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 مقدمه

میراثی ارزشمند از دوران شکوهمند هخامنشی است. زیستگاه و دشت مرغاب و مناطق شمالی مجموعه تاریخی پاسارگاد، 
ترین تحوالت جوامع انسانی در این مهم اما تا به امروز مورد توجه جوامع انسانی بوده، ازتاریخستان فارس همواره از پیشا

م پادشاهی عیالم، آشور و است. در آغاز هزارة اول پمیالد رقم خورده ازاول پیش ةهاي میانه تا اواخر هزاردشت از سده
کردند. این آرزو را در هاي جهان بودند که براي ایجاد شاهنشاهی یکپارچه و بزرگ تالش میبابل، قدرتمندترین حکومت

ترین میالد کوروش هخامنشی در دشت مرغاب و پاسارگاد محقق کرد؛ به همین دلیل پاسارگاد مهمازسدة ششم پیش
دهد، جلگۀ ها نشان میشناختی تحوالت آغاز دوران هخامنشی را در خود جاي داده، اما بر اساس آنچه بررسیمدارك باستان
بوده  محل استقرار جوامع گوناگون توجه و ازتاریخی و اسالمی نیز همواره موردهاي اطراف آن در دوران پیشمرغاب و دره

 است.

هاي زیادي براي پس تالشدر فهرست آثار ملی به ثبت رسید و ازآن19با شمارة  1310پاسارگاد در شهریورماه سال  
هشتم در ماه ژوئن با پیشنهاد ثبت پاسارگاد در فهرست ودر اجالس بیست 1383/2004سال  حفظ و معرفی آن انجام شد.

اظت، مرمت و پژوهش، تربیت حفثبت جهانی شد. کاوش،  1106با شمارة مجموعۀ میراث جهانی پاسارگاد جهانی موافقت و 
ترین اهداف در ثبت جهانی این مجموعه بود. پس از تصویب نیروي متخصص و معرفی و انتشار دستاوردهاي پژوهشی مهم

پاسارگاد فعالیت  -هاي پژوهشی دائمی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، پایگاه پژوهشی پارسهقانون تشکیل پایگاه
آغاز کرد. پژوهش،  1381طور رسمی در سالتلف علمی در حوزة جلگۀ مرودشت و دشت مرغاب به هاي مخخود را در رشته

شناسی و شناسی، معماري، باستاننگاري و فتوگرامتري، زمینهاي مستندتحقیق و فعالیت این پایگاه در گروه
مار و اقتصاد توسعۀ گردشگري در این آرکئوژئوفیزیک، حفاظت و مرمت، عمران، معرفی و آموزش، مرکز اسناد و کتابخانه، آ

پایگاه میراث  1393هاي پژوهشی و فرهنگی، در سال هاي مختلف فعالیتپایگاه روند رو به رشد داشت و با گسترش جنبه
هاي خود را آغاز کرد. طیف گسترده و متنوع موضوعات علمی جهانی پاسارگاد با مدیریت مستقل، فصل جدیدي از فعالیت

هاي هاي مختلف باعث شده است که این مرکز پژوهشی با مؤسسات داخلی و خارجی بسیاري در زمینهر رشتهو مدیریتی د
هاي ازپیش احساس شود. پژوهشگوناگون تحقیقاتی همکاري کند و لزوم انتشار هدفمند دستاوردهاي مطالعاتی آن بیش

براي معرفی و انتشار این دستاوردها فراهم  بیدر حال انجام است فرصت مناس که هرساله یگستردة پیشین و مطالعات
هاي باالي مجموعه، هرساله امید است با تالش همکاران جوان پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و با استفاده از ظرفیت کند؛می

 هاي علمی جدید در این حوزة فرهنگی باشیم.شاهد چاپ و انتشار دستاوردها و پژوهش

 

 محمدحسن طالبیان
 میراث فرهنگیمعاون 

 دستی و گردشگريسازمان میراث فرهنگی، صنایع



 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 پیشگفتار
هاي شاید کمتر محوطه تاریخی وجود دارد که مانند پاسارگاد مورد توجه و احترام همگان باشد و این موضوع به دلیل ویژگی

هخامنشی است،  ةمجموعه معرف فرهنگ، هنر و معماري درخشان دور خاص مجموعه پاسارگاد است؛ از جمله اینکه این
ترین ماین دالیل امروزه پاسارگاد از مه ۀبه هم ارجمندي و اهمیت پاسارگاد گردیده است. فرهنگ و هنري که موجب

گرفته که به  میراث جهانی پاسارگاد در دشتی قرار ۀآن دارد. مجموع ةمقصدهاي گردشگري است و این نشان از جایگاه ویژ
هاي انسانی در ادوار تاریخی در آن ساکن هاي دور تا کنون مورد توجه بوده و گروهدلیل شرایط اقلیمی مناسب، از گذشته

هاي دشت هاي حاصلخیز و جنگل هاي طبیعی از جمله ویژگیاند. آب و هواي معتدل و مطلوب، منابع آب فراوان، زمینبوده
 این دشت به عنوان مرکز فرمانروایی هخامنشی انتخاب و پایتخت در آن بنا شود.  هپاسارگاد است که موجب شد

و حفاظت میراث  گذرد، تالش در زمینۀ بررسیسیس پایگاه میراث جهانی پاسارگاد بیش از یک دهه میأاگر چه از ت 
بزرگانی همچون  راگردد؛ هنگامی که بنگاه علمی تخت جمشید بیست خورشیدي بر می ۀسترگ هخامنشی به قبل از ده

هاي فعالیت ۀد. با توسعکردنریزي پایهشناسی فرهنگ وقت و ادارة کل باستانبا مساعدت وزارت عیسی بهنام و علی سامی 
با هدف  هخامنشی رانـدوران ای متخصص و شناسباستانیاد علیرضا شاپورشهبازي زنده ،خورشیدي 1353در سال  این مرکز،

 ۀگیري این بنداد مطالعات در زمینبا شکل و دانهاد ـبنی ار تحقیقات هخامنشی بنداد، هخامنشی دوران ایران ةپژوهش دربار
هاي هخامنشی در استان فارس . شناسایی و معرفی بسیاري از محوطهشد هنر و فرهنگ هخامنشی توسعه یافت و روشمندتر

 ها است.شده در تمام این دههحاصل مطالعات انجام و دیگر مناطق ایران و جهان
به همت دکتر محمدحسن طالبیان معاونت حاضر میراث  1381پاســـارگاد در سال یجهان راثیم گاهیبا تأسیس پــا 

 این محوطهبا هدف صیانت از هاي علمی، پژوهشی و اجرایی اي از فعالیتموج تــازه فرهنگی کشور و مدیر اسبق پایگاه،
پژوهشی و اجرایی پایگاه  يها، فعالیت1383سال تیرماه با ثبت مجموعه در فهرست میراث جهانی در  و شکل گرفت ارزشمند

 ادامه یافت.  تربه شکل گستـرده رهامراکز علمی و تحقیقاتی دیگر کشو ۀبا همکاري فعاالن
مقاالت  مجموعه ؛میسر نشده بود منظمه صـورت بها و پژوهش هافعالیتانتشار نتایج علمی  به دالیل مختلف، تاکنون 

میراث  ۀدر محوط 1394تا پایان سال  گاهیاز ابتداي تأسیس پا پژوهشی هايفعالیت ةگـزید عرضۀتالشی است براي حاضر 
 .هاي پژوهشی باشداین زمینه به مندانمتخصصان و عالقهراهگشاي امید است که  وجهانی پاسارگاد 

 
 حمید فدایی

 پایگاه میراث جهانی پاسارگادمدیر 
 و گردشگري ت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگیئو عضو هی

 
  



 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

. بودبزرگ از شاعران و نقاشان شیراز آقا پدر وي. زاده شددر شیراز  1289نویسنده، محقق و استاد دانشگاه در سال شادروان علی سامی، 
به استخدام آموزش و پرورش درآمد و دبیر تاریخ و جغرافیا در مدارس  1308ابتدایی و متوسطه در سال  گذراندن دورةسامی پس از 

 . رسیدسراي مقدماتی دانش یسرپرستمدرسه و  یتشیراز شد و پس از آن به مدیر
دکتري افتخاري  ۀشناسی و تاریخ مشغول تحقیق شد و در این رشته از دانشگاه آزاد آسیایی درجادبیات و باستان ۀدر رشت وي 

 . تاریخی شیراز پرداخت ۀابنی مرمتنیز به  1315دریافت کرد، سپس وارد وزارت فرهنگ شد و از سال 

در سال و از  کرمانی و مسجد جامع عتیق مرمت شدند پارس و آرامگاه خواجوي ةزمان آرامگاه حافظ ساخته شد و موز هماندر  
 سرپرستی علی سامی، رئیس بنگاه علمی تخت جمشید، آغاز کرد.  بههاي خود را شناسی ایران کاوشادارة کل باستان 1328

 :اي داشت شامل موارد زیرهاي گستردهفعالیت، 1340تا  1328علی سامی از سال  
اسالمی در اطراف پاسارگاد و افزودن جزئیات بسیار  ةبرداري از تعدادي ساختار دوراطراف آرامگاه کوروش، نقشه ۀپاکسازي محوط 

زنی در گمانه و شدمنجر  صفهپله ت که به آشکار شدن یکی از دو راهتل تخ بخشی ازکاوش  ،هاي اختصاصی و بارعامکاخ ۀمهم به نقش
 در دشت پاسارگاد. دوران مس و سنگمربوط به خودي تل خاري و تل ن ةنشدبررسی ۀدو محوط

اسالمی نیز توجه  ةتاریخ و دورازآثار دوران پیش بههخامنشی  ةتحوالت دور عالوه براز خود،  پیشن اسامی بر خالف بیشتر محقق 
 کرد.می

دومین تحقیق مستقل منتشر شد. وي  1328ـ  1329است که در سال  پاسارگاد خاکبرداريخالصه اکتشافات و اولین کتاب سامی  
شامل مطالب بسیار مهمی در  ترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایرانپاسارگاد یا قدیمیمنتشر کرد؛  1330را دربارة پاسارگاد در سال 

ها و باغ در محوطۀ کاخ وي هاي شخصیمورد پاسارگاد و آثار هنري آن است، کتاب پاسارگاد هم شامل مطالب دست اول دربارة کاوش
  است. آن خطه تاریخی و اسالمی ةاست که انجام داده و هم شامل شرح آثار قبل از تاریخ و دورهایی مرمتشاهی و 

پاسارگاد ، پارس در عهد باستان، مرودشت ۀجلگ باستانیآثار  ز:ا است ها عبارتترین آنکه مهم هي بیش از سی جلد کتاب نوشتو 
پاسارگاد، پایتخت و آرامگاه کورش نام  با 1375بعدها در سال را ، این کتاب 1330( ترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایرانقدیمی یا

 هاي ماندگارچهره
 علی سامی



  

 
 

 

، شهر جاویدان شیراز، جلد) 2( ساسانی تمدن، جلد) 3( هخامنشی تمدن، )اندشناسی به چاپ رسبنیاد فارس »ذوالقرنین«هخامنشی 
 و غیره. روزها و یادها، مقام دانش در ایران باستان، نقش ایران در فرهنگ اسالمی

 . چشم از جهان فروبست1368مرداد  22 ناپذیر در راه اعتالي فرهنگ و تمدن ایران بزرگ، درها تالش خستگیپس از سال سامی 
اي کوتاه در وصف او سروده اسارگاد همراه سامی بوده، قصیدههاي پکه در کاوش ،شناس و شاعر توانایاد فریدون توللی باستانزنده 

 است: 
 ا گرفتـر پربهــاخ علم بس ثمــاز ش                کوش من آن سامى بصیرهمکار سخت

 ت جا گرفتـتا در قلوب قوم هنردوس                ادــر این معرفت نهــر عزیز بر ســعم
 ظلمت فرا گرفت ةکز پیش چهره پرد               ارگاد شاهد این خدمت است و جدـپاس

 
 آورده است: »قرار فارسعاشق بىاستاد سامی «منصور رستگار فسایی نویسنده، پژوهشگر و شاعر، در بخشی از پژوهش خود با نام  

 خویش کشور و مردم دربارة را خود آرزوهاى خواست،امان مىاو همانند داریوش که این سرزمین را از دروغ و دشمن و خشکسالى در
 آیین و بومومرز این نگاهدارى و بزرگداشت راه در نیز را آیندگان و ما و دارنگاه جاودان را بلندسر ایران خداوندا،... «: کردمى بیان چنین

 فرزندان نهاد در را کنندهخیره و درخشان پیشینۀ این هاىجلوه و بدار، کارا و کوشا گذشتگان یادبودهاى دیگر و فرهنگ و خط و نزبا و
 »باشند.... خود نیاکان و پدران براى شایسته و کاردان فرزندانى و نمانند واپس جهان کاروان از تا بنما افکنپرتو خاك و آب این

«... : کند، چنین بازگو مى)1362( و یادها روزها در کتاب، را هایشسوختگىسامى عاشقى بود جستجوگر که خود شرح بخشى از دل 
 این خاموشم؛ صحراى یک تشنه گیاه کنممى احساس است، کرده لبریز را وجودم ابدیت فروغ با عشق که اممن اکنون به جایى رسیده

آن کشش ناشناخته به سوى حقیقت و آن  ۀشیفت بارانى شفاف و درخشنده، جام زندگى مرا لبریز کرده است. من ۀمانند دان ،موهبت
 از من هستى و حیات که عشقى است؛ من هاىالهام اندیشه ۀعشقى که مای ،خیزى هستم که عشق در دلم برپا ساختهاحساسات طوفان

 مولوى که است همان عاشقانه، و این اندیشیدن »روم...باران شفاف نیاز دارم وگرنه از بین مى ۀبه این دان من. گیردمى مایه و فروغ آن
 :راندمى سخن آن از نیز

 است دلکش اما وزاندـسمى سخت       وبان آتش استـگویم عشق خراست 
 کند ونشـخ از پر زد، دم رـاگ دل      زونش کندـــواهم که افـدا خـــاز خ

 بیدادگر نــای که ودىــب اخبرــب      رـودى خبــب تو ران آتش ـاش ازیـک
 ارترـخونب را دهــدی دارد رچهـــه     رـــد دارد زارتـــچنرــه را هــنـسی

 کندمى اترـــاصفــب را دل اغـــب     دـکنر مىـواتـان را خوشنــرغ جـــم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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 1چکیده 

طی را پاسارگاد  ۀی در منطقختشناباستانهاي نخستین فعالیت
بود  2اما استاین داد؛هرتسفلد انجام  1906و  1905هاي سال

ازتاریخ منطقه را میالدي، پیش 40 ۀده دربار که نخستین
آسیاب و هاي سهدر محوطه ،هاي اوزنیگمانهدر معرفی کرد. 

 ةهاي نخودي منقوش هزارسفال ،دوتولون در نزدیکی پاسارگاد
 ۀازتاریخ منطق. پژوهش در پیششدمیالد آشکار ازپنجم پیش

علی سامی و سپس   به همتدهه بعد از استاین پاسارگاد یک
جز چند بررسی محدود، این . شدگاف در تل نخودي انجام 

متوقف  اً تقریب 1358سال  ها در منطقه پس از تحوالتپژوهش
 . شد

بخشی نجاتهاي کاوش جریاندر  ،دهه پیشحدود یک
 هايپژوهشتا  دست داداین فرصت  ،بالغیدر دره

ازتاریخی منطقه از سر گرفته شود. براي نخستین بار پیش
طور ه بالغی بدر دره مپپنجم  ةمربوط به هزار ۀچند محوط

هاي ها و سفالنگاري محوطهالیه بررسی و زمان کاوش شدهم
 ةشناسی هزارتاننو به باس یهایها دادهآمده از آندستبه

ایم با بررسی کردهفارس افزود. در این مقاله تالش م پپنجم 
پاسارگاد و تأکید بر  ۀشناختی منطقباستان هايزمینه
پنجم  ةزاربالغی، نقش منطقه را در گاهنگاري ههاي درهداده

 مشخص کنیم.فارس م پ

م، سفال بالغی، هزارة پنجم پپاسارگاد، دره واژگان کلیدي:

  نخودي منقوش.

                                                           
 دانشگاه توبینگن آلمان عضو  *

 درآمد

ـ رود پلوار پس از عبور از تنگ قادرآباد، با جهت شمال شرق 
هاي مرغاب، پاسارگاد، بالغی و ترتیب از دشتجنوب غرب، به

رب به تنگ ـگذرد و از غان دشت کمین میـشهر یا همسعادت
ترین شود. رود پلوار یا سیوند در این منطقه مهمسیوند وارد می

گیري استقرارها در دشت ترین عامل شکللیاص و منبع آب
هاي پراکنش استقرارهاي دورهو  )1(شکل بوده پاسارگاد 

دهندة این وضعیت است نشاناین رودخانه  ۀدر حاشی گوناگون
وجود آثار مهم  دلیلبه  رسدبه نظر می. (رك. ادامۀ مطلب)

 ۀی منطقختشناهاي باستانهخامنشی بیشترین فعالیت ةدور
ی سشناباستانبه تاریخی متمرکز بوده و  ةدور برپاسارگاد 

 ازتاریخ توجه کمتري شده است.پیشویژه هاي دیگر و بهدوره
ارگاد ـون از دشت پاسـنوسنگی تاکن ةدورشواهد هرچند 

 2بالغی در حدود هاي اخیر در درهزارش نشده، پژوهشـگ
ترین یمکه قد دهدمیکیلومتري جنوب غربی پاسارگاد نشان 

گردد سنگی بازمیفراپارینه ةشواهد استقرار در منطقه به دور
 ,Hisada et al, 2008; Zeidi et al( )130 ۀ(محوط

 ۀ جنوبیانـاد در دهـآبرحمتاي زیرین تپهـهالیه .)2007
هاي نوسنگی بدون سفال الیه دهندة وجودنشانهم بالغی دره

است هاي موشکی سفال ۀو به دنبال آن نوسنگی با سفال با گون
)Azizi Kharanaghi et al, 2014 عزیزي خرانقی و ؛

 130 ۀموشکی از محوطگونۀ  سفالمعدودي . )1392 ،دیگران
 همچنین و )Hisada et al, 2008زارش (ـگبالغی دره

هاي ترین الیهپایین هم ازجري گونۀ سفال  هایی ازنشانه

2. Stien 
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ا نشان ـها یافتهـام ؛یافت شده استدره این در  73 ۀمحوط
هاي ها در دشترشمار استقرا مپپنجم  ةهزار دردهد که می

. )2است (شکل ه گیري یافتاطراف پاسارگاد افزایش چشم
هزاره این هاي اطالعات ما در مورد پراکنش محوطه گرچه

انقالب است، ازهاي قدیمی و بیشتر پیشمحدود به گزارش
که تعداد دهد می انـر در منطقه نشـاي اخیـهپژوهش
هاست از سایر محوطه بیشتر مپپنجم  ةهاي هزارمحوطه

 ةهزاربخشی از اهمیت . )1384 و الف 1383 ،کردشولی یزارع(
نخستین  گیريساز شکلم به این دلیل است که زمینهپپنجم 

به بعد  ةسازوکارهاي اقتصادي و مدیریتی بوده که یک هزار
 در. است شدهمنجر هرها ها و شگیري نخستین حکومتشکل
فالت ایران و ازجمله فارس نقاط در بیشتر  مپپنجم  ةهزار

 شده وسفال نخودي منقوش پراکنده  ۀو خوزستان گون
ها و نقوش مشابه پراکنش این سبک سفال و برخی فرم

هاي فرهنگی میان دشت ةارتباطات گسترد دهندةنشان

کم شواهد دستاست. هزاره این پست و ارتفاعات زاگرس در 
 در موردوضوع را ـن مـها سفال ایترین آنفرهنگی و مهم

ویژه مرودشت در فارس و به کند.نمی ییدتأ قبلهاي هزاره
بندي زاره رتبهـده از اواخر این هـآمدستواهد بهـش

. باکون دهدنشان میدر جامعه را  و کنترل منابع اجتماعی
بسیار مهم هستند  ۀوطتل باکون ب سه محو تل گپ  ،الف

 بر، عالوهرا مپپنجم  ةها اساس گاهنگاري هزارکه کاوش آن
دهد. این گاهنگاري براي فارس تشکیل میکل در  ،مرودشت

 کار رفته، هم بهپنجم منطقه پاسارگاد  ةهاي هزارمحوطه
گرچه ند، اهباکون الف کاوش شد ۀهمگی پس از محوطکه 
در پاسارگاد  مپپنجم  ةهاي هزاراز محوطه یکیچه در

. دیده نشده استبا دشت مرودشت مرتبط  شواهد کامالً
 مپپنجم  ةی هزارختشنابنابراین پرداختن به باستان

 ايـهپژوهشم در ـوارد مهــارگاد از مـپاس ۀـمنطق
 .استشناختی منطقه باستان

 
 ازتاریخ پاسارگادهاي پیشپژوهش اي ازخالصه، پلوار ۀپاسارگاد و موقعیت رودخان ۀکوهی در منطقهاي میاندشت. 1شکل 
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 هاي اطراف پاسارگاددر دشت مپپنجم  ةهاي هزارپراکنش محوطه. 2شکل 

 . دوتولون ب؛10؛ 64 ۀ. محوط9؛ 76 ۀ. محوط8؛ 73 ۀ. محوط7؛ 131 ۀ. محوط6؛ 91 ۀ. محوط5 ؛119 ۀ. محوط4 ؛آباد. تل رحمت3 ؛. تل قبرستان قصرالدشت2 ؛. تل قلعه1
. تل شهرك 17. دهنو؛ 16هاي مشهد مرغاب؛ در بررسی 20 ةنام؛ شمار. بی15کوه یعقوب؛ . تپه14لوردي؛ ا. تل خاري ابو13. تل نخودي؛ 12الف؛ . دوتولون 11 

 آسیاب. سه18قصرالدشت؛ 
 

 هايپژوهشدر اوایل قرن بیستم ارنست هرتسفلد 
آثار تاریخی  مجموعه بررسیدر منطقه با  را یختشنااستانـب

وان ـعن که چندي بعد به هایییـبررس ؛کردپاسارگاد آغاز 
 را ازتاریخ پاسارگاددکتري او پذیرفته شد. اما پیش نامۀپایان

شناسایی استان فارس  به نخستین بار اورل استاین طی سفر
طی و ارس بود ـازتاریخ فاخت پیشـال شنـکه به دنبکرد، 
 ۀپنجمی منطق ةهزار ۀدر دو محوط 1934-35هاي سال

 زنی کردآسیاب و دوتولون گمانهسه يهانام پاسارگاد با
)Stein, 1936 .(الف و  يهانام دوتولون شامل دو محوطه با

تر) آثار کوچک ۀدوتولون الف (محوط ازاستاین  ؛ب است
 کردهاي نخودي منقوش گزارش دوتولون ب سفال ازاسالمی و 

از را سفال نخودي منقوش  ۀگونوي ). عالوه بر این، 3(شکل 
کیلومتري شمال شرق  3/5آسیاب در حدود سه ۀمحوط

. وردپلوار به دست آ ۀراست رودخان سمترامگاه کوروش در آ
 يسو بالغی) بههمچنین با گذر از تنگ بالغی (دره وي

ازتاریخی پیش ايدشت بالغی مشخصات محوطهاز مرودشت، 
بالغی دره 131 ةشمار ۀبا محوط احتمالکه به گزارش کردهرا 
 خوانی دارد.هم

 
 )2006عکس از باربارا هلوینگ (دوتولون ب و الف، دید از جنوب  .3شکل 

 ةامی از ادارـی سـعل 1331 الـس د درـا بعـهالـس
 3حدود  ،لوردياابو ةشناسی ایران در نزدیکی دهکدباستان

ازتاریخی پیش ۀدر تپ ،کیلومتري شمال غرب پاسارگاد
 لوردي و تل نخودي در حدود یک کیلومتري شمال غرباابو

 ةهاي نخودي منقوش هزارزنی و سفالآرامگاه کوروش گمانه
 1961هاي در سال). 1338 ،سامیکرد (را شناسایی  مپپنجم 

بار دیگر کلرگاف از هیئت دیوید را تل نخودي  1962و 
 ,Goff, 1963; Goffکرد (استروناخ به مدت دو فصل کاوش 

شت . گاف پیش از آغاز کاوش در تل نخودي تصمیم دا)1964
اي اندازهاما تخریب محوطه به ،هاي دوتولون را ادامه دهدکاوش
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و اوش را متوقف ـار کـو ناچرسید نمیبه نتیجه کار بود که 
که تا پیش از  کردآغاز  راهاي تل نخودي کاوش آنازپس

پنجم  ةترین کاوش مربوط به هزاربالغی مهمهاي درهکاوش
  .بودپاسارگاد  ۀمنطق مپ

 اخیر توجه چندانی ۀتا حدود یک ده 80 ۀده ازمتأسفانه 
 ةی این دورط نشده وازتاریخ منطقه شناسی پیشبه باستان

ازتاریخ به ی پیشختشناباستان هايپژوهشطوالنی  نسبتاً
 محدود بوده وهاي منطقه هاي موردي در برخی دشتبررسی

 اما .است همنتشرنشدهنوز هم ها هاي حاصل از این بررسیداده
ی ختشناباستان هايپژوهشسال پیش  10حدود از 

صورت جدي از سر گرفته  پاسارگاد به ۀازتاریخ در منطقپیش
صورت  بالغی بهسد سیوند، دره نساخت به دلیل تصمیم به ،و

ازتاریخی هاي پیشفشرده بررسی و به دنبال آن محوطه
در  TB130و  TB91, TB73, TB119, TB130همچون 

 Bernbeck et( آبادرحمتهو همچنین تپ بالغیداخل دره

al, 2006( شکل  شدجنوبی دره کاوش  ۀدر دهان)4.( 

 TB76هاي نام دیگر با ۀدو محوطاز عالوه بر این، 
)Askari Chaverdi and Callieri, 2007 ( وTB64 
)Kaim et al, 2007 ،(هاي هاي باالیی آثار دورهکه در الیه

هاي هاي زیرین شواهدي از سفالداشتند، در الیهتاریخی 
عالوه بر به دست  هابررسی. این آمدنخودي منقوش به دست 

پنجمی در  ةهاي هزارمحوطهدادن مجموعۀ متمرکزي از 
نوسنگی  ةی دورختشناباستان هايپژوهشاي به منطقه، دریچه

 ).5پیش از آن گشود (شکل  یو حت

 پاسارگاد ۀهاي مهم منطقبرخی محوطه

هاي وپنج محوطه با سفالدهد که بیستها نشان میبررسی
هاي مرغاب، پاسارگاد، بالغی و در دشت مپپنجم  ةهزار

هاي بررسی رسدشده و به نظر می پراکنده یا کمین شهرسعادت
هاي کنونی نشان داده افزاید؛میها تر به شمار این محوطهفشرده

پنجم از سطح شش  ةمنقوش هزارهاي نخودي دهد که سفالمی
محوطه در دشت مرغاب، سه محوطه در دشت پاسارگاد، شش 

 دست شهر بهبالغی و ده محوطه در دشت سعادتمحوطه در دره
سفال نخودي منقوش از شماري از این  ۀ. گون1است آمده

این محدود است و شهر ویژه در دشت سعادتها بهمحوطه
 .)1جدول و  2اند (شکل شدهها در نقشه آورده نمحوطه

 

 
 )2006عکس از باربارا هلوینگ (بالغی و سد سیوند، دره. 5شکل 

 

هاي مرغاب و پاسارگاد شامل دشت يهاکاوش تل نخودي:

هاي نخودي و خاري دوتولون و تپه ،آسیابها در سهزنیگمانه
نگاري تل نخودي در دست است. هاي الیهدادهاست، اما فقط 

 ةاستقرار هزار ،3bو  4c، هاي تل نخوديترین الیهعمیق از
. معماري این )Goff 1963آمده است (به دست  مپپنجم 
ترین مهم وسوم  ۀشواهدي پراکنده در الیصورت به  صرفاًدوره 
 ةسفالگري مربوط به هزار ةچند کور 3و  4هاي هاي الیهیافته

نگاري . گاف شواهد زیادي از الیه)Goff 1963است (پنجم 
ات ـا توجه به اطالعـا بـام د،ـدهیـبه دست نمودي ـتل نخ

به باال سفال نخودي منقوش ناپدید و  3a ۀاز الیآمده دستبه
آن ایگزین ـسفال لپویی) ج قرمزرنگ (احتماالً ةال سادـسف
سفال باکون الف در مرودشت  هشود. گاف سفال نخودي را بمی

هاي نو در هاما یافت ،)Goff 1963شبیه دانسته ( 1و شوش 
 بیشتر یاطبااحت مسئله بایدکه این  دهدنشان میبالغی دره

 مطرح شود.

 

                                                           
شهر و مشاهدة برخی هاي مرغاب و سعادتهاي دشتاد نگارنده به گزارش بررسیتناس .1

 شده در پایگاه میراث جهانی پاسارگاد است. آوريهاي جمعمجموعه
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 مپپنجم  ةهاي هزاربالغی و موقعیت برخی محوطهدره. 4شکل 

 
 م منطقههاي هزارة پنجم پ. موقعیت جغرافیایی و اندازة برخی محوطه1جدول 

 اندازه مختصات جغرافیایی شماره نام محلی ردیف
 DS-52 30° 5’47.78”N,  53° 2'55.36"E ca. 80*70 m تپه کنار پل بزرگ 1
 DS-51 30° 4’8.12”N,  53° 8'56.22"E ca. 70*50 m نل قبرستان قصردشت 2
 DS-53 30° 6’43.23”N,  53° 3'28.10"E ca. 120*80 m آبادتل رحمت 3
 TB119 30° 8’43.32”N,  53° 3'42.10"E ca. 70*45 m نامبی 4
 TB91 30° 9’36.06”N,  53° 4'54.67"E ca. 300*100 m نامبی 5
 TB131 30° 8’49.69”N,  53° 5'5.23"E ca. 160*140 m نامبی 6
 TB73 30° 9’12.19”N,  53° 5'51.79"E ca. 120*70 m نامبی 7
 TB76 30° 8’53.56”N,  53° 5'58.14"E ca. 70*30 m نامبی 8
 TB64 30° 9’2.58”N,  53° 6'50.75"E ca. 80*40 m نامبی 9
 N, 53°10'44.67"E ca. 195*170 m”31.69’10°30 ? تولون بدو 10
 N, 53°10'56.30"E ca. 290*165 m”36.42’10°30 ? دوتولون الف 11
 N,  53° 9'38.37"E ca. 130*100 m”54.24’11°30 ? نخودي تل 12
 N,  53° 9'40.03"E ca. 100*50 m”6.53’13°30 ? تل خاري ابولوردي 13
 MMS-17 30°13’6.83”N,  53°10'23.62"E ca. 60*55 m کوه یعقوبتپه 14
 MMS-20 30°13’35.44”N, 53°10'21.30"E ca. 145*100 m نامبی 15
 MMS-21 30°13’58.22”N, 53°12'31.27"E ca. 220*155 m نوده 16
 MMS-19 30°16’21.20”N, 53°15'10.21"E ca. 160*120 m تل شهرك قادرآباد 17
 N, 53°11'46.99"E ca. 200*115 m”28.61’12°30 ? آسیابسه 18
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نخستین بار هیئت مشترك را آباد رحمتتپه آباد:تل رحمت

 Bernbeck etکرد (کاوش  2005سال  درمریکایی اـ  ایرانی

al 2006(  صورت محدود  را به هاکاوشاین حسین عزیزي و
 Azizi Kharanaghi et al( هاي بعد ادامه دادسال در

آباد کمتر از . رحمت)1392عزیزي خرانقی و دیگران  ؛2014
ها بیشتر در جنوب و مرکز آن هکتار وسعت دارد و کاوشیک 

در جنوب محوطه  Cو  A ، Bهايگمانه از. استه انجام شد
به دست محوطه  مپپنجم  ةشواهد آشکاري از استقرار هزار

. ستهاترین آندر قلب محوطه مهم G ۀگمان احتماالًاما  آمده،
متري  6/5تا عمق حدود ، هاي این گمانه تا خاك بکرکاوش

ترین که قدیم استه نشان داده و ادامه یافت ،سطح محوطه
گردد. نوسنگی بدون سفال بازمی ةاستقرار محوطه به دور

زمان فارس (هم ۀسفال، سفال نخودي منقوش میاننوسنگی با
 ةهخامنشی و گورهاي دور ةدورشواهد با تل گپ مرودشت)، 

در  بعدهاي استقراري دوره دهندةسطح محوطه نشان برقاجار 
 7047 ازآباد نوسنگی بدون سفال رحمت ة. دورستامحوطه 

هاي داراي سفال نخودي منقوش تاریخی الیه م وپ 6743تا 
 Aziziگذاري شده است (تاریخ مپ 4688تا  4909از 

Kharanaghi et al 2014(ۀکه وقفاینتوجه جالب  ۀ. نکت 
 ةتا دور مپنجم پ ةهزار آباد پس ازاستقراري طوالنی در رحمت

خاکستر، یک فضاي ه جز چندین الیهخامنشی رخ داده است. 
هاي مربوط از الیه مهمیشکل و یک ساختار خشتی آثار کوره

گاهی  ه و صرفاًآباد به دست نیامدرحمت مپنجم پ ةبه هزار
ها گزارش فرد از این الیههاي نخودي با نقوش منحصربهسفال

 شده است.

این محوطه یکی از شش محوطه با سفال نخودي : 91 ۀمحوط

 بالغی است و با توجه به شواهدي که تاکنون بهمنقوش در دره
به نخودي منقوش را از منطقه  ترین سفالقدیم ،آمده دست

 Helwing 2005; Helwing andدهد (دست می

Seyedin 2006; Helwing and Seyedin 2007; 
Seyedin and Helwing 2007(. 91 ۀنگاري محوطالیه 

هاي که بالفاصله زیر الیه دهدمیآباد نشان رحمتمانند هم 

 ةهاي سفال نخودي منقوش هزارهخامنشی الیه ةمربوط به دور
به دست  معماري مسکونی 91از محوطۀ . قرار دارد مپنجم پ

پنجم به دست  ةسفالگري مربوط به هزار ةسه کور نیامده، اما
هاي نخودي منقوش ها و پراکنش سفالکوره شکل. استه آمد

استقراري در محوطه طی  ةدو دور دهندةنشان ،هادر اطراف آن
 M14هاي محوطه در مربع ترین سفال. قدیماستهزاره این 

 بودهسفالگري ساده بدون دیوارك میانی پراکنده  ةکنار یک کور
باکون  ۀهاي باالیی محوطهاي مشابه در الیهسفال شبیه بهو 

 .)6(شکل  استب در مرودشت 

 ،است 73 ۀبالغی محوطمهم دره ۀدیگر محوط :73 ۀمحوط

 ةسفالگري دیگر مربوط به هزار ةهاي آن پنج کورکه کاوش
 .) 2009Helwing and Seyedinکرد (را آشکار  مپنجم پ

ساختار ضعیف معماري ، 91 ۀمحوط هم، مانند 73در محوطۀ 
کارگاهی بودن محوطه دهندة سفالگري نشان ةو شمار زیاد کور

نشان  هممحوطه این هاي . کاوشاست مپنجم پ ةطی هزار
 پنجم مورد ةزمانی متفاوت در هزار هايمرحلهداد که طی 

در اجزاي  یتغییرات کوچکی حت واستفاده قرار گرفته 
نشان  73کاوش در محوطه هاي سفالگري رخ داده است. کوره

استقراري آن به دوره جري الف ین الیه ترداد که قدیمی
گونه آثار معماري و شواهد جز سفال هیچالبته . گرددمیباز

طورکلی  یافت نشد. به 73 ۀجري در محوط ةاز دور دیگر
ترین استقرار که قدیم دهدمینشان  73ۀ نگاري محوطالیه
هاي زمان با باالترین الیهآن هم )E27(مربع  مپنجم پ ةهزار

این هاي نخودي منقوش ترین سفالقدیمو بوده  91 ۀمحوط
هاي الیه هاي مشابه درگونه سفال هشباهت زیادي بمحوطه 

از که توجه این ). جالب8د (شکل دار باالیی تل گپ مرودشت
عالوه بر که   به دست آمدهنقوشی  73 ۀهاي باالیی محوطالیه

 باسبکی متفاوت  ،هاي تل گپ و باکون الفبا سفال شباهت
دهندة دارد که احتماالً نشانهاي نخودي منقوش سفال
از تکامل سفال نخودي منقوش در فارس  اي متفاوتمرحله
به  نیز، دوتولون ۀ). این سبک سفال از محوط9(شکل  است

 . )Stein 1936( گزارش شده است تعداد اندك،
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نظر  که از ،91ۀ در محوطدیگر ي هاکوره، بالغی) IIIB مرحلۀبالغی (دره 91 ۀهاي زیرین محوطي منقوش از الیهسفال نخود. 6 شکل

هاي تل گپ سفالبه  شبیهها راف آنـهاي اطسفال کهاینو جالب داشتند انی درون کوره ـکوره بودند، دیوارك میاین نگاري باالتر از الیه
 نشد یافتهاي سفالگري در اطراف کوره ،چند کف، جز آثار معماري گونه). هیچ7مرودشت بود (شکل 

 

 
 بالغی) IIIA2 مرحلۀبالغی (دره 91 ۀهاي باالیی محوطسفال نخودي منقوش از الیه. 7 شکل
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 بالغی) IIIA2مرحلۀ بالغی (دره 73 ۀهاي زیرین محوطسفال نخودي منقوش از الیه .8 شکل

 

 

 
 بالغی) IIIA2مرحلۀ بالغی (دره 73 ۀهاي باالیی محوطسفال نخودي منقوش از الیه. 9 شکل
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در انتهاي دشت بالغی و در  131 ۀمحوط :131 ۀمحوط

که  استاي همان محوطه احتماالًسد سیوند  ةنزدیکی دیوار
اي در صورت تپه سال پیش آن را به 81استاین حدود 

اي ـهفعالیتبه دلیل انه ـمتأسف اکنونبالغی دیده بود. دره
اما  شده،سطح هاي کشاورزي همکشاورزي محوطه با زمین

هاي هوایی مشهود است. در عکس اي محوطهشکل دایرههنوز 
ضخیمی از رسوب مدفون  ۀکه زیر الی ،131 ۀهاي محوطکاوش

 اً با توجه به تخریب نسبت .شدانجام  2006شده بود، در سال 
، گرفتهیم را در بر ییهاتوان گفت چه دورهنمی ،کامل محوطه

 مپنجم پ ةاستقرار متمرکز آن طی هزاردهندة شواهد نشان اما
در این آثار معماري مسکونی  ،اثر تخریب و فرسایشبر . است

کوره سفالگري و شواهد نادري از محوطه به دست نیامد، اما 
 Helwing et al(یافت شد  مپنجم پ ةهزار تدفین در

شبیه بیشتر  131هاي نخودي منقوش محوطه سفال ).2012
 ۀهاي زیرین محوطو الیه 91 ۀهاي باالیی محوطالیه به سفال

 . است 73

ن سفال نخودي در آکاوش از اي که دیگر محوطه :119 ۀمحوط

در دشت این در جنوب غربی دست آمد، بالغی به منقوش دره
 فقط 119 ۀهاي محوطکاوشاز . داردکوه قرار ۀ دامن

و شماري سفال نخودي منقوش به  اندك ساختارهاي سنگی
هاي الـایش محوطه بیشتر سفـاثر فرس آمد. بردست 

 تاریخی قرار داشتند ةهاي دورار سفالـاریخ در کنـازتپیش
)2005Helwing (. ۀسفال نخودي منقوش از محوط معدودي 

و  73 ۀزیرین محوط ۀهاي الیسفال هب ه کهدـبه دست آم 119
شبیه تل نخودي  4الیۀ اي ـهالـبرخی سف واردي بهـدر م
 .است

 ۀتنها اطالع ما در مورد وجود گون :64و  76هاي محوطه

 Askari( 76هاي سفال نخودي منقوش در محوطه

Chaverdi and Callieri 2007(  64و )Kaim et al 

محدود هاي یادشده گزارش کوتاه کاوش محوطهبه ) 2007
شده  سفال نشان داده نوعکه در آن شمار اندکی از این شود می

تاریخی  ةاز معماري دور زیاديها آثار هردو این محوطهاز . است
 .به دست آمده است

 پاسارگاد ۀمنطقدر  مپنجم پ ةشناختی هزارشواهد باستان

اي با محوطههیچ شمالی دشت کمین،  ۀآباد در لبجز رحمت
پنجم در این دشت کاوش نشده است. در  ةهاي هزارالیه

ها به تل نخودي و کاوشنیز هاي مرغاب و پاسارگاد دشت
ها که اطالعات ما در مورد آن ،شودمیمحدود لوردي اخاري ابو
به دست هاي کوتاه سامی گاف و یادداشتکلر ۀدو مقالفقط از 

 ).رك. ادامۀ مطلب( آمده است

هاي کوتاه استاین و نمونه ها یادداشتبه اینالزم است البته 
کرده، دوتولون منتشر  ۀکه از محوطرا اضافه کنیم  هاییسفال

منطقه  مپنجم پ ةشناختی هزارترین مدارك باستانمـمها ــام
ب؛ 1383زارع کردشولی  ه است (بالغی به دست آمداز دره

  ).نشدهمنتشر؛ 1384عطایی 

 معماري

 ۀرا از محوط مپنجم پ ةنخستین بار استاین معماري هزار
به بقایاي چند دیوار خشتی در گمانه داده و دوتولون الف شرح 

، عرض 40شکل با طول تقریبی هاي مستطیلاشاره و از خشت
. به دلیل استکرده متر یاد سانتی 11تا  10و ضخامت  30

فضاي معماري خاصی را  فرسایش محوطه استاین نتوانست
هاي آشفتگی الیهدهندة هاي او نشانکاوش کند و توصیف

 .)Stein 1936است (محوطه 

ترین پس از استاین، علی سامی در دو محوطه از مهم
اما متأسفانه  ،زنی کردازتاریخ منطقه گمانههاي پیشمحوطه

ها انتشار نیافت. تنها گاه گزارش کاوش این محوطههیچ
هاي سامی در تل نخودي و تل خاري ت ما از کاوشاطالعا

 گراف زیر است:راپا 1331لوردي در سال اابو
 ابوالوردي خاري تل به معروف تاریخی ماقبل تپۀ دو در... 

 چندان آباد کهمبارك و ابوالوردي هايده نزدیک نخوديتپه و
 سفالی ظرف متأسفانه. شد کار هفته چند نیست وسیع و مرتفع

هاي شکسته و تکهدرست پیدا نکردیم. فقط حتی نیمهلم و سا
تا  1سفال باکون به عمق  ۀهاي شکستتکهو  هستریز سفال 

متر به دست آمد که اغلب داراي اشکال متنوع و جالب  30/1
وبوته و نقوش هندسی است. رنگ خطوط روي از حیوانات و گل
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و  رنگاي سوخته و شنجرفی و یشمیاي و قهوهها قهوهسفال
 ).1338سامی ( ... سیاه استقلم

هاي ما از معماري تل هاي گاف نیز دانستهاما با کاوش
تل نخودي را بر  4 ۀنخودي افزایش چندانی نیافت. اگر الی

، بدانیم مپنجم پ ةنگاري گاف مربوط به هزاراساس الیه
 را شود که دیوارهاي آنمی یمعماري این الیه محدود به فضای

و ساختار  )Goff 1963( ز پوشش داده بودندرمـرنگ ق با
. )Goff 1963ه است (ب کشف شد ۀمانندي که در گمانکوره
 ةبه انداز ولیشده، این فضا با خشت ساخته عقیده دارد کهگاف 

 .)Goff 1963نکرده است (ها اشاره خشت

جنوبی  ۀآباد در دهانهاي تل رحمتاوشـها بعد کسال
منطقه  مپنجم پ ةمعماري هزار بالغی شواهد خوبی ازدره

سه فضاي معماري  1384هاي سال . کاوشبه دست داد
که با  نمایان کردگوشه را شکل و راستمستطیل

جدا شده  همشکل از هاي باریک و فضاهاي حیاطکوچه
این  رسدبه نظر می). Bernbeck et al 2006( بودند

اما به دلیل فرسایش  ،اندشده فضاها با خشت ساخته
ة انداز به یجهو درنتبوده ها دشوار خشت ةانداز تعیین

 ).Bernbeck et al 2006( اي نشده استاشاره هاآن
هاي معماري قسمتاز اینکه روي برخی توجه جالب  ۀنکت

 آباد آثار اندود قرمزرنگ دیده شده استرحمت
)Bernbeck et al, 2006.( 

بالغی ما را از دره 131و  119، 73، 91هاي محوطه کاوش
اما  کرد،آگاه  مپنجم پ ةهاي کارگاهی طی هزاروجود محوطه

ها به دست نیامد. تنها فضاي معماري مشخصی از این کاوش
در  ینچخورده و ساختارهاي سنگهاي پاآثار مشخص کف

و مربع  91 ۀدر محوط 14مربع ام  وهاي سفالگري اطراف کوره
 ها بود.ترین آناز مهم 73 ۀدر محوط 26اف 

م پاسارگاد شامل پنجم پ ةطورکلی معماري هزار به
. معماري خشتی از بوده استمعماري خشتی و سنگی  

 هآباد به دست آمدهاي دوتولون الف، نخودي و رحمتمحوطه
 ،جدیدي از فضاهاي معماري ۀبالغی گونهاي درهمحوطهدر و 

وجود اندود ده است. ، پیدا شچینیعنی ساختارهاي سنگ

آباد و قرمزرنگ روي فضاهاي معماري تل نخودي و رحمت
تل باکون  12 ةهمچنین نقاشی دیواري در فضاي معماري شمار

در مرودشت  )Langsdorff and McCown 1942( الف
. است مپنجم پ ةمتداول بودن این سنت طی هزاردهندة نشان

 بالغی شناساییتاکنون از دره مپنجم پ ةمعماري سنگی هزار
میان  تبدون مال سنگالشه و قلوه در این تکنیک از سنگ و

هاي استفاده شده است. بازسازي دادهدیواره  نها براي ساختآن
گوشه بودن راستدهندة بالغی نشان 73 ۀمحوط 26مربع اف 

فضاي کامل معماري سنگی  هیچاما ، استاین فضاهاي سنگی 
هاي ). داده10(شکل  ه استی شناسایی نشدبالغدر دره

است که تداوم سنت استفاده مهم  از این نظربالغی معماري دره
هاي یعنی دوره ،هاي بعدتا دوره یاز معماري سنگی را حت

با شواهد سطحی  مسئلهاین  و دهدنشان می ،تاریخی و اسالمی
 خوانی دارد.هاي بالغی همدر محوطه

 
 مپنجم پ ة، تدفین هزار73 ۀ، محوط26مربع اف  الف. 10شکل 

 سفال

که است اي ترین دادهترین و سادهمهمسفال نخودي منقوش 
این مسئله اما  ،کندرا متمایز می مپنجم پ ةهاي هزارمحوطه

تکاملی آن  هايمرحلهاز  یکسفال نخودي منقوش به کدام که
 ۀر گونـاي است. اگشود بحث مفصل و پیچیدهیـوط مـمرب

هاي زیرین تل گپ باالیی تل باکون ب و الیه ۀهاي الیسفال
 ۀهاي الیسفال نخودي، سفال مرحلۀترین مرودشت را قدیم
هاي تل باکون الف را میانی و سفال مرحلۀباالیی تل گپ را 

، در نظر بگیریمجدید سفال نخودي منقوش فارس  مرحلۀ
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 ضۀحو هپاسارگاد ب ۀهاي نخودي منقوش منطقسفال شباهت
مدت  بهرود کر حاکی از تداوم سنت سفال نخودي منقوش 

آباد و جز تل رحمت، است. تاکنون بررسی ۀطوالنی در منطق
 ةگاهنگاري داخلی هزار ،بالغیشده در درههاي کاوشمحوطه

. تدوین نشده است هامحوطهاین از  یکیچبراي ه مپنجم پ
آسیاب ي نخودي، دوتولون، سههادانیم محوطهمثال نمی رايب

سفال  ةاز دور مرحلهکدام مربوط به  اًلوردي دقیقاو خاري ابو
ها یک از این محوطه یکیا هر استنخودي منقوش فارس 

 چند مرحله.یا  داشته سفال نخودي منقوش مرحلۀ

 

 

 و بازسازي معماري سنگی آن 73 ۀمحوط 26مربع اف  .ب 10شکل

 

هاي نخودي یافته از محوطهانتشارهاي سفالبررسی معدود
قدیم  مرحلۀها نه با که این سفال ددهو دوتولون نشان می

 ,Stein( آن ۀمیان مرحلۀو نه با سفال نخودي شباهت دارد 

1936; Goff, 1963( .که  دهدیـها هم نشان ممقایسه نقش
هاي تل باکون با سفال توان کامالً منطبقرا نمیها این سفال

آباد معتقدند سفال گران تل رحمتدانست. همچنین کاوشالف 
 iو  iii ،iib ،iia ۀار مرحلــآباد چهوش رحمتــنخودي منق

 ۀبرنبک آن را با مرحل واست  iii ۀمرحل هاترین آنکه قدیم دارد

iib برنبک  بر این، عالوهداند. زمان میتل گپ مرودشت هم
گذار از سفال  ۀان مرحلتوآباد را میرحمت i ۀمعتقد است مرحل

 نخودي منقوش میانه به نو دانست.

 هايجنبهبالغی دره 131و  73، 91هاي محوطه اما کاوش
را پاسارگاد  ۀتکامل سفال نخودي منقوش منطق ازاي تازه

 ;Helwing and Seyedin, 2010دهد (نشان می

Helwnig et al, 2010( . 91 ۀهاي محوطاوشــکاز نتایج 
تل باکون ب و ه هاي نخودي منقوش آن بکه سفالاین است 
را  91 ۀزیرین محوط ۀواقع الی. درشباهت داردتل گپ 

زیرین تل گپ   ۀباالیی تل باکون ب و الی ۀتوان با الیمی
هاي مربع اوشـتر کاز آن مهم. )iiiB ۀزمان دانست (مرحلهم

E27 هاي ترین سفالقدیم دهدمیکه نشان  است 73 ۀمحوط
 ۀ(مرحل شبیه استهاي باالیی تل گپ نخودي منقوش آن الیه

iiiA2(هاي سفالگري قرار گرفتهها کورهاما بالفاصله روي آن ؛ 
 استمرحله جدیدي  دهندةها نشانهاي اطراف آنکه سفال

 ۀنه در منطقشناخته شده بود و که پیش از آن نه در مرودشت 
نظر رنگ خمیره و  زها ا). این سفالiiiA1 ۀپاسارگاد (مرحل

 ،پیش و پس از خود ندارد مراحلرنگ نقش هیچ تفاوتی با 
بر  هاها و نقشبرخی فرم ظاهر شدنها در اما تفاوت آن

شکل نخستین بار در این مرحله هاي قیفی. فرمهاستآن
هاي پیچیده به همراه پرندگان و نقش بز با شاخ شدهظاهر 

نبوده پیش  مراحلهاي نخودي منقوش در حال شنا در سفال
هاي محوطه مانند سفال همها . از سوي دیگر این سفالاست

هاي باکون الف سفال شبیه بهکامل طور  دوتولون و نخودي به
آباد هرچند برنبک معتقد است این مرحله در رحمت ؛نیستند

آباد هاي تل رحمت)، اما نگارنده که سفالi ۀوجود دارد (مرحل
را بررسی کرده، نشانی از وجود  هاو مدارك کاوش آن دیده را

هاي الـان سفـبالغی میدره iiiA1 ۀهاي مرحلسفال
 هآباد بهاي رحمتسفال رسدمی آباد نیافته و به نظررحمت

 .شباهت داردبالغی  iiiA2 ۀمرحل

رسد تولید سفال نخودي توجه اینکه به نظر می جالب ۀنکت
 یحت شده ومتوقف  iiiA1 ۀبالغی پس از مرحلمنقوش در دره

بالغی شده در درههاي کاوشمحوطه که دهدها نشان میداده
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) پس از است 131و  119، 73، 91اي ـهوطهـور محـ(منظ
هاي هاي سفال نخودي منقوش مدت بسیار طوالنی تا دورهالیه

براي بحث مفصل در این زمینه مانده است (تاریخی متروك 
 .)1393 ،میکر رك.

 هادیگر یافته

هاي ساده و منقوش و هاي حیوانی گلی، سردوكپیکرك
سفال نخودي  ۀترین مرحلابزارهاي سنگی و سفالی از قدیم

 باقی مانده است؛پایانی  مراحلو تا  اشتهمنقوش فارس وجود د
خاص بدون  ايمرحلهبه  ءاشیااین بنابراین نسبت دادن 

ناممکن است.  اًتقریب شدن شیءمحل یافت داشتن آگاهی از 
آمده در کنار سفال نخودي منقوش دستبه ءاما از میان اشیا

گاهنگاري  بهاي که تا اندازه دپنجم مواردي وجود دار ةهزار
هاي پیکره کند، مانندمیتقریبی سفال نخودي منقوش کمک 

شده از مس، مهرهاي مسطح ریز ساخته ءانسانی منقوش، اشیا
ها در این ۀهم اًتقریب. هاي گلی دری و قفلبا نقوش هندس

در و  شودظاهر میسفال نخودي منقوش  مراحلرین آخ
 ةهایی از پیکرتاکنون تکهاست. قدیم و میانه غایب مراحل 

 )Goff 1963( منقوش انسانی از تل نخودي به دست آمده
 هاي مشابه در تل باکون الف داردبه گونه بسیارکه شباهت 

)Alizadeh 2006(از تل نخودينیز اي کوچک مس ـه. تکه 
)Goff 1963(تل باکون الف 3و  2هاي ، از الیه 
)Alizadeh 2006(  بالغی دره 73 ۀنیز از محوط معدوديو
 بالغی بهامپی هم از تل نخودي و هم از درهمهرهاي است و

 .)Goff 1963است ( آمده دست

 یندآبر

و همزمان شده پنجم با تحوالتی شگرف در فالت ایران  ةهزار
در  اً سفال تقریب ۀ مشخصی ازبراي نخستین بار گوندر آن زمان 

. این سبک سفال گسترده شده استفالت ایران مناطق بیشتر 
ي همراه ارهاي مرتبط با ثبت و ضبط اددر جنوب ایران با داده
ل نخودي وجود سفا بر اساسسادگی است. شاید بتوان به

پنجم نسبت  ةهاي باستانی را به هزارمحوطهبرخی منقوش 
سفال آن نیست! به  فقطپنجم  ةشناسی هزاراما باستان ،داد

یافتن چند قطعه سفال نخودي منقوش  ه صرفزبان دیگر ب

اي براي مشخص کردن محوطهرا  "باکون"توان اصطالح نمی
پنجم  ةاري هزارمعیشت و معم ةهاي ما از شیوبه کار برد. داده

هاي روشنی از سنت تدفین این هنوز داده و بسیار محدود است
هایی چون تل گپ و محوطهدر ، هرچند یامدهدست ن بههزاره 
ودکان و ـتدفین ک اـط بـواهد مرتبــشبالغی دره 131 ۀمحوط
 ;Egami and Sono 1962افت شده است (ـیان ـنوجوان

Helwing et al 2012(سفال نخودي  ۀگونکه دانیم یـ. م
و اگر تکامل  داشتهمنقوش در فارس حدود یک هزار سال دوام 

قدیم، میانه و نو تقسیم کنیم تحوالت هر  ۀآن را به سه مرحل
نهایت به مرحله دیگر و در ايمرحلهمرحله، چگونگی گذار از 
را طرح خواهد برانگیزي هاي چالشناپدید شدن آن پرسش

 . کرد

و شمال فارس از مناطق مستعد براي پاسارگاد  ۀمنطق

توجه اما به دلیل  است،پنجم  ةی هزارختشناباستانبررسی 

شمال و جنوب فارس از رود کر در مرکز،  ضۀحو بیشتر به

به پژوهش در این مناطق  و توجه بیشتر تاحدودي غفلت شده

پاسارگاد در  ۀپنجم منطق ةشناسی هزار. باستانضروري است

هاي اخیر به برخی سالپژوهشگران در  توجه و آغاز راه است

هاي وجود محوطهدر زمینۀ ازجمله  پژوهشیهاي پرسش

که پاسخ داده بالغی تولید انبوه سفال در دره برايکارگاهی 

 ةدر اقتصاد معیشتی هزار خاصیوجود سبک  دهندةنشان

 ۀبالغی وجود مرحلهاي درهکاوش عالوه بر اینپنجم است. 

که  آشکار کردهنخودي منقوش میانه به نو را  گذار از سفال

ه پاسارگاد به دست آمد ۀبراي نخستین بار از منطقشواهد آن 

وجود  هماحتمال در دوتولون و تل نخودي . این مرحله بهاست

ها این محوطهدر علمی  بدون کاوش اثبات آناما  داشته،

 بالغیشد دره باعثسد سیوند  نساختتصمیم به دشوار است. 

 133آن  و در نتیجۀ صورت پیمایشی و فشرده بررسی به

هاي . گرچه بررسیشودمحوطه و اثر باستانی شناسایی 

هاي مرغاب و کمین به انجام موردي در منطقه همچون دشت

تر  بر شمار هاي فشردهرسد بررسیبه نظر می ،رسیده

پنجم  ةهاي هزارویژه محوطههاي باستانی و بهمحوطه

نقش ، رود پلوار یا سیوند گفتیمطور که . همانافزایدمی
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پنجم در منطقه  ةگیري استقرارهاي هزاردر شکلمهمی 

هاي وطهـروشنی در پراکنش محوع بهـاین موض داشته و

شود. به هر هاي رودخانه دیده میپنجم در کرانه ةهزار

 نیازمند اجرايپنجم  ةشناسی هزارترتیب باستان

انبوهی از  براي یافتن پاسخمحور هاي پرسشپروژه

 .زمینه استهاي موجود در این پرسش

 

 سپاسگزاري

که مدارك کنم تشکر میاز مژگان سیدین و باربارا هلوینگ 
از فرهاد همچنین  ،هاي بالغی را در اختیار من گذاشتندکاوش

تقی عطایی براي در اختیار قراردادن زارع کردشولی و محمد
پاسارگاد و بالغی و  شهر،اطق سعادتنشده از منگزارش منتشر

که این مقاله مجموعۀ کارکنان پایگاه میراث جهانی پاسارگاد  از
 .سپاسگزارم ،است شدهها تقدیم به آن
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 آبادابزارهاي سنگی رحمتبررسی مجموعه
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 1چکیده

با  نوسنگی دورة سنگی ابزارهايمجموعه تحلیل به مقاله این
تپه ) موشکی مرحلۀ و موشکی گیريشکل مرحلۀ( اولیه سفال

 زاگرس شرقی جنوب فارس، استان کمین، دشت در آبادرحمت
 و آبادرحمتتپه اولیۀ با سفال نوسنگی دورة سنگی ابزارهاي و

 مرحلۀ شاخص هايمحوطه ب، و الف جري تُل با هاآن مقایسۀ
 از اختصاص دارد، که) جدید با سفال نوسنگی مرحلۀ( جري
 این. گیردمی قرار موشکی مرحلۀ از پس گاهنگاري لحاظ

 تولید درمشهود  تردید تفاوتبی که دهدنشان می مقایسه
ا ب اولیه و نوسنگی با سفال نوسنگی مراحل در سنگی ابزارهاي

 تولید در تغییر این دلیل. دارد وجود فارس در جدید سفال
کامل  سازياهلی شکار، کاهش احتماالً سنگی ابزارهاي
 جدید با سفال نوسنگی مرحلۀ کشاورزي آبی در و حیوانات

 .است

 شرقی جنوب سنگی، ابزارهاي نوسنگی،: کلیدي گانواژ

 .آبادرحمتتپه فارس، مرودشت، زاگرس،

 درآمد

 سازياهلی خاستگاه مرکز خاورمیانه در حاصلخیزي هالل
 اخیر، سال سی در. شودمی شناخته گیاهان و حیوانات
 هالل غربی در بخش نوسنگی هاي مربوط به دورةپژوهش

 دورة اما کرده، پیشرفت مشهود طور به لوانت، حاصلخیزي،
 به عمدتاً  زاگرس، خیزي،لحاص هالل شرقی بخش در نوسنگی

 برخی ن دلیلـده و به همیـبررسی ش رـکمت یـاسـسی دالیل

                                                           
 عضو مؤسسه تحقیقات ملی فرهنگی ژاپن، توکیو *

 دکتراي باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور **

 اولیۀ ازيـساهلی که انددهـرسی نتیجه این به انـمحقق از
 زاگرس و افتاده اقـاتف لوانت در نخست اتـحیوان و انــگیاه
 نداشته انهـاورمیــخ شدن یـنوسنگ روند در یـمهم نقش
 . است

 هاي ژنتیکیبررسی بر اساس نتایج برخی هاي اخیردر سال
 خاورمیانه دنـش نوسنگی فرایند را در رســزاگ مهم نقش

 هاينمونه هاي ژنتیکیاس بررسیــبر اس. نشان داده است
 در جو گسترش وـج از اییــهگونه دةـشکشت و خودرو جدید
 و اروپا در شدهکشت جو و مبدأ از دو مسیر انجام شده جهان
مرکزي زاگرس  آسیاي و شرق در شدهکشت وـج و لوانت افریقا

 یـبررس عالوهبه). Morell and Clegg 2007( است ودهـب
 که دهدان میـنش بز اهلی و جدید وحشی ايـهگونه یـژنتیک

در  بعدتر و زاگرس در حیوان این سازياهلی اولین احتماالً
 گونهانـهم). Naderi et al 2008( شده استانجام  لوانت

 که دهدنشان می ژنتیکی جدید هايبررسی اشاره کردیم، که
و  شده اهلی زاگرس در مستقل صورت به االً ـاحتم جو و بز

 هايپروژه است الزم و به همین دلیل پرورش یافته،
تدوین و  زاگرس نوسنگی دورة در بیشتري شناختیانـباست
 .شود اجرا

آغاز  بررسی براي مهم هايمحوطه از آبادرحمت تپه
 نتایج مقاله در این و است زاگرس شرقی جنوب در نوسنگی

 اولیه سفالبا نوسنگی مرحلۀ سنگی مجموعه ابزارهاي تحلیل
 آبادرحمتتپه از) موشکی مرحلۀ و موشکی گیريشکل مرحلۀ(

 .آمده است
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 آبادرحمت نوسنگی محوطۀ و مرودشت دشت

 شرقی جنوب فارس، در بزرگ هايدشت از مرودشت، دشت
 و است هخامنشی امپراتوري خاستگاه فارس. دارد قرار زاگرس
 این در جمشید،تخت چون هخامنشی، هايمحوطه از بسیاري

 به مرودشت دشت نوسنگی دورة). 1 شکل( واقع است دشت
 لوئیس بررسی شده و 1349 تا 1329 دهۀ از گسترده صورت

 متمرکزي شناختیباستان هايبررسی سامنر ویلیام و واندنبرگ
 دورة در اولیه روستایی جوامع گیريبررسی شکل هدف با را،

هیئت . اندداده انجام دشت، در اولیه شهرنشینی تا نوسنگی
 تُل نوسنگی مهم محوطۀ سه در هاییکاوش نیز توکیو دانشگاه

 ,Fukai et al( داده است انجام ب و الف جري موشکی و

1973; Hori and Maeda, 1984; Egami et al, 
 نوسنگی دورة شناختیباستان المللیبین هايپروژه). 1977
 اسالمی انقالب وقوع از پس 1357 در سال مرودشت دشت

 شد و هیئت گرفته سر از دوباره بیستم قرن اوایل در و متوقف
 تا 1329 دهۀ هايمجموعه دوبارة تحلیل توکیو دانشگاه کاوش
از سر  شود،می نگهداري توکیو دانشگاه در خود را،که 1339
 ;Abe, 2011; Mashkour, 2003; Miki, 2012( گرفت

Nishiaki, 2006; 2010a; 2010b; Tsuda, 2011 .(

 مرودشت دشت در به حفاري دوباره نیز المللیبین هايهیئت
 ;Alden et al, 2004; Alizadeh, 2006( مشغول شدند

Pollock et al, 2010; Tsuneki and Zeidi, 2008.( 

به  ادـآبرحمت نوسنگی محوطۀ بررسی شرایطی چنین در
 شرقی جنوب شدن نوسنگی تأثیرگذار در ايمحوطه عنوان

 دشت کمین، دشت در آبادرحمت. یابداهمیت می زاگرس،
 دارد قرار مرودشت دشت شرقشمال در که واقع است کوچکی

ایرانی  مشترك هیئت بار را نخستین محوطه این). 2 و 1 شکل(
 ,Bernbeck et al( کرد کاوش 1384 سال در امریکایی ـ

 را در محوطه این هايکاوش فصل سومین و دومین). 2008
 با خرانقیعزیزي محمدحسین 1389 و 1388 هايسال

 کل ادارة و پارسه ـ پاسارگاد جهانی میراث پایگاه حمایت
 چهار هاکاوش اساس بر. داد انجام فارس استان فرهنگی میراث

 دورة قاجار، دورة شامل که شد، شناسایی فرهنگی دورة
 دورة است. نوسنگی دورة و میانه باکون دورة هخامنشی،

 گیريشکل مراحل( با سفال نوسنگی کلی مرحلۀ به نوسنگی
 نوسنگی مرحلۀ و) مپ 6700 تا 6050( موشکی و موشکی

 تقسیم) مپ 7450 ـ 6700( آبادرحمت مرحلۀ( سفال بدون
 ).1391 ،دیگران و خرانقی عزیزي( شودمی

 

 
 زاگرس هايکوهرشته جنوب فارس، استان مروشت، دشت ۀنقش .1 شکل
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 آبادرحمت تپۀ جنوبی ۀهجب .2 شکل

 از قبل. دارد اهمیت نظر دو از آبادرحمت هايحفاري
 در سفالبدون  نوسنگی باستانی تپۀ هیچ محوطه این حفاري
 این از زیادي تعداد هرچند بود، نشده شناسایی زاگرس جنوب

 عمومی نظر. است شده شناسایی مرکزي زاگرس در هامحوطه
) اولیه با سفال نوسنگی( موشکی مرحلۀ که در بود این

 دورة طول در آن از قبل و نوسنگی بوده فرهنگ ترینقدیم
 هر به. نبوده است دشت این سفال سکونت دربدون  نوسنگی

 در سفالبدون  نوسنگی دورة فرهنگی هايالیه کشف حال
 رد آغاز نوسنگی فرایند که دهدبا اطمینان نشان می آبادرحمت
 اتفاق شداز آنچه تصور می زودتر بسیار زاگرس شرق جنوب
 .است افتاده

. است 1موشکی گیريشکل مرحلۀ کشف دیگر مهم نکتۀ
 که شده شناسایی آبادرحمت در ايساده بسیار هايسفال
 گیريشکل نام با اکنون که است موشکی هايسفال از ترقدیم

 پیدا شدن شواهد همچنین. شودشناخته می موشکی
 سفال منشأ که دهدنشان می آبادرحمت در موشکی گیريشکل

است که قبًال از زمانی  ترقدیم بسیار زاگرس شرق جنوب در
 . مطرح شده است
 هايالیه سنگی ابزارهايمجموعه مقاله این نویسندگان

 هايالیه. اندرا تحلیل کرده آبادرحمت اولیۀ با سفال نوسنگی
 و موشکی گیريشکل مرحلۀ دو شامل اولیه با سفال نوسنگی
 بودن کوچک دلیل به مرحله دو هر ابزارهاي ولی است، موشکی
 .اندشده بررسی با هم مجموعه

 موشکی، تُل سنگی ابزارهايمجموعه بررسی گزارش
 کرده، ولی فورویاما منتشر را موشکی مرحلۀ تأثیرگذار محوطۀ

                                                           
1 . Formative Mushki phase 

چندانی نکرده  توجه سنگی ابزارهاي تولید فناوري به در آن
 استفاده موشکی تُل حفاري طول در سرند از عالوهبه. است

 دقتبه آبادرحمت سنگی ابزارهايمجموعه کهصورتی در نشده،
 تولید فناوري بررسی براي مناسبی مجموعۀ و شده سرند

 به دست داده با سفال نوسنگی مرحلۀ اوایل سنگی ابزارهاي
 و سفال بدون نوسنگی مرحلۀ سنگی ابزارهايمجموعه .است
جداگانه شرح و  هايگزارش در باکون دورة فرهنگی هايالیه

 .بررسی خواهد شد

 فناورانۀ هايویژگی ساختن روشن پژوهش هدف از این
 اولیه با سفال نوسنگی هايالیه سنگی ابزارهايمجموعه

 است، آبادرحمت) موشکی و موشکی گیريشکل مراحل(
 مقایسه ب جري تُل هايداده با سنگی مجموعۀ این عالوهبه

 اواخر( جري فرهنگ تأثیرگذار محوطۀ ب، جري تُل. است شده
 است) شدهکالیبره تاریخ م،پ 6050ـ  5700 با سفال، نوسنگی

در . دارد قرار موشکی فرهنگ از پس گاهنگاري از نظر که
 مرحلۀ سنگی ابزارهايمجموعه بین دارمعنی تفاوت مقایسه

 شود ودیده می جدید نوسنگی مرحلۀ و اولیه با سفال نوسنگی
 در هاتفاوت این احتمالی اقتصادي هايزمینه گیرينتیجه در

 .است بررسی شده سنگی ابزارهاي تولید

 مرحلۀ( اولیه با سفال نوسنگی مرحلۀ در سنگی ابزارهاي تولید

 آبادرحمت) موشکی مرحلۀ و موشکی گیريشکل

 نوسنگی مرحلۀ در کاوش از سنگی دسته افزار 2811 مجموعاً
) موشکی و موشکی گیريشکل مراحل( اولیه با سفال

 ).1 جدول( است آمده به دست آبادرحمت

 خام مواد تهیۀ

 تولید براي خام مواد عنوانبه  دینیابس و 2چخماق هاياز سنگ
 از و آبادرحمت اولیۀ با سفال نوسنگی مرحلۀ سنگی ابزارهاي

 یک فقط. است شده استفاده در موارد معدود ابسیدین سنگ
 از دینییابس ریزدور 3 و تراشه 18 تیغه، 10 تیغه، مادر سنگ
 ). 1 جدول ،3: 1-4 شکل( است آمده دستبه  کاوش

 ) به کار رفته است.Chertدر این مقاله عبارت سنگ چخماق به جاي سنگ چرت (. 2



 

 
 

 
یه

اول
ل 

فا
س

با 
ی 

نگ
س

و 
ه ن

حل
مر

در 
  

22 

اد
 آب

ت
حم

ی ر
نگ

س
ي 

ها
زار

ه اب
وع

جم
ی م

س
رر

 ب

 

 آبادرحمتتپه ۀاولی با سفال نوسنگی فرهنگی هايالیه سنگی ابزارهاي .1 جدول

  کل تعداد ماقخچ دینیابس آهک سنگ نامشخص
 مادرسنگ  26 25 1 0 0
 تیغه مادرسنگ  23 22 1 0 0
 تراشه مادرسنگ  3 3 0 0 0

 ریزدور 2614 2484 31 87 12

 تیغه 984 972 10 2 0

 تراشه 1194 1090 18 74 12

 لوحه مادرسنگ 32 32 0 0 0

 مادرسنگ  انتهاي 1 1 0 0 0
 دارلبه تراشۀ مادر سنگ 1 1 0 0 0

 دارستیغ تیغۀ 4 4 0 0 0

 اسکنهریز 1 1 0 0 0

 شکسته قطعات /ریزدور 397 383 3 11 0
 ابزار 171 171 0 0 0

 شکسته تیغۀ 43 43 0 0 0
 ايذوزنقه /هاللی 4 7 0 0 0

 دارکول تیغۀ 5 5 0 0 0

 ناقص مورب تیغۀ 2 2 0 0 0

 داس تیغۀ 34 34 0 0 0

 داردندانه 26 26 0 0 0

 دارکنگره 17 17 0 0 0

 انتهایی خراشندة 16 16 0 0 0

 کنندهسوراخ 5 5 0 0 0

 اسکنه 5 5 0 0 0

 شدهرتوش تیغۀ 3 3 0 0 0

 ايتراشه خراشندة 7 7 0 0 0

 شدهرتوش تراشه 4 4 0 0 0

 کل تعداد 2811 2680 32 87 12

 

 هـايدیـنیابس روي بـر منشأیـابی هـايبـر اســاس بررسی
 فرهنگی هـايالیه هـايدینیابس منبع آبـاد،رحمـتتپه

 سنگ وجود و است آناتولی بینگل آباد،رحمت با سفال نوسنگی
دهد می نشان آبـادرحمت در ابسیدینی ریزدور و تراشه مادر،

 خود در فشاري تکنیک با ابسیدینی ابزارهاي تولید عملیات که
 . است گرفتهمی صورت محوطه

است،  محلی ماقخچ سنگ سنگی ابزارهاي منبع بیشتر

 خام مادة عنوان به منطقه ماقخچ هايسنگقلوه ولی از
استفاده  ماقیخچ قطعات از احتماالً بلکه نشده، استفاده

 در دسترس بوده، گرچه هاییرخنمون صورتبه  اند کهکرده
 هايسنگ. نیست مشخص هارخنمون این موقعیت هنوز

 به متمایل تا سبز رنگی طیف و کیفیت مناسب عموماً  ماقخچ
 هايماقخچ سنگ. دارند تیره خاکستري و خاکستري قرمز،

 در شدهمصرف هاينمونه به آبادرحمتتپه  در شدهاستفاده



 

 

یه
اول

ل 
فا

س
با 

ی 
نگ

س
و 

ه ن
حل

مر
در 

 

23 

ت 
حم

ی ر
نگ

س
ي 

ها
زار

ه اب
وع

جم
ی م

س
رر

ب
اد

آب
 

 

 جري موشکی و تُل قبیل از منطقه نوسنگی هايمحوطه دیگر
  .شبیه است ب و الف

 تیغه برداشت روش

تپه  اولیۀ با سفال نوسنگی هايالیه سنگی ابزارهاي اکثر
 نییع تا 160 ابزار، 171 میان از. است تیغه به شکل آبادرحمت
 تا 11 فقطو  )1 جدول ،4 و 3 شکل( سنگی تیغۀ %94 تقریباً

 ،3: 7،6 شکل(است  تراشه) شدهرتوش تراشۀ 4 و خراشنده 7(
 23( تیغه مادر سنگ مادرها به شکل سنگ اغلب). 1 جدول

 تراشه مادر سنگ سه فقط و) 1 جدول ،3: 8-15 شکل) (تا
 مقابلدر و تیغه 984 کل در). 1 جدول ،3: 5 شکل( است

 فرایند در هاتراشه اکثر احتمالبه و آمده به دست تراشه 1194
سنگ  و هاتیغه شناسیریخت. شده استمی استفاده تیغه تولید
 تکنیک روش بیشتر با هاتیغه که دهدنشان می هاتیغه مادر

 غیرمستقیم یا مستقیم ضربۀ تکنیک تا شده برداشت فشاري
 ).3 شکل(

 ینمیانگ با بلند هايتیغه ایجاد با احتماالً تیغه برداشت
 حداکثر( متوسط اندازة در هاییتیغه متر،سانتی 2 تا 1 عرض
 2 تا مترسانتی 1( کوچک هايتیغه و) مترسانتی 1 عرض
 بسیار هايتیغه ایجاد تا و) 6 و 5 شکل( گرفته صورت) مترمیلی

 شکل( یافته است ادامه) مترمیلی 2 عرض با حداکثر( کوچک
 زابا استفاده  احتماالً متوسط و بلند هايتیغه). 5 و 3:  31

 بلند چوبیقطعه بر سینه قفسۀ فشار وسیلۀ به فشاري تکنیک
شده  ایجاد دست با برداشت ابزار فشار با احتماالً هاتیغهریز و

 .است

 و) 3: 21-23 و 3: 91 شکل( دارکورتکس هايتیغه
 نشان) 3: 16-18 شکل( تراشه براي شدهآماده ۀضرب سکوهاي

 شدهاستفاده ماقخچ سنگ قطعات اصلی ابعاد کهدهد می
 سنگ بیشتر ولی ،)6 شکل( بوده مترسانتی 7×5×5 تقریباً
 بلند، ايـهتیغه رداشتـب رـاث د براـآبرحمت ۀتپ هايمادر

 معموالً  تیغه مادرسنگ. است یافته کاهش هاتیغهریز و وسطـمت
 قطعه ةانداز( مترسانتی 6/2×6/1×4/1 ةانداز میانگین با کوچک
 هستند) است بوده مترسانتی 30/1 تقریباً اصلی ماقچخ سنگ

 مادرهاي سنگدر تولید تیغه غلبه با ). 6 و 3: 8-15 شکل(
 برداشترسد به نظر می). 3: 8-12 شکل( است فشنگی

 به، یافتهکاهششدتبه مادرهاي سنگ از سنگی هايتیغه
 .است بودهدشوار  بسیار، گلوله صورت

 ابزار و تیغه انتخاب

 با سفال نوسنگی هايالیه از شدهکاوش سنگی ابزارهاي تنوع
 ها،ايذوزنقه ها،هاللی شامل آبادرحمتتپه اولیۀ
 و داردندانه هايخراشنده داس، تیغۀ دار،کول هايتیغهریز

 در سنگی ابزارهاي گونۀ بیشترین که هرچند. است انتهایی
 اندازة در تنوع شود،می هاتیغه شامل فرهنگی مرحلۀ این
 نظر در ابزارها هايگونه تنوع براي شاهدي عنوانبه  هاآن

 .است شده گرفته

 دارهاي کولها و ریزتیغهايها، ذوزنقهالف) هاللی

 ۀلب یک با شکلهاللی ییابزارها :)3:  32-33 شکل( هاهاللی
 ). 3: 35 شکل( نشدهاصالح

 داراي و شکلايذوزنقه :)3: 34 شکل( ايذوزنقه ابزارهاي
دهد نشان می مجموعه در اسکنهریز وجود. نشدهاصالح ۀلب یک
استفاده  ايذوزنقه و هاللی ابزارهاي تولید براي ابزار این از که
 ).3: 35 شکل( شده استمی

 که هاییتیغهریز): 3: 36-38 شکل( دارکول هايتیغهریز
 تولید براي. است شده کُند رتوش با هاآن هايلبه از یکی
 اي،ذوزنقه ايـابزاره ا،ـهیـهالل( ابزارها این
 1 عرض با هاییتیغهاز ریز ،)دارکول هايهـتیغریز
 خام سنگقطعه عنوان به مترمیلی 2 تا مترانتیـس

 ).7 شکل( شده استمی استفاده
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 )ماقچخ سنگ 48 تا 5 دین،یابس سنگ 4 تا1( آبادرحمتتپه سنگی ابزارهاي .3 شکل

 تیغۀ: 19-20 ،تراشه براي شدهآماده ضربۀ سکوهاي: 16-18 تیغه، مادرسنگ : 8-15 خراشنده، تراشۀ: 6-7 تراشه، مادرسنگ : 5 دین،یابس تیغۀ: 2-4 دین،یابس مادرسنگ : 1
 تیغۀریز: 36-38 اسکنه،ریز: 35 اي،ذوزنقه: 34 ،هاللی 32-33 ،تیغه: 26 ،28-31 لوحه، مادرسنگ : 24-25 دار،کورتکس تیغۀ: 22-27 دار،دندانه تیغۀ: 21-23 دار،ستیغ

 داردسته موازي داس تیغۀ: 46-48 ،کنندهسوراخ: 42-45 دار،دسته مورب داس تیغۀ: 39-41 دار،کول
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 )است شده ساخته ماقخچ سنگ از ابزارها ۀهم( آبادرحمتتپه سنگی ابزارهاي .4 شکل

 دارکنگره: 16-18 ،داردندانه: 14-15 اسکنه،: 11-13 مورب، ةشدکوتاه ۀتیغ: 10 دار،کول ۀتیغ: 9 انتهایی، ةخراشند: 5-8 دار،دسته موازي داس ۀتیغ: 4-1

 

 
 )مترسانتی به( عرض: افقی ستون تعداد،: عمودي ستون(ب  جري تُل و آبادرحمتتپه سنگی هايتیغه) مترسانتی به( عرض ايمقایسه نمودار .5 شکل

 

 
 دارکول هايتیغهریز و هاايذوزنقه ها،هاللی) الفآبادرحمتتپه در سنگی ۀتیغ برداشت ةشدبازسازي مختلف مراحل .6 شکل
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 هاکنندهسوراخ و داردسته مورب داس هايتیغه) ب

به ): 3: 39-41 شکل( داردسته مورب داس هايتیغه
 داس تیغۀ شدهمی استفاده گیاهان درو براي که هاییتیغه
: شوندمی تقسیم گروه دو به هاتیغه این. گویندمی

 و) 3: 39-41 شکل( داردسته مورب داس هايتیغه
). 4: 1-4 ،3: 46-48 شکل( داردسته موازي داس هايتیغه
 گیاهان درو جالي اثر داراي داس هايتیغه مورب لبۀ

 نشان هاتیغه لبۀ جالي اثر توزیع نحوة. است) براق(
 انتهاي دو هر. اندداشته دسته این ابزارها که دهدمی

 راستاي در معموالً داس جالي و شده قطع داس هايتیغه
 . شودمی دیده هالبه از یکی

 انتهاي که هایییغهت): 3: 42-45 شکل( هاکنندهسوراخ
. هستند هاکنندهسوراخ جزو شدهرتوش تیزنوك شکل به هاآن

به ) مترسانتی 1 عرض با تقریباً( متوسط اندازة با هاياز تیغه
 کنندهسوراخ و مورب داس هايتیغه تولید براي خام ماده عنوان

 ).7 شکل( شده استمی استفاده

 دارها،کنگره دارها،دندانه دار،دسته موازي داس هايتیغه) پ

 داررتوش هايتیغه و هااسکنه انتهایی، هايخراشنده

 :)4: 1-4 ،3: 46-48 شکل( داردسته موازي داس هايتیغه
 دیده هالبه موازات این جال و درخشندگی در و هستند دارجال
 داردسته هاتیغه دهد کهمی نشان هالبه جالي توزیع. شوندمی

 است شدهرتوشو  گِرد عموماً داس هايتیغه انتهاي .اندبوده
 ). 4. 1 ،3: 46-48 شکل(

 ايــهتیغه :)4: 14-15 شکـل( داردندانه ايـهتیغه
 آثار هاآن) لبۀ دو هر یا( لبۀ یک بر که هستند ايدهـشرتوش
 .شودمی دیده رتوش

 هستند هاییتیغه :)4: 16-18 شکل( دارکنگره هايتیغه
 . کنگره صورت به بیشتر یا رتوش یک داراي

 هستند هاییتیغه :)4: 5-8 شکل( انتهایی هايخراشنده
 .است شدهرتوش گِرد صورت به هاآن قسمت ترینانتهایی که

 جوانب که هستند قطعاتی :)4: 11-13 شکل( هااسکنه
 .است شدهرتوش هاآن

 تواننمی که شودگفته می به قطعاتی :شدهرتوش هايتیغه
 . داد جاي دیگري هايبنديدسته در

 موازي داس هايتیغه یعنی گونه شش اینساختن  براي
 هايخراشنده دار،کنگره هايتیغه دار،دندانه هايتیغه دار،دسته

 با( بلند هايتیغه از شدهرتوش هايتیغه و هااسکنه انتهایی،
 شدهمی استفاده خام مادة عنوان به) مترسانتی 2 تا 1 عرض
را شـرح  سنگی زارهايـاب در ادامه کـاربرد ).7 شکل( است
 هايتیغه از شده ساخته سنگی ابزارهاي دهیم. کاربردمی

 .است متفاوت بلند یا متوسط هاينمونه با کوچک

 
 مختلف سنگی ابزارهاي براي تیغه انتخاب .7 شکل

 سنگی ابزارهاي کاربرد )مترسانتی به( تیغه ۀاولی قالب عرض: افقی ستون ،درصد :عمودي ستون(
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 کوچک هايتیغه از شدهساخته سنگی ابزارهاي کاربرد) الف

 )دارکول هايتیغهریز و هاايذوزنقه ها،هاللی(

 ها،هاللی شامل کوچک هايتیغه از شدهساخته سنگی ابزارهاي
 هايشباهتبر اساس . است دارکول هايتیغهریز و هاايذوزنقه

 و) 8 شکل( حفاريآمده از دستبه افزارهايدست ،انهنگارقوم
به نظر  موشکی، تُل سنگی ابزارهاي هايشکستگی بررسی

 درست کوچکی هايتیغه از هاايذوزنقه و هاهاللی رسدمی
 ادهــاستف کمان و تیر در پیکان نوك عنوان به احتماالً  و شده
 هايتیغهریزاز ). 9 کلــش) (Abe, 2011(ت ــده اسـشمی

. شده استمی استفادهبه همین منظور  االًـاحتم نیز دارولـک
 براي خام ةماد عنوان به کوچک هايتیغه که گفت توانمی

 و تیردر  پیکان نوك عنوان به عموماً شکار، ابزارهاي تولید
 است. شدهمی استفاده هاکمان

 
هاي پیکانهاي مصري و سربرجسته. نقش ابزارهاي هندسی روي نقش8شکل 

 Quotated from Clark et)دار جانبی حاصل از کاوش معابد مصري زائده
al. 1974 and Clark 1975-77) 

 
 آبادرحمتتپه در تیرها در سنگی ابزارهايریز نقرارداد ةشیو بازسازي .9 شکل

 )راست( ب جري تُل و) وسط و چپ(

 ةانداز با هاییتیغه از شدهساخته سنگی ابزارهاي کاربرد) ب

 ها،کنندهسوراخ دار،دسته مورب داس هايتیغه( بلند و متوسط

 ها،ايکنگره دارها،دندانه دار،دسته موازي داس هايتیغه

 )داررتوش هايتیغه و انتهایی هايخراشنده ها،اسکنه

به  بلند و متوسط اندازة با هايتیغه از گفتیم، که طورهمان 
 داس تیغۀ قبیل از متنوعی ابزارهاي تولید براي خام مادة عنوان
 دار،دسته موازي داس تیغۀ ،کنندهسوراخ دار،دسته مورب
 داررتوش تیغۀ و انتهایی خراشندة ،اسکنه ،ايکنگره دار،دندانه

 دهدنشان می هاتیغه مانده برباقی جالي. است شدهمی استفاده
با . است شدهمی استفاده غالت درو براي هاآن از احتماالً که

 بشی تُل کاوش از حاصل ابزارهاي میکروسکوپی بررسی
 براي احتماالً دارهادندانه و دارهااز کنگره که مشخص شد

 هايخراشنده و از )Ppe, 2010( چوب و نی خراشیدن
 و چوبی ابزارهاي ساختن فرایند در احتماالً هااسکنه و انتهایی

 از گفت توانمی بنابراین. است شدهمی استفاده استخوانی
 تولید براي خام ماده عنوان به بلند و متوسط اندازة با هايتیغه

 .است شدهمی استفاده شکار ابزارهاي جز انواع ابزارها

 با سفال نوسنگی مرحلۀ در شده تولید ابزارهاي با مقایسه

  ب جري تُل جدید

با  نوسنگی مرحلۀ در شدهتولید سنگی ابزارهاي بخش این در
 جدید با سفال نوسنگی مرحلۀ با را آبادرحمتتپه ۀاولی سفال

 ب جري تُل. کنیممی مقایسه ب جري تُل در) جري مرحلۀ(
 و) 1 شکل( دارد قرار مرودشت دشت شرقی شمال ۀگوش در
جا آن توکیو دانشگاه از اگامی نامیو) م 1959( خ 1338 سال در
 مرحلۀ به متعلق ۀمحوط ب، جري تُل. کرده است کاوش را

 است و جري مرحلۀ شاخص ۀمحوط و جدید با سفال نوسنگی
 قرار موشکی مرحلۀ از پس گاهنگاري لحاظ از جري مرحلۀ
 .است مپ 6050ـ 5700 آن تاریخ و داشته

 ب جري تُل سنگی ابزارهاي هايآزمایش و هابررسی نتایج
 گزارش طبق. است منتشر کرده) Hori, 1988-89( هوري را

 جري تُل سنگی ابزارهاي به آبادرحمت سنگی ابزارهاي هوري
 مرحلۀ سنگی ابزار تفاوت خصوص در ادامه در شبیه است. ب

 مرحلۀ و موشکی گیريشکل مرحلۀ( اولیه سفالبا  نوسنگی
 ،)جري مرحلۀ( جدید با سفال نوسنگی مرحلۀ با) موشکی

 . ایمآورده توضیحاتی
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 شکار ابزارهاي کاهش جري مرحلۀ ویژگی نخستین
 شکل در. است) دارکول هايریزتیغه و هاايذوزنقه ها،هاللی(

 مرحلۀ( موشکی تُل شکار ابزارهاي و داس هايتیغه 10
 مرحلۀ و موشکی گیريشکل مرحلۀ( آبادرحمتتپه ،)موشکی
. است شده مقایسه) ريـج رحلۀـم( ب ريـج لـتُ و) موشکی

 مرحلۀ دررا  شکار زارهايــاب شدید کاهش روشنیبه این شکل
 برخی همچنین شکار ابزارهايدر . دهدنشان می ريــج

 . رخ داده است شناختیریخت تغییرات

 از که ،دارکول هايتیغهریز و هاايذوزنقه ها،هاللی
 ناپدید جري مرحلۀ در عموماً ،اندشده ساخته کوچک هايتیغه
 از کهشوند ظاهر می بزرگ هايايذوزنقه عوضدر. شوندمی

 اثر و شکل). 11: 1-6 شکل( اندشده ساخته بلند هايتیغه
 عنوانبه  هاآن از که دهدمی نشان وضوحبه هاآن شکستگی

 شکل( است شده استفاده نیزهسر و کمانو  تیر پیکان نوك ۀپای
9) (Abe, 2011 .(احتماالً دهد که تیرهامی این موضوع نشان 

 هايايذوزنقهفقط  واند داده دست از را خود جانبی يهاقالب
 توانمی و مانده باقی جري مرحلۀ تیرهاي شکاف در بزرگ
 تغییرات، این با. است شده ساده جري مرحلۀ تیرهاي که گفت
 شکار ابزار تولید خام ةماد عنوانبه  که ،کوچک هايتیغه تعداد

 مرحلۀ در جانبی، هايقالب براي مخصوصاً ،رفتمی کار به
وضوح به 5 شکل. یافته است کاهش ناگهانی و شدتبه جري
 ب جري هايکاوش از حاصل هايتیغه اغلب که دهدمی نشان

شدت به کوچک هايتیغه تعداد و است بلند و متوسط ةانداز به
 هايقالب دیگر جري مرحلۀ در. یابدمی کاهش مرحله این در

 شود و به همین دلیلنمی اضافه تیرها هايکناره به جانبی
به  جانبی هايقالب خام ةماد عنوان به که ،کوچک هايتیغه

 .شودمی استفاده بدون ،رفتکار می

 نیز ب جري تُل و آبادرحمتتپه هايتیغه مادر سنگ بین
 در هاتیغه مادرسنگ). 11: 7-8 شکل( دارد وجود هاییتفاوت
 مرحله این در. بود بلند و شدمین رتوش زیاد جري مرحلۀ

 متوسط هايتیغه برداشت از پس هاتیغه مادر سنگ همچنین
 ریخته دور کوچک، هايتیغه بهنداشتن  نیاز دلیل به ،بلند و

 تربزرگ بسیار ب جري هايتیغه مادر سنگ نتیجهدر ؛شدمی

 به که فشنگی هايتیغه مادر سنگ و است آبادرحمتتپه از
 اولیه با سفال نوسنگی مرحلۀ در و آمدمی در هرمی صورت

 در ،بود رایج) موشکی مرحلۀ و موشکی گیريشکل مرحلۀ(
 شود. دیده نمی جري مرحلۀ

 
 موشکی، تُل در شکار ابزارهاي و داس هايتیغه فراوانی ۀمقایس نمودار .10 شکل

 ب جري تُل و آبادرحمتتپه

 

 یندآبر

 با سفال نوسنگی مرحلۀ در شدهتولید سنگی ابزارهاي مقایسه
 با سفال نوسنگی مرحلۀ سنگی ابزارهاي با آبادرحمتتپه ۀاولی

را  مرحله دو این بین ناگهانی اتتغییر ب، جري تُل از جدید
 :است ها در ادامه آمدهآن ترینمهم که دهدمی نشان

 و هاايذوزنقه ا،ـهیـهالل( شکار ايـابزاره تعداد کاهش
  )دارکول هايتیغهریز

 هايقالب تیرها، جري مرحلۀ در( کمان تیرهاي شدن ساده
 ايذوزنقه بزرگ قطعۀ یک فقط و دادند دست از را خود جانبی

 ).شدمی قرار داده تیر چوبۀ شکاف سر در پیکان نوك عنوانبه 

 ابزارهاي تولید براي خام مادة عنوان به کوچک هايتیغه از
 در جانبی کوچک هايقالب ساخت براي مخصوصاً شکار،
 و شده استفاده موشکی، مرحلۀ و موشکی گیريشکل مرحلۀ

 .است یافته کاهش شدتبه هاآن تعداد جري مرحلۀ در

 از مکرر، قبل هايتیغه به دلیل برداشت مادرسنگ 
رسیده و امکان برداشت  انتها به کوچک، هايتیغه برداشتن

 جري تُل مادرهايسنگ بیشتر از آن وجود ندارد به همین دلیل
 مادر سنگ و هستند آبادرحمتتپه هاينمونه از تربزرگ ب

 .دشومی ناپدید ب جري مرحلۀ در فشنگی هايتیغه
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 )Hori 1988-89. ابزارهاي سنگی حاصل از کاوش تُل جري ب (به نقل از 11شکل 

 ماقخچ سنگ جنس از هاتیغه مادرسنگ : 7-8 و بزرگ هايايذوزنقه: 6-1

 

 دهد دلیل ناپدیداست، زیرا نشان می مهم تغییرات این
 دورة از زاگرس در ابزارها گونهاین( مدتطوالنی سنت شدن

 هاتیغهریز از استفاده) است داشته وجود سنگیفراپارینه
)micro-blades و شدهبرداشت کوچک هايتیغه؛ 

 و هاايذوزنقه ها،هاللی؛ microlithics سنگی ریزابزارهاي
 مرحلۀ در) کوچک هايتیغه از شدهساخته دارکول هايریزتیغه

 . است ب جري

 در سفالبدون  نوسنگی فرهنگی هايالیه جدید کشف
 کندمشخص می این نظر بسیار مهم است که از آبادتپۀ رحمت

از زمانی بوده  ترقدیم بسیار زاگرس جنوب در آغاز نوسنگی
 محوطه این سنگی زارهايـاب بررسی. که قبالً مطرح شده است

 ابزارهاي تولید سنت در شدیدي تغییرات دهد کهان میـنش
 6050 حدود تقریباً(رخ داده است  جري مرحلۀ آغاز در سنگی

 تغییرات به دلیل سنگی ابزارهاي تولید در تغییر احتماالً). مپ
 بررسی نتیجۀ. است زمان بوده آن در معیشت شیوة در بزرگ

 ه ومنتشرنشد هنوز آبادرحمتتپه حیوانی هاياستخوان
 گیاهی هايدانه و حیوانی هاياستخوان بررسی نتایج بنابراین

 .است سودمند موشکی تُل هايکاوش دست آمده دربه

 وحشی حیوانات شکار که کرد استدالل چنین شودمی
 شکل را موشکی لۀـمرح معیشتی ادـاقتص از یـبزرگ بخش

 کشت به قبل از موشکی تُل داده است و گرچه ساکنانمی
 مقیاس در بز کردن اهلی و اِمِر گندم و اینکرون گندم جو،

 به متکی شدتبه همچنان اقدام کردند، جاهمان در محدود
 غزال و خرگور به خصوص وحشی حیوانات شکار

)Mashkuur et al, 2006; Miller and Kimiaie, 

 . ماندند) 2006

 را خود ارزش وحشی حیوانات شکار جري مرحلۀ در
 متکی بسیار ب جري تُل ساکنان و داده بود دست از شدتبه
 ,Nishiaki( بودند اهلی گوسفند و بز داريگله و کشاورزي به

2006 .( 

 بر متکی کشاورزي آغاز دهندةهم نشان استقراري الگوي
 تغییر این). Sumner, 1994( است جري مرحلۀ در آبیاري

 شکار، کاهش و معیشتی اقتصاد در شدید و ناگهانی
 آغاز و گوسفند و بز هايگله نگهداري براي ايمقدمه

 تغییرات احتماالً که است آبیاري بر متکی کشاورزي
 کند ومی ایجاد سنگی ابزارهاي نحوة تولید در اساسی
 سنت پایان( شکار ابزارهاي شدن ساده به تغییر این نهایتاً

 سنت پایان( کوچک هايتیغه شدید کاهش ،)ابزارهاریز
 ناپدید و بزرگ هايتیغه مادرسنگ  تسلط و) هاتیغهریز

 .فشنگی منجر شده است هايتیغه مادرسنگ  شدن



 

 
 

 
یه

اول
ل 

فا
س

با 
ی 

نگ
س

و 
ه ن

حل
مر

در 
  

30 

اد
 آب

ت
حم

ی ر
نگ

س
ي 

ها
زار

ه اب
وع

جم
ی م

س
رر

 ب
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 باستانی پاسارگاد ۀهاي آرکئوژئوفیزیک در محوطبررسی
)1378-1382( 

 
 *رمی بوشارال

 **کریستف بنش

 ***ترجمه: کورش محمدخانی 

 

 

 

 

 

 

 

 1 چکیده

 را ،اولین پایتخت شاهنشاهی هخامنشی ،پاسارگاد ۀمحوط
ها، باغ شاهی، تل تخت، ها و کوشک. کاخکردکورش بزرگ بنا 

 سلیمان، پل و آرامگاه کورش مجموعهمقدس، زندان ۀ محوط
از . اندشده پراکندهدشت  ازوسیعی  سطحکه در  استبناهایی 

ز فراهخامنشی و اسالمی نی ةبناها بعدها در دور مجموعه این
ساختارها، وجود   . پراکندگی بسیار زیادشده استاستفاده 

ها و فضاهاي خالی از ساختارهاي سطحی و لزوم شناخت مکان
ث بهتر پاسارگاد و حدود این محوطه، باع بررسیفضاها و این 
 .مطرح شودهاي آرکئوژئوفیزیک در این محوطه بررسی شد

هاي غیر تخریبی به کمک روشاین مجموعه  هايبررسی
هاي مختلف، بررسی همچون بررسی آرکئوژئوفیزیک با روش

توپوگرافی، عکاسی هوایی با بالن و کایت و بررسی 
اي از نتایج خالصه شده و در این مقاله انجام شناختیباستان

تا  1378هاي لهاي آرکئوژئوفیزیکی سااز بررسی آمدهدستبه
 .آمده است 1382

هخامنشیان، پاسارگاد، بررسی  واژگان کلیدي:

  سنجی.آرکئوژئوفیزیک، بررسی مغناطیس

 درآمد

پاسارگاد، استانی ب ۀهاي آرکئوژئوفیزیک در محوطبررسی
تیم  سازمان میراث فرهنگی ایران و حاصل طرح مشترك

فارس مرکزي در دوران " ة. پـروژاستاز فرانسه  یمتخصص
به سازمان میراث  1378رمی بوشارال در سال  را "هخامنشی

                                                           
 2انشگاه لومیر لیوند -هاي علمی فرانسهمرکز ملی پژوهشعضو  *

 2انشگاه لومیر لیوند -هاي علمی فرانسهمرکز ملی پژوهشعضو  **

هاي . طی چهار فصل در سالکردفرهنگی کشور پیشنهاد 
با همکاري بنیاد پژوهشی  1382و  1381، 1380، 1378

هاي رسه ـ پاسارگاد و هیئت فرانسوي (از مرکز ملی پژوهشپا
دانشگاه  2خاورمیانه باستان)، CNRSعلمی فرانسه (

هاي ) بررسی1و دانشگاه پاریس 6، دانشگاه پاریس2لومیرلیون
 . شدآرکئوژئوفیزیکی در محوطه پاسارگاد انجام 

در  1382تا سال  1378اهدافی که براي این طرح از سال 
 از: است گرفته شده عبارتنظر 

 تازه و تعیین حدود مرزهاي محوطه در دشت اطالعاتیافتن 
 شدة امروزي).پاسارگاد تا حد ممکن (فراسوي محوطۀ محصور

شناخت بهتر طرح پایتخت هخامنشیان، فراتر از 
 و پس از او ارنست هرتسفلد ۀگذشت اهمیتهاي پرپژوهش

 1328-34هاي سالهیئت ایرانی به سرپرستی علی سامی در 
هاي و سرانجام هیئت بریتانیایی دیوید استروناخ در سال

 منجر شدهاز این محوطه که به شناخت اندکی  1340-1342
در کتاب  1357ها را استروناخ در سال (نتایج این بررسی است

 ).ه استمنتشر کرد پاسارگاد

 به قصد انجام شده است تا به امروز هایی کهتمامی بررسی
 هاهاي شاهنشاهی در آنی بوده که فعالیتسایی بناهایشنا

ها و تکنیک تفاده ازبا اس ،شده است. هیئت کنونیانجام می
نبوده در دسترس تقریباً  1339ۀ هاي گوناگون (که در دهروش
را بررسی  هاآن) قصد دارد نواحی خالی بین بناها و اطراف است
  ). Boucharlat, 2003: 279( کند

 شناسی دانشگاه شهید بهشتیگروه باستانعضو  ***
1. Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
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که  دهدنشان میاز بقایاي پاسارگاد  آمدهدستبهتصویر  
با  آنبناي و زمان این محوطه پایتخت بسیار کوچکی بوده 

و  او ییپیروزي کورش بر مادها یعنی دوران کشورگشا
هیچ اثري از شهر  اکنونگذاري حکومت مطابق است. پایه

پاسارگاد مشخص نیست و اطالعات ما از پاسارگاد محدود به 
سلطنتی است (چهار باغ سلطنتی در قسمت  هايقسمت

دار در اطراف آن). این ستون ساختمان مجموعهمرکزي و یک 
ت هخامنشیان نکته را نیز باید مد نظر داشت که در آغاز حکوم

ی و گسترش مرزهاي شاهنشاهی کورش در حال کشورگشای
 .نداشته است يبراي تأسیس شهر شاید فرصتیو  هبود

که همگی بر  ينویسندگان معتبر آثاره همچنین، با توجه ب
توان به این فرض رسید می ،ها توافق دارندنشینی پارسکوچ

که آنجا صرفاً اردوگاهی با عمارتی باشکوه بوده که براي اقامت 
. ارنست هرتسفلد معتقد است که استبهاري شاه ساخته شده 

یزي چ تواند شهر نامیده شود. به نظرچنین محلی قطعاً نمی"
ه اصلی هم ئلی است و مسبیشتر از یک چادرنشینی ابتدای

 ).Boucharlat, 2002: 3( "همین است

هاي نقشه نشده و مطرحگاه آشکارا ساخت شهر هیچ ۀفرضی
محدوده  هاي او دردهنده کاوشکه نشان ،استروناخ ةشدچاپ

گاه آنجا هیچ که کند بپذیرندبناهاست، متخصصان را وادار می
 هی نبوده است.شهري اردوگا

 مدتبراي به هر حال حضور شاه در چنین مکانی، حتی 
، یانباردر کد این امر است که در آنجاؤ، ممحدودي در سال

 حضورصنعتگران  امورکشوري، سربازها، خدمتکاران ومجریان 
بلکه  ،که در آنجا صدها است آن این امر و معنی اندداشته

باید در هم را  تمالاین احاند. هزاران نفر سکونت داشته
بوده میها باید طوري گرفت که شرایط فیزیکی ساختماننظر

را  این بناهاکه هرتسفلد رغم اینبهه باشد. که خوشایند شا
ها براي زمان، این ساختماناقامتگاه خوانده، اما تا قبل از این 
 .)Boucharlat, 2002: 5چنین منظوري ساخته نشده بود (

 هاي آند، بنادهنشان می S وP  دو کاخ ۀنقشطور که همان
است. احتماالً کورش  يدارسالن بزرگ مسقف و ستونبه شکل 

که به تمامی دشت پاسارگاد  ،قصد داشته در این سرزمین
مجالی براي تمام  هاحاطه دارد، اقامتگاهی بنا کند، اما زمان

توان می . با این حال به قطعیته استکردن این بنا به او نداد
هاي هاي چوبی و ساختماننتیجه گرفت که چادرها، اتاقک

 نگر کلی زیستگاه بومی پاسارگاد بوده است.اخشتی نمای

عنوان پایتخت بنا حتی با فرض اینکه این سکونتگاه، به 
هایی براي اصالحاتی متفاوت نشده باشد، احتیاج به فعالیت

ال طریقۀ در دشت پاسارگاد مشهود بوده است، براي مث
ها با توجه به بندي فعالیتتعامل مردمان و محصوالت، طبقه

توزیع آب و دفع آب باران  مردم، پخش و یها و توانایقابلیت
سازي غذا و تجهیزات و بایگانی و نگهداري و فاضالب، ذخیره

 ها.پرونده

هرچند  ،ها، نشانه و آثاري بر جاي ماندهاز تمام این فعالیت
هاي اي سنگی محکم و استوار نیست. اما با روشهبنا ةبه انداز
البته و صد ها شناخته شدهاز این بسیاريی شناختباستان

 ,Boucharlat( است هم هنوز ناشناخته مانده بسیاري

2002: 7-8( . 

 هاروش

اي به دلیل وسعت قلمرو هخامنشیان در پاسارگاد (محدوده
استفاده هاي سطحی هکتار) از روش بررسی 300بالغ بر

شناختی هاي کامالً شناخته شدة باستانپرهیز از روش .شد
چون کاوش، حداقل در این مرحله از تحقیقات الزم بود، 

هاي هوایی به جاي آن، از کارهاي دیگري چون عکس
 وسیلۀ کایت و بالن و تحلیل تصاویر شده بهگرفته

هاي هاي توپوگرافی و بررسیاي و از نقشهماهواره
 ئوفیزیکی استفاده شد. آرکئوژ

هاي ژئوفیزیکی انگیز بود. بررسیتایج اولیه بسیار شگفتن
 چندان پیچیده چونرا از تأسیسات نه هاي کامالً آشکارينشانه
 و سازي آبکردن زمین، ذخیرهها، مسطحها، خندقکانال

 .کرد مشخصکشیدن پرچین

ا به ـجوهوها و جستیـاین بررس رسد کهیـبه نظر م
، که در کندکمک می هاي ما از باغ شاهیترشدن دانستهکامل

شاهنشاهی و زندگی  مرکز دشت واقع شده بود و سازمان
  ). Boucharlat, 2002: 10( کردشهري را کنترل می
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 هاي هوایی بررسی عکس

 را منطقه و اطراف آن کل توانمی ییبرداري هواعکسبا 
صورت مایل و  بههایی که . با عکسکردخوبی مشخص به

ی از رخنمون هایشود، نشانهاً عمودي گرفته میخصوص
شود و این عالئم میهاي زیرزمینی بر روي زمین آشکار ساختار

 :Boucharlat, 2002ند (کبرداري زمینی را کامل مینقشه

12.(  

ترین دهـمستقیم، از عم ةو مشاهد ایشیـی پیمـبررس
هاي باستانی است. در طهشناسایی محو برايهاي موجود روش

 ۀ، نیروي انسانی و هزینهاي زمینی با وجود صرف وقتبررسی
ممکن است در  شود ومیکوچکی بررسی  ةمحدود زیاد فقط

ها و عوارض پدیدهبه بررسی زمینی، بنا به دالیل مختلف، 
هاي بررسی در عین حالد. نشو کافی موجود توجه جانبی

پذیر است، بار امکانیک فقط زمانی خاص ةزمینی در محدود
 ،اي سنجش از دورـهاستفاده از تکنیک به همین دلیل

 نماید.ناپذیر میاجتناب

ۀ هاي دقیق و صحیح در زمینامروزه به منظور کسب داده
هاي سنجش از دور توان از تکنیکی میشناختمطالعات باستان

ي دو اهاي ماهوارههاي هوایی و عکساستفاده کرد. عکس
به ثري ؤکمک ماست که سنجش از دور  ةحصول عمدم

ی دید وایـهاي ه. عکسکندیـی مشناختانـمطالعات باست
هاي موضوعی را نقشه ۀتهی و بعدي، تفسیر بصري و رقومیسه

سازند. تعیین می پذیرامکانشناختی مطالعات باستان براي
هاي مکانی پدیده نحوة قرارگیريموقعیت جغرافیایی، شناخت 

بیعی و باستانی و نیز شناخت ارتباط موجود بین عوارض و ط
هاي عکس هوایی هاي طبیعی و باستانی از دیگر مزیتپدیده

ی و فضایی هاي هوایواقع با استفاده از عکساست. در
نیاز به مشاهده میدانی مستقیم  بدون توانندمی شناسانباستان

ت یابند. و کار گسترده میدانی به شناخت نسبتاً جامعی دس
، از کلیدهاي تفسیر، توانمی هاي باستانیشناخت محوطه براي

 .اندازه، استفاده کرد و نظیر تن رنگ، بافت، شکل

استفاده از هواپیما و  دلیل نیاز بهعکاسی با هواپیما به 
دسترس همواره در در ارتفاع زیادپرواز  نیاز بهباال و  ۀهزین

بسیار پائین، پرواز  ۀاما عکاسی با کایت به دلیل هزین ،نیست
ارتفاع پائین (در سطح دلخواه)، کنترل آسان و نداشتن در 

 مورد توجههاي عکاسی، بسیار تعداد فریم از نظرمحدویت 
موقعیت مناسب مسئله مورد نیاز در این نوع عکاسی است. تنها 

توان باد، می دنبوو جهت وزش باد است. در صورت  میزان از نظر
 ۀجاي کایت از بالن استفاده کرد، که در این صورت هزینهب

هاي عکاسی با کایت یا بالن، رود. از مزیتعملیات باال می
 شناختی استییزیبا مزایايفرد و بهدید منحصر ۀداشتن زاوی

 .)1(شکل 

 
 تجهیزات عکاسی با کایت در پاسارگاد .1 شکل

 هاي ژئوفیزیکی بررسی

هاي مغناطیسی) در هاي آرکئوژئوفیزیکی (روشبررسی
از آنچه انتظار  طور قطع نتایج مثمرثمرتريبه پاسارگاد 

ها تاکنون . در هفت بخشی که این پژوهشداشته استرفت، می
، اصل بر این بوده که هکتار) 34(مساحتی بالغ بر شدهانجام

ر شود. این کاشده شروع از یک بناي شناخته هابررسی
تر هاي ممکن را آسانمکان زدن در مورد ی و حدسشناسای

ها طبیعت و کارکرد مکان کار، شناساییرغم این راهبه . کندمی
هاي مغناطیسی قرارگرفته، زیاد ی که مورد برداشتهایو سازه

ی نبوده است. در تصاویر خطوط غیرمستقیم آمیزیتموفق
سنگی  یطرح کلی ساختمان ممکن استکه  مشاهده شده
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 حتی ممکن است این خطوط مربوط به یک کانال (از ،دباش 
کاخ شاهی مشاهده شده) یا حتی یک دیوار  همان نوعی که در

 .)2(شکل  باشد

شده به یکی از این دو فرض هاي نشردر اکثر مقاله
اند، صرفاً به این دلیل که قدمت زمانی این استناد کرده

هایی از دورة سازههاي پراکنده متناسب با نشانه
 هخامنشی است.

به احتمال ضعیف، در طول دوران هخامنشی، باز هم از 
تخت) اند (براي مثال تلکردهسرزمین کورش استفاده می

)Stronach, 1978اي هاي اخیر آزمایش دوباره)، بررسی
 براي تشخیص حدود گستردگی این سرزمین است.

 هاي ژئوفیزیکی ی بررسینتایج ابتدای

 مشخص کردن مساحت، هدف در بخش مرکزي این محوطه
کانال  مجموعهصورت دو  که بهاست اطراف مربعی  اتتأسیس

. ه استبود کردن باغ شاهی بنا شدهي مشخصسنگی برا
مناطق مختلف این محوطه  درسنجی هاي مغناطیسبررسی

هاي سنگی شد باعث آشکارسازي کانال هکتار)، 13(بیش از 
در  ،مت چهارماما در س اند،شدهف محافظت میکه از سه طر

ابهام  محل ،اياستخر ذوزنقهداخل در و همچنین  شرقیجنوب
 ). Boucharlat, 2002: 15( )،1نقشه ( است

ـ جنوب غ  ربیکانال میانی، شمال شرقی 

، دادهرا انجام  Pکه تحقیقات مربوط به کاخ  ،دیوید استروناخ
این کانال عمود است و با فرضیات خطی را مشخص کرده که به 

که  ،. حتی اگر این فرضیه راوردآوجود میه او یک چهارباغ ب
قیقات به حساب آوریم، باز هم این تح ،خیلی مشکوك است

هترین حالت نبود د و در بکنمورد جدیدي را مشخص نمی
که دور  ،هااین کانال دومین مجموعۀد. دهکانال را نشان می

پوشانند و در چنین ضلعی هستند، سه ضلع آن را مییک چهار
خوبی تر بههاي کوچکرا، حداقل در بخش Pحالتی، کاخ 

هایی ها از تپهرسد آب این کانال. به نظر میکنندمیمحاصره 
اند، اما کورش قرار داشته سرزمین ۀآمده که در محوطمی

ا هقطعیت این نظریه هنوز مشخص نشده، چون با گذشت سال

 از مسیرها از بین رفته بسیارياند و ها تغییر میسر دادهرودخانه
 ). Boucharlat, 2002: 16( است

 
 سنجی در پاسارگادهاي مغناطیسبرداشت ةنمائی از نحو .2 شکل

 
ها بررسی در آن هایی کهپاسارگاد و قسمت ۀتوپوگرافی محوط ۀنقش .1نقشه 

 مغناطیسی انجام گرفته است

 شبکه درجنوب شرقی باغ شاهی  هاي این دوکانالنبود 

بین کانال و  ۀتصاویر مغناطیسی این منطقه، در فاصلدر 
 ضلع آنشود. یکی از دو درجه دیده می 90 ايیهوزا ،رودخانه

دیگري و  پشت خطی قرار گرفته که باغ را در جنوب بسته
که کامًال پشت امتداد دارد،  Bعمود بر آن است و تا کوشک 

هاي خارجی است. این حالت غیر متعارف با کانال جموعهم
را مشخص  یاحتماالً کانال و هماهنگ استمشخصات کانال 
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در سمت  در عین حالکند که انتهاي آن معلوم نیست. می
از اشکال نامشخص طبیعی روي محور  ايرودخانه مجموعه

کند یمشخص م هاآنتصویر  و قرار دارد  Sشرقی ـ غربی کاخ
 .است با ابعاد قابل توجه بوده ییهااحتماالً بناکه 

ها ممکن نیست، اما تعیین جنس مصالح این ساختمان
ایی است که ـهآن تر ازمغناطیسی ضعیفاي ـهالــسیگن
کند. در بخش شمال و غرب هاي سنگی را مشخص میکانال

تصاویر  ها قرار دارند،ها وکانالاین مجموعه، که کاخ
دهد که را نشان می يرهنجاري/ آنومالی دیگنامغناطیسی 

هاي هخامنشی مشخص یابی ساختمانجهت با بررسی آن
 ).2نقشه شود (می

 ،هاهنجارينادو گروه از این رسد به نظر میمشخص  طور به
جهت شمال  ردروي دو خط موازي  صورت نقاط سیاه بهکه 

متر از  40بی تقری ۀشرقی ـ جنوب غربی به فاصل
که در اصلی اندواقع، روي همان محوري همدیگرکشیده شده

 است. عمارت قرار گرفته
ر قراP کاخ ةمتري رودخانه و محدود 400در  هاآنیکی از 

هاي هایی که سنگنآهاي مغناطیسی با هنجارياین نا .دارد
 ۀاما موقعیت رودخان ،کندکنند فرق میها را مشخص میکانال

است  مهمیوجود عمارت  دهندةنشانقدیمی 
)Boucharlat, 2002: 18(. 

ها (این پایه هاي سنگی قرارگرفتهباالي پل، که روي پایه
 هاي هیئت بریتانیایی نمایان شده است)،امروزه به دلیل کاوش

رسد (به نظر می شده بههاي رودخانه کامًال ساختهحاشیه
ها حاشیه متر) این 150احتمال اندك از سنگ با طول بیش از 

به همان منظوري بنا شده که دیوار حائل پل بنا شده است. 
ها در امتداد خط راست هستند، اما با یکدیگر موازي نیستند. آن

گذرد و این امر بستگی به جایی دارد، که پل از روي آن می
فضاي کوچکی بوده است. طبق گفتۀ دیوید استروناخ، پل 

هخامنشیان یا بعد از آن دوران  هاي اواخر دورهاحتماالً از سازه
 ).Stronach 1978( است

که از روي آثار قابل مشاهده امروزي به این نتیجه  توانمی
ها حالت متأخر بقایاي پلی است که بیش از این رسید که این

توانسته تغییر کند. در اینجا استثنائی وجود دارد و آن هم نمی
 . است اینکه اصالً این پل بنائی متأخر

ها در انتهاي شرقی پل دو مجموعه در ادامۀ بررسی
صورت خط متشکل از نقاط سیاه و به  هنجاري مغناطیسی بهنا

هاي متر مشخص شد. این تصویر با تصاویر حاشیه 20طول 
ل این است که این وضعیت کنار رودخانه متفاوت است. سؤا

قبلی  است یا وضعیتدهندة وجود یکی از امتدادهاي پل نشان
 ؟دهدنشان میشناسیم، دانیم و میما میرا آنچه  و متفاوت با

)Boucharlat, 2002: 19.(  

 

 
 آرکئوژئوفیزیک پاسارگاد) هیئتها و باغ ( کریستف بنش، کاخ ۀمغناطیسی از محوط ۀنقش .2نقشه 
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دادن شواهد مربوط به بنا و قتست که از مطاباینجا جالب 
و جنوب شرقی  Rشود که در محور کاخ راهی مشخص می پل

را در شمال ها هنجارينادو خطی که  ۀقرارگرفته و در فاصل
 راخندق شهر  ۀقابل تشخیص است. فرضی غربی مشخص کرده

، کردهایش بیان هرتسفلد مطرح و استروناخ در یکی از بررسی
 اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

با خندق  شده وهاي مرتبن حاشیهموقعیت رودخانه با ای
 و الزم استو مهم است  توجهجالب قطع بسیار  طور بهداخلی 

یا ساختگی.  استطبیعی  نمایان شدهکه  عوارضی مشخص شود
مجراهاي مصنوعی آب در بخش داخلی  توجه بهاین امر بدون 

مشخص  1که گروه ایتالیائی شراتو ،غالمان در سیستاندهانه
 10حدود  بامتر  25، ممکن نیست. در آنجا کانالی به طول کرد

در ساختمان  واقع هايشبیه کانال، که داردوجود متر انشعاب 
و  2طور که فراکفورت. دقیقًا هماناستاصلی هخامنشیان 

اند این سازه کامالً با معماري قدیم سازگار نشان داده 3لکومت
 (Boucharlat, 2002: 22). است

ابل تأمل است شمال باغ شاهی ق ها در غرب وسینتایج برر
این ناحیه پیداست که اما  رسد؛کننده به نظر نمیو متقاعد

عالوه دو خط موازي . بهنبوده استهم خالی از بنا  کامالً 
دون کشیدن بوب شرقی ـهاي شمال غربی ـ جنهنجارينا

. تحقیقات قابل تفکیک استهاي آشکارکننده از یکدیگر خط
 سادامه یابد و بر اساتا بررسی کامل حدود این محوطه  باید

هاي بناهاي هخامنشی را هاي مغناطیسی مشخصههنجارينا
 کند.معلوم 
هنجاري نااما  شد،ی انجام هایبررسی Pمتري کاخ  200در 

ا این بود که همشخصی یافت نشد. از اهداف این بررسی
بود واقع ها هکه در سمت تپمشخص شود ی هایی از بناینشانه

مقدس جدا  ۀمکانی که بخش مرکزي محوطه را از محوط و
  (Boucharlat, 2002: 23).کردمی

طور  یابیم که فضاهایی که بهمیبا یک نگاه به این نتایج در
شاهی ۀ ضلعی وجود دارد، به طرف محلصورت چهار گسترده به

                                                           
1. U. Scerrato 
2. H. P. Francfort 
3. O. Lecomte 

وسعت هکتار یا بیشتر  15امتداد داشته که در آن زمان حدود 
 ).Boucharlat 2002: 24داشته است (

  ژئوفیزیک در اطراف زندان سلیمانآرکئوهاي بررسی

در نزدیکی برجی که به زندان سلیمان معروف است، 
هاي مغناطیسی روي زمینی صورت پذیرفت که برداشت

ضلعی صورت چهار ارتفاعی کمتر از یک متر دارد. این مکان به
ترین بناها کوچک موقعیت یکی از مهمنامنظم است. این تپه 

یکی در نزد 1347فلزي که در سال  ةاما ساز ،کندرا مشخص می
ایجاد  هاي مغناطیسیبرداشتبرج قرار گرفته، محدودیتی در 

 ).3 شکل( کندمی

 

ی زندان سلیمان و برآمدگی کوچک در جنوب شرقی آن . عکس هوای3 شکل
 (عکس از برنارد نوئل شانی )

یبًا است که هر ضلعش تقر ايچهارضلعی صورتبه این بنا 
 که برج قرار واقع شدهمتر است و دقیقاً در همان سمتی  45

ترین بخش آن که بزرگ ،گرفته است. بخش درونی این سازه
شکل دارد. ي مستطیلهاساختمانی با اتاقهم هست، حالت 

فاصله متر از مرکز برج  30تا  20قسمت شمالی این ساختمان 
 ). 3نقشه دارد (

ی که در همان محور هایسازهمجموعه دلیل وجودبه 
واقع شده، بخش شکل مستطیل به صورتساختمان و برج 

رسد. تصویر نظر می جنوب شرقی این بنا نامحدود به
هخامنشی  ةمغناطیسی اهمیت ساختمان را، اگر واقعاً به دور
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کند. تحقیقات جدید در مورد برج، ، مشخص می1تعلق داشته باشد
کند که در ضرورت بازنگري در فرضیات گوناگونی را مشخص می

مورد کاربرد این بنا مطرح شده است (اینکه این مکان آرامگاه، 
 معبد، آتشگاه، انبار اموال شاهی یا مکان تاجگذاري بوده است).

 
 آرکئوژئوفیزیک پاسارگاد) هیئته مغناطیسی جنوب شرقی زندان سلیمان ( کریستف بنش، نقش .3نقشه 

 

پایۀ (اگر  ن برجآرامگاه بود ۀها، فرضیاز بین این فرضیه
 برج باشد) دیگر قابلبودن افتاده اصلی استدالل وضعیت دور

ی که هایمانکه بسیاري از ساخت الزم استطرفداري نیست. 
ها آن در موردو هرتسفلد تحقیقاتی  استامروزه قابل مشاهده 

 ، بازبینی و مشخص شود که زمانی بخشی از زندانانجام داده
اریخی تبدیل ت يدراین صورت این بخش به واحد .اند یا نهبوده
 Boucharlatیابد (باغ افزایش می ۀو وسعت منطق شودمی

2002: 26.( 

 استحکامات خارجی

به تخت (سطحی که در استحکامات خارجی در شمال تل
هکتار انجام  7ی در حدود یهاکورش بنا شده) بررسی دستور

 که به ،شد و اطالعات جدیدي را مشخص کرد. این منطقه
هکتار دارد.  20ضلعی است، مساحتی حدود صورت چند

گیرد وکًال په را در برمیترین قسمت این منطقه شیب تبزرگ
اي است رفتگی. بخش مرکزي تواستمتر  20کمتر از  ع آنارتفا

این  .تبدیل شده و زمین زراعی است که امروزه به سطح صاف
هاي هوایی بخش همان بخش باالدستی است که در عکس

دیوید  از نظر و )4 شکلمشخص شده ( 1314سال  در اشمیت

                                                           
  شود.فقط با کاوش محدوده میسر می مطلباین تشخیص  .1

شده در این است. مصالح پیدا یاستروناخ دیوار آجري باریک
 (Boucharlatاست  مربوط دوم تل تخت ةش به دوربخ

). تصویر مغناطیسی مپ(بین قرن ششم و سوم  26 :2002)
هاي این دیوار را در سه بخش، در مسیرهاي کامل اندازهطور به 

 ).4نقشه کند (مشخص می ،آب تپه
، فضاي مرکزي است که خالی از بنا نیست. بخشترین اما مهم

دهند که چهارضلعی را نشان می یهایاتاقتصاویر مغناطیسی 
شمال  ی نزدیک دیوارتایشتهاي چهارتایی یا هه صورت دستهب

 د.غربی و شمال شرقی قرار دار
یا  Uکند که احتماالً به شکل ها مشخص میچیدمان این اتاق

داشته مستطیل بوده و در اطراف فضاي مرکزي خالی از بنا قرار 
زمین این اشکال  در گودي دست شیب وینی. در پااست
دارند و تقریباً به سمت خندق غربی  گیري متفاوتجهت

کمتر است و کارکرد آن مستطیل بزرگ  هاآن ند. تراکمامتمایل
را هم ندارند. توصیف این بناها، براي توصیف پاسارگاد خیلی 

د، ة هخامنشیان باشبه دور مربوط این بناهامهم است. اگر 
تر مبهم است پررنگ اکنونخش را که اشغال این ب ۀفرضی

کند. در مکان خالی این فضا (مکان اردوگاه) درست می
با ی ، باید بنایکه براي خود محوطه پیشنهاد شده بود، همانطور
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هاي بزرگی مصالح پایدار بازسازي شود (ساختماناستفاده از  
متر است). این را هم اضافه کنیم  35تا  20بین  هاآنکه طول 

ترین دوره تسلط به قلعه مربوط به دوره سلوکیان (دوره مهمکه 

دوم و سوم) است و این غیر ممکن نیست که بخشی یا تمام 
ضلعی باالدستی به بعد از دوره هخامنشی ها و آن چندساختمان

 ).Boucharlat 2002: 19مربوط باشد (

 
 دهدکه مسیر قابل رویت حصار را نشان می 1935شده و عکس هوایی اشمیت در سال هایی که بررسی) با قسمت1996گرفتگی نقشۀ توپوگرافی (قرارهمتل تخت، روي . حصار چندضلعی در شمال4شکل 

 
 آرکئوژئوفیزیک پاسارگاد) هیئتنقشه مغناطیسی از استحکامات خارجی شمال تل تخت (کریستف بنش،  .4نقشه 
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 مقدس ۀژئوفیزیکی در اطراف محوطهاي آرکئوبررسی

شده است و فضایی هاي محافظتهاي مقدس جزو مکاناین بخش
ها را از بقیۀ ظاهر خالی از ساختمان، توسط دو بلوك سنگی، آنبه

کند. این ساختمان از روي هم قرار گرفتن طبقات فضاها جدا می
ساخته شده (که احتماًال روي یک سکوي محکم قرار خشتی 

هاي داشته است). تنها ارتباط بین این دو گروه، چیدمان سنگ
 کوچکی است که کارایی ندارد و البته شبیه یکدیگر هم نیست.

ها و ها، تراسباید خاطر نشان کنیم که دیوارهاي عمود به قربانگاه
ها را پیشنهاد زسازي آنمواردي هستند که استروناخ با وآن پل جز

ها در مساحتی در حدود سه هکتار طرح کرده بود. بررسی
 .)5(شکل  خوبی نشان دادها را بهشدن این تراسچیده

 

 
 مقدس (عکس از برنارد نوئل شانی) ۀتصویر هوایی از محوط .5 شکل

 

طور طبیعی در تصویر مغناطیسی دیده  تنها دیوار جنوبی به
مربوط به احتمال ها بههنجارينااین  .)5(نقشه  شودمی

ی است که هنوز روي سطح وجود دارند. این هایچیدمان سنگ
شده را ساخته هاآناست  که (بهترشده بازسازيدیوارهاي 

هایی که ستون ممکن استبنامیم) عمق زیادي ندارند و 
 نبود هیچ تحقیقات ۀاند یا بخشی از قربانگاه باشند. نتیجافتاده
 کند.بین دو ستون قربانگاه ثابت می را قیدي

کرده و این ها محافظت میاین تصور که حصاري از ساختمان
دهندة نشانمکان ساختمانی مربوط به امور پرستش بوده 

ناآگاهی از قلمرو هخامنشیان و مراسم مذهبی مربوط به 
  (Boucharlat, 2002: 31).هاست آن

باغ در چهار ۀی از محوطژئوفیزیکی در بخشهاي آرکئوبررسی

  1382سال 

ها به هآبراه ۀدر منطق شدهانجامهاي این بخش بررسیدر 
. تصویر شودچهارباغ واقع در نزدیکی زندان متصل می ۀمنطق

)، ولی 6نقشه ( کندمیمغناطیسی ساختار جدیدي را آشکار ن
. گذارددر اختیار میاطالعات جدیدي در مورد آرایش این فضا 

د شوهاي زیادي دیده میردیف روي تصویر مغناطیسیواقع در
هاي جدید نیست و زدنمربوط به آثار شخم هاآنکه تمامی 

دان که پیش از این در بخش زن استی هایردیف مۀاادظاهراً 
 هاي تفسیر تصاویر مغناطیسی درمشاهده شده بود. از دشواري

سنگی اختارهاي ظاهراً ـوان ستارگاد این است که نمیـپاس
متمایز  یهایهشود) را از آبراهار مربوط میی که به دیوهای(آن
 .ایمکه تاکنون شناخته کرد

  R و غرب کاخ Sژئوفیزیکی در جنوب کاخ هاي آرکئوبررسی

 ،Sها، موقعیت مسیر رودخانه در جنوب کاخ در پی این بررسی
هاي شد. عکسمشخص  که با موقعیت پل همخوانی داشت،

 Sرودخانه بعدها به سمت شمال کاخ  د کهدهن میهوایی نشا
ی هاي هوایروي عکستغییر مسیر داده است. مسیر قدیمی 

، خاکی بسیارکوچک ۀنیست، ولی احتماالً از نزدیکی تپ مشهود
 .)7نقشه گذشته است (می ،Sدر شرق کاخ 

در بیرون محوطه ادامه داده شد.  Sبررسی در محور کاخ 
 رابررسی  ۀ، منطقخوردهشخمي تازههادلیل وجود زمین به

 متأسفانه وحدود نیم هکتار بررسی شد  گسترش ندادیم و فقط
 ).7نقشه نیامد ( به دستهیچ جواب خاصی 
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 )هیئت آرکئوژئوفیزیک پاسارگادمقدس (کریستف بنش،  ۀمغناطیسی محوط ۀنقش .5نقشه 

 

 
 آرکئوژئوفیزیک پاسارگاد) هیئتمغناطیسی بخشی از چهار باغ (کریستف بنش،  ۀنقش .6 نقشه
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 آرکئوژئوفیزیک پاسارگاد) هیئت(کریستف بنش،  Rو غرب کاخ  Sمغناطیسی جنوب کاخ  ۀنقش .7نقشه 

 

 
 آرکئوژئوفیزیک پاسارگاد) هیئتنش، کریستف ب 3ها (نقشه مغناطیسی در نزدیکی تپه کوچک در شرق کاخ .8نقشه 
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 یند آبر 

ۀ جموعمژئوفیزیکی در هاي آرکئواز بررسی آمدهدستنتایج به
ار هکت 34ی در مساحتی حدود هایمربوط به بررسی پاسارگاد

شکل که مثلثی يهکتار 300 فضاياز  %10(بیش از  است
ضلعی در شمال و استحکامات چند ة کورش در جنوب آنمقبر

 از: عبارت است از مشاهدات آمدهدستبه نتایج. واقع است) آن

، مشهود استهاي سنگی که هنوز هم عالوه بر ساختمان .1
 .داشته استهاي دیگري نیز پاسارگاد بناها و سازه ۀمحوط

ز هم در ا پیوسته یا جدا صورت بهها این بناها و ساختمان .2
 اند.بودهاطراف گسترده  ۀدر محوط هکتار 300حدود مساحتی 

پخش شدن نحوة و  است متنوع طور کامالً واضحاین بناها به  .3
 هم اتفاقی نیست. در بخش مرکزي این دشت شهر شاهی هاآن

ا ست که حدود آن منطقه راهایی که اطرافش کانال داشتهقرار 
 دیگري که هنوز هايچنین ساختمانکند و هممشخص می

محور  یا Sکه در محور کاخ  هادارند، نظیر همان بنیان ناشناخته
هاي مهمی همچنین ساختمان قرار داشته؛ زندان سلیمان

 هیچ .قرار داشته؛مانند آنچه پشت زندان سلیمان مشهود است 
ون بیر را این ساختمان  محل قرار گرفتن ی وجود ندارد کهدلیل
 . بدانیمشهر از 

قطع  طور بهسطحی که پایتخت کورش آن را پوشانده، 
. شودمی دیدهها تر از آن است که امروزه در نقشهوسیع

که کامالً در فضاهاي خالی  ،گسترش و تنوع این بناها و عمارات
ها به چه گروهی دهد که هرکدام از ایننشان می ،قرار گرفته

کند. امروزه دیگر را از هم جدا می هاآنتعلق داشته و تفاوتشان 

اردوگاهی  ةکه پاسارگاد مکان ساد شودنمیید یاین فرضیه تأ
براي اعتبار بخشیدن به آن در آنجا ساخته را بوده و بناها 

به این نتیجه  ، با مشخص کردن این بناها احتماالًاندبوده
وسازي ساختهاي رسیم که پاسارگاد شهر بوده است. برنامهمی

گرفته بود، جایگزینی واقعی ها اجراي آنبه  که کورش تصمیم
ها تطبیق داده یت فعالیتظرفبا از محیط طبیعی اطراف بود که 

 ).9شده بود (نقشه 

ژئوفیزیکی در پاسارگاد در آینده نیز ادامه هاي آرکئوبررسی
 ةپاسارگاد، نحو ۀتا روزي که وضعیت محوط ،خواهد داشت

محققان روشن  مۀهکاربري بناها و وضعیت شهر شاهی براي 
 .شود

 
 هیئت(کریستف بنش،  پاسارگاد ۀمغناطیسی قسمت مرکزي محوط ۀنقش .9نقشه 

 آرکئوژئوفیزیک پاسارگاد)
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 1چکیده

 ةپروژ قالبکاخ نشیمن پاسارگاد در  اطرافزنی گمانه ۀبرنام
 این. شدهاي محیطی اجرا ثیرات و آسیبأت ازاین بنا  محافظت
هاي از کاوش رنگ آن پسهاي سیاهستونویژه پایهکاخ و به

هاي گذشته به دلیل قرار گرفتن در ی در دههشناختباستان
هاي بارندگی، یخبندان و نور آفتاب آسیب أثیرفضاي باز و ت

اطراف آن به شد  تصمیم گرفته دلیلهمین به و  دیدهزیادي 
. در جریان شودهاي سقف حفاظتی کاوش نصب پایه قصد

سنگ و خشت، قلوهامل ـمعماري ش ، آثاراطراف کاخکاوش 
 نشان داد کهها این داده و شداي شناسایی ماسهوفرش شنکف

نیست و محدود کاخ به پالن موجود و ساختارهاي سنگی 
شمالی و جنوبی با استفاده از خشت و  بخشدر  آنبخشی از 

ها و آثار معماري است. دادهبوده سنگ ایجاد شده قلوه
ونی کوروش ن کاخ مسکپال در موردما را  نظر آمدهدستبه

هدفمند  هايدر آینده با کاوشنشان داده که و  عوض کرده
 .  مشخص کردتوان ساختار واقعی بنا را می

نشیمن کوروش، پاسارگاد، معماري  کاخواژگان کلیدي: 

 هخامنشی، حفاظت و مرمت پاسارگاد، حفاظت اضطراري.

 درآمد

روي بناي به قصد ایجاد سقف حفاظتی  1392در تابستان 
شرایط محیطی که  کاخ نشیمن (اختصاصی) کوروش، به دلیل

ا شده است، برنامۀ کاوش ـن بنـموجب آسیب و تخریب ای
هایی از کاخ به قصد نصب بخشی در اطراف بخشنجات

هاي سقف حفاظتی انجام و در جریان آن عناصر معماري پایه

                                                           
  شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد باستان *

ین هاي شمالی و جنوبی کاخ پدیدار شد. ااي در بخشتازه
اي ـهفرشی، کفـاي خشتـعناصر شامل ساختاره

هاي اي است که در الیهماسهوگی و سطوح شنـسنقلوه
شده هاي ایجادنخست کاوش به دست آمد. در گمانه

شناخت ما را از سفال  هاي سفال نیز به دست آمد کهقطعه
بیشتر ویژه دوران آغازین هخامنشی دوران هخامنشی و به

 ةهاي معماري نظر ما را در مورد نقشه و شیو. یافتهکندمی
ساخت این بنا تغییر داد و این امیدواري را ایجاد کرد که با 

تر از نقشه و سبک هاي آتی بتوان تصویري کاملکاوش
 معماري کاخ نشیمن کوروش به دست آورد.

اي در معماري بومی گمان پاسارگاد آغازگر سبک تازهبی
. در پاسارگاد تحول گسترده در و سنتی سرزمین ایران است

طرح و شیوة ساخت و تنوع مصالح بناهاي حکومتی رخ 
دهد، البته گستردگی قلمرو شاهنشاهی هخامنشی و به می

تنوع فرهنگی و هنري اقوام زیر چتر این شاهنشاهی  آن بعت
اند. استفاده از در پیدایش این تحول نقش مهمی داشته

انند ـی مـالح بومـار مصـکن خورده درراشـهاي سنگی تبلوك
ویژه آهن در ساخت کارگیري فلزات و بهر و خشت، بهـآج

ها بخشی و گسترش فضاي ساختمان بخشیبناها و استحکام
یابد. این از تحوالتی است که در معماري هخامنشی نمود می

روشنی تحوالت در ساخت پایتخت هخامنشی پاسارگاد به
رفته در ساخت کارهاي بهی سنگنمایان است. تنوع و گوناگون

هاي فلزي به قصد ها و دیگر بناها، وجود بستکاخ
هاي هاي انسانی و انتزاعی بر درگاهبخشی، شکلاستحکام

ها، توجه به معماري سنتی این سنگی و در کنار این ویژگی

 شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد باستان **
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ایرانی، پاسارگاد را به  ۀسرزمین و مصالح بومی و طرح و نقش
ارزشمند از هنر، فرهنگ و معماري ایران اي شاخص و نمونه

 کرده است.  هخامنشی بدل

 

  محوطه توصیف و موقعیت

اسارگاد در بخش شمالی استان محوطۀ تاریخی ـ فرهنگی پ
در  در میانۀ دشت پاسارگاد قرار دارد. این دشت را، که فارس
شده، با هاي گذشته مرغاب یا کاالن نیز نامیده میدوره

هاي زاگرس و کوهمتر، رشته 1850میانگین ارتفاع 
نطقه مها احاطه کرده است. رود پلوار تنها رود دائمی ماهورتپه
د اهمیت تاریخی و طبیعی دشت پاسارگاد وابسته به این روو 

 است. مجموعه بناهاي حکومتی پاسارگاد در نزدیکی این رود
وروش کها کاخ نشیمن ترین آنقرار دارد، که یکی از مهم

متر مربع در بخش  3192ست. این کاخ با مساحت بزرگ ا
ر مرکزي مجموعه و در باغ شاهی واقع است. کاخ، با یک تاال

ستون سنگی و دو ایوان در سمت خاور و  30مرکزي داراي 
و  باختر، از زیباترین بناهاي پاسارگاد و با توجه به نقشه

کارکرد فضاهاي معماري آن به کاخ نشیمن یا اختصاصی 
 ).1ست (شکل معروف ا

 هاي پیشین کاخ نشیمن کاوش

چندین پاسارگاد حاصل  ۀوضعیت بناهاي محوطاز شناخت ما 
و پژوهشگران است. در سال  شناسانباستان کاوش مرحله
 وبرداري هوایی پاسارگاد عکس ۀاریک اشمیت از محوط 1315

چند  را در یشناختباستان پیش از کاوش يوضعیت بناها
اوش ـن کـاولی. ارنست هرتسفلد ردــمشخص کس ـعک

انجام پاسارگاد  ۀدر محوط 1317 در سالشناختی را باستان
آن  ۀدر کاخ نشیمن ایجاد کرد که نتیج گمانهچند وي  داد.

هاي ستونپایه از ها و تعداديدرگاه ۀنقوش برجست شدنآشکار 
 ). 2شکلکاخ است (

 کل ةادار ایندگیـبه نمامی ـعلی س 1328ال ـدر س
حفاظتی در این  اقداماتبه کاوش و دست شناسی ایران باستان

نشیمن و در جریان کاوش جزئیات دیگري از کاخ  زدمحوطه 
: 1338) (سامی، 2شکل( مشخص کردآن را  ۀرا آشکار و نقش

هاي دیوید استروناخ کاوش 1342تا  1340 سال از .)41
کارهایش را در کتابی با  ۀانجام داد و نتیج هجامعی در محوط

هاي و دقیقی از ویژگی جزئیات تازه و در آنمنتشر  پاسارگادنام 
) 2ۀ معماري، عناصر و تزئینات کاخ اختصاصی ارائه کرد (نقش

ی کاخ شناختهاي باستان). کاوش155: 1379(استروناخ، 
نگارندگان  1392تا اینکه در سال  ؛نشیمن یک دوره متوقف شد

  کردند. را بررسیاخ این ک اطراف

 

 
پاسارگاد (گروه  ۀعکس هوایی کاخ اختصاصی در بخش مرکزي محوط .1 شکل

 )1382مشترك ایران و فرانسه، 

 

 
 آشکارسازي بناي کاخ اختصاصی در جریان کاوش سامی .2 شکل
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  کاخ اختصاصی در هرتسفلد کاوش ةمحدود .1نقشه 

 

 
 هاي استروناخنهایی کاخ اختصاصی پس از کاوش ۀنقش .2 نقشه

 

 میدانی عملیات شرح

 ةپاسارگاد در محدود ۀی محوطشناختترین کاوش باستانتازه
به منظور اجراي سقف  ،1392نخست سال  ۀکاخ نشیمن در نیم

انجام شد. این کاخ و دیگر بناهاي  ،حفاظتی روي بناي کاخ
 در معرضمستقیم  صورتبههاي پیشین پاسارگاد پس از کاوش

 برايو اقدام مناسبی  اندگرفتهقرار  طبیعی ةکنندعوامل تخریب

. باران و برف، سرما و گرما، صورت نگرفته است هااز آنحفاظت 
عواملی است که  ازجملهورشید و باد و خاك تابش مستقیم خ

و موجب تخریب و فرسایش  گذاردمیثیر أبناها ت برشدت به
. بیشترین تخریب محیطی در کاخ شودها میآنهایی از بخش

که در  شوددیده می رنگهاي سیاهاختصاصی و در سنگ
. به دلیل نفوذ است ها به کار رفتهستونها و پایهساخت درگاه
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هاي ها و یخبنداناران و برف به درون بافت این سنگآب ب
رنگ متالشی شده و در هاي سیاههایی از سنگزمستانی، بخش

 هاآنروند تخریب  اي شدید آفتاب در تابستان نیزاین میان گرم
 ). 4و  3 شکل( را شدت داده است

 به قصدپاسارگاد موجب شد تا  ۀشرایط در محوطاین 
ري جلوگیري از روند تخریب و فرسایش بناها، اقدام عملی و فو

نظران تصمیم اندیشی مسئوالن و صاحببا هم و شود انجام
گرفته شد این کاخ با سقف حفاظتی مناسب پوشانده شود. 

وه یید در اختیار گرأنقشه و طرح سقف حفاظتی پس از تهیه و ت
ین قرار گرفت و اشناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد باستان

هاي گروه پس از کسب مجوزهاي الزم به کاوش در محل پایه
ر دمتر  2×2گمانه با ابعاد  20. بر اساس طرح کردسقف اقدام 

هاي شمالی و جنوبی کار کاوش از بخش وکاخ جانمایی  اطراف
 .شدکاخ آغاز 

ها به دلیل امکان وجود ساختارهاي معماري در این قسمت
شمالی تاالر مرکزي  ۀوجود دیوار خشتی در حاشی بهاشاره و نیز 

چهار گمانه و ها کاوش بخش ابتدا این، هاي پیشیندر کاوش
در  ۀ اولفضاي شمالی تاالر ایجاد شد. گمان ۀدر چهار گوش

چند قطعه  آندر  و باختري تا عمق یک متري ادامه یافت ۀگوش
متري سانتی 40هاي استخوان یافت شد. در عمق سفال و تکه

اي از مخلوط شن و ماسه بخشی از گمانه را پوشانده الیه نیز
در  وجنوبی فضاي شمالی تاالر ایجاد  ۀبعد در گوش ۀبود. گمان

تعدادي  ،مراحل نخست کاوش، پس از برداشت خاك سطحی
سطح  دقت تمامها بهخشت نمایان شد. پس از پیدا شدن خشت

اي بیشتري هسازي و خشتهاي سطحی پاكگمانه از خاك
هاي ). در ادامه به سبب اهمیت خشت5 شکل( شدمشخص 

دیگري در  ۀشده، کار کاوش در این گمانه متوقف و گمانپیدا
پس از برداشت خاك  وفضاي شمالی کاخ ایجاد  شرقیانتهاي 

متر) در این گمانه، آثاري از مخلوط سانتی10سطحی (حدود 
زي همه سطح شن و ماسه و خشت نمایان شد و پس از پاکسا

). با توجه 6 شکل( شدگمانه، کاوش در این گمانه نیز متوقف 

شده در این دو گمانه، وجود خشت و به آثار معماري پیدا
محتمل هاي این بخش نیز هاي شن و ماسه در دیگر گمانهالیه
در انتهاي شمالی این  ۀ بعدگمان پس از ایجاد. این موضوع بود

گمانه نیز پس از برداشت خاك  . در اینمحرز شدبخش از کاخ 
متري آثاري از خشت و مخلوط شن سانتی 20سطحی در عمق 

 به قطر 35×35ها هاي این گمانهخشت ةو ماسه یافت شد. انداز
. با استهاي هخامنشی استاندارد خشت ، با اندازةمترسانتی 7

نمایان شدن این آثار در فضاي شمالی کاخ، این فرضیه مطرح 
زیاد ساختارهاي معماري خشتی در این  حتمالاشد که به 

 1 عرضطولی با  ايبخش از کاخ نیز وجود دارد. بنابراین گمانه
متر در بخش غربی حیاط میان دو گمانه ایجاد  5 طولمتر و 

متري در سانتی 5و پس از برداشت خاك سطحی در عمق 
. با نمایان شدن آثار شدنمایان  هاي منظمسرتاسر گمانه خشت

شد  مطرحهاي شن و ماسه این فرضیه معماري خشتی و الیه
زیاد در فضاي جنوبی کاخ نیز ساختارهاي  احتمالکه به 

بنابراین چهار  و معماري وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده
هاي سقف بودند این بخش که جاي پایه ۀگمانه در چهار گوش

 .شدایجاد و در هر چهار گمانه آثار معماري پدیدار 
 ،بر خالف حیاط شمالی ،ساختارهاي معماري فضاي جنوبی

و در  شده بودچیدهسنگ منظماي از قلوهالیه صورت بهبیشتر 
و  7 شکل( داشتهاي خشت قرار سنگی الیهکنار سطح قلوه

هاي ). پس از کاوش در دو فضاي شمالی و جنوبی تاالر، گمانه8
باز شد. به تعداد  روي ایوان شرقی و غربی کاخ،هروبي، دیگر
کاخ با ابعاد  شرقسمت در گمانه  6هاي سقف حفاظتی پایه

ها متري کاوش شد. در این گمانه 2متر باز و تا عمق  2×2
تنها مواد فرهنگی و  آثار معماري به دست نیامد گونههیچ
گمانه  6کاخ نیز  غربیشده قطعاتی از سفال بود. در بخش یافت

ها ادامه یافت. ي کاوش در این گمانهمتر 2ایجاد شد و تا عمق 
متري سانتی 90در عمق  ي بخش غربیهادر یکی از گمانه

طبیعی به دست آمد که  ۀانباشت سنگ الش صورت بهاي الیه
 تعدادي جزها نظم خاصی نداشتند. در دیگر گمانه هیچ
 فرهنگی به دست نیامد.  هیچ اثرسفال تکه
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 پذیري کاخ اختصاصی هنگام بارندگیگرفتگی و آسیبآب .4و  3 شکل

 

 

 
 شن و ماسه در بخش شمالی کاخ ۀساختارهاي خشتی و الی. 6و  5 شکل

  

 
 هاي بخش جنوبی کاخهاي خشت گمانهالیه وسنگی ساختار قلوه .8و  7 شکل

 

هاي شمال آمده در بخشدستبا توجه به آثار معماري به
ها تصمیم گرفته شد، براي و جنوب کاخ و اهمیت بسیار آن

هاي سقف تغییر کند؛ بنابراین طراحی حفظ این آثار، جاي پایه
ها در بیرون از محدودة بار، مکان پایهسقف دوباره انجام و این 

گمانه در انتهاي حیاط  4اصلی کاخ تعیین شد. در طرح جدید 
صورت طولی گمانه در انتهاي حیاط جنوبی کاخ، به  3شمالی و 

ر گرفته شد تا در صورت وجود ـر، در نظـمت 1×5/4اد ـو با ابع
رد. در ـجا کاي سقف را جابهـهوان محل پایهـاري بتـار معمـآث

متري  10/1هاي نزدیک به کاخ در بخش شمالی در عمق گمانه

متر دیگر  3ان شد. اما در ـایـآثاري از دیوارهاي خشتی نم
هاي گونه اثر معماري به دست نیامد؛ بنابراین محل پایههیچ

در نظر گرفته شد، که بدون آثار معماري  قسمت سقف در این
ي طولی هیچ اثر معماري هابود. در بخش جنوبی نیز در گمانه

 ).9 به دست نیامد (شکل
هاي پس از بررسی دقیق اطراف کاخ، نقشۀ کلی گمانه

ها تهیه و پس شده در آنشده و ساختارهاي معماري یافتکاوش
هاي سقف حفاظتی مشخص و از آن محل اصلی قرار گرفتن پایه

 ).3 ۀدر پایان کاوش در این محوطه متوقف شد (نقش
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ید تعیین مکان جد اخ برايـاي بخش جنوبی کـدر انتهطولی  ۀانـگم .9 شکل

 هاي سقف حفاظتیپایه

هاي این کاوش تعداد زیادي خشت مربوط یافته ترینمهم

سنگی و قلوه سطوحو هاي معماري جانبی کاخ، به ساختار

هاي شمالی و جنوبی کاخ است. اي در بخشماسهومخلوط شن

 ۀمتر از گونسانتی 7 و ضخامت 35×35ها با ابعاد این خشت

شده نیز از کاريسطوح قلوه وهاي استاندارد هخامنشی خشت

هاي معماري هخامنشی از نویافته وهاي کاوش یافته ترینمهم

فضاي جنوبی کاخ  مربوط بهشده هاي یافتسنگاست. قلوه

سازي فضاي شمالی آثاري از ، در صورتی که در کفاست

استفاده مخلوط شن و ماسه  ازو  هنیامد سنگ به دستقلوه

هاي سفال در بیشتر اوش تکهـاي کـه. از دیگر یافتهشده است

 است اخص هخامنشیـهاي شسفال نوع که از ،ستهاگمانه

در  آمدهدستبههاي ). سفال1و جدول  1 طرح ،10شکل(

هاي نخستین دوران سفال نوعنشیمن از  کاخ ةمحدود

هاي در شناخت سفال هاو به همین دلیل اهمیت آن هخامنشی

 همانندشده هاي یافتآغازین هخامنشی بسیار است. سفال

 ,Askari Chaverdi, & Callieri( هاي تل تختسفال

هاي هخامنشی تنگ بالغی است (پژوهشگاه و محوطه )2007

 ).1385، شناسیباستان

 

 
 هایافته شدهشده و ساختارهاي معماري یافتهاي ایجادپالن کاخ اختصاصی، گمانه .3نقشه
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 هاشده در گمانههاي شاخص هخامنشی یافتمشخصات سفال .1جدول

 پوشش سطح خارجی مغز سطح داخلی ساخت پخت مادة چسبانده فرم نام گمانه ردیف

1 pp.7 غلیظ خاکستري نارنجی خاکستري سازچرخ کافی شن ریز لبه 

2 pp.11 نخودي نخودي نارنجی نارنجی سازچرخ کافی شن ریز لبه 

3 pp.16 خاکستري خاکستري خاکستري سازچرخ کافی شن ریز لبه ... 

4 pp.12 خاکستري نخودي خاکستري سازچرخ کافی شن ریز لبه .. 

5 pp.17 رقیق نخودي نخودي نخودي سازچرخ کافی شن ریز لبه 

6 pp.14 رقیق نخودي نخودي نخودي سازچرخ کافی شن ریز لبه 

7 pp.8 نخودي نارنجی نخودي سازچرخ کافی شن ریز لبه ... 

8 pp.3 خاکستري خاکستري خاکستري سازچرخ کافی شن ریز لبه ... 

9 pp.17 نخودي نخودي نخودي سازچرخ کافی شن ریز لبه ... 

10 pp.4 نارنجی نارنجی نارنجی سازچرخ کافی شن ریز کف ... 

11 pp.24 نارنجی نارنجی نارنجی سازچرخ کافی شن ریز کف  

12 pp.24 نارنجی نارنجی نارنجی سازچرخ کافی شن ریز کف  

 

 

 
 هاهاي شاخص هخامنشی گمانهاي از سفالعکس و طرح نمونه. 10شکل

 

 
 هاهاي شاخص هخامنشی گمانهسفالاي از : عکس و طرح نمونه1طرح 
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 یندآبر

فرهنگی پاسارگاد ـ این کاوش با توجه به اهمیت محوطۀ تاریخی 
ترین بناهاي مجموعۀ با هدف حفاظت و نگاهداري از یکی از مهم

اکنون براي نگاهداري و پاسارگاد انجام شد. راهکاري که هم
مانند  جلوگیري از روند تخریب این بنا بر اثر عوامل طبیعی،

بارندگی و یخبندان، اندیشیده شده ایجاد سقف مناسب حفاظتی 
هایی براي روي کاخ است. براي اجراي سقف نیاز به حفر گودال

ها بود. بنابراین در محل هاي سقف درون آنقرار گرفتن پایه
هاي معماري و شناختی انجام شد و یافتهها، کاوش باستانپایه

ها به مد. ارزش خاص این یافتهفرهنگی ارزشمندي به دست آ

هاي شمالی و جنوبی این دلیل است که براي نخستین بار بخش
آمده دستهاي بهها شناسایی شده است. یافتهکاخ کاوش و آثار آن

هاي سنگهاي منظم، کف مخلوط شن و ماسه و قلوهشامل خشت
منظم است که به احتمال بسیار قسمتی از ساختارهاي معماري 

ه دو طرف کاخ وجود داشته است. این ساختارها با مصالح است ک
و ترکیب متفاوت با بخش اصلی کاخ ساخته شده و ممکن است 

ي محل زندگی خدمتکاران و تأسیسات هامربوط به ساختمان
هاي آتی بخشی از ابهامات مربوط به جانبی کاخ بوده باشد. کاوش

سازد و نقشۀ یهاي شمالی و جنوبی کاخ را روشن مکارکرد قسمت
 گذارد. اي از کاخ نشیمن کوروش در اختیار میتازه

 

  فهرست منابع

 الف: فارسی

هاي انجام پاسارگاد گزارشی از کاوش)، 1379استروناخ، دیوید (
 ،1963تا 1961مطالعات ایرانی بریتانیا از سال  ؤسسۀشده توسط م
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 1چکیده

هایی بالغی دستکند ی تنگشناختهاي باستاندر پژوهش
بالغی قرار  که در دو سمت شرق و غرب تنگ شناسایی شد

هاي مختلف دو در بخش ،دارد. این دستکندها در یک امتداد
 بالغی نیز ةدر ۀو تا میان بالغی ایجاد شده سوي ورودي تنگ

 یافته است.ادامه 

بخش از این دستکندها وجود دارد  9در ضلع غربی تنگه، 
ختربر ترین بخش آن در میان مردم منطقه به دکه بزرگ

متر و  20/2تا 2 آن عرض و 330معروف است. طول دختربر 
ش ر است. آخرین بخمتر متغی10متر تا سانتی 75 ازارتفاع آن 

ي موسوم به ااز امتداد دستکندهاي غربی در کنار دماغه
تر کیلوم 5/4آن تا دختربر حدود  ۀسرخ قرار دارد و فاصلپوزه

بخش دستکند در  16است. در بخش شرقی تنگ بالغی نیز 
 150ترین بخش آن بیش از امتداد یکدیگر قرار گرفته که بزرگ

 . در حد فاصل بینعرض داردمتر سانتی 130تا  60متر طول و 
ز وجود دارد که با هاي منظمی نیچیندستکندها سنگ

طول امتداد دستکندها در دو بخش شرقی و  هاآناحتساب 
 . رسدمیحدود بیست کیلومتر به غربی 

متمرکز تنگ بالغی در گذشته  ختیشناباستان هايبررسی
بالغی بوده و هایی از دستکندهاي غرب تنگبخش بر شناسایی

ترین بخش آن موسوم به دختر بُر (قسمت اول بخش بزرگ فقط
آرل اشتاین پژوهشگرانی مانند  .بررسی شده استغربی) 

)، شاپورشهبازي 229:1379)، استروناخ (220: 1936(
هاي شمالی ) بخش2004بوشارال ( و )109:1379(

                                                           
 شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد باستان *

از  ،جز بوشارال ،و همگی اندبررسی کردهدستکندهاي غربی را 
  اند.نام برده راه شاهیوان این دستکند ها به عن

ی کشاورزي مرغوب در ـدائمی و اراض ۀانـوجود رودخ
بر کاربري انتقال آب ها، دلیلی مطمئن کاريدست کندهپایین
هاي  غرب و شرق رودخانه دستکند مصارف کشاورزي براي
 .است

هاي شده در برخی از بخشتراش رهاهاي نیمهوجود توده
و هشت بخش غربی) و منقطع  ها (بخش یک، ششدستکند

ب آبودن و قرار داشتن در ارتفاع باالتر از شیب طبیعی حرکت 
(بخش دو تا پنج غربی و بخش ده تا سیزده و بخش پانزده و 

برداري و بهره ماندنتمامنیمهشانزده شرقی) از دالیل احتمالی 
 . پردازیممیکه در ادامه به آن  هست هاشدن از آنن

هایی از دستکندهاي شرق ضمن معرفی بخشدر این مقاله 
را مشخص  هاآنکاربري واقعی  ایمکردهو غرب رودخانه، تالش 

 . کنیم

 پلوار، ۀراه شاهی، دختربر، دستکند، رودخان واژگان کلیدي:

 تنگ بالغی، کانال. 

 مقدمه

هاي مربوط به محوطه ترینمهمپاسارگاد در استان فارس از 
شناسان و خاص باستان مورد توجهو عصر هخامنشی در ایران 

و در چند قرن  استفرهنگ و تمدن هخامنشی  پژوهشگران
هاي زیادي براي شناسایی هرچه بهتر تالشدانشمندان اخیر 

 ). 80: 1384(مافی،  اندآوردهاین مکان به عمل 
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. شودتنگ بالغی از مناطق اقماري پاسارگاد محسوب می
و  منطقه را بررسی این 1383تا  1382 نگارنده از سال

آن  اسالمی در ةسنگی تا دورمیانی پارینه ةاستقرارهایی از دور
گه شده  در این تناز آثار هخامنشی شناسایی .کردشناسایی جا 

پی سنگی عریض  استقراري با ۀیک کوشک، تعدادي محوط
یک روستاي هخامنشی و تعدادي کانال (احتماالً حکومتی)، 

 . استدستکند 

یکی از  عنوانبه نزدیکی به پاسارگاد  دلیلتنگ بالغی به 
 .ددارمقّرهاي حکومتی هخامنشیان اهمیت فراوان  ترینمهم

هخامنشی،  ةاز دالیل دیگر توجه به تنگ بالغی در دور
اراضی حاصلخیز و مستعد  و دائمی پلوار ۀوجود رودخان

 ةپیدایش استقرارهاي مهمی از دور ، که بهکشاورزي است
 ۀانداز، محوطخامنشی نظیر کوشک هخامنشی تنگ تیره

 سرخ با پی سنگی عریض و استقرارهاي روستاییاستقراري پوزه
 .منجر شده استآبریز  ضۀدر این حو

که هخامنشیان در دل  ،تنگ بالغی دوسويدستکندهاي 
، شاهدي مستند اندکردهحفر  آنهاي ستبر شرق و غرب صخره

ین ااورزي و کنترل و هدایت آب در به بخش کش هاآنتوجه  از
د تی وجود داراثبات این فرضیه مشکال براي، هر چند استتنگه 

 ). 8: 1383(زارعی، 

 تنگ بالغی 

ي کیلومتري شمال شیراز قرار دارد. درازا 120تنگ بالغی در 
هاي دختربر، کیلومتر است و پس از گذشتن از پوزه 12تنگه 

رسد سرخ به دشت بالغی میشکن، تنگ تیرانداز و پوزهنعل
متر  500تنگ بالغی  ة). عرض در109: 1379پورشهبازي، (شا

کیلومتري جنوب  5/2حدود  ۀتا یک کیلومتر است و در فاصل
 ).1 شکلآرامگاه کوروش قرار دارد (

که از کنار روستاي  گذردمیاین دره یک رودخانه دائمی از 
و پس از  دگیرمیقصر یعقوب در شهرستان خرمبید سرچشمه 

                                                           
 جنوبی رود کر ۀمکان باز در کنار سرشاخ 328 موفق به شناسایی 1978روزنبرگ در سال . 1

و با آزمایش  کرد و اشکفت گاویی را کاوش آن است هايکه پلوار یکی دیگر از سرشاخه شد،
 ). 130: 1379شهمیرزادي، سال پیش رساند (ملک 28600را به  کربن چهارده، قدمت آن

شهر و دشت گذر از دشت مرغاب، تنگ بالغی، دشت سعادت
 پیوندد.کر می ۀمرودشت به رودخان

 
 تنگ بالغی  .1 شکل

 دائمی و منابع طبیعی سرشار باعث شده از ۀوجود رودخان
. جوامع انسانی قرار بگیرد مورد توجهزیبا  ةدیرباز این در

به شناسایی بالغی،  ةی در درشناختباستان هاي اخیربررسی
سنگی جدید و سنگی میانی، پارینهپارینه ةآثار باستانی از دور

ي، جر ،(موشکی ازتاریخیپیشهاي سنگی، دورهپارینهفرا
)، 12: 1384(سیدین و هلوینگ، باکون، گپ، لپویی)

اسالمی  ةهخامنشی، اشکانی، ساسانی و دورهخامنشی، فرا
  .)54: 1383، کردشولی (زارعی منجر شده است

میانی  ةهاي باستانی تنگ بالغی دورترین دورهاز قدیم
 صورت بهافزارهاي آن که دست استپارینه سنگی جدید 

رودخانه پلوار  ۀهایی از این دوره در بستر و حاشییافتهتک
ة پارینه سنگی شده دورشناسایی ةدومین دور 1.شناسایی شد

غار و پناهگاه  11وره از این د پارینه سنگی است،جدید و فرا
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افزار بالغی شناسایی شد که داراي دستتنگاي در رهصخ
 ). 4:1383، کردشولی (زارعی  سنگی است

اري از ـتنگ بالغی نیز آث اریخـازتپیشاي ـهاز فرهنگ
و لپویی شناسایی  bو  aباکون  شکی،هاي جري و موفرهنگ

 ).6:1383، کردشولی شد (زارعی

تاریخ به ازپیش ةتنگ بالغی پس از دور کهبه نظر می رسد 
ا بو  ،همدت هزار و پانصد تا دو هزار سال خالی از سکنه ماند

قرار  مورد توجهروي کار آمدن هخامنشیان دوباره این دره 
 ).58:1383، کردشولی (زارعی ه استگرفت

هاي شرق و غرب چون دستکندة هخامنشی آثار متعدد از دور
استقراري مهم  ۀنشین و چندین محوطکوشک شاه رودخانه،

ا ساختارهاي معماري بزرگ (احتماالً ساختار حکومتی) ب شامل
 استقرارهاي کوچکو  متر)2تا  5/1(با پهناي  پی سنگی عریض

بخش  شد.(روستاي هخامنشی) در تنگ بالغی شناسایی 
 هی معروف است (زارعیدختربُر یا راه شا دستکند غربی به

 .)61: 1383 ،کردشولی

چندین ساختار  هخامنشی و اشکانی در تنگ بالغیاز دورة فرا
ها کوهباالي چندین کیلومتر مرز سنگچین  استقراري، ۀمحوط

 خانه)،سنگی (خرفو تعدادي از انواع گور شامل گورهاي توده
 اي شناسایی شد. گورهاي خرسنگی و گورهاي صخره

تقراري اس حوطۀنیز آثار ارزشمندي نظیر یک م ساسانی ةاز دور
انگور و یک کارگاه ذوب فلز  داراي کارگاه استحصال شیرة

 مربوط به اواخر این دوره شناسایی شده است. 

شهداي "اسالمی تنگ بالغی گورستان موسوم به  ةاز آثار دور
اي با خطوط نسخ و ثلث که سنگ قبرهاي ساده است "مار

 . داردصفویه به بعد  ةمربوط به دور

 تنگ بالغیهاي دستکند

سیوند (پلوار)،  ۀی شرق و غرب رودخانشناختبررسی باستان در
شناسایی را ها هاي کامًال منقطعی از دستکندقسمتنگارنده 

 بهترین قسمت آن رودخانه که طوالنی هاي غرب. دستکندکرد
ست و دستکندهاي بخش کامالً مجزا 9و داراي دختر بُر معروف 

 ).1 ۀ(نقش داردبخش کامالً مجزا  16سمت شرق رودخانه که 

 

 
هاي بخش غربی و شرقی تنگ بالغیکاريموقعیت کنده .1 ۀقشن
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 پلوار ۀهاي غرب رودخانتوصیف دستکند

هم در از بخش کامال جدا 9 شاملهاي سمت غرب دستکند
که از شمال تنگ بالغی  استکیلومتر  5/5خطی به طول حدود 

ادامه  سرخموسوم به پوزه ايو تا دماغه شودمی (دختربر) آغاز
ترین بخش آن و طوالنی رینـتمهم بخش که اولین. یابدمی

روف است. بر معدختر بهبر و در اصطالح محلی سنگ بهاست، 
 ). 2 شکلمتر عرض دارد ( 2متر طول و  330حدود این کانال 

 
 هاي غرب رودخانه قسمت اول دستکند .2 شکل

بیشترین  است کهترین قسمت این بخش دستکند طوالنی
است. استادکاران حجار از  صرف احداث آن شدهزمان و هزینه 

انسان  ۀیک طرف در بخش مرتفع دیواره را به پهناي عرض شان
اه یا ـایی مانند دیوار کوتـهاند و از طرف دیگر لبهداده تراش
 ).3 شکلاند (متر ایجاد کرده 5/1تا ارتفاع  1پناهجان

ر مت 10 تا 5/1ها به کاريکندهکانال ارتفاع  غربی ۀدر لب
نقش ابزارآالت و آثار  خوردهتراش ةسطح دیوار برو  رسدمی

 شکلی بههاي بیضیکاري کامالً مشهود است و برجستگیتیشه
متر در فواصل سانتی 6تا  2و ضخامت  10، عرض19طول 

 تراز برايگیري د که احتماالً واحد اندازهشومعینی دیده می
 تر واحدکانال از باال به پایین یا به احتمال ضعیف ةکردن دیوار

 کار حجاران بوده است. مقدار گیرياندازه

هایی و کف دستکندها، حجاري عالوه بر این در کنار دیواره
متر در هر دو طرف سانتی20متر و به پهنايسانتی 30تا عمق 

هدف از ایجاد الً خورد که احتماچشم می ها بهکاريعرض کنده
 ها بودههاي دستکندو صاف تراش دادن دیوارهکردن تراز  هاآن

                                                           
: 1379است (استروناخ،  پناه براي لبۀ شرقی استفاده کردهاستروناخ از اصطالح جان. 1

 ).230ص

 قصد مانده در وسط دستکندها بهجاهتراش بهاي نیمهو توده
هاي پُتک و تیشه با سرعت بخشیدن به کار حجاري دستکندها

 شده است. بزرگ تخریب می

 
 هاي راه شاهیقسمت دستکندکاري اولین کنده ۀهاي اصلی و لبدیواره .3 شکل

بر (در مشرف به بخش بزرگ دستکند دختر ةروي صخر
و به   70تا 30هایی ناتمام به پهنايسمت جنوب غرب) قسمت

 ۀشود که درست در اداممتر دیده میسانتی 80تا 40عمق 
 ازجملهمسیر کانال روي صخره حفر شده و به دالیلی 

تر ارتفاعکم ۀسمت دامنبه  راجویی در وقت و هزینه مسیر صرفه
 ).5و  4 شکلاست ( کردهصخره هدایت 

متر  600 تا 500دود ـد قسمت اول حـپس از دستکن
اي ـهاز سنگ اـهاخت آنـچین وجود دارد که در سسنگ
راش استفاده شده است، بقایاي این ـتگوش نیمهچهار
 متر ارتفاع دارد.سانتی 60متر پهنا و  2چین حدود سنگ

 دومین آثارکوهپایه، اي قسمت صخره، در از این قسمتبعد 
متر  5/3ارتفاع و   متر 5/1متر، عرض  16طول به  دستکند
ر جهت دبا توجه به قرار داشتن در ارتفاع باالتر  ،وشود دیده می

 ار حجاري آنرسد کبه نظر می ،حرکت آب (ازشمال به جنوب)
مخروطی در شمال  ـ به پایان نرسیده و فرسایش بافت خاکی

کاري نشست رسوبات در کف کندهو جنوب دستکند باعث ته
 شده است.

و  دارد متر عرض 2متر طول و  24ها بخش سوم دستکند
. )6 شکلرسد (می متر 25/3به  هاي آندیواره ارتفاع بیشترین

تر از آن، متر پایین 4 ۀو در فاصل به موازات این دستکند
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متر  90/1، طول متر 5/5د که دستکند دیگري شناسایی ش
 ).7شکل( داردارتفاع  متر 30/1عرض و 

متر طول  40/4چهارمین بخش دستکندهاي غرب رودخانه 
 . داردمتر ارتفاع  4 /20 وعرض متر  10/1و 

ها در کنار هم در بخش پنجم، دو قسمت موازي از دستکند
 80/1تا  1طول ،  متر5/23دست حجاري شده که دستکند باال

متر  20و دستکند قسمت پایین  متر ارتفاع80/1متر عرض و 
 متر ارتفاع دارد.  1متر عرض و  1تا  5/0طول، 

 

 
مشرف به دختربر در سمت  هايشده در بلنديرهاکارههاي نیمهقسمت .4 شکل

 کاريجنوب کنده
 

 
وب ـجنشده در بلندي مشـرف به دختـربر، ارهکارهاي نیمهـهقسمت .5شکل

 کاريکنده

 
 سومین بخش دستکند .6 شکل

 
 هاي موازي شناسایی شده در سومین بخشدستکند  .7 شکل

دو با متري دستکند بخش پنجم، ششمین بخش  5/5در 
 عرض آن ،49قسمت مرتفع طول قسمت موازي قرار دارد. 

طول قسمت پایین در ) و 8 شکلمتر ( 1 ارتفاع آن و 3تا  75/1
. این استمتر  10/1 ارتفاع متر و 5/1تا  1 ، عرضمتر 10

 . داردقسمت کمترین ارتفاع دیواره را در دو طرف 

 
 کاري (قسمت مرتفع)ششمین قسمت کنده .8 شکل

و  طولمتر  60حدود  ، باهفتمین بخش دستکندهاي غرب
بر قرار کیلومتري جنوب دختر 5/1در حدود  ،عرضمتر  5/1

به بیش  هابعضی از بخششده در هاي کندهارتفاع قسمتدارد. 
رسد می هاي دیگر به کمتر از نیم مترو در بخش متر 70/5از 
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کامًال  هاآن بر تراشیشیارهاي بلند ناشی از قلم سنگو آثار 
 ).9شکل( مشهود است

 
 کاري هفتمین قسمت کنده .9 شکل

انداز، در یک کیلومتري جنوب غربی تنگ تیر ،بخش هشتم
 ارتفاع بلندترین نقطۀ این. داردمتر عرض  2 و متر طول 49

ر این قسمت عالوه بدر متر است.  5/5از باال تا کف  دستکند
مانده هاي بزرگ جاشکل در دیواره، بلوكهاي بیضیبرجستگی

شدن رهاکارهکه حاکی از نیمه شوددیده میدر کف دستکند 
 ).10 شکل( هاستاین بخش از دستکند

اي موسوم به ها در دماغهدستکند نهمین و آخرین بخش
توسعۀ  هاي اخیر بر اثرسرخ قرار دارد، که بخشی از آن در سالپوزه

راه شوسۀ دسترسی به پشت سد از بین رفته و فقط بخشی از 
ت متر اس 35مانده است. طول این قسمت  دیوارة شمالی آن باقی

ترین ندرسد. ارتفاع بلمتر میسانتی 80و  بیشترین پهناي آن به 
 ).11 کاري این بخش دو متر است (شکلکندهنقطۀ 

دستکند دیگري مشاهده نشده و  پس از نهمین بخش
هاي غرب آخرین قسمت حجاري این بخشپیداست که 

ها وارد ، مسیر کانال9 ةاز انتهاي بخش شمار ،و بودهرودخانه 
قسمت، براي  آنکوه شده و در  ۀبستر خاکی ـ مخروطی دامن

آب، سنگچینی با مالط خاك مخلوط جلوگیري از هدر رفتن 
 1.نداهکوه ایجاد کرد ۀآهک در دامن با

                                                           
هاي شایان ذکر است که در تنگ بالغی دو نوع سنگچین، بخشی در حد فاصل بخش .1

هاي شرق و غرب رودخانۀ پلوار و بخشی روي ارتفاعات کوه کوچکک تا کاريمنقطع کنده
هاي مختلف استان فارس تنگ بالغی شناسایی شده که بخش موجود در ارتفاعات در قسمت

آباد، شمال تخت شامل پاسارگاد، ارسنجان، رامجرد مرودشت، حد فاصل فراشبند و فیروز
سنگی یا جمشید، شمال بیشاپور به صورت منقطع است و بر اساس تعدادي گور توده

خانه که در داخل دیواره و کنار آن وجود دارد، قدمت آن به دورة فراهخامنشی تا خرف

 
 کارين قسمت کندهیمهشت .10 شکل

 

 
 کارينهمین و آخرین قسمت کنده .11 شکل

 

 پلوار خانۀهاي شرق رودتوصیف دستکند

در شرق رودخانه و تنگ بالغی  ، کههابخش دیگر دستکنددر 
اي موسوم به انزده قسمت وجود دارد که از دماغهگرفته، شقرار 
کیلومتري تنگ بالغی  5/6شروع و تا عمق  2کوه کوچکک ةپوز
 منقطع کشیده شده است.   صورتبه 

دستکندهاي بخش شرقی رودخانه در چهار مجموعه 
، کاريقسمت کنده 8اول  ۀ: مجموعشودمیبندي تقسیم
قسمت  3سوم و چهارم  ۀقسمت و مجموع 2دوم  ۀمجموع

لیل پرهیز از طوالنی شدن بحث، به دکه کاري دارد، کنده
 : آوریمها را میآن ابعاداختصار به

 2/2متر طول ، 300چین، ترین قسمت به صورت خشکهمشود. سالساسانی تخمین زده می
 ).108: 1383باشد (زارعی،ارتفاع می 30/2در باالي دیواره عرض و  7/1متر در پی و

بالغی تا شمال کوه شرق تنگشهر بوده و از این رو رشتهنام قدیم سعادت ککوچک .2
برداري کوچکک شههاي سازمان نقکوه کوچکک معروف و در نقشهشهر به رشتهسعادت

هاي دیگري چون کلیدك (دروازة کوچک ورود به فارس) شهر نامگذاري شده است. سعادتنام
 و سعادت آباد هم داشته است.
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متغیر  متر 1تا  5/0  ازکف  عرض متر طول و 5/27بخش اول 
 ؛مترسانتی 80 تاو ارتفاع 

متغیر و متر  1 تا 5/0 ازعرض کف  و طولمتر  21بخش دوم 
  ؛متر 3/1تا  1ارتفاع 

متغیر و  متر 1تا  5/0از  عرض کف، طول متر 54بخش سوم 
 ؛متر 55/1 تاارتفاع 

 تا 5/0 آن کاريعرض کف کنده، طول متر 89 بخش چهارم
 ؛متر 5/2ارتفاع  ومتر  25/1

متغیر  متر 05/1 تا /7عرض کف از ، طول متر 44بخش پنجم 
 ؛متر 2 حدود آن ۀطارتفاع بلندترین نقو 

نیم تا یک متر متغیر  عرض کف از، ولط متر 5/26بخش ششم 
 ؛متر5/1 قسمتارتفاع بیشترین و 

 5/16بخش هفتم داراي دو بخش موازي، بخش مرتفع 
ر، دستکند متغیمتر  25/1 تا 5/0از عرض کف  ومتر طول 

تا ارتفاع عرض و  متر1/1و  متر طول 5دست نیز پایین
 ؛متر5/1

و متغیر متر  1تا  5/0 از عرضطول و متر  38بخش هشتم 
 ؛متر1 تاارتفاع 

متر متغیر و  1تا  5/0 از عرض طول ومتر  5/24بخش نُهم 
 ؛متر5/1 تاارتفاع 

ها داراي دو قسمت موازي، دستکند بخش دهم دستکند
ارتفاع  و 5/1 تا 1متغیر بین عرض ، 5/5 با طول مرتفع

عرض  و 4 طول دستکند پایین با و متر 1 تابلندترین قسمت 
بلندترین قسمت تا  ارتفاعو  متر 1تا  5/0متغیر بین 

 متر؛سانتی90

و در کف  عرض مترسانتی  60، طول متر5/17بخش یازده 
 ؛متر 2ترین قسمت ارتفاع بلند

 متر و 05/1تا  6/0 کفمتغیر عرض ، طول متر 9بخش دوازده 
  دارد)؛ترین حجاري را دستکند مرتفعاین (  متر 6 ارتفاع

ارتفاع  و متر 1 تا 6/0متغیر  عرض، طول متر15بخش سیزده 
 ؛متر5/1حدود 

و ارتفاع متر  1 عرض کف تقریباً و طولمتر 15بخش چهاردهم 
 متر؛ 30/1 بلندترین قسمت حدود

 تاعرض و ارتفاع متر سانتی 60 و طولمتر  20بخش پانزدهم 
 ؛مترسانتی 65

 55و ارتفاع متر  1عرض کف  متر طول و5/14بخش شانزدهم 
 .مترسانتی

هاي مقطع دستکندهاي شرقی، در حد فاصل بخش
 وسنگچینی منظم در بستر خاکی ـ مخروطی کوهپایه تعبیه 

ها به در بعضی قسمت شده است.آهک استوار  ۀبا خاك و شفت
 صورتبهها دلیل گذر زمان بافت مالط شسته شده و سنگچین

 شود. می چین دیدهخشکه

ها و کاربرد دستکندهاي گذاري، ویژگیتاریخ نظریاتی دربارة

 تنگ بالغی

هاي تنگ بالغی به قدمت دستکند دهد کهینشان مها پژوهش
پورشهبازي، ؛ شا1379گردد (استروناخ، هخامنشی باز می ةدور

)، عالوه 2004ارال، ـ؛ بوش1936؛ اشتاین، 1330؛ سامی، 1379
به  هاتراشی که اثر آناي سنگـهنوع قلم ۀایسـا مقـبر این ب
است و تشابه  مشهودها دستکند بدنۀشیارهاي بلند بر  صورت

مانده در جاهخامنشی به هاي حجارياین نوع حجاري با نمونه
بري هاي پاسارگاد در کوه الماسمعادن (خصوصاً معدن سنگ

ها به ، تعلق این دستکندیوند و معدن سنگ کبود ابوالوردي)س
 . شودمشخص میهخامنشی  ةدور

خیز و وجود رودخانه دائمی پلوار و اراضی کشاورزي حاصل
شهر) باعث شد که مرغوب در تنگ بالغی و دشت کمین (سعادت

هاي جهان را در تنگ ترین دستکندفردهخامنشیان یکی از منحصربه
بالغی خلق کنند و طرحی نو را در زمینۀ مدیریت آب در دشت 

هاي متمادي در گذاري کنند که قرنرگاد و مناطق همجوار  پایهپاسا
 ). 8: 1383ایران و مناطق همجوار آن تکرار شده است (زارعی، 
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 هاي دستکند و قرار داشتن در ارتفاعمنقطع بودن کانال 
تمام در هاي نیمهباالتر از سطح رودخانه و وجود قسمت نسبتاً

هاي دیگر اطالع از  باقی قسمت نبودها و بخش اول دستکند
برخی پژوهشگران تصور بالغی، باعث شده ة دست دردر پایین
به منظور رفت و آمد استفاده ها بخش اول دستکند کنند که

 ؛229: 1379استروناخ، شده و مسیر عبور بوده است (می
Aurel Stehn, 1936: 220112: 1379پورشهبازي، شا ؛ (

کانال را ) آن 5: 2004ی بوشارال (رماما پژوهشگرانی مثل 
 اند. دانستههدایت آب 

 اوالً 1383و  1382هاي سال ارنده درگن ةهاي فشردبررسی
 حدودي و در ثانی تاها تعداد و موقعیت دقیق این دستکند

مشخص ها از ایجاد این دستکند را اهداف حجاران هخامنشی
 . کرد

دهیم، دالیلی که در ادامه توضیح می بنا به ،حجارانهدف 
دست هدایت آب به اراضی پایین برايایجاد کانال در ابتدا 

اي ـهود قسمتـا توجه به وجـب ،انه بوده است. البتهـرودخ
 رسدبه نظر میها، هایی از حجاريشده در بخشرهاتمامنیمه

(مخصوصا بخش  نرسیده برداريبهره ۀبه مرحل هرگزاین طرح 
هاي آن در کف و دیواره ناتمام کاريی که حجاري و کندهغرب

تن به دلیل قرار داش ،هااست) یا دست کم بعضی از قسمت مانده
ده یا هدایت آب، رها ش برايدر ارتفاع باالتر از شیب مورد نظر 

اي) کوه  ادامه مخروطی (شن وماسه ۀدست در دامندر پایین
اري ـار معمـساخت هگونود هیچـنببه دلیل  ،هـافته کـی

 شسته کوه کامالً رود بر اثر سیالبمانند، احتمال میسنگچین
 . باشدو از بین رفته 

یافته هاي نوتوجهی به دیگر قسمتیا کم توجهیبی
بخش غربی رودخانه) موسوم به در  9تا  2هاي (دستکند

در  هاي نادرستاستدالل برخیگذشته باعث شد که دختربُر در
ر شآثار پژوهشگران منتساخت دستکندها در  از هدفمورد 
  شود.

                                                           
ارتفاعی وجود دارد که از چین کمسنگ کیلومتري جنوب آرامگاه کوروش بقایاي 5/2در  .1

هاي دوتالن در حاشیۀ رود تپهشود و ادامۀ آن به کوه کوچکک شروع میدامنۀ شمالی رشته
متر 5/1کمتر از و متر عرض 13متر طول و حدود  1880چین حدود رسد. این سنگپلوار می

سنگ به خط رسد که با انباشت خاك و الشهارتفاع دارد. این اثر مانند آوار دیواري به نظر می

 توان، میهاي بخش غربیمتفاوت دستکند عرضبا توجه به 
 . کرددرستی مشخص را به هاآن دبا تحلیل منطقی کاربر

ها با هدف انتقال آب حفر شده، به دستکندرسد به نظر می
 بالغی بهاین صورت که آب را از باالدست رود در شمال تنگ

هاي کرده و از طریق کانالمیمهار  یهایسنگچین ۀوسیل
)، 64سرخ (پوزه ۀهاي هخامنشی (محوطدستکند به محوطه

) و 85قبرستان شهداي مار ( ،)73بهرامی (جنوب غار حاج
دست تنگ بالغی ) و اراضی پایین91نام هخامنشی (بی ۀمحوط

   دارند.که خاك حاصلخیز رسانده می

ۀ تنگ بالغی نیز احتماالً از شاخ ةشرق درهاي دستکندآب 
باستانی خاکی  ـ شرقی رود پلوار یا از طریق بندي سنگی

اکنون که  ،آبی در همان حوالی ۀیا چشم 1موسوم به دم دریا
 شده است. مین میأخشکیده، ت

 دهدکنیم که نشان میاستناد میدر ادامه به چند دلیل 
ایجاد کانال  ندهاران هخامنشی از حفر این دستکهدف حجا

 با شکستاز این پروژه یا کل آن آب بوده و به دالیلی بخشی 
از  روعشایر کوچهاي  بعد از هخامنشی دوره در مواجه شده و
تر بین دشت پاسارگاد راه ارتباطی کوتاه عنوانبهبخشی از آن 

 . اندکردهشهر استفاده و دشت سعادت

به  کانال بودن این دستکندها دالیل ما براي اثبات  فرضیۀ
 است: شرح زیر 

 220 . متفاوت بودن عرض دستکندهاي غرب رودخانه، از1
متر (بخش سانتی 80متر (بخش اول دستکند غربی) تا سانتی

(بخش  120از ششم و نُهم دستکند غربی) و شرق رودخانه 
هم دستکند انزدمتر (بخش شسانتی 60دوم دستکند شرقی) تا 

 .شرقی)

هاي شرقی و غربی دلیلی عرض دستکند ةاوت اندازتف
گاه به عنوان گذر را استفاده از آنو  استمنطقی براي گذر آب 

 .کندمی سواره یا پیاده در دوره هخامنشی کامًال رد

پل باستانی در مستقیم ایجاد شده است. با توجه به نحوة ساخت آن و وجود بقایاي یک 
کرده و هم رسد یک بند خاکی  بوده که هم آب را ذخیره میسمت شمال آن، به نظر می
هاي پربارش آب پشت این بند ذخیره در فصل .ها بوده استگذرگاهی براي عبور کاروان

 .اندرساندهمی هاي بخش شرقی تنگ بالغیکاريشده و احتماالً با کانالی آب را به کندهمی
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هم، یکی در قسمت  هاي موازي در کناروجود دستکند .2
 ۀحاکی از محاسب ، که احتماالًترمرتفع و دیگري کمی پایین

 اشتباه حجاران در انتخاب محل حجاري است.

رسد حجاران با توجه به نحوة اجراي کار، به نظر می
کردند و پس از ابتدا قسمتی از کانال را در صخره حفر می

 4هاي هدایت آب به نقاط داراي دستکند موازي (دستکند
شرق رودخانه)،  11تا  9هاي غرب رودخانه و دستکند 6و 

اع مطلوب براي ـدر تشخیص ارتف متوجه خطاي خود
ا حفر دستکند ـشدند و بها میانالــاري شدن آب در کــج
دست، به تصحیح کانال اقدام اع پایینـوازي در ارتفـم

 ).1کردند (طرح می

 
 هاي موازيدستکند طرح از یکی از .1 رحط

ها (بخش یک هایی از کانالهاي تند در بخشتابووجود پیچ. 3
دستکند شرقی)، که  16،11،9،5،4هايغربی، بخشدستکند 
به تر ها کارآمد و معقولانتقال آب از این مسیرشود باعث می

 .)12نظر برسد (شکل 

 
 (شرق تنگ بالغی) 4 ةپیچ و تاب در بخش شمار .12 شکل

و  )14،11،4هاي شرقی (دستکند ةوضعیت تراش دیوار .4
اي نتراشیده در دیوارهرها شدن به صورت ، )9،5،1غربی (

شده در هاي طبیعی رهاین تودها). وجود 13 شکلصخره (
ۀ راه بودن) با مشکل مسیر دستکندها، عبور و مرور را (در فرضی

 کند.ه میمواج

 

 
 ها هاي طبیعی رها شده در دیواره دستکندتوده .13  شکل

 هاي شرق تنگدستکند 14بخش  مانندهایی نیز در قسمت
 60در 80بالغی، حجاران به حفر قسمتی کوچک به ابعاد 

براي گذر آب  فقطاند که کردهمتر در صخره اکتفا سانتی
 .مناسب است

متر و ارتفاع کمتر  20/2تا 2چین به عرض وجود آثار سنگ .5
هاي شرقی و غربی تنگ بالغی از یک متر در حد فاصل دستکند

 در مخروطی کوهپایه که در خطی منحنی ـخاکی   ۀدر دامن
 و جنوب دشت بالغی بزرگ وجود دارد؛شرق و غرب رودخانه 

هاي خاکستري  طبیعی ها از سنگدر ساخت این  سنگچین
آهک استفاده شده است  ۀکمی شفتو دار با مالط خاك زاویه

 ). 20: 1384(بوشارال و عطایی،
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هایی از روي قسمت 1384سال  هايکاوش بارةعطایی در
نویسد: گروه فرانسوي بر کانال این سازه به نقل از بوشارال می

کاوش تاکید  بودن این سنگچین با استناد به نتایج حاصل از
هاي تقریباً عمود بر دیواره زیرا در برخی از نقاط دیواره نمود،

(منظور دختربر) ایجاد شده بود (بوشارال و  "راه شاهی"
کند: سرپرست دیگر عنوان می یجایدر  و). 19: 1384عطایی،

ها دالیل قطعی هستند گروه فرانسوي اعتقاد داشت که این
هاي مبنی بر کانال بودن این دیواره، به بیان روشن او این دیواره

دانست که آب را از کانال ثانویه را انشعاباتی از کانال اصلی می
 عطایی،(بوشارال و  کرده استاصلی به مزارع سر راه هدایت می

 ).14 شکل) (21: 1384

 

 
هایی از دیوار سنگچین در شرق و غرب رودخانه (حد فاصل قسمت .14شکل

 ها)دستکند

 ۀوجود ساختارهاي معماري سنگچین با مالط ساروج یا شفت .6
 .آهک فراوان در مجاور دهمین قسمت دستکند شرقی رودخانه

این قسمت شده در علت تفاوت نوع مصالح استفاده احتماالً
هاي بین دستکندها قرار داشتن این سنگچین با سایر سنگچین

ي که طوربه ،قسمت در مسیر سیالب و  طغیان رودخانه بوده
قرار داشتن  به دلیلخاك کوهپایه را شسته و با خود برده و 

دستکند این قسمت در ارتفاع باالتر از جوي آب و همچنین 
سنگچین، این قسمت از  ةایجاد دیوار براينبود بستر مناسب 

آهک فراوان محکم  ۀکانال را با سنگ و ساروج یا سنگ با شفت
 ). 15 شکلاند (دوام ساختهو با

 
 شده از سنگ و خاك (احتماالً ساروج ) شرق تنگ بالغیجوي ساخته .15 شکل

کشاورزي در دو سوي رودخانه پلوار. وجود اراضی حاصلخیز  .7
د کشاورزي شهرستان پاسارگاد بر اساس نظر کارشناسان جها

هکتار اراضی مرغوب و مستعد کشاورزي در  2000بیش از 
 ).12: 1383، کردشولی تنگ بالغی وجود دارد (زارعی

هخامنشی در تنگ بالغی  ةهاي باستانی از دوروجود محوطه .8
شد میباعث  ، کهاز رودخانه پلوار هاآنو فاصله نسبتاً زیاد 

براي ایجاد این دستکندها نیاز به ها این محوطه ساکنان
به محل سکونت  آشامیدن و کشت و کارآب مورد نیاز  رساندن 

 . داشته باشندو اراضی کشاورزي و باغات خود 

هاي محوطهتوان از میهاي دستکند در مسیر کانال
بوشارال و ( 34ۀ محوط ،هخامنشی نظیر  کوشک هخامنشی

گاوي و هخامنشی دره ۀانداز، محوطتنگ تیر ،)1386، عطایی
عسکري چاوردي و کلیري، ( 77و  76هاي هخامنشی محوطه
 ،سرخهاي پوزه) در سمت شرق رودخانه و محوطه1384

جنوب غار حاج  ۀ)، محوط1386 اسدي و کایم،( 64محوطۀ 
 ۀ)، محوط1385سیدین و هلوینگ، ( 73ۀ محوط، بهرامی

ۀ محوط، رکارگاه استحصال مواد غذایی و قبرستان شهداي ما
، نام شمال سد سیوندبی ۀ)، محوط1385بوشارال و عطایی( 85

) در سمت 1384 سیدین و هلوینگ،( 73ۀ محوط و 91محوطه
 غرب رودخانه نام برد.
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فرانسه در کوشک  و مشترك ایران هیئتدر خالل کاوش 
متر طول، عرض   20بخشی از کانال سنگچین با حدود  34

، (عطایی و بوشارال شدمتر کشف  5/1عمق  ومتر سانتی140
 ).16شکل) (1385

 
 (کوشک داریوش) 34 ۀشده در شرق محوطچینتصویري از کانال سنگ .16 شکل

به احتمال زیاد کاربري این کانال عالوه بر هدایت سیالب 
ها آب کانالاین بوده که مشرف به کوشک  ةصخره و دراز روي 
 کرده است.  هدایت میدست به پایین تنگ بالغی را از باال

متري جنوب کانال شرق  50 ۀدر فاصلکه ذکر است  شایان
) 11ة کاري شمارهاي شرقی (کندهبخشی از دستکند کوشک

 وجود دارد. 

هاي ژئوفیزیکی در بخش غربی رودخانه، در گیريهنگام اندازه
صورت نیز آثار ساختار معماري طویلی به  91شمال محوطۀ 

و پس از حفر گمانه بر روي آن مشخص شد چین شناسایی سنگ
که این آثار مربوط به کانال است. در زمان کاوش هم در سمت 
شمال این کانال سنگچین، نهشت نسبتاً زیادي از ماسۀ نرم و ریگ 
شسته دیده شد که احتماالً مربوط به بقایاي رسوبات کف کانال 

 ).85: 1384هنگام گذر آب بوده است (سیدین و هلوینگ، 

فرهنگی  ةهخامنشی در حوز ةآب در دور سنجیدةمدیریت  .9
ي که هشت طوربه ،شهر)پاسارگاد (از خرمبید تا دشت سعادت

و  )55: 1386و زارعی و کرمی، 70: 1383بند خاکی (زارعی،

هاي جوي دختر، ها کیلومتر کانال آبرسانی موسوم به کانالده
آن . نظیر )3: 1388 (زارعی، شناسایی شده استدر این حوزه 

 ۀهاي باالتر از سطح رودخانه) در مجموع(آبرسانی به زمین
هاي باغ شاهی و باغ شاهی تاریخی پاسارگاد (آبرسانی به آبراهه

 ). 87: 1391شود (کرمی،و اراضی غرب مجموعه) نیز دیده می

 ةهایی منطقی در مورد کارایی و نحوموارد استداللاین 
 .استها در سمت شرق و غرب تنگ بالغی استفاده از دستکند

ن هدف حجارا شد کهشواهد و دالیل مشخص این بر اساس 
هدایت آب به اراضی و  هخامنشی از احداث این دستکندها

هاي استقراري شرق و غرب تنگ بالغی بوده که با توجه محوطه
شده در این دستکندها رهاحجاريهاي نیمهبه وجود بخش

 ورتـصبه اي سنگ ـهرقی) که تودهــش 8و  5، 1(قسمت
ال به  ذهن خطور ؤ، این سماندهباقی هاآنتراش داخل نیمه
ا به ـهالـتمام، کاناي ناـهقسمت توجه بهبا  ،کند که آیامی

 برداري رسیده است یا نه؟ بهره

اي موازي ـهی هم به دلیل وجود دستکندـاز طرف
رودخانه و دستکندهاي در غرب  7و 6، 4هاي شمارة (دستکند

رسد که سازندگان در شرق رودخانه) به نظر می 11تا  9شمارة 
اند چون نتوانستهو  اندها، آب را به این نقطه رساندهاین دستکند

اند اند عبور بدهند، مجبور شدهآب را از دستکندي که حفر کرده
کانال دیگري حفر کنند و آب را از  ارتفاع صخرهدر قسمت کم

 بگذرانند. آن

از این  یهایشده در بخشرهاکارههاي نیمهوجود توده
، 4هاي موازي (کاريو کنده )غربیبخش 8و  5، 1دستکندها (

بخش غربی و نُه تا یازده بخش شرقی) پاسخ به این  7و  6
 کند.می دشوارال را ؤس

شده  هاي بزرگ سنگ رهاهاي ناتمام تودهدر بررسی قسمت
هدف رسد شود و به نظر میدیده میدر داخل دستکندها 

کاري بوده، در این روش حجاران سرعت بخشیدن به کار کنده
متر در سانتی 60تا 40حجار (بین  ۀعرض شان ةحجاران به انداز

تراش حفر و ةراشی، عمودتهاي سنگدو طرف دیواره با قلم
هاي یک و بخش اي روي دیواره (درشکل برجستهعالئم  بیضی

 ).17 شکلاند (هشت) حک کرده
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 هاي ناتمام موجود در کنده کاري بخش هشتتوده .17 شکل

تراشی روي دار) اثر قلم سنگشیارهاي بلند اریب (زاویه
به این دهد، ة  دستکندها شیوه کار حجاران را نشان میدیوار
که ابتدا یک سطح را تا عمق نیم تا یک متر به طول  شکل

هاي را به بلوك هاآنداشتند و سپس از عرض مینامحدود بر
و سپس با چکش یا  دادندمیحدود یک در یک یا بیشتر برش 

و با این کار  ندکردمی خردوسط را  ةهاي سنگین، تودتبر
هاي رج و دوباره همین کار در بردندمیسرعت حجاري را باال 

هاي رد زیگزاکی قلمبه ا توجه ـ. بدادندیـمتر ادامه پایین
 ةدیوار برمتر سانتی 100تا  50اغلب به طول  ،تراشیسنگ

شود گونه برداشت میاین کوه تراشیده شده، ةکانالی که بر پیکر
از سمت شرق به  کردنکه استادکار هر ردیف را پس از طی 

نهایت متناوب  تراشیده است. در صورتبه غرب و بالعکس 
این در مواردي هاي مرتفع مبرهن است که براي حجاري صخره

 است شدهتا بیست مرتبه تکرار  عمل(به ردیف تراشیدن)
 ).18شکل(

که  یها مخصوصاً در جاهایدستکندهمچنین در بین این 
 برجستگی کوچکدستکند  ة، در دیواراد استـزیاع ـارتف

متر سانتی 5تا  3متر طول و سانتی 19تا  10 با یشکلبیضی
در یک  ارتفاع هستند وهم تقریباًشود، که دیده میبرجستگی 

متر از هم قرار دارند سانتی 90تا 70حدود  با فاصلۀردیف 
 ).19 شکل(

ولی به نظر  ،ا مشخص نیستـهن برجستگیـرد ایـکارب
ار ـبراي تعیین حجم ک ناارـحج ياـهعالمت دـرسیـم

استروناخ این بوده، البته گیري میزان کار گرفته یا اندازهصورت
ها در مراحل پایانی بستگیري چوبمحل قرار راها برجستگی

 ). 230: 1379 (استروناخ، داندمیکار 

 
 ةروي دیوار ماندهباقیتراشی هاي سنگتیشه و قلم ۀجهت اثر ضرب .18 شکل

 داخل آنشکل هاي بیضیها و برجستگیکانال

 
هاي و برجستگی ماندهباقیهاي تیشه که بر پیکر سنگ جهت ضربه .19 شکل

 شکل داخل آنبیضی

هاي رمی بوشارال معتقد است حجاران این برجستگی
تراش دادن دیواره) راز کردن (عمودـشکل را براي طبیضی
 ). 12: 1383اند (بوشارال و بنش،کاري ایجاد کردهکنده

کاري  هاي ناشی از متهها، آثار سوراخنشانهاین عالوه بر 
داخلی (بخش  ةصخره و دیوار ۀبیرونی لب ۀجدید در نماي حاشی

) که پنج 230: 1379شود (استروناخ، اول غربی) دیده می
و به دستور  عمق داردمتر سانتی 65تا  10متر قطر و بین سانتی
رگ بز اناز مالک ،خان ضرغامی باصريلیعخان و حسنمحمد

هاي ، در خالل سالۀ قصردشتپاسارگاد، تنگ بالغی و منطق
 گفتگو با(ایجاد شده است اختن راه براي س 1345تا 1330

 ).کمین آبادساکن دولتخان، ة محمدرانندجمال فالحی، 

صفویه و خصوصاً به  ةها را به دوراین کانال کردنعریض 
ایجاد  دبه قصاند که نسبت داده هم خان حاکم فارسقلیامام
است  کردهها ، اقدام به حفر این دستکندامن تجاري راه

 ).654: 1336(باتیست، 
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هاي فصلی باعث فرسایش و سیالب طغیان رود پلوار
شدید در بافت خاکی ـ مخروطی دامنۀ کوهپایه در شمال 
 دستکند (بخش اول غرب رودخانه) و باعث از بین رفتن بیش

چینی شده، که احتماالً سنگ از هشتاد متر از لبۀ شرقی کانال
طوري که در این بخش فقط دیوارة با بافت مخلوط داشته، 

مانده  متر) باقی5/2تا  5/1غربی (با آثار حجاري به ارتفاع 
 است.

متر زیر کف حجاري 2تا  5/1فرسایش خاك در این قسمت 
 ۀدامن ي که کف کانال در ارتفاع باالتر از سطحطورادامه یافته، 

هاي در پژوهشکه ذکر است  شایانشود (دیده می کوهپایه
پیشین در بخش اول دستکند غرب رودخانه، به این بخش از 

 ). اندنپرداختهدستکند  ةدیوار

به بر، ابتداي اولین بخش دختر ، درکارياین بخش از کنده
هاي بخش اول قوت بخشید. این کاريکانال بودن کنده ۀفرضی

لی و ،باالتر از سطح دره قرار دارد ده متر تاقسمت حدود هفت 
کف  احتماالًدر تنگ بالغی  هاي مکرربا توجه به سیالب

این دستکند با کف دره در یک سطح قرار  ۀترین نقطشمالی
 ترین اختالف ارتفاع بوده است.  داشته یا داراي کم

کانال در مورد دستکندهاي  ۀاز دیگر دالیل قبول فرضی
ها کاريهاي تند در مسیر کندهد پیچشرق و غرب رودخانه وجو

 16، 13، 11، 9، 5، 4، 3 هايغربی و قسمت 9و  11هاي (قسمت
 است. شرقی)

، رسدبه نظر میتر ها معقولتابوگذر آب از این پیچفرضیۀ 
خصوصاٌ بخش اول غربی که در  ،هادر بعضی از قسمتزیرا 

: 1379 (استروناخ،اي صخره ةجاد عنوانبه بعضی منابع از آن 
با توجه به  ،اند) نام برده109: 1379 شهبازي،شاپور؛ 230

اصل معبري بوده که که در اندکردهعرض این بخش عنوان 

                                                           
دارند و به همین دلیل اهراً در همان دوره حجاران در نظر داشتند پیچ تند را از میان برظ .1

هاي کوچکی به صورت عمودي و افقی شروع به حفر کانال در ارتفاع باالتر و در مسیر کانال
 اند. کرده اما به دالیلی از ادامۀ کار منصرف شده

طرح  و ارتفاع نیم متر است. استروناخ 5هاي کوچک به طول ها به صورت کانالاین حجاري
مشخص  کامل این قسمت را ترسیم کرده و نوشته است که کار و نحوة استفاده از این قسمت

 ). 230: 1379نیست (استروناخ،
رو بین پاسارگاد و شهر پارسه در جنوب شرق دشت شایان ذکر است راه ارتباطی ارابه .2

رو به صورت پیاده یا گذشته و راه میانهشهر میاي موسوم به تنگ سعادتهپاسارگاد و از تنگ

رسانی به نهري براي آب عنوانبه در زمان نیاز از آن  هشدمی
: 1379 ،دست استفاده کرد (استروناخهاي کوچک پاییندره

هاي بسیار تندي وجود دارد و عمالً استفاده از آن پیچ، )228
هخامنشی آن هم بین  ةگذرگاه عبور و مرور در دور عنوانبه 

 2.رسددو شهر مهم پاسارگاد و پارسه منطقی به نظر نمی

ها را به انضمام عطایی تنگ بالغی و بخشی از دستکند
اه معرفی ـود در آن نخجیرگـاي موجـهبخشی از سنگچین

نویسد: باري در پردیس پیشنهادي ما نیز د و میکنمی
و ما آن را تحت  ،هایی که در دل سنگ کنده شده بودآبراهه

بر شناختیم، وجود داشت تا آب عنوان مجراهاي دختر
رم و تازه ـآید و محیط پردیس را خدرونشان به گردش در

توان دریافت چرا مجراهاي گرداند. حال با این تفسیر می
دختربر سمت راست رود را بیرون از دیوار پردیس ناتمام 
شدة دختربر سمت چپ رود را اند و مجراهاي تمامانداخته

). 64 :1385 ند (عطایی،اهدرون محدودة پردیس جاي داد
انال آب ـاربري کـایی را در مورد کـا نظر عطـالبته م

پذیریم، اما با وجود رودخانۀ دائمی چه لزومی ا میـهکنددست
حفر این همه دستکند با هزینۀ زیاد و در زمان طوالنی در  بر

شرق و غرب رودخانه، آن هم فقط براي طراوت بخشیدن 
بیشتر به شکارگاه وجود داشته است؟ شکارگاهی که به نظر 

پرداخته! رسد یکی دو بار در سال شاه در آن به شکار میمی
 تنگ بالغی نیست و در دشتها خاص درثانی این سنگچین

هاي تنگ پاسارگاد دو نوع سنگچین یکی در ادامۀ دستکند
بالغی که تا انتهاي اراضی کشاورزي بالغی بزرگ (سیدین و 

هایی مثل رسیده و دیگري باالي کوه) می5: 1384هلوینگ، 
کوه ارسنجان، حد فاصل بیضاء و کوه کوچکک، رشتهرشته

دارد کامفیروز، کازرون و بین فراشبند و فیروزآباد وجود 
 ).101: 1383، کردشولی (زارعی

کوه کوچکک در دورة هخامنشی، سواره (بدون ارابه و کالسکه) از تنگ بالغی یا از روي رشته
هاي سیاحان اروپایی ادامه یافته، به طوري که در نقشه هاي بعد از هخامنشی که در دوره

گذشته است. اند،که از تنگ بالغی میرو را کشیدهاه کوتاه و میان(تکسیه و فالندن) طرح ر
هاي کوچکی به عنوان راهنماي مسیر براي هاي موسوم به کوچکک نیز سنگچینروي کوه

رسیدن به پاسارگاد (که در دورة اسالمی به عنوان قبر مادر حضرت سلیمان نبی(ع) زیارت 
انبار براي نظافت و غسل زیارت شت پاسارگاد آبشده)، چیده شده و در انتهاي مشرف به دمی

صد سال قبل استفاده اند که از قرون میانۀ اسالمی تا یکرسان ایجاد کردهتحت عنوان سالم
 شده است.  می
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 یندآبر

ن آنچه برشمردیم مستنداتی براي پذیرفتن فرضیۀ کانال بود
دستکندهاي شرق و غرب رود پلوار بود، اگرچه موانعی در 

بی غر 5تا  2هاي ان بخشـاع میـاین بین، نظیر اختالف ارتف
غربی) در پایان  8و  6، 1شده (رهاتراشهاي نیمهو قسمت

 ها تردیدهایی ایجادبرداري از آنها و بهرهیافتن دستکند
 کند.می

ور دیگري است و به نظر ـورد بخش شرقی، وضع طـدر م
دستکندهاي ناتمام و  نبود ،با توجه به شیب مالیم ،رسدمی

آهک کم و زیاد  ۀهاي سالم داراي مالط شفتوجود سنگچین
اصل دستکند کوه کوچکک و حد ف ة(ابتداي دستکندها در پوز

مشرف  ۀهاي سالم جوي در حاشی)، لبه9و کنار دستکند  9و  8
مُوري یا وم به چشمهـوسـود چشمه (مـانه، وجـبه رودخ

برداري رسیده بوده و این دستکندها به بهره چمنی)،چشمه
 ردن بستـانه، شسته شـان رودخـانند طغیـها به دالیلی مبعد

دست اي پایینهاي صخرهبین مسیر ۀاي کوهپایهـماس ـخاکی 
) یا پایین رفتن سطح آب رودخانه، شرقی 16تا  13اي ه(بخش

جه ا شکست مواـن قسمت نیز بـانی در ایـآبرس ةپروژ االًـاحتم
 ).56: 1383 ،کردشولی ده است (زارعیـش

ایی از ـهان از بخشـاي بعد از هخامنشیـهدر دوره
طوایف  ،راه عشایر فارسایل عنوان بههاي تنگ بالغی دستکند

، استفاده شده باصري، کردشولی، فارسی، عرب و عبدالیوسفی
 ).109: 1379شهبازي، پوراست (شا

اول  در تنگ بالغی، قسمت هاآن ةهاي مورد استفاداز مسیر
اثر  برهایی از آن بخش غربی موسوم به دختربُر است که بخش

ر شکستگی و ریزش هاي فصلی یا تردد بیش از حد دچاسیالب
 جلوگیري از سقوط احشام خود به رودخانه برايشده و عشایر 

اي سنگی هبلوك باشده هاي شکستهبه مرمت بخش
 . انداقدام کردهچین خشکه صورتبهشکل هندسی

هاي شرق و غرب تنگ بالغی، طرحی دستکند

مدت ارگاد ابداع و ـاست که اولین بار در پاس فردمنحصربه
داریوش  ورـبه دستگذاري شهر پارسه ایهـبا پ بعداهی ـکوت

هاي یکپارچه به طول بیش از شش کانال صورت بهبزرگ 
 500جنوبی کوه رحمت (از نقش رجب تا  ۀکیلومتر در حاشی

آبرسانی به شهر پارسه  به مقصدمتري غرب تخت جمشید) 
ار خود ـزمان حجاران هخامنشی چنان در ک آندر  شد.ایجاد 
هاي دفع آب باران و فاضالب را در که کانال ده بودندـشماهر 

 ساخت صفه ایجاد کردند. همزمان باجمشید صفه تخت

برداري رسیدن یا نرسیدن دستکندهاي فارغ از به بهره
خشک ایران شرق و غرب رودخانه باید گفت آب در اقلیم نیمه

 نیاکان ماباعث شده و همین امر  داردو  داشتهاهمیت بسیار 
جا که رودخانه و اراضی مستعد کشاورزي و باغبانی وجود هر

یا کشیدن کانال آب در بستر خاك و در  ه به ساخت سدداشت
 . اقدام کنندها دل صخره

آور، ایجاد کانال آب در دل هاي شگفتطرح حاصل این
ا پلوار بود که هخامنشیان  آن ر هاي ستبر در جوار رودصخره

 وها با ساخت شهر پارسه ا و بعددر تنگ بالغی پاسارگاد اجر
جنوبی کوه رحمت به احداث کانال  ۀتخت جمشید، در دامن

اقدام آبرسانی به آن  به مقصددستکند به طول شش کیلومتر 
ارس در سایر نقاط ف این کار ) و167: 1386(جعفري، کردند

بر اسالمی ( ةپور نیز در دورنظیر تنگ چوگان در شمال بیشا
 هاي ساسانی) تداوم یافت. برجستهنقش اساس

کشاورزي در دشت  ۀتوسع قصدبه عالوه بر این هخامنشیان 
 )آبادشهید( چمیان وار نظیر دهستانـپاسارگاد و مناطق همج
به  ، دشت مرودشت و دشت ارسنجانخرمبید، دشت مرغاب

 برايآب  ة(بند خاکی) با کاربري ذخیرسد ساخت هشت 
) و بیش 64: 1393مصارف کشاورزي و صنعتی (زارعی و کرمی،

هاي از هشتاد کیلومتر کانال در بستر خاك و ساخت محوطه
 اقدام کردندمحصوالت کشاورزي  ةاستقراري با کاربري ذخیر

 ). 93: 1392محمدي،  (زارعی و
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 منابعفهرست 

فارسی :الف

د ـحمیۀ ـترجم، ارگادــپاس، )1379اخ، دیوید (ـرونـاست
 انتشارات سازمان میراث فرهنگی. ،شهیدي، تهرانخطیب

هاي بررسی"، )1381ف بنش (یستکر و بوشارال، رمی
مقاالت نخستین ، مجموعه"1999ـ2002ژئوفیزیک در پاسارگاد 

به کوشش مسعود آذرنوش،  سنجی در ایران،ایش باستانـهم
شناسی، معاونت پژوهشی سازمان میراث باستان ةپژوهشکد

 فرهنگی کشور.

 ترجمۀ حمیدنیه، ورتا ۀ، سفرنام)1382( یستت، ژان باورنیهتا
 .نیلوفرانتشارات  ،تهران شیرانی،ارباب

ترین پایتخت کشور )، پاسارگاد یا قدیمی1338سامی، علی (
 .ان، شیراز، کتابفروشی معرفتایرشاهنشاهی 

ۀ گزارش کاوش محوط)، 1384( سیدین، مژگان و باربارا هلوینگ
د پایگاه میراث جهانی پاسارگامرکز اسناد  ،تنگ بالغی 73 و 91

 .نشده)(منتشر

شناسی گزارش بررسی باستان ،)1382کردشولی، فرهاد (زارعی
پایگاه میراث جهانی مرکز اسناد ، دختراز کانال جوي یهایبخش

 .)نشدهمنتشر( پاسارگاد

شناسی گزارش بررسی باستان ،)1383کردشولی، فرهاد (زارعی
 .)نشدهمنتشر( پایگاه میراث جهانی پاسارگادمرکز اسناد ، بالغیتنگ

شناسی گزارش بررسی باستان ،)1383کردشولی، فرهاد (زارعی
 جهانی پاسارگادپایگاه میراث مرکز اسناد ، بخش مشهد مرغاب

 .)نشدهمنتشر(

هاي تازه یافته" ،)1393زارعی کردشولی، فرهاد و اکبر محمدي (
 ۀنامفصل ،"اي پاسارگادجادهمیان ۀهخامنشی در محوط ةاز دور

دانشگاه تربیت مدرس، سال پنجم،  ،شناسیتحلیلی، پژوهشی باستان
 .1392 نهم، بهار و تابستان ةشمار

گزارش  ،)1383و حمیدرضا کرمی ( زارعی کردشولی، فرهاد
مرکز ، شناسی جنگل گودبنه تا چاه بید ابوالورديبررسی باستان

 .)منتشرنشده( پایگاه میراث جهانی پاسارگاداسناد 

هاي گیاهی گزارش شناسایی گونه ،)1383زارعی، شهریار (
پایگاه میراث جهانی مرکز اسناد ، بالغیپاسارگاد و تنگ ۀمنطق

 .)تشرنشدهمن( پاسارگاد

بررسی و شناسایی روشمند  ،)1387جعفري، محمدجواد (
شناسی در دامنه و ارتفاعات کوه رحمت حد فاصل باستان

، شناسی و تاریخ هنرباستان مجلۀ، جمشید و شهر استخرتخت
 . 46-45نامه فصل

 ،پاسارگادراهنماي جامع  ،)1379شاپورشهبازي، علیرضا (
 شناسی.بنیاد فارس ،تهران

 ۀگزارش کاوش محوط ،)1385تقی و رمی بوشاال (عطایی، محمد
 پایگاه میراث جهانی پاسارگادمرکز اسناد ، تنگ بالغی 34

 .)نشدهمنتشر(

 ، )1384چاوردي، علیرضا و پیرفرانچیسکو کلیري (عسکري
پایگاه مرکز اسناد ، تنگ بالغی 77 و 76 ۀگزارش کاوش محوط

 .نشده)(منتشر میراث جهانی پاسارگاد
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 تاریخی پاسارگاد و معادن مربوط بناهايشناسی سنگ
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 1چکیده

به نظیر پاسارگاد سه نوع سنگ آهکی در ساخت بناهاي بی
نوع، تعداد و آرایش اجزاي  ها درکار رفته که تفاوت آن

 . هاستآن رفته در بافتکاردهنده و نوع  سیمان بهتشکیل

با استفاده از بررسی مقاطع  ،در این پژوهش
و معادن پی و زیر میکروسکوپ نوري، پترولوژي ومیکروسک

مقاطع و بررسی مجموعۀ پاسارگاد هاي سنگادي ـپیشنه
شده  مشخصها سنگ و ... بنديدانه ،نوع، جنس، بافتنازك 
 .است

شناختی مقاطع میکروسکوپی نشان داد که بررسی سنگ
شناختی هاي بناهاي تاریخی پاسارگاد خصوصیات سنگسنگ

ا ابوالوردي دارند. همچنین، ب معدن سیوند و معدنمشترك با 
رداري، بآثار برش، بلوكاز قبیل شناختی توجه به شواهد باستان

تر نزدیکی این و از همه مهم ،کارههاي نیمهحجاري و ستون
رفته کارهاي بهرود معدن سنگمعادن به پاسارگاد، احتمال می

 در ساخت بناهاي تاریخی پاسارگاد همان معادنی باشد که در
 این پژوهش معرفی شده است.

ی، پاسارگاد، معادن شناختمطالعات سنگ واژگان کلیدي:

 اطع میکرسکوپی.سنگ، مق

 درآمد

 البته ؛دارد انساناي برابر خلقت سنگ پیشینه استفادة انسان از
استفاده از آن به مادي و ملموس امروزي بلکه  استفادةنه 

منحصر به  ۀبه این دلیل که سنگ نمون، صورت پوشش بنا

                                                           
 شناسیکارشناس ارشد زمین *

عنصري جاودانه  و فردي از استقامت، پایداري و ماندگاري بود
و این  شدمی پرستیده کهنهاي و الهی انگاشته و در زمان

دن به معناي امروزي در مناطقی که از تم ،پدیده تا به امروز
 خودتوتم جایگاه  صورتاست و سنگ به  رایج، هنوز دور مانده

همراهی انسان با سنگ در گذر آشنایی و را حفظ کرده است. 
که بشر یکجانشینی را پذیرفت و مانی ها تکوین یافته، از زقرن

گیري اي مقاوم در برابر فرسایش، پیشسنگ را به عنوان ماده
هاي طبیعی و حفاظت در برابر تهاجم بیگانگان از نفوذ پدیده

زار برش ـیابی به اببه جاي چوب و گل برگزید و با دست
هاي کهن گواه این ساختهاده از آن را تعمیم داد، دستـاستف
جمشید و چون اهرام مصر، تخت عظیمی. بناهاي استب مطل

امروزه بخش ساخته شده،  سنگ ، که با استفاده ازپاسارگاد
میراث جهانیان را  و بلکهمهمی از تاریخ و تمدن کشورها 

ی، کار بر روي شناختد. بر اساس شواهد باستاندهتشکیل می
آثار باشکوهی  و اي هفت هزار ساله داردسنگ در ایران پیشینه

 حفظ شده که...  در پاسارگاد، تخت جمشید، شوش و از سنگ
سنگ هنري که عالوه بر مهارت است آور مهارت هنرمندانی یاد

کردند که عالوه میهایی را انتخاب و سنگ شناختندمی را هم
 ها،بر روي آنحجاري سهولت  در برابر فرسایش و بر مقاومت

 . هم داشته باشندظاهري زیبا 
هاي آهکی به دلیل زیبایی، فراوانی، در این میان سنگ

اي دارند. استان پذیري جایگاه ویژهشکلو  سهولت استخراج
ها استفاده از این سنگ دارد وها از این سنگ غنیفارس معادن 

ز این ا با استفاده و اکثر بناهاي تاریخی از دیرباز متداول بوده
 . است ساخته شده گونه سنگ
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مقاطع نازك و  ۀتهی، با هااین پژوهش پترولوژي سنگدر 
. بررسی شده است ،زیر میکروسکوپ نوري هاۀ آنمطالع

و نوع، جنس، بهتر سنگ شناخت  بهاستفاده از مقاطع نازك 
 . کندمی کمکها بندي و خصایص دیگر آنبافت، دانه

 ث جهانی پاسارگادمیرا ۀکاررفته در مجموعهاي بهسنگ

 نظیر پاسارگاد سه نوع سنگ آهکی به کاربناهاي بیدر ساخت 
نوع  ،دهندهتشکیل و تعداد اجزاي ها در نوعرفته که تفاوت آن
 . هاستآن کاررفته در بافتآرایش و سیمان به

 50هایی که بیش از هاي کربناته (آهکی): به سنگسنگ
داشته هاي کلسیت یا آراگونیت کانی قالبدرصد کربنات در 

شود. کلسیت و آراگونیت فرمول سنگ آهک گفته می باشند
. اندهاي کربناته تقریباً خالص. سنگدارندشیمیایی مشابه 

 هاي رسی و ذراتشامل کانی ودرصد  5کمتر از  هاآن ناخالصی
هاي . سنگاستریز) خیلی ۀسیلت و ماس ةریز (اندازکوارتز دانه

ها طیف دهندة آنتشکیلرات ذدارند و آلی  منشأکربناته عمدتاً 
هاي امل تا آهکـاي آهکی درشت و کـهاي از صدفردهـگست

 . شودرا شامل میریز دانه 

 رنگ سنگ آهک سفید

خت بناها دارد با رنگ سا این سنگ که بیشترین کاربرد را در
واقع شود و دررنگ و شکست سفید مشخص میهوازده کرم

 1رگاد است. آلوکمسنگ بناي همۀ ساختارهاي باستانی پاسا
هاي دیگر آن و از آلوکم 2عمدة این مقطع پلوئیـد

است. البته چون مقدار آن بسیار کم است در  3کلستاینتـرا
 4گذاري آن تأثیري ندارد. سیمـان این نمونه اسپارایـتنام
دانـه (کلسیـت بلوریـن) است، که به ترکیبات آهن آغشته ریز

. در این است بـل تشخیـصشده و فاقد هر گونه فسیـل  قا
شود. نام این سنگ زمینه میکرایـت هم به مقدار کم دیده می

                                                           
جا و در بخش دیگري موادي هستند که پس از تشکیل در حوضۀ رسوبی از محل خود جابه .1

در زبان یونانی به معناي غیر عادي و بیگانه و  Alloشوند. نشین میرسوبی تهاز حوضۀ 
chem  ،1379به معناي شیمیایی است (حرمی.( 

شکل کربنات کلسیم در اندازة ماسه و بدون هاي کروي یا بیضويها دانه: پلتPellet پلت  .2
 ).1379ساختمان داخلی هستند (حرمی، 

 شکلاسپارایت است () پل1379بندي فولک (حرمی، در طبقه
 ).2و 1

 
 رنگدستی سنگ سفید ۀنمون .1 شکل

 
 رنگ بناهاپی سنگ آهکی سفیدومقطع میکروسک .2 شکل

 سنگ معدن باستانی سیوند ۀنمون

بري تنب کرم معدنی وجود دارد که به معدن کوه الماسدر کوه 
 با ،کیلومتري 35حدود  ۀفاصل بامعروف است. این معدن 

و عرض N 30° .07 125´جغرافیایی: طول جغرافیایی موقعیت 
 پاسارگاد قرار دارد. جنوبدر ، E 052° 54 872´جغرافیایی 

هاي این معدن و معرفی این معدن خصوصیات ظاهري سنگ
ها و رفته در پاسارگاد در کتابکارهاي بهعنوان معدن سنگبه 

دلیل آشنایی چون علی سامی شناسان نامباستان هايگزارش
 .هاستآنی شناختسنگ و بررسیها از این سنگ تهیۀ مقطع

ها در سنگتر که بافتی شبیه خُردهشود به اندازة ماسه یا بزرگهایی اطالق میبه دانه .3
اند که در حوضۀ رسوبی هاي آواري دارند و از خردشدن مـواد سختی تشکیل شدهسنگ

 متر بیشتر است.ها از دو میلیدارند و اندازة آنها اکثراً زاویهاند این دانهتجمع کرده
آن در حدود ده میکرون یا بیشتر است. بلورهاي آن ها یا بلورهاي نوعی کلسیت که دانه .4

 شود.زیر میکروسکوپ به دلیل درشتی و شفافیت مشخص می
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 استقبل  ۀشبیه نموناین نمونه خصوصیات میکروسکوپی 
دلیل مشابه  بهها را دارد. ویژگی هم همانگذاري نظر نام و از

ر دنمونه، شناسی میکروسکوپی این خصوصیات سنگ بودن
ذرات  شکلبافـت سنگ، نـوع سیمان و خصوصیات مربوط به 

بناهاي منشا سنگ  دارداحتمال  ،(جورشدگی و گردشدگی و...)
 ).4و3 شکلد (معدن باستانی سیوند باش پاسارگاد

 
 دستی سنگ معدن باستانی سیوند ۀنمون .3 شکل

 
 مقطع میکروسکوپی سنگ معدن باستانی سیوند .4 شکل

 هاي کوروش و آرامگاه کمبوجیه  سنگ آهکی زیر بناي کاخ

سازي کف سه کاخ بارعام، از نوعی سنگ آهکی دیگر در زیر
 ۀها در نموناختصاصی و دروازه استفاده شده است. این سنگ

 اي دارد. در مقطع ایندانهزبر لمسدستی، رنگ کرم تیره با 
عوض در ،سنگ، زمینه (ماتریکس) گسترش چندانی ندارد

این مقطع  ةعمدبخش درشت ریز تا دانهسیمان اسپارایتی دانه
مقطع پلوئید و  ةدهندهاي تشکیلآلوکم اکثررا پوشانده است. 

این  ةدهندهاي تشکیل. پلوئیداستکلست به مقدار کمتر اینترا
از هاي موجود در آن از ناخالص و ها میکریتی هستندسنگ

. این مقطع فاقد استاکسیدهاي آهن، چرت و کوارتز  جمله
 بر اساس ،گونه فسیل قابل تشخیص است. این سنگهر

. نام دارد) 1379بندي فولک، اینتـراپل اسپارایت (حرمی، طبقه
بین در  آناي زبر و حالت دانه به این سنگ، به دلیل سطح

اي و در برخی دیگر ک ماسهو در برخی از منابع سنگ آه مردم
 ).6و 5 شکلتراش اطالق شده است (هاي زبرهسنگ

 
 هاي کوروشبناي کاخدستی سنگ زیر ۀنمون .5 شکل

 
 هاي کوروشبناي کاخمقطع میکروسکوپی سنگ زیر .6 شکل

 سنگ معدن نزدیک روستاي ابوالوردي ۀنمون

غربی آثار برداشت و برش سنگ و حجاري در معدنی در شمال 
شمالی و  30  24َْروستاي ابوالوردي با مختصات جغرافیایی

هایی سنگ بهها شرقی و شباهت ظاهري این سنگ 53  7َْ
که معدنی براي  این مسئلهها استفاده شده و کاخکه در کف
 کها هنوز پیشنهاد نشده بود، ما را بر آن داشـت ـهاین سنگ
هیه کنیم. میکروسکوپی ت ۀهاي این معدن نموناز سنگ

 اتی شبیه به سنگـاي برداشتی، خصوصیــهنمونهخصوصیات 
بندي بر اساس طبقه(گذاري و از نظر نام ستهااي کاخـبنزیر
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گذاري همان نامهم  )1379فولک، اینتـراپل اسپارایت (حرمی، 
 ).8و7 شکل( داردرا 

 رنگ سنگ آهک رسی سیاه

 و رنگ خاکستري روشن ةسنگ با رنگ هوازد ۀاین نمون
شود. این سنگ شکست خاکستري مایل به سیاه دیده می

بناها دارد و  ةدهندهاي تشکیلکمترین کاربرد را در بین سنگ
وجـود  به دلیلکه احتـماالً  ،پذیرتر استها آسیبسنگ ۀبقی از

سنگ بیشتر  ۀ. فرسایش در این نمونآن استهاي رسی در کانی
اثر خیس و خشک  برها اي) است. این تركیهاي (الوع ورقهـاز ن

شدن متوالی یا احتماالً کاهش فشار و باربرداري در امتداد 
 یافته گسترشبعدي  هايهوازدگی بر اثرها ایجاد شده و الیه

اي) در بعضی از الیه. امتداد این تورق (حالت الیهاست
 صورت افقی و درصورت عمودي و در بعضی بهها بهستونزیر
). 9 لـشک( استق ـبا سطح افدار به صورت شیبی دیگر ـبرخ
ها در دو ها و درگاهستونرـاخت زیـن نمونه سنگ در سـاز ای

رنـگ زیبا و  دلیل کاخ اختصاصی و بارعام استفاده شده است.
در این  موجودمنحصـر به فـرد آن نیـز ترکیبات آلی 

گ فسیل این سن ةدهندتشکیـل ياجـزا ة. عمـدستهاسنگ
(کلسیت  2اي از میکرایتاز نوع پالژیک در زمینه 1فرامنیفر

اثر تبلور مجدد، بلورهاي  برها . در بعضی قسمتاستبلور) ریز
. نام است و تا حد اسپارایت رسیده درشت تر شدهریز میکرایت 

میکرایت (حرمی، بایو این مشخصاتاین سنگ با توجه به 
شده از ن شناساییهاي پالنکتو. سنگوارهاست) 1379
 : استهاي انتخابی به شرح زیر نمونه

Globotruncanita conica, Pseudotextularia 
elegans, Globotruncana calcarata, 
Archeoglobigerina blowi, Heterohelix 
globlosa 

 هاي بنتیک آن شامل موارد زیر است: و سنگواره

Lenticulina sp., Cibicides sp., Anomaline sp. 

                                                           
 orderها هاي بررسی شده در این پژوهش مربوط به راستۀ فرامینیفرفسیل .1

Frominiferaeدار سلولی با ساختمان بسیار ساده، است که به دلیل روزنه، موجوداتی تک
یعنی  feraیعنی منفذ و   foramاند. (داران معروفها به فرامینفرها یا روزنآنبودن پوستۀ 

 داشتن).

هاي یاد شده سن سنونین را براي این سنگ مجموعه سنگواره
 ). 11و10 شکلکند (پیشنهاد می

 
 هاي کوروشدستی معدن پیشنهادي سنگ زیربناي کاخ ۀنمون .7 شکل

 

 
 هاي کوروشبناي کاخسنگ زیر ابوالوردي معدنیکروسکوپی مقطع م .8 شکل

 

میکرون است. این بلورها به دلیل کوچکی در زیر  5تا 1ها از هاي بلورین که قطر آندانه .2
 ). 1379شوند (حرمی، میشفاف دیده میکروسکوپ نیمه
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 رنگمقطع میکروسکوپی سنگ آهک رسی سیاه .9 شکل

 
 رنگدستی سنگ آهک رسی سیاه ۀنمون .10 شکل

 

 

 رنگ در درگاه غربی کاخ بارعامهاي آهکی سیاهبندي در سنگالیه .11 شکل

 یندآبر

ی شناختسنگ بناهاي تاریخی پاسارگاد خصوصیات سنگ
دو معدن سیوند و معدنی نزدیک به روستاي سنگ مشابه با 
شناختی از شواهد باستان بر اساساین  عالوه بر. داردابوالوردي 

 ،کارههاي نیمهستون برداري، حجاري وقبیل آثار برش، بلوك
تر و از همه مهم ،شدهاشاره  هابه آنها و منابع که در پژوهش

رود معادن نزدیکی این معادن به پاسارگاد احتمال میبه دلیل 
معادنی باشد که در پژوهش آمده  همانرفته کارهاي بهسنگ
 است.

ها عالوه بر این تاکنون هیچ معدن دیگري براي این سنگ
 آثاردارا بودن ایی و پیشنهاد نشده است که عالوه بر ـشناس
 شبیههاي مجموعه ی به سنگشناختنظر سنگ از کاريمعدن
 باشد.

 سپاسگزاري

 ،باغمیشهمقدم و خانم مهندس وکیلی از آقاي دکتر مغفوري
زارم و از آقاي گسپاس ،که در بررسی مقاطع مرا یاري کردند

حسن طالبیان که امکان اجراي این پژوهش را دکتر محمد
هاي قدردان محبت فراهم آوردند، کمال تشکر را دارم.

ها فرزانه گرامی و فاطمه صمیمی در دوستان خوبم خانم
ش این مجموعۀ میراث جهانی پاسارگاد هستم، که در نگار

 پژوهش همراهم بودند.

 

ـابعفهرست   من

دس ق، مشهد، انتشارات آستان شناسیرسوب)، 1379موسوي حرمی، رضا (
 رضوي

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مرمت آناستیلوزي نکاتی دربارة
 با نگاه ویژه به محوطۀ میراث جهانی پاسارگاد

 
 زهره خضري*

 محمدحسین رایتی مقدم**

 حمید فدایی***

 

 

 

 

 

 1چکیده

، مرمت متداول هايشیوه از) آناستیلوزیس( آناستیلوزي مرمت
 هايشده در کاوشکشف سنگی هايمحوطه در ویژهبه

 هايیافته خواناسازي منظور به که است شناختیباستان
 از شیوه این. گیردمی صورت هاکاوش این از آمدهدستبه

 از بسیاري ساخت از زمان که است مرمت کهن هايروش
 و منشورها بر اساس و داشته تداوم به امروز تا سنگی بناهاي
 حصحی و مجاز هايروش از نیز امروزه، مرمت المللیبین قوانین
 در شدهثبت تاریخی هايمجموعه و هامحوطه در مرمت

 .آیدمی به شمار یونسکو جهانی میراث فهرست

 هاییمحوطه نخستین از پاسارگاد جهانی میراث محوطۀ
 ،است شده مرمت شیوه این با آن معماري هايبازمانده که است

 دستیابی نیز و مرمتی، اقدامات این چگونگی بررسی و شناخت
 ـ حفاظتی اتـاقدام گونهاین تداوم در که جامعی راهکارهاي به

 معیارهاي با را هماهنگی و وانیـهمخ بیشترین مرمتی
 دیدگاه و المللیبین هاينامهآئین و منشورها در شدهتعریف
 .دارد ايویژه اهمیت، باشد داشته مرمت پردازاننظریه

 و حفاظتی اقدام گونه هر اجراي در نظري مبانی تدوین
 و ترینمهم از همواره، تاریخی هايمحوطه و بناها در مرمتی
 از و بوده کارشناسان روي پیش هايمقوله برانگیزترینچالش
 این اصولی و صحیح اجراي در امر این به ویژه توجه سویی

 پژوهش ایندر به این دلیل  است؛ تأثیرگذار بسیار اقدامات
 همسو مرمتی و حفاظتی اقدامات معرفی ضمن ایمکرده سعی

                                                           
 کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی ـ تاریخی *

 کارشناس ارشد معماري **
 نگیی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهدکتري مرمت اشیاء فرهنگی ـ تاریخ ***

، پاسارگاد جهانی میراث ۀمحوط در آناستیلوزي مرمت با
 مرمتی ةشیو این مطلوب و بهینه اجراي براي رهنمودي

  .پیشنهاد کنیم

شناسی، مرمت آناستیلوزي، پاسارگاد، مصالحواژگان کلیدي: 

 میراث جهانی.

 درآمد

 تبیین و آناستیلوزي مرمت معرفی براي کوششی پژوهش این
 هاينامهآئین و منشورها بر اساس مرمتی شیوة این جایگاه

 جهانی میراث در محوطۀ که آنجا از. است مرمت المللیبین
 يمعمار تاریخ از فرديبهمنحصر معماري هايبازمانده پاسارگاد

 در این ،شده مرمت شیوه این با اخیر هايدهه طی ایرانی کهن
 1378 تا 1328 از اقدامات این از ايگزیده تشریح ضمن مقاله

 مراحل، اولیه مطالعات حوزة سه در هاییبررسی و نقد، هجري
  اجرا آمده است. از پس حفاظتی اقدامات و اجرایی

 و مرمتی شیوة این کاربرد گستردة دامنۀ به توجه با
 معماري هايبازمانده در آن عملکردي حوزة بودنشناختهکمتر

 چهیکپار آجري هايسازه در آناستیلوزي مرمت به نو نگرش، کشورمان
 .است شده معرفی اخیر هايسال تحقیقاتی هايپروژه نیز طی

 مرمت در زمینۀ هاییراهبرد طرح به پژوهش این نتایج
 و کشورمان تاریخی هايمحوطه و بناها در آناستیلوزي
پاسارگاد،  جهانی میراث محوطۀ براي اختصاصی رهنمودي
 است. منجر شده
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 تعاریف و مفاهیم مرمت آناستیلوزي 

س به معنی زییونانی آناستیلو ۀیشرآناستیلوزي از  ةواژ
یا  stylo1و داراي سه جزء است. جزء اصلی برافراشتن ستون 

style پیشوند ،ana2 پسوند ،Sis3  که همگی ریشۀ التین
اللفظی این واژه برگرداندن فرم و سبک اثر دارند. مفهوم تحت

 ریخته است.سنگی با استفاده از قطعات فرو

براي این شیوة مرمتی وجود شدة فارسی معادل شناخته
سی فار ادب و زبان با فرهنگستان گاننگارند ندارد. مکاتبات
 آناستیلوزي واژة براي فارسی معادل واژة در جستجوي

 با زبان فرهنگستان گزینیمشخص کرد که گروه واژه
 سه و برگزار ايجلسه شناسیباستان حوزة حضورکارشناسان

 مفهوم با همچنین و سازيهمانند ریشه از( سازيمانا واژه
ده، کر پیشنهاد را بازایستانی و بَرایستانی و) سازيماندگار

ایستانی با مفهوم آناستیلوزي باز گانکه به نظر نگارند
 تري براي اینادل فارسی مناسبـخوانی بیشتر دارد و معهم

 شیوة مرمتی است.

نظران مرمت دو دیدگاه متفاوت در مورد این صاحب
ی اي آن را مترادف با بازسازي سبکمرمتی دارند، عدهشیوة 

ه بتر آن را نوعی تجدید بنا دانند و گروهی با دید جامعمی
سازي زندهبازمنصور فالمکی در کتاب اند. محمدشمار آورده
این شیوة مرمتی را چنین تعریف  هاي تاریخیبناها و شهر
 کرده است: 

، ازي سبک فضاي معماريآناستیلوز (آناستیلوزي) یا بازس«
هاي ها و هدفروشی است که بیشتر در رابطه با خواسته

فرهنگی و تاریخی ـ سیاسی، و کمتر در پیوستگی با مسائل 
صورت مربوط به کاربرد مستقیم و عینی یا مداخله دادن بنا، به 

 وزنده در محیط کالبدي آن به حفظ بقاي آنچه از دست زمانه 
(فالمکی، » پردازدادي نجات یافته، میهاي قومی و نژدشمنی
1385.( 

المللی نیز در مورد این نوع مرمت تا حدود البته دیدگاه بین
سه دهه پیش چنین بوده و آن را نوعی بازسازي سبکی به 

                                                           
1. stylo.ستون، زائده، عضو ستونی، سبک، شیوه، روش، قلم، میله : 
2. Ana(دوباره، از نو) ،باال، به طرف باال :. 

ر مرتنز ـم) دیت 1979ایش قبرس (ـآورده است. در همشمار می
طرح و اجراي «اي با عنوان: شناس آلمانی در مقالهباستان

در تعریف مرمت » بازسازي سبکی (آناستیلوزي) بناهاي سنگی
 آناستیلوزي چنین آورده است: 

بازسازي سبکی (آناستیلوزي)، به معناي دقیق و اخص «
 اریخیـاختن بناهاي تـاره ســارت است از دوبـکلمه، فقط عب

غلتیده به همان شکل اول، یا دوباره ساختن قسمتی فروهمدر
ط در مان بناها در موضع اصلی خود. این نوع بازسازي را فقاز ه

توان به کار برد که قطعات و اجزا مختلف آن به مواردي می
در محل حفاري موجود باشد. بدین ترتیب هر  صورت پراکنده

قطعه باید در موضع اصلی خود قرار گرفته و همان عملکرد 
 مورد بناهاي سابق را بازیابد. استفاده از این روش فقط در

(پرایس، » سنگی با مشخصات تکنیکی خاص خود جایز است... 
1377 .( 

 با گذشت زمان و گسترش کاربرد این شیوه مرمتی، دیدگاه
حوي تر شده، به نجهانی به این شیوة مرمتی تغییر کرده و جامع

شود و که دیگر مصالح یکپارچه، ازجمله چوب، را نیز شامل می
افته یتغییر » تجدید بنا«  یا» ترکیب دوباره« مفهوم آن نیز به 

ین اشیرازي با چنین دیدگاهی  زادةاهللاست. شادروان باقر آیت
 شیوة مرمتی را چنین تعریف کرده است: 

برپایی به معناي دوباره  Anastyilosiمعموالً اصطالح«... 
شده و گاه در کار برده میهاي بناهاي یونانی و رومی به ستون
هاي قرون وسطی نیز کاربرد اقدام به برپایی ساختمانمورد 

ة تمام داشته است... این اصطالح امروزه بیانی عام دارد و دربار
رود. کار می آثار منقول و غیر منقول مرکب از مصالح مختلف به

 “ترکیب دوباره”توان از کلمۀ به جاي کلمۀ آناستیلوزي می
 »رد.وجود نیاواستفاده کرد که مشکلی به 

المللی (ایکوم) و مرکز بین اـهالمللی موزهمرکز بین
هاي تاریخی (ایکوموس)، درکتاب ها و محوطهیادمان

 هاي میراث فرهنگی جهانرهنمودهاي مدیریت براي محوطه
اند که م تعریف کاملی از این شیوة مرمتی آورده1993در سال 

3. sisالت و یا حالت به خصوصی.: اسم ح 
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و دامنۀ  تعریفی جامع از مفهوم این شیوة مرمتی، هدف اجرایی
 کاربرد آن است، به شرح زیر:

اصل به معناي آناستیلوزیس یونانی و در ۀکلم ۀریش«
ها این واژه هاست. بعدستون “برپا کردن مجدد”یا  “مرمت”

هاي موجود اما از هم جدا جمع کردن مجدد قسمت”معناي 
 .»را یافته است “شده

ي طورکلی واژة آناستیلوزیس در اشاره به ساختارهابه 
اند، وضوح قابل شناساییرود که بهمتشکل از اجزایی به کار می

نظیر سنگ یا چوب بدون مالت، و در مورد ساختارهاي 
یکپارچه، مثل دیوارهاي ساخته شده از آجر و مالت، کاربرد 

هدف فراهم آوردن با مرمت  یواقع نوعآناستیلوزي درندارد. 
از شده تخریب ةفهم و درك شخصیت فضایی بصري ساز ۀزمین

 کارگیري مواد و مصالحبه شکل اصلی بنا و ةاعاد طریق
که در وضعیت مناسب قرار دارد و مواد و  مانده از بناستباقی

  است. اطراف پراکنده شده ۀمصالحی که در محوط

صورت مرمت  قواعد و قوانینباید بر اساس آناستیلوزي 
شناسی استاناز طریق شواهد محکم ب داین اقدام بای .بگیرد

امروزه آناستیلوزي، تنها شکل بازسازي  .مورد حمایت قرار گیرد
فهرست میراث جهانی  وکه جز است هاییمورد قبول در محوطه

 .قرار دارند

ـ  مرمتی در مجموع ۀپیشین تاریخی  ۀاقدامات حفاظتی

 هاي آناستیلوزيویژه به مرمت توجهپاسارگاد با 

 جمشیددوران پهلوي؛ بنگاه علمی تخت 

) به سرپرستی علی 1961تا 1949( 1340تا  1328ز سال ا
سامی (رئیس بنگاه علمی تخت جمشید) اقدامات مرمتی 

ها در زمینۀ ترین آندر پاسارگاد صورت گرفت که مهم
هاي شکستۀ هاي آناستیلوزي، سوارکردن قسمتمرمت
هاي کاخ بارعام و اختصاصی با ها در دروازهبرجستهنقش

گیري دو عدد از از سیمان است. مرمت و قالباستفاده 
رغم اینکه در هاي کاخ بارعام با سیمان، به ستون

هاي آرشیو پاسارگاد به آن اشاره نشده، احتماالً در گزارش
 ). 1شده است (شکل این دوره انجام 

 
 با سیمان در دوران پهلويشدهدو ستون کاخ بارعام مرمت .1 شکل

 

 ه ایتالیایی ایزمئودوران پهلوي؛ مؤسس

هاي مرمتی و حفاظتی در تخت جمشید، فعالیت 1343از سال 
ایتالیایی شرق میانه و  ۀرستم و پاسارگاد توسط مؤسسنقش

دور به سرپرستی جوزپه تیلیا، با همکاري اداره کل 
اقدامات این  ترینمهمشناسی ایران پی گرفته شد. از باستان

شده هاي مفقوداي سنگـمؤسسه استفاده از سنگ جدید به ج
ا که شده بود. ازآنجآوري قطعات متالشیپس از بررسی و جمع

شده شده وجود قطعات مفقودبراي برپا نمودن بخش متالشی
هایی از معادن اصلی سنگ بنا از جنس ضرورت داشت، سنگ

به اسناد و مدارك و  آوردند و با توجهآن می مشابهو رنگ 
 ۀقطع ةبا همان شکل و فرم و انداز را هاي تطبیقی سنگبررسی
از  ردن آنـک ایزـو به منظور متم دادندیـمتراش  مفقود

هاي مخصوص هاشورهاي موربی روي هاي اصلی با قلمقسمت
 ).1968کردند (تیلیا، ایجاد می هاآن

مسئلۀ در اقدامات مرمتی آرامگاه کوروش این  متأسفانه
علی سامی پاکسازي  ةمهم رعایت نشده و تعمیرات سیمانی دور

را این امر ها . در گزارشه استو با سنگ جدید مرمت شد
 :اندکردهگونه توجیه این

آوردن سنگ از  به دستها چون در مرمت این قسمت«
نزدیک بودن برگزاري  [به دلیل] معدن سیوند دشوار بود و نیز

ساله، از مصالح موجود در بازار شیراز  2500هاي مراسم جشن
شده در مرمت از جنس بردهکار استفاده شد. جنس سنگ به

ود شن زیاد در سنگ حجاري را ـسنگ قدیمی نبود و وج
نمود. و از طرفی براي یکنواخت کردن سنگ جدید وار میـدش

ون این سنگ، خوب رنگ را ناچار به رنگ کردن آن بودند و چ
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(تیلیا،  »ماندهاي سیاه در آن باقی میکرد لکهجذب نمی
1968 .( 

ها پس از ستوندر کاخ اختصاصی نیز نصب قلمه و شالی
استفاده از سنگ جدید  با هاآنهاي اولیه در محل اصلی بررسی

 ). 3 و 2 شکلصورت پذیرفت ( الزمهاي در قسمت

 

 
 هاستونحین نصب قلمه، کاخ اختصاصی .2 شکل

 

 
 ها پس از نصب قلمه و شالی ستون کاخ اختصاصی .3 شکل

 

تاالر هایشان در ستونستون روي ته افراشتن دو قطعه
 ۀبرجستنقش ۀپای ناقص هايقسمت بارعام و مرمتاصلی کاخ 

 با استفاده از شیوة ،در کاخ دروازه جدید سنگ انسان بالدار با
 مرمت آناستیلوزي صورت گرفت. 

دوران جمهوري اسالمی؛ دفتر فنی میراث فرهنگی مرودشت 

 (تخت جمشید) 

از انقالب اسالمی در  هاي حفاظتی و مرمتی پسفعالیت
هاي آرشیو به استناد گزارش آغاز شد. 1362پاسارگاد از سال 

مرکز اسناد و مدارك سازمان میراث فرهنگی، باتوجه به اینکه 
مانده در کاخ بارعام از باال ستون برجاي سنگ تنهامین تکهسو

یک ترك اساسی داشت و لغزیدن و فرو افتادن آن محتمل بود، 
سازي قطعات ستون، تعمیرات الزم قطعات ترین اقدام پیادهمهم
ها در محل اصلی گذاري و سوار کردن سنگشده، فوالدپیاده

  بوده است.

، ناقص هايقسمت ص کردنپس از مشخ اقدامات این در
 متمایز براي و شده جایگزین جمشید تخت سیاه هايسنگ

 هاآن سطح روي زنیهاشور، اصلی هايقسمت از هاکردن آن
 ).1و طرح  10تا 4 شکل( گرفته است صورت

 

 
 ةشدقطعات و وضعیت استتار کردنوضع موجود و کروکی فرم پیچ و مهره  .4شکل

 ها روي ستونپیچ

 

 
 ستونهاي سرتاسري قلمهفوالدگذاري گوده .5 شکل

 

 
 ستونهاشورزنی سنگ جدید پایه .6شکل
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 هاي جدید شالی گیري سنگجفت .7 شکل

 

 
 ستونگیري قطعات جدید با قلمهجفت .8 شکل

 

 
 ریزي قطعات جدیدنصب و دوغاب .9 شکل

 

 
اي ـهنصب قطعه راحل باال بردن وـده و مـشاي پیادهـهستونقلمه .10 شکل

 ستون کاخ بارعامقلمه

تاریخی پاسارگاد (بنیاد  ۀدوران مرمت مرکز پژوهشی مجموع

 پاسارگاد) ـ پژوهشی پارسه

بر اساس گزارش پایگاه میراث فرهنگی پاسارگاد اقدامات 
 تا 1383هاي آناستیلوزي طی سال از نوعمرمتی  ـ حفاظتی

هاي با سنگشامل مرمت پوشش بام آرامگاه کوروش  1387
ایجاد  براياي چلچلههاي دممعدن سیوند و استفاده از بست

نهایی آن با پارالوئید و  کردناتصاالت مورد نیاز و عایق 
 آرامگاه در سامی ةدور سیمانی تعمیرهاي همچنین پاکسازي

 شکلسیوند بوده است ( معدن هايسنگ با آن مرمت و کوروش
 ).13تا  11

 
 هاي سرتاسري در آنستون کاخ بارعام و محل ایجاد گودهمرمت سنگ شالی .1طرح 
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ها و قراردادن سنگ اي در محل اتصال سنگچلچلهاجراي بست دم .11شکل 

 ناقصهاي جدید در قسمت

 
ها و قراردادن سنگ اي در محل اتصال سنگچلچلهاجراي بست دم .12 شکل

 ناقصهاي جدید در قسمت

 
 1387آبان  ها با سنگ جدید، آرامگاه کوروش،آنهاي پیشین و مرمت پاکسازي مرمت .13 شکل

 
 
 

هاي معماري هاي آناستیلوزي در بازماندهنقد و بررسی مرمت

 محوطۀ میراث جهانی پاسارگاد 

هاي مرمتــی بــه شــیوة آناســتیلوزي فعالیتبررســی مجموعــه
ــانی پاســارگاد، نشــان می در محوطــۀ ــراث جه ــه می ــد ک ده

را، در ـهـا، براسـاس دانـش و تکنولـوژي زمـان اجـاین مرمت
دوره در دیگـر کشـورهاي مطـرح هاي هـمنمونـه بـا ایسهـمق

جهـــان، کیفیـــت اجرایـــی مطلـــوبی داشـــته اســـت. ایـــن 
ها باعـث شـده کـه ضـمن حفـظ آثـار معمـاري کهـن مرمت

گذشـته مـا نمایـان  این مـرز و بـوم، شـکوه و عظمـت تـاریخ

                                                           
هاي معماري تخت جمشید را متخصصان و کارشناسان پایگاه هاي اخیر بازماندهطی سال .1

هاي خود را در نشریۀ علمی میراث فرهنگی پارسه و پاسارگاد از این نظر بررسی و نتایج بررسی
 اند.منتشر کرده پارسهرسانی ـ پژوهشی و اطالع

ــه ــود و گنجین ــی و ش ــات علم ــراي مطالع هاي ارزشــمندي ب
ــار کارشناســان و پژوهشــگران حفاظــت و  تخصصــی در اختی

 مرمت آثار تاریخی قرار گیرد. 

هاي آناستیلوزي امروزه با گذشت بیش از سه دهه از مرمت
درکشورمان و مشخص شدن تاثیر عوامل محیطی ـ فیزیکی و 

ساختار این آثار، شرایطی به وجود آمده که شیمیایی بر 
مسئوالن و کارشناسان حوزة حفاظت و مرمت آثار تاریخی، 

ها را توانند این اقدامات را بررسی و نقاط قوت و ضعف آنمی
 1مشخص کنند. 
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هاي آناستیلوزي در مرحلۀ مطالعات اولیه نقد و بررسی مرمت

 (شناخت و طراحی)

و مرمتی  در هر اقدام حفاظتیترین مرحله نخستین و مهم
سازي اثر تاریخی و بررسی کامل به منظور شناخت و مستند

تر سپس تهیۀ طرح مرمتی است. هرچه این مطالعات جامع
 د بود. آمیزتر خواهباشد، اقدامات نهایی نیز موفقیت

 -1328اقدامات مرمتی تخت جمشید در دوران پهلوي 
ر اده از سیمان و بتن د، با توجه به متداول بودن استف1341

گیري تر با تکیه بر قالبهاي معماري سراسر جهان، بیشسازه
صورت  انـا سیمـاي فرسوده و فروریخته بـهازي بخشـو بازس

 گرفته است. مطالعات اولیه در زمینۀ شناخت مصالح مرمتیمی
ر تخت شده دو شیوة اجرا نیز بر اساس الگو و روش اعمال

 بوده و مستندات در زمینۀ چگونگی انجام دادن این جمشید
 جمشید و پاسارگاد موجود نیست.ها در آرشیو تختمرمت

بخش دیگري از اقدامات مرمتی دوران پهلوي را مؤسسۀ 
در  عهده داشته است.یی شرق میانه و دور( ایزمئو)  برایتالیا

 این دوره قبل از شروع مراحل اجرایی، مطالعات مقدماتی به
ها صورت نپذیرفته و از دانش و اطالعات قصد شناخت سنگ

راي شده است. البته دستورالعملی بتجربی استادکاران استفاده 
راي این ـز بر حسن اجـروهی نیـتدوین شده و گ مرمت

 اند.هاي مرمتی نظارت کردهفعالیت

ی از تعجیل به علت محدودیت ـاشـهرچند مشکالت ن
اله سبب شده ـس 2500هاي نـي جشزارـانی هنگام برگــزم
، از 1ورالعملــهاي بند پنجم دستهـرغم توصیود که به ـب

هاي اصیل بنا استفاده نشود، مصالح مناسب و هماهنگ با سنگ
وان نخستین دستورالعمل علمی ـعن ول بهــوجود این اص

 مرمت آناستیلوزي در خور توجه است. 

هوري ـدر دوران جموزي ـاي آناستیلـهرح اولیۀ مرمتـط
ها و وـوب در آرشیـورت مستند و مکتــص ز بهـالمی نیـاس

گونه رایی اینـول اجـوجود نیست؛ اما اصـاد مـمراکز اسن

                                                           
شده (مرمت آناستیلوزي): پس از بررسی هاي مفقودبه جاي سنگ استفاده از سنگ جدید .1

شده وجود قطعات جا که براي برپا نمودن بخش متالشیشده از آنآوري قطعات متالشیو جمع
هایی از معادن اصلی سنگ بنا از جنس و رنگ نزدیک به آن شده ضرورت داشت، سنگمفقود

است. وده ـان دستورالعمل دورة ایزمئو بـا، همـهمرمت
انند دوران ـوع سنگ نیز مـد تعیین نـات اولیه به قصـمطالع

ادکاران استوار بود. نکتۀ در خور هاي تجربی استقبل بر یافته
اسب، ـاي نامنـهها از سنگرمتــن است که در مــوجه ایـت

ده و ـریداري شـازار شیراز خــو از بـکه در دوران ایزمئ
ات رسیده بود، ـان به اثبـذشت زمـا با گـهناهمگونی آن

ـزودنی را از معادن باستانی هاي افاده نشد و سنگــاستف
 تهیه کردند.  سیوند

پس از این دوران و تشکیل مرکز پژوهشی پاسارگاد، به 
شناسی و هاي آسیبشناسی و تهیۀ طرحمقولۀ مطالعات سنگ
هاي اجرایی توجه بیشتري شد. این امر مرمتی و سپس برنامه

ولیه از یک سو به دلیل افزایش توجه به مقوله تکمیل مطالعات ا
دیگر به دلیل حساسیت  و سپس اقدامات اجرایی و از سوي

ویژة این محوطۀ فرهنگی ـ تاریخی پس از ثبت در فهرست 
 میراث جهانی بوده است. 

 هاي آناستیلوزي در مرحلۀ اجرایی نقد و بررسی مرمت

تحت نظر و مدیریت علی سامی در تخت  طی دوران پهلوي
 جمشید و پاسارگاد از سیمان به طور گسترده استفاده شد.

س از صدور منشور آتن صورت گرفت که در این اقدامات پ
ه هاي تاریخی مجاز شمردآن استفاده از سیمان و بتن در سازه

 این منشور چنین آمده است: 5شده و  در بند 

توان از فناوري و مصالح جدید بهره در کار مرمت می«
 ).1375(صمدي، » گرفت

ه ها)، نیز استفاددر فصل چهارم این منشور (مرمت یادمان
ویژه استفاده از بتن به شرح زیر تائید شده ز فناوري جدید و بها

 است: 

هاي مختلف مربوط به استفاده از کارشناسان گزارش«
هاي باستانی را بخشی یادمانمصالح جدید براي استحکام

برداري خردمندانه از تمام منابع در استماع نمودند. آنان بهره

ا همان ب را سنگ، ،شدههاي تطبیقی انجامبررسی آوردند و، با توجه به اسناد و مدارك ومی
هاي اصلی با تراش داده و به منظور متمایز شدن از قسمت مفقودشکل و فرم و اندازة قطعۀ 

 ).1968کردند (تیلیا، ها ایجاد میهاي مخصوص هاشورهاي موربی روي آنقلم
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آرمه را مورد تاکید  خصوص بتوناستفاده از فن جدید و به
قرار دادند. بنا به تصریح آنان، براي حفظ جنبه و ویژگی 

بخشی باید تا حد شده، این کار استحکامیادمان مرمت
امکان پنهان بماند. کارشناسان استفاده از مصالح جدید را 

خصوص در مواردي قابل قبول دانستند که این کار پرهیز به
ها به منظور صب مجدد آناز خطرات جدا کردن قطعات و ن

 ).1375(صمدي، » سازدحفاظت را ممکن 

هاي سیمانی به دلیل نداشتن هماهنگی اجراي مرمت
هاي فیزیکی و شیمیایی پذیري و بروز آسیببا اصل برگشت

ناشی از جذب رطوبت در ساختار سیمان، که به بروز پدیدة 
هاي اصلی بنا برشدن و افزایش ترك در ساختار سنگیخ

 شود، نادرست و ناکارآمد است.منجر می

ــال از مرمت ــت هفت س هاي در دوران ایزمئو، با گذش
سیمانی در اقدامات  صالح  سب بودن م سامی، نامنا دورة 
سیمان به کاربرد  ستفاده از  شخص و از این رو ا مرمتی م

ندي ما مهمدر مالت و درزب حدود شـــد؛ ا ترین ایراد ها م
کاربرد ســنگ نامناســب بوده اســت  ن دورهها در ایمرمت

 ).15و  14(شکل 
سازي اقدامات مرمتی به طور در این دوره به مستند

هاي مرمتی ایزمئو درقالب ویژه توجه و مجموعه گزارش
جمشید و دیگر اماکن بررسی و مرمت در تختکتاب 

، با وجود اینکه بخش منتشرشدهچاپ و  باستانی فارس
هاي تخت جمشید است متعمدة مطالب آن مربوط به مر

صورت محدود به اقدامات مرمتی پاسارگاد پرداخته، و به 
 از منابع مستند در این زمینه است.

در دوران جمهوري اسالمی به دلیل شرایط خاص 
 هاي مرمتی بهسیاسی کشور و بروز جنگ تحمیلی فعالیت

ترین صورت پراکنده و ناپیوسته انجام شده است. از مهم
ي اقدامات مرمتی در این دوران به حداقل رساندن هاویژگی

هاي تاریخی هاي فرسوده سنگمیزان برش و حذف قسمت
شده قطعات هاي آناستیلوزي بوده و سعی میدر مرمت

اصلی به شکل ارگانیک بریده و سپس قطعات افزودنی با 
 ها هماهنگ شود.آن

بخشی اي که به آن توجه شده، استحکامدیگر مقوله
هاي موجود، زارشـاس گـدیده است. بر است آسیبقطعا

دیده هاي آسیبهاي مرمتی قسمتدرحین فعالیت
بخشی و سپس سیمان استحکامـ پاکسازي و با مالت ماسه 

 شده است. ها افزوده میقطعات جدید به آن

 معدن سیوند، معدن باستانی سنگ استفاده از سنگ
هاي پس از بررسیاصیل بناهاي پاسارگاد که اکنون نیز 

ترین سنگ شناختی مشخص شده بهترین و هماهنگسنگ
هاي آناستیلوزي هاي ناقص در مرمتبراي پرکردن قسمت

هاي آناستیلوزي هاي در خور توجه مرمتاست، از ویژگی
 این دوران است. 

سازي، ترین اقدام مرمتی در این دوران پیادهمهم
بارعام است. این  برپایی ستون کاخبخشی و بازاستحکام

هاي فرد و درخور توجه مرمتهاي منحصربهمرمت از نمونه
آید، با وجود این آناستیلوزي درکشورمان به شمار می

 هااشکاالتی نیز در نوع مصالح کاربردي و شیوة اجراي آن
هاي شود. ازجمله در مرمت این ستون سنگمشاهده می

ار دارند، رنگ که درجوار یکدیگر قر ،شدهاستفاده جدید
اند. یکسانی نداشته و از دو قطعه سنگ متفاوت جدا شده

حال آنکه در مرمت این قسمت باید از سنگ یکپارچه 
شد. البته دلیل این امر کمبود سنگ یکپارچه استفاده می

هاي مالی و اعتباري آن زمان بوده است. و محدودیت
 همچنین براي استفاده بیشتر از سنگ اصلی، بخشی از

ستون با سیمان و بقیۀ آن با سنگ سنگ فرسودة شالی
 جدید مرمت شده است. 

م ـرغهاي آن دوران، بهرمتـا گذشت بیست سال از مـب
شده کیفیت ها، بخش هاي مرمتیی در اجراي آنهاوقفه

 ).17و  16مطلوبی دارند. (شکل
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 ستون کاخ اختصاصی. کاربرد سنگ نامناسب در مرمت شالی14شکل 

 

 
 . کاربرد سنگ نامناسب در مرمت زیرستون کاخ اختصاصی15شکل 

 

ده ولی ـاي مرمتی نیز مستند شـهن دوره فعالیتـدر ای
این  هاي مختصرگزارشه است. در منتشرنشدکنون تا
ها محدود و صرفاً از قدامات مرمتی که دسترسی به آنا

طریق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی و پایگاه پژوهشی 
پذیر است نیز صرفاً به شرح رئوس اجرایی، پاسارگاد امکان

و چگونگی کاربرد مصالح،  بدون تشریح نحوة اجرا
دي عکس اند. مستندات تصویري نیز محدود به تعداپرداخته

 سفید است که امکان مقایسه و بررسی را محدود کند.وسیاه

طی اقدامات مرمتی مرکز پژوهشی مجموعۀ تاریخی 
اختی، بهترین و ـشنهاي سنگاس بررسیـر اسـب پاسارگاد،

ترین نوع سنگ (سنگ معدن سیوند)، براي مرمت بام شبیه

هاي آرامگاه کوروش انتخاب و در مرمت از بست
اي، هماهنگ با شیوة اجراي دوران هخامنشی، چلچلهدم

 استفاده شده است.

 

 
 1370. ضلع شمالی ستون پس از مرمت، سال 16شکل 

 

گزارش آن سازي صورت گرفته و ها مستندمرمتدر این 
است. اطالعات  منتشرشدهساله 6در قالب گزارش عملکرد 

این گزارش به شرح کلی این اقدامات با تصاویر اندك 
دها بر ـترین نقدود است. از مهمـشکل) مح 6اً ـ(مجموع

سازي و ارائه هاي آناستیلوزي در مراحل مستندمرمت
است، که شرح اقدامات بدون تصاویر  هاي مرمتی اینگزارش

جزئیات و نحوة مرمت  کامل (قبل و پس از مرمت) و کروکی
و تشریح جزئیات اجرایی است. این اطالعات کلی، در قالب 
رئوس اقدامات اجرایی بدون تشریح جزئیات، زمان دقیق 

ها، مواد و مصالح اجرایی (درصد ترکیبات و اجراي مرمت
مستندات تصویري، براي محققان و نحوة اجرا)، نقشه و 

خوبی اقدامات تواند بهکارشناسان کافی نیست و نمی
  .کندگرفته را معرفی صورت
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 1387ضلع شمالی ستون کاخ بارعام، سال  .17شکل 

 

 هاي آناستیلوزي پس از اجرا نقد و بررسی مرمت

هاي ویژه مرمتاتمام مراحل اجراي هرگونه فعالیت مرمتی به
مدت حقیقت آغاز پایش، کنترل و حفاظت بلندلوزي، درآناستی

است. توجه به امر پایش پس از اقدامات مرمتی ضمن رفع نقاط 
 کند. ها جلوگیري میضعف اجراي مرمت، از گسترش آسیب

هاي آناستیلوزي شده بر مرمتهاي واردبخشی از آسیب
توجهی به پایش و حفاظت مجموعۀ پاسارگاد نیز ناشی از کم

ها در ترین آسیبترین و شایعمدام از آثار است. ازجمله مهم
هاي فیزیکی هاي آناستیلوزي بناهاي مجموعه آسیبمرمت

ناشی از عملکرد عوامل محیطی همچون رطوبت ناشی از 
نزوالت جوي، تغییر درجۀ حرارت محیط و گرم و سرد شدن 

وامل ها عها و عوامل بیولوژیک است. در این آسیبمتوالی سنگ
شده را سست و رسان ساختار سنگ اصلی و افزودهآسیب
پاشیدگی و تخریب هممرور به ازکند و بهپذیر میآسیب

 شود.شده منجر میساختارهاي مرمت

بخشی رسان و حفاظت و استحکامکنترل این عوامل آسیب
ان گذشته، ـی سالیـایش)، طـده (پـدیبـاي آسیـهقسمت

شده را کنترل و حتی متوقف کند، واردهاي توانسته آسیبمی
ه چندان توجهی نشده و سرعت که متأسفانه به این مسئل

 افزایش یافته است. تخریب

هاي شده در مرمتهاي استفادهاز آنجا که سنگ
شناختی به دست آمده و هاي باستاناز کاوش آناستیلوزي

به صورت  ،هاي خاك مدفون بودهسالیان متمادي زیر الیه
و استفاده از  استهاي فیزیکی بالقوه مستعد جذب انواع آسیب

هاي ها بدون اجراي الیۀ محافظ در برابر آسیباین سنگ
هاي سطحی به مرور ها و آسیبفیزیکی باعث گسترش ترك

ها شده است. استفاده از پذیري ساختار سنگزمان و آسیب
 هاي سطحی،الیه بخشیضمن استحکام ،اندود مناسبی که

مقاوم کند و در عین حال رنگ  سنگ را در برابر عوامل محیطی
آن با رنگ اصلی سنگ همخوان باشد و امکان تنفس هم براي 

ات ـمدت این قطعآن ایجاد کند، نقش مؤثري در حفاظت بلند
گیري از بخش و بهرهامـواد استحکـررسی مـدیده دارد. بآسیب

 اي راهگشاست. چنین مادهاي در تهیۀ رشتهمطالعات میان

طراحی طرح جامع مرمتی، که در آن نوع مصالح، نحوة اجرا 
هاي هاي مرمتی مشخص باشد، اجراي مرمتو اولویت

یر صحیح هدایت خواهد کرد به آناستیلوزي مجموعه را در مس
اي که با تغییر کارشناسان و مجریان عملیات مرمتی و گونه

روند و نحوة اجراي این  توقف در مراحل اجرا تغییري در
 اقدامات صورت نپذیرد. 

 نگرش نو به مرمت آناستیلوزي  

آورد بودن مصالح هوایی و بوموبا توجه به شرایط اقلیمی و آب
خصوص در معماري پس از اسالم کاربرد در معماري ایرانی به

 آنچه تر از سنگ است. از این رو با توجه بهآجر بسیار گسترده
در مواردي  ه،در بخش تعاریف و مفاهیم مرمت آناستیلوزي آمد

مرمت ساختارهاي آجري نیز از این شیوه مرمتی براي توان می
هاي آجري را هایی از این نگرش در مرمت سازهبهره برد. نمونه

نامۀ کارشناسی توان در دو نمونۀ خاص دید که هر دو پایانمی
اریخی به راهنمایی شادروان ارشد رشتۀ مرمت واحیاء بناهاي ت

 .  است زادة شیرازياهللادکتر باقر آیت
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نخستین نمونه مربوط به بناي مسجدي به نام 
است. این مسجد با آهک  1مزگِت در استان گیالناسپی
اش به مسجد شده و به دلیل رنگ سفید یکپارچه اندود

مزگِت معروف است. این بنا سفید و به زبان تالشی اسپی
الً متعلق به دورة ایلخانی بوده و بر اثر جاري شدن احتما

 سیل فروریخته است.

فرد با توجه به ارزش تاریخی و معماري بنا و منحصربه«
ر بودن این بنا و وجود تعداد زیادي از قطعات بزرگ و مؤث

گذارد بهتر است ا میـکه اطالعات زیادي از بنا در اختیار م
مرمت و بازسازي شود  این مسجد ةشدهاي تخریبتا بخش

 و براي این کار روش آناستیلوز مد نظر قرار گیرد.

مسجد را توان شده میبا کمک قطعات آجري پیدا 
توان در سر جاي خود شده را میبازسازي کرد. قطعات پیدا

ها و هاي مفقود را ساخت. براي ساخت قوسنهاد و بخش
ها طاق ها وها، ابتدا باید قالب مناسبی براي قوساقط

ساخت و داربست محکمی را تهیه کرد و سپس قطعات 
موجود را در سرجایش گذاشت و فضاهاي باقیمانده را 
بازسازي کرد. براي اتصال بهتر این قطعات بهتر است که 

متري سانتی10اي در سقف ساخت. این دال دال بتن آرمه
تواند از باال توسط میل مهارهایی که از آن بیرون آمده می

شده را گرفته و باعث یکپارچگی کامل طعات جایگذاريق
ساز (که جاي شده به هم و به قطعات تازهقطعات جایگذاري

ات ـتوان قطعگیرند) شود. یعنی میقطعات مفقود قرار می
پایل) به دال اتور و مالت مناسب (میکروـود را با آرمـوجـم

، )؛ (کشاورز خالقی19و  18(شکل  »مزبور متصل کرد...
اختصاص  2میل ورامیننیز به تپه بررسی دومین ).1383

شدة یافته است. در این بنا نیز که به لحاظ قطعات تخریب
یکپارچۀ آجري مشابه نمونۀ پیشین است، روش مرمتی 
پیشنهادي استفاده از مرمت آناستیلوزي بوده و براي اجرا 

 ): 2ها مراحل اجرایی زیر پیشنهاد شده است (طرح در رواق

                                                           
روستاي دیناچال در پارك سر و شهر به تالش بعد از شهر پرهجادة رضوان 25کیلومتر  .1

 متري رودخانۀ سیالبی دیناچال. 70کیلومتري درون پارك،  5/1جنگلی درستکار، 

 
رمت میل به شیوة مها در تپهبعدي از نحوة اجراي مرمت رواق. طرح سه2طرح 

 آناستیلوزي

جایی کامًال هرکدام از قطعات باید پیش از جابه« −
پاکسازي گردند و عوارض پیرامونشان تا حد ممکن حذف 

 گردند.

ها از ها و شیارهاي موجود روي سطوح آنسپس ترك −
هاي مخصوص مرمت رزینذرات ریز تخلیه و به وسیلۀ 

  گچ ترمیم گردند تا یکپارچگی قطعه هر چه بیشتر گردد.

پذیرند و سطوح شکسته و ناصاف قطعه بسیار آسیب −
 آسیب از این نقاط امکان سرایت به عمق قطعه را دارد.

 نیم شدن قطعه بایدبراي جلوگیري از اتفاقاتی نظیر دو
اي تقویت اي این سطوح به وسیلۀ پرکنندهحالت دندانه

شود که عالوه بر خواص باربري مناسب، پیوستگی خوبی 
هاي ترتیب در قسمتایننیز با قطعه برقرار نماید. به

هد مذکور با استفاده از مالت گچ اقدام الزم به عمل خوا
متر روي سانتی 7اي به ضخامت ترتیب که الیهاینآمد. به

ه براي گیرد تا سطحی صاف و آمادسطح مذکور قرار می
 پذیرش بار به وجود آید. 

اي بزرگ در کیلومتري جنوب شرقی شهر ري به سمت ورامین بر باالي تپه 12حدود  .2
ر نو واقع است. این بنا از آثار ساسانیان در شهر ري و به احتمال آتشگاه بهرام گوروستاي قلعه

 بوده است. 
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 د از نصب باید به وسیلۀ همین الیۀسطوح اتکاي قطعه بع −
گیري قطعه در زوایاي گچ ایجاد گردند. در حالت قرار

اصلی خود، سطح زیرین قطعه باید کامًال صاف و افقی 
شده باشد تا شرایط براي استقرار قطعه روي سکوي آماده

ایط نصب نیز باید با شرمهیا باشد. سطح اتکاي دیگر 
 د. قطعه تنظیم شده باش

اي احاطه خواهد شد. در مرحلۀ بعد قطعه به وسیلۀ پارچه −
این پارچه به منظور جلوگیري از چسبیدن قالب و 

 نقل به قطعه به کار رفته است. وملزومات سیستم حمل

قطعه به وسیلۀ الیۀ قطور گچ، که با استفاده از الیاف  −
ت کششی باال تقویت شده است، احاطه مصنوعی با مقاوم

گردد. ضخامت این الیه با توجه به وزن و شکل قطعه می
تعیین خواهد شد. این الیه به وسیلۀ ساختار فلزي باربر 

 »ملزومات حمل به آن متصل خواهد شداحاطه و 
 ). 1384(مقدادیان، 

 

میراث  ۀهاي آناستیلوزي در محوطمرمت در موردرهنمودهایی 

 جهانی پاسارگاد 

هاي مدون از اقدامات مرمتی در گزارش مستندات و .1
که  استسال اخیر منابع بسیار ارزشمندي  30پاسارگاد طی

اقدامات مرمتی  به بهبودها تحلیل، بررسی و نقد علمی آن
گونه مدارك در با توجه به کمبود اینکند. کمک میآینده 

سازمان میراث فرهنگی، مراکز اسناد و مدارك علمی 
، از دستی و گردشگري و مراکز علمی و دانشگاهیصنایع

و سپس تدوین آوري اسناد و مدارك ترین اقدامات گردمهم
  ست.هاو انتشار آن

حفاظت از محوطۀ میراث طرح جامع در ضروري است  .2
هاي هاي آناستیلوزي در بازماندهجهانی پاسارگاد، به مرمت

اجرایی، با همکاري  وجه ویژه و همۀ اقداماتمعماري موجود ت
تفصیل طراحی به داراي صالحیت و تجربه گروه کارشناسی

در مراجع علمی پروژة میراث  . پس از تصویب این طرحشود
طرح این هر گونه اقدام مرمتی باید بر اساس جهانی پاسارگاد، 

 صورت پذیرد.

ی، ختشنای و سنگختشنازمین هايبررسیبراساس نتایج  .3
در  ناقص شدههاي سمتپر کردن ق برايترین سنگ مناسب
سنگ معدن سیوند است که پاسارگاد،  هاي آناستیلوزيمرمت
اند. لذا تا زمانی که استخراج شده جاآنهاي اصلی نیز از سنگ

مصالح به یافتن ، جدیدوري اجدید و دانش و فن هايبررسی
هاي سنگ در قسمتاز این  منجر نشده، الزم استتر مناسب

 . استفاده شودهاي آناستیلوزي مرمت مذکور در

هاي کهن در ایجاد اتصاالت قطعات به منظور احیاي روش .4
هاي مصالح قدیمی اي) باید ویژگیچلچلههاي دمسنگی (بست

هاي ها اعم از فوالد و سرب با آزمایشکاربردي در این قسمت
اسی تولید و ـشنویژه فنبهایی و ـشیمیایی و فیزیکی شناس

ها بررسی شود، تا بر اساس نتایج حاصل شناسی اجراي آنفن
ها، مصالح جدید کاربردي از جمیع جهات از این بررسی

 د. با خصوصیات مواد اصلی داشته باش هماهنگی الزم را

این  بسیار مهم است.کاخ  اطراف هايستونقلمهحفاظت از  .5
و  هحالت عمودي افراشته شده بودها که در گذشته به سنگ

گذاشته، یکسان بر ساختارشان تأثیر میحیطی بهعوامل م
و شرایط  صورت افقی روي زمین قرار گرفتههاست به سال

ها متفاوت است و تأثیر عوامل محیطی سطح فوقانی و زیرین آن
رسان نیز نوعی عدم تعادل بین این دو سطح ایجاد کرده آسیب
هنري  ـهاي تاریخی دارا بودن ارزش دلیلبه د این وجو با است.

وضعیت این قطعات پس  وها حراست باید به نحو مناسب از آن
از اقدامات حفاظتی اولیه و مستندسازي و مطالعات 

ها بررسی شود، تا در آینده آزمایشگاهی با هدف بازایستانی آن
 اده کرد. هاي آناستیلوزي استفها براي اجراي مرمتبتوان از آن

باعث که  ،هاي مرمتیوصلهشدة خالی حفاظت از محل براي .6
، باید ضمن مطالعات شدهها در ساختار سنگ گسترش آسیب

مناسبی شناسایی شود که ضمن هماهنگی  ةآزمایشگاهی ماد
 . نیز باشدپذیر با ساختار سنگ اصلی، بازگشت

مرمتی هاي حفاظتی ـ ترین پروژهترین و کاملحتی دقیق .7
بدون حضور مجریان با صالحیت علمی و اخالقی به نتیجه 

هاي آناستیلوزي در سی سال اخیر در پارسه رسد و مرمتنمی
بخشی آثار سنگی در سراسر هاي نجاتو پاسارگاد و دیگر پروژه
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اي انجام شده که کشور به همت استادکاران زبده و باتجربه
شوند. متأسفانه میبخشی از میراث انسانی کشورمان محسوب 

از تعداد این استادکاران کاسته شده و ضروري است نیروهاي 
جوان تحت نظر آنان تعلیم ببینند، تربیت شوند و کارورزي 

هاي براي مرمتنیروي متخصص و کارآزموده کنند تا از نظر 
 آناستیلوزي در آینده دچار مشکل نشویم. 

انی پاسارگاد پروژة میراث جهکمیتۀ راهبري (راهبردي) . 8
هاي علمی تجربه در زمینهمتشکل از کارشناسان زبده و با

اقدامات علمی ـ تحقیقاتی و اجرایی  و همۀ مرتبط است
این پروژه باید مورد تأیید و تصویب این کمیته قرار گیرد. 
مصوبات کمیتۀ راهبري نیز باید در شوراي فنی معاونت 

دستی و ایعمیراث فرهنگی ِسازمان میراث فرهنگی، صن
گردشگري کشور بررسی و تصویب نهایی شود. پس از 

ها قابلیت اجرایی خواهد تصویب شوراي فنی این طرح
 یافت.  

 پیشنهادهاي اجرایی 

که حداکثر قطعات زمانی مجاز است مرمت آناستیلوزي . 1
ته به استفاده از قطعات افزودنی داش محدود و نیازبوده موجود 

مرمت  د کافی براي اجرایی کردنباشیم و همچنین شواه
دات تاریخی آناستیلوزي بر روي قطعات وجود داشته و مستن

 د . نیز موید این امر باش

 هايترین مراحل در مرمتاز آنجا که نخستین و از مهم .2
قطعات اصلی اثر است، باید  یافتنیابی و آناستیلوزي، پاره

جوي وجستبه منظور تاریخی  ۀپیرامون بنا و محوط
گیري از نیروهاي . بهرهشودقطعات اصلی بازبینی و کاوش 
و سابقۀ اثر و منطقه  ازمحلی که شناخت بیشتري 

 ،دارندشده  قبل از تشکیل نهادهاي رسمی مداخالت انجام
افراد محلی مصالح  ست. در موارديدر این مرحله راهگشا

 محوطۀ تاریخی را به محل زندگی خود برده وموجود در 
اند، به این دلیل با استفاده کردهسازهایشان وختدر سا
پیرامون هاي بومی جو در روستاها و سکونتگاهوجست

توان شواهدي از وجود این قطعات نیز میمحوطۀ تاریخی 
  .یافت تاریخی

ویژه ههرگونه عملیات مرمتی و ب ترین اقدام قبل ازمهم .3
سازي وضع موجود قطعات و ثبت و مستند مرمت آناستیلوزي،
گیري است. لذا ضروري است با بهرهدر محل اجزاي برجامانده 

مستندسازي نوین ازجمله تهیۀ امکانات و تجهیزات  همۀاز 
اسکن رامتري، ـوگـفتی دستی، عکس و فیلم، ـنقشه، کروک

ثبت و  را وضع موجود قطعات برداري با لیزربعدي و نقشهسه
 . کردمستند 

زمان در معرض  طولشده در ا که قطعات شناساییاز آنج .4
ها و اتخاذ آسیب ، شناخت اینداشته هاي گوناگون قرارآسیب

ضروري  بسیار مرمت جایی وجابهها قبل ازرفع آن برايتدابیري 
پس از بررسی و شناسایی عوامل را باید ها آسیب همۀاست. 
 ونگاري مستند آسیب ۀرسان و نوع آسیب در نقشآسیب

تفصیل در قالب طرح مطالعاتی ها را نیز بهراهکارهاي رفع آن
 شناسی تدوین کرد.آسیب

را قطعات اصلی  ةدیدهاي آسیبقسمتنباید تا حد ممکن . 5
و  هابا استفاده از رزینها را، کرد. بلکه باید این قسمتحذف 

ها را مراکز بخشی تقویت کرد که کاربرد آنمواد استحکام
این  حفظچنانچه  کند.صالح تأیید میتحقیقاتی ذيپژوهشی و 

 ها موجب ایجاد و گسترش آسیب در قطعه مورد نظرقسمت
 حذفسازي پس از مستند دیدهد، الزم است قسمت آسیبشو

 به جاي آن قرار گیرد. جدید  ۀو قطع شود

رو هاي روببا کمبود قطعهمرمت آناستیلوزي چنانچه در حین  .6
با استناد  توانر در ایستایی سازه دارد، میثؤشویم که نقش م

رنگ، ترین مصالح را از نظر اي از جنس شبیهقطعهبه شواهد 
بافت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (حاصل از مطالعات 

افزوده  ۀ. قطعقرار دادقسمت مورد نظر  به جايآزمایشگاهی) 
 بنابراین الزم است برقابل تشخیص باشد.  قطعۀ اصلیباید از 

این قسمت را از قطعات اساس شیوة مورد تأیید مراجع علمی، 
 . کرداصلی متمایز 

استفاده در  ترین سنگ به منظورهماهنگ براي تشخیص .7
در اسناد و مکتوبات  جووباید با جست هاي ناقصقسمت

تاریخی و همچنین مطالعات محلی و بومی، معدن استخراج 
  .کردشناسایی  را سنگ مناسب
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شدة یک قطعه اصلی در عناصري هاي جدادر وصالی قطعه .8
هاي ، مصالح و روشباید از موادکه نیاز به بازایستانی دارد، 

ها که قبالً آزمون و سنجش و کارآیی آن کرداستفاده  اجرایی
 ستبه این منظور الزم ا از نظر مراجع علمی تایید شده باشد.

 ،پلیمر ،زیکفی ،اي شیمیـهرشته متخصصاناز  روهیـگ
الح شناسایی و کاربرد مص ۀ.. مطالعاتی در زمین. شناسی وزمین

 استفاده به قصدها بخشو استحکام ویژه مالت، رزینمناسب به
 هاي آناستیلوزي انجام دهند. در مرمت

در  نیازمند بررسیانتخاب مصالح مناسب در اتصاالت  .9
 ةدر سازچگونگی ایجاد اتصاالت  به قصد مشخص شدنمحوطه 
ویژه هاي سنتی و اصیل، بهتا زمانی که روش .استتاریخی 

این  اي، کارایی الزم را دارد بایدچلچلههاي دماستفاده از بست
 د. ها در ایجاد اتصاالت احیا شوشیوه

چنانچه ناکارآمد  1)10تبصره: به استناد منشور ونیز (مادة 
بودن اتصاالت سنتی پیشین را گروه کارشناسی تأیید کند، 
مطالعات جامعی براي انتخاب مواد و مصالح مناسب براي 

مشخص شدن  ازپسشود. ایجاد اتصاالت کارآمد الزم می
مصالح  اینیی اهاي کیفی و تسریعی، کاربا آزمایش، مصالح

 هپس از تأیید استفاد .شودمیانتخاب  هاآنبهترین سنجیده و 
ها در اتصاالت توان از آناز این مصالح در مراجع علمی می

 استفاده کرد. 

ا آناستیلوزي، بمراحل اجراي مرمت ، مطالعات این از پس .10
هاي اجرایی به همراه جزئیات اتصاالت و نقشهاستفاده از 

 .شودمیطراحی  ،چگونگی اجرا

هاي رشته متخصصانطرح از دانش  براي تهیۀ این :1 ةتبصر 
کامپیوتر  و شناسیري، سازه، زمینویژه مرمت، معمامرتبط به

 شود. می استفاده

با  ،سازهقطعات و کل  میزان مقاومت و ایستایی :2 ةتبصر
هاي افزاربعدي و تحلیل نیروها با استفاده از نرمساخت طرح سه

 شود. میبررسی و سنجیده  ،گرتحلیل

                                                           
توان با استفاده بخشی یادمان را میکافی دانسته نشود، استحکامدر شرایطی که فنون سنتی .1

ها را نشان داده و هاي علمی، کارآیی آناز فنون جدید حفاظت و ساخت انجام داد، که بررسی
 عمل هم ثابت شده باشد.این کارایی در

 هاي حفاظتیپیشنهاد

با اتمام مراحل اجرایی پروژة مرمت آناستیلوزي، اقدامات . 1
مدت با عنوان مراقبت و هاي بلندویژه حفاظتحفاظتی و به

ا نباید مرمت شود؛ لذنگهداري و پایش این آثار آغاز می
شده دانست و الزم است مداخالت آناستیلوزي را تمام

پایش شود. حفاظتی ـ مرمتی به طور مرتب سنجش و 
مدت اي منظم و بلندجویی این اقدامات بر اساس برنامهپی

هاي ها و ضعفشود تا با بررسی و شناسایی قوتسبب می
طرف ده و نقد علمی، اشکاالت موجود برشهاي انجاممرمت

هاي و محاسن اجرایی، در آینده تقویت شود و کیفیت مرمت
 آناستیلوزي ارتقا یابد. 

ان بر ـرسوامل مخرب و آسیبـرل تأثیر عـد کنتـبه قص. 2
ها مرمت آناستیلوزي صورت گرفته، هایی که بر روي آنسازه

هاي حفاظتی صورت الزم است بررسی عمومی دربارة پوشش
گریز، هاي آببخشها و استحکامپذیرد. تاکنون رزین

اند اما نتایج حاصل در چهارچوب سنجش و مطالعه شده
 رار نگرفته لذا الزم است در زمینۀدستورالعمل اجرایی ق
هاي هر محوطه، با در نظر گرفتن حفاظت عمومی سنگ

هاي الزم انجام شود. ژوهششرایط خاص اقلیمی منطقه، پ
از ها باید پس شدة حاصل از این پژوهشمواد شناسایی

هاي آزمایشگاهی، مورد هاي متعدد بر روي نمونهایشـآزم
 د و مجوز کاربرد در اقداماتتأیید مراجع علمی قرار گیر

راستا بودن این رمتی را کسب کند. همـاظتی ـ مـحف
مطالعات با تجارب جهانی و تبادل اطالعات با متخصصان 

، در این ها و آثار تاریخی مشابهکشورهاي داراي محوطه
  زمینه مؤثر خواهد بود.

هاي حفاظت مستمر و پایش آثار در محوطه اهمیتنظر به . 3
 درست زم اال ،هاي میراث جهانیویژه محوطهبه ،تاریخی
ها سنجش آنو وضعیت آثار در محل ثبت  ساالنه،هاي گزارش
 . (پایش) ممکن شود مدتدر دراز
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 سپاسگزاري 
ین پژوهش با مساعدت دکتر محمدحسن طالبیان مدیریت ا

پارسه و پاسارگاد و راهنمایی آقاي محمدحسن  ةوقت پروژ
 پاسارگاد پایگاه محترم صمیمانۀ کارکنان کاريراهساز و هم

 رضاآقایان حمید و صمیمی و فاطمه ها فرزانه گرامیخانم
در زمینۀ ارائۀ مدارك و اطالعات  کردشولیو فرهاد زارعی کرمی

د ندانبر خود الزم میگان مورد نیاز محقق شده است؛ نگارند
 د. نرا از این بزرگواران اعالم کن مراتب سپاس خود
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 1چکیده 

استفاده هاي اخیر تولید مواد پلیمري سنتزي در دهه افزایشبا 
گوناگون میراث  انواعبخشی از این مواد در حفاظت و استحکام

افزایش یافته است.  ،هاي تاریخیسنگ ازجمله ،فرهنگی
 استو آلکوکسی سیالن و کامپوزیت  این مواد آکریلیک ۀازجمل

بخشی و درمان و مرمت در استحکام طور گستردهکه به 
رود. آلکوکسی شده به کار میهاي هوازده و تخریبسنگ

 ءبخشی و آبرانی و جزویژگی استحکام ةکنندمینأت سیالن
بخشی و چسبندگی ویژگی استحکام ةکنندمینأآکریلیکی ت

 البته در عین حالهایی است. الزم براي درمان چنین سنگ
ین اثرات منفی بر آثار داشته باشند و از ا ممکن استاین مواد 

بوده که با استفاده از ن آرو تالش محققان این حوزه بر 
ها و دانش روز مانند فناوري نانو عوارض جانبی این مواد فناوري

را افزایش دهند. در این  هاآنرا به حداقل برسانند و کارایی 
سیالن/  مپوزیت آکریلیک/تحقیق با سنتز دو نمونه نانوکا

بخشی نوعی از امـذرات رس کارایی این مواد در استحکنانو
میراث جهانی  محوطۀرفته در کاررنگ بههسنگ آهک سیا

اهی مقاومت هاي آزمایشگدر بررسی .شد بررسی پاسارگاد
شاخص تغییر  عنوان به، و جذب آب فشاري، مورفولوژي سطح

از میکروسکوپ  وکیفیت سنگ قبل و بعد از درمان انتخاب 
)، سنجش زاویه تماس و تعیین مقاومت SEMالکترونی (

ها بررسینظر استفاده شد.  خواص موردفشاري براي بررسی 
هاي آکریلیک/ سیالن/ استفاده از نانوکامپوزیتنشان داد که 

نانوذرات رس، در بهبود مقاومت فشاري و آبرانی سطح سنگ 

                                                           
 کارشناس ارشد مرمت اشیاء *

 معماري، عضو هیئت علمی دانشکدة میراثدکتري **

نانوکامپوزیت که . مشخص شد استموثر  مشهوديبه شکل 
مقاومت فشاري  نظر ازلعاب آکریلیکی/ سیالن/ نانوذرات رس، 

 ازبهتر  درصد 9/6نشده و سنگ درمانهتر از ب درصد 9/3
 2/1 شدهتماس سنگ درمان ۀیکامپوزیت خود و از نظر زاو

 ازبهتر درصد  17/0و نشده بهتر از سنگ درمان درصد
 B72خود عمل کرده است. نانوکامپوزیت پارالوئید  یتکامپوز

بهتر  درصد 3/2مقاومت فشاري  نظر ازسیالن/ نانوذرات رس،  /
و از از کامپوزیت خود بهتر درصد  7/4 ،نشدهدرمان از سنگ
 49/0و نشده بهتر از سنگ درماندرصد  9/1تماس  ۀینظر زاو
 عمل کرده است.از کامپوزیت خود  بهتردرصد 

پاسارگاد، سنگ آهک، نانوکامپوزیت، واژگان کلیدي: 

 بخشی.استحکام

 مقدمه 

در  ،نخستین پایتخت هخامنشیان ،تاریخی پاسارگاد ۀمحوط
جمشید قرار دارد و  پنجمین استان فارس و در نزدیکی تخت

در فهرست میراث جهانی  ،1383در سال است که، اثر ایران 
هاي معماري اي از بازماندهثبت شده است. این اثر مجموعه

وع ـیک ن ازجملهآن از چند نوع سنگ  ةدـاست که قسمت عم
مل محیطی اثر عوا بررنگ آهکی ساخته شده که سنگ سیاه

رطوبت دچار آسیب فراوان شده است. براي حفاظت  مخصوصاً
ثیر عوامل محیطی و درونی أکه تحت ت ،هاي تاریخیاز سنگ
هاي حفاظتی و روش ،شوندو فرسوده می بینندمیآسیب 
بخشی است. استحکام استفاده شدهپیشنهاد و  گوناگوندرمانی 

 دکتري پلیمر، عضو هیئت علمی دانشکدة پلیمر دانشگاه امیرکبیر ***

 دانشجوي دکتري مرمت، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ****
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ها ترین روشمتداولبا مواد شیمیایی و پلیمرها از نخستین و 
دیده و کند کردن روند براي تثبیت وضعیت سنگ آسیب

فرسودگی آن است. در این مورد شناخت سیستم پلیمري و 
هاي سنگ موردنظر الزم است. ضمن همچنین آگاهی از ویژگی

 اد برخیـبراي ایجاوري نانو ـهاي فناز توانمندي توانمیآن که 
 .استفاده کردبخشی سنگ هاي مورد نظر در استحکامویژگی

 هوازدگی سنگ آهک سیاه پاسارگاد

بستگی دارد:  عاملدوام و پایداري سنگ اساساً به دو 
 ی آن و محیطی کهشناختساختار داخلی سنگ و ترکیب کانی

. کنش متقابل این دو عامل درونی و گذاردمیسنگ تاثیر  بر
را زمان کمیت و کیفیت روند فرسودگی سنگ  طولبیرونی در 
 توان بررسیمیاز دو جنبه  راکند. فرسودگی سنگ تعیین می

(شامل  رسانآسیب فرایندهاي و رسانعوامل آسیب :کرد
عوامل  شیمیایی) و اثراتهاي مکانیکی، فیزیکی و فرایند
شناسایی  در زمینۀ . تحقیقاترسان بر ساختار سنگآسیب

پاسارگاد  ۀها در محوطرسان و فرسودگی سنگعوامل آسیب
ی که هر سه نوع فرایند هوازدگی فیزیکی، شیمیای دهدنشان می

 باعثو بیولوژیک، با درجات مختلف و طی زمانی طوالنی 
هاي . در بررسی آسیبشده استفرسایش آثار این مجموعه 

 الزم است: چند نکته توجه به هاي محوطه سنگ

 هاي فیزیکی واز آزمایش آمدهدستبهبر اساس نتایج 
رنگ تخلخل و ضریب جذب آب مکانیکی، سنگ آهک سیاه

ا در مقایسه ب ودارد و بافت آن فشرده و متراکم است  پایین
ها وضعیت این شاخص ۀهاي محوطه در مورد همسایر سنگ

جاست که با وجود ایندر  ۀ). نکت1383بهتري دارد (سعیدي، 
ر رابکه قاعدتاً باید آن را در ب ،این سنگ بهترکیفیت ذاتی 

 ردو برابکند، روند تخریب سنگ سیاه تر عوامل هوازدگی مقاوم
 دیگر است.  هايسنگ

شدن ورقهها تخریب سنگ به شکل ورقهستوندر اغلب پایه
اي مجموعه و بزرگ یا هاي کوچکها و ورقهو جدا شدن الیه

                                                           
 ترینشود و مهمپیازي نامیده میاین فرم هوازدگی گاهی اصطالحاً هوازدگی پوست .1

نتیجه و روز و نبود هدایت حرارتی در سنگ آهک و درعلت آن را تفاوت زیاد دماي شب 
دانند (قریب، هاي سنگ و همچنین اثرات یخبندان میانبساط و انقباض نامتناسب کانی

1364.( 

اي ضخیم از سطح سنگ ها به شکل ورقهفشرده از پوسته
در نقوش برجستۀ محوطه نیز گاهی . 1اتفاق افتاده است

فرایند تخریب الگویی مشابه دارد و وضعیت تورق با ایجاد 
ال گسترش بر سطح سنگ ـهاي طولی یا عرضی در حترك

 هاي دیگري از نقوش برجسته،شود. در قسمتدیده می
ها الگوي دوایر ها و درزهتخریب و تورق و گسترش ترك

ها سالم مانده ستۀ مرکزي آنمتحدالمرکز دارد، که معموالً ه
حدي است که به نظر است. در برخی نقاط شدت تخریب به

رسد، در صورت نبود سیمان نگهدارنده پشت می
ها کامالً ستونها، این آثار نیز مانند برخی پایهبرجستهنقش

 2          ).1ریختند (شکل شدند و فرو میخرد می

 
 پاسارگاد سیاه آهکی سنگ در فرسایش و دیدگیآسیب .1 شکل

رسد همۀ آسیب وارد شده به در هر صورت به نظر می
شود. هاي کوچک آغاز میها و درزههاي سیاه از تركسنگ
طور طبیعی از ابتدا در ساختار سنگ وجود  ها یا بهدرزه

ها، در هنگامی ستونداشته یا بر اثر عواملی مانند فشار پایه
ند اند (تحت فرایندهایی مانبوده که این آثار همچنان سرپا

 هاي انسانی یا عوامل طبیعی مانندخزش)، یا ضربه و آسیب
ها یا زلزله و یخبندان یا وجود مواد آلی و انواع فسیل

هاي تر و خشک ایجاد شده و گسترش یافته است. چرخه
د خشک بودن اقلیم پاسارگاد تفاوت زیااگرچه به دلیل نیمه
قباض و انبساط حاصل از آن نیز نقش دماي شب و روز و ان

مؤثر در تخریب این نوع سنگ، مخصوصا شکل متورق آن، 
داشته، حتی این الگوي هوازدگی نیز فقط در حضور رطوبت 

اي را سبب و در زمان طوالنی چنین تخریب گسترده
 2شود.می

یافته نشان شناس آمریکایی بر روي یک نمونه سنگ گرانیت صیقلآزمایش گریگز زمین .2
 افتد؛ حتی اگر تغییر دمابراي سنگ نمیروز هیچ اتفاقی  224داد که در طول مدتی بیش از 

گراد باشد. ولی همین آزمایش با دخالت آب نشان داد که، بعد از سانتی ۀدرج 110حدود 
 ).Fitzner, 2004دهد (سال و با همان شرایط، هوازدگی در سنگ رخ می 5/2گذشت 
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 ۀامل اولیـتوان به قطعیت گفت که عایت هر چند نمیـنهدر
با توجه به مجموع ها چیست، ها و تركدرزهاین گیري شکل

رود و وکه کانون و مرکز  ها،آنوجود  شدهانجام هايبررسی
عامل  ترینمهم، اندثیر عوامل هوازدگی مخصوصاً رطوبتأت

پاسارگاد  ۀکاهش مقاومت و تخریب سنگ آهک سیاه در محوط
 .بوده است

 هاي سنگ سیاه پاسارگادویژگی

 مقطع میکروسکوپی

هایی در آن وجود دارد که بلور است و رگهنمونه بسیار ریز این
هاي مقطع نازك این سنگ فسیلدر با کلسیت پر شده است. 

که حد فاصل  شوددیده میپایان و شکم 2، فرامینیفر1اکینودرم
 ). 2 شکل(آهک ریزبلور) پر شده است ( 3با میکرایت هاآن

 

 
ا بسیاه آهکی پاسارگاد، همراه  . نمونۀ عکس مقطع میکروسکوپی سنگ2 شکل

 )1383نمونۀ فسیل فرامینفر (سعیدي، 
 

اي میکرایت موجود در حد فاصل قطعات که به رنگ قهوه
هاي رسی بلور همراه با کانیشود از آهک ریزدیده می تیره

دار نیز سنگ را آهک رس دلیل ایناین به  تشکیل شده، و
سنگ این نام  )1962( کفولبندي توان نامید. مطابق طبقهمی
 ).1386 است (سعیدي، 4میکرایتبایو

 XRD نتایج آزمون

وضوح وجود درصد باالي کلسیت در به آمدهدستبهدر گراف 
نیز معرف  بعد). پیک شاخص 1شود (نمودار سنگ دیده می

                                                           
1. Echinoderm   (خارپوستان) 
2. foraminifera   داران)(روزن 
3. Micrite 

به  ذکر وجود نوعی از فلدسپار شایانکانی کوارتز است. نکته 
که البته پیک بسیار  در این نوع سنگ است 5نام ارتوکالز

طور که  است.همان اندكآن نیز بسیار  مقدارکوچکی دارد و 
 ۀنمون XRDبر اساس بررسی مقطع میکروسکوپی و آزمون 

یید کرد، أنیز آن را ت XRFو آزمون  رفتمیسنگ سیاه انتظار 
درصد  67/50ترتیب با به 6اکسید کلسیم و اکسید سیلیسیوم

این سنگ را  ةترین ترکیب درصد مواد سازندبیش 621/4و 
مشخص شدن وجود دهند. از نتایج مهم این آزمون تشکیل می

درصد قابل توجه اکسیدهاي آلومینیوم و منیزیم و اکسید 
 ). 1گوگرد است (جدول 

 هاي فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک سیاهویژگی

 محورهدرصد جذب آب، درصد تخلخل و مقاومت فشاري تک
این سنگ بررسی شدة هاي فیزیکی و مکانیکی ویژگی ازجمله

 ). 3و 2 (جدول است

 هاي سنگبخشی و انواع استحکام بخشاستحکام

 بخشی از اقدامات مهم در فرایند حفاظت و مرمت اثراستحکام
که  این دلیل اهمیت دارد بهبخشی تاریخی است. استحکام

بخشی نامناسب کل فرایند درمان استحکام ناموفق بودن آن و
ا ر. به همین دلیل است که مواد مورد استفاده کندمختل میرا 

نظر  نهایت بر اساس نوع سنگ موردو در بررسیدقت باید به
و بخش و استفاده از آن به د. در انتخاب استحکامکردانتخاب 

هاي مورد نظر براي مسئله باید توجه کرد: نخست ویژگی
مثبت یا منفی  هاي سنجش اثرروش ش و دیگربخاستحکام

 بخش بر سنگ.استفاده از آن استحکام

ابع گوناگونی که ـاس و پس از بررسی منـن اسـبر ای
 اندرا معرفی کردهبخش استحکام رايـهاي الزم بویژگی

به شرح زیر تعیین بخش هاي استحکامترین ویژگیاسیـاس
 :)1370(آمورسو و فاسینا،  شودمی

 ؛توانایی کنترل و هدایت آب و بخار

4. Biomicrite 
5. Orthoclase 
6. SiO2 
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هوا، حفاظتی مناسب در برابر عوامل تخریبی بیرونی ( ةبازدارند
 ؛رطوبت، آلودگی، پودر/ غبار، عوامل بیولوژیکی و ...)

ضریب انبساط حرارتی کوچک و نزدیک به ضریب انبساط 
شده (تا امکان ایجاد ترك و شکستگی به حرارتی سنگ درمان

 ؛حداقل برسد)

مکانیکی و  ـ هاي فیزیکیماهنگی مناسب با ویژگیه
  ؛پتروگرافی سنگ

  پس از مرمت؛ نگأثیر اندك بر ظاهر ست

سنگ و ماندن در آن جا  ةدرون مادبه نفوذ راحت و مناسب 
 ؛پس از تبخیر حالل

 . افزایش استحکام و مقاومت سنگ

ها چند عالوه بر این ویژگی بخشبهتر است استحکام
یز داشته باشد: اجازه ندهد آب داخل شود، اما ویژگی دیگر ن

اجازة خروج آب را بدهد؛ سطح سنگ را از اثرات مخرب هوا 
اي روي آن ایجاد نکند؛ حفظ کند، اما پاتین سطحی و پوسته

اجازة تشکیل لکه را روي سطح ندهد؛ بر اثر فعل و انفعاالت 
را هاي داخلی ایجاد تنش و فشار نکند (زیو انبساط در قسمت

شود)؛ سمی مدت به جدا شدن قطعات سنگ منجر میدر بلند
کننده را به خطر نیندازد؛ خورنده رمتنباشد و سالمت م

نباشد و به سنگ آسیب نرساند؛ در طول زمان پایدار باشد؛ 
هم در مواد خشک و هم در مواد مرطوب عمل کند؛ در هر 

حصوالت هوایی مؤثر باشد (گرم، سرد و ...)؛ به تشکیل موآب
جانبی جامد منجر نشود؛ تحت تأثیر بازها و اسیدها قرار 

نگیرد؛ در طول زمان متبلور نشود و تولید تنش داخلی نکند؛ 
هایی در سنگ آن را بدون آغاز کردن سلسله واکنش

دیده را با هر هاي آسیباستحکام بخشد؛ تمام بخش
ناپذیري کامل سطح ضخامتی مستحکم کند؛ باعث نفوذ

به بخار نشود و سطح سنگ را درخشان و غیر طبیعی نسبت 
 . نکند

اول: مواد  ۀشوند؛ دستعمده را شامل می ۀاین مواد سه دست
دوم: مواد آلی طبیعی  ۀهاي بازي، دستغیر آلی مانند سیلیکات

ا و ـهو رزین هاپارافین ،هاها و ژالتین، واکسمانند چسب
 Fassina and( هاي سنتزيسوم: رزین ۀها و دستروغن

Vianello, 2008; Price, 1996; Tabasso and 
Simon, 2006 .( 

توجه دوباره به درمان و حفاظت  1970و  1960 ۀدر ده
آثار سنگی موجب شد که بسیاري از مواد قدیمی مجددًا 

 ود. در انگلستان و مواد جدید زیادي نیز امتحان شوآزمایش 
نگ استفاده از مواد درمانی س ۀآلمان تحقیقاتی در مورد سابق

است.  انجام شدهدرمان و حفاظت سنگ  در زمینۀآن  ۀو نتیج
ها و سیالنکه آلکوکسیدهد نشان میها بیشتر پژوهشنتیجۀ 

تر است مناسبحفاظت و مرمت سنگ  برايها آکریلیک
)Ashurst and Dimes, 1990; Lewin and 

Wheeler, 1985; Tabasso, 1988; Weber and 
Zinsmeister, 1991.( 

سیالن در این پژوهش نیز از مخلوط آکریلیک/آلکوکسی
 نانوکامپوزیت استفاده شد. ۀبراي آزمایش و تهی

 

 
 پاسارگاد سیاه آهک سنگ ۀنمون XRD آزمون نتایج .1نمودار 
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 سنگ آهک سیاه کاخ اختصاصی XXXنتایج آزمون  .1 جدول
 اختصاصی کاخ سیاه آهک درسنگ ترکیبات درصد

 درصد اکسیدهاي عنصري
MgO 665/0 

3O2Al 549/1 
2SiO 621/4 
5O2P 035/0 

3SO 684/0 
 درصد اکسیدهاي عنصري

CaO 607/50 
3O2Fe 284/0 

Sr 055/0 
L.O.I 5/41 

 

هاي گسن ۀهاي فیزیکی و مکانیکی در نموننتایج آزمایش بررسی ویژگی .2 جدول
 )1383(منبع: سعیدي، کاخ اختصاصی و بارعام، 

 سیاه آهک سنگ فیزیکی فاکتورهاي
 مقدار یا درصد هاي فیزیکیویژگی

 9/0 اشباع آب جذب درصد
 5/2 تخلخل درصد

 gr/cm3 ( 643/2لیتر بر گرم( اشباع مخصوص وزن
 

 محورهنتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاري یک .3 جدول
 قطر نوع سنگ

cm 
 ارتفاع
cm 

 مقطع سطح
2cm 

نسبت قطر 
 به ارتفاع

 مقاومت فشاري
 مگاپاسکال

سنگ آهک 
 سیاه

33/2 52/3 41/5 661/0 1/432 

 

 هاآکریلیک

به شکل گسترده  1960 ۀده اوایلاز  1آکریلیکیهاي کوپلیمري
شده در آثار سطحی در مواد متخلخل استفاده پوشش عنوان به

شفافیت هایی همچون . ویژگیاست هنري و تاریخی به کار رفته
و خواص مربوط به قدرت ایستایی در برابر هوازدگی، مقاومت 

مخرب، مناسب در برابر نور خورشید، گرما و شرایط جوي 
نداشتن حساسیت زیاد به آب، اکسید نشدن در شرایطی که 

حرارت بیش از حد باال نباشد (که به همین دلیل نیز این  ۀدرج
ها را براي استفاده در هواي آزاد مناسب کرده است)، پوشش
استفاده وسیعی  به طورهاي آکریلیکی پوشش شده ازباعث 

 ). Horie, 1990( شود

                                                           
1. Acrylic copolymers 
2. Polymethyl Methacrylate 

هاي آکریلیکی باره مربوط به رزینینبیشتر تحقیقات در ا
که مخصوصاً روي پارالوئید  بودههاي آلی محلول در حالل

). Price, 1996است ( شده انجام) 72(آکریلوئید بی 72بی
ها آکریلیکاز دهد که نتایج بیشتر این تحقیقات نشان می

 استفاده کرد، زیرابخش استحکام عنوانبه  توانتنهایی نمیبه
مثل عمق نفوذ  را، هابخشخواص استحکام ترینمهمخی از بر

مناسب و نفوذپذیري نسبت به بخار آب (به دلیل تشکیل فیلم) 
 .ندارند

اي ناپذیري و دماي انتقال شیشهاي نیز انعطافعده
(که تابعی از وزن مولکولی  2نامناسب پلی متیل متاکریالت

 عنوانبه ماکرومولکول است) را علت نامناسب بودن این مواد 
 ;Bruce and Kotlik, 1996( اندبخش دانستهاستحکام

Horie, 1990; Rodrigues, 2001; Tabasso, 2006 .(  

 هاآلکوکسی سیالن

سنتزي هستند که امروزه بخش  يمواد 3هاآلکوکسی سیالن
بخش مواد و مواد آبران و استحکام ۀیقات در زمینمهمی از تحق

. این مواد بخشی شودها انجام میدر مورد آنمصالح ساختمانی 
تر مواد سیلیکونی هستند و در سیر از گروه شیمیایی بزرگ

تولید و  ۀسنتز شدند و به مرحل هاییپایدار و مدام پژوهش
بود کارایی هاي قرن گذشته براي بهکه از نیمه کاربري رسیدند

 شده انجامواد سیلیکونی ـتر بر روي مهاي مناسبو سنتز نمونه
مواد معدنی و  اي بیندر محدودههاي سیلیکونی رزین .بود

نیز  هاآن در عین حال که. گیرندقرار میهاي سنتزي رزین
در مواد متخلخل به  هاآنعملکرد  ،پلیمرهایی سنتزي هستند

 ,Fassina( شودمعدنی منجر می ايتولید و نشست ماده

2008 .( 

هاي سیلیکونی کامًال شباهت زیاد ساختاري رزین
هاي مطابقت زیاد رزین درشده و کوارتز طبیعی پخت

دار و طول عمر مفید سیلیکونی و مصالح ساختمانی سیلیکات
هاي سیلیکونی شده با این مواد است. رزینسطوح درمان

بسیاري از عوامل شیمیایی، فیزیکی  درعین آبران بودن در برابر

3. Alkoxysilane 
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اند. این مواد با اینکه باعث کاهش جذب آب و بیولوژیکی مقاوم
شوند، در عین حال اجازة عبور بخار آب سنگ مصالح می

شوند. دهند و مانع از دست دادن حرارت ماده میرا می
ها ناشی از ماهیت آلی فلزي خصوصیات اصلی سیلیکون

یلیسیوم و اکسیژن است که به ها و پیوند بین سآن
ساختمان شیمیایی کوارتز شباهت دارد. ویژگی مهم 

شده را ها این است که این پلیمرها مادة اشباعسیلیکون
 کنندکنند، اما ضد آب نمیدافع آب می

)Brackin,1994; Mayer,1998.(  

مانند ل چندین پیوند سیلیسیوم ـ اکسیژن شام ترکیبات

3]n OSiH2[OSiH3SiH ، نامند. پلیمرهایی سیلوکسان میرا
، –Si-O–هاي شده از گروهکه شامل یک زنجیر اصلی تشکیل

یا  پلی ارگانوسیلوکسان ،اجزاي جانبی آلی هستند معموالً که
شوند؛ مانند پلی دي متیل سیلوکسان و نامیده می سیلیکون

پلی فنیل متیل سیلوکسان. ترکیبات ارگانوسیلیکون 
 ةماد عنوانبه سال گذشته  40) که درهالوکسانیس ها،النیس(

مصالح ساختمانی استفاده کردن  و آبران اشباع مناسب براي
هاي تعبیري نسل سوم مواد سیلیکونی یعنی رزینبه ،شده

 ). Mayer,1998( استسیلیکونی 

بدون شک مواد سیالنی در طول بیست سال گذشته 
 ,Price( اندسنگ داشتهبخشی کاربرد را در استحکامبیشترین 

 که بر این استنظیرترین ویژگی مواد سیلیکونی بی ).1996
اشباع سنگ،  شده براي آلی استفاده خالف سایر مونومرهاي

 دشون ي تبدیلقادرند از مایع متحرك به محصول غیرآلی پایدار
 Lewin( کندمیفرج سنگ نفوذ وکه در دماي محیط به خلل

and Wheeler, 1985.(  

توان در ها را میبخشکنندگی این استحکامثیر تقویتأت
رد. ـاهده کـا مشـهونهـاري نمـاومت فشـزایش مقـاف

بر  کنندگی مختلفثیرات تقویتأهاي سیالنی تبخشاستحکام
 ها دارند.سنگهاي آهکی و ماسهسنگ

                                                           
1. Binding ability 

هاي کربناتی است با ایجاد یک الیۀ هیدروکسیلی درمان سنگکه نوعی پیش HCTروش  .2
بخشی این مواد خاصیت استحکاموند برقرار کند یراحتی با آن پتواند بهکه اتیل سیلیکات می

در مورد  منتشرشدههاي در هر صورت، بیشتر گزارش
بخشی و اشباع سنگ مصرف مواد سیالنی براي استحکام

و عموماً بهبود وضعیت  استمثبت این مواد  ة تأثیرکنندتأیید
 80کاهش جذب آب موئینگی تا حدود حداقل  از نظر را، سنگ

درصد، حفظ وضعیت سنگ براي عبور بخار آب، عمق نفوذ 
کی و نوري در تغییر اپتی نبودمتر)، و میلی 3مناسب (حداقل 

 شمارندمیهاي این مواد برترین ویژگیشاخصسنگ پایه، از 
)Borgia and etal, 2003; Brus and Kotlik, 1996; 

Brackin, 1994; Fassina, 2008; Mavrov, 1983; 
Oztirik, 1992; Geich,1998; Rodrigues, 2001; 

Witucki,1992 .( 

 مخلوط آکریلیک و آلکوکسی سیالن

هاي ارگانوسیلیکونی معایبی بخشطور که گفتیم، استحکامهمان 
ها به و چسبندگی در آن 1نیز دارند. مثًال توانایی برقراري پیوند

ها نیست. به همین دلیل براي ها و آکریلیکاندازة اپوکسی
هاي شدة گرانولی، که دانهاي تخریبـهبخشی سنگامـاستحک

ناسب نیستند. از طرفی نیز از متر است، ممیلی 3تر از ها بزرگآن
 2هاي آهکی هماهنگی ندارند.نظر شیمیایی با ساختار سنگ

هاي خوبی کنند و آبرانخوبی در سنگ نفوذ میعوض بهدر
توان ها میها یا آکریالتهستند. با ترکیب این مواد با اپوکسی

خواص چسبندگی و سختی فیلم پلیمري حاصل را افزایش داد. 
ین تغییرات اغلب از پلیمرهاي آکریلیکی و کوپلیمرها براي ایجاد ا
شده بیشتر از نوع هاي استفادهآکریالتشود. پلیاستفاده می

 70:30متاکریالت و متیل آکریالت با نسبت کوپلیمر اتیل
به همین دلیل و براي بررسی تفاوت در  ) هستند.72(پارالوئید بی

ترکیب با هم که نتیجۀ تنهایی و در هاي این مواد بهویژگی
هاست، مطالعات زیادي پیوندهاي شیمیایی ایجاد شدة بین آن

شده و در موارد متعدد از این مواد استفاده شده که هم انجام
 بخشندهاي مکانیکی و هم فیزیکی سنگ را بهبود میویژگی

)Brus and Kotlik, 1996; Brackin, 1994; 

Rodrigues, 2001 .( 

هایی به اتیل سیلیکات به منظور افزایش ظرفیت پیوند با دهد. افزایش افزودنیرا افزایش می
سطح کربناتی و نیز افزایش خاصیت پالستیکی و کاهش تردي و سختی روش دیگر بهبود این 

 (Wouters, 2008)هاي کربناته است. مواد براي سنگ
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 هانوکامپوزیتنانو مواد و نا

وند به صورت پیشاي یونانی به معنی کوچک است و کلمهنانو 
یک کمیت استفاده  )9-10( میلیاردیم یابراي تعیین مقدار یک

طور  فناوري نانو به ۀاولی ۀو توسع گیريشکلنحوة . شودمی
هاي واقع استفاده از ویژگیدر دقیق مشخص نیست.

نانو منحصر به عصر حاضر نیست. برانگیز ذرات در ابعاد اعجاب
گران قرون ها شیشهاولین نانوتکنولوژیست مشهور است که

دادن براي شکل 1هاي قدیمیاند که از قالبوسطایی بوده
چهارم تا  در قرننیز  انیرانیا. کردندهایشان استفاده میشیشه

استفاده  سفال نئیتز ياز نانوذرات نقره و مس برا يهفتم هجر
محققانی از کشور ایتالیا به همراه تعدادي از . اندکرده

دانشمندان ایرانی از سازمان انرژي اتمی تحقیقاتی بر روي 
اند. ي انجام دادههجر هفتتا  چهار يهاقرن یرانیا يهاسفال

وجود نانوذرات نقره و  دهد کهات نشان میقیتحق نیا جینتا
اثرات  دوران این یسفال ناتیدر تزئشده مس در لعاب استفاده

 TEM تصاویراست.  داشته هانهیسفال نیمختلف در ا رنگی
شدن نانوذرات از پخش یحاک این پژوهش از آمدهدستبه

لعاب  ياشهیش ۀینانومتر در پا 20نقره با قطر حدود  ةاندازهم
 Borgia et al, 2004; Padovani et( هاستسفال يرو

al, 2006 .( 

ـــانوموادیـــان مدر اي یـــژههـــا جایگـــاه ونانوکامپوزیت  ن
 ةچنــد مــاددو یــا ترکیبــی اســت از  کامپوزیــت .دارنــد
 در مقیــاس ماکروســکوپی طوري کــه ایــن اجــزاءبــه، متمــایز

و در عـین حـال  آسانی از یکـدیگر قابـل تشـخیص باشـندبه
یــک تنهایی در هیچبـا هــم خصوصـیتی ایجــاد کننــد کـه بــه

ــد. ــزاء نباش ــردن  2از اج ــت ک ــا کامپوزی ــب ی ــدف از ترکی ه
ــواد  ــردن خــواص فیزیکــی و شــیمیایی م ــه ک ــر و بهین تغیی

ــــانوذرات میهاآن ــــواد ســــت. از ن ــــوان در ســــاخت م ت
واقـــع بـــا اســـتفاده از کـــامپوزیتی اســـتفاده کـــرد. در

ــدهتقویت ــري، کنن ــاي ذرات میکرومت ــه ج ــانومتري ب هاي ن

                                                           
1 . Medieal forges 

هاي آشناست که از دو جزء سیمان و ماسه ساخته شده است، کاهگل، کامپوزیت بتن از .2
هایی است که در معماري سنتی کاربرد فراوان خاك نیز از کامپوزیتآهک و گچهاي ماسهمالت
 دارد.

3 . Filler 
4 . Nanoclay 

ــد توجــه میهــا بهبــود قابلخــواص کامپوزیت  چی،مســی(یاب
1387.( 

که  کامپوزیتی"اند:  کامپوزیت را این گونه تعریف کردهنانو
اس هاي آن در مقیمرحلهحداقل یکی از ابعاد یا حداقل یکی از 

 ). British standard, 2005( "شدنانو با

واقع پایه یا است که در بلوري يمرحله اول ساختار
 پلیمر،شود و از جنس ماتریس نانوکامپوزیت محسوب می

. مرحله دوم نیز ذراتی در مقیاس نانومتر استفلز یا سرامیک 
به منظور ) 3کننده (مواد پرکنندهتقویت عنوان که به است

هدایت الکتریکی، خواص مغناطیسی و  استحکام، مقاومت،
 .شودپایه) توزیع می ةدر درون مرحله اول (ماد غیره

ها کامپوزیتنانو از دیگرپلیمري  ۀهاي پاینانوکامپوزیت
هاي پلیمري، ل گسترش نانوکامپوزیتعلاز  ترند.متداول

ست. هافیزیکی آن نظیر مکانیکی، شیمیایی وخواص بی
 ، وزن کم،زیادهاي پلیمري عموماً استحکام نانوکامپوزیت

 پایداري حرارتی باال، رسانایی الکتریکی باال و مقاومت
 دارند.شیمیایی باال 

ها شامل در نانوکامپوزیت شدهاستفاده ةکنندتقویت
. ستهانانوذرات، نانوصفحات، نانوالیاف و همچنین نانولوله

کننده در تقویت ةماد عنوان بهنانوذرات بیشترین کاربرد را 
 اغلب ۀدر تهی کاررفتهة بهد. نانوذرها دارنانوکامپوزیت

 .است 4ها خاك رسنانوکامپوزیت

، 5میکافلورید از لحاظ تجاري موردتوجه هاينانورس
هستند.  8و اوکتاسیلیکات 7، هیدروتالکیت6موریلونیتمونت

هیدروتالکیت و اکتاسیلیکات از لحاظ فیزیکی و قیمت 
واقع محدودیت دارند و میکافلورید یک رس سنتزي است. در

به مونت موریلونیت تنها رس طبیعی است که استفاده از آن 
. مونت موریلونیت از رسدتر به نظر مینانورس مناسب عنوان

نانورس  عنوانبه هایی که شود. رسسنگ بنتونیت حاصل می

5   . Micafluride 
6   . Montmorillonite 
7 . Hydrotalcite 
8 . Octasilicate 
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 ود که جزقرار دار 1هاي اسمکتیتد، در گروه رسروبه کار می
 هاآنهاي د که الیهشومحسوب می 1:2اي هاي ورقهسیلیکات

اکتاهدرال  ۀتتراهدرال متصل به یک صفح ۀاز ترکیب دو صفح
 تشکیل شده است.

ها ضعیف است، اي این رسعلت این که پیوند بین الیهبه 
آسان  هاهاي آنهاي مختلف و پلیمرها بین الیهافزودن مولکول

خاصیت تبادل کاتیونی باالیی  هاي گروه اسمکتیتاست. رس
هر صفحه  در ايبین الیه ۀفاصل باعث وجوداین خاصیت  .ددار
در  گیرد.میرار ق هاآنهاي آلی بین کاتیون ةزنجیر شود ومی

صفحه در اثر تبادل کاتیونی خصوصیات سطحی هر عین حال 
 کند.گریزي تغییر میدوستی به آباز آب

هاي کامپوزیتنانواستفاده از توان گفت که نهایت میدر
بسیاري از خواص  در العادهبهبود فوق پلیمر ـخاك رس 

از  هاآنکه در کند ایجاد میمهندسی پلیمرهایی  فیزیکی و
با انجام این عمل، خواص  .شودمقدار کمی پرکننده استفاده می

آید و در کار میهثر بؤم طور بههر دانه نیز  ةالعادمکانیکی فوق
زایش ـچشمگیر اف طور بهاین خواص نیز  شدهاجزاي تقویت

الیه  ، زیرا هر جزء خاك رس خود از صدها تا هزارانیابدمی
یافته مهندسی و فیزیکی بهبوداست. خواص تشکیل شده 

ضریب یانگ، قدرت کشسانی، مقاومت در برابر افزایش  شامل
 2،برابر آتش، مقاومت باریر در تغییر شکل بر اثر گرما، مقاومت

 هاکامپوزیتنانو امتیاز دیگر .است يپذیرهدایت یونی و شکل
د. بر خواص اپتیکی پلیمر ندار چندانیاست که تأثیر  این

خاك رس منفرد بسیار کمتر از طول موج نور  ۀضخامت الی
رنگ بی تقریباً اپتیکی شفاف و نظر ازو از این رو  مرئی است

 همکاران، و ؛ خوئینیLee and Goettler, 2004است (
 ).1386 حسنخانی، ؛1386 زمانی، ؛1386

 بخشی سنگ آهک سیاه پاسارگاداستحکام

در بخش کامدر استح هاکل این ویژگیبدیهی است جمع شدن 
هر اثر بنا به  ندارد و الزم است برايعمالً امکان  شرایط واقعی

هاي ساختاري، روند فرسودگی و شرایط شرایط آن (ویژگی
دسترس، چند اولویت انتخاب نگهداري) و همچنین امکانات در

ها ارزیابی شود. در بخش بر اساس آن اولویتو ماده استحکام
چند ویژگی زیر به ترتیب فقط این پژوهش نیز بر همین اساس 

در بهبود کلی وضعیت حفاظتی سنگ در نظر  تأثیراولویت 
 : ه استگرفته شد

هاي ساختاري و روند فرسودگی سنگ با توجه به ویژگی
آهک سیاه پاسارگاد افزایش استحکام و مقاومت سنگ و 

هاي جداشده نخستین پیوستگی الیهبازگرداندن چسبندگی و 
 اولویت درمانی آن است. 

هاي هوازدة پاسارگاد دومین آبران شدن سنگ
بخش مناسب این سنگ انتظاري است که از استحکام

وازدگی بر سنگ سیاه ـداریم، زیرا با توجه به تأثیر ه
نهایت خرد شدن و ورقه و درپوسته، ورقه(پوسته

ها در این ها و شکافکۀ درزهپاشیدن) و وجود شبهماز
با ترین عامل مخرب بیرونی است که سنگ، رطوبت مهم

وکارهایی چون یخبندان و تر و خشک شدن بر سنگ ساز
ها گذارند. از طرفی هم، از آن جایی که این سنگتأثیر می

در محوطۀ باز تاریخی قرار دارد، به شکل غیرقابل کنترل 
ال رطوبت محیطی قرار طور مدام در معرض انواع اشکبه

ادي آثار ـاریخی و اسنـبه دلیل اهمیت ت گیرد.می
جز انسان اي که همه (خصوص نقوش برجستهپاسارگاد به

رنگ ساخته بالدار در کاخ دروازه) از سنگ آهک سیاه
شده، حفظ ظاهر مناسب سنگ پس از استفاده از 

بخش (تغییر نکردن رنگ، منعکس نشدن نور و استحکام
تشکیل نشدن لکه بر سطح آن و ...) اولویت بعدي حفاظت 

 بخشی آن است.و استحکام

 هادر آزمایششده مواد استفاده 

 : است 4 جدول به شرحدر این آزمایش مواد استفاده شده 

 

 

                                                           
1. Smectic minerals 2. Barrier resistance 
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 شده در تحقیقمواد شیمیایی استفاده .4جدول 

 

 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4  3 2  1           تماس ۀآزمون زاوی

در این روش با سوزن مخصوص و ظریف دستگاه میکرو قطرات 
قطرة آب نسبت  13آب روي سطح مورد نظر چکانده و زاویۀ تماس

 5شود. براي اطمینان از دقت کار، گیري میبه سطح سنگ اندازه
شود. عدد نهایی گزارش میانگین اعداد نقطه از هر نمونه تست می

هر  NORMAL 33/89این نقاط است. بر اساس استاندارد 
برساند خواص آبرانی  90اي که زاویۀ تماس را به بیش از عدد ماده

  )Tabasso and Simones, 2006( مناسب دارد

سنجش میزان آبرانی سطح  متعددهاي آزمون با استفاده از

                                                           
از این پس در متن از این حروف اختصاري براي نام بردن از هر یک از این مواد استفاده  .1

 کنیم.می
2 . Stain Repellent 

این محصول از یک شرکت واسطه ایرانی خریداري شد. به علت اطالعات محدود در مورد  .3
فروش محصوالت آکمی براي گرفتن اطالعات بیشتر در مورد ترکیب شیمیایی آن با سایت 

 .نگرفتیم اما پاسخی ،فرمول شیمیایی محصول مکاتبه شد
4. Akemi 
5 . Acrylic Glaze Lascaus 

تماس نتایج روشن و قابل استنادي  ۀسنگ و آزمون زاوی
ها نمونه ۀشود. بر اساس نتایج این آزمون هماستنتاج می

). در این 2(نمودار  وضعیت آبرانی سنگ را بهبود بخشیدند
 ،بینی بودطور که قابل پیشهمان ،میان ترکیبات حاوي نانورس

ترکیب سیالنی، مخلوط لعاب  ازآنپسبهترین اثر را داشت. 
نهایت و در %5آکریلیک/سیالن، پارالوئید/ سیالن، آکریلیک 

 % قرار داشتند. 5پارالوئید 

 NORMALبر اساس استاندارد  گفتیمطور که همان

برساند  90عدد تماس را به بیش از  ۀاي که زاویهر ماده 33/89

بخشی از مو یا اسپري کردن باشد و به منظور استحکامتوصیه شده استفاده از آن با قلم .6
 شود. ترجیحاً در تینر السکو استفاده %5محلول 

7.Paraloid B72 
8. Rohm & Haas 
9. Southern Clay Products 
1 0. Dibutyltindilaurate 
1 1. Di-Butyl-Tin-Di-Laurate 
1 2. Merck 
1 3. NORMAL 33/89 

این حرف اختصاري معرف  نام ماده
 1هاماده

مشخصات شرکت  ترکیب شیمیایی
 سازنده

 مشخصات

اولیگومر آلکیل آلکوکسی سیالن  Si 3سیالنی 2آبران و ضد لک
 شدهاصالح

 هاي مرطوبکاهش جذب آلودگی و آب در طول دوره  4شرکت آکمی
نفوذ  آزاد شدن سریع رطوبت در طی دوره خشک شدن به دلیل قابلیت زیاد 

 بخار
 برابر جذب روغن و گریسمقاومت در  
 هاي انسانی نظیرپذیري سطح به منظور کاهش آسیبکاهش قابلیت رنگ 

 پاشیرنگ
 حفظ توانایی تنفس جسم به دلیل تشکیل نشدن الیۀ سطحی 
 UVمقاومت در برابر نور  
 کند.در طول سخت شدن الکل به شکل متانول آزاد نمی 
 دگان ندارد.بعد از سخت شدن مشکلی از نظر سالمت بازدیدکنن 

کوپلیمر آکریلیکی بوتیل متاکریالت  Ac 5لعاب آکریلیکی السکو
 BBP %3و متیل متاکریالت با 

 هاي آن آمده است:در کاتالوگ معرفی این محصول در مورد ویژگی شرکت السکو
عت نوري هوایی مخرب، سایش، سرومقاوم در برابر مواد شیمیایی، شرایط آب 

 خوب و شفافیت باال
 هاحاللیت دائم در استرها و کتون 
 ور، هوانپوشش مناسب و محافظ غیرصابونی و مقاوم در برابر تأثیر زمان،  
 6رنگ روي سطوحی مانند سنگ، گچ، بتون و چوب.بی 

رزین آکریلیک پارالوئید بی 
727 

Pa  کوپلیمر متیل متاکریالت و اتیل
 در حالت جامد %100متاکریالت،

وند پیر اکریلیک ترموپالستیک سخت ـ متوسط خالص مقاوم در برابر ر رزین 8شرکت روم و هاس
 گراد.درجۀ سانتی 40اي: شدن، دماي انتقال شیشه

مونت موریلونیت طبیعی با نمک  B Nc 30نانوکلوزیت 
 کنندهعنوان سازگارآمونیوم به

، محتواي رطوبتی  GPa 657/4، مدول االستیته Mpa101 مقاومت کششی  9شرکت سوترن کلی
 .Âµm2:00 ، اندازة ذرات 2%

 12شرکت مرك 11الریت دي بوتیل تین دي DBTDL10 DBTDLکاتالیزور 
 آلمان

 قلع ۀکاتالیزور آلی فلزي بر پای
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دو محصول کوپلیمر آکریلیکی هر دارد.  خواص آبرانی مناسب
دیگر میان  دراما  ،بخشنددو شاخص آبرانی سنگ را بهبود می

ثیر مثبت را دارند. توجه به این نتایج أمحصوالت کمترین ت
 7/86تماس آن  ۀکه عدد زاوی ،B72در مورد پارالوئید  مخصوصاً

است، اهمیت زیادي دارد.  90رد یعنی و کمتر از میزان استاندا
آبران کردن مواد و  برايرویه این ماده به شکل بی اکنون زیرا

 .رودبه کار میمصالح گوناگون 

رانی سطح باال بود که قدري آببه Pa/Si/Ncدر محصول 
شد و بنابراین سوزن مخصوص آزمایش جدا نمیقطره از سر

 179عدد غیر واقعی  براي آن عددي گزارش نشد. بنابراین ذکر
ا براي مقایسه و نشان دادن تفاوت زیاد آن بفقط در نمودار 

 سایر محصوالت است.

 
 XXXتصاویر  ۀمقایس، هاتماس در نمونه ۀزاوی ةانداز ۀمقایس .2 نمودار

توان سطح سنگ را از نظر به کمک این آزمون می
متقابل سنگ و رزین و نقش  أثیرمورفولوژي و همین طور ت

 در تغییر مورفولوژي سطح سنگ بررسی کرد. تشکیل را رزین
بخش و میزان و استحکام بر اثر استفاده ازفیلم  نشدنیا  شدن

از دیگر اطالعاتی است که به  1عمق نفوذ ماده به درون سنگ
 . 2آیدشکل غیرمستقیم از این روش به دست می

ه ي پالك نازك استفاده شد. بهابراي این آزمون از نمونه
دا و پس از ـا جـهات کوچکی از این نمونهـانبر قطع ۀوسیل
سازي در دستگاه الیه نشان طال (براي ایجاد هدایت آماده

هاي الکتریکی) در زیر میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی
 ). 4و  3 شکل( متفاوت مشاهده شد

                                                           
زنند و مقطع آن را در زیر میکروسکوپ در این حالت سنگ را در فواصل منظم برش می .1

 کنند. الکترونی مشاهده می

بهبود خواص تحلیل نقش نانو ذرات رس در یند و ابر

 بخشیاستحکام

در آبران  مشهودثیرات مثبت أرس تحاوي نانو ۀهر دو نمون
 ور بهبود مقاومت فشاري آن داشتند؛کردن سنگ و همین ط

هاي ویژگیبر مشکل بزرگ این بود که در مقیاس ماکروسکوپی 
. ادنددو ظاهر آن را تغییر می گذاشتندمیثیر أسطحی سنگ ت

 :داردو دلیل د احتماالًاین مسئله 

از آن جایی که در صورت دیسپرس کردن (پراکنش) 
پلیمري و تشکیل نانوکامپوزیت  ۀمناسب نانورس در زمین

هاي اپتیکی ماده تغییري در ویژگی 3شوندهپراکنده یا پخش
؛ 1386؛ زمانی، 1386شود (خوئینی و همکاران، نمیایجاد 

پراکنش توان نتیجه گرفت که عملیات ) می1386حسنخانی، 
ورت نگرفته و ــوبی صـخري بهـپلیم رحلهـمورس در ــنان
 است.  4الیهاز نوع الیه کامپوزیت حاصلانوـن

آکریلیکی  مرحلهمناسب نااختالط  ممکن استدلیل دوم 
اول باشد. براي بهبود وضعیت واکنش و  ۀو سیالنی در مرحل

 DBTDLاختالط بهتر این دو در سرعت باالي همزن کاتالیزور 
اما شفاف  ،نیست مرحلهدو  اضافه شد. محصول نهایی مشخصاً

هم صحت این مسئله را  SEMو کدر است. تصاویر  نیستهم 
هاي حاصل از اختالط در نمونهزیرا ). 4 شکلد (کنتایید می

ر وضوح در تصاویها بهبودن مخلوط مرحلهآکریلیک/ سیالن، دو 
 میکروسکوپ الکترونی مشخص است.

ما  نظرهاي سیالن/ آکریلیک اید گفت کامپوزیتنهایت بدر
 کنند،برآورده نمیرا در مورد بهبود وضعیت استحکامی سنگ 

شان دادند. ترکیب هرچند خواص آبرانی خوبی از خود ن
به دلیل آبرانی مناسب و همچنین کمک به آلکوکسی سیالنی، 

مناسبی براي  ۀحدودي گزینتواند تامی ،افزایش مقاومت سنگ
 آمدهدستبهکمک به حفاظت از این سنگ باشد. با نتایج خوب 

ها هم در افزایش مقاومت سنگ و هم بهبود از نانوکامپوزیت
شود که با مطالعات وضعیت آبرانی آن این امید در ما ایجاد می

 هاي مختلف و مشاهده هر یک زیر میکروسکوپ الکترونیبه ضخامتبا برش سنگ  .2
3. exfoliated 
4. Intercalated 
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منطبق با نیازها بتوان در  و البته مستمر و پایدار و اساسی
در  هاي نوقانه، از امکانات فناوريرویکردي خالآینده، با 

 حفاظت از آثار تاریخی بهره برد. 

 
 (راست)، Pa/Si/Nc . تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه(چپ)3شکل 

Ac/Si/Nc 5000بزرگنمایی  نمونۀ 

 
. دو مرحله قابل مشاهده در شکل میکروسکوپ الکترونی نمونۀ 4شکل 

Pa/Si/Nc (عناصر کروي محل تجمع پارالوئید هستند)

 منابعفهرست 

 الف: فارسی

، )1370دوست (و، ج.ج  و فاسینا، عبدالرسول وطنآمورس
سازمان میراث  تهران، ،فرسودگی سنگ و حفاظت از آن

 .فرهنگی

قاومت مکانیکی و م -خواص فیزیکی. )1386( حامد حسنخانی،
وزیت نانوکامپ ،خاك رس نفوذپذیري الستیک با استفاده از نانوفیلتر

موریلونیت به روش محلول و بیوتیل/کلروبیوتیل و خاك رس مونت
گاه دانش .مهندسیـ  فنی ةدانشکد .کارشناسی ارشد ۀنامپایان .مذاب
 .مدرستربیت

 تهیه" )،1386( کاوه مرتضی و فرتمیزي سعید؛ خوئینی، مهدي

ـ  هاي اپوکسینانوکامپوزیت در استفاده براي شدهاصالح نانورس
 .43-50 ):11(سرامیک  ۀفصلنام ،"رس

ها در پزشکی و استفاده از نانورس".  )1386( زمانی، جواد
 ).124(6، فناوري نانو ۀماهنام، "داروسازي

میراث  ۀشناسی مجموعگزارش زمین ،)1386زهرا ( ،سعیدي
، پاسارگاد، مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، جهانی پاسارگاد

 ه).منتشرنشد(

ایی با نانوذرات (خواص، ـآشن .)1387عبدالرضا ( ،چیسیم
انتشارات علمی دانشگاه  ۀسسؤمتهران،  هاي تولید و کاربرد)،روش

 .صنعتی شریف

هاي ل(حالمواد مورد استفاده در مرمت  .)1376( ويهوري، سی
فرهمند و حمید  سمنانیابوالفضل  ترجمۀ ،ها و جالهاآبی، چسب

 .دانشگاه هنرانتشارات  تهران،بروجنی، 

 ب: غیر فارسی
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 1 دهیچک

 رگادپاسا ۀمحوط در ماندهسالم نسبتاًي بناها از کوروش آرامگاه
 شده ساخته مالت بدون و دیسف آهک سنگ از کسرهی که است
 وی تیکلسی آهک سنگ بنا نیا در کاررفتهبهي هاسنگ. است
 ،یآهکي هاسنگ در متداول يهابیآس از. استی تیدولوم

 گسترش با که است محلولي هانمک ریتأث ازی ناشی فرسودگ
 منجر آن کاملی واپاش به است ممکنی حت سنگ دری جیتدر

 الزم و است ریناپذجبران و رسانبیآس اریبس دهیپد نیا .شود
 از. شود اقدام سرعتبه آن مرمت و مشکل نیا حلي برا است

 هرچه شناخت مناسب، روش انتخابي برا هیاول اقدامات
 . است اثر به رسانبیآس عوامل و بیآس ترقیدق

ی عنیی درون عامل که داد نشان آرامگاهي هاسنگ یبررس
 عامل عنوانبه رطوبت با هاآن کنشبرهم و سنگ باتیترک

 و هاستسنگ نیا به شدهواردي هابیآس ةعمد لیدلی رونیب
ی وندر وی رونیب طیشرا به توجه با ،یزنشوره ةدیپد بروز امکان
 .دارد وجود ،سنگ

 ب،یآس آهک، سنگ کوروش، آرامگاه ي:دیکل واژگان

 .محلولي هانمک

 درآمد

 هاهکریپ و هايحجار ،بناها ساخت در ربازید ازی آهکي هاسنگ
ي اگسترده کاربرد زین امروز و شده استفاده عیوس طور به...  و

 نقاط شتریب در کهنیا اول دارد؛ عمده لیدل دو امر نیا. ددار
 لیدل به کهنیا دوم و اندبوده دسترسدر اریبس هاسنگ نیا

                                                           
 کارشناسی ارشد مرمت آثار فرهنگی ـ هنري *

 معاون سازمان میراث فرهنگی، عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی **

 هاسنگ گرید از هاآن با کار وي حجار دن،یتراش خاص ساختار
 .است ترنهیهز کم و ترساده

 با کردن کار که ساختار نیهم لیدل به ،هاسنگ نیا اما
 قرار ارــیبسي اـهبیآس معرض در کند،یم ادهـس را اـهآن
 هاآن شیفرسا باعثی ادگــسبهی طیمح عوامل و رندیگیم
ی آهکي هاسنگ در ولـمعم اریبس يهابیآس از. شوندیم

 .است محلولي هانمک تبلور ایی زنشوره دهیپد

 سنگ در ایدن نقاط همۀ در باًیتقر رسانبیآس ندیافر نیا
 روند از اگر و شودیم دهید محدود ای گسترده طور به آهک
 شیپ سنگ لـکام دامـانه تا نشود،ي ریجلوگ آن شیاـفرس

ی زنشوره و آشکاری زنشوره صورت دو به هانمک تبلور. رودیم
 بدنما باعث آشکاری زنشوره. افتدیم اتفاق سنگ در پنهان
ی درون فشار شیافزا باعث آن پنهان نوع و سنگ ظاهر شدن
 .شودیم قیطر نیا از آن به بیآس و سنگ

ی جیتدر زوال ازي ریجلوگ منظور به ع،یسر اقدام نیبنابرا
 الزم ها،نمکی رسانبیآس روند کردن کند ای توقفم و سنگ
ی عنی ،سنگی درون ساختار به دیبا منظور نیاي برا و است

 ریتأث وی رونیب عوامل زین و ،آنیی ایمیش وی کیزیف اتیخصوص
 .شود توجه سنگ بر هاآن

 یدرون اختارـس به توجه با م،یدار نظر در مقاله نیا در
 با را آن ارتباط و هانمکی رسانبیآس روند آرامگاه،ي هاسنگ

 سرعت و شدت بر که میده حیتوض یطیمح عوامل گرید
 .گذاردیم ریتأثی زنشوره

 پژوهشگاه میراث فرهنگیعضو هیئت علمی ، دکتري مرمت اشیاء فرهنگی ـ تاریخی ***



 

 
 

 
ول

حل
ي م

ها
ک 

نم
ۀ 

سئل
ه م

ه ب
وج

ا ت
 ب

100 

د
آین

فر
ی 

س
رر

ب
 

ش
رو

کو
ه 

گا
رام

ی آ
هک

ي آ
ها

گ 
سن

ب 
ری

تخ
 

 

 کوروش آرامگاه و پاسارگاد

 آغازین دوران معماري از دسترسدر ۀنمون بهترین پاسارگاد
. آیدمی شمار به ایران در کوروش زمان در هخامنشیان حکومت
 از استفاده و معماري نوع پاسارگاد هايویژگی ترینبرجسته
 و آن آثار ساخت در کاررفتهبه ۀاندیش و هنري سبک و مصالح

 تسا ریکب کوروش آرامگاهي بنا پاسارگاد ۀمجموع اثر نیترمهم
 آرامگاه. است بوده مشهور» مانیسلمادر مشهد« به شتریپ که

 مالت بدون و زرد به لیمتما سفید آهکی هايسنگ از کوروش
 معروفي فلزي هابست با آرامگاهي هاسنگتخته. است شده بنا
 کنده را هاآن بعدها که ،بوده وستهیپ همبهي اچلچلهدم بست به
 شودیم دهیدیی هاحفره صورتبه شانیجا اکنون و اندبرده و

 ).1379 ،يشهباز( اندکرده ریتعم را شترشانیب که

 پاسارگاد آهکی هايسنگ

 آهک سنگ نوع سه از پاسارگادی جهان راثیم ۀمجموع در
 سیاه آهک سنگ و) کبود سنگ( ايماسه آهک سنگ سفید،

 در را کاربرد بیشترین سفید آهک سنگ. است شده استفاده
 و جرزها ها،ستونپایه از بخشی ها،ستون در و دارد بنا ساخت

 اصلی کف زیر نیز ايماسه آهک سنگ و رفته کار به اصلی کف
 دارد کمتري کاربرد رنگسیاه آهک سنگ. است شده استفاده

 .)1شکل( است شده استفاده هادرگاه و هاستونپایه در بیشتر و

 سنگي هابیآس

 یباستاني بناها ةشدخردي هاسنگ و ختهیفروري هاشالوده
. دارند قرار مدام بیتخر معرض در هاسنگ که دهدیم نشان

 اتموجود ۀوقف بدون تیفعال و نیزم در رطوبت نفوذ دما، رییتغ
 دنیافر نیا. هستند هاسنگ بیتخر در ثرؤم عوامل از همه زنده
 .شودیم دهینامی هوازدگي نابود و بیتخر

 نیزم سطح در هایکان و هاسنگ راتییتغ شامل: 1یهوازدگ

 برابر در استی واکنش قتیحقدر و نیزم سطح کینزد ای
 سنگ چرخۀ در ندیفرا نیا. یوانیح وی اهیگی زندگ جو، آب،

 پوستۀ سطح مواد بر ریتأث جهینت در رایز دارد،ی اتیح نقش
 آمدن وجودبه باعث مختلف اشکال به هاآن لیتبد و نیزم

                                                           
1 . Weathering 

 ،يهرمز( شودیم دیجدي هاسنگ لیتشکي برا خام مواد
1354.( 

 

 
رفته در پاسارگاد (کاخ اختصاصی)، سنگ آهک سفید کارهاي بهسنگ  .1 شکل

فلش )، سنگ آهک سیاه (فلش قرمز رنگاي ()، سنگ آهک ماسهسبز رنگفلش (
 )آبی رنگ

 
 لیتبد نرم مواد به نیزم سطح متراکم وادـمی هوازدگ در

ي هاآب باد، لیقب از را گریدی شیفرسا عوامل ریتأث که شود،یم
. کندیم شتریب نیزم سطح مواد کردن جاهجاب در رهیغ و هرز

یی ایمیش ۀیتجز و شدن خرد از ستا عبارتی هوازدگ نیبنابرا
 هوا و آب معرض در گرفتن قرار اثر بر خود، محل در هاسنگ

 نوع چیه ندیفرا نیا در که است ذکر انیشا. زنده موجودات و
 کهی محل همان در هاسنگ و ردیگینم صورتی مکان رییتغ

 انیم فرق. شوندیم خردیی ایمیش ۀیتجز اثر بر هستند
 که است نیا در 2شیفرسا نام بهي گرید ندیفرا وی هوازدگ

 :پس. است همراه هوازده مواد مکان نقل با شیفرسا

شیفرسا ی =هوازدگ+    انتقال  

ی کیزیفي ندهایافر شاملي ادهیچیپ کنشبرهمی هوازدگ
ي اوهیش به سنگ رییتغ باعث که استی کیولوژیب ویی ایمیش و

 ).1354 ،يهرمز( شودیم خاص ای یمعمول

 ساختمان وی سخت درجات بافت، ،یکان بیترک در تفاوت
 متفاوت يهاسنگ شودیم باعث هاسنگ نۀیموئ /فرج و خلل

 کنواختی ای مشابه رییتغ سنگ کی متفاوت سطوحی حت ای
ی کیمکان گوناگوني ندهایفرااساس بر هایکان نیا. ندهد نشان

 لیتبد دیجدي هایکان به ای حل ،یمتالشیی ایمیش و
 .شوندیم

2   . Erosion 
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 هاسنگی کیولوژیب شدنی متالشی: کیولوژیبی فرسودگ

 دهیپد نیا: است شدهی بررس و شناخته که است يادیز مدت
. شودیم خاك لیتشک باعث که استی هوازدگ ارکسازو از یناش

ي هازمیارگان تیفعال اثر بر ادبودي یبناها در سنگی فرسودگ
 ،شده شناخته که استی طوالنی مدت زینی) کیولوژیبی (ستیز

 خود به رای روزافزون توجه ریاخ ۀده چند در موضوع نیا اما
 ریتأث عمده ورـط به متون ازی بعض در .است کرده جلب
 در کهیدرحال ،شده مطرحی سنگ سطوح ظاهر بر هازمیارگان

 1است شده داده حیتوض سنگ خودی فرسودگ عمدتاً  هیبق
)Price, 1996) (2شکل.( 

 
 ستون کاخ اختصاصیرشد گلسنگ بر روي سنگ آهکی سیاه، زیر .2 شکل

یی ایمیش ةدیچیپي هاواکنش شاملیی: ایمیشي ندهایافر

 کردن اضافه ای حذف با را هایکانی داخل ساختمان که است
 ز،یدرولیه و ونیدراسیه ون،یداسیاکس انحالل، قیطر از ،عناصر

 .ددهیم رییتغ

 ن،یزمي صعود رطوبت مه، باران،( خود انواع همۀ در بآ
 گرواکنش عنوان به نیهمچن و حالل عنوان به...)  و انوسیاق
 به هم ژنیاکس و کربن دیاکسيد. کندیم عملیی ایمیش

یی ایمیشي ندهایفرا دری مهم عواملی میاقل طیشرا همراه
 .  هستند

 بیترک ازی قسمت ای هایکان ازی بعض شدن حل دةیپد :انحالل

 کهیهنگام. شودیم دهینام انحالل آب دری کان کیی یایمیش
 کردن حلي برا آنیی توانا شود افزوده آب بهي دیاس يعنصر

                                                           
 (Griffin, Indicatorاند . یک گزارش مفید را گریفین، ایندیکیتور و کوستلر تهیه کرده1

(& Koestler, 1991هاي سودمند دیگري به همت کانوا، سالوادوري و استرزلچزیک . گزارش
 Caneva et؛ Caneva & salvadori, 1989؛ Strzelczyk, 1981تهیه شده است (

 م،یکلسي حاو کهیی هایکان ژهیوبه شود،یم شتریب هایکان
 ).Youngdahl, 1986( باشند میپتاس و میسد م،یزیمن

 میکلس کربنات گریدي بلور اشکال و تیکلسي ریپذانحالل
 ابدییم کاهش دما شیافزا باي حدودتا خالص، آب در
 ).3 شکل) (1387 ،یروانیش(

 

 
 انحالل سنگ آهک، اتاقک آرامگاه کوروش ضلع شمال شرقی .3 شکل

 

ی انـزمی زدگزنگ انندـم زین ونیداسیاکس :ونـیداسیاکس

ي حاوي هایکان با رطوبتی همراه به ژنیاکس که دهدیم رخ
 مقدار رفتن باال با ونیداسیاکس سرعت. شود بیترک آهن

 .ابدییم شیافزا دما و رطوبت

 دارند وجودي اماسه سنگ در معموالً آهن دیاکسي هایکان
 ).4 شکل( شوندیم زنگ لک دیتول موجبی گاه و

 کی به آب مولکولیی ایمیش شیافزا ونیدراسیه :ونیدراسیه

 دـیتول دیجدی انـک بیترک کی غالباً ندیافر نیا. استی کان
 :کندیم

 2Fe2O3 + 3H2O → 2Fe2O3 .3H2O      

ي هایکان بر که استی دگرگون و انحالل ینوع :زیدرولیه

 شیافزا. گذاردیم ریتأث تیگران ۀگوني هاسنگ دری کاتیلیس
 نیا در یمهم عامل انحالل ندیفرآ با همراهي دیاس جزء کی

 ).1368 معتمد، ؛Pamela,2008( است ندیافر

al, 1991نامۀ جامعی براي توصیف ابعاد فرسودگی بیولوژیکی در ). کرومبین و اورزي واژه
 ). Krumbein & urzi, 1992سنگ تدوین کردند (
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 اتاقک آرامگاه، ضلع جنوب شرقی ـ  زنگار یا پاتین .4 شکل

 انبساط ،یزدگخی شامل ندهایافر نیا ی:کیمکاني ندهایافر

 نمک وجود از یناشی فرسودگ و شدن تر و خشک ،یحرارت
 .است

 ذوب /انجماد ۀچرخ عموماً که ،یزدگخی ةدیپد ی:زدگخی

 فرج و خلل انیم در آب که دهدیم رخی زمان شود،یم دهینام
 زدن خی از پس آب که شده زده نیتخم. زندیم خی هاترك ای

 بر پوند 2000 معادلیی روین و ابدییم حجم شیافزا %11 تا 8
 شیافزا نیا. کندیم وارد مربع فوت بر تن 150 تا مربع نچیا

 ذوب /ادـانجم مکرري اـههـچرخ با راهــهمی داخل فشار
 پوسته موجب و کندیم جادیا ییهاترك ای زیري اـهشکاف
 بیآس نیا). Pamela,2008( شودیم دنـش تراشه ای شدن

 دهید دنـش پوستهپوسته صورتبه شتریب راشـتي هاسنگ در
 ).5 شکل) (1387 ،یروانیش( شودیم

ی متفاوتي هاسرعت با متفاوتي هایکان ی:حرارت انبساط

ی فصل و روزانه شدن گرم و سرد شوند،یم منقبض و منبسط
ي هادانه طول در و درون زیري هاشکست و تنش موجب سنگ

 رای حرارتي اـهتنش فرج و خلل درون آب. شودمی هایکان
 منجر سطح شدن پوسته به تینهادر امر نیا. کندیم تردیشد

 .)6شکل( شودیم

 بیآس عوامل نیترمخرب از هانمک :نمک ازی ناش شیفرسا

 ارـآشکي ندیارـف قیطر از اـهنمک وجود .هستند سنگ در
. است شده شناختهی زنشوره عنوانبه عموماً که شودیم

 دایپ هاآن نیترمتداول که ،دارد وجودی زنشوره نوع نیچند
ي پودري اــهشکوفه صورت به سطحي رو بر نمک شدن
 رخی زمان دهیپد نیا. استي خاکستر اـت دیسف شکلیکرک

 محلولي هانمک ازي گرید منبع هر ای بستر سنگ، که دهدیم
 تیخاص اثر بر آن نمک و ردیبگ قرار رطوبت با تماس در
 سمت به رطوبت کهیزمان. دکن حرکت سطح سمت بهی نگیموئ

 کندیم رسوب سطح بر محلولي هانمک کندیم حرکت سطح
 از شکل نیا .دشویـم متبلور هاوفهـشک نیا صورت به و
 .است ضرریب عموماً یزنورهـش

 
 هاي سنگ، بناي آرامگاه کوروشزدگی در بین تركیخ .5شکل

 
ضرایب  :خشک و تر شدن پوسته شدن سطح، ستون کاخ اختصاصی. 6 شکل

آب منبسط و با جذب د. سنگ شوباض موجب تغییر در حجم نیز میانبساط و انق
هاي داخلی در مرز شود. این انبساط و انقباض تنشمنقبض می شدنخشک  با

 . کندمی ایجادها دانه

 ،است آشکاری زنشوره هیشب اریبس) نهان( سطح ریزی زنشوره
 در سطح به انتقالي جا به محلول يهانمک که تفاوت نیا با
. شوندیم متبلور رسطحیز ۀنیموئي هاشبکه و فرج و خلل انیم
 و ابدییم شیافزای داخلي فشارها ها،نمک شدن انباشته با

 و سنگ) شدن هیالهیال( شدن تراشه و شدن پوسته موجب
. شودیم سنگ در قیعمی فرسودگ باعث تینهادر احتماالً

 شده،یی شناسا آشکاری زنشوره ةدیپد در نمک متعددي هاگونه
 همراه هانمک گرید با کهیزمان ایی یتنهابه هاآن ازی برخ که
 که دهندیم لیتشکي اشهیش و سخت ياپوسته شوند،یم
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 1ستالهیکری زنشوره به دهیپد نیا. دچسبیم سطح به ترمحکم
 . است معروف

 فیضع موجب عموماًی کیزیف ـی کیمکاني ندهایافر نیا
 شیافزا و آب شتریب نفوذ ،آني رینفوذپذ شیافزا ،سنگ شدن
 . دشویمیی ایمیشی هوازدگي ندهایافر ریتأث تحت سطح

) آجر مانند( مصالح و فلزات ها،سنگ دری زنشوره ةدیپد
 ةدیپد نیا مناسبي هاطیمح بارز نمونۀ ، کهشودیم دهید

 در یآهکي هاسنگ ماریب و زدهشورهي هانمونه. هستند مخرب
 ایند گرید نقاط در چه رانیا در چه هايحجار و بناها ازي اریبس

 ).1375 ،یمحبعل و دوستوطن( است متعدد

 بندي انواع هوازدگیدسته .1جدول
 انواع هوازدگی

 انسانی بیولوژیکی شیمیایی فیزیکی
 جهل گیاهان عالی انحالل خشک و تر شدن متوالی

 جنگ گیاهان پست اکسیداسیون خ زدگیی
 هنرستیزي حشرات هیدراسون انبساط و انقباض حرارتی

 

ي هاکربنات و هاتراتین کلرورها، ها،سولفات: هانمک انواع

 هاشوره شتریب در که هستندیی هانمک میزیمن ویی ایقل فلزات
 .دارند وجود

 ،هوای آلودگ مانند دارند، گوناگون منشأ هانمک: هانمک منشأ

 کنشبرهم ای نامناسبي هادرمان ا،یدر آب ترشحات خاك،
 ذاتاً ی حت است ممکن مواد ازی بعضی. ساختمان مصالح و مواد
 يدارا معموالً پورتلند مانیس مثال يبرا. باشند نمکي دارا

 آزادی مانیس مالت از که ستایی ایقل فلزاتي هاسولفات
 ممکن باشند نشده پختهی کاف اندازه به اگر آجرها و شودیم

 پس یکوتاه مدت نمک نیا. باشند میسد سولفاتي حاو است
بر  آشکار،ی زنورهـش صورتبهی ادفـتص طوربه ،بنا ساختن از

 در است ممکن ها،قرن گذشت با. شودیم دایهو روي آجرها
 از اگر ژهیوبه ،ودش انباشته نمکي ادیز مقداری خیتاري بناها

 ادهاستف اصطبل ای نمک انبار عنوان به بناها نیا ازیی هاقسمت
  ).Price, 1996( باشد شده

                                                           
1. Crystalline Efflorescence 

 ارـیبسي هاراه و است متعدد رسانبیآسي هانمک منشأ
ي هاساختمان. دارد وجودی سنگي اـبن به هاآن الـانتقي برا
 ،دارند ایدر نمک جذب به لیتمای عیطب طور به ایدر کینزد
 Ashurst( .شودیم شامل را هانمک ازی عیوس ةگستر که

and Dimes, 1990.( 

 کاهشي برا زمستان در هاجاده و هاابانیخی پاشنمک
ي برا دیکلرا میسد منبع خی و برف ازی ناش حوادث و خطرات

 در ساختمان اگری حت. است کینزد عمارات و هاساختمان
 آب قطرات شدن دهیپاش باشد، شدهي بندقیعا رطوبت مقابل
 .شودیم سنگی دگیپوس جهینتدر وی آلودگ باعث

 باعث سنگ با تماس در مانیس ۀیپاي هامالت ای تازه بتن
 با واکنش در که شوندیم میپتاس و میسدي هاکربنات جادیا

 میپتاس و میسدي هاسولفات به هوا در موجود سولفوري دهایاس
ي برا که شدهيسازآماده سوزآور پتاس و سود .شودیم لیتبد

 شودیم استفادهی آهکي هاساختمانی خارج سطحي پاکساز
 میسدي هاسولفات هوا در موجود سولفوریۀ پاي دهایاس با زین
 نیچن با دنبتوان است ممکن ماهر افراد فقط. سازدیم میپتاس و

 بیآس آن به نکهیا بدون دنکن زیتم را آهک سنگي مواد
 بیآس و شدن دارلکه به مواد نیا از استفاده عملدر اما ،دنبرسان

 ,Ashurst and Dimes( شودیم منجر تبلور ازی ناش شتریب

1990.( 

 دما باد، از است عبارتی هوازدگ ندیافر در رگذاریتأث عوامل
 .دارد نهیزم نیا در یخاص نقش هرکدام که رطوبت و

 کورش آرامگاهی شناسبیآس

 عامل چند زمانهم عملکرد ۀجینت عموماً اثر به شده وارد بیآس
 گاهچیه قتیحقدر. است اثر با هاآن کنشبرهم و رسانبیآس

 توانینم و شودینم عمل واردیی تنهابه رسانبیآس عامل کی
 ریتأث لعوام نیا معموالً و کرد کیتفک عوامل ۀیبق از را آن ریتأث
 رعتـس را شیاـفرس دـرون و کنندیـم دیدـتش را رـگیکدی
 .بخشندیم
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 عوامل از وی طیمح وی رونیب عامل که رطوبت مثال، يبرا
 عمده نقشی زدگخی ةدیپد در هاست،بیآس انواع در مؤثر اریبس

 سنگي هاروزنه و هاشکاف و هاحفره در دما، افت هنگام. دارد
ی درون فشار ادیازد باعث دهیپد نیا. دهدیم رخی زدگخی ةدیپد

 ةدیپد و شودیم هاشکاف و هاترك زانیم شیافزا و سنگ
 نیهم. کندیم ترآسان و دهدیم شیافزا را رطوبت جذب

 باعث و گذاردیم اثر سنگ بر  هوا یآلودگ همراه به رطوبت
 استی مهم عوامل از زین سنگ جنس. شودیم آنی دگیپوس
 کلدر .شودیم شیفرسا مقابل در اثر مقاومت زانیم باعث که

 شیفرسا ةدیپد جادیا در هم همراه بهی رونیب وی درون عوامل
 .اندلیدخ

 آن از حفاظت و فردبهمنحصر ییبنا کورش آرامگاهي بنا
 در بنا به شده واردي هابیآس قیدق شناخت ازمندین و يضرور
 در آرامگاه سنگ ازي اقطعه مقاله نیا در. است انیسال طول
ي نگاربیآس وی شناسبیآس انتخاب، آنی شرق جنوب ضلع
 .)7(شکل  است شده

 
 نگاري ضلع جنوب شرقی آرامگاهآسیب .7 شکل

 کوروش آرامگاهی شرق جنوب ضلع

 تمام در باًیتقر و است ریگآفتاب آرامگاهی شرق جنوب ضلع
 به ضلع نیا. دارد قرار دیخورش نور تابش معرض در روز ساعات
 کهیی هوا انیجر و گرفته قراری بالغتنگ سمت به لیما صورت
 صورت به شودیم پاسارگادۀ منطق واردی بالغتنگ از معموالً

 .کندیم برخورد آرامگاه از بخش نیاي هاسنگ سطح به لیما
 بودن ریگآفتاب نیچنهم و باد ریمس در داشتن قرار لیدل به
 شودینم دهید آني هاسنگي روی گلسنگ چیه ضلع نیا
 ).8 شکل(

 
 ضلع جنوب شرقی آرامگاه 8 شکل

 به باد لیما برخورد لیدلبه ،یشرق جنوب ضلعي اـهپله در
 و زیري هاحفره لیتشک بصورت سنگی هوازدگ ،هاسنگ

 ).9 شکل( است داریپد ها،آن سطح شدني اپوسته و درشت

 

 
 به سمت قرارگرفتههاي الیه شدن و ترك خوردن سنگپوسته شدن، الیه .9 شکل

 بالغیتنگ

 

 نیا و داده شدت را هاسنگ تخلخل نیچنهم باد انیجر
 در سنگی هوازدگ و آب تجمعي برای مناسب مکان هاحفرهزیر

 .است شده سال سردي هافصل

 ،یشرق جنوب ضلع در واقع آرامگاه اتاقکي نماي هاسنگ
 وی بالغتنگ سمت هب لیما گرفتن قرار و هاآن جنس لیدل به

 سطح نقاطی بعض در و شدهي اپوسته باران، و باد با تماس
 است افتهی شدت شیفرسا روند و درآمده پودر صورت به سنگ

 ).10شکل(
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 اي شدن سنگ اتاقک آرامگاه در ضلع جنوب شرقیپوسته .10شکل 

 دهیدبیآس سنگ کي یمورد یبررس

 در ولـمحلي اـهنمک ریتأث ازی اشـن بیآسی بررس يبرا
 را آرامگاه اتاقک قسمت يهاسنگ ازی کی آرامگاهي هاسنگ

 را بیآس نیشتریب که میکرد انتخابی شرق جنوب ضلع در
 نوع از شیفرسا دچار که ،سنگ نیا هیاولی بررس .است دهید

 وجود ۀیفرض ،شده سطح شدن پوستهپوسته و شدن پودره
 تیتقو تبلور ةدیپد و سنگ ساختار در را محلولي هانمک

 حل راه ارائه و هیفرض نیا صحتی بررسي برا لذا. کندیم
ي زهایآنال و انتخاب سنگ ازي انمونهی حفاظت مناسب

 نیهمچن. شد انجام آني رو XRF و XRDیی ایمیش
 ،مقبره سردري باال وی غرب شمال ضلع دري گرید سنگقطعه

 نیهم و انتخاب شاهد نمونۀ عنوانبه ،بود دهیند بیآس که
ي هامرمت ریتأثی بررسي برا. شد انجام آني رو هاشیآزما

 مجاورت در سنگ نمونه کی همجوار،ي هاسنگي رو نیشیپ
 و انتخاب شاهد ۀنمون به کینزد و آرامگاهی مانیسي هامرمت

 انجام آني رو XRF شیآزما وي بردارنمونه محدود صورت به
 .)13و  12، 11(شکل  شد

 
 دیدهمحل برداشتن نمونه از سنگ آسیب .11 شکل

 
 محل برداشتن نمونه سنگ از کنار مرمت سیمانی .12 شکل

 
 محل برداشتن نمونه سنگ شاهد از باالي سر در آرامگاه (بستر سنگی) .13شکل 

 

 شیفرسا لیدالی بررس

. میداد شرح قبالً  که داردی گوناگون لیدال سنگ در نمک وجود
 و هامالت هوا، یآلودگ خاك، مانند گوناگون منابع هانمک نیا

 .دارد ایدر راتیتاث و همجوار نیشیپي هامرمت

 مین و پنج حدوداً ارتفاع در نظر مورد ةدیدبیآس سنگ
 قرار بناي هاپله سنگ از فیرد ششي رو نیزم سطح ازي متر
 که است دیسفی آهک سنگ از بنا نیاي هاسنگ همۀ. دارد

 ةنحو تخلخل، از اعم را، خود خاصی کیزیف اتیخصوص هرکدام
 منبع بودن کسانی یحت و داردی نیچهیال و فرج و خلل عیتوز

 کسانی اتیخصوص که شودینم باعث) سنگ معدن( هاسنگ
 زمان، ولـط در هک هاهیال از هرکدام چون ،باشند داشته
 وی کیزیف اتیخصوص نظر از گرید ۀیال با دشویمي گذاررسوب

  .داردي ادیز يهاتفاوتیی ایمیش

 مصالحی نگیموئ تیخاص اثر بر خاك در محلولي هانمک
 هاسنگ در خصلت نیا .درسانیم بیآس بنا به و رودیم باال بنا

ی چگونگ و فرج و خلل عیتوز نحوه وی نیچهیال به اریبسی بستگ
 در دهیدبیآس سنگ هک آنجا از. دارد گریکدی با هاآن ارتباط
 متفاوتی نیچهیال با سنگ هیال نیچند و گرفته قرار باال ارتفاع

 همي ستارا در فرج و خلل نیا نکهیا احتمال ،ددار قرار آن ریز
 فیضع کند، عملی خوببهی نگیموئ تیخاص تا رندیبگ قرار

 نظر مورد ۀنمون از ترنییپا ۀپلي هاسنگ از کیچیه در. است
 است فیضع امکان نیا نیبنابرا نشد، دهیدی مشابه بیآس زین

 بنا همجواري هاسنگ ای بنا ریز خاك هانمک نیا منشأ که
 . باشد

 ساخته مالت بدون و دیسفی آهک سنگ از بنا نیا چون
 مالت هانمک نیا منشأ که است مردود زین احتمال نیا شده،

 .باشد بوده سنگ با آن کنشهمبر و بنا خود در شده استفاده
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 شدهیخالي هابست قسمت در خصوصاً و بنا ازی نقاط در
. است شده استفاده مانیس مالت از مرمت منظور به سرب، از
 چون. است شیپ سال 40-50 حدود به مربوط هامرمت نیا

 خود ساختار درون است، ریگرطوبتي اماده مانیس
 بیآس منشأ و کند نمک دیتول است ممکن که داردی باتیترک

 نیا کنار در بنا نیا در اما. باشد همجوار مصالح و هاسنگ
 آنجا از. نشد مشاهدهی ماکروسکوپ صورتبهی بیآس هامرمت

 دیبا آن ازي بردارنمونه است، فردمنحصربه بنا نیا که
 در هم آن نمونه، کی به لذا. شدیم انجام محدود صورتبه

 و مرمت اطراف سنگ بودن سخت لیدل به( کوچک اندازه
. شد اکتفاي) بردارنمونه نیح در سنگ دنید بیآس احتمال

 آرامگاه اتاقکي هاسنگ ازی غرب شمال ضلع از نمونه نیا
 شاهد نمونۀ به کینزد وي ورود در سري باال قسمت در
 بود، کوچک نمونه که آنجا از. شد برداشتهی) سنگ بستر(

 محل از که نمونه نیا. شد انجام آني رو XRF شیآزما فقط
ی خواص شده، برداشته شاهد سنگ نمونۀ به کینزد اریبس
 سنگ نیا در اما. دهدیم نشان را آن با مشابه باًیتقر
 دو زانیم به باًیتقر تیسولف و کاتیلیس فسفات، باتیترک

 از را باتیترک نیا نفوذ احتماالً که است شاهد نمونۀ برابر
 اما دهد،یم نشان سنگ درون به مجاوری مرمت مانیس
 وارد سنگ بهی بیآسی ماکروسکوپ اسیمق در و ظاهردر

 ازی ناش بیآس ای آشکاری زنشوره ازی نشان و بود نشده
 شدن متخلخل و شدن پوسته شدن، پودره( پنهانی زنشوره
 .نداشت وجود آن در) سطح

 دارد وجود یسنگ شده شیآزما ةدیدبیآس سنگ کنار در
 استفاده مانیس مالتي مقدار از آن تیتثبي برا و ضیتعو که

 نظر مورد سنگ بیآس در باتیترک نیا دخالت. است شده
 نیا مقدار که داد نشان XRF شیآزما جینتا اما بود، محتمل

 در آن مقدار ازی حت و کم اریبس دهیدبیآس سنگ در باتیترک
 سنگ، در بیآس وسعت به توجه با و است کمتر زین شاهد سنگ

 موجودي هانمک منشأ مرمت که شودیم رد هم احتمال نیا
 . باشد سنگ در

ي هانمک ریتأث احتمال است دور اریبس ایدر از بنا نیا چون

 ا،یدر از بودن دور بر عالوه رایز است، فیضع اریبس زین ییایدر
 ،یکوهستان ۀمنطق در شدن واقع و هاکوه انیم در بودن محصور

 باد و هوا انیجر قیطر از ایدري هانمک دنیرس که شده باعث
 .نباشد محتمل هم

 ياـهانهـکارخ و عیاـصن از دور بهي امنطقه در بنا نیا
یی روستا منطقه در بودن واقع لیدل به و شده واقع کنندهآلوده

 دور هم هینقل لیوسای لیفسي هاسوخت ازی ناش يهایآلودگ از
 چون البته .است نییپا منطقه در هوای آلودگ سطح کالً و است

 در و محوطه در هایآلودگ نیاي ریگاندازهي براي الهیوس
 طور به توانینم ندارد، وجود منطقهی هواشناس ستگاهیا

. کرد مشخص را هایآلودگ نیا زانیم قیدق رقم با و مشخص
 وجود ،بناي هاسنگ بری آلودگ ریتأث ةدهندنشان مورد تنها

 بر هاسولفات ریتأث از که ،است XRD شیآزما در گچ ای پسیژ
 . دیآیم وجود به میکلس کربنات

 هواست،ي هاندهیآال نیترمهم از که گوگرد دیاکسيد گاز
 هاسنگ بر مؤثري جوي هاندهیآال نیمؤثرتر و نیترمخرب جزو

ی صنعتي شهرها در گاز نیا. استی آهکي هاسنگ خصوصهب
 سوخت از حاصلي ازهاـگ و کارخانجات کار از بزرگ، و

 شتریب يشهر مناطق در و شود،یم جادیا هاکوره و هالیاتومب
 حالت آب باران، آب در گاز نیا انحالل اثر بر. شودیم دهید

ی آهکي هاسنگ. کندیم نفوذ هاسنگ داخل به و دایپي دیاس
 اثر بر. ندامقاوم اهایقل مقابل در و ریپذبیآس دهایاس مقابل در

 میکلس سولفات ای پسیژ به تیکلس ریز فرمول طبق عوامل نیا
 .شودیم لیتبد آبدار

H2O + SO2 → H2SO4 

H2SO4  +  CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2 

 نیا اگر. شودیم هاسنگ سطح زدنشوره باعث عمل نیا
 انبساط لیدل به رد،یگ صورت سنگي هاحفره درون واکنش

 گچ و دیآیم در آماس صورتبه گچ، به تیکلس لیتبد ازی ناش
 از را هاآن و آوردیم وارد فشار هادرزه وارهید به شده لیتشک
 مثل ناً یع هادرزه داخل در شدهلیتشکي بلورها. شکافدیم هم

 ).1383،يدیسع( کنندیم عمل هادرزه در آبی زدگخی
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 دیاکسيد به طیمحی آلودگ زانیم بودن نییپا لیدل به اما
 و است کم ندیافر نیا قیطر از پسیژ لیتشک احتمال ،سولفور

ی کی و داشته وجود سنگ در آغاز از بیترک نیا رسدیم نظر به
 مسئلۀ هم باز حال هر بهی ول. است آن موجود باتیترک از

 نیا اثر بر سنگ دری درون فشار جادیا و آماس ،يریگرطوبت
 .استی باق خود قوت به بیترک

 نیا در سنگ نیا بیآس دلیل نیترمهمرسد یم نظر به
یی ایمیش انفعاالت و فعل اثربر  سنگ باتیترک رییتغ حجم

 .است یطیمح عوامل و طیمح با کنشبرهم ازی ناش

 ازی ناش شیفرسا روند در عمدتاً کهی محلولي هانمک
 کلرورها، ها،سولفات از نداعبارت دارند دخالت محلولي هانمک

 .هاکربنات و هاتراتین

 نیا از شده مشاهده بیترک تنها شیآزما از حاصل جینتا در
 رییتغ از حاصل) میکلس سولفات( گچ همان ای پسیژ هانمک

 رطوبت وجود لیدل به غالباً  که است میکلس کربناتي ساختار
 . شودیم آني ساختار رییتغ باعث که است سنگ بر آن ریتأث و

 میکلس کربنات عمدتاً آهک سنگ ةدهندلیتشک باتیترک
 واکنش آب با سنگ در وبتـرط وجود ورتـص در که است

 نوع از دهیپد نیا. افتدیم اتفاق ونیکربناتاس ةدیپد و دهدیم
 از باعث جیتدربه و است ریناپذبرگشت ویی ایمیشي هابیآس

 .شودیم سنگ رفتن نیب

 آن در هوا کربن دیاکسيد انحالل لیدل به باران آب
 :استي دیاس یاندک شهیهم

CO2  +  H2O → H2CO3 

𝐶𝐶arbon Dioxide +  Water Carbonic Acid 

H2CO3  +  CaCO3 → Ca(HCO3)2 

Carbonic Acid +  Calcium Carbonate 
→ Calcium Bicarbonate 

 مثل( میزیمن و میکلسي هااتـکربنی تیوضع نیچن در
ی آهکي اـهسنگ ،یآهکي اـهسنگ اندودها، ،یآهکي هامالت

 حلی آهستگبه و لیتبد اتـکربنیب به) رـرمـم و یتیدولوم ـ
 کربنات صورتبه مجدداً ریتبخ از پس هابیترک نیا. شوندیم

ي بلورها شدهلیتشک میکلس کربنات رسوب. کنندیم رسوب
 تواندینم لیدل نیهم به و دارد متخلخل ساختار و تردرشت

 را ندیفرا نیا دما اهشـک. کندي باز را محافظ پوشش نقش
 .دهدیم شدت

 جادیاي اشدههیتجز سطح ،یآهک سنگ در ونیاتاسـکربن
 است ترقیعم و ترگسترده هاشکاف قسمت در که کندیم
)Youngdahl, 19861354 ،يهرمز ؛ .( 

 از. است رطوبت وجود دهیپد نیا جادیاي ضرور عوامل از
 باشد،ي دیاسي مقدار دیبا ندیفرا نیاي برا الزم آب کهیی آنجا
 رطوبت منابع از ،است کربن دیاکسيدي حاو که ،باران آب

 .شودیم محسوب واکنش نیاي برا ازین مورد

  ندیآبر

 در که است يفردمنحصربهي بناها از کوروش آرامگاهي بنا
 مترک بیآس با و کامل صورت به باًیتقر پاسارگادي بناها انیم

 اگر و ستادهیا برپا هاقرن طول در بنا نیا. کندیمیی خودنما
ي ادـمتم قرون رد،یبگ قرار قیدق و لــکام حفاظت مورد

 .ماندیم پابرجا چنانهم

 بدون که شده ساخته دیسفی آهک سنگ از کسرهی بنا نیا
 هاقسمت ازی بعض در فقط و اندگرفته قرار گریکدي یرو مالت

ي هابست از گریکدی ارــکن در اـهسنگ کردن محکمي راـب
 هابست نیا سرب اعظم قسمت. است شده استفادهي اچلچلهدم
 بر عالوه هاآنی خال محل و شده خارج بنا از انیسال طول در

 رساندن بیآسي برا یمحل صورت به بنا ظاهر کردن ندیناخوشا
 .است آمده در بنا به

ي هاسنگ با بنای آهک دیسفي هاسنگ اتیخصوص اغلب
 هاسنگ نیا مثال، يبرا. است مشترك پاسارگادي هاسازه گرید
 باي هاسنگ جزو مکعب متریسانت بر گرم 664/2ی چگال با

 هر. است %1/3 هاآن آب جذب درصد و هستند متوسط تراکم
 ادیز نسبتاًی خالي فضاها وجود دهندةنشان اتیخصوص نیا دو
. کندیم دیتشد را رسانبیآس عوامل عملکرد که است سنگ در
 دهیدبیآس سنگ در کهی باتیترک XRD جینتا اساس بر

ي هایکان و میکلس سولفات م،یکلس کربنات شودیم مشاهده
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. است وارتزـک و تیآلب ن،یروکالـکیم لـامـش کاتهیلیس
 باتیترک سنگ نیا در که دهدیم نشان XRF يهاشیآزما

 بستر برخالف سنگ نیا قتیحقدر و است نییپا اریبس میزیمن
ی تیدولوم سنگ ،استی تیدولوم سنگ که شدهشیآزمای سنگ

ی آهک سنگ نوع دو هر از که دهدیم نشان مسئله نیا و ست،ین
 شده استفاده بنا دری تیدولوم وی تیکلس سنگی عنی دیسف

 .است

ي بندطبقهی هوازدگ عنوان با را هاسنگ بیآس نیترعمده
 وی کیولوژیب ،ییایمیش ،یکیزیفی هوازدگ شامل که کنندیم

 دهید آرامگاهي بنا در هایهوازدگ نیا انواع همۀ. استی انسان
ي ریجلوگ هاآن گسترش از بنا حفظي برا است الزم و شودیم
 مناسبي هاوهیش اعمال با هاآنی رسانبیآس روند حداقل ای

 .شود کندتر

ی بررسي برا نمونه عنوان به کهی سنگ مورد در انیم نیا در
 لیدل رفتیم گمان و شدی بررس و انتخاب بناي هابیآس

 باشد، محلولي اـهنمک ریتأث ازی ناش شیفرسا آن بیتخر
 و بیتخری اصل عوامل نیتریاصل و نیترمهم که گفت توانیم

 خود بافت و باتیترکی عنی یدرون عاملی کی آن، شیفرسا
 الـاتص فرج، و خلل عیتوزة نحو ،يدارروزنه نظر از( سنگ
 و... )  وی نگیموئ تیخاص گر،یکدی به فرج و خللي هاشبکه

 . دماست و رطوبتی عنی یرونیب عواملي گرید

 کربناتی عنی سنگ در شدهمشاهده باتیترکی تمام
 شامل کاتهیلیسي هایکان و میکلس سولفات م،یکلس

 واکنش رطوبت مقابل در کوارتز، و تیآلب ن،یکروکالیم
ي مقدار کهی رطوبت با میکلس کربنات. دهندیم نشان

 در جو کربن دیاکسيد که باران آب مانند( باشدي دیاس
 آن در ونیکربناتاس دةیپد و دهدیم واکنش) شده حل آن

 در ادیز تخلل جادیا و شدن سست به که افتدیم اتفاق
 جذب با پسیژ ای میکلس سولفات. شودیم منجر سنگ

 و هاروزنه به آوردن وارد فشار با و کندیم آماس رطوبت
 فشار ادیازد باعث شودیم لیتشک آن در کهی فرج و خلل
 شکاف و درزه دیتول سنگ در و شودیم سنگی درون

 فرج و خلل و هاروزنهي هاوارهید شکستن موجب و کندیم

 دهیپد توسط رطوبت اثر بر زین کاتهیلیسي هایکان. شودیم
 به رساندن بیآس باعث و دهندیم تیماه رییتغ زیدرولیه

 .شوندیم سنگ

 خود و شودیم هاآن رییتغ باعث باتیترک بر ریتأث با رطوبت
 وجود به انحالل و زیدرولیه ،یزدگخی مانند را هادهیپد انواع زین
یی تنهابه ای رطوبت همراه به هم، دما شدن نییپا و باال. آوردیم

 رییتغ ازی ناش انقباض و انبساط مثالً. شودیم بیآس جادیا باعث
 هر و است رطوبت حضور در دما رییتغ ازی ناشی خزدگی و دما
 نفوذ و سنگي هاشکاف و هاترك شیافزا باعث ندهایفرا نیا دو

 و ابدییم ادامه چنانهم چرخه نیا و شودیم رطوبت شتریب
 شیفرسا روند و کنندیم دیتشد را گریکدی ریتأث مختلف عوامل

 . بخشندیم سرعت را

 عوامل کنترل و دارد قراری خارج طیمح در بنا که آنجا از
 نیا مقابل در را سنگ خود دیبا است، دشوار آني برای طیمح

 راتییتغ مقابل در سنگ حفاظت چون و کرد؛ محافظت عوامل
 آن رطوبت کنترل حفاظت راه نیبهتر است، دشوار اریبس دما

 سنگ نیا از حفاظت راه نیبهتر دیشا منظور نیهم به. است
 مانع و آن در موجود رطوبت کنترل و سنگ بافت کردن نهیبه

 به) بخار /عیما( رطوبت انواع از هرکدام نفوذ و ورود از شدن
 . باشد آن درون

 و هانیرز از استفاده منظور نیاي برا معمول يهاروش از
 است ضدآب غالباً  که است سطحی دهپوششي براي مریپل مواد

 آنجا از. شودیم سنگ درون به وبتـرط نفوذ و ورود از مانع و
 شود،یم آنی تالش و شدن سست باعث سنگ به بیآس که
 موجب است بهتر کردن آبضد بر عالوه استفاده مورد ةماد

 .بشود همی بخشاستحکام

 نظر در منظور نیاي برا کهی محافظ و بخشاستحکام ةماد
 :باشد داشته را ریز اتیخصوص دیبا شودیم گرفته

 در شدن خشک از پس و کند نفوذ سنگ در سهولتبه و قایعم
 بماند؛ی باق جا همان

 را رطوبت خروج زمانهمی ول ،کندي ریجلوگ رطوبت نفوذ از
 ؛سازد ریپذامکان
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 پوسته به که ،شود منبسط و منقبض سنگ با هماهنگ طوربه

 ؛نشود منجر آن شدن

 ؛باشد داشته را بخار و آب تیهدا و کنترلیی توانا

 را آن سنگ، دریی هاواکنش سلسله به شدن منجر بدون
 بخشد؛ استحکام

 گوناگوني هاضخامت در را دهیدبیآسي هابخش تمام
 کند؛ مستحکم

  نشود؛ منجر خارب به نسبت سطح کاملي ریناپذنفوذ به

 Fassina( باشد داشته را ریتأث نیکمتر سنگیی نها ظاهر بر

&Vianello,2008; Tabasso & Stefan, 2006.( 

 و سنگ اتیخصوص به توجه با دیبا را نظر مورد ماده البته
 بانتخا گرفته قرار آن در سنگ کهي امنطقهی میاقل طیشرا زین

ی بخشاستحکام يبرا هانهیگز ازجمله موادنانو از استفاده. کرد
 ایدن نقاط شتریب در است دهیدبیآسي هاسنگ تیفیک ودبهب و

 .شودیم انجام هاآن مورد در مطالعات

 به ازین سنگ از حفاظتي برا مناسب ةماد صیتشخ
 اتیخصوص آن در است الزم که داردی جامع و عیوس مطالعات

 کهی رونیب طیشرا و میاقل و سنگی درونیی ایمیش وی کیزیف
 در سنگ با نظر مورد ماده کنشبرهم و دارد قرار آن در سنگ

 .شود گرفته نظر دری میاقل طیشرا آن

 زیگرآب روش، نیا انتخاب صورت در که کرد توجه دیبا
 سنگ حفاظت انیپا ۀنقط رطوبت، از آن حفاظت و سنگ کردن

 با دیبا بلکه ،کرد رها خود حال به را سنگ دینبا و ستین
 و سنگ تیوضعمدام  صورت به مدون شیپاي زیرامهـبرن
 اقدامات لزوم صورت در و کرد ثبت وی نیبازب را آن راتییتغ

 کند ای توقف وی فرسودگ گسترش ازي ریجلوگي براي مؤثرتر

 طیمح رطوبت کنترل به کار نیا. داد انجام شیفرسا روند کردن
 عوامل شیپاي برا. دارد ازین سنگ خود رطوبت نیهمچن و

 و رطوبت همان مورد نیا در هاآن نیترعمده کهی طیمح
 حداقل دماسنج نیچنهم و نگاررطوبت دستگاه نصب دماست،

 کنترل اما ،استی الزام درمان مورد سنگی کینزد در حداکثر و
ي ابزارها به ازین و است دشوارتر سنگی درون رطوبت

 در را آن نفوذ عمق و رطوبت زانیم بتوان تا داردي ترشرفتهیپ
ی ترموگراف کار نیاي برا مناسب يهاروش از. کردی بررس سنگ

 کار به ریزي هانهیزم در  که است 1قرمز مادون ۀاشع
 :دیآیم گرانحفاظت

 ؛رطوبتي بردارنقشه

 ؛یدرون میزاقلیر ةدربار مطالعات

 مصالح در نهیموئ صعود ۀلیوس به رطوبت عیتوزی ابیارز
 .(Price, 1996) متخلخل

 پوسته و فرسوده اریبس بیآس اثر بر سنگ نیا سطح چون
 زین آن سطح شیپاي برا است،ی واپاش حال در سنگ و شده

ی روش که کرد استفاده 2يزریلی سنجتداخل روش از توانیم
 تا روش نیا اکنون. است سنگ در سطح یلیتحل شیپاي برا

ي ابعاد در رییتغ توانیم آن از استفاده با که شده کاملي حد
 در). Price, 1996( داد صیتشخ را کرومتریممینی کوچک به

 ضبط و ثبتي برا ،راي ابزار و هاروش توانیم قیتحق نیا ۀادام
 با آن کنشبرهم و سنگ خود راتییتغ زین وی طیمح عوامل

 ریتأثی بررس منظور به ،یطیمح طیشرا و بخشاستحکام ةماد
 هاآن ریتأث وی زنشوره ةدیپد بروزی احتمال خطر بر موارد نیا

ي سازفعال در را اـهتنش وی طراح ،تبلوري هاچرخه بر
 نیا از استفاده يبرا البته. کرد یبررسی نمکي اـهستمیس

 .گرفت نظر در دیبا زین راي اقتصاد ۀصرف ابزار و هاروش

 

 

 

 

                                                           
1. IR thermography 2. laser interferometry 
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 معماري در بناي برج سنگی هاي فنی وبررسی ویژگی
 به آن شده هاي واردو تحلیل آسیب 
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 1 چکیده

 پاسارگاد است که ۀبرج سنگی از بناهاي بسیار زیباي مجموع
ه این مقال درهدف کلی  ساخته شده وآغاز دوره هخامنشیان در 

مانده از برج سنگی باقی ةدیوارهاي تکتحلیل و بررسی آسیب
ضمن معرفی برج سنگی در پاسارگاد و  منظوراین  به. است

 رستم کاربرد این دو بناي زرتشت در نقشآن با کعبه ۀمقایس
 یک دیواره باقی برج سنگی جزشده است. از  توصیفهخامنشی 

 ر ازـار بیشتـی بسیایـهمتحمل آسیب ن برجـانده و ایـنم
 پردازیم. می ها همزرتشت شده که در ادامه به آنکعبه

زرتشت، پاسارگاد، نقش برج سنگی، کعبهواژگان کلیدي: 

 اي. چلچلهبست دم رستم،

 درآمد

فرد آرامگاه کمبوجیه یا برج سنگی از بناهاي منحصربه
 زرتشت در نقشبهمشابه آن با نام کع ۀهخامنشی است که نمون

د در رستم وجود دارد، با این تفاوت که بناي موجود در پاسارگا
اریوش رستم در زمان د زمان کوروش و بناي موجود در نقش

ها نآ معماريرا معرفی و این دو بنا  ساخته شده است. در ادامه
 . کنیممیو مقایسه  را توصیف

 معرفی و توصیف معماري بناي برج سنگی

ها و باغ شاهی که کاخ ،پاسارگاد ۀد مسیر بازدید محوطدر امتدا
کند، از سمت شمال سلیمان) متصل می تخت (تخت را به تل

رسیم که به آرامگاه کمبوجیه یا زندان سنگی می یبه آثار برج

                                                           
 کارشناس معماري پایگاه میراث جهانی پاسارگاد *

 کارشناس ارشد کامپیوتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد **

مانده  فقط یک دیواره بر جاسلیمان معروف است و امروزه از آن 
اي قرار پلهو بر سکویی سه بودهمتر  14 حدوداست. بلندي برج 

است. ورودي بنا به سوي شمال غربی تعبیه شده و با  داشته
اي به اتاق باالي برج دسترسی داشته است (طرح پله29پلکان 

). این بنا از شاهکارهاي مهندسان و هنرمندان هخامنشی به 1
 نوعاز  آناخت ـرفته در سکاراي بهـهآید. سنگشمار می

نماست که از معدن کوه سیوند آورده مرمر هاي سفیدسنگ
سنگ سیاه آهکی در از هم  و در مواردي). 1 شکلشده (
هاي کور استفاده شده است. نماي دیواره تعداد زیادي پنجره

 به قصدعنوان تزئینات بنا و که به داردشکل رفتگی مستطیلتو
 است.ایجاد شده زیباسازي 

 
 دیوید استروناخ گی،طرح بازسازي برج سن .1 طرح
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 برج سنگی .1 شکل

 و اسالمی به زندان سلیمان معروف بوده ةاین بنا در دور
زرتشت در نقش رستم از روي این بنا الگوبرداري بناي کعبه
 شده است. 

 نشستگی در چهار گوشهبرج سنگی یک برج مربع با پیش
 داشتهکاذب در سه طرف ساختمان  ةسه ردیف پنجر که ،است

غربی نسبت به شمال جغرافیایی  ۀدرج 40و محور اصلی آن در 
 ).1 ۀ(نقش داردقرار 

 

 بندي برج سنگیپالن شبکه .1 نقشه

اتصالی آن در  ۀبخش تحتانی برج مستحکم بوده و راه پل
 بدون پنجرهتک و  یاصل به اتاقشمال غربی، یا نماي ورودي، در

برج روي  ۀ). پای2در بخش فوقانی بنا راه داشته است (طرح 
 سازي عریضگرفته و از یک طرف کفمیپله قرار سه یسکوی

شکل است که مربع تقریباً یداشته است. این پایه شامل سکوی
 05/12×56/11 و 72/14×82/14اصل از سه طبقه با ابعاد در
 متر تشکیل شده است. 95/8×80/8و 

 
 پالن بازسازي برج سنگی .2 طرح

اي به مسائل ژهـساختار این برج دقت ویهخامنشیان در 
خوانی پله به عنوان یک اند و این موضوع در هماي داشتهسازه

هاي افقی دیواره برج به این صورت رعایت شده عنصر و ردیف
و ۀ اول است دوم و سوم دو برابر طبق ۀطبق است که ارتفاع

از ترپنجم هم ۀسوم را با پل ۀسوم و طبق ۀدوم را با پل ۀطبق
 ). 3(طرح  کندمی

سانتی  59و  78، 105هاي بدنه برج داراي ابعاد اکثر سنگ
 ). 4(طرح  ر هستند که به دلیل نوع سازه استمت

ابعاد  هاي بشدهسازي جلو بنا شامل سطح فرشکف
نظم اتصاالت  دلیلمتر است. این کف به  82/14×5/19

 محور، که درزهاي آن یا در توجه است جالبفرش آن سنگ
نسبت   با زاویه قائمهموازي با محور اصلی ساختمان یا تقریباً

 داردهاي کف ابعاد بزرگ عالوه بیشتر سنگدارد. به قراربه آن 
 ).2 شکل) و (5و  2 (طرح

. دارددار شکل کوتاه یک پیشانی کنگرههاي سقف هرمیلبه
و هر یک  گرفتهمیکاذب کوچک باالي ورودي قرار  ةدو پنجر
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شکل و با رفتگی مستطیلیوارهاي فوقانی با پانزده ردیف تواز د

 ).3 شکل) و (6شده است (طرح تناوب منظم تزئین می

 

 
 

 
برج متشکل از  ۀها و بدنبرج با پله ۀسکوي اول، دوم و سوم پای ۀرابط .4و  3 طرح

 متر سانتی 59و   78، 105 هاياندازهتکرار  بارج سنگ هفده

 

 
 ايچلچلههاي دمسازي جلو بنا با استفاده از بستکف  .2 شکل

 
 در بناهاي هخامنشی شده اي استفادهچلچلههاي دمطرح بست .5 طرح

 

ات بزرگ و ـاختمان متشکل از قطعـاري سـکسنگ
هاي مستقیم و افقی در رجبوده که بدون مالت تراشی خوش

چهارگوش ها تقریباً سنگ همۀکار گذاشته شده است. در نقشه 
 است.  بوده چین قرار گرفتهبوده و به روش خشکه

 30/7 به ضلع تقریباً ة مربعبا قاعد یسکوي سوم، برج باالي
متر بلندي دارد.  40/12ش حدود دیوارمتر ساخته شده که هر 

چین و بدون استفاده صورت خشکه رج افقی به 17 بابرج  ۀبدن
اي چلچههاي آهنی دمبا استفاده از بست فقطاز هرگونه مالت و 

 . است (خاص هنر هخامنشی) به یکدیگر متصل شده

 27عرض،  متر 11/2 آن ۀهر پل واي پله29این بنا پلکانی 
 ۀپلکان محوطعمق دارد.  مترسانتی 28و ارتفاع متر سانتی
 ، عرض4با طول غربی را به اتاقکی  شمال ۀهفرش جلو جبسنگ

 ).1کند (طرح وصل می متر 73/4و  و ارتفاعمتر  20/3

سنگ جداره بوده، یعنی نخست پنج تختهسقف اتاق دو
 را به صورتمتر  5/1تا  1و عرض  25/7) به طول 6(طرح 

سقفی مسطح از شمال غربی به جنوب غربی روي محور عرضی 
 .داده بودنداتاق قرار 

هاي استفاده از اتصاالت عمودي در رج هماین روش با 
بر دیوار نازك  اندکیبار اضافی  و همفوقانی نماي اصلی کمتر 

بعد از آن چهار  شده است.خالی شمال غربی وارد میو تو
اند که اي قراردادهگونهبر فراز سقف بهرا شکل سنگ هرمیتخته

 ).4 شکلهرمی کامل با بلندي کم درست کرده است (
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 دار سقفتزئینات پیشانی کنگره .6 طرح

 
 زرتشتدار سقف کعبهتصویري از وضعیت کنگره .3 شکل

 
 وضعیت پوشش نهایی بام برج سنگی .4 شکل

اي تراشیده بودند تا صورت دندانه بام را به ۀاز هر طرف لب
زده بیرون يهابا سراز سقفی با تیرهاي بزرگ چوبی  حالتی
 14متر برآمدگی و یـسانت13ها شود. این دندانه ساخته
 14 حدودنیز  هاآن ۀفاصلداشته و عرض و ارتفاع متر سانتی
توان گفت با توجه به طول و نتیجه میمتر بوده است. درسانتی

 ۀولی در نمون داشتهدندانه وجود  18عرض دیوار برج در هر نما 
دندانه در رج سقف دیده  17مشابه برج سنگی در نقش رستم 

 شود. می

 14ارتفاع کل بنا از روي زمین تا رأس هرم کمی بیشتر از 
 ۀ، اما در جبهمترسانتی 182دیوار در سه جانب  ضخامت ومتر 

 متر بوده است.  05/1دار) فقط شمال غربی (پله

 ايگونههاي مختلف آن بههاي برج سنگی را در جبههدیواره
ایی را ـیبادهاي زــواختی ندارد و تضـاند که یکنردهـتزئین ک

هنر معماري بسیار دلپذیر است. پانزده نظر  ازد که اننمایمی
هایی که شکل کوچک (مستطیلمنظم مستطیل ردیف گودي

ار نماي برج ـتایی چه 6و  7هاي صورت زیگزاگی در ردیف به
سکو  ۀ پایینمتري طبقسانتی 285) در ارتفاع کردهمیرا تزئین 

 قف وجود داشته است. س ةمتري زیر کنگرسانتی 23تا 

 در نماي اصلی بنا (جبهۀ شمال غربی)، دو ردیف سنگ
اند. دو پنجرة کور در نقش گذاشتهپایینی برج را کامالً صاف و بی

رنگی ون اثري از سنگ سیاهـنماي اصلی زندان وجود دارد که اکن
 ). 5شده وجود ندارد (شکل که در داخل آن چفت می

 

 
 کور در نماي اصلی برجهاي پنجره .5 شکل

طبقه داده و از این سه ردیف پنجره، به بنا حالت برجی سه
هاي تاریکی ها واقعاً به اتاقآید که پنجرهنظر می دور چنین به

 ۀهاي ردیف میانی رابطپنجره فقطشوند، در حالی که باز می
 به دلیل مقایسه بامنطقی با ترکیب داخلی ساختمان دارد. 

توان دریافت که سه درستی میزرتشت بهشاهدي مانند کعبه
دیگر بنا، نماي برج را تزئین  ۀکاذب در سه جبه ةردیف پنجر

 کرده است. می
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متر سانتی 280شکل برج هاي مستطیلاولین ردیف پنجره

شکل مربع تقریباً . ردیف وسطدارد عرضمتر سانتی 99و  ارتفاع
دارد. ردیف باال  عرضو  ارتفاعتر مسانتی 128است و  حدودًا 

تر از ردیف اول است. کوچک ادــو داراي ابعشکل مستطیل
 71و  عرضر ـمتسانتی 50هاي این ردیف حدودًا پنجره
 ). 7د (طرح ارتفاع دارمتر سانتی

 
 کور در بناي برج سنگی ةپالن و نماي پنجر .7طرح 

در وضعیت کنونی  شود،دیده می 7طور که در طرح همان
اي در ورودي برج، تورفتگی مثلثی یا گوه باالي درپنجره و 

است. در سنگ سیاه نیز همان فرم مثلثی  مشهودسنگ سفید 
 بستچفت و  برايعنوان تکنیکی  وجود داشته که از آن به

سنگ  جدا شدنطوري که  ، بهاندکردهاستفاده  همها به سنگ
 پذیر بوده است. کانسختی امسیاه از سنگ سفید به

اي از کالف در ورودي ناپدید شده، ولی هاي عمدهبخش
 ۀمانده کافی است تا در مقایسه با جزئیات کعب آنچه که بر جا

زرتشت امکان بازسازي ورودي اصلی را فراهم کند. از عالئم 
که چهارچوب  شودمیدر آشکار  ۀمانده روي آستانتراش باقی

و تنها  کرده استاصلی حالت چهارچوب کاذب را تکرار می
طور که عالئم بست عالوه همان. بهجنبه تزئیناتی داشته است
دو کالف از  تردیدبی) 8دهد (طرح در باالي رج سوم نشان می

متر قرار داشته سانتی 183رنگ به ارتفاع سفید ۀسنگ یکپارچ
انه نشان ـهمچنین عالئم سطح آست که اکنون از بین رفته است.

لنگه متر عرض داشته و با دري دوسانتی 94دهد که ورودي می
 16دار با قطري حدود اي سوراخشده که در پاشنهبسته می

 ).1379:175(استروناخ،  است چرخیدهمتر میسانتی

فرد است برج سنگی داراي یک اتاق من گفتیمطور که همان
 177اتاق  رسیم. درورودي آن می ه درپله ب 29که از طریق 

متر عرض دارد. در مورد سانتی 100متر بلندي و حدود سانتی
متفاوتی  زه، جنس و تزئینات در ورودي نظریاتابعاد و اندا
در نزدیکی  1329است. علی سامی در اوایل سال  مطرح شده

که را پیدا کرد رنگ آهکی تل تخت بخشی از یک سنگ سفید
 7/10و نزدیک به  ارتفاعمتر سانتی 5/30متر طول و سانتی 47

متر ضخامت داشت و سه روزت با دوازده گلبرگ بر یک سانتی
 ). 6 شکلو  9روي آن حک شده بود (طرح 

 
 وضعیت جزئیات کالف درب .8 طرح

یعنی کاسبرگ نازکی میان  دارند،ها شکل خاصی این گل
قط در ایونیه و در هایی فچنین گل .اندنشانده هایشانگلبرگ

قبل از میالد رواج داشته و در هنر  530 تا 540هاي سال
لباس انسان بالدار در کاخ  ۀدر نقش حاشی فقطهخامنشی 

). استروناخ بر 1380(شاپورشهبازي،  شوددیده میدروازه 
 کردترسیم را برج سنگی  دربازسازي  ۀاساس این یافته نقش

 ). 10(طرح 
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  1329شده در سال در کشف ۀطرح قطع .9 طرح

 
  1329 شده در سالقطعه در کشف .6 شکل

ردیف  6کامل شامل  بر اساس این بازسازي هر لنگه در
 مربوط بهروزت بوده است. وي معتقد است که این قطعه 

ینی هاي قاب تزئسمت راست است. اندازه ۀ درقسمت باالي لنگ
با حدود  درهدهد که بخشی از یک لنگآن نشان می ۀو برجست

به برج سنگی تعلق  رسدو به نظر میمتر عرض بوده سانتی 47
 داشته است.

زرتشت نظریات در مورد کاربرد دو بناي برج سنگی و کعبه
. این 1متعدد مطرح شده و سه نظریه طرفداران زیادي دارد: 

. این بنا 3. این بنا آرامگاه است؛ 2بنا آتشکده بوده است؛ 
هاي سلطنتی بوده ترین یادماننگهداري مهممحلی براي 

، ما معتقدیم که این بنا با توجه به این سه کاربري است.
آتشکده بوده است. با توجه به وجود دو حفره در قسمت باالیی 

شناسان ، که به نظر باستان1385شده در سال در کشف
توان این نظریه احتمال متعلق به بناي برج سنگی است، میبه
ها براي تهویۀ هوا و جلوگیري از مطرح کرد که این حفره را

خاموش شدن آتش تعبیه شده است. سامی نیز با ذکر دالیل 
 منطقی بر آتشکده بودن این بنا تاکید کرده است. 

 
 . نقشه بازسازي درب برج سنگی توسط استروناخ10 طرح

 هاي آرامگاه کمبوجیهبررسی آسیب

انند ـماد ـارگـاي برج سنگی پاســگفتیم، بنطور که انـهم
یک  فقطامروزه  ومستطیل بوده زرتشت به شکل مکعبکعبه
تخریب سه براي مانده است. دالیل مختلفی آن باقی ةدیوار

 دیواره و سقف این بنا وجود دارد. 

عوامل طبیعی از قبیل رطوبت، نوسانات دما، باد و باران،  .1
ان و حشرات موذي، نور و ها، جانورارگانیزمگیاهان و میکرو
 حوادث طبیعی.

شده بر اثر عوامل طبیعی از قبیل هاي واردآسیب
هاي اسیدي، انقباض و انبساط تشکیل گلسنگ، بارش باران

ها بر اثر سرما و گرما و نفوذ سایر امالح معدنی مانند سنگ
ها، که از فضوالت حیوانات و پرندگان باقی مانده، و نمک

رو به افزایش تخریب بنا را شدت بخشیده  مدت روندزدر درا
 ).13تا  7 است (شکل
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 هاي بنانقش گیاهان در تخریب سنگ .8و  7 شکل

 
 هاي تشکیل شده بر دیواره برجگلسنگ .9 شکل

 
 

 
 مختلف بنا هايقسمتالنه گزینی حشرات و پرندگان در  .11 و 10 شکل

 
 اثر عوامل جوي برپوسته شدن سنگ پوسته .12 شکل

 
 انبساط و انقباض بر سنگ سرما و تاثیر .13 شکل

 هايکاريدستاز قبیل آلودگی هوا،  غیر طبیعیعوامل  .2
 انسانی، امواج صوتی و عیوب مرمتی

در زمان اتابکان  تخریب سه دیوار اصلی بنا و سقف احتماالً )الف
 هامردم بومی منطقه و انتقال بعضی از سنگ ، به دستفارس

 هاي نامعلوم دیگر.به مکان

مانده از این برج که عموماً دیوار باقی روي تنها حکاکی )ب
 ).16تا  14 اسالمی است (شکل ةمربوط به دور

مانده از برج سنگی به دالیل مختلف ازجمله باقی ةدیوار
 ،21نشست پی بنا دچار تابیدگی شده است. با توجه به شکل 

متر  به سمت جنوب سانتی ستون ضلع شمال غربی سیزده
ی از رج پانزدهم به این صورت که اگر شاقول .حرکت کرده است
شاقول با  ۀین آویزان کنیم، زمانی که وزندیوار به سمت پای

 این حرکت به سمت جنوب را شود،اولین رج دیوار مماس 
 ).17(شکل  کنیممیمشاهده 

 
 شده بر دیواره برجکارينقوش کنده .14 شکل
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 هاي گذشته با استفاده از مصالح جدیدهاي سالمرمت .16و  15 شکل

اتفاق در ستون سمت جنوب غربی نیز  تغییر وضعیتاین 
متر به سمت جنوب حرکت کرده نیم سانتیودیوار ششافتاده و 

 ).18است (شکل 

متر سانتی 32حدود  همهمچنین ستون جنوب غربی بنا 
 ،فلزي ةوجود ساز .)19به سمت شرق خوابیدگی دارد (شکل 

 جلوگیري ازدر نگهداري و  کرده،که گروه مرمتی ایزمئو نصب 
 دیواره بسیار مؤثر است.ریزي تکفرو

 
 برج ةنماي کلی از ناشاقولی ضلع شمال غربی دیوار .17 شکل

در ستون شمال غربی بنا این موضوع به شکل دیگري اتفاق 
ستون جنوب  افتاده است. حرکت این ستون به سمت مخالف

غربی، یعنی به سمت شرق سبب ایجاد پیچش در دیواره شده 
 ). 22و  20است (شکل 

 
 حرکت ضلع جنوب غربی دیواره به سمت جنوب .18 شکل

 
 خوابیدگی ستون جنوب غربی به سمت شرق .19 شکل

 
 آننماي کلی دیواره و کمانش موجود در  .20 شکل
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 ناشاقولی ستون شمالی ضلع شمال غربی .21 شکل

 
 پیچش ستون شمالی ضلع شمال غربی .22شکل 

 یندآبر

از بناهاي بسیار زیباي مجموعۀ پاسارگاد برج سنگی است، 
که در آغاز دورة هخامنشیان ساخته شده است. این بنا 

زرتشت نمونۀ مشابهی در نقش رستم دارد که به کعبه
هاي این دو بنا بسیار است، که شباهتمعروف است. با این

هاي چشمگیري در بسیاري از جزئیات معماري تفاوت
دارند؛ به این شکل که در مواردي دقت و ظرافت در برج 
پاسارگاد بیشتر و در مواردي نکات فنی و معماري در بناي 

هاي معماري تر و بر اساس شیوهزرتشت بدیعکعبه
 تر بوده است. آگاهانه

زرتشت به شکل انند کعبهـم ی همـرج سنگـاي بـبن
 ماندهیک دیواره از آن باقی فقطمستطیل بوده که امروزه مکعب

است. دالیل مختلف در تخریب سه دیواره و سقف این بنا مؤثر 
ازجمله رطوبت، نوسانات دما، باد و باران، گیاهان، جانوران  بوده،
شرات موذي، نور و حوادث طبیعی، آلودگی هوا، عوامل و ح

که با  ،انسانی، نورهاي مصنوعی، امواج صوتی و عیوب مرمتی
 حداقلبه رسان را توان عوامل طبیعی آسیبتدابیر حفاظتی می

. کردکنترل  کلو عوامل انسانی را به رساند

 

 فهرست منابع

د ــ، ترجمۀ حمیپاسارگاد .)1379د (ـویـدیاخ، ـرونـاست
 شهیدي، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).خطیب

 ترین پایتخت کشور پاسارگاد یا قدیمی .)1338سامی، علی (
 

 فروشی معرفت شیراز.شاهنشاهی ایران، شیراز، کتاب

، شیراز، راهنماي جامع پاسارگاد .)1379شهبازي، علیرضا (شاپور
 شناسی.بنیاد فارس



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 بررسی و تحلیل معماري آرامگاه کوروش بزرگ
 
 
 
 
 محمد نصیري حقیقت*
 فاطمه صمیمی**

 

 

 

 1چکیده

است که  هاي مورخان یونانی و رومی مشخصاز گواهی
اند. این دانستهپاسارگاد را بیشتر ساختۀ کوروش بزرگ می

مگاه شود. اول اینکه آرانظریه به چند دلیل دیگر استوارتر می
 نقشهو نظر طراحی  قدر ازکوروش، که ساختۀ خود او بود، آن

هاي باغ بزرگ پاسارگاد به کاخدر نماپردازي استفاده از و 
دهد طراح شبیه است که نشان میدروازه، اختصاصی و بارعام  

 ها هم بر اساس سلیقۀ کوروش ساختههمه یکی بوده و آن کاخ
زبانه (عیالمی، فارسی هاي سهکه کتیبهشده است. دوم آن

هاي آن سه کاخ باستان و بابلی) روي جرزها و درگاه
وم اینکه نوع ـت. سها با کوروش اسدهندة ارتباط آننشان
هاي تراشی و بستوة سنگـیخصوص شاري و بهـمعم

دهندة قدمتی، هر چند کوتاه، نسبت به پاسارگادي نشان
معماري تخت جمشیدي است که از آغاز دورة داریوش بزرگ 

هاي ملل ها، که از سنتشروع شد و مخصوصاً در نقوش آن
طور کامل شکل ایرانی به  ، ولی هنوز بهمختلف گرفته شده

بینیم) حالت میجمشید  خود نگرفته (چنان که در تخت
تراشان آزمایشی و ابتدایی کامالً نمایان است و آثار سنگ

زار و ـا و ابـهگـویژه در نوع تراش سناي بهاي و ایونیهلودیه
پیداست.  "تراشاناي سنگـهانــنش"ی و ـراشـتآالت سنگ

توان کرد که بناهاي پاسارگاد با کوروش این شک نمیبنابر
 است. بزرگ آغاز شده

تراشی، آرامگاه کوروش، پاسارگاد، سنگواژگان کلیدي: 

 ساختار معماري، پیشینۀ معماري.

                                                           
 عمران پایگاه میراث جهانی پاسارگادارشد کارشناس  *

 درآمد

اریخ ه بر ایرانیان و تاي فرهنگی است که عالوپاسارگاد گنجینه
ه به ایران، در تمدن جهانی هم مقام واالیی یافته است. از جمل

ی که با این دلیل که پاسارگاد یادبود کوروش بزرگ است، کس
اي در زهها و اعادة آبروي رفتۀ اقوام، راه تااحترام به حقوق ملت

 اي نو براي تاریخ بشري بازسیاست و کشورداري گشود و دوره
 ). 1379 شهبازي،کرد (شاپور

ر ها در قالب هنپاسارگاد اولین نشانۀ بارز همکاري تمدن
 است. دیگر آنکه پاسارگاد آرامگاه شهریاري است که پدر

ایرانیان و شاه نمونه در عدل و سیاست براي جهان قدیم و 
ناجی اقوام سرگردان و تبعیدي بوده است، شاهی که ستایش 

اد او در کتاب مقدس یک هزار میلیون نفر آمده و یاد او با ی
ام سرانج. ایران و قوانین ایران و جوانمردي ایرانی عجین است

ي، شکوفایی هنر معماراینکه پاسارگاد، به عنوان اولین نماد 
سازي در دورة هخامنشی، آمیزي و شبیهتراشی، رنگپیکر

هاي الگوي تخت جمشید شده است. با شناخت پاسارگاد ریشه
 شود.بعد نیز بهتر نمایان می هنري ایران در دوران

عنوان  به این دلیل است که پـاسـارگاد را امروز یونسکو به
ده. آن جـایگاه واالیی قائل ش اثر جهـانی معرفی کرده و براي

 بر ما ایرانیان است که این گنجینه را بهتر بشناسیم.

 پیشینۀ معماري

پیشینۀ معماري آرامگاه مدت زمانی طوالنی جاي بحث بوده 
است. بعضی از متخصصان کل بنا را ـ اعم از پایۀ مطبق و 

 کارشناس کامپیوتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد **
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تر، به النهرین یا، کمی تخصصیجایگاه تدفین ـ به بین

پیشینۀ اي دهند. عدههاي ایالمی نسبت میزیگورات
عنوان احتمالی اورارتویی را براي آن مطرح یا آن را به 

کنند منتسب می دار به پیشینۀ اورارتوییساختار خرپشته
النهرینی، ساخته هواي بینوکه روي سکوي مطبق، با حال

دهند ها ترجیح می). بعضی1379 شده است (استروناخ،
وجو ق تدفین را در یونان یا آناتولی غربی جستهاي اتاریشه

هاي کارگیري سنتبه دخالت الی که دیگرانـکنند، در ح
دانند. اخیراً می محتملمحلی ایونیایی را در ساخت آن 
شدة هخامنشیان، از یک نیلندر ابراز کرده که طرح انتخاب

النهرین، با سکوهاي روي هم قرار طرف تحت تأثیر بین
هاي ایرانی در بخش از سنت تبعیتگرفته و از طرف دیگر با 

دار سازي، اتاق تدفین با سقف شیبسازي و مقبرهخانه
  ).2و1 ساخته شده است (شکل

نه دانیم اجداد کوروش چگوبه دلیل فقدان اطالعات، ما نمی
یم مادي آگاه نیستهاي تدفین شاهان دفن شده بودند و از شیوه

 تواندکه میتر محلی با احتمال ارتباط، و تنها مقابر قدیمی
 .ترهاي صندوقی با سقف شیبدار اسقباد قرار گیرد، مورد استن

تقریباً ممکن نیست که کوروش تحت تأثیر آداب تدفین 
شی اجداد خود  قرار نداشته یا طرح آرامگاه وي، یا حداقل بخ

اشد. بمذهبی رایج در زادگاه او نبوده  از آن، بر اساس باورهاي
البته در هر حال کوروش در نیمۀ دوم پادشاهی، خود را در 

افته وضعیتی متفاوت با هر پادشاه پارسی یا مادي قبل از خود ی
مایل  2500است. مرزهاي غربی و شرقی متصرفات وي بیش از 

گ از یکدیگر فاصله داشت و شاهنشاهی او همۀ مراکز تمدن بزر
شد و عالوه بر خویشاوندان اورمیانۀ باستان را شامل میخ

ش انروا و حامی خویـوفادار، بسیاري از اقوام کوروش را فرم
 دانستند.می

انند تختگاه بزرگ ـاخ عقیده دارد که مـدیوید استرون
تخت کوروش دار سنگی، یعنی تلشده از قطعات تراشایجاد

آنچه را در غرب دیده در طرح خود جاي داده است. نه فقط 

                                                           
1. Phrygia 
2. Gordion 
3. Midas 

رفته در آرامگاه، که شامل استفاده از کارفنون ساختمانی به
چین بدون مالط دار همراه با روش خشکهقطعات سنگی تراش

اي بوده و همگی در بناهاي ایونی و لیدي چلچلههاي دمو بست
سیار دیگر آن نیز به عناصر رفته، حتی جزئیات ببه کار می

 معماري و حتی آداب تدفین آناتولی غربی شباهت دارد.

 

 
 . تصاویر چغازنبیل 1شکل 

 

 
 . معبد سومري ها در شهر اور 2شکل 

 

ایی در ـو لیدی 1اییـه فریگیـان قدرتمند سلسلـشاه
پایتخت فریگیا،  2اند. در گوردیونهاي مدور دفن شدهآرامگاه

احتمال یکی از جانشینان وي در مشهور (یا به 3شاه میداس
دار چوبی، در ) در جایگاهی با سقف شیبماواخر قرن هشتم پ

اي بزرگ، دفن شده بود. نیم قرن بعد، شاید هم دل گورتپه
هایی سنگی را جایگزین نوع ها جایگاهکمی زودتر، لیدیایی
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تر با سقف مسطح معمول هاي کوچکچوبی کردند و آرامگاه
 1آلیاتسشدة لیدیایی به شاهترین آرامگاه شناختهشد. برجسته
م وفات پ 600تعلق دارد که در حدود سال  2پدر کروزوس

قطعات بزرگ مرمري این بناي  3یافت. طبق گفتۀ هانفمن
و بندها  "اندبا دقتی برابر یک تار مو کار گذاشته شده"تدفینی 

دارد.  "تی عالیپرداخ"ها است و نماي سنگ "به ظرافت تیغ"
طور هاي آهنی مورد استفاده بوده و، همانمعلوم شده که گیره

دار، پهن به جاي قلم دندانهکه نیلندر مشخص کرده، قلم نوك
 ).1379 کار رفته است (استروناخ،تراشان بهتوسط سنگ

د ال از نماي خارجی بنا تقلیـاران آلیاتس به هر حـمعم 
ار نرفته است. ی در خارج بنا به کگونه تزئینکردند و هیچنمی

از سوي دیگر داخل اتاق تدفین شباهت عجیبی به داخل 
آرامگاه کوروش دارد. به هر حال به شکل اتاق کوچکی است 
که در بناي سنگی وزینی جا گرفته و با ردیف هاي افقی و 

ار عالوه هر دو بنا نوهاي بزرگ پوشانده شده است. بهسنگتخته
ها سنگی در زیر سقف دارد و اختالف ابعاد آن ساده و برجستۀ
 نیز جزئی است. 

هاي کوچک گورستان سلطنتی سارد یک تپهدر یکی از گور
 م موجود است که نقشهآرامگاه لیدیایی مربوط به قرن ششم پ

 کند. داالن ورودي آرامگاه با معماري سنگیآن جلب توجه می
اق تدفین، با ـاق و یک اتـاتدار، به یک پیشزمخت تراش

تراش راه دارد. طرح کلی هر دو اتاق به هاي آهکی خوشسنگ
 داالن ورودي و اتاق تدفین آرامگاه کوروش شباهت دارد، هر

اتاق آرامگاه چند داالن ورودي آرامگاه کوروش، به وسعت پیش
 لیدیایی نیست. 

داخل یک آرامگاه دیگر لیدیایی به دلیل محتویات آن 
امگاه کرسی چسبیده به دیوار غربی این آر توجه است. جالب

متر عرض سانتی 88متر طول،  10/2تدفینی از سنگ آهکی با 
 متر ارتفاع وجود دارد. سانتی 52و 

دهد که سنت معماري چوبی برخی شواهد نشان می

                                                           
1. Alyattes 
2. Croesus 
3. Hanfmann 

هاي تدفین سنگی در غرب فریگیایی با معمول شدن جایگاه
هاي بسیار جالب از این نوع آناتولی، از رونق نیفتاده است. نمونه

در جنوب غرب آناتولی  5در نزدیکی المالی 4بورنتپۀ قرهاز گور
م به دست آمده است. اتاق سنگی متعلق به اوایل قرن پنجم پ

وجهی دارد که قطعه سنگ دار دوسقف شیب 2بورن قره
کند. شکل داخلی در مرکز، آن را به دو بخش تقسیم میمثلثی
سنگ این مسئله تأکید کرده که معماري قطعه بر گر بناکاوش

با شیب داخلی در اتاق تدفین قرن هشتمی میداس در 
، یکی از چندین نمونه آرامگاه محلی، 2بورن گوردیون و در قره
 )4و3 شده از عناصر فریگیایی است (شکل با جزئیات تقلید

 ).1379استروناخ،(

 

 
ادن (بعد از حرکت د جنوب ترکیهدر لیسیا،  2بورن سنگی قره ةمقبر .3 شکل

 سنگ درگاه)هتخت

 

 
سقف  دهندةنشان( جنوب ترکیهدر لیسیا،  2بورن سنگی قره ةمقبر .4 شکل

 ن)شده در دوران باستان توسط سارقااي و سوراخ کوچک بریده خرپشته

4. Karaburun II 
5. Elmali 
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هاي سنگی در هاي دیگر اتاقدر حال حاضر ما به نمونه

لی ونبالۀ سنت فریگیایی باشد، دسترسی نداریم، آناتولی، که د
م توان تصور کرد که بناهایی از این دست در قرن هفتم پمی

قسمتی آرامگاه کوروش، عنصر و سقف تقریبًا دو وجود داشته
 دهد.آناتولیایی دیگري را نشان می

مطبق آرامگاه کوروش کمتر قابل  ۀغربی براي پای منشأ
و  ندارداي استناد است. مقابر فریگیایی و لیدیایی هیچ نوع پایه

م فقط تعدادي اتاق تدفین سنگی مربوط به اواخر قرن هفتم پ
دار است. پله هاآننماي اصلی  آمده که جلو به دستاز قبرس 

در  پایهپایه و سههاي منفرد مطبق چندآرامگاه همۀعالوه به
م غرب و جنوب غربی آناتولی را حداکثر به اواخر قرن ششم پ

حقیقت روشن است که معماران کوروش دهند. درنسبت می
هاي نادر براي سکوي بلند مطبق ممکن است از بعضی نمونه

 ۀپلشکل ششآرامگاه هرمی توجه بهمحلی الهام گرفته باشند. 
 1بولتراولین بار  هکآرامگاهی  کند؛تقویت می نظر راسارد این 

، و اکنون معلوم هبا سکوي زیر آرامگاه کوروش مقایسه کرد را آن
در  Bو  Aپله راه معماري غیر معمول سنگی بهشده که در نوع 

 است. شبیهتل تخت 

از  اتاق تدفین آرامگاه کوروش«گوید که، دیوید استروناخ می
و  دهد که معماراننظر ابعاد و همچنین ظاهر آن نشان می

اند؛ تراشان لیدیایی در طراحی و ساخت آن دست داشتهسنگ
هاي مرکزي آرامگاه اي با فضاي خالی و بستسقف خرپشته

لی کوروش یادآور مقابر قرن هفتم/هشتم و بعد از آن در آناتو
شکل مطبق آرامگاه، یا حداقل بخشی از است، و کرسی هرمی

 »اشدالهام گرفته بصر خود در لیدي تواند از بناهاي معاآن، می

صالبت امروزي ). ظاهر بدون تزئین و پر1379 (استروناخ،
تفاده آرامگاه، بر گرفته از غرب است، که در شکل خارجی و در اس

شود. در واملی براي تشدید حالت انتزاعی بنا، مشخص میـاز ع
بخش  گرفته از معماري ایونیایی، ابزار موجی کهمیان عناصر وام

عر و بخش تحتانی محدب است، در پیشانی سقف فوقانی آن مق
ابزار  شود که در تکمیل این تزئین، نوعیو قاب باالي در دیده می

 کار رفته است.موجی پایین دیوار اتاق تدفین به

                                                           
1. Butler  

رسد که گسترش ابزار ایونیایی براي تزئین سقف به نظر می
 هاي، ابزار موجی و تاج پیشانی، حدود سالکنگره شامل

آرامگاه  زمان با ساختهمم، یعنی درست پ 530-540
است. به این دلیل، غیر معمول بودن  شدهکوروش، معمول 

مثال ما متوجه می  ، برايپیشانی سقف آرامگاه قابل درك است
ابزار موجی چشمگیرتر از سایر محل استفاده از شویم که 

هاي پیشانی در حالت عادي است و همچنین آرامگاه بخش
) روي پیشانی پیشانی با نماي عمودي ةزد(بخش بیرون تاجی

 کار نرفته است. اي زیر این ابزار تزئینی بهدارد، که هیچ کنگره

اي، که ضخامت یکسان سقف خرپشته سنگقطعات تخته
، هر چند شودمی، عنصري ایونیایی محسوب داردمتر انتیـس 7

. از نهه یا مفقود سقف پوشش دیگري داشت ةدانیم که تیزنمی
متري شیب سمت چپ سانتی 9شکل، در مربع ۀوجود تنها روزن

که قطعات مربوط  شودمیضلع شمال شرقی سقف، مشخص 
 اند.بنا متصل کرده ۀبه پوشش سقف را چگونه به بقی

که باالي ورودي  ،صفحه مدور برجسته یا نقش روزت ةدربار
آرامگاه کوروش قرار دارد، باید گفت که این قبیل نقوش در هنر 

. در فریگیا پیکرك نبوده استیونان، فریگیا و لیدي غیر معمول 
و بناي  "بناي ناتمام"هاي اي باالي سنتوري که خرپشتهحلقه

با یک نقش روزت  هرکدامدهد، را زینت می 2آرزاستیس
هاي روي که پیکرك نیستعالوه شکی هد. بمرکزي ارتباط دار

 ۀسنتوري بعضی از بناهاي قرن ششم در فریگیا فقط جنب
است  نمادین نداشته، بلکه داراي ارزش اعتقادي نیز بوده

 ).1379 استروناخ،(

الخره گذشته از این امکان که طرح کالف درگاهی از اب
یز از رفته شده، نفوذ ایونی نـتر آناتولیایی گاي قدیمـهنمونه

 ریزيیونانی در طرح معماريتأثیر  دهندةنشانهاي مختلف راه
از این ساختمان احتماالً  که نیلندر نشان داده، طورهماناست. 

هاي فوقانی سنگی خود، مدیون ها و ابعاد رجنسبت اندازه نظر
عالوه کشف دیوید ). به1379ستروناخ،ا( معماري ایونی است

 ةمبنی بر اینکه سطح زمین اطراف آرامگاه در دور ،استروناخ

2. Arezastis 
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شالوده نبوده، به و نزدیک پایین امروز  اندازةهخامنشی هرگز به 
به ارتفاع پنج  هرکدامجاي دو حجم یکسان،  است. به دارمعنی

که ما امروز شاهد آن هستیم، منظره اصلی تقسیم  ،و نیم متر
و اتاق تدفین بوده است. باالیی  ۀزیرین، پای ۀاي از پایگانهسه

هاي گانگی اتفاق نبوده و باز هم یادآور نفوذ سنتاین سه
 ایونیایی در این ساختمان است. 

در اماکن  هاي مشابهشکل آرامگاه کوروش نمونهگور هرمی
که اصول ساختمانی  در فوسه 1کولتشدیگر دارد، مانند گور 

ا از میراث ت هاي پارسی داردهایی از سنتآن بیشتر نشانه
شکل طور گور هرمی) و همین6و  5 (شکل لیدیایی ـ آناتولی

اي است که گمان اندازهکه شباهت آن با مقبرة کوروش به سارد
اي پارس در دربار ساتراپی اندکی بعد زادهرا نجیببرند آنمی

). از طرفی آرامگاه 7از پیروزي کورش بنا کرده باشد (شکل 
هاي گوردیون، پایتخت وان به آرامگاهکوروش، خود شباهت فرا

 فروگیه دارد، که از فتوحات او بوده است.

در مورد آرامگاه کوروش اشاره به دو نکتۀ دیگر هم الزم 
جز آرامگاه است؛ اول آنکه این بنا در خود ایران مانند ندارد، 

کیلومتري  100) در دشتی واقع در 2(یا بزپر »دخترگور«
آرامگاه نیز در میانۀ دشت و روي سکوي جنوب کازرون. این 

شیب دارد و در آن کوچک آن طبقه ساخته شده و سقف سه
هاي بزرگ درست و رو به شمال است. سقف این بنا از سنگ

شده و در اینجا هم درست مثل آرامگاه کوروش، براي 
اند. اندازة ها را خالی کردهها، درون آنکاستن از وزن سنگ

متر طول،  20/2وروش است و اتاقش فقط آن نصف آرامگاه ک
متر ارتفاع دارد. لویی واندن برگ  2متر عرض و حدود  60/1

که اولین بار آن را یافت و توصیف کرد، تصور کرده  3بلژیکی
و به یکی از نیاکان او  بود نمونۀ اولیۀ آرامگاه کوروش بوده

 پش یا کوروش یکم تعلق داشته استمثالً چئیش

متوجه شد که  4). کارل نیلندر1379ي،شهباز(شاپور
رفته در آن از نوع مستطیلی نازك کارهاي آهنی بهبست

است که به دورة آخر هخامنشی منسوب است. این حقیقت 
و تشابه این بنا با آرامگاه کوروش بزرگ، نگارنده را بر آن 

                                                           
1. Tas  Kule 
2. BuzPar 

داشت که چنین استدالل کند که بناي گور دختر متعلق به 
زیسته و چنین م میپ 400ود وده که حدـشخصی ب

ه ـرادر اردشیر دوم بوده کــ، ب"وانــوروش جـک"ی ـشخص
وروش بزرگ تقلید کند خواسته در همه کارها از كمی

 ).1379 شهبازي،شاپور( )8شکل(
 
 

 

 
هایی شبیه به مقبره Pers Mezar Antiیا  Tas Kule. مقبرة 6و 5شکل 

 آرامگاه کوروش
 
 

 

 شکل ساردگور هرمی .7 شکل

3. L.Vanden Berghe 
4. C.Nylander 
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 آرامگاه گور دختر (بزپر) .8 شکل

قلید با این توجیه که این بنا ت ،استروناخ این استدالل را
 ستچنین نظر داده امحلی از آرامگاه کوروش است، نپذیرفته و 

آخر هخامنشی یا حتی  ةاي محلی از دورزادهکه به بزرگ
ین ). اما ا1379 شهبازي،شاپور( تعلق داشته است ازآنپس

 هایی کهآرامگاه، زیرا بعد از داریوش منطقی ندارد ۀپندار پای
ها کنده استودان و داخل کوه صورتبه همه  ساخته شده است

خواسته از کوروش بزرگ تقلید شخصی که می فقطشده و می
کند، یعنی کوروش جوان، چنین آرامگاهی را مناسب دانسته 

 طرفانه نقل کردهشهبازي را بیشاپور نظر همبرگ ندنااست. و
 است.  

 توصیف آرامگاه

ي ناب مکان قرارگیري آرامگاه بسیار استادانه انتخاب شده است.
جنوبی دشت  ۀو بر نیمهمۀ بناهاي بزرگ دیگر جداست از  آن

 ۀاي است که از هر نقطمرغاب تسلط دارد. موقعیت آن به گونه
 واقعجایی شود و در ه میدید ،مهمی، حتی از فراز تنگ بالغی

به امتداد از سمت جنوب اي که ، در لحظهشده که هر کسی
 بیند.آرامگاه و اطراف آن را می ،رسدباالي دشت می

 ساختار معماري آرامگاه کوروش

با هیبتی عظیم از سنگ، با نماي صاف و کمترین آرامگاه 
 اـدرت را القـادگی و قـاس بزرگی، سـات تزئینی، احسـجزئی
کند. این بنا در طرح خود داراي دو عامل مشخص است: می

اي، و یک جایگاه ردیف سکوي پله 6یک کرسی بلند متشکل از 
 ).2و1اي ساده (طرح تدفین خرپشته

 ةدر حالت اصلی خود، از سطح شالودآرامگاه، احتماال 
متر ارتفاع داشته  10/11دار سقف، الخط زاویهناپیدایش تا رأس

ارتفاع  هاآنترین ردیف سکوي پایه، پایین است. از شش
متر  05/1متر دارد، سکوي دوم و سوم  56/1متوسطی برابر با 

 ۀ. پایاستمتر سانتی 5/57داراي ارتفاع  ماندهباقیو سه ردیف 
 متر است.  35/13 × 30/12این سکو حدود 

متر وسعت دارد. درگاه  40/6×35/5اتاق تدفین حدود  ۀپای
 39/1اصلی  ۀتدفین در وضعیت فعلی و بدون آستانورودي اتاق 
متر  20/1دارد. داالن ورودي  عرضمتر سانتی 78متر ارتفاع و 

 با عرض مشابه و ارتفاعمتر  17/3داخل اتاق طول و  داردطول 
. ضخامت دیوارهاي اتاق تدفین بیش از استمتر  11/2برابر با 

و  استپوش دو صورتبه متر است. در باالي اتاق سقف  50/1
فضاي خالی زیر خرپشته، که به دالیل ساختاري به دو قسمت 

متر ارتفاع دارد. سنگ سانتی 85و  طولمتر  75/4تقسیم شده، 
 درپوش سقف ناپدید شده است. 

 

 
 اتاقک آرامگاه کوروش .1طرح 

 
 اي آرامگاه کوروشصفه شش پله .2طرح 

نشسته از پیشهاي پایه، یک نوار ترین ردیف سکودر پایین
اول عنصري تکمیلی را  ۀشود که در وهلسنگ زمخت دیده می
بیرونی اتاق تدفین  ۀدور پایتاتر، که دوربراي نوار مشابه باریک

 ).3 دهد (طرحکشیده شده، تشکیل می
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 نوار پیش نشسته سکوي پایه و پایه اتاقک .3 طرح

 

این نظریه که این دو نوار داراي جنبه نمایشی هستند، 
 ۀحفاظتی در پای ۀاین نوارها ایجاد حاشیکاربرد ارزش است. بی

 بنا بوده است. 

متر از نماي عمودي سنگ باالي سانتی 30 ةعالوه به اندازبه
که  دهدمی و نشان این نوار، در همه جا پرداخت خوبی ندارد

سوم پایین سکوي اول، زیر سطح زمین بوده است. بخشی از یک
تراشان، سطح بعد از اتمام کار سنگ رسدبه نظر میبنابراین 

 ةشالودمتر باال آورده شده، به صورتی که سانتی 60زمین حدود 
 05/1 ها با ارتفاعنبوده و سه ردیف اول سکو مشهوداصلی بنا 

 داشته است. متر، ظاهر هماهنگ

ها، ها، در ردیف سکوسنگوجود بندهاي بین قطعه مسئلۀ
نوعی  در هر ردیف معموالً نیاز به توجه مختصري دارد.

هماهنگی مشخص بین تعداد و موقعیت بندها، در اضالع مقابل 
مثال این مورد در ردیف  برايیکدیگر در آرامگاه وجود دارد. 

یعنی دوم کامال مشخص و در ردیف چهارم کمتر معلوم است، 
، معمار توجه بیشتري داشته تا تعداد جایی که در نماي اصلی

 ).5و  4داقل برساند (طرح ها را به حبند

توان در طراحی و ساخت بخش تدفینی آرامگاه را می دقت
. رج اول دیدها هاي سنگ بندي ابعاد رجاي در درجهتا اندازه

) و دو رج 7 و 6متر (طرح سانتی 81متر، رج دوم سانتی 130
 ).9 و 8د (طرح متر ارتفاع دارسانتی 5/52و  53آخر به ترتیب 

شود، که ارتفاع رج باالي پیشانی سقف دیده میوضعیت همین 
 ).12تا  10اول سقف بیشتر از رج دوم و سوم است (طرح 

 
 استروناخ ، دیوید پالن آرامگاه کوروش  .4طرح 

 

 
 جدید ،پالن آرامگاه کوروش .5طرح 

 

 جایگاه تدفین 

به داخل آرامگاه راه دارد.  یداالن کوچک ،بالفاصله پس از درگاه
متر سانتی 90هاي جانبی داالن در هر طرف با نشستگیپس

 ه تا دیوالفوا تصور کند دومتر عمق باعث شدسانتی 12طول و 
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 ردیف اول اتاقک آرامگاه کوروش .6طرح 

 
 ردیف دوم اتاقک آرامگاه کوروش .7طرح 

  
 ردیف سوم اتاقک آرامگاه کوروش .8طرح 

 
 ردیف چهارم اتاقک آرامگاه کوروش .9طرح 

 
 اتاقک آرامگاه کوروش پنجمردیف  .10طرح 

  
 اتاقک آرامگاه کوروش ششمردیف  .11طرح 

 
 ردیف هفتم اتاقک آرامگاه کوروش .12طرح 

 

در فضاي باریک  ،در جهت مخالف یکدیگر یکسانبا ابعاد  در
طور که هرتسفلد  شده است. به هر حال همانداالن، باز می

اي کوچک دولنگه بار مشاهده کرده، آرامگاه یک در براي اولین

گرفته خارجی کالف قرار می ۀداشته که بالفاصله بعد از روی
ها هنوز هاي فوقانی درهاي مربوط به پاشنهراخاست. سو

خوبی در جاي خود حفاظت شده و هیچ مورد مشابهی در به
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 ۀبخش پایانی داالن وجود ندارد. هیچ نشانه دیگري نیز نظری
چوب انتهایی داالن نسبت : کف چهارکندنمیدیوالفوا را تأیید 

هاي سنگ وهموار است، جایی در پهل درگاه کامالً ۀبه کف آستان
هاي پاشنه هاي در و قطعات مربوط بهبراي جا دادن لنگهکف، 

به نشستگی عالوه طول هر پسپایینی در بریده شده است. به
شده، بلکه با توجه به ضخامت درها پر نمیکامل با لنگه طور

شونده در هر بخش دیوار خارجی و  لغازهاي باریک و جفت
 ).1379 استروناخ،شده است (داالن کامل می

سختی نشستگی شمال شرقی بهدر پسرا هاي مربع سوراخ
دهد نشان می هاآن، ولی ظاهر زمخت کردگذاري توان تاریخمی

بست اصلی نداشته وکه عناصري ثانوي بوده و ارتباطی با چفت
در  بایدهاي کف توجه کنیم که است. اگر به ضخامت سنگ

 ه،شدها گذاشته میدربوضعیت اصلی خود قبل از لنگه
متر ارتفاع  30/1شود که هر لنگه در فقط حدود مشخص می

 .)14و  13(طرح  استداشته 

است  ايهبعد از داالن ورودي، جایگاه تدفین شامل اتاق ساد
که دیوارهاي آن، جز یک مورد ابزار محدب در زیر سقف، با 

عمق کم ۀهاي هموار و تخت ساخته شده است. یک طاقچسنگ
اق تدفین و یک تزئین ـوار جنوب غربی اتـیا محراب در دی

جنوبی سومین رج دیوار  ۀکه استادانه در گوش ،شکلدایره
از زمانی هستند  ماندهباقیترین عالئم عمده ،سنگی نقر شده

بخش مرکزي مسجدي  عنوانبه که آرامگاه در قرون وسطی 
ک در اوایل قرن مورد استفاده بوده که سعدبن زنگی امیر اتاب

 است.سیزدهم میالدي ساخته 

 
 درگاه ورودي اتاقک تدفین آرامگاه کوروش .13 طرح

 
 درگاه ورودي اتاقک تدفین آرامگاه کوروش .14طرح 

 

اي فضایی خالی پشتهروي اتاق تدفین و زیر پوشش خر
وجود دارد که تقریباً کل فشار وارد بر مرکز دهانۀ سقف را 

). ضرورت 15(ردیف ششم اتاقک) (طرح کند برطرف می
اي خالی با خطوط نامنظم، به واسطۀ ـن فضـایجاد ای

گاهی برآمده هاي اطراف آن و نیاز به تکیهامت سنگـضخ
هاي اطراف فضاي خالی در نزدیکی مرکز بوده است. سنگ

شدة هاي تکمیلیک از بخشسطح ناهموار دارد، که در هیچ
تضاد با سطوح صاف آرامگاه، در  شود. درآرامگاه دیده نمی

دیوارة داخلی این فضا تعدادي گیرة فلزي به کار رفته که 
اي کامالً در معرض دید است. تنها راه ورود به این فضا حفره

اي قرار گوش است که در شمال شرقی سقف خرپشتهچهار
کارگران علی سامی ضمن  1330دارد و اولین بار در سال 

الي بندها آن را کشف اهان روییده در البهسازي بنا از گیپاك
 کردند. 

سامی ضمن توضیح این کشف نظریۀ جدیدي را مطرح 
کرد بر این اساس که کوروش و ملکۀ وي در فضاي محدود 

اند و چنین اي دفن شدهها، زیر سقف خرپشتهاین حفره
استدالل کرد که اتاق تدفین محل قراردادن هدایاي تدفینی 

ی محافظان آرامگاه بوده است. به هر حال یا محل نگهبان
اري، براي تأیید این نظریه ـهیچ مدرکی، از تاریخی یا ساخت

عوض طرح نامنظم و خشن این فضاي تهی وجود ندارد، در
کند که چنین ساختار دور از چشمی، قرار نبوده روشن می

) 16کاربردي جز کم کردن بار سقف داشته باشد (طرح 
 .)1379(استروناخ، 
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 ردیف ششم اتاقک آرامگاه کوروش. 15طرح 

 

 
 فضاي خالی زیر اتاقک تدفین. 16طرح 

مانده، ولی  باقی اندکیچوب در تزئینات اکنون از چهار
پیشانی سقف آرامگاه و  يهاو بعضی مقایسه مشهود جزئیات

که طرح  دهدمیامکان  به ماچهارچوب در زندان (برج سنگی)، 
رویه با واقعی درگاه ورودي را بازسازي کنیم. یک کالف دو

بیرونی آن  ۀبرجست ۀسطح صاف دور درگاه وجود دارد که روی
گردد. برگشت در بخش پایه به طرف داخل و خارج بر می

و به نظر  داردمتر ارتفاع سانتی 8داخلی این کالف در پایه 
دهد. برگشت می اصلی را نشان ۀ دررسد ارتفاع آستانمی

وضوح با ابزار منحنی متر ارتفاع، بهسانتی 15خارجی کالف با 
کرده ین میاطراف اتاق تدفین را از بیرون تزئهمتراز بوده که 

 شدت آسیب دیده است. به اکنونو 

و با وجهی را با ابزار موجی جمع ، روي کالف دوباالي در
و در پایین مقعر اند که در باال محدب ین کردهخم دوگانه تزئ

ولی طرح  ،نمانده از این تزئینات چندان چیزي به جااست. 
دو بخش انتهایی و همچنین در برش ابزار  ۀزمین براصلی آن 

در نهایی با دو . سرشوددیده میموجی، در قرنیز کامل فوقانی، 
باال که روي ابزار موجی جمع قرار گرفته، بهبخش انتهایی رو

شواهد برج سنگی (زندان سلیمان یا آرامگاه باید بر مبناي 
هر ه زرتشت در نقش رستم بازسازي شود. بکمبوجیه) و کعبه

خیز قسمت انتهایی روي درگاه در سمت راست،  ۀحال نقط
که شکستگی سطح سنگ شروع مشهود است درست در جایی 

هاي قدیمی از ورودي آرامگاه، یک تعدادي از طرحدر شود. می
تخیلی  که کامالً  داده شده،پخ روي درگاه نشان  سر در بلند و
 ). 18و  17است (طرح 

ینی از نوع ابزار موجی جمع، تزئمقطع پیشانی سقف نیز 
هاي عمودي دیوارهاي اتاق . خطدارد ،در وروديهمانند سر

، که شودپایینی این تزئین خم می ۀتدفین درست به زیر لب
روي پیشانی با نماي مانند است. یعنی تیر حمال پوششی تاج

هاي نازك سنگعمودي چنین حالتی دارد. باالي آن تخته
ۀ شود که لبمتر، دیده میسانتی 7با ضخامت  هرکدامسقف، 

نخورده دست طور بهد و هنوز مخروطی و متمایل به خارج دار
 . استبر جاي خود باقی 

 

 

 
 تزئینات درگاه ورودي .18 و17طرح 

 
جنوب شرقی  ۀدر انتهاي شرقی گوشیر گاین پیشانی چشم

مانده امکان جاآرامگاه بهتر حفظ شده است. از جزئیات به
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پایینی  ۀاي باریک و دراز، بین نیمتشخیص یک تزئین فیتیله
 متري روي پیشانی است.سانتی 12عمق و تاج ابزار ربعی کم

 20پیشانی در حالت اصلی خود عنصر مهمی بوده، که بیش از 
مشخص نیست انتهاي  وزده میاز خط سقف بیرون متر سانتی

 ). 20و  19 شده است (طرحپایینی پیشانی چگونه تکمیل می

براي اولین بار بقایاي تزئین مدور  1970در سال 
در زیر سنگ تاج خرپشته در باالي در ورودي  ايبرجسته

فوقانی این تزئین بر آخرین سنگ سنتوري  ۀمشاهده شد. نیم
ه بود، که ناپدید شده است. در حال حاضر خرپشته حک شد

 آسیب دیده است.بسیار که  استپایینی طرح در اختیار  ۀنیم
 24آن  ۀکه خارج از محوط هپر اصلی داشت 12گل مورد بحث، 

ند. اهدار دیگر درآورده بودنوك پر 24 هاآنپر دیگر و بیرون از 
 همه تعبیرتر از اند و منطقیدر تفسیر آن سخنان بسیار گفته

 گوید این نقش، به تصویرگال است که میهیوبرتوس فن
ش را ماند و با توجه به این که ایرانیان نام کورومی "خورشید"

تطابق داده بودند، این گل خورشیدي نماد و  "خورشید"با 
وده مظهر شخص کوروش و نمودار مقام روحانی او نزد ایرانیان ب

 است.
اع متناوب بلند و کوتاه تشکیل شع 24از  این گل احتماالً

 آن شعاع بزرگ بوده وشکل و نوك تیز مثلثی شده که تقریباً
است. داخل صفحه  اي داشتهشیارهاي تزئینی کنگره احتماالً

دو  احتماالًهایی از آنچه شدت آسیب دیده و فقط نشانهبه
المرکز باشد، براي ، بین دو روزت متحد1گلبرگ از روزت
تزئینی مرکز صفحه قابل استفاده است. با در  بازسازي موضوع

آور طرح کلی، قاعدگی تعجبنظر گرفتن وضعیت نامطلوب و بی
گلبرگ  24تر دیوید استروناخ اعتقاد دارد که روزت بزرگ

خارجی  ۀشعاع حاشی 24با نوك  هاآنداشته، که هر یک از 
ه منتظر. باالخره با وجود موارد غیراست مدور همسو بوده ۀصفح

زمانی دیگر، براي افزودن  ۀدر مرحلاحتمالی ي هادستکاري و
 12رسد روزت کوچک مرکزي، به نظر می ۀپای بهعمودي  ۀساق

هاي محور با نوك شعاعهم محور یا تقریباًگلبرگ تزئینی آن هم
 .)22و  21(طرح  استخارجی 

                                                           
1. Rosette 

 

 
 نقش برجسته روزت -3-3تزئینات پیشانی سقف  .20و  19طرح 

 

این صفحه مدور از "با توجه به گفتۀ دیوید استروناخ 
ها با صالبت معمول در طرح و اجراي موجود بعضی از جنبه

در سایر نقاط آرامگاه متفاوت است. در قدمت طرح تردیدي 
 5وجود ندارد. این طرح روي یک برآمدگی که تقریباً 

ر متر از سطح هموار و صاف دیواره سنگی بیرون زده، دسانتی
نماي شمال غربی آرامگاه نقر شده است. یک برجستگی در 

توانسته این شرایط و درست روي در ورودي آرامگاه، نمی
 مدت طوالنی بدون تزئین باقی بماند و احتمال زیادي دارد

 "هاي پایانی سلطنت کوروش حجاري شده باشدکه در سال
 ).1379استروناخ، (

 هایی که در پایینپس از بررسی دقیق روي سنگ ،استروناخ
ال فنی جالبی را برم ۀو سمت راست این صفحه قرار دارند، نکت

د دار واضح (در حدودندانه ۀکند. با کمی دقت تعدادي نشانمی
کوچک غیر  ۀقلم یا تیش حاصلمتر در طول)، که سانتی 5/0

شود که با چشم غیر مسلح مشخص معمولی است، دیده می
 نیست.
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 روزت منقش بر پیشانی سقف آرامگاه کوروش بزرگ .22و  21طرح 

 

 ايهاي مقایسهواحد

اي متداول در ایران هاي مقایسهتقریباً تاکنون سیستم
هخامنشی چندان شناخته نشده است. اغلب گفته شده که 

اي فقط بر اساس ابعاد هاي مقایسهاستنباط کردن واحد
تعدادي از شده نادرست است. اما هاي بررسیساختمان

هایی همراه با دالیل دیگر به مجموعه گیريچنین اندازه
شود. طبق نتایج آزمایشی در مورد کار هخامنشی منجر می

هاي موجود براي گیرياندازه اي ازنظریۀ نیلدر، از مجموعه
شکل ستون و دیوار اتاقک مقبرة هاي پایۀ مربعردیف

وت، که تقریباً توان نتیجه گرفت که از مقیاس فکوروش، می
دوم فوت) متر است و ایل (مساوي با یک و یکسانتی 5/34

. این 1شده استاستفاده می متر استسانتی 5/51که تقریباً 

                                                           
شــود متر یا کمتر داده می) صــدم ســانتیEllهاي اندازه گیري فوت و ایل (به واحدوقتی . 1

ــانتی 4192/29مثل  ــانتی 3008/52یا ) Atticمتر براي یک فوت آتیک (س متر براي یک س
تئوري با ارزش باشـــد اما نیلدر در )، این چنین دقتی ممکن اســـت Ionic) آیونی (Ellایل (

ـــتگوید داراي هیچ اهمیت عملی نمی گیري در اماکن هاي اندازه. تغییرات بین این واحدیس
 مهم آیونی استفاده شده است.

. یک فوت اســتها چندین بار تکرار شــده برخی از این دهد کهنشــان می . مشــاهدات لیندر2
هاي مشابه در پاسارگاد استفاده شده است، متر است که ظاهراً در ساختمانسانتی 34تقریباً 

اي از عالئم وضعیتی براي قراردادن نظر بر اساس مجموعه
ها و دیوارها روي ستون در تخت جمشید تأیید شده، ستون

دوم فوت تر، مساوي با یکمسانتی 2/17ها که فاصلۀ بین آن
است. سه  2دوم فوتمتر مساوي با شش و یکسانتی 5/51و 

متر ارتفاع سانتی 35پلۀ مقبرة گور دختر یا بزپر هم تقریباً 
 دارد. 

آیا مشابه این سیستم واحدها در جاي دیگري هم استفاده 
شناخته شده است.  3رسد که در لیدیاشده است؟ به نظر میمی

در ساردیس، که از جهات زیادي  4شش یا هفت پلۀ مقبره هرم
متر ارتفاع دارد. سانتی 34-35به مقبرة کوروش شبیه است و 

هاي مشابه در معماري اولیۀ چندین دلیل براي استفاده از واحد
متر سانتی 51-52وجود دارد، که معموالً یک ایل تقریباً  5ایونی

متر، یافت شده است. در ضمن سانتی 34-35باً و یک فوت تقری
گیري ایونی ممکن هاي اندازهیک منشأ مصري یا شرقی از واحد

ر پیدا شده است. رسد و یک سیستم مشابه در مصبه نظر می
گیري یافت شده هم این واحد اندازه النهرینبین همچنین در
اري و ـگونه که مقایسۀ مدارك نوشتانـاست. هم

دهد، مخصوصاً بر اساس هاي آثار باستانی نشان میيکارکنده
در بابل آمده،  7که در آن ابعاد زیگورات 6کتیبه ایساگیال

متري سانتی 51متري و یک ایل سانتی 34استفاده از یک فوت 
استفاده از یک ایل  8هاي روسی در اورارتوبررسی .محتمل است

د که استفاده رسمتري را ثابت کرده و به نظر میسانتی 8/51
هاي متر به همراه دیگر واحدسانتی 35از یک فوت تقریباً 

 هاي ایرانی دورة مادها رایج بوده است. گیري، در ساختماناندازه

هاي سابقۀ سیستم واحد موردگیري در بنابراین نتیجه
هاي شده در مقبرة کوروش و دیگر ساختماناستفادهگیري اندازه

نیست. این سیستم، که با دیگر  هخامنشی، چندان مطمئن
زمان وجود طور هم و نواحی همسایه به النهرینبینها در سیستم

 داشته، اخیراً در معماري معاصر ایونی یافت شده است. 

سامی،  هاستونگیري گوناگون پایههاي اندازهواحددر گونه که  همان شده و علی  شان داده  ن
  است.کرده ) گزارش  Passimپاسیم (آن را 

3. Lydia 
4. Pyramid Tomb 
5. Ionic 
6. Esagila Tablet 
7. Ziggurat 
8. Urartu 
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 یندآبر

اند و کرده نظارتجزئیات طراحی بر صنعتگرانی که  ةدربار

مناطقی که عناصر مجزاي معماري از آنجا آمده شناخت 

 مربوط بهاصل شده است. در بیشتر موارد شواهد بیشتري ح

 منشأ. اگر ما استآناتولی غربی، و بیش از همه لیدي و ایونی 

نامعلوم کرسی مطبق را در نظر نگیریم، که بعضی از دانشمندان 

سازند، طبقه مرتبط میهاي چندآن را با طرح کلی زیگورات

 است.ایونیایی آرامگاه ترکیبی از عناصر یونانی، آناتولیایی و 

هاي مکرر براي یافتن سرچشمه محلی یا در جریان بررسی
نادیده توان نمینفوذ بیگانه در معماري، یک عنصر اصلی را 

: این آرامگاه به خواست پادشاه هخامنشی ساخته شده گرفت
سلیقه، انتخاب و باورهاي شخص  باید بر اساساست. این بنا 

گلچین هنر و معماري  همهباالتر از شده و ساخته میکوروش 
استفاده از  رغمبهاست.  هم داشتهسیاسی  جنبۀ هخامنشی

 ها و مصالح جدیدکارکنانی از مناطق مختلف و اختراع شیوه
نظیر بنا بدون تردید بر ویژگی بی ةشدظاهر تمامدر معماري، 

 است. شدهقلمرو هخامنشیان تأکید 

 منابعفهرست 

 الف: فارسی

شهیدي. ، ترجمۀ حمید خطیبپاسارگاد). 1379استروناخ، دیوید (
 تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه).

 (از کورش تا تاریخ امپراتوري هخامنشیان). 1382یر (بریان، پی
 ، تهران، انتشارات زریاب.1اسکندر)، ترجمۀ مهدي سمسار، ج 

آرامگاه کوروش و باورهاي مردم ). 1380کیش، جمشید (صداقت
 ، تهران، خجسته.فارس

 ، شیراز،راهنماي جامع پاسارگاد). 1379شهبازي، علیرضا (شاپور
 شناسی.بنیاد فارس

، ترجمۀ همایون باستانایران در شرق ). 1381هرتسفلد، ارنست (

زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و صنعتی
 دانشگاه شهید باهنر کرمان. 

ترین پایتخت کشور پاسارگاد یا قدیم). 1338سامی، علی (
 ، شیراز، کتابفروشی معرفت شیراز.شاهنشاهی ایران

شی بخشی آرامگاه هخامنعملیات نجات"). 1386راهساز، حسن (
 .90-111: 43و42 ، شمارهاثر فصلنامۀ، ")دختر(ملقب به گور

، تهران، از کورش کبیر تا داریوش کبیر). 1384پناه، بهنام (محمد
 انتشارات سبزان.

 ب: غیر فارسی

Nylander, Carl, (1970). Ionians in Pasargadae, 
Sweden: Almqvist & Wiksells Boktryckeri 
Aktiebolag.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تاریخی پاسارگاد ۀهاي باغ شاهی مجموعراههآب
 
 
 
 
 مریم رخشانی کوچصفهانی* 
 بابک کیال**

 

 

 

 1چکیده

ها و اي از جويمجموعهبه صورت  باغ شاهی درآبراهه مسیر 
که بخش اصلی پردیس پاسارگاد را  ،هاي سنگی استحوضچه

د و فضاي میان کاخ نشیمن و کاخ بارعام را در دهتشکیل می
طراحی و د. این فضا بخش اصلی باغ شاهی است که گیربر می

کند و دو کوشک نیز در بخش آن چهارباغ را تداعی می ۀنقش
افزوده شده است.  آنبه ساختار  غربی شمال شرقی و جنوب

ی طرح باغ پاسارگاد تلفیقی از نمایش آب و گیاهان گوناگون
 است. شواهد نشان کوروش ایجاد شده ۀکه با نظر و سلیق است
، شدهمین میاز رود پلوار تأاي دهد آب مورد نیاز باغ از شاخهمی
کرده است. باغ هاي مختلف پردیس را آبیاري میبخش که

سازي باغ الگويکه  استباغ ایرانی  ۀترین نمونپاسارگاد قدیمی
 .  شده استایران، آسیاي غربی و آسیاي جنوبی 

باغ شاهی، پردیس کوروش، باغ ایرانی،  واژگان کلیدي:

 .ی، هنر هخامنشآبراههپاسارگاد، 

 درآمد

تلفیق معماري با آب و گیاه است تا  برايباغ از ابداعات بشر 
و به آرامش  کندفضاي معماري را با عناصر طبیعی ترکیب 

هاي کهن ایی از باغـهروحی و جسمی دست یابد. نمونه
هاي باستانی آشور، بابل، اورارتو و ایران در اسناد و فرهنگ

باغ در فرهنگ  است. آمدهی شناختمدارك تاریخی و باستان
بسیار نمود  ،خشک ایرانآب و نیمهبا توجه به اقلیم کم ،ایرانی

                                                           
 کارشناس مرمت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد *

آباد یزد، هاي ماهان کرمان، فین کاشان، دولتداشته است. باغ
 ایرانیان به ۀهاي شیراز شواهدي هستند از عالقبیرجند و باغ

. در مرز و بوماي هرچند کوچک از پردیس در این ایجاد قطعه
ثیرگذار باغ ایرانی در پاسارگاد، أکهن و ت ۀمیان نموناین 

احداث شده  ،پایتخت پرآوازه و باشکوه شاهنشاهی هخامنشی
و کوروش  دهشهاي باغی که پردیس خوانده میهنوز نشانهو 

اي ، به صورت مجموعههخود به وجود آورد ۀبزرگ آن را با سلیق
باقی است. هاي سنگی در دشت پاسارگاد ها و حوضچهاز جوي

اي فاخر و زیبا از باغ ایرانی است پردیس شاهی پاسارگاد نمونه
سازي براي باغ هسده پیش خلق و پس از آن الگویی شد 26که 

 هاي همجوار.در ایران و سرزمین

 موقعیت باغ پاسارگاد

اي مجموعه ،در دشت مرغاب ،کیلومتري شمال شیراز 130در 
ش نامند و به کوروپاسارگاد میتاریخی قرار گرفته که آن را 

، هاي وسیع، با بناهاي زیبا و ساددهند. مجموعهبزرگ نسبت می
، هتعریف، طراحی و اجرا شد هاي بزرگ اطرافشباغ که همراه با

ز باغ طوري که در این مجموعه، باغ جزئی از بنا و بنا جزئی ابه
 ).1 ۀرود (کروکی و نقشبه شمار می

 هايآبراههها و کشیبخشی از زه فقطایی که اکنون ـهباغ
 وسازي ایرانی) باقی مانده ترین بقایاي باغآن (یعنی قدیمی

عظیم شاهی  ۀمعناي باغ را در این مجموع که یهایکوشک
 ).1 شکلتر کرده است (کامل

 کارشناس مرمت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد **
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اخطراحی فرضی باغ شاهی پاسارگاد برگرفته از بازسازي استرون .1کروکی   

 
میل شده استروناخ (کدگذاري ها تکپالن باغ شاهی پاسارگاد، بازسازي  .1نقشه 

 است).

 
 هاي باغ شاهیآبراههاز وضعیت فعلی نمایی کلی  .1 شکل

                                                           
1. Strabo 

 ۀها، و به گفتحدي بوده که کاخهاي پاسارگاد بهوسعت باغ
 گرفتهمیآرامگاه کوروش را نیز در بر  2و آریستو بولوس 1استرابو
  است.

تر م 1100پاسارگاد، با طول حدود در مانده هاي باقیآبراهه
 بوده، طوري که وضعیت قرارگیري درختان، حقیقت ناظم باغدر

ها تعریف آبراههاین  بر اساسها کاخمسیرهاي عبوري و حتی 
 شده است. می

 ۀانشعابی از رودخان از هاحوضچهآب مورد نیاز مجموعه و 
هاي سلطنتی باغ و کاخ ةدودو از داخل مح شدهتأمین میپلوار 

باغ  ۀپلی از این انشعاب (رودخان اکنون فقطاست.  گذشتهمی
 شودنامیده می، پل باغ شاهی کهشاهی پاسارگاد) باقی مانده 

 ).2 شکل(

 
 غ شاهی به همراه بناهاي اطراف آنبازسازي کلی با .2 شکل

ن نشدباغ سلطنتی و نیز با توجه به کشف  با توجه به وسعت
بخش موجود  فقط درتوان حدس زد که هاي باغ، میآبراهه ۀبقی

 ساختار غیر سنگی مسیرها ۀسنگی بوده و بقی هايآبراههباغ 
ن توان گفت که اینظر گرفتن این فرضیه می . با درداشته است

 بوده است. بخش مرکز باغ (از نظر اهمیت) 

صی با کاخ اختصامحوري این باغ با توجه به هماهنگی و هم
قسمت  و کاخ در این مسیرهاي آبکوروش و آمیختگی طرح 

توان باغ اصلی پاسارگاد را مرتبط با این کاخ و بر این اساس می
هاي شاهی را در پاسارگاد کوروش طراح و باغبان اصلی باغ

2. Aristoblous 
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بزرگ دانست. ممکن است این بخش از آبروهاي باغ به 
ل دلیل قرارگیري در مقابل کاخ خصوصی کوروش به شک

آمد کوروش بزرگ وسنگی اجرا شده باشد. با توجه به رفت
از کنار این آبــروها (به میان کاخ اختصاصی و بارعام، 

شود. شاید هم تر می، این امر مستدلگفتۀ استروناخ)
هاي پاسارگاد به صورت تصمیم بر آن بوده که همۀ جوي
براي این کار نبوده است. سنگی اجرا شود، اما زمان کافی 

هر چه باشد،  هاآبراههالبته تصمیم هخامنشیان در مورد 
 هاي سنگیآبراههکند که این باغ با این فرضیه را رد نمی

هاي اطرافش بخش اصلی پاسارگاد را و با توجه به کاخ
هاي پاسارگاد داده و از نظر اهمیت در مرکز باغتشکیل می

 قرار داشته است. 

هایی از جوي که قسمتاین است که احتماالً  یگرد ۀنکت
و در مسیر عبور و مرور قرار داشته به  شدهبیشتر دیده می

هاي آبراهه دلیل نبوداین نظریه . استصورت سنگی اجرا شده 
 گذاري(با توجه به کد 5در مسیر  را هابقایاي آن سنگی و

 . دهدنشان می استروناخ)

 شاهیهاي باغ آبراههتوصیف 

که در  ،هاستهاي پاسارگاد سادگی آنآبراههاصلی  ۀشاخص
باغ شاهی  هايآبراهه شود.بناهاي پاسارگاد مشاهده می کل

 : داردپاسارگاد عموماً دو بخش اصلی 

 جوي عبور آب  )الف

 حوضچه )ب

هاي سنگی یک یا هاي باغ شاهی پاسارگاد از بلوكآبراهه
 هاآنتشکیل شده که بلندترین  ابعاد مختلف بهچند پارچه 

متر طول دارد و حداقل عرض سانتی 36ها ترین آنو کوتاه 298
متر جوي،  5/13تا  5/9. در حدود هر استمتر سانتی 55ها آن

 87در   87حدود اد ـبه ابعداخلی  ۀدهان با ايحوضچه
متر سانتی 52متر (جز چند مورد خاص) و عمق حدود سانتی

 ).3 لشکقرار دارد (

اي متر عمق و دهانهسانتی 5/25تا  25هاي سنگی باغ جوي
ها و جوي ۀلب دارد و عرضمتر سانتی 5/25تا  25به عرض 
 ).4 شکل( متر استسانتی 16تا  15ها برابر حوضچه

 
 باغ شاهیۀ آبراههاي اي از حوضچهنمونه .3 شکل

 
 نمونه اي از یک جوي سالم در مجموعه آبروها  .4 شکل

ورود و خروج آب داشته  ةضمناً هر حوضچه حداقل دو حفر
که فرم آن عوض شده و به شکل دهانه در آمده است و تاکنون 

اي به آن نکرده کسی متوجه این فرم و تغییر آن نشده یا اشاره
هاي جوي ةهاي سنگی به اندازاست. با توجه به اینکه جوي

 استروناخ در کتاب، کردهنمیدرختان و زمین را سیراب خاکی 
ها این جوي ةپاسارگاد خود اشاره کرده که بیشترین استفاد

، در اندنما هم گفتهآبها آنبه  دلیلتزئینی بوده و به همین 
 به عنوان وها تزئینی نبوده آبراههحالی که به اعتقاد ما این 

آب  هاآن ۀبه وسیل وکرده جوي اصلی داخل محدوده عمل می
و در  کردندمیهاي مرکزي باغ شاهی هدایت را به داخل کرت

 .  کرده استمیطراوت با و  مجموعه را زیباعین حال 
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 اي را مشخص کردمسئله 1382هاي پژوهشی سال بررسی
تقاطع مسیر  ۀدر حوضچ .سازدتر میکه این جریان را مستدل

هاي (با توجه به کدگذاري تکمیلی ما روي کدگذاري A.3و  2
آن به صورت  عملکرداي سنگی وجود دارد که دریچهاستروناخ) 

 ).5 شکل( استزیر 

 
 .A.3سنگی ابتداي محور  ۀدریچ .5 شکل

هاي میانی باغ شاهی (در در زمان نیاز به آبیاري کرت
سنگی  ۀ) این دریچه یا لقم7و  6، 5، 4هاي انشعاب ةمحدود

ه طور کامل ب قطع و آب به 2برداشته و درنتیجه آب انشعاب 
شده و از منتقل می 6و  5، 4و از آنجا به مسیرهاي  A.3مسیر 

هاي میانی ) به داخل کرت4خصوص مسیر هاین مسیرها (ب
ضمناً به منظور عبور راحت آب و با توجه به  ریخته،می
پوشیده بودن احتمالی این انشعاب (با استناد به بازسازي سر

نه و ارتفاع این جوي هاي باغ پاسارگاد) دهاخیاباناز استروناخ 
متر سانتی 5متر، یعنی از هر طرف سانتی 30سرپوشیده حدود 

 ).6 شکل(هاي دیگر است بیشتر از دهانۀ جوي

 
 A.3دریچه سنگی محور  .6 شکل
 ه محور پس از برداشتن دریچه سنگیباز شدن دهان

 صرفاً ها توان نتیجه گرفت که این جويمطالب میاین از 
تزئینی نبوده بلکه به زیبایی، طراوت، آبیاري باغ و نیز جلوگیري 

توان عملکرد بر این اساس میکرده از هدر رفتن آب کمک می
 ها را به شرح زیر دانست:این جوي

مانده میها باقی ها و جويآبی، آب داخل حوضچه. هنگام کم1
 ).7 شکلکرده است (و طراوت و زیبایی مسیر را حفظ می

 
اندن آب باران داخل ـها و باقی مآبراههتصویري از وضعیت فعلی  .7 شکل

 هاحوضچه

به دلیل طول مسیر شدت داشته آبی که در مسیر جوي جریان . 2
گیري، انشعاب و در انشعاب هدزها بیرون میو در پیچ گرفتهمی

مستقیم آب بیشتري را نسبت به انشعاب غیر مستقیم به خود 
(نقش  ردهکها آب را آرام می، لیکن حوضچههداداختصاص می

) و به همین دلیل کار تقسیم آب کردهحوضچۀ آرامش را بازي می
 ).8(شکل  شده استبه بهترین شکل ممکن انجام می

 
 هاآبراهههاي مجموعه اي از حوضچهنمونه .8 شکل

ها بهترین محل آب، این حوضچه جریان و اندازچشم. از نظر 3
، زیرا آب در این قسمت بودهگیري (تقسیم آب) انشعاببراي 
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گیري در این نتیجه انشعابو دراشته دتقریباً حالت سکون 
هم و از نظر زیبایی گرفته راحتی صورت میبخش به

اشته درا در این فرم  اندازيچشمگیري، بهترین حالت انشعاب
 ).9 شکل( است

 
 هابخشی جويگیري سهاي از انشعابنمونه .9 شکل

بخشی ها معموالً دوآبراههشده در این کشفهاي حوضچه
 ).10 شکل( استبخشی درجه) و سه 90(مستقیم یا 

 
 هاجوي ۀدرج 90گیري دو بخشی اي از انشعابنمونه .10 شکل

که این  وجود دارد،در یک قسمت اتصال به جوي  فقط
جوي  به صورت به صورت استثنائی در این مجموعه مورد هم
هاي با توجه به کدگذاري  A 8است (مسیر ایجاد شده الحاقی 

 ).11 شکلاستروناخ) (

 
 شوددهانۀ الحاقی به حوضچه. با کمی دقت ابتدایی بودن حجاري مشخص می .11 شکل

هاي به وجود آمده از حوضچه و جوي در این نوع برش
شده دقت انجام (زیرا کامالً بی تایید کنندة این نظر استبخش 

گونه تخصصی در این زمینه نداشته هیچ و مشخص است حجار
 ).12 شکلاست) (

  
به جوي اصلی متصل شده و  انشعاب الحاقی که مستقیماً و بدون واسطه .12 شکل

 استکامالً ابتدایی 

با  B3آثار و بقایاي جوي در مسیر مهم دیگر نبود موضوع 
 توجه به کدگذاري استروناخ است. 

که اصالً چنین مسیري  این احتمال وجود داردبه اعتقاد ما 
 : به دالیل زیر ،نداشته باشد وجود

 دلیلیها هیچ آبراههبندي اول اینکه با توجه به فرم شیب
 وجود ندارد.  B3مسیر  احداثبراي 
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بخشی دو 4و مسیر  A3اتصال در مسیر  ۀدوم اینکه حوضچ
اهده ـودن در آن مشـب بخشیو اثري از سه اي استهـدرج 90

 ).13 شکلشود (نمی

 

 
 4به مسیر  A3حوضچۀ اتصال مسیر  .13 شکل

 

غیر  هايهاي باغ شاهی، مسیرقسمت کلسوم اینکه در 
-5 -1هاي (مسیر دارندتا چند متر ابتدا ساختار سنگی  سنگی

 B8 گونه بقایایی از ساختار سنگی در مسیرو...) ولی هیچB3 
که اصًال این مسیر  رسدبه نظر می. بنابراین شودنمیمشاهده 

 . استوجود نداشته 

هاي باغ شاهی از نظر ترازبندي بسیار دقیق و حساس آبراهه
ا انتهاي بخش ـوري که اختالف تراز از ابتدا تـ، به طودهـب
 دلیل، البته به استمتر حدود چند سانتی فقطمانده اقیـب

توان این تراز را ور دقیق نمیبه ط هاآبراهه جایی و تخریبجابه
 کرد.   مشخص

ها از محل ها (خروج بلوكآبراههاز دالیل اصلی تخریب 
ها) سنگ ۀدن لبـوح و شکسته شـشدن سط خود و خراشیده

 ).14 شکل( استخیش و گاوآهن هاي ناشی از برخورد صدمه

اهی) در گذشته زمین کشاورزي چون این منطقه (باغ ش
شدت در سطح به داشتنقرار به دلیل هاي باغ آبراهه، بوده

 فقطو اند جوي ۀفاقد لب هاآندرصد  90طوري که  ،آسیب دیده
 ).15 شکل( استموجود  هابخش زیرین آن

 
 ها بر اثر برخورد با گاوآهنآبراهه ۀخراشیده شدن لب .14 شکل

 
برخورد گاوآهن به هنگام  دلیلها به سنگ شدنخارجریختگی و همبه .15 شکل

 شخم زدن زمین
به  اسالمی انقالب هاي پیروزيسالدر  هابیشترین صدمه

کشاورزي  هاآنزیرا چند دوره روي  ها وارد شده،آبراههاین 
 1350در سال را آبروها  کلذکر است که  شایان. ه استشد
 آوردهو از دل خاك بیرن  کرده شناسی حفاريکل باستان ةادار

 هاییاندازهبه  اشتباههاي خود بهاستروناخ در کاوش؛ است)
و فرم و مقطعی از این  رسیدههاي واقعی متفاوت با اندازه

 دلیل ؛هاي واقعی متفاوت استبا اندازه کهها ارائه داده آبراهه
 آبراهه  هايقسمت همۀاستروناخ در  این است کهها تفاوت

کل  ةا ادارـعده) و ب1342ال ـزنی نکرده (در سانهــگم
هاي فعلی را از زیر خاك آبراهه 1350شناسی در سال انـباست
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خارج کرده است. البته از آن پس هیچ بررسی منسجمی در 
صورت نگرفته و تنها کسی که از نتایج این کاوش  زمینهاین 

براي  را هاي خودیافتهوي استفاده کرده خود استروناخ است (
 ). استتکمیل کرده ویرایش کتابش 

نشان  1382هاي پژوهشی سال هاي ما پس از بررسییافته
در مورد  1342هاي استروناخ در سال دهد که بررسیمی

هاي باغ شاهی پاسارگاد بسیار کلی بوده و برخی اشارات آبراهه
در اینجا به کمک تصاویر  داشته و مااشکاالتی  ويهاي و کروکی

ها را بررسی و آنهاي خود فتهنتایج یا و بر اساسو مطالب زیر 
 .)16 شکلو  5و4، 3، 2 (کروکی کنیمتکمیل می

 

 
 1342استروناخ،  ،باغ شاهی پاسارگادۀ آبراهکروکی . 3و 2کروکی 

 

شود که باالي دهانه مشاهده می ۀاي لبدر این نما زائده
آن است که باالي دهانه بسته بوده و شکسته است.  ةدهندنشان

 اي به این موضوع نکرده است.استروناخ اشاره
استروناخ در  هاياشارههاي پاسارگاد با توجه به آبراهه

 بناد و مستقیماً روي زمین اي ندارهیچ شالوده پاسارگادکتاب 
سازي (کوبیده) شده، البته حتماً پیش از اجرا خاك آن آماده

 شده است.

 

 
 1382 ،باغ شاهی پاسارگادۀ آبراهکروکی  .5و  4 کروکی

 
 ۀ ورودي آب به حوضچهنمایی از دهان .16 شکل

هاي باغ بدون هیچ بست و رابطی کنار ها و جويحوضچه
ها به طور جوي ۀهم قرار گرفته و درزگیري شده و حتی لب

 مستقیم و بدون هیچ مالتی به صورت خشکه روي کف سنگی
شود هایی کوچک دیده میدر بعضی نقاط وصلهو  قرار گرفته

که در دیگر ساختارهاي سنگی هخامنشی در پاسارگاد هم 
استادکاران و ناظران آن دوره  ۀدقت وسواسان حاصلو  مشهود
 ).18و  17 شکلاست (

 Bو  Aتوصیف کوشک 

که ابتدا  استی هایایاي باغ شاهی پاسارگاد کوشکدیگر بقاز 
که استروناخ ها این کوشک. هاي سنگی قرار داردآبراههو انتهاي 
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بناهاي  ،(جنوب باغ) خوانده Bشرق باغ) و ( Aکوشک ها را آن
 فقطمنفردي بوده که داخل باغ شاهی قرار داشته و امروز 

فرسایش  Aجاي مانده است. در کوشک ه ب هاسنگی آن ةشالود
درستی مشخص نیست، شود، که علت آن بهزیادي مشاهده می

و  دارداز نظر سالمت وضعیت بهتري  Bدر حالی که کوشک 
روي آن برتراشی هنوز هاي سنگحتی در چند قسمت اثر شانه

 .)3و  2(نقشه  است مشهود

 
ل سا 2000که پس از گذشت بیش  ،کاري هخامنشیاي از وصلهنمونه .17 شکل

 هنوز ثبات خود را حفظ کرده است

  
از جا خارج شده وصله  خودهخامنشی که  ۀمحل قرارگیري یک وصل .18 شکل

 است

داخل  در دارد وورودي  چهار ایوان و دو درها این کوشک
هاي اصلی کوشک ایوانجهت . گرفته استدو ایوان اصلی قرار 

A  هاي اصلی کوشک ایوان و جهتجنوب شرقی و شمال غربی
B  استجنوب غربی و شمال شرقی . 

ابعادي  ،استروناخ ۀبا توجه به نقش ،باغ شاهی Aکوشک 
 ابعادي حدود Bمتر و کوشک  7/10×90/45حدود 

و  Aهاي کوشک ةهاي شالود. سنگداردمتر  70/11×15/10

B جهت با طول هم یشکل و از جهت طولعمومًا مستطیل
 .)19 شکل( ستهاهاي اصلی کوشکایوان

 
 Aپالن کوشک  .2نقشه 

 

 
 Bپالن کوشک  .3نقشه 

 

 
 Aعکس هوایی از کوشک  .19 شکل
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شکوه و هاي باها به همراه کاخآبراههها و این کوشک
هایی را شکل ها، باغدر عین حال ساده و درختان و درختچه

اند. اهی پاسارگاد معروفـکه امروزه به باغ ش داده بودند
یاد ها نویسان و مورخان همواره از آنهایی که تاریخاغـب

قدر ها مشهود است، بقایایی آناند و هنوز بقایاي آنکرده
سال هنوز  2000زیبا و باشکوه که با گذشت بیش از 

هاي پاسارگاد را در اذهان تداعی عظمت و شکوه باغ
 کند.  می

 یندآبر
 ةاي سنگی در محدودـهها و حوضچهويـاي از جمجموعه

با طراحی و  یباغ ، مدارکی هستند از وجودهاي پاسارگادکاخ
میالد مفهوم ازنخست پیش ةشده که در هزارمهندسی حساب

. ه استاي از باغ و درختکاري را در فالت ایران معرفی کردتازه
ها در آبیاري و نمایش درختان و گلنحوة این باغ با نوآوري در 

اي فاخر و گیرا از باغ ایرانی است که کنار جریان آرام آب نمونه
باغ در پاسارگاد ـ اي را به سبک کاخ تین بار مجموعهبراي نخس

ها و باغ جويوجود ترین مدرك . مهمآورده است پدید
هاي سنگی است که با ظرافت و مهندسی دقیق شکل حوضچه

و  هو  نمایش آب ابداع کرد باغاي براي آبیاري گیاهان تازه
 هبه ساختار باغ افزود ،جمله دو کوشکاز ،عناصر دیگري را

و چگونگی  آن، مسیر حرکت است. منبع تأمین آب مورد نیاز
ها) به فضا، ، افزودن عناصر معماري تازه (کوشکآبیاري گیاهان

بخشی باغ و در بر گرفتن گرفتن بناهاي طرح و پالن چهار
پاسارگاد  باغهاي باغ ایرانی پاسارگاد است. حکومتی از ویژگی

عالوه ایرانی است که  ۀشاهکاري از هنر، مهندسی و ذوق و سلیق
همتا از اي زیبا و بیآن، نمونه ةتوانایی پدیدآورند بر نشان دادن

این  ةسازي در گسترالگویی براي باغرا به صورت  باغ ایرانی
 در آورده است. هاي مجاورکشور و سرزمین

 

 منابعفهرست 

شهیدي، تهران، ترجمۀ حمید خطیب ،پاسارگاد)، 1379ستروناخ، دیوید (ا
 انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور. 

گیري باغ سلطنتی پاسارگاد و تأثیر شکل«)، 1370استروناخ، دیوید (
  .54تا  75: 23و22 ة، شمارمجلۀ اثر ،»سازي ایرانآن در باغ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 پردیس پاسارگادنگاهی نو به 
 
 
 
 حمید رضا کرمی*
 فرهاد زارعی کردشولی**

  

 1 چکیده

ان ـی و تاریخی نشختشنااي باستانـها و بررسیـهپژوهش
 ةباغ و بوستان در سرزمین ایران به هزار ۀکه پیشین دهدمی

 ،یترین باغ ایرانقدیمرسد. در این میان میالد میازنخست پیش
مانده، پردیس آن باقی ودي ازــمشه هايانهـکه آثار و نش

 اياس طرح و نقشهـبر اس ،ارگاد است. این پردیســشاهی پاس
ر و براي نخستین با پر کردهها را شده، فضاي میان کاخابـحس

. تایجاد کرده اساغ در پاسارگاد ـبـ اخ ـک به شکلاي مجموعه
رسانی آن است که از اغ سیستم آبــبخش ب چشمگیرترین

که در چند تشکیل شده هاي منظم سنگی ها و حوضچهجوي
آورده می مسیر آب را درون پردیس به گردش و نمایش در

 بناب در ۀاز چشم احتمال زیاداست. آب مورد نیاز پردیس به 
س شده است. درون پردیمین میأرود پلوار تاز شمال محوطه یا 

ده به فضاي اصلی باغ افزو ،دشوکه کوشک نامیده می ،نابدو تک
 و هاگل و شده که جایگاهی براي استراحت و تماشاي درختان

. گیاهان باغ بوده است پرندگان شنیدن صداينمایش آب و 
گ، رنگارنهاي خوشبو و اي و گلاي و میوهدرختان تزئینی، سایه

هایی نیز از جاهاي گونه وها بومی منطقه احتماالً بخش زیادي از آن
هاي تازة دیگر بوده است. معرفی عناصر دیگر پردیس بر اساس داده

ش شناختی، محدودة باغ، نظریات تازه در مورد سیستم گردباستان
 هاي گیاهی ازمین آب و بررسی گونهأآب در فضاي باغ، منابع ت

 ها پرداخته شده تاموضوعاتی است که در این پژوهش به آن
 هاي پردیس پاسارگاد باشد.کنندة بخشی از ناگفتهبیان

                                                           
 شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد باستان *

نر هتاریخی، پاسارگاد، پردیس شاهی،  هايباغ واژگان:کلید

 هخامنشی، باغ ایرانی، معماري هخامنشی.

 درآمد

ان در ـایی عملکردي که مردمـاغ ایرانی گذشته از فضـب
د، مفهومی برآمده از کننمیو تفرج  آسایندمیآن 

آداب و رسوم مردمان  بر اساسگرفته فرهنگ و شکل
 است. زمین ایران

ایرانی در  ۀمعماري ایرانی تبلور اندیشگونه که همان
رنگ مواجهه با فضاي زیست انسانی است و شهرهاي تاریخی ما 

ز مان را با خود دارند، دور انخاك و طعم آب جاري در سرزمی
که اي شهندیابا هر هایمان نیز تصور کنیم باغ کهذهن نیست 

اند؛ چه هاي انسان ایرانی، دورنمایی از آرماناندگرفته شکل
که گرداندند آنگاه که با حفظ تقدیس، آب را چنان در باغ می

گردد و چه  بخشفکر و اندیشه و عناصر هستیباغشان نماد 
و تمناي  نندداا تمثیلی از بهشت برین میزمانی که باغ ر

 . دمجسم کننجاودانگی را در باغ 

این صنع برآمده از فرهنگ، چون هر پدیده دیگري که در 
هاي خود را در گیرد، جلوههاي فرهنگی شکل میچارچوب

گذارد. این وجوه گوناگون فرهنگ و هنر سرزمینش بر جاي می
تأثیرات در حوزه فرهنگی، بیش از هر چیز در ادبیات و شعر 

خورد. از چشم میه اي ایرانی بـاري و هنرهـمعم و ارسیـف
باز اهمیت و جایگاه روست که باغ در شعر فارسی از دیراین

 شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد باستان **
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که  ،منوچهري و نظامی و ، چه در اشعار فردوسیداشتهخاص 

بیشتر اشعار توصیفی و تصویري هستند و بالطبع اطالعات 
، دهنددست میه باغ ب هايویژگیشکل و  مورددر  يترروشن

همچون حافظ و سعدي که کاربرد  انخرأچه در اشعار مت
توجه  ةالبته خود گسترو  خوردباغ بیشتر به چشم میاستعاري 

 .نمایاندبه باغ را نیز می

اي باشکوه و چشمگیر از پیوند آب، پردیس پاسارگاد نمونه
ایرانی در آفرینش طرح جدیدي  ۀخاك وگیاه با اندیشه و سلیق

 .استاز باغ و بوستان 

 باغ در ایران، خاور نزدیک و اورارتو ۀپیشین هنگاهی ب

 ةبه وجود باغ در دور ة مستقیمشواهد و مدارك موجود اشاردر 
هاي . از این دوره در پژوهششوددیده نمی ازتاریخپیش

از  یهایشواهدي از کشاورزي در بخش فقطی شناختباستان
به که نشان از آبیاري  آمدهدست به فالت ایران و خاور نزدیک 

چغامامی،  و پردیسۀهایی مانند تپساده دارد. در محوطه رتصو
 دستبه هاي کشاورزي آبیاري زمین براي هایی از جوينشانه
 است. آمده

ها و ، گودآ حاکم الگاش تاکستانمپدر اواخر هزاره سوم 
هایی براي پرورش ماهی ایجاد کرده بود. در این دوره حوضچه

 که احتماالً بودههایی لیل و نبو باغان هاي ائو، ادد،در کنار معبد
 عالوه بر. است در برخی مراسم مذهبی اهمیت و کاربرد داشته

در بابل  مپدوم  ةمیوه در اواخر هزار هايباغمعابد و  هايباغ
اشاره شده است. در این تاریخ متون آشور هم ها به کاخ ـ باغ

 ةارد. در اوایل هزارداري دمیانه حکایت از توجه شاه به باغ و باغ
صیر پال در جریان لشکرکشی به مناطق دوردست ااول، آشور ن

در باغ خود در  نکاشت برايگیاهان  ۀآوري دانه و قلمبه جمع
اي از سارگن در خرساباد  برجستهکند. نقشمیاقدام نیمرود 

دهد که پر از درخت نشان می نهريکنار ا در راي مصنوعی تپه
خورد. به احتمال به چشم می یآن نیایشگاه باالياست و بر 

از  نماديو زیاد این مکان تفرجگاه دلپذیر و خنک تابستانی 
توروس بوده است. از اواخر قرن  ۀهاي جنگلی منطقپایهکوه

رتباط گیرد که اجدیدي از باغ شکل می ۀگون مپهشتم 
 681تا  704هاي سناخریب (با کاخ دارد. در کتیبه مستقیم

م) به نوعی سازه اشاره پ 669تا  680ارهدون (ـو اسم) پ
شود و احتماال یا خانه کوچک خوانده می Bitanuکنند که می

نوعی آالچیق کوچک واقع در باغ یا خانه ییالقی بوده که تصویر 
 شود (استروناخ،آن در تفرجگاه سلطنتی سارگن دیده می

وریان نقش ). آنچه بیان شد نشان از آن دارد که آش55: 1370
گیري و توسعه باغ در دوران پس از خود در زیادي در شکل

 اند.خاور نزدیک داشته

سازي این دوران اي پرآوازه از باغمعلق بابل نمونه هايباغ
م) آن را با شکوهی فراوان پ 562تا  604است که نبوکدنصر (

در بابل طراحی و اجرا کرد. این باغ که به دلیل هموار بودن 
بود از مناطق  نماديین بابل در چند طبقه ساخته شد، سرزم

 .داشتکوهستانی زاگرس که در دوردست قرار 

، آمدهدست  بههایی که از آشور در نینوا برجستهدر نقش
 ترسیم شدههایی از هجوم آشوریان به شهرهاي ایالمی صحنه
 هاآنیکی از  وخورد درخت به چشم می ۀچند گون هاآنکه در 

که کاشت درخت  دهدمیدرخت نخل است. این مدارك نشان 
بوده  مورد توجهو ایجاد باغ در کنار شهرها و مناطق مسکونی 

شده است (مجیدزاده، گیاهان کاشت می هاي مختلفو گونه
، تصاویري از هابرجستهنقش). همچنین در این 221:1380

تان در هایی از درخگونه همراه باشهرها و دژهاي مادي نیز 
 . شوددیده می هاآنکنار 

 زمینۀدر  یی و تاریخختشنامدارك و شواهد باستان
باغبانی در سرزمین اورارتو بسیار  ویژهبهوضعیت کشاورزي و 

 ازجملهگوناگون آبیاري  تأسیساتشامل چشمگیر و غنی و 
کانال مصنوعی آبرسانی  و انبارمصنوعی، آب ۀها سد، دریاچده

را  تأسیساتگذاري ساخت این هاي بنیانهوجود کتیب واست 
کند (علیزاده و دیگران دولت اورارتو تایید می به دستور
 آمدهدست به ). چندین کتیبه از مناطق اورارتویی 60:1385

اي از گذاري باغ است. براي نمونه کتیبهکه مربوط به بنیان
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من این « :زوارتنوتس وجود دارد که متن آن چنین است
اي براي بذرافشانی و باغی تاکستان را احداث کردم. مزرعه

، (پیوتروفسکی »براي درختان میوه ایجاد کردم
هاي شناختی نیز نشانههاي باستان). در کاوش208:1383

قاطعی از باغبانی در اواخر هزارة دوم و آغاز هزارة اول به 
 توان از آثار وها میآمده است. ازجملۀ این نشانهدست 

بقایاي محصوالت باغی و کشاورزي ازجمله انگور، چغندر، 
هستۀ هلو، سیب، به، انار و گیالس نام برد. اورارتوها عالوه 

کردند زار نیز ایجاد میبر احداث باغ میوه، بیشه و درخت
که این مورد در کتیبۀ کشیش گولو آمده است 

 ).209: 1383(پیوتروفسکی، 

 یخیتار متونشواهد پردیس بر اساس 

حاصل ترکیب دو بخش  زبان مادي برگرفته از ايواژهپردیس 
ت که اطرافش اس واقع جاییمعنی باغ و بستان و دربه  پارا+دَئِزا

ا و دَئِزا به معنی دیوار است). پالیز دیوار باشد (پارا به معنی فر
  پالیز چون برکشد سرو شاخه ب"(فارسی و فردوسی 

 .استاز همین واژه . فردوسی) "سر تاج خسرو برآید ز کاخ
جمشید واژة ایالمی آمده از باروي تختدستدر الواح به

اي مرکب به معناي پردیس آمده و در مجموعه»  پَرتِتَش«
). در اوستا 695:1380شده است (بریان،لوح تکرار  15از 

نیایش آب زندگی همراه با نیایش مادر زندگی است. به این 
اي خود دریافت که هاي اندیشهدلیل که زرتشت در نگرش

تر نیست و اهمیتعنوان حامل زندگی، از خاك کمآب به 
دهد. در خاك در مجاورت و با وجود آب است که ثمر می

اهمیت و توصیه یش درخت نیز بسیار باایش آب، نیاکنار نی
شده است. بنا بر مفاهیم اوستا حاصلخیزي، قدرت رویندگی 

کنند و نیروي حیاتی خاك را براي بقا درختان فراهم می
 ). 57:1387(رضی، 

نخستین بار آریستوبولس، از سرداران نظامی اسکندر در 
م، از آرامگاه کوروش پ 324جریان لشکرکشی وي در سال 

تألیف کرده که از بین  تاریخ اسکندرزدید و کتابی با عنوان با

هاي مورخان دیگر آمده رفته، ولی مطالب آن در برخی کتاب
کند که آرامگاه در است. آریانوس از آریستوبولس نقل می

را احاطه زار مقدسی آنپردیس سلطنتی قرار داشت و بیشه
واع درختان شد و شامل انکرده بود که تمامی آن آبیاري می

). استرابون از 132:1380چمنزارهاي انبوه بود (بریان،و 
 20دانانی است که کتاب خود را در سال مورخان و جغرافی

م بر اساس مشاهدات اریستوبولس نگاشته است. وي در 
که گوید: هنگامیمورد آرامگاه کوروش و باغ پاسارگاد می

ر باغ بهشتی اسکندر به پاسارگاد آمد آرامگاه کوروش را د
دید و آن را همانند برجی دید که در زیر شاخه درختان 

). این روایت 51:1379کیش، پنهان نمانده بود (صداقت
حکایت از آن دارد که پیرامون آرامگاه را پردیس باشکوهی 

اي از بهشت بوده است. استرابون فرا گرفته که همانند قطعه
-2، بند 4کتاب) و آریانوس (هند، 1، بند3، فصل15(کتاب

هاي مناسب اند که براي ایجاد پردیس مکان) آورده5
ویژه آب به شکل نهر و چشمه در آن شود که بهانتخاب می

اي است که آن را ها منطقهجاري باشد. یکی از این مکان
فرورفتگی پارس نامیده و مکان آن را حوالی پاسارگاد 

گیاهان، این سرزمین پوشیده از «اند: تعیین کرده
چمنزارهاي سرسبز، و انواع تاك و درختان میوه بجز زیتون 

هاي اند، رودهاي زالل و آبها در آن غرق گلاست. انواع باغ
کنند. این سرزمین پرندگان گوناگون آرام آن را آبیاري می

کنند، را که در سواحل رودخانه و کنار آب زندگی می
آنجا جنگل و شکار  دهد، درچارپایان و اسبان را خوراك می

 ).693:1380(بریان،» فراوان است

کوئینتوس کورسیوس روفوس در وصف پیرامون تخت 
خیز دشتی فراخ، خاکی حاصل« جمشید نوشته است که 

دارد. این دشت » و آکنده از روستاها و شهرهاي پرجمعیت
چنار و سپیدار آن را «کند که را آراکس مشروب می

آن بسیار غنی است و مراتع خاك «و » محصور کرده است
 ).694:1380(بریان،» خیز داردحاصل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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دهد که چگونه کوروش جوان از شرح می 1گزنفون یونانی

، سردار اسپارتی براي تماشاي باغ خود در سارد 2لیساندر
دعوت به عمل آورده است. لیساندر در شگفت از درختانی که 

چنانکه همه هاي مستقیم با زیبایی و کمال کاشته و در ردیف
اند سرمست از رایحه با زوایاي منظم و قائم ترتیب داده شده

ها به ستایش از باغبان این باغ پرداخت و از زبان کوروش گل
شنودکننده را شنید که وي خود بانی وجوان این اعتراف خ

این باغ بوده و حتی بخشی از درختان آن را کاشته است 
غ زیبا و باشکوهی را نیز ). یک چنین با63: 1379(استروناخ، 

توان براي پاسارگاد و کوروش بزرگ تصور کرد، چرا که می
شواهد و آثار برجاي مانده نشان از گستردگی و زیبایی 

 پردیس کوروش دارد.

 هخامنشی  ةپردیس در دور ختیشناشواهد باستان

ها و پردیس در پایتخت وجودشناختی مرتبط با شواهد باستان

 فقطنسبت اندك است و هخامنشی به ةدور ةشدمراکز شناخته

ر آشکار شدن عناص .دارداي در این بین پاسارگاد اهمیت ویژه

ی شناختهاي باستانپاسارگاد در جریان کاوش ۀباغ در محوط

. در دیگر استوجود پردیس هخامنشی در این محوطه  دلیل

ی شناختتخت جمشید، شواهد باستان ازجملهمراکز هخامنشی 

تخت جمشید  ۀوجود پردیس در بخشی از صف دهندةننشا

جمشید صورت شده از باروي تخت. در یکی از الواح یافتاست

 درخت میوه (به، گالبی، سیب، خرما، توت و غیره) 6166ریز 

آمده که مقرر شده بود در سه پردیس حوالی تخت جمشید 

تپه و هاي قربان). در محوطه695:1380(بریان،شود  کاشته

هخامنشی شناسایی و کاوش  ۀتپه در قفقاز چندین محوطدالای

هاي پاسارگاد و تخت شده که ساختارهاي معماري همانند کاخ

 بوده ها را فرا گرفتههایی پیرامون کاخجمشید دارد و پردیس

 ).1 شکل(، (Briant, 2013: 8)است

                                                           
1. Xenophon 

 یات معماريجزئبهپردیس پاسارگاد، نگاهی 

هاي ایرانی است. این باغ ترین باغقدیماز باغ شاهی پاسارگاد 
سازي ایرانی نام پردیس کوروش معروف است، الگوي باغ که به

هاي رنگارنگ و باغ پر از درختان گوناگون، گل .آیدبه شمار می
 صورتبه  آن راکوروش با سلیقه و نظر خود  و است پرندگان

 ).2شکل( ه استآورده بودهمتا درپردیسی بی

 
 (Briant, 2013: 8)و پردیس پیرامون تپه، کاخبازسازي محوطۀ ایدآل. 1شکل

 
 (منبع: مستند شکوه پاسارگاد) پردیس کوروش ةطرح بازسازي شد .2 شکل

اخت و ــشن رايـبمعتبر  یدرکـم ،اغـــعنصر ب ترینمهم
هاي سنگی ها و حوضچهاي از جوي، مجموعهآن سازيزندهازــب

ست که با مهارت، مهندسی دقیق و طراحی زیبا در هاو کوشک
است. بخش بوده مرکزي محوطه پاسارگاد ایجاد شده  بخش

ها شکل ها و حوضچهاین جوي ۀاصلی و مرکزي باغ به وسیل
گوش است و چهارباغ را تداعی چهار صورت بهگرفته که می
هاي ازجمله کاوش. این عناصر باغ در چند مرحله کرده استمی

، )88: 1338(سامی،  1329ی سامی در سال شناختستانبا

2. Lysander 
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ایران در  شناسیباستانکل  ةو ادار 1963تا  1961 از استروناخ
 هاآنمتر از  1100 حدودتا به امروز  وشدند  آشکار 1971سال 

ها و ). جوي3شکلاز زیر خاك بیرون آورده شده است (
رنگ که  اي ساخته شدههاي ماسههاي باغ از سنگحوضچه

ار نرم و ـا که بسیـهبه کرم نزدیک است. این سنگ اـهآن
کیلومتري شمال  7 ۀدر فاصل هاي سنگیپذیرند از تپهشکل

اند که معدن آن نیز استخراج شدهۀ پاسارگاد محوط باختري
 ).4شکل( است تازگی شناسایی شدهبه

  
 هاو کوشک ها، کاخ اختصاصیآبراهه، باغعکس هوایی از فضاي مرکزي  .3شکل

 
 هاي باغ شاهی آبراههشده در معدن سنگ کبود، استفاده .4شکل

نیز نامیده آبراهه که  ،هاها و حوضچهجويکارکرد اصلی 
ها ها و حوضچهبه دلیل وجود این جويو بود تزئینی  ،شوندمی

 نمایش درحرکت و به  یو آرام ییآب در این پردیس به زیبا
درختان و گیاهان موجود در پردیس را  عین حالو در  همدآمی

ها حرکت آرامی درون جوي. آب بهاست کردههم آبیاري می
گل و الي احتمالی  تا شدساکن میها حوضچهدر و  کردمی

دو سوي باغ دو کوشک طراحی در . نشین شودته نموجود در آ

استراحت و تماشاي فضاي  براي هاآنکه از  بودو اجرا شده 
 .شدباغ استفاده میانگیز دل

متر از مسیر جوي یک حوضچه وجود  5/13تا  5/9در هر 
 نسرعت آ کاستن ازتقسیم آب و  هاکارکرد اصلی آندارد که 

نشین شدن گل موجب ته در عین حالو  بودها در مسیر جوي
 ۀابعاد دهان و 25 هاجوي ۀدهانطول و  عمقشد. و الي آب می

 52حدود  هاآن عمقمتر و سانتی 87در  87ها داخلی حوضچه
 16تا  15ها نیز حدود ها و جويحوضچه ۀمتر است. لبسانتی
 ).2و1) و (طرح5شکلمتر پهنا دارد (سانتی

هاي موجود در زمین 40 ۀیادآوري است که در ده شایان
بردند و این مسئله کشاورزان زیر کشت می راپاسارگاد  ۀمحوط

ها و استفاده از گاوآهن جويبر اثر شخم زدن  کهموجب شده 
جا ها جابهها آسیب زیادي ببینند و در برخی قسمتو حوضچه

  ).7 و 6 شکلد (شو

 
ها در بخش شمالی ها و قسمتی از جويیکی از حوضچه ماندةباقی .5 شکل

 پردیس 

 
 هاي باغ شاهی، حوضچه و جوي آبراههپالن قسمتی از  .1طرح 
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 پالن و برش حوضچه و جوي باغ شاهی  .2طرح

 

 
 هاآنها به دلیل برخورد گاوآهن با ها و حوضچهتخریب و آسیب جوي .7و6شکل

 (منبع: مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد)

اند دو ساختمان ها نیز، که از عناصر مهم باغکوشک
جدا از هم هستند که یکی در بخش شرقی و دیگري در 

ب باغ و میان کاخ اختصاصی و بارعام قرار دارد. سمت جنو
متر  360مشخص شده  Aکوشک شرقی که با نام کوشک 

متر مربع مساحت دارد  B 440مربع و کوشک جنوبی یا 
 ).9و 8(شکل 

در برخی  1963تا  1961هاي که در سال ،دیوید استروناخ
ها آبراههقسمتی از کاوش کرده، باغ  ازجملههاي پاسارگاد از بنا

که  کردهبرداري و طرحی از وضعیت کلی باغ تهیه را خاك
سازد. در طرح میبرخی از مسائل مربوط به پردیس را روشن 

ها و دیوید استروناخ شکل کلی باغ، موقعیت قرارگیري کوشک
ها نشان داده شده است آبراههجهت حرکت آب در 

 ).1ۀ) (نقش156:1379(استروناخ،

 

 
(منبع: مرکز اسناد  Xوکوشک  Xکوشک  ةماندباقیاز عکس هوایی  .9و8شکل

 پایگاه میراث جهانی پاسارگاد)

به  1380 ۀی دهشناختهاي باستاندر جریان پژوهش
در  یسرپرستی رمی بوشارال به روش بررسی ژئومغناطیس

پژوهش این . در بررسی شدهایی از باغ قسمت ۀ پاسارگادمحوط
 ازجملهز مشخص نشده، هایی از باغ که وضعیت آن هنوقسمت

که در  ،بخش شمالی و جنوبی و قسمتی از آبراه باستانی نیز
ها تهیه این بخش ۀباغ قرار گرفته، بررسی و نقش شرقسمت 
 بهنتایج این بررسی روشن شد که دو ساختار  ۀبر پای شد و

د و در شوخط مستقیم و موازي از محل پل آغاز می صورت
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در پایان شکل  ود یابقی ادامه میشرمسیر آبراه به سمت شمال 
اي د. این ساختار در تصویر ماهوارهآوراي را به وجود میذوزنقه

جلوگیري  به قصداحتمال این دو ساختار . بهشوددیده مینیز 
هاي باغ ایجاد از گسترش بستر آبراه و ورود آب به دیگر بخش

شمالی آن در مسیر آبراه  ۀشده است. در محل پل و حاشی
مشخص  یهاي بررسی ژئومغناطیسدر دادهدیگري ساختار 
احتماالً وظیفۀ کنترل میزان گذر آب را بر عهده داشته شده که 

، در یژئومغناطیس هاي بررسیاست. همچنین بر اساس داده
پل و در بستر آبراه، ساختاري  شرقیمتري شمال  200 ۀفاصل

 ). 2 ۀ(نقش استرسد بند انحرافی مینظر شناسایی شده که به 

میان ساختارهاي موجود   ۀفاصلکه در دهد شواهد نشان می
در  ییدر نزدیکی تل سنگی تا پل در مسیر آبراه، آبگیر زیبا

) 10شکلباغ وجود داشته است ( ۀمسیر ورود به محوط
)Boucharlat et al 2012: 14(. 

 
باغ شاهی در محل پل  ۀاستخر احتمالی در مسیر ورود به محوط .10شکل

 نشی (منبع: مستند شکوه پاسارگاد)هخام

 
 )156:1379ها (منبع: استروناخ، آبراههطرح باغ شاهی و مسیر جریان آب در  .1نقشه
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 .(Boucharlat et al, 2012: 14). نقشۀ محوطۀ کاخ هاي پاسارگاد تهیه شده توسط گروه مشترك ایران و فرانسه به روش ژئومغناطیس2نقشه 

 

 شناسی گیاهان پردیس گونه
که درختان  دهدمیگستردگی و طرح باغ پاسارگاد نشان 

هاي رنگارنگ سرتاسر پردیس را فرا گرفته و گوناگون و گل
است. به بوده در پاسارگاد معنا یافته  ،به معناي بهشت ،پردیس
 کرده با توجه به اقلیم منطقه انتخاب را رسد گیاهان باغنظر می

. برخی از گیاهان اندبودههاي مختلف پردیس کاشته و در بخش
دیگر شاهنشاهی دیگر را احتماالً از مناطق و برخی بوده بومی 

ها و جوي جز. گذشت زمان موجب شده اندبودهآورده 
ماند. نانگیز نشانی باقی هاي سنگی، از این پردیس دلحوضچه

 . ازاطالعی در دست نیستگیاهان باغ هیچ  نوعبراین از بنا
نیاز به  هاي گیاهی پردیس پاسارگادشناخت گونه همین رو

. تاکنون هیچ کار علمی و داردهاي علمی و پژوهش هابررسی
 زمانهاي گیاهی شناخت گونه برايآزمایشگاهی  پژوهش

ي گیاهی هابررسی گونه ۀبر پای و فقطآبادانی باغ انجام نشده 
ختی شناهاي تاریخی و باستانبومی موجود در منطقه و داده

توان در مورد درختان و گیاهان هنگام آبادانی باغ نظر می
داد. گیاهان بومی منطقۀ پاسارگاد شامل درختان سرو، 
چنار، نارون، بید، سپیدار، سیب، انار، تاك، به، زردآلو، بادام، 

سرخ، مورد، شمشاد، یاس هاي گل گنجشک و بوتهکاج، زبان
و پیچک است که احتماالً بخشی از باغ شاهی پاسارگاد را 

کرده است. همچنین بر روي برخی از آثار و اشیاء پر می
هایی از گل آمده از محوطه پاسارگاد، طرحدستفرهنگی به

دهنده توجه به این گیاهان در و گیاه نقش بسته که نشان
ین آثار سنجاق طال با سري دورة هخامنشی است. ازجملۀ ا

به شکل انار، مهرة طال با طرح نیلوفر آبی، سرپوش سنگی 
هاي رزت روي لباس رنگ با طرح گل رزت، گلسبز

نگارة انسان بالدار و گل رزت بر فراز آرامگاه کوروش سنگ
است. باقیماندة تیرکی چوبی هم از کوشک هخامنشی تنگ 

زبان گنجشک است  بالغی به دست آمده که از گونۀ درخت
 .)115:1386(عطایی، 
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 ازجملهاین مدارك در دیگر مراکز مهم هخامنشی  عالوه بر
هاي زیادي از درخت سرو و گل هاينگاره هم تخت جمشید

اهمیت این گیاهان  ةدهندنرزت و نیلوفر آبی وجود دارد که نشا
در فرهنگ و هنر هخامنشی است. وجود این گیاهان در مرکز 

جمشید و نزدیکی آن به پاسارگاد بیانگر این تخت چون یمهم
و یکباره در  اي بودهکه این گیاهان داراي پیشینه استموضوع 

جایی جز در اند، و این پیشینه تخت جمشید به وجود نیامده
. بنابراین وجود این گیاهان در نبوده است پردیس پاسارگاد

 شکلد (در پاسارگا هاآنتخت جمشید گواهی است بر کاشت 
 ).12و  11

 

 
هاي لوتوس و رزت در تخت جمشید تصویر درختان کاج و گل .12و  11 شکل

 اشمیت)تخت جمشید منبع: کتاب (

مهرهاي هخامنشی ، در میان گلهانگارهاین عالوه بر 
از باروي تخت جمشید، نقش درخت نخل نیز دیده آمده دستبه

 مورد توجهدهد که درخت نخل شود. این موضوع نشان میمی
رسد در پردیس پاسارگاد نیز هخامنشیان بوده و به نظر می

). Schmidt, 1953: 211شده است (میدرخت نخل کاشته 
این درخت بومی مناطق گرمسیر است و در مناطق گرم میوه 

، داردمعتدل سردسیر قرار  ۀدر منطقکه در پاسارگاد و دهد می
زیبایی و نمادین داشته است  ۀجنب فقطبدون میوه بوده و 

که در سال  ،). پیترو دال واله جهانگرد ایتالیایی14و13شکل(
گوید در پاسارگاد می ،از آرامگاه کوروش دیدن کرده 1621

ترین و زیباترین سروي ست که بزرگهسالی درخت سرو کهن
 دلیل قدمتش است ام و بزرگی آناست که در تمام عمرم دیده

دالواله این درخت کهنسال  ۀ). بنا بر گفت333:1370(دالواله،
 متأسفانهاز سروهاي پردیس شاهی پاسارگاد بوده که  احتماالً
 باقی نمانده است. آناثري از  هیچتاریخ  آنپس از 

 

 
تخت  کتاب :منبع(مهرهاي هخامنشی درخت نخل در گل .14و  13 شکل

 اشمیت)جمشید 

 بررسی نظام گردش آب 

مسائل مربوط به باغ شاهی چگونگی آبیاري و  ترینمهماز 
آب  ةکنندها و منبع تامینآبراهسیستم گردش آب در مسیر 
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اي که از باغ شاهی تهیه کرده آن است. دیوید استروناخ در نقشه
کند میو بیان  مشخصها را است، جهت گذر آب از مسیر جوي

جدا که از رود پلوار  کردهتأمین می نهري که آب پردیس را
مسیر  9ها به هآبراشده است. بر اساس نقشه استروناخ می

از مسیرها نشان داده  هرکداماند و حرکت آب در تقسیم شده
که در نقطه مقابل  1آبراه گوید: شده است. وي در این باره می

تردید آبراهی بوده که بقیه را شود، بیوارد باغ می Aکوشک 
با رود  یچندان فاصلۀ ن آبمیکرده و آخرین مخزن تأمیتغذیه 

به سوي بخش شمال شرقی باغ روانه  2 آبراهپلوار نداشته است. 
و در  داشتهمتر پهنا  5/26گذرگاهی را که  ةشده و محدودمی

مشخص  ،ساختهرا مرتبط می Aو کوشک  Pزمان خود کاخ 
، مرز فضاهاي چهارگوش را 7تا  3هاي هآبرا. کرده استمی

و بعد از آن را در جوار کوشک  9و  8هاي آبراهکرده و میمعین 
Bکرده است، که اینک آسیب بسیار دیده، تغذیه می. 

بوده و از این طریق یک فضاي باز با  2 آبراهمکمل  9آبراه 
متر در مقابل نماي جنوب شرقی  162×50/41حدود ابعاد 
متر  50/26، آن هم با پهناي را و گذرگاه دیگري Pکاخ 

ه بردمی Bو کوشک  Sکه راه به سوي کاخ ه کردمشخص می
ها، کاخ ۀهاي محوطهآبرااست. با توجه به جهت شیب اندك 

هاي سنگی نزدیک به اضالع هآبراباید در نظر بگیریم که هم 
هاي ه، به آبراBنزدیک کوشک  آبراهم ـهو  Pکوتاه کاخ 

شده که به سمت الی متصل میـري و سفـتر آججلوهکم
دیگر ادامه  هايباغ به سوي غربی و احتماالً و شمالغربی جنوب

ر ـها از زیويـاین جالزم بوده ا که ـیافته است. هرجمی
هاي سفالین ند به احتمال از تنبوشههاي اصلی عبور کگذرگاه

 ).1ۀ) (نقش155-158: 1379شده است (استروناخ، استفاده می

 ها وآبراهبراي روشن شدن جهت حرکت آب در مسیر 
باغ شاهی که دیوید استروناخ تهیه کرده، با  ۀبررسی نقش

ها آبراهنقطه از  20برداري حدود استفاده از دوربین نقشه
گیري و شیب هر مسیر جداگانه محاسبه شد. نتایج اندازه

اهمیت گیري دقیق، بسیار جالب و بااز این اندازه آمدهدستبه

 1 آبراهش آب از ). بر اساس این پژوه209:1391(کرمی،  بود
و   شدهباغ می ةقرار گرفته وارد محدود Aکه در کنار کوشک 

در مسیر  غربی پس از پیمودن مسیر کوتاهی به سمت شمال
کرده متر را طی می 16در این مسیر حدود  کرده؛میحرکت  2

 شده است.جدا می و مسیر دیگري از آن به سمت جنوب غرب
و چند بار  یافتهمیبه سمت کاخ اختصاصی ادامه  2 آبراهآب 

هاي سنگی هاي و حوضچه. جويرده استکجهت آن تغییر می
میان  شرقیروي فضاي شمالهدر نزدیکی کاخ و روب 2مسیر 

مسیر گذر آب  ۀرسد ادامشود. به نظر میدو ایوان کاخ تمام می
هایی نهنشا ، زیراسنگی اجرا شدهکرت یا جوي الشه صورتبه 

خورده یافت نشده است. سنگی تراش ۀاز وجود جوي و حوضچ
هایی از جوي آب کاخ قسمت غربی اما در بخش جنوب

گونه برداشت که با سنگ الشه ایجاد شده است. این ماندهباقی
اینکه فضاي اصلی باغ در محدوده میان کاخ  دلیلشود به می

روي ایوان هها (فضاي روباختصاصی، کاخ بارعام و کوشک
به ) قرار گرفته، این قسمت از مسیر گذر آب شرقیجنوب 
توان در . این موضوع را میالشه سنگی اجرا شده است صورت

کاخ نیز مشاهده کرد. کاخ اختصاصی شامل یک تاالر  ساختمان
است.  غربی و جنوب غرب مرکزي و دو ایوان در سمت شمال

سازي رار دارد و کفرو به فضاي اصلی باغ ق شرقی ایوان جنوب
اي هاي کبود ماسهاست، سنگ شدهانجام آن با دو الیه سنگ 

و  شدهسازي و باال بردن استحکام ایوان استفاده زیر برايکه 
و زیبایی کف ایوان را هاي سفید آهکی که با دقت سنگ

). در کنار درگاهی که به این ایوان راه 15 شکل( است پوشانده
رسد روي آن تختی سنگی وجود دارد که به نظر می یدارد بلوک
کرده شده و شاه براي تماشاي باغ از آن استفاده میتعبیه می

 ).16 شکلاست (

، است. بعد از تاالر مرکزيترین بخش کاخ، مهماین ایوان 
سازي ساخته بدون کف غربی بر خالف این ایوان، ایوان شمال

آن استفاده پوشش کف سنگی در زیر ساخت و  هیچ و ازشده 
هاي ویژگی زمینۀمل در أو این موضوع از مسائل قابل ت نشده
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توان . دلیل تفاوت ساختار دو ایوان کاخ را میاستمعماري کاخ 
 مشخص کردشان و فضاي پیرامون هاآنبر اساس کارکرد 

 ).17شکل(

 
 منظمهاي سنگی با بلوك ،شرقی کاخ اختصاصی سازي ایوان جنوبکف .15شکل

 
بع: تماشاي باغ (من شرقی براي جایگاه شاه و ملکه در ایوان جنوب .16شکل

 مستند شکوه پاسارگاد)

 
 سازي استکه بدون کف ،غربی کاخ اختصاصی ایوان شمال .17شکل

فضاي اصلی پردیس  رسد به این دلیل کهنظر میبه 
از شرقی قرار داشته و شاه و خانواده او روي ایوان جنوبهروب
در مسیر  کردند و در عین حالباغ استفاده میتماشاي  براي، آن

 به، قرار داشته هاهاي بارعام، دروازه و کوشکدسترسی به کاخ
کامل ساخته شده است  صورتبه مهندسی دقیق با زیبایی و 

 ). 18شکل(

 
کاخ  شرقیروي ایوان جنوبهپردیس در فضاي روب ةطرح بازسازي شد .18 شکل

 (منبع: شکوه پاسارگاد) اختصاصی

رو و دو سوي ایوان قرار هکه روب يهاها و حوضچهجوي
دقت اجرا خورده و بهاي سنگی تراشـهبا بلوك هم گرفته
با فضاي اصلی  ارتباط مستقیم غربی اما ایوان شمال ،اندشده

کامل  صورتبه  شته وها ندادسترسی به دیگر کاخ باغ و مسیر
روي این ایوان قرار هکه روب ،شده است. مسیر گذر آب نیزن جراا

هاي سنگهاي سنگی با استفاده از الشهبلوك داشته به جاي
طبیعی ایجاد شده است. موقعیت فضاي اصلی باغ موجب تغییر 

ها شده ایوان ازجملهکاخ و کارکرد فضاهاي مختلف آن  ۀدر نقش
 ).19شکلاست (

این است که در زمان  احتماالًدلیل دیگر این موضوع 
ها به پایان نرسیده و این آبراهزندگانی کوروش بزرگ ساخت 

 . استعجله ساخته شده بخش از مسیر آب پس از وي و با

از  2 آبراهبرداري، شیب طبیعی هاي نقشهبر اساس داده
که  ،به سمت کاخ اختصاصی کوروش است Aنزدیک کوشک 

. در باقی مانده است شیب آناز متر سانتی 5اکنون حدود هم
آب پس از رسیدن به انتهاي  ۀ باغ شاهی دیوید استروناخنقش
 غربی و احتماالً  در شمال کاخ اختصاصی به سمت شمال 2 آبراه
، یافتهاي جریان میهاي آجري یا تنبوشهدیگر در جوي هايباغ

ها، مشخص شد که آبراهگیري سطح تراز اما با توجه به اندازه
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زده و پس کاخ اختصاصی را دور می 2 آبراهشده در ب جاريآ
شده است. می 9 آبراهباختري کاخ وارد از پیمودن ضلع شمال

 ةخوردهاي تراشاي از جوي و حوضچهشانهاکنون هیچ نهم
رسد کاخ وجود ندارد و به نظر می غربی سنگی در ضلع شمال

پس از آب، نگی بوده است. سکرت یا الشه صورتبهاین بخش 
یافته و به جریان می B، به سمت کوشک 9 آبراهوارد شدن به 

باغ جهت  ۀاست. دیوید استروناخ در نقش ریختهمی 8 آبراه
به سمت کاخ اختصاصی  Bاز کوشک  9 آبراهدر را حرکت آب 

متر از سانتی 30نزدیک به  9 آبراهتعیین کرده است. شیب 
 ،است گیري شدهاندازه شرقوبغرب به سمت جن شمال

چرخیده کامل در فضاي کناري باغ می صورت بهبنابراین آب 
غرب جریان  به سمت جنوب Bو در پایان از کنار کوشک 

همین به یافته است. گردش آب در بخش داخلی باغ نیز می
 4وارد مسیر  وجدا با انشعابی  2 آبراهآب از گونه بوده است. 

یافته، سپس میاخ اختصاصی جریان ـت کبه سم شده ویـم
کرده و میغرب حرکت  شده و به سمت جنوبمی 6 آبراهوارد 

آب  7رسیده است. در مسیر می 7 آبراهدر انتهاي این بخش به 
و  ریختهمی 8 آبراهیافته و به شرق جریان می به سمت جنوب

یافته است. اختالف شرق ادامه می همچنان به سمت جنوب
در نزدیکی  4 آبراهارتفاع در طول این مسیر یعنی از ابتداي 

متر است که سانتی 45، نزدیک به 7 آبراه، تا انتهاي Aکوشک 
. دهدنشان میبا توجه به شیب موجود  را جهت جریان آب
به دلیل نبود جوي و حوضچه،  ،8 آبراهوضعیت انتهایی 

جریان  کدام سمتبه نامشخص است و معلوم نیست آب 
از ابتداي  آبراهیافته است. در طرح دیوید استروناخ یک می

وصل  7 آبراهجدا و به انتهاي  Aدر نزدیکی کوشک  4مسیر 
چین نشان داده شده خط صورتبهوي  ۀشده، که در نقشمی

است. دیوید استروناخ این بخش را کاوش نکرده و به نظر 
بوده  یآبراهدر این بخش نیز باید  زده کهحدس  صرفاًرسد می

در قسمت و بر این اساس باشد تا شکل چهارباغ به وجود آید، 

جنوب شرق باغ این مسیر را طراحی کرده است. اما بر اساس 
اي از در این بخش هیچ نشانه یاي بررسی ژئومغناطیسـهداده

رسد در این بخش جوي و به نظر می هیافت نشدآبراه وجود 
 5 آبراهکرت بوده است. در بخش مرکزي باغ نیز  صورت بهآب 

است. با توجه به  ریختهمی 7 آبراهشده و به جدا می 4از مسیر 
 صورتبه آب پس از وارد شدن به باغ در دو مسیر  هابررسی

 در نزدیکچرخیده و موازي و هماهنگ در فضاي باغ می
 ).3شده است (نقشهاز آن خارج می Bکوشک 

 
 ایجاد شده با سنگ الشهغربی روي ایوان جنوبهمسیر گذر آب روب .19شکل

 کننده آب پردیس پاسارگادمینمنابع تأ

بسیار به آن توجه که  ،پردیس پاسارگاد مورد در موضوع مهم
آب آن است. با توجه به اینکه  ةکنندمینأوضعیت منبع ت شده،

 ها محدودو به فضاي میان کاخ است هگسترد بسیارپردیس 
و ضروري بوده که  داشتهنیاز زیاد ، آبیاري آن به آب شدهنمی
آن پایدار و یکنواخت باشد. تاکنون پژوهشگران و  آب منبع

 اندچنین نظر دادهپاسارگاد  ۀدر محوط شناسان مشغولباستان
هاي رود حکومتی از انشعاب ۀکه آب مورد نیاز پردیس و محوط

وقعیت رود پلوار در شده است. اهمیت و ممین میـأپلوار ت
دشت هاي استقراري در گیري و شکوفایی فرهنگ و دورهشکل

دالیل توجه  ترینمهماز  پاسارگاد بر کسی پوشیده نیست و
وجود رود  تاکنونهاي انسانی به این دشت از آغاز استقرار گروه

 پلوار بوده است.
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 هاآبراهنقشه فضاهاي مختلف پردیس و چگونگی گردش آب درون  .3نقشه

 

که کوروش ترین دالیلی هخامنشی نیز از اساسی در دورة
بزرگ این دشت را براي ایجاد مرکز فرمانروایی انتخاب کرد، 
وجود همین رود بوده که در ایجاد و شکوفایی تمدن 

که رود پلوار آب هخامنشی نقش مهمی داشته است. با این
کرده، هنگام پردیس و محوطۀ حکومتی را تأمین می

 شده وبارندگی به صورت سیالب غیر قابل کنترل جاري می
ها ارتـداشته و خسدر مسیر خود هر مانعی را از سر راه برمی

. در دشت گذاشته استا میـاي زیاد بر جـهرابیـو خ
ۀ رود پلوار چندین سد هخامنشی وجود پاسارگاد و حوض

یک تنگ حنا روي رود  ةجز سد شمارکدام دارد که هیچ
پلوار ساخته نشده است. این سد در بخش ابتدایی رود 

کم تاحدودي قابل کنترل  و شده که شدت جریان آب ساخته
است؛ به این دلیل که اگر در مسیر اصلی رود سدي ساخته 

شد و خسارت بسیار کلی تخریب میشد هنگام سیالب بهمی
راه موجود در محوطۀ پاسارگاد که احتماالً آورد. آببه بار می

ی دارد. رسانده نیز چنین وضعیتآب را از رود پلوار به باغ می
براي انتقال آب از رود پلوار به درون محوطۀ پردیس و 

پیرامون آن ضروري بوده که سد یا بند انحرافی در باالدست 
محوطه ایجاد و آب، از طریق کانال، به محوطه منتقل شود. 

اي از وجود سد در بخش باالدست محوطه اکنون هیچ نشانه
ین آب را از وجود ندارد که بتوان بر اساس آن فرضیۀ تأم

ال دارد که به سبب گذشت ـرود پلوار ثابت کرد. البته احتم
احتمالی  سدهاي متناوب ان و جریان یافتن سیالبـزم

کلی از بین رفته باشد. اما هاي آن بهتخریب شده و نشانه
موضوع مخرب شدن رود پلوار را در هنگام سیالبی شدن 

هندسان و توان نادیده گرفت و اینکه به احتمال منمی
متخصصان هخامنشی نیز این موضوع را درك کرده و براي 
تأمین آب پردیس و محوطۀ حکومتی چارة دیگري اندیشیده 

کیلومتري شمال محوطۀ پاسارگاد  11اند. در حدود بوده
اي پرآب وجود دارد که به چشمۀ بناب معروف است. چشمه

 آب هاي است کآب آن گوارا و زالل و خروجی آن به اندازه
هاي کشاورزي منطقۀ مرغاب، آب مصرفی همۀ زمین

صنعت دشت وهاي کشتآشامیدنی شهر مرغاب و شرکت
 ).20کند (شکل مین میأمرغاب را ت
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 بناب در دشت مرغاب ۀنمایی از چشم .20شکل

هاي سیاحان و این چشمه قدمت بسیار دارد و در نوشته
مورد  هاي اخیر درمورخان نام آن آمده است. بررسی

رسانی دشت پاسارگاد در دورة هخامنشی به چگونگی آب
هاي زیادي در ارتباط با موضوع شناسایی آثار و نشانه

). در جریان 217:1391رسانی منجر شده است (کرمی، آب
هاي این بررسی به نقش چشمه بناب در آبیاري زمین

کشاورزي و تأمین آب مناطق مسکونی در دورة هخامنشی 
احتمال آب مورد نیاز ن فرضیه مطرح شد که بهتوجه و ای

أمین ـن چشمه تـمحدودة حکومتی و پردیس پاسارگاد از ای
اند وجود توانستهیـه نمـی است کـده است. منطقـشیـم

چشمه بناب و آب فراوان و زالل آن را در نزدیکی محوطه 
اي نکنند. از طرفی هم به دلیل نادیده بگیرند و از آن استفاده

هاي بارانی و خشک سال نکه مقدار آب چشمه در فصلای
تر برداري از آن نیز آسانتقریبا یکسان است، کنترل و بهره

و بهتر خواهد بود. همچنین براي انتقال آب چشمه به 
محدودة پردیس، برخالف آب رود پلوار نیاز به احداث سد و 

و به همین دلیل استفاده  بودهتعمیر و نگهداري هر سالۀ آن ن
است. دیگر  تر بودهتر و آسانهزینهاز آب چشمۀ بناب کم

اکنون نیز از محل چشمه تا نزدیکی محوطۀ اینکه هم
هایی ایجاد شده و از آب آن براي ها و جويپاسارگاد شبکه

شود. مسیر انتقال هاي کشاورزي استفاده میاري زمینـآبی
گاد نیز تقریبا همان مسیر آب از چشمه تا پردیس پاسار

 ).4امروزي آب بوده است (نقشۀ 

دیس پاسارگاد بر اساس وضعیت پر گیري و گسترةشکل

 محیطی دشت پاسارگادزیست

ترین مسائل مربوط به محوطۀ پاسارگاد موقعیت قرارگیري از مهم
آن در این دشت است. در بخش مرکزي دشت مجموعه بناهاي 

اند. ماهورها  فرا گرفتهش شمالی آن را تپهپاسارگاد قرار گرفته و بخ
در شرق محوطه رود پلوار قرار دارد و از سمت غرب نیز به چند 

شود. فقط از سمت جنوب است که جریان آب فصلی محدود می
قسمت مرکزي دشت اندکی باز است که آن نیز به تنگ بالغی 

ر ها و عوارض طبیعی تأثیر زیادي دشود. این ویژگیمنتهی می
انتخاب محل و اندازة محوطۀ پاسارگاد داشته است. بنابراین 

محیطی دشت، و توان با توجه به این عوارض و وضعیت زیستمی
شناختی، ابعاد محوطه و هاي باستانهمچنین با استفاده از داده

 اي مشخص کرد. اندازهویژه پردیس پاسارگاد را تابه

، باغ به بناي تل تخت ها در بخش شمالیبا توجه به این داده
شود که قسمتی از برج و باروي هاي طبیعی محدود میماهورو تپه

پاسارگاد نیز روي آن قرار داشته است. در این بخش چندین تپۀ 
طبیعی وجود دارد که مانند دیواري طبیعی محوطۀ پاسارگاد را از 

د. در بخش ـکندا میـاي شمالی دشت جـهدیگر قسمت
محیطی دشت به وطه وضعیت طبیعی و زیستـري محـاختـب

هاي زیرزمینی، این شکلی است که به دلیل باال بودن سطح آب
صورت آبگیر بوده و از کوه یعقوب در شمال محوطه تا بخش به 

نزدیک آرامگاه کوروش یک جریان آرام آب وجود داشته و محوطه 
ت طبیعی زار بوده است. بنابراین این وضعیصورت نیزار و بیشهبه 

کرده است. در بخش هم احتماًال  محدودة غربی باغ را تعیین می
جنوب، محدودة باغ شاهی و محوطۀ حکومتی به جریان فصلی 

شده راه تاریخی داخل محوطه منتهی میرودخانه سوباتن و آب
متري جنوب غرب آرامگاه کوروش به یکدیگر  500که در 

هاي ش شرقی ویژگیاند. حریم پردیس شاهی در بخپیوستهمی
هایی از چندین ساختار متفاوتی داشته است. در این بخش نشانه

دهد در نزدیکی آمده که نشان میدست و محوطۀ هخامنشی به 
هاي دیگر مردم زندگی و کنار محوطۀ حکومتی پاسارگاد، گروه
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). بنابراین بخشی 90:1393اند (زارعی کردشولی و کرمی،کردهمی
هاي عمومی محدود گاهبخش شرقی به سکونت از حریم باغ در

متري  400شده است. همچنین در قسمت شرقی محوطه و در می
جنوب کاخ مدخل گودال طبیعی وسیعی با عمق کم وجود دارد 

شود. با توجه که هنگام بارندگی و جاري شدن سیالب پر از آب می
 تاریخی در کنار اینازبه شواهد طبیعی و وجود محوطۀ پیش

به این گودال  رسد بخشی از حریم باغ در شرقگودال، به نظر می
 شده است. طبیعی محدود می

د، با توجه به شرایط طبیعی در این بخش از دشت پاسارگا
گیري و محیطی در شکلروشن است، عوارض طبیعی و زیست

اند محوطه و پردیس شاهی نقش اساسی داشته گسترة
شده پیرامون محوطه انجام ها و مطالعات). بررسی5(نقشه

گونه دیوار و باروي امنیتی پاسارگاد نشان از آن دارد که هیچ
پیرامون باغ و   فقطدر اطراف پردیس وجود نداشته و احتماالً

با ایجاد پرچین محصور  ،از بخش شمالی ، به غیرمحوطه
 شده است.می

 

 
 پاسارگاد ۀبناب تا محوط ۀمسیر احتمالی کانال آب از چشم .4نقشه
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 محیطی دشت پاسارگادو شکل کلی پردیس پاسارگاد با توجه به عوارض طبیعی و وضعیت زیست ابعاد .5نقشه 

 

 یندآبر

و سلیقۀ ایرانی در بررسی کلی پردیس پاسارگاد باغی با طرح 
سلطنتی  هايباغدر ایجاد  است که در فالت ایران نوعی نوآوري

فضاي در باغی پردیس به شکل چهارآید. در اینجا به شمار می
آب  ي آنهاو در کنار درختان و گل استهاي اصلی میان کاخ

 ۀشود. نگاهی به طرح و نقشاي باشکوه نمایش داده میبه گونه
فضاي خصوصی و تمایز که  دهدان مینشهاي ایرانی خانه

در پردیس است، سبک در معماري ایرانی  نوعیکه  ،عمومی
. دو مسیر آب که خوبی مشخص شده استبهپاسارگاد نیز 

شده، یکی به  ایجاد موازي یکدیگر در بخش مرکزي پردیس
و دیگري که  بوده بخش داخلی یا اندرونی باغ صورت حریم

فضاي اندورنی را از بخش  هدیگردپیرامون کاخ نشیمن می
. دو کوشک هم به طرح کلی باغ رده استکبیرونی جدا می

افزوده شده که شکلی تازه و مجلل از آالچیق است و از این 
هاي ایرانی به شمار آمده است. ناپذیر باغدوره بخش جدایی

ها، دو آبگیر هم آبراهها و عالوه بر نوآوري در ساخت کوشک
غ طراحی و اجرا شده که بر شادابی و زیبایی در بخش شرقی با

خر از اي زیبا و فاافزوده است. پردیس پاسارگاد نمونهآن می
میالد با اندیشه و ازباغ ایرانی است که در هزارة نخست پیش

طرح بومی در سرزمین ایران شکل گرفت و الگویی براي ایجاد 
و جنوب  هاي بعد در سرزمین ایران، آسیاي غربیباغ در دوره
 آسیا شد. 

 فهرست منابع

 الف: فارسی

هاي پاسارگاد: گزارشی از کاوش .)1379استروناخ، دیوید (
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 میراث فرهنگی کشور.
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 شناسی.تهران، پژوهشکدة باستان
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هانی جپایگاه میراث آرشیو  ، پاسارگاد،شناختی دشت پاسارگادباستان
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 نویسانآرامگاه کوروش از نظر سیاحان و تاریخ
 
 
 
 فرزانه گرامی* 
 حمید رضا کرمی **

  

 1چکیده

دولت  ویژه آرامگاه کوروش با افولپاسارگاد و به ۀمحوطاز شکوه 
در  کاسته شد، ولیهخامنشی و پس از آن شاهنشاهی ساسانی 

ز هویتی دیگر اعتبار خود را با این محوطه بادوران اسالمی 
 ،سلیمان مطرح شد یافت و با نام ملک سلیمان و گور مادر

آرامگاه از محوطه و نویسان داخلی و خارجی سیاحان و تاریخ
 در مورد ساختار بنا و باورهاي مردممطالبی و دیدن کردند 

جم کنندة آرامگاه ابن بلخی در قرن پننخستین بازدید. نوشتند
ورد مطالبی در م نامهفارسه، که در کتاب خود با نام هجري بود

با نام  آرامگاه، رود پلوار و دشت پاسارگاد نوشته که در آن زمان
ز معروف بوده است. از میان سیاحان غربی نی(مرغزار) کاالن 

 خورشیدي 8جوزپه باربارو ونیزي اولین کسی است که در سده 
عی سعیت مهم پاسارگاد توجه به موق بااز آرامگاه دیدن کرد.  

فر سکه به این مکان را  یبرخی از گردشگران و محققان ایمکرده
باره معرفی کنیم و بخشی از نظریات آنان را در این اندکرده

 بیاوریم.

 میراث ماندگار، گردشگري،مطالعات تاریخی،  واژگان کلیدي:

 سیاحان پاسارگاد،

 مقدمه

و  در طول تاریخ از ایران دیدن کرده بسیاريجهانگردان 
جاي  بههاي گوناگون سفر به زبان ةو خاطر هاي فراوانسفرنامه

                                                           
 کارشناس ارشد کامپیوتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد *

گروهی از کشورهاي اسالمی و برخی از دیگر  ،اندگذاشته
 و بیشتر از اروپا. هاي جهان ارهــق

 باستانی، یعنی پاسارگاد ۀامروز ما فقط یک محوطبه تا 
دیدگاه  ،کوروش بزرگاز نده پایتخت و آخرین مکان بازما

در دي ـر جدیـهنر هخامنشی و مسی ريـگیشکلکاملی از 
که این هنر در اوایل پادشاهی داریوش در  گذارداختیار می

و انتزاعی  حالت دلیلباستانی به ۀاین محوط .پیش گرفت
، معماري و مذهبی با شروع سفرهاي جایگاه واالي تاریخی

ز اآنان را به خود جلب کرد. پس  غربیان به خاورمیانه، توجه
رونق ماند و داریوش و کوروش بزرگ، پاسارگاد همچنان پر

حتی مراسم تاجگذاري  و کردندجانشینانش از آن نگهداري 
ارس اما پس از تصرف ف شد،انجام میشاهانشان نیز در پاسارگاد 

پاسارگاد هم غارت شد و  ۀتوسط اسکندر مقدونی، گنجین
ن که اتابکا ةپاسارگاد رونق خود را از دست داد تا در دورکم کم

از  از آنجایی که پاسارگادة صفویه، تجدید حیات یافت. از دور
نی از زمستانی آباده به شیراز دور افتاده بود، فقط سیاحا ةجاد

 .وصف آن را شنیده بودنداند که آن بازدید کرده

ر بازدید از نویسان و محققان دجهانگردان، تاریخ یاتنظر

 پاسارگاد 

 نخستین اطالعاتابن بلخی (قرن پنجم هجري قمري): 

در را اه کوروش ـویژه آرامگارگاد و بهـدشت پاس مربوط به

 شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد باستان **
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 ، آوردهنامهفارس دراسالمی ابن بلخی  ةهاي آغازین دوردهـس
ها، رودها و مرغزارهاي که در بخشی از آن به والیات و آبادي

وي از دشت پاسارگاد با نام . است اشاره شدهفارس  ۀناحی
نزدیکی گور "نویسد: میآن  ةباربرد و درمرغزار کاالن نام می

طول آن چهار فرسنگ اما عرض ندارد مگر  ،ستا سلیمان مادر
سو ارـچه ۀاند خانان از سنگ کردهـمادرسلیم اندکی و گور

انه نتواند نگریدن کی گویند کی طلسمی ـکس در آن خهیچ
اند کی هر کی در آن خانه نگرد کور شود اما کسی را ساخته
  . )155: 1385(ابن بلخی، ام کی این آزمایش کندندیده

حمداهللا، یا حمداهللا مستوفی (قرن هشتم هجري قمري): 
از  بکر بن حمد بن نصر مستوفی قزوینی،الدین ابیحمد بن تاج

ب اـتی در کاسالم نویسنده و جغرافیدانمورخان مشهور، شاعر، 
نویسد: وروش میـاه کـوص موقعیت آرامگـدر خصالقلوب ةھنز
جوار گور مادرسلیمان است. طولش چهار مرغزار کاالن ـ به«

اند. فرسنگ، اما عرض کم دارد و قبر مادرسلیمان از سنگ کرده
 ). 163: 1361(مستوفی، » سوستاي چهارخانه

جهانگرد  نخستین ):خورشیدي 852( 1جوزپه باربارو

اروپایی که به بقایاي آثار پاسارگاد پرداخته جوزپه باربارو ونیزي 
از این محوطه دیدن کرد. باربارو از جمله  852است که در سال 

ف سیاسی از جمهوري ونیز به ایران اهدابود که با  ورانیمأم
ماموریت از نقاط تاریخی ایران دیدن اجراي ضمن  شد واعزام 

که آرامگاه کوروش از همان  دهدنشان می هاي او. نوشتهکرد
(استروناخ،  زمان به مقبره حضرت سلیمان مشهور بوده است

1379 :15( . 

 آرامگاهمستوفی دربارة  فردي که بعد از حمداهللا نخستین
کیش، (صداقت جوزفا باربارو ونیزي است نظر دادهکوروش 

1380 :66( . 

 995-999( 3هپیترو دالوالو  2روآئسیلو فیگوگارسیادن

اي که زادهدو نجیب ،پیترو دالواله و دن گارسیا: )خورشیدي

                                                           
1. Giosafat Barbaro 
2. Don Garcia de Silva Figueroa 

یک از وجود هیچ ،نددر قرن هفدهم از فارس دیدن کرد
 ).15: 1379(استروناخ،  خبر نبودندپاسارگاد با

اس از راه بندرعب 995دن گارسیاسیلوافیگوئروا که در سال 
را همان ) فسا 113: 1380کیش، وارد شیراز شد (صداقت

گارسیا مسیر ها دانسته است. همچنین پاسارگاد قدیمی
 رسد باید به طوربه نظر میکه  کردهبررسی  رااي رودخانه

 ). 15: 1379(استروناخ، مستقیم از پاسارگاد عبور کند 

براي کند و مادرسلیمان دیدن می ةسیاح اروپایی که از مقبر
برد، و یکی ن نام میاز آن به عنوان قبر مادرسلیمانخستین بار 

است د، پیتر دالواله کنز باورهاي مردم فارس را ثبت میا
 . )86: 1380کیش، (صداقت

در "گوید: او در بازدیدي که از پاسارگاد داشته است می
ترین و زیباترین سالی است که بزرگپاسارگاد درخت سرو کهن

 اش دلیل قدمتشام. بزرگیسروي است که در تمام عمر دیده
، ماسه( "است و دلیل دیگر اعتقادي است که مردم به آن دارند

1355: 398-397.( 

آلبرشت فون : )خورشیدي 1016( 4ماندلسوآلبرشت فون 

 ةدربار و از فارس عبور کرده خورشیدي 1016ماندلسو در سال 
زیارتگاه کوچکی است که با مرمر "مقبره چنین نوشته است: 

هاي بدون مالت قرار گرفته سنگسفید بر فراز سکویی بلند از 
دور آن ساخته شده است... تاهایی دورو براي رسیدن به آن، پله

(شکل "ها را فرسوده کرده استباد و باران در چند نقطه دیوار
توان واقعی بودن سختی می. استروناخ بر این باور است که به)1

که  ،کننده و غیر دقیق او را از آرامگاه کوروشطرح سرگرم
کرد دهد، باور نقص را نمایش میساختاري کامل و بی

 . )15: 1379(استروناخ، 

که مادر کدام سلیمان در اینجا مقبره دارد، او  ،این مسئله
هاي فون ماندلسوي در پاسخ به پرسش .کندرا سرگردان می

کارملی ساکن شیراز  ۀجوان، پدران روحانی وابسته به فرق

3. Pietro Della Valle 
4. Albrecht von Mandelso 
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چهاردهم معرفی  ۀخلیف "سلیمانشاهمدفن مادر "آرامگاه را 
کیش، (صداقتداندمی "حقیقت محض"د و او این را نکنمی

چهل سال بعد، پدر روحانی آنجلو را این انتساب  .)67: 1380
 است.  کردهتکرار  1دالبروس

 
 ماندلسو ۀبرگرفته از سفرنام ،طرح ماندلسو از آرامگاه کوروش .1 شکل

  2ژان تونو ):خورشیدي 1045دلند (لیهوو آندره د ژان تونو

جهانگردان فرانسوي همزمان در سال  3دلندلیهوو آندره د
 : اندنوشتهاز ایران بازدید کرده و  1045

دتگاه مسلمانان شیراز و پیرامون، روز عید قربان در این عبا"
 ). 370: 1357ماسه، ( "گزارندنماز می ]مقبرة مادرسلیمان (ع)[

در سال  4جان استریس ):خورشیدي 1050جان استریس (

گزارش داده که آرامگاه مرغاب مکانی براي زائرهاي زن  1050
سر خود "دیده است که  "زنان پارساي بسیار"بوده و او در آنجا 

و  "بوسیدندو اغلب آن را می فشردندمیرا سه بار به آرامگاه 
و روانه  کردندمیدعاي کوتاهی را زمزمه "هر بار 

  ).Struys, 1684: 331("شدندمی

در بعد از استریس، : )خورشیدي 1084( دبروینکورنلیوس 

از مقبره مادرسلیمان بازدید کرده و گرچه  5دبروین 1084سال 
نکرده، حداقل این تردید را در  مطرحیات جالبی را ئچنین جز

مورد نام آرامگاه مطرح کرده که چگونه حضرت سلیمان که 
هرگز سرزمین مقدس را ترك نکرده بود در سرزمینی با این 

                                                           
1. Angelo De Labros 
2. J. Thevent 
3 . Andre dolie doland 

 مادر خود اقدام کرده است براياي فاصله دور به ساختن مقبره
)De Bruin, 1752: 149 .( 

ژوستینین جیمز  ):شمسی 1187( جیمز ژوستینین موریه

 بارین مسیح دو مبلغ آئو  شگرجهانگرد، پژوه ،نویسنده 6موریه
ها و ها، شنیدهدیده ازسودمند  ۀبه ایران آمده و سه سفرنام

 هاي خود از این سرزمین نگاشته است. برداشت

ها سرعت بیشتري گرفت. جیمز اکتشاف 19با شروع قرن 
به توصیف ر براي اولین با خورشیدي 1187-8موریه در سال 

تین کسی است که . وي نخسپرداختبناهاي گوناگون پاسارگاد 
، به توصیفات نویسندگان ظاهر آرامگاه با توجه به شباهت

ه تعلق آرامگاه ب ۀنظریو  پردازدباستانی از مدفن کوروش می
 کند.کوروش را مطرح و رد می

ر دتواند تا این حد که پاسارگاد نمی این استوي  استدالل
 هاي سر ویلیام اوزلیمال قرار گرفته باشد. در نوشتهسمت ش

اسارگاد بار در مورد وجود پ ینکه براي اول ،نظریه پیترو دالواله
غلط تکرار شده است. وي در ، بهمطرح شددر نزدیکی فسا 

هایی با ترسیم طرح خورشیدي 1189بازدید خود در سال 
با تخت  را هاي میخی پاسارگادنبشتهاحتمال همزمانی سنگ

 جمشید مطرح کرد. 

 ..." خود (سفر یکم) نوشته است: ۀجیمز موریه در سفرنام
 شده که سراسر دشت را پوشانده بود بههاي شخماز میان زمین

بستر رودخانه که در سوي شمال بود رسیدم. در کنار رود 
اي بود به نام مشهد آمون، نزدیک به یک میل جلوتر دهکده

گور  ها که مردم آن را مشهد مادرسلیمان یااي از ویرانهمجموعه
ر کلید اینجا د"... . "شود ...نامند، دیده میمادرسلیمان می

دست زنان است و جز زن کسی حق آمدن به درون ندارد. مردم 
 (موریه، "دانند ...نیز همگی اینجا را بناي مادرسلیمان می

 ).187ـ188: 1385

4. Jon Struys 
5. Cornelius de Bruin 
6. James Justinian Morier 
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گرچه "گوید: می او در خصوص درستی باور مردم روستا
اي است که این بنا را از آن تر از فرضیهاین فرضیه محتمل

 داند، ولی به پندار من درست نیست؛ چون اینمادرسلیمان می
یران، هاي دورة اسالمی که تاکنون در اآرامگاه با کلیۀ آرامگاه

هایی که ام فرق دارد. از ویرانهآسیاي کوچک و ترکیه دیده
شود د مادرسلیمان را پوشانده آشکار میدشت پیرامون مسج

 )،188-189(موریه:  "که در اینجا شهري بزرگ بوده است.
  ). 2(شکل 

 
 طرح جیمز موریه از آرامگاه کوروش. 2شکل 

پس از موریه و در خورشیدي):  1188سرویلیام اوزلی (

ارگاد دیدن ـاز پاس 1خورشیدي سرویلیام اوزلی 1188ال ـس
 نیز همانند نظر موریه است.کند. نظر او می

پس از جیمز موریه، : )خورشیدي 1194سر رابرت کرپورتر (

با ضمن بازدید از مقبرة مادرسلیمان،  2سر رابرت کرپورتر
موریه را به عنوان منبع اصلی خویش ذکر کرده  نظرصداقت 

، که در )3(شکل  هاي اوستکرپورتر طرح کارترین است. مهم
برد زیادي دارد، به خصوص بررسی کارامروزي  هايپژوهش

 آرامگاه کوروش.  در موردروشن  نظریاتمرد بالدار و  دقیق

اي به کار رفته که شدهدر هر دو طرح آزادي عمل محاسبه
دارد. در طرح انسان ها وا میما را به احتیاط در برخورد با آن

از پهناي بازوها به باال را عمد نقش بهوضوح و وي بهبالدار، 
بهتري از ترکیب اصلی ایجاد کند.  يتا تصویر ترمیم کرده

                                                           
1. Sir William Osley 
2. Sir Robert Ker Porter 

نقص آرامگاه در طرح وي وعیباي بیهمچنین سقف خرپشته
 . )18: 1379(استروناخ،  روشی غیر واقعی استبه

اي کند که در آنجا کتیبهمی اشارهآرامگاه  توصیفاو ضمن 
 آن آمدهبه زبان عربی وجود داشته که نام مشهد سلیمان بر 

 است.  بوده

کرپورتر نخستین کسی است که با اطمینان خاطر مقبرة 
 ).115: 1380کیش، دهد (صداقتمادرسلیمان را تشخیص می

 
 از کرپورتر 1196. طرح انسان بالدار در سال 3شکل 
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کسی که هویت  نخستین ):خورشیدي 1196گروتفند (

آلمانی بود که نظریه وي  1گروتفند .جدید آرامگاه را پذیرفت
  ).18: 1379(استروناخ،  به چاپ رسید 1818در سال 

چهارمین بررسی  :)خورشیدي 1199ریچ ( جیمز کالودیوس

نشان بر این بنا گذر زمان را وضوح تأثیر به 2کالودیوس ریچ
سه سال بعد از کرپورتر از این بنا  فقط، در حالی که او دهدمی

 نویسد: ز بازدید آرامگاه میپس ا . ويدیدن کرده است

رد. نماي بسیار گیراي این بنا بالفاصله مرا مرعوب خود ک"
 دیدم که هیچ نظري دربارة آن ندارم. نزدیک به یک ساعت بر

با  هاي آن نشستم و تا زمانی که نور ماه بر آن تابیدروي پله
گاه به ذهنم خطور کرد که این بنا خود در کنکاش بودم. آن

ترین فرمانرواي ترین و جذابآرامگاه برترین، درخشانباید 
  "مشرق یعنی کوروش باشد.

شده نقر ۀاي از کتیبریچ در سایر نقاط محوطه رونوشت تازه
آور مقدس را یاد ۀبر باالي مجسمه بالدار تهیه کرد، وجود محوط
جلب کرد عربی  ۀشد، و توجه عموم را به تاریخ تقریبی کتیب

 ,Rich(بود  ي کاروانسراي مظفري نگاشته شدههاکه بر ویرانه

1839: 242-239.( 

اي تقریباً بعد از وقفه :)خورشیدي 1218( هتکسیچارلز 

 1218هاي سال ساله در این قبیل بازدیدها، طرحبیست
است.  يهنوز معتبر و مدارك ارزشمندخلق شده که  3هتکسی
ها و نقشه ۀحی بود که در صدد تهیاطر نخستین هتکسی
هاي واقعی آرامگاه کوروش برآمد، هر چند که بیشتر برش

کارهاي او تا زمانی که انتشار یابد، جایگزین شد. به هر حال 
مقدس در  ةها از محدودترین طرحدقیق ۀبه دلیل تهی هتکسی

. )19: 1379(استروناخ،  است شاخصمیان هنرمندان قدیمی 
قیق از دو هاي دطرح ۀاستروناخ معتقد است که او ضمن تهی

وضوح نشان داد که در آن ستون سنگی محدوده مقدس بهته
شود، ست دیده نمیدر کارهاي فالندن و کُ که ايوقفه ،زمان

                                                           
1. Grtefend 
2. Claudius James Rich 

شده وجود ستون جنوبی و راه پله افزودهبین قسمت فوقانی ته
 . )4(شکل  داشته است

 
 از تکسیه 1218. طرح انسان بالدار در سال 4شکل 

هاي دقیق طرح ):خورشیدي 1219فالندن (ناپلئون اوژن 

نیز مدارك خلق شده  هسال بعد از تکسی کهست کُو 4فنالندن
، به ستکه فالندن و کُ عقیده دارد. استروناخ استارزشمندي 

دو اشتباه اساسی به خصوص مهارت بسیار، چند اشتباه و  رغم
مثال هیچ  براياند. در طراحی آرامگاه کوروش مرتکب شده

3. Charles Texier 
4.Ugine Flandin 
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بزرگ  ۀدر روي درگاه یا پایدال بر وجود سنگ سر مدرکی
 دور کرسی آرامگاه وجود نداردتادورتراش برآمده از سنگ خوش

 . )19: 1379(استروناخ، 

نویسد: اوژن فالندن، پس از بازدید از آرامگاه کوروش، می
نامند و این زمین را با بنایش به اسم مشهد مادرسلیمان می"

دانند، ادت خاصی میـقدیمی را محل عبایرانیان این مقبرة 
 "شوندویژه زنان که به ما گفتند تنها اینان بدان وارد میبه

 ). 5(شکل  )263: 1363(فالندن، 

 
 ستفالندن وکُ، 1219. آرامگاه کوروش در سال 5شکل 

بعد از  ):خورشیدي 1225چریکف ( واسیلی ایوانویچ

پاسارگاد بازدید خورشیدي از  1225در سال  1فالندن چریکف
معلوم نیست "نویسد: کند و دربارة بناي آرامگاه کوروش میمی
ان ـا به چه جهت آن سنگ را قبر مادرسلیمـجاکنین آنـس

 ). 23: 1358(چریکف،  "نامندمی

وزیر مختار  2بروگش ):خورشیدي 1237هینریش بروگش (

از  خورشیدي 1239تا  1237هاي در سالپروس در ایران 
داخل  ۀمحوط" :چنین نوشته استپاسارگاد دیدن کرده و 

نگار بود و وآرامگاه چهارگوش و خالی از هر گونه تزئین و نقش
دیوارها و سقف آن بر اثر مرور زمان کامالً سیاه شده بود. روي 

هایی به خط عربی و دیوار سمت راست در ورودي، کتیبه
لق به زمان باستان شد که بدون شک متعتزئیناتی مشاهده می

نبوده است، بلکه ظاهراً در قرون اخیر به وجود آمده است. در 
هاي آن که ورقه ،آرامگاه، یک قرآن قدیمی ۀاي از محوطگوشه

                                                           
1. Vaslii Ivanovich Chuikor 
2. Hinrish Brugsch 
3. Ar. Vambery 

پوسیده بود، چند چراغ روغنی قدیمی و یک زنجیر روي زمین 
سنگ بسیار بزرگ افتاده بود. سقف این آرامگاه را چند قطعه

کف آرامگاه یک قسمت را منفجر کرده و داد. در تشکیل می
آسانی از اي در آن به وجود آورده بودند که یک دست بهحفره

شد. این فضاي خالی آن حفره وارد فضاي خالی زیر آن می
ظاهراً جاي اصلی جسد کوروش بوده است ... . اطراف این بناي 

هاي گذشته و قرون اولیه پس از مرگ عظیم و جالب در زمان
ود داشته که ـاي متعدد وجــهري با ستونـیک گال کوروش

تدریج این گالري خراب شده و حاال فقط سنگفرش کف به
هاي آن پابرجا مانده است. در چند قرن گالري و بعضی از ستون

قبل، دیوار گلی، دور این گالري و بناي آرامگاه کشیده شده بود 
آن کی از ـاي کوچـهده و فقط قسمتـراب شـکه اینک خ

 ). 489: 1367(بروگش، " مانده استباقی

از گورستان اطراف آرامگاه  در آن نخستین مأخذي که
ري به سف، با نام هینریش بروگش ۀسفرنام، شدهکوروش بحث 

 ). 100: 1380کیش، (صداقتاست  دربار سلطان صاحبقران

پس از بروگش در  ):خورشیدي 1240آرمینوس وامبري (

از پاسارگاد دیدن  3آریمینوس وامبريخورشیدي  1240سال 
در بازدید خود از پاسارگاد آثاري از بسیاري از  کرد. او

ین آرامگاه رهاي مرمسیاحتگران مشهور اروپایی را بر پله
خطوط بسیاري به زبان عربی و فارسی بر  و کرده مشاهده

 ها دیده است.  دیواره

اولین  :)خورشیدي 1256اشتولتز یا استولز (فرانس 

 & Stolzeبرداشته است ( 4اشتولتز راي پاسارگاد هاعکس

Andreas, 1882: 126-137)1256در سال  )، که 
ارس ــاستانی مهم فـهاي باز تعدادي از محوطه ورشیديخ

است که در آن براي اولین  یمدرک ي ويهادیدار کرد. عکس
ن بالدار و فروریخت ۀمیخی باالي مجسم ۀبار از دست رفتن کتیب

4. F. Stolze 
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پشت ساختمان زندان  ۀآخرین بقایاي دیوار نزدیک به گوش
 ).  19: 1379مشخص شده است (استروناخ، 

 1یوشیدا ماساهارو ):خورشیدي 1258یوشیدا ماساهارو (

قاجار است. وي  ةدولت ژاپن به  ایران در دور ةاولین فرستاد
و ضمن در ایران بود   خورشیدي1259تا  1258هاي بین سال
سیاحت در کشور ما نیز پرداخت.  و به سیر یف دولتیانجام وظا

در  هاآن ةاز جمله آثاري که ماساهارو از نزدیک دیده و دربار
 ۀکتابش هم مطالبی نوشته پاسارگاد و آثار تاریخی جلگ

 ). 124: 1373است (ماساهارو، مرودشت 

 نویسد:آرامگاه کورش کبیر در پاسارگاد می ةماساهارو دربار
شکوه وار و باـدان عظیم نبود، اما استـاین آرامگاه چنبناي "

 نمود، چنان که شایستۀ مقبرة پادشاهی است. این آرامگاهمی
شده بر روي هم از مرمر سفید شفاف ساخته هاي چیدهبا سنگ

رسید. حدود ده متر می به گوش بود و بلندي آنشده و چهار
 جا خالی است.اکنون جنازة کورش در این مکان نمانده و این

نی است این بنا فقط یادآور نام و آوازه و اقتدار کورش به رهروا
اي پهگذرند. در فاصلۀ کمی از آرامگاه کورش تکه از کنار آن می

مانندي روي آن برجاي بود. دیدم که ویرانه بناي بزرگ دژ
جا رسید و جابهمتر می 130تا  120درازاي دیوار این بنا به 

، (ماساهارو "اشت. چنان که اژدهاي نشسته باشدفراز و فرود د
1373 :125.( 

 2مارسل دیوالفوا): خورشیدي 1259( مارسل دیوالفوا

به ) شمسی 1299تا  1222(شناس معروف مهندس و باستان
هاي معماري خاوري و باختري و همراه همسرش در سبک

در ابنیه و آثار تاریخی ایران مطالعات  وها با یکدیگر ارتباط آن
دقیقی کرده و اطالعات مفیدي در دسترس طالبان آثار تاریخی 

با آثار باقیمانده در پاسارگاد  ةاز مشاهدپس  . ويگذاشته است
شناسان انگلیسی در کند که باستاندالیلی ثابت می آوردن
دارد  اند. او عقیدهکوروش بزرگ اشتباه کرده ةمقبرمحل تعیین 
ها فرض ا چنانکه انگلیسیـاي سنگی موجود در آنجـکه بن

                                                           
1. Yoshida Masaharu 

مادر کوروش  ةکوروش نیست بلکه این بنا مقبر ةاند مقبرکرده
 ماندانا یا زن او کاساندان است و نیز میدان جنگ کوروش با

که در آنجا کوروش پس از  آستیاگ یا آژیدهاك پادشاه ماد،
شود. غالب میچند جنگ سخت فاتح و سرانجام بر حریف 

بازدید مارسل دیوالفوا از پاسارگاد فراهم شدن آخرین حاصل 
 خورشیدي 1278بزرگ طرح و عکس قبل از سال  ۀمجموع

 . )6است (شکل 

 
 دیاالفوا ،خیالی از مسجد اتابکی طرح .6 شکل

 نویسد: چنین می ،ایران، کلده و شوشدر کتاب  ،مادام دیوالفوا

زیر پاي ماست همان پاسارگاد هاي آن در شهري که خرابه"
است که کوروش بعدها در محل غلبه بر دشمن ساخت. یعنی 

را با پاسارگاد پایتخت قدیم پادشاهان نشهري که نباید آ
را دید هخامنشی که اسکندر قبل از رسیدن به پرسپولیس آن

ن است، اشتباه کرد. این شهر اخیر، که مقبره کوروش معرف آ
 توان تصور کرد که،ا فسا بوده است و میدر مجاورت داراب ی

خته به واسطۀ شبیه بودن نام، مورخین قدیم را به اشتباه اندا
توان یقین کرد که برج مدفن که در این صورت می .است

هاي کامبیز اول را نزدیک تخت سلیمان است استخوان
اي هبرداشته باشد که در همان محل با مرگ شرافتمنداندر

 درگذشته است. 

هایی که ما در دشت پلوار دیدیم از قبیل خالصه، خرابه
اي تخت و جلوخان برج مربع و قصور و مقابر همه آثار انبیه

هستند که کوروش کبیر در قرن ششم قبل از میالد بنا کرده 

2. Jhon Dieulafoy 
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ها و تزئینات و مطالعۀ توان از سنگها را میناست. سنین عمر آ
اطمینان حاصل کرد ها استنباط کرد و عمیق در معماري آن

ها یا یونانیان و که این ابنیه قرابت نزدیکی با بناهاي ایونی
ها هم توان خیال کرد که اینها دارند. از طرفی هم میلیکی
هاي یونانی در آسیاي اي از بناهایی باشند که کلنینمونه

صغیر ساخته بودند، ولی این فرض به نظر من درست 
پارس  تح مملکت لیدي سکنۀآید، زیرا که قبل از فنمی

روابط مستقیمی با یونانیان نداشتند. حتی وقتی هم که 
کوروش قبایل پارس را بر مادها مسلط کرد باز هم به حال 

کردند و در فکر ساختن بنایی چادرنشینی زندگانی می
 نبودند.

توان قبول کرد که چون کوروش پس از این فرض را می
ن سرزمین طرح دوستی ریخت و فتح سارد با کرزوس پادشاه آ

نیه او را مشاور خود قرار داد معماران لیدي به ساختن این اب
 ).379-400: 1361(دیاالفوا،  "پرداخته باشند

 ):خورشیدي 1264فسایی ( حسن حسینیمیرزاحاج

، در ناصري ۀنامفارس ةحسن حسینی فسائی، نویسندمیرزاحاج
ا، تحصیالت خود را در فسدر فسا متولد شد و  1237سال 

دار د و از پزشکان ممتاز و نامشیراز و اصفهان به انجام رسان
فارس را کشید و به  ۀنقش 1296فارس گردید. در سال 

 و همین امر سبب شد از وي خواسته کردشاه تقدیم ناصرالدین
 شود تا تاریخ فارس را نیز بنگارد. 

رد پاسارگاد در مو ناصري ۀنامفارسدر جلد دوم کتاب  وي
 ومحل شهادت و قبر انبیاء و اولیاء  "مشهد"نویسد: چنین می

بزرگان دین را گویند و چون قبر مادر جمشید در این بلوك 
به اعتقاد قدیمی عجم، جمشید پیغمبر بود، بعد از  ،است و

النبی گفتند و استیالي عرب بر عجم، این بلوك را مشهد ام
اند، شید را یک نفر دانستهچون عجم حضرت سلیمان (ع) و جم

 اند. گفتهآن را مشهد مادرسلیمان نیز 

                                                           
1. Edward Brawn 

جنوب و مغرب مرغاب است  ۀالنبی: دو فرسخ میانمشهد ام
تر از مربعی است پانزده زرع یا کمتر یا بیش ۀو در این مقام صف

 چارك کلفتی بههاي چهار ذرع درازا و دو ذرع پهنا و سهسنگ
ی به این وضع به ذرع ردیگ ۀصف هاي آهنین پیوسته است ومیله

تر بر روي آن صفه گذاشته، پس صفه دیگري تا پنج کوچک
شش طبقه گشته پس بر صفه باالیی حجره از پنج پارچه سنگ 
بنایش یک طبقه به ارتفاع دو ذرع و نیم و به جاي سقف آن 

اند و بر پشت آن سقف دو سنگ حجره یکپارچه سنگ گذاشته
هم داده است و مشهور است که قبر به درازاي حجره سر به 

میانه آن به دو سنگ سر به  ةمادر جمشید در روي سقف حجر
هم آورده است و در نزدیکی این خانه، جایی دیگر است که 

هاي تخت چند ستون سنگی به پانزده ذرع ارتفاع مانند ستون
هاي بزرگ تاکنون باقی است و جمشید و دیوارها از سنگ

ان اده و بعضی ایستاده است. مشهد مادرسلیمها افتبعضی از آن
 )1558: 1388(حسینی فسایی،  النبی استهمان مشهد ام

 ).7 شکل(

، که در 1ادوارد براونخورشیدي):  1265ادوارد براون (

کرده در کتاب خود با در ایران سفر می 1266و  1265هاي سال
درباره ي) اهللا منصور(ترجمۀ ذبیح یک سال در میان ایرانیانعنوان 

 ): 31: 1379کیش، نویسد (صداقتآرامگاه کوروش چنین می

من در کتاب سرآرتور کرپورتر خوانده بودم که روي "
باشد نوشته شده هاي قدیمی خطوطی که الیقرء میسنگ

است، ولی وقتی دقت کردم دیدم که خطوط الیقرء نیست 
ک ی ماند که به وسیلۀبلکه عالئم ابزار کار است و بدان می

قلم آهنی روي سنگ عالماتی (لیکن نه به شکل خط) رسم 
گفت این کرده باشند. مرد روستایی که راهنماي من بود می

نان عالمت از طرف بناها گذاشته شده تا میزان کار روزانۀ آ
 هنگام ساختن عمارت معلوم باشد و از روي همان میزان به

صحیح باشد کنم که گفتۀ روستایی آنان مزد دهند. تصور می
 ").221تا: (براون، بی
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 نویسد: همچنین در جاي دیگر چنین می

هاي خارجی بنا شدم سنگهنگامی که از مقبره خارج می"
الیمی ها نیز آثار و عرا مورد دقت قرار دادم و دیدم که روي آن

وجود  که در جاهاي دیگر دیده بودم (آثار کارگران بنایی) به
هایی از آثار ها کتیبهآثار، روي سنگ آمده است. عالوه بر این

 ها الیقرء و عموماً دورة اسالمی وجود داشت که بعضی از آن
فاقد تاریخ بود و روي بعضی دیگر هم طوري وضوح داشت که 

 "). 224تا: اند (براون، بیگویی دیروز آن را نقش کرده

در جاي دیگر در خصوص محراب  براون ادوارد
در مقبرة کوروش "نویسد: ل مقبره میشده در داخکاريکنده

هاي طوالنی روي دیواري که هنگام ورود به مقبره یادگاري
  .)223تا: (براون، بی ".آیدطرف راست قرار گرفته به نظر می

که  1کیاش ):خورشیدي 1267کاویجی دنشاجی کیاش (

خ از آرامگاه کوروش بازدید کرده، خبر براون را  1267در سال 
 در خصوص شفاي افراد دچار بیماري هاري تأیید کرده است. 

 نوانبا عکاویجی پس از دیدار از آرامگاه کوروش کتابی 
Ancient Persian Sculptures  ،به سه زبان انگلیسی

 ی پاسارگادضمن بررس ،در این کتاب نوشته وگجراتی و فارسی 
د که چهاردهمین خلیفه، بع چنین نظر داده ،و آرامگاه کوروش

که بعد از مرگ وي مادرش  استاز حضرت علی (ع)، سلیمان 
به اسم مشهد  و هنوزاند را هم نزد او به خاك سپرده

 ). Kiash, 1889: 164( استمعروف مادرسلیمان 

کارهاي  ):خورشیدي 1267لرد کورزن (جرج ناتانیل 

با کارهاي هر هنرمند یا معمار قبل از وي کامالً  2زنکور
تک متفاوت است. شایان تقدیر است که کورزن از تک

دقت مساحی کرده ها را بهها و اتاقها بازدید و دیوارهویرانه
و گزارش کوتاهی از وضعیت هر بخش از این مجموعه در 

 زمان بازدیدش آورده است. 

                                                           
1. K.D.Kiash 
2. George Nathaniel Curzon 

بسیاري "نویسد: کوروش میرزن در خصوص آرامگاه ولرد ک
ها در سطح خارجی عالمت جالب توجهی از عمل از این سنگ

 ). 30: 1380کیش، (صداقت "کارگران دارند

ز میان ایرانیان، ا ):خورشیدي 1271فرصت شیرازي (

ارگاد چنین توضیح ـدر مورد قبرستان پاسرازي ـفرصت شی
و  در آن عرصه که مسجد بوده قبور مسلمانان"دهد: می

هاي قبر بسیار بزرگ از علما و فضال و قبرستان است و سنگ
 .)230: 1354(شیرازي،  "عرفا در آن مکان نیز دیده شد

جا مقبرة کند که آناو در زمان نوشتن کتاب خود شک می
و سلیمانی "نویسد: گونه میمادر حضرت سلیمان باشد و این

معلوم ما نیست دهند، که این بقعه را نسبت به مادر آن می
ان ــود سلیمــه مقصـر فرضی کـد. بـان باشــدام سلیمـک

ناب السالم بوده باشد نیز معلوم نداریم که مادر آن جعلیهنبی
 ).227: 1354(شیرازي،  "در اینجا مدفون باشد

 
: 2فرصت شیرازي (فارسنامه ناصري، جلد  ترسیمیمسجد ام النبی، . 7شکل 

1559( 

میرزا سالور قهرمانخورشیدي):  1276میرزا سالور (قهرمان

 السلطنه هنگام مسافرت از تهران به شیراز درمشهور به عین
شهد ... رودخانه م"نویسد: خاطرات روزانۀ خود در این مورد می

سنگ آب داشت تا به محل مخصوص مشهد مرغاب به قدر چهل
وس ًا قبر سیرالسلیمان رسیدیم و این محققالنبی یا مشهد امام

 ). 1327: 1376(سالور و افشار،  "کبیر (کیخسرو) است ...
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 ):خورشیدي 1281( ویلیام جکسنولنتیان هام اآبر

ورشیــدي خ 1240 الـدر س 1براهام ولنتاین ویلیام جکسنآ
دنیا آمد. ه هاي قدیمی شهر نیویورك بدر یکی از خانواده

هاي تدریس زبانجکسن استاد دانشگاه کلمبیا بود و چهل سال 
در سال  وي هند و ایرانی را در آن دانشگاه بر عهده داشت

براي اولین بار به ایران و آسیاي میانه سفر کرد. حاصل  1281
که  2ایران در گذشته و حالاین سفر کتابی است با عنوان 

 .شودجکسن هم نامیده می ۀسفرنام

 ةمقبر فقطدر میان اماکن تاریخی واقع در پاسارگاد 
ش براي جکسن جالب و دیدنی بوده لذا بیشتر توصیفاتش وکور

  . مربوط به این اثر است

افکار من بر "نویسد: وي در سفرنامه خود چنین می
روي ساختمان سنگی معظمی که از دور هویدا بود متمرکز 

رسید، شده بود. این ساختمان از دور مانند برجی به نظر می
به  که آن را پورگوس(یونانی و از این رو باید به استرابون

عۀ ها قبل با مطالمعناي برج) نامیده است حق داد.  از سال
روایات یونانی و رومی دربارة مرگ کورش و مقبرة او از 
وجود چنین اثري راغب بودم و در ذهن تصویري از آن 

 اي در این محل وجود داشته که از بین رفتهداشتم. کتیبه
به مرور  از میان رفته و یا کتیهو احتماالً حروف کتیبه ب

شده اصل به صورت الواحی بوده که بر دیوار نصب میدر
). البته جکسن احتمال دوم 329: 1352(جکسن،  "است

 پذیرد. را بیشتر می

 افکار مردم بومی راجع به این اثر چنین ةهمچنین دربار
ه تعدادي گور جدید محوطۀ پاي مقبره را فرا گرفت"نویسد: می

اند که خصوص اصرار داشتهاست، و صاحبان این قبور به
 اي که آن را مزار مادرسلیمانتر به مقبرهمردگانشان نزدیک

 ). 323: 1352جکسن، ("اند باشندپنداشتهمی

                                                           
1. Abraham valentine williams jackson 
2 . Persia: Past and Present 
3. Ernest Herzfeld 

ره ... اکنون دو در شکسته و زهواردررفته چوبی مدخل مقب"
پذیر ندارند، زیرا ضخامت دیوار، تعبیۀ دو در را امکارا پاس می

کردیم از ره دیدن میـا از مقبـوقعی که مـا در مـام ،ازدـسمی
فتاده ااین دو در چوبی دومی از پاشنه در آمده و به گوشۀ مقبره 

 ). 336: 1352(جکسن، "بود. ...

در  3ارنست هرتسفلد: )شمسی 1283ارنست هرتسفلد (

ۀ نام، از پاسارگاد دیدن کرد و پایانخورشیدي 1283سال 
، 1307اردیبهشت ي خود را بر اساس مطالعات خود در دکتر

هاي هایی دقیق در قسمت. وي براي نخستین بار کاوشنوشت
مقدس، کاخ دروازه و کاخ  ۀتل تخت، محوط جملهمختلف از

وي آرامگاه  .)22: 1380کیش، (صداقت اختصاصی انجام داد
؛ 1 (نقشۀ هاي پاسارگاد را معرفی کردهاي کاخکوروش و ویرانه

  .)8شکل 

 
 . نقشۀ منطقۀ پاسارگاد، هرتسفلد1نقشه 

 
 . طرح بازسازي کاخ اختصاصی، برگرفته از کتاب هرتسفلد8شکل 

هاي هرتسفلد در پاسارگاد به مدت شش ماه از آوریل کاوش
جز به صورت  ،طول کشیده است. نتایج کار 1317سال  مهرتا 

گزارش مقدماتی، هرگز چاپ نشده و ظاهراً بیش از چند 
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نمانده است. در بیشتر موارد کار هرتسفلد،  از آن به جا یادداشت
شخصیت  ةدهنداولین نمونه در نوع خود در فالت ایران و نشان

 او اغلب تنها و بدون کارگرناپذیر اوست. قاطع و خستگی
به حفر  ،1ارش فردریش کرفترکارآزموده، با کمک مهندس معم

 کردمیهاي آزمایشی در بیش از پنج بناي اصلی اقدام گمانه
)Herzfeld & Gunter 2005: 113-122 .( 

یک بار در  2ویپرت بلوشر ):شمسی 1298ویپرت بلوشر (

شاه بین و سپس در دو سال اول سلطنت رضا 1919سال 
 ایران بوده استات آلمانی در ــدیپلم در سمت 1306تا  1304

 . )97: 1380کیش، (صداقت

نویسد: او پس از بازدید از پاسارگاد و آرامگاه کوروش می
ور ..... ساکنان آن حوالی به نحوي نامفهوم گور کوروش را گ"

 .)237: 1363(بلوشر،  "دانندمادرسلیمان می

به ایران  1307او در سال  ):شمسی 1306هرمان نوردن (

سال از  110و در آن زمان  کندگاد دیدن میاز پاسار و آیدمی
بوده  آرامگاه کوروش گذرد که بنااین مسئله میمشخص شدن 

از دشت وسیعی گذشتیم و از دهکدة "نویسد: یم 3است؛ نوردن
الي عبور کردیم تا به مقبرة وهاي پر از گلکوچک و کوچه

 "...این ده کوچک مادرسلیمان نام دارد کوروش رسیدیم. 
 . )98: 1356(نوردن، 

دومین کاوشگري که  ):شمسی 1312( اورل اشتاینسر
توجه خود را به پاسارگاد، و آنچه در اطراف آن وجود داشت، 

جهانگرد کاردان و کاشف  4معطوف کرد سراورل اشتاین
 تیرماه. در )Stein, 1936: 217-220(دانشمند بود 

در بحبوبۀ سفري طوالنی و دشوار در فارس، او و  1313
اي ترسیم کردند که خان نقشهبردارش محمدایوبنقشه

اب ـارگاد به حسـدشت پاس ۀترین نقشدتی طوالنی دقیقـم
آسیاب تاریخ دوتلون و تل سهازهاي پیشدر تپه او .آمدیـم

 ).Goff, 1964: 41( زنی کردگمانه

                                                           
1. Friedrich Krefter 
2. wipert V. Blocher 
3. Herman Nordan 

 5ال بعد از آن وقتی اشمیتدر س ):شمسی 1313( اشمیت

به دنبال بررسی هوایی بسیار مهم خود تخت جمشید،  کاوشگر
در پاسارگاد کرد، بناهاي  شروع به تحقیقات میدانی مختصر

 قرار گرفت ی تحت رسیدگی جدیدهخامنش ةمهم دور
)Schmist, 1940: 14.( هاي هواییاشمیت با عکسبرداري 

ضلعی به صورت چند را موفق شد دیواري دژي )10و  9(شکل 
  .هاي آن کشف کندبا برج

 

 
 تصویري از آرامگاه کوروش، اشمیت. 9 شکل

 
 تصویري از بناي تل تخت، اشمیت .10 شکل

 
 ةادار 1328ال ــدر س ):خورشیدي 1328( امیــعلی س

سرپرستی علی  باهاي خود را شناسی ایران کاوشانـکل باست
(استروناخ،  سامی، رئیس بنگاه علمی تخت جمشید، آغاز کرد

1379 :22( . 

اي را کاري گسترده ۀرنامب 1342تا  1328سال  ازعلی سامی 
 شامل:اجرا کرد، 

 ؛اطراف آرامگاه کوروش ۀپاکسازي محوط

4. Sir Aurel Stein 
5. F.Erich Schmist 
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اسالمی در اطراف  ةبرداري از تعدادي ساختار دورنقشه
هاي کاخ ۀپاسارگاد و افزودن جزئیات بسیار مهم به نقش

 ؛اختصاصی و بارعام

زیباي  ۀپلت که به آشکار شدن یکی از دو راهکاوش در تل تخ
 ؛شدمنجر سکو 

 دوران مس ةنشدبررسی ۀزنی در دو محوطاقدام به اولین گمانه
 ؛و سنگ (کالکولیتیک)، تل خاري و تل نخودي

تحوالت  برعالوهن قبل از خود، ابر خالف بیشتر محققسامی 
یز اسالمی را ن ةتاریخ و دورازهخامنشی آثار دوران پیش ةدور

 .)22: 1379(استروناخ،  مورد توجه قرار داد

پاسارگاد را علی سامی به سال  ةدومین تحقیق مستقل دربار
ترین پایتخت کشور پاسارگاد یا قدیمیمنتشر کرد؛  1330

شامل مطالب بسیار مهمی دربارة پاسارگاد  شاهنشاهی ایران
و آثار هنري آن است. دلیل این امر دسترسی مؤلف به آثار و 
ذوق سرشار او براي خواندن بود. ترجمه انگلیسی این کتاب  

باعث شده که این اثر گرانبها در  1به همت رالف نرمن شارپ
اي آیندگان گشدسترس همۀ محققان بعدي قرار گیرد و راه

 .)11(شکل  شود

 
 مسجد اتابکی، علی سامی. 11شکل 

از سال  2دیوید استروناخ ):شمسی 1340دیوید استروناخ (

، به نمایندگی انستیتوي بریتانیایی مطالعات 1341تا  1340

                                                           
1. Ralph Norman Sharp 
2. David Stronakh 

در ) Brwitish Institute of Persian Studies( ایران
بناهاي مجموعه از جمله تل  در اطرافهایی پاسارگاد، کاوش

کسی که پل را حفاري کرد)، آبروها و ...  نخستینتخت، پل (
هاي جامع به همراه طرح بازسازي و نقشه) 12شکل (انجام داد 

عنوان  باهاي وي به صورت کتابی گزارش تدوین کرد.بناها 
. اهمیت این اثر ه استشدترجمه  1379در سال  پاسارگاد

پاسارگاد بدون ارجاع به آن  ةاري دربارچنان است که هیچ ک
اریخی و تعبیرات مشکوك ـات تـم اشتباهـمیسر نیست و به رغ

ناپذیر، چنان غناي تحقیقی و علمی در مورد آثار ولی اجتناب
بر  توانمی آسانیکه هر گونه کوتاهی دیگر را به داردها و یافته

 بخشید. آن

 
 استروناخنقش برجستۀ انسان بالدار،  .12شکل 

و دفرانکوویچ  3ورد بناي تل تخت با گیرشمنـدر م استروناخ
توان با گیرشمن در این نمی"نویسد: عقیده نیست و میهم

عقیده موافق بود که تل تخت ساختاري مربوط به اوایل قرن 
ششم است که توسط کمبوجیۀ اول، پدر کوروش، ساخته شده 

ین یک ساختار مربوط به است یا با دفرانکوویچ که اعتقاد دارد ا

3 . Roman Ghirshman 
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اواخر دورة هخامنشی است که توسط اردشیر ساخته شده 
کند. یک از این نظریات با واقعیت تطبیق نمیاست. هیچ

واقع، با توجه زیربناي فنی کار اشاره به دوران کوروش دارد. در
که طرح  کنیم دلیل نیست اگر تصوربه محدود بودن مدارك، بی

کاخ مسکونی رفیع و یا حداقل بخشی  ناتمام کوروش براي یک
روپولیس ـاز آن، بر مبناي نمونۀ مشخص ارگ سلطنتی اک

تراشان اري از سنگـوده، و این که بسیـارد بـدي در سـلی
کوروش از معبد ناتمام آرتمیس، در افسوس، به پاسارگاد آورده 

 ).42: 1379(استروناخ،  "شدند

دلیلی "نویسد: هویت بناي آرامگاه چنین می ةهمچنین او دربار
ناي براي تردید دربارة هویت این بناي مهم وجود ندارد. بر مب

 "قبر مادرسلیمان"هاي معماري شهادت متون باستانی و زمینه
ن هاي قرون وسطایی و بعد از آن، قطعاً هماشده در روایتذکر

 ).13 کل؛ ش64: 1379(استروناخ،  "آرامگاه کوروش بزرگ است

 

 
 تصویري از آرامگاه کوروش، استروناخ. 13شکل 

از سال  ):شمسی 1343( 2و آن بریت تیلیا 1جوزپه تیلیا

ایتالیایی شرق نزدیک و  ۀبه نمایندگی مؤسس 1350تا  1342
هاي مرمت برايو مطالعات علمی  بررسی به) Ismeo(دور 

علمی در پاسارگاد، تخت جمشید و دیگر اماکن باستانی فارس 
 ۀها به صورت مجموعآن هاي. فعالیت)14مشغول بودند (شکل 

بررسی و مرمت در تخت جمشید و دیگر با نام  کاملیگزارش 
 است. منتشرشده اماکن باستانی فارس

                                                           
1 . G. Tilia 

 
 تصویري از آرامگاه کوروش، تیلیا .14شکل 

 یندآبر

اسارگاد از مناطق تاریخی ـ فرهنگی کشور است که منطقۀ پ
در طول  .دارداهمیت بسیار در امر گردشگري داخلی و خارجی 

به  حاصل بازدید خود راتاریخ جهانگردان از این مکان دیدن و 
اي فرهنگی و ـاي پژوهشی به دنیـهدستاوردصورت 

ر باند. جهانگردان کرده عرضه هامندان به تاریخ سرزمینهعالق
اقتصادي و فرهنگی ـ  فیزیکی، تأثیراتفرهنگ جوامع 

ز نیمیزبان بر گردشگر خارجی  ۀ. تاثیرات جامعدارنداجتماعی 
 رسوم ووگردشگران بر هنر، معماري، آداب تأثیر. دارداهمیت 

صنعت  ۀمدت باعث رشد و توسعسنن هر منطقه به صورت بلند
ۀ به منطقشود. کسانی که به قصد گردشگري می جهانگردي

دن اند همواره به دنبال اهداف جدید و رسیوارد شده پاسارگاد
 اند. تاریخی بوده ۀنو در این محوط به کشفیات

نویسان بزرگ گردشگران و سیاحان و تاریخ جمله اهدافاز 
 از: عبارت استجهان در سفر به پاسارگاد 

اهداف سیاسی و بازدید از نواحی مهم تاریخی و فرهنگی 
 اد؛ پاسارگ

هدف ایجاد این مکان بزرگ  ةبررسی و پژوهش گسترده دربار
 تاریخی و جهانی؛ 

 و سیاحت و سفرهاي تفریحی؛ سیر

2 . A.B. Tilia 
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 ۀبررسی و آگاهی از فرهنگ سنتی و هویت قومی منطق
 خورد؛ها به چشم میدر سفرنامه آنکه نمود  ،پاسارگاد

شناسی در ایران و کمک به تکمیل باستان ةاطالع از شیو
 .یشناختباستان هايبررسی

 بعمنافهرست 

 الف: فارسی

تهران،  ،، تصحیح گاي لیسترانجنامهفارس). 1385ابن بلخی (
 انتشارات اساطیر.

د ـۀ حمیـ، ترجمارگادـپاس). 1379د (ـویـروناخ، دیـاست
 شهیدي، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).خطیب

اهللا یح، ترجمۀ ذبیک سال در میان ایرانیانتا). براون، ادوارد (بی
 منصوري، تهران، معرفت. 

، سفري به دربار سلطان صاحبقران). 1367بروگش، هینریش (
 حسین کردبچه، تهران، اطالعات.، ترجمۀ محمد1ج 

، ترجمۀ کیکاووس سفرنامۀ بلوشر). 1352بلوشر، وپیرت (
 می.جهانداري، تهران، خوارز

، ترجمۀ سفرنامۀ جکسن). 1352جکسن، ویلیامز ابراهم و. (
 اي، تهران، خوارزمی.منوچهر امیري و فریدون بدره

، ترجمۀ نامۀ مسیو چریکفسیاحت). 1352چریکف (مسیو) (
 اصغر عمران، تهران، نشر خوارزمی. آبکار مسیحی، علی

، جلد فارسنامۀ ناصري). 1388حسن (حسینی فسایی، میرزا
 یر.دوم، به تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران، انتشارات امیرکب

الدین ع. ترجمۀ شعاسفرنامۀ پیترو دالواله). 1370دالواله، پیترو (
 شفا، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.

، 2لد ، جسفرنامۀ مادام دیاالفوا). 1361دیاالفوا، ژان (مادام) (
 وشی، تهران، خیام. ترجمۀ فره

اطرات ـروزنامۀ خ). 1376ار (ـرج افشـود و ایـمسعور، ـالـس

 ، تهران، اساطیر. 2، جلد میرزا سالور)السلطنه (قهرمانعین

 ، بمبئی، چاپ سنگی.آثار عجمه.ق).  1354شیرازي، فرصت (

آرامگاه کوروش و باورهاي مردم )، 1380کیش، جمشید (صداقت
 ، تهران، نشر خجسته. فارس

منفرد غالمرضا خجندي و مسعود رضاییحسن، طالبیان، محمد
ـ پاسارگاد: کهن). 1393( ها از دیدگاه جهانگردان ترین طراحیپارسه 

 ، انتشارات آذرنگ، تهران.اروپایی دورة صفویه تا زندیه

، ترجمۀ حسین سفرنامۀ اوژن فالندن)، 1363فالندن، اوژن (
 نورصادقی، اصفهان، اشراقی. 

 ، ترجمۀفرنامۀ یوشیدا ماساهاروس)، 1373ماساهارو، یوشیدا (
 زاده، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي. هاشم رجب

ترجمۀ مهدي ). معتقدات و آداب ایرانی، 1350ماسه، هانري (
 . تهران، انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران ،روشن ضمیر

القلوب، تصحیح گاي ةھ). نز1361مستوفی، حمداهللا (

 کتاب.لیسترانج، تهران، دنیاي 
، )جلد دومسفرنامه جیمز موریه (). 1386موریه، جیمز (

 ابوالقاسم سري، تهران، انتشارات توس. 

، ترجمۀ سیمین زیر آسمان ایران). 1356نوردن، هرمان (
 سمیعی، تهران، دانشگاه تهران. 

، ترجمۀ زندگی و سفرهاي وامبري). 1372وامبري، آرمینوس (
 ت علمی و فرهنگی. حسین آریا، تهران، انتشارامحمد
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 تحلیل آمار بازدیدکنندگان
 مجموعۀ میراث جهانی پاسارگاد

)1393-1376( 
 

 * فرزانه گرامی
 حمید فدائی **
 

  

 1                   چکیده

هاي تاریخی ـ طبیعی بسیاري در کشور ایران محوطه
هاي وجود دارد که تحت عنوان مناظر فرهنگی با یادمان

کند. این شهري را ایجاد میهاي برونجاذبه ارزش ملیبا
زمین مناظر خاص تاریخی ـ طبیعی هم براي اهالی ایران

ها عشق که به آنارزش ملی دارد و هم براي کسانی
نشان و غالباً از نقاط دوردست دنیا به دید ،ورزندمی
ان گذشته و توجه است. زیرا از اعماق دورآیند، جالبمی

تمدن کهن ایران سر برآورده و اغلب طبیعتی بکر در 
دارد. میراث طبیعی مناطقی نظیر محوطۀ  پیرامون خود

تاریخی طبیعی پاسارگاد در جلگۀ دشت مرغاب مکمل 
میراث تاریخی و فرهنگی این مجموعه آثار با تمدن سه 

  هزار ساله است.

 ودـوجـاي مـار و نمودارهـاس آمــاله بر اسـن مقـدر ای
انه و زها، میانگین بازدید روبازدیدترین ماهبازدیدترین و کمرـپ

گردشگران  ساالنه و همچنین سیر نزولی یا صعودي ساالنۀ
مشخص شده که براي پیشبرد اهداف مجموعه و از جمله عرضۀ 

رسانی بهتر در تر به بازدیدکنندگان و اطالعخدمات مطلوب
 نماید. محوطه کمک شایانی می

 

، ، گردشگري، تحلیل آماريجهانگردپاسارگاد، واژگان کلیدي: 

 جهانگردي.

                                                           
 پایگاه میراث جهانی پاسارگادکارشناس ارشد کامپیوتر  *

 درآمد

به مندان ههر ساله بر تعداد بازدیدکنندگان، پژوهشگران و عالق
شود و این موضوع اهمیت و موقعیت این مجموعه افزوده می

 . دهدنشان میپاسارگاد را نزد مردم 

 ۀآمار و اطالعات مربوط به گردشگران در دو دست
بها نیمبها + هاي تمامگردشگران داخلی و خارجی (شامل بلیت

آموزان و دانشجویان، دانششود. بندي می+ رایگان) دسته
 کارت و یۀهاي شاهد، جانباز و ایثارگر با اراخانواده

 بها ازمجوز بازدید نیمه بازدیدکنندگان عمومی نیز با ارایۀ
توانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري می

. همچنین افراد کنندبها از مجموعه بازدید بلیط نیم ۀبا تهی
نفر و  3بازنشسته با ارائه کارت شناسایی به همراه 

مومی و دانش آموزان گروهی با ارایۀ مجوز بازدیدکنندگان ع
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و بازدید رایگان 

 . کنندتوانند به صورت رایگان از مجموعه بازدید گردشگري می

ل آماري روند ورود اله نتایج بررسی و تحلیدر این مق
آمده است. تحلیل مطالعات گردشگري بر اساس بازدیدکنندگان 

تحلیل نموداري آمار بازدیدکنندگان انجام گرفته است. آمار و 
اطالعات مربوط به گردشگران در دو دستۀ گردشگران داخلی و 

بها + نیمبها هاي تمامفروشی مجموعه (شامل بلیتخارجی از بلیط
آوري و بر اساس این آمار خام، نمودارهاي متعدد + رایگان) جمع

تهیه شده است. این نمودارها شامل نمودارهاي تعداد و روند بازدید 

 گیعضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهن، اشیاء فرهنگی ـ تاریخی دکتري مرمت **
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ماهانۀ بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، تعداد و روند بازدید ساالنۀ 
هاي بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، نمودار آمار بازدید طی سال

 . استهاي قبل و مقایسۀ آن با سال 1393-1376

ي نمودارها یۀدر مورد بازدیدکنندگان خارجی عالوه بر ارا
 تهیه شدهشده، نمودارهایی نیز به تفکیک قاره و ملیت ذکر

هاي رسانی و نیز فعالیتاي اطالعـهفعالیت تا براياست 
 . شود فرهنگی در مجموعه استفاده

بازدیدکنندگان و میزان  به منظور بررسی پیشنهادهاي
ز هاي مورد نیامیراث جهانی داده ۀها از این مجموعرضایت آن

نامه گردآوري و با استفاده از روش هاي پرسشاز طریق شاخص
 است.  شدهتحلیل  يآمار اصولـ توصیفی و  یتحلیل

ارزشمند شایستگی آن را دارد  ۀبر این اساس این مجموع
 هاي عمرانی موردرمت و فعالیتمعرفی، حفاظت و م از نظرکه 

 توجه خاص قرار گیرد.

 بازدیدکنندگانتحلیل آمار کل 

به این  بر اساس مشاهدات میدانی الگوي حرکتی گردشگران
ابتدا با بازدید از آرامگاه کوروش و کاروانسراي  شکل است که
و سپس با بازدید از کاخ اختصاصی و شود میمظفري آغاز 

 ) و کاخ بارعام، Bو  Aها (کوشک کوشک هاي باغ شاهی،آبراهه
 

و با بازدید از  یابدمیکاخ دروازه و پل در مرکز محوطه ادامه 
برج سنگی (آرامگاه منسوب به کمبوجیه) و تل تخت در 

رسد. این الگو در داخل می پایانترین بخش محوطه به شمالی
 نظر محوطه تقریباً ثابت است و آنچه در این بررسی متغیر به

تمام و بازگشت برخی از گردشگران از رسد بازدیدهاي نیمهمی
رسانی با نصب تابلوهاي اطالع 1384که از سال  استراه  ۀمیان

ها، در مسیر بازدید آرامگاه کوروش و مسیر بازدید کاخ
رسانی بهتر از وجود بناهاي کاروانسراي مظفري سعی بر اطالع

که نتایج مثبتی  شدهن کنندگادیگر در این مجموعه به بازدید
 ). 1 شکلنیز داشته است (

آمار و اطالعات بازدیدکنندگان مجموعه در دو دستۀ 
گردشگران داخلی و خارجی ارزیابی شده است. با توجه به 

ها در دورة آماري تعداد گردشگران داخلی تقریباً دوازده تحلیل
از واقع . درر از تعداد بازدیدکنندگان خارجی استبرابر بیشت

 3715097تعداد کل بازدیدکنندگان در این هجده سال که 
درصد را  8درصد را بازدیدکنندگان داخلی و 92، استنفر 

هاي بین سالدهند. بازدیدکنندگان خارجی تشکیل می
با کاهش ناگهانی بازدیدکنندة خارجی مواجه  1387-1379

دورة ایم. بیشترین تعداد بازدیدکننده در خالل هجده سال بوده
بوده است که در مقایسه با  1391ال ـاري مربوط به سـآم

 ).1رشد چشمگیري داشته است (نمودار  هاي قبلسال

 

 
 1376-1393هاي اي آمار بازدید گردشگران داخلی و خارجی طی سالنمودار مقایسه .1نمودار 
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 1393میراث جهانی پاسارگاد در نوروز  ۀمجموع .1 شکل

 

از کل آمار بازدیدکنندگان (داخلی و خارجی) در طول 
 ۀدرصد با تهی 7بها، بلیط تمام ۀدرصد با تهی76 ،هجده سال

صورت رایگان از مجموعه بازدید  درصد به17بها و بلیط نیم
 . اندکرده

، نفر 573آماري به طور میانگین روزانه  ةسال دور 18طی 
 نفر از محوطه بازدید 206394نفر و ساالنه  17199ماهیانه 

 .اندکرده

  تحلیل آمار بازدیدکنندگان داخلی

نفر  3434251آماري  ةتعداد بازدیدکننده داخلی در طول دور
شامل  درصد از بازدید کل (داخلی و خارجی) را92بوده که 

درصد از بازدیدکنندگان 76شود. در طول این هجده سال، می
بها و بلیط نیم ۀدرصد با تهی7بها، بلیط تمام ۀداخلی با تهی

اند (جدول کردهدرصد به صورت رایگان از مجموعه بازدید 17
 ).2 شکلو  1

و  1391داخلی نیز در سال  ةکنندبازدید تعدادبیشترین 
 اندکردهاز مجموعه بازدید  1376در سال  تعدادکمترین 
 ).3و  2(نمودار 

 
 )1376-1393تعداد بازدیدکنندگان داخلی ساالنه ( .1جدول 

 تعداد کل رایگان نیم بهاء تمام بهاء سال
1376 29355 0 472 29827 
1377 29125 0 7746 36871 
1378 33938 1101 10199 45238 
1379 38000 3264 11005 52269 
1380 61000 4122 16535 81657 
1381 59909 3308 13529 76746 
1382 72161 4463 10457 87081 
1383 81765 9831 11132 102728 
1384 91396 12065 29098 132559 
1385 86181 15886 24754 126821 
1386 168896 16020 49139 234055 
1387 262820 16422 47564 326806 
1388 226538 22620 73934 323092 
1389 230436 25885 56426 312747 
1390 240435 30050 61433 331918 
1391 356673 27500 73612 457785 
1392 251524 23884 71585 346993 
1393 212100 51100 65858 329058 

 3434251 634478 267521 2532252 جمع کل 

 

 
 1376-1393هاي آمار بازدیدکنندگان داخلی در سال .2نمودار 
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 1392سال  گردشگران داخلی درتصویري از  .2 شکل

 

 
 1376-1393هاي نمودار درصد تعداد بازدیدکنندگان در سال .3نمودار 

 

ماه بیشترین تعداد فروردین در در طول این هجده سال،
در ). به دلیل اینکه 4است (نمودار  انجام شدهبازدید داخلی 

و نیز چون نیمی از این ماه را  شودآغاز میاین ماه سال جدید 
دهد، نیمی از بازدید کل سال تعطیالت نوروزي تشکیل می

توان شود. اما به طور کلی میدر نیمۀ اول این ماه انجام می
هاي بیشترین بازدید داخلی فروردین، اردیبهشت، گفت ماه

تعداد بازدیدکننده هاي با کمترین شهریور و اسفند است. ماه
ماه است. همچنین به دلیل وجود ماه و دينیز آذر

ماه تقریباً نیمی از فروردین بازدیدکنندگان نوروزي در
بازدیدکنندگان ساالنۀ داخلی در این فصل (بهار) از مجموعه 

 ). 3 شکلو  5اند (نمودار بازدید کرده

 
 ی طی هجده سال اخیربازدیدکنندگان داخل ۀنمودار درصد بازدید ماهیان .4نمودار 

 

 
 1392 ،تحویل سال جدید ۀسیل بازدیدکنندگان نوروزي در لحظ .3 شکل

 
 1376 – 1393هاي آمار بازدید فصلی بازدیدکنندگان داخلی طی سال .5نمودار 

 

شده روند بازدید و نمودارهاي تهیه هاطبق بررسی
صعودي  طور کلی رشدال به گردشگران داخلی در این چند س

وط ـد رشد تعداد بازدیدکننده مربـداشته است. بیشترین درص
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است. همچنین آمار بازدید سال  1386و  1385هاي به سال
 درصد افزایش یافته است.  61/81نسبت به سال قبل  1386

 نمیزامستقیم بین تعطیالت و افزایش  ۀآمار رابط بر اساس
ع که در آغاز سال و با شرو بازدید وجود دارد؛ به این صورت

ماه اختصاص تعطیالت نوروزي نیمی از بازدید کل به فروردین
اهش ا کو پس از آن تا قبل از شروع تعطیالت تابستانی ب یابدمی

شود. با شروع محسوس بازدیدکنندگان، سیر نزولی طی می
لی تعطیالت، آمار بازدید دوباره افزایش و با شروع سال تحصی

وع یابد. باالخره در ماه بهمن و اسفند و با شرمیجدید کاهش 
سال جدید، محوطه دیگربار با هجوم بازدیدکنندگان نوروزي 

قریبًا تشود. این روند از فروردین ماه تا پایان اسفند، مواجه می
د ). میانگین تعدا6در هر هجده سال تکرار شده است (نمودار 
 530 روزانه تقریباً بازدیدکنندگان داخلی در طول این چند سال 

  نفر بوده است. 190791نفر و سالیانه  15899ماهیانه  ،نفر

 تحلیل آمار بازدیدکنندگان خارجی

خارجی از  ةنفر بازدیدکنند 280846در این هجده سال 
درصد از آمار کل 8 معادلاند که کردهمجموعه بازدید 

 ۀاست. بازدیدکنندگان خارجی به دو دست بازدیدکنندگان
و بازدیدکنندگان رایگان تقسیم  بهادیدکنندگان با بلیط تمامباز
 ).3شوند (جدول می

کنندة خارجی در طول دورة بیشترین جمعیت بازدید
و کمترین تعداد نیز  1393نفر در سال  46073آماري 
بازدیدترین فصل، ؛ همچنین پر1382نفر در سال  4902

اردیبهشت و مهر  ها فروردین وبازدیدترین ماهفصل بهار و پر
ها تیر و آذر بوده است بازدیدترین ماهو آبان و کم

 ).9و  8، 7(نمودارهاي 

 1376-1393سال هاي تعداد بازدیدکنندگان خارجی  .3جدول 

 تعداد کل رایگان بهاتمام سال

1376 8538 0 8538 

1377 11675 73 11748 

1378 14620 0 14620 

1379 20530 0 20530 

1380 16592 0 16592 

1381 9950 0 9950 

1382 4740 162 4902 

1383 9636 491 10127 

1384 16153 540 16693 

1385 9754 106 9860 

1386 14079 95 14174 

1387 21805 47 21852 

1388 19129 357 19486 

1389 11063 22 11085 

1390 10600 236 10836 

1391 10854 911 11765 

1392 20988 1027 22015 

1393 43390 2683 46073 

 280846 6750 274096 جمع کل 

 

 
 1376 – 1393هاي میراث جهانی پاسارگاد طی سال ۀنمودار ورود بازدیدکنندگان داخلی به مجموع .6نمودار 
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 )1376-1393آمار بازدیدکنندگان خارجی طی هجده سال اخیر ( .7نمودار 

 

 
 )1376-1393بازدیدکنندگان خارجی ( ۀنمودار درصد بازدید ماهیان .8نمودار 

 

 
 )1376-1393آمار بازدید فصلی بازدیدکنندگان خارجی ( .9نمودار 

ورود  دهد،نشان می 10گونه که نمودار همان
کند و پس کنندگان خارجی روند منظمی را دنبال نمیبازدید

درصدي 50تا  40 از دو یا سه سال افزایش آمار کاهش تقریباً 
مجددًا  شپس از دو سال افزای شود ومیمشاهده  1382در سال 
و سپس تا  یابدمیکاهش  تعداد بازدیدکنندگان 1385در سال 

 1390و مجدداً تا سال  ردسیر صعودي دا این تعداد 1387سال 
، 1391یابد. پس از آغاز روند رشد بازدید از سال کاهش می

درصدي نسبت به سال  109افزایش با  1393پاسارگاد در سال 
). 10(نمودار  داشته استرا  هقبل بیشترین تعداد بازدیدکنند

 ۀزمانی، میانگین بازدید روزان ةآمار بازدید در این دور بر اساس
 15602نفر در ماه و  1300نفر در روز و  43گردشگران خارجی 

 . استنفر در سال 

 ۀبا بررسی روند ورود بازدیدکنندگان خارجی به مجموع
کنیم که ورود میراث جهانی پاسارگاد در یک سال، مشاهده می

ماه تا پایان بازدیدکنندگان خارجی به مجموعه از فروردین
هاي خرداد تا ماه درسپس  و داشتهاردیبهشت روند صعودي 

ماهه تا پایان آذر ماه ور کاهش یافته و پس از افزایش یکشهری
. با شروع دي ماه و نزدیک شدن کرده استروند نزولی را طی 
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این روند بازدید  یافته وبه پایان سال آمار بازدید نیز افزایش 
 است. بوده ها یکسان سال همۀدر  تقریباً

میراث  ۀکه از مجموع غیر ایرانیاناطالعات  1387از سال 
 کردنکردند به منظور مشخص جهانی پاسارگاد بازدید می

تحلیل تعداد  برايتعداد گردشگران خارجی با تفکیک تابعیت 
با توجه به  شده وقاره ثبت هر بازدیدکنندگان هر کشور و 

 47و  درصد از بازدیدکنندگان زن 53آمده دستاطالعات به

درصد گردشگر و یک درصد دیپلمات، خبرنگار،  99درصد مرد؛ 
اند. بیشترین آمار بازدید هاي خارجی بودهمحقق و اعضاي هیئت

. به طور کلی بوده استاز قارة اروپا و کمترین آمار از قارة افریقا 
درصد از قارة 25درصد بازدیدکنندگان خارجی از قارة اروپا، 68

 0,7 ،درصد از قارة اقیانوسیه 2قارة امریکا و درصد از  4آسیا، 
درصد از قارة افریقا و بیشترین گردشگران خارجی از کشورهاي 

 ). 11اند (نمودار آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن و فرانسه بوده

 
 )1376 – 1393(پاسارگاد میراث جهانی  ۀنمودار ورود بازدیدکنندگان خارجی به مجموع .10نمودار 

 

 
 اي آمار بازدید گردشگران به تفکیک قارهنمودار مقایسه .11نمودار 
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هاي نظرسنجی بازدیدکنندگان نتایج حاصل از تحلیل فرم

 1394تا  1391از  نوروزي

ی، با ـدف تحقیق، از روش تحلیلی ـ توصیفـوجه به هـا تـب
هاي مورد نیاز داده وهاي میدانی استفاده بررسی گیري ازبهره

پرسشنامه شد. هاي پرسشنامه گردآوري از طریق شاخص
 هايسوال وپرسش دوگانه، چندانتخابی و طیفی  24حاوي 

 براياست.  شدهاي لیکرت طراحی درجه 3طیفی بر روي طیف 
 490میراث جهانی پاسارگاد  ۀتوصیف وضعیت محوط

تا  1391هاي گران نوروزي طی سالپرسشنامه بین گردش
براي اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، از ضریب  وتوزیع  1394

بر این اساس قابلیت اعتماد  .آلفاي کرونباخ استفاده شد
 .درصد بسیار مناسب بوده است 92,2پرسشنامه با ضریب 

هاي جمعیتی، اقتصادي در این قسمت از پژوهش، ویژگی
 مشخص وداخلی از طریق پرسشنامه و اجتماعی گردشگران 

هاي توصیف و سپس به منظور تحلیل اطالعات و داده
هاي پژوهش و الؤآمده، با توجه به نوع و ماهیت سدستبه

 .شدهاي آماري استفاده گیري، از آزمونمقیاس اندازه

درصد از افرادي  59,8 که ددههاي پژوهش نشان میداده
 انددرصد زن بوده 32و  اند، مردکردهکه پرسشنامه را تکمیل 

درصد از افراد  10اند. نداده جنس پاسخ ۀدرصد به گزین 8,2و 
درصد  40,6سال و  30تا  16درصد  38تقریباً  ،سال 15تا  7
 12,2اند. سال داشته 80تا  61درصد از  0,4سال و  60تا  31از 

درصد دیپلم،  15,1نامه سیکل، دهندگان به پرسشدرصد پاسخ
درصد فوق  15,7درصد لیسانس،  29,8درصد فوق دیپلم،  14,1

راد به ـدرصد از اف 10,2درصد دکتري داشتند و  2,9لیسانس و 
دهندگان، ومیت پاسخـۀ قـاند. در زمینخ ندادهـاین پرسش پاس

درصد شمالی و  6,3درصد ترك،  13,3درصد فارس،  52,7
 1بختیاري، درصد  4,7درصد کرد،  5,1درصد لر،  5,9گیلکی، 

درصد  0,2درصد بلوچ و  0,2درصد عرب،  0,8درصد آذري، 
  اند.درصد به این پرسش پاسخ نداده 9,8اند. ارمنی بوده

درصد  14,3آموز، دهندگان دانشدرصد از پاسخ 10,4
دار، درصد خانه 4,7درصد شاغل دولتی یا آزاد،  41,4دانشجو، 

درصد شاغل  10,4درصد بیکار و  3,3درصد بازنشسته،  4,5
راد به این سوال پاسخ ـدرصد از اف 11به مشاغل دیگر بوده و 

 اند. نداده

دهندگان داراي وضعیت اقتصادي بسیار درصد از پاسخ 1
درصد  68,2درصد داراي وضعیت اقتصادي پایین،  2,4پایین، 

درصد داراي وضعیت  13,1داراي وضعیت اقتصادي متوسط، 
وضعیت اقتصادي بسیار باال  دارايدرصد  3,7اقتصادي باال و 

 اند. درصد به این سوال پاسخ نداده 11,6 بوده و

 ۀبا محوط دهندگاندرصد از پاسخ 48,8آشنایی  ةنحو
درصد  18,6درصد تلویزیون و رادیو و  11,6پاسارگاد، کتاب، 

درصد تبلیغات  7,3درصد اینترنت و  7,1 ،همکاران و دوستان
 اند. ال ندادهؤدرصد پاسخی به این س 6,5 بوده و

 89,3دهندگان به صورت انفرادي و درصد از پاسخ 2,7
درصد  8 کرده وبازدید  محوطهرت گروهی از این درصد به صو

ماشین شخصی،  بادرصد  86,1اند. به این پرسش پاسخ نداده
تورهاي  در قالبدرصد  0,6عمومی و  ۀوسائط نقلی بادرصد  3,7

این پرسش به درصد  9,6 کرده وگردشگري از محوطه بازدید 
شده از ردآوريـ. با توجه به اطالعات گاندندادهپاسخ 

نفر از  5هاي بیشتر از صورت گروهها بیشتر افراد بهرسشنامهپ
 . اندکردهمجموعه بازدید 

درصد از گردشگران به صورت گذري و با اقامت کمتر  48,2
این مسئله  ةدلیل عمد اند،کردهساعت از منطقه بازدید  5از 

، امکانات رفاهی و اقامتی مانند هتل و مسافرخانه است نبود
فراد در پاسخ به این سوال که در صورت وجود ا زیرا اکثر

امکانات رفاهی آیا مایل به اقامت بیشتر در این مکان هستند، 
 5درصد از افراد با اقامت کوتاه بین  16,9اند. پاسخ مثبت داده

ساعت و با اقامت  24تا  10درصد بین  16,7ساعت و  10تا 
درصد مایل  9,6مجموع . دراندکردهشبانه از این منطقه بازدید 
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ال ؤاین س بهدرصد  8,6 بوده وروز به اقامت بیش از یک شبانه
 .اندندادهپاسخ 

صبح از محوطه  انددادهدرصد از گردشگران ترجیح  45,3
 12,4و درصد عصر  28,8درصد ظهر و  13,5 کنند،بازدید 

 اند. نداده درصد به این سوال پاسخ

شهرهاي  امت از هتلاق برايدرصد از گردشگران  10,6
. بین این درصد از افراد و اندکردهمجاور پاسارگاد استفاده 
اند ارتباط کردهساعت را انتخاب  5افرادي که اقامت کمتر از 

زل ادرصد از من 21 ودرصد از مهمانسرا  6,7وجود دارد.  معنادار
اند. با توجه به اینکه در این منطقه کردهاي منطقه استفاده اجاره

اکثر گردشگران در صورت تصمیم به اقامت  ،تل وجود ندارده
 11,8. کنندمنطقه استفاده می اناي ساکنشبانه از منزل اجاره

درصد از مدارس منطقه،  17,1، درصد از منزل اقوام و آشنایان
 درصد از سایر موارد استفاده 7,6درصد از چادر مسافرتی و  9

 اند. ندادهدرصد به این سوال پاسخ  16,1 کرده و

شده از طریق پرسشنامه با توجه به اطالعات گردآوري
هاي تهران، فارس و اصفهان بیشترین تعداد گردشگران از استان

 . اندبوده

 ةاهداف گردشگران در جدول شمار ۀبا توجه به میانگین رتب
هاي ترتیب: بازدید از جاذبه، هدف از مسافرت به پاسارگاد به3

گردش، دیدار دوستان و آشنایان و  تاریخی و فرهنگی،
 ). 3(جدول  بوده استکار وکسب

 هاي انگیزشی گردشگرانآمار توصیفی گویه .3جدول 

 درصد (%) فراوانی هدف
 19,4 95 گردش

 3,5 17 دیدار دوستان و آشنایان
 72,7 365 هاي تاریخی و فرهنگیبازدید از جاذبه

 0,2 1 کاروکسب
 0,8 4 سایر

 3,5 17 پاسخبی
 %100 490 جمع کل

 

االت طیفی ؤشده از سبا توجه به اطالعات گردآوري
میراث جهانی  ۀارزیابی وضعیت مجموع برايپرسشنامه 

مندي بازدیدکنندگان از خدمات پاسارگاد و میزان رضایت
درصد از گردشگران داخلی  43,5شده در مجموعه، عرضه

. انددانستهدرصد زیاد  11,6درصد کم و  12 ،را مناسب ورودیه
اند اعالم نموه زیادرا  ورودیهدرصدي که 12 که ذکر است شایان

براي  مبلغ ورودیه 1393به این دلیل است که تا قبل از سال 
این  1393اما از سال تومان بوده،  500ر ایرانی و خارجی هر نف

تومان و براي هر نفر خارجی  2000مبلغ براي هر نفر ایرانی به 
درصد نیز نظر خود  11,6است.  کردهتومان تغییر  15000به 

 اند.را ابراز نکرده

 عرضۀرسانی و درصد از گردشگران وضعیت اطالع 24,3
درصد متوسط  20,6قبل از ورود به محوطه مناسب،  را خدمات

نامناسب  ،شودکه بیشترین تعداد را شامل می ،درصد 43,9و 
 . اندندادهپرسش پاسخ به این  درصد 11,2. انددانسته

از کیفیت  را درصد از گردشگران میزان رضایت خود 34,1
درصد متوسط و  27,8 ،رسانی راهنمایان نوروزي مناسباطالع
ال درصد به این سؤ 5/0. اندکردهدرصد نامناسب اعالم  28,6

وضعیت نصب  ازمیزان رضایت گردشگران اند. پاسخ نداده
 مناسب،درصد  32,4تابلوهاي راهنما و عالئم در پاسارگاد 

درخواست افزایش تعداد تابلوها  ، همراه بادرصد متوسط 30,8
 10,2و  بودهدرصد وضعیت نامناسب  26,5 وها و کیفیت آن

 اند. نداده به این سؤال پاسخدرصد 

هاي بهداشتی رضایت وضعیت سرویس از درصد 27,8
درصد وضعیت  29,4درصد وضعیت را متوسط و  29,6، داشتند

درصد از  44اند. با توجه به اینکه کردهرا نامناسب اعالم 
 1392در سال و  است 1391مربوط به سال  هانامهپرسش

 به مجموعه اضافه شده،چشمه سرویس بهداشتی  18 تعداد
ات ـدامـوعه اقـن مجمـدر ایکه  گرفت وان نتیجهـتمی

جلب رضایت گردشگران در این خصوص  براي آمیزيموفقیت
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حاظ پاکیزگی و نظافت محوطه اکثر است. از ل شدهانجام 
 اند. کردهرضایت خود را اعالم  بازدیدکنندگان

 درصد 25درصد از بازدیدکنندگان براي نخستین بار و  49
 اند. کردهوعه بازدید براي بار دوم و بیشتر از مجم

هاي نسبت به سال محوطهدر خصوص وضعیت حفاظت 
درصد از گردشگران وضعیت را مناسب اعالم  25,7قبل 
بار در اند. با توجه به تعداد گردشگرانی که بیشتر از یککرده

ط توان گفت ارتبااند میکردهطول چند سال از مجموعه بازدید 
 و تعداد بازدید وجود دارد.مندي معنادار بین میزان رضایت

وضعیت حفاظت فعلی محوطه از بازدیدکنندگان درصد  17,8
 درصد نامناسب اعالم 36,1هاي قبل متوسط و را نسبت به سال

 اند.کرده

و  گاهتسهیالت توقفدرصد از گردشگران وضعیت  33,3
درصد  28,6درصد متوسط و  22,7، پارکینگ را مناسب

اند. با وجود اینکه بیشترین تعداد کردهنامناسب اعالم 
پایگاه  ،اندکردهگردشگران وضعیت پارکینگ را مناسب اعالم 

 پارکینگ و را بهمیراث جهانی پاسارگاد در نظر دارد فضایی 
رفاه حال بازدیدکنندگان  برايمسیر بازدید مناسب ایجاد 

مدت هاي مدیریتی بلندطرح وجز برنامه. این اختصاص دهد
 طی چند سال آینده اجرایی خواهد شد.ت و پایگاه اس

 یند آبر

وري و حداقل حداکثر بهره بر اساس ،گردشگري ۀتوسع
در جذب  ،میراث جهانی پاسارگاد ۀرسانی به محوطآسیب

ساله پذیراي پاسارگاد هر ۀ. منطقمؤثر خواهد بودگردشگران 
 اترغم کمبود امکانبههزاران گردشگر ایرانی و خارجی است که 

 کنند. سهیالت رفاهی از آن بازدید میت و

  تعداد کل بازدیدکنندگان 1376-1393 در سال
تعداد نفر از این  3715097نفر بوده است.   3715097

خارجی  ةنفر بازدیدکنند 280846داخلی و  ةبازدیدکنند
آماري به طور میانگین روزانه  ةسال دور 18این  . طیاندبوده
نفر از محوطه  206394نفر و ساالنه  17199نفر، ماهیانه  573

 . اندکردهبازدید 

آماري در  ةکننده داخلی در طول این دوربیشترین بازدید
از مجموعه بازدید  1376در سال  هاآنو کمترین  1391سال 
مربوط  ونفر  46073کننده خارجی بیشترین بازدید. اندکرده

 بوده است. 1382در سال  هاآنکمترین  و 1393سال  به
ا، این مجموعه از آلمان، ایتالی بازدیدکننده خارجیبیشترین 

 اند. چین، ژاپن و فرانسه بوده

دهد نظرسنجی از گردشگران خارجی و داخلی نشان می
که اکثر بازدیدکنندگان متقاضی خدمات رفاهی از جمله 

اقامت هستند. نبود محل اقامت رستوران، هتل و محل 
مناسب در این محدوده موجب شده که اکثر گردشگران 

ن هاي تاریخی ایزمان اندکی را صرفاً به بازدید از جاذبه
هاي طبیعی و منطقه اختصاص دهند و از جاذبه

اندازي اندازهاي فرهنگی دشت غافل بمانند. راهچشم
دي بخش و رستوران جهانگردي پاسارگاد در ابتداي ورو

سازي محیط پیرامون آن گامی مثبت براي توسعه و محوطه
توسعۀ گردشگري و جذب گردشگر بوده، اما همچنان 

 یافته در ورودي مجموعه و منطقههاي استقرارکمپ
دهندة کمبود هتل و مهمانسرا براي اقامت گردشگران نشان

 و نبود پارك و فضاي سبز مناسب در منطقه است. 

اینکه بیش از نیمی از بازدیدکنندگان را مسافران با توجه به 
بازدید دهند در ایام نوروز و نیز دیگر ایام پرنوروزي تشکیل می

بررسی و تحلیل  برايهاي نظرسنجی به گردشگران فرم دادن
و افزایش  ستراهگشا آنانمندي رضایت ةوضعیت و نحو

خدمات در طول این ایام، افزایش رضایت نیمی از 
 خواهد داشت.  پیکنندگان ساالنه را در بازدید
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Pasargadae in the Fifth Millennium B.C. 

 
Mohammad Karami 
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Abstract: 

The earliest archaeological investigations at Pasargadae started by Herzfeld in 1905, however the 
first archaeologist to introduce the prehistoric horizon of the plain was Stein in 1940. During his 
excavations at the sites of Talli- Seh-Asiab and Do Tulan, in the plain of Pasargadae, characteristic 
buff painted pottery remains of the fifth millennium were brought to light.  

A decade later excavation at another important prehistoric site, Talli-Nokhodi, just a few hundred 
meters to the north of the tomb of Cyrus the Great was carried out by Sami and after him the 
excavations continued by Gaff at the same site. Prehistoric studies restarted after some decades of 
halt due to the salvage excavations of Tangi-Bulaghi in around 2005. The discoveries of pottery 
remain and other cultural materials in controlled stratigtaphical excavations extended largely our 
knowledge of the fifth millennium B.C. that we will discuss comprehensively in the present paper. 

Key Words: Pasargadae, Tangi-Bulaghi, Fifth Millennium B.C., Buff painted pottery, Prehistory. 
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Masashi Abeh 
Member of national cultural research of Japan, Tokyo 

 

Mohammad Hossain Azizi 
Deputy of Cultural Heritage Organization 

 

 

 

 

Abstract:  

The present paper investigates and analyzes the Neolithic stone/flint tools assemblage of Rahmat 
Abad (during early stage of Mushki) and tries to explain the stylistic changes that is seen with Toli-
Jari A&B as another Neolithic site but with new pottery that follows Mushki phase. 

Rahmat Abad is an ancient mound located at the southern entrance to Tangi-Bulaghi and could 
assume as a link between the prehistoric sites of Pasargadae and Tangi-Bulaghi with those of 
Marvdasht and central Fars plains. Comparing the stone tools and artifacts of the Neolithic sites 
revealing early pottery with those Neolithic sites of new pottery reveals significant differences. In 
the present article we conclude the the main reason behind these changes must associate with the 
remarkable development of domestication of animals and promotion of irrigated agriculture during 
later Neolithic phase that is characterized with new pottery.  

Key Words: Neolithic, Stone artifacts, stone tools, south eastern Zagross, Marvdasht, Fars, Rahamat 
Abad ancient mound. 
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Abstract: 

The site of Pasargadae as the first royal capital of Achaemenids founded by Cyrus the Great consists 
of a dozen of palaces and monuments such as Talli-takht, the stone tower, sacred precinct, bridge, 
remains of the royal garden and the tomb of Cyrus the great that have been scattered at the first 
glimpse irregularly across the plain of Pasargadae. To investigate the apparent sterilized places 
among the structural monuments in order to discern the internal structural relationships of the still 
standing monuments a systematic archaeogeophysic surveys and some other noninvasive methods 
including aerial photography accompanied by surface surveys were carried out by a joint team of 
Iranian-French scholars.  

Key Words: Achaemenids, Pasargadae, Archaeophysics Surveys, Magnetometer Surveys. 
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around the private palace of Pasargadae 

 

Hamid Reza Karami 
Archaeologist at Parasargadae research foundation 

 
Farhad Zarei Kordshuli 

Archaeologist at Parasargadae research foundation 
 

 

 

 

Abstract:  

The program of excavating the surroundings of palace “P” considers as a part of a preservation 
program aimed covering the palace area with a metal roof to slow down the erosive processes that 
are active on the stone parts of the site due to snow and rain. Hence due to nearness of the places 
that the shafts had to be installed to the palace area it was decided to be excavated prior to any 
machinery digging.  

Having carried out excavation on the north and south of the monument some surprising 
architectural remains such as mud brick structures and stone pavements which had been made of 
river gravels were revealed. The results of the excavation expressed the importance of our lack of 
knowledge of the surroundings of the main core of palace P and probably the plan of the monument.  

Key Words: Palace P, Pasargadae, Achaemenid Architecture. Preservation and Restoration project 
of Pasargadae, Urgent Prevention. 
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Hand hewn features in the rock face at Tangi- Bulaghi  

known as remains of Royal Road 
 

Farhad Zarei Kordshuli 
 Archaeologist at Parasargadae research foundation 

 

 

 

 

 

Abstract: 

During field archaeological investigations at Tangi- Bulaghi some kind of hand hewn pathways in the 
rock on either side of the river reported to continue in parallel to each other to round the middle 
parts of the valley. Nine portions of such relics are seen in the western side of the river that the 
most important and well known of them called as Dokhtar-bor measures about 330 m long, 2 to 2.2 
m wide and 1 to 10 m high. The last portion of such structures is seen at the point named Puzeh 
Sorkh (Red muzzle) 4.5 km away from Dokhtar-bor and in the eastern side of the river or the left 
side. 16 separate portions have been reported along each other with the largest 150 m long and 
0.60 to 1.30 m wide. Among these hand hewn channels/pathways in the rock face, various neat 
accumulations of stones presumably to create a kind of terrace or bed for an upper construction 
have been documents that reach the total length of Dastkands to 20 km.  

Previous archaeological researches have been mainly concentrated on the western portions and 
most significantly on the Dokhtar-bor. most scholars such as Aurel Stein, Stronach and Shahbazi 
assumed these atructures as remains of the Achaemenid Royal Road except for Bucharlat that 
considers them as watercourses. 

The existence of the perennial river of Pulvar and the fertile lands in the open part of Tangi-bulaghi 
provide convincing documents to assess the original idea behind creating such constructions while 
unfinished portions and unusual slope of some of these could very well support the idea of leaving 
such huge project. The original purpose and the destiny of the above structures are among the main 
issues we discuss in this article.   

Key Words: Royal Road, Dokhtar-Bor, Pulvar River, Tangi-Bulaghi, Watercourses. 
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Petrology of the stone materials of Pasargadae  
and their quarries 

 

Zahra Sa’idi 
M.A. of Geology 

 

 

 

 

Abstract: 

In the construction of Achaemenid monuments of Pasargadae three types of limestone 
corresponding to their number and internal matrix of their compositions and the kind of cement in 
their texture have been used. In the present research we studied the matrix and consisting particles, 
hence samples of the stones of the monuments were taken and observed under light microscope. 
Similar observations made for the samples taken from two ancient quarries of Sivand and Abolvardi. 
The results gained from studying microscopic sections along with the archaeological evidence and 
particularly the short distance from the given quarries to the Pasargadae site all testify to the idea 
that the Achaemenid engineers used Sivand and Abolvardi as stone quarries to supply the 
construction material for the palaces. 

Key Words: Petrology studies, Pasargadae, Stone Quarries, Microscopic Sections. 
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Some points on the Anastylosis restoration method  
at Pasargadae World Heritage Site 

 
Zohreh Khezri 

M.A. of cultural-heritage restoration 
 

Mohammad Hosain Rayati Moghaddam 
M.A. of Archaitecture 

 

Hamid Fadaei 
Ph.D. in Conservation of Historic and Cultural Properties 

 
 

Abstract: 

Anastylosis Restoration considers as one of the ordinary restoration trends that are particularly used 
to reassemble the stone discoveries at Archaeological excavations. The history of Anastylosis 
restoration method goes back to the time of construction of ancient stone monuments that 
according to international regulations and modern conventions has been accepted to be applied 
today to the stone monuments of world heritage sites.  

Anastylosis restoration method has also been used in Pasargadae. Understanding the quality and 
studying the history and condition of the previous Anastylosis restorations play a great role in 
achieving comprehensive up-to dated solutions in order to make sure more coordination with the 
world regulations, conventions and theorist ideas that guarantees continuation of more restoration 
activities in the future.  

Drawing theoretical frame works has always been regarded as one of the most challenging tasks 
facing the restoration experts. However, the frameworks ensure more coordination with the 
accepted world regulations. In the present paper a report and description of the main preservation 
and restoration activates in line with Anastylosis restoration method at the site of Pasargadae 
reviewed and then we represent the recent expert advices to make sure more efficient and desired 
restoration projects in the future at Pasargadae. 

Key Words: Materialogy, Anastylosis restoration, Pasargadae, World Heritage. 
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Possibility assessment of the application of two samples of Nano composite 
Acrylic/seilan and Nano particles of clay  

in reinforcement the black calcite stones of Pasargadae 
 

Mahshid Attari 
M.A. of art-cultural Remains restoration 

Mohammad Hasan Talebian 
Deputy of cultural heritage, handicrafts and tourism organization  

 

Giti Mir Mohhamad Sadeghi 
Polymer PhD, faculty member at Amir Kabir University 

Reza Vahidzadeh  
Phd student of restoration, member of Azad University 

 

 

Abstrat: 

The application of the synthesized polymer materials has been increased in preservation and 
fortification of a great variety of cultural heritage remains during last decades. Acrylic and Alcoxi 
Seilan compounds are two samples of these new Nanomaterial products which have been used 
extensively in fortifying and strengthening the corroded and damaged stones. Meanwhile then 
negative effects of applying new formulated chemical compounds on cultural heritage properties as 
ancient stones regarded as one of the critical issues the researchers in chemistry science have long 
attempted to reduce and minimize these side effects esp. by examining advanced sciences like Nano 
technology. The present research analyzes the application of two new synthesized samples of Nano 
composites of clay particles of Acrylic/Seilan on the reinforcement and strengthening of the black 
lime stones used at the site of Pasargadae.  

 During the investigation a large variety of issues were examined by the methods of scan electronic 
microscope and measuring contacts angle and so on including pressure resistance, surface 
morphology, and water absorption before and after the application as a criterion for quality changes 
of the stone. The results represent significant improvement of the pressure resistance and 
hydrophobia characteristics of the stone surface and hence the remarkable positive role of 
synthesized nano composites.  

Key Words: Pasargadae, Calcite Stone, Nano composites, reinforcement. 
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An investigation on the calcite stones corrosion of Cyrus the 
great tomb in regard to the soluble salts 

 
Afsun Khajeh Pur 

M.A. of art-cultural Remains restoration, 
 

Mohammad Hasan Talebian 
Deputy of cultural heritage, handicrafts and tourism organization  

 
Hamid Fadaei 

Ph.D. in Conservation of Historic and Cultural Properties 

 

Abstract: 

The tomb of Cyrus the Great which has only been made of blocks of white calcite-dolomite stones 
without applying any kind of mortar is known as one of the relatively less damaged monuments of 
the site of Pasargadae. However, due to being exposed to the soluble salts of the environment for 
a long period of time, the tomb shows many signs of erosion and destruction on the facade.  

The danger of soluble salts is among the worst threatening agents to the tomb that requires taking 
necessary and urgent actions against its emergence. In the present research it was revealed that the 
humidity of the environment and its influence on the surface of the stones primarily plays a critical 
role for the creation of soluble salts that trigger a chain of chemical processes that finally lead to the 
destruction and erosion of the stones. 

Key Words: Pasargadae, Cyrus Tomb, Calcite stone, soluble salts. 
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An investigation on the technical and architectural 
specifications of the stone tower 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: 

The stone tower as the most enigmatic monument of the site of Pasargadae has been convincingly 
dated by many scholars to the earliest decades of Achaemenid Empire in the reign of Cyrus the 
great.  

In the present study the results of the technical and architectural aspects of the only one existing 
wall of the tower is comprehensively studied. Also comparisons are made to its most resembling 
but undamaged copy at Naghshe-Rostam with the aspects of the original function of the monument.   

Key Words: Pasargadae, Stone tower, Naghshe Rostam, Dove tail clamps. 
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Studying and Analysis of the architectural features  
of the tomb of Cyrus the Great 

 

Mohammad Nasiri Haghighat 
M.S of civil engineer at the world heritage site of Pasargadae 

 
Fatemeh Samimi 

Bachelor of computer science at the world heritage site of Pasargadae 

 

 

 

 

Abstract: 

The classical Greek and Roman historian attribute the monuments of Pasargadae as the capital of 
Cyrus the Great. Here we attempt to consider this attribution based on the other evidences such as 
the structural planning of the palaces, Royal Garden and the tomb as the physical manifestations of 
Cyrus inspirations. Other evidence to assign the foundation of the palaces of Pasargadae to Cyrus 
involve the trilingual cuneiform inscriptions that clearly mention the name of Cyrus the Great, the 
use of a unique kind of dove-tail clamps peculiar to Pasargadae architectural phase and also the 
remains of Lydian stone mason’s marks and signs left on the face of the stones. The present article 
aims to gather all these evidences that prove the date and attribution of all the Pasargadae 
monuments to the reign and of Cyrus the Great as the founder of the first Achaemenid Empire and 
according to his favor. 

Key Words: Pasargadae, the tomb of Cyrus, Stone carving, Architectural structure.  
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The Water-courses of the Royal Garden of Pasargadae 
 

The late Maryam Rakhshani Kuchesfehani 
B.A. of Restoration at Pasargadae world heritage site 

 
Babak Kayal 

B.A. of Restoration at Pasargadae world heritage site 
 

 

 

 

 

Abstract: 

The Water-courses of Pasargadae that complemented by the stone water basins at distinct intervals 
create the fundamental plan as four symmetrical rectangular of the so-called Royal Garden. The 
location of the garden filled the existing space between the Private and Audience palaces and 
provides access between these two palaces through a pavilion in the garden. The Achaemenid royal 
garden that its creation undoubtedly was according to Cyrus the Great taste certainly was full of 
shading trees and beautiful flowers while the water from Pulvar River directed to the water-courses 
and basins. In the present study we try to present a scientific description of all the elements of the 
Royal Garden and assert its idea and plan as a prototype for later gardens of Iran, West and south 
of Asia. 

Key Words: Royal Garden, Cyrus the Great, Persian Garden, Pasargadae, Water-course, Char-Bagh. 
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New Glimpse into the Paradise of Pasargadae 
 

Hamid Reza Karami 
Archaeologist at Pasargadae research foundation 

 
Farhad Zare Kordshuli 

Archaeologist at Pasargadae research foundation 
 

 

 

 

 

Abstract:  

The background of creating royal gardens according to archaeological and historical evidence, goes 
back to the first millennium B.C.  

The royal garden or paradise of Pasargadae considers as one of the earliest gardens that has been 
created according to a specific plan as a complex of palace-garden. The system of irrigation which 
consists of small canals and interval basins constitute the most significant part of the royal garden 
of Pasargadae. The source of the water for the garden supplied from the river of Pulvar. 

 Inside the paradise the position of the two small palaces or Kushks must have been of great 
importance since they could provide pleasant view and a place to take rest while enjoying the 
beauty of the shading trees, flowers and singing birds. There are some other interesting issues such 
as the system of the water circulation in the garden, the sources of water supply and even the 
botanical varieties of the garden that are to be discussed in the present article.  

Key Words: Historical Gardens, Pasargadae, Royal Paradise, Achaemenid Art, Persian/Iranian 
Garden, Achaemenid Architecture. 
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Reports of Cyrus the Great tomb  
in the historical itineraries of ancient travelers 

 

Farzaneh Gerami 
M.A. of Computer engineer at the world heritage site of Pasargadae 

 
Hamidreza Karami 

Archaeologist at Pasargadae research foundation 
 

 

 

 

Abstract: 

The tomb of Cyrus the Great was first reported after the advent of Moslem Arabs in 12th century by 
Ibni- Balkhi in his itinerary called Farsnameh as the tomb of mother of Solomon located in the fertile 
plain of Kalan. The earliest western traveler was Joseph Barbaro who met Pasargadae in 15th 
century. In the present paper we review the various travelers who visited Pasargadae and review 
their descriptions of the plain of Pasargadae, the tomb and their interpretations.  

Key Words: Historical studies, ancient travelers, Pasargadae, Cyrus the Great tomb. 
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An analysis of the number of tourists visiting  
Pasargadae World Heritage site  

from 2007 to 2014 
 

Farzaneh Gerami 
M.A. of Computer engineer at the world heritage site of Pasargadae 

 
Hamid Fadaei 

Ph.D. in Conservation of Historic and Cultural Properties 

 

 

 

Abstract: 

Pasargadae world heritage site as the oldest capital of Achaemenid Empire founded by Cyrus the 
Great around 550 B.C. annually receives thousands of tourists from Iran and all countries across the 
world. The natural scenery of Pasargadae plain with landscape of the mountains in the distant 
provides natural attraction along the historic importance and ancient monuments of the site. In the 
present paper we study the number of tourists during the years 2007 to 2014. The relative changes 
of the number of the tourists for each year according to high and low seasons are studied. Our effort 
is finally to provide analytical discussions for the facts in hand. The analysis represented here 
undoubtedly is of crucial significance for more efficient services to the tourists in future. 

Key Words: Pasargadae, Tourists, Tourism industry, statistical analysis. 
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