیان

 میراث جهانی پاسارگاد.

 یاختـشنانـباست ۀمطالع، )1390اد (ـکردشولی، فرهیـزارع
کارشناسی  ۀنام، پایانپاسارگاد 2 ياجادهانیم یهخامنش يهاافتهی

دانشگاه آزاد  ،ادبیات و علوم انسانی ةدانشکد ،گروه علوم انسانی ،ارشد
 واحد ابهر. 

گزارش   ،)1386رضا کرمی (کردشولی، فرهاد و حمیدزارعی
مرکز  ،، پاسارگاددیشناسی فاز دوم شهرستان خرمببررسی باستان

 اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد.

گزارش  ،)1393رضا (کردشولی، فرهاد و کرمی، حمیدزارعی
 ،د، پاسارگابید پاسارگادبنه تا چاهشناسی جنگل گودبررسی باستان

 مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد.

شناسی منابع و مدارك باستان ،)1391رضا (کرمی، حمید
کارشناسی  ۀنام، پایانهخامنشی ةمدیریت آب دشت پاسارگاد در دور

نشگاه آزاد ادبیات و علوم انسانی، دا ةارشد، گروه علوم انسانی، دانشکد
 تهران مرکز.

 ،)1385ري (یفرانچسکو کالپیررضا و یچاوردي، علعسکري
مرکز  ،پاسارگاد شناسی تل تخت پاسارگاد،گزارش کاوش باستان

 اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد.

شناختی استانبگزارش  ،)1391رضا (چاوردي، علیعسکري
راث مرکز اسناد پایگاه می ،، پاسارگادجمشیدتخت ایوان کاخ شورا 
 جهانی پاسارگاد.

 ،)1383رضا و پیرفرانچیسکو کلیري (علیچاوردي، عسکري
 د،، پاسارگاتنگ بالغی 77 و 76 ۀگزارش مقدماتی کاوش محوط

 مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد.

گزارش مقدماتی  ،)1385ال (رتقی و رمی بوشاعطایی، محمد
اث مرکز اسناد پایگاه میر ،بالغی، پاسارگادتنگ 34 ۀکاوش محوط

 جهانی پاسارگاد.

مرکز اسناد  ،پاسارگاد ،)1388معیارهاي ثبت جهانی پاسارگاد (
 پایگاه میراث جهانی پاسارگاد.
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هخامنشی  ةشناسی دورباستاندر  که منشأ خدمات ارزنده، به یاد علی سامی
 بود.

  چکیده

شناسی دوران تاریخی ترین مباحث بنیادي در باستاناز مهم
که کمتر مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته،  ،ایران

حدي است که آبیاري و کشاورزي است. اهمیت این دو مقوله به
. در این اندههاي کهن دانستکشاورزي را اساس اقتصاد تمدن

کشاورزي و آبیاري  ایم مسائلی را در زمینۀکردهمقاله کوشش 
 رغمبهزیرا . کنیمم) روشن .پ 550-330هخامنشی ( ةدور

کمتر به  ،1در مورد تاریخ و تمدن هخامنشیهاي علمی پژوهش
مباحث کشاورزي و آبیاري هخامنشیان در ایران پرداخته شده 

شواهد و مدارك  بررسینخستین بخش از  مقالهاست. در این 
هخامنشیان  شاهنشاهیمرتبط با کشاورزي و آبیاري در مرکز 

و برخی از نظریات ۀ رود کُر و سیوند مطرح ضیعنی حو
شناخت اهمیت کشاورزي و پژوهشگران بازبینی شده و به قصد 

هاي داده، از »پاسارگاد ـ حوزة فرهنگی پارسه«آبیاري در 
جمشید و تخت  هايهنبشت، برخی گِلیختشناباستان
هاي اي از دادهزنجیره هاي مورخان یونانی استفاده شده وگزارش

از  تردرك مناسب است که به دست آمدهمرتبط با یکدیگر 
  کند.ممکن می عهد هخامنشیدر  را آبیاري و کشاورزي

شناسی، کشاورزي و آبیاري، باستان واژگان کلیدي:
 هخامنشیان، فارس.

                                                           
 هاي یونانشناسی کالسیک، دانشگاه آتن و مرکز پژوهشي باستانتردک *
 Weber and Wiesehöfer 1996. رك. 1
 :Wiesehöfer 2001و  1386. براي تاریخ و تحوالت امپراتوري هخامنشی رك. بریان 2

310-311  
 هاي تاریخ هخامنشی دانشگاه گرونینگِن جلدي کارگاه14. براي نمونه رك. مجموعۀ 3

 پ.م) 550-330هخامنشی ( دورة

هخامنشیان در دورة جهان باستان  شاهنشاهیترین بزرگ
هاي پس از فتوحات کوروش بزرگ در سرزمین و شکل گرفت

بابِل و سپس از جمله رودان میان و )پ.م 546آسیاي صغیر ( 
یکم تثبیت  تسخیر مصر توسط کمبوجیه و اصالحات داریوش

پاسارگاد و  2ایجاد کرد کهننظیري در جهان دگرگونی کمو  شد
ریزي در پارس پیهخامنشیان جمشید دو پایتخت مهم تخت و 

به صورت جامع را  این دورة مهم تاریخیشدند. تاریخ و تمدن 
اي که دوره 3،اندکردهرسی برپژوهشگران متخصص این دوره 

امپراتوري « را ، آنهخامنشی ۀ دورةپژوهشگر برجست ،وردنبورخ
آتش به جمشید و تخت تسخیر داند و با می 4»ینیافتندست

به پایان م .پ 330اسکندر در سال  به دستکشیدن آن 
  رسد.می

 و بیان مسئله درآمد

گیري در شکل 5هاي آبیارينقش نظامرسد به نظر می
بوده تر مهماز سایر عوامل محیطی اندازهاي باستانی چشم
هاي غیر طبیعی براي واقع آبیاري به معنی فعالیتدر است.

هایی تأمین آب محصوالت کشاورزي و باغی در سرزمین
هاي بزرگ در وابستگی تمدناست که بارندگی کافی ندارد. 

هاي آبیاري پیچیده ها و شبکهخاورمیانۀ باستان به نظام
 ازآبیاري تر بودن مهمبحث پیچیدة اثبات شده و م

)The Achaemenid History Workshops( ترجمه و  فرمرتضی ثاقب اًکه اخیر
 منتشر کرده است. آن را انتشارات توس

4. Elusive Emp 
-71: 1374؛ سعیدي 1350ارزیابی کلی آبیاري در ایران باستان رك. رضا و دیگران  براي .5

 ).ĀBYĀRĪ: Encyclopaedia Iranica, Online Edition؛ (84
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دیک باستان خشک خاور نزهاي نیمهدر سرزمین 1کشاورزي

ونی ویلکینسون ـ) را تهاي شوشان، دهلراندان، دشت(میانرو
دقت را هم بهمحیطی ایی و زیستـرافیـوامل جغـع وتحلیل 
). نقش منابع Wilkinson, 2003: 71-99است ( کردهارزیابی 

در رشد و شکوفایی استقرارهاي ها و نحوة مدیریت آنآبی 
سایر عوامل در نقش تر از گیرشهري در خاور نزدیک چشم

پ.م  یکم ةدر هزار هاي نخستین بوده است.گیري تمدنشکل
هاي کوچک و بزرگ هاي بزرگ خاور نزدیک شبکهامپراتوري

کشاورزي  ۀبرداري و توسعبهره به قصد را یاريهاي آبکانال
بابل نو  ةاز استقرارهاي دور یگسترش دادند. اَدمز الگوي جالب

هاي جنوبی دیاله منابع آبی در دشتبر اساس را و هخامنشی 
 Adams, 1981: 188 and( (عراق) شناسایی کرده است

figs. 39-41(هاي آبیاري دورة . با این که برخی از الگو
 ,Francfortهخامنشی در بابل و آسیاي میانه و شرق ایران (

) شناسایی شده، هنوز در مرکز دولت هخامنشی 324-5 :2005
اسارگاد) چنین الگوهایی به طور جدي هاي پارسه ـ پ(دشت

است. البته سامنر بر اساس  شناسایی و بررسی نشده
هاي آبیاري مرتبط با دورة هاي پیشین مبحث سامانهبررسی

، که در )Sumner, 1986: 4-13( هخامنشی را مطرح کرده
 ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. 

هاي ابتدایی و شیوهبرداري از زمین یا الگوها هاي بهرهروش 
کشاورزي و آبیاري پیش از تشکیل حکومت هخامنشیان در 

ال در ویژه در حوضۀ رود کر به کار رفته است. براي مثفارس و به
زي تاریخ، برخالف باکون الف که ساکنانش با کشاورازفارس پیش

هاي اي از معشیت کشاورزي آشنا بودند، شواهدي از کانالو گونه
)، با این Alizadeh, 2006: 95ایی نشده است (آبیاري شناس

کرانۀ چپ  پ.م) در 2200-1650حال در دورة کفتري (حدود 
رود کر افزایش مشهود تولیدات کشاورزي و پیشرفت فنون 

 ;Sumner, 1974: 158, fig. 1دهد (آبیاري ابتدایی رخ می

Miller, 1990: 80-82  1; Potts, 1999: 155 .( 

                                                           
هاي متفاوتی مطرح شده (علیزاده شناسی نو تاکنون نظریهدربارة منشأ کشاورزي در باستان. 1

توان در مورد محل پیدایش کشاورزي در خاور نزدیک اظهار نظر طور قطع نمی)، و به1374
سال پیش عنوان  11500هاي جدید تاریخ کشاورزي خاور نزدیک حدود کرد، ولی در پژوهش

شناس میالدي باستان اي دهۀ پنجاههدر نخستین سال 
می تا  28( 1951واندنبرگ، در دو فصل تابستان  بلژیکی لوئی

هاي کمین، آگوست) دشت 3می تا  23( 1952جوالي) و  17
خفرك علیا و سفلی، توابع (ارسنجان)، مرودشت، رامجرد و 

هاي ها به حفر گمانهکربال را بررسی و در برخی محوطه
 Vanderرا منتشر کرد ( نتایج اولیۀ آنآزمایشی اقدام و 

Berghe, 1952; 1954 اگر چه او بر شناسایی و تدوین .(
تاریخ دشت مرودشت متمرکز ازهاي پیشگاهنگاري فرهنگ
هاي هخامنشی را نیز بررسی و معرفی کرد. بود، برخی محوطه

شناسی باستانهاي او در بخشی از کتاب مشهورش ادامه بررسی
 منتشر شده است. 2نایران باستا

ی منسجم شناختهاي باستاندو دهه بعد بررسیحدود  
) در حوضۀ رود کر انجام و به 1928-2011ویلیام سامنر (
تر الگوهاي استقراري و گاهنگاري حوضۀ رود کر شناخت کامل

جمشید تخت اطراف  محوطۀ هخامنشی 25منجر شد. سامنر 
) و با اضافه Sumner, 1972: 268; cf. 50را شناسایی کرد (

شدن چند محوطۀ استقراري، سامانۀ آبیاري و راه سنگفرش 
)، و باالخره با Sumner, 1986: 3محوطه ( 39ها به تعداد آن

هاي معماري تعداد احتساب چند معدن هخامنشی و یافته
 42هاي هخامنشی دشت مرودشت به ها و محوطهاستقرارگاه

 .Sumner, 1994: fig. 1 and Table 1; cfمحوطه رسید (

Boucharlat, 2003: 263 ،پس از بیست سال وقفه .(
هاي رود کر و در دره 1374هاي عباس علیزاده در سال بررسی

ل محوطه با سفا 39ناحیۀ شمال غربی دشت به کشف 
مربوط به دورة پس از  هخامنشی منجر شد، که به نظر وي
پ.م) است  520حدود کمبوجیه یعنی زمان داریوش یکم (

ها فقط در این بررسی). 1-8 ؛ رك. جدول72: 1376(علیزاده، 
شیوة آبرسانی هخامنشی به صورت اجمالی اشاره  سامنر به دو

جمشید اهمیت تخت هاي نبشتهکرده، در حالی که گل
دهد. ما هم در کشاورزي و آبیاري دورة هخامنشی را نشان می

 ).Zeder 2011: 230شده است (
2. Archéologie de l'Irān ancien, Brill, Leiden, 1966.  
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اختی شواهد مربوط به ـشنانـاستـبهاي این مقاله عالوه بر داد
  ایم.متون گلی تختگاه را شرح داده

هاي در دهۀ گذشته دانش ما در مورد وضعیت استقرارگاه 
تر شده کامل پاسارگادی در حوزة فرهنگی پارسه ـ هخامنش

نی ـ شناختی هیئت مشترك ایراهاي باستاناست. بررسی
هاي هیئت نیز کاوش) و 1385خواه، بوشارال و فیضفرانسوي (

ـ ایتالیایی در اطراف تختگاه پارسه (  Αskari Chaverdiایرانی 

and Callieri, 2012 رویکردهاي جدیدي را در (
پارسه ـ پاسارگاد نشان  منطقۀشناسی هخامنشی باستان

، بالغی (رك. شبیريهاي درهدهد. در این بین کاوشمی
نیز به شناسایی  ة رود سیوندها در دامنۀ در) و بررسی1391

محوطۀ هخامنشی منجر شده است (اسدي و هارتنل  30
ة فرهنگی وز). با این حال هنوز در ح3، شکل 129: 1392

هاي مربوط به آبیاري و کشاورزي پارسه ـ پاسارگاد پیچیدگی
هاي اساسی است، که بر خالف در دورة هخامنشی از پرسش

 ظاهر چندان ساده نیست. 

در تضاد با آبیاري و کشاورزي  از مسائل احتمالی 
آنان است. اگر چه  1داري و کوچروییهخامنشیان، موضوع رمه

اساس نیاز جوامع کوچرو بیشتر تأمین مرتع و چراگاه است، که 
کشاورزي برداري از زمین یعنی موضوع بهرهاصوالً فصلی است، 

با  2.توجه هخامنشیان کوچرو بوده است به صورت دیم مورد
هاي آغاز حققانی چون سامنر ساکنان استقرارگاهاین حال م

دانند که زندگی هخامنشی دشت مرودشت را کوچروهایی می
هاي کوچرو با اند. ولی به نظر وي پارسنشینی نداشتهیکجا

جامعۀ یکجانشین بومی دشت مرودشت (شاید عیالمیان) آشنا 
هاي شدند و بر اثر این آشنایی و همچنین بر اساس برتري

 رفته توانستند به مالکیت زمینمی، اقتصادي و سیاسی رفتهنظا
شود که براي اثبات این دست یابند. سامنر همچنین متذکر می

فرضیه شواهد کافی در اختیار نیست و درك و شناخت 
هایی مانند تغییرات ناگهانی در سبک سفالگري بین پدیده

                                                           
باره رك. بند اي داشت؛ در اینداري و دامپروري در جامعۀ هخامنشی جایگاه ویژهرمه. 1

هاي مورخان یونانی مــانند استرابو و همچنین )، نوشته14 §(چهـاردهم کتیبۀ بیستون 
دانیم که عالوه بر اساس متون یونانی میبه .)Briant 1979: 142-3هاي بابلی (نامهاجاره

اه حل مرحلۀ شش (پارسیان آغازین) و هفت (هخامنشیان) را ر
او در تببین این مسئله و شناخت . دانداین مشکل می

هاي هخامنشی دشت مرودشت با سؤاالت دیگري مانند محوطه
موضوع کمی جمعیت در این دوره مواجه شده و فرضیاتی نیز 

به این  .)Sumner, 1972: 266-8(رك.  مطرح کرده است
فرضیاتی واقع با توان پاسخ داد. درمسئله طور دیگري هم می

 مستقل جامعۀ که سامنر مطرح کرده، همزیستی دو گروه یا دو
رو در دشت مرودشت را کوچ دامپرور و نشینیکجا کشاورز

توان در نظر گرفت. گروه اول را احتماالً بومیان فارس می
دادند و گروه دوم (عیالمیان) در دورة هخامنشی تشکیل می
هاي رق به دشتعشایران کوچرویی بودند که از شمال و ش

  ).Sumner, 1994: 105فارس سرازیر شدند (

اسکان در دشت نیازي در راستاي الزم است اشاره کنیم که  
در عین پیچیدگی آبی بوده است.  تکمیل فرایند کشت و زرع

توان گفت که مسئلۀ تضاد میان کشت آبی و استقرار در می
خامنشی هاي مهم هگیري محوطهشکل از پس دشت، احتماالً

به نظر  جمشید تغییر کرده است.تخت گاد و مانند پاسار
رسد احتماالً پس از استقرار شاهان هخامنشی در می

 ها و روستاهاي بسیاريهاي پارسه و پاسارگاد، آباديمجموعه

جمشید شکل گرفته است (مقایسه کنید با: تخت در اطراف 
Sumner, 1986: Table 2(.  در تأیید این فرضیه در

هاي مورخان یونانی از سرزمین پارس به روستاها و گزارش
هاي آراکس (کُر) و شمار که در حاشیۀ روخانهشهرهاي بی

). از Tuplin, 1996: 137مِدوس (پلوار) اشاره شده است (
توان به احتمال وجود طرف دیگر از برخی متون گلی تختگاه می

-Cameron, 1948: 14ارسه پی برد (هایی در اطراف پآبادي

هاي آبیاري و کشاورزي در سیستمو توسعۀ طراحی ).  15
باستان در تکمیل و  ةخشک ایران از دورسرزمین نیمه

 ، البته در موارديثر بودهؤهاي بعد مدورهدر ي ربردابهره
شده استفاده بعد  در دورةهاي آبیاري گذشته بدون تغییر شبکه

مورد هخامنشیان جاي بحث بیشتري دارد. اگر این مسئله در  و

کردند و شاهان هخامنشی با تغییر فصول پایتخت خود را از محلی به محلی دیگر منتقل می
 ).Tuplin, 1998دادند (رك. واقع نوعی کوچ شاهانه انجام میدر

 وگوي نگارنده با عباس علیزاده. . گفت2
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توان هخامنشی نمی دورةچگونگی کشت و زرع در  ةچه دربار

برخی مدارك و شواهد  با استفاده از با اطمینان نظر داد،
 مانند س. شواهدي محسودر این زمینه تالش کردتوان می
هاي شتهبنگِلبرخی مین و توزیع آب، أهاي مرتبط با تمانهسا

 نقش ن یونانیاجمشید و روایات مورختخت و و خزانه) (بار
در را در حوزة پارسه ـ پاسارگاد و  اهمیت کشاورزيو کلیدي 

  کند.مشخص می ساختار اجتماعی هخامنشیان

 اسارگاد پ -جغرافیا و اقلیم در حوزة فرهنگی پارسه 

 تختپاسارگاد و کوهی هاي میاناین منطقه شامل دشت
از جمله . است وار/سیوندهاي کُر و پلرود ضۀحویعنی جمشید 

، ابرجاین حوزة فرهنگی کمین، خفرك، هاي وسیع دشت
 ).1 ۀ(نقش هستندکامفیروز و کربال 

ترین بزرگ یکی می این منطقهئمهم و دا ۀدو رودخان 
هاي پاالنگردي در که از کوه ،رود کُر استیعنی رودخانۀ فارس 

از که رود پلوار  دیگر و گیردشهرستان اقلید سرچشمه می
دشت مرغاب  يهاشیرین در اقلید فارس و کوهارتفاعات خسرو
دشت  ی درگیرد و پس از عبور از تنگ بالغسرچشمه می

بختگان  ۀنهایت به دریاچپیوندد و درپاسارگاد به رود کر می
درجۀ بسیار  و داراي نیریش ریزد. منابع آبی منطقه عموماًمی

 يکشاورز يهانیزم ياریآببراي  .است کربنات و نمک کم
 این و منفرد چاه قنات، از یو صنعت یخانگ مصارف و

 جنوب در آب رةیذخ مقدارشود. یم استفاده هارودخانه

 یمرویم محوطه شمال سمت هر چه به و است زیاد پاسارگاد

 یمیاقل طیحوزة فرهنگی شرا این شود. دریم کاسته آن از
 یاهیگ پوشش يالگو شبیه بهش یو ب کم كخا و جنس

 مناسب يجو يهازشیر است و زاگرس ییایجغراف ۀمنطق

 يهانیزم بهرا دشت  گسترة از یعیوس قسمت یغن خاك و
میانگین کشاورزي تبدیل کرده است.  برايمرغوب  یزراعت
 350-420هاي ساالنه حوزه پارسه ـ پاسارگاد بارش
پذیر کشاورزي دیم را در این مناطق امکان و متر استمیلی

 کرده است.

 یختشنادارك باستانم

هخامنشی مقامات دولتی در شکوفایی، رشد، هماهنگی و  ةدر دور
 مناسب هاي تولیدسازماندهی اقدامات براي دستیابی به شیوه

شت، که اس این جایگاه شاه قرار دأاند. در رداشته جایگاه ویژه
اقتصاد مبتنی بر  ۀزمین .شدبا نظارت او انجام می کارها ۀهم تقریباً 

 ها بودوسعت قلمرو گستردة آن انکشاورزي و آبیاري هخامنشی
 گرفت.که از درة سند تا رود نیل و از بنغازه تا فرارود را در بر می

 
 پاسارگاد ـ حوزه فرهنگی پارسه .1 ۀنقش
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ششم  ةمدارك ارزشمندي از میانرودان آغاز سدو اسناد  
دست آمده ههاي آبیاري بو شیوه چگونگی نظام، در مورد پ.م

)Stolper, 1994: 259, nos. 97-8 (ی ختشناشواهد باستان و
هاي آبیاري دورة هخامنشی در آسیاي مرکزي شبکهمربوط به 

 ,Francfort and Lecomte( است شناسایی شدهو سیستان 

بدون  هخامنشی ةکشاورزي در دور). احتماالً 649 :2002
و توجیه اقتصادي نداشته است. بوده ند دشوار مآبیاري نظام

مگر اینکه کشاورز به کشت دیم در مساحت کوچک بسنده 
 ، تا محصول ناچیزي برداشت کند. حقیقت این استهکردمی
دو برابرِ محصولِ دیم  دست کمر کشت آبی کشاورز د که

که باید صرف  اياما گذشته از هزینه و انرژي کرده،میبرداشت 
، سوار کردن آب روي زمین ناهموار چندان شدهمیکندن کانال 

رسد کشاورزي در مقیاس بزرگ . به نظر مینبوده استآسان 
در نظام  با حمایت شاهان هخامنشی صورت پذیرفته باشد.

منشی در داري تغییرات مشهودي در دوران هخاکیتی زمینمال
درستی نظارت هاي کشاورزي بهخاور نزدیک رخ داده است. زمین

شده و بهترین بخش متعلق به شاه بوده است می
)Dandamayev and Lukonin, 1989: 130 .( شاه هخامنشی

در سرکشی و کنترل  وبوده ها مالک اراضی پس از فتح سرزمین
تبدیل به  کرده ونظارت می منابع آبیپروژهاي بزرگ آبیاري 

: 1379بریان،  رك.( ده استشمی» م آبمُقسِ«تصویري نمادین از 
 ). Stolper, 1985: 37 no.1 ؛651-649

از  باستانی نیازمند استفادهجزئیات کشاورزي  آشنایی با 
تري در اختیار معاطالعات جا که ین علمی است،هاي نوروش

اي رشتهبراي مثال، استفاده از علوم میان .دهدمیقرار محققان 
هاي دیگر و روش شناسیگرده یا شناسیباستانگیاهانند ــم

و منظر، تحلیل و تفسیر تصاویر هوایی،  شناسیباستانمانند 
هاي روستایی، پراکنش محوطه نیز در نظر داشتن عواملی چون

سیسات مرتبط با کشاورزي و آبیاري (کانال، أها و تراه ۀشبک
 آبیاري و هايبه بررسی مستقیم نظام ،ها)سد، بند و رودخانه

در ادامه منابع  کند.کمک میباستان در دوران کشاورزي 
مرتبط با اهمیت کشاورزي و آبیاري را در دورة مطالعاتی 
  .کردبررسی خواهیم هخامنشی 

ایران،  خشککشاورزي در مناطق نیمه ۀبه طور کلی توسع 
مین آب أت برايهاي آبیاري نظام ۀارتباط مستقیم با توسع

ی محدود خاص ۀو ناحی به دورهو  هاي زیر کشت داردزمین

در در فارس هاي آبی آیا سامانه مسئله این است که. شودنمی
آیا چنین و ؟ نقش داشتهشکوفایی کشاورزي دورة هخامنشی 

 تقریباًاست؟ جواب  دوره وجود داشتهاین سیساتی در أت
توسعۀ صنعتی  مشخص و مثبت است. با این حال به دلیل

آبیاري در  مراحل اثریافتن محیطی مدرن و تغییرات زیست

با وجود شهرهاي باز دشوار است.  ۀمناطق استقراري و حوم
هاي میدانی نخستین اخیر به کمک بررسی ۀدر چند دهاین، 
دسترسی چگونگی هاي آبیاري و شناسایی شبکه ها برايقدم

ولی شده است.  برداشتههخامنشی در دورة به منابع آب 
هاي آبیاري که به دلیل استفاده مدام از شبکه این استمشکل 

از برداري آغاز بهره زمانهاي متفاوت تعیین در دوره

انتساب مسئلۀ البته  ممکن نیست.هاي آبیاري شبکه
اس ـتوان بر اساي آبیاري به دورة هخامنشی را میهشبکه

وري ابع آب یا احتمال بهرهـدوري و نزدیکی به استقرارها و من

 بررسیهمراه با این رویکرد  ها مطرح کرد. ازو کارایی شبکه
هاي مهم مرتبط میدانی و تفسیر تصاویر هوایی برخی شبکه

 پاسارگاد،فرهنگی پارسه و  ةبا آبیاري هخامنشیان در حوز
 Boucharlatبرخی پژوهشگران از جمله بوشارال و همکاران (

et al, 2012: 269-280 در دشت پارسه و قسمت علیاي ،(

هاي آبی دورة رود کر (ابرج و رامجرد) استفاده و سامانه
هاي میدانی اند. بررسیهخامنشی را بررسی و تحلیل کرده

به معرفی مدیریت  هیئت ایران ـ ژاپن در منطقۀ پاسارگاد نیز

منابع آبی هخامنشیان در درة بالغی و دشت پاسارگاد و 
 Yamauchiتقسیم آن به پنج سامانۀ مهم منجر شده است (

and Nishiyama, 2008: 213-5سامانۀ آبی  ). چند

هخامنشی را هم در ناحیۀ شمالی پاسارگاد کرمی شناسایی و 
عالوه بر این ). 3/1392کرمی و طالبیان بررسی کرده است (

 هاییبر استفاده یا فعال بودن چنین شبکههم مدارك دیگري 
صورت مجزا به این مناطق و شواهد داللت دارد. در ادامه به

 پردازیم. می
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 جمشید تخت

وب غربی حاصلخیز در جناي وسیع و بوم مرودشت جلگهزیست
ي نیز حاصلخیز در دورة هخامنشیزیاد به احتمال  ایران است.

بوده و مورخان کالسیک باروري و وفور  دشت مورد توجهاین 
 :Tuplin, 1996اند (توصیف کردهبه خوبی نعمت در منطقه را 

ویژه در در فارس و به ). وفور نعمت و رونق اقتصادي137
منطقه  ترینسالم«این محدوده را جمشید موجب شد تا تخت

-Briant 1979: 143, no. 40ند (معرفی کن» در سراسر آسیا

 اوانفر نعمت و آبادانی نگاران دوران اسالمی نیز از). جغرافی1
اند (رك. کرده زي منطقه تأکید، و بر حاصلخیبسیار نوشته

یگري در راستاي اهمیت ). نکتۀ د296-301، 1377لسترنج، 
توجهی دقتی یا بیشود، بیکشاورزي که کمتر به آن اشاره می

دهۀ سی و  در اي نخستینهاي در کاوشرشتهبه مسائل میان
جمشید بوده است، که باعث تخت چهل میالدي در محوطۀ 

تاهی کاوشگران اول و مهمی به دلیل کوشده اطالعات دست
هاي مرتبط با بقایاي کشاورزي و از جمله داده د؛از بین برو

محیط، هاي گیاهی که به بازسازي بخشی از زیستدانه
جمشید تخت در منطقۀ کشاورزي و حتی اقتصاد هخامنشیان 

 کرد. اما اکنون ناچار به استفاده ازکمک شایان توجهی می
ترین هاي تختگاه معتبرنبشتهگِلسایر شواهد موجود هستیم. 

ه مربوط به این اطالعات است. اگر چه در این اسناد ب شواهد
هاي آبیاري و کشاورزي طور مستقیم در مورد روش

ی به ترسیم چهارچوب هخامنشیان صحبت نشده، کمک مهم
اند، که در ادامه به آن گیري آن کردهکلی بحث و نتیجه

 پردازیم.می

ها توان بر اساس آنبخش دیگري از این شواهد که می 
جمشید تخت هاي آبیاري دشت دست کم مسیر برخی از کانال

هاي جهانگران دو سدة گذشته را بازسازي و پیگیري کرد، طرح
در و پاسارگاد را  جمشیدتخت اندازي از اطراف است. چشم

به  1کوستپاسکال فالندن و اوژن سال پیش  170حدود 

                                                           
 :Flandin et Coste 1851 شود. رك.دورة قاجار مربوط میها دست کم به . این طرح1

Vol. II. pls. 57 and 64; Rawlinson: 1880, pls. XXXIII. fig, 3 and XXXIX. 

هاي دهد آبراههنشان میاند، که کرده استادي تمام تهیه
احتمال به شده که میبسیاري از رود کر و پلوار/سیوند منشعب 

است.  کردهجلگۀ مرودشت را تأمین میبسیار آب کشاورزي 
در مناطق شهري و روستایی و تغییر کاربري اراضی  توسعه
و تخریب کرده کلی بههاي آبرسانی را از کانال زیاديبخش 

هاي آبراهه از از جمله ؛ها قابل شناسایی استمعدودي از آن
هاي دشت ةدر محدود اما ،جلو تختگاه پارسه خبري نیست

خت تشهر استخر و  ۀو اطراف محوط آبادحاجی و جمشیدتخت 
شهر د. کانال نوجود دارهنوز هاي بزرگ خاکی رستم کانال

 همین محوطه هاي سیوند است از شرقشاخهاستخر، که از 
به دشت  ،رستمتخت پس از عبور از محوطۀ  وشود شروع می

ها پس از گذشت سده). 1(شکل  رساندجمشید آب میتخت 
محلی است و هر ساله کشاورزان  مورد استفادهاین آبراهه هنوز 

 شود.الیروبی میبراي تسهیل جریان آب 

 
جهانی  (مرکز اسناد پایگاه میراثشهر استخر  ۀعکس هوایی آبراهه و محوط .1 شکل
 )1380 ،جمشیدتخت 

منابع آب دیگر  ،از سیوند منشعبهاي آبیاري جز شبکه 
تخت  هايدر سطح دشتها و چاهها کاریز ،سارهامانند چشمه

، که مورد استفادة وجود داردجمشید و مناطق مجاور آن 
تر به استقرارهاي هخامنشی دشت پیش .هخامنشیان بوده است

ها اشاره کردیم. مرودشت و روند بررسی و شناسایی آن



 
 
 

 
 

 
ت

ش
د

د 
گا

ار
س

 پا
ه ـ

س
ار

ي پ
ها

ور
 د

در
ی

ش
من

خا
 ه

ة
    

64 

 

ن:
ستا

 با
س

ار
ر پ

 د
ي

رز
او

ش
و ک

ي 
ار

آبی
ر 

ي ب
د

آم
در

 

   

در  پهناور مرودشت،در دشت را هاي هخامنشی راکندگی محوطهپ
و  )Tilia 1978: fig, 8تیلیا (جمشید تخت غربی  بخش شمال

 12اند. ) مشخص کردهSumner 1986: 8, fig. 4(سامنر 
جنگی، تل آجري، تل  میشی، تلۀ هخامنشی، گود گاومحوط

تل ریگی، تل درگاهی و تل  سفید، تیر، تل سنگی، تل سنگ
محوطۀ هخامنشی دیگر بر اثر گسترش مناطق  2( روباهی

 هاي هخامنشی مجموعۀمحوطه اند)،شهري از بین رفته
 ؛1، نقشه 1352شوند (رك. تجویدي وزي محسوب میفیر

). باغ فیروزي آخرین محوطۀ هخامنشی این مجموعه 14-9
است که در حین تسطیح اراضی به صورت اتفاقی در آبان 

جا انجام داد و مختصر در آن یکشف شد. تیلیا کاوش 1352
؛ Tilia, 1978: 80-1بعداً گزارش کوتاهی منتشر کرد (

ها از سایر ). این محوطه9: 1352 ،تجویديهمچنین: رك. 
تر است، زیرا تاریخ هاي هخامنشی دشت مرودشت مهممحوطه

گردد، میجمشید برتخت ها به پیش از بناي ساخت آن
جمشید نزدیک است تخت ساختارهاي بزرگ سنگی دارد و به 

شهر  کیلومتر). سامنر مجموعۀ باغ فیروزي را همان 4(حدود 
) دانسته که شامل دوازده محوطۀ Matezzišمَتَزیش (

و جنوب تخت رستم (دشت  1جمشیدتخت هخامنشی در غرب 
) در دشتی وسیع میان 2. محوطۀ تخت رستم (شکل گوهر) است

 Sرستم واقع و پالن آن شبیه به کاخ  جمشید و نقشتخت 
شکل و مربع کوروش در پاسارگاد است. بجز این سکویی دوطبقه

ساخته شده  هاي سنگی بزرگمتر با بلوك 30/11با ابعاد حدود 
چگونگی و ماهیت آن منتشر  و اخیراً پژوهش مجزایی دربارة

 .)Boucharlat Bessac and, 2010 شده است (رك.

برخی پژوهشگران در مورد احتمال وجود پردیسی هخامنشی  
 .Tuplin, 1996: 89; cfاند (در این محوطه به اتفاق نظر رسیده

Bouchrlat, 2011:566 موضوع تأمین آب پردیس تخت از ) ولی
رسد به دو ) بحثی به میان نیامده، و به نظر می3رستم (شکل 

ق صورت ممکن بوده: یکی از کرانۀ راست سیوند و دیگري از طری
 ). Shobairi, in pressآبراهۀ تخت رستم (

                                                           
هاي هاي اخیر هیئت ایران ـ ایتالیا نتایج مهمی در زمینۀ معماري نخستین سال. پژوهش1

هاي ها به صورت کاوشهشحکمرانی شاهان هخامنشی در دشت مرودشت داشته؛ این پژو
محوطۀ هخامنشی مجموعۀ فیروزي به نام تل آجري انجام شده است.  12منسجم در یکی از 

هاي فیروزي نظر سامنر این در مورد تأمین آب محوطه 
آبی بند دختر در سه کیلومتري شمال غرب  است که سامانۀ

کرده است روستاي درودزن احتماالً آب متزیش را تأمین می
)Sumner, 1986: 13-14; 27 با این حال عطایی در رد .(

» غیر اجرایی بودن«اي در مورد کنندهنظریۀ سامنر دالیل قانع
 ).101، 1392 ،آن آورده است (عطایی

 
 )1388(نگارنده، پاییز . محوطۀ تخت رستم 2شکل 

 
جهانی  ت رستم (مرکز اسناد پایگاه میراثتخ ۀعکس هوایی آبراهه و محوط .3شکل 
 )1380 ،جمشیدتخت 

تأمین آب متزیش  نحوة نگارنده نیز با نظر سامنر در مورد 
یا فیروزي (؟) مخالف است. باال آوردن و سوار کردن آب، با 

هاي فیروزي، از مسیر توجه به اختالف سطح محوطه

 Askariهاي غربی تختگاه رك. هاي جدید و جزئیات در محوطهدر مورد چگونگی روند بررسی
Chaverdi et al. 2013 . 
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پیشنهادي سامنر تقریباً غیر ممکن است. مسئلۀ تأمین آب 

جمشید را از طریق تخت هاي فیروزي و بخش غربی محوطه
تخر مربوط دانست توان به آبراهۀ شهر اسرودخانه سیوند، می

ان داشته است ـریـجمشید جتخت که به سمت تخت رستم و 
ایی ـ). عالوه بر این کندن نهره2و  1(بسنجید با شکل 

فیروزي نیز تر براي انتقال آب به سمت مجموعۀ کوچک
آباد در یک دیگر وجود چشمۀ علی محتمل بوده است. مسئلۀ

که  است جمشید در دامنۀ کوه رحمتتخت کیلومتري شمال 
 هايهرویۀ آب از سفردر چند سال اخیر به دلیل برداشت بی

زمینی خشکیده ولی مسیر عبور آب چشمه کانال نسبتاً زیر
جمشید به جا گذاشته است. تخت بزرگی رو به دشت غربی 

احتماًال این منبع مهم آب در زمان هخامنشیان بخشی از آب 
کرده است. منابع هاي غربی تختگاه پارسه را تأمین میمحوطه

جمشید در تخت گاه و مسئلۀ تامین آب تخت آب نزدیکی 
 اي دیگر منتشر خواهد شد.مقاله

هاي مهم در آبیاري و کشاورزي هخامنشی استفاده از روش 
اي براي آبیاري، بلکه روشی هاز قنات است. البته قنات نه شیو

ا بر هنآزمینی و جاري کردن هاي زیرآبمهم براي رسیدن به 
ب آو هدر رفتن جلوگیري از تبخیر  مهم هاياز ویژگی دشت و

قنات پیوند میان انسان و محیط زیست و  سطح دشت است.بر 
م عامل همکاري گروهی براي تقسیم و توزیع آب و نگهداري نظا

آبرسانی و پایۀ اصلی اقتصاد و انسجام اجتماعی در جوامع 
ف کشاورزي یا مصار برايبه مناطق دیگر  بارسال آ روستایی و

 خانگی است.

ویژه در منطقه بم هاي جدید در شرق ایران بهپژوهش 
به دست میالد ازقنات در هزاره سوم پیش احداثشواهدي از 

). با این حال برخی Fouache et al., 2015: 27-37( دهدمی
بر آن  را شناختی در دشت دهلران پژوهشگرانشواهد باستان

مربوط به هزارة دوم پیش از میالد  را قنات گیريشکلداشت تا 
برداري از ). در مورد مسئلۀ بهرهNeely, 2010: 104بدانند (

                                                           
دار را عهده یر بریان ویراستاري و سرپرستی آنکه پی پرسیکا. جلد دوم مجموعۀ ارزشمند 1

ها در جهان باستان زمینی و اهمیت آنهاي زیراست، به موضوعاتی مانند آبیاري، قنات، ترعه

(مثال رك.  قنات در دورة هخامنشی تقریباً اتفاق نظر وجود دارد
Adle, 2006(. رسانی با قنات و کانال در عالوه بر این شیوة آب

سایی و دوران عیالم نو و هخامنشی در دشت دهلران شنا
بررسی شده است. تمرکز این موضوع بر اساس دوري و نزدیکی 

هاي باستانی به منابع آب و چگونگی الگوي استقراري محوطه
 fig. 6.6 ,6-95دورة هخامنشی در نظر گرفته شده است  (

Neely, 2010:.( 

در قلمرو هخامنشیان استفاده از قنات مرسوم بوده است.  
مند هخامنشیان از موهبت قنات بهرهبه عقیدة هانري گوبلو 

). شرایط محیطی و همچنین 78-81: 1389اند (گوبلو بوده
 1حمایت حاکمان محلی نقش مهمی در توسعۀ و گسترش قنات

هزارة نخست پیش و پس از میالد داشته است  در
)Wilkinson et al., 2012: 167-9; English, 1998: 196 ؛

هاي مورخان یونانی مانند نوشته). از 80، 1393لباف خانیکی 
هاي تاریخی در مورد آبیاري در دورة سلوکی بیوس، آگاهیپلی

پ.م به نکات ارزشمندي در  210آید. وي در سال به دست می
در فالت ایران اشاره کرده  قناتزمینی یا مورد نظام آبیاري زیر

برداري از مسئله بهره رسد). به نظر میPlb.: x. 28, 2است (
قنات پس از هخامنشیان همچنان در فالت ایران ادامه داشته 
و این نظام آبیاري به مناطق دیگر در خاور نزدیک گسترش 

 ,Bickerman, 1981: 13, no. 2; Briant یافته است (رك.

ها بسیاري از ان داده که سلوکیـهاي اخیر نش). پژوهش2001
 ,Apergisد (انداري را از هخامنشیان تقلید کردهامور کشور

). احتماالً سنت کاریزداري نیز از هخامنشیان به 2008
 سلوکیان منتقل شده است. 

هاي فراوان در حوزه پارسه ـ قناتوجود رشته رغمبهاما  
پاسارگاد، مطالعات جامع در زمینۀ الگوهاي استقراري مرتبط 

در با این حال با قنات در دورة هخامنشی صورت نگرفته است. 
االي ـدرست ب جمشیدتخت ال ــري شمـومتـیک کیل

قنات باستانی که بخشی از آن در سنگ کوه  «آباد علیچشمه

ویژه در دورة هخامنشی اختصاص دارد. به نظر او احتماالً این سیستم را هخامنشیان به به
 ).Briant 2001اند (یونانیان عرضه کرده
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کنده شده است و به سوي مغرب جریان دارد، حکایت از یک 
نماید. در این می دورة مسکونی بسیار درخشان در این ناحیه

: 1352(تجویدي،  »پیوندند...نات و چاه به هم مینقطه آب ق
ا به دورة هخامنشی ساده هانتساب این قناتطور که همان). 16

منطقی به نظر ها به این دوره نیز آن ابنتسعدم ا نیست،
از اده ـاستف انامنشیـهخدر زمان  . به احتمال زیادرسدنمی

زمینی بخشی اساسی در ابع آب زیرـو منات مورد توجه ـقن
). Shobairi, in pressاست (نظام زندگی روستایی بوده 

 هاي جدي دارد وشناسی قنات در ایران نیاز به بررسیباستان
هاي پارسه ـ پاسارگاد را باید در شناسی قنات در دشتباستان

 پیگیري کرد.دیگري  مقاله

 
 )1392کوه رحمت (نگارنده  ۀدید از دامن ،جمشیدتخت . دشت 4شکل 

 پاسارگاد 

ها و مناطق مرتبط با پاسارگاد از دشتشناختی بررسی باستان
)، به دلیل آبگیري سد 1383تا  1387اوایل دهۀ هشتاد (از 

کی درة بالغی ینزدسیوند در درة بالغی اهمیت خاصی یافت. 
 یفرهنگـ  یخیانداز تاربه پاسارگاد و واقع شدن آن در چشم

و پارسه ارتباطی میان پاسارگاد  مهم صورت گذرگاهبه را  آن
 بخشیهاي نجاتکاوش است. شده آنورده و باعث اهمیت در آ
شناسی فارس باستاندر اهمیت ویژه  هدر در اینگذشته  ۀده

 را تاریخ تا اسالمیازاز دوران پیشجدید  يشواهد داشت، زیرا
). 1391 ،شبیري رك.( کرددر جنوب غربی ایران آشکار 

                                                           
کیلومتري جنوب شرقی ارسنجان و  31. عالوه بر این کالیس از یک بند خاکی دختر در 1

). پیش از Kliess, 1992: 14کند (شمال دریاچۀ بختگان به عنوان بند هخامنشی یاد می
اند کالیس برخی پژوهشگران ایرانی بند دختر بختگان را مربوط به دورة آل بویه معرفی کرده

هاي باستانی زیادي در درة بالغی و دشت پاسارگاد محوطه
گزارش مربوط به دورة هخامنشی  ۀدو محوط و کاوششناسایی 

فراوان در وجود منابع آب ). 134: 1383 ،(عطاییشد 
مین و هاي مرتبط با محوطۀ باستانی پاسارگاد مسئلۀ تأدشت

مدیریت آب را در این ناحیه به یکی از مسائل مهم 
 هاي دهۀخامنشی تبدیل کرده و کاوششناسی دورة هنباستا

گذشته به شناخت بهتر تأمین آب و مدیریت آن منجر شده 
سال پیش سر  100است. این رویکرد را نخستین بار در حدود 

بررسی کرده است. وي هنگام عبور از دشت  پرسی سایکس
پاسارگاد بقایاي سدي هخامنشی را در تنگ کمین شناسایی 

در ارتباط » جوي دختر«دة او با کانال بزرگ یبه عق کرد، که
این جوي  .داده استبوده و آب را به اطرف پاسارگاد انتقال می

متر ارتفاع دارد  6متر عرض و بیش از  30خاکی بزرگ حدود 
)Sykes 1921: 107 سدهاي هخامنشی منطقۀ پاسارگاد را .(

و بررسی  میالدي ولفرام کالیس شناسایی 90و  80هاي در دهه
در دشت پاسارگاد  از وجود هشت سامانۀ آبی هخامنشی کرده و

 ,Kliess( 1داده استو محدودة شمال شرقی رود پلوار خبر 

2015: 94, Abb. 242.(  

سد «به نام  را، یکی از این چند سامانههاي اخیر در سال 
 ۀدر نزدیکی تنگ حنا و در شمال مجموع» سمیانیا  چمیان

 ودر دو فصل کاوش  هفرانس ـ مشترك ایران هیئت ،پاسارگاد
 درتاکنون که  کردآشکار  را ساختار بسیار ارزشمندي از سدي

لح کاوشکران بر اساس نوع تکنیک و مصا و ایران سابقه نداشته
را به دورة  آن 14عمر کربن نیز آزمایش نیمه رفته در بنا وکاربه

 و دیگران، (اسدي کردندآغاز هخامنشی (کوروش بزرگ) منتسب 
این از  ).De Schacht et al. 2012: Tab. 1؛ 135: 1387
ها ها و آشوريیکم پیش از میالد اورارتویی ةدر هزار فناوري

هاي هو بهبود سامان هاما هخامنشیان در توسع کردند،میاستفاده 
کاربري این ). Kleiss, 2012; and 2015: 94آبی کوشیدند (
فصل بهار عنوان  طغیان احتماالًبند در فصول سد نوعی سیل

 ). De Schacht et al. 2012: 105شده است (

). اظهار نظر کردن از روي تصاویر و تأیید 160و  159، شکل 230: 1350(رك. رضا و دیگران
 یا تکذیب نظریات مربوط به بند خاکی دختر دشوار است.
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 سارگادپا اطرافژاپن در  ـ ت مشترك ایرانئهاي هیبررسی 

هاي کوچک و بزرگ شامل شبکۀ وسیعی از وجود سامانه
 ةدر دور را انتقال آب ورتبط با مدیریت ها و منابع آبی مکانال

 ,Yamauchi and Nishiyama( اثبات کرده است هخامنشی

2008: 213-5.( 

بوشارال بحث در مورد کاربري ساختار دختربر درة بالغی  
هاي شاهی به مجموعۀ باغ را به عنوان کانال انتقال آب

مطرح و در چند مقاله از آن دفاع کرده است  1پاسارگاد
)Boucharlat, 2011: 567; Wilkonson et al. 2012: 

سی میدانی دقیق و شناسایی مجراهاي برر عطایی با). 165
تر موسوم به دختربر و بخش دیگري به نام راه شاهی، کوچک

بازبینی و تحلیل کرده است. نظر وي خالف  را این دیدگاه
 :Stronach, 1978نظر استروناخ در مورد معبر بودن (

)، و همچنین خالف عقیدة بوشارال در مورد 167–166
بر است. عطایی ن مجراهاي دخترکانال آبرسانی بودکاربري 

بر را نمایانگر وجود پردیس شاهی دو پدیدة راه شاهی و دختر
سنگی آبراهۀ شهریاران هخامنشی و مجراهاي دختربر را 

) 61ـ64، 1385داند (رك. عطایی درون پردیس شاهی می
پذیرد، اما مسئلۀ مبهم چگونگی نگارنده نظر عطایی را می

 پاسخ کامالً که بر است،دختر هايسوار شدن آب بر مجرا
دانیم که اختالف سطح روشنی به آن داده نشده است. می
). 4متر است (شکل  15رود پلوار و ساختار دختربر حدود 

بر هاي دخترآمده که وارد کانالحدي باال میپس باید آب به
برهاي ها آب دخترکشفیات ژاپنی براساس با این حال 2.شود

خارج از تنگ تأمین و از یک دختربر به  ايشرقی از چشمه
شده است. این شواهد دختربر دیگر با کانال رسی سوار می

 Atai andهاي اخیر بالغی اثبات شده است (در کاوش

Boucharlat, 2009.(  
                                                           

هاي شاهی کوروش در پاسارگاد، رغم اهمیت مسائل مرتبط با تأمین آب و معماري باغ. به1
ین مقالۀ مهم استروناخ بوده ایم. این موضوع دستمایۀ چنددر این نوشتار به این مورد نپرداخته

  ). Stronach, 1994است (براي مثال رك. 
ویژه در منطقۀ فارس مرسوم بوده است. نخست احداث . دو روش در آبکشی سنتی ایران به2

اي وجود رودخانه امکان تخریب هر سازه رود بند روي پلوار است. در این روش به دلیل طغیان
شده به نام گاوچاه ها استفاده میها و چاهکنار رودخانه یا چشمهدارد. روش دیگر که بیشتر 

چاه براي باالکشیدن آب گزارش گاو 267خورشیدي در مرودشت  30مشهور است. در دهۀ 

 دررا آبیاري  ۀبند تاریخی و شبکچند جدید ي هابررسی 
رمی ست (کنمایان کرده او کمین پاسارگاد  ،هاي مرغابدشت

کرمی با ثبت دقیق و . )225-231؛ 234: 1393 ،و طالبیان
بررسی پیمایشی مسیر مناطق شمالی و شرقی و جنوبی 

ها و لها را با کاناپاسارگاد موقعیت بندها و چگونگی ارتباط آن
 ، نقشه1393 ،کرمی و طالبیانمنابع آبی وارسی کرده است (

 بودن همۀهخامنشینوز شواهد مستندي دال بر ولی ه )،10
 ها به دست نیامده است.سامانه

 
 )1392هاي اطراف، دید از جنوب (نگارنده مجموعه پاسارگاد و دشت .5شکل 

چندین محوطه و استقرار مهم هخامنشی که در دشت  
 روستاي ابوالمهدي،شامل چشمه کمین شناسایی شده

موشکی، تل قصر دختر و  تل آباد،اسالمتپه ابوالمهدي،
است. محوطۀ تل قصردشت در جنوب غربی  آبادرحمتتپه

در دشت کمین  مهمیهخامنشی  هايپاسارگاد نیز استقرار
شناسی قرار گرفته هاي باستان، که اخیرا مورد کاوشداشته

 ). این محوطه در2و1شکل  :90، 1384 ك. عطاییراست (
ها گاههخامنشی از لحاظ وسعت و استقراردورة هخامنشی و پسا
درصد از  40به طوري که تقریباً بیش از  اهمیت داشته است.

شده از سطح تپه را به این ادوار آوريهاي جمعمجموعه سفال
تخت شده از باروي هاي گزارشکنند، که به نمونهمنتسب می

ها در فارس در حاشیۀ رودخانهه دهندة استفاده از این شیوهاي تاریخی نشانشده و گزارش
هاي مستند مبنی بسیاري از مناطق ایران نشانه ). در191ـ2: 1378بوده است (رك. جواهري 

 يبر رو یرانینقاش ا کی يمثال در دوره صفوچاه وجود داشته، برداري از شیوة گاوبر بهره
 ه.ق است. 1199که مربوط به سال  دهیگاو چاه را کش کی ریدر مسجد اصفهان، تصو يوارید

ها گزارش کرده است (رك. گسترة باغم کاربرد گاوچاه را در  1632-68 هايتاورنیه در سال
 ).193: 1378جواهري 



 
 
 

 
 

 
ت

ش
د

د 
گا

ار
س

 پا
ه ـ

س
ار

ي پ
ها

ور
 د

در
ی

ش
من

خا
 ه

ة
    

68 

 

ن:
ستا

 با
س

ار
ر پ

 د
ي

رز
او

ش
و ک

ي 
ار

آبی
ر 

ي ب
د

آم
در

 

   

). عالوه بر این طی 97-8: 1394 ،شبیه است (عطایی جمشید
-TQA66کاوش معماري دورة هخامنشی در تل قصردشت (

هاي سوخته تأیید شده ود دانههاي مبنی بر وج) و داده67
قصردشت و دشت  محیط اطراف تلبنابراین زیست 1.است

بوده و سفال و معماري مرتبط با دوره  وسیع کمین مناسب
هخامنشی در تل قصردشت اتفاقی نیست. اگر چه چندین 
، محوطه هخامنشی دیگر در دشت وسیع کمین شناسایی شده

دشت را ندارد و به کدام اهمیت و وسعت تل قصریباً هیچتقر
رسد دشت کمین به لحاظ کشاورزي در دورة نظر می

 هخامنشی مورد توجه بوده است.

جمشید نام کمینوش تخت هاي نبشتهدر گل 
»Kamenuš «که به لحاظ کشاورزي  2،آمده باردست کم پنج

ارفعی  اي مهم در دورة هخامنشی و محل پیشنهاديمنطقه
 ,Arfaeeبراي کمینوش هخامنشی دهستان کمین است (

توان قصردشت را کمینوش ). به عقیدة نگارنده می60 :2008
دشت و هم خامنشی پیشنهاد کرد، زیرا هم قصردورة ه

کمینوش به لحاظ کشاورزي مورد توجه هخامنشیان بوده است 
)Shobairi, forthcomingهاي ). ولی فقط با کاوش

توان درستی و نادرستی این پیشنهاد تر در محوطه میگسترده
 را سنجید.

 خفرك 

شناسیم، به صورت میاي که امروزه به نام خفرك منطقه
این  جمشید نیامده است.تخت هاي نبشتهمستقیم در گل

 است و به دو مرودشت شهرستان هاي پهناوردهستان منطقه از
به  شمال در دهستان این 3.شودناحیۀ علیا و سفلی تقسیم می

 توابع به دهستان خاور کمین، در دهستان و سیوند ارتفاعات
 و رحمت کوه و جمشیدتخت  به ارتفاعات ارسنجان در جنوب

سیوند  رودخانۀ و به تنگه باختر شمال شرقی مرودشت و در

                                                           
 تقی عطایی.وگو با محمد. گفت1
 .1228PF ,جمشید آمده است (نبشتۀ عیالمی تخت. نام کمینوش دست کم در ده گل2
.2357, 2280; NN 64, 40PT. ; 2003, 2001, 1997, 1959, 1941.( 
بندي اداري ـ سیاسی شهرستان مرودشت به . امروزه قسمت بزرگ این منطقه در تقسیم3

آبادي بزرگ و کوچک تشکیل  26آید. بخش خفرك از بیش از عنوان بخش سیدان به شمار می
آباد شوشتري، راهنویه و انجیره از آباد، میج و محمودآباد، سعادتشده و سیوند، فاروق، حسن

و  آشامیدنیداري است. آب گلهاند. شغل اهالی زراعت، باغبانی و ترین روستاهاي خفركمهم

 ناصري فارسنامۀعلیا در  ). خفرك1شود (نقشۀ منتهی می
فرسخ حدود دو پهناي و نیموفرسخهفت اي با درازايمنطقه

اس ـ). بر اس1556 :1378 ،اییـفستوصیف شده است (حسینی
نویسان دوران اسالمی خفرك در حومۀ اي جغرافیـهنوشته

گیرد. از حدود و حومۀ شهر استخر در شهر استخر قرار می
توان به گسترة این شهر پی برد. هاي مورخان اسالمی مینوشته
جلودر تا جلوگیر یعنی تمام عرض جلگۀ  استخر از«... 

مرودشت، ولی چیزي که معین است، از شرق تا حوالی سیدان 
هاي آباد و جنوب و شمال آن کوهو فاروق و از غرب به زنگی

). 21 :1331(سامی، » آباد بوده استو حاجی جمشیدتخت 
نگارنده چندین محوطۀ مهم دورة تاریخی را در خفرك علیا 

که دست کم سه محوطه (؟) یا اثر مربوط  4،شناسایی کرده
به دورة هخامنشی است. یکی قصر غالت یا به زبان محلی 

قالت در شمال شرقی روستاي گوگی و جنوب سیدان است. قَر
ك. محمدتقی مصطفوي (راین محوطه را نخستین بار سید

) گزارش و نه سال بعد ویتکامب 166و  19: 1343مصطفوي، 
هاي احتمالی آن منتشر کرده گزارش کوتاهی در مورد کاربري

). عالوه بر این طبق گفتۀ Whitcomb, 1969: 49است (
ستون آسیاب سیدان چند تهاهالی سیدان در باغات سر

توسط یگان حفاظت  1394هخامنشی کشف و در تابستان 
جمشید انتقال داده شد. در سال تخت فرهنگی به میراث 
نگارنده چند اثر باستانی را در شهرك فاروق و حومۀ  1382

شکل ستونی مکعبیها پایهترین آنآن شناسایی کرد، که مهم
)، که در سال 6مربوط به دورة هخامنشی است (شکل 

جمشید منتقل شد. نمونۀ این تخت به محوطۀ  1386
مجموعۀ ساختمانی مهم دورة هخامنشی ستون از یک پایه

(شهرك زراعی) شناسایی  جمشیدتخت در جنوب غربی 
زیر چاپ؛ همچنین بسنجید با  ،شده است (شبیري

 ).8، شکل 13: 1352 ،تجویدي

سارها و رودخانۀ سیوند و محصوالت کشاورزي غالت، زراعتی آن بیشتر از کاریزها، چشمه
طاووس راه شوسۀ شیراز به اصفهان از باختر و راه فرعی تخت سبزیجات، میوه و لبنیات است.

للهی در اطراف آن عبداگذرد. طوایف بنی(استخر) به توابع ارسنجان از وسط این دهستان می
 ).7ییالق دارند (از فرهنگ جغرافیایی ایران، ج 

و اثر باستانی در  هجمشید: معرفی چند محوط هایی در شمال شرقی تخت. شبیري، نویافته4
 خفرك علیا، زیر چاپ.



 
 

 
 

 

ت
ش

د
ی

ش
من

خا
 ه

رة
دو

در 
د 

گا
ار

س
 پا

ه ـ
س

ار
ي پ

ها
   

69 

ن:
ستا

 با
س

ار
ر پ

 د
ي

رز
او

ش
و ک

ي 
ار

آبی
ر 

ي ب
د

آم
در

 

  

 
 )1382ستون هخامنشی از فاروق (نگارنده . پایه 6شکل 

توان بر اساس چند اثر پراکندة هخامنشی اهمیت نمی البته 
منطقۀ خفرك را مشخص کرد، اما دشت وسیع خفرك سفلی 

نظیري از نظر تولیدات کشاورزي هاي حاصلخیز و تنوع کمزمین
هاي قنات در دامنۀ و باغی دارد. منابع آب فراوان و شامل رشته
یز تأسیساتی سار و نکوه سیاه (روزیان، فاروق و سیدان)، چشمه

هاست. هاي بزرگ انتقال آب در نزدیکی این محوطهچون کانال
و قرار داشتن  جمشیدتخت همچنین نزدیکی خفرك سفلی به 

پاسارگاد احتمال  واین منطقه در میان دو حوزة پارسه 
 کندرا در دورة هخامنشی تقویت میکشاورزي و باغداري 

 زیر چاپ).  ،(شبیري

 ابرج و رامجرد

پهناور ابرج و رامجرد، هاي هاي آبیاري را در دشتنظام اهمیت
ویژه در یعنی قسمت علیاي رود کر، طی سدهاي گذشته به

 الزم استاند. قرون نخستین اسالمی مورخان گزارش کرده
اشاره کنم که بهترین توصیف از حاصلخیز و آباد بودن 

بندها هاي ابرج، رامجرد و کربال به واسطۀ احیا و بناي روددشت
و 128 :1385 ،ده است (ابن بلخیآمابن بلخی  سنامۀفاردر 

 را به قصدی ختشناباستان هايبررسینخستین ). 125
ابرج و  هايشناسایی شواهد آبیاري حاشیۀ رود کُر در دشت

تخت هاي ت هرتسفلد در کاوشئرامجرد کارل برگنر معمار هی
. وي در داد) انجام 1314ماه (تیر 1935جمشید در جوالي 

در منطقۀ حاصلخیز ابرج و در امتداد روزة خود بررسی شش

                                                           
هاي نخستین اسالمی است. نقاط جی پی اس بند . احتماالً بناي بند گلیجان مربوط به سده1

 N & 52°27'47.08"E"48.15'12°30به شرح زیر است: 

یک و دو و بند  ةهاي برد بریدسه سازة سنگی به نامرود کر 
هاي هاي سازهاي کوتاه اندازهدر مقالهکرد و را شناسایی دختر 

هخامنشی منتسب کرد  ةها را به دورو آنسنگی را شرح داد 
)Bergner, 1937: 1,taf. 8برانگیز برد اختار بحث). س

در دو کیلومتري شمال غرب شهرك ابرج و شمال غربی بریده 
سکوي سنگی این سازه از یک  )7(شکل کوه شهرك قرار دارد 

هاي بزرگ ي با بلوكددو دیوارة عموو متر  25در  20 به ابعاد
 تشکیل شده است. دار تراشسنگی 

 
 )1392غربی کوه شهرك (نگارنده ، در شمال 1. سکوي سنگی برد بریدة 7شکل 

تیلیا از جمله ساختار سنگی توجه پژوهشگران زیادي این  
)Tilia, 1978: 90) سامنر ،(Sumner, 1986: 10ًگندت  ) و اخیرا
)Gondet, 2011: 513-5 (این پژوهشگران را جلب کرده است .

 ةرا به دور چین آنبه تبعیت از برگنر و بر اساس ساختار خشکه
خانه بیدون دنزدیکی به رو . به دلیلدهندنسبت میی هخامنش

هخامنشی بر یا آبآب نۀ توزیع سامارا برد بریده  ةکاربري ساز
تر در حالی که سطح روخانه حداقل چندین متر پایین ،انددانسته
غیر  مذکور و سوار شدن آب بر سازه بسیار دشوار و تقریباً  ةاز ساز

طرح آبرسانی بودن برد بریده را توان آسانی نمیبهاست و ممکن 
شده به صورت دیوار سنگی و آجرهاي خرد پذیرفت. رد چند پی

بند کشف پراکنده که پیشتر توسط تیلیا شناسایی شده، و 
هم دلیل دیگري در رد این فرضیه  روي رودك بیدون 1گلیجان
بر اساس کاوش در محوطه  ). فقطShobairi, in pressاست (

 ات را سنجید.باید درستی فرضی
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ل نیم کیلومتري شماوانگیز بند دختر در یکبناي شگفت 
غربی روستاي درودزن و جنوب کوه درودزن (قدمگاه) واقع 

به دلیل  1335است. بند دختر (سنگ دختر)، را در سال 
ساخت سد داریوش بزرگ، هیئتی از دانشگاه شیراز به 

 . )8سرپرستی نیکول کاوش کرد (شکل 

 
 )جمشیدتخت . بند دختر پیش از کاوش (آرشیو کتابخانۀ 8شکل 

 ,Nicolهاي نیکول منتشر شد (چند سال بعد نتایج کاوش 

پیش از  1348ماه جمشید در تیرتخت کار تیلیا مرمت ).1970
آبگیري کامل سد، بند دختر را به طور کامل از محل اصلی 

کنونی خود، یعنی محل تأسیس سد جدید برید، و به محل 
راي بدورة هخامنشی را  ). نخستین بار برگنر9ل داد (شکل انتقا

نیکول براي  پس از کاوش تر پیشنهاد کرده بود، کهبند دخ
 متأخر مغول را به دورةرو شد و آنگذاري با مشکل روبهتاریخ

). از نظر کاوشگر Tilia, 1972: 69و ساسانی نسبت داد (
هاي مناسبی براي دهآمده از کاوش دادستهاي بهسفال

هاي شد، اما عطایی بر اساس سفالگاهنگاري محسوب نمی
آمده از کاوش نیکول دورة هخامنشی را پیشنهاد کرده دستبه

 ). 98: 1392است (عطایی، 

جایی بند دختر تیلیا حاصل مشاهدات خود را در زمان جابه 
هاي اي مجزا منتشر و، بر اساس آثار تراش تیشهدر مقاله

رن ـل قـر را به اوایـد دختـهاي سنگی، بنوكـدار روي بلندانهد
 .Tilia, 1997: 332, figگذاري کرد (میالد تاریخازپنجم پیش

کاربري بند دختر نظریات متفاوتی مطرح و بازبینی  دربارة ).12

                                                           
 ,Hallockاین فعالیت ها در راستاي دریافت بذر غالت (؟) بوده است. براي مثال بنگرید به:  .1

PF. 435, 436-439, 463-468, 481-494 
 مانهیپ 180مقدار  نیشتریرا ب دیپرداخت شده در تخت جمش يها رهیهلک تناسبات ج. 2

جدید به رد نظریات گذشته منجر شده است (رك. عطایی، 
براي آبیاري مزارع و  ). احتماالً بند دختر101-99: 1392

امالك شاهی (؟) دشت میان دو روستاي درودزن و گلیجان 
)، اما مسلم است که این بناي 101شده (همان، استفاده می

آب بوده که بر رود  هخامنشی بخشی از نظام توزیع و مدیریت
 کر احداث شده است. 

 
 )1392 . بند دختر در کرانۀ چپ رود کُر، دید از جنوب (نگارنده9شکل 

 جمشیدتخت  هاينبشتهگل 

 ۀبارو و خزاننبشتۀ عیالمی در کشف بیش از سی هزار گل
جمشید به عنوان اسناد مهم اداري دورة هخامنشیان به تخت 

درك مباحث پیچیدة اجتماعی، اقتصادي، جغرافیایی و 
 در مورداکثر پژوهشگران کند. مذهبی این دوره کمک می

اتفاق  نقش آبیاري و کشاورزي در نظام اقتصادي هخامنشیان
 کشاورزي مانندمتنوع بط دقیق تولیدات ضثبت و  نظر دارند.

جمشید تخت  هاينبشتهغالت، سبزیجات، ماکیان و ... در گل
 ;Garison and Root, 2001: 29(است  مشهود

Henkelman, 2011: 2-3( . در چندین نمونه از این
هاي کشاورزي اشاره ا مستقیماً به فعالیتهنبشتهگل
حقوق به عنوان  دریافتی 2هايجیرهاز جمله به  1؛شودمی

محصوالت  ها ازآنبخش عمدة  کهکارکنان و کارگران پارسه 
 نام بسیاري از محصوالت کشاورزي ، وشودمین میأکشاوزي ت

روستا و  108و فهرستی از  جمشیدتخت حاصلخیز  ۀمنطق
شهر هخامنشی پارس و عیالم که ساکنانشان براي کار در 

 انیماک يجو برا مانهیپنجم پ کیمقدار حدود  نیو کمتر ،يمقام ادار نیباالتر ي) آرد براتری(ل
بر اساس تخصص  هارهیافزود که ج دیبا .(Hallock 1973: 320داده است ( صیکوچک تشخ

 بوده است. رییکارگران متغ تیمدت زمان، سن و سال و جنس ر،ارزش و نوع کا  ،يکار
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پارسه حضور داشتند و تعدادي از شهرها و روستاهاي حومۀ 

 ,Dandamayevشده است (را نیز شامل می جمشیدتخت 

برخی تولید اکنون نیز در دشت مرودشت ). 72-3 :1975
در  دارد.خست را جو) در سطح کشور مقام ن و غالت (گندم

هاي فراونی جغرافیاي اداري هخامنشی نام روستاها و شهرك
به پارسه ارسال  آمده است که تولیدات کشاورزي خود را

 ,Cameron, 1948; Hallock, 1969; Arfaeiاند (کرده

مین محصوالت کشاورزي مختص به یک رو تأن). ازای2008
دهد نشان میشواهدي وجود دارد که  منطقه نبوده است.

 رك.( پرداختندمیها خراج خود را با غالت برخی ساتراپی
 ,Dandamayev، همچنین 1نوشت ا، پ114: 1378کورت 

جمشید نشان تخت هاي بشتهنتعدادي از گل ).276 :1999
دهد که خارج از تختگاه کشاورزي رونق بسیار داشته است. می

سند پرداخت  وپ.م  480مربوط به سال ، که یکی از این اسناد
 ها راآنرون ـرج کَمـکه ج استارگري ـنفر ک 470دستمزد 

» کارگران کشاورز«یا  1»آوران/مقنیآب«یا » رانـبرزگ«
)، اگر متن Cameron, 1948: PTT. 14, 31( است دانسته

بوده باشد، تصویري از  تختگاهاطراف محدودة مربوط به 
به دست هاي متفاوت فرادي با تخصصاهاي کشاورزي فعالیت

 . دهدمی

نیز رونق پریشان  ۀشناسی اطراف دریاچهاي گیاهبررسی 
دهد و کشاورزي را در فارس عهد هخامنشان نشان می

در امنشی و سلوکی ـون در دورة هخـکشت زیت شواهدي از
تاحدودي این مسئله نیز . شواهد تاریخی گذاردار میـاختی
 در). Djamali et al., 2015د (بنگرید به: ـکنیید میأرا ت

هاي بزرگ پارسی و پردیس نیز بهدیگري  هايبشتهنلـگ
 اشاره شده استانبوه درختان میوه مانند انار، هلو و انجیر 

)Uchitel, 1997: 140ها بیرون از تختگاه ). این پردیس
رایج بوده و  دهد که باغداريقرار داشته است، اما نشان می

شده به آن رسیدگی میجمشید تخت یستم اداري در س
هاي در مورد پردیسالبی ـنیز مطن یونانی ا. مورخاست

                                                           
مقنیان (کسانی که در کندن کاریز خبره هستند) و  زنانآوران معادل واژة نقب. اصطالح آب1

 نژاد، پدر کاریز ایران، آن را به کار برده است.جواد صفی است که براي نخستین بار

). اگرچه Boucharlat, 2009: 48 رك.( اندنوشتهپارسی 
نظریاتی تختگاه  ۀباغچه در مجموع ودر مورد وجود باغ 

یید أرا ت ی تاکنون آنختشناشواهد باستان مطرح شده،
 است. نکرده

پی ستون سنگی هخامنشی در اطراف بند  6یا  5تیلیا از  
شود که این بناها را در یک کند و متذکر میامیر یاد می

گزارش  1923کیلومتري غرب بند امیر هرتسفلد در نوامبر 
هاي ونههاي بسیاري را، شبیه به نمستونکرده است. شالی

 اند. نبودکشف و گزارش کردههخامنشی تخت رستم، مردم 
ی گیري در مورد چگونگاهد کافی مانند تپه و سفال تصمیمشو

کند. وي بر اساس بناهاي هخامنشی بند امیر را دشوار می
شده به بناي هخامنشی دیگري به عنوان هاي خردستون

 Tilia, 1978: 85 andکند (پردیس هخامنشی اشاره می

no. 1رستمطۀ تخت یم که بخشی از محوتر اشاره کرد). پیش 
هخامنشی مورد توجه هخامنشیان بوده  نیز به عنوان پردیس

 است. 

نکات  ،هرودوت و گزنفون از جمله ،ن کالسیکارخبرخی مو 
مردم را ها) شهربانان (ساتراپ اند کهدر این مورد نوشتهمهمی 

هنگامی که دریاساالر . کردندتشویق میبه کشاورزي و باغبانی 
رود و از زیبایی باغی میهایی نزد کوروش اسپارت با پیشکش
از درختان را  بعضیگوید میکوروش  کند،در سارد حیرت می

شاه  ۀ). این روایت عالقXen. Ec. IV. 20-4( است خود کاشته
 دهد.نشان میآباد و حاصلخیز کردن مزارع  را بههخامنشی 

اي هخامنشی هاي چند مهر استوانهمایۀنقشموضوع بریان 
آداب و  راتارسوس (ساتراپی کلیکیه)  ةنقر ۀ) و سک10(شکل 

 نیز گزنفون ).1392 ،(بریانداند می رسوم کشت یا شخم زن
 ودر کتاب اقتصاد  ،به کشاورزيرا  2کوروش جوان عالقۀ

جویی آورده جنگبا برابر  ،کشاورزي و انبار محصوالت کشاورزي
 .).Xen. Ec. IV. 17( است

ن کالسیک در اکوروش جوان یا کوروش کوچک فرزند داریوش دوم است، که به گواه مورخ .2
 پ.م درگذشت. 401
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در حال شخم (؟) هخامنشی، کشاورز پارسی  ةاثر مهر سیلندري از دور. 10شکل 

 )Delaporte, 1923: pl. 91. A. 791( زدن

 یندابر

در شرایط خاص اقلیمی ایران کشاورزي بخش مهم اقتصاد و 
تا پیش از مکانیزه شدن تولیدات  ومعیشت جوامع باستانی بوده 

است.  شدهنمیاي خاصی منحصر به دوره کشاورزي تقریباً
باعث به وجود آمدن  هاي هخامنشیگستردگی سرزمین

هاي شهري و غیر شهري (روستایی) در سراسر قلمرو آنان نظام
هاي پارسه ـ پاسارگاد از مناطق مهم به لحاظ دشتشده است. 

آید. در فارس به شمار می فراوان ي منابع آبداراکشاورزي و 
  است. بودههاي هخامنشیان قلب سرزمین این منطقه

نظام آبیاري هخامنشی در دهد که نشان میشده یادشواهد  
با  هخامنشیشاهان  است.شده فناوري پیشرفته استفاده میاز 

بودن براي زندگی و مناسب  را به دلیلفارس  ۀمنطق درایت
(قلب  پارسه و پاسارگاد اند وکشاورزي به پایتختی برگزیده

هاي بزرگی چون کُر و رودخانه ۀهخامنشی) در حاشیقلمرو 
 ناحیۀپاسارگاد و  ـ هاي پارسه. دشتشکل گرفته استسیوند 

رامجرد، سه منطقۀ مهم و هاي ابرج شمالی رود کر یعنی دشت
 استهاي آبیاري در مرکز هخامنشیان نظام براي بررسی

)Shobairi, 2014: 1383هاي کانالمانده از هاي برجا). شبکه
ها در حاشیۀ رودخانهاین شده از بزرگ خاکی منشعب

ها و هاي مهم هخامنشی، و همچنین وجود قناتمحوطه
جمشید و پاسارگاد  هاي تختدر دشت هاي آبیمانهسا

 ةکاربري زمین و اهمیت کشاورزي در دور ةدهندنشان
هاي آبی منتسب به دورة هخامنشی در هخامنشی است. سامانه

با کشاورزي این دوره و کمین پاسارگاد  ةاي گستردهدشت

هاي پارسه ـ احتمال هخامنشیان در دشتبه مربوط بوده و
زراعت و تولید محصوالت کشاورزي آبی  ۀتوسعدر پی پاسارگاد 

رسد گندم و جو بیشترین محصول تولیدي به نظر می .ندابوده
زمان کشاورزان این عهد بوده و احتماالً الگوي کشت در 

کرده است. احتماًال گندم براي آبی تغییر میخشکسالی و کم
مصارف شهري و روستایی جامعۀ هخامنشی و جو براي 

تخت هاي نبشتهاست. با بررسی گل شدهمیدامپروري استفاده 
 توان این موارد را تأیید کرد. می جمشید

بخش زیادي از جیرة کارگران به صورت آرد (گندم) و جو  
 ).Hallock, 1969: cf. 17; 1973: 320شده است ( پرداخت

هاي بسیاري در اورزي نام میوهدر کنار سایر محصوالت کش
). این مسئله اهمیت Ibid, 1969ها آمده است (نبشتهگل

 بهها پرداخت دهد.باغداري را در دورة هخامنشی نشان می
 هاي کشاورزي مانند شراب،صورت غالت و فراورده کارگران به
) یا Hallock, 1973: 320هاي ماهیانه پرداخت ةآبجو (عمد

این تولیدات نیازمند کشاورزي  همۀگوسفند بوده است. 
نشانۀ توانگري  وروشمند و مدیریت صحیح منابع آبی 

و شاهنشاهی  مین بخشی از منابع اقتصاديأهخامنشیان در ت
  است. آن در فارس باستان مدیریت

ي در دشت شمالی بزرگ نظر دادن در مورد کشاوز 
حدودي دشوار است، ولی در دشت گستردة کمین پاسارگاد تا

هخامنشی وجود  شواهد مستندتر دال بر کشاورزي در دورة
توان مشخص کرد که در مانده فقط میجادارد. با شواهد بر

و سد  دشت پاسارگاد نظام آبیاري هخامنشی بر احداث کانال
سازي خاکی و سنگی و شیوة سداستوار بوده و هخامنشیان از د

 اند. استفاده کرده

دهندة وجود شناختی و تاریخی نشاناهد باستانشو 
جمشید است و به نظر تخت راف ـها و شهرهایی در اطدهکده

هاي گستردة کشاورزي رسد در حومۀ دشت پارسه فعالیتمی
هاي دقیق با این حال فقط با کاوش رونق داشته است.

توان هاي اطراف تختگاه پارسه میدر محوطه شناختیباستان
 ةدر دور رسددرستی این حدس و گمان را آزمود. به نظر می

دست کم تا  تختگاه بخش بزرگی از دشت رو به ،هخامنشی



 
 

 
 

 

ت
ش

د
ی

ش
من

خا
 ه

رة
دو

در 
د 

گا
ار

س
 پا

ه ـ
س

ار
ي پ

ها
   

73 

ن:
ستا

 با
س

ار
ر پ

 د
ي

رز
او

ش
و ک

ي 
ار

آبی
ر 

ي ب
د

آم
در

 

  
آباد و از سمت روستاي فیروزي و محدودة کناره به شمس

شمال پارسه محدودة شهر استخر و نقش رستم دست کم تا 
 دشت سرسبز جلو ه.شدکشت مید (تل قلعه) آباروستاي حسن

و نیز جمشید تخت گاه داریوش بزرگ در مدت جلوس در تخت
 نوازعالوه بر چشمگذر از منطقۀ خفرك و کمین به پاسارگاد، 

جامعۀ یکجانشین بخشی از محصوالت کشاورزي  ،بودن
 . کرده استمیمین أرا ت هخامنشی

اداري و مذهبی و داراي جمشید، به عنوان مرکزي تخت در  
هاي اقتصادي و قلب سرزمین پارس و کانون شهریت فعالیت

هخامنشیان، مصرف محصوالت کشاورزي به صورت خوراك یا 
جمشید نیز ت تخهاي عیالمی نبشتهنوشیدنی زیاد بوده و بر گل

خت شواهدي در این مورد آمده و مازاد آن به صورت دستمزد پردا
زي و آبیاري بر بخش مهمی از اقتصاد شده است. موضوع کشاور

ا بین رنتیجه باید نوعی ارتباط علنی هخامنشیان تأثیر داشته و در
 وجو کرد.هاي اقتصادي جستتوسعۀ کشاورزي و پدیده

چنین وضعیتی در بابل دورة هخامنشی نیز وجود داشته  
احتماالً بخشی از بنیان  ).Jursa, 2010: 785است (رك. 

هاي بزرگ زمیناستفاده از اقتصادي کشاورزي هخامنشیان بر 
در میانرودان و آسیاي  این مسئله زراعی استوار بوده است.

هخامنشی  آیا این وضعیت در جامعۀ تر است.صغیر محسوس
اي در تحرك تازهفارس وجود داشته؟ آیا آبیاري و کشاورزي 

آورده بود؟ در پدید جامعۀ هخامنشی زندگی اجتماعی مردم 

هاي کشاورزي قابلیت تقویت اقتصاد دورة هخامنشی، فعالیت
شناختی هاي باستانشاهی را داشته، اما به دلیل کمبود داده

توان با از جوامع روستایی و نظام الگوهاي استقراري نمی
رسد به نظر می اطمینان در این مورد نظر داد. در عین حال

تا عالوه بر کشاورزي و  هاي آبیاري گسترش یافتهنالکا
زایی در امالك شاهی، پاسخگوي بخشی از نیازهاي اشتغال

دو محور مهم کشاورزي عهد بزرگ هخامنشی باشد.  دولت
کشاورزي کافی  هخامنشی عناصر آب و زمین بوده، زمین

براي حمایت استقرارهاي یکجانشین هخامنشی در حوزة 
ها رشته وجود داشته و منابع آب فراوان و دهپارسه ـ پاسارگاد 

جمشید احتماأل به نیاز ساکنان تخت کاریز و نزدیکی به 
داده هاي هخامنشیان براي کشاورزي پاسخ میاستقرارگاه

 است.

 سپاسگزاري

در مدتی که افتخار عضویت در مرکز مطالعات علمی یونان 
)NHRFهم شد. ) را داشتم، چهارچوب نخستین این نوشتار فرا

تقی ، محمدتر هنکلمنودکتر و ،از دکتر آنتیگونی زورناتچی
براي همفکري و مشاوره در تکمیل عطایی و حمیدرضا کرمی 

فرزانه گرامی و مهرناز بردبار همکاران  همچنین از ،این مقاله
 از دکتر و پاسارگادـ  میراث جهانی پارسه ۀارجمند در مجموع

شناسی آلمان در آتن براي باستانسسۀ ؤبرانت کتابدار م
  ارسال برخی منابع سپاسگزارم.

 

 فهرست منابع

 فارسی )الف

 لیسترانج گاي تحشیه و تصحیح ،نامهفارس. )1385بلخی ( ابن
 .اساطیر انتشارات تهران، ،نیکلسون الن رینولد و

تیس  ؛انیـوروش محمدخـک ؛ی بوشارالـرم ؛علیدـاسدي، احم
، »ال پاسارگادـاي هخامنشی شمـدهـس«. )1387(د اسکات 

 .134-135 : 6د، شمارة ی، دورة جدپژوهىباستان

ررسی ــب). «1392ارتنل (ـدعلی و توبین هـدي، احمـاس
دورة  پژوهی،باستان، »ناختی درة رود پلوار، استان فارسشباستان

 .125ـ 138: 15و  14شمارة  جدید سال هفتم،

تاریخ امپراتوري هخامنشیان از کوروش تا . )1386( یربریان، پی
 فرزان روز.   ،ناهید فرغان، تهران ۀ، ترجماسکندر

 ةدربار یشاه باغبان: مالحظات ةدربار«. )1392( یربریان، پی
 ،13ج  تاریخ هخامنشیان، »مستند ةک پروندیخچه یتار

، اندازي ایرانی (مقاالتی به یاد هلن سانسیسی وردنبوخ)چشم
فر، مرتضی ثاقب ۀویراستاران ووتر هنکلمن و آملی کورت، ترجم
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 .61ـ79 ،انتشارات توس ،تهران

بررسی دشت ). 1385خواه (بوشارال، رمی؛ محمد فیض
 جمشیدتخت ، کتابخانۀ مرودشت: هیئت مشترك ایران و فرانسه

 .(منتشر نشده)

چارة آب در تاریخ ). 1378جواهري، پرهام؛ محسن جواهري (
لی ایران و گنجینۀ م زهکشی و آبیاري ملی جلد یکم، کمیتۀ فارس،

 آب ایران. 

 و هُنر درباره نُوین هايدانستنی ).1355مختار ( اکبر تجویدي،
تخت  سالۀپنج هايکاوش بُنیاد بر هخامنشی عصر شناسیباستان

 هنر. و فرهنگ وزارتتهران،  ،جمشید

، جلد يفارسنامه ناصر. )1378(حسن یرزام یی،فسا ینیحس
 .یرکبیرام ،تهران یی،منصور رستگار فساو تحشیه  یحتصح دوم،

 اکبرعلی و شوشتري امام ،کوروس غالمرضا اهللا،رضا، عنایت
 ارتوز تهران، باستان، ایران در آبیاري آب و فن ).1350انتظامی (

 .برق و آب

 ج ،المعارف بزرگ اسالمیةدایر). آبیاري، 1374سعیدي، عباس (

 المعارف بزرگ اسالمی.ة. تهران: مرکز دایر71ـ 84: 1

 تیریمد« ).3/1392(ان یمحمدحسن طالب و درضای، حمیکرم
شناسی هاي باستانپژوهش، »یهخامنش دورة در پاسارگاد منطقۀ آب

 .216ـ242: 11و  10 ةپنجم، شمار السمدرس، 

فر، مرتضی ثاقب ۀ، ترجمهخامنشیان، )1378( کورت، آملی
 ققنوس. ،تهران

، ترجمۀ ها فنی براي دستیابی به آبقنات). 1389گوبلو، هانري (
 لی. یزدي، مشهد، نشر پاپحسین پاپلیابوالحسن سروقد مقدم و محمد

 از پیش از مرودشت جلگۀ باستانی آثار. )1331( علی سامی،
 ـ ـ استخر نقش رستمهاي ما قبل تاریخ ـ تپه .اسالمی دورة تا تاریخ
 .يچاپ مصطفو .رجب نقش

بخشی در هاي نجاتکاوش«. )1391( شبیري، سیداباذر
 80مجموعه مقاالت ، »شناسی ایران: پژوهش در درة بالغیباستان

زاده و سیما میري، ، به کوشش یوسف حسنشناسی ایرانسال باستان
 .171ـ189 :ملی ةنشر پازینه با همکاري موز ،تهران

معرفی جمشید: تخت هایی در شمال شرقی نویافته« ــــــــ
 .)زیر چاپ( »چند محوطۀ و اثر باستانی در خفرك علیا

در  (؟)یرگاهی جتنگ بالغی؛ نخ«. )1385( عطایی، محمدتقی
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 بازنگري مراحل سکونتی تل تخت، پاسارگاد

 شناختیهاي باستانبر اساس کاوش
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 1 چکیده

استقراي تل تخت پاسارگاد در سال کاوش بازنگري مراحل 
 ـشناسی ایران در چارچوب برنامۀ مشترك هیئت باستان 1385

هاي ترین محوطهشد. تل تخت پاسارگاد از مهمایتالیا انجام 
ایران  در دوره شمال فارس است، که نقش مهمیباستانی 

 1341-1345 يهاکاوش سال باستان داشته است. پس از
هاي یکردهاي انتقادي متعدد به گزارشدیوید استروناخ، رو

هاي بعد، طرح موارد انتقادي شده مطرح شد. در دههمنتشر
اد لزوم بازنگري مراحل استقراري این محوطه را بیشتر نشان د

، 1380بخشی تنگ بالغی در دهۀ هاي نجاتو پس از کاوش
د هاي محوطۀ تل تخت پاسارگاهاي جدید با یافتهمقایسۀ یافته

نگاري یافت، لذا کاوش جدید با استفاده از فنون الیهضرورت 
 پیشرفته براي درك توالی مراحل استقراري و تاریخ دقیق هر

 ها در بخش شمالی تل تخت پاسارگاد انجام شد.کدام از دوره
 در روند پژوهش جدید، مراحل استقراري چهارگانۀ پیشین به

استقراري  برخی از مراحلش یافت و یمرحلۀ استقراري افزا 9
گذاري مطلق شد. در نتیجۀ این تحقیق، کربن تاریخبا رادیو

در دورة  ویژهبهتخت  هاي سکونتی تلشناخت دقیق دوره
هاي عالوه بر بازنگري کاوش ،فراهخامنشی فارس ممکن و

هاي تر دورهاخت دقیقــاسبی براي شنـپیشین، پایۀ من
بالغی گستردة درههاي هاي حاصل از کاوشسکونتی و یافته

 فراهم شد. 

 هاي سکونتی، کاوش،تخت، پاسارگاد، دوره تل واژگان کلیدي:

 شناسی.باستان

                                                           
 شناسی دانشگاه شیرازیار بخش تاریخ و باستاندانش *

 درآمد 

در حد فاصل  ویژهبهشناخت فرهنگ و تمدن ناحیۀ فارس، 
محدودة زمانی مربوط به حکومت دو قدرت مهم ایران باستان 

به عنوان  ان و ساسانیان اهمیت بسیار دارد. فارسهخامنشی
خاستگاه این دو تمدن مهم مطرح است، اما اطالعات 

شناختی از محدودة زمانی سقوط هخامنشیان تا ظهور باستان
اطالعات تاریخی  ان در فارس اندك و در اغلب مواردساسانی

ساله ناقص و مبهم است و بدون براي شناخت این دورة پانصد
ه این اطالعات توان بشناختی نمیدسترسی به منابع باستان

 اتکا کرد. 

مشکالت مربوط به این دوره، تاکنون در فارس  وه برعال 
 ف شناخت این دوره انجام نشده وشناختی با هدکاوش باستان

ن هاي فرهنگی ایمعدود اطالعات از مواد سفالی و سایر یافته
هایی است که در گذشته با هدف شناخت دوره حاصل کاوش

شده است. بخشی از این مشکل نیز به هاي دیگر انجام دوره
هاي نبود امکان استفاده از فنون تکنیکی کنونی در کاوش

پیشین و اهمیّت کمتر دادن به شناخت این دوره نسبت به 
 شود. بنابراین، تمایزهاي هخامنشی و ساسانی مربوط میدوره

مواد فرهنگی دورة فراهخامنشی از مواد فرهنگی هخامنشی 
 ویژهبهپذیر است. برخی از مواد فرهنگی و سختی امکانبه

 هاي مختلف استان فارس به دورةهاي سفالی در محوطهیافته
 یمامّا همۀ این موارد با ابها ،گذاري شدهفراهخامنشی تاریخ
 بزرگ مواجه است. 

هاي بالغی طی سه فصل در سالدره 76کاوش در محوطۀ  

 استاد بخش میراث فرهنگی دانشگاه بولونیا  **
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اسبی از ـي منرارـام شد و توالی استقـانج 1385و  1384

هاي سکونتی هخامنشی به فراهخامنشی به دست داد دوره
)Askari chaverdi & Callieri, 2009 در آن زمان، هیئت .(

شناسی ایران و ایتالیا در چارچوب فراخوان کاوش باستان
شناسی با همکاري دانشگاه بولونیا، بخشی پژوهشکدة باستاننجات

پاسارگاد و ایسیائو کاوش در این محوطه  ـ بنیاد پژوهشی پارسه
را انجام داد. در نتیجۀ این کاوش، در سه مرحلۀ استقراري 

، یک 76-3هاي سکونتی در گمانۀ اصلی، ت، ب متأخرترین دوره
دست آمد  به مآبیشکل مشابه سنّت یونانیسرپیکان مخروطی

). این شیء در نزدیکی اسکلتی قرار داشت که در 27همان: (
هاي چهارم تا یکم اصل سدهـبه حد ف 14ونۀ کربن ـایش نمـآزم

  ).26همان: گذاري شد (میالد تاریخازپیش

نگاري مراحل استقراري باال در د این، عمدة الیهبا وجو 
استقرار دورة فراهخامنشی، بر اثر  ویژهبهبالغی، دره 76محوطۀ 

ند نشست رسوب سالیانه حاصل از فرسایش دامنه و شیب تته
ریخته شده بود و در مواردي حتی مواد فرهنگی همکوه به

هاي دورة باکون نیز در آن یافت تر نظیر سفالهاي کهندوره
ریختگی و ناهمگونی هم). به دلیل این ترکیب، به5همان: شد (

توان پذیرفت که به طور سختی میدر مراحل استقراري باال، به
قطع همۀ مواد فرهنگی طبقات باال به دورة فراهخامنشی تعلق 

 داشته باشد. 

این شرایط، بررسی سطحی براي شناخت به  با توجه 
خامنشی در فارس ضروري است. استقرارهاي دورة فراه

شناخت و تمایز سفال دورة هخامنشی و مشکل 
هاي در پژوهش ها، حتیفراهخامنشی فارس در همۀ بررسی

، وجود جمشیدتخت بنیادي ویلیام سامنر در محدودة اطراف 
شده در گذاريهاي تاریخیافته ).Sumner, 1986دارد (

هاي دورة فراهخامنشی با یافته ویژهبهبررسی وي، 
و بناي منسوب به معبد  جمشیدتخت هاي پیرامون محوطه

 فَرتَرَکا مقایسه شده است.

مورد بحث در این زمینه تل تخت است هاي یکی از محوطه 
 ). 1 که در گذشته کاوش شده است (شکل

 
. تل تخت پاسارگاد (طرح بازسازي از دورة دوم، دیوید استروناخ)؛ 1شکل 

)Stronach, 1978: 148.( 

این محوطه پتانسیل باالیی در دورة فراهخامنشی داشته است.  
تا  1341هاي شده در این محوطه طی سالهاي انجامکاوش
به سرپرستی دیوید استروناخ نشان داد که در این محل  1345
هاي هایی از دورة هخامنشی تا فراهخامنشی و سلسلهاستقرار

). Stronach, 1978محلّی حاکم بر فارس وجود داشته است (
گذاري مطلق استروناخ براي این محوطه به بازنگري اگرچه تاریخ

گذاري نسبی توالی استقرار در )، تاریخCallieri, 2004نیاز دارد (
هاي آن محل قابل استناد و اعتماد است. استروناخ به همۀ یافته

هاي مختلف توجه نکرده و فقط شکل ها و الیهسفالی در بافت
ظروفی را معرفی کرده که بهتر محفوظ مانده بوده است. به همین 

ومی کلی هاي سفالی حاصل از کاوش تل تخت فقط مفهدلیل داده
گذاري در زمینۀ تاریخ ویژهبهو عمومی ارائه کرده است. این موضوع 

 ،نگاري تل تختمدت، دومین دورة سکونتی در الیهدورة بلند
 521مطرح است، زیرا این دوره از زمان پادشاهی داریوش یکم (

شود و همزمان با پایان تسلط حاکمان سلوکی بر م) آغاز می.پ
بدیهی است که در  رسد وم) به پایان می.پ 280منطقۀ فارس (

چندین سطح سکونتی  استروناخنگاري حاصل از کاوش برش الیه
شود، که به جزئیات گاهنگاري و متعلق به این دوره مشاهده می

 Stronachوح سکونتی اشاره نشده است (ـمواد فرهنگی این سط

1978: 7a, 7bوناخ نگاري استرواد فرهنگی در الیهــده مــ). عم
هخامنشی، اواخر هخامنشی، هخامنشی یا فراهخامنشی،  به دورة

بندي شده است، بدون اینکه بتوان این و فراهخامنشی طبقه
شده بررسی یا مقایسه نگاري مطرحها را در برش و بافت الیهدوره
 کرد. 
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با توجه به این موارد، گمانۀ جدید براي درك توالی سطوح  
 ها در بخش شمالی تلکدام از دوره سکونتی و تاریخ دقیق هر
هاي سفالی همراه با جزئیات بررسی و تخت حفر شد تا همۀ یافته

 نیز براي تعیین تاریخ مطلق استفاده شود.  14گذاري کربن از تاریخ

 هاي سکونتی تلاین طرح به قصد شناخت دقیق دوره 
ر براي دورة فراهخامنشی، تدوین شده تا، عالوه ب ویژهبهتخت، 

 بررسی هاي پیشین، پایۀ مناسبی برايبازنگري کاوش
 بالغی باشد. هاي گستردة درههاي حاصل از کاوشیافته

 تل تخت پاسارگاد

هاي مجموعۀ بزرگ پاسارگاد است، ترین بخشتل تخت از مهم
که اطالعات ارزشمندي از توالی سکونت در پاسارگاد در بر دارد 

محوطۀ تخت را نخستین رسد کوروش ). به نظر می1(شکل 
 هها  و مراسم مذهبی بنا نهادبار براي برگزاري جشن

)Stronach, 1978: 22 امّا کارکرد آن به دژ دفاعی تغییر ،(
 ).146همان: کرده است (

هاي بر اساس گاهنگاري پیشنهادي در آخرین فصل کاوش 
 559ـ530پیشین، سکونت در این محوطه در پایان دورة اول (

) پ.م 500ـ280شود: دورة دوم (دو دوره تقسیم می ) بهپ.م
)، هر دو دورة سکونت در این پ.م 280ـ180و دورة سوم (

مرحله داراي معماري با ساختار خشتی بوده و روي معماري 
است: آخرین  سنگچین دورة اول، یعنی دورة کوروش، بنا شده

 مرحلۀ سکونتی نیز، یعنی دورة چهارم، به اوایل عصر اسالمی
  ).146-159همان: تعلق دارد (

تخت اشاره به نکاتی چند اهمیت  نگاري تلدر بازنگري الیه 
 دوم مرحلۀ ینکه بین ساختار خشتی مرحلۀ سوم وا با دارد،

حال به هم مربوط در عین رسدبه نظر می تمایز وجود دارد،
هاي کوچک، هایی در اندازهاتاق«: دورة سوم متشکل از ندسته
)، Stronach, 1963: 38» (دیوارهایی ضعیف و باریک استبا 
 ,Stronach» (ها از سنگ بنا شده استپی برخی از اتاق«

اي که به ساختار مرحلۀ دوم از این نظر )، به گونه36 :1964
هاي معماري مرحلۀ دوم کیفیت بهتري شبیه است، اما ساختار

 دارد.

د استروناخ در تل تخت پاسارگاد؛ شدة دیوی. مراحل استقراري شناسایی1جدول 
)Stronach 1978:146-159( 

 هاي سکونتیدوره ساختارهاي معماري مراحل سکونتی
VІ  هاي خشتی با سازه

 استقرار کوتاه مدّت
اسالمی،  دورة
 هاي آغازینسده

ІІІ 280-180 هاي احیاء سازه پ.م
خشتی، معماري 

 محلّی

فراهخامنشی، فَرتَرکا 
 (پَرتَرکا)

ІІ 500-280 هاي خشتی در سازه پ.م
 مقیاس بزرگ

هخامنشی، اواخر 
 هخامنشی، سلوکی

І 559-530 هاي سنگی با سازه پ.م
 کیفیت ممتاز

 هخامنشی اوایل دورة

 

 که پیشتر کمی سطح دیوارهاي نابراین، ساختار مرحلۀ دومب 
کلی روي آن پوشانده شد سوم به آن تعمیر شده بود، در مرحلۀ

یوار ن دورة سکونتی (دورة دوم)، یک داواخر هما همان). در(
). این دیوار در تصویر به صورت همان( نامنظم الحاقی ایجاد شد

 ,Stronachچند ساختار ضعیف و پراکنده نشان داده شده است (

1978: 149, 151.( 

 .ود داردهاي کاوش نیز وجمشابه این مطلب در مورد یافته 
بیش از یک مورد به وجود  در گرکاوش باید خاطر نشان کرد که

م سفال دورة دوم و سوم تأکید کرده هایی دال بر تداونشانه
 ).Stronach, 1964: 38; 1965: 22( است

تفاوت عمدة این دو مرحله به دلیل این واقعیت است که از  
نام برده شده » مدت سکونتیدورة کوتاه«دورة سوم به عنوان 

اي که اتاقی وجود به گونه)، Stronach, 1978: 146است (
ساختارهاي فرعی این مرحله قابلیت الزم براي زندگی «ندارد و 

عکس استقرار ). بهStronach, 1963: 38» (مدت را ندارددراز
مدت بوده و در این دوره فضاهایی که مورد در دورة دوم طوالنی

ها پر شده استفاده واقع شده مجدداً مسکون و به تدریج کف اتاق
در این مرحله چندین کف «سطوح سکونتی باالتر رفته است:  و

هاي آجر سکونتی وجود دارد، دیوارهاي فرعی متأخرترند و لکه
ها وجود دارد، این موارد شده بر سطح باالتر کفرسوب
دهندة طول دورة زمانی سکونت مرحلۀ دوم و واپسین آثار نشان

 ). Stronach, 1964: 35از بین رفته این سکونت است (

هایی از رُخدادي اساسی در پایان دورة دوم سکونت، نشانه 
از وقوع تخریب حکایت دارد و آثار آتش و سوختگی در 
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چندین بخش دژ مشاهده شده است. در دومین گزارش 
مقدماتی، کاوشگر به مدارکی دال بر تخریب و تغییر تدریجی 

از آوار هایی در زیر توده«دومین دورة سکونتی اشاره دارد: 
) و الیۀ ضخیمی از خاکستر همان(» خشت واقع شده است

» حریقی اتفاقی اشاره دارد به وجود«پیدا شد  111در اتاق  که
). در این مرحله از سطح کاوش، این رویداد به طور همان(

طور حدس زده این«فرضی با بقایاي آثار یونانی مرتبط بود: 
). همان(» کنیمجمشید توجه شود، اگر به فرجام تختمی

دومین واقعۀ این حریق و تخریب، با این جمله مشخص 
هاي آتش و ردیفی از خاکستر است که اثر آن نخاله«شود: می

). این اتفاق 36، همان(» روي چندین بخش دیوار نمایان است
با پایان دورة سلوکی همزمان است، در همان مرحله آثار 

است: این کشف در سکونت دورة سلوکی هم به دست آمده 
چهارده سکّۀ  دست آمد؛ از بخش گنجینۀ یکم به 1962سال 

نقره در طیفی از محدودة زمانی از اسکندر تا سلوکوس یکم 
، در Hگمانۀ  82اي دیگر در کف اتاق شمارة و اشیاء نقره

که با تاریخ این رویداد همخوانی دارد  گوشۀ جنوب شرقی دژ
 ). همان(

طور گاهنگاري این محوطه، همین بنابراین، کلید اصلی 
هاي گاهنگاري ویرانی دومین مرحلۀ سکونتی، در کاوش

دست آمده است، هنگامی که در راهرو  به 1342پی سال درپی
دوم کشف شد  گنجینۀ سکّۀ د 186الف و  186بین بخش 

 ).2(شکل 

وجود باید بگوییم به دلیل این گنجینه،  در توصیف اولیۀ 
وکوس یکم ـسل تنۀکالهخود نیم اسکندر ودراخماي  34

)Jenkins, 1965: 52،( رسد که دو طور به نظر میاین
گذاري مطلق در دست داریم: مدرك اصلی براي تاریخ

و جشن پیروزي اپسوس،  پ.م 301سال  مربوط به کالهخود
مدارکی «سکۀ مرتبط با آن. این موارد  8 محفوظ ماندن و

ساله اي بیستین دوره در محدودهکافی دال بر رواج اشیاء ا
بنابراین، به ). Stronach, 1965: 22» (دهدبه دست می

شویم، همچنین، تاریخ تر میتاریخ پایان دورة دوم نزدیک

به این  ویژهبهشود: پیشنهاد می پ.م 280دورة سوم پس از 
رفته در معماري کاهش یافته کاراستاندارهاي به«دلیل که 

در محدودة این محوطه  اي غیرمنتظرههبرخی کاستیو 
، کاوشگر بر »سکونت کاهش یافته است سطحوجود دارد و 

در این دوره، سکونت به «ده است که این اساس نظر دا
به حکومت را و این استقرار » محلّی تنزّل یافته است استقرار

 ;Stronach 1965: 23اند (محلّی فارس نسبت داده

1978: 65 .( 

گاهنگاري که در سومین گزارش مقدماتی این تفسیر  
پیشنهاد، و سپس در آخرین گزارش تأیید شد، مطلب مهمی 

 گردد: بر اساسمیشود که به موضوع این مقاله بررا شامل می
 منشینشانۀ تخریب در پایان دورة هخا حقیقتدر نظر استروناخ
که تل  رسدبعید به نظر می«و بر همین اساس  وجود ندارد

». شده باشد ون هیچ دفاعی به اسکندر واگذاردتخت ب
 ,Anabasisگونه که آرین گزارش کرده است (همان

III.18.10.(  پس از اسکندر، سکونت دورة دوم در دورة سلوکی
 تا زمان اغتشاشی تداوم پیدا کرد که پایان دورة حکمروایی

 ,Stronachدهد (م در فارس نشان می.پ 280سلوکیان را در 

1978: 146 .( 

الف در بخش داخلی دیوار  86کف سطح سکونتی اتاق  
ۀ دفاعی شمالی به دورة سلوکی تعلق دارد، که در آنجا گنجین

هاي اسکندر کشف شده، بنابراین تاریخ سطح کوچکی از سکه
م است .سکونتی این قسمت آخرین دهۀ سده چهارم پ

)Stronach, 1978: 151روناخ ). این تفسیر تاریخی دیوید است
گاهنگاري  اهمیت فراوان دارد و حتی ممکن است الزم شود

  ن محوطه مورد بازبینی قرار گیرد.مطلق ای

مین گزارش مقدماتی به اعتبار کشف گنجینۀ دوم در سو 
در  توانرا می توان نتیجه گرفت که گنجینۀ یکممی استروناخ

ارتباط با همان مرحلۀ تخریب در پایان مرحلۀ دوم و نه دورة 
). از این رو، سازة Jenkins, 1965:52( گذاري کردتاریخسوم 

گذاري ، به دورة دوم تاریخ82، اتاق Hمعماري موجود در گمانۀ 
 )، اما در گزارش پایانیStronach, 1965: fig. 4شده است (
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 )Stronach 1978: 146( 3، 2، 1هاي استقراري . پالن مسطح دوره2 شکل

 1قعیت گمانۀ کاوش بازنگري شمارة ، استفانو تیلیا) و مو1385ایتالیایی  شناسی ایرانی ـت باستانتل تخت (هیئتوپوگرافی 

واقع چارچوب گاهنگاري پیشنهادي سومین گزارش که در
، Hگذاري سازة موجود در گمانۀ شود، تاریخاستروناخ تکرار می

 شدهها و مدارك کشفمام سازهبر اساس تحلیل منسجم ت
 ). 2شکل (همچنان مبهم است 

تخت بر اساس  گذاري مطلق تلرویکرد انتقادي به تاریخ 
گذاري این دو از این محوطه و تاریخ شدهدو گنجینۀ کشف

مجموعۀ سکه و جواهرات به پایان دورة دوم یا دورة سوم در 
 هاي اولیۀ انتشار گزارش نهایی مطرح شدهمان سال

)Jenkins, 1965: 52 .(گذاري اینکه در حالی تاریخ ویژهبه
 ,Stronachگنجینۀ یکم تل تخت به دورة دوم مطرح شد (

هاي معماري محل کشف گنجینه در )، که سازه178 :1978
 ,Stronachگذاري شده بود (، به دورة سوم تاریخHگمانۀ 

1964: Fig. 6خت طی ت نگاري تل). موارد نقد و ارزیابی الیه
 ;Levine, 1980: 69بیش ادامه یافت (وهاي بعد نیز کمسال

Wieshofer, 1994: 120(. در  مطرح همچنان مسئلۀ
                                                           

1. Morkholm 

 رغمبه ،کهاین است  شدهگذاري دو گنجینه سکۀ کشفتاریخ
گذاري این دو به دو دورة متفاوت تاریخ ،شباهت هر دو گنجینه

رسید و مائوریزیو  ، این انتقادات به اوج1993اند. در سال شده
ی شناسی جنوب آسیا در هلسینکددي در کنگرة باستانتَ

 112از کف اتاق  شدهرنگ کشفموضوع درپوش سنگی سبز
گذاري شده بود و تل تخت را مطرح کرد که به دورة دوم تاریخ

و نه پس از به دورة هخامنشی یا فراهخامنشی  استروناخ آن را
 ,Stronach, 1978: 227پ.م نسبت داده بود ( 280تاریخ 

Fig.98, pl. 166شناختی و ). تَددي بر اساس تحلیل سبک
میالد ازشناختی این درپوش سنگی را به سدة دوم پیشریخت

)، تاریخی که با تاریخ بافت Taddei, 1994: 719نسبت داد (
متفاوت بود و سرانجام،  شدهشناختی گنجینۀ کشفباستان

، یعنی مربوط به مآبییونانیپاتس نیز سبک سرپوش سنگی را 
 ). Potts, 1998: 230، دانست (پ.م 280تاریخ پس از 

به  2و هوگتون 1در همان حال که جنکینس، مورخلوم 

2. Houghton 
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گذاري متفاوت آن بررسی محتواي این گنجینۀ سکه و تاریخ

گذاري پیشنهادي تاریخ«پرداختند، تددي تأکید داشت: می
بیش بدون در نظر گرفتن واستروناخ براي تل تخت کم

 »تی این دو گنجینه صورت گرفته استشناخمدارك سکه
)Taddei, 1994: 721 .( حتی برخی از اشیاء دورة دوم

تر تعلق داشته باشد، براي هاي متأخرممکن است به دوره
 :Stronach, 1978آمفوراي دورة دوم (نمونه ریتون یا 

همان: شکل مانند با دهانۀ باز عمیق ()، یا ظروف جام259
 ). نقدي که هرینکTaddei, 1994: 721 ؛4-3، ش 106

گذاري مواد باستانی دورة دوم به سوم و مشکل مورد تاریخ در
 ,Haerinckد این دو دوره مطرح کرده بود (تفکیک موا

1983: 233 .( 

هاي سفالی که به اهنگاري یافتههمۀ انتقادها و گ رغمبه 
گذاري مراحل استقراري تل تخت مطرح است، باید روش تاریخ

توجه کرد در زمانی که دیوید استروناخ گزارش نهایی خود را 
نوشت، انتساب آغاز استقالل منطقۀ فارس یعنی نخستین می

پ.م مطرح بود  280تا  300سلسلۀ محلی فَرتَرکاها به تاریخ 
)Callieri, 1998: 25-28ة). یعنی طرح همزمانی پایان دور 

فارس با آغاز  ت و پایان کنترل سلوکیان بر منطقۀدوم تل تخ
)، Stronach, 1978: 146هاي محلی فارس (ضرب سکّه

  رسید.منطقی به نظر می

 موقعیت جغرافیایی 

ترین بخش محوطۀ تخت یا تخت مادرسلیمان در شمالی تل
ر شمال استان فارس واقع است دپاسارگاد، در دشت مرغاب 

االضالعی ). طرح کلی این تختگاه به صورت متوازي1(شکل 
هایی رفتگیهاي شمالی و جنوبی آن فرواست که در ضلع
هاي خرسنگی ). این بنا متشکل از توده2 وجود دارد (شکل

 8با ارتفاع  78,84در  80,65خورده به ابعاد با نماي تراش
پله در بخش شمالی تختگاه از دو راه متر است. صعود به این

پذیر بوده است. بر فراز این تختگاه مجموعۀ و غربی آن امکان
اي از آن که بخش عمدهاي وجود داشته ساختمانی گسترده

 ). 2 کاوش شده است (شکل

 پژوهشی پیشینۀ

، محوطۀ پاسارگاد را بررسی و 1313سر اورل اشتاین در سال 
 ,Stronachاي تهیه کرد (د نقشهاز مجموعۀ آثار پاسارگا

1978: 6; Stein, 1936: 217-220 اما توجه وي بیشتر بر ،(
 Stronachهاي پیش از تاریخ محوطه متمرکز بود (محوطه

1978: b هاي هوایی از تلاشمیت عکس 1314). در سال 
تخت همراه با سایر آثار موجود در محوطۀ پاسارگاد تهیه کرد 

)Schmidt, 1940: pl.15 دو گمانۀ  1317). هرتسفلد در سال
تخت حفر کرد  ترین بخش تلآزمایشی طولی در مرتفع

)Stronach, 2005: 113 و پس از درك اینکه این قسمت (
تواند کاخ بوده باشد، بلکه ساختمان دفاعی است، نمی

هاي دیگر محوطۀ پاسارگاد هاي خود را به قسمتکاوش
تصّدي خود بر  سامی در دورة). علی 114همان: معطوف کرد (

هاي در بخش 1328-1332هاي جمشید طی سال تخت
هایی انجام مختلف محوطۀ پاسارگاد با هدف ساماندهی کاوش

پلۀ تل تخت را کاوش کرد (همان: هایی از دو راهوي بخشداد، 
دیوید استروناخ  1343تا  1340). سرانجام از سال 127-126

خت را کاوش کرد و در نتیجۀ اي از محوطۀ تل تبخش عمده
اي شناسایی شد ها بقایاي معماري گستردهاین کاوش

)Stronach, 1963; 1964; 1965; 1978 آثار تل تخت به .(
دورة هخامنشی، اواخر این دوره، دورة سلوکی، دورة 

 گذاري شده است. فراهخامنشی و دورة اسالمی تاریخ

 هاپرسش

تخت و توسعۀ فنون  هاي تلیافتهگذاري به دلیل تردید در تاریخ
تخت،  نگاري و همچنین اعتبار موقعیت مکانی ویژة تلالیه
ونتی انجام شده در این محوطه به توان گفت بازبینی توالی سکمی

هاي گاهنگاري دورة هخامنشی و فراهخامنشی بسیاري از پرسش
نگاري تل منطقۀ فارس پاسخ خواهد داد. همچنین، کاوش الیه

کند که پاسخ به آن در گذشته مطرح هاماتی را مشخص میتخت اب
تخت آشکار شده  تلدر خصوص هاي بعدي نبوده و در پژوهش

 ,Levine, 1980: 69; Haerinck, 1983: 233; Taddeiاست (

1994: 719; Wieshofer 1994: 120 همچنین پیشنهاد شد .(
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شود  ها انجامتخت بر اساس سکه گذاري مطلق تلبازبینی تاریخ
)Callieri, 2004: 95-100.( 

 هافرضیه

هایی بالغی، یافتهدره 76هاي حاصل از کاوش در محوطۀ یافته
 & Askari Chaverdiمناسب و الزم براي گاهنگاري است (

Callieri, 2009اطالعات حاصل )، اما این مواد در صورتی که با 
استوار از گاهنگاري تل تخت پاسارگاد مقایسه شود، مبنایی 

 براي شناخت سفال دورة هخامنشی و فراهخامنشی فارس
اطالعات  که در ثبت خواهد کرد. با پذیرش این موضوع فراهم

هاي تل تخت، از بسیاري سال پیش سفال 50نگاري علمی الیه
هاي جدید نظیر از فنون تکنیکی امروز استفاده نشده و یافته
اري مشخص در چند کف استقراري مرتبط با ساختارهاي معم

)، مواردي است که نیاز به بازبینی همانبالغی (دره 76محوطۀ 
دهد. به دلیل واقع تخت پاسارگاد را نشان می نگاري تلالیه

تنگ بالغی در کوهپایه و وجود سطح  76شدن محوطۀ 
دار در این محوطۀ سکونتی، احتمال دارد بسیاري از شیب
هاي دیگر وارد الي به الیهومرور شسته و همراه با گلها بهیافته

). لذا، Askari Chaverdi & Callier, 2006: 66شده باشد (
هاي استقراري مرتبط با وجود شناخت دقیق از ساختارها و کف

)، همچنان این تردید همانبالغی ( 76ها در محوطۀ با سازه
هاي مختلف در این محوطه با هم هاي الیهوجود دارد که سفال

ها با باشد و درست به همین دلیل الزم است یافته ترکیب شده
هاي ترین محوطهترین و در عین حال همسانیکی از نزدیک

 باستانی در منطقۀ پاسارگاد مقایسه شود. 

نگاري مناسب تخت براي الیهریخت و شکل و موقعیت تل 
بتوان به سهولت بیشتري نسبت به سایر  رسداست و به نظر می

و خت نگاري تل تالیه ها دست یافت.والی الیهها به تمحوطه
هاي ها بر اساس یافتهگذاري مطلق الیهاستفاده از تاریخ

باعث  14ها، و همچنین آزمایش کربن احتمالی، نظیر سکه
هاي شود مبنایی دقیق براي هر نوع مقایسۀ تطبیقی یافتهمی

 هخامنشی ناحیۀ فارس پدید آید. بدیهیدورة هخامنشی و فرا
  نه متمرکز است.ترین اهداف پژوهش بر این زمیاست عمده

 
 )؛ (آرشیو بنیاد پارسه ـ پاسارگاد)دید از سمت غرب( . تل تخت پاسارگاد3شکل 

 کاوش

با نگاهی به گزارش کاوش منتشر شدة استروناخ و مقایسۀ آن 
توان محل با آثار ساختمانی موجود در محوطۀ تل تخت، می

). امروزه، 2ساختمان را مشخص کرد (شکل هاي مختلف بخش
کلی فرو پاشیده است و در دیوارها پس از گذشت پنجاه سال به

). در آن 3 شرایط حفاظتی بسیار نامناسبی قرار دارد (شکل
زمان استروناخ گزارش کرده بود که بخش مرکزي محوطۀ تل 

هاي پیشین دچار تغییر و تحول شده تخت تخریب یا در کاوش
)Stronach, 1978: 153-155ی براي اندکهاي ) و بخش

). با 2 مانده است (شکل نخورده باقیکاوش در تل تخت دست
تر از سایر رسد دو بخش سالموجود این مشکالت، به نظر می

ها است. به همین منظور، بخش واقع در گوشۀ شمال قسمت
نگاري تخت براي کاوش الیه غربی صفۀ چهارگوش مرکزي تل

). این قسمت از نظر 2 انتخاب شد (شکل 1385در سال 
گاهنگاري به دومین دورة سکونت در تل تخت منتسب است. 

، 189، 216، 215هاي در نزدیکی و همجوار با اتاق 1گمانۀ 
). در گمانۀ 2 حفر شد (شکل 211و  210ب، 85، 187، 188

نشست رسوبی ضخیم نخست، با وجود شرایط بهتر، یک الیه ته
اوش به زمان بیشتري نیاز داشته باشد، لذا تصمیم باعث شد ک

گرفته شد گمانه در راستاي محور شمالی بارو گسترش داده 
متري امتداد بخش داخلی دیوار  10,50شود. این گمانه در 

). به این ترتیب، توصیف 4 شمالی بارو کاوش شد (شکل
تسلط دید  ویژهبهپذیر بود و سهولت امکانمحدودة کاوش به

ها در امتداد واقعی چهار یابی و کنترل فاصله اندازهي جهتبرا
 ر کدام از چهار ضلع گمانه درـد: هـی بهتر شـت جغرافیایـجه
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 ، نماي کلی1. گمانۀ 4شکل 

غربی به عنوان ضلع شمالی، ضلع جنوب،  راستاي شمال، شمال
غربی به  غربی به عنوان ضلع جنوبی، ضلع غرب، جنوب جنوب

شرقی به عنوان ضلع شرقی  غربی و شرقی و شمالعنوان ضلع 
ز متر در نظر گرفته و طول آن ا 5تعریف شد.  عرض گمانۀ یک، 

). گسترش محدودة 4 متر گسترش داده شد (شکل 12متر به  10
طولی کاوش براي دستیابی به حاشیۀ غربی دیوار غربی باروي 

اي هگون انجام شد، به 210دفاعی و حاشیۀ شرقی دیوار غربی اتاق 
 هاي پیشین ارتباط پیدا کرد.که گمانۀ کاوش با محدودة کاوش

 دست آوردن یک اتاق با کاوشه نسبت بزرگ، براي باین بخش به
ال نگاري دقیق انتخاب شد، زیرا آثار سطحی این قسمت احتمالیه

داد. سطح محدودة ان میـاي سکونتی را نشـوجود اتاق یا فض
مال دار و از جنوب به ششرق به غرب شیبکاوش در این گمانه، از 

کاوش  ندك بود. بخش شمالی گمانه، محدودةداراي شیب ا
 وضوح مشخص نشده است (شکلداد که بهاخ را نشان میـاسترون

اري ـارهاي معمـ). درگمانۀ یک، مدارك مستدلی از ساخت4
 اري سومین دورةـایی از معمـهشـدومین دورة سکونت و بخ

 دست آمد. تخت بهسکونت در تل 

هاي حاصل از این کاوش، محوطۀ براي مستندنگاري داده 
تل تخت پاسارگاد با حروف اختصاري پ.ت.ت. (پاسارگاد، تل 

 انتخاب شد.  1تخت) نامگذاري و گمانۀ کاوش با شمارة 

 1گمانۀ 

گذاري و کاوش این گمانه نتایج مهمی در مورد تاریخ
نگاري محوطۀ تل تخت به دست داد ساختارهاي معماري و الیه

مرحلۀ سکونت طی کاوش از این گمانه شناسایی  9). 4 (شکل
)، که سه مرحلۀ آن با ساختارهاي معماري همراه 4 شد (شکل

 ).7، 6، 5است (شکل 

ترین مرحلۀ سکونتی، نهمین مرحله کهن مرحلۀ نهم: 

اخ وناست که در امتداد بخش داخلی دیوار بارو قرار داشت. استر
شده دانسته و آن را به سدة این قسمت را تنها بخش آشکار

)؛ 17میالد منتسب کرده است (واحد کاوش ازپنجم پیش
وناخ ). از نظر تکنیک ساخت این دیوار با آنچه استر7و  2(شکل 

ز اگزارش کرده متفاوت است، زیرا این دیوار نه از خشت بلکه 
وار در سرتاسر ). پی این دی8چینه ساخته شده است (شکل 

ی گمانه امتداد نیافته، زیرا گمانۀ آزمایشی کوچکی روي سطح
) 7؛ شکل 68که این دیوار روي آن ساخته شده بود (واحد 

)؛ 79نشان داد که در زیر این الیه خاك بکر وجود دارد (واحد 
 ).6(شکل 

محدودة وسیعی از خاکستر در دومین سطح سکونتی این  
 با الیۀ نازکی از تودة رس (واحد )6، شکل 75مرحله (واحد 

توان گفت )، پوشیده شده بود و بر این اساس می6 ، شکل76
سوزي رُخ داده است: ارتباط این رویداد با احتمال آتشبه

سوزي بزرگ بر اساس نظر استروناخ همان مرحلۀ انتقالی آتش
 در تل تخت است.  3به مرحلۀ  2از مرحلۀ 

هاي این مرحله شامل بخشی از لبۀ یک ظرف مرمري یافته 
الف) و یک شیء مفرغی کوچک  9)؛ (شکل 24(پ.ت.ت. شیء 

ریز بر سطح خارجی است هاي تزئینیاي با سوراخدگمه واست 
 ب). 9)؛ (شکل 27(پ.ت.ت. شیء 

شتم:  در یک مرحلۀ باالتر، دو ساختار معماري  مرحلۀ ه

. این ساختارها از خشت کندتري عرضه میانداز روشنچشم
 پی یعنی هشتمیندرو به دو مرحلۀ سکونتی پی ساخته شده

)، در 7(شکل  54). واحد 10 مرحلۀ سکونتی تعلق دارد (شکل
نماي شرقی بخش داخلی دیوار بارو قرار دارد و در راستاي شرق 

کند با کمی انحراف به طرف جنوب با زاویۀ قائمه تداوم پیدا می
شکل هاي چهارگوش مربع. این دیوار از خشت)10و  6(شکل 

 س.م)، 9,5با ضخامت  36در  36یا  35در  35(با ابعاد تقریبی 
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 ، تل تخت، پاسارگاد.1. پالن مسطح از واحدهاي کاوش گمانۀ 7 شکل

 
تل ، 8از مرحلۀ  54رو) و سازة (نماي روبه 9از مرحلۀ  17. سازة معماري 8شکل 

 تخت، پاسارگاد.

 
 ، تل تخت، پاسارگاد.1. گمانۀ 9از مرحلۀ  27و  24. (الف، ب)؛ اشیاء 9شکل 

)، دیواري است 7، شکل 64ساخته شده است. ساختار دیگر (واحد 
نشدة گمانه در جهت شمالی ـ حدودي در بخش کاوشکه تا

آمدگی است، و فقط اندازة جنوبی با یک زاویۀ قائمه داراي پیش
م با ارتفاع .س 34دادي از آثار خشتی مشهود در این ساختار تع

). سومین ساختار معماري از این 10و  7س.م است (شکل  9,5
)، بسیار بد حفظ شده و ممکن است 6، شکل 74مرحله (واحد 

). 7نشست داشته یا حتی ساختار معماري دیگري باشد (شکل 
ر گوشه، با یک این مرحله، د 64و  54محدودة اتصال دو دیوار 

). پی این دو 10 و 7چالۀ متأخرتر تخریب شده است (شکل 
، 69نگ طبیعی خاك بکر (واحد ردیوار روي سطح رس زرد

) مشهود نیست، اما آثار سکونتی مرتبط با این دو سازة 6شکل 
اي ) و چاله65معماري وجود دارد: یک محل اجاق آتش (واحد 

سطح سکونتی این دو  ) هر دو در72، 71شده (واحد منهدم
 ). 10 و 6سازه قرار دارد (شکل 

 
 ، تل تخت، پاسارگاد.1. گمانۀ 74، 64، 54، واحدهاي 8. مرحلۀ استقراري 10شکل

) با 7؛ شکل 64، 54هاي دیوارهاي این مرحله (واحد 
س.م) محفوظ  20دو ردیف خشت (با حداکثر ارتفاع یکی
قسمت بهتر از دیوار بارو هاي این حقیقت، سازهاست. در مانده

رسد این دیوارها متأخرتر از دیوار بارو حفظ شده و به نظر می
باشد. زیرا پوشش سطح این دیوارها، مثل دیوارهاي بارو، مدت 

واقع، تکنیک است. در بوده طوالنی در معرض هواي آزاد
کار رفته باعث شده اي که در ساخت این دیوارها بهناشیانه

ساختارهاي معماري را ساختارهایی ضعیف با استروناخ این 
) یا Stronach, 1978:149معماري اواخر دورة دوم بداند (

ساختارهایی با افول از استانداردهاي معماري دوره دوم که 
حتی ممکن است به تاریخی پس از دورة هخامنشی یعنی 

). نتایج 155همان: دورة فراهخامنشی متعلق باشد (
مواد آلی از این قسمت محدودة  ۀمونگذاري مطلق نتاریخ

درصد) را  95,4میالد (با احتمال ازپیش 200تا  410زمانی 
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برداشته  71، و 65ز بافت واحد ها ادهد (این نمونهنشان می
. بنابراین، نسبت دادن این مرحله به اواخر دورة )1شد

 شود. هخامنشی یا دورة فراهخامنشی تأیید می
شامل یک  آمده دست مرحلۀ سکونتی بهاشیائی که از این  

 ی با نگین تخت و بیضی شکل (پ.ت.ت. شیءانگشتر مفرغ
ی بزرگ (پ.ت.ت. شیء الف)، یک حلقه مفرغ 11)؛ (شکل 18
رنگ شکل سیاهگوي مخروطیب) و یک نمونه  11)؛ (شکل 19

 ج) است. 11)؛ (شکل 25(شیء اي روشن به رنگ قهوه

 
 ، تل1 ، گمانۀ8از مرحلۀ  25و 19، 18یاء . ( الف، ب، پ)؛ اش11 شکل

 تخت، پاسارگاد.

واحد یک الیه مشخص آوار خشت فشرده ( مرحله هفتم: 

اي روي سطح و توده تمهش )، پایان سکونت در مرحلۀ55ش 
نتی متوالی مرحلۀ هفتم ) یک سطح سکو56و  51آن (واحد 

شده همچنین، یک اجاق و چالۀ تخریب ) و12و  6(شکل 
کند. به دلیل این مرحلۀ سکونتی را مشخص میوضعیت 

محدودة کوچک فضاي کاوش در این گمانه، از این مرحله 
                                                           

گذاري آزمایشگاه دانشگاه سالنتو با همکاري لوکا در مرکز تاریخ 14سنجی کربن سن .1
با جدیدترین تاریخ  3,5افزار اوکسکال نرمکالکاجنایل انجام شد. براي طیف سن این آزمایش با 

دست نیامد. فاصلۀ زمانی بخش باالي  ساختار معماري به
) در محدودة 41آخرین مرحلۀ سکونتی در این مرحله (واحد 

ضخیمی از آوار خاك رس پوشیده شده  شرقی گمانه با الیۀ
رسد که در این قسمت، ) و به نظر می42و  36هاي (واحد

احتمال ساختاري خشتی در امتداد محور بخش شرقی به
قالب هاي این مرحله یک محدودة کاوش وجود دارد. یافته

)؛ 20.ت. شیء ش (پ.ت مفرغی با دو سر خمیده و برگشته
شکل با یک مخروطی گوي سنگی کرويالف) و  13(شکل 

 )؛ (شکل21(پ.ت.ت. شیء تري سوراخ در مرکز به رنگ خاکس
 ب) است.  13

 
 ، تل تخت، پاسارگاد.1، گمانۀ 7. سطح سکونتی مرحلۀ استقراري 12 شکل

 
خت، ، تل ت1. گمانۀ 7از مرحلۀ استقراري  21و  20. (الف، ب)؛ اشیاء 13 شکل

 پاسارگاد.

 اتمسفر کالیبره شد. رك.
P.J Reimer et.al. Radiocarbon. 46. 2004: pp. 1029-1058 
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تخت، ، تل 1چاله، گمانۀ ، اجاق و دو 6. سطح سکونتی مرحلۀ استقراري 14 شکل

 پاسارگاد

شم:  ش یک سطح سکونتی متوالی در بخش  مرحلۀ 

). در 14و  6، 5وجود دارد (شکل  41باالي همان واحد 
)، 46، 40ششمین مرحله، سطحی سکونتی با دو چاله (واحد 

س.م  20شده در سطح به قطر یک سوراخ طبیعی ایجاد
)، و یک اجاق کوچک جالب براي 6، شکل 50(واحد 

). این اجاق به صورت مدوّر و 14د دارد (شکل پز وجووپخت
س.م) با دو مرحلۀ استفادة  45از جنس خاك رس (به قطر 

) است و در بخش داخلی آن، سطحی 48و  47متوالی (واحد 
عمق از گل پخته وجود دار کمتخت شبیه یک ظرف تخت لبه

). این اجاق، دلیل وجود مقدار زیاد خاکستر 15دارد (شکل 
دهد. هاي مختلف سکونتی این قسمت نشان میرا در الیه

این خاکسترها حتی در واپسین مراحل سکونتی مرحلۀ 
). به طوري 6، شکل 31ششم هم گسترده شده است (واحد 

هایی از گل پختۀ خاکستري رنگ که در بیشتر واحدها، لکه
گذاري وجود دارد. یک نمونۀ زغال از این مرحله براي تاریخ

تا  380) برداشته شد و تاریخ 45ت واحد (از باف 14کربن 
 درصد را نشان داد. 95,4پ.م با احتمال  180

هاي مرحلۀ ششم، بخشی از یک حلقۀ مفرغی یافته 
الف)، بخشی از یک دستبند  16)؛ (شکل 8(پ.ت.ت. شیء 

ب)، یک تیغه چرت  16)؛ (شکل 14مفرغی (پ.ت.ت. شیء 
خشی از یک پ)، و ب 16)؛ (شکل 7رنگ (پ.ت.ت. شیء سبز

 ت) است. 16)؛ (شکل 4ظرف سنگی کوچک (پ.ت.ت. شیء 

 
، تل 1 ۀ)؛ گمان48 ،47( واحدهاي  6. اجاق در سطح سکونتی مرحلۀ 15 شکل

 تخت، پاسارگاد

 
، تل تخت، 1، گمانۀ 6لۀ ، از مرح14، 8، 7، 4. (الف، ب، پ، ت)؛ اشیاء 16 شکل

 پاسارگاد
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، تل 1). گمانۀ 33 و 29رسوب سفت (واحدهاي ، آوار 5. مرحلۀ استقراري 17 شکل

 تخت، پاسارگاد

یک نوع گسست در توالی سکونتی احتمال  مرحلۀ پنجم: 

هاي معماري در مرحلۀ پنجم وجود با تخریب احتمالی سازه
هاي متوالی آوار رس سفت و محکم به دارد. در این مرحله الیه

خاك  ) و یک الیۀ سفت آوار17و  5پی (شکل درصورت پی
اي که در آن همان خاك رس سفت و )، الیه26رس (واحد 

) 29) و یک الیۀ همسطح با آن (واحد 33محکم شده (واحد 
). اشیاء متعدد از مرحلۀ پنجم به 17و  5شود (شکل دیده می

شده احتمال با ساختارهاي معماري تخریبدست آمده که به
ت و ته مرتبط است. دو سنگ سایندة شکسته با لبۀ صاف تخ

)؛ 6الف)؛ (پ.ت.ت. شیء 18)؛ (شکل 5پهن (پ.ت.ت. شیء 
شکل آهنی ب)، کاردك با سر برگی یا دالبري 18(شکل 

میله با سر تخت از جنس پ)،  18)؛ (شکل 9(پ.ت.ت. شیء 
فلز قطعهت)، 18)؛ (شکل 10سرب (پ.ت.ت. شیء 

)؛ (شکل 11مفرغی (پ.ت.ت. شیء  خالیشکل تومخروطی
)؛ (شکل 13شده (پ.ت.ت. با سر و ته تختج)، میخ فلزي 18
 ح) به 18)؛ (شکل 17شکل سفالی ايچ)، و یک دوك حلقه18

مشابه دو شیء از این مرحله (قطعۀ هاي دست آمد. نمونه
ج و میله با سرتخت شکل  18شکل توخالی شکل مخروطی

هاي ت) به موارد مشابه از دورة هلنی در برخی از محوطه18
). یک نمونۀ مواد آلی Callieri, 2007: 100دیگر شبیه است (

از این مرحله  26از واحد شمارة  14گذاري کربن براي تاریخ
آوري شد و براي این مرحلۀ سکونتی تاریخی در حدود جمع
شان داد. درصد ن 91,3میالد را با احتمال ازپیش 480تا  800

آوار خشت و چینه برداشت  از بافت واحد با توجه به اینکه نمونۀ

احتمال متعلق به زمان ساخت خشت به 14شده، نمونۀ کربن 
 در بافت آن جاي گرفته است. 

  

 
، 1، گمانۀ 17، 13، 11، 10، 9، 6، 5. (الف، ب، پ، ت، ج، چ، ح)؛ اشیاء 18شکل 

 تل تخت، پاسارگاد.

چهارمین مرحلۀ سکونتی، سطحی  مرحلۀ چهارم: 

رنگ است که سطح سکونتی س زردیکنواخت از خاك ر
). دیوار احتمالی مرتبط با این سطح 19محسوب شد (شکل 

)؛ 27احتمال داراي پی سنگی بوده است (واحد سکونتی، به
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شدة این دیوار از گل ). بخشی از ارتفاع سطح بنا19و  5(شکل 

) در این واحد حفظ شده است. 5، شکل25رس (واحد ش 
جنوبی گمانه واقع است  امتداد دیوارةفانه این ساختار در متأس

). در 19پذیر نبود (شکل و تفّحص بیشتر در این قسمت امکان
توان وضعیّت این دیوار را روشن کرد که دیوارة صورتی می

 گمانه در این قسمت کاوش شود.

 
سنگ قلوه همراه با سازه معماري با پی 4. سطح سکونتی مرحلۀ استقراري 19 شکل

 ، تل تخت، پاسارگاد.1گمانۀ )، 27(واحد 

 
، تل تخت، 1)، گمانۀ 22، متشکل از آوار فشرده (واحد 3. مرحلۀ استقراري 20 شکل

 پاسارگاد.

اي متشکل سومین مرحلۀ سکونتی، مرحله مرحلۀ سوم: 

پی و تودة فشرده و متراکم خاك رس است (واحد دراز آوار پی
اي با لعاب زه). یک تکه سفال فیرو20 و 5)؛ (شکل 13و  22

الف، ب). ظاهراً  21 دست آمد (شکل رنگ از این مرحله بهسفید
گذاري کرد، اما توان به دورة اسالمی تاریخاین تکه سفال را می

در عین حال به دورة اشکانی نیز ممکن است تعلق داشته باشد. 
 گذاري آن ادامه دارد. بحث در خصوص تاریخ

 
، تل تخت، 1، گمانۀ 3 دار از مرحلۀ استقراريلعابسفال . (الف، ب)؛ تکه21 شکل

 پاسارگاد.

 
 )، گمانۀ20و 19ق با خاکستر(واحد عماي کم، چاله2. مرحلۀ استقراري 22 شکل

 ، تل تخت، پاسارگاد.1

هاي رسوب طبیعی بین بخش باالي الیه مرحلۀ دوم: 

متأخر سطح سکونتی مرحلۀ سوم، دومین مرحلۀ استقراري 
). در این سطح، یک 5دهد (شکل ) را نشان می(مرحلۀ دوم

) وجود دارد که در 5، شکل 19محل آتش بزرگ (واحد 
). از 22) واقع است (شکل 20عمق (واحد اي کممحدودة چاله

 دست آمد.  این چاله خاکستر و استخوان به

شکل از جنس سنگ آهک دار گلبرگیوجود یک شیء طرّه 
دهندة وجود آوار دستۀ نشان ) در این مرحله01(پ.ت.ت. شیء 

هاي این مرحله است هاي باالي محوطه به الیهدوم از بخش
). از این مرحله، یک نمونه مواد آلی از محل آتش 23(شکل 
برداشته شد. این نمونه  14گذاري کربن براي تاریخ 19واحد 
 درصد و تاریخ 73,9میالد را با احتمال ازپیش 260-40 تاریخ

درصد نشان داد.  21,5میالد را با احتمال ازپیش 270-360
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و 14این سطح سکونتی با انبوه آوار متراکم و متوالی (واحد 
) پوشانده شده و از آخرین سطوح سکونتی است که در آن 15

 ندرت یافت شده است.آثار سکونتی به

 
تخت، ، تل 1، گمانۀ 2)، از مرحلۀ استقراري 1دار (شیء . شیء سنگی طرّه23 شکل

 پاسارگاد.

آخرین مرحلۀ سکونت متشکل از واحدهاي  مرحلۀ اول: 

هاي ) همراه با سطوح نامنظم الیه8، 7، 5آوار سنگ (واحد 
گرفته و رسوبی است که وجود ساختارهاي ساده و نامنظم آب

 ). 24و  5را در این مرحله با تردید همراه ساخته است (شکل 

 
، 8، 7، 5(آخرین مرحله)، متشکل از واحدهاي آوار  1. مرحلۀ استقراري 24 شکل

 ، تل تخت، پاسارگاد.1گمانۀ 

اي از ها، مجموعهدر این مرحله همراه با سفال و سایر یافته 
تر نیز وجود دارد: قطعاتی از یک ظرف سنگی شیست مواد کهن

)؛ (شکل 2رنگ مانند ظروف گندهارا (پ.ت.ت. شیء سبز

رنگ (پ.ت.ت. سنگی خاکستريالف)، بخشی از یک ظرف 25
ب)، یک کاردك آهنی (پ.ت.ت. شیء  25)؛ (شکل 30شیء 

)؛ 15پ)، و یک میخ آهنی (پ.ت.ت. شیء  25)؛ (شکل 12
 ت) از این مرحله به دست آمد. 25(شکل 

 
، 1استقراري  از مرحلۀ 15و  12، 3، 2شماره  ءشیاالف، ب، پ، ت)؛ ا. (25 شکل
 ، تل تخت، پاسارگاد1 گمانۀ

 هاي سفالییافته

تل تخت، معدود و  1هاي سفالی گمانۀ بازنگري شمارة یافته
در  رایز ،هاي سفالی اهمیت داردیافته نیاندك بود. معرفی ا

گذاري قطعی نگاري همراه با تاریخچارچوب روشمند کاوش الیه
 ویژههاي سفالی به. شرح مختصر گونهاست دست آمده به

باز (شکل هاي دهانهکاسه ) و26 بسته (شکلهاي دهانهکوزه
هاي بشقاب ماهی از کاسه ویژه) اهمیت دارد. به28و  27

پنجم در این  است که از مرحلۀ مآبییونانیهاي دوره شاخصه
 ).29دست آمد (شکل  گمانه به
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 . گمانۀ9و  7، 3، 1راحل استقراري بسته از م شکل با دهانۀاي. ظروف کوزه26 شکل

 ، تل تخت، پاسارگاد.1

 
، 3، 2، 1ري ساده از مراحل استقرا شکل با دهانۀ باز و لبۀاي. ظروف کاسه27 شکل

 ، تل تخت، پاسارگاد.1 ، گمانۀ9و  8، 5، 4

 
، تل 1 ، گمانۀ6و  2استقراري  باز از مراحل شکل با دهانۀاي. ظروف کاسه28شکل

 تخت، پاسارگاد.

 
، تل تخت، 1 ، گمانۀ5ماهی از مرحلۀ استقراري قاب ظرف معروف به بش. 29 شکل

 پاسارگاد.

 برایند

تحلیل روش  ش جدید در تل تخت،کاوبر اساس نتایج 
 هاي روشمند نو از شیوةدهد که کاوشنگاري نشان میالیه

نگاري ن کاوش الیهیتر است. عالوه بر امناسب قبل کاوش
مراتب ري به، اطالعات استقراکوچک چند در مقیاس، هرجدید

. دهاي گستردة پیشین به دست داتر از کاوشبیشتر و دقیق
دیگر اینکه، کنترل واحدهاي کاوش جدید با اتکا به پیشرفت 

هاي از محوطه يترابعاد متنوع و پیچیده نگاريفنون الیه
 تر اینکه،کند. مهمیمپیشین را روشن  شدةباستانی کاوش

 ر مطرح شد که دریاخ هايپس از کاوش ياریبس يهاپرسش
حاصل کاوش محدود بازنگري  هاي پیشین مطرح نبود.کاوش

حداقل مراحل سکونتی  ن بود کهیاري تل تخت انگالیه
ابعاد هر  شده به نه مرحله توسعه داده شد وگانۀ شناساییچهار

هاي محدودیت رغمبهکدام از مراحل بازنگري کاوش جدید 
عالوه در کاوش تل تخت،  .مهمی را روشن کرد کاوش، نکات

سکونت  مرحلۀ 4، حداقل ير مراحل استقرارییبر تغ
) و مراحل 2و  5، 6، 8(مراحل سکونتی  گذاري مطلقتاریخ

 هاي معماري شناسایی شد. همراه با سازه 4، و 8، 9سکونتی 

کستر در دومین سطح خااز اي ، حجم گسترده8 در مرحلۀ 
دست آمد که با الیۀ نازکی از خاك رس  ) به75 سکونتی (واحد

)؛ 76ه، پوشیده و محکم شده بود (واحد حرارت دید فشردة
کونتی س ). ممکن است این قسمت در پایان دورة10و  6(شکل 

نبرد  درنگ ارتباط این واقعه بابه آتش کشیده شده باشد. بی
 استروناخ براي تاریخ گذر از مرحلۀشود که مطرح می یبزرگ

 پ.م) به سومین 280عنی پایان حاکمیت سلوکیان در دوم (ی
فارس) مطرح کرده است  مرحله (آغاز حاکمیت حاکمان منطقۀ

)Stronach, 1978:146 .(ه یال نید که ایرسیبه نظر م
جنگ  همراه باسیاسی  يواقعه و رویداد دهندةخاکستر نشان

ري نگامستندد یو با استیا سوم هاي دوم در پایان یکی از دوره
 2و  8، 7در واحدهاي کاوش جدید در مراحل سکونتی  شود.
هاي اقبه دست آمد که به عنوان شاهد وجود اجخاکستر  الیۀ

تخریب  به عنوان مرحلۀ 5فقط مرحلۀ  پز ثبت شد.وپخت
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اي ، یعنی مرحلهه استهاي معماري ثبت شداحتمالی سازه
نگاري بر اساس گاه 6 پ.م که براي پایان مرحلۀ 180پس از 
شد. یعنی تاریخی که حدود آن بر اساس  سالیابی 14کربن 
 )، وAlram, 1986: 162-163شناسی (ات جدید سکهمطالع
) براي ظهور Wiesehofer, 1994: 115ff( نگاريتاریخ
ي دیوید استروناخ تاریخ پیشنهاد داران در منطقۀ فارس ازفَرَته

م (حاکمان محّلی سو براي پایان دورة دوم (سلوکی) و آغاز دورة
). Stronach, 1978:146فارس) تطبیق بیشتري دارد (

 اعم از ورود اسکندر و پایان دورة انتساب رویدادهاي سیاسی

فارس و سرانجام  نشی، پایان حضور سلوکیان در منطقۀهخام
ها و هاي محلّی فارس اعم از فَرتَرکا، شاهکشورش حکومت

 همه از جمله مواردي استتی قیام بازرنگیان و ورود اسالم ح
نگاري تل تخت پاسارگاد مراحل الیه توان با نگاهی نو بهکه می

، انهـگمن یابا محدودیت کاوش  ن است کهیمهم ا .ل کردیتحل
 جدید تأییدها پاسخ داد، امّا کاوش پرسش توان به همۀنمی

نگاري تل تخت هاي الیهخصوص شیوه شده درمطرح يهاانتقاد
 تخت پاسارگاد را باید بر اساسه ابعاد واقعی تل است و اینک

 بازنگري کرد.مدت اي جامع و بلندبرنامه
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 اي جدید از ورودي برج سنگی پاسارگادکشف قطعه
 و نقش آن در تعریف کارکرد بنا

 به عنوان نخستین آتشگاه دودمانی شاهان هخامنشی
 

 
 

 *افشین یزدانی

 

 

 

 

 
 

هایش در شناسایی خاطر تمامی تالشهپیشکش به دیوید استروناخ ب«
 »کارکرد برج سنگی پاسارگاد

 چکیده

هاي واقع در زمین ر جریان فعالیت کشاورزي در محدودةد
باروي شمالی محوطه میراث جهانی پاسارگاد در بهار سال 

آمد که با توجه به  دستههایی از یک در سنگی ببخش 1385
توانست به بناي برج سنگی پاسارگاد هاي آن تنها میاندازه

 سال 50تعلق داشته باشد. این کشف در حالی بود که بیش از 
تر از هاي مشابه اما کوچکاي دیگر با اندازهپیش نیز قطعه

بازسازي  براي دیوید استروناخ دست آمده بوده کههتختگاه ب
 شواهد کرده بود. بررسیاستفاده  د از آنورودي برج پاسارگا

ی رخدادهاي تاریخ به همراه بررسیموجود بر روي هر دو قطعه 
هاي داریوش بزرگ در بیستون در دوران کمبوجیه و نوشته

ی شنرو بازسازي متفاوت از ورودي بنا، شواهد عالوه بر پیشنهاد
ش تکارکرد اولیه اتاقک برج به عنوان مکان نگهداري آاز دود 

 دهد.دست می به آیاداناشاهی یا 

د، زندان سلیمان، برج سنگی، : پاسارگاواژگان کلیدي

 زردشت.کعبه

 1درآمد

تیغ ماشین کشاورزي باعث بیرون  1385در اوایل بهار سال 
رنگ دار سفیدخورده و نقشافتادن چندین قطعه سنگ تراش

متري  300حدود  ،شمالی پاسارگاد اي از محدودةدر گوشه
بررسی  2.مسیر باروي کهن آن شد ، در حاشیۀشمال تختگاه

                                                           
 شناسیدکتري باستان *
برگردان آن با  نوشته شده و این مقالهاصل مقاله بیش از پنج سال پیش به زبان انگلیسی  .1

از یک لنگه در سنگی ها بخشی سنگداد این قطعهاولیه نشان 
. بررسی )3تا  1شکل محل دفن شده بوده است ( است که در

که محل اصلی و نخستین هم مشخص کرد محل کشف 
مانی نامعلوم به جایی دیگر در ز از هایافته و ها نیستیافته

تر هاي دقیق). بررسی4شکل( استجا شده همحل کشف جاب
به در محل پایگاه پژوهشی پاسارگاد  را نگارنده کشف تازه

 . عهده داشته است

 

 
 در سنگی نویافته نماي قطعۀعمودي از تصویر . 1شکل 

 
 در سنگی نویافته نماي قطعۀ ازتصویر مایل . 2شکل 

 اي تغییرات جزئی است.پاره
 .R, 710305E, 3344332N 39 :قطعه مربوط به در سنگی فموقعیت دقیق محل کش .2
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 در سنگی نویافته پشت قطعۀتصویر سطح . 3شکل 

امل سه ـش شده،هاي اصلی کشفبخش با کنار هم گذاشتن 
 9در  97در  62 ه اندازةـبخشی از یک در سنگی ب قطعه،
مدور به قطر  یکه در یک انتها بخش شدمشخص  مترسانتی

در حول محور آن در پاشنه  داشت کهمتر سانتی 14
نشان  دارد و دارچرخیده است. انتهاي دیگر حالت پلهمی
دار دیگر به صورت زاویه به منظور چفت شدن لنگۀدهد می

به  این لنگهرسد به نظر می. براساس شواهد برش خورده است
آن نیست مربوط  اثري از دیگري که فعالً اندازةهمراه لنگۀ هم

متر بوده است سانتی 97تا  90پهناي  به یک در ورودي با
 ).5شکل(

 
 (Schmidt 1953: fig. 3)در سنگی نویافته  اسارگاد، برج سنگی و محل کشف قطعۀتصویر هوایی از دشت پ. 4شکل 
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 در سنگی نویافته و برش آن طراحی از نماي قطعۀ. 5شکل 

 شده هموار و ساده است و فقطیک سطح بخش کشف 
بر آن دار اي یا دندانهگسترده از ابزار شانه اي استفادةـهنشانه

چندین بخش تزئینی  ي آن)، اما در نما3 شکل( شوددیده می
قسمت باالي در یک نوار تزئینی افقی . در داردوجود متفاوت 

 ایجاد شدهآن بر سراسر پهناي مرغی و دوك و مهره از نوع تخم
شدة یدانیم که نوع ایرانمیدیده است.  زیادي که البته آسیب

شده و بیرون سازيبه شکل مسطح این عنصر تزئینی یونانی
در بناهاي آمده از حالت برجسته و مدور از زمان داریوش بزرگ 

مشاهده  وفوربههاي مختلف و شوش در مکان جمشیدتخت 
ها در زیر و باالي بخش ستونزاي سرـ، از جمله در اجشده است

هاي ها، در زیر تزئینات مصري باالي درگاهاي سرستوننخلچه
ها در حاشیۀ باالي تخت شاهی به در نماي آرامگاه و کاخ تچر،

. )Boardman 2000: 77( بکمش شده و کامالً شکل مسطح
تین بار است که در هنر هخامنشی نمونۀ خالص یونانی اما نخس

هاي از بهترین نمونه ).6 شکل( شودمی این عنصر تزئینی دیده
) در Artemissionدر معبد آرتمیس ( یونانی این تزئین

هاي ها با گلکسرستوناستفاده و ) Ephesusافسوس (
مهره آراسته ووكمرغی و دتزئین تخمدار و ترکیبی از کاسبرگ

  ).Christopolus 1975: 421( شده است

 
عبد آرتمیس در افسوس از میانۀ سده م شدةتصویر سرستون بازسازي A. 6شکل 

شده از سکوي طرح بازسازي B. (Lawerence 1973: 33)میالد ازششم پیش
اطراف  مهرهومرغی و دوكتخمشدة تزئین ایرانینمونۀ  Dو  Cنیایش پوزیدون، 

 شاهان هخامنشیهاي و در نماي آرامگاه جمشیدتخت در کاخ آپادانا در  پاشنۀ

مربوط به سکوي نیایش  موقعیت اصلی دیگر در نمونۀ 
میالد از) از ربع دوم سدة ششم پیشPoseidonپوزیدون (

درستی توانست هکارل نیلندر ب است، که) پ.م 550-575(
ي آن را با نماي پرداخت نهایی سطح نما شباهت شیوة

 :Nylander( کند مشخصتختگاه پاسارگاد  شدةپرداخت

شده ید است که نوع عناصر تزئینی اجراتأک شایان. )85 ,1970
جالب شده از در سنگی پاسارگاد به شکل هاي کشفقطعه بر

 را تراشان و هنرمندان یونانیبحث قدیمی حضور سنگ توجهی
در اجراي  را هادر پاسارگاد و میزان اثرگذاري و آزادي عمل آن

مدیریت  کنندةبا توجه به تأثیر محدودعناصر تزئینی یونانی 
 کند. پارسی مطرح می

تاي آن نواري مهره و در راسودرست در زیر تزئین دوك 
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متر دیده سانتی 6/12پر به پهناي شامل سه گلگ دوازده
در  35هاي اندازه رفته بهیک قاب فرو شود که به وسیلهمی
ام تر جدا شده است. تممتر از نوار گل پایینسانتی 2در  59

اي دارد. نوار گل دار یا شانهابزار دندانه سطح این قاب  نشانۀ
یک  فقطاز نوار باالیی آسیب دیده و  پایین این قاب بیشتر

 نظراز ها . بررسی شکل گلکباقی مانده استاز سه گل  گل
ها بسیار جالب تیز در میان گلبرگهاي نوكوجود کاسبرگ

 پر در حاشیۀهاي دوازدهاي خاص از گلکشیوه توجه است،
شدة ار و همچنین در گل تزئینی ناپدیدلباس انسان بالد
 ها راگلکاین در کاخ چرخاب برازجان.  مربوط به پاشنۀ

حضور اي روشن از به عنوان نشانه مفصلطوربه نیلندر
اي در پاسارگاد در زمان کوروش تراشان یونانی یا لیدیهسنگ
با وجود آن  ).Nylander 1970: 141( است شرح دادهبزرگ 

که شکستگی در درست از زیر این نوار تزئینی پایینی عبور 
با پهنا  ايرفتهقاب دیگر فرو دهدنشان میشواهد اندك  ،کرده

زیر این نوار گل وجود  ،قاب کامل موجود رفتگی مشابهفروو 
 . داشته است

 بازسازي و انتساب

از است  کردهاستروناخ اشاره  گونه کهبا توجه به شواهد و همان
برج سنگی و آرامگاه کوروش بزرگ  بناهاي پاسارگاد فقط کل

. ورودي آرامگاه لنگه دارنددو ايـتر) دره(با ورودي بسیار باریک
 عرض ومتر سانتی 78و  متر ارتفاعسانتی 131کوروش بزرگ 

 عرضمتر سانتی 16و  ارتفاعمتر سانتی 46برج سنگی  ورودي
). Stronach, 1985: 850, footnote no.1( دارد يبیشتر

بناي برج  فقطشود که از میان این دو بنا سادگی مشخص میهب
و  47عرض هر یک توانسته دو لنگه در سنگی به سنگی می

سنگی با  ته باشد که روي دو پاشنۀداشمتر سانتی 182 ارتفاع
 ;Stronach 1967: 283( بچرخدمتر سانتی 16قطر حدود 

که دهد نشان میشده کشفبررسی قطعۀ تازه. )126 :1978
متر بوده که سانتی 97تا  90 عرضمتعلق به یک ورودي با 

                                                           
شده یک نوار کشفهفت سانتی متر تفاوت به این دلیل منظور شده که قطعه در سنگی تازه .1

نما و پیش از ختم شدن به بخش مدور انتهایی  ۀدر حاشیمتر میلی 35عمودي به پهناي  ةساد

. چنین 1است چرخیدهمیمتر سانتی 14به قطر  ايپاشنهروي 

ورودي برج سنگی و قطر پاشنه  يپهنا خوبی باهمشخصاتی ب
 موجود همخوانی دارد. 

شده ما کشفهدر سنگی تاز ابعاد اساسی و طرح کلی نمونۀ 
کند که آن هم از سنگ میدر سنگی دیگري  متوجه قطعۀرا 

رنگ ساخته شده و در ابتداي دهۀ پنجاه میالدي علی شیري
یافته  هخود در محل تختگا سامی آن را خارج از محل اولیۀ

 قطعه که امروزآن ) Sami, 1956: opposite page 68( است
شود، به شکل ینگاهداري م جمشیدتخت  ةدر انبار موز

 ,Stronach( به ورودي برج سنگی منتسب شده ايکنندهقانع

به مشخص گونه که در ادامه خواهیم دید ، و همان)283 :1967
ورودي درگاه برج ممکن دقیق از طرح بازسازي تا حد کردن 

 ).7 شکل( است بسیار کمک کرده

 
 سامیتوسط  هآمددستهدر سنگی ب طعۀ. ق7شکل 

متر سانتی 30 ،طول مترسامتی 47حدود  با سامی قطعۀ 
 94ی به عرض درگاه به متر ضخامتسانتی 9و  عرض
یک سطح آن نوار  برتعلق داشته است.  لنگه در دو بامتر سانتی

ندك از یک قاب پر و البته شواهدي ادوازدهبا سه گل تزئینی 
 ,Stronach( مترسانتی 35رفته به پهناي یا کادر اندکی فرو

1978: fig. 64(  مربوط به بخش عمودي و محل چفت  لبۀبر و
که بسته شدن بوده دار اي شیبیک بخش پله در نگۀشدن دو ل

ها و ابعاد کرده است. براساس ویژگیمی ممکنکامل دو لنگه را 

 شود.میلی متر می 70یا محل پاشنه دارد که براي دو لنگه برابر با 
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 177اصلی  چنین نظر داد که درسامی استروناخ  محدود قطعۀ
تایی پر سهدهشش ردیف نوار تزئینی گل دواز و متر ارتفاعسانتی

 داشتهها متر و پنج قاب ساده بین آنسانتی 7/12به پهناي 
توجه است که . جالب )fig. 1978 ,Stronach :65( 1است

 توانستیم مشخص کنیم کهنمیپیش از کشف نمونۀ در جدید 
 یا بخشبوده سمت راست  قطعۀ سامی انتهاي باالیی لنگۀ

بازسازي خود تصمیم هم در استروناخ  .سمت چپ پایینی لنگۀ
 به شکلی تصادفی قطعۀ سامی را به بخش باالي کامالً  هگرفت
با  ).Stronach, 1978: 126( سمت راست منتسب بداند لنگۀ

مهره در هنر یونان به ومرغی و دوكتخمتوجه به این که تزئین 
اي هباالیی بخش ورت معمول به صورت نواري در حاشیۀص

 معماري کاربرد داشته است، قطعۀ جدید که چنین حاشیۀ
با بخش انتهایی و تردید در مقایسه بی اي در انتها دارد،تزئینی

سامی، به بخش باالیی درگاه سمت چپ  بدون تزئین قطعۀ
سامی به بخش پایین ورودي  و قطعۀتعلق داشته ورودي برج 

 شده است.همان لنگه از در برج مربوط می

ساب قطعه سامی به بخش پایینی لنگۀ سمت چپ و با انت 

توجهی  نویافته به بخش باالیی همان لنگه به شکل جالب قطعۀ

انجام هاي ورودي برج اي از یکی از لنگهبازسازي بخش عمده

هاي ورودي با بازسازي هر یک از لنگه این . براساسشودمی

متر سانتی 47و  رتفاعمتر اسانتی 175متر سانتیدقت یک

بر نماي هر لنگۀ در ورودي  ).9و  8 شکلاست ( عرض داشته

پر در باال، وسط و پایین بوده که نیز سه نوار تزئینی گل دوازده

. شده استمیدو قاب یا کادر ساده و فرورفته از یکدیگر جدا  با

مهره ومرغی و دوكورودي نیز با نواري از تزئین تخمباالي 

 .آراسته شده بود

 
آمدة سامیدستبازسازي ورودي برج سنگی پاسارگاد براساس ترکیب موقعیت قطعۀ در سنگی نویافته و قطعۀ در سنگی به. 8شکل 

                                                           
متري مربوط به یک نوار سانتیمتر همچنین با احتساب یک بخش ششسانتی 177عدد  1

  ).Stronach 1978:129& 1965: 13( دست آمده استه سامی ب ۀساده در باالي قطع
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 موجود در ساختار اصلی بنا هاي بازسازي نما و برش ورودي برج پاسارگاد و موقعیت قطعه .9شکل 

دازیم که هر چند اطمینان به این موضوع بپر ضروري است 
ها و شده با توجه به اندازهداریم هر دو قطعه در سنگی یافت

، در به ورودي برج سنگی پاسارگاد تعلق داشته تشابهات،
پرداخت و جزئیات  بررسی دقیق موارد متفاوت از نظر شیوة

ت نهایی تفاوت اساسی در پرداخشود. نخستین اجرا دیده می
هاي آن دار است که نشانهیا دندانه ايجدید با ابزار شانه قطعۀ

که هیچ در حالی  ،شودسطح بیرون و داخل دیده می داختپردر 
ین ابزاري براي پرداخت نهایی قطعۀ اي از استفاده از چننشانه
که این است  توجه دیگر . نکته جالبوجود نداردسامی  شدةیافته

ها و نماي برج سنگی نیز هیچ ساخت و پرداخت بلوك در
شود. تنها استثنا مربوط به از چنین ابزاري دیده نمی يانشانه

محدود از  استفادة هايهج است که نشانگوشه شمالی سکوي بر
رفته در قطعۀ جدید در سنگی، کارهب ۀاي، مشابه نمونابزار دندانه

هخامنشی  ر همان دورة ها و تعمیر جدیدتر بنا دمرمت دلیل
 ).10 شکلتلقی شده است (

شده در کشفقطعۀ تازه وتفاوت دیگر میان قطعۀ سامی  
پر قطعۀ هاي دوازدههر یک از گل ود یک سوراخ مرکزي دروج

سامی براي وارد کردن میلۀ تزئینی است که به طرز جالب 
 اـهدرون یکی از حفره هم سربی اي یک میلۀـهنشانه یتوجه

اي در سنگی جدید هیچ حفره ي، در حالی که روشوددیده می
 شود.نصب تزئینات مشاهده نمی يبرا

 
دهندة استفاده از ابزار شمالی سکوي برج سنگی پاسارگاد که نشان گوشۀ. 10شکل 
  ستهاي بعد در بنادار براي اجراي مرمتدندانه

سومین تفاوت مهم دیگر میان هر دو قطعه در سنگی  
هاست؛ در اخت نهایی سطح بیرون و داخل قطعهت پردکیفی

هموار و یکدست و با ظرافت و دقت بیشتر  نمونۀ سامی پرداخت
 دیدر نمونۀ جد و داراي و لبهابزار تیغه استفاده و البته با

 .اي بوده استبا ابزار دندانه و پرداخت بدون ظرافت و زمخت

رج ـمیان دو قطعه موجود از در سنگی ب چهارمین تفاوت 
هاي بسیار با شده رگهیافتدر نمونۀ تازه است.در نوع سنگ 

شود که هاي مشخص طبیعی مشاهده میو خردگی هاحفره
کننده پر و مسطح تردید الزم بوده پیش از نصب با مواد پربی
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سامی انجام  سنگ معدن قطعۀ انتخاب ، اما دقت بسیار دردشو
 گونه خردگی و حفره یا رگه است. چیاي که بدون هگونههب ،شده

از یک طرح آخر این که با وجودي که براي هر دو قطعه  نکتۀ 
 رفته استفاده شده،و قاب فرو پرنوار تزئینی گل دوازده

جایی را در هنوعی جاب گیري و مشاهده و مقایسۀ دقیقاندازه
 نیهمۀ ا دهد.ن مینشا ايهاي حاشیهموقعیت کلی قاب و نوار

به  آمدهدستبه دو قطعۀگذارد که تردیدي باقی نمی هاتفاوت
سمت چپ ورودي برج سنگی پاسارگاد  یک لنگۀ در یعنی نیمۀ

. به بیان دیگر به است اما مربوط به یک قطعه نبوده ،تعلق داشته
رو هستیم که هانگیزي با دو قطعه در متفاوت روبطرز شگفت

از تعویض در برج با نمونۀ مشابه بوده است. در احتماًال ناشی 
اي یا گسترده از ابزار شانه اي استفادةهنشانه چنین ادعایی

ها در نمونۀ ن نشانهیو نبود ا شدهکشفدار در نمونۀ تازهدندانه
استفاده از ابزار  کننده دارد. بر اساسسامی نقش اساسی و تعیین

 هاپژوهش توان مطرح کرد.یم را حد ابتدایی اي تاریخ اولیۀشانه
ابزار در  این نوعاز استفاده حدود تاریخ اولیه که  دهدینشان م

هاي ابتدایی فرمانروایی سال سازيهـتراشی و مجسمگـسن
است و میالد ازپیش 520-515دود ـوش بزرگ یعنی حـداری

 پیش شدةشود بتوانیم بناهاي ساختهمهم موجب می همین نکتۀ
 از یکدیگر متمایز کنیمپیش از میالد را  520و پس از 

)Nylander, 1965: 52.( گونه که پیش از این نیز اظهار و همان
شده نخستین شواهد مطمئن و مستند استفاده از چنین ابزاري 

مل که شا ،ساختمانی در تختگاه ۀدر پاسارگاد در دومین مرحل
ها د مسدود کردن پلکانبنا مانن ایجاد تغییراتی در نقشه و سازة

دورة داریوش بزرگ و پس  و به است هاي بزرگ سنگیبلوك با
گیري و اثبات ، قابل ردشودمیالد تاریخگذاري میازپیش 520از 

 ,Nylander, 146&  100-99: 1978Stronach ;( 1است

ادعا کرد که در  در حالی که می توان با اطمینان) 52 :1965
دار اي یا دندانهبنی بر کاربرد ابزار شانهپاسارگاد هیچ شاهدي م

ساختمانی در دوران کوروش بزرگ از هاي همزمان با فعالیت
 :Nylander, 1965( ها وجود نداردکاخجمله در بناي آرامگاه و 

                                                           
آشوب مرگ هاي پرفعالیت ساختمانی بین سال از ايکه تاکنون هیچ نشانه نکتۀ مهم این است که .1

 520قدرت و سرکوب شورشیان توسط داریوش بزرگ در  گرفتنتا به دست  530کوروش بزرگ در 

ربرد چنین ابزاري دلیلی بر ادامه و تکمیل ، شواهد مقطعی از کا)51
مرحلۀ یک دهندة نشان در دوران داریوش بزرگ و سازهاوساخت

 استدر پاسارگاد  شدهشناختهوبررسی ساختمانی کمتر
)Stronach, 2009.( دهد که شواهدینشان م هابررسی 

شده زار استفادهاب اي در پاسارگاد مشابهشده از ابزار شانهثبت
براي پرداخت قطعۀ در سنگی نویافته است و به طرز جالب 

تخت رفته در کارهابزار بها با نمونهپهنا و عمق شیار دندانه یتوجه
 داردظرافت و دقت بیشتري  متفاوت است، که جمشید

)Stronach, 1967: 267 & Nylander, 1965: 50( . چنین
هاي کف اتاق کوچکی که نقش انسان سطح بلوك برهایی نشانه

هاي آب سطح کانال فته، بربالدار بر جرز ورودي آن قرار گر
دوم  پردیس شاهی، حاشیۀ شمالی سکوي برج سنگی و در دورة

 کامالً  ها و به شکلاختمانی تختگاه در محل انسداد پلکانـس
 هاي موجود بر سطح قطعۀ در سنگی جدید برمشابه با نشانه

است  هاي تاالر ستوندار آن بنا مشهودستونتاسر سطح پایهسر
 ).11 شکل(

 
ل در کانا Aهخامنشی.  اي در بناهايدار یا شانهابزار دندانههاي نشانه .11شکل 

 ،اسارگادهاي تختگاه پستونروي سطح پایهC ، در کاخ اختصاصی B ،پردیس شاهی
D زیرین اتاق شمالی کاخ دروازه هايروي بلوك، E شدةدر محل پلکان مسدود 

  رستمزردشت در نقش هاي پلکان کعبهروي بلوك F ،تختگاه پاسارگاد

 .(Nylander 1965: 69)گیري و اثبات نشده است میالد در پاسارگاد ردازپیش
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هاي تکمیل سازه هاي داریوش بزرگ در پاسارگادفعالیت 
هاي آشوب سال ش ونی کوروشده بر اثر مرگ ناگهارهاکارهنیمه

 شواهد مربوط به اما رگمی پس از کمبوجیه عنوان شده،و سرد
 که ،داریوش بزرگ در بناي برج سنگی یساختمان يهاتیفعال

وروش ل آن در زمان کتکمی دهندةشواهد معماري و فنی نشان
 کند که دلیلرا مطرح می ن پرسش مهمیا ،بزرگ است

برج و شمالی سکوي  هاي ترمیمی و تعمیري در گوشۀفعالیت
قدرت  ، در زمانورودي همچنین تعویض و جایگزینی در جدید

میالد چه بوده است. ازپیش 522گرفتن داریوش بزرگ در سال 
خود داریوش بزرگ به بیستون از زبان  نبشتۀدر متن سنگ

دا یدست پ سوالن یا پاسخدر مورد اطالعات ارزشمندي 
 ن متن داریوش به شورش فردي به نام گئوماتیا. در میکنیم
)Gaumata (کمبوجیه  برادربردیا  را خودکند که یاشاره م

ومات را . داریوش گئکرده است یمعرففرزند کوروش بزرگ 
ن قدرت را از چنگ دودما ده که تالش کردهیفردي طغیانگر نام

که وي به تخریب و ویران  هخامنشی خارج کند و تأکید کرده
اقدام کرده که پیش از ) Ayadanas» (هایینیایشگاه«کردن 

د که ـکنا میـاست. داریوش ادع بودهساخته کوروش بزرگ  او
ها از آن يبرا که در متن بابلی را، »هاي نیایشمکان«این 

 :Volgtlander, 1978( شده استفاده» معبد خدایان« عبارت

  ).Schmidt, 1991: 53( کرده است يبازساز )55

 پاسارگاد هاي دوقلويکارکرد برج الزم است اشاره کنیم که 
ان بوده و و نقش رستم همواره مورد بحث جدي پژوهشگر

هایی ا مکان، از آتشگاه و گور و گنجینه تهاي گوناگونیکارکرد
 ,Sancisi-Weerdenburg( شاهان هخامنشیبخشی براي تاج

 است.  ن مورد مطرح شدهیدر ا )1983:145

که برج سنگی پاسارگاد  را ریاز میان همۀ تفسیرها این تفس 
گئومات  بوده که هاییها یا به پارسی کهن آیاداناایشگاهـاز آن نی
 یمطرح و بررسدقت کرده بسیاري از پژوهشگران بهویران 

 ;Hinz, 1942: 1f.; Erdmann, 1941 : 6-17( اندکرده

Stronach, 1965: 16.(  در مورد مفهوم دقیق با وجودي که

                                                           
 Schmidtبه  زمینهشده دراین ها و مباحث مطرحکامل فرضیه براي مرور و بررسی .1

 مراجعه کنید. Potts 2007هاي تکمیلی جدیدتر به و براي بحث 1970

 ,Guillemin( اتفاق نظر وجود نداردداریوش  آیادانا از نظر

ه بناي برج سنگی پاسارگاد و ک را، این فرضیه )،126 :1987
زردشت  کعبۀدیگر سالم آن در نقش رستم یا همان بناي  نمونۀ

برد تر نام میگونه که اشمیت به صورت دقیقیا آن ،»اهآتشگ«
بسیاري از  ،بوده» محلی براي نگهداري آتش شاهی«

 انیشا ).Schmidt, 1970: 44(اند د کردهییتأپژوهشگران 
براي  يااي دلیل عمدهیاداوري است که منتقدان چنین فرضیه

ی اند که یکبرج سنگی پاسارگاد مطرح کرده ندانستنآتشگاه 
گئومات  تخریب برج سنگی به دست يبرا یکافشواهد  نبود
که بسیار بیشتر بر  ،و دیگري) Schmidt, 1970: 45, 49( مغ
کاربري آتشگاه بودن برج دانسته شده،  ل ردیدلتنها  د ویتأکآن 

محفوظ و بدون دریچه و منفذ بودن اتاق برج و مشکل تهویه و 
 بوده استداشتن دائمی آتش  جریان هوا براي روشن نگاه

)Sami, 1956: 94; Curzon, 1966: 146; Shahbazi, 

ن است که براي یدر مورد نقد نخست پاسخ ا 1.)2001 :244

ساختی چون برج سنگی تخریب بناي مستحکم و خوش
بنا، به تاراج بردن و شکستن در ورودي  ممکن است شدهعنوان

 هایی چون گوشۀداخل اتاق و آسیب به بخش تخریب اشیاء
هوا و تهویۀ  جریان بوده باشد. اما مسئلۀشمالی سکوي برج 

 مثال يکه برا يابه گونه تر است،بسیار غامض داخل اتاقک
و محل نگهداري  آتشگاه برج را 1966، که در سال استروناخ

حل مشکل راهی براي  هدر تالش بود و آتش شاهی دانسته
ن مسئله یبر ااز جمله و هواي داخل اتاق برج پیدا کند  تهویۀ
نگاهبانان آتش هواي  هاي مدامکه بازدید و مراقبت کرده تأکید

کرده یفروزان داخل اتاق فراهم مرا براي آتش همیشهمورد نیاز 
)Stronach, 1966: 220; 1967: 288, footnote. 79( 

منبع  چینبود ه«ن مسئله که ید با طرح اکمتر از یک دهه بع
مشکل جدي در پذیرش کارکرد » دائمی تهویه و تأمین هوا

نه «که  هکند، تأکید کردآتشگاه بودن برج سنگی ایجاد می
هاي اي ارتباطات مشخص میان طراحی برج پاسارگاد با برجپاره

تزئینات معماري  هایی در زمینۀاننديـاورارتویی و نه وجود هم
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تواند در یک نمیهیچ ]شکده نوشیجانآت[هاي مادي با نیایشگاه
تهویه  نبودپذیرش کارکرد آتشگاه براي برج پاسارگاد بر مشکل 

معبد یا مکانی  ناچار فرضیۀهرو بیناو از» هواي اتاقک فائق آید
ارزش دودمانی و آیینی را ء و لوازم بسیار بابراي نگاهداري اشیا

 :Stronach, 1976( ه استبراي برج پاسارگاد پیشنهاد داد

315.(  

بزرگی از در سنگی برج  و با توجه به کشف قطعۀ اکنون 
 دانیم که معماران هخامنشی با آگاهی کامل ازمی ،پاسارگاد

سته هنگام ب نبود تهویۀ کافیبدون منفذ و دریچه بودن اتاقک و 
 بودن دو لنگه در سنگی، راهکار این مشکل را در طراحی خود

اند. با بررسی دقیق قطعۀ در را حل کردهورودي دیده و آن 
ي عمد یبرش سنگی نویافته در گوشۀ باال و در حاشیۀ پاشنه با

 و نوعی منفذمتر سانتی 3در  11 که اندازة آن شویممواجه می
 هاي درهنگام بسته بودن هر یک از لنگهعمدي براي ورودي 

 به ،هنگام بسته بودن در ) و به شکل جالبی5و  2 شکل( بوده
به هیچ عنوان از بیرون  ،دلیل پنهان شدن پشت قاب ورودي

ورودي  شدةکشفشده است. همچنین قطعۀ تازهدیده نمی
متر دو سانتییدر حد یک ست که با دقت بسیارقدر بزرگ اآن
و  يزرا بازسا ورودي میتوانیمسامی  به کمک قطعۀ ویژهبهو 

در  هواي اتاقک تهویۀم که دومین راهکار ایجاد امکان یادعا کن
متري سانتی 7تا  5پایین در ورودي و به شکل کوتاه گرفتن 

 راهکار نیبینی شده بوده است. ادر سنگی از قاب درگاه پیش
پهناي ورودي پایین در  بازسراسري  فضايشده یک موجب می

پذیر امکان هویه و نفوذ هوا را به شکل مناسبت فراهم شود که
 است. کردهمی

مرگ که با  ،هاي ساختمانیف شماري از فعالیتبرخال 
گونه که از همان تمام مانده،کوروش بزرگ در پاسارگاد نیمه

کوروش  شدةهاي ساختهوي به آیادانا اریوش و اشارةد سخن
بزرگ سنگی پاسارگاد به طور  يبنا ،شودبزرگ نیز مشخص می

 :Hinz, 1961( و مورد استفاده بوده استشده کامل ساخته 

و  هاکاوش یبررسهاي هوایی، عکس با مشاهدة ).150
                                                           

تقی عطایی کاوش و علی موسوي و محمد ،1396و  1395در سال ، تازگیهب را هااین اتاق 1
 .اندکردهبررسی 

متوجه  یرامون بناپ ریژئوفیزیک اخ هاي نین پژوهشهمچ
هاي نمونهانند پیشـگی پاسارگاد همـویم که برج سنـشمی

متر از  5، با فاصلۀ اورارتویی خود در حصاري از خشت خام
 ;Stronach, 1965: 16( محصور بوده است سکوي برج

1967: 279; Boucharlat, 2002: 281, fig. 4 .(نیا 
هاي به موازات یکدیگر اتاقویژه هب کنندهساختارهاي محصور

استفادة  ياحتماالً برادر پشت نماي ورودي (شرق بنا) 
داشتن  روشن نگاه نگاهبانان آتش و نگهداري لوازم ضروري

  1.آتش کاربرد داشته است

هاي مذهبی مورد اندیشههاي زیادي در هنوز پرسش 
تا حد  از پاسارگاد ياما شواهد ،کوروش بزرگ وجود دارد

ش بزرگ در نمایش نیای زیادي ما را قانع می کند که داریوش
روش کو رودنباله نقش رستم در نماي آرامگاه در آتش مقدس

موسوم به  شدةمحوطۀ شناخته بزرگ بوده است. عالوه بر
دار که بزرگ پله مقدس و وجود دو سکوي دةمحدو

، است تصویر ایجاد شده در نماي داریوش بزرگ کنندةیتداع
دار در پاسارگاد به هاي سنگی پلهآمده از پایهدستهشواهد ب

همراه بخش باالي یک آتشدان سنگی که پیش از این 
 :Stronach, 1967: 287; 1965( کردهاستروناخ منتشر 

287, Pl. 25C (دار سنگی کوي پلهو همچنین یک پایه یا س
ه دیگر که به بخش پایینی یک آتشدان با اندازه و طرح مشاب

متعلق بوده و براي نخستین بار در این جا آن را منتشر 
ش آتش در نماي ی) همگی با الگوي نیا12 شکلکنیم (می

ین در مورد ا توجه جالب رامگاه داریوش همخوانی دارد. نکتۀآ
 هاي سنگی کیفیت بسیارآتشدانهاي هاي مرتبط با پایهیافته

استفاده تر از همه باالي ساخت و پرداخت سطوح و مهم
راش است ـتط سنگـدار توساي یا دندانهانهـابزار شنکردن از 

هاي دوران کوروش از ساخته کهکند یـاعد مـکه ما را متق
 . بوده استبزرگ در پاسارگاد 

اهاي ادعاي داریوش بزرگ در حفظ ویژگی مذهبی بن 
، عالوه بر دستور وي به ساخت مرتبط با دودمان هخامنشیان
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 ,Stronach( برج پاسارگاد در نقش رستم کامالً مشابه یبنای

در بازسازي ورودي بناي برج پاسارگاد براساس  )287 :1967
دیگر که برخالف  1ابد،ییز نمود مینالگو و طرح اولیه 

که در  ،عناصر تزئینی و معماري یونانی آن هایش درساخته
 يسازی، پارسشود، نقش رستم و شوش دیده میجمشیدتخت 
مرغی و  همان تزئینات تخمدقیقاً و) Stronach, 2001( نشده
دار به همان سبک پر کاسبرگاي دوازدههمهره و گلودوك

 .اولیه اجرا شده است

 
دار، بخش باالي یک آتشدان پله A، پاسارگاد هايهایی از آتشدانبخش. 12شکل 

B  وC تازگی کشف ، که بهدارطعه از بخش پایینی یک آتشدان پلهدو نما از یک ق
 شده است

 برایند

هاي شواهد فنی در کنار شانس کشف داده ومدارك تاریخی 
کند که برج می را مطرحدیگر این نظر بار  2یشناختباستان

آتشگاه دودمان « جزچیزي  سنگی پاسارگاد و نقش رستم
. است نبوده »محلی براي نگهداري آتش شاهی« یا» هخامنشی

مشکل در کنار حل  ،هاي سنگیهایی از آتشدانکشف بخش
ه هنگام بسته هواي اتاقک برج پاسارگاد ب مهم چگونگی تهویۀ

هاي عمودي باالي برش با ایجادکه  ،لنگهبودن درهاي سنگی دو

                                                           
سازي داریوش بزرگ از است که دلیل تقلید محض و کپی گفتهاستروناخ  2005در سال  1

درستی ههاي بیرونی و نماي برج زندان در بناي کعبه زردشت در نقش رستم بجزئیات و ویژگی
 .(Stronach 2005: 107)مشخص نیست 

هاي زمان تراشی ایران و لیدیه براي تمایز ساختهاي در سنگنقش تاریخگذاري ابزار شانه 2

رهاي سنگی از چارچوب ن دتر گرفتها و کوتاههریک از لنگه
عنوان  بهرا کارکرد اتاقک برج  خوبیهب شده،پذیر ورودي امکان

. اگرچه دهدیئمی آتش شاهی نشان مدا محلی براي نگهداري
بر آن سی گونه که پیش از این بانو سانسیهمان ،این کارکرد

بخشی مراسم تاج ياجرا کنندةتأکید کرده، به هیچ عنوان انکار
نبوده که آتش مراسم آیینی ر محل اتاقک برج همراه با د

-Sancisiمحوري در آن داشته است ( شک نقشبی

Weerdenburg, 1983:145.( 

سال مارس  گوید که گئومات درسند بیستون به ما می 
رداشت سر به طغیان ب اسفند) 20(مطابق با  میالدازپیش 522
 سرکوب و کشته شد؛مهر)  7(مطابق با سال  همان اکتبر و در

ز ها در سراسر شاهنشاهی تا پاییهر چند خواباندن سایر شورش
ساخت  زمان لیدلسال بعد ادامه پیدا کرد. به همین 

 520سال پس از این ماجرا در  یک بیستون را باید بشتۀنسنگ
 ,Schmidt, 1953: 25,38; King( دانست میالدازپیش

مات دو رویکرد اساسی دالیل شورش گئو مورددر  ).25 :1907
است. نخست این که شورش گئومات را باید در  شدهمطرح 

چارچوب طغیان یک مغ زردشتی و درگیري و برخورد درون 
یا برعکس تالش  )Gray, 1908: 71( مذهبی بررسی کرد

اي گريسازي زردشتیها براي سرکوب و خاموشاي از مغبدنه
با ). Frye, 1963: 88( که با کوروش بزرگ قدرتمند شده بود

توجه به تعریف کاربري بناي برج سنگی پاسارگاد به عنوان 
خاموش کردن آتش  ، تعرض به آن وآتشگاه دودمان هخامنشیان

یک مفهوم روشن و نمادین  فقطمقدس و تخریب بناي آتشگاه 
 گري در زمان کوروش بزرگ.طغیان علیه رونق زردشتی ،داشته

توانیم زمان تخریب و م شواهد میرو با توجه به تماینااز 
که  ،پاسارگاد و تخریب ورودي نخستین بنا راتعرض به برج 

در فاصلۀ  ،هدست آورد هسامی در تختگاه ب رااي از آن قطعه
سال مارس تا اکتبر زمانی سلطۀ گئومات بر پاسارگاد یعنی 

م. بر ین کنیمع(مطابق با اسفند تا مهر) میالد ازپیش 522
 از کشته تردید پسبی يبازسازي برج و ورود همین اساس

هاي پس از آن، کشف اتفاقی دو قطعه در سنگی متفاوت بزرگ در پاسارگاد از دورهکوروش 
بیستون و شرح رویدادهاي پس از مرگ کوروش  نبشتۀسنگورودي برج و البته وجود متن 

 نتیجه اهمیت ویژه این بزرگ و کمبوجیه تا سرکوب گئومات و دیگر شورشیان در دستیابی به
 .دارد
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است. در حالی  میالد بودهازشپی 522شدن گئومات در پاییز
نبشتۀ بیستون پیش از زمان نقر آن در وش بنا بر سنگیدار که

هاي شاهی همیالد اقدام به بازسازي نیایشگاازپیش 522سال 
جالبی در تراش و پرداخت خود  به طرز ،کرده است

دار مشاهده بیستون اثري از استفاده از ابزار دندانه رجستۀبنقش
استفاده از این  میالدازشود و در دهۀ آخر سدة ششم پیشنمی

 :Stronachm, 1978( شده استابزار به صورت گسترده رایج 

99pp.(  در  را که ادعاي داریوش بزرگد یگویماستروناخ
گئومات مغ ویران  هایی کهمبنی بر بازسازي نیایشگاه ،بیستون

دار ودر گیر میالدازپیش 520پیش از سال آن هم  کرده،
د یبا بیشتر هایی در سراسر شاهنشاهیسرکوب شورش

افتن ی پایان و وانمود کردن به یدتیبا اهداف عق يورزاستیس
هاي کوروش ها و ارزشسنت دوران گذشته و تأکید بر ادامۀ

م یریبپذتر آن است که رو منطقیو ازین بزرگ تلقی کرد

 بازسازي برج سنگی پاسارگاد پس از تکمیل ساخت نمونۀ
میالد انجام ازپیش 505در نقش رستم در حدود سال مشابه آن 
 ).Stronach, 2012; direct quotation( شده است

 سپاسگزاري

استروناخ به پاس خواندن متن و دیوید  از فرانچسکو کالییري
موجب ارتقاي ارزش که  يات ارزشمندیرمقاله و بیان نظ اولیۀ

همچنین از مهندس علی  کنم،یم قدردانی علمی مقاله شده
بسیار  را بر عهده گرفت هااي طرحتقوا که زحمت بازسازي رایانه

ر محترم پایگاه گرامی همکا هاي فرزانۀسپاسگزارم. اگر پیگیري
آماده نامه مقاله براي چاپ در این ویژه شکپاسارگاد نبود بی

ژه یو طورشان بهيریگیو پ يبردبار ياز ایشان برا ،شدنمی
قطعات هاي متن مقاله و مستندنگاري . عکسسپاسگزارم

 است. کار نگارندهشده کشف
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 سد قوسی تنگ آسیاب ارسنجان

 اي از مهندسی سدسازي هخامنشینمونه
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 1 چکیده

د توسعه و آبادانی قلمرو خود، به ایجا براي ،دولت هخامنشی
که  اقدام کرده،هاي گوناگون هاي گسترده در زمینهزیرساخت

مدیریت منابع آب هاي مربوط به ساختزیرها ترین آناز مهم
ها و هراهاز سدها، بندها، آب ايمجموعهها و این زیرساخت بوده

شامل هاي مختلف شاهنشاهی در بخشرا هاي آبرسانی شبکه
اسارگاد و پارسه توجه است. در مراکز مهمی همچون پشده می

هاي مین آب و مدیریت آن شده و سدها و شبکهأزیادي به ت
اي ایجاد شده است. یکی از سدهایی که در رسانی گستردهآب

 تنگ آسیاباد و پارسه ساخته شده، سد حوزه میان پاسارگ
برخالف دیگر سدهاي هخامنشی این ناحیه،  ، کهارسنجان است

روي  تنگ آسیاببه صورت قوسی اجرا شده است. سد 
کوهستانی با نام تنگ  ايفصلی در انتهاي تنگه ايرودخانه

مانند دیگر سدهاي  سد ۀآسیاب قرار گرفته است. هست
 ةست و دو سوي هسته را دیوارهخامنشی این منطقه رسی ا

هاي طبیعی پوشانده است. سد تنگ سنگستبري از الشه
که به صورت کمان  ،سدهاي مخزنی و پالن آن نوعآسیاب از 
 . استاز شاهکارهاي مهندسی هخامنشی  ،ایجاد شده

سدهاي هخامنشی، مدیریت آب، آبیاري  گان کلیدي:واژ

 سدسازي. مهندسی ، تاریخی، کشاورزي

 ددرآم

توسعه و پیشرفت هر سرزمینی وابسته به موقعیت جغرافیایی، 
آن است.  انۀتر مدیریت هوشمنداقلیم، منابع طبیعی و از همه مهم

                                                           
 شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادنکارشناس ارشد باستا *

برخورداري از جایگاه طبیعی، گستردگی  دلیلسرزمین ایران به 
قلمرو و گوناگونی اقلیم آن داراي قدمت فرهنگی و تاریخی است 

گیر بوده است. در باستان چشمپیشرفت آن در دنیاي و و رشد 
که از شکوفاترین دوران تاریخی این سرزمین  ،هخامنشی ةدور

 صورتهاي کشور اد زیرساختـایج اري برايـبسی داماتـاق است،
اقلیم  وضعیتاست.  بوده ها مدیریت منابع آبکه یکی از آن هگرفت

این سرزمین را مناطق خشک  ةبیشتر گستر این مسئله کهایران و 
آب نزد ایرانیان بسیار ارزشمند باعث شده که آب فرا گرفته، کم و

بهینه از این عنصر  ةاستفاد براي بسیارهاي و نوآوري شود
ایجاد  و کاریز، ساخت سد و بند ابداع. به کار رودبخش زندگی
جایگاه آب در این سرزمین و تالش  دهندةنشانها هها و آبراهشبکه

 دربرداري از آن است. در این میان نقش سدها مردمان در بهره
هاي مورد نیاز در سازي آب و استفاده از آن در بخشذخیره

گیر بوده دوران هخامنشی بسیار چشم ویژهبههاي تاریخی و دوره
ترین مراکز دولت که از مهم ،پاسارگاد و پارسه ۀاست. در ناحی

رسانی آب هايسدهاي زیادي ساخته و شبکه هستند،هخامنشی 
این مراکز و  ةاین سدها در توسعه و ادار و اي ایجاد شدهگسترده

. سد تنگ است ها به آب نقش اساسی داشتهبرطرف کردن نیاز آن
در آسیاب ارسنجان یکی از مجموعه سدهاي هخامنشی است که 

ایجاد  ،میان پاسارگاد و پارسه، دو مرکز مهم شاهنشاهی هخامنشی
 شده است.

 پاسارگاد و پارسه ۀدها و بندهاي هخامنشی ناحینگاهی به س

ترین مراکز که از مهم ،جمشیدتخت پاسارگاد و  ۀدر ناحی
 راهتعداد زیادي سد و آب هستند،امپراتوري هخامنشی 

 کارشناس ارشد کامپیوتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد **
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 پاسارگاد قرار گرفته ۀها در ناحیساخته شده که بیشتر آن
کیلومتري شمال  30). در حدود 78 :1391 ،کرمی(است 
دو سد  ،»تنگ حنا«اي با نام پاسارگاد و ابتداي تنگهشرق 

 ۀهخامنشی وجود دارد که یکی روي شاخ ةباستانی از دور
بنا شده است. این آن فرعی  ۀاصلی پلوار و دیگري روي شاخ

 و ترین محل ایجاد شدهیابی دقیق در مناسبسدها با مکان
به  ها رادو سد ایجاد شده که آناین بزرگ میان  یراهآب

سنگی  ةداده است. هر دو سد داراي سازیکدیگر پیوند می
با مهارت و مهندسی دقیق ساخته ها و دیوارة آنهستند 

حدود  ۀدست سدهاي تنگ حنا و در فاصل. پاییناست شده
ها و ماهورکیلومتري شمال شرق پاسارگاد، میان تپه 20

 »فیلَعَ«اي کوهستانی دشتی وجود دارد که به دشت تنگه
معروف است. در این دشت نیز دو سد باستانی مربوط به 

روي  ،متر از یکدیگر 1000حدود  ۀهخامنشی با فاصل ةدور
پیوندند. دو جریان فصلی ایجاد شده که به رود پلوار می

سنگی و با الشه ةخاکی و دیوار ۀهست شیوةسدها با 
آب  ةکنترل و مهار سیالب و ذخیر برايیابی مناسب مکان

. شبکه است هاي فصلی در این دشت ساخته شدهجریان
دست این دو سد ایجاد شده که اي پایینانتقال آب گسترده

 »سرپنیران«آب سدها را به دشت پاسارگاد و سد هخامنشی 
ها است. طول این شبکه کردهمنتقل میدر جنوب پاسارگاد 

کیلومتر است که با  50به  و کانال انتقال آب نزدیک
هاي هموار ایجاد شده ها و زمینتپه ۀدر دامنمهندسی دقیق 

 ۀاست. در انتهاي جنوبی دشت پاسارگاد و ابتداي تنگ
دارد که این  قرار، سد سرپنیران »آبادسعادت«کوهستانی 

ساخته شده  خاصتکنیک با استفاده از سد نیز با مهارت و 
فصلی و مازاد آب سدهاي دشت  یاست. آب این سد از جریان

راه به این سد انتقال آب ۀکه به وسیلشده می تامینعلفی 
پاسارگاد  ۀیافته است. همچنین در بخش جنوبی محوطمی

هاي باستانی دوتالن ساختار دیگري وجود و در نزدیکی تپه
 »م دریادُ«راه تاریخی است و با نام بند  ـ دارد که یک بند

و  داشتهشود. این ساختار کارکرد راه ارتباطی شناخته می
شده استفاده میهاي فصلی سیالب ةبراي ذخیر ر عین حالد

مانده در تنگ بالغی و در انتهاي جنوبی تنگه باقی است.

سیالب از  راهایی از آن ساختار دیگري وجود دارد که بخش
است. به احتمال زیاد این ساختار یک بند انحرافی  بردهبین 

راي روي رود پلوار بوده که بخشی از آب رودخانه را ب
میان  ۀکرده است. در ناحیمین میأهاي دشت کمین تزمین

توابع ارسنجان سد  ۀ، در منطقجمشیدتخت پاسارگاد و 
دیگري وجود دارد که روي یک جریان فصلی در انتهاي 

 آنویژگی منحصر به فرد  ، کهاي کوهستانی ایجاد شدهتنگه
است. همچنین در نزدیکی سد جدید  شکل آنکمانپالن 

و روي رود کر سد داریوش قرار گرفته که  »رودزنود«
 ).20: 1393،نیکول(دارد ساختار معماري منحصر به فردي 

 ها به طور کلیهاي انتقال آب آنکارکرد این سدها و شبکه 
شده براي ز آب ذخیرهامهار و کنترل سیالب، استفاده 

 هاياستفاده داري و احتماالً ها، کشاورزي و باغگاهسکونت
 است. بوده صنعتی 

 آبادموقعیت جغرافیایی سد نعمت

توابع ارسنجان در بخش جنوبی و غربی شهرستان  ۀمنطق
 کوهیو شامل دو دشت میان داردارسنجان در استان فارس قرار 

 ۀجنوبی و غربی است. بخش غربی که قسمتی از آن با منطق
مشترك است و در انتهاي غربی به نقش رستم  »یدانسِ«

 عرضکیلومتر  6و  طولکیلومتر  30شود، حدود می محدود
هایی فرا گرفته و همانند کوهدارد. پیرامون دشت را رشته

هاي همجوار جدا طبیعی این دشت را از دیگر دشت ايدیواره
 ).1ۀ (نقش کرده است

هاي پیرامون دشت به کوهدر انتهاي جنوب شرقی، رشته 
د آوربه وجود میکوهستانی  ايو تنگه شودمییکدیگر نزدیک 

تنگ « بهو  عرض داردمتر  100و  طولمتر  600که نزدیک به 
فصلی وجود دارد  یمعروف است. در این دشت جریان »آسیاب

، آب نیاهاي بار. در فصلگذردمیکه مسیر آن از همین تنگه 
ها و دربندهاي کوهستانی و سطح دشت حاصل از بارش از دره
و پس از گذر از تنگه در  شودمیري در بستر رودخانه جا

 ۀپیوندد و سرانجام به دریاچمی يدست به جریان دیگرپایین
 ).1 شکل( ریزدمی »شکطَ«
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 (google map) پاسارگاد ۀمحوطگیري آن نسبت به آباد و وضعیت قرارموقیت سد نعمت .1نقشه 

 
 هواییآباد، سد تاریخی و تنگ آسیاب روي عکس موقعیت روستاي نعمت .1 شکل

 
 ریز نمایان است، دید از شمالصورت خاكبه،که آبادسد نعمت .2 شکل

آباد است که در ترین آبادي به سد، روستاي نعمتنزدیک 
بخش  امروزه. داردمتري شمال غرب آن قرار  450 ۀفاصل

روستایی تخریب شده  ةساخت جاد برايانتهاي شرقی سد 
 .)3 شکل( است

 
 ساخت راه ارتباطی برايتخریب انتهاي بخش شرقی سد  .3 شکل

فصلی قرار  ۀبخش مرکزي آن نیز که در مسیر رودخان 
ایجاد کانال آبرسانی به دلیل هاي فصلی و سیالب بر اثرگرفته 

در نیز بخش غربی سد  .)4 ةنگارکشاورزي نابود شده است (



 
 
 

 
 

 
نه

مو
ن

ی 
س

د
هن

ز م
ي ا

ا
ی

ش
من

خا
 ه

ي
از

س
د

س
   

110 

 

ب 
سیا

گ آ
 تن

ی
س

قو
د 

س
ن:

جا
سن

ار
 

 

هاي استخراج سنگ از کوه جریان ایجاد معدن و فعالیت
شدت آسیب دیده و روي سطح آن تسطیح شده و جوار بههم
هاي بزرگی پیرامون و روي آن ریخته شده است سنگتکه

 .)5 شکل(

 
 رسانیایجاد کانال آببه دلیل سیالب و  بر اثرتخریب بخش مرکزي سد  .4 شکل

 
 دیدگی انتهاي بخش غربی در جریان استخراج سنگ معدنآسیب .5 شکل

بر خالف دیگر سدهاي تاریخی  تنگ آسیابسد  
که از  دارد،پاسارگاد پالن قوسی  ةشده در حوزشناسایی

به طور دقیق سد  طولهاي منحصر به فرد آن است. ویژگی
 290 حدود آن راتوان اما با توجه به شواهد می ،نیست مشخص

هاي مختلف متفاوت آن نیز در قسمت عرضمتر در نظر گرفت. 
تهی به کوهستان پهناي سد به حدود من شرقیاست. در قسمت 

 ارتفاعمتر است.  45رسد و در قسمت مرکزي حدود متر می 30
 هاي پیرامون استمتر از سطح زمین 7حدود  اکنونسد نیز 

 . )6 شکلو  1طرح (

شده در این سد نیز همانند دیگر سدهاي تاریخی شناسایی 
سنگ خاکی با پوشش الشه ۀپاسارگاد به صورت هست ةزحو

طبیعی اجرا شده و در ساخت آن از هیچ گونه مالتی استفاده 
 تنگ آسیاباخت سد ـس موردمهم در  ۀنکت .ده استـنش

یابی آن است که از نظر مهندسی سدسازي بسیار اهمیت مکان
دو سوي  وکوهستانی است  ۀ. مکان ساخت سد ابتداي تنگدارد
ده و حتی تشکیل دا یاي و کوهستانآن را بافت صخره ةدیوار

اي کف تنگه نیز به صورت بافت سنگی است. بستر صخره
 براي یپی و شالوده طبیعی مستحکم کهرودخانه سبب شده 

سازي بنیان سد نباشد ساخت سد به وجود آید و نیازي به مقاوم
 .)7 شکل(

 
 (طرح از علی تقوا) صورت قوسی اجرا شده استکه به ،آبادپالن سد نعمت .1 طرح

 
 دارعکس هوایی سد با پالن قوس .6 شکل

 
 سنگیالشه ۀخاکی و بدن ۀسد با هست ةیات دیوارئجز .7 شکل
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رسانی کشاورزي که هاي آبدر جریان ساخت کانال 
برداري شده و سد خاك ةشده، قسمتی از دیوار تازگی انجامبه

به وجود آمده که وضعیت ساختار سد را از شالوده  آنبرشی در 
ترین کند. در پایینمانده روشن میتا باالترین قسمت باقی

 ۀها انجام شده، الیریزيقسمت دیواره و جایی که نخستین پی
رنگ وجود دارد که وجود آن در قسمت ضخیمی از گل سیاه

ک رنگ حدود یگل سیاه .)8 شکل( است ملتأسد قابل  ۀپای
هاي کوچک سفید متر ضخامت دارد و بافت آن داراي صدف

رنگ بستر طبیعی رودخانه، رسد گل سیاهرنگ است. به نظر می
که به دلیل جریان آب روي  ،مربوط به پیش از ساخت سد باشد

ها صدفرشد آن به صورت لجن درآمده و محل مناسبی براي 
 .)9 شکلشده است (

 
 رودخانه و بخشی از سد در شمال آناي بستر صخره .8 شکل

 
 سد روي آن قرار گرفته ۀ(لجن) که پای رنگسیاه ۀالی .9 شکل

اك ـساخت سد، قسمتی از خ برايان ـان و طراحـمهندس 
اي را درون بافت آن سنگ الشه ةرنگ را برداشته و دیوارسیاه

سد به صورت  ۀایجاد و از روي خاك سیاه به ساخت هست
سد،  ۀریزي هست. همزمان با خاكاندم کردهاقداریزي خاك
هاي هاي سنگی دو سمت هسته نیز با استفاده از سنگدیواره
چین ساخته شده است. این موضوع اي به صورت خشکهالشه

خوبی مشاهده سد به ةشده در دیوارتوان در برش ایجادرا می
 ۀمحل ساخت دیواره، دامن مورددیگر در  ۀنکت .)10 شکلکرد (
که مانند پشتبند عمل کرده و  ،اي پشت دیواره استصخره

هایی از موجب استحکام و پایداري سد شده است. روي بخش
هاي طبیعی وجود دارد که سنگسد انباشتی از الشه ةدیوار

گور باشد که به صورت چند  ةاحتمال دارد مربوط به باقی ماند
 ).11 شکل( چین روي تاج سد ایجاد شده استخشکه

 
 سیاه لجن ۀهاي طبیعی در الیصدف .10 شکل

 
 غربی ةسنگی دو سمت آن در برش دیوارخاکی و پوشش الشه ۀهست .11 شکل

 ،روي سد و پیرامون آن بسیارهاي به دلیل تخریب 
 اما با توجه به بررسی ممکن نیست،تشخیص کانال سرریز سد 
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رسد کانال سرریز در ، به نظر میهاي مختلف سدقسمتدر 
کوه همجوار ایجاد شده است.  ۀو در دامن باختريانتهاي بخش 

سد و  يها، با توجه به بررسیآسیابتنگکارکرد سد  مورددر 
به منظور  توان نتیجه گرفت که این سدمیپیرامون آن مناطق 

آب در  ةآوري و ذخیرعـاي فصلی و جمـهرل سیالبـکنت
هاي بارندگی ساخته شده است. فصلی بودن جریان فصل

هاي شدن سیالب هنگام بارندگی و جاري این منطقهموجود در 
هاي کشاورزي و مناطق گرفتگی زمینشدید و تخریب و آب

یکی از دالیل ساخت سد  دهد کهنشان می مسکونی پیرامون
هاي فصلی بوده است. همچنین دشت مهار و کنترل سیالب

جمله مناطقی است که منابع آب در آن کم است و توابع از 
ها نیاز به آب کافی و هاي کشاورزي و باغآبیاري زمین براي

آسیاب  همیشگی دارد. یکی دیگر از دالیل ساخت سد تنگ
مین آب مورد نیاز بخش کشاورزي است که با ساخت این سد أت

 شده است. جبران میآن بخشی از کمبود آب مورد نیاز 

نزدیک  شرق آن،متري  900فاصله در دست سد و پاییندر  
منفرد، آثاري از یک ساختار  یکوه ۀدر دامن »بریزخُ«روستاي 

هاي بزرگ و سنگسنگی وجود دارد که با استفاده از الشه
متوسط ایجاد شده است. ساختار به صورت یک پی سنگی در 

متر سانتی 120 عرضمتر و  130 طول حدود هو ردیف بد
هاي فعالیتناشی از  هايسبب تخریب و بهساخته شده 

مانده  همین بخش از آن باقی فقط ،کشاورزي و ساختمانی
 ). 13 و 12 شکل( است

 
 پی سنگی روي تاج سد ةباقی ماند .12 شکل

 
 کوه ۀسنگی در دامنساختار الشه ةباقی ماند .13 شکل

آن با  ۀبا نگاهی به وضعیت ساختار موجود و مقایس 
توان نتیجه هاي منطقه میدر دیگر بخش مشابهساختارهاي 

راه گرفت که به احتمال زیاد آثار موجود بخشی از یک آب
 کوه ایجاد شده است. دو ردیف سنگ ۀتاریخی بوده که در دامن

محافظ و  ةوان دیوارـطبیعی که در این بخش وجود دارد به عن
 ۀه قرارگیري مسیر آب در دامنراه بوده و با توجه بآب ةدارندنگاه

 کرده استراه جلوگیري میدار کوه از تخریب و آسیب آبشیب
این ساختار در دشت پاسارگاد و تنگ بالغی  مشابه. )14(شکل 

راه دهد این آثار بخشی از آبمطالعات نشان می ووجود دارد 
 ه بوده استد شدرسانی ایجاآب به قصدتاریخی بوده که 

 ).176: 1391(کرمی،

 
 راه به صورت پی سنگیآب ةدارندنگاه ةبخشی از دیوار .14 شکل

 آبادسد نعمت گذاريتاریخ

 درسد این ی، ختشناهاي باستانو دادهبر اساس مدارك و شواهد 
توان بر اساس را می آننگاري گاهساخته شده و هخامنشی  ةدور

 زیر بیان کرد:  دالیل
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 :سنگی)خاکی و پوشش الشه ۀ(هست ساخت سد ةشیو 
ه فارس شناسایی شد ۀتاکنون سدهایی که از این دوره در منطق

سنگی) ساخته خاکی و پوشش الشه ۀهمگی با این روش(هست
ه ها استفاده نشدآن ةشده و هیچ گونه مالتی در ترکیب دیوار

هخامنشی سبک  ةرسد این شیوه در دوراست. به نظر می
 آسیاب تنگسد در است.  بودها سده ۀدر ساخت هممتداول 

اکی خ ۀتکنیک هستاستفاده از نیز از همین روش بهره برده و با 
 ).259: 1391(کرمی، اندساختهآن را سنگی  ۀو پوشش الش

قرار گرفتن این ساختارها در مرکز شاهنشاهی هخامنشی  
هاي مالی و نیروي مین هزینهأت برايقوي  ۀپشتوانداشتن  و

 ةهاي گستردسدها و شبکه این نساخت :ساخت آن انسانی
ن آرسانی نیاز به مدیریت توانمند و هوشمند دارد و اجراي آب
م داراي منابع مالی باشند و ه که هم استهایی توان دولت در

. در اختیار داشته باشنده دزبکارگران و مهندسان و طراحان 
پاسارگاد  ةها در محدودسدها و کانال ةگسترد ۀوجود مجموع

 ةگسترد هايسیستم اینو توان دولت هخامنشی در اجراي 
متعلق بودن  برايتوان رسانی از دیگر دالیلی است که میآب

 این آثار به دوران هخامنشی بیان کرد.

پاسارگاد  ۀاین سد با دیگر سدهاي هخامنشی ناحی ۀمقایس 
 و استفاده از نتایج مطالعات آزمایشگاهی اندشدهکه کاوش 

 ختیشنادر جریان کاوش باستان :)14(آزمایش کربن  هاآن
سد شهیدآباد،  در 1388گروه مشترك ایران و فرانسه در بهار 

برداري شد. بر اساس هاي به دست آمده از این سد نمونهاز زغال
نتایج آزمایش یک نمونه زغال که از رسوبات شن داخل 

به دست آمد، (شهیدآباد)  تنگ حنا 1 ةسد شمار ةساز ۀحوضچ
ة شدمطابق با تاریخ کالیبره BP2614±30 تاریخ قطعی

4Calbc400-746  اسدي و  مشخص شدبراي این نمونه)
 ة). این نتیجه با توجه به تکنیک و شیو8 :1388 بوشارال،

همزمانی ساخت سد  نشان دهندةساخت مشابه این سدها، 
 .است تنگ حنا1شمارة سد  وآباد نعمت

(فراهخامنشی) روي سدها و  سنگیتودهوجود گورهاي  
هاي و کانالروي بیشتر سدها : )8 و 7 (شکل هامسیر کانال

تنگ حنا،  1 ةپاسارگاد از جمله سد شمار ۀتاریخی ناحی
رسانی سدهاي آب ي دشت علفی، سد سرپنیران و کانالسدها

هایی که بررسی و سنگی وجود داردتنگ حنا تعدادي گور توده
 (استروناخ،اند دادهگران انجام شناسان و پژوهشنتاکنون باستا

 ةاین گورها مربوط به دور نشان داده است که) 230 :1379
 Whitcomb( استهخامنشی تا اوایل ساسانی فرا

ایی به هنیز توده تنگ آسیاب. روي ساختار سد )1985:216
الشه وجود دارد که احتمال دارد بقایاي صورت انباشت سنگ

سنگی باشد. بنابراین تاریخ حد انتهایی که براي تودهچند گور 
پیشنهاد  سنگیها بر اساس شواهد گورهاي تودهسدها و کانال

 ةساسانی و در مواردي پیش از دور ةشود، پیش از دورمی
 فراهخامنشی است.

 برایند

تخت پاسارگاد و  ۀاز سدهاي ناحیآسیاب  تنگسد 
است که نزدیکی مکانی آن به این دو مرکز مهم  جمشید

هخامنشی عامل مهمی در ساخت آن بوده است. نبود 
مین آب براي ساکنان أجریان دائمی در این منطقه و نیاز ت

 تنگ آسیاباصلی ایجاد سد  هايعلتو مصارف عمومی از 
اما ویژگی منحصر به فرد این سد در طراحی و شکل  ،است

سد که در  ةاجراي قوسی دیوار ةواجرایی آن است. شی
 دیگررا از  آنشود دیگر سدهاي این ناحیه دیده نمی

را  آسیاب تنگسدها متمایز کرده است. بنابراین سد 
توان نخستین سد قوسی ایران دانست که مهندسان و می

ترین گیري سد در باریکجا به دلیلطراحان هخامنشی 
سد  مشابهتاند. هاین شیوه اجرا کرد هرا ب بخش تنگه آن

تخت پاسارگاد و  ۀبا دیگر سدهاي ناحی آسیابتنگ
اي که به گونه ،آن است ةساخت دیوار ةدر شیو جمشید

این سد نیز خاك رس است و دو سوي هسته را  ۀهست
 تنگسد ساختن الشه پوشانده است. ستبر سنگ ۀالی

مدیریت منابع آب این بخش از  ۀبخشی از برنام آسیاب
 آب نیازهاي خشی ازب بوده وهخامنشی نشاهی شاهقلمرو 

 کرده است.مین میأترا این منطقه 
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 1چکیده

در توسعه و پیشرفت  ،ترین اقدامات دولت هخامنشیاز مهم
 ها و مسیرهاي ارتباطی دراي از راهامپراتوري، ایجاد شبکه

ها مراکز مهم دولت است. این راه بوده قلمرو شاهنشاهی
کرده و موجب افزایش هخامنشی را به یکدیگر متصل می

شده است. از سرعت سفرها و انتقال اخبار و اطالعات می
 راه شاهی است که مراکز مهم امپراتوري هاراه این ترینمهم

 کردهبه هم متصل می، شوش و سارد را جمشیدتخت همچون 
هایی هاي ارتباطی در بخشاست. آثار و شواهدي از این شبکه

 مربوط بهها از قلمرو هخامنشی شناسایی شده که بخشی از آن
است. مسیرهاي  ،ترین مراکز هخامنشیپاسارگاد، از مهم

هایی از محوطه در این مرکز در بخششده شناساییارتباطی 
دو گذرگاه از جمله دارد؛ حکومتی و مناطق پیرامون قرار 

 آباد که پاسارگاد راتاریخی و مهم تنگ بالغی و تنگ سعادت
کرده است. در این و مناطق جنوبی متصل می جمشیدتخت به 

چین مربوط به راه و دژهایی ها ساختارهاي سنگگذرگاه
 شد باقی مانده است. درو(پاسگاه) براي کنترل و نظارت آمد

اه ارتباطی و چند پل هایی از ربخش مرکزي دشت نیز نشانه
هخامنشی باقی مانده که مسیرهاي مواصالتی بخش شرقی و 

 ةاین آثار در محدود علالوه برکند. جنوبی را مشخص می
اي حکومتی پاسارگاد نیز میان بناها و فضاهاي گوناگون مسیره

ها بر اساس بررسی هاوجود داشته است که کارکرد آن ارتباطی
 ه است.مشخص شد هاي علمیو داده

، امپراتوري شاهی راههاي تاریخی، راه :گانواژکلید

 هخامنشی، پاسارگاد، مدیریت هخامنشی، چاپار.

                                                           
 شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد باستان *

 درآمد

هاي مربوط به آن در توسعه سیاسی، ارتباطات و زیرساخت
 . بررسی متونسهم زیادي داردها اقتصادي و اجتماعی سرزمین

که  دهدنشان میی شناختتاریخی و اسناد و مدارك باستان
هاي گذشته و با ایجاد نخستین جوامع انسانی از هزاره

ایجاد ارتباط با جوامع و براي محلی تاکنون  هايحاکمیت
 . در ابتدا بازرگانی واندتالش کردههاي پیرامون خود دولت

 ستد عامل مهمی در به وجود آمدن ارتباطات میان جوامعوداد
ي، نیاز به ایجاد سیاسی و اقتصاد ۀو با رشد و توسع بود

گسترش و سهولت ارتباطات مورد توجه قرار  برايها زیرساخت
هاي مناسب زمینی و مسیرهاي دریایی از گرفت. ایجاد راه

ها و اقتدار حکومت گستردگیدر  بسیاراقداماتی است که تاثیر 
هرچه قدرت سیاسی، اقتصادي و نظامی جوامع و  وداشته 

تر هها نیز گستردهاي ارتباطی آنهها بیشتر بوده، شبکه رادولت
 یاي از دولتاست. شاهنشاهی هخامنشی نمونه شدهتر و پیچیده

سده پیش نخستین  25قدرتمند با قلمرو گسترده است که در 
یجاد امیان مراکز و شهرها را هاي ارتباطی و مواصالتی راه ۀشبک
 هاي اقتصادي واین امپراتوري در زمینه پیشرفتو موجب  کرد

 . شدبازرگانی، رفاه اجتماعی و قدرت سیاسی 

بر اساس  ،هاي شاهنشاهی هخامنشیراه ۀشبک بهنگاهی  
گستردگی که دهد ، نشان میشناختیباستانمدارك تاریخی و 

هاي شاخص این شاهنشاهی قلمرو دولت هخامنشی از ویژگی
از سند در خاور تا سارد در باختر و از سغد در  آنان قلمرو و

وب گسترده بوده است ـوشیا (حبشه) در جنـال تا کـشم
ترین ). از مهم66:1388دي، ـخانیکی و فیروزمن(لباف

 کارشناس ارشد کامپیوتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد **
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 بهامنشی ـهاي امپراتوري هخامنشی، اقدام دولت هخاخصهـش
 ۀها در قلمرو شاهنشاهی است. این شبکاي از راهایجاد مجموعه

کرده و در ها مراکز مهم شاهنشاهی را به یکدیگر متصل میراه
بازرگانی، آسان  ۀامنیت، توسع مینأها، تمدیریت و کنترل ایالت

داشته نقش مهمی رسانی کردن سفر، انتقال اخبار و آگاهی
ی، آثار و شناختاست. بنا بر اسناد و مدارك تاریخی و باستان

ها در سیسات وابسته به آنهاي ارتباطی و تأهایی از راهنشانه
هایی از قلمرو شاهنشاهی هخامنشی به دست آمده است بخش

ها راه شاهی است. این راه مراکز مهم هخامنشی ترین آنکه مهم
را به شوش و از آنجا به سارد  جمشیدتخت همچون پاسارگاد و 

کرده است. راه شاهی سارد به شوش نزدیک به چهارصد متصل می
کیلومتر بوده و حدود  2683سنگ (فرسنگ)، معادل و پنجاه پارا

 ،1). هرودوت1388:158 یکصدویازده ایستگاه داشته است (سامی،
از جمله مورخانی  4و ایسوکراتس 3، دیودوروس سیسیلی2گزنوفن

هاي ارتباطی دولت هخامنشی در هستند که مطالبی در مورد راه
رسان) (سیستم پیامگسترة قلمرو این امپراتوري و چاپارهاي آن 

توانیم ). بر پایه این منابع تاریخی می559:1379اند (بریان،آورده
ها و مراکز گاهها، طول مسیرها، شمار منزلاطالعاتی از وضعیت راه

ارتباطی به دست آوریم. همچنین منابع دیگري همچون الواح گلی 
ی نیز ما را از وضعیت مسیرهاي ارتباط جمشیدتخت شده در یافت

 ).560،1379کند (همان:اتصاالت قلمرو آگاه می ویژهبهو 

هایی همچون هخامنشی در محوطهپسا ةمدارك دور 
گواه آن است که این سیستم ارتباطی  جمشیدتخت پاسارگاد و 

همچنان  آمدهپارس به اشغال سلوکیان در ۀاي که منطقدر دوره
ز این مراکز نمایی که ااست. دو سنگ مسافت بودهمورد استفاده 

 غربی به دست آمده یکی در نزدیکی روستاي امرآباد، جنوب
و دیگري از ساختارهاي روي بناي تل تخت در  جمشیدتخت 

بر اساس ، از محل این مراکز را ايهاي جادهپاسارگاد، مسافت
 ). 1376:105کرده است (کالیري،میتعیین  5واحد اِستاد

هاي آبی نیز بخش دیگري از مسیرهاي ارتباطی راه 

                                                           
1. Herodots 
2. Xenophon 
3. Diodorus Siculus 

ست. رودهاي دجله، آب و دریاهاهخامنشی شامل رودهاي پر
آسان کردن هاي آنها ضمن فرات، کارون و بخشی از شاخه

این  عیالم و بابل، ۀمبادالت بازرگانی دولت هخامنشی در ناحی
دو مرکز مهم شاهنشاهی هخامنشی را به یکدیگر متصل 

). راه آبی بسیار مهمی که در 598:1379ت (بریان، کرده اسمی
راه باستانی سوئز است که به ، آبشددوران هخامنشی ایجاد 

به دلیل اهمیت راه  زرگداریوش بداریوش ساخته شد.  دستور
دریایی میان مصر و ایران دستور ساخت آبراهی میان دریاي 

 پیش ششم ةسرخ و دریاي مدیترانه را از راه نیل در اواخر سد
 عبور آن از راحتیبه بتوانند ایرانی هايکشتی تا داد میالد از

به خط مصري هیروگلیف  )استل( افراشتهسنگ چندین .کنند
و فارسی باستان، عیالمی و بابلی در مسیر آبراه به دست آمده 

ها نام داریوش و فرمان ساخت آبراه به دستور وي آن برکه 
ثیر ). این آبراه تأ186:1381ندامایف، است (دانگاشته شده 

 ۀمبادالت بازرگانی و اقتصادي و توسع گسترشزیادي بر 
 شی داشته است.سیاسی شاهنشاهی هخامن

 جغرافیاي طبیعی دشت پاسارگاد
هاي کوهدشت پاسارگاد در شمال استان فارس، میان رشته

زاگرس قرار گرفته است. میانگین ارتفاع دشت از سطح دریا 
کیلومتر مربع را در بر  190 متر است و وسعتی حدود 1854

هاي معتدل و انی با تابستانـگیرد. اقلیم آن کوهستمی
هاي نسبتا سرد است. این دشت از راه دو گذرگاه زمستان

شود که یکی تنگ طبیعی با بخش مرکزي فارس مرتبط می
آباد در انتهاي بالغی در جنوب غربی و دیگري تنگ سعادت

هاي ا و پژوهشـهاس بررسیـجنوبی دشت است. بر اس
، آثار و شواهدي از وجود راه باستانی در تنگ ختیشناباستان

دهد این تنگ کوهستانی از ست آمده که نشان میبالغی به د
ترین مدارك آمد بوده است. مهموهزاران سال پیش مسیر رفت

هخامنشی  ةدور هايآثار و نشانه ی باراه مربوط بهآمده دستبه
که تنگ  ،است که به راه شاهی معروف است. گذرگاه دیگر

4. Isocrates 
متر است. هرودوت  185ها و هر اِستاد معادل گیري یونانی براي مسافت راه. اِستاد، واحد اندازه5

 داند.اِستاد را یک پَرسنگ پارسی می 30هر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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 داشتهنیز اهمیت زیادي  ،شودآباد نامیده میکوهستانی سعادت
. آثار و مده استآترین مسیرهاي ارتباطی به شمار میو از مهم

ی گواه توجه ویژه به موقعیت طبیعی و شناختمدارك باستان
 ).1 شکلاستراتژیک این تنگه است (

 پاسارگاد در دوران هخامنشی ۀهاي ارتباطی ناحیراه

 ۀجموعم یدر جنوب غرب یتنگ بالغگذرگاه تنگ بالغی: 

 طوللومتر یک 18 حدودگرفته و  قرار پاسارگاد یراث جهانیم
د. در یآیفارس به شمار م يهان گذرگاهیتریمیو از قد دارد

تنگه  یعیو طب یخیت تاریاهم وان دارد ین تنگه رود پلوار جریا
ده از یپوش یاست. تنگ بالغ یان آبین جریوابسته به هم

ها همانند از آن يااست که قدمت گونه یدرختان  کهنسال
رسد. این تنگه در دوران یدرخت بنه به چند هزار سال م

و مراکز شاهنشاهی دولت  داشته اهمیت ویژههخامنشی 
ن ین تنگه تا چندیداده است. اهخامنشی را به یکدیگر پیوند می

 یوانات و پرندگان وحشیح يهاش شکارگاه بوده و گونهیسال پ
باقی از آنها  ياثر که اکنون چندانرا در خود جاي داده بوده، 

و  یترک ايکه واژه یبالغ متشکل از واژه ،ن تنگی. نام انیست
روزگاران گذشته بر آن  از ،ا چشمه استیچشمه سر يبه معنا

 .شده است نهاده

 
شهر که دشت پاسارگاد را به دشت هاي تنگ بالغی و تنگ سعادتگذرگاه. 1 شکل

 کندکمین و پارسه متصل می

ترین مسیر ارتباطی میان دشت پاسارگاد و تنگ بالغی کوتاه 
دشت کمین و جلگۀ مرودشت است. بنابراین به عنوان گذرگاه 

هاي مهم از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است. کاوش
اطالعات مهمی از  1386تا  1383هاي شناختی سالباستان

هاي دورهگاه و گذرگاه در موقعیت تنگ بالغی به عنوان سکونت
هاي تنگ بالغی، مختلف به دست داده است (گزارش کاوش

شناختی مربوط به ). بیشترین مدارك و شواهد باستان1385
آمد در گذرگاه تنگ بالغی مربوط به دورة ووجود مسیر رفت

هخامنشی است. قرارگیري دو مرکز مهم هخامنشی در دو سوي 
تخت پارسه (تنگه، یکی پاسارگاد در بخش شمالی و دیگري 

دهندة اهمیت و موقعیت ) در بخش جنوبی آن نشانجمشید
هاي مختلف تنگ بالغی استراتژیک این گذرگاه است. در بخش

هایی که هایی از راه تاریخی وجود دارد و در قسمتآثار و نشانه
ترین بخش شود. در باریکشود بهتر دیده میپهناي تنگه کم می

ربی کوه قسمت زیادي از دیوارة شمالی تنگ بالغی در دامنۀ غ
معروف است.  »بٌرسنگ«یا  »بٌردختر«کوه برش خورده که به 

متر و ارتفاع آن  2تا  5/1متر و عرض آن  250طول این بخش 
متر است. نشانۀ  10تا  2با توجه به شکل و وضعیت صخره از 

)، که Nylander،1970:24دار (ابزار تراش، از گونه قلم نوك
خوبی بر بدنۀ صخره به ،د این مسیر از آن استفاده شدهبراي ایجا

خورده در برخی جاها صاف و نمایان است. کف مسیر برش
هایی دارد که هایی هنوز برجستگیتراش شده، اما در قسمتپاك

متري مسیر  150کامالً تراش نخورده و صاف نشده است. در 
سطح خورده، بخشی از کانال و باالي بلندترین قسمت برش

رسد ابتدا مسیر در این قسمت صخره کنده شده، که به نظر می
هاي بعدي نشان داده که طراحی شده، اما محاسبات و بررسی

این مسیر مناسب نیست و به محل کنونی تغییر یافته است 
هایی از دیوارة مسیر وجود ). آثار استفاده از مته در بخش2شکل(

گرفته و مربوط به دوران  دارد که در سوي رودخانه پلوار قرار
بري باستانی ندارد و مربوط به معاصر است و ارتباطی به سنگ

زمانی است که خان محلی پاسارگاد براي افزایش پهناي مسیر و 
هایی از دیواره اقدام کرده، رو به تخریب بخشساخت راه ماشین

 که به سرانجام هم نرسیده است.

تنگ  غربه در سمت مکان برش خورد 9دست نیز در پایین 
هاي باریک ها در قسمتبالغی شناسایی شده که برخی از آن
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که پهناي  هایی ایجاد شدهگر نیز در بخشتنگه و برخی دی
بري و سنگ که دهدتنگه زیاد است. وضعیت موجود نشان می

ها به پایان نرسیده و باید کار تکمیل مسیر در برخی قسمت
شده است. پایان نیافتن می انجامها در آن قسمتتراش سنگ 

است.  مشهودکار تراش سنگ در بخش معروف به دختربر نیز 
هایی سنگی در کف وجود هایی از طول این مسیر تکهدر قسمت

 دارد که به صورت کامل تراش نخورده و برداشت نشده و در
 نتیجه سبب ناهمواري کف مسیر شده است. 

 
خورده، سمت غرب تنگ بالغی معروف تصویر هوایی نخستین بخش برش .2 شکل

 بٌربه دختر

خورده و مکان هاي برشبا توجه به وضعیت موجود بخش 
ها رسد این قسمتساخت آنها در طول تنگ بالغی، به نظر می

دست هاي پایینرسانی و تأمین آب بخشبراي ساخت کانال آب
ده برداري نرسیدر تنگ بالغی ایجاد شده که البته هرگز به بهره

ترین قسمت ترین و طوالنیبر، که مهماست. اما مسیر دختر
رسانی ال آبـاخت کانـخورده است، با اینکه ابتدا براي سبرش

شده است. دیوید استروناخ ایجاد شده، به عنوان راه نیز استفاده 
در محوطۀ پاسارگاد به کاوش  1342تا  1339هاي که در سال

خورده را در دورة خش برشاقدام کرده، دلیل ایجاد این ب
داند که در زمان نیاز از آن هخامنشی ساخت راه ارتباطی می

دست استفاده هاي پایینرسانی به درهبه عنوان نهري براي آب
بر در ). مسیر دختر229:1379شده است (استروناخ،می

ترین بخش تنگ بالغی ایجاد شده است. هنگام بارندگی باریک
هایی که آب رودخانۀ پلوار افزایش زمانو جاري شدن سیل و 

یافته، گذر از سمت غربی تنگه ممکن نبوده و تنها مسیر می

رسد به دلیل بُر بوده است. به نظر میآمد مسیر دختروبراي رفت
برداري نکردن از کانال ها و بهرهپایان نیافتن کار برش صخره

خود را  بر کارکردرسانی در بخش غربی تنگه، مسیر دخترآب
به عنوان کانال انتقال آب از دست داده و به عنوان مسیري 

اي که تا چند آمد مورد استفاده قرار گرفته؛ به گونهوبراي رفت
آمد وسال پیش مردم محلی و عشایر هم از این مسیر براي رفت

دست و کردند و با ساخت راه جدید در پاییناستفاده می
 شوداده نمیـر استفـربُـاز دختر ـر، دیگــوازي این مسیــم
 ). 3شکل(

 
 بُرمردم بومی پاسارگاد از مسیر دختد استفاده عشایر و .3 شکل

ی در شناختانـار و شواهد باستـدختربُر آثبخش  عالوه بر 
 دهندةهاي دیگر تنگ بالغی نیز وجود دارد که نشانبخش

تنگه و . در بخش غربی استوجود راه باستانی در این گذرگاه 
 یچینکوه سنگ ۀابتداي آن از سمت دشت پاسارگاد، در دامن

متر وجود دارد که با  5 عرضمتر و  150نزدیک به  طولبه 
هاي طبیعی ایجاد شده است. شکل این سنگاستفاده از الشه

کاري کنار هم و درون چین به صورت دو ردیف سنگسنگ
فصلی  ۀانچین از سمت پایین موازي با رودخخاك است. سنگ

معروف است و از سوي دیگر در امتداد  »گَرمولَه«که به است 
 عرضکوه به  ۀچین بخشی از دامندست سنگباال دارد.کوه قرار 

متر در طول مسیر صاف و هموار است. شواهد  270نزدیک به 
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این قسمت به صورت طبیعی صاف و هموار که دهد نشان می
ایجاد  خاص ايمنظور استفادههاي گذشته به نشده و در زمان

 ).5و  4شکلشده است (

 

 
 چینصورت سنگتنگ بالغی به ۀهاي راه تاریخی در دهاننشانه .5و  4 شکل

چین و سطح هموار این ساختار سنگ مسئله مهم در مورد 
پاسارگاد است.  ۀکنار آن موقعیت قرارگیري آن نسبت به محوط

متري  2000 حدود ۀفاصل روي تنگه و درهپاسارگاد روب ۀمحوط
گذشته می. بنابراین مسیر ارتباطی که از این تنگه داردآن قرار 

یافته پاسارگاد امتداد می ۀمستقیم به سوي محوط در مسیر
است. این ساختار سنگچین به احتمال زیاد بخشی از راه 

 گذشتهمیارتباطی دشت پاسارگاد است که از تنگ بالغی 
در این مسیر باعث حفاظت از آن چین است. وجود پی سنگ

شده و از تخریب و فرو ریختن آن در دامنه و شیب کوه می
 ۀکرده است. سمت دیگر راه در جایی که به دامنجلوگیري می

چین است هایی داراي سنگشود نیز در بخشکوه منتهی می
 این قسمتکند. در خوبی نمایان میکه پهناي مسیر را به
 10به چین شده نزدیک وي آن سنگپهناي مسیر که دو س

مردم  ةسال پیش مورد استفاد متر است. این قسمت تا چند
محلی و عشایر بود و در جریان ایجاد سد سیوند در تنگ بالغی 

هایی از و بخش ،و ساخت راه جدید دیگر از آن استفاده نشد
 ). 6شکل( ه استآن نیز از بین رفت

 
 ه تاریخی در دهانه تنگ بالغیهاي راکلی از نشانه نماي .6 شکل

گرمو به رود در نزدیکی این راه و در جایی که رود فصلی له 
هایی از ساختاري تاریخی وجود دارد ریزد آثار و نشانهپلوار می

که بر بستر رودخانۀ پلوار ایجاد شده است. این ساختار از چند 
هاي سنگی ترین بخش آن از بلوكبخش تشکیل شده که مهم

گوش منظم ساخته شده و در کرانۀ شرقی رودخانه قرار چهار
گرفته است. این بخش در مکانی ساخته شده که سه جریان آب 

پیوندد و در این محل مسیر شده به تنگ بالغی به هم میوارد
متر است و  5دهد. عرض این ساختار حدود آبی تشکیل می

در کنار ارتفاع آن، به دلیل انباشت شن و ماسۀ بستر رودخانه 
یده شدن سطح ساختار شآن، روشن نیست. همچنین به دلیل پو

از چمن و خاك طول آن نیز به صورت دقیق مشخص نیست. 
هاي طبیعی و مالت سنگهسته اصلی ساختار با استفاده از الشه

ماسه و آهک ساخته شده و براي دوام و زیبایی، پیرامون آن با 
ر شده است. تراش کارنگ خوشهاي سنگی سفیدبلوك
 5دست این ساختار دو قسمت دیگر با فاصلۀ نزدیک به پایین

متري بر بستر رودخانه به  10متر و یک ساختار دیگر با فاصلۀ 
اي و مالت ماسه و آهک ایجاد شده است. این صورت سنگ الشه

سه قسمت در میانۀ بستر رودخانه قرار دارد و با گذشت زمان از 
ت، ـیده است. برخالف ساختار نخسهاي سیالب آسیب دجریان
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اي خوردهراشـگی تـوك سنــش هیچ بلــن سه بخـپیرامون ای
رسد به دلیل قرار گرفتن در مسیر وجود ندارد و به نظر می

سنگی باقی سیالب بدنۀ آنها تخریب شده و فقط یک هستۀ الشه
گیري این ساختارها در دهانۀ مانده است. با توجه به موقعیت قرار

ها هاي راه تاریخی در نزدیکی آنگ بالغی و وجود آثار و نشانهتن
به احتمال زیاد این ساختارها مربوط به پل تاریخی بوده که در 
این مکان به قصد دسترسی به دو سوي رودخانۀ پلوار و ارتباط 

). این پل 8و7 شکلهاي موجود ساخته شده است (میان راه
معروف به راه شاهی، را در  چندین مسیر ارتباطی، از جمله مسیر

سمت غرب تنگ بالغی و راه دیگري را در سمت شرق تنگ 
بالغی واقع در مسیر کوشک هخامنشی، و همچنین مسیري را 

دریا و جنوب دشت پاسارگاد به سمت تنگ بالغی که از سمت دم
 کرده است.آمده، به هم متصل میمی

 

 
 تنگ بالغیۀ تاریخی در دهان ساختار مربوط به پل ةباقیماند .8و  7 شکل

در سمت شرق تنگ بالغی و نزدیک شواهد این پل، آثار و  
احتمال چین وجود دارد که بههایی به صورت سنگنشانه

شرقی رود پلوار در تنگ  کنارةبخشی از راه تاریخی بوده که در 

 ۀدامن برچین بالغی ایجاد شده است. به دلیل قرار گرفتن سنگ
ریزه کوه موسوم به کوچکک روي آن را رسوبات خاك و سنگ

اما اخیراً این قسمت در جریان ساخت راه  بوده،پوشانده 
ساختار و این . با توجه به وضعیت شده استکشاورزي نمایان 

چین همانند رسد سنگکوه، به نظر می ۀدامن برقرار گرفتن راه 
کرده جلوگیري می حفاظتی از ورود رسوبات به درون راه ةدیوار

و عامل مهمی در پایداري و نگاهداري راه بوده است. در دیگر 
هاي تنگ بالغی ساختارهایی به صورت سنگچین وجود قسمت

روشنی مشخص نشده است ها هنوز بهدارد که کارکرد آن
چین متفاوت و به هاي سنگ). ساختار این قسمت10و9 شکل(

ها به آن ارتفاعها چین است و در برخی قسمتصورت خشکه
 کند. هایی از روي کوه گذر میرسد و در بخشدو متر می

 

 
ی در احتمال بخشی از راه تاریخچین که بهساختار سنگ ةماندباقی .10و  9 شکل

 سمت شرق تنگ بالغی بوده است

 ۀگذرگاه تنگ بالغی وجود تپ موردموضوع دیگر در  
باستانی رحمت آباد در جنوب تنگه است. این تپه درست در 

به دلیل موقعیت مکانی آن، چند  ،جنوبی تنگه قرار گرفته ۀدهان
اي کوچک آباد تپهرحمتهزار سال مورد توجه بوده است. تپه
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به مساحت نیم هکتار در بخش جنوبی دره بالغی است که 
) 1389و  1388، 1384هاي تاکنون طی سه فصل (سال

شناختی شده است. محوطه داراي کاوش باستان
هاي نوسنگی (شامل دو مرحلۀ هاي فرهنگی از دورهنهشته

آباد) و نوسنگی سفال (مرحلۀ رحمتاصلی نوسنگی بدون 
گیري موشکی و موشکی)، دورة باکون باسفال (مراحل شکل

میانه، دورة هخامنشی و دورة اسالمی متأخر (قاجار) است. 
هخامنشی این تپه بخشی از یک ساختار خشتی  از دورة

دست آمده که بسیار اهمیت دارد. سازه به صورت پالن به
 40×40×10هایی به اندازة اي و با استفاده ازخشتدایرهنیم
ساخته شده است (عزیزي خرانقی،  40×20×10و 

). با توجه به وضعیت ساختاري سازه و قرارگیري 7:1393
رسد در دورة هخامنشی غی، به نظر میآن در دهانۀ تنگ بال

آمد در ومرکزي حفاظتی به منظور کنترل و نظارت بر رفت
مسیر تنگ بالغی ایجاد شده است. وجود این ساختار مهم 

سازد که هخامنشی در این مکان این موضوع را روشن می
هاي مهم ارتباطی بوده و یکی از تنگ بالغی از مسیر

ه شاهی) از این مسیر گذر هاي مهم هخامنشی (راراه
 ).12و11شکلکرده است (می

که  ،از دیگر مسیرهاي تاریخیآباد: گذرگاه تنگ سعادت 

منطقۀ پاسارگاد شواهدي از آن در دست است، تنگ در 
آباد در انتهاي جنوبی دشت آباد است. تنگ سعادتسعادت

کیلومتر طول دارد. این تنگه  6پاسارگاد قرار گرفته و حدود 
جنوب به دشت کمین و از شمال به دشت پاسارگاد و از 

شود. به دلیل کوهستانی بودن منطقه، سرپنیران منتهی می
هاي ارتباطی به شمار ترین گذرگاهتنگ سعادت آباد از مهم

 آید. می

در ابتداي غربی این تنگه از سمت دشت کمین در باالي  
د اي تاریخی (هخامنشی) وجوکوه مشرف بر تنگه محوطه

هاي میدانی معروف است. بررسی »دخترقصر«دارد، که به 
اي معماري با دهد که در این مکان سازهمحوطه نشان می

کارکرد ویژه وجود داشته است. این محوطه، با توجه به 

موقعیت استراتژیک آن، احتماال مرکز (پاسگاه) کنترل و 
شهر بوده است آمد از مسیر تنگ سعادتونظارت بر رفت

 ).14و13شکل(

 

 
 آبادرحمتشده در تپهبخشی از ساختار هخامنشی یافت .12و  11 شکل

 ايترین قسمت دیوارهتنگه و در باریک ۀهمچنین در میان 
اي بزرگ دو سمت گذرگاه را به هم وصل کرده که سنگ الشه

راه از بین رفته سیالب و ساخت بزرگ بر اثرهایی از آن بخش
سنگی با توجه به شیوه و تکنیک ساخت است. ساختار الشه

که همانند آن پیرامون کوشک تنگ  بودهامنیتی  ةدیوار احتماالً
 ). 15,16شکلبالغی ایجاد شده است (

متري انتهاي تنگه و ابتداي دشت سرپنیران  300در فاصلۀ  
روي رودخانۀ فصلی سدي تاریخی (هخامنشی) وجود دارد که 

رسانی از طریق کانال بزرگ آبشده در دریاچۀ آن آب ذخیره
شده آباد به دشت کمین منتقل میایجاد شده در تنگ سعادت

است. نکتۀ قابل تأمل در مورد این سد مکان ساخت آن است. 
بهترین مکان براي ساخت سد در دهانۀ تنگه است، اما این سد 

متري از دهانۀ تنگه و با صرف هزینه و  300با فاصله حدود 
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برابري خاکریزي نسبت به دهانۀ زیاد (حجم چهار نیروي انسانی 
تنگه) ساخته شده است. دلیل انتخاب محل سد با فاصله از دهانۀ 

نتیجه استفاده تنگه، جلوگیري از بسته شدن گذرگاه طبیعی و در
قیاس  آمد بوده است. این موضوع درواز آن به عنوان مسیر رفت

قابل تأمل است، که  با جاگذاري سد جدید سیوند در تنگ بالغی
 ).17شکلساله را مسدود کرده است (هزارگذرگاه چند

 

 
 آبادبناي هخامنشی روي کوه مشرف بر ابتداي تنگ سعادت .14و  13 شکل

 مسیرهاي ارتباطی دشت پاسارگاد

آباد تنها مسیرهاي دو گذرگاه تنگ بالغی و تنگ سعادت
. هستنددسترسی طبیعی در بخش جنوبی دشت پاسارگاد 

شمال به  ها به سويبنابراین مسیرهاي ارتباطی از این تنگه
هاي تاریخی هاي مربوط به راهد. نشانهیابمیانه دشت ادامه می

مثل کشاورزي، هاي انسانی دشت به دلیل فعالیت ةدر گستر
و در گذر زمان  از بین رفتههاي جدید و ساخت راه ایجاد روستا

شده است. با وجود این در  دشت پاسارگاد دچار دگرگونی
هایی که موقعیت طبیعی آنها موجب شده کمتر بخش

توان هایی از وجود راه میگیرند نشانهبقرار  دگرگونی دستخوش
از جمله در بستر رود پلوار آثار و بقایاي چند پل تاریخی  ،یافت

ها بیشتر در بخش حکایت از وجود راه ارتباطی دارد. این پل
دشت، در مسیر گذرگاه تنگ بالغی و تنگ مرکزي و جنوبی 

که پرداختیم ها . پیش از این به یکی از پلداردآباد قرار سعادت
هاي دیگر یکی در . پلاستدر ابتداي تنگ بالغی قرار گرفته 

هاي باستانی دوتالن و دیگري در نزدیک روستاي محل تپه
 ).1 (نقشه داردکردشول قرار 

آسفالت  ةپل جدید (جاد متري جنوب 80پل کردشول در  
قرار داشته پاسارگاد) در بستر رودخانه پلوار  ۀمنتهی به محوط

هاي پل هاي فصلی بیشتر قسمت. به دلیل جریان سیالباست
پل  ۀشی از پایـانه بخـل غربی رودخـاما در ساح ،ب شدهـتخری

ام، دوام و تکنیک ـوان استحکـتان پابرجاست و میـچنــهم
 360× 110× این بخش ةآن را مشاهده کرد. اندازرفته در کاربه

 هاي سنگیمتر است. در ساخت پل از بلوكسانتی 560
 

 

 
 آباداي در میانه تنگ سعادتدیوار سنگ الشه .16و  15 شکل
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 شهرتنگ سعادت ۀموقعیت قرارگیري سد سرپنیران نسبت به دهان .17 شکل

 
 آبادمسیرهاي ارتباطی دشت پاسارگاد و مناطق پیرامون از طریق تنگ بالغی و تنگ سعادت .1نقشه 
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 برايسنگ و مالت آهک استفاده شده است. خورده، الشهتراش
خورده هاي سنگی تراشپل ابتدا با استفاده از بلوك ۀساخت پای

ایجاد و سپس  شکلمحافظ به صورت پالن مستطیل ةدیوار
هاي سنگ و مالت آهک پر شده است. بلوكدرون آن با الشه

پل از سه گونه سنگ  ۀرفته در پایکاربیرونی به ۀسنگی الی
 عالوه برها اي است. این بلوكسفید آهکی، خاکستري و ماسه

پل در برابر سیالب، نمایی زیبا پیرامون  ۀپای ۀهستاز محافظت 
 ). 19و18شکلند (اکردهپل ایجاد می ۀپای

 

 
 هاي پل هخامنشی در بستر رود پلوار در کنار روستاي کردشولپایه .19 و 18 شکل

 کهقدمت پل، شواهد و مدارك معتبر وجود دارد  مورددر  
این پل در دوران هخامنشی ساخته  دهدنشان میروشنی به

و  هاي سنگی (سفید، خاکستريشده است. تنوع بلوك
هایی است که در ساخت مانند سنگاي) در این پل ماسه

ابزار  ۀبناهاي پاسارگاد استفاده شده است. همچنین شواهد گون
رفته در کارمانند ابزارهاي تراش بهۀ پل ها روي پایتراش بلوك

اي) است و از دار، دندان شانهبناهاي پاسارگاد (ابزار نوك
ها به یکدیگر كاتصال بلو براياي چلچلههاي فلزي دمبست

 ). 21و20شکلاستفاده شده است. (

 

 
هاي ابزار تراش و هاي سنگی پل که نشانهنمایی از یکی از بلوك .21 و 20 شکل

 شودبست فلزي در آن دیده می

با توجه به اهمیت و موقعیت پاسارگاد در دورة  
هخامنشی و همچنین وجود چندین محوطۀ مهم تاریخی در 

جمله محوطۀ گسترده و بسیار مهم بخش شرقی دشت از 
هاي دیگري اي از دوران هخامنشی و نیز محوطهجادهمیان
تازگی شناسایی شده، وجود این پل در بستر رود پلوار که به

در این بخش از دشت الزم و ناگزیر بوده است. به نظر 
هاي اصلی دوران رسد با توجه به موقعیت پل، یکی از راهمی

آباد، گذشته و از تنگ سعادتمکان میهخامنشی از این 
هاي شرقی به محوطۀ حکومتی دشت سرپنیران و بخش

 رسیده است.پاسارگاد می

ترین راه دسترسی به آباد کوتاهپس از گذر از تنگ سعادت 
مسیر کوهپایه است. در بخش  پاسارگادبخش مرکزي دشت 

 با يجنوبی دشت پاسارگاد و نزدیک کوهپایه بقایاي ساختار
شود و ارتفاع وجود دارد که از پاي کوه آغاز میچین کمسنگ

رسد. این رود پلوار می ۀهاي دوتالن در حاشیآن به تپه ۀادام
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 عرض متر 13نزدیک به  طولمتر  1880چین نزدیک به سنگ
 يمانند آوار دیوارارتفاع دارد. این اثر متر سانتی 70و کمتر از 

نگ به خط مستقیم ایجاد ساست که با انباشت خاك و الشه
 .)2شده است (نقشه 

معروف  »دٌم دریا«اي که اثر در آن قرار گرفته به منطقه 
هاي کشاورزي و بخش است که بخش شمالی آن به زمین

کوه معروف به کوچکک (کوه کوچک) جنوبی آن به رشته
هاي دشت شود. این منطقه از دیگر قسمتمحدود می

بارندگی، در صورت بارش  فصل تر است و درپاسارگاد گود
هاي شرقی دشت زیاد و ایجاد سیالب، آب دربندها و تپه

اي کوچک بدل این قسمت به دریاچه پاسارگاد به آن وارد و
شود. یکی از دالیل نامگذاري این منطقه هم همین می

ودن منطقه ارتباط مستقیمی با گیر بمسئله است. آب
رسد با توجه به وضعیت می گیري این اثر دارد و به نظرشکل

چنین ساختاري الزم  محیطی این قسمت از دشتزیست
 ).23و22بوده است (شکل

متر است  2680موري حدود فاصلۀ میان دوتالن و تل چشمه 
متر هیچ  800و در بخش شمالی این مسیر به طول نزدیک به 

د که این بخش رد ندارد. احتمال دااي از آثار و بقایاي بند وجونشانه
ها و بررسی ا کار ساخت آن تمام نشده باشد.تخریب شده ی

ن ـدهد که این ساختار بند ـ راه بوده، به ایها نشان میپژوهش
عنوان راه به دلیل آبگیر بودن منطقه به هم ورت که از آنـص

بخش جنوبی  هاي آب صورت بندشده و هم بهارتباطی استفاده می
دست بند و کرده است. در پایینره و کنترل میـدشت را ذخی

سمت غرب آن در پایین دامنه کوه کوچکک بقایاي یک کانال آب 
ل احتمـایابد. بهوجود دارد که تا بخش پایانی تنگ بالغی ادامه می

هاي مورد نیاز مصرف ال هدایت و در مکانـآب دریاچه به این کان
).25و24لشده است (شکمی

 
 راه دم دریا در بخش جنوبی دشت پاسارگاد ـموقعیت بند  .2نقشه 
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هاي طبیعی سنگراه دم دریا که با الشه ـ بخشی از ساختار بند .23 و 22 شکل

 ساخته شده است

 

 
کانال به احتمال زیاد موري، بخش انتهایی بند در کنار تل چشمه .25 و 24 شکل

 ز بند در این محل قرار گرفته استریسر

دیگر این ساختار استفاده از بند به احتمالی اما کارکرد  
عنوان راه ارتباطی با بخش مرکزي دشت پاسارگاد است. با 

و رسیدن به بخش  عبور برايگیر بودن منطقه، توجه به آب
. در انتهاي اندکردهزي دشت از این ساختار استفاده میمرک

، آثار و بقایاي هاي دوتالن قرار گرفتهکه تپهغربی بند، جایی 
 که دقیقاً  شوددیده میهاي یک پل در بستر رودخانه پلوار پایه

 چهار. آنچه از این پل باقی مانده شامل دارددر مسیر بند قرار 
هاي پل با مصالح ساختار منفرد در بستر رودخانه مربوط به پایه

هاي زیادي و مالت ساروج است. به دلیل سیالب سنگ الشه
شدت آسیب که در این رودخانه جریان داشته ساختار پل به

که یکی از  دهدمیهاي پل نشان دیده است. وجود پایه
دشت کمین و مناطق مسیرهاي مهم ارتباطی دشت پاسارگاد با 

گیر بودن منطقه . به دلیل آببوده استمسیر دم دریا  جنوبی
به عنوان راه ارتباطی  ها از بند دم دریاقی بودن زمیناتالو ب

 ).27و26شکل( شده استآمد استفاده میوبراي رفت

 

 
الشه و مالت ساروج در هاي پل با مصالح سنگهاي پایهماندهباقی .27 و 26 شکل

 پلوار ۀها در بستر رودخانمسیر بند ـ راه دم دریا و جزئیات یکی از پایه
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هاي شمالی محوطۀ پاسارگاد نیز شواهدي از داده در بخش 
توان شناختی وجود دارد که بر اساس بررسی این شواهد میباستان

اي روشن کرد. این بخش از دشت اندازهمسیر ارتباطی این بخش را تا
هاي منفرد کم ارتفاع فرا گرفته است. روي هاي طبیعی و کوهرا تپه

اي معماري وجود دارد و بررسی آنها ها ساختارهبعضی از این بلندي
احتمال این ساختارها مربوط به مراکز کنترل و دهد بهنشان می

توان به کوه یعقوب و تپۀ است. از جمله می آمد بودهونظارت رفت
ا چند بلوك ه کرد. ساختار معماري کوه یعقوب بمیهمانی اشارقلعه

اي ابزار تراش شانههاي رنگ بزرگ ایجاد شده که نشانهسنگی سفید
اکنون به عنوان قدمگاه نزد مردم منطقه روي آنها وجود دارد و هم

احترام و قداست دارد. کوه یعقوب بلندترین عارضۀ طبیعی دشت 
است که نزدیک محوطۀ حکومتی پاسارگاد قرار دارد و این ویژگی 

). تپۀ 28شکلآن در دورة هخامنشی مورد توجه بوده است (
، در نزدیکی کوه یعقوب، در میان گذرگاهی طبیعی میهمانیقلعه

را گرفته است. موقعیت تپه  هاي طبیعی اطراف آنقرار دارد و بلندي
دهد که از این تپه و ساختار معماري خشتی روي آن نشان می

 ). 29شکلشده است (آمد استفاده میوعنوان مرکز کنترل رفتبه

 ادحکومتی پاسارگ ۀمسیرهاي ارتباطی محوط

دهندة سبکی خاص در ایجاد نشان طرح و نقشۀ پاسارگاد
اي از بناهایی است که با فاصله از یکدیگر در بخش مجموعه

اند. در این سبک، که به مرکزي دشت پاسارگاد قرار گرفته
بناها درون پردیسی زیبا قرار  باغ است، ـصورت ایجاد کاخ 

شده و بخشی هاي آب در فضاي باغ جاري میگرفته و جويمی
کرده است. پراکندگی و از گذرها و مسیرها را مشخص می

کارکرد بناها و گوناگونی فضاها نقش زیادي در ایجاد گذرها و 
مسیرهاي دسترسی داشته است. پیش از این گفتیم که یک 
مسیر از سمت جنوب محوطه و از روي پل هخامنشی کردشول 

این راه یکی از یافته است. به سوي کاخ دروازه امتداد می
مسیرهاي اصلی منتهی به کاخ دروازه است که ورودي مجموعۀ 

 راه درون محوطه حکومتی پاسارگاد آید.ها به شمار میکاخ
جنبۀ همگانی نداشته و به عنوان مسیر ویژه براي شاه و خانوادة 

 شده است.منصبان و میهمانان حکومتی استفاده میاو، صاحب

 

 
 ار هخامنشی روي کوه یعقوب. ساخت29و  28شکل 

هاي ما در مورد طرح و ساختار مسیر درون محوطۀ دانسته 
هاي دانی و دادهـهاي میارگاد اندك است و پژوهشـپاس

شناختی ما را از چگونگی راه ارتباطی درون محوطه باستان
 سازد. نخستین بار ارنست هرتسفلد، که در سالحکومتی آگاه می

اي هـارگاد اقدام کرده، نقشـمحوطۀ پاسم به کاوش در 1928
روي برج کلی از محوطه تهیه کرد که در آن در دامنۀ تپۀ روبه

 ,Gunter and Hauserشده است ( سنگی به وجود راه اشاره

هاي کاخ وطۀـاز مح يردیگ ۀنقشدیوید استروناخ  ).124 :2005
طرحی کلی از پردیس شاهی و  تهیه کرده و در آنپاسارگاد 

)، که در آن 156:1379 عیت بناها آورده (استروناخ،موق
مسیرهایی درون پردیس با توجه به کارکرد بناها نشان داده شده، 
هرچند به صورت خاص به این موضوع پرداخته نشده است. 

اي که به تدوین نقشه ،ارگادـوطۀ پاسـپژوهش دیگري در مح
تازه منجر شد، بررسی میدانی بخشی از محوطه به روش 

هاي ژئومغناطیس توسط هیئت مشترك ایران و فرانسه در سال
اي مشخص بود و در این نقشه ساختارهاي تازه 1382تا  1381

. )Boucharlat et al, 2009شد که درون خاك پنهان بود (
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هاي هوایی هاي میدانی و عکسها و بررسین پژوهشـهمه ای
درون هاي دسترسی به فضاهاي گوناگون کمک کرد که مسیر

 ها روشن کنیم.محوطه را به صورت کلی بر پایۀ این داده

رسد راه ورود به محوطه به نظر می میبنابر آنچه شرح داد 
شده و پس از حکومتی پاسارگاد از سمت کاخ دروازه آغاز می

راه تاریخی متر به پل هخامنشی، که روي آب 140پیمودن 
راه را به آبرسیده است. پل فضاي دو سوي ساخته شده، می

کرده و پس از گذشتن از آن، در سمت چپ، یکدیگر متصل می
رسیده است. پس از اي از راه به کاخ بارعام یا پذیرایی میشاخه

گذشتن از این کاخ، مسیر به سوي شمال غرب و کوشک ب 
یافته است. نقش این کوشک در تعیین راه بسیار ادامه می

ذیرایی و نشیمن قرار داشته و چشمگیر بوده، زیرا میان دو کاخ پ
شده است. بخش جنوبی پردیس شاهی هم به آن محدود می

بخشی آن، چند مسیر دسترسی را در طرح پردیس و شکل چهار
کرده، یک راه به سمت شمال شرق فضاي اندرونی باغ ایجاد می

به سوي  آبراهه باغ و رو به کوشک آ و سپس از میان دو مسیر 
یافته است. همچنین دو مسیر دیگر یکی از شمال غرب ادامه می

وبی ـالی و جنـمیان باغ، که فضاي اندرونی را به دو بخش شم
ها به آبراههکرده، و دیگري از کوشک ب، در امتداد تقسیم می

یافته است. با توجه به اینکه سوي کاخ اختصاصی، امتداد می
نزدیکان وي بخش مرکزي پردیس، فضایی ویژة شاه و خانواده و 

رسد مسیرهاي درون فضاي اندرونی پردیس بوده، به نظر می
خاص استفادة شاه و نزدیکان او بوده و سایر افراد حکومتی از 

ها را، فقط بر پایۀ اند. این راهکردهمسیرهاي دیگر استفاده می
ها هیچ اثري از ایم و در بررسیطرح و نقشۀ باغ، تصور کرده

). البته در دهۀ 3ت نیامده است (نقشه فرش مسیرها به دسکف
خورشیدي بخش زیادي از محوطۀ پاسارگاد را با گاوآهن  40

ها و دیگر آبراههنتیجه آسیب زیادي به اند و درشخم زده
رود کشاورزي در این ساختارهاي مدفون وارد آمده و احتمال می

 محدوده شواهد احتمالی مسیرها را از بین برده باشد. 

 
 هاپاسارگاد و مسیرهاي ارتباطی آن ۀفضاهاي مختلف بخش مرکزي محوط .3 نقشه
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حکومتی پاسارگاد،  ۀاما وجود بناهاي دیگر درون محوط 
 يهادیگر قسمت ازگذر مسیرهاي دسترسی  دهندةنشان

تل تخت  ۀپردیس، صف شرقی. در انتهاي شمال استمحوطه 
فضاي تل تخت و کاخ اختصاصی بناي برج سنگی  ۀو در میان

مقدس در سمت شمال محوطه و آن  ۀ. وجود محوطداردقرار 
 هم آرامگاه کوروش غربیها در انتهاي جنوب سنگیسوي تپه
مشخص راه دسترسی و ارتباط میان آنها را  ودـوجضرورت 

که  شدهرج سنگی هموار مقابل ب ۀتپ ۀ. بخشی از دامنکندمی
است رسد طبیعی باشد. این سطح هموار همان اثري به نظر نمی

که ارنست هرتسفلد در نقشۀ محوطۀ پاسارگاد به آن اشاره کرده 
شده ). مسیر هموارGunter and Hauser, 2005: 124است (

از یک سو رو به سمت تل تخت دارد و از سوي دیگر به سمت 
شده اد یافته است. عرض سطح همواربخش جنوبی محوطه امتد

متر است. عالوه بر این بخش در  200متر و طول آن حدود  5
متر  5پایین تل تخت و سمت شرق تپه نیز سطح هموار با حدود 

 ).30و  29 شکلمتر طول وجود دارد ( 70عرض و 

 

 
مقابل برج  ۀپاسارگاد (تپ ۀشده در محوطهایی از مسیر هموارنشانه .30و  29 شکل

 تل تخت) ۀسنگی و دامن

ایجاد راه  قصد، به هابخش کردن اینرسد هموار به نظر می 
است. در حکومتی پاسارگاد انجام شده  ۀمحوط ةارتباطی در محدود

دیده  یکاروان ،از صفه تل تخت 1841فالندن و کست در سال  طرح
 . ایناست که از پایین تل تخت به سوي جنوب در حرکت شودمی

(فالندن و  داردشده قرار ن جایی است که سطح هموارمسیر هما
 ةدور عالوه براین مسیر  دهد کهنشان می). شواهد 1363 کست،

هاي با بخش را حکومتی پاسارگاد ۀارتباط محوطهخامنشی، که 
هاي بعد نیز همچنان کارکرد ، در دورهکردهبرقرار میشمالی دشت 

رو در بخش مرکزي دشت مسیر کاروانعنوان ه خود را حفظ کرده و ب
 ).31 شکلپاسارگاد مورد استفاده بوده است (

 
 )1363فالندن و کست، (روي تپه تل تخت هگذر کاروان از مسیر روب .31 شکل

هاي غرب برج سنگی آثار معماري روي یکی از تپه ةباقیماند 
 یمحل برج نگاهبانی کوچک آندر  دهد که احتماالًنشان می

آمد در ووجود داشته که به منظور کنترل و نظارت بر رفت
است که ساختار مسئله در این محوطه ایجاد شده است. اهمیت 

مقدس قرار  ۀحکومتی و محوط ۀمورد نظر در میان محوط
کرده آمد در این مسیر را کنترل میورفتگرفته و از این رو 

اي از شبکهکه دهد است. بنابراین شواهد و مدارك نشان می
 ارتباطحکومتی پاسارگاد  موجب  ةها و مسیرها در محدودراه

 است.بوده شده هاي اصلی ارتباطی منطقه محوطه با راه

 برایند

 ۀهاي هخامنشی در قلمرو این شاهنشاهی نتیجراه ۀشبک
جغرافیاي سرزمینی و رشد سیاسی، اقتصادي و نظامی  ۀتوسع

گستردگی ، با مپراتوريقلمرو ا ةدولت هخامنشی است. ادار
اگون نیاز به ـهاي گونبسیار، اقلیم متنوع و اقوام و فرهنگ

دولت هخامنشی داشته و ریزي و ایجاد سیستم کارآمد برنامه
ها، روشی مندي از قابلیتهها و  بهرزیرساخت احداثبا  هتوانست

 ۀشاهنشاهی به کار گیرد. ایجاد شبک ةقلمرو گسترد ةدر ادار نو
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قدرت  بسیار بر افزایشثیر أهاي زمینی و دریایی تراه ةگسترد
بازرگانی و رشد اقتصادي و رفاه  ۀسیاسی و نظامی، توسع
ها مراکز مهم کشور . این راهداشته استاجتماعی این امپراتوري 

هاي قلمرو هخامنشی را به یکدیگر متصل و شهرها و آبادي
ع اخبار و کرده و موجب آسان شدن مسافرت و انتقال سریمی

شده است. در این میان راه شاهی رسانی عمومی میآگاهی
مراکز  وارتباطی کشور بوده  ۀترین راه شبکترین و اصلیمهم

پاسارگاد به  کرده ومتصل میمهم امپراتوري را به یکدیگر 
 ۀعنوان یکی از مراکز اصلی دولت هخامنشی از این شبک

 است.  گذشتهمیآن مند بوده و راه شاهی از ارتباطی بهره

و از این  قرار داردهاي طبیعی ها و تپهپاسارگاد کوه اطراف 

آن با دیگر مراکز و  ارتباطهاي طبیعی در نقش گذرگاه رو
آثاري  ةگیر و کاربردي است. باقیماندشهرهاي امپراتوري چشم

انی تنگ بالغی و تنگ ـاي کوهستـهاز راه در گذرگاه
نقش کلیدي آنها در مسیر راه شاهی  دهندةنشانآباد ادتـسع

است. وجود چندین پل تاریخی و ساختارهاي ارتباطی در 
هایی از نشانه هم، حکومتی پاسارگاد ۀدشت و محوط ةگستر

 نتایجسیستم ارتباطی کارآمد در این مرکز هخامنشی است. 
 ۀاز وضعیت شبک آمدهدستو اسناد و مدارك بهاین پژوهش 

مدیریت دولت  نقشارتباطی در این مرکز هخامنشی 
اه ـسیاسی، اقتصادي، نظامی و رف ۀدر توسعرا هخامنشی 

 .دهدنشان میاعی قلمرو شاهنشاهی ـاجتم
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 1دهیچک

نخستین پایتخت  ،میراث جهانی پاسارگاد ۀمحوط
جمشید قرار  در نزدیکی تخت ،هخامنشیان در استان فارس

 بتثدر فهرست آثار جهانی یونسکو به  1384در سال  ودارد 
هاي معماري بازماندهاي از رسیده است. این اثر مجموعه

 خود از مراکز مهم حکومتی در اوایل زماندر  وسنگی است 
ن یبهخامنشیان بوده و به دستور کوروش بزرگ  ةدور

ساخته شده است. در الد یمازشیپ 559 ـ 530 يهاسال
ز ش کبیر اومیان بناهاي موجود در این محوطه، آرامگاه کور

همتا در تناسبی بیکه با ست ترین بناهاترین و سالممهم
هاي مرتبط با آبگیري سد نگرانیدرخشد. دشت پاسارگاد می

آن  رطوبت در منطقه و تاثیر شیافزاسیوند و تاثیر احتمالی 
 بار ویژه آرامگاه کوروش بزرگبر بناهاي سنگی محوطه و به

نشان  یهنگراث فریتوسعه را با حفاظت از م ییرودرگر روید
خت آن در طول سا دامن زد که کنترل ه ابعاد بحرانیو بداد 

مات این تهدید اقدا کنترلسد سیوند مغفول مانده بود. براي 
مدت جوابگوي نیازهاي ، که در کوتاهانجام شداي گسترده
تبعات و  رسدیبه نظر ماما  ،بود یت بحرانیوضع مقطعی
هاي این بحران در حوزة میراث فرهنگی و میراث آسیب

 یابد.ادامه ها طبیعی منطقه تا سال

 ةدر ،مدیریت بحران ،پاسارگاد میراث جهانی واژگان کلیدي:

 .، سد سیوندبالغی
 

                                                           
 ت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگريئعضو هی *

 ت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی کشورئعضو هی **

 درآمد

معموالً ناشی از تأثیر بحران در میراث فرهنگی  مدیریت چالش
ها بدون و هر دو این پدیده استدو عامل انسانی و طبیعی 

 زنددامن میداشتن راهکارهاي مدیریتی مناسب به بحران 
 ةگستردهاي فعالیت. تا پیش از شروع )1381(هانگر و ویلن، 

انقالب اسالمی  از اي پیش و پسـهالـرانی کشور در سـعم
آثار تاریخی کشور عوامل طبیعی از  تخریب علتترین مهم

جمله فرسایش و نزوالت جوي بود و عامل انسانی کمتر در 
هاي اما با شروع فعالیت ،نقش داشت تاریخیتخریب آثار 

ها بدون مطالعات علمی مناسب عمرانی و گسترش این فعالیت
 و فناوري جدیدبا ابزارها  گسترده انسانی نیز به شکل عامل

میراث  ۀدر این میان محوط و کمر به تخریب آثار تاریخی بست
 .در امان نماندجهانی پاسارگاد نیز 

این اثر در شمال استان فارس و در شهر امروزي  

ن دارد. طی قرو از توابع شهرستان پاسارگاد قرار مادرسلیمان
نویسان اشاراتی به میالدي تعدادي از سفرنامه 17و  15

اما از  اند،کردهبا نام مادرسلیمان در این منطقه  یزیارتگاه
 ي کشف هویت واقعی این مکان مورددابتداي قرن نوزدهم میال

ها القرار گرفت و پس از س شناسانباستانتوجه مورخان و 
ر که بنیانگذا را، مطالعه و پژوهش هویت واقعی شهر پاسارگاد

 . کردندیید أهمگان ت ،ش هخامنشی بودوآن کور

ی و در کنار ختشناباستان يهااز ابتداي قرن نوزدهم کاوش 
ترین اقدامات حفاظتی اندکی نیز انجام شد. مهم هااین کاوش

. دادعلی سامی انجام  ،شمسی 50 ۀدر ده را، اقدامات حفاظتی

 میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد پایگاه  ***
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ها و اي از کاخحفظ و نگهداري و معرفی این اثر که مجموعه
آثار منحصر به فرد دوران هخامنشی را در خود جاي داده، از 

هاي مدیریتی در میراث فرهنگی کشور بوده ترین چالشمهم
هاي است. همچنین اهمیت این اثر به عنوان یکی از شاخصه

افکار عمومی جهان به آن، نیاز به هویت ملی کشور و نگاه 
آن نشان مدیریت و نگهداري را براي اندیشیدن تدابیر خاص 

 . دهدمی

هاي مدیریتی این منطقه هاي اخیر یکی از بحراندر سال 
کیلومتري جنوب غرب میراث  5ساخت سد مخزنی سیوند در 

آغاز و با  1346جهانی پاسارگاد بود. مطالعات این سد از سال 
از سر گرفته شد. در  1370ساله در سال چهاروستیباي وقفه

اقدامات پیش  ومحیطی جزآن هنگام مطالعات تاریخی و زیست
. آغاز شد 80 ۀاز ساخت سدها نبود و این مطالعات از ده

سد،  ةهاي تاریخی در محدودبنابراین انجام نشدن پژوهش
هاي جدي را در خصوص زیر آب رفتن بسیاري از نگرانی

کرد مطرح  ،هاآن ازبدون شناخت کافی ، هاي تاریخیحوطهم
حل این بحران و تعامل مناسب با وزارت  برايها تالش سال و

هاي در پژوهش وجود آمدن رویکردهاي جدیدهنیرو باعث ب
 .شدبخشی شناسی نجاتباستان

این تنگ به طول  است.محل ایجاد سد سیوند تنگ بالغی  
کیلومتر در بخش جنوب غربی دشت پاسارگاد قرار دارد و  18

. داخل تنگ کندشهر متصل میاین دشت را به دشت سعادت
 جاري استمی پلوار) یا بالغی (با نام قدیوند یس ۀبالغی رودخان

پوشش با و باعث سرسبزي و خرمی آن شده است. تنگ بالغی 
ا پسته وحشی و یاز درختان بنه ده یپوش ،اهی غالباً جنگلییگ

و وجود رودخانه  استد یرودخانه ب ۀیبادام کوهی و در حاش
ار دور یبس ۀاز گذشت را دائمی در این محل توجه جوامع انسانی

همۀ باً یتقرشواهد که به طوري  جلب کرده،ن دره یتاکنون به ا
، به صورت رانیدر اشده ییشناساهاي باستانی تاکنوندوره

 . آمده استبا گرد یز ةن دریدر اکجا ی

ی در تنگ بالغی به حدود ختشناباستان هايبررسی قدمت 
 ها، تا قبل ازیولی مطالعات و بررس ،رسدسال قبل می 100

هاي کی از قسمتیبه و بود ز یبخشی، ناچمطالعات نجات

سنگی بر و چند گور تودهراه شاهی موسوم به دختر يکارکنده
. در دوران گذشته شدمحدود میاشکانی  ةدور ۀخانا خرفتی

 يها(خصوصاً دوره یتنگ بالغ به آثار موجود در یتوجه چندان
(عسکري چاوردي و کلیري،  بود) نشده یر از هخامنشیغ

 1808 يهاه در سالیمز موریر جینظ ییاحان اروپای). س1393
و  والفوآیو مادام د 1878 اس واستولز در سالی، آندر1811و 
میالدي از  1882 و 1881در سال والفوآیسرش مارسل دهم

ننوشتند و  یاز تنگ بالغ يادیز زیدن کردند و چیپاسارگاد د
خ .اف ی، ار1928ر ارنست هرتسفلد در سالینظ یشناسانباستان

 د استروناخیوی، د1959 تا 1949 یسام ی، عل1935، تیاشم
 2004بوشارال  یرم و يرضا شاپور شهبازی، عل1963 تا 1961

 اند. نوشته یدر مورد تنگ بالغ ینیز مطالب 2005 و

متوقف کردن روند  برايهاي فراوان پس از پیگیري 
مطالعات تاریخی در منطقه سرانجام  سدسازي و

وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی در  بیناي نامهموافقت
بهار بالغی در ی تنگختشنابررسی باستان واین خصوص امضا 

هاي مشترك داخلی و خارجی تئیبا همکاري ه 1383سال 
ران و یها عبارت بودند از گروه مشترك اتئآغاز شد. این هی

هاي روستایی سکونتگاه ییا که موفق به کشف و شناسایتالیا
 در تنگ بالغی شد یهخامنشی و فراهخامنش ةاز دور

ران و یت مشترك ائی). ه1393(عسکري چاوردي و کلیري، 
خی کاوش و تعدادي یتارازشیپ ۀآلمان که در چند محوط

افزارهاي ن و دستیکرك، انواع تدفیپخت سفال، پ ةکور
). 1383(عطایی و پرنیسکا،  کردخی را شناسایی یتارازشیپ
 64 ۀران و لهستان که به حفاري در محوطیت مشترك ائیه

. هیئت اقدام کرد یتنگ بالغی با آثار ساسانی و هخامنش
 یهخامنش ةفرانسه که به حفاري در آثار دور ـ ترك ایرانمش

 وش (محوطهیر کوشک داریو آثاري نظ اقدام یهخامنشو فرا
که  را کاوش کرد هاي خرسنگی تنگ بالغی) و گورستان34

). 1384است (عطایی و بوشارال،  یفراهخامنش ةمربوط به دور
رحمت  یپیش از تاریخ ۀمریکا که تپاهیئت مشترك ایران و 

طور هژاپن که ب ـ. هیئت مشترك ایران را کاوش کردآباد 
در دو غار باستانی را شناختی هاي باستانهمزمان کاوش
انتقالی از فراپارینه سنگی به نوسنگی انجام ة مربوط به دور
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مجموع در روند مطالعات ). در1384داد (زیدي و سونکی، 
بخشی تموضوع نجا 86تا  83هاي ی سالختشناباستان
مخزن سد سیوند، شناختی  ةدر محدود، هاي تاریخیمحوطه

 داد. به دستهخامنشی و فراهخامنشی  يهانسبی از محوطه

در (آب و هوا)  یهواشناس يهایژگیسد بر و يریاثرات آبگ

 پاسارگاد ۀمنطق

منطقه  هرهواي معمول آب و هوا (اقلیم) به عنوان وضعیت 
 توان آن رانمیسادگی بهدارد و  یکردنحس یتیماه عمدتاً 

 شود،انجام میعوامل زیادي با توجه به . هواشناسی کردتوصیف 
هر اما اقلیم  .باد و ابلیت دیدمانند دما، رطوبت، ابر، بارندگی، ق

سنجند، میفقط با دو پارامتر دما و بارندگی  معموالًرا منطقه 
این دو  برنحوي دلیل که سایر عناصر هواشناسی به به این

ها در و نیازي به وارد کردن آن گذارندتأثیر میپارامتر 
هوایی وهاي اقلیمی نیست. در بررسی تغییرات آببررسی

اقلیم  ةپاسارگاد پیش از هر چیز باید به عوامل سازند ۀمنطق
ترین دقت مطالعه کرد. مهمها را بهثیرات هر یک از آنأتو توجه 

 از: است منطقه عبارت هراقلیم  ةعوامل سازند

مانند بخار آب، دي  ،ترکیب جومربوط به  گروه اول: عوامل 
 ؛گرد و غبار و اکسید کربن

 ؛خورشیدپرتو دریافت مربوط به  عواملگروه دوم:  
ثابت  الگوي ثابت یا تقریباً مربوط به گروه سوم: عوامل 

 ؛دهاي فشار و باد در سطح کره زمینوضعیت هوا و کمربن
هارم: عوامل جغرافیایی مانند عرض و طول گروه چ 

بلندي که پوشش گیاهی هم ناشی از آن  ـ جغرافیایی و پستی
 است.

هاي اول و توان گفت که دست کم گروهبر این اساس می 
ثیر آبگیري سد سیوند قرار خواهند گرفت. آنچه أچهارم تحت ت
 دهدیرخ م سد يریاز آبگ یناش ياثرات جو ۀنیمشخصاً در زم

ن ی. چناستپشت سد  ۀاچیل دریتشک از یناشز یش از هر چیب
منطقه از جمله  ییهواوآب ياز آب در محل بر فاکتورها یحجم

 یابیش از ارزی. پگذاردمیر یثأمنطقه ت يو دما یرطوبت نسب

ش آثار یفرسا زانیمش یدر افزا یراتیین تغیچن یمالاثرات احت
رات و عوامل یین تغیت خود ایماه تمرکز برمنطقه  یخیتار
 هانآق یدق ییو پس از شناسا الزم استها ثر بر آنؤم يدیکل
سخن  یخیها بر آثار تارآن يدر مورد احتمال اثرگذار توانیم

 .)1394(بهمنیان و دیگران،  گفت

 یرطوبت نسب

ر آب یر تبخییزان تغیمبر از آب در منطقه  یعیوجود حجم وس
. عوامل گذاردمیر یثأت شدتمنطقه به يرطوبت هواه جینتدر و 

 : است ر عبارتیبر تبخمؤثر مهم 

. استآب  ير و سرعت آن متناسب با دمایزان تبخیدما: م 
اد یآب ز ياـهآب، سرعت حرکت مولکول ياـش دمیبا افزا

 يسرعت الزم را برا يشتریب يهامولکول و عمالً شودمی
 کنند.یدا میع پیو فرار از سطح آزاد ما یشکستن کشش سطح

از  يشتریمجاور آب ذرات ب ياشباع هوا: هر چه هوا ۀدرج 
از همان ذرات  يادتریداده باشد تعداد ز يع را در خود جایما

ر یزان خالص تبخین رو میع بازگردند و از ایقادرند به داخل ما
زان یخشک م يل است که در هواین دلیهمشود. بهیکم م
د ین امر بایا یبررس. در استمرطوب  يشتر از هوایر بیتبخ

م یاقلزیبه ر يریگاثر آب بر یبالغکه اگرچه تنگه کردتوجه 
 ۀر در کل منطقیزان تبخیکن میل شود،میل یمرطوب تبد

سد به کل  ۀاچـیاز در حاصلرطوبت  عالوه برارگاد ـپاس
ر ییل تغیز وابسته است تحلیدشت فارس ن یمیاقل يهایژگیو

ار یکوچک بس ۀاچیدر یرامونیپ ۀر در منطقیشدت تبخ
ر با یزان تبخیبزرگ خواهد بود و م يایتر از سواحل دردهیچیپ

به طور ها میاقلها و بزرگمیاقلزیرات عوامل مختلف در رییتغ
 ر خواهد شد. ییدچار تغ مداوم

سبب  ینیش سرعت باد تا حد معیسرعت باد: افزا 
ر از یت تبخیش ظرفیاچه و افزایدر يرطوبت از رو ییجاهجاب
سطح آب کاهش  يب رطوبت باالین ترتی. به اشودمی آن
دربارة . شودمیش رطوبت در نقاط همجوار یو سبب افزا یابدمی

 .کنیمصحبت میتر اثرات باد در ادامه مفصل
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عکس  ۀآن رابط ير آب با شوریبات محلول در آب: تبخیترک 
زان یشتر باشد میاچه بیآب در يب هرچه شورین ترتیدارد. به ا

 .بودط کمتر خواهد یمح یجه رطوبت نسبینتر از آن کمتر و دریتبخ

، باشداز آب موجود  ير: اگر دو حجم مساویسطح تبخ 
در معرض هوا قرار از آن  يشتریطح بکه س یر از حجم آبیتبخ
 شتر خواهد بود.یب دارد

 اثرات باد

شتر نقش عامل یپاسارگاد باد ب ۀمنطق یشیفرسا يندهایدر فرا
کوروش در  ةمقبر يری. قرارگداردها را واکنش ةکنندعیتسر
 ۀشود مجموعیسبب م یر موافق باد وزنده از تنگ بالغیمس

 یاز رطوبت ناش یموجود در تنگه و از جمله بخش يعناصر جو
ابد. یمقبره را ب ينما يهااچه امکان تماس با سنگیر دریاز تبخ

ن یا یبالغ تنگ ةاچه در محدودین محدود شدن دریبا وجود ا
رطوبت در حال انتقال  ةبخش عمدکه وجود آورده هد را بیام

ب ین ترتیاچه در حصار تنگه متوقف شود. به ایتوسط باد از در
م یزاقلیبه دو ر یبالغ دشت پاسارگاد و تنگ ةمحدود عمالً
ش یسبب افزا یوند در اولیسد س يریکه آبگ شودمیل یتبد

حال آنکه در مورد دوم  شود،می ید رطوبت نسبیشد نسبتاً
رخ خواهد  یزان رطوبت نسبیدر م يرات محدودترییتغ احتماالً

ن منوال یز به همیدشت پاسارگاد ن یطیرات محییر تغی. ساداد
ن یمحدودتر خواهد بود. با وجود ا یبالغ داخل تنگ ةمحدود از

 بهو  نیست هم چندان سادین دو اقلیزان تفاوت ایم یابیارز
 يهایژگیو و ییای، عوارض جغرافيریط آبگیشراق یدق یابیارز
توان به یمرا ن عوامل یا ۀ. مجموعنیاز داردمنطقه  ییهواوآب

ع یتوز ةکه نحو دادقرار  یاضیک مدل ری يهايعنوان ورود
به  یخیبر آثار تار را ت اثرات آنیدر دشت و در نهارا رطوبت 

 . کندمیمشخص  یعنوان خروج

 اثر دما

ز در نظر یبر دما ن بایدرا  یمیرات اقلییاثر تغگر ید ياز سو
جه ینتروزانه و در يمتوسط دما یگرفت. در مناطق ساحل

 گیردمیقرار  یآب و خشک ییر تبادالت گرمایثأانه تحت تیسال

اس یدر ق ییرات متوسط دماییاز آن تغ یتعادل ناش ۀجیو در نت
که دما خود . از آنجا شودمیار محدودتر یبس یساحلریبا نقاط غ

ط مرطوب یشرا يداریاست در پا یثر بر رطوبت نسبؤم یعامل
م خشک در فصول ین معنا در اقلیبه ا است؛ثر ؤم نیزدر منطقه 

رخ مه و شبنم در طول روز  ةدیپد معدوديساعات در  یبارندگ
 نیچنل یطول مدت تشک یم ساحلیدر اقل دهد ومی
ل یدار تشکیپا يهانو زما یابدمیش یمراتب افزاهب ییهادهیپد

رطوبت با سنگ  یمه و شبنم وجود خواهد داشت. تماس طوالن
ل یدلهب است، ولی یشیفرسا ییایمیش يهادهیش پدیعامل افزا
و  یکیش مکانیاشکال فرسا ییرات دماییتغ میزانکاهش 

 افت. یکاهش خواهد  يحدودتا یمربوط به هوازدگ یکیزیف

 عان)یتراکم رطوبت (م

ز یند نین فرایر است. ایند تبخیتراکم رطوبت عکس فراند یفرا
زان رطوبت یکه هر گاه م طوريوابسته به دما است به  کامالً

رش جو یزان رطوبت قابل پذیمطلق موجود در جو از حداکثر م
رطوبت به شکل شبنم به  یمقدار اضاف ،شتر شودین دما بآدر 
 یرطوبت نسبش یبا افزا گفتیمکه گردد. چنانیط باز میمح
 یامکان طوالن یییرات دمایسد و کاهش تغ يریاز آبگ یناش

مه و شبنم  يهادهیل پدیو تشک یشدن ساعات اشباع رطوبت
د یاز اس يشتریزان بین امر سبب انتقال میا و ابدییش میافزا

و  شودمیها د کربن محلول) به سطح سنگیاکسيک (دیکربن
 .کندیشتر میرا ب یآهک يهاش سنگیفرسا

 برایند

سد سیوند و  ةهدف اصلی بررسی باستان شناختی در محدود
شناختی بقایاي باستان همۀسازي اطراف آن شناسایی و مستند

ها و گاهبالغی و از جمله سکونتبخشی درهنجات ةدر محدود
ریزي مسیرهاي ارتباطی در این محدوده بود. اگر چه با برنامه

مکان زیر آب رفتن آنها بود برخی هایی که امحوطه بررسی براي
اندازي احداث و راه شد،ی استخراج ختشنااز اطالعات باستان

افزایش رطوبت هوا، افزایش سطح ممکن است باعث سد 
زمینی و حتی تغییر در سطح و نوع پوشش گیاهی هاي زیرآب

البته تخمین زمان و شدت تأثیر آن  ،و جانوري در منطقه شود



 
 

 
 

 

ور
ظ

من
ه 

ب
 

اد
رگ

سا
 پا

ی
هان

 ج
ث

را
می

از 
ت 

اظ
حف

  

135 

 و 
د

ون
سی

د 
س

ت
ری

دی
م

 
ان

حر
ب

 

 

بیشتر و گذشت زمان نیاز دارد. در صورت تأیید هاي به آزمایش
و هاي منطقه سنگ آهکی این تأثیرات، و با توجه به جنس

برابر رطوبت و خصوصاً در شرایط اسیدي  ها درپذیري آنآسیب
(حتی از نوع ضعیف) احتمال افزایش شدت آسیب در انواعی 

ن ک بیشتر است. عالوه بر ایتبلور نم و مانند انحالل، یخزدگی
 تأثیرات نامطلوبدر خصوص  هاي متعدد، هنوز پرسشموارد

محیطی ناشی از ایجاد دریاچه در آبگیري سد و تغییرات زیست
از آن جمله میراث جهانی باقی است که  ۀنزدیکی محوط

 :کردتوان به موارد زیر اشاره می

ن ها و مراتع عشایري تنگ بالغی که هزاراتخریب و تصرف راه 
 ه است؛بخشی از نیازهاي عشایر منطقه بود ةکنندمینأسال ت

و ژنتیکی  ۀکهن گیاهی که گنجین ۀتخریب جامع 
و نابود شدن اطالعات  شودمحیطی منطقه محسوب میزیست

 ؛ی آنختشناباستانگیاه
سد و باال  ۀافزایش رطوبت منطقه در نتیجه ایجاد دریاچ 

پاسارگاد و تهدید زمینی در دشت هاي زیرآب ةآمدن سطح سفر
 .گلسنگ براي آثار سنگی پاسارگاد

خشکسالی در منطقه اتفاق  ةهاي اخیر که پدیددر سال 
 همین آب این سد بودأترین منبع ترود پلوار که مهم هافتاد

 ترشدیدمراتب دیگر با اثراتی به یهایو بحران هخشک شد
 از جمله: کرده،محوطه را تهدید 

هاي هاي زیرزمینی و از بین رفتن سفرهرویه آببرداشت بی 
حران که این موضوع بسیار خطرناك است و ب ،آبی دشت پاسارگاد

 ؛کندرا تهدید می و آثار پاسارگاد هایی از دشتفرونشت بخش
تغییر نظام آبیاري در سطح گسترده در اراضی منطقه که در  

 يابربه دلیل کندوکاو  هاي تاریخیآن بسیاري از محوطه ۀنتیج
 ؛دگیرقرار میدر معرض تخریب هاي آبیاري بارانی کانال ساخت

خشکسالی و هجوم بیشتر  ۀبیکاري در نتیج ةبروز پدید 
 .هاي تاریخی دشت پاسارگادحفاران غیر مجاز به محوطه
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 1 چکیده

هاي گوناگون براي حفاظت و مرمت در سراسر جهان از شیوه
د توجه آثار سنگی استفاده شده و این امر از دیرباز تا کنون مور

خامنشی آثار همرمت و حفاظت  يها براتالشبوده است؛ اولین 
در  یات مرمتیشود. عملنیز به زمان هخامنشیان مربوط می

دوره انجام  5در  »مرمت سنگ«پاسارگاد، عمدتًا به صورت 
، . اولین دورة مرمتی پاسارگاد، در زمان هخامنشیانشده است

شرفت یاز پ يریجلوگ وب ویمع يهاسنگ يکارشامل وصله
از سرب  یدر مالت یآهن يهابستن بستکاربزرگ با به يهاترك
 است. دومین دورة مرمت در پاسارگاد در زمان پهلوي و بوده

 شدة علی سامی است. دورة سوم زیر نظرهاي انجاممرمت
 ی) به سرپرستISMEOانه و دور (یشرق م ییایتالیمؤسسۀ ا
 ادارة کل يا و با همکاریلیت تیا و همسرش آن بریلیجوزپه ت
ز ران انجام شده و چهارمین و پنجمین دوره ایا یشناسباستان
و بنیاد پژوهشی  جمشیدتخت ، کار دفتر فنی 1393تا  1357

به دلیل تخصص و تعهد حسن  ،پارسه ـ پاسارگاد است و
هاي شده در محوطههاي سنگی انجامراهساز، اکثر مرمت

رستم، پاسارگاد و سایر بناهاي ، نقشدیتخت جمشخی یتار
جراي سنگی کشور در این دوران، با برنامۀ تعمیراتی، نظارت و ا

 صورت گرفته است. يوم یمستق

به شده انجام يهامرمت ین نوشتار، معرفیهدف از ا 
هاي . ابتدا به مرمتحسن راهساز در پاسارگاد است یسرپرست

حسن  پاسارگاد اشاره و سپس روش مورد استفادة گروه یقبل
شود با توصیف مرمت تنها ستون کاخ بارعام معرفی می راهساز
 انجام شده است.  يمتماد يهاسال یکه ط

                                                           
 جمشیدمشاور عالی گروه حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی تخت *

راهساز، کاخ  حسنمرمت سنگ، پاسارگاد، واژگان کلیدي: 

 ستون، بازسازي. بارعام، قلمه

 درآمد

ارد. د یسابقۀ طوالن يخ معماریاستفاده از فنون مرمت بنا در تار
 يهاده است که روشیچیقدر گسترده و پن تخصص آنیا

وع به ن یر قدمت، مصالح و مکان بنا از نوعییآن با تغ ییاجرا
است که با  ل مرمت بنا فنیین دلیکند؛ به همگر تغییر میید

نیاز به  ياکار عالوه بر تجربۀ حرفهن شده و مرمتیهنر عج
و  ص و انتخاب نوع مرمتیحۀ خاص در تشخیذوق و قر

 آن دارد.  يت در نحوة اجراین ابتکار و خالقیهمچن

 رانیو هنر در ا يمعمار ییاز دوران طال یدوران هخامنش 
گوناگون ملل مختلف  ين دوران، هنرهایو جهان است. در ا

فرد به خود بهمنحصر یشکل یرانیواحد ا يتحت الگو
ن یپاسارگاد در ا یخیل تقدم تاریرد. خصوصاً به دلیگیم

 يرازگر يهنرها یین نماد شکوفایدوران، پاسارگاد اول
را در دورة  يسازهیو شب يزیآم، رنگیکرتراشی)، پي(معمار

شده است  دیتخت جمش يداشته و الگونگاه  یهخامنش
 ). 1379شهبازي، (شاپور

 یگاه یاست که حت ییهانکته جالب توجه وجود مرمت 
 یگرفته و چنان ظرافت و دقتیهمزمان با ساخت بنا انجام م

ر یپذامکان یسختدر خود بنا به هاآنز یص و تمایدارد که تشخ
هاي مرمت سنگ را در صورت گذرا دوره نجا بهیاست. در ا
 کنیم.مرور میپاسارگاد 

 جمشیدارشناس ارشد حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی تختک **
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 یهاي دوران هخامنشمرمت

د از همان دورة یمرمت در پاسارگاد و صفۀ تخت جمش
رات زمان یو تعم یمرمت يان آغاز شده است. کارهایهخامنش
ق یار دقیان، همزمان با ساخت و استفاده از بناها، بسیهخامنش

پیشرفت امکانات چنان  رغمبهف انجام شده و امروزه یو ظر
ر تکرار نشده است. یات مرمت و تعمیظرافت و دقتی در عمل

 يهاهاي سنگحفره يکارمرمت در آن دوران شامل وصله
از  يری)، جلوگ2و  1 شکلوب (یهاي معتراورتن و بخش

در  یآهن يهاکاربستن بستبزرگ با به يهاشرفت تركیپ
کوچک با استفاده  يهاشرفت تركیاز پ يریمالت سرب و جلوگ

 يهابوده است. احتماالً بخش يا چکش حجاریاز قلم پهن 
وارها و ـیآستانۀ در، اندود د يهاش مانند سنگیتحت فرسا

و  یخشت يهاپلکان، ساختمان يهاها، سنگپوش عمارتکف
 شده است. ز به طور مدام مرمت مییبناها ن یچوب يهابخش

 )یسام ی(عل يپهلو دورانهاي مرمت

 یاه علمـس بنگیرئ یامـس ی، عل1338تا  1328ال ـاز س
ران مشغول یا یشناسد زیر نظر ادارة کل باستانیجمشتخت
د شد و مجموعه یجمشدر پاسارگاد و تخت و کاوش یبررس

کردن امل سوارـز انجام داد که شین یمرمت يهاتیالـفع
 مان، پریها با استفاده از سبرجستهشکستۀ نقش يهاقسمت

 يخصوص بناها در بناها بهشدة بستیخال يهاکردن قسمت
م یمان، ترمیجاد کرده بودند) با سیندگان آهن ایآرامگاه (که ربا

مان و یها با سسنگ شده و پرکردن تركیمتالش يهابخش
اها از ـاظت بنـها براي حفاخـکنار ک ییاـوارهـیدن دیکش

ده یدن درخت روئیرون کشیاندازي کشاورزان و مردم، و بدست
بخش  ين به بازسازی). وي همچن3بر سقف آرامگاه بود (شکل 

مانده به یباق يهابا استفاده از سنگ يمظفر يکاروانسرا یغرب
 یخیدر مجموعۀ تار یشناسئت باستانیدفتر ه ياندازقصد راه

 ). 4پاسارگاد اقدام کرد (شکل 

 زمئو)ی(ا هاي دورانمرمت

 تخت جمشیددورة سوم مرمت در مجموعه  1343در سال 
 انه و دوریشرق م ییایتالیۀ اـر مؤسسـر نظـارگاد زیـاسـو پ

 

 
در  یمانده از دوران هخامنشيجاسنگ به يکاراز وصله ییها. نمونه2و  1 شکل

 پاسارگاد

 
 یسام یعل یمرمت يکارها . آرامگاه کوروش،3شکل 
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 ی، عکس از ساميمظفر ي. کاروانسرا4شکل 

)ISMEOت یا و همسرش آن بریلیجوزپه ت ی) به سرپرست
ران آغاز شد. یا یشناسادارة کل باستان يا و با همکاریلیت
ر یدر مجموعه و سا یعلم يهامرمت ن دوره آغاز سلسلهیا

ن گروه عبارت یا يهافارس و نمونۀ مرمت یاماکن باستان
شده با ا جدایاست از: متصل کردن قطعات شکسته 

ا مفرغی، چسباندن قطعات کوچک ی یآهن يهالهیم
مان یق سی، تزريفوالد يهالهیشده با چسب و مشکسته

گسترده در سطح  يهاها و شکافپر کردن ترك يع برایما
رنگ یتر با چسب بکوچک يهاسنگ، پر کردن سوراخ

ختۀ یر يهاان سنگ، سرپا کردن بخشـوط با پودر همـمخل
 يهاسنگ يد به جایجد يهاا استفاده از سنگبناها ب
 لوز).یشده (مرمت آناستمفقود

در آرامگاه  1350ن دوران از بهار یکه در ا ییهاعمدة مرمت 
ه آغاز ی، کاخ بارعام و آرامگاه کمبوجیکوروش، کاخ اختصاص

 شد عبارت است از: 

ن یر ایگذشته و تعم يهادوره یمانیرات سیدن تعمیبرچ 
 د؛یبا سنگ جدها قسمت

ن مکان ییها و تعاخـافتاده در ک يهاستونتکه یبررس 
 يها و کارگذارونـستیشال يها روها و نصب آنآن یاصل

 يمفقود يهاد در مکانیستون از سنگ جدیا شالیه یپا
 )؛6و  5(شکل 

 جرزها؛ يبناریز يهار و اتصال سنگیتعم 

 ها؛ستونته يها روافراشتن ستون 

 جرز منقوش به نقش انسان بالدار؛ ریتعم 

 

 
 ی)، پایین: کاخ اختصاصیجرز (کاخ اختصاص يبناریر سنگ زی. باال: تعم 6و  5 شکل
 )140: 1351ا، یلیزمئو (تین مرمت ایدر ح

، 1347ال ـه در سیر موقت برج آرامگاه کمبوجـیتعم 
و  یبند در گوشۀ غربوار پشتیبرج، ساختن د يپا يبردارخاك

بنا از پشت و قراردادن  يبراي نگهدار يبرپا کردن داربست فلز
زش یاز ر يریگشیشکل در دهانه براي پ H یآهن يهامیب

 ).7ها (شکل سنگ

 
ه پس از اتمام تعمیرات موقت (استحفاظی) یک دیوار ی. آرامگاه کمبوج7شکل 
چند  اختمان فقط بر رويـاي بنا در جائی که معلوم شد سـبندي در پپشت

 )143، 1972(تیلیا، مربع قرار دارد ساخته شد مترسانتی
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 يهاسنگ ،یدرگاه يهاها، پلهدر آن دوره قطعات ستون 
در  یمسجد اتابکساخت  يکف و ... که برا يهاوار و سنگید

ر ز طبق دستویکنار آرامگاه آورده شده بود، نششم  اواسط قرن
خود  یاصل يهاگاهیران به جایا یشناساداره کل باستان

 ).8گردانده شد (شکل باز

 يهاجشن يزمئو (همزمان با برگزاریاز اقدامات مهم دوره ا 
مجموعه با نام  یمحدوده کنون یساله) ضبط و حصارکش 2500

 یوند آسفالتۀ کنیر بازدیپاسارگاد و احداث مس یخیمجموعه تار
 پاسارگاد است. یخیدر مجموعۀ تار

 کشور، یاسیبه دلیل تحوالت نظام سساله، پس از وقفۀ چند 
 یخیدوران چهارم مرمت در مجموعۀ تار 1362از سال 
 آغاز شده است. پاسارگاد 

فاظت سازمان ح ی(دفتر فن هاي بعد از انقالب اسالمیمرمت

 )حسن راهسازد به سرپرستی یآثار باستانی تخت جمش

آغاز شده و ادامه  1362ن دوران از سال یا يهاتیفعال
پارسه ـ  یاد پژوهشیس بنی، با تأس1380ه و از سال یافت

 یپاسارگاد، گروه استادکاران مرمت سنگ به سرپرست

ات مرمت و حفاظت در مجموعه ادامه یحسن راهساز به عمل
 اند. داده

بارعام انجام گرفته و  يمداوم در بنا صورتبه عمده مرمت 
با توجه به شباهت  یمرمت اتیاز عمل یبعضلذا شرح مختصر 

از روش  یبه آگاه موجود در آثار سنگی محوطه يهابیآس
 1 شود. در جدولمرمت سنگ در مجموعه منجر می یکل

خی یدر محوطۀ تار جمشیدتخت هاي مرمتی دفتر فنی تیفعال
  ).1پاسارگاد فهرست شده است (جدول

 
 يهاآماده انتقال از کنار آرامگاه کوروش به مکان يهاستونهیها و پا. ستون8شکل 

 )138: 1972ا، یلی(ت یاصل

 
 میراث جهانی پاسارگاد در محوطۀ جمشیدتخت شده دفتر فنی هاي انجام. فهرست فعالیت1جدول 

 اتیعمل مکان سال
 هابرجستۀ انسان بالدار و نقوش دروازهپوشش حفاظتی روي نقش کاخ دروازه 1362
دور تامان و پرکردن فضاهاي دوریها با آجر و مالت سها و درگاهستونهیدور پاتانی دوریوارچید و انسان بالدار یاختصاص يبنا 1365

 يگذاري و اجراها با کاهگل، آبچکوارهیبادي و اندود بدنۀ دها با ماسهها و درگاهستونهیپا
 هاها با آجر چهارگوش و بندکشی آنها، فرش کردن کف درگاهچۀ بتنی روي آبچکیماه

 دور ستون بناي بارعام و مهار قطعات شکستۀ ستون بصورت اضطراري تاجاد داربست دوریا مکاخ بار عا
 يسراسر يهارانتیها با مهره و واشر و تستونمهار قطعات شکستۀ قلمه کاخ بار عام 1366
 تاالر يهاستونمرمت قلمه بار عام يبنا 1367

 ر سنگ جرز کاخیتعم انسان بالدار يبنا
 اطراف بنا یحفاظت يهاجاد داربستیا یاختصاص يبنا

 بنا یداربست حفاظت ییزدازنگ هیمقبره کمبوج
 مجموعه يورود يهام و نردهیل حصار حریر و تکمیتعم میحصار حر

 از بنا یاي بخشیمرمت و اح یدفتر فن یو مسکون يساختمان ادار
 مجموعه يادامۀ بازساز یدفتر فن یو مسکون يساختمان ادار 1368
 ستون تاالرات مرمت و بازسازي شالی و قلمهیادامۀ عمل بار عام يبنا 1369

 منقوش يهاو پوشش دروازه یداربست حفاظت یبار عام و اختصاص يبنا
 مجموعه يادامۀ بازساز یدفتر فن یو مسکون يساختمان ادار
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 اتیعمل مکان سال
 تاالر يهاستونات مرمت و برپا کردن قلمهیادامۀ عمل بار عام يبنا 1370
 هارستونیمحافظ ز يهاواریاندود د ییزداطبله بارعام وانسان بالدار يبنا 1372

 اطراف کاخ بارعام یوار سنگید يم و بازسازیترم
 مجموعه يادامۀ بازساز یدفتر فن یو مسکون يساختمان ادار

 یبهداشت يهاسیم سرویمحوطه، ترم يزیرو شن یزنراهنما، بوته يل حصار، نصب تابلوهایتکم میمحوطه داخل حر 1373
 هاستونهیرات محافظتی پایتعم بارعام يکاخ دروازه و بنا 1380

 آن يآرامگاه براي مستندنگار یجاد داربست و پوشش موقتیا آرامگاه کورش
 بلوك آرامگاه 180 یشناسبیو آس ينگاربیبررسی و برداشت، آس

 موقت آرامگاه ينورپرداز
 ح سکو و اطراف آرامگاهیو تسط یآرامگاه کوروش و سامانده یبند شمال غربلیاي سیاح پاسارگادمحوطه 

 اریساختۀ سشیپ يهان کردن آن با اتاقیگزیو جا یفروشطیب اتاق بلیتخر
خ یمرمت و تار یاد در پاسارگاد و کتابخانۀ تخصصیمرکز مطالعات بن ياندازز و راهیتجه یدفتر فن یو مسکون يساختمان ادار

 یهخامنش
و  يزیرح، شنی(تسط يسازآب و محوطه یکشدستگاه اقامتگاه کارشناسان، لوله 4م یترم

 نشاي درخت)
 هاک در پاسارگاد، مرحلۀ اول گلسنگیولوژیب يهابیآغاز مطالعات کنترل و درمان آس یمطالعات يهاتیفعال

 در پاسارگاد از ابتدا تاکنون یمرمتهاي گزارش یو سامانده يآورآغاز مطالعات و جمع
 ستونو قلمه یو نصب شال یبخشمرمت و استحکام اختصاصی  يبنا 1381

 یبارعام و نصب در محل اصل يبه بنا یفروشطی) از در بلkg400سنگ (انتقال دو قطعه
 آرامگاه کوروش، یشناسبیو آس ينگاربیادامۀ مطالعات و برداشت، آس آرامگاه کورش

 )50/1و  10/1( يوتریو کامپ یم پالن آرامگاه کوروش به روش دستیبرداشت و ترس
 )100/1و  50/1، 10/1آرامگاه کورش ( يم وضع موجود چهار نمایو ترس يبردارنقشه
 آرامگاه  ينماها يهاي رویها و خطاطزنگارهیم ریترس

تا  1381
1387 

ش، بناي اختصاصی و کاخ وآرامگاه کور
 بارعام 

 مرمت و بازسازي آرامگاه کوروش 
 هاي باغ شاهی آبراههبخشی مرمت و استحکام

هاي اصلی آوري سنگبرچیدن پی و دیوارهاي اطراف کاخ بارعام و کاخ اختصاصی و جمع
 شدهها در محوطۀ نزدیک به بناهاي ذکرکار رفته در دیوارها و چیدن آنبه

بادي ایجاد شده، و تجدید اندود بدنۀ وشش ماسهها، که با پها و درگاهبازبینی پایه ستون
 هاي کاخ بارعام و کاخ دروازه ها و درگاهستونپایه

 گالس هاي کاخ بارعام، کاخ دروازه و کاخ اختصاصی با پوشش پلکسیبانتعویض سایه

 

؛ يدر پاسارگاد (بررسی مورد یوة مرمت آثار سنگیش یبررس

سازمان در استان فارس، گروه  یبارعام ـ دفتر فن يبنا

 حسن راهساز) یاستادکاران مرمت سنگ به سرپرست

در فهرست  1362خردادماه  24طبق برنامۀ مرمتی 
در مورد مرمت  جمشیدتخت هاي مرمتی دفتر فنی برنامه

ن تکه از یتنها ستون بلند در کاخ بارعام پاسارگاد که در سوم
دار دارد و در بیک سطح شی يرو یک ترك اساسیباال 
ن سطح و فروافتادن یا يدن رویاحتمال لغز يط اضطراریشرا

 ). 9رود (شکل یآن م

 
لک بر باالي . مشخص کردن ترك مورب در ستون کاخ بارعام و النۀ لک9شکل 
 ستون
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ر به دلیل تأمین نشدن اعتبار یبه قرار ز یراتیتعم يکارها 
 موکول شد: 1365به سال در آن سال انجام نگرفت و 

متر و  14برپاکردن داربست در اطراف ستون با ارتفاع ــ  
 ل؛یها و جرثقرآهنینصب ت

 رانت؛یم بکسل و تیر با الوار و سیمهار سنگ مورد تعمــ  
 اول و دوم؛ يهااده کردن سنگیپــ  
 شده؛ادهیر قطعات پیتعمــ  
 ف سوم؛یمقطع سنگ رد يقائم رو یزنگودهــ  
 الزم؛ يهايو فوالدگذار يزیردوغابــ  
 ها و درزها؛گوده يمرمت جاــ  
 خود. يشده در جاادهیپ يهاسوارکردن سنگــ  

ات الزم و با در نظر گرفتن یت کار و حجم عملیبا توجه به حساس
و مرمت ستون  یبخشات استحکامیت بودجه، کل عملیمحدود

ادامه روش  د. دریطول انجام به 1370تا  1365مورد نظر از سال 
 ایم.صورت مصور آوردهل و به یتفصگروه مرمت سنگ، را به

 حفاظت موقت

بی یشده به ارتفاع تقرزيیآمجاد داربست حفاظتی و رنگیاــ 
 دور ستون بناي بارعام؛تامتر دور 16

 رانتیمهار قطعات شکستۀ ستون با بکسل، کرپی و تــ  

    
 رانتیو مهار قطعات ستون با بکسل و ت يبرپاکردن داربست فلز. 11 و 10شکل 

عدد  11جاد یا ها:ستونمهار قطعات شکستۀ قلمه 

هاي محل نصب مهره و واشر سوراخ یو جازن يگوده سرتاسر
 ).17تا  12و قلم چکش (شکل  یل برقیسرتاسري با در

 
 ستونقلمه يسرتاسر یزن. گوده12 شکل

 
 رستونیاز سنگ زیقطعات مورد ن. استخراج 13شکل 

 
 شدههیتعب يهامحل نصب مهره و واشر گوده ي. نما14شکل 
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 یل برقیستون با درقلمه یزن. گوده16 و 15شکل 

 
 ستونقلمه يسرتاسر يهاگوده ي. فوالدگذار17شکل 

 رستون تاالریمرمت ز

ه از یزي اولیقطعه سنگ سیاه و استخراج و باررۀ چهاریتهــ 
 )؛19و  18د و حمل به پاسارگاد (شکل یجمشتخت

هاي فرسودة سنگ زیر ستون و الگوبرداري جازنی بخشــ  
 ري موقت؛یگد و جفتیو انتقال روي سنگ جد

ر ستون یهاي زد در بخشینصب هر دو قطعه سنگ جدــ  
 مان؛یبا مالت ماسه و س

 
 دیۀ قطعات جدی. ته18شکل 

 
 دیسنگ جد يزی. بارر19شکل 

ـ   متر و قطر یسانت 124طول سوراخ سرتاسري به  4جاد یاـ
 متر؛یلیم 24

هاي سرتاسري مهره و واشر سوراخ 4جازنی محل نصب ــ  
 )؛22تا  20با چکش بادي (شکل 

مان یها با مالت ماسه و سیها و شکستگبندکشی رگهــ  
 د؛یسف

ها با استفاده قطغه وصله سر گوده 20ه و بازسازي یتهــ  
 اه؛ید و سیاز سنگ سف

ستون و قلمه هاي سرتاسرسوراخدر فوالد  27نصب ــ  
 )؛23مان (شکل یر ستون با مالت ماسه و سیسنگ ز

ري ـاي سرتاســهدد از سوراخــع 20ذاري ــگلهـــوص ــ 
 )؛24(شکل 



 
 
 

 
 

 
گ

سن
ت 

رم
ه م

ده
ج 

 پن
 از

ش
  بی

144 

 

رب
تج

 ۀ
 

 

شده و د نصبیسنگ جد ییزي و پرداخت نهایباررــ  
 ).25اي (شکل دندانههاشورزنی آن با چکش بادي و قلم 

 هاکردن قلمه ستونادهیپ

متر با  17و ارتفاع  4، عرض 5طول جاد داربست باربر به یاــ 
 از؛یهاي مورد نلیرآهن و جرثقینصب ت

 ستون با بکسل و کرپی؛رانت کردن هر چهار قطعه قلمهیتــ  
گري و یکی پس از دیستون کردن هر چهار قلمهادهیپــ  

 ).26تاالر (شکل حمل به پاي 

 

 

 
 رستونیمحل فرسودة سنگ ز یو جازن ییزدا. طبله22 و 21، 20شکل 

 
 رستونیشده با سنگ زيد بازسازیقطعۀ جد يریگ. جفت23شکل 

 
 ستونریسنگ ز يسرتاسر يهاگوده ي. فوالدگذار24شکل 

 
 شدهيد و بازسازیقطعۀ جد ی. هاشورزن25شکل 

 
 ستون تاالرچهار قلمه ي. نما26شکل 
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هاي فرسودة سنگ ابتدا بخشستون: یمرمت سنگ شال 

شالی با فلکس و چکش بادي جازنی و سپس از سنگ شالی 
اه و یۀ دو قطعه سنگ سیشده الگوبرداري شد. پس از تهجازده

د با بخش یدفعات، هر دو قطعۀ جدش قطعات بهیزي و آزمایبارر
مالت ماسه  سنگ باري و هر دو قطعهیگمی شمالی جفتیقد

ها با مان نصب و سطح هر دو قطعه و انحناي اطراف آنیو س
جاد یشامل ا يات بعدیفلکس و چکش بادي حجاري شد. عمل

 126متر و طول یلیم 24دو سوراخ سرتاسري به قطر 
هاي زي گودهیرل برقی و فوالدگذاري و دوغابیمتر با دریسانت
 ).1شده بود (نقشه هیتعب

د یح سطح فوقانی قطعات جدیو تسط ییتراش نهاــ  
 شده؛نصب

 اي.ها با قلم دندانههاشورزنی سطوح خارجی قطعهــ  

 

 
ن: ییآن؛ پا يفوالد يستون و مهارهاو قلمه یستون، شالهیپا ي. باال: نما1نقشه 

 ستون بارعامقلمه یمرمت سنگ شال پالن نحوه

 مرمت و برپاکردن ستون:

ـ  ها (شکل شالی و شاقول کردن آننصب قلمۀ اول روي سنگ ـ
 )؛ 36

ستون قسمت تحتانی رفتۀ قلمهنیبهاي ازجازنی بخشــ  
 )؛37اي (شکل آن با چکش بادي و قلم دندانه

ـ   هاي مختلف از جنس ۀ سه قطعۀ بزرگ سنگ به وزنیتهـ
 تراورتن؛

ل ید با کمپرسور و دریجد ۀ قطعات سنگیزي اولیباررــ  
 برقی؛

ستون و انتقال شدة قلمههاي جازنیالگوبرداري از بخشــ  
 )؛38د (شکل یهاي جدالگو روي سنگ

ـ    )؛39مان (شکل ید با مالت ماسه و سیهاي جدنصب سنگـ
د با قلم یو هاشورزنی سطوح قطعات جد ییپرداخت نهاــ  

 )؛40اي (شکل دندانه
ستون به داخل داربست با گردال و حمل هرسه قلمهــ  

 جک؛
ها دن آنیها و باال کشگذاري قلمهرانتیبندي و تبکسلــ  
ن نوبت یل در چندیض بکسل و جرثقیگري و تعویکی پس از دی

 )؛42و  41(شکل 
ـ    )؛43 ستون در جاي اصلی خود (شکلنصب هر سه قلمهـ

 
 ستون روي سنگ شالی. نصب قلمه36شکل 
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 ستونرفتۀ قلمهنیباز يهابخش ی. جازن37شکل 

 
 ستوند با قلمهیقطعات جد يریگ. جفت38شکل 

 
 قطعات يزیر. نصب و دوغاب39شکل 

 
 شدهد نصبیقطعات جد ي. حجار40 شکل

 
 يجاد گودة سرتاسری. ا41شکل 

 
 يد پس از فوالدگذاریسنگ جد ي. نما42شکل 

 
 دیقطعات جد یینها ي. حجار43شکل 

 یاصل ينصب در جان و ستودن هر چهار قلمهیباال کشــ  
  )48تا  44خود (شکل 

 
 خود یاصل يستون و نصب در جادن هر چهار قلمهی. مراحل باال کش44شکل 
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 خود یاصل يو نصب در جا هاستوندن قلمهی. مراحل باال کش46و  45 شکل

    
 راتید مختلف پس از اتمام تعمی. دو د48و 47شکل 

مستندنگاري شد. ستوندر پایان وضعیت نهایی قلمه ــ  
 )49و شکل  2(نقشه 

 
 راتی. ستون بناي بارعام در پاسارگاد پس از تعم2نقشه 

 
 رات یستون بناي بارعام در پاسارگاد پس از تعمو نمایی از مستندنگاري . 49شکل 

 برایند

ستون بخشی تنها قلمهبازسازي و استحکامبا در این عملیات 
ستون بخشی شده است. قلمهنجاتمانده از زمان کوروش باقی

هاي طبیعی (زلزله) و انسانی دچار تزلزل ایستایی بر اثر آسیب
جا شده و متر از سطح اتکاي خود جابهسانتی 12و حدود 

ستون برطرف شد و قلمه مشکالتچرخیده بود. در این عملیات 
هاي فرسوده شالی و زیر ستون آن با پس از بازسازي بخش

 دست آورد. مقاومت ایستایی خود را بههاي سیاه سنگ
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 جامع پاسارگاد، يراهنما). 1379رضا (ی، عليشهبازشاپور
 .یشناساد فارسیراز، بنیش

و دیگر  جمشیدتخت بررسی و مرمت در ). 1972بریت (تیلیا، آن
  .اهللا افسرکرامت، ترجمۀ اماکن باستانی فارس

تخت هاي دفتر فنی گزارش). 1387تا  1357راهساز، حسن (
 (منتشر نشده)  .جمشید

ترین پایتخت کشور پاسارگاد یا قدیمیتا). سامی، علی، (بی
 ، شیراز، کتابفروشی معرفتشاهنشاهی ایران
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 چکیده

 ۀهاي مجموعکاررفته در کاخهاي سیاه بهدر این مقاله سنگ
را در مجموعه که بیشترین تخریب بررسی شده پاسارگاد 

از  توانمیسنگ  ۀگونی اینختشنافن هايبررسیبا اند. داشته
هاي حفاظتی کارگیري روشبا استفاده از به ،روند تخریب ۀادام

این  . بهجلوگیري کرد، هاشناسی سنگمؤثر بر اساس ساختار
با استفاده از روش پتروگرافی، ساختارشناسی، آنالیز  منظور،

تعیین مقاومت مکانیکی سنگ بر  هايو آزمایش Xۀپراش اشع
شد.  بررسیهاي سیاه ساختار سنگ ISRM1 اندارداساس است

هاي رسوبی مورد بررسی از سنگ ۀکه نمون دادنتایج نشان 
 واي بسیار ضعیف ها) با ساختار الیهآهکی (گروه شیل

و  گذاردتأثیر می بر آن عوامل هوازيست که نفوذپذیري باال
. با ردداحجاري  را برايمناسب  هايساختار ضعیف آن ویژگی

سنگ در نواحی اطراف مجموعه  توجه به تحقیقات، این نمونه
 شبیه نیست؛معادن همجوار  يهابه سنگ و نداردوجود 

و  آوردهدیگر  از مناطق هارود این نمونهراین احتمال میبناب
هاي سنگ ازبیشتر  این عامل به دلیل وجود و شدهاستفاده 

 .استهوازدگی و تخریب شده  دچار دیگر

، XRDپاسارگاد، سنگ سیاه، پتروگرافی، آنالیز  کلیدي: گانواژ

 .ISRMاستاندارد 

 درآمد

استان فارس در  یدر شمال غرب است یمرتفع ۀپاسارگاد جلگ
باً به شکل یتقر ،منشعب از جبال زاگرس يهاکوه ها وتپه ۀدامن

که  شودیم یمنته ياز به تنگهیتکه به صورت نوك یلیمستط

                                                           
 دکتري مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، استادیار، دانشگاه هنر شیراز *

). مجموعه 1377،يشهبازشود (شاپوریمخوانده  یبالغتنگه
وار و ید یعنی ،ستین یبزرگ باستان يپاسارگاد مانند شهرها

آن ن یشیپ يهاخانه يهارانهیگرد آن نبوده است و و ییبارو
 يهاباغ با یالقیین شهر به صورت یست. ایچندان مشخص ن

در آن قرار داشته است  یمختلف يهاکه خانهبوده  یبزرگ
). دوران حکومت کوروش بزرگ دوران 1377، يشهباز(شاپور

و این در شهر پاسارگاد بوده  يساز و عمران و آبادواوج ساخت
تخت  ه شدنوش اول و ساختیدن داریپس از به قدرت رس شهر

تخت بودن از یت خود را از نظر پایاهم مق 518د در یجمش
 ).1375، ی(سام ه استل شدیتبد ینییآ يو به شهر هدست داد

 است یمختلف يهاپاسارگاد شامل قسمت یخیتار ۀمحوط 
 براي. است گرفته قرار یعیوس سطحکه به طور پراکنده در 

سلیمان و آرامگاه کوروش، آرامگاه کمبوجیه، تخت نساخت
هاي سفید آهکی استفاده از سنگ فقطمقدس  ۀمحوط

از هاي باغ شاهی، آبراهه نساخت و براي )1383(سعیدي، 
کاخ موجود در مجموعه  ن سهساخت برايآهکی شنی و  سنگ

هاي سنگ سیاه و سفید استفاده شده است. سنگ ۀاز دو نمون
هاي سیاه ها و سنگستونها و قلمهسازي، دیوارهسفید در کف
نه متاسفاشده؛ ها استفاده ها و درگاهستونها، پایهدر سرستون

ها باقی از آنها کامًال تخریب شده و اثري اکنون سرستون
هایی باقی مانده که ها نمونهها و درگاهستوناما از پایه، نمانده

 ها همچنان ادامه دارد. روند تخریب در آن

پاسارگاد تحقیقات  ۀدر مجموع دهد کهها نشان میبررسی 
احتماالً به است.  انجام شدههاي سفید سنگ ۀروي نمون زیادي

عه با استفاده از این گونه دلیل که بخش بیشتر این مجمو این

1. International Society for Rock Mechanics 
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توان به مطالعات سنگ ساخته شده است. در این زمینه می
به هاي سفید کاربري و شناسایی سنگ ۀانجام شده در زمین
 ةشدانجام يهااز کاوش یپاسارگاد (گزارش: شرح زیر اشاره کرد

) 1963تا  1961ا از سال یتانیران ـ بریا یمطالعات ۀمؤسس
گر ید و دیحفاظت و مرمت در تخت جمش؛ دیوید استروناخ

 يها؛ گزارشایلیت تیبرآن) 1972( فارس یاماکن باستان
؛ یعلی سامترجمۀ ) 1338جلد چهارم ( ،یشناسباستان

پاسارگاد و آرامگاه کوروش ت؛ یاشم )1348( ،دیجمشتخت
، هاگلسنگ يپاکساز یسام یعل )1375( ،تیاشم ،یهخامنش

رضا ) امیر1381( دانشگاه هنر اصفهان یکارشناس ۀنامانیپا
 یخیند ساخت مجموعه تاریافر یو بررس یمقدم؛ معرفپور

ساختار  یال؛ بررسیو بابک ک ی) مریم رخشان1382پاسارگاد (
و غیره. به طور کلی در  يدی) زهرا سع1383هاي سفید (سنگ

ها و همچنین این تحقیقات چگونگی ساخت پاسارگاد، حفاري
 مورددر  یو راهکارهای بررسیهاي سفید گشناسی سنفن

شده است. نتایج حاکی از این  مطرحها حفاظت و مرمت آن
 یو سخت يبافت متراکم و مرمرهاي سفید است که سنگ

. است ان همچنان پابرجا ماندهید و در طول سالدار یخوب نسبتاً
ر خود را یکمتر تاث یبین نمونه سنگ عوامل مختلف تخریدر ا

). اما مبحث 1383(سعیدي،  استباً سالم ید و تقردهینشان م
. در استهاي سیاه شناسی سنگاصلی در این مقاله فن

هاي شناسی و آنالیز سنگفن ۀها و تحقیقات در زمینبررسی
هاي که این عملیات روي سنگ میبرنخورداي سیاه به نمونه

همۀ  اشد و به همین دلیل در این مقالهسیاه صورت گرفته ب
 شده است. انجاماز پایه  هاررسیب

 بیشتر ازهاي سیاه این است که چرا سنگ ال اصلیؤس 
. بوده استها چه هاي سفید تخریب شده و ترکیب آنسنگ

ر آیا تخریب به ساختا بوده وعامل یا عوامل این تخریب چه 
که چرا است ال دیگر این ؤسنگ مربوط است یا نه. س

هاي سیاه ها روي سنگها در کاخبرجستهها و نقشکاريکنده
ا ی هآیا این مطلب به ساختار سنگ ارتباطی داشت انجام شده و

 .خیر

                                                           
1. Quantitative X-ray diffraction 

مربوط یابی به اطالعات هدف اصلی در این پژوهش دست 
که دچار تخریب  استهاي سیاه این مجموعه سنگ ساختاربه 

حفاظت و مرمت  برايفراوانی شده تا بتوان راهکاري مناسب 
 نگ یافت.س ۀاین گون

بررسی سنجی (آرکئومتري) در از مطالعات باستان 
شود؛ از میها در نقاط مختلف دنیا استفاده ساختار سنگ

 ,J.M.Vallet؛ C.Jimenes, 2007( يموارد جمله در
؛ Qiang Liu, 2006؛ A.Tsakalof, 2007؛ 2006

Rangeland Kovscek, 2002(  که از آنالیزهاي دستگاه
 برايپراش اشعه ایکس و مشاهدات با میکروسکوپ الکترونی 

بررسی ساختار آثار سنگی استفاده شده است. بنابراین در 
هاي مختلف پتروگرافی، آنالیز این مقاله، با تکیه بر روش

مقاومت مکانیکی سنگ بر  هايو آزمایشX1ۀ پراش اشع
هاي سیاه ی ساختار سنگبه بررس ISRMاساس استاندارد 

مشاهدات از عالوه بر آنالیزهاي دستگاهی،  .میاپرداخته
 برايدست آوردن اطالعات مناسب ه میدانی نیز در ب
 استفاده شده و هاثر بر تخریب سنگؤشناخت عوامل م

هاي میکروسکوپی و رفته بررسیکارهروش تحلیل ب اساس
 .استشده  آزمایشگاهی و تحلیل اطالعات گردآوري

 هاتکنیکروش و 

است. برداري هاي سیاه نمونهشناسی سنگاولین بخش در فن
ها درگاهسه بخش جداگانه از هاي سیاه از سنگ براي این کار

از  aۀنمون شد.برداري ها به روش مکانیکی نمونهستونو پایه
از بخش  bۀها در کاخ اختصاصی از بخش ایوان، نمونستونپایه
از قسمت درگاه کاخ بارعام  cۀکاخ بارعام و نمونستون در پایه

5ها تقریبی نمونه ة). انداز1 شکلبرداشته شد ( × 2 ×

2 cm 1(جدول  است.( 

ها شامل دو بخش مهم در تشخیص ویژگی سنگ آزمایش 
در آنالیزهاي آزمایشگاهی.  .2در محل و  .1: استیند بررسی افر

است و  هاي سنگ متمرکزبر تشخیص محل گونهمورد اول 
شده تخریبنشده یا کمهاي طبیعی تخریبروي سنگآزمایش 
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هاي دیگر آزمون ۀ. آنالیزهاي آزمایشگاهی به اضافشودانجام می
. شودانجام میهاي تخریبی در بسیاري موارد با روش

 ۀپتروگرافی، مینرالوژي یا آزمایش ترکیب شیمیایی از نمون
. متداول استهاي فیزیکی، از آزمون هايها و آزمایشسنگ

 شرایط و سنگ ۀاین آنالیزها تشخیص گون ۀدف مهم در همـه

 

 

 
 برداري در سه قسمت کاخ اختصاصی و بارعام نمونه محل .1 شکل

 هاي مورد بررسی مشخصات نمونه .1جدول 

 ابعاد ویژگی نمونه برداريمحل نمونه کد نمونه
a ستون کاخ پایه

اختصاصی در قسمت 
 شمالیایوان 

 ـ مقاومت نسبی کم
در معرض 

 شدنورقهورقه

5×2×2 cm 

b 2×2×5 تخریب نسبی ستون کاخ بارعامپایه cm 
c 2×2×5 تخریب نسبی کم درگاه کاخ بارعام cm 

عالوه حفاظت آثار سنگی است. اطالعات براي  ۀکنونی و تهی
هاي بر این، ساختارشناسی سنگ در پیدا کردن سنگ

هاي هاي ترکیبی مشابه در یادمانویژگیجایگزین مناسب با 
شناسی ارـ). ساختPrikryl, 2006(اهمیت دارد تاریخی 

) و میکروسکوپ پالریزان XRDایکس ( ۀپراش اشع باها سنگ
). Domingoa et al., 2008هاست (الکترونی از بهترین روش

باشد، ترکیبات ساختاري  الزمهاي مشابه اگر جایگزینی سنگ
هاي اصلی بسیار مهم است و مشخصات پتروگرافی سنگ

)Hyslop, 2006 .( 

سنگ از روش  ۀشناسایی و بررسی گون برايدر اولین بخش  
ها مقاطع سنگ ۀپتروگرافی استفاده شد. در این روش از نمون

ها میکروسکوپ پالریزان نوري از نمونهبا میکروسکوپی تهیه و 
اري و به بررسی ماتریکس (بافت) این نوع سنگ پرداخته بردعکس

هاست و ارزش صحیح در آنالیز سنگ یشد. آنالیز پتروگرافی روش
بلکه در  ،هاهاي زیباشناختی سنگآن نه فقط در تشخیص جنبه

که سبب تخریب است هاي ژئوتکنیکی پنهان تعیین ناسازگاري
 براياستفاده از این تکنیک  ).Hyslop, 2004شود (سریع می

هاي بعدي براي زمان طوالنی بسیار گزینش یک سنگ در مرمت
 ,e.g. Warnes,1926; Ashurts and Kelly( استمهم 

شده و مطالعات ). پس از آن بر اساس تصاویر دریافت1980
 ). 2(شکل  شددرونی گونه شناسایی  ساختار شناسیساختار

هایی که اختالفات نمونه برداري براي تضمیننمونه در 
بسیار الزم است.  ان دهد دقتــرا نشها اري سنگــساخت
شود و این روش هاي ضخیم جدا میهاي نازکی از هستهبخش

ها است. تشخیص با اي از نمونهمناسبی براي نشان دادن مجموعه
، براي مثال استهاي مختلف سنگ بسیار مهم نمونه درپتروگرافی 
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در استفاده  بسیار ثیرأکه ت استتخلخل و نفوذپذیري فاکتورهایی 
 ). Heyslop, 2004ها در ساختارهاي سنگی دارد (از سنگ

 

 

 
هاي اه (رگهیسنگ س cو  a ،b هايکروسکوپ الکترونی از نمونهیر میتصو .2 شکل

 رنگ در شکل دیدهاط سیاهـصورت نقها بهکلسیت به همراه فسیل ةشدمتبلور
 شود)می

. دو نمونه انجام شد Xۀ در بخش بعدي آنالیز پراش اشع 
 XRDها و ترکیب شیمیایی تشخیص کانیمتداول براي  روش

 استایکس)  ۀ(تفرق اشع XRFایکس) و  ۀ(پراش اشع
)Park,2009 .( پراش اشعه ایکس روشی است که براي

 شودمیدر مواد استفاده شناسایی کیفی انواع کانی ها 
)Nicol,1975 .(صورت را بهها سنگ ۀنمون این آزمایش در

 والیز ـآنرا ونه ـایکس نم ۀو اشعـپرت باو  آورنددرمیپودر 
 مشخص ها رادهنده و درصد آناصر تشکیلـترکیب عن

 . نددهتشخیص میرا نوع ماده  و بر آن اساس کنندمی

ایکس به صورت  ۀاشعروش کار به این صورت است که  
کند. در شود و حرکت میسنگ می ةماد ۀسیال وارد هست

پیشرفت کرده است  مشهودهاي اخیر این روش به طور سال
)Geraud et al, 2003 .( 

تعیین مقاومت مکانیکی سنگ  هايدر بخش بعد آزمایش 
). در این ISRM, 1985( انجام شد ISRMبر اساس استاندارد 

جذب آب، ها پوکی، درصد تخلخل، درصد نمونه بر اساسروش 
بر اساس  گیرند.می اندازه را نفوذپذیري و مقاومت فشاري

در  م1971شناس در سال رزوسکی و نوویک زمینمحاسبات 
اسبه ـزان سختی را محـتوان میسختی انواع سنگ میزمینۀ 

 ). 1377کراسکف و برد، (پی کرد

درصد متغیر  90تا  10ها متفاوت و از تخلخل در سنگ 
باعث هایی است که د درون سنگ از ویژگیاست. تخلخل زیا

). Benavente et al.,2001شود (هوازدگی شدید می
است تخلخل ممکن گذاري رسوبات کربناته پس از رسوب

باشد، اما این تخلخل بر اثر فرایندهاي بعد از داشته زیادي 
رود یا از بین می یابدمیگذاري به مقدار زیادي کاهش رسوب

هاي آهکی پس از تکمیل با گذشت تخلخل سنگ ازو نهایتاً 
را تخلخل زان یم ).1384(هراتیان اردستانی،  شودکم میزمان 

متخلخل  ة) به حجم کل مادVpبه صورت نسبت خلل و فرج (
)V ( کنندمی) تعریفKrauskopf,2003.( 

درصد رطوبت سنگ در حالت اشباع، شاخصی براي مقاومت  
مستقیم با نوع سنگ و بافت آن  ۀرابط است و در عین حالسنگ 
ها در آب به مدت ور کردن نمونهغوطهرا با جذب آب میزان دارد. 

. به کنندمی گراد محاسبهسانتی ۀدرج 25ساعت در دماي  48
شدگی زیاد شاخص هاي با بافت بلورین و سختطور کلی سنگ

شده شاخص پوکی یهاي متراکم و سیمانسنگ ،%2پوکی زیر 
هاي سخت هاي ضعیف و خاكدرصد و سنگ 15تا  2بین 

فر، دارند (فهیمی %15اي باالي شاخص پوکی و سرعت امواج لرزه
که عامل  ،آزمایش میزان پوکی را باتوان ). بر این اساس می1380

 .است، مشخص کردمهمی در تخریب سنگ 

استحکام فشاري هر  ۀي نیز نشانمحورمقاومت فشاري تک 
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حداکثر تنشی که سنگ در برابر آن  عبارت است از و سنگ
و اگر مقدار تنش باالتر رود سنگ را در  استقادر به مقاومت 

و بعد  کندمیحداکثر تنشی که سنگ تحمل  . بهریزدهم می
 P:F/A ۀگویند و از رابطمیشکند مقاومت سنگ از آن می

که فشار بر آن وارد شده و است سطحی  Aشود. محاسبه می
F متر بر حسب کیلوگرم بر سانتی، که ه بر سطحشد نیروي وارد

 ).1383شود (سعیدي، مکعب محاسبه می

ها اغلب نمادي از مقاومت و به طور کلی، اگرچه سنگ 
و  پذیرندتأثیر میمحیط  ازجاودانگی هستند، به طور طبیعی 

 ,Winkler( شوندمیپوسیدگی و تخریب در طول زمان دچار 

ن طوالنی تشخیص داده و ثبت ). این پروسه در زما1997
تخریب کار وبراي پی بردن به ساز). Schaffer, 2004شود (می

را در نظر هاي سنگ ویژگی وشرایط منطقه (حوالی اثر) باید 
 ). Smith et al., 2008( گرفت

 نتایج و بحث

، سنگ هاها و ترکیبات آنبر اساس آزمایش پتروگرافی نمونه
اه کاخ پاسارگاد یسنگ س ۀ. نموناستآهکی  سنگ ۀسیاه از گون

ت یکریاز م يانهیدر زم کیدار از نوع پالژنفریل فرامیفس
اثر تبلور  بر ي آنهاقسمت یکه در برخ ،استبلور) زیت ری(کلس

ت یو تا حد اسپارا ل شدهیتشکت یکرایز میر يبلورها مجدد
سنگ  ن بنایدر اشده اه استفاده ی. نوع سنگ ساست دهیرس
 . استل یش ۀاز گون یآهک

حاصل هاي آهکی خواه جان سنگبر نظر جان پتیبنا 
در محل  باشد خواهها رسوب امواج دریا یا جریان رسوب

، میکرایت »هاآلوکم«هاي درشت متنوع یا از دانه شودتشکیل 
اي که معموال ماتریکسی براي عناصر (کربنات بسیار ریزدانه

درشت بلورین که در دانه) و اسپار (کلسیت استتر درشت
هاي آهکی به صورت سیمان عامل اتصال بسیاري از سنگ

. با توجه به آنالیز است ها به یکدیگر است) ساخته شدهآلوکم
توان وجود مورد نظر بر اساس مشاهدات پتروگرافی می ۀنمون

رنگ بافت زمینه و میکرایت را به صورت کربنات سیاه
. کرداي متبلور کلسیت مشاهده هاسپارایت را به صورت رگه

گروه  یپاسارگاد از نوع سنگ آهکۀ اه محوطیس يهاسنگ
 یرس يهایآن کان یاصل ةکنندمانیکه مواد س استل یش

ب یاست که در سراسر بافت آن پخش و با گذر زمان دچار تخر
سبب  و خود را از دست داده و پوك شده یشده و ساختار اصل

ورقه شود و ورقه بدهدشده سنگ مقاومت خود را از دست 
 . )3 (شکل

 
ها و روند خوردگی در جهت ستوناي سنگ سیاه در پایهساختار الیه .3شکل 

 شودبندي در آن دیده میالیه

 دهد کهنشان می یکروسکوپیو م یپتروگراف هايشیآزما 
 داشته و يضویو ب ين محوطه ساخت کرویاه ایس يهاسنگ

 لی. فساست گرفتهمین فضاها قرار ین ایبکننده مانیمواد س
جاد یسبب ا شود،دیده میار یدر ساختار سنگ بس ، کهجانوران

ل ین گونه سنگ شده است. شیا در دیشد یتیساختار کلس
ا در امتداد یورقه سهولت ورقهاست که به يزیردانه يسنگ آوار
ن یترن سنگ فراوانیاشود. یخرد و شکسته م نیسطوح مع

ل برداشته یبه دل، هالیاست. هوازده شدن ش ینگ رسوبس
ها و ونیناسیمان از سنگ در امتداد المیاز س یشدن بخش
ها را بیشتر ، تورق آنذرات رس يریگاز آب یانبساط ناش

ه به ینرم و شب ید به خاکیشد یها بر اثر هوازدگلی. شکندمی
 ). 1374عماریان، (م »شوندیل میس تبدر

هاي ماکروسکوپی و میدانی همچنین بر اساس بررسی 
احتمال ناشی از رنگ و سیاهی آن بهسنگ کربناته سیاه ۀنمون

گذاري و وجود مواد آلی در ساختار آن شرایط محیط رسوب
هاي هاي شاخص این سنگ وجود رگه. از ویژگیبوده است

از  در موارديت که شده و متبلور کلسیتی به رنگ سفید اسپر
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رنگ « ).2هاي درشت متبلور تشکیل شده است (شکل دانه
 یک درصد مواد آلیش از ینشانگر وجود ب يا خاکستریسیاه 

ها در باشد که خود نشانگر رسوب آنیب سنگ میدر ترک
ن موضوع نشان یژن است. ایاکسا کمیژن یفاقد اکس يهاطیمح

دن یآرام و بدون رس یطیدر مح یستیدهد که رسوبات بایم
(سهرابی  »ن شده باشندیها ته نشژن به آنیاکس یان کافیجر

 یکروسکوپیات میات با خصوصیخصوصاین ). 1374و دیگران، 
اه را یس يهاک سنگیط پالژیاه مطابقت دارد و محیسنگ س

سنگ از ترکیب  ۀنمون XRDکند. بر اساس آزمایش ید مییتا
ساخته شده است. میزان  )SiO2) و کوارتز (CaCo3کلسیت (

کلسیت و کوارتز و مواد اضافی دیگر در ساختار نمونه در جدول 
 ). 2، جدول 2و  1است (نمودار  آمده

 هانمونه XRD  ۀنتایج تجزی .2جدول 
مقدار 

 کمی)(نیمه
 کد نمونه نام ترکیب فرمول شیمیایی

97 Ca CO3 Calcite a 

3 SiO2 Quartz, syn 
84 Ca CO3 Calcite b 

6 SiO2 Quartz, syn 

87.5 Ca CO3 Calcite c 

8 SiO2 Quartz, syn 
 

 

 
 کلسیت در برابر مقدار اندك کوارتز  زیاددرصد  -a ۀایکس نمون ۀآنالیز پراش اشع .1 نمودار

 
 کلسیت در برابر مقدار اندك کوارتز  زیاددرصد  -c ۀایکس نمون ۀآنالیز پراش اشع .2 نمودار
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 هاسنگ ۀبررسی مقاومت نمون .3جدول 

 cۀنمون bۀنمون aۀنمون 
 %44/0 %35/0 %14 تخلخل

 %16 %13 %5/39 درصد جذب آب
 17/0 13/0 32/3 شاخص پوکی

 

آزمایش تعیین مقاومت مکانیکی سنگ بر اساس استاندارد  
ISRM  جدول  آمده استدر جدول نتایج آن که  شدنیز انجام)
 یها مقاومت بسیار کم). مشاهده شد که نمونه سنگ4و 3شماره 

 شود. میزان مقاومت فشاري بسیار کمراحتی خرد میو به دارد
 از بین رفتن مواد دهندةو نشانو میزان تخلخل در آن زیاد 

 شدههاي آزمایش. سختی سنگاستسیمانی در ساختار سنگ 
اس بر این اس و 4تا  3بین بر اساس ساختار داخلی و شرایط آن 

 است cو  bهاي از نمونه بیشتربسیار  a ۀزان تخلخل در نمونـمی
نشان  aۀ در نمونرا روند سریع تخریب  ۀادام وضعیتو این 

هاي مختلف، ها از قسمت. البته با توجه به انتخاب نمونهدهدمی
 ن مسئلهـهمیاما ، روند تخریب متفاوت گزارش شده

 .ستهانمونه ۀـهمرش تخریب در ـگستدة ـدهنانـنش

هاي سنگ ۀنمون وهاي سیاه مقاومت سنگ براي مقایسۀ 
و  هایی انجامسفید مورد استفاده در مجموعه، آزمایش

هاي فیزیکی این دو سنگ با یکدیگر مقایسه شد. ویژگی
سنگ سفید  ۀدر نمون دهدنشان می 4طور که جدول همان

 از سنگ بیشترشکست بسیار  ۀمقاومت فشاري نمونه در لحظ
 تر سنگ سفید است. ساختار مستحکم دهندةنشانسیاه و 

ط یکه از مح یدارند و در صورت یخاص يبندهیها السنگ 
 يد بر خالف جهت فشارهایجد یطیه خارج و در محیاول

بر زودتر  یبیعوامل تخر شوند،شده در ساختار استفاده وارد
رساند (مدنی و شفیعی، یب میآسها کند و به آنیها اثر مآن

اه مورد بررسی در یس يهان مطلب در مورد سنگی). ا1380
ها بر خالف جهت آن احتماالً استفاده ازکند و یمحوطه صدق م

واقع جهت  . دربوده استها تخریب آن از دالیلشان، یبندهیال
ن یدر اشده ل استفاده یش يهاسنگ يگذارو رسوب يبندهیال

که در هنگام برش و  یدر حال است، یبه صورت افق هاسازه
ها از و سنگ نشدهن مطلب توجه یابه ها ن سنگیاستفاده از ا
 شدهو لذا فشارهاي وارددر ساختار آثار استفاده  يجهت عمود

در اه یس يهاایجاد شکاف در سنگ باعث یدر زمان طوالن
 ).3 شکلاست ( شدهشان یبندهیجهت ال

 برایند

 هايو آزمایش XRDهاي پتروگرافی، آنالیز استفاده از روشبا 
، ISRMتعیین مقاومت مکانیکی سنگ بر اساس استاندارد 

، میزان مقاومت و ترکیب ساختاري شد.نمونه سنگ شناسایی 
هاي رسوبی ها از نوع سنگدهد که نمونهسنگ نشان می ۀگون

تخریب  هاو در گذر زمان ساختار داخلی آن استبسیار ضعیف 
 هامقاومت آن وجدا شده  هاآن ةو مواد سیمانی و چسبانند

شکل از سطح اصلی ورقه و پولکیکاهش یافته و به صورت ورقه
هاي شیل . خصوصیات فیزیکی سنگاستدر حال جدا شدن 

 عاملو در عین حال ها از دالیل مهم در فرسایش این سنگ
بوده است،  تهحکاکی و ایجاد نقوش برجسها براي انتخاب آن

هاي سنگ ها در قیاس باآن پذیرترتر و انعطافساختار نرم زیرا
 داده است. تر را میکار راحت ةتراش اجازبه سنگ دیگرآهکی 

 

 دیاه و سفیسنگ س ۀنمون يمقاومت فشار .4جدول 

 cmقطر  
ا یارتفاع 

 ضخامت
cm 

سطح 
 مقطع

حجم 
ته یدانس grوزن  نمونه

gr/cm3 

نسبت قطر 
به ارتفاع 

D/H 

در  یبار واقع
 ۀلحظ

 شکست

 يمقاومت فشار
Kg/cmنمونه

2 

 197 11540 737/0 664/2 913 73/342 85/36 3/9 85/6 اهیسنگ س

(پایگاه میراث  ید آهکیسنگ سف
 )1383جهانی پاسارگاد، 

9/6 6/7 39/37 19/284 701 467/2 908/0 18910 516 
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هاي ظاهري، ، ویژگیسیاه سنگ ۀگون ه رغم مشخص شدنب 
هاي موجود در منطقه و معادن با سنگۀ آن مقاومت و مقایس

معادن از . یافت نشد آن ةکنندمینأهمجوار، معادن اولیه و ت
سفید استفاده شده  سنگ ۀتهی برايهمجوار در مجموعه عمدتاً 

شمال غرب منطقه سیوند (همجوار با  ها ازاست. این سنگ
) 1382؛ رخشانی کوچصفهانی، 1383پاسارگاد) (سعیدي، 

خورده هاي تراشهاي مختلف سنگبرداشت شده و هنوز قسمت
. ستکه امکان حمل به محوطه را نیافته ا شوددیده میدر معادن 

در نیز ها در ساخت آبراههشده هاي شنی استفاده معادن سنگ

؛ رخشانی کوچصفهانی، 1383پاسارگاد (سعیدي،  کیلومتري 5
هاي رغم بررسی، بهسیاه اما معادن سنگ ،) شناسایی شده1382
به . است هنوز شناسایی نشده ،هاشناسی سنگپس از فنبسیار 

مناطقی دورتر حمل و از  راها سنگ ، کهاین نظریه همین دلیل
و شاید بتوان  یابدقطعیت بیشتري می انداستفاده کردهدر بناها 

از  تخریب سریع این گونه موردگفت یکی از فرضیات مهم در 
و به دلیل همخوانی  بودهجایی از محلی دیگر ها جابهسنگ

ها با سرعت نداشتن با محیط و شرایط جدید تخریب در آن
 بیشتري شروع شده و ادامه یافته است.
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 یآثار سنگ يرات ساختارییش تغیپا
 پاسارگاد یراث جهانیمحوطه م

 یچ حسیپ با استفاده از سنسور 
 
 

 *زهره ساریخانی

 **محمدحسن طالبیان

 ***رضا وحیدزاده

 

 

 

 

 

 1چکیده

 یطیر عوامل محیثأاز ت یناش يرات ساختارییش تغیپا
 يزیردر برنامه ياژهیت وینده بر مواد و مصالح اهمیفرسا

 يامناسب بر ياستفاده از فناور و ددار یخیتار يحفاظت بناها
ش یند پایفرا يدیبخش کل رات آنییط اثر و تغیثبت شرا

 است. 

ش یفرسا برثر ؤبه منظور سنجش عوامل م ،ن پژوهشیدر ا 
 هشد یطراح یستمی، سیخیتار يهادر محوطه یسطوح سنگ

سنگ در  یکیرات مقاومت الکترییکه اساس آن سنجش تغ
 يهاسنگ ۀنمون منظوراین  بهاست.  یطیش محیفرسا ۀجینت

ط یشگاه در معرض شرایط آزمایارگاد در محـپاس ۀمحوط
 يگاز يهاندهیخبندان و آالیاز  یش ناشیفرسا ةشديسازهیشب

ش یفرسا يهاان چرخهی. در فواصل مقرارگرفتد گوگرد یاکس
و بر اساس  يریگاندازه مدامها چیپ یخروج یکیمقاومت الکتر
ه شد. یزان مقاومت بر حسب زمان تهیر در مییآن نمودار تغ

 ر بود:یموارد ز دهندةنشان یابین ارزیج اینتا

ل نشان دادن یبه دل ،شدهیش طراحیستم پایس )الف 
از عوامل  یناش يرات ساختارییرابر تغت مناسب در بیحساس

ا ی يبردارن امکان سنجش بدون نمونهیرسان و همچنبیآس
 یش مطلوب آثار سنگیپا يبرا ییت باالیسنگ، قابل ییجاهجاب

 .داردباز  يهادر محوطه

و  یشرفت روند فرسودگیش مقاومت سنگ با پیافزا )ب 
اده از ـم دارد. با استفیمستق ۀـش تخلخل آن رابطیافزا
 یرات مقاومت سنگ در طییآمده از تغدستهب ياـودارهـنم

                                                           
 اریخی؛ دانشگاه هنر تهرانت -کارشناس ارشد مرمت آثار فرهنگی  *

 گیمعاون سازمان میراث فرهنگی، عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهن **

ب یروند تخر یح رفتار سنگ طیتوض يبرا یزمان، معادالت
 .کاربرد داردحفاظت  یعمل يهالیتحل دراستخراج شد که 

، يش ساختاریش، پایرانه، پایشگیحفاظت پ :يدیواژگان کل

 .یچ حسی، سنسور پیسنگ يهاپاسارگاد، محوطه

 درآمد

آگاهی از وضعیت  برايگیرانه پایش از ابزار حفاظت پیش
آوري و با جمع) Muñoz, 2002سیستم یا مراقبت وضعیت (

 آثار نقش يها در حفظ و نگهدارداده مندنظامآنالیز مدام و 
مراقبت و کنترل به معنی  عبارت دیگر پایش . بهدارد یمهم

ست یابی به اطالعات ااي از زمان براي دستوضعیت اثر در دوره
)Gamini et al., 2002.( 

و  ینیبشیاطالعات پ مندنظاممدام و  تحلیلآوري و جمع 
پذیر احتمالی میراث تاریخی را امکان يهابیتخراز  يریگشیپ

 کندممکن میتر پایین ۀمدت را با هزینو حفاظت بلند
)Stovel & Furtado, 2004 .( 

گرفته در پایش به نیازها، اهداف و تغییرات صورت مراحل 
اثر بستگی دارد. با طراحی سیستم پایش مطلوب، ثبت وضعیت 

ار هاي قابل تکرهاي استاندارد و سنجشاثر با استفاده از روش
زمانی مشخص در  ةهاي موجود در محدودبر اساس شاخص

ر نتایج پایش د ۀاي فراهم و مقایسطی زمان به صورت دوره
پذیر گرفته امکانورتـال و بررسی تغییرات صــگذشته و ح

 ,Selfslagh ؛Boccardi, 2002 ؛Aalund, 2002( شودمی

2002( . 

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي ***
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 يرات ساختارییسنجش تغ براي ین بررسیدر ا 
 ۀجیدر نتپاسارگاد  ۀمحوط يهاسنگ ۀگرفته در نمونصورت

هاي جوي یخبندان و آالینده ۀ(چرخ یطیر عوامل محیثأت
استفاده و  یچ حسیپ ۀک نمونیحاوي ترکیبات گوگردي) از 

ج به صورت ترسیم منحنی مقاومت بر حسب زمان نشان ینتا
 داده شده است.

سنجش تغییرات ساختاري سنگ تحت تاثیر عوامل محیطی 

 فرساینده با استفاده از پیچ حسی

ه در گرفتاستفاده از ابزار براي ثبت شرایط اثر و تغییرات صورت
ها ابزارها و دستگاهبا  آن بخشی از فرایند پایش است. سنجش

ن ا بدتر شدن آیت اثر یثبت موارد مختلفی از جمله بهبود وضع
ادثه حد و خوانش و ارتباط این تغییرات با ینسبت به آخرین بازد

 .کندرا ممکن می خاص يو رویداد

و شرایط فیزیکی و اقتصادي  بر اساسو ابزار پایش  روش 
 که در عین داشتن کارایی، از نظر شوداي انتخاب میبه گونه

 هاي پایش بایدصرفه باشد. عالوه بر آن روشاقتصادي نیز به
تغییرات کوچک را طی زمان نشان  کهد حساس باش قدرآن

 د. پذیر باشو تکرار دهد

 ورهايسنساستفاده از شامل  بناهاي پایش رطوبت در روش 
مقاومتی، سنسورهاي ظرفیتی، ترموگرافی مادون قرمز، 

ه ش رطوبت توجه بیاز جمله موارد مهم در پا ونوري فیبرهاي 
گیري اوب سنجش و زمان اندازهـتاثیر، عمق نفوذ، تن ۀمنطق

د، در کنایی که بر اساس مقاومت عمل میهروشدر است. 
ار و منظم، نقاطی در سطح یا عمق بالفاصله و به صورت خودک

 میزان رطوبت مواد را بر حسب مقاومت الکتریکی یا ثابت دي
 با افزایش). Pinchin, 2008گیرند (ها اندازه میالکتریک آن

رطوبت مواد مقاومت الکتریکی  کاهش و هدایت الکتریکی 
 یابد.افزایش می

است که به طور  1چ حسییپن موارد سنسور یاز جمله ا 
گیري مقاومت الکتریکی مواد، رطوبت با اندازه ،غیرمستقیم

                                                           
1. Moisture Pins Sensor  

هاي شده به ویژگیگیريگیرد. مقاومت اندازهرا اندازه می هاآن
ثیرات حرارتی وابسته است. این نمونه أالکتریک مواد و تدي

اي را بر اساس تغییرات در میزان سنسور نمودار رطوبتی مقایسه
تغییرات  د، بهکنزمان تر و خشک بودن فراهم می رطوبت مواد و

دهد، دوام ان میـوبتی مواد واکنش سریع نشـدر وضعیت رط
 . آن ساده استد و نگهداري خوبی دار

 ياـهچیامل پـدسترس شوبتی درـرط يهاچیواع پـان 
 .استپیچ از جنس فوالد نشده و جفتشده، عایقعایق

 
 شده درون مالت) نصبPM 52اي از جفت پیچ استیل (نمونه .1 شکل

ر ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بچیمقاومت الکتریکی پ 
) 1 شکل) (Saïd, 2004شود (گیري میحسب ولتاژ اندازه

 يهارات صورت گرفته در مقاومت سنگییسنجش تغ قصدبه
نده یاز عوامل فرسا یپاسارگاد، ناش یراث جهانیمحوطه م

، سیستم الکتریکی طراحی شده است که منبع تغذیه یطیمح
هاي زمانی گوناگون نمونه . در بازهاستآن جریان متناوب 

هاي انتخاب شده در معرض فرسایش ناشی از یخبندان سنگ
ها با و اسید قرار گرفته و مقاومت الکتریکی خروجی پیچ

استفاده از سنسور پیچ حسی به طور غیر مستقیم بر حسب 
 گیري شده است.اندازهولتاژ 

گیري سنسور پیچ حسی به طور غیرمستقیم با اندازه 
از عوامل  یب ناشیزان تخریمقاومت الکتریکی سنگ، م

ر در مقاومت ییکند. تغین مییرا در آن تع یطینده محیفرسا
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سنگ است که  یرات صورت گرفته در ساختار درونیینتیجه تغ
هاي مقاومتی در آن است. داده یزان فرسودگیاز م یشاخص

و روند تخریب بر اساس  آوريهاي زمانی مختلف جمعبازه
 شودترسیم منحنی مقاومت بر حسب زمان مشخص می

ن مشخصات ینه سنگ با ادو نمو ین بررسی). در ا2شکل(
 :ش شدیآزما

ن کاربرد یشتریبسنگ سفید (سنگ آهکی تراورتن) که  )الف 
ها، در ستون محوطه دارد. کاربرد آن يبناها را در ساخت

 ).3شکل( است یها، جرزها و کف اصلستونهیاز پا یبخش

ار شکننده دارد و در ـیبس يارـه ساختـک اهــسنگ سی) ب 
هاي ورودي و اي درگاهـهبرجستهها و نقشستونپایه

 ).4شکلها استفاده شده است (سرستون

 تخلخل و نفوذپذیري باال ۀها آهکی و داراي درجن سنگیا 
. عوامل محیطی مانند نوسانات دمایی، است و سختی پایین

بر روند فرسودگی  يجو يهایآلودگ و رطوبت و تغییرات آن
ل یبه دل ،کسانیجنس رغم و بهد. گذارمیثیر أها تآن

فرسایش و  خصوصیات فیزیکی متفاوت در مقابل عوامل
(سعیدي،  ددهمی هوازدگی، رفتار متفاوت از خود نشان

1383.( 

 ابزارها: مشخصات سیستم

ولت براي ایجاد 24 1آداپتور ۀدر این سیستم از منبع تغذی
 شود.جریان متناوب استفاده می

 A،B :نمایانگر پیچ حسی از جنس فوالد 
 Aآمپر در مدار ایجاد  10جریان ثابت  2متر دیجیتال: مولتی

  کند.می
 است. 3متر دیجیتالمولتی ابزار سنجش ولتاژ خروجی نیز 

 روند آزمایش

حفره به قطر معین، عمق مورد نیاز و به  در این تحقیق دو
مشخص از یکدیگر بر سطح هر دو نمونه سنگ حفر شد  ۀفاصل

                                                           
 DCJ- 1000P INPUT: AC220V 50HZ 24VA-OUTPUT: DC ". از آداپتور مدل 1

24V   1000Ma"  .در مدار استفاده شده است 

ان ثابت با استفاده یها قرار گرفتند. جرهاي حسی در حفرهو پیچ
سر در  یتال و آداپتور برقرار و ولتاژ خروجیجیمتر دیاز مولت

 شد. يریگهزها انداچیپ

 
 شدهک مدار طراحییش شماتینما .2شکل 

 
 شده در آنهاي ایجادسنگ سفید آهکی محوطه و حفره ۀنمون .3 شکل

 
 شده در آنهاي ایجادسنگ سیاه آهکی و حفره ۀنمون .4 شکل

2. AVD- 830D 
 استفاده شده است." RE330-600V "متر دیجیتال . مولتی3
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 ۀمراحل آزمایش روي نمونه سنگ سفید آهکی (چرخ )الف
 ترکیبات گوگردي بر سنگ)هاي جوي حاوي ثیر آالیندهأت

 ۀمحوط ياز بناها يادر بخش عمده ید آهکیسنگ سف
اه یسنگ س کمتر ازب یتخر يهاو نشانه شدهپاسارگاد استفاده 

 شود.یآن مشاهده م بر یآهک

ب تخلخل است که یدر بروز آس ياز عوامل مهم ساختار 
هاي آهکی هاي آهکی سفید بیش از سنگمیزان آن در سنگ

ش از سنگ یز بیسنگ آهک سفید ندر . جذب آب سیاه است
محوري ن سنگ با مقاومت فشاري تکیاست. ا یاه آهکیس

 ).1383(سعیدي،  استهاي رسوبی مقاوم سنگ وبیشتر جز

که  ددخالت دار گونه سنگنیش ایعوامل متعدد در فرسا 
 يبات گوگردیترک يحاو يجو يهاندهیر آالیثأاز آن جمله ت

است که  يو درزها از جمله عوامل ساختارها است. شکستگی
بر سنگ  يجو يهاندهیآالتأثیر از  یب ناشیدر روند تخر

سطح)، بلور (زیرسطح)،  بر. رسوبات سطحی (شوره دخالت دارد
نیز هاي ریز و درشت سطحی، شکاف، ترك، تیرگی سطح روزنه

 است.ب ین نوع آسیاز عالئم ا

د یاکسيد يحاو يجو يهاندهیاثر آال يسازهیشب براي 
استفاده شد و  8ق %یک رقید سولفوریها از اسگوگرد بر نمونه

ط یش در شرایر فرسایثأمرحله تحت ت 5 یها طنمونه
 قرار گرفتند. یشگاهیآزما

ثیر اسید بر أشده مربوط به تهاي گردآوريبر اساس داده 
مرحله نمودار مقاومت بر  5سنگ سفید محوطه، طی  ۀنمون

 ).1شکل زیر ترسیم شده است (نمودارحسب زمان به 

 
ۀ سنگ سفید آهکی محوط ۀثیر اسید بر نمونأنمودار مقاومت به زمان ت .1 نمودار

 پاسارگاد در پنج مرحله

ثیر أت ۀسنگ سیاه آهکی (چرخ ۀمراحل آزمایش روي نمون )ب
 یخبندان و فرسایش ناشی از آن) 

ارد د رنگ تخلخل و ضریب جذب آب پایینسیاه یسنگ آهک
در مقایسه با سایر  واست  بافت فشرده و متراکم يو دارا
ها وضعیت بهتري این شاخص ۀهاي محوطه در مورد همسنگ
دو  ازها روند تخریب سنگ سیاه ين برتریرغم ابهاما  ،دارد

شدن  الیهتورق و الیه واست  ترسریعسنگ دیگر محوطه 
سنگ متالشی شدن باعث نهایت تر سنگ درهاي سستبخش

اه یسنگ س ۀها در مقطع نموندانه وضعیتسیاه شده است. 
ل وجود یو به دل استن سنگ همگن یا دهد کهنشان می یآهک

دن سنگ بر اثر جدا یب دیل در آن احتمال آسیقطعات فس
 ).1383اد است (سعیدي، ین قطعات از متن سنگ زیشدن ا

سنگ در برابر رطوبت آزمون ذوب و  يریپذبیل آسیبه دل 
مرحله  5 یها طرد. نمونهیگین مرحله صورت میا انجماد در

 ذوب و انجماد قرار گرفتند. يهادر معرض چرخه

ثیر یخبندان أهاي گردآوري شده مربوط به تبر اساس داده 
مرحله نمودار مقاومت  5سنگ سیاه محوطه در طی  ۀبر نمون

 ).2(نمودار یم شدبه زمان به شکل زیر ترس

 
 ۀثیر یخبندان بر سنگ سیاه آهکی محوطأمقاومت به زمان ت نمودار .2نمودار 

 پاسارگاد در پنج مرحله

 شدش تکرار یفرسا ۀها بعد از طی شدن هر چرخسنجش 
مشخصی ثابت  ةو تا زمانی ادامه یافت که تغییرات در محدود

سپس نمودار تغییرات  و انجام مرحله 5در  کار بماند. این
 ).4و  3(نمودار  شدرسم  مراحلمقاومت بر حسب 
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 نج مرحلهمیانگین پـ پاسارگاد  ۀثیر یخبندان بر سنگ سیاه آهکی محوطأت .3 نمودار

 
 نج مرحلهمیانگین پـ  پاسارگاد ۀثیر اسید بر سنگ سفید آهکی محوطأت .4 نمودار

اي کلی که بر در این بررسی براي به دست آوردن معادله 
هاي بینی شرایط فرسودگی سنگ در نمونهاساس آن پیش

 استفاد شده است. 1شود از روش برازش خم ممکنمشابه 

ثیر یخبندان بر سنگ سیاه أبا توجه به برازش خم نمودار ت
 2اي زیر است.جملهمربوط به چند

(1) R= 0.0025t4 – 0.015t3 + 0.036t2 – 0.046t + 1.215  

 ،چهار و سه ۀجمالت درج ۀتغییرات کمی در ناحیبه دلیل  

                                                           
اي از نقاط انجام شده و به شود، بر مجموعهبرازش خم که تحلیل رگرسیون نیز نامیده می .1

تابع  شود. در این شیوهکند که به صورت مدل ریاضی نشان داده میعنوان تابعی عمل می
 کند. آید که از همۀ نقاط عبور میشده به دست میهاي ترسیماي براي منحنیجملهچند

نوشت   n-1اي درجۀجملهتوان یک چندداده شده باشند، می Yiو  Xiنقطۀ  nوقتی  
 اي به شکل زیر است:جملهنقطه چند  nکه از همۀ نقاط عبور کند. با

an-1xn-1 + an-2xn-2 +…+a1x + a0 
حداقل  انجام و از که روش polyfitاي در متلب با تابع جملهها با چندبرازش داده 

 شود. شکل کلی تابع به شکل زیر است: مربعات استفاده می
P= polyfit(x,y,n) 

ا تاي با هر رتبه جملهچندبراي برازش  polyfitنقطۀ یکسان، تابع  mبراي مجموعۀ  
 رود. به کار می m-1رتبۀ 

 1هاي مربوط به مختصات نقاط براي تعیین معادلۀ . داده2
x= [0.5:1:4.5]; 
y= [1.2 1.19 1.19 1.23 1.4]; 

نظر کرد. بنابراین کلی صرف ۀتوان در معادلاز این دو جمله می
 آید:کلی به صورت زیر در می ۀمعادل

(2)R= 0.036t2 – 0.046t + 1.215 

اي جملهمربوط به چند باالبا توجه به برازش خم، نمودار  
 3زیر است.

(3) R= 0.029t4 – 0.233t3 + 0.627t2 - 0.541t + 2.041 

چهارم و سوم به  ۀمعادله نیز با حذف جمالت درجاین  
 آید:صورت زیر در می

(4) R= 0.627t2 - 0.541t + 2.041 

نقاط با  همۀآمده از دستبا توجه به این که معادالت به 
توان در از این معادالت می ،کنندشرایط مشابه عبور می

هاي مشابه تاثیر ترکیبات مقاومت نمونهبینی و تعیین پیش
 گوگردي و یخبندان بر سنگ با توجه به زمان استفاده کرد.

 نتایج آزمایش 

سنگ آهکی  ۀکه مقاومت الکتریکی نمون دهدمینتایج نشان 
 افزایش سنجش ۀپنج چرخ یثیر اسید طأت ۀسفید در نتیج

 ۀجسنگ سیاه آهکی نیز مقاومت در نتی ۀافته است. در نمونی
یخبندان افزایش یافته است. علت این پدیده  ۀثیر پنج چرخأت

به دلیل باال  ،هاسنگ ۀشده در نمونتغییرات ساختاري ایجاد
است. هوا رساناي  ،هاي هوارفتن میزان تخلخل و ایجاد حفره

نتیجه باعث افزایش در ،خوبی در برابر جریان الکتریکی نیست
 دهدشدگی میو به آن حالت عایق شودمینارسانایی در سنگ 

xp= 0.5:0.05:4.5; 
yp= polyval (p,xp); 
p= polyfit(x,y,4); 
plot (x,y,'o',xp,yp); 
p 

 2مختصات نقاط براي تعیین معادلۀ هاي مربوط به . داده3
x= [0.5:1:4.5]; 
y= [1.9 2 2.1 2.2 3]; 
xp= 0.5:0.05:4.5; 
yp= polyval (p,xp); 
p= polyfit (x,y,4); 
plot (x,y,'o',xp,yp); 
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کند. بنابراین با گذشت در نتیجه مقاومت افزایش پیدا می و
مقاومت سنگ  ثیر بیشتر عوامل فرساینده میزانأزمان و ت

که  ،ان الکتریکیــو به تبع آن شدت جری ابدـیمیزایش ـاف
 یابد. تواند از سنگ عبور کند، کاهش  میمی

ها در حالت مرطوب ه سنجشکه چنانچ کردباید توجه  
که  ،رطوبت وجود دلیلگرفت به ها صورت میسنگ ۀروي نمون

میزان جریان عبوري و سپس  ،هادي جریان الکتریکی است
ب بنابراین براي اجتنا؛ یافتمیزان مقاومت خروجی افزایش می

 .شدها در شرایط کامال خشک انجام از ایجاد خطا سنجش

 برایند

از آنجا که اقلیم و عوامل محیطی نقش مهمی در روند فرسایش 
در محوطه و در شرایط واقعی و  هاآزمایش اجرايسنگ دارد، 

کند، طبیعی به درك بهتر فرایند و قطعیت بیشتر نتایج کمک می
ها در محوطه و در شرایط واقعی بنابراین مطلوب است که سنجش

صل در بررسی عملی، تابعی آثار صورت گیرد. معادالت و روابط حا
ط یشده در شرامحدود ةاي از رابطه میان عامل فرسایندجملهدو

 یط واقعیاز آن است که در شرا یب ناشیزان تخریو م یشگاهیآزما
  شود.میتر دهیچیپآن  يو الگو کندمیر ییاثر تغ
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 1 دهیچک

د و پاسارگاد از یجمشتخت یاستانـتاریخی و ب هايمحوطه
 يریکارگهشده از لحاظ اصول بناختههاي شمحوطهن یترمهم

. استسنگ و صنعت فلزگري و ذوب و استحصال فلزات 
وند)، یسنگ از معادن اطراف (معدن س ةشداستخراج حساب

 یابزار در زمان شاهان هخامنش مناسب يریکارگهبدهندة نشان
چوب و  بااستخراج  ونقل وحمل يهاکی. استفاده از تکناست

چه به صورت آب  ینیرزمیر زیآب، چه به صورت ذخا کنترلبا 
شده است. استفاده از یانجام م یت خاصیباران همواره با درا

چون آهن و سرب  یفلزات يریکارگهو ب ياچلچلهدم يهابست
طور ه ن منطقه بیاست که در ا یموارد از موضوعاتن یدر ا

در اطراف  یکند. با بررسیتوجه انسان را جلب م العادهخارق
ن یو چند یمیقد يد و پاسارگاد چهار معدن فلزیتخت جمش

ک ینرالوژیم هايشده است و بررسی ییذوب فلز شناسا محوطۀ
طرح  ۀتنگ بالغی بر پای ۀیک در ناحیو آرکئومتالورژ

آن که ذوب و استحصال فلزات در  دهدنشان میبخشی اتنج
دگاه یها از دسرباره بررسیاست.  شدهیبه چه نحو انجام م زمان

ترکیب  وزان انجام یکروسکپ پالریک و با استفاده از مینرالوژیم
 ۀاشعهاي فلئورسانس آنالیزها با استفاده از شیمیایی کلی نمونه

 يدهایو سولف يدیاکس کاته،یلیس يو فازها مشخصایکس 
. ارتباط شد یبررس ياژیا آلیرفته به صورت خالص کاربه يفلز

ات عنوان شده یسئواالت و فرض يآمده جوابگووجودبه يفازها
کاته یلیس يفازها زمینه ازن ی. در ااستن انجام پروژه یدر ح
 يهاحرارت ۀستم استحصال، درجیس کردنمشخص  براي

براي  يدیاکس يفازهااز ، یافزودن یجاد شده و مواد احتمالیا

                                                           
 شناسی استادیار دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت و باستان *

 براي يدیسولف يفازهااز ند و یسرعت فرا مشخص کردن
 استفاده شد.آمده دستاژ بهیا آلیص نوع فلز یتشخ

آرکئومتالورژي، متالورژي استخراجی، آهن، کلیدي:  گانواژ

 دوران هخامنشی.

 درآمد 

ه متالورژي در دوران هخامنشی از مباحث مهمی است که ب
. بر استل تحلیل آن بسیار مشکدلیل کمبود مواد مطالعاتی 

 جمشیدتخت از محدوده  کشف شدهها و اشیاء اساس کاوش
بیشترین توجه دوران هخامنشی  شود که دراستنباط می چنین
شناسی و ساخت ابزار با فلزات مس، سرب، نقره و آهن به فن

در هاي گوناگون بوده است. این فلزات بر اساس کاربري
عنوان اشیاء زینتی و هاي متفاوتی از بنا و حتی به قسمت

 از مفرغ و از  فلزات ییهاشود. وجود سرپیکانجنگی دیده می
اده ـفایی از نقره و طال و همچنین استـهها و ابزارامـو ج دیگر

اي در ساخت بنا گواه کاربرد بسیار چلچلههاي دماز بست
  ). ,1939Schmidt( تهدفمندانۀ فلزات در آن زمان اس

پراکندگی معادن فلزي و نحوة استخراج فلزات در محدودة  
بررسی شد  2009 و پاسارگاد در سال جمشیدتخت 

)Emami & Yaghmaei, 2009.( ها بیشتر این بررسی
انسارهاي موجود در متمرکز بر شناسایی معادن و نوع ک

بالغی تنگهدر  84ارة ــاس محوطۀ شمـن اسـ. بر ایمنطقه بود
هاي ذوب فلزي احتماالً اولین محدوده با بر اساس سرباره

هاي اثرات متالورژي استخراجی مورد نظر بوده است. سرباره
عنوان این محدوده بیشتر بر اساس شکل و اندازه به 
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شود و این مسئله نشان هاي کورة ذوب آهن معرفی میسرباره
و استحصال آهن  دهد که در این منطقه از فناوري ذوبمی

هاي کف کوره را از ها و تفالهشده است. ما سربارهاستفاده می
براي مطالعات مینرالوژیک و شیمیایی انتخاب  84محوطۀ 

کردیم تا بر اساس بررسی علمی نوع متالورژي و محصول 
ها همچنین کمک کنیم. این بررسینهایی را مشخص می

متالورژي در محدودة مهمی براي توضیح چگونگی فرایند 
 مورد بررسی است.

 در منطقه يآرکئومتالورژ هايبررسیضرورت 

پارسه ـ پاسارگاد همواره  ةفلزات و قطعات فلزي در محدود
در بناي  ياچلچلهدم يهابا توجه به وجود بست ودیده شده 

ن ینه از آهن و سرب در بنا و همچنیبه ةجمشید و استفادتخت
 ،کوه رحمت و اطراف آن ۀدر منطق یمفرغ يهاکانیوجود پ

معدنی  يهایافتن مکان ضرورت، يمتر 2500تا ارتفاعات  یحت
مطرح  ین مواد معدنیاستخراج، ذوب و استحصال ا برايموجود 

ا در یه ین ناحیشده است. استفاده از آهن و سرب و مس در ا
 يهاکانیمشهود است. وجود پ امري کامالً یخیتار ةن دوریا

ه است ین فرضیا هم اثباتاز آهن و سرب  ییاژهایآل و یمفرغ
 میانا قبل از آن در ی یهخامنش ةدر دور يکه صنعت فلزکار

خام  ةکه ماد دهدو هم نشان میمنطقه رواج داشته،  انساکن
ک به منطقه یساخت این اشیاء از دور و نزد برايمورد استفاده 

راج و ن دوره استخیخاص در ا ةحمل و با توجه به استفاد
. بر همین اساس )Affonso, 1996است ( شدهمیفرآوري 

 لید دلیجمشتخت یکشف قطعات سرباره از برزن شمال
ن یذوب ا يها. سربارهاست هین ناحیذوب در ا يهاتیفعال
 XRDش یپس از آزما وک کشف یزیات ژئوفین عملیه در حیناح
کشور وجود فاز کریستالین اکسید  یشناسنیسازمان زم در

که از مشخصات مختص در آن ثابت شد ت) یآهن (ووست
 ,Yalcin & Lychatz( استحصال آهن است يهاسرباره

هاي تنگ بالغی نیز به لحاظ اکتشاف سرباره ۀ. منطق)1995
در  82 ةشمار ۀمحوط زیادي دارد.گري اهمیت ذوب و ریخته

بخشی کاوش و حفاري نجاتهاي بالغی در حین حفاري تنگ

را استحصال آهن  فناوريهاي مکشوف از آن و سرباره هشد
این مواد  استفاده ازیافتن مکان احتمالی  براي. دهدنشان می

باید به  زمینه. در این نیاز داریم هاي بیشتربه بررسیفلزي 
اسی و متالوژنی ـشنده در زون معدنـش یـبررسطق معدنی امن

چاهک اشاره کرد که از لحاظ ذخایر معدنی  ـ فریادان ـجیان 
 .)Emami & Yaghmaei, 2009اند (بسیار مهم

 هیناح یعموم یشناسنیزم

شد و در یگندوانا محسوب م ةن جزو قاریپرم ةران تا دوریا
در اواخر دوران  و آن قرار داشت یۀ شمال شرقیحاش

زاده، شی(درو شدمتصل  يک از آن جدا و به اورازیپالئوزوئ
 يگذارها قبل از رسوبش آتشفشانیدایران پی). در ا1370
فت البرز). ی(مانند ر استفت یجاد ریا ۀسنگ اللون نشانماسه

ز فراتر رفته و تا یران نیاز مرز ا یشکاف يهاعالوه آتشفشانبه
ن ید اولین امر شایاست. ا یافتهگسترش  یرمانیه، عراق و بیترک

گندوانا در اواخر  ةقاراز ابر يامهاجرت صفحات قاره يهانشانه
را فت یجاد ری) اصول ا1974ن (ین باشد. اشتوکلینفراکامبریا

س در جنوب و بسته یجاد نئوتتیاز ا یزاگرس ناش یدر شکستگ
ن در ینیهرس ییکوهزا يس در شمال و فازهایشدن پالئوتت

 ةدیبه عق ). بنا1977ن، یداند (اشتوکلین و توران میچ ۀصفح
اصات ـاختص يداراها در زاگرس شکستگی) 1974ک (یآلر

را پشت سر  یمدام ینیک بوده و فرونشیدوران پالئوزو ياقاره
 يهاو سنگ ياسم قارهین ماگماتیگذاشته است. همچنیم

فت در یوجود ر ةکنند، اثباتیاساساً بازالت ياا قارهیآلکالن 
). با توجه به 1981نگ، یان و کی(بربر استک یئدوران پالئوزو

در  یبازالت يها) وجود گدازه1981نگ (یان و کیبربر نظریات
 یآلکال يهاک طرف و آتشفشانین از یپرم یبیرسوبات تخر

گر در طول محور سنندج یاز طرف د یآهک يهاهمراه با نهشته
. بوده استفت در طول زاگرس در ارتباط یجاد ریرجان با ایـ س

 یتا حد واسط ول يدیاس یک گاهیباز یآتشفشان يهاسنگ
ه ین ناحیدر ا یتیاند. وجود پوسته تولئاز نوع آلکالن یهمگ
 ۀاد مرحلـجیا یو حت ۀاد پوستـیز یشدگاز نازك یناش

از  یمید و بوانات در بخش عظیبده ۀاست. منطق ییزاانوسیاق
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 ینیفرونش ةداشته و دور ياقاره يهایژگیک ویدوران پالئوزوئ
ن دوره رسوبات یا یدر ط ورا پشت سر گذاشته  یمدتیطوالن
ن دوره ی. اشده استنشست اد در منطقه تهیبا حجم ز یبیتخر
آرام و کربناته  يهاطیبا رسوبات مح گاهگه یطوالن یبیتخر

ن رسوبات قطعات ینکه در ایشده است. با توجه به ایقطع م
جه یتوان نتیمشود، یده میز دین یبازالت يهاو روانه یآتشفشان

شده یز انجام مین ییماگما يهاتیان فعالین میگرفت که در ا
 ).1977ن، یاست (اشتوکل

 نیشین پیمریحرکات س

عمق کم يایدر راران یاس قسمت اعظم فالت ایاز آغاز تر
به طرف جنوب باز بوده  آنر یمس وده بوده یننتال پوشیکنتیاپ

وجود ران یدر سرتاسر ا یتیرسوبات دولوم ینینشط تهیو شرا
 یونیفاز کمپرس یو فوقان یانیاس مین تری. در حد بداشته است

 یطور محلبهآن  ۀجیدر نت ور قرار داده یران را تحت تأثیا یمهم
 ۀجیدر نت ورخ داده  ییهایو دگرگون یخوردگنی، چیباالزدگ

. آمده استوجود  به يدیجد یرسوب يهان رخدادها حوضهیا
ن طبق یمریس ییزافاز کوه موردات در ینظراین د ییأت

 شود:میر انجام یشده در زذکر يفاکتورها

رجان دو یسنندج ـ س ینوار دگرگون یالف) در بخش جنوب 
در  یکیشود. یده میمتفاوت د يهابا رخساره یفاز دگرگون

ر و مقطع کوه یانجمقطع چشمه یز شامل نواحیرین ۀمنطق
 آباد.بشرو، قطرو ـ حسن ۀد توتک و منطقیسف

ر یان و بوانات رسوبات تحت تاثید و سوریبده ۀیناحدر ب)  
 ن قرار گرفته است.یشین پیمریس ییزاحرکات کوه

 یدگرگون ۀسرگز ـ آبشور وجود دو مرحل ۀمجموعدر ج)  
 .شودین آشکار میشین پیمریدر س

 ياهیناح یعالوه بر دگرگون ،آبادیحاج ید) در حوال 
شده که با رسوبات  ییشناسا يگرید ۀین، ناحیپرکامبر

ن مجموعه یده شده، ایب پوشیک به صورت دگرشیژوراس
ن ـ یپرم يهالیفس بااست که  یفیضع یدگرگون ةکننداثبات

ن یشین پیمریتوان آن را به دوران سیده شده و میاس پوشیتر
 ).1370زاده، شیمربوط دانست (درو

 کیتکتون و یساختمان ین شناسیزم

جبال زاگرس از سلسله یزون غرب یعبارتا بهیفارس  ۀمنطق
درون خود دو ه ین ناحیو ا استار فعال یبس یکیلحاظ تکتون

منطقه  یکیتکتون وضعیتبر  يحدودداده که تا گسل مهم را جا
 يراـب اـهآنستم یا و سـهن گسلیاخت اـ. شنداردر یثأـت

 بسیار مهم است.شناسان نیزم

ن گسل با امتداد شمال غرب ـ جنوب یا گسل زاگرس:. 1 

ب یده شده، گسل معکوس با شیزاگرس هم نام یشرق، که روراندگ
ز، یریدر ن یانوسیاد است. اگرچه در کنار آن پوستۀ اقیار زیبس

ـ قاره است یاروس ترکـکرمانشاه و ت ه به جا مانده، حد برخورد قاره 
ک شده است. قدمت ینزدوسن دو لبۀ آن به هم یکه در اواخر م

 شود.یدود مـن محیامبرـک-راـنفیبه ا اًـن گسل تقریبیا

ن گسل در کتاب ینوع ا مورددر  یات گوناگونینظر 
. به ستزاده نقل شده اشیدرو یران دکتر علیا یشناسنیزم
 يهايکرمانشاه سر یکی) در نزد1970برود ( ةدیعق
 يامحدوده یآهکک زون ین یو همچن یتیولیو اف یتیوالریراد

ـ آغاز ائوسن رویاند که در پال دادهیرا تشک زاگرس  يان کرتاسه 
از زون  یاصل یراندگ بادوده ـن محی. ااست برجا رورانده شده

 د.شویهمدان جدا م یونگدگر

 یباً شمالیاست تقر یگسل کازرون گسل . گسل کازرون:2 

شهرستان کازرون گسترش دارد.  یو در بخش غرب یـ جنوب
که از اي است دهیده و بریخم يهان گسل متشکل از گسلیا

ج یو تا ساحل بوشهر در خل شودمینار شروع یجنوب کوه د
نجد در  یستم گسلین سیابد. با توجه به حد بییفارس ادامه م

د یرسوبات هرمز پد يران سریعربستان و گسل زاگرس در ا
در حد  يری. گسترش رسوبات تبخاست ن شدهینشآمده و ته

 ین، حد غربینفراکامبریقطر و عمان در ا ین برآمدگیب
کازرون محدود  یرسوبات نمک هرمز را به شکستگ ینینشته
 ين گسل در شمال خود مقدارین اایبربر ةدید. به عقکنیم

ول ـدر ط ییهاود زلزلهـراستگرد داشته است. وج ییجاجاب
 یدر برخ اکنونن گسل یکه ا دهدمیان ـنشو نزدیک آن گسل 

 ها فعال شده است.قسمت
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 زاگرس ۀمنطق یشناسنهیچ

 يزاگرس شامل سازندها ۀن در منطقیریز ۀرسوبات کرتاس
سروك  ياست و سازندها یان، گرو و کژدمیان، گدون، داریفهل

 ران ساچون بهیام يحد، تاربور، و تایالم، سورگاه، گورپیا
ار چه در شتر مناطق مورد مطالعهیتعلق دارد. ب یفوقان ۀکرتاس

 .واقع است یان و کژدمیان، گدون، داریسازند فهل

 یذوب فلز در تنگ بالغ يهاکاوش محوطه

 یعموم یبررس

در استان  یمیو ذوب فلز قد يکارمعدن هايمحوطه ییشناسا
جامانده در به يبا توجه به آثار فلز 1383ل سال یفارس از اوا

طور  که به ین مناطقی. از اولشدد آغاز یجمش تخت يبنا
 ۀمحوط شد یبررس ،دیتخت جمش یبعد از برزن شمال ،یاتفاق
در  یشناختباستان یلیتکم يهایبررس دربود.  یتنگ بالغ 84

ن یدر ا یمیقد يفلزکار ۀچهار منطق یبالغ تنگ ۀیکل ناح
سرباره و اثرات  يها، که با توجه به نمونهشده کشف یناح

 يهاها، به سربارهسطح سرباره يون رویداسیو اکس یخوردگ
با  ییهاد. عالوه بر وجود سربارهشویذوب آهن نسبت داده م

ذوب  يهاکه از مشخصات سربارهسطح،  يرو یانیبافت جر
از  حاصلوزن نیسنگ يهاکیکا یها توان به کلوخهی، ماست

 یسنگ يهان کلوخهی). ا2 و 1شکل اشاره کرد (هم ذوب آهن 
شود در صنعت یگفته م 1»کالوته« یکه به آنان به اصطالح علم

. شودبه تعداد زیاد دیده میو  دارد يادیاربرد زـذوب آهن ک
کف  هاآن يباال یوزن حجم باال بودنل ین قطعات به دلیا

صورت  ن تجمع بهیشده است. اثرات ایذوب جمع م يهاکوره
. قسمت شودیها ظاهر من کلوخهیبه داخل ال یمتما يانحنا
و در  گیردخود می کوره را به ین اجسام شکل داخلیا ییانتها

ا یدار آهن يهایتوان اثر وجود کانیم یداخل يهاقسمت
شده افتی يها. عالوه بر کلوخهکردآهن را مشاهده  ةرندیگدربر

 هشد افتیه ین ناحیصنعت آهن در ا يهااز سرباره ینوع سوم
ـ  ید و رنگ خاص آبیآیدست م آهن به يگرختهیاثر ر برکه 

                                                           
1. Kalotte 

. از جمله داردسرباره  ةشدمقطع تازه و شکسته يرو یسرب
 ۀمشخص یعنوان کان ت بهیمونیار مشخص وجود لیموارد بس

 تیونــمی. از لتـاسن ـع آهیرـون سـیداســیاز اکس لـاصـح
] O2H3+  3O2Fe2 [ ا یآهن  ياقهوه یعنوان کانه ب
 ,Bachmann( اد شده استی ید آهن در متون علمیدروکسیه

1982; Hauptmann, 1989(توان با یکه م يگر مواردی. از د
 ییهایرکز کانـرد تمـها عنوان کسربارهر مسلح دربارة یچشم غ

رنگ  رییباعث تغ يحدودت است که تایاتـت و همیون مگنتـچ
و  دارد يادیز یحجمها وزن ن سربارهیاست. ا شدهسرباره 

 د. دهیاز خود نشان نم ياشهیساختار ش

 

 
. حالت یتنگ بالغ ۀیاز مقاطع مختلف از ناح Kalotte يها. نمونه2و  1شکل 

 2خته نشدن سرباره است. در شکل یر ةدهندنشان 1بودن سطح در شکل برجسته
 مشخص استتر در مرکز با رنگ روشن یتیمونیل ۀیانحنا به سمت داخل و ال

رس بوده و حالت ضار میآنان بس یخارج يهاوارهیسطح د 
ز از خود نشان یشدن را نختهیر یعبارتا بهی یافتگیانیجر
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 هیناح یختشنانیزم يهایبررس در دهند. از موارد مهمینم
 ۀبه واسط یتنگ بالغ ة. در محدوداستک یژئومورفولوژ یبررس

دشت  يمناسب و وزش باد در ابتدا و انتها یاهیوجود بافت گ
وجود آمده است.  به يذوب و فلزکار براي ار مناسبیط بسیشرا

اد یه به احتمال زیمناسب در ناح یکیاز عوامل ژئومورفولوژ
رود  حرکتیرات روند ییجهت حرکت رود پلوار بوده است. تغ

 رعت کندنـس واست  يرـیگل اندازهـابـان قـپلوار در طول زم
مورد  هم بایدرودخانه  یدر اطراف بستر فعل يگذارو رسوب

 رد.یتوجه قرار گ

ن ین ـ سنومانیسن آلب یتنگ بالغ یشناسنهیاز لحاظ چ 
شتر سنگ آهک، آهک یه بیناح یشناس. ساختار سنگدارد
 يهاتر رگهیجنوب يها. در قسمتاستل ی، مارن و شیرس

). در 3ر ید (تصوشویز مشاهده میت نیت و کلسیدولوم
چرت  يساختارها یتیدولوم يهارخنمون یسطح يهاقسمت

ه به یدر ناح يفلز يسازیشود. از لحاظ کانیده میز دین
 یتوان اشاره کرد. کانیآهن م یرسوب يسازیکان يهارخنمون

 استا کربنات آهن یت یدریها سن رخنمونیدار در اآهن
)2)3Fe(Co.( سازند وجود  یدر تنگ بالغ یشناسنهیستون چ

 یشناسنیها بر اساس زمکند. بررسیرا ثابت می یسروك و کژدم
خوردة زاگرس را نشان نیچ يه وجود ساختارهایناح یساختمان

 است،وند یس NW – SEها گسل ن آنیتردهد که از معروفمی
 يهایخوردگنیکند. چیرا قطع م یقت تنگ بالغیحقکه در

زاده، شی(درودهد ینشان م یسیشتر رخنمون تاقدیه بیناح
مناسب  ۀبا توجه به فاصل یتنگ بالغ ۀی). ناح4 شکل( )1370

 يهااز محل یکیعنوان  د بهیجمشو نه چندان دور از تخت
ذوب فلز در زمان  يهاکارگاه داشتن قراراحتمالی  یاصل

انجام  يهاکاوشاما این احتمال را بوده است،  مطرح یهخامنش
 . کندنمید ییشده تأ

 یتنگ بالغ يهاسرباره يمشخصات ظاهر

دو منطقه  يهاک سربارهیماکروسکوپ يهایبا توجه به بررس
ها خورد که سربارهیشتر به چشم مین نکته بیا یبالغدر تنگ

ستند و به دوران یخ نیتارازشیبا قدمت پ يهااز نوع سرباره

 يریگجهین نتیتعلق دارند. از جمله موارد مؤثر در ا یخیتار
هاست. آن يم بودن و فرم ساختاریقطعات سرباره، حج یبزرگ
ها سرباره یافت سطحـبا توجه به ب ياهرـاظ شکل ظـاز لح

آهن  يگرختهیذوب و ر يهاف سربارهیها را در ردتوان آنیم
ت ـ یه را با اثبات وجود پاراژنز هماتین فرضیقرار داد. صحت ا

 ,Rosenqvistکرد (د ییتوان تأیت میت ـ ووستیمگنت

ک یتکن ییتوان براي شناساپاراژنزها می . به این)1974
ا مس یآهن  یاستحصال و ذوب توجه کرد. معادن احتمال

معادن  یکیۀ نزدیست و فرضیشده نکاررفته هنوز شناختهبه
تمرکز  یبالغ ذوب نادرست است. منطقۀ تنگ يهابه محل

 يهایاستخراج کانساز ندارد و معدن يکانسارهاي اقتصاد
شده از يآورجمع يهاسربارهصرفه نیست. آهن منطقه به

ره بودن و یمشخص دارد؛ ت يظاهر يهاشباهت یبالغتنگ
از وجود  یناش يهایموارد خوردگ یباال و در برخ یوزن حجم

ما محرز  يدار، که مراحل ذوب آهن را برابات آهنیترک
شتر از یه بین ناحیا يهاطور که گفتیم سربارهکند. همانیم

 سه نوع است: 

 یرنگ ناشو ساختار سبز یانیذوب با بافت جر يها. سرباره1 
 سطح سرباره. يروکسن رویمانند پ ییهاکاتیلیاز وجود س

 ةشدخرد يهادار و سربارهو حفره ياکلوخه يهاسرباره .2 
 .يگرختهیند ریاز فرا حاصلکوچک 

 .Kalloteقطعات  .3 

 یتنگ بالغ 84 محوطۀدر  یاکتشاف يحفار

 يهابا هدف کشف کوره 84 محوطۀدر  یاکتشاف يهايحفار
در  یکروتوپوگرافی. با توجه به مشدذوب آهن شروع  یاحتمال
که  مسئلهن یا است،کوچک  يهاکه متشکل از تپه ،منطقه
ن یبهتر ییو در چه راستا یدر چه جهت یاکتشاف يهاترانشه

 بایدبود که  ياز جمله موارد کندیآشکار م يبندهید را در الید
 برايدر منطقه دو محوطه  یشد. در حالت کلیدر نظر گرفته م

 .شدد ییتأ يحفار

شکل  Lصورت ساختار  بود که به Bو  A ۀن محل ترانشیاول 
ن ترانشه یا یاکتشاف ين انتخاب شد. هدف از حفاریزم يرو
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سطح  يرو یغالز يهاهین رخنمون الیب یارتباط احتمال یبررس
ن با ـیر سطح زمیها زهین الیرش اـن و روند گستـیزم

تپه در  ۀدامن يکه رو بود ینیچساختار سنگ هايرخنمون
 ین ترانشه در جهت کلیقرار داشت. ا ،B ۀیال یشرق يانتها

257° NE 70/1یبیه تا عمق تقرین ناحیترقـیو در عم 
 حفر شد. يمتریسانت

 
که از سمت جنوب شرق تنگه  ،وندیگسل س و یتنگ بالغ یجنوب يدورنما .3 شکل

ساختار  دهندةنشانر یکوه سمت چپ تصورنگ رشتهاهیکند. پوشش سیرا قطع م
 است یتیدولوم

 
س ی. محور تاقدیسیالت سروك و حالت تاقدیسنگ آهک تشک يهاهیال .4 شکل

 است SE 33°ها هیب الیدارد. ش یغرب ـ یجهت شرق

 1ها عرض آنو  B ،8 ۀو طول ترانش A، 11 ۀترانشطول  
ها مجموعۀ متر است. علت اختالف طول در این ترانشه

 يرو A ۀآمد. ترانشیدست م به هاآناز  دیکه با بود یاطالعات
روند  داشت و بایدغال و سرباره قرار زاز  ینسبتاً بزرگ یعدس

ن یر زمیشکل در زین ساختار عدسیگسترش و ضخامت ا
 یمجموعه اطالعات بایدقت یحقدر B ۀترانش . ازشدیروشن م

غال و ز يهاهین الین ایب یفرهنگ یارتباط احتمال در مورد
 .آمدبه دست میتپه  يرو یباستان يساختارها

 ۀیبه ال A ۀترانش ياز ابتدا يمتریسانت 30/4ۀدر فاصل 
 30/5 ۀن ضخامت را در فاصلیشتریکه ب  یمبرخورد یآهک
و  شدآن کاسته میج از ضخامت یتدربه داشت و يمتریسانت

و  سطح. در بودمطرح  یآهک یعنوان عدس ب بهین ترتیبد
که ارتباط   یمغال برخوردزاز  ياهیبه ال یآهک ۀیر الین زیهمچن
. علت بودپخت آهک  ۀجیداشت و نت یآهک ۀیم با الیمستق

ن ییتع کینرالوژیم هايبررسی را ین حجمیپخت آهک با چن
رو هپخت آهک روب ةکور باه ین الیدر اکه . مسلم است کندیم

به منظور تولید  و در منطقه يفلزگر برايکه احتماالً  ،میهست
در امتداد  یآهک ۀین الیت داشته است. ایمواد کمک ذوب فعال

در  B ۀادامه دارد. در ترانش Bتا محل برخورد آن با  Aترانشه 
 شودمیغال کاسته ز ۀیاز ضخامت ال يمتریسانت 20/3 ۀفاصل
 ).5 شکل( یمخوردمیر آن به خاك رس بریو ز

 
 داردغال قرار ز ۀیر الیشکل آهک که زیعدس ۀیو ال A ۀترانش .5 شکل

ها در سرباره يهااز رخنمون یکی يماً رویمستق C ۀترانش 
از  ياتپه يه روین الین زده شد. ایسطح زم يرو SNامتداد 

تپه در امتداد  يسمت باال آن به یجنوب يسرباره و از انتها
هدف از حفر آن و متر  7ن ترانشه یحفر شد. طول ا یشمال
 يهاهیال يریقرارگ یسرباره و چگونگ يهاهیضخامت ال یبررس

ن یتر احتمال وجود کوره در اررانده و از همه مهمیرورانده و ز
ن قطعات یترمین و حجیتربزرگ B ۀ. در محل ترانشبوده یناح

کرد. از یت میکه احتمال وجود کوره را تقو ،افت شدیسرباره 
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منجر  یاکتشاف ۀن منطقه به حفر ترانشیکه در ا يجمله موارد
با  يهاسربارهاز سرباره بوده که به  یوجود نوع خاص ،شد

 يهاربارهـس از هاارهـاین سرب است.معروف  یچوب ارـساخت
غال ز دلیلو به  استا در مجاورت کوره یکوره  گرفته درقرار

ن قدمت به روش کربن ییتع شیبراي آزماموجود در بافت خود 
گر یاز موارد د ).Rothenberg, 1986( کامالً مناسب است 14

 ةسربار يادیمقدار ز C ۀن در محل ترانشیسطح زم يموجود رو
 يرو بود.انتقال هوا به کوره  يهان لولهیو همچن 1يگرختهیر

مشاهده  یرنگدیسف ۀیه الین ناحیذوب فلز در ا يهااکثر سرباره
 استکوره  ةوارید يهادر کناره يریگاز قرار یشود که ناشیم
رنگ عموماً از جنس آهک دیسف يهاهین الی). ا7و  6 شکل(

  سازد.یو جنس ساختار کوره را مشخص م است

 

 
 ه متشکل از خاك، سرباره،یال 7 يریقرارگ یت کلیو وضع C. ترانشۀ 7و  6شکل 

 ها خاك بکرذوب با خاکستر، خاکستر و در انت يهااز تفاله یآهن، مخلوط يهادیاکس

                                                           
1. Wrought Slag 

ها سرباره شدةهشکست سطح مقطعموارد در  یدر برخ 
 یـ سرب یواقع به رنگ آبشود که دریده مید يفلز جالي

خاص  ۀدر بافت سرباره مشخص ین رنگیشباهت دارد. چن
که در درجه حرارت نه چندان  استفلز  يگرختهیات ریعمل

 گرفته استیسرعت سرد شدن انجام ممناسب اد و با کنترل یز
)Radentheim, 1952.( حرارت  ۀدر صورت باال بودن درج
ن یدر ا يکند. حفاریم میل ياد تا نقرهیشتر به سفین رنگ بیا

ن یدا کرد و در ایپمتر ادامه یسانت 80تا  70ترانشه تا عمق 
ن یمتوقف شد. در ا يدن به خاك بکر حفاریرس ۀواسط عمق به

از  یمتوال يهاهیال یول ،افت نشدی ايترانشه متأسفانه کوره
د آهن، یدروکسیاك با هـاز خ یسرباره، خاکستر و مخلوط

. با توجه به بودکوره  يهاانباشت تفاله يبرا یمحلدهندة نشان
به سمت شمال را نشان  یاندگرریروند ز یها که همگهیب الیش
ن احتمال داد که محل کوره احتماالً در یتوان چنید، مدهیم

 یزراع يهاتیفعالدلیل به  و،ن ترانشه بوده یتر ایسمت جنوب
 ينگار. گاهن رفته استی، ساختار کوره کامالً از بيسازو جاده

ن است که یاد یؤم یشناخته با توجه به شواهد باستانیناح نیا
 یقتیحق و این گرددیمبر ین ترانشه به دوران اسالمیا قدمت
 م.یرا نداشت که انتظار آناست 

 قیتحق ۀادام يالزم برا يهادهیا یو بررس مشکالتطرح 

ز ین یدر دوران اسالم یاز ذوب فلز حت ین حجمیچن .1
در  ین استحصالیچن ن مسئله را کهیز است. ایانگبرسئوال

 یت اجتماعیگرفته وضعیصورت م به چه علت ین حجمیچن
 .کندمشخص میآن دوران  یاسیو س

در را  يسازت چدنیاحتمال فعال یآهک يهاهیوجود ال .2 
 یمعدن ةمادکار باید ن یا براي یول ،کندیت میه تقویناح
ن رابطه یدر ا یمعدن تاکنونمتأسفانه  ودسترس باشد در

 ةتواند مادیصورت کربنات م است. فلز آهن به نشده ییشناسا
مورد  ین امر وقتیا یول ،باشد یکین تکنیچن براي یمناسب

ها اثبات در سرباره %25بیش از  کربنات د است که مقدارییتأ
 ).XRFج مطالعات یشود (بر اساس نتا
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چه و 84 محوطۀها چه در سرباره یبرخ یبافت خارج .3 
شده به مواد اضافهعنوان  که به دهدنشان می 082 محوطۀدر 

ت یروکسنیپ ۀکاتیلیات ذوب از سنگ سین عملیکوره ح
ن یا يایروکسن گویر پیشده است. وجود درصد متغیاستفاده م

روي  یکیکروسوند الکتریروش م ا باـهبررسین یا .استمورد 
 شده است انجامهاي ذوب مناطق دیگر اروپا نیز سرباره

)Keesmann & Moreno Onorato, 1999 .(را  مسئلهن یا
 کند، زیراثابت میها سرباره يه رویک اولیرالوژـنیم هايبررسی

آن در بافت سرباره  ةخانوادهم يهایکان وروکسن یپ یکان
شده در بافت ن امر با توجه به نوع فاز مشاهدهیا و شده مشخص

 استم در بافت سرباره یر کلسیاز درصد متغ یسرباره حاک
 ).8 شکل(

 
رنگ پر يرنگ خاکستر ن بایویال و یروکسن با رنگ زرد تا نارنجیپ يفازها .8 شکل

 زاتور.یزاتور و پالریبا آنال× 10 ییشده در بافت سرباره. بزرگنمامشاهده

) 9 شکلت (یر مگنتید آهن نظیگر وجود اکسیاز طرف د 
 یمعدن ةون مادیداسیاکس دهد کهمیدر بافت سرباره نشان 

ند یون و روند فرایداسیدر حال حاضر سرعت اکس انجام شده و
 الزم است زمینهن ی. در اکرددقت مشخص توان بهیذوب را نم

 يک و آماریستماتیصورت س ه بهیتجز یمیش هايشیآزما
 ).Alper, 1971( شودانجام 

در بافت  یطور مصنوع است که به ايیروکسن کانیپ .4 
کمتر  يات ذوب در دماین صورت عملیسرباره وارد شده تا بد

که  مسئله مشخص نیستن یا ی. ولشودت بهتر انجام یفیو با ک
 شدهیاستخراج م یمادر منطقه از چه محلسنگ و  یمعدن ةماد

 يهاروش يریکارگهبا ب ین سئوالیبه چن ییجوابگو است.
بر این اساس . استسر ین منشأ مواد مییتع براي یمیژئوش

و ذوب از دوران  استحصال واهدشفلزي و  داراي ذخایر معادن
 یاد پژوهشیبن در یشناسنیگروه زم را در استان فارس گذشته

ـ پاسارگاد   ,Emami & Yaghmaei(است  کرده یبررسپارسه 

2009(. 

 
د یؤدر بافت سرباره م یتیت و با ساختار دندریصورت مگنتهنل بیفاز اسپ. 9 شکل
است.  یمعدن ةون مادیداسیاکس دهندةنشان ود آهن در سرباره یاکس وجود اثبات

 زاتوریزاتور و پالریبا آنال× 20 ییبزرگنما

ک استحصال همواره یشناخت فلز مورد استفاده و نوع تکن 
 يهاسرباره یعنیمانده از ذوب، یباق يهاتفاله بررسیبا توجه به 

از  حاصل ۀکاتیلیس يهاها تفالهرد. سربارهیگیذوب صورت م
صورت  ا بهیکات مذاب یلیک سیصورت  ا بهیکه  اندند ذوبیفرا

ها در اکثر شوند. سربارهیده میکات دیلیاز چند س یمخلوط
ها وجود ط خاص سربارهیدارند. در شرا ياشهیمواقع بافت ش

ها، ها، براتدها، فسفاتیدها، سولفیر اکسینظ یبات خاصیترک
در خود به اثبات  یعیصورت طببهرا دها و فلزات یکارب

 یباستان يها). در اماکن و محوطه1383، یرسانند (امامیم
ن کننده کنترل حرارت ییاز مواد، تع یبرخ یرات درصد وزنییتغ

شتر یشده به مذاب باضافه ین مواد فرعی. ااستن ذوب یدر ح
ن آوردن ییل شده که باعث پایو کربناته تشک یبات کالکیاز ترک
 ةنه از مادیبه ةن صورت استفادیبدو  شودمیذوب نقطه

موارد عالوه  یدر برخ ).Eitel, 1974( کند ممکنرا  یسوختن
 بررسیسرباره،  یکیو ساختار پترولوژ ییایمیب شیبر ترک

 ةویدرك ش برايز یذوب ن ةکور يهاوارهیساختار و بافت د
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). Arribas et al, 1989( دارد یت خاصیاستحصال مواد اهم
توان یدارند م يادیکه تخلخل ز یر آهنیغ يهاسرباره یدر برخ

بات ین ترکیافت. ایات پخت و ذوب را یاز عمل یغال ناشز يایبقا
بسیار  14Cک یها با استفاده از تکنسرباره يگاهنگار در دارکربن

 .)Dill et al, 1995( اهمیت دارد

 بالغی تنگ يهاک سربارهینرالوژیم بررسی

 بالغی هاي تنگسرباره ییایمیش بررسیج ینتا

در سه دسته  یطور کل توان بهیشده را مافتهی يهاسرباره
  :کرد يبندطبقه

 10 شکلو متخلخل ( ییبا بافت کنگلومرا يهاسرباره .1 
رنگ است اه یا سیره یها تن سربارهیباال و پایین سمت چپ). ا

را  یغالزبات یترک هاآنتوان در بافت یمواقع م ياریدر بس و
فراوان  يهاهم مشاهده کرد. وجود بافت متخلخل و حفره

ات ذوب ین عملیخارج شدن مواد فرار و گاز در ح ةدهندنشان
ا در سنگ ی ي بوده کهدلیل وجود مواد فراربهیا  1ستمیاز س

 يطور ثانو ات ذوب بهین عملیا در حیمعدن وجود داشته 
 ).Osann, 1971است ( ل شدهیتشک

باال  10(شکل  ییو کنگلومرا ياشهیبا بافت ش يهاسرباره. 2 
ا ر يادیبات اکثرًا درجۀ حرارت زین ترکیو پایین سمت راست). ا

ذاب ا مین حالت ی) در اC980°شتر از یاند، (بمتحمل شده
 یاحتمال یبات رسیاز ترک ياریا بسیسرعت سرد شده کاته بهیلیس

 باال ذوب شده است. يهاحرارتموجود در کوره در درجه

با  ،شدة کف کوره کهسرد يهاا تفالهی ياتوده يها. سرباره3 
 رة کف کوره را هم به خود گرفته ویدامیانحناي مشخص، شکل ن

ان و کربناته را هم نش یبات آهکیموارد اثر وجود ترک یدر برخ
ل یشککه عمومًا در ته کوره ت ییها). به سرباره2دهد (شکل یم
  گویند.می Kallote یشناسدر اصطالح معدن شود،یم
مسئله بالغی  تنگ ةدر محدود يصنعت متالورژ مورددر  

                                                           
مادة معدنی مادر مورد استفاده براي ذوب در کوره است. در بسیاري موارد  . منظور از سیستم1

مادة معدنی ترکیبات ارسنیکی یا سولفیدي دارد و این ترکیبات حین عملیات ذوب به صورت 
 شود. بخار و از لحاظ تیپولوژي به صورت حباب از سیستم خارج می

شناسی از لحاظ پتروگرافی و کانیهایی هاي داراي منشأ آتشفشانی ـ رسوبی سنگ. سنگ2
صورت  سازي به. این کانی(Fe3O4 – Fe2O3)هاي مگنتیت و هماتیت شامل پاراژنز کانی

 هايبررسی است.اد یاستفاده از فلز آهن در حجم ز جالب توجه
از  دهد که آهن این ناحیهنشان می مقاطع نازك یپوکروسکیم

منشأ  يآهن دارا يهاآهن و سنگ ۀکربنات يهاسنگ
 ,Rösler( است 2)Sediment-Vulcano( یـ رسوب یآتشفشان

ا فلز آهن در شهر استخر یمهم که آ مسئلۀ نیا .)1991
 .نشده استن استفاده را داشته هنوز مشخص یشتریب

 
خروج  ةکنندکه اثبات ياهایی از تنگ بالغی با بافت حفرهسرباره ۀنمون .10 شکل

 ايشیشهت است، با بافات ذوب ین عملیگاز از سرباره ح

معادن قابل استخراج در منطقه شواهد  ییشناسا مورددر  
 جان دریادان و مزیست. عالوه بر مناطق فریدر دست ن چندانی

داشتن  ۀواسط که به یتنگ بالغاز  يلومتریک 50 یبیتقر ۀفاصل
مس مورد توجه  ین معادن باستانیدار و همچنآهن يهارگه

 ۀی، تنها ناح)Bennett, 1988; Emami, 2002( اندقرار گرفته
ه ین ناحی. اما در ااست یتنگ بالغ مشابه مورد بحث در منطقه

جه به م مشاهده نشده است. با تویدر قد يکارز شواهد معدنین
 ةتوان مادیم )1ها (جدول سرباره ییایمیز شینوع فلز و آنال

 40مزرعه در  ۀیرا با توجه به درصد منگنز به ناح یمعدن
 شرق منطقه شهر استخر نسبت داد. يلومتریک

صورت  که به ي، عناصرشدهذکر یبات اصلیعالوه بر ترک 
در  ppmبر اساس  ها مشخص شدهاب در سربارهیعناصر کم

 آورده شده است. 2جدول شماره 

و شامل انواع اکسید  (Solomon, 1976)شود هاي معدنی روي سطح زمین ظاهر میرگه
ع . از مشخصات عمدة این نو(Parak, 1985)آهن و در برخی موارد منگنز و فسفر است 

در ترکیب  (P %1.5~)واسطه مقدار زیاد فسفر سازي پدیدار شدن کانی آپاتیت به کانی
سازي رگه است. در بسیاري مواقع عالوه بر مگنتیت و هماتیت، پاراژنز پیریت و مقدار کانی

 شود.عنوان فاز همراه نیز مشاهده میبسیار جزئی کالکوپیریت به
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 %.Gew یبر اساس درصد وزن یتنگ بالغ يهاسرباره ییایمیب شیترک .1جدول 

5O2P CaO MgO MnO 3O2Fe 2TiO 3O2Al 2SiO Element 

0.76 1.11 1.14 1.55 67.46 0.02 0.49 17.34 TB1 

0.54 2.31 0.97 1.70 67.80 0.01 0.44 17.47 TB2 

0.57 2.82 0.93 2.68 60.43 0.01 0.63 16.97 TB4 

 
 

 ppmبر اساس  یتنگ بالغ يهااب در سربارهیعناصر کم ییایمیب شیترک .2جدول 

Zr Zn V Sr Sn Sc Pb Ni Nb Cu Cr Co Ce Ba Ele. 

0 3 60 41 9 13 3 20 2 10 111 10 57 320 TB1 

1 0 40 9 0 0 1 12 3 8 0 0 22 122 TB2 

0 0 21 3 2 0 0 0 0 18 1 0 12 146 TB4 

 
 
ه ین ناحیدر ا یمعدن ةتوان گفت که مادیج میبا توجه به نتا 

وجود  بهه باعث ین ناحی. فسفر ادارد يادیوم زینیفسفر و آلوم
فاز  يداریم باعث پاینیت در سرباره و آلومیآمدن فاز آپات

 شودیم ریصورت متغ به Fe+3و  Al+3يهاونینل با یاسپ
)Keesmann et al, 1997.( ن یآهن در ا يهاکاتیلیس

 هاسرباره ۀنیبافت زم ةل دهندیتشک یبات اصلیها از ترکسرباره

 Keesmann and( دارند یتیالیب فایکه عموماً ترک هستند

Hilgart, 1992( .يزهایصحت آنال یپتروگراف هايبررسی 
 کند.ید مییرا تا ییایمیش

بر اساس  بالغی تنگ 48 محوطۀ يهاسرباره يرو بررسی

 یشواهد پتروگراف

ن ییها و تعسرباره یو پتروگراف یشناختهاي ساختاربررسی
-XRF )X ییایمیز شیها با استفاده از روش آنالعناصر سرباره

Ray Flurescence( ک استحصال آهن به یکنندة تکناثبات
دار کربن يایاست. وجود زغال و بقا 1یتیاي مگنتیروش اح

                                                           
شود. در دار به مگنتیت تبدیل میعیار هماتیتن کانسنگ کم. احیاي مگنتیتی روشی است که در آ1

گیرد. فشار در کوره انجام می CO2تحت تأثیر مستقیم فشار  Fe3O4به  Fe2O3این روش تبدیل 
توان انتظار باشد. به این ترتیب می 105دي اکسید کربن در حین انجام چنین عملیاتی باید در حدود 

بوده باشد.  CO2که استحصال آهن و احیاي این فلز در این منطقه تحت تاثیر مستقیم و زیاد  شتدا
 کننده این روش است. ها تاییدوجود زغال کربن در خلل و فرج سرباره

2. Wüstite FeO  وFeOOH Geothit ووستیت از ترکیبات اکسیدي حد واسط آهن و ،

براي استحصال  ياکنندهل قانعیها دلدر خلل و فرج سرباره
است  2ƒOاد ین فلز تحت فشار زیاي ایق احیآهن از طر

)Ramm,1980یطور کلها به سرباره یشناسیب کانی). ترک 
 تیالیو فا )4O3Fe( تی، مگنت)Fe( یعیشامل آهن طب

)4SiO2Fe( ط انجماد ین شرایدر ا 2تیت و گوتیاست. ووست
، یتیط فقط آهن دوظرفین شرایل نشده و تحت ایع تشکیسر

، FeOOHت یمونیر لیآهن نظ يدهایدروکسیت و هیهمات
 086محوطۀ  يها). در سرباره11دار شده است (شکل یپد

 3يفازها يهات به رنگ قرمز، در کنارهیتنگ بالغی همات
ها ن سربارهیکس ایا ماترینه یب زمیل شده و ترکیتشک یآهن

ت، است که یالیکاتۀ آهن، باالخص فایلیبات سیشتر از ترکیب
داده کس سرباره را تشکیل مییا ماترینه یعموماً مادة زم

صورت بافت به  یکروسکوپیر میت در تصاویاست. مگنت
ت فازي با ساختار یشود. مگنتره دیده مییبا رنگ ت یتیدندر

ل از لحاظ ین دلیک است و به همیکوب یستالوگرافیکر
کروسکوپ با نور یر میت اُپاك دارد و در زیک نور خاصیزیف

دار است. در بسیاري موارد ترکیبات آهن آب گوتیت از هیدروکسیدي آهن است. گوتیت از
شود. در چنین حالتی فرمول آن روي ذخایر سولفیدي آهن بر سطح زمین مشاهده می

FeOOH. nH2O حقیقت نوعی گوتیت در حالت آمورف یا هیالین است. است. لیمونیت در 
اي ترمودینامیکی هاي که یک ترکیب شیمیایی با توجه به متغیر. فاز عبارت است از محدوده3

حالت پایدار خود را حفظ  Ehو  pHمحیط اطراف نظیر درجه حرارت، فشار، درصد وزنی، 
 شود.کند و به مادة دیگري تبدیل نمیمی
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دهد (شکل یاز خود نشان م 1یزوتروپیت ایزه خاصیپالر
12 .( 

 
ت ت در مرز فازها. در قسمیمونیل یمقدار کمت و ی، هماتEs1 ةسربار .11 شکل

 Pol+Ana×.5 ییشود. بزرگنمایمشاهده م یآهک يسمت راست فازها

 
 ۀنیت باال در زمینل با درصد مگنتیاسپ یتیو ساختار دندر Es4 ةسربار .12 شکل

 Pol+Ana×.  10 یی. بزرگنمایتیالیفا

را باید در  یآهن يهاسرباره يداریک پاینرالوژیاز لحاظ م 
ح کرد. با توجه به یتشر 3O2Fe-FeO-2SiO ییتاستم سهیس
ن ین ماده در حیتوان چنین گفت که ایم CaOرات درصد ییتغ

ن آوردن درجۀ حرارت به ییت ذوب براي کمک ذوب و پایفعال
ستم ین مورد سیمواد کورة ذوب اضافه شده است. با توجه به ا

ن مسئله مد نظر یح ایز براي توضین 3O2Fe-FeO-CaO یتعادل
 يهان نکته که در گذشته سربارهیقرار گرفته است. با توجه به ا

                                                           
هایی که در جهات مختلف کریستالوگرافی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یکسان . کریستال 1

هایی زیر میکروسکپ با نور نین کریستالشوند. چمی دهند ایزوتروپ نامیدهاز خود نشان می

رفته یکار مات ذوب و استحصال بهیعمل يکه برا يدارآهن
دها یر اکسیآهک و سا يدار، مقدارآهن يهاکاتیلیشامل س

جۀ آن را که یشده و نتانجام ییایمیش يزهایتوان آنالی، مبوده
در اکثر  5O2MgO, MnO, CaO, Pر ینظ ییدهایوجود اکس

 یمعرف ییتاستم سهین سیانتخاب ا يبرا یلیهاست، دلسرباره
 کرد. 

ات ذوب سنگ معدن آهن، ین عملیکه در ح یهنگام 
لز ذوب ن فیو در تعادل با ا يآهن همراه با آهن فلز يهاسرباره

در  3O2Feصورت هن مذاب بیوجود در اـآهن م و شوندیم
ذاب ن میس به ایلیس يمقدار یطین شرایاگر در چن ،آیدمی

) مقدار یطور مصنوعچه بهط خارج یاضافه شود (چه از مح

3O2Fe  4( تیالید فایرا باعث تولی، زیابدمیکاهشSiO2Fe( 
آهک به  یکاته وقتیلیبات سیشود. با توجه به مقدار ترکیم

دا یش پیافزا )4O3Fe( یتیظرفمذاب اضافه شود مقدار آهن سه
د یاکس يداریس باعث پایلیتوان گفت سیرو منیکند، از ایم

د آهن یاکس يداریت) و آهک باعث پای(همات یتیظرفآهن دو
ها ن سربارهیکه در ا ییشود. از آنجایت) می(مگنت یتیظرفسه

ن برآورد یتوان چنیمل شده، یت تشکیت در کنار مگنتیالیاف
حرارت  ۀاین محدوده کنترل درج يکرد که در صنعت فلزکار

 يبراحرارت  ۀن مقدار درجیهمواره مورد توجه بوده است. کمتر
 د آهن و آهک دریس، اکسیلیس يادیکه درصد ز ییهاسرباره

 یال C1100°حدود  دارندخود  ییایمیحالت تعادل در بافت ش
°C1200 است . 

 ,I. Keesmann( یوجهسه یاگرام تعادلیبر اساس د 

 ةدهندلیتشک يتوان پاراژنز فازهای) م13 شکل() 1999
ه بستم، بدون توجه یسرباره را با توجه به درجه حرارت ذوب س

ان نش 89 محوطۀ يهادر سرباره یم و عناصر آلکالیمقدار کلس
 ).Krawczyk & Keesmann, 1988( داد

 يهاحرارتشود درجهیاگرام مشاهده مین دیآنچه در ا 
ات حد واسط ـبیدر رئوس مثلث و ترک یاصلب یسه ترک يداریپا

 شوند.رنگ دیده میپالریزه تغییر رنگ ندارند و به صورت تک
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بات بر یاین ترک یشده در بافت سرباره است. حوزة تعادللیتشک
 ستم متفاوت است.یحرارت موجود در سحسب درجه

 FeOشده و زهیستالیت کریووست ین فاز به صورت کانی، ا
 .است 3O2Fe %10شامل حداقل 

 3O2Alدر قبال ار حساس یک فاز بسیت به عنوان ینی، هرس
 يارین فاز در بسید. ایآید میژن باال در مذاب پدیفشار اکس

4O2Al2+Fe-( ت باالیبا مگنت ینلیمواقع به عنوان فاز اسپ

4O2
3+Fe2+Fe(  شود.میدر سرباره آشکار 

 )4SiO2Fa = Fayalit (Feآهن که  ۀکاتیلیفاز سه عنوان ، ب
 .ستایاح ةد آهن در کوریتول یاز مشخصات فاز اصل

 QTC = Quartz, Tridymit, Crystobalitياری، در بس 
ر ده یعنوان فاز اول ت بهیمیدیآهن فاز تر يموارد در تکنولوژ
 شود.میکنار کوارتز ظاهر 

 
 .3O2Al-FeO-2SiO Iستم (یدر س یمثلث ی. نمودار تعادل13شکل 

Keesmann, 1999ی) بر حسب درصد وزن 

 برایند

شده در افتی چند قطعه سربارة یهاي مقدماتدر بررسی
ذوب و استحصال  يوهلۀ اول وجود تکنولوژ در 089محوطۀ 

 يآن با توجه به کاربر ياژهایشود. آهن و آلفلز آهن ثابت می
مناسب  يعنوان فلزبه  یمین فلز در جوامع قدیاد ایار زیبس

                                                           
شود که فرمول شیمیایی هاي داراي شبکۀ کریستالوگرافی مشابه گفته می. ایزومورفی به کانی1

تبادل متفاوت دارند. به این دلیل که با توجه به تغییرات پارامترهاي متغیر ترمودینامیکی 
وجود آمدن فازهاي متفاوت پذیرد و باعث بهها صورت میها در بین شبکۀ کریستالها یا یوناتم

 ین ابزار کار و حتیو همچن یجنگ يبراي ساخت ابزارها
 یمیصنعتگران قداما  داشته است، یمهمگاه ینات جایتزئ

اژ مورد ین فلز و نوع آلیک استحصال ایتکن همواره با مشکل
چه  یینکه در چه دمای. ااندمواجه بوده نظر براي اهداف خاص

ن محصول همان یا ایآمده و آیدست من فلز به یاز ا یمحصول
د یتول ین روند صنعتیکنترل ا یمادة مورد نظر بوده، و چگونگ

توان به آن ینم یراحتاست که به یم سئوالیقد يایدر دن
 یآهن يهااین محدوده از نوع سرباره يهاپاسخ داد. سرباره

ن فلز با سرعت یاي ایاي این فلز است. روند احیاح يهاکوره
 یکروسکوپیشواهد آن در بافت م شده ویمار انجام یبس

 یتیظرفسهد آهن یشود. وجود فاز اکسیها مشاهده مسرباره
دهندة نشان یتیالیکس فایدر ماتر یتیساختار دندر با

) 2ƒO( ژنین فلز تحت فشار اکسیع ایون سریداسیاکس
موجود در بافت سرباره  یتین مدعا فاز مگنتیباالست. صحت ا

ت باال در ینل با درصد مگنتیاسپ یاست که به شکل نوع
وجود شود. ت دیده میینیت ـ هرسیمگنت 1یزومورفیستم ایس

کس یماتر یتیالیبافت فا یعبارتا بهیکاته آهن یلیس يفازها
 یتیاي مگنتین فلز به روش احیاي ایها نشان دهندة احسرباره

 يداریکاته باعث پایلیبات سینکه وجود ترکین ایبوده و همچن
شده است. یا میدر طول عمل اح یتیظرفد آهن دویاکس

هاي شیتوجه به آزمام و آهک با ید کلسیاد اکسیرات زییتغ
ا یدهندة کنترل در اضافه ها نشاندر بافت سرباره ییایمیش

د یات ذوب، به مذاب است. اکسین عملین ماده، حیکم کردن ا
ن آوردن نقطۀ ذوب داشته ییدر پا یار مهمیم نقش بسیکلس
شده ذوب استفاده مین ماده به عنوان کمکیا از قتیحقو در

 است. 

 يها در نمودارهان سربارهیا يریقرارگ ةبا توجه به محدود 
کاته) یلیبافت س وجود(با توجه به  3O2Fe-FeO-2SiOیتعادل

ب ی(با توجه به درصد آهک) در ترک 3O2Fe-FeO-CaOو 
 C1100°تا  C950°ن ید بیند تولیحرارت فرا ۀها درجسرباره

 شود.ین زده میتخم

اند ها در یک سیستم ایزومورفی اغلب داراي محدوده اختالط در حالت مذابشود. کانیمی
(Exsolution).  در چنین حالتی با توجه به سرعت سرد شدن و شرایط محیطی گاهی این

 آید. صورت پایدار در میر کنار یکدیگر بهفازها د
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 چکیده

و لزوم  هاي تاریخی از یک سوکیفی بازدید در محوطه يارتقا
هاي ناشی از حضور بازدیدکنندگان در کنترل و کاهش آسیب

طراحی مسیر  ةاهمیت ویژدلیل  ها از سوي دیگراین محوطه
نحوة ارتقاي کیفی بازدید بر . استهاي تاریخی در محوطه

جمله قدمت و از ،فرد هر محوطهبهخصوصیات منحصر اساس
به این  شود ومشخص مینوع مخاطب  و ها، دسترسیوسعت
مدت محوطه و شناخت بلند 1و پایش بررسیاجراي آن به  دلیل

 .دارد هاي جاذب بازدیدکنندگان نیازویژگی

میراث  ۀمحوطدر حفاظتی بازدید ـ مسیر هدایتی  طراحی 
تاریخی  ۀمجموع که براي اولین بار در ،جمشیدجهانی تخت

 در، ) و به اجرا رسید83-1380( انجام شدفضاي باز ایران 
و در مدت حضور خود در  1387تا  1385هاي سال ۀفاصل

در این زمینه در  هاییبررسیمیراث جهانی پاسارگاد  ۀمجموع
هاي با نقد وضع موجود، گزینه و، دادندمحوطه نیز انجام این 

. با توجه به اینکه مطرح کردندمختلفی براي مسیر پیشنهادي 
است،  ي فراوانهااجراي طرح مسیر بازدید نیازمند زیرساخت

 هايها شامل طرحپیشنهاد شد. این گزینه آنسه گزینه براي 
ورود به محوطه، حرکت در داخل آن  ةنحو ي در موردپیشنهاد

مدت مدت و بلندبراي دورنماي کوتاه واست  آنو خروج از 
ارتباط با مدت در هاي کوتاه و بلندطراحی شده است. گزینه

توان پس از آماده شدن اي که میبه گونه یکدیگر طراحی شده،
و نیاز به  استتر مدت را که سادهکوتاه ۀبستر مناسب، گزین

                                                           
 دکتري معماري *

 دکتري معماري **
1. Monitoring 

 ۀتغییرات کمتري در وضع موجود مسیر دارد، با تبدیل به گزین
سوم نیز در صورت احیاي راه شاهی  ۀ. گزیندادمدت ارتقا بلند

پارسه ـ پاسارگاد، در داخل محوطه قابل اجرا خواهد  ۀدر منطق
 بود.

یات جزئ ياجرابراي رویکردهاي مختلف  طراحی،پس از  
هاي سواره و که در بخششده،  پیشنهادمسیر بازدید 

ریزي بدون حصار هایی از مسیر پیاده شامل تسطیح و شنبخش
ختیار تواند به ابکننده بازدید، به صورتی که کننده استمحدود

خود در مسیر حرکت کند یا با خروج از مسیر به کشف 
مسیر  هاي دیگرمحوطه بپردازد. بخش درتازه  اندازهايچشم
 با ،دها قرار دارباغ شاهی و بین کاخ ۀکه در محوط ،پیاده

از الوارهاي  2ساختهپوششی متشکل از قطعات کوچک پیش
ها ل کاخداخ باستانیهاي هاي واقع بر کفچوب ساج، و بخش

ا ـپنبه و بوبــانی چــمی ۀاج با الیــس وبـپوششی از چ بانیز 
حرکت مسیر هاي ظریف در طرفین براي کنترل کشیطناب

 بیشترکه احتمال فرسایش است هایی بازدیدکننده در مکان
تخت یات این طرح شبیه مسیري است که اخیراً در . جزئاست

 اجرا شده است. جمشید

هاي از بررسی 3صورت تلفیقی به طرح بررسی اینروش  
هاي میدانی) اي تا سنجش(از مطالعات کتابخانه 4کمی و کیفی

 بوده است. 

طراحی مسیر، پاسارگاد، بازدیدکننده،  واژگان کلیدي:

 میراث جهانی، حفاظت. ۀمحوط

2. Modular 
3. Mixed method 
4. Qualitative and quantitative 
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 درآمد

، با جمشیدتخت هاي فضاي باز تاریخی پاسارگاد و محوطه
هاي طبیعی و در معرض فرسایش قدمت چندهزارساله،

ه کد. در ایام خاصی از سال (مانند نوروز) شیمیایی قرار دار
هاي ، امکان آسیبیابدمیافزایش تعداد بازدیدکنندگان بسیار 

هاي انسانی و فرسایش ناشی از حضور انسان نیز در این محوطه
پیامدهاي تخریبی آن آگاهانه یا  شود وبیشتر میپذیر آسیب

 . شودمیپذیر تحمیل گاهانه به این آثار ارزشمند و آسیبآنا

 جمشیدتخت ها در ترین این آسیبنمونه از عمده براي 
هاي تاریخی مدت ناشی از لمس حجاريثیر فرسایشی بلندأت

) 246: 1382(رحمتی و دیگران، کنندگان بازدید ۀوسیلبه
 ترددز ، خطرات ناشی ااین معضل. در پاسارگاد عالوه بر است

هاي بازدیدکنندگان با وسایل نقلیه در داخل محوطه و آسیب
 .کرداضافه  بایداحتمالی ناشی از آن را 

هاي ترین و نخستین راه کنترل آسیبمسلم است که مهم 
 ،است مردمعموم در حساسیت ایجاد آگاهی و  يارتقاانسانی، 

این دستیابی به به  همحفاظتی ـ اما طراحی مسیر هدایتی 
لذا این طراحی به صورت مشخص با دو  کند؛کمک میهدف 

 :گرفته استهدف عمده زیر صورت 

اي که سازي کیفیت بازدید به گونهبهینه )الف 
ان وسیع تاریخی، بتوانند در کمترین زم ۀکنندگان محوطبازدید

 ممکن مفیدترین بازدید را انجام دهند.
ي منفی ناشی کاهش و در صورت امکان حذف پیامدها )ب 

 از حضور بازدیدکننده براي محوطه.

ن موضوع، با باالرفتن یت ایطور که اشاره کردیم اهمهمان 
 ت.دکننده دوچندان شده اسیش تعداد بازدیها، و افزاوسعت محوطه

 اي متفاوتپاسارگاد، تجربه

 ،دیتخت جمشدکنندگان در یر حرکت بازدیمس یپس از طراح
که با  ،رانیا یخیتار يهامحوطهدر ن نمونه یعنوان نخست به

                                                           
در دورة مدیریت دکتر محمدحسن  1390تا  1384، اجرا از 1383تا  1381. طراحی از 1

 طالبیان

پایگاه میراث جهانی پارسه ـ پاسارگاد و  يتالش گروه معمار
 1د،یرس يبرداراد به اجرا و بهرهیت وقت بنیریمد يهاتیحما

 یراث جهانیم ۀر در مجموعیمس یبه سامانده گروهتوجه این 
 .شدپاسارگاد معطوف 

، موارد زیر به عنوان جمشیدتخت در طراحی مسیر در  
 طراحی در نظر گرفته شد: عوامل مؤثر در

 هاي محوطه؛دسترسی 

 هاي مختلف؛جایگاه محوطه در مقیاس 

 ها؛هاي ساخت کاخدوره 

 معماري و هندسی؛ هايظرفیت 

 هاي جاذب؛ظرفیت 

پرسشنامه  اجرايهاي آماري و مخاطب (بررسی هايویژگی 
 خارجی).بازدیدکنندگان داخلی و  براي

هاي این دو رغم شباهتبه کردیم،طور که اشاره همان 
به  ،این دو محوطه هاي شاخصمیراث جهانی، تفاوت ۀمحوط

ترین از مهمشود که منجر میتفاوت در راهبردهاي طراحی 
 :استها موارد زیر آن

ن دو یدکننده در این تفاوت حرکت بازدیترن و مهمیاول 
 آن، تاریخی آثار یوسعت پاسارگاد و پراکندگ به دلیلمحوطه 

وسعت  لیدل هه (بینقل ۀلیاستفاده از وس بهجه اجبار یو درنت
 نحوة تفاوت نیا است.د یاز بازد یحداقل بخش درمحوطه) 

ه در محوط یانسان يهابیاز آس يشتریب يها، به بروز گونهتردد
در . دارد ازــیاص نــخ ریتداباذ ــبه اتخ و شودیم رـمنج

که آثار  است ياصفه يرو کتشامل حربازدید د، یجمشتخت
 .قرار داردصورت منسجم ه آن کنار هم و ب

پیچیده است و همها درجمشید، که ترکیب کاخبرخالف تخت 
هاي جاذب بصري براي هدایت بازدیدکننده سازي ظرفیتشاخص

اد ـارگـپاس به تاکید و تمهید خاص در طراحی نیاز دارد، در محوطه
زمینۀ دشت و اها در پسـودن بیشتر بنـاخص بـدلیل شبه

اوت بازدید، که ــماهورهاي اطراف آن و همچنین مقیاس متفتپه
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گیرد، طراحی مسیر بخش اعظم آن با وسیلۀ نقلیه صورت می
 ). 1رسد (شکل تر و خواناتر به نظر میساده

این نوشتار، ابتدا در ادامه  نگارندگان ن توضیح مختصر،یبا ا 
ی یهاگزینه ادامه و در یرا بررس پاسارگاد وضع موجود محوطۀ
ر حرکت بازدیدکنندگان در محوطه مسی پیشنهادي در مورد

 . کنندیمطرح م

 
 مجاور يپاسارگاد و روستا ۀمحوط یکل يدورنما .1 شکل

 وضع موجود یبررس

ة شیو: نخست یمپردازمی موضوعدو  بهوضع موجود در بررسی 
 ةمیراث جهانی پاسارگاد و دوم نحو ۀدسترسی فعلی به محوط
 مختصربه صورت  اول دو مورددر هر  وحرکت در داخل محوطه 

آن  رو ب آوریمرا میهاي موجود ظرفیتنقاط قوت، ضعف و 
 .میکنیهاي نهایی را مطرح مطرح اساس

 ی به محوطهدسترس

ی اصفهان به اصل ةدسترسی به محوطه پاسارگاد از جاد ةجاد
سازي این شاخص برايمشاور طراح،  شود ویمشیراز منشعب 

ورودي  ۀنشانگذاشتن پیشنهاد ساخت گره ترافیکی و  ،ورودي
با انشعاب  ).6: 1387(دانشیان،  آن داده استة اصلی را در جاد

کیلومتري با گذر از روستاي  اصلی، مسیري چهار ةاز جاد
و سپس روستاي مادرسلیمان  کردشول و پلی واقع بر رود پلوار

رسد. میمیراث جهانی پاسارگاد  ۀبه ورودي فعلی محوط
ر منطقه ین عشایاطراف و همچن ياز روستاها يتعداد ساکنان

 يگردشگرر ین تداخل مسیکنند و اینیز از این مسیر استفاده م

و نیز اختالط  یکیبه لحاظ تراف ،ییهاینابسامان یو محل
ن روستاها با ة ساکنااتی روزمرـخدم يها و فضاهاياربرـک

 ).4تا  2 شکلکند (ایجاد می ،دکنندگانیآمد بازدورفت

 
 مجاور يروستاها یمحل یبا دسترس هدکنندیر حرکت بازدیتداخل مس .2 شکل

 

 
کردشول به  يعرض رود پلوار، تنها معبر از روستاکم يپل فلز .4 و 3 شکل

 شدپایین)  شکلتعریض ( 1391باال) بود که در سال  شکلمان (یمادرسل

به لحاظ بصري نیز اصالحاتی در نماي روستاي مادرسلیمان  
) الزم است، که مشرف به جادة 1385مهر و سلطانی، (عباسی

ورودي است، به طوري که نماي آن در شأن ورودي محوطه میراث 
 رییتغ بلندمدت در ریمس نیا است ممکن که جهانی باشد. هر چند
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 قسمت، نیا در )5پاسارگاد (شکل  موزة وجود لیدل به اما کند،
 گاندکنندیحرکت بازد یمعابر اصل وجز ن معبریهر حال ا در

 .است یساماندهو نیازمند  خواهد بود

 
 سلیمان نماي روستاي مادرطرح ساماندهی  .5 شکل

مسیر شود، طراحان موزه نیز دیده می 6همانطور که در شکل  
کننده پس از بازدید حرکتی پیشنهاد کرده بودند که در آن بازدید

ش و سپس به سوي دیگر واز موزة پاسارگاد به سمت آرامگاه کور
کرد. این سازة عظیم که در دهه پنجاه آثار محوطه حرکت می

خورشیدي توسط مهندس معمار حسین امانت طراحی و بخشی 
فیت خوبی براي از آن ساخته شد، در صورت احیا، ظر

کنندگان دارد و از نقاط قوت مجموعه به رسانی به بازدیدخدمات
 ).6آید و الزم است از آن استفاده شود (شکل شمار می

 موجود  دسترسینقاط قوت مسیر 

که به تعدادي از  ،به محوطه یر منتهیهاي مسیرغم نابسامانبه
کرد.  یپوشد چشمینبا هم ، از نقاط مثبت آنکردیمها اشاره آن

 :استر ین نکات موارد زیاز جمله ا

مطابق با  که اکثراً ۀاطراف محوط يبناها ۀارتفاع خفت 
، کمتر از چهار و یخیتار يهامحوطه 1 ۀم درجیضوابط حر

 .استمتر نیم

پاسارگاد  یخیتار ۀاطراف محوط يفضاها ةعمداختصاص  
 بر آثار يکشاورز محتمل راتیتأث رغمبه ، کهيبه مزارع کشاورز

بودن و  یعی، به لحاظ طبي، از نظر بصرنیر زمیموجود در ز
خصوص ارتفاع کوتاه به در فصول مختلف و  ییبایتنوع و ز

ن کاربردها در کنار یترها، از مناسبنین زمیپوشش گیاهی ا
 .است یخیباز تار يهامحوطه

 
ي مهندسین پاسارگاد و جایگاه آن در مسیر پیشنهاد ةجانمایی موز ۀنقش .6 شکل

 امانت و همکارانمشاور 

 یدر بخش يورود ةطرف جاد و درختان دو یاهیپوشش گ 
 ).8و  7 شکلرسد (یکردشول م ياز جاده که به روستا

 
 اطراف يخفته روستاها منطقه و ارتفاع یعیطب یاهیپوشش گ .7 شکل

 
 ي کردشولروستا در محل يورود ۀف بدنی، تعریاهیپوشش گ .8 شکل
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 داخل محوطهحرکت در 

 به محوطه یه شخصیل نقلیورود وسا

آثار  یپاسارگاد و پراکندگ یخیتار ۀوسعت محوط به دلیل
د از آثار مجموعه یبازد برايدکنندگان یموجود در محوطه، بازد

بوس استفاده ینیاز اتوبوس و م یو حت یشخص ياز خودروها
 کنند.یم

 ینیبشیبه محوطه، بدون پ یشخص ۀیل نقلین وسایورود ا 
 یخیآثار تار يبصر یکپارچگیمخدوش شدن  باعث توقف مکان

وارد  یکه با خودرو شخص یدکنندگانیبازد ی. از طرفشودیم
خود  ي، تا حد امکان خوروهایآگاهنال یدلشوند، بهیمجموعه م

 ین عبور و مرور و لرزش ناشیهم و کنندیک میرا به آثار نزد
 ). 11تا  9 شکل( شودیم یخیآثار تار آسیب بهاز آن، باعث 

 

 

 
 یخیتار ۀن به عرصیسبک و سنگ یشخص ۀیل نقلیورود وسا .11 و 10 ،9 شکل

 1386ها تا قبل از سال پاسارگاد و تا نزدیکی کاخ

که بر همین اساس و به  کنیممیاشاره  هاي بعدبخش در 
منظور هدایت موقت جمعیت عظیم بازدیدکنندگان نوروزي در 

، به کوشش نگارندگان مسیر هدایتی و 1386سال 

مناسب از بناها و با استفاده از  ۀبا فاصل هاي موقتپارکینگ
دلیل  به وکشی در داخل محوطه تعریف و تعبیه شد طناب

 ).21و 20 ند (شکله باقی ما، در محوطپاسخگویی مناسب

هاي قبل، بدون توجه ر ســوارة نادرست در دههیف مسیتعر

  یو هندسۀ باغ شاه یاالرضبه آثارتحت

، دیتخت جمش ۀمحوط يورود ةز مانند جادین یاره فعلر سویمس
شده و احتماالً ساله احداث 2500 يهاجشن ییدر زمان برپا

ف یتعر یدر مورد چگونگ شدهر، باعث ین مسیعجله در احداث ا
 يهاسال .پژوهشی انجام نشود ،و مصالح ، به لحاظ شکلآن

ات یو عمل ییهوا يهاعکس یر، بررسین مسیبعد از احداث ا
باغ  يهاآبراهه، یشاه يهاو کاوش باغ يک و حفاریزیژئوف
 . کردرا آشکار  یشاه

 :داردر آسفالته چند اشکال عمده ین مسیا 

 صرفاً بر اساسکه  ،ر (آسفالت)ین مسیمصالح پوشش ا 
چ ی، هانتخاب شده احتماًال سرعت اجراحرکت و  یراحت

که یدر حال ،با محوطه تاریخی پاسارگاد ندارد يبصر یهمخوان
 یمهم یخیتار يدر مجاورت بناها یات عمرانیعمل ياجرا

همچون پاسارگاد، مستلزم استفاده از مصالح خاص متناسب با 
 ).13 و 12 شکل( استآثار 

ب و ید تخریها، موجب تشدآبراهه ير از رویعبور مس 
شده و از  یهخامنش يهمتایو ب یین آثار استثنایش ایفرسا

 ناخوشایند است.ز ین ينظر بصر

خطوط به شکل  ی، کهباغ شاهپالن  ۀهندس توجهی بهبی 
ر یمس شدهباعث  ست،هابا اضالع کاخ يباً موازیعمود برهم تقر

نظر  سهولت حرکت مد در آن فقطکه  ایجاد شودشکلی منحنی
 است. بوده

 گردش در محوطه 

با توجه به اهمیت جهانی آرامگاه کوروش ورودي در نظر گرفته 
شد و شده در گذشته براي محوطه از این نقطه عطف آغاز می

حتی اکنون اکثر بازدیدکنندگان این محوطه تاریخی را با این اثر 
 قی از دیگر آثار موجود در مجموعه ندارند.شناسند و آگاهی دقیمی
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ۀ توجه به هندس بدون آگاهی وها آبراهه ير سواره از رویگذر مس .13 و 12 شکل
 یباغ شاه پالنی

 شکلطور که در د از آرامگاه کوروش، همانیپس از بازد 
و محوطه  يمظفر يبه سمت کاروانسرا مسیرشود، یده مید 14
ل یدلهز بین صفه نی. اگرددمیتل تخت  ۀتًا صفیها و نهاکاخ

و انباشته شدن  يمتماد يهاخاك در سال پنهان ماندن زیر
خود را از  یاصل ي، نماآن ياهدر مجاور بدنه يحفار يهاخاك

کند. یرا جذب نم يعاد ةدکنندیدست داده و در نگاه اول بازد
 ؛دهدتوالی معمول بازدید از محوطه را نشان می 14 شکل
بازدید عمومی قرار گرفته  ةمقدس نیز خارج از محدود ۀمحوط
 ترتیب شامل آثار زیر است:). این بازدید به14 شکلاست (

ش بزرگ، کاروانسراي وورودي محوطه، آرامگاه کور 
ها، کوشک، پل، آبراههها (باغ شاهی و کاخ ۀمظفري، مجموع

تل  کاخ اختصاصی، کاخ بارعام، کاخ دروازه)، آرامگاه کمبوجیه،
 مقدس. ۀتخت، محوط

 هاي باالدستطرح

هاي پیشنهادي در ثر در طراحی، توجه به استراتژيؤاز عوامل م
هاي حائز اهمیت هاي باالدست منطقه است. از جمله طرحطرح

که  است )2: 1382(پارهاس،  طرح جامع پارسه ـ پاسارگاد
پاسارگاد در  ۀهاي آن براي محوطپالن شماتیک استراتژي

 شود.می دیده 15 شکل

 
 پاسارگاد یراث جهانیم ۀدر محوط گردشوضع موجود  .14 شکل

 
 پالن شماتیک طرح جامع پارسه ـ پاسارگاد، مهندسین مشاور پارهاس .15 شکل

مختلف به مرکزیت محوطه، عرصه  ةاین طرح چند حوز در 
عالوه  هاي مختلف،و دسترسی در نظر گرفتهو حرایم مجموعه 

اجراي آن  شده وبینی بر دسترسی فعلی، براي محوطه پیش
باره است. این  نیازمند بسترسازي و در نظر گرفتن تمهیداتی در

الزم براي هرگونه طراحی از جمله طرح مسیر بازدیدکننده 
 .توجه شودهاي مصوب باالدست نیز طرح است به راهبرد

 خلی محوطهمسیر دا ۀیاول يهانهیشنهاد گزیو پ یطراح

 هاي مطرح کردن گزینهپس از بررسی وضع موجود، طراحان به 
 پردازند. پیشنهادي براي مسیر داخل محوطه می
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اجراي هر مسیري با ورودي و خروجی خاص نیاز به  
زیرساخت، تغییرات و مقدماتی دارد که ممکن است در 

د، ـکنوار ـر را دشــرین مسیـمدت دستیابی به بهتکوتاه
جمشید، براي پاسارگاد نیز ر تختـمانند مسیاین بنابر

مرور و مدت پیشنهاد شد تا بهمدت و بلنداهـکوت ايـهگزینه
صورت تدریجی، مقدمات اجراي مسیر نهایی آماده و با توجه به

که ممکن است به  ،به سکونت افراد محلی، از تغییرات ناگهانی
 .دوشپرهیز  ،نارضایتی ساکنان نیز بینجامد

پس از بررسی وضع موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف  
نگارندگان و طراحان پیشنهاد  رامسیر موجود، سه گزینه 

پیشنهادي  ۀتوضیحاتی در مورد این سه گزین ادامهدر  کردند؛
 .آوریمبه اختصار می

عنوان شاخصه و نقطۀ عطف  نۀ اول: آرامگاه کوروش بهیگز

 مجموعه

ق ی، ورود و خروج از طریفعل ریمطابق با مس ،رین مسیدر ا
دکننده در بدو یرد و بازدیگیمان صورت میمادرسل يروستا

ن مجموعه یعنی ین عنصر ایترورود به محوطه با شاخص
 ۀو پس از بازدید از بقی شودمیرو هآرامگاه کوروش بزرگ روب

 گرددمیآثار دوباره براي خروج از محوطه به آرامگاه کوروش باز 
 ).16 شکل(

 
 ۀپیشنهادي اول براي حرکت در داخل محوط ۀپالن شماتیک گزین .16 شکل

که  ،عطف مسیرهرفتن آرامگاه کوروش به عنوان نقطبا در نظر گ، پاسارگاد
 .شودبازدیدکننده در بدو ورود با آن مواجه می

ر نقطه ین مسی، اکردیمگونه که اشاره البته همان 
 ، از جمله:دارد ییهاضعف

 آن،روستاها با  یدسترستداخل  
 دیدند پس از یبازد ۀادام به يعاد ةدکنندیبازد عالقگیبی 

 هاي محوطه،، به دلیل بی اطالعی از سایر جاذبهآرامگاه

 ر ورود و خروج.یتداخل مس 

ن ین موارد، با توجه به امکانات وضع موجود، ایا همۀ رغمبه 
تا  بهسازي وو  يبازنگر بایدمدت، ر کوتاهیر به عنوان مسیمس
رد یاطراف صورت گ يهانیزم يکه آزادسازاستفاده شود  یزمان
 .شودر فراهم یمس یر اساسییتغ يمناسب برا ۀنیو زم

 ؛ ورود به محوطه از کاخ دروازه یخیتار ینه دوم: توالیگز

ورودي  ةعنوان درواز کاخ دروازه به ۀنظری ۀبرپای ،رین مسیدر ا
 یاصل ةدکننده پس از ورود از جادیبازد ،پاسارگاد ۀمجموع

قبل از وارد شدن به  ،پاسارگاد ةراز ـ اصفهان به جادیش
از  شود، کههدایت می یمیمستق یر اختصاصیمس بهروستاها، 

 یعنیمجموعه،  یخیتار يو از ورودگذرد کشتزارها میان یم
ها اول، کاخ ۀشود. در وهلیبه محوطه وارد م ،کاخ دروازه يبنا

 دیآرامگاه کوروش بازد را تماشا و در خاتمه از یشاهو باغ 
 ).17 شکل( کندمی

 
پالن شماتیک گزینۀ پیشنهادي دوم براي حرکت در داخل محوطۀ  .17شکل 

عطف مسیر در ابتداي با در نظر گرفتن کاخ دروازه به عنوان نقطه ،پاسارگاد
 ورود
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 :استر یموارد ز ن طرحیاز نکات مثبت ا 

 ةعنوان دروازه(با قبول کاخ دروازه ب یخیتار یب توالیترت 
 ،پاسارگاد) ۀمجموع

 ،ر روستاهایر ورود به محوطه از مسیمس ییجدا 
 ،ر ورود و خروج از محوطهیمس ییجدا 
د از آرامگاه یر و بازدیمس ۀادام براي یکاف ةزیجاد انگیا 

 خاتمه بازدید،کورش در 

 گاد. ر با طرح جامع پارسه ـ پاساریمس یخوانهم 

پاسارگاد و پارسه؛  ةدهندارتباط یخیر تاریسوم: مس ۀنیگز

 ورود به محوطه از تل تخت

 علیرضااد یجامع پاسارگاد از زبان زنده يدر کتاب راهنما
 است:آمده ن یچن يشاپورشهباز

وند ید و شوش پیبه تخت جمش یپاسارگاد را راه شاه... « 
 ۀراه را در جلگ نیگران، آثار ایداده است. هرتسفلد و دیم

شده و از مغرب تل تخت یاند که از شمال وارد مافتهیمرغاب 
کراست یآمده و سپس یگذشته و به کنار آرامگاه کوروش میم

ن راه به طرف شرق کشانده یده. بعدها ایرسیم یبه تنگ بالغ
راز از سمت یاصفهان ـ ش یشاه ةکه جاد ياشده است، به گونه
پلوار به جنوب و  ۀمشرق رودخان يترلومیشمال، از دو سه ک

 یبالغ ۀبه تنگ یشده و در جنوب شرقیر میسراز یجنوب شرق
 ). 56-57: 1379شهبازي، شاپور( » ده است.یرسیم

عبور راه ارتباطی پاسارگاد به پارسه از  ةدین ایبر اساس هم 
 یسوم ۀنی، گزیتنگ بالغ ـآرامگاه کوروش  ـمحور تل تخت 

از سمت تل تخت در آن بازدیدکننده ف کرد که یتوان تعریرا م
با گذر از آثار مختلف محوطه، از کنار آرامگاه کوروش  ،وارد و
 ).18 شکل( شودمیخارج 

 بندي طراحی مسیرجمع

عنوان  را به یکی بایدتاً ینها يشنهادیپ یکل يرهایان مسیاز م
 ظرفیت، عالوه بر شناخت مسئلهن ی. اکردانتخاب  ییر اجرایمس

، يشنهادیپ ۀگانسه يرهایک از مسیو نقاط قوت و ضعف هر 

مثال، هر  برايدارد.  یز بستگیط و امکانات موجود نیبه شرا
در  یفعل ينسبت به ورود ير ورودیر مسییچند ممکن است تغ

 آنشدن  یباشد، عملداشته  ییهاتیدوم و سوم، مز يهانهیگز
 . نیاز دارداطراف  یتملک اراض براياد یز ۀنیبه صرف زمان و هز

تخت ر در یل، مشابه آنچه در انتخاب مسین دلیبه هم 
عنوان  را به يریتوان مسیز مینجا نیصورت گرفت، در ا دیجمش

ط یپس از تحقق شرا ،و اجرا کرد یمنطبق با امکانات فعل ریمس
 ر و ارتقا داد.ییرا تغ آنبهتر،  يرهایمس يالزم برا

 
 ۀپیشنهادي سوم براي حرکت در داخل محوط ۀپالن شماتیک گزین .18 شکل

 ، با در نظر گرفتن تل تخت به عنوان نقطه شروع مسیرپاسارگاد

میراث جهانی  ۀدکننده در محوطیر حرکت بازدیمس ياجرا

 پاسارگاد

مسیر دسترسی  در موردپیشنهادهاي مختلف بررسی پس از 
بود الزم مدت، از کوتاه تا بلند آنبه محوطه و حرکت در داخل 

 شود.  مشخصاجراي مسیر در داخل محوطه  ةیات و نحوجزئ

ر داخل محوطۀ پاسارگاد طوالنی است و اکنون حدود یمس 
آثار داخل محوطه  یل پراکندگیدل لومتر طول دارد و بهیک 4

مودن ین آثار، بازدیدکننده ناچار به پیان ایم یو فاصلۀ خال
در صورت تحقق صورت سواره است. البته ر به یاز مس یبخش
اه ـ یهاي گازمند بررسیی، که نیشاه اي باغیۀ احینظر

تر به رها کوتاهین مسیحدي اگسترده است، تا یشناختباستان
 نظر خواهد رسید.
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در محوطه، در  یر و جهت حرکت کلیتفاوت مس رغمبه 
ر یمس یر و خطوط کلیات مسی، جزئيشنهادینۀ پیهر سه گز

ود ها از الگوهاي موجآن یدر طراحتطابق بسیار دارد، زیرا 
ر را به یر مسیین مسئله، تغیدر محوطه استفاده شده و ا

تر مدت، آساناقتضاي فراهم شدن بستر مناسب در بلند
 کند.یم

یات اجرایی، سه گونه مسیر در ئبه طور کلی به لحاظ جز 
 :شودمیداخل محوطه تعریف 

 ؛مسیر سواره )الف 
 ؛بناهامسیر پیاده بین تک )ب 
 ها.مسیر داخل کاخ )ج 

 مسیر سواره) الف

مدت جلوگیري از ورود سیاست کلی طراحی در بلنداساس 
شخصی به داخل محوطه است. این کار در  ۀوسایل نقلی

هاي تاریخی و میراث جهانی بسیار معمول است و به محوطه
منظور حفاظت از مجموعه و همچنین آسایش بازدیدکنندگان 

 ).19 شکلگیرد (صورت می پیادهبازدید 

 بازدید محوطه برايسازي براي آماده 1385در پایان سال  
نوروزي، با طراحی نگارندگان، پارکینگی در نزدیکی  تعدادپر

سکوي آرامگاه کوروش و پارکینگ دیگري قبل از ورود به 

باغ شاهی (در کنار کاخ اختصاصی) با تسطیح زمین و  ۀمحوط
کشی محدود طناب باحرکت خودروها مسیر ریزي آماده و شن
 استها موجود کشیها و طنابکه هنوز هم این پارکینگ شد،

 ).23تا  20 شکلو کارایی دارد (

روش این ها به از نقاط مثبت تعریف مسیرها و پارکینگ 
 به این ترتیب. استتظاهر بصري در محوطه  نداشتنسادگی و 

در  را هاي پیشنهاديمقدمات اجراي مسیر کمکمتوان می
 محوطه فراهم کرد.

 هاکاخ از خارج ةمسیر پیاد )ب

ها، حوزة مسیرهاي پس از اتمام مسیر سواره در پارکینگ
هاي ترین بخشاز مهم شود، کهپیادة خارج از آثار شروع می

. این هاي باغ شاهی استها و کوشکمسیر بین کاخ آن
باغ هاي آبراههو همچنین بقایاي تجمع آثار  دلیل هب بخش

اده یصورت په ، بینیرزمیاحتمال وجود آثار ز یو حت یشاه
باره ضرورت اول برچیدن در این شود. ینظر گرفته م در

هاي دوهزار و پانصدساله مسیرهایی است که در دوران جشن
ریزي شده است. زنی آسفالتعجله و بدون بررسی و گمانهبا

هاي دة پیشنهادي منطبق بر نقشهشکل زیر مسیر پیا
) 8: 1382شاهی (بوشارالو دیگران،  ژئوفیزیک محدودة باغ

 ).24دهد (شکل را نشان می

 
 1386پارکینگ در نزدیکی سکوي آرامگاه کوروش کبیر و ایجاد مسیر پیاده به سمت آن، نوروز  .19 شکل
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 1386هدایت و جلوگیري از تداخل تردد دوطرفه داخل محوطه، نوروز  برايکشی طناب بامسیر خودروها  مشخص کردن .21 و 20 شکل

   
 1386سازي پارکینگ کنار کاخ اختصاصی، نوروز ریزي و آمادهتسطیح و شن .23 و 22 شکل

 
 مجموعهبا توجه به هندسه  باغ شاهی ۀداخل محوط ادهیر پیشنهاد مسیپ .24 شکل
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ریزي و شن بایات پیشنهادي براي تعریف مسیر پیاده، ئجز 
که بازدیدکننده دسترسی خود را به صورتی ،بدون حفاظ است

اسی یا کشف ـعک برايپیدا کند و در صورت تمایل بتواند 
در  را مختلف آزادانه زوایايِ مختلفِ حرکت ازهاياندچشم

 .امتحان کندمحوطه 

بین بناهاي باغ  ةطور استثنا، بخشی از مسیر پیادهاما ب 
تخت هاي یاتی شبیه آنچه بین کاختوان با جزئشاهی را می

الوارهاي چوبی مدوالر  بااجرا کرد: ه انجام گرفت جمشید
و  زیرزمینحفظ اثار  برايپیوسته و با محافظ طناب که همبه

و محدود  مشخصگردش بازدیدکننده را مسیر روي زمین، 
ها، حدود ن کاخیر بین مسیطول کل ا ).26و  25 شکلکند (می

 .استمتر  3متر و عرض پیشنهادي آن  1180

 

 
 جمشیدتخت ها بر روي صفه فرش الوارهاي چوبی بین کاخکف .26 و 25 شکل

 هاداخل کاخ ةمسیر پیاد )ج

 برايمتر)  2و عرض  190طول حدود با (  کوتاهاین مسیر نسبتاً
هاي اختصاصی، بارعام و حرکت بازدیدکننده در داخل کاخ

 . در نظر گرفته شده استدروازه 

ها، دلیل وجود کف سنگی اصلی هخامنشی در این کاخ به 
فرش چوبی از چوب ساج به ضخامت ، کفجمشیدتخت مانند 

متر  2متر و طول سانتی 7متر و عرض حدود نتیسا 5/2
براي سهولت اجرا و دوام بهتر بهتر است شود که پیشنهاد می

هاي حدود یک تا دو متر آماده و در محل این قطعات در مدول
کاهش سایش  برايدالیل مشابه و  شود. بهبه یکدیگر متصل 

مت به ضخا ايالیه الزم استمدت، زیر این مسیر در بلند
ها و کف سنگی صنعتی بین چوب ۀپنبمتر از چوبسانتینیم

 ).28و   27 شکلگیرد (بقرار 

 

 
 جمشیدتخت  ۀها روي صففرش چوبی داخل کاخیات کفجزئ .28 و 27 شکل
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  برایند

رسانی هدایتی و اطالع ـ با توجه به اهمیت و نقش حفاظتی
موفق  ۀهاي تاریخی، و پس از تجربطراحی مسیر در محوطه

این در ، جمشیدتخت  ۀطراحی و اجراي مسیر بازدید در محوط
ۀ نوشتار به صورت خالصه به بررسی و نقد مسیر فعلی محوط

، و در قالب سه پیشنهاد میراث جهانی پاسارگاد پرداختیم
ولی هماهنگ، مسیرهایی براي دسترسی به محوطه و  گانهجدا

 .کردیمگردش در داخل آن پیشنهاد 

در  ،مسیر ۀترین گزینراي بهترین و کاملـکه اجا ـاز آنج 
ایی ـهاد، با چالشـارگـاي به قدمت و وسعت پاسهـوطـمح
روست و نیاز به فراهم کردن بستر مناسب و امکانات و هروب

مدت دارد، پیشنهاد نگارندگان در بلند هاي فراوانزیرساخت
مدت و سپس یک) در کوتاه ۀترین مسیر (گزیناجراي ساده

 .استنهایی  ۀآن به گزین يارتقا

 از: است طور خالصه عبارتمسیرهاي پیشنهادي به 

داشتن  کوتاه مدت که شامل نگه ۀاول یا همان گزین ۀگزین 
مسیر دسترسی و ورودي و خروجی فعلی است و کمترین دخل 
و تصرفات را در مسیر موجود دارد. در این مسیر، با گذر از پل 

عطف روستاي مادرسلیمان، بازدید از نقطهواقع بر رود پلوار و 
شود و پس از میمجموعه یعنی آرامگاه کوروش بزرگ آغاز 

در محوطه و بازدید از آثار نهایتًا به همین نقطه ختم  گردش
 شود و خروجی نیز از همان محور ورودي است.می

کاخ « ۀمدت، بر مبناي احیاي نظریبلند ۀدوم یا گزین ۀگزین 
است.  »پاسارگاد ۀورودي تاریخی محوط ةعنوان درواز دروازه به

قوت این گزینه، امکان جداسازي مسیر ورودي از روستاي  ۀنقط
تداخل  اجراي این مسیر زیراکردشول و قبل از رود پلوار است، 
از میان خواهد برد. از  را تردد روستاییان و بازدیدکنندگان

ت حرکتی طرفی جداسازي ورودي و خروجی بسیاري از مشکال
 .کندسال برطرف می دیبازدخصوصاً در مواقع پررا 

 ها آمدهدر آنسوم بر مبناي اسناد تاریخی است که  ۀگزین 
وش متصل ـو ش جمشیدتخت اد را به ـارگـکه پاس ،اهیـراه ش

 آثار، نهایتاً  ۀبا گذر از مجموع ،و آغازاز کنار تل تخت  کرده،می
سوم هم  ۀشده است. این گزینمی تمامش واز کنار ارامگاه کور

راه شاهی در مقیاس منطقه  يمدت در صورت احیادر بلند
 تواند مورد استفاده قرار گیرد.می

مختلف نیز براي اجراي  ةحوز دو پس از طراحی، نهایتاً 
 شود: مسیر در پاسارگاد تعریف می

هاي باغ شاهی که با قطعات داخل کاخدر  پیاده: ةحوز 

گیر از چوب پنبه ساخته ضربه ۀساج و یک الی مدوالري از چوب
 شود.می

 شود: حوزه پیاده بین آثار که خود به دو بخش تقسیم می 

 ،باغ شاهی قرار دارد ة. بخشی از آن که در داخل محدود1 
حاکم بر مجموعه و همچنین وجود آثار و  ۀدلیل هندس به

ه کنترل بازدیدکننده ب برايها، آبراههنشده و بقایاي حفاري
هاي فرشی از الوارهاي چوبی و با طنابصورت کف

 شود.مسیر پیشنهاد می ةکنندمحدود

که در  ،هابین کاخ ةاجراي بخش دیگر مسیر پیاد براي. 2 
 ةدهندواقع اتصالهاي شاهی قرار دارد و درباغ ةخارج از محدود

ردن مسیر ، جمع کستبناهاها با تکمسیر سواره و پارکینگ
 پیشنهادریزي آسفالت موجود و به جاي آن، مسیري با شن

با آثار زیرزمینی و  را شود که کمترین تداخل فیزیکیمی
. براي داشته باشددر محوطه  را همچنین کمترین تظاهر بصري

(مگر در موارد خاص) استفاده از  عامصورت  این مسیر به
کننده در صورت دیدشود تا بازها پیشنهاد نمیکشی لبهطناب

تمایل بتواند آزادانه در محوطه حرکت کند و امکان کشف 
 عکاسی یا درك بهتر آثار داشته باشد. برايرا  انداز جدیدچشم

براي این حوزه پیشنهاد استفاده از طراحان  سواره: ةحوز 

هاي واگندهند. درصورت امکان وسایل نقلیه عمومی را می
هاي است که در بسیاري از محوطهاي بهترین گزینه متحرك

ازدحام سال مانند تاریخی جهان کاربرد دارد. براي مواقع پر
بیشتري را در خود  تعدادهایی که نوروز نیز استفاده از سرویس

طبقه با یا بدون هاي توریستی دودهند (مانند اتوبوسجاي می



 
 
 

 
 

 
وط

مح
در 

 ۀ
اد

رگ
سا

 پا
ی

هان
 ج

ث
را

می
  

190 

 

د
دی

از
ی ب

ظت
فا

 ح
ی ـ

ایت
د

 ه
یر

س
ی م

راح
 ط

 

. چند سال است که در ایام عید از استسقف) راه حل خوبی 
حمل مسافران از آرامگاه تا تل تخت  برايهاي عمومی بوساتو

هایی در هاي سواره نیاز به پایانهشود. این حوزهاستفاده می
هاي اضطراري که در نوروز مانند پارکینگ ،نقاط مختلف دارند

و هنوز هم از  هدر کنار آرامگاه و کاخ اختصاصی آماده شد 86
 شود.ها استفاده میآن

 شرایط اقلیمی و توپوگرافی محوطه، در اختیاربا توجه به  
ثار نیز مندان بازدید از آهاي براي استفادة عالقهقراردادن دوچرخه

 گزینۀ مناسب و جذابی در کنار مسیر سوارة اصلی خواهد بود.

 سپاسگزاري 

وسیله مراتب قدردانی خود را از طراحان و نگارندگان بدین
راهنمایی علمی و اجرایی دلیل  به ،حسن طالبیانمحمد

اعالم  ،انی پاسارگادـمیراث جه ۀوطـراحی مسیر در محـط
میراث  ۀمجموع کارمنداندارند. همچنین از کارشناسان و می

 ،مدیریت وقت مجموعه ،ویژه حمید فداییجهانی پاسارگاد، به
محتویات این نوشتار و همچنین  کردن آمدبازخوانی و روز براي

در اختیار گذاشتن و دلیل همکاري صمیمانه  بهفرزانه گرامی از 
 .کنیماطالعات و اسناد آرشیوي تشکر و قدردانی می
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 1چکیده

اش یو عناصر اصل هایژگیبا تمام و یرانیباغ ا در پاسارگاد
 ان باغیمدربا ابعاد خاص  یشاهباغ هندسۀ کند. خودنمایی می

هاي بعد در دورهاستفاده از آن که  ياوهیبه ش بزرگ پاسارگاد،
رامون باغ یپ یسنگ يها، آبراههها، حوضچهیابدمیز تداوم ین

باغ بزرگ پاسارگاد ن حصارِ گرداگرد یها همچنو کوشک یشاه
خلق اي همه بر اساس شیوهرد، یگیز در بر میکه آرامگاه را ن

مگاه آرا، انمورخ گفتۀ تا آن زمان نظیر نداشته است. بهکه  شده
 م واقع بودهرخ یبزرگ و دشت یان باغیکوروش در م يهاو کاخ

لوار از رود پ سرچشمه گرفتهمتعدد ) يها(آبراهه آبگذرهايکه 
 ،سبزسر يبایز ۀن محوطیا .کرده استیراب میس ها راآن

بوده و  یرانیا يسازباغ ياین بقایتریمیاز قد، پاسارگاد بوستان
 مانده است. یآن باق يهاآبراههاز  یبخش فقطاکنون 

را بررسی و  مقاله ساختار باغ شاهی پاسارگاددر این  
ایم. در مورد نحوة طراحی و معماري آن را توصیف کرده

ه احداث باغ پاسارگاد نظریات گوناگون وجود دارد. رسیدن ب
شده، بازدید ات مطرحینظر نهایی در این مورد با بررسی نظر

ت و بررسی میدانی باغ پاسارگاد و مشاهدة شواهدي تحقق یاف
که حاصل فعالیت چندین ساله در پایگاه میراث جهانی 

 پاسارگاد است.  

باغ پاسارگاد و مجموعه  این نظر حاصل شد کهنهایت در 
فرد از ماندگارترین بهت و منحصرهاي آن با طرحی متفاوکاخ

و به  استسازي ایرانی باغ ۀابداعات هخامنشیان و اولین نمون
هاي سازي این سرزمین و کشورباغ ةصورت الگو در شیو

 است.شده همجوار استفاده 
                                                           

 کارشناس معماري پایگاه میراث جهانی پاسارگاد *

باغی، هارپاسارگاد، باغ شاهی، باغ ایرانی، چواژگان کلیدي: 

 ، پردیس.آبراهه

 درآمد

 ،انیهخامنش یتخت شاهنشاهین پایبه عنوان اول ،پاسارگاد
. باغ و د بودیجد یع قدرتیسر گیريشکلن گواه بر یترمهم

 بهوروش بزرگ ل کیتما دهندةنشانهاي پاسارگاد بنامجموعه
اصر عن یبیعظیم او و اولین نماد هنر ترک یاعالم آغاز شاهنشاه

 یژگیالبته با و ،یباستان يهامعماري گوناگون از تمدن
د استروناخ یوی. داست ،یفرد و خاص هنر هخامنشهبمنحصر

 يدر ابتدا يهنر يهاتیفعال ينماتمام ۀنیگوید: پاسارگاد آمی
 ).1379هخامنشی است (استروناخ،  یشاهنشاه

ر تاریخ ترین فضاهاي معمارانه از ادوار کهن دباغ از مهم 
همواره مورد توجه پادشاهان و مردمان این سرزمین  وایران 
پاسارگاد وجود باغ شاهی  ۀهاي خاص مجموعاز ویژگیو بوده 

با تمام  یرانی، باغ ادر پاسارگاد .هاي آن استکاخ ۀو مجموع
کند. توجه خودنمایی می آن معماري یو عناصر اصل هایژگیو

آب، باد، خاك و دین زرتشت (به عناصر مقدس چهارگانه در 
آتش در ایران باستان) و استفاده از آن به صورت مفهومی در 

به همراه  یشاهباغ ی، الگوي هندسهاي معماريساختار
بزرگ پاسارگاد،  ان باغیهاي سنگی آن در مآبها و راهکوشک

ها کاخ باغ و ۀنحوة توزیع و تقسیم مناسب آب در داخل مجموع
هاي معماري با طبیعت از جمله ناصر و ساختارو ترکیب ع

ادر در ـوان الگویی مـاغ را به عنـاست که این ب یهایویژگی
 Nomination of theکند (سازي ایرانی مطرح میباغ

 ** کارشناس ارشد کامپیوتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد
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Persian garden for inscription on the world 
heritage list, 2010.( 

 معنا و مفهوم باغ

ش، یسال پ 3000 حدودکه  دهدنشان می یونانیمورخان  آثار
 ةاحاطه کرده بود و واژ ان را باغیرانیشتر ایب يهارامون خانهیپ

به کار ها رامون خانهیپ يهااغـبه همان باره ـدر اشس یپرد
ن یو ا ز سرمشق شدیر ملل نیسا يعداً براوه بین شیا رفت.می
که امروزه در  يبه طور را به همراه خود برد، یفارس ةواژ

ر به کار ییتغاندکی با  يفرانسو و یانـونی دیگر چون يهازبان
  رود.می

چنین آمده  »سیپرد«واژة  یدربارة معندهخدا  نامهدر لغت 
(پارادائزا) به  ياست مأخوذ از زبان ماد یس لغتیپرد«: است
و فردوس  یز فارسین لغت است پالیباغ و بستان و از هم یمعن

 ). 1377(دهخدا، » (معرب)

، مرکب از دو ن واژه که در اوستا دوبار به کار برده شدهیا 
انباشتن و  یبه معن daezaرامون و یپ یبه معن pairi، جزء

رامون یپ يکارو گل يکاردرخت یهم به معن با ، ودنیوار کشید
شده و در  »زیپال« تبدیل به ين واژه در پهلوی. ااستساختمان 

ان و بعد یاست. در دورة هخامنش هم به کار رفته يدر یفارس
بزرگ و باشکوه  باغ يشماریران بین ایاز آن در سراسر سرزم
مورد توجه  ه وروز وجود نداشتونان آنیوجود داشته، که در 

را آن  یفارس ةو واژ هگر کشورها قرار گرفتیمردم آن سامان و د
ن واژه در یونانی به صورت یروزه اند. اماهز به کار بردین

paradises به صورت  یسیو در انگلparadise یبه معن 
 يبه معنا »وهشت«ا یشود. خود بهشت یبرده م بهشت به کار

با یسرسبز و خرم و ز یبه شکل باغاست، که  ین زندگیبهتر
جنت،  يهاواژهرا با ن مفهوم یشده است. ما ایمجسم م

 .کنیماستفاده میرضوان  وبهشت  ،فردوس

است. باغ هم  »باغ«ز یانگسرسبز و دل ين فضایگر اینام د 
ن شکل یز به همین يو سغد ياست که در پهلو یفارس ياواژه

bagh و  یباغ را مشترك در فارس یشود. برخیبه کار برده م
بوده  ياصل تازن واژه دریند که اابرآن یدانند و بعضیم يتاز

ن واژه قطعًا ی، حال آن که ادانندیم »غانیب«و جمع آن را 
 ها رفته است. گر زبانیاست و از فارسی به د یفارس

اط و دور و یو باغچه در ح م به ساختن باغیها از قدیرانیا 
هن اصلی و یم ةد خاطریاند. شابر بناها عالقۀ خاص داشته

 يهاها باغچهن عالقه بوده است. آنیمنشأ ا ئیانایخاستگاه آر
رامون یپ« ينامیدند که به معنایم »ه اره دئسهی« رااطراف بنا 

س یکه د را یبنا و کس یعنی »سید«بود.  »سید«ا ی »دژ
 ).1388دند (ابراهیم بانکی، ینامیم »ساید«ساخت یم

قرار اطراف معابد و قصرها  هاییباغدورة هخامنشیان در  
(پیرنیا، هستند بهشت  ینیر زمیقت تصویحقکه در گیرندمی

1358.( 

سابقه بر آن یب يکوروش به نحو« د:یگویم »استروناخ« 
ن باز یها به طرفباغ بسازد که در آن کاخپر یتختیبود که پا

مشتمل بر  ياداخل محوطه یاصل ۀیر ابنیو به همراه ساشود 
 ).1379استروناخ، »(ردیع و مکمل قرار بگیوس يهاباغ

 مقبرة کوروش و باغ اطرافشف یدر توص »یبنرولف«همچنین  
ان یدر مرا ن مقبره یک ایکالس يهاسندهینو« سد:ینوین میچن
با یار زیاهان بسیکنند که با درختان و گیف میمحصور توص یباغ
و با دقت فراوان توسط موبدان  یبین شده و به شکل عجیمز

گر شاهان یه دچگر، اشده استیو محافظت م ينگهدار یتزرتش
نقش کوه  ۀمقبره استفاده نکرده و در دامن نت باغاز س یهخامنش

 ۀیدر حاش یول اند،هشکل دفن شدیبیصل يادر داخل مقبره رستم
 ).1357(بنی،  »باشدیها دور از انتظار نما وجود باغهن کوهیا

راي ن ساختار سبز بیچه ا شد طبق آنچه تاکنون گفته 
سمبل قدرت شاه  چه باشد بوده منیحفاظت در مقابل اهر
 يفضاها ن که بر ساخت و مراقبت ازی(مباشر اهورامزدا در زم

بودن  یصورت مذهبدو در هر ، سبز نظارت کامل داشته است)
 کند.ها را ثابت میآن

 معرفی باغ پاسارگاد

پاسارگاد جلگۀ مرتفعی در شمال غربی استان فارس است. این 
هاي منشعب از ها و کوهشکل در دامنۀ تپهمستطیل منطقۀ
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کیلومتر و در شرق  10-12جبال زاگرس واقع است؛ در شمال 
کیلومتر طول دارد و در قسمت جنوب غربی  25و غرب حدود 

شود. تنگ بالغی حدود اي به نام تنگ بالغی منتهی میبه تنگه
ترین راه به جلگۀ کیلومتر طول دارد و پاسارگاد را از کوتاه 12

 رساند.سیوند می

ارگاد قرار گرفته که از ـکز دشت مجموعۀ پاسدر مر 
فرهنگی  ـ هاي تاریخیترین محوطهترین و مهمارزشبا

 کشورمان است. مجموعۀ پاسارگاد از چندین اثر و بنا تشکیل
بنا در قسمت مرکزي دشت پاسارگاد شده که به صورت تک

ی، هاي دروازه، بارعام، اختصاصی، برج سنگاند. کاخساخته شده
ها، هاي باغ شاهی، پل، کوشکآبراههتخت، تحکامات تل اس

محوطۀ مقدس، کاروانسراي مظفري و سرانجام آرامگاه کوروش 
 از آثار شاخص مجموعۀ پاسارگاد است. همۀ بناهاي پاسارگاد

 هاي سنگی آبیاريدرون پردیس زیبایی قرار داشته که با جوي
 ).1شده است (شکل می

 
 نمایی کلی از باغ پاسارگاد .1 شکل

وسعت دارد و کل  1هکتار 65/249کل باغ در حدود  
). باغ شاهی، یا به 1گیرد (شکل مجموعۀ پاسارگاد را در بر می

هکتار وسعت دارد و  17گفتۀ استروناخ باغ اندرونی، در حدود 
اختصاصی، بارعام، کاخ دروازه و دو  هايشامل مجموعه کاخ

در جنوب باغ و همچنین پل معروف  B اغ ودر شرق ب Aکوشک 
هاي سنگی و گلی است که آثار شاهی، به همراه جويبه پل

 ).8تا  2ها باقی مانده است (شکل اندکی از آن

 ۀبه عنوان نمون کردیم،طور که اشاره همان ،این مجموعه 
شاخص ترکیب عناصر معماري با طبیعت در معماري مطرح 

و نقش و نحوة گردش و توزیع آب در داخل باغ و اطراف شده 
                                                           

. آثار ثبت شدة ایران در فهرست میراث جهانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 1
 ریزي نشرگردشگري، ادارة کل روابط عمومی و امور فرهنگی ـ ادارة برنامه

سازي آن و شیوة باغ ها و الگوي هندسی ساختار معماريکاخ
 است.رفته کار هاي بعد بهبه صورت الگو در دوره

  
 کلی باغ شاهی پاسارگاد . نماي2 شکل

   

   

   
 پاسارگاد و پل در باغ ، کوشکهاآبراهه ها،کاخ ۀمجموع .8و  7 ،6 ،5، 4، 3 شکل

 توصیف معماري باغ شاهی پاسارگاد

)، 9هکتار وسعت (شکل  17بخش مرکزي باغ شاهی با حدود 
ل متقارن بوده که یمستطامل دو یا احتماًال چهار مربعـش

باغی و یا احتماًال چهاربخشی میان فضاهاي دوهاي زیبایی جوي
است. همچنین سه کاخ با فاصلۀ مشخص اطراف آن وجود داشته 

در  Bو کوشک  45/10×90/7در شرق باغ با ابعاد  Aدو کوشک 
 يهاکاخ يبا سبک معمار 70/11×15/10جنوب باغ با ابعاد 
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رسد با نظر میها ساخته شده بود، که به در مسیر آبراهه پاسارگاد
ها موجود است، وان در طرفین که هم اکنون شالودة آنیچهار ا

ها را به ض و پردرخت، آنیعر يهاهچون را، ار مهم بودهیبس
 داده است. من، بار، و دروازه ارتباط میینش يهاکاخ

 
 حدود و ابعاد تقریبی باغ شاهی پاسارگاد .9 شکل

 ةکه محدود ،هاو سنگاب هاراهههاي آببناها و جدولاین تک 
از  دهندة طرح دقیقنشاندهد، آن را نشان می هايراهباغ و 
از  تیحکاسازي و ادغام معماري با طبیعت است و منظره

. ، داردها، یعنی کوروش بزرگآن ةظرافت و ذوق سازند
(کرمی،  1بناب ۀاز رود پلوار یا چشم همچنین براي آبیاري باغ

که  هده شده بودیدشت کش يمتعدد به سو يها) آبراهه1391
 ).10 شکل) (1 ۀاست (نقش یها هنوز باقاز آن یآثار قسمت

 
 رارگاد بناب که باغ شاهی پاسا ۀشده از رود پلوار یا چشمانشعاب گرفته .1 نقشه

 است کردهآبیاري می
                                                           

 کیلومتري شمال محوطۀ پاسارگاد قرار دارد. 11، به بناب معروف است، در حدود که این چشمه. 1

 
 ها، کاخ اختصاصیآبراههعکس هوایی از فضاي مرکزي پردیس کوروش،  .10 شکل

 هاو کوشک

 یباغ شاهی پاسارگاد عموماً دو بخش اصل مسیر آب در 
 :)11 شکلاست (داشته 

  ؛عبور آب هاييالف: جو
  .هاب: حوضچه

 
 چه)ها متشکل از دوبخش اصلی (جوي عبور آب و حوضآبراههاي از نمونه .11 شکل

ا یک ی یسنگ يهاپاسارگاد از بلوك یباغ شاه هايآبراهه 
 هاآنن یل شده که بلندتریتشک ابعاد مختلف بهچند پارچه 

حداقل عرض متر طول دارد و یسانت 36ها ن آنیترو کوتاه 298
تا  5/9 جوي پس از هر مسیر. در استمتر یسانت 55ها آن
 و عمق 87در  87 یداخل ۀابعاد دهان با يامتر، حوضچه 5/13

 متر قرار دارد.یسانت 52

 5/25تا  25باغ  یسنگ يهايجوعمق و عرض دهانۀ  
متر یسانت 16تا  15ها ها و حوضچهيجو ۀلب و عرضمتر یسانت
هاي خاکی (کرت) آبیاري جوي با. بخشی از باغ شاهی است
 ).4و 3، 2، 1شده است (طرح می
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ضمناً هر حوضچه حداقل دو حفره و در بعضی از مسیرهاي  
ورود و خروج آب  ةسه حفر ،آن ةآب، با توجه به نوع استفاد

ها به دلیل فرسایش تغییر کرده داشته که اکنون فرم این حفره
 شکل) (1384آمده است (کیال، رخشانی،  و به شکل دهانه در

 يهايجو ةبه انداز یسنگ يهاينکه جوی). با توجه به ا12
، به اعتقاد برخی این کردهنمیراب ین را سیدرختان و زم یخاک

 ۀاما استروناخ در مقال ۀ تزئینی داشته،جنب فقطها جوي
 ،»سازي ایرانثیر آن در باغأگیري باغ شاهی پاسارگاد و تشکل«

، معتقد است که کرده بوداي که پیشتر ارائه بر خالف نظریه
و تقریبا به طور یقین  تزئینی نداشته ۀها فقط جنبآبراههاین 

 است نقش مهمی در آبیاري باغ شاهی پاسارگاد داشته
به  مسیر آب). با توجه به شواهد و اینکه 1370(استروناخ، 

 يهااخل کرتجوي اصلی در داخل محدوده آب را به د صورت
ها توان گفت این جويمیکرده، ت مییهدا یباغ شاه يمرکز
، بخشیدهبه مجموعه می و طراوت مضاعف ییبایه بر اینکه زعالو
 ).4و  3است (طرح  شدهري باغ هم استفاده میآبیا براي

 

 
 بخشیهاي دوپالن و برش یکی از حوضچه .2و  1 هايطرح

 یگونه بست و رابطچیبدون ههاي باغ يها و جوحوضچه 
ها به طور يجو ۀلب یشده و حت يریکنار هم قرار گرفته و درزگ

 یکف سنگ يبه صورت خشکه رو یچ مالتیم و بدون هیمستق
ده یکوچک د ییاـهاط وصلهـنق یرار گرفته است. در بعضـق
در پاسارگاد  یهخامنش یسنگ يگر ساختارهایشود که در دیم

و ظرافت کار استادکاران و ناظران  دقت حاصلو  مشهودهم 
 آن دوره است.

 

 
 بخشیهاي سهپالن و برش یکی از حوضچه .4و  3 هايطرح

 
اثر فرسایش به شکل دهانه  برآب به حوضچه که  ياز حفره ورود یینما .12 شکل

 ةدهندشود که نشانیدهانه مشاهده م يباال ۀدر لب يان نما زائدهیآمده است. در ا در
 االي حفره بسته بوده و شکسته استآن است که ب

کند که ساختار این اشاره میپاسارگاد استروناخ در کتاب  
گونه زیرسازي روي در نهایت سادگی و بدون هیچ هاآبراهه

فقط که کند زمین کار گذاشته شده است. وي اضافه می
د ۀ سنگ داراي به صورت یک الیها شالودهمعدودي از حوضچه

ها به کار نرفته است (استروناخ، هیچ نوع بست یا اتصالی در آنو 
که نه  شدمشاهده  1385سال  يهامرمتبا توجه به ). 1379

هاي سنگی روي ) جويهمۀها بلکه برخی (یا حوضچه فقط
20حدود  هاي قلوه با ابعاداي از سنگشالوده × متر سانتی 15

حاکی  هاآبراهه ها در خصوص ساختار. بررسیستا قرار گرفته
ها و دیگر نیز همچون کاخ هاآناز آن است که موضوع زیرسازي 

 ). 5بناهاي پاسارگاد مورد توجه هخامنشیان بوده است (طرح 
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 پاسارگاد هاي سنگی باغ شاهیآبراههطرحی از زیرسازي  .5 طرح

شرق  در A پاسارگاد، دو کوشک یباغ شاه يایگر بقایاز د 
ر و هاي پاسارگاد تاالمانند کاخکه  است،در جنوب باغ  Bباغ و 
غ هستند که داخل با يمنفرد يها بناهان کوشکیا. داردایوان 

مانده  ها به جاآن یسنگ ةشالود فقطقرار دارند و امروزه  یشاه
 ).14و  13 شکلاست (

   
 Bو  Aکوشک  .14 و 13 شکل

که علت آن شود، یمشاهده م يادیش زیفرسا Aدر کوشک  
از نظر سالمت در  Bکه کوشک  یست، در حالیمشخص ن

 يهادر چند قسمت اثر شانه یو حت است يت بهتریوضع
 .شوددیده میهاي آن سنگ يهنوز رو یتراشسنگ

که داخل دو  دارد يورود وان و دو دریچهار اها ن کوشکیا 
جنوب  Aاصلی کوشک  يهاوانیاجهت د. قرار دار یلوان اصیا

و شمال  یدر جهت جنوب غرب Bکوشک  و یو شمال غرب یشرق
 1                  . است یشرق

 ابعاد A، کوشک باغ شاهیمستندنگاري  ۀبا توجه به نقش 
7/90حدود  × 10/15 حدود ابعاد Bو کوشک  10/45 ×

 ).7و  6هاي (طرح داردمتر  11/70

شکوه و در با يهابه همراه کاخ هاآبراههها و ن کوشکیا 
که  جاد کردهیها، باغی را ان حال ساده، درختان و درختچهیع

که  یاست. باغ پاسارگاد معروف یامروزه به باغ شاه

                                                           
. تخت شاهی (در ایوان جنوب شرقی کاخ اختصاصی) که به ایوان تختگاه نیز معروف است، 1

 مکانی براي نشستن پادشاه بوده که بقایاي سنگی آن هنوز موجود است. 

 يایاند و هنوز بقااد کردهیسان و مورخان همواره از آن ینوخیتار
، ییتنهابا و باشکوه که بهیز تا آن حد ییای؛ بقامشهود استآن 

 عظمت و شکوه باغ سال، 2500ش از یحتی پس از گذشت ب
 کند.یم یپاسارگاد را در اذهان تداع

   
 استروناخ) ۀ(نقش Bو  A پالن کوشک .7و  6هاي طرح

 ساختار باغ شاهی (اندرونی) پاسارگاد

دهی باغ ایرانی تفسیرات گوناگون طراحی و شکل ةدر مورد نحو
هاي خود در پاسارگاد وجود دارد. دیوید استروناخ در بررسی

 شده،چاپ  پاسارگادکه در کتاب  1342تا  1340هاي سالبین 
باغ پاسارگاد را به صورت دو مستطیل مساوي با ابعاد تقریبی 

معتقد است که این  کرده ومتر توصیف سانتی 5/72×5/112
). وي 1379داشته است (استروناخ، قسمتی باغ تقسیمات دو

پاسارگاد و گیري باغ شاهی شکل«اي با عنوان ها در مقالهبعد
گوید: و می کنداین نظریه را رد می »سازي ایرانتاثیر آن در باغ

مرتکب اشتباه شدم و فقط  1978باید اعتراف کنم که در سال 
مانده از آبگذرهاي سنگی هاي باقیقسمت ةبر اساس آنچه دربار

دانستم احتمال دورنماي طولی و مرکزي را نادیده انگاشتم می
برابر  باغ اندرونی از مستطیل کامالً ۀو حدس زدم که هست

. مشخص است مجاري متقاطع تقسیم شده باتشکیل شده که 
زدن اثر شخم بر 6و  5، 3است که امتداد مرکزي آبگذرهاي 

 کلی از بین رفته یا اصال وجود نداشتههاي بعد بهزمین در دوره
. یک احتمال دیگر نیز وجود دارد که مجاري سنگی محور است

را به  3گذر ، آب1اورنگداده و از مقابل را تشکیل می طولی
 ).8) (طرح 1370کرده است (استروناخ، متصل می 6گذر آب

 ۀخود با نقد نظری ۀ) در مقال1390زاده و همکاران (لبیب 
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دوم دیوید استروناخ مبنی بر چهارباغی بودن باغ شاهی 
ویکتوریا سکویل وست و وحید  ۀپاسارگاد و با تکیه بر نظری

) 1388امیر منصوري (حیدرنتاج و همکاران، نتاج و سیدحیدر
 .اندکردهطرح مبخشی بودن باغ پاسارگاد را دو ۀفرضی

که باغ شاهی پاسارگاد از تقسیمات  دهدنشان میشواهد  
قسمتی در پالن، متشکل از دو مستطیل به ابعاد مساوي دو

 يهاراههناي تقسیم باغ را بقایاي آبتشکیل شده است. اگر مب
سنگی در نظر بگیریم، محوري موازي با ایوان تختگاه کاخ 

کند، اختصاصی، باغ اندورنی را به دو قسمت مساوي تقسیم می
 . شوددیده نمیباغی بودن با نگاهی گذرا آثاري از چهار و

هاي ژئوفیزیک گروه مشترك ایرانی ـ گیريبا اندازه 
سرپرستی رمی بوشارال (بوشارال و همکاران،  فرانسوي به

سنگی در امتداد محور شرقی ـ  يهاراهه)، بقایایی از آب1382
که باغ را به چهار قسمت  مشاهده نشد، غربی کاخ اختصاصی
). البته با توجه به اینکه قسمت کمی از 2تقسیم کند (نقشه 

و از آنجا از بین رفته  بقیهو  است موجود 3 ةشمار آبراههابتداي 
 ۀرفتبینهاي ازکه در این عملیات شواهدي از وجود قسمت

ي اآبراههتوان تصور کرد می ،نیست مشهودنیز  3 ةشمار آبراهه
سنگی یا خاکی عمود بر محور طولی کاخ اختصاصی وجود 

و دور از ذهن نیست  9و این موضوع با توجه به طرح داشته 

در عملیات ژئوفیزیک را  آبراههمشاهده نکردن آثار این 
 . دانستآن  نبوددلیل بر توان نمی

 
که  استذکر  شایاناستروناخ.  يپاسارگاد، بازساز یپالن باغ شاه .8 طرح

 ل شده استیهاي دیوید استروناخ در این نقشه تکميکدگذار

حور طولی کاخ ي عمود بر ماآبراههاگر تصور کنیم که  
 ةهاي شمارآبراهههاي مرکزي حوضچهاختصاصی وجود داشته، 

هاي مجاور داراي سه دهانه آبراههتقسیم آب به  باید براي 3و  6
. باشدداراي چهار دهانه  5 ةشمار آبراههمرکزي  ۀو حوضچ

سفانه با توجه به از بین رفتن این سه حوضچه این مسئله أمت
 . شود مشخصتواند به طور قطع نمی

 
 پاسارگاد ۀعملیات ژئوفیزیک در محوط .2 نقشه
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 بخشیبازسازي پالن باغ شاهی با تقسیمات دو .9 طرح

که  کردتوان مطرح میرا هم با این تفاسیر این احتمال  
دو ردیف با محور طولی عمود بر کاخ اختصاصی مسیر تردد 

 است. بودهدرخت 

دوم استروناخ و این که در اکثر  ۀهمچنین با تکیه بر نظری 
شاهی پاسارگاد نادیده گرفته  ها چهارباغی بودن باغپژوهش

، عمود بودن محور طولی کاخ بارعام بر محور طولی کاخ شده
باشد پذیرفتن این ادعا  ايدلیلی بر ممکن استاختصاصی نیز 

 ).11و  10 هاي(طرح

 
کاخ بارعام و ایجاد چهارباغی  عمود بودن محور کاخ اختصاصی با محور .10طرح 
 فرضی

 
 باغیازي پالن باغ شاهی با الگوي چهاربازس .11 طرح

 برایند

اي نمونه هباغ شاهی پاسارگاد که کوروش بزرگ بانی آن بود
غربی  يایزي در آسیرباغی و طرحمادر براي معماري چهار

هاي آن کاخۀ دیگر باغ پاسارگاد و مجموع تعبیر. به است
از  يریگت و اصالت هنر ایرانی با خصلت بهرهیشاهکار خالق

 يهان نمونهیـ شهر با اول باغ یشرو در طراحیگر و پیهنر ملل د
هند  یمغول ةو دور يصفو يباغ است که بعدها در معمارچهار

 . کندیدا میگر نمود پیدبار

ـ باغ الگوي  ۀطراحی این مجموع طرح منظم و هندسی  کاخ 
هاي طویل و فضاي باز اطراف ایوان است وسازي ایران باغ

ها، به عنوان بخشی مکمل طرحی جامع است که در آن کاخ
 آید. میباغ به صورت اقامتگاه سلطنتی در

هاي آن کاخنهایت باید گفت که باغ پاسارگاد و مجموعهدر 
فرد از ماندگارترین ابداعات بهبا طرحی متفاوت و منحصر

 صورت به و است ایرانی سازيباغ ۀو اولین نمون هخامنشیان
 همجوار هايکشور و سرزمین این سازيباغ ةشیو در الگو

 است. شده استفاده 
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 بازنگري و تحلیل اندیشۀ معمار در طراحی موزة پاسارگاد

 پیشنهاد طرح محتواییو 

 اندازهاي فرهنگی دشت مرغاببا رویکرد معرفی چشم
 

 
 

 *مهدي پیرك

 

 

 

 

 

 

 چکیده

 محرز استغناي استان فارس از لحاظ آثار تاریخی و باستانی 
هاي در سال ، علی سامی1938هرتسفلد در سال  هايو حفاري

 1963تا  1961هايدر سال دیوید استروناخ 1954تا  1949
ایرانیان، از نگاه  عالوه برارزش و اهمیت این منطقه را  يالدیم

آرامگاه کوروش بزرگ، . وجود ه استدهم به اثبات رسانغربیان 
و اولین پایتخت  شاهیهاي آبراهههاي سلطنتی، باغ و کاخ

سرانجام کرده و هخامنشی، نگاه دنیا را به پاسارگاد معطوف 
براي ثبت این  ياۀ گذشته، مقدمهها در یک دههمین ویژگی

 .یونسکو شده استمیراث جهانی  منطقه در

پاسارگاد  تاریخی ۀقبل از انقالب اسالمی، در محوط 
اندازي موزه طراحی و عملیات ساختمانی ساختمانی با هدف راه

نطقه هاي مآمده از حفاريدستتا آثار و اشیاء به شدآن آغاز 
تمام نیمه این بناولی متأسفانه در آن به  نمایش گذاشته شود، 

سرگیري اقدامات به از یتوجه هیچ چندین سال و شدرها 
ها با تالش. نشداندازي موزه ان و راهتمام و تکمیل ساختمنیمه

ت پایگاه میراث جهانی پارسه ـ پاسارگاد یریمد يهايریگیو پ
بعد از گذشت  مرودشت، یراث فرهنگیم ةادار يو همکار

 ۀ، کنترل طرح و محاسبیلینزدیک به سه دهه،مطالعات تکم
نجام به ا، با توجه به وضع موجود ،بزرگ پاسارگاد ةموز ةساز

سازي موزه صورت باززنده با هدف اياقدامات شایستهرسید و 
 گرفت.

 يهانو و روش يهادهیاطرح با  میاکرده ین پژوهش سعیدر ا 
ن منطقه کمک ی، به توجه دوباره به اییآراو موزه يدارد موزهیجد

اقدامات  يریسرگبه ازب مسئوالن یدر ترغ یکنیم و سهم کوچک
 موزة پاسارگاد داشته باشیم. مربوط به ناتمام

هخامنشیان،  پاسارگاد، میراث جهانی، ةموزواژگان کلیدي: 

 آرامگاه کوروش، دشت مرغاب، تنگ بالغی.

 درآمد

باستانی پاسارگاد بناي  ۀچندان دور از مجموعنه محلیدر 
کار کند. واردي را جلب مینظر هر تازه یبا نمایی بتن یناتمام

دوم  يپهلو ةدر دور آن ياندازراه ةدیا احداث این موزه، که
 يمتوقف و بنا یشده بود، پس از پیروزي انقالب اسالم مطرح

 به حال خود رها شد. آن ةکارمهین

 یدر بخش غرب ینیرزمیز ايهن موزه به صورت مجموعیا 
پاسارگاد  ۀآرامگاه کوروش، با الهام از محوط به کیو نزدها کاخ

اطراف  ۀآمده از محوطدستبه ءایبا اش هقرار بود وشده  یطراح
ک سالن ی موزه پاسارگاد کامل شود. ساختمان یخیتار محوطۀ

 .دارددر طرفین  هاي قرینهبالبه صورت  بخشو دو  يمرکز
که در مرکز اسناد  هموز يهامندرج در نقشه خیطبق تار

شود زمان یم يپاسارگاد نگهدار یراث جهانیمۀ مجموع
 يهجر 1353برابر با  يالدیم 1974به سال  آن یطراح
امانت و همکاران  یتوسط شرکت مهندس وگردد یمبر یشمس
ها نام دو نفر ذکر نقشه يشده است. در قسمت راهنما یطراح

 یراحان اصلـان که طین امانت و مهندس ارفعیشده است:حس
 .اندبودهپاسارگاد  ةموز

خاص تمدن  ايموزه ياندازراه و یطراحۀ یاول ةدیا 
دولت وقت که  گرددیباز م 1350ۀ ل دهیبه اوا یهخامنش

بزرگ در کنار آرامگاه  ايموزه ياندازم به ساخت و راهیتصم
از انجام  پاسارگاد گرفت. پس يهاکاخکوروش و سلسله

 هنر آنش از ین امانت که پیمهندس حس ،یمقدمات يهابرنامه
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 ،عنوان طراح ده بود، بهنشان دا يبرج آزاد یطراح در را خود
، آغاز شد 1354-55يهاسالحدود  در یو کار ساختمان یمعرف

چ یه 1384 و تا سالماند متوقف  یاما با وقوع انقالب اسالم
 .)2و  1(شکل  آن صورت نگرفت ياندازل و راهیتکم يبرا یاقدام

 

 
ن یطراح حس پاسارگاد،اتمام ن ةاز شرایط فعلی موز ییپالن و عکس هوا .2و  1 شکل
 (منبع: مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد) امانت

بار  یپاسارگاد در فهرست آثار جهان ۀپس از ثبت محوط 
پاسارگاد جلب شد و مسئوالن سازمان  ةها به موزگر توجهید
ز و یل، تجهیتکم یآمادگکه اعالم کردند  یراث فرهنگیم

 آن را دارند. ياندازراه

 يمحل غنا یباستان يهاو تپه یبالغ ۀها در تنگشکاو 
 ی، فرهنگیخیاز لحاظ تار ،پاسارگاد و دشت مرغاب را ۀمنطق

 ياندازپیش نشان داد و باعث شد لزوم راه، بیش از یو اجتماع
آمده از دستاء بهیش آثار و اشیبه منظور نما ،پاسارگاد ةموز

 ها در خود منطقه، بیشتر احساس شود.يحفار

و به زیر آب رفتن  وندیسد سو آبگیري ان ساخت یدر جر 
رو یوزارت ن بالغی، ۀبخشی از مناطق باستانی سیوند و تنگ

اي مهناتوافقو  ي کندهمکار ن موزهیا ياندازشنهاد داد در راهیپ
 هیچگاه اجرایی نشد.نیز در همین زمینه امضا شد، اما 

 يبنا يبر رو شدهمقطعی انجام يهااقدامات و پروژه 
هاي اخیر شامل موارد زیر پاسارگاد در سال ةتمام موزمهین

 :است

شرکت سازه موجود.  يسازسازه و مقاوم ییاجرا يهانقشه 
 ؛1384ه یخاك پا مهندس مشاور

 ؛1384پاسارگاد، بهار  ةک موزیفاز  یگزارش مطالعات 
پاسارگاد، تابستان  ةموز يالرزه يبهساز یاصول و مبان 

 ؛1384
پاسارگاد، تابستان  ةموز يسازمحاسبات مقاوم ۀدفترچ 

 ؛1384
 ؛1384پاسارگاد، تابستان  ةمتره و برآورد موززیر 
 یشناسرانیبا عنوان مرکز مطالعات ا يمعمار یینها ةپروژ 

هاتف. استاد راهنما: دکتر  يپروژه: آتر يدر پاسارگاد. مجر
 ؛1386س، ینوخوش

ن یحس و یسلطان ۀافسان پاسارگاد. ةموز يسازباززنده 
 ؛1385مهر، یعباس

 ۀنامپایان ،پاسارگاد ةاندازي موزطرح ساماندهی و راه 
 ،استاد راهنما: محمدرضا کارگر ،کارشناسی مهدي پیرك

1387. 

 پاسارگاد ةمعمار در طراحی موز ۀتحلیل اندیش

بناها زیر زمین  شودمیدالیل متفاوتی وجود دارد که سبب 
با اهمیت تاریخی و باستانی مانند  یمکان. ساخته شوند

هخامنشی متعلق به کوروش  ۀپاسارگاد، اولین پایتخت سلسل
جاد یا از نظرو  هاو، به لحاظ مداخل ةکبیر و محل قرارگیري مقبر

 هل، ایدین دلی؛ به همداردساختارهاي دائمی، موقعیت حساسی 
 ةبراي اینکه موز ــ امانت و همکاران ــ معماران موزه

شناسی را در زیر زمین از نظر پنهان کنند، مطمئنًا باستان
 .)4و  3(شکل  بوده است درست
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موزه، فضاهاي هماهنگی را  يشده براپالن طراحیبررسی  
 بنديمخزن و محل بسته ، مرمت،به منظور تحقیق، تحلیل

سالن  ، سالن سمعی و بصري،کتابخانه سالن نمایش، ،ءاشیا
فضاهاي رفاهی و  قت، بخش اداري،نمایشگاه مو ،کنفرانس
 دهد.نشان می رستوران

 

 
ت موزة ناتمام پاسارگاد یمان و موقعیمادرسل يروستا یی. عکس هوا4و  3شکل 

 )Google earth( نسبت به آرامگاه کوروش

هاي پالن متقارن موزة پاسارگاد تقارن محوري ساختمان 
صورت محوري طراحی کند؛ ورودي موزه به هخامنشی را تداعی می

شود. این حیاط که عملکرد شده که به حیاط داخلی وصل می
اي با فضاي باز مینیاتوري دارد، بخش تحقیقات و مطالعه را از موزه

کنندة کند و در عین حال هدایتا جدا میهسایر قسمت
 ).6و  5(شکل  دکنندگان به سمت گالري اصلی موزه استیبازد

 

 
 ةموزه و حیاط مرکزي فضاي داخل موز يورود یجنوب شرق ينما. 6و  5 شکل

 پاسارگاد

حرکت گردش اش به سطح باال و گالري اصلی با نزدیکی 
پایین  ۀزنان به طبقمحیطی که به صورت تدریجی و قدم

بدون شک زمانی که کامل شود، فضاي بسیار  ،رسدمی
 .)8و  7(شکل  ایجاد خواهد کردتأثیرگذاري 

صورت مرکزي است. یک مربع  وزه کامالً بهطراحی پالن م 
پوشیده شده و  پلهي که با سقف هرمی پلهداخل مربع دیگر
. بخش خروجی، از تقارن محوري جدا و استسقف هم مربع 

راست  ۀپهن طراحی شده که در گوش پلۀگالري پلهبه صورت 
 .)9(شکل  قرار گرفته است ورودي گالري اصلی گردش

ی با یها، اختالف)10(شکل  موزه ین اصلبا مراجعه به پال 
فضاهایی در پالن  طور نمونهبه خورد. به چشم می وضع موجود

: است شده یدچار تغییرات هاي اخیرد که در ساله وجود داریاول
شده  یشرقی موزه طراح ه در ضلع شمالیرستوران در طرح اول

، رستوران به )11(شکل  دهیبه اجرا رس ۀکه در نقش یدر حال
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و بخش اسناد و  منتقل شدهموزه  يغربی ورود ضلع شمال
ن قسمت در نظر گرفته شده یا يکه قبالً برا ،مدارك و مخزن

که در  ،محل رستورانکاربري طور نیاست.هم شدهحذف  ،بود
 کردهر ییتغ ،موزه قرار داشت یشرق ه در سمت شمالیاول ۀنقش

شگاه یگر به آزماید یبخش مخزن و انبار و از آن به یو بخش
 درو که یا پاسیاط کوچک یمرمت اختصاص یافته است. دو ح

گوش به صورت چهار یساختمان موزه قرار دارد، در پالن اصل
شده، در  یوار طراحید صورتآن به  یاصل ۀیچهار پا و بوده
وار یه عالوه بر دین چهار زاویا يبرا شده اجرا ۀکه در نقش یحال

شده است؛ و  یز در داخل هر کدام طراحین ییهاباربر اتاق
توان یدو پالن موزه م ۀسیرات بسیار دیگري که با مقاــتغیی
 ص داد.یها را تشخآن

 برايمجموعه اقامتگاهی  ةاي نه چندان دور از موزدر فاصله 
می موزه طراحی شده که گروه پژوهشی و اسکان کارمندان دائ
و بخش اقامتگاهی پایگاه  اکنون به عنوان بخشی از دفتر فنی
 .)13و  12(شکل  میراث جهانی پاسارگاد کاربري دارد

 

 
صورت حرکت پاسارگاد، که به ةموز یاصل يحرکت داخل گالر ةنحو .8و  7 شکل

 )Google earthمنبع: شده است ( یمحیطی طراح

 
 (منبع: مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد) اي سقف گالري اصلیپلهپاسارگاد و پوشش پله ةمقطعی از ساختمان موز .9 شکل

 
 

 امانت)وبگاه شخصی مهندس حسین ـ (منبع: مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد  موزه پاسارگاد ةرسیداجراه و جزئیات طرح بهیپالن طرح اول .11و  10 شکل
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و موزة پاسارگاد و اقامتگاه کارکنان که حسین  ی. موقعیت دفتر فن13و  12شکل 

 )Google earth(منبع:  کرده و ساخته شده است یمانت طراحا

 هاي پیشنهادي براي فضاي داخلی موزة پاسارگادطرح

عناصر ایجاد هماهنگی در طراحی داخلی موزه الزم است  براي
ها، زمین و آثار نمایشگاهی مورد دیوارها، ویترین مشابهی در

 ۀهاي مناسب و رابط. استفاده از رنگدر نظر گرفته شوداستفاده 
شده طریق،طرح ارائهبین جزء و کل الزم است تا بدین متناسب

 .شودوحدت برخوردار  از هماهنگی و

 هاي موزة پاسارگادترینوی

اي ـهاوشـاي مختلف کــهلـفص درآمده دستار بهـآث
 گذاشته شدنبه نمایش  برايی منطقه پاسارگاد، شناختباستان

هایی دارد که عالوه بر نمایش در داخل موزه، نیاز به ویترین
از سرقت و عوامل مخرب محیطی  ءامنیت شیحفظ مناسب و 

 متناسب باشد.نیز در امان و با هویت فرهنگ و هنر هخامنشی 
تر اثر تاریخی را پرجذبه ممکن استبرق وویترین شیک و پرزرق

ء ولی هنگامی که از پشت چنین ویترینی به شی ،نشان دهد
باستانی نگاه کنیم خواهیم دید که هیچ ارتباطی بین ویترین و 

بیگانه است. بنابراین  با محیطتاریخی  ءود ندارد و شیاثر وج

که با هویت اشیاء به نمایش درآمده  هر نوع ویترینی انتخاب
مؤثري  کمکمعرفی بهتر آثار داخل موزه  بهمتناسب باشد 

. به همین منظور و براي ایجاد پیوند نزدیک بین کندمی
ین با الهام از درآمده، دو نمونه ویترنمایشها و آثار بهویترین
 هاي باغ شاهیآبراههفرم و  (P)هاي کاخ اختصاصی ستون

 .)15و  14(شکل  شودیصورت طرح اولیه پیشنهاد مبه

 

 
 ها و آثار موجود در پاسارگادشده بر اساس المانیطراح يهانیتری. نمونه و15و  14شکل 

هاي مدرن امروزي اظهارات دلیل بر رد ویترین این البته 
ا هویت ـوع ویترین دیگري که بـر نـاب هـبلکه انتخ نیست،

معرفی بهتر آثار داخل  به ،درآمده متناسب باشدنمایشبه ءاـاشی
 .کندکمک میموزه 

به کمک را ها، تاریخچۀ باستانی اشیاء داخل ویترینتوان می 
گذاري این کار به شماره؛ نقشه، تصویر، متن و توضیح، نشان داد

 .داردهر شیء نیاز  بررسی دقیقگویا براي هر ویترین و 

تواند با منطقه و محل باستانی که توضیح تاریخ اشیاء نمی 
اگر این رابطه در درون  .اي نداشته باشداند رابطهآن را یافته

ها نشان داده شود، اشیاء را با مکان کشفشان کنار هم نمایشگاه
 خواهد گذاشت.



 
 

 
 

 

اد
رگ

سا
 پا

زة
مو

ی 
راح

 ط
در

   

205 

ار
عم

ۀ م
ش

دی
ل ان

حلی
و ت

ي 
گر

زن
 با

  

 خودکار  یرسانالعاط يهاستمیس

افراد  يهستند برا يدیخودکار وسائل مف یصوت يهاستمیس
ل یا به دلیکه سواد خواندن و نوشتن ندارند  یا کسانیسواد کم
اء را مطالعه یس اشیرنویستند زیقادر ن یینایبا کمی یینایناب

و  یتوان اطالعات را به صورت صوتیها مستمین سیکنند. با ا
با روشن شدن خودکار  تا مختلف ضبط کرد يهابه زبان یحت

که در مقابل  قرار گیرد ياکنندهدیار بازدیدستگاه، در اخت
 .است ستادهین مخصوص اثر ایتریو

 هاویترینو داخل  تاالرهاي نمایشپردازي نور

 اند و براي ایجاد محیطرنگ و نور دو عامل به هم پیوسته
نقش تزئینی آن  نور و سپسابتدا نقش کاربردي  مناسب باید

 را در نظر گرفت.

 اتخاذ شود که بازدیدکنندگان یها بهتر است ترتیبدر گالري 
تدریج از روشنایی زیاد به کم برسند، زیرا چشم انسان به

مختلف  يتواند بدون کمترین اشکالی خود را با میزان نورهامی
وفق دهد. در تنظیم نور باید از تالقی نورها در نقاط مختلف و 

 .شودمچنین از تاباندن مستقیم نور به چشم بیننده جلوگیري ه

چه به صورت دیواري چه به صورت  ،براي نور دادن به ویترین 
فلورسنت  هايتوان از المپمیویترین مستقل در وسط تاالر، 

باید از . د تا رنگ اشیاء داخل ویترین تغییر نکندکرسفید استفاده 
اشیاء جلوگیري کرد و حرارت  تاباندن مستقیم نور فلورسنت به

براي قرار اي محفظهاستفاده از شده در ویترین را به کمک ایجاد
 ).24-37: 1363، (کمال ها کاهش دادالمپدادن 

 پاسارگاد ةاصلی موز پوش گالرينماي داخلی و کف

ها در تاالر نمایش موزه، بسیار رنگ و جنس دیوار و کفپوش
ها و توان از رنگیکنواختی تاالرها میبراي مقابله با  .مهم است

هاي متنوع و خنثی بهره گرفت. همچنین انتخاب کفپوش طرح
تالش فیزیکی  ةعمد دارد، زیرااي براي موزه اهمیت ویژه

و از  استدقیق در جلو و عقب رفتن و ایستادن  ةبازدیدکنند
تمرکز  ۀخستگی و درج توان گفت کیفیت کفپوش بررو میاین

پوش بر این رنگ و ترکیب کف عالوه نده تأثیر دارد.بازدیدکن
بادوام پوش باید کف .درآمده باشدنمایشباید متناسب با آثار به

، اوموالجولی(شود سهولت تمیز و به باشدصرفه بهو مقرون
1361 :78- 75.( 

ح دیوارهاي گالري، به در مورد پوشش و تزئینات سط 
اي مجموعه، ترکیبی ـاهـاسازي بنـمنظور نزدیک شدن به نم

؛ شودپیشنهاد می ايچلچلههاي دمهاي تراورتن و بستاز سنگ
داشتن این قطعات ها و نگهاتصال سنگ بر با این شیوه عالوه

شده نمایی زیبا داخل گالري ایجاد در کنار هم، ترکیب انتخاب
هخامنشی  ةمدرن با تکنیک معماري دور یو ساختمان کندمی

و  تر خواهد بودتأثیرگذار براي بازدیدکنندگان به لحاظ بصري
 ةجلو بازتاب تکنیک معماري هخامنشی در کنار معماري مدرن،

ازدیدکنندگان به نمایش ـابل دیدگان بـاشکوهی را در مقـب
 .)17و  16(شکل  گذاردمی

 

 
راش و ـتبا استفاده از سنگ پاك یامنشـهخ ةدور يازـنماس. 17و  16 شکل
سطح  ينماساز ـ پاسارگادی . تل تخت (استحکامات دفاعياچلچلهدم يهابست

وار بر اساس یشده در دهین تعبیتریپاسارگاد، همراه با و ةموز يگالر يوارهاید
 مجموعه یبناهاي هخامنش ينماساز
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تري دارد، طرح نماي ین، که فضاي کوچکیدرگالري طبقه پا 
گالري پیشنهاد زندان سلیمان به منظور نماسازي دیوار داخلی 

هاي کاذب دارد، در اي از این نماسازي که پنجرهشود؛ نمونهمی
 .)19و  18(شکل  شودزردشت نقش رستم نیز دیده میکعبه

 

 
کاذب. زندان  يهابا استفاده از پنجره یهخامنش ةدور ينماساز .19و  18 شکل

ن یتری، همراه با وپاسارگاد ةموز يگالر يوارهایسطح د ينماسازـ  مان پاسارگادیسل
 مجموعه یبناهاي هخامنش يوار، بر اساس نماسازیشده در دهیتعب

 نسبی رطوبت پایش دما و

دما و رطوبت تاالر نمایش و گالري  گیريتوجه به پایش و اندازه
به این دلیل اهمیت دارد که دما و رطوبت نسبی داخل موزه 

مناطق  همۀ کار درفراتر نرود. این  و مجاز مطلوبموزه از حد 
گیري اندازهبراي . معمول استها جغرافیایی و انواع ساختمان

الزم  در همۀ نقاط مرسوم است، ، کههاگنجینه و رطوبت دما
دماي  بتوان شوند کهنصب  ايبه گونه هاسنجرطوبتـ  دما است

در طول  طی چندین مرحله و در نقاط مختلف آنرا ساختمان 
 .)27: 1385 ،لیی(خلکرد ثبت  روزشبانه

 نمایش در موزه پاسارگاد برايآثار پیشنهادي 

هاي مختلف حفاري در پاسارگاد و آثار شاخصی که طی فصل
کشف شده، به منظور  اکنونتنگ بالغی، چه در گذشته چه 

اندازي شود. در صورت راهپاسارگاد پیشنهاد می ةنمایش در موز
اکنون در هم هاترین آنتوان این آثار را که شاخصموزه می

شود به پاسارگاد یران باستان تهران نگهداري میا ةمخزن موز
هخامنشی را در  ةمانده از دورجاو آثار ارزشمند به منتقل کرد

 اصلی خود به نمایش گذاشت. ۀمنطق

پاسارگاد و اعمال تمهیدات باالي امنیتی  ةاندازي موزبا راه 
که  را،کوروش  و نگهداري و نمایش مناسب، منشور حقوق بشر

توان به این موزه ، میشودبریتانیا نگهداري می ةدر موز اکنون
انسان  ۀهمچنین قرار دادن موالژي از نقش برجست منتقل کرد،

اصلی به داخل موزه که  ۀبالدار در کاخ دروازه و انتقال نمون
در فضاي آزاد و تحت تأثیر مستقیم عوامل مخرب جوي  اکنون

بر تا عالوه استاي اقدام پیشگیرانه ،دارد و روند فرسایش قرار
ارزشی در مکان چنین آثار با این تندیس ارزشمند،از  حفاظت

 به معرض نمایش درآیند. اصلی خود

 سالن نمایشگاه موقت

اهمیت  کنندگان به موزههاي موقت در جذب مراجعهنمایشگاه
شوند. افزون مردم میو موجب توجه و اقبال روزبسیار دارند 

معموالً در هر موزه، در کنار نمایشگاه دائمی، یک یا دو سالن 
این نوع  دریابد و چون نیز به نمایشگاه موقت اختصاص می

در طراحی  آید،در مینمایش  اشیاء متفاوتی بهها نمایشگاه
هاي ثابت و ها بهتر است هم از ویترینمعماري داخلی آن

دیواري و هم از پنل، ریل و زنجیر استفاده شود تا مناسب با 
از تمام امکانات نمایشگاه موقت استفاده بتوان موضوع نمایش، 

 .کرد

طبق استانداردهاي جهانی، فضایی که براي نمایشگاه  
مترمربع، براي  300موقت در نظر گرفته شده نباید کمتر از 

اي که موارد استفاده دلیلمتوسط باشد.این تاالر به ة یک موز
 مثال: شود، برايبرخوردار  ايدارد باید از موقعیت ویژه

 ؛جدا از مسیر عادي بازدیدکنندگان باشد 
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یا مستقیماً به آن راه  باشدنزدیک به سالن اصلی ورودي  
 ؛داشته باشد

 ؛کامًال مجهز به وسایل ایمنی باشد 
و از نظر داشته باشد سیستم مستقل برق  و افیهاي اضدر 

 هاي ساختمان جدا باشد و ...بخش ۀو صدا از بقی ماگرما و سر

 ةموز با توجه به موقعیت سالن نمایشگاه موقت روي پالن 
 این بخش همۀیابی سنجیده در زمان طراحی، پاسارگاد و مکان

 .)21و  20(شکل  را داردشرایط ذکر شده 

 

 
شگاه موقت، ضلع شمال یشرایط فعلی و موقعیت مکانی سالن نما .21و  20 شکل

 پاسارگاد ةموز یغرب

به عنوان بخش  در شروع کار تواناز این نمایشگاه می 
و هر زمان نیاز به  کردپاسارگاد استفاده  ةشناسی موزمردم

به  آن راتغییر کاربري  بود، با هاي موقتبرپایی نمایشگاه

عادي هم که نیاز به  مواقعد. در انگردخود بازصلی عملکرد ا
به عنوان تواند میاین سالن  موقت نیست،برپایی نمایشگاه 

 .کندفعالیت  سی موزهشنابخش مردم

 سالن همایش

پاسارگاد قسمتی به عنوان سالن همایش یا سالن  ةدر پالن موز
اثري از این بخش در خود  اکنونکنفرانس معرفی شده که 

اجراء  قسمتسازي در این وگونه ساختندارد و هیچموزه وجود 
هاي مختلف آن، اندازي بخشاست. با اتمام کار موزه و راه نشده

ها ها و نشستیشبه عنوان محل هما وانتمی را سالن کنفرانس
 .)23و  22(شکل  در نظر گرفت

 
شرایط فعلی و موقعیت مکانی سالن کنفرانس، ضلع جنوب شرقی  .23و  22 شکل

 پاسارگاد ةموز

 سالن سمعی و بصري 

مانند  که است یمهموسیلۀ ارتباطی  يو بصر یسالن سمع
از جهات ، گرچه شودیاستفاده مها موزهدر  ر ابزار و فنونیسا
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اشیاء واقعی، موضوع آن کامالً  ل موجود نبودنبسیاري به دلی
دیداري، تأثیرگذاري  ـ متفاوت است، اما زبان شنیداري

اگر از صدا و تصویر در حد معقول استفاده شود  و بیشتري دارد
بدیل براي حمل اطالعات و فرهنگ در اي بیبه صورت وسیله

 .)25و  24(شکل  دیآیم

 

 
 الن سمعی و بصري، ضلع جنوبشرایط فعلی و موقعیت مکانی س .25و  24 شکل

 شرقی موزه پاسارگاد

که در انتهاي مسیر  ،پاسارگاد ةموز در سالن سمعی و بصري 
 توان، میاستواقع ه ن موزییو در طبقۀ پا اصلی بازدید از گالري

در  همراه با توضیح يهاي منطقه، تصاویرهایی از کاوشفیلم
 را به نمایش گذاشت هاییمورد آثار و بناهاي منطقه و مکان

به دلیل دور از دسترس بودن احتمال دارد که بازدیدکننده 
 ن امکانات مانعیاستفاده از ا را پیدا نکند و هاامکان بازدید از آن

، که شرایط دوشیم مناطق ضور غیر ضروري بازدیدکننده درح
 .منیتی نداردمساعد رفاهی و ا

جایگاه  شرطی بهاي کمکی صدا و تصویر به عنوان وسیله 
واقعی  رسانیخود را در موزه خواهد یافت که در خدمت آگاهی

هاي موزه و جهان و به صورت خط ارتباطی میان کلکسیون
 درآید. واقعی

 کتابخانه موزه

تخصصی در موزه، همچون ضرورت  ۀضرورت وجود کتابخان
ها در هاي موزه است. تعیین هویت نمونهدر ویترین ءوجود شی

اول نیازمند کادري مجرب و کارشناس و در  ۀموزه در مرحل
هاي مرجع به اي متشکل از کتابکتابخانهنیازمند دوم  ۀمرحل

 . موزه بایدمنظور رفع نیاز دانشجویان ساعی و فعال است
داشته باشد؛  ، در اختیاررعایت استانداردهااي مجهز با کتابخانه

هاي موجود در موزه ارزشمند است این کتابخانه به اندازه نمونه
 ).7 ـ10: 1366، ی(وحدت کرد آمدو باید همواره آن را روز

ناتمام پاسارگاد بخشی به عنوان کتابخانه  ةدر پالن موز 
اندازي موزه، معرفی شده است. این محل بعد از تکمیل و راه

قصد تحقیق و پژوهش در آثار منطقه براي بازدیدکنندگانی که 
 .)27و  26(شکل  واهد کردخنقش بسیار مهمی ایفا  ،را دارند

 ةپاسارگاد متعلق به دور ۀچون غالب آثار موجود در منطق 
به این  راو به طور کلی عموم مردم پاسارگاد  استهخامنشی 

و دشت مرغاب به دلیل وجود آثار شاخص  داننددوره مربوط می
پاسارگاد  ةموزۀ توان کتابخانهخامنشی اهمیت پیدا کرده، می

تخصصی شناخت فرهنگ و تمدن  ۀرا به عنوان کتابخان
 تعریف کرد. هخامنشی

 آرشیو و مخزن

است که به آرشیو یا مخزن ترین بخش از ساختمان موزه مهم
هدف  دارد.ه اختصاص و نگهداري اشیاء و اسناد گنجین حفظ

اصلی از ایجاد این بخش تدارك بایگانی مناسب براي اشیاء و 
(شکل  ستهااسناد و نیز امکان استفاده و دسترسی آسان به آن

 .)29و  28
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ضلع جنوب غربی  درواقع  ،با کاربري کتابخانه 8 ةسالن شمار .27و  26 شکل

 پاسارگاد ةموز پاسیوي غربی

 

 
 بخش آرشیو، 14غربی و موقعیت مکانی سالن شمارة  نماي جنوب .29و  28 شکل
 موزه یضلع شرق ،درقسمت شمال شرقی پاسیو واقع

 بنديو سالن بسته آزمایشگاه

به دلیل اینکه آثار تاریخی حتی در شرایط بسیار مناسب موزه 
دچار فرسایش  محیطی تحت تأثیر عوامل ممکن استنیز 

موزه ضروري به  داخل ت در، وجود بخش حفاظت و مرمشوند
 بر تشخیص نوع آسیب انتا در شرایط خاص و ب رسدنظر می

توسط متخصص حفاظت و مرمت صورت  اياقدامات پیشگیرانه
 نیز آیدها به دست میهمچنین آثاري که طی حفاري ؛گیرد

بعد از اقدامات  و در این بخش بررسی انتقال به موزه باید قبل از
آزمایشگاه  منتقل شود. شینما تاالر حفاظتی و مرمتی به

در  ،مشخص شده 15روي نقشه با شمارة  ، کهحفاظت و مرمت
موزه قرار دارد و در راستاي آن فضاي  یکنار پاسیو ضلع شرق

در  واقع شده که ،بندي و ارسالبخش بسته ،16شمارة 
بندي و انتقال آثار انتخاب، بسته ۀ آنهاي خاص وظیفمناسبت
 .)31و  30(شکل  است نمایش برايهاي دیگر به موزه

 

 
بندي و ارسال، موقعیت مکانی و شرایط فعلی آزمایشگاه و محل بسته .31و  30 شکل

 پاسارگاد ةشرقی موز ضلع شمال
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 تریا)رستوران (چایخانه و کافه

ود فضایی براي شمیها همواره سعی امروزه هنگام تأسیس موزه
تریا در نزدیکی سالن سخنرانی در نظر ه یا کافهنایجاد چایخا

هاي ها جنبهگرفته شود. وجود چایخانه یا رستوران در موزه
 محلتواند آید. چایخانه میضروري به شمار میدارد و ي مفید

گو و تبادل وکه اغلب به بحث، گفت ،گردهم آوردن جوانان باشد
سازد؛ عالوه و بازدید از موزه را مفیدتر می پردازندمیاطالعات 

توانند مدتی را در ر این بازدیدکنندگان درصورت خستگی میب
پس از رفع خستگی و تجدید  بگذرانند وتریا رستوران یا کافه

 .)33و  32(شکل  قوا بازدید را ادامه دهند

 

 
 پزخانه، ضلع شمالموقعیت مکانی و شرایط فعلی رستوران و آش .33و  32 شکل

 پاسارگاد ةغربی موز

خارج موزه متصل باشد  ۀدر به محوط با رستوران بهتر است 
وجود رختکن،  .به خارج دید داشته باشد آن هايپنجرهو 

هاي اولیه، کنار رستوران کمک ۀجعب و عمومیدستشویی، تلفن
پاسارگاد به عنوان  ةمحلی که در موز تریا ضروري است.و کافه

و نورگیر  استرستوران انتخاب شده نزدیک به سالن کنفرانس 
در آن رعایت شده ذکر مسائلمناسبی نیز از پاسیو دارد و اگر 

 .خواهد بودبخش مفیدي در داخل موزه  شود

 فروشگاه لوازم فرهنگی و بخش امانات 

، بعد از حیاط آنپاسارگاد و همچنین در بناي  ةپالن موزدر 
رد شدن به گالري اصلی، دو اتاقک طراحی مرکزي و قبل از وا

شده که یکی در سمت راست ورودي و کنار سالن نمایشگاه 
موقت و دیگري در سمت چپ ورودي و در بخش تحقیقات 

کاربري این دو قسمت روي  در مورداطالعاتی  هیچ .قرار دارد
و به دلیل اینکه هر موزه نیاز به فروشگاه لوازم  نیامدهنقشه 
کنار  در سمت راست، که شود اتاقکپیشنهاد مید، دار یفرهنگ

سالن نمایشگاه موقت و در نزدیکی سالن کنفرانس قرار گرفته 
هم با گالري اصلی دارد، به دلیل موقعیت مناسب  کمی ۀو فاصل

 .)35و  34(شکل  فروشگاه لوازم فرهنگی شود

 

 
موقت، که به عنوان شگاه یموزه، کنار نما یتاقک ضلع شمال غرب. ا35و  34 شکل

 پیشنهاد شده است یفروشگاه لوازم فرهنگ
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در نظر گرفتن بخشی از موزه به عنوان محل امانات ضروري  
توانند وسایلی از قبیل کیف، است. به این طریق بازدیدکنندگان می

دار قرار دهند و با چمدان، پالتو و چتر خود را در اختیار امانت
براي  زین توان کمدهایی، همچنین میآسودگی از موزه بازدید کنند

 .)37و  36(شکل  در این محل تعبیه کرد قیمتی نگهداري اشیاء

 
قات، که به عنوان یموزه، کنار قسمت تحق یاتاقک ضلع شمال شرق .37و  36 شکل

 بخش امانات پیشنهاد شده است

 حیاط و فضاي بیرونی موزه

چندان خواهد شد  زیبایی موزه اگر با باغ و چمن احاطه شود صد
شاخۀ درختان اطراف بناي موزه صافی مؤثر طبیعی گرد و غبار و 
مواد شیمیایی است که سبب آلودگی هواي شهرهاي مدرن 

توان بعضی از مساعد باشد می هواوشود و اگر آبصنعتی می
ها را در فضاي بیرونی موزه برگزار کرد. همچنین باغ نمایشگاه

تفریح و استراحت بازدیدکنندگان،  فضایی مناسب براي گردش،
 آورد.کودکان و سالمندان در محیط بیرونی موزه فراهم می

 ةبخشی از آن در حیاط موز بازسازي باغ شاهی و اجراي 

تا بازدیدکنندگان تصور  استپاسارگاد اقدام مفیدي 
آرایی ایران زمان هخامنشیان داشته باشند؛ تري از باغملموس
تا  شودمیگیاه در این فضا باعث و گل و  درختکاشت 

گردشگران خود را در محیطی مانند باغ شاهی یا پردیس 
و بعد از بازدید طوالنی از  کنندکوروش در پاسارگاد تصور 

درختان و کنار آب روانی  ۀپاسارگاد، ساعاتی زیر سای ۀمجموع
و قدري  بنشینندها جریان دارد، آبراههها و که در حوضچه

 .)39و  38(شکل  کننداستراحت 

 

 
 يشنهادیپاسارگاد و طرح پ یباغ شاه يهاآبراهه ییعکس هوا .39و  38 شکل
 پاسارگاد ةاط موزیح و سبز يفضا

 برایند

 گذارندرا به نمایش می يجوامع بشر میراثی يهاها ارزشموزه
 ار ارزشمند است.یتداوم فرهنگ بس يراث براین میو ا
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پاسارگاد و تنوع  ۀغنی منطقبا توجه به فرهنگ و تمدن  
تاریخ، تاریخی ازهاي پیشآثار و بقایاي هنر و معماري در دوره

اندازهاي فرهنگی دشت معرفی و نمایش چشم و اسالمی،
وه و عظمت ـشککه  انی بودـداث مکـمستلزم اح ابـمرغ

کاس وري ایران باستان را آنچنان که باید انعترین امپراتبزرگ
 ومنجر پاسارگاد  ةساخت موز و ه طراحیهمین نگرش ب ،دهد

نیل به هدف پیش رو برداشته شد؛ ولی  برايها اولین گام
تا به امروز باعث  اقدامات اجرایی کاره رها شدنمتأسفانه نیمه

 .اجرا نشودانیان و طراحان موزه هاي مد نظر بایدهشده 

اي در مجاورت پاسارگاد به وجود موزه ۀاز مبرم منطقین 
پاسخگوي آثار در محل، که عالوه بر حفاظت و نمایش  ،محوطه

ن و پژوهشگران را از محققاینمند باشد و دکنندگان عالقهیبازد
 . شوداحساس می کامالً برآورده سازد

موزه و احداث سرگیري اقدامات ناتمام زتوجه دوباره به ا 
 بهاز ضروریاتی است که  آنتکمیل  برايهاي سازنده حرکت

هاي فرهنگ غنی ایران و ناگفته به نگرشی نو و توجه دوباره
منجر سازي و تداوم این تمدن در زندگی مدرن امروزي باززنده

. چنانچه محورهاي پژوهشی و آموزشی موزه با شدخواهد 
نخست قرار  سطح فرهنگ جامعه در اولویت يارتقا رویکرد
رك و بینش و شعور، استعداد، د قرار دادناین موزه با گیرد، 

انسان گذشته در مقابل چشم انسان امروزي،  ۀقدرت خالق
 خواهد بود.  هاي امروز جوامع بشريپاسخگوي پرسش
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 چکیده

 ۀدر منطق 1نگاريو مردمشناسی در این مقاله نقش مردم
پایدار گردشگري بررسی شده است.  ۀپاسارگاد در توسع

 یکه برخ ،هاي تاریخی متعدددارا بودن جاذبه دلیلپاسارگاد به 
، از مسیرهاي اصلی استنظیر ها در سطح جهانی بیاز آن

آید و هرساله میگردشگري داخلی و خارجی کشور به حساب 
 .استداخلی و خارجی  پذیراي سیل عظیم گردشگران

 ةهاي مختلف از جمله حوزثیر گردشگري در حوزهأت 
کند. نوع شناسی نمود پیدا میو مردمشناسی فرهنگ، جامعه

 آن ةنشدشده و فراموشزندگی مردمان و آداب و رسوم فراموش
 است. گردشگريرونق ثر در تبادالت فرهنگی و ؤعاملی م

پایدار مناطق  ۀبراي توسعاي گردشگري روستایی فرصت ویژه
سازي آورد و با زمینهگردشگري داراي قابلیت فراهم می

ها براي همگان، باعث برقراري ارتباط فرهنگشناخت خرده
صنعت بزرگ اندرکاران دست. شودتر بین اقوام مینزدیک

د بود نشناسی قادر خواهمردمبه ویژه  با توجهگردشگري 
پذیرش بیشتر  بهبرقرار و  اناي متقابل با گردشگررابطه

که پیامد آن  کنند،فرهنگ کمک شایانی   ةگردشگر در حوز
الگوهاي فکري و فرهنگی گردشگران  غنايتبادل فرهنگی و 

 زندگی مردم منطقه و آداب ایمکردهدر این پژوهش سعی است. 
بررسی و  ،است که از عوامل جذب گردشگررا، ها رسوم آنو 

 .کنیممعرفی 

شناسی، پایدار، گردشگري، مردمۀ توسع کلیدي:واژگان 

 تبادالت فرهنگی، پاسارگاد.

                                                           
 کارشناس ارشد کامپیوتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد *

 کارشناس ارشد باستان شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد **

 درآمد

 یکه برخ ،هاي تاریخی متعدددارا بودن جاذبه دلیلپاسارگاد به 
، و همچنین وجود استنظیر ها در سطح جهانی بیاز آن
پیرچوپان،  هاي طبیعی مانند تنگ بالغی، تنگجاذبه
، يگردبوم يمناسب برا یعیطباي هجلوه و بیدهاي چاهجنگل

ه تحولی منطق گردشگريصنعت  در این ظرفیت را دارد که
فرهنگی ـ  یخیتار ۀراث ارزشمند محوطی. مجاد کندیبزرگ ا

ن یا یفرهنگ ـ راث طبیعییپاسارگاد در دشت مرغاب مکمل م
 . استساله هزارآثار با تمدن سهمجموعه

 پاسارگاد ۀوجه تسمی

مان به عنوان یسال از اثبات مشهد مادرسل ستیک به دوینزد
م یاب به عنوان پاسارگاد قدآرامگاه کوروش و دشت مرغ

» پاسارگاد« یز درباره صورت و معنین مدت نیگذرد و در ایم
 .)14: 1380کیش، (صداقت عنوان شده است ياریسخنان بس

 ةن بار در دوریبر اساس مدارك و شواهد نام پاسارگاد نخست 
در شمال  یبه دشت یاز لحاظ مکان وشود یمطرح م یهخامنش

شود که کوروش بزرگ به عنوان مرکز سرزمین پارس گفته می
د و پایتخت را در قلب میهن اصلی خود یخود برگز یفرمانده
). از نخستین کسانی که از 277-288:1384(مالووان، بنا کرد

ان اند کتزیاس پزشک نامی و از خویشاوندپاسارگاد نام برده
 414ال ـدود سـگذار طب علمی بود که حنراط بنیاـبق

میالد به دست ایرانیان گرفتار شد و در دربار هخامنشیان ازپیش
پیش از میالد در ایران  398ساالري یافت و تا سال مقام پزشک

1. Anthropology 
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از پیروزي کوروش بر پرسیکا ماند. وي در کتاب خود به نام 
 د یاد کرده استواپسین پادشاه ماد در نزدیکی پاسارگا

 ة). هرودوت مورخ بزرگ یونانی سد125و13:1349(شهبازي،
خود درباره نام پاسارگاد  تاریخپنجم پیش از میالد در کتاب 

شوند که از میان ها به چند قبیله تقسیم میگوید که پارسمی
آید. ها به شمار میترین قبیلهها قبیله پاسارگادي اصیلآن

ها برخاست نیز به نشاهی از میان آنخاندان هخامنشی که شاه
 ).211:1383(هرودوت،داشته است این قبیله تعلق 

(کنتوکورتیوس) این واژه را به صورت  1کنت کورس 
، »محل استقرار پارسیان« که به معناي آورده است» گَدَپارسه«
 . است» دژ پارسیان«و » تختگاه پارسه«، »زیستگاه پارسیان«

ن ید که ایگویم ،یاران اسکندر مقدونیاز  2،ستبولوسیآر 
س و یانویجغراف 3استرابو را تاراج کرد.» رگاداگنج پاس«سردار 

و  یدمشق 4کالئوسین نیو همچن يالدیاول م ةمورخ سد
 د:یگویمهم  6ینیپل. انداز پاسارگاد نام بردههم  5انوسیپل
گانوس که اگر بر آن هفت روز تپیاست به نام س يارودخانه«

 7،پلوتارخوس» رسند.یبه شهر پاسارگاد م برانند یکشت
ازده یسدة که در  10،یزانسیو استفانوس ب 9توسیکور 8،کنتوس

 کهاند. چنانام بردهـاز پاسارگاد ن اند،ستهیزیـم يالدیو دوازده م
» گادپاسار«نام شهر را  یات باستانیاز روا ايدسته درم ینیبیم

 ،اندهارتباط داد» پرس پارس،« گر آن را بایدسته ددر دانسته و 
 1188 هايسال که در ،یام اوزلیلیکه به عنوان نمونه وییتا جا

 ۀنامدر سفر ،ران بودیا در ایتانیبر ةندیبه همراه نما 1190 تا
 واژةد یگویداند و میم یکید و پاسارگاد را یخود تخت جمش

ن و آ اند وشکل درستکار برده بهرا به نادرست » سیپرسه پل«
 .»انیمنگاه پارسینش« یعنیبوده » گردپارسه«

ها نام هاي تاریخی که در آنعالوه بر مدارك و کتاب 
پاسارگاد آورده شده اسناد و مدارك مهم دیگري در دست است 

ترین سند توان یافت. مهمها میکه نام پاسارگاد را در آن
نام  ) که در آن1 نبشتۀ بیستون در کرمانشاه است (شکلسنگ

نبشته، . در ستون نخست، بند یازده سنگآمده است پاسارگاد

                                                           
1. Kentkors 2. Aristoblous 3. Strabo 
4. Niklaous 5. Polianous 6. Polini 

یاد  »اَرَکَدریش«نزدیک کوه  »وُوادایائیشیپَ«از جایی با نام 
شود که گئومات مغ از آنجا سر به شورش علیه داریوش می
 ).36:1382دارد (نارمن شارپ،میبر

  
 کتیبه میخی بیستون .1 شکل

نام  ها بهدر آنکه  ،هخامنشی ةدوراز دیگر اسناد و مدارك  
هاي به خط میخی نبشتهاي از گلمجموعهاشاره شده پاسارگاد 

 1347است که در سال  جمشیدتخت شده در باروي یافته
ها چندین بار نام نبشته. در این گلکردکشف  ها راآن هرتسفلد

عنوان شده  »11تَشكَرابَت« وآورده  عیالمیپاسارگاد به زبان 
نی ها کاالها و مواد غذایی به مکانبشتهاست. بنا بر متون گل

شده و این مکان نامیده می Bat-ra-ka-tashارسال شده که 
 ).362:1379(استروناخ، با پاسارگاد منطبق است

اد در دوران ـاسارگـــت پـــوضعی ازا ـــــاهی مـــآگ 
هاي شتهبه دلیل در دست نبودن اسناد و نو هخامنشیازپس

هاي اوشـها و کاما بررسی ،نسبت اندك استتاریخی به
پاسارگاد نشان از آن  ۀاخیر در منطق ةی یک سدشناختباستان
به دلیل شرایط طبیعی و موقعیت ، ن منطقهیا کهدارد 

هخامنشی و ساسانی همچنان در دوران فراحاکم، جغرافیایی 
پس از ت خود راحفظ کرده است.  یمورد توجه بوده و موقع

نداشتن از نام پاسارگاد و  یل آگاهیران، به دلیورود اسالم به ا
آرامگاه  یت اجتماعیدر فرهنگ و وضع پیش آمده تحول

دشت پاسارگاد  والنبی مان و مشهد امیکوروش مشهد مادرسل

7. Polotarkhous 8. Kentous 9. Koritous 
10. Estefanos Bizansi 11 . Batrakatash 



 
 

 
 

 

اد
رگ

سا
 پا

دم
مر

گ 
هن

فر
در 

  

215 

ی
وم

ي ب
ها

ور
 با

ب و
دا

 آ

 

در بخشی از  یز مرغاب و مرغزار کاالن نام گرفت. ابن بلخین
مرغزارهاي معروف  که به ،).قه 500خود ( فارسنامۀکتاب 

و در این  هنامیددشت پاسارگاد را مرغزار کاالن  ،فارس پرداخته
مان است. یگور مادرسل یکیمرغزار کاالن، نزد«: گفته استباره 

و گور  یاما عرض ندارد مگر اندک ،طول آن چهار فرسنگ است
 (ابن بلخی، »...چهارسو  ۀاند خانمان از سنگ کردهیمادرسل

154:1384.( 

است که  یاهللا مستوفحمد یاسالم ةگر مورخان دوریداز  
 را آورده است. یهمان مطالب ابن بلخ ق.ه 740در سال 

 یاحان و متفکران غربیا ورود سبش یست سال پیاما از دو 
ام باستان دوباره ن یفارس یخیران و خوانده شدن خطوط میبه ا

مان همان یشود که مشهد مادرسلیم مشخصپاسارگاد زنده  و 
ز همان دشت یا کاالن نیآرامگاه کوروش و دشت مرغاب 

 پاسارگاد باستان است.

 شناسی مردم پاسارگادقوم

ورود اسالم  پس ازتحوالت و رخدادهاي اجتماعی و فرهنگی 
با  و پاسارگاد نیز نمود یافت ۀفارس و منطق ۀبه ایران در ناحی

یتی و ویژه مذهبی مراکز جمعاین تحوالت فرهنگی و به
. وجود بناي شکل گرفتهاي مذهبی ها در کنار مکانآبادي

آرامگاه کوروش در دشت پاسارگاد که در دوران اسالمی با نام 
اسالمی  و مذهبی یالنبی به مکانگور مادر سلیمان یا مشهد ام

در زمان اتابکان فارس پیرامون  که، چنانه بودتغییر ماهیت یافت
ک آن محرابی ایجاد شد، عاملی آن مسجدي ساخته و درون اتاق

 ها و جذب زائران و حاجتمنداندهات و آباديگیري شکلدر 
 يهاآمده از بررسیدست. گواه این ادعا شواهد بهبوده است

است که در این باره سخن  نظر مورخانیی و شناختباستان
آن  احداثاز  ،دوران کلاند. به هر رو وجود ابن بنا در گفته

گیري و تنوع جوامع نقش مهمی در جذب، شکل ،تاکنون
این رخدادهاي  ازانسانی این منطقه داشته است. آگاهی ما 

 ةدور آثار معدود مورخان ۀو برپای نسبت اندكاجتماعی به
هاي ویژه دههو به ة قبلکه از چند سداست اسالمی و روایاتی 

بریم همین اسناد است که پی می ۀ. بر پایاستاخیر بر جا مانده 
هفتم هجري، اتابک سعد زنگی  ةدر دوره اتابکان سلغري در سد
سازد و حتی فرزند خود را نیز در مسجدي پیرامون آرامگاه می

کند و از این زمان باورهاي مردم بیشتر مجاورت آن دفن می
و این نشان از تقدس و محترم شمردن آرامگاه در میان  شودمی

. پس از این دوره است که )83:1380کیش،(صداقتدارد مردم 
مردم بزرگان و سرشناسان خود را پیرامون آرامگاه به خاك 

شود. وجود سپرند و فضاي مسجد تبدیل به گورستان میمی
هاي برجسته در آن این مفهوم را گورستان و دفن شخصیت

ها و روستاهاي دشت پاسارگاد آبادي ةدارد که در محدود
ها را مردم بخشی از ساکنان آنمسکونی متعدد وجود داشته که 

نی تشکیل ااجرــمه گر را احتماالًـی منطقه و بخش دیـبوم
قداست و جایگاه مذهبی آرامگاه  ۀکه به واسط ندادادهمی

نقل مکان کرده بودند. گروهی  جاآن(مشهد مادرسلیمان) به 
روهایی بودند که به دلیل قرار گرفتن دشت نیز از عشایر و کوچ

خورشیدي در  1335 ۀها، در دهدر مسیر کوچ آنپاسارگاد 
ها آثار و شواهد آبادياز ند. اهها ساکن شدبرخی از این آبادي

اي بر جا هاي کشاورزي و عمرانی کمتر نشانهفعالیت دلیلبه 
شناختی و هاي دقیق باستانبررسی فقط بر اساسمانده و 

العاتی هاي پیش و روایات شفاهی مردم اطتصاویر هوایی دهه
هایی ها و قلعهآید. شماري از آباديها به دست میاز وضعیت آن

ها در دست هاي آناند و نشانهها ساکن بودهکه مردم در آن
متري شرق  300مادرسلیمان در  ۀاست از این قرار است: قلع

گاه موقت ، سکونتة آن بودهکنندحسین بناآرامگاه که شیخ
که با نام کوتیکا  راي مظفريسنمیان آرامگاه کوروش و کاروا

شرقی کوه پیر یعقوب  ۀگنجگ که در دامن ۀقلع معروف بوده،
اند و کلی ویران شدهکنون بهاها . این آباديه استبنا شده بود

در ادامه چند آبادي  .مانده استنجا  ها بهاي از آننشانهچندان 
  دهیم.را شرح مینزدیک آرامگاه 

 آرامگاه نزدیک هايوآباديها قلعه

بنا بر آثار و شواهد پیرامون آرامگاه کوروش دو قلعه وجود 
یکی در کنار رودخانه پلوار که پنج شش نسل قبل در  ،داشته
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اند و چون در این دوره براي اخذ مالیات کردهآن زندگی می
 ۀشده بودند و اغلب ساکنان آن از بنیچ 1بنديمردم بنیچه

دیگر در  ۀمیرکی معروف بوده است. قلع ۀمیرکی بودند به  قلع
آن را شیخان  ،به دلیل وجود طالب ،باالي روستا قرار داشته که

شیخان یا شیقون مربوط به سه  ۀاند. قلعنامیدهیا شیقون می
چهار نسل پیش است و مردم در آن زمان به صورت عشایري 

که آن را کاکوت یا  ،شیقون و در کنار مسجد اتابکی ۀدر قلع
ور کلی در ـاند. به طکردهاند، زندگی میامیدهـنوتیکا میک

به  ،هاي شیخان یا شیقون وهاي قبل مادرسلیمان با نامدوره
خمارون خوانده شده است.  ،دلیل کشت بسیار وسیع خشخاش

متري شرق آرامگاه  300سال پیش در  170 حدود نزدیک به
 به وسعت داشته وهکتار  2که  دهشجدیدي ساخته  ۀقلع

اما  ه،سال پیش پابرجا بود 20مادرسلیمان معروف و تا حدود 
 . شده استایجاد زمین ورزشی تخریب  براي

 
 رسلیماندپالن قلعه ما .1نقشه 

مصالح ساختمانی در معماري سنتی قلعه از خشت خام  
هاي قالب درمردم براي ساختن قلعه خشت را  .بوده است

اب قرار ـرض آفتـو سپس در مع گرفتندمیشکل قالب مربع
دادند تا براي ساخت دیوارها مقاوم و قابل استفاده شود. پی می

ها از چوب بوده که طبیعی و سقف آن ها از سنگن ساختمانیا
 ۀز از شاخیو گاهی نشده ده مییسقف اتاق بر ةبا توجه به انداز

اند. پوشش روي کردهبراي پوشش سقف استفاده می درخت
خوبی ها بهاتاقدرون از  وهاي چوبی حصیر و گاهی نی تیرك

                                                           
 دسته بندي .1

ه یزرقان ته ۀمعموالً از منطق را رهاین حصینمایان بوده است. ا
به صورت با خشت و ها را نیز . سقف برخی از خانهاندکردهمی

 در تراکم باال و کمبود فضا لبه دلیها، خانهکردند. تاق اجرا می
 دیواري بوده به صورت دیوارك و اگر هم ندوار نداشتیقلعه د

شده که روي آن با کِپ و گَوَن پوشیده می ی بودهخشتی کوتاه
ز با یکرده است. پشت بام نها را مشخص میخانه ةمحدودو 

شد و اگر هنگام بارندگی آب به اندود کاه و گِل پوشیده می
کرد روي بام گِل شوره اصطالح چکه میها نفوذ و بهدرون اتاق

کن، پله، کفشسر هاي مختلفختند. هر خانه از بخشریمی
گاو و گوسفند به صورت جداگانه، ۀ لیبافی، طوقالی ۀصف

که شامل طاقچه، شد تشکیل میاصطبل، کاهدان، ایوان و اتاق 
 بود.اجاق، گنجه، در و پنجره 

هاي که به اتاق بودهها ر اتاقیاز سا تربزرگی یکن جاکفش 
ی ار بزرگ بوده به طوري که گاهیدر آن بسگر راه داشته و ید

ان ز در ساختمیبافی نقالی ۀ. صفکردندبافی میزنان در آن قالی
ر ز دیظروف خود را ن بافیعالوه بر قالی و زنانشده تعبیه می

 کردند. داري مینگاه جاآن

له وجود داشته که به صورت یدر هرخانه معموالً دو طو 
له یشده و در هر طوگوسفند استفاده میجداگانه براي گاو و 

است  بودهختن آب یمحلی براي علوفه (آخور) و محلی براي ر
ز وجود داشته که یله یک اصطبل نی(آبشخور). در کنار طو

عالوه محلی هم له بوده است. در یساختمان درونی آن مانند طو
به آن  کردند ونگهداري میبر سوخت زمستانه کاه و علوفه 

آن ی مالی صاحب یگفتند. هر خانه با توجه به توانامیکاهدان 
 هاو طول آن 3تا  5/2 ها حدودآنعرض  داشته، کهچند اتاق 

مثالً  ،متر بوده است. هر اتاق تعدادي طاقچه داشته 5حداکثر 
که در آن براي  داشتهمتري دو طاقچه و یک اجاق  5 تا 4اتاق 

ال آن را ـر سسوزاندند و آخغذا چوب می نگرمایش و پخت
 داشتهک گنجه یهمچنین هر اتاق  کردند.یماندود و مرمت گل
دادند. ل مهم را در آن قرار مییو وسا گفتندآن آرمالی می به که

ت یبا توجه به وضعو ها در و پنجره از چوب سپیدار در این خانه
متفاوت بوده است. مردم از  هاآنخانه نقش و نگار مالی صاحب
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یک  فقط و کردندا حمام عمومی استفاده میینه یحمام خز
اط به صورت یاط وجود داشت. کف حیاي از حتوالت گوشه

 ). 5تا  2 شکلسنگ بوده است (زي و قلوهیرشن

 

 

 

 
 هاي قلعه پاسارگادنماهایی از خانه .5و  4، 3، 2 شکل

ت ها به صورت تاالري بوده که تفاوهاي بعد خانهدر دوره 
اط یجز در مواردي مثل حچندانی با ساختمان قلعه نداشته، 

به  هم پوشانند و در پی ساختمانمان مییکه کف آن را با س
 ياکثراً فلز هاو در و پنجره رفتهمیجاي خشت سنگ به کار 

 . رفته استمیبوده و در موارد کمی چوب به کار 

 شدهعقاید فراموش

رگاد و جایگاه مقدس و وجود آرامگاه کوروش در دشت پاسا
 درمردم بومی باعث شده که اسالمی  ةدر دور این بنا آیینی

محترم  دلیلفارس به  ۀهاي بخشی از ناحیشهرها و آبادي
برگزار کنند و  آنهایی پیرامون مراسم و آیین آرامگاهشمردن 

این  ۀاز جمل ،گذاردبثیر أاین تقدس بر باورها و اعتقاداتشان ت
 :استها موارد زیر ها و باورآیین

، مردم از روستاي 1340تا سال جوش: مراسم دیگ 

مادرسلیمان و روستاهاي اطراف (از جمله قادرآباد و مرغاب) به 
را به جا جوش و مراسم دیگ رفتندمیکنار آرامگاه کوروش 

ماندند و هر کس ها حتی شب را در آنجا می. آنآوردندمی
وضع مالی خود، مرغ و خروس و گوسفند قربانی  متناسب با

افراد پخش  ۀو به عنوان نذري بین هم پختو غذا می کردمی
جوش به خانه اي از دیگذره دها نبایکرد. بر اساس باور آنمی

 . شدمیآورده 

شمال آرامگاه، متري  5/1، در زمین گودي در محل قربانی 
ون قربانی را به ـه خاـبود. گ آناق ـروي در ورودي اتهروب

 مالیدند. هاي آرامگاه میسنگ

جوش در اطراف به این دلیل که محل نخستین دیگ 
ه (چون ددر پناه قطعات بزرگ سنگ آرامگاه بو آرامگاه و عموماً

هاي جوش در آن زمان، هیزم و شاخهسوخت مردم براي دیگ
بنابراین  و شدهاي آرامگاه آسیب وارد می) به سنگدرخت بود

جوش در اطراف آرامگاه جلوگیري از پختن دیگ 1340از سال 
 شد. 

آمدند، به اتاق جوش یا زیارت میمردمی که براي دیگ ۀهم 
وار اتاق آرامگاه را ـو ضمن زیارت، در و دی تندرفآرامگاه می
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کردند و به طنابی که در اتاق بسته بوسیدند، شمع روشن میمی
 بستندقفلی و امثال آن میسنجاقرچه یا شده بود، دخیل از پا

اي «ند که کردتا حاجت آنان برآورده شود و نیت می
 ]یا هر روز دیگر[مادرسلیمان، اگر مراد مرا حاجت کنی، فردا 

دار شدن، رفع این نیت براي بچه »کنم.جوش میدیگ یک بره
ها و امثال آن بوده است. برخی از اهالی پاسارگاد به گرفتاري

 ي هم در اتاق آرامگاه بسته بودنداآورند که گهوارهد مییا
 .)106: 1380کیش، (صداقت

کردند. همچنین زوار ضمن زیارت دور آرامگاه طواف نیز می 
 ،هاي باریک و بلنديمرتبه از زیر سنگهنگام طواف زوار سه

ن کردند. امروزه ایعبور میمتري شرق آرامگاه،  25ۀ در فاصل
در چند سال اخیر  و فقطشده  فراموشکلی بهآداب و رسوم 

قربانی  عدادي به رسم قبل در آنجا گوسفندکه ت همشاهده شد
 ). 6 شکل( اندکرده

 
 مسجد اتابکی اطراف آرامگاه کوروش ةماندباقی .6 شکل

 مردم این منطقه این بوده است ید جمعیاز عقاهاران: آب 

ن درمااري را ـبیماري هار آرامگاه کوروش ـکن ۀکه آب رودخان
اري گاز گرفتگی حیوانات هار به بیم دلیل. کسانی که به کندمی

کردند و سپس به شدند در آب رودخانه شنا میهاري مبتال می
 پرداختند. باور مردم این بود که به دلیلطواف آرامگاه می

 شود.ها مداوا میقداست آرامگاه بیماري هاري آن

آمد براي روستا اگر زمستان باران نمیمردم کُسَنگِلوي:  

                                                           
پختند و بنا بر سلیقه سبزیجاتی همچون . نوعی نان گرد و کوچک که مردم منطقه می1

 ریختند.رازیانه و سیاهدانه در آن می

کردند. می »کُسَنگِلوي«آمدن باران در زبان عامیانه خودشان 
پوست حیوانی  ویک نفر را به عنوان شیر انتخاب به این شکل 

و بندي  آویختندمیگردنش  بهاي ، زنگولهکردنداو میرا برتن 
ر به آوی در دست محیطی رعبقچمابا و  بستنداو میگردن  به

و بقیه دنبال  گرفتمیآوردند. یک نفر بند را به دست وجود می
کُسَنگِلوي « :خواندندصدا میافتادند و همگی یکراه می او

رفتند و و به در هفت خانه می »هَدَرسِنه، بزن تا درتِه بشکنه
اي و مهره کردندمیکردند. سپس آرد را خمیر آرد طلب می

دور  انداختند،میذاشتند. آتش بزرگی راه ـگداخل خمیر می
کردند و آن را به درست می »1کٌلو« نانو  شدندمیآتش جمع 

که دور آتش جمع شده بودند. مهره زیر دندان  دادندیم افرادي
سپردند و شیر شروع را به دست شیر می اورفت هر کسی می
ت سفیدان محل ضمانیک نفر از ریش تا کردمی اوبه کتک زدن 

پنچ روز یا یک هفته فرصت دهید  گفتکرد و میمیآن فرد را 
 بارید. باران می تا باران ببارد و بعد از چند روز ضمانت حتماً

هر کسی که حاجتی ماه رمضان  27شب دوس: علی 

پوشاند و به روي خود را میدختر و پسر، و مرد و  زنداشت، از 
از  »دوسعلی ،دوسعلی«رفت و با گفتن در هفت خانه می

خانه نیز چیزي مانند کرد. صاحبخانه چیزي طلب میصاحب
 روا شود.داد تا حاجتبرنج به فرد می و چاي و قند

هاي گذشته آداب و در زمانپاسارگاد:  ۀازدواج در منطق 

پاسارگاد نیز همچون بسیاري از دیگر  ۀرسوم ازدواج در منطق
ت که قبل از خواستگاري نقاط ایران کامال سنتی بود. بدین صور

و در صورت پسندیدن با  دیدندمیمادر و خواهر داماد دختر را 
 ةو در صورت موافق بودن خانواد کردندمیصحبت  او ةخانواد

کردند. جوانان روستا چند دختر به طور رسمی خواستگاري می
زم عروسی را فراهم یو ه رفتندمیروز قبل از عروسی به کوه 

گشتند  با استقبال خانواده و اهالی غروب که باز میکردند و می
ها استقبال شدند که با شادي و هلهله از آنرو میبهروستا رو

 ۀزم جلوي خانیک بار هیموظف بود  زمییکردند. کاروان همی
د. صاحبان ۀ داماد ببرزم را به خانیو سپس بار ه کنداده یخان پ
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بی و جوراب و یجشکشی که اغلب شامل دستمال یعروس با پ
ه کرده بودند قدردانی یزم را تهیاز کسانی که ه بودنی یریش

ها از بین رفته و اغلب عروسی کردند. امروزه این رسم تقریباًمی
کنار  و شود. با وجود این گاهی در گوشهدر تاالر گرفته می

کوتاه  دلیلشود که به هایی در خانه برگزار میروستا عروسی
 »کِشانعروس«پدر عروس و داماد مراسم  ۀبودن مسیر خان

شود. عروس و داماد سوار بر ماشین سنتی انجام می کامالً
 ۀو بقیه به صورت پیاده ماشین را تا خان شوندمیآراسته به گل 

 ). 8و  7 شکلکنند (داماد همراهی می

 

 
 مراسم ساز و نقاره .8و  7 شکل

اعتقاد مردم این منطقه  بهبارداري:  مربوط بهاعتقادات  

 ،د باردار شوندیک خانواده نبایعروس یا جاري با هم در سه تازه
کی یمن است و حتما یباور اهالی روستا این موضوع بد بهرا یز

 کند. ها کودك خود را سقط میاز آن

وش او اذان تالوت ـودك در گـپس از به دنیا آمدن ک 
 بهن که با سبابه یعنی ای ،داشتندمیرـامش را بـشد و کمی

تا کام او برداشته شود و به  دادندمیسقف دهان کودك فشار 
ان به چشم کودك رفته یاین دلیل که معتقد بودند خواب اطراف

چشم کودك سرمه  بهکند شتر استراحت مییو کودك ب
هاي چشم کودك گرفته شود و ن که آبیدند. براي ایکشمی

بعد از ده  ده داشتند کهین عقیهمچن شتر باز شود،یها بچشم
زد. یخود را بر ةد به حمام برود و آب ده روزیمان زن بایروز از زا

 ار مهم است که انجام شود. یز بسین عمل در روز چهلم نیا

در میان مردم این منطقه رسم است آداب و رسوم عزاداري:  

شود بر سر مزار او که در شب اولی که مرده به خاك سپرده می
کنند و تعدادي از مردان فامیل تا پاسی از شب یا روشن می چراغ

مانند. بستگان مرده صبح زود گاهی تا صبح بر سر مزار مرده می
روند و گریه و قبل از باالآمدن آفتاب بر سر مزار مردة خود می

بندد ها مرده با خورشید شرط میکنند. بنا بر عقیدة آنزاري می
کنند و قبل از آمدن تو به دیدن من که بستگان من مرا یاد می

آیند. مردم این منطقه هر سال قبل از ماه رمضان را ماه برات می
کنند و در روغن دانند و در این ماه نانی مانند کلو درست میمی

هاي گویند، و آن را در خانهکنند، که به آن براتی میسرخ می
د. همچنین کننخوانی مردگانشان پخش میبراي فاتحه همسایه

نامند و در آن روز مردم منطقه روز آخر سال را علفه می
 دهند. پزند و براي مردگان خیرات میمی »شیربرنج«

شده مردم طبق مطالب گفتهعزاداري تاسوعا و عاشورا:  

پاسارگاد اعم از زن و مرد، کودك و نوجوان، پیر و ناتوان در روز 
و جلو  داشتمیعلم برشدند و علمدار عاشورا دور هم جمع می

کردند و حدود ساعت حرکت می اوافتاد و مردم به دنبال می
رسیدند. اطراف آرامگاه، به دنبال صبح عاشورا به آرامگاه می 10

خواندند و نوحه می و زدندکردند، سینه میعلمدار طواف می
 )108: 1380کیش، گشتند. (صداقتباز می 12ساعت 

هاي سرد اري محرم مقارن با ماهدر گذشته، چنانچه عزاد 
ها جمع سال بود، در عصر روز اول ماه محرم تعدادي از بچه

ا ـمردم روست ۀحسین به در خانواي حسینـو با ن دندـشمی
حسن و «خواندند رسیدند میرفتند و به در هر خانه که میمی

ا ـهدار هیزمی به آنخانه »اندازحسین و عباس، یه کتلی در
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حسن و حسین « گفتندو سپس جمعیت براي تشکر میداد می
و این روند تا ده شب ادامه داشت و با  »دلیلی، داغ بچتو نبینی

به و در اطراف آن  کردندمیشده آتشی برپا هاي جمعهیزم
 . شدندمشغول میعزاداري 

امروزه مردم روستا از ابتداي ماه محرم، هر شب در حسینیه  
مردم اعم از پیر و  همۀر روز تاسوعا مراسم عزاداري دارند. د

هر شهید توقف  ۀدست در مسیر حرکت و بر در خانبهجوان، علم
 ةفرستند. خانوادکنند و براي شادي روح آن شهید فاتحه میمی

و با شربت از عزاداران پذیرایی  کنندمیشهدا گوسفند قربانی 
و با  دهندکنند. عزاداران تا مسیري عزاداري را ادامه میمی

اعالم پایان مراسم علم و وسایل عزاداري را به حسینیه انتقال 
و  شودمی). در روز عاشورا این مسیر طی 12 شکلدهند (می
آباد در گلزار شهداي ت عزاداري مادرسلیمان و مباركئهی

ها مقابل یکدیگر تعظیم ، علمرسندمیمادرسلیمان به یکدیگر 
و سپس مردم به برگزاري نماز ظهر عاشورا مشغول  کنندمی
ناهار  به مردم محلهچند نفر از اهالی روستا  سرشوند و آخرمی

هاي . شب آخر نیز همه با شمعدهندعاشورا می ظهرنذري 
پردازند. مردمی که در حسینیه به عزاداري میدر دست روشن 

اي علم را هکنند یا پارچهت دارند براي علم پارچه نذر میحاج
 ). 10و  9 شکلزنند (تشان گره میبراي برآورده شدن حاج

 
 قربانی گوسفند در روزهاي عاشورا و تاسوعاي حسینی .9 شکل

هنوز  ،شده وجودي که خیلی از رسوم عزاداري فراموشبا  
ت با پاي برهنه ادي را دید که براي گرفتن حاجتوان افرهم می

 ).11 شکلپردازند (به عزاداري می

 
 ت عزاداري مردم مادرسلیمانئهی .10 شکل

  
 گرفتن حاجات براياعتقادات مردم  .11 شکل

 
 هاي علم براي گرفتن حاجاتزدن پارچهاعتقاد مردم به گره .12 شکل
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سال  در بازدید ژان تونوبرگزاري نماز عید قربان و فطر:  

و مسلمانان شیراز «نویسد: میخود از این آرامگاه، م.  1667
عین » گزارند.پیرامون، روز عید قربان در این عبادتگاه نماز می

که همزمان با تونو در ایران  ،همین مطلب را آندره دلیه دلند
 ). 87: 1380، نوشته است (صداقت کیش، بوده

آرامگاه کوروش کیش در کتاب جمشید صداقت ۀطبق گفت 
قربان را در ، مردم این منطقه نماز عید و باورهاي مردم فارس

سم قربانی کردن را نیز در همان اند و مراگزاردهکنار آرامگاه می
 فراموش شدنپس از چند سال اند. امروزه، آوردهجا میمحل به

این آداب و رسوم مجددا این مراسم زنده شده و مردم به رسم 
هاي قدیم و به پاس زنده نگه داشتن باورهاي آداب و سنت

سعید فطر و قربان را جلو آرامگاه کوروش اجدادشان نماز عید 
 ). 13 شکل( کنندبرگزار می

 
 نماز عید فطر در کنار آرامگاه کوروش .13 شکل

 السلطنه،سدیدعقاید مردم در خصوص تل حضرت یعقوب:  

دیده ق، در مشهد مرغاب، روستاي دهنو را .ه 1314که در سال 
در آنجا دیده سنگی «نویسد: اش چنین می، در سفرنامهاست

مانده است. گویند اثر  شد. اثر قدم شخصی بر آن سنگ باقی
قدم حضرت یعقوب نبی (ع) است و آن موضع مشهور است به 

 .)1393مینابی بندرعباسی،  ۀ(سدیدالسلطن» قدمگاه یعقوب

دارند که به آن  يریما مردم اعتقاد به مدفن پ ۀدر منطق 
ندارد و این قدمگاه  ياعهر بقین پیند. مدفن ایگویعقوب میر یپ

امروزه به تل حضرت یعقوب مشهور است که در میان مردم 

 ی. این زیارتگاه روي کوهدمحلی احترام و تقدس خاصی دار
میراث جهانی پاسارگاد،  ۀمنفرد واقع در شمال غربی محوط

کمی باالتر از محوطه مقدس بین دو روستاي ابوالوردي و دهنو 
روا شدن حاجاتشان  برايردم محلی ). م14 شکلقرار دارد (

زدند هاي سبز گره میو پارچه کردندمیآنجا شمع روشن 
 ). 15 شکل(

 

 
 کوه و آرامگاه حضرت یعقوب .15و  14 شکل

ن یاارت ـیام به زیاالمیردم این منطقه در ماه محرم از قدـم 
و دهنو  يابوالورد يدر روز عاشورا مردم روستا رفتند. یبقعه م

ها را سه علم روند.ین بقعه میا يبه پا و دارندیخود را برمعلم 
دهند و تربت یآن نذر م يچرخانند و در پایبه دور آن م بار

ارت یام به زیر ایآورند و در سایآن را به عنوان تبرك با خود م
جوش گیگذرانند، دیرا کنار آن م يسه روزو دو ندیآیم
ن مستمندان بخش یبکشند و در یدهند و گوسفند میم
د آورد یکنند. مردم اعتقاد دارند که از چوب درختان آن نبایم

 یحت ،شودیرد و انسان دودمانش گم میگیوگرنه خانه آتش م
کنند که هیزم را از آنجا یاد می» یحمام یعل«به نام  ياز مرد
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ا رفته ین زخم از دنیاثر هم برشده و  یزخم او يآورده و پا
چون حتمًا  ،د شکار کردین کوه نبایر ااست و همچنین د

خان کرم «و مصداق آن را  دشویدچار صدمه مشکارکننده 
ار ـن کوه دچید که در انکنیذکر م يکالنتر ابوالورد» يدیسع

اند تا اطالع بودهیمردم از او ب يا شده و چند روزـپ یشکستگ
دهد و آنان به کمک یان خبر مییتوسط اسب خود به روستا يو

دهند. مردم از برکات یشتابند و او را از مرگ نجات میم وي
درخت است  يعقوب دارایر یدانند که کوه پیر مین پیوجود ا
د درخت ندار یها حتر کوهید و سادهیوه میان آن مـو درخت

 ).115: 1384(سعیدي، 

از باورهایی که در فرهنگ سوري: مراسم چهارشنبه 

است آیین شب ـاکنون پابرجـن منطقه از قدیم تـمردم ای
سوري است. مردم این منطقه در آخرین شب ارشنبهـچه

 سال با روشن کردن آتش و برپایی جشن به استقبال ۀچهارشنب
دن از روي آتش ـها با پریچنین آنروند. همسال نو می

و خواهان  کنندمیها را از خود دور هاي و رنجاريـبیم
بار از روي آتش یکا حداقل هشوند. آنتندرستی و شادي می

ها از آن ۀخوانند که گویاي خواستو شعري را می پرندمی
 و آغاز سال جدید است.  قدیم خداوند در پایان سال

 سرخی تو از من  زردي من از تو

 دهندمیهاي خود را به آتش ها زردي و رنج و ناراحتیآن 
 د.ننکو سرخی و گرمی آتش را براي سال جدید آرزو می

 یسنت يغذاها

 دارند یخاص یسنت ير مناطق غذاهاین منطقه مانند سایمردم ا
ن غذاها یران ایا يکجاچیدر ه و داردفرد بهطعمی منحصر که

 : جمله ازشود، یافت نمی

شده، جوشیده ةکوبید 1است از ترکیب بنه ییغذا آب بنه: 
 . شده و رب اناردادهاز تفتیپآب، 

به نام  یاهی کوهیاست از ماست و گ ییغذا ر:یماست جاش 
 .شودهاي این منطقه یافت میجاشیر که در کوه

                                                           
 . میوه درخت بنه یا پسته وحشی 1

اهی به نام کنگر یاست از ماست و گ ییغذا ماست کنگر: 
 شود.وفور یافت میها این منطقه بهپایهها و کوهکه در تپه

گوشت است که در این منطقه به در واقع همان چلو :ییال 
گوشت  پخت آن به این شکل است کهشده، طرز الیی معروف 

 دهند. یبرنج قرار م اليو  پزندمیرا 

رموك یس يخودرو ياز برنج و سبز رموك:یدمپخت س 
 . فراوان استکه در این منطقه در فصل بهار شود درست می

پس از  ، کهکارده يخودرواه یاست از گ یآش آش کارده: 
کار  در آش به يسبزاه با آرد آن را به عنوان ین گیگرفتن زهر ا

. این گیاه کنندیاز برنج و آبغوره استفاده م آش برند و در آنیم
برد و به همین در صورتی که جویده شود مانند چاقو زبان را می

 .اندگذاشتهکارده آن را دلیل نام 

و  خودرو اه کنگریاز گاست  یخورشت خورشت کنگر: 
 .گوشت گوسفند

قاضیاقو گیاهی خودروست که در این  اقو:یخورشت قاض 
 .است خورشت و آش يشود و سبزمنطقه در بهار سبز می

ماه آشی مردم این منطقه آخرین شب بهمن آش اسفندي: 
ن و اولین روز اسفند ماه به عنوا پزندمیبه نام آش اسفندي 

 کنند. صبحانه میل می

 هاي قدیمیبازي

امتحان قوة تعادل بوده است.  يبرا ين بازیاالخترك: 

شوند، که هر کدام صاحب دو گروه به صف می درکنان بازي
خود را با دست از پشت خم  يیک قلعه هستند. بازیکنان پا

کنند و با دست گر حمله مییکدیگیرند و به کنند و باال میمی
خر زنند تا تعادل او را به هم  بزنند. در آیحریف را عقب م

 د خود را بهیبازیکنی از گروه مهاجم  با دو محافظ باصف، 
ادل ن راه تعیقلعۀ دشمن برساند و از آن عبور کند و اگر در ب

شود گر مییبازند و نوبت گروه دخود را از دست بدهند می
 ). 16(شکل 
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 سیزده به دربازي الخترك یا الختري در روز  .16 شکل

شود، گروه اول متشکل از یم يدر دو گروه بازبازي: درنه 

ن یل شده است. ایک نفر نگهبان تشکیچهارنفر که از سه محافظ و 
کنند و گروه دوم ر پاهاي خود محافظت مییسه نفر یک شیء را ز

ها ن صورت که آنیها بیرون بکشد. به اآن ير پایء را از زید آن شیبا
ن گود را کنند و افراد دروایستند و دست دراز میرون از گود مییب
د از بازي یبازند و باد مینها بزنگر به آنیز دیا چیکشند و اگر با پا یم

ا یره است و اگر گروه در مرز دایره یها هم داخارج شوند و مرز آن
 رون از آن برنده شود حق زدن گروه مخالف را دارد.یب

شود. روش در ده گروه انجام می این بازيبازي: هوکولی 

کنند و حفر می ین گودالیصورت است که در زمن یکار به ا
زنند، یبه آن م يترگذارند و با چوب بلندیچوبی کوتاه بر آن م

ال چوب ـان به دنبـکشگذارند و زوید را مـسپس چوب بلن
دوند. زمانی که نفس شخص بند بیاید، آن گروه یاه مـکوت
 .)18و  17د (شکل بده يد به گروه دوم سواریزد و بابامی

شد. بازیکن یم انجام يبه صورت انفراد ين بازیابازي: قاپ 

به صورت  يگریها را با قاپ دو بعد آن نشاندمیرا  ییهاقاپ
است که  یبرنده کس پایانفتد. در یتا در گود ب دزینشانه م

 داشته باشد. يشتریتعداد قاپ ب

در دو گروه  یز به صورت گروهین ين بازیارك: یقلعه بگ 

 هاآنک نفر از یو  دهدقلعه میل یشود. گروه اول تشکیانجام م
 هاآن ۀتا به قلع کندمیشود وگروه دوم حمله ینگهبان قلعه م

 بازدمیوگرنه  کندرا از قلعه دور ها آند یو نگهبان با کندنفوذ 
 ).20و  19 شکلرسد (یو نوبت به گروه دوم م

 

 
 هاي امروزي روستابازي بچههوکولی .18و  17 شکل

     
 هاي امروزي روستابازي قلعه بیگیرك توسط بچه .20و  19 شکل

هاي جوانان بازي نیز یکی از بازيکبریتبازي: کبریت 

به این صورت که بر سر تعداد  بوده است؛در ایام بیکاري  قدیم
بستند و اگر نفر مقابل هاي خود شرط میچوب کبریت

تعداد را درست حدس بزند آن دسته از چوب  توانستمی
 .کردها را از آن خود میکبریت

 بیتیو دو المثلضرب ،قصه و متل ،چیستان

ها، المثلزبان محلی هر منطقه، ضرب هايبخشترین از جالب
ها المثل. کنایات و ضرباست محلیباورهاي مردم بیان کنایات و 
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و سپس شود می، ساخته و پرداخته گیردمیدر طول زمان شکل 
ها المثلشود. ضرباز نسلی به نسل دیگر سینه به سینه منتقل می

 رهنگپرداختن به ف و هر منطقه فرهنگ از یبخشو باورهاي مردم 
آداب و رسوم، باورها، اعتقادات و عقاید تاریخی  بررسیهر منطقه  

ت که معموالً اي از بیان اسگونهالمثلضرب. مردم آن منطقه است
نهفته است. بسیاري از این  تاریخچه و داستانی پندآموز در پس آن

روشن نیست؛  چندانبرخی از امثال  ۀو پیشین ها از یاد رفتهداستان
هاي رایج در المثل. برخی ضربرودکار میحال، در سخن بهبااین

 ها هستند: منطقه این

 کیسه قرض نکن، اگر کردي خرج نکناز نو

که یک نفر  رودبه کار میزمانی  معموالً المثلضرباین  
د نداشته باشآن را  ۀتازه به مال یا سِمت خاصی رسیده و جنب

 قرض خیلی زود آنچه راو ممکن است  بکنیماز او درخواستی  و
 . مطالبه کندداده است، 

 تو کودو بوده درش زودو بوده

 شود که شخصی توانایی انجام دادن هیچزمانی استفاده می 
ار کاري را نداشته یا همه چیز برایش تازگی داشته باشد، انگ

 شود.رو میاي روبهبا مسئله اولین بار است

 خوام، نه دیدار عربنه شیر شتر می

شود که کسی براي به دست آوردن زمانی استفاده می 
دلیل چیزي الزم است زحمت زیادي را متحمل شود و به 

 شود.سخت بودن از خواستن آن منصرف می

 و دو هوا رو 1قربون برم خدا رو، یه بون

ت ریشه در حکایتی از رابطۀ مادرشوهر و عروس دارد. حکای 
از این قرار است که مادر شوهر به عروس خود که همراه 

گوید کمی فاصله بگیر تا پسرم شوهرش روي بام خوابیده می
رم است و به داماد خود که همراه راحت بخوابد چون هوا گ

گوید دخترم را در آغوش می همسرش روي همان بام خوابیده
شود که چطور یک بگیر هوا سرد است و این مسئله مطرح می

 بام دو جور هوا دارد.

                                                           
 کنایه از یار. 2 . بام1

 بیتیدو

 ادرم مردـد و مـادر زاییـرا مـم
 

 ه هم مردـه، دایـه دایـمرا دادن ب 
له   غا به شـــیر بز  ســـپردنمرا 

 
 غاله هم مردز، بردـنکاري ـدا یـخ 

 *    *    * 
بار می له من از دلشـــتر از   نا

 
به منزل  نالیم هر دومون منزل   ب

نه  بارُم گرو که من  لد  نا  شـــتر 
 

تادم از وِل  که دور اف نالم   2منم 

 *    *    * 
 اللاه بـال و باه وـم خوردم بـقس

 
ــقس  ــم بـ ــر سـ  نصر من اهللا ةورـ

 م رفته پایینـرت از گلویـمهه ـک 
 

 مگر همراه جون آیــد بــه بــاال 
 *    *    * 

قالی بار تو  گدار،  پاي   شـــتر 
 

 الیـو خـاي تـروم جیـزیارت م 
 ا راـام رضـروم آقیـارت مـزی 

 
 زا راــد روز جــریادم رســه فــب 

 *    *    * 
سر کنعرق چینت در  آر، چادر به 

   
 به پیش مادرت کن 3برو شـــوري 

 بگو جنس گرون تــا کی بمونــه 
 

لی ارزون  کنخریــدارم و  ترش 
 *    *    * 

 مچینـم بارش بـم کنـی خـدرخت
 

 ا کی بشینمـــاهلم تـــوونم جـــج 
 کردمـري نـم عمـم جاهلـجوون 

 
 ا کی بشینمـرف ناکسون تـه حـب 

 *    *    * 
 که با تو بودم یاد از اون شب شبی

 
 تو بودم داد از اون شببی شبی که 

 دا شدـشبی که لیلی از مجنون ج 
 

 ان از اون شبـــان و ناله و افغـــفع 
 *    *    * 

بار کردم الوداع کن که   شـــبی 
 

ــین و گریه  ــر کوچه نش  ها کنس
یایم  که من زودي ب  اگر خواهی 

 
 برو در مســـجد و رو به خدا کن 

 *    *    * 
 یـــهـــی و الـــهـــی و الـــهـــال
 

 اهیـار سیـآد مت درـر راهـس 
 مــو بستـد دل با تـو زنـاول بر م 

 
 اییـوفه بیـد کـو زنـدوم بر ت 

 *    *    * 
هرکجــا ر تی ول   من ةروزف

 
یروز  ف گین  ن تی  ف  من ةکجــا ر

خالی  نده  ما قت  تا جا رفتی ا  ک
 

خاري  نده در ب  بســـوزم همچو ک
 *    *    * 

تازه  باالي بوم رخ   کرديتو در 
 

 قــدت را بــا قــدم انــدازه کردي 
 اي رخت عروســیتو که پوشــیده 

 
 تازه کردي داغمنکش سورمه که  

 *    *    * 
 را تنها ولم کردــت و مــم رفــول
 

 لم کردـــر مشکـــا اسیـــتنهوتک 
 در این شهر غریب روستاي پاسارگاد 

 
در خون بر دلم ـه چقـدا دونـخ 

 
 

*    *    * 

 . مشورت3
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 ن ملوانمـه مـی کـگفتودت ـخ
 

 رانمی میـان کشتـه آب دیدگـب 
 از اون ترســم که کشــتی غرق گردد 

 
 ون بمانمـپاهاي بیـن دریـدر ای 

 *    *    * 
 ولم چــادر کشـــیــده بــه خرمن

 
 نــه داره بر مـــدانم چه گلنمی 

 به جونم دردترت ــون سـبه قرب 
 

 ونمــربـزیز مهـن عــا بنشیــبی 
 

 لباس زنان

هایی لباس سنتی زنان پاسارگاد شامل پیراهن بلند با چاك
یا مخمل  تیحریر، چمتر  11تا  9چین از از کمر، دامنی پر

ها و دار است و با قیطاننین آن آهار زده و چییاست که پا
ن شده، با چارقدي سه گوش از جنس ینوارهاي رنگی تزئ

ي شاد، که زیر آن را با هاتور، ژرژت یا حریر، معموالً از رنگ
سنجاقی، که براي اعیان و اشراف از طال یا نقره بوده، به هم 

 اند. کردهوصل می

ر یکردند و زبه تن می» قبا« با نام یلباس ییزنان روستا 
« آن شلوار نسبتاً گشادي، که در اصطالح خود به آن 

 يهاپوشیدند. تنبان معموالً از پارچهند، مییگویم» تنبان
ت، مخمل و تترون بوده و یف مثل ترگال، چیارزان و لط

ر آن را با یکردند و زیا چارقدهاي سفید به سر می يروسر
دادند، ینت میها را ز، که معموالً خود آنییهاسنجاق

 ). 24تا  21 بستند (شکلیم

 برایند

زندگی روستایی و بررسی آداب با هدف آشنایی با گردشگري 
ها ارتباط نزدیک آن ها ویوستگی فرهنگرسوم مردم باعث پ

ثیر بیشتري أشود تروي مردم باعث میدرارتباط رو و شودمی
 کند.میکمک هم گردشگري  ۀبر هم بگذارند و به توسع

 ايمنطقهاي مختلف وارد ـهرهنگـراد با فــامی که افـهنگ
ثیر أستقیم و غیرمستقیم بر آن منطقه تشوند، به طور ممی
. از اصول اصلی در گردشگري، شناسایی و معرفی گذارندمی

فرهنگی و تاریخی است.  هايهاي بکر و داراي قابلیتمکان
ها هاي دور تاکنون این برتريمشهور پاسارگاد از گذشته ۀمنطق

 را در خود نهان کرده و هدف پژوهشگران از این معرفی

 

 

 

 
 لباس زنان و مردان پاسارگاد . 24و  23، 22، 21 شکل
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منطقه با هدف ی شناختهاي فرهنگی و مردمجاذبه ندنشناسا

براي هایی برنامه به این منظورو  استجذب بیشتر گردشگران 

 :شود، به شرح زیرمنابع گردشگري پیشنهاد می ۀتوسع

 ؛شناختیهاي مردمتقویت و حمایت از فرهنگ بومی و جاذبه 

هاي گذاري در بخشسرمایه بهترغیب بخش خصوصی  
 ؛شناسیهاي مردمگردشگري و حوزه

 ؛در مناطق روستایی انهنگارمردم هايبررسیحمایت از  
ۀ عرضبروشور و  و معرفی مناطق روستایی در قالب کتاب 

 .به گردشگران داخلی و خارجی هااین معرفی

 

 فهرست منابع

انجام هاي ). پاسارگاد، گزارشی از کاوش1379استروناخ، دیوید (
رانی بریتانیا، ترجمۀ حمید ـات ایـط مؤسسۀ مطالعـشده توس

 شهیدي، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشورخطیب

). آرامگاه کوروش و باورهاي مردم 1380کیش، جمشید (صداقت
 فارس، تهران، نشر خجسته 

معرفی و ). 1384رخشانی کوچصفهانی، مریم و بابک کیال، (
، ساز و مرمت در مجموعه تاریخی پاسارگادوساختبررسی فرآیند 

 پاسارگاد، مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

). 1393خان بندرعباسی (علیسدیدالسلطنه مینابی و محمد
 ، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار سفرنامۀ سدیدالسلطنه

، شناسی منطقۀ پاسارگادبررسی مردم). 1384سعیدي، سمیه (
 پاسارگاد، مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

، راهنماي جامع پاسارگاد). 1379رضا (شهبازي، علیشاپور
 شناسیشیراز: انتشارات بنیاد فارس

). کوروش بزرگ، شیراز، انتشارات 1349شهبازي، علیرضا (شاپور
 دانشگاه پهلوي

و فرهنگ  یاقوت سبز (تاریخ، جغرافیا). 1384اله (پور، حجتقلی
ـ سعادت  ، شیراز، انتشارات نوید شیراز شهر)مردم شهرستان پاسارگاد 

). تاریخ ایران دورة هخامنشیان، ترجمۀ 1384مالووان، ماکس (
 فر، تهران، نشر گلشنمرتضی ثاقب

، هاي شاهنشاهان هخامنشیفرمان). 1382نارمن شارپ، رالف (
 تهران، انتشارات پازینه

یخ هرودوت، ترجمه با مقدمات و ). تار1383هرودوت، (
 .توضیحات و حواشی هادي هدایتی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران



  
 
 
 
 

 

 

 



Abstract





3

In search of the glory of Pasargadae;
the earliest European travelers to Pasragadae

and the tomb of Cyrus the Great

Mohammad Hassan Talebian
Deputy of cultural heritage organization

Gholamreza Khojandi
Researcher

Abstract
Observations of European travelers of the site of Pasargadae have remained among the

invaluable documents for modern researchers concerning the archaeology of first Achaemenid
capital. The aim of the present article is to study comprehensively the history of early travelers and
their reports of the site and their interpretations especially of the tomb of Cyrus the Great that
called those days as the tomb of mother of Solomon. Here we have tried to take another look at the
itineraries of early travelers especially the ones not yet published in Persian language.

Key Words: Pasargadae, Cyrus Tomb, European travelers.
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Recent discoveries of ancient sites of Fifth millennium B.C. at
Tangi-Bulaghi and the plain of Pasargadae

Mohsen Zeidi
Ph.D. of Archaeology. Prehistoric and Quaternary Ecology institute, Tübingen University

Abstract

In winter 2006 during the archaeological surveys of Tangi-Bulaghi and the plain of Pasargadae,
in order to understand the multi aspects of the relation of settlement pattern of the ancient sites
with the connecting routes which are used until modern times by local tribes, the attention of the
author attracted to the settlement pa ern of prehistoric sites of 5th millennium B.C.

During the comprehensive survey of the area five new ancient sites were discovered and reported
for the first time. These small and indistinguishable sites from natural environs had been located at
the slopes of the mountains and if the area had not been surveyed intensively they would not have
been identified for sure. Generally, such flat sites, if identified, reported as seasonal settlement
sites. Although discerning the real nature of these sites requires systematic archaeological
excavations the present study focuses on the importance and nature of such ancient sites based on
the existing data.

Key Words: Fars Province, Tangi-Bulaghi, Pasargadae, Fifth millennium B.C.
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Questions around a new Achaemenid site at Pasargadae
named “Mian Jaddehi”

as evidence of Persian Sharr (town) or camp

Farhad Zare Kordshuli
Member of national cultural research of Japan, Tokyo

Akbar Mohaamadi
Ph.D. in Geography and Urban management at technical and engineering training school of Buin Zahra

Abstract

Pasargadae as the first capital of Achaemenid kingdom was founded by the order of Cyrus the
Great. All the remaining buildings testify to a temporary residence of the king and the royal court
and no traces of any economic and military structures required for the ordinary living of the people
in a town have not yet found in the area.

Discovery of traces of a huge Achaemenid structure some kilometers to the south east of Cyrus
tomb and very close to the main road of Shiraz-Isfahan has raised the question once more if it has a
correlation with the Persian town of Pasargadae (?) if such town had been existed at all. The
research to answer the question leads to this conclusion that due to long distance of the site in
question to the palace area of Pasargadae (Royal district). mian Jaddehi structure definitely could
not be assumed to have been a part of Pasargadae town but could support as a supplier for the
services needed for the royal district of Pasargadae.

Key Words: Pasargadae, Sharr, Achaemenids, Mian Jaddehi Achaemenid site.
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An introduction to ancient irrigation and agriculture systems in
Parsa-Pasargadae plains during Achaemenid era

Abazar Shobairi
Ph. D of Classical Archaeology in Athens University and Research center of Greece

Abstract

Of the fundamental subjects in classical Persian archaeology that have not been studied
thoroughly by the researchers are the systems of irrigation and agriculture as economical basis of
any ancient political power and specifically the Achaemenid Empire. In the present paper we review
the latest archaeological discoveries revealing any documents of irrigation and agriculture activities
in the given period in Kor and Sivand River Basins including Pasargadae and Persepolis plains. Later
we turn to the textual sources left by the classical historians and Persepolis clay tablets for better
understanding and up to dated knowledge of Achaemenid irrigation systems and agriculture
activites.

Key Words: ancient Irrigation, ancient agriculture, Achaemenid Empire.
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Revising the settlement phases of Tall-e Takht at Pasargadae
according to new archaeological excavations

Alireza Askari Chaverdi
assistant professor at the history and archaeology department of University

Pierfrancesco Callieri
professor at the cultural heritage department of Bologna University

Abstract

The systematic archaeological excavations for revising the settlement phases of Talli-Takht in
the frame work of joint Iranian-Italian team began in 2006 that con nued for two seasons of
excavations. After the publication of the reports of professor David Stronach excavations at the site
of Talli-Takht, researchers proposed many critical objections to the settlement phases asserted as
the conclusions of Stronach excavations. Giving any answer to the objections inevitably required
reviewing the data and finally re-excavating the site by the use of modern stratigraphical methods.
It is worth mentioning that the importance and priority for reviewing settlement phases of Talli-
Takht became more necessary when huge amount of comparable data and archaeological materials
found at the nearby ancient sites of Tangi-Bulaghi during the rescue excavations.

The present revising program applied new methods of stratigraphy and dating techniques which
resulted to the identification of nine distinct settlement phases instead of the former four phases
proposed by Professor Stronach. Some of the prominent ones were dated by the use of C14 da ng
method that provided more confident criterion to date more precisely the archaeologival materials
at Tangi-Bulaghi excavations, as well.

Key Words: Talli-Takht, Pasargadae, Settlement Phases, Archaeological excavations, post-
Achaemenid Fars.
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A new reconstruction of the door of Pasargadae Tower
based on a recently discovered fragment of a stone door

and its role on the identifying the monument as
the Royal Fire Temple of the Achaemenids

Afshin Yazdani
PhD in Historical Archaeology

To David Stronach for all his contributions to the identification of the function of the
Achaemenid Towers.

Abstract

In Pasargadae, the first capital of the Persian Achaemenids, In spring 2005 some fragmentary
blocks of a monolithic door jamb came to light while the only extant building which could be
attributed to the door was the tower of Pasargadae, hence the reconstruction produced a new and
different door model comparing to the one previously had been reconstructed by pro. Stronach
based on another much smaller fragment previously found in 195o' during the Ali Sami’s excava ons
of the terrace hill of Pasargadae. By close examination of Sami and new discovery we could make
more reliable conclusions about the original function of the tower and providing convincing
evidence for proving the idea of the monument as one the main Ayadanas of Darius the Great at
Behiston; the royal fire sanctuary or fire temple for the Achaemenids which had been destroyed by
Gaumata the magus but rebuilt and restored by Darius before 500 BC.

Key words: Pasargadae, Zendan, Tower Temple, Ayadana, Behistun, Cyrus, Darius.
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The arch dam of Tang-e Asiab at Arsenjan
represents an Achaemenid engineering example

in dam projects and management of irrigation systems

Hamid Reza Karami
Archaeologist at Parasargadae research foundation

Farhad Zarei Kordshuli
Archaeologist at Parasargadae research foundation

Abstract

The Achaemenid authorities constructed and complemented a great variety of infra structures
to develop the realm of the empire. Of the most preferably of all these projects were those
connected with the issue of water and water management involving dams, canals and so on. At
Pasargadae and Persepolis capitals with limited source of fresh water such efforts are highly
distinguishable. One of the recently discovered dams involves the dam of Tane-Asiab at Arsenjan
area to the south east of Pasargadae that has been erected uniquely in the shape of an arch across
a seasonal flood stream. The core of the dam has been constructed of an accumulation of clay but
on either side huge boulders were laid to protect the clay core form being washed out by floods.
Here we represent the results of our detailed study of this outstanding structure and its position in
the ancient irrigation system.

Key words: Pasargadae, Achaemenid Architecture, Achaemenid dam, water management,
Achaemenid Irrigation systems.



10

Survey of newly discovered Achaemenid routes

at Pasargadae district

Farzaneh Gerami
M.A. of Computer engineer at the world heritage site of Pasargadae

Hamid Reza Karami
Archaeologist at Pasargadae research foundation

Abstract

One of the priorities of the Achaemenid kings esp. Cyrus and Darius the Great were to
establish new roads in order to connect the main centers all the across the empire to each other.
“Royal Road” is the name of the most well Known road that connected Persepolis to Susa and Sardis
in Anatolia. During surface investigations in Pasargadae district particularly at the areas the nature
has created natural pass ways such as Tangi-Bulaghi and Tange-Sa’adat Shahr the remains of ancient
roads and their foundations in the form of pass ways in the rock or long lines of stone accumulations
and some other pertaining structures like watching castles have been documented.  The present
research aims to take a look at all the witnesses and documents of the road system of the
Achaemends in Pasargadae area that has been enriched due to recent surveys and field researches.

Key Words: Ancient Roads, Royal Road, Achaemenid Road system, Pasargadae, courier.
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The Dam of Sivand and the role of crisis management in
preservation of Pasargadae world heritage site

Hamid Fadaei
Ph.D. in Conservation of Historic and Cultural Properties

Mohammad Hasan Talebian
Deputy of cultural heritage, handicrafts and tourism organization

Mohammad Nasiri Haghighat
M.S of civil engineer at the world heritage site of Pasargadae

Abstract

Pasargadae as the first capital of Achaemenid Empire located to the north of Persepolis in Fars
province inscribed on the world heritage list of UNESCO in 2004. The site consists of a dozens of
palaces and monuments erected by Cyrus the Great in the years 559 ll 530 B.C. among all of the
ancient remains, the tomb of Cyrus the Great as the most important, less damaged and best
proportioned dimensions stands as a jewel to the south of the plain and near the mouth of ancient
route to Persepolis through Tangi-Bulaghi narrow gorge.

Concerns about rising local humidity and consequent increase in erosive agents as the issues of the
negative effects of construction a dam at the southern entrance to this gorge, once more have
confronted the subject of development with the preservation of historical-cultural properties
discussions that in this case led to a social crisis as a result of weakness of an existing active crisis
Management. To handle the occurred crisis in short time extensive efforts were made to overcome
the situation, however, the consequences undoubtedly in the realm of cultural and natural heritage
will remain for years.

Key words: Pasargadae world heritage site, Management crisis, Tangi-Bulaghi, Dam of Sivand.
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Experience of more than fifty years of stone restoration

Hassan Rahsaz
supreme consultant of restoration and preservation group of Persepolis

Maryam Rahsaz
M.A. of preservation and restoration at Persepolis

Abstract

In order to restore and preserve ancient stone remains, a great variety of methods have been
used since ancient times. The earliest of such restorations for Persepolis and Pasargadae date back
to the time of their construction. The first and earliest phase of restoration method consisted mainly
of replacing the defective portions of stones called as patching technique and preventing the
extension of minor cracks by using metal clamps.

Centuries after the collapse of Achaemenid kingdom the second phase of restoration activities
became contemporaneous with the modern approach to cultural heritage issue that happened
during the director of the late Ali Sami in around 1960s. The third phase as the golden me of
Persepolis and Pasargadae restoration and preservation activities, started by the works of ISMEO
directed by giuseppe tillia with collaboration of the archaeology office of Iran that continued to the
end of Pahlavi era in 1977. The last fourth and fi h phases started a er the revolu on that
continued ll 2014 under the supervision and direc on of the author as the responsible for technical
office of Persepolis that in the last phase renamed to Parsa-Pasrgadae foundation.

The present paper focuses on the methods and trends of restoration that applied during the last
two phases at Pasargadae, particularly for the restoration of the only standing column of the
audience palace.

Key Words: Stone restoration, Pasargadae, Audience hall, Rahsaz period.
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Petrologiacal studies on the black lime stones
used at the palaces of Pasargadae

Maryam Shiravani
PhD student of Restoration, Isfahan University of Art

Abstract

The present research studies the black lime stones used in the monuments of Pasargadae that
show the most degree of destruction due to erosion in comparison to white lime stones of the
palaces. The structures of these stones were examined by the application of petrography, XRD and
mechanical resistance assessment based on the international society for rock mechanics standards
methods. The obtained results prove that the black limestone of Pasargadae as a kind of calcite
sedimentary rock has been constructed structurally of very weak layers with high penetrability
characteristic. Although this feature has prepared a softer and more appropriate strength for hand
carving, however, it has made these stones to be more vulnerable to erosion conditions. According
to the experiments the black limestone of Pasargadae does not belong to the quarries of the
environs but it is most likely has be quarried from distant places that might potentially have
increased its corrosion speed and quality due to present erosion agents.

Key Words: Pasargadae, Black Lime stone, Petrography, XRD analysis, ISRM standard.
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Monitoring structural alterations of ancient Stones of Pasargadae
world heritage site by the use of sense sensor

Zohreh Sarikhani
M.A. of Cultural-Historical remains restoration, Art University of Tehran

Mohammad Hasan Talebian
Deputy of cultural heritage, handicrafts and tourism organization

Reza Vahidzadeh
Phd student of restoration, member of Azad University

Abstract

The ability of monitoring the quality and amount of the structural alterations of the
architectural material of the ancient relics, considers as the key part in preservation planning
processes. In order to measure the active agents on the creation of surface corrosion of stones, in
the present research, a unique system has been designed that works primarily on the electrical
resistance alteration measurement due to environmental erosion.  For this purpose, the samples
taken from ancient stones of Pasargadae were exposed to similar erosion conditions due to freezing
and contacting with Sulphide Oxide pollutants in the laboratory simulator conditions, then the
electrical resistance of the samples were constantly measured that helped draw alteration of the
amount of resistance chart related to time. The results of the experiment come as follow:

A. The represented monitoring system represented here with a suitable sensitivity to the
structural changes of the stone that could be carried out without removing the stone from
its original situation, shows a high capability for the monitoring the stone monuments in
open sites.

B. Due to creation of more pore and void spaces as a result of structural destruction, an
increase in the stone electronic resistance of the stone has a direct relation with the erosion
process. The charts representing the amount of electrical resistance through time could be
used with high certainty to explain and predict the behavior of the stone exposed to erosive
factors.

Key Words: Preventive preservation, monitoring, structural monitoring, Pasargadae, Stone
monuments.
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Mineralogic and Archaeo-metallurgic investigations on the slags
of Tang-e Bulaghi Ancient site no.84

Mohammad Amin Emami
Assistant Professor at Art University of Isfahan, Restoration and Archaeology faculty

Abstract

The ancient sites of Persepolis and Pasargadae considers of the most distinguishable ancient
sites in Iran regarding utilization of stone and Metallurgical industry in ancient times. Controlled
quarry of stone from the quarry of Sivand testifies to the utilization of efficient and appropriate tools
during Achaemenid Empire. Application of advanced transportation techniques and exploitation
with the help of wood and flow of water has constantly been carried out with peculiar management.
Iron and lead with high quality of purity were necessary elements of creating Dove-tail clamps that
were extensively used for strengthening the installation stability of huge blocks. The advance
technique that remarkably attracts the attention.

Four ancient metal mines and some foundry places have been discovered around Persepolis and
Pasargadae. According to mineralogical and archaeo-metallurgical investigations during rescue
excavations at Tange-Bulaghi have revealed how iron and other necessary metals were mined and
melted in ancient times. Mineralogical researches with the assistance of polarized light Microscopes
have been done on the ancient slags and the chemical compositions of the samples and silicate
phases, metal oxides and sulphides have been determined by X ray fluorescence analysis
experiments. In this regard silicate phases helped us to determine the exploitation system,
produced temperature and probable additive materials and oxide phases to recognize the speed of
the procedure and sulphide phases to understand the type of metal or alloy.

Key Words: Archaeo-metallurgy, Iron, Ancient mining, Persepolis, Pasargadae.
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Planning guidance-protective visiting route
for Pasargadae world heritage site

Afsaneh Soltani
Ph. D of Architecture

Hossain Abbasi Mehr
Ph. D of Architecture

Abstract

Promoting visiting quality of the historical sites from one hand and considering the necessity
of controlling the tourist negative effects, on the other hand, have increased the importance of
designing visiting routes for the tourist. The ways to achieve such promotions are determined
according to the peculiar characteristics of every site including history, degree of oldness, extent,
access ways and the kind of tourists which could only be recognized after long term supervising
programs.

For the first me in Iran, planning tourist routes carried out for Persepolis in 2002-2005 and later in
2007 inves ga ons started to design a similar plan for the world heritage site of Pasargadae with
regard to issues such as how entering the site, the options for traveling inside and finally the way of
exit. The result of the surveys led to propose of three alternative plans requiring different infra
structures and preparations.

In the present paper various aspects of the final accepted plan and its execution details have been
described. The whole plan divides the visiting process into two complementary footpath and
roadway. Footpath prepared by graveling and leveling the ground with no fence on either side to
let the tourists to enjoy discovering the area freely. Some other portions of the pathway particularly
in the area of Royal Garden and palaces were fenced to control the movement of the mass of the
tourists. The ancient monuments of the site were fenced and where the ancient stone pavements
were exposed to direct contact with the tourist's feet, were covered by endurable protective wood
surface. The details of the project executed as similar as Persepolis.

Key Words: Route planning, Preservation management, Pasargadae.
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New discoveries concerning the plan and structure of the Royal
Garden of Pasargadae

Ali Taghva
Architecture at the world heritage site of Pasargadae

Farzaneh Gerami
M.S. of computer engineer at the world heritage site of Pasargadae

Abstract
Persian garden with all its basic elements is represented in Achaemenid Pasargadae. Designing

the Royal Garden of Pasargadae is based on a unique creative geometric plan with water-courses,
basins at certain intermediate distances, pavilions, bridge and palaces with no exact antecedent in
ancient world. According to the classical historians the tomb of Cyrus the Great and the palaces
were among dense gardens in a fertile plain that were definitely irrigated by the perennial flowing
water of Pulvar River. After some years of research and activity at the world site of Pasargadae
foundation, we represent a review of the entire previous and current hypothesis about the
designation and construction of the Royal Garden and propose our discoveries made during the field
surveys.
Key Words: Pasargadae, Royal Garden, Persian Garden, Paradise.
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Revision and analysis of the Architect thought
in Pasargadae museum drawing plan,

content scheme with introduction approach of Pasargadae and cultural landscape
of Dasht-e Murghab

Mehdi Pirak
M.A. in Conservation of Historic and Cultural Properties

Abstract

The richness of Fars Province and Pasargadae plain in the number and quality of ancient
monuments is a proven and clear subject for everyone. A great number of archaeological
excava ons carried out by Herzfeld in 1938, Sami in 1949 to 1954 and Stronach in 1961 to 1963 has
revealed some aspect of its glory in ancient times.

The presence of the tomb of Cyrus the Great, Royal palaces and garden at the plain of Pasargadae
as the first Achaemenid capital has long attracted the attention of the world that finally led to the
inscrip on of the site in the world heritage list in 2004.

In order to keep safe, the valuable ancient objects and to introduce the high importance of the site
to the visitors, construction of a modern museum had been started before the Islamic revolution
that left unfinished and deserted and even after some decades the museum has not yet been
inaugurated.

With the efforts made by the director of World heritage site of Pasargadae complementary studies,
project control and reevaluation measurements have been restarted once more. In the present
research and to encourage the directors to accomplish the project we try to present new methods
of museum designing and management.

Key Words: Pasargadae, Museum, Achaemenids, Cyrus tomb.
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Vernacular cultural ceremonies and beliefs
of local residents of Pasargadae

Farzaneh Gerami
M.A. of Computer engineer at the world heritage site of Pasargadae

Hamid Reza Karami
Archaeologist at Pasargadae research foundation

Abstract

The present paper surveys the role of anthropological studies for improvement of sustainable
tourism industry and makes effort to discover such attractions at Pasargadae as a primary tourist
destination in the country. The effect of tourism industry manifests in a various cultural extent as
sociology and anthropology and in this regard the styles and beliefs of the locals can represent as
cultural attraction to absorb more tourists and to guarantee a more sustainable tourist industry
particularly to help flourish the cultural aspect of this industry. In the present research we have tried
to introduce the vernacular aspects of local beliefs and ceremonies as strong potentials to thrive the
cultural tourist attractions of Pasargadae the ancient relics’ attractions.

Key Words: sustainable development, tourism industry, cultural exchanges, Pasargadae.
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