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مرد و زن چون یک شود آن یک تویی   

                                چونکه یک ها محو شد آنک تویی 

تا من و توها همه یک جان شوند            

                                        عاقبت مستغرق جانان شوند

                                                                   )موالنا(

محوطــه هــای میراثــی بــه ویــژه از نــوع میــراث 
ــه ای  ــید عرص ــت جمش ــوص تخ ــی آن و بخص جهان
هســتند بــی واســطه جهــت کشــف و شــهود. ارتبــاط 
بیــن مخاطــب و ایــن محوطــه بعنــوان دســتاوردی از 
نبــوغ و خالقیــت بشــری، ارتباطــی اســت بــس پیچیــده 
ــروزه  ــن. ام ــر ذه ــزد ه ــاوت ن ــی متف ــگ و بوی ــا رن ب
ــت  ــی در تخ ــنت فرهنگ ــن س ــای ای ــی همت ــواهد ب ش
ــان بــی شــمار قطعــات ســنگی بجــای  جمشــید در می
ــاد  ــای نم ــی ه ــه پیچیدگ ــا هم ــدن ب ــن تم ــده از ای مان
گونــه آن بــه انحــای مختلــف قابــل جســتجو اســت و 
بــا وجــود بیــان رازگونــه آن، مــی تــوان بــه محتــوای 

ــت. آن ره یاف
ــت  ــتاورد دول ــن دس ــون بزرگتری ــایه قان ــم در س نظ
جهانــی هخامنشــی اســت کــه همــواره بــزرگ داشــته 
ــان  ــل از آن زم ــراث حاص ــد می ــث گردی ــد و باع ش

و مــکان را درنــوردد و فراتــر از قلمــرو فیزیکــی 
تاثیــری شــگرف بــر تاریــخ بشــری گــذارد. در نتیجــه 
کالبــدی پــی ریخــت آراســته و مملــو از وحــدت 
ــی  ــت جهان ــم در دول ــن منظ ــه ذه ــه نتیج ــی ک درون
هخامنشــی اســت. وحــدت درونــی در کالبــد فیزیکــی 
ــان شــدتی برخــوردار اســت  ــن امپراطــوری از چن ای
کــه حتــی در قطعــات منفصــل آن نیــز قابــل ردیابــی 
ــن امپراطــورِی  ــای منظــم ای ــه ه ــروزه قطع اســت. ام
خفتــه در خــاک در کاوش هــای از دره ســند در هنــد 
تــا رود نیــل در مصــر و از کرانــه هــای رود دانــوب 
ــی  ــت های ــون ُن ــزی همچ ــیای مرک ــا آس ــا ت در اروپ
آشــنا بــه ســادگی قابــل بازشناســی اســت. بــی ســبب 
نیســت آثــار بــه نمایــش درآمــده از ایــن امپراطــوری 
بــزرگ را در مــوزه هــای دنیــا در کســری از نــگاه و 
گاه بــدون رجــوع بــه اطالعــات آن بخوبــی مــی تــوان 
بازشــناخت. چنیــن صورتــی نمادگونــه از یگانگــی در 
شــکل و فــرم پیامــی عمیــق در باطــن و ســیرت خــود 
ــه  دارد... ســیرتی کــه همــه جــا بجــز اهورامــزدا را ب
شــهادت و یــاری نخواســته اســت ... ســیرتی بــدور از 

ــه. ــای اندرزگون ــر از پنداره دروغ و پ
امــا چنیــن محتوایــی عمیــق چــه در صــورت و چــه در 
ــر هخامنشــی در گســتره امپراطــوری، در  ســیرت هن
گفتمــان امــروزی حفاظــت و معرفــی از چــه جایگاهــی 
برخــوردار اســت و اصــواًل در آن چــه نــوع ارتباطــی 
ــرد؟  ــرار ک ــوان برق ــی ت ــت م ــوا و حفاظ ــان محت می
ــدت  ــدن وح ــت بازگردان ــت در جه ــی اس ــت راه مرم
درونــی اثــر تــوام بــا نگاهداشــت الیــه هــای ارزشــی 
ــه ای از  ــن درون مای ــه چنی و تاریخــی آن. رســیدن ب
مرمــت ناممکــن مــی نمایــد مگــر بــا شــناخت محتــوا 
و ســیرت اثــر. بنابرایــن دســتیابی بــه مفهــوم وحــدت 
مــی توانــد در تامیــن حــد و مــرز مرمــت نقشــی 
تعییــن کننــده داشــته باشــد. چنانچــه حفاظــت را 
ــر  ــه ه ــش در ارای ــل و غ ــی غ ــی و ب ــیوه ای خنث ش
ــام  ــر پی ــال بهت ــرم انتق ــر و الج ــیرت اث ــر س ــه بهت چ
ذاتــی اثــر بدانیــم بنابرایــن چگونــه بایــد بــدان دســت 
یازیــد؟ حــل چنیــن پیچیدگــی در چگونگــِی بیــان بهتــر 
ــِی  ــه ای از »روش شناس ــِب گون ــود طال ــی، خ حفاظت
حفاظتــی« اســت. روش شناســِی حفاظتــی ضمــن 
ــی  ــت، مبان ــا در حفاظــت و مرم ترســیم چارچــوب ه

ــر خواهــد کــرد. ــه تصوی ــر حــد مداخل را ب
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ــتان  ــی و باس ــان شناس ــی زب ــت تخصص ــزاری نشس برگ
شناســی دوره هخامنشــی پایــگاه میــراث جهانــی تخــت 

ــیه ــدرال کازان روس ــگاه ف ــکاری دانش ــا هم ــید ب جمش

نشســت تخصصــی زبــان شناســی و باســتان شناســی دوره هخامنشــی 
پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید بــا همــکاری دانشــگاه فــدرال 
ــی،  ــان خارج ــاتید، مهمان ــی از اس ــور جمع ــا حض ــیه و ب کازان روس
متخصصــان و عالقــه منــدان، در تاریــخ 3 اســفند مــاه 1398 در 
تخــت جمشــید برگــزار گردیــد. عــالوه بــر حمیــد فدایــی مدیــر پایــگاه 
ــت،  ــن نشس ــخنران در ای ــج س ــید، پن ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می
موضوعــات خــود را در زمینــه هــای زبــان شناســی و باســتان شناســی 

ــد.  ــه کردن ــدان ارائ ــه من ــرای عالق دوره هخامنشــی ب

مدیــر  فدایــی  حمیــد  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
ضمــن  جمشــید  تخــت  جهانــی  میــراث  پایــگاه 
ــان  ــدگان و مهمان ــرکت کنن ــه ش ــی ب ــوش آمدگوی خ
ــا  ــود ب ــخنان خ ــی س ــش ابتدای ــت، در بخ ــن نشس ای
ــی  ــوری هخامنش ــرو امپراط ــتردگی قلم ــه گس ــاره ب اش
گفــت. ســخن  هخامنشــی  هنــر  خصــوص  در 

ــن امپراطــوری  ــروز و در پایتخــت ای ــه کــه ام ــن نکت ــان ای ــا بی وی ب
بــزرگ یعنــی پارســه، در خدمــت شــما مهمانــان هســتیم در خصــوص 
ــال  ــر کم ــد ب ــن تاکی ــی ضم ــرد. فدای ــت ک ــی صحب ــر هخامنش هن
گرایــی وصــف ناپذیــر هنــر هخامنشــی ادامــه داد: هنــر هخامنشــی دو 
وجــه صورت)ظاهــر( و ســیرت و یــا محتــوا را شــامل مــی شــود کــه 
کالبــد و یــا صــورت ایــن امپراطــوری تــا حــدودی در محوطــه هــای 
ــوری  ــه، در جمه ــتان، در ترکی ــه در کشــورهای گرجس ــادی از جمل زی
آذربایجــان، در لبنــان، در ارمنســتان و البتــه در مصــر و... شــناخته شــده 
اســت، امــا متاســفانه هنــوز ســیرت و محتــوای ایــن امپراطــوری بطــور 
کامــل شــناخته نشــده و نیازمنــد پژوهــش هــای منظــم اســت کــه در 
دهــه هــای قبــل دنبــال شــده ولــی مدتهاســت کــه آنطــور کــه بایــد و 

شــاید دنبــال نمــی شــود.

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید در ادامــه گفــت: مــا قصد 
ــان و  ــای همکارانم ــن نشســت علمــی بخشــی از فعالیته ــم در ای داری
محققــان دانشــگاه فــدرال کازان روســیه را در ایــن ارتبــاط ارایــه نماییم 
کــه خــود در شناســایی ســیرت و روشــن تــر شــدن بخشــی از تاریکــی 
ــه  ــه ب ــود. امپراطــوری ک ــد نم ــن امپراطــوری کمــک خواه ــخ ای تاری
گواهــی گل نبشــته هــا و ســنگ نبشــته هــای آن همیشــه بــه صلــح، 
ــز از دروغ تشــویق شــده و آزادی مذاهــب در گســتره  دوســتی و پرهی
ایــن امپراطــوری از جملــه ویژگــی هــای آن بــوده اســت و توجــه بــه 
همــه ایــن نــکات از مــوارد منحصــر بــه فــردی اســت کــه مــا بایــد در 
بخــش ســیرت هنــر و تمــدن هخامنشــی بــه دنبــال شــناخت و عرضــه 

آن باشــیم.

 پوســتر نشســت علمــی- تخصصــی زبــان شناســی و باســتان شناســی
دوره هخامنشــی در تخــت جمشــید

سخنرانی دکتر حمید فدایی مدیر پایگاه تخت جمشید
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فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال چهارم/شامره ۱۳/زمستان ۱۳۹۸

ادوارد  پروفســور  ســخنرانیها،  دوم  بخــش  در 
قطعــه  موضــوع:  بــا  را  خــود  ســخنرانی  رونــگ 
فاناگوریــا:  از  باســتان  پارســی  کتیبــۀ  یــک  از  ای 
کــرد. آغــاز  تاریخــی  و  شناســی  کتیبــه  تفاســیر 

ایشــان بــا اشــاره بــه کاوش هیــات روســی در ســال 2016 در فاناگوریــا 
و کشــف کتیبــه ای شــش خطــی در ایــن منطقــه ادامــه داد: پژوهــش 
در خصــوص ایــن قطعــه از کتیبــه، اولیــن بارتوســط آقایــان نیکیتیــن و 
کوزنســتف بــا همــکاری ژان پیتــرو بازلــو از دانشــگاه ناپــل ایتالیاانجــام 

شد. 

ــن  ــک روی ای ــه گفت:ی ــن کتیب ــخصات ای ــوص مش ــگ در خص رون
ــدون نوشــته اســت. وی گفــت:  ــه ب ــه نوشــته دارد و پشــت کتیب کتیب
در گــزارش اولیــه گفتــه شــد کــه بخــش پشــتی کتیبــه صیقــل داده 
شــده و صــاف اســت و بنابرایــن ممکــن اســت یکــی از کتیبــه هــای 
داریــوش کبیــر در مصــر باشــد و در گــزارش دوم گفتنــد ایــن قطعــه 
ــه ای  ــه تک ــن قطع ــت و ای ــده اس ــته ش ــده و شکس ــل داده نش صیق
ــوده  ــان نب ــای یادم ــه ه ــزو کتیب ــاال ج ــه احتم ــت ک ــه ای اس از کتیب
اســت. ایشــان در پایــان ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه 
ایــن کتیبــه هیــچ نقــش برجســته ای بــه همــراه نــدارد در خصــوص 

ــه صحبــت کــرد. ــن کتیب ــات خــط ای جزیی

ــاد،  ــهیل دلش ــای س ــت آق ــن نشس ــوم ای ــخنران س س
مؤسســه  در  شناســی   زبــان  دکتــری  دانشــجوی 
ایرانشناســی دانشــگاه برلیــن بــود کــه ســخنرانی 
ــان و ســنگ تراشــان: نســخه  ــا موضــوع کاتب خــود را ب
ــه داد.  ــوش اول)DNa(” ادام ــگاه داری ــه آرام ــی کتیب بابل

ایشــان در بخــش اول ســخنرانی خــود بــا اشــاره بــه اســتفاده از ســنگ 
و گل بــه عنــوان ابــزار نوشــتاری گفــت: یکــی از مــوارد هنــر نوشــتن 
ــی  ــث م ــه باع ــر روی ســطح ســخت، ســنگ اســت ک ــا ب ــته ه نوش
ــه مســاله کســب مهــارت نوشــتن  ــت را ب ــر کتاب شــود قســمتی از هن
روی ســنگ اختصــاص دهنــد. دلشــاد در بخــش دیگــر ســخنرانی خــود 
دربــاره نحــوه شــکل گیــری کتیبــه هــای ســلطنتی توضیحاتــی ارائــه 

کــرد.

وی در ادامــه در مــورد نقــش کاتبــان ســلطنتی و مــورد اعتمــاد شــاه 
صحبــت کــرد و در مــورد کاتبــان ســنگتراش بــا مثالــی از نســخه بابلی 
ــوص  ــی در خص ــت توضیحات ــاه و در نهای ــتون در کرمانش ــه بیس کتیب
نســخه کتیبــه هــای ســنگی خشایارشــا در تخــت جمشــید کــه بــا نــام 
XPf شــناخته مــی شــوند ارائــه کــرد. ســهیل دلشــاد در ایــن خصــوص 
ــه دارای  ــن کتیب ــتان ای ــام 4 نســخه فارســی باس ــه تم ــح داد ک توضی
ــی اشــتباهات نگارشــی مشــترک هســتند،  ویژگیهــای مشــترک و حت
بنابرایــن هــر 4 نســخه ایــن سنگنوشــته توســط یــک نفــر نوشــته شــده 

است. 

ــاالی  ــتم در ب ــش رس ــای نق ــه ه ــه در خصــوص کتیب ــاد در ادام دلش
ــه کــه  ــا توضیــح ایــن نکت ــه کــرد. ســپس ب ــی ارائ آرامــگاه توضیحات
ــت،  ــه DNa اس ــی کتیب ــخه بابل ــر نس ــخنرانی ب ــن س ــز در ای تمرک
ــت  ــمت اس ــط دارد، دارای 2 قس ــه 36 خ ــن کتیب ــه ای ــح داد ک توضی
کــه قســمت اول 34 خــط دارد و دو خــط پایانــی بــا یــک فاصلــه از 36 
خــط، نوشــته شــده اســت. ایشــان در بخــش پایانــی ســخنرانی خــود 
ــای نگارشــی آن و  ــه و ویژگیه ــن کتیب ــه ای ــاره ترجم ــی درب توضیحات

ــه کــرد. ــر روی آن ارائ ــگارش و حکاکــی خطــوط ب نحــوه ن

      سخنرانی آقای سهیل دلشاد با موضوع:
    ”)DNa(کاتبان و سنگ تراشان:نسخه بابلی کتیبه آرامگاه داریوش اول 

ــک ــه ای از ی ــوع: قطع ــا موض ــگ ب ــور ادوارد رون ــخنرانی پروفس  س
ــی ــی و تاریخ ــه شناس ــیر کتیب ــا: تفاس ــتان از فاناگوری ــی باس ــۀ پارس کتیب
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فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال چهارم/شامره ۱۳/زمستان ۱۳۹۸

ــان  چهارمیــن ســخنران نشســت علمــی- تخصصــی زب
شناســی و باســتان شناســی دوره هخامنشــی مجموعــه 
میــراث جهانــی تخــت جمشــید کــه بــا همــکاری 
دانشــگاه فــدرال کازان روســیه در تاریــخ 3 اســفند 
مــاه 1398 در تخــت جمشــید برگــزار شــد، دکتــر علــی 
اســدی، سرپرســت کاوش آبراهــه هــای تخــت جمشــید 
و اســتادیار باســتان شناســی دانشــگاه هنــر شــیراز بــود.

وی در ســخنرانی خــود بــه بررســی نتایــج کاوشــهای باســتان شــناختی 
ــت.  ــید پرداخ ــت جمش ــای تخ ــه ه ــالهای 1391 و1393 در آبراه س
ــه  ــا ب ــاره شــبکه آبراهــه ه ــه ای درب ــان مقدم ــا بی ــدا ب ایشــان در ابت
تاریخچــه کاوش ایــن ســازه هــا پرداخــت از جملــه اینکــه بخــش های 
منتهــی بــه خروجــی ایــن شــبکه تــا یکــی دو دهــه اخیــر کاوش نشــده 
ــا 1384  ــود و البتــه ســر انجــام بیــن ســالهای 1382 ت ــده ب باقــی مان
کاوش گردیــد، ســپس از ســال 91 بــا هــدف ایجــاد یــک مســیر موقــت 
ــداد  ــگاه، کاوش در امت ــای تخت ــت آب از ســطح بناه ــرون رف ــرای ب ب
ــگاه  ــوب خــاوری تخت ــی خروجــی آبراهــه هــا کــه در گوشــه جن اصل

قــرار داشــت آغاز شــد.

ــت: در  ــه گف ــید در ادام ــت جمش ــای تخ ــه ه ــت کاوش آبراه سرپرس
ایــن کاوش کــه نزدیــک بــه چهارمــاه طــول کشــید، شــواهد جدیــدی 
ــید در دوره  ــت جمش ــگاه تخ ــی تخت ــدوده جنوب ــداز  مح ــم ان از چش
هخامنشــی حاصــل شــد. از جملــه چنــد آبــراه کوچــک و متوســط کــه 
ــر اســاس شــکل و جهــت آنهــا، امــکان بازســازی نســبی وضعیــت  ب

ــگاه را ایجــاد نمــود. ــی تخت ــواره جنوب محــدوده مجــاور دی

ایشــان تصریــح کــرد: بــه منظــور ادامــه دادن و تکمیــل فعالیــت هــای 
ــتان  ــز در تابس ــا  نی ــن کاوش ه ــل دوم ای ــل کاوش 1391 ، فص فص
ــکات جدیــدی  ــه  انجــام رســید کــه در  نهایــت جزییــات و ن 1393 ب
در ارتبــاط بــا نقشــه کلــی آبراهــه هــای ســاختمان خزانــه و همچنیــن 
ــت  ــه دس ــگاه ب ــی تخت ــواره جنوب ــاره دی ــدی درب ــای جدی ــی ه آگاه
ــل کاوش 1393  ــج فص ــن نتای ــه مهتری ــان از جمل ــدی در پای داد. اس
را شناســایی یــک خروجــی دیگــر آبراهــه هــا کــه تنهــا مختــص بــه 
بنــای خزانــه بــوده و همچنیــن بــه دســت آمــدن شــواهد تکمیلــی در 
مــورد وجــود یــک فضــای آبگیــر ماننــد در محــدوده جنوبــی تختــگاه 

تخــت جمشــید برشــمرد.

"نامهــای ایرانــی در فاناگوریــای کهــن موضــوع پنجمین 
ســخنرانی ایــن نشســت بــود کــه توســط دکتــر آرچیــل 

باالخوانتســف ارائــه گردیــد.

ــام پیــدا شــده آراتریــس و آرپاتریــس  ــه دو ن وی در ایــن ســخنرانی ب
اشــاره کــرد کــه بــا ریشــه ایرانــی بــر روی کتیبــه هــای فاناگوریــا حک 
شــده بودنــد و در نهایــت آنهــا را بــا مکانهایــی در افغانستان)افغانســتان 

امــروزی( و شــمال هنــد مطابقــت دادند. 

باالخوانتســف در بخــش دیگــر ایــن ســخنرانی در ارتبــاط بــا تغییــرات 
آوایــی و معنایــی نامهــای مذکــور از ناحیــه فاناگوریــا در شــمال دریــای 

ســیاه بــه منطقــه ایــران شــرقی نیــز اشــاره داشــت.

سخنرانی دکتر آراچیل باالخوانتسف با موضوع:
 نامهای ایرانی در فاناگوریای کهن

 ســخنرانی دکتــر علــی اســدی بــا موضــوع: بررســی نتایــج کاوشــهای
باســتان شــناختی ســالهای 1391 و1393 در آبراهــه هــای تخــت جمشــید
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   ســخنرانی وحیــد بارانــی بــا موضــوع: بررســی روشــمند شــواهد
 باســتان شناســی محوطــه هــای هخامنشــی دشــت مرودشــت

ــگاه  ــی پای ــتان شناس ــناس باس ــی کارش ــد باران وحی
ــم و  ــخنران شش ــید، س ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می
ــتان  ــی و باس ــان شناس ــی زب ــت تخصص ــی نشس پایان
شناســی دوره هخامنشــی پایــگاه میــراث جهانــی تخــت 
جمشــید بــود کــه بــه بررســی روشــمند شــواهد باســتان 
ــت  ــت مرودش ــی دش ــای هخامنش ــه ه ــی محوط شناس

ــت. پرداخ

ــی از  ــوان یک ــه عن ــارس ب ــه ای از ف ــر مقدم ــه ذک ــدا ب ــی در ابت باران
مهمتریــن اســتان هــای ایــران از لحــاظ مطالعــات باســتان شناســی و 
حــوزه رودخانــه کــر کــه دارای توالــی از دوران پارینــه ســنگی تــا دوران 

اســالمی اســت-، پرداخــت. 

وی در ادامــه بــه ارائــه توضیحاتــی در خصــوص پیشــینه ای از 
ــا شــکل گیــری پایــگاه میــراث جهانــی  مطالعــات باســتان شناســی ب
تخــت جمشــید در ضوابــط عرصــه و حریــم ایــن پایــگاه و مطالعــات 
هیــات مشــترک ایــران- ایتالیــا و فرانســه بــا توجــه بــه اهمیــت حریــم 

درجــه 1 تخــت جمشــید و شــهر پارســه پرداخــت.

ایشــان در ادامــه، گــزارش کوتاهــی از بررســی و تهیــه نقشــه باســتان 
ــای هخامنشــی  ــه محوطــه ه شناســی طــی دو فصــل گذشــته و ارائ
غــرب تخــت جمشــید کــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت ارائــه 

کــرد. 

کارشــناس باســتان شــناس پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید در 
ــا در دوران تاریخــی  ــتون ه ــه س ــیر تحــول پای ــی از س ــان گزارش پای
ــت  ــوفه دش ــیاء مکش ــات اش ــک اطالع ــت بان ــت و ثب ــت مرودش دش
مرودشــت و ارائــه کاملــی از شــکل گیــری و ســیر تحــول ایــن پایــه 
ــرای عالقــه منــدان تشــریح کــرد. ســتون هــا در دوران تاریخــی را ب

ی
ص

صا
خت

ا
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ــران  ــگری ای ــت گردش ــر صنع ــا ب ــروس کرون ــر وی تاثی

ــر از  ــد و ه ــر بوده  ان ــی بش ــی از زندگ ــواره جزئ ــا هم ویروس ه
ــه زندگــی انســانها وارد شــده و آنهــا را  ــد ب ــا نا  می جدی گاهــی ب
ــد. ورود  ــه کرده  ان ــدی مواج ــا ی جدی ــا و دغدغه ه ــا چالش ه ب
ــرات  ــران نیــز همچــون ســایر کشــورها اث ــه ای ــا ب ویــروس کرون
ــی  ــز از آن ب ــت گردشــگری نی ــه صنع ــا خــود آورده ک ــی ب منف
ــای  ــدود حوزه ه ــی از مع ــگری یک ــت. گردش ــده اس ــر نمان تاثی
ــور  ــس جمه ــای رئی ــس از تحریم ه ــه پ ــود ک ــران ب ــاد ای اقتص
آمریــکا )دونالــد ترامــپ( علیــه آن کشــور پــس از خــروج امریــکا 
ــون  ــال، اکن ــن ح ــا ای ــت. ب ــدیدی نداش ــقوط ش ــام س از برج
ــران  ــار بح ــز دچ ــت نی ــن صنع ــران ای ــا در ای ــی کرون ــا پاندم ب
ــران  ــه ای ــا ب ــروس کرون ــش از ورود وی ــه پی ــت. اگرچ ــده اس ش
افزایــش قیمــت ســوخت، تــرور ســردار ســلیمانی و ســاقط شــدن 
هواپیمــای اوکراینــی بــه صنعــت گردشــگری ایــران ضربــه زد امــا 
اکنــون بــا گســترش شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران ایــن صنعت 
ــی  ــی م ــه نوع ــت و ب ــده اس ــران ش ــار بح ــش دچ ــش از پی بی
ــران صنعــت  ــا در جهــان و ای ــوان گفــت شــیوع بیمــاری کرون ت

ــرد.  ــی ک ــه فن گردشــگری کشــورمان را ضرب

ــران و  ــه ای ــا ب ــروس کرون ــه ورود وی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
همزمانــی اش بــا تعطیــات نــوروز درآمــد گردشــگری ایــران در 
ــاله  ــه هرس ــرا ک ــاند چ ــی رس ــه خاموش ــه مرحل ــام را ب ــن ای ای
کشــورمان در تعطیــات نــوروز پذیــرای تعــداد زیــادی گردشــگر 
داخلــی و خارجــی بــود امــا امســال بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا 
نــه تنهــا ســفرهای خارجــی بلکــه حتــی ســفرهای داخلــی هــم 
ــک کاری خــود را از دســت  ــو شــد و بســیاری از مشــاغل پی لغ

داده و متضــرر شــدند. 

ــرار  ــده ق ــام ش ــای انج ــا و برنامه ریزی ه ــش بینی ه ــاس پی براس
ــزا  ــی، چــون حــذف وی ــا اجــرای اقدامات ــود در ســال 1399 ب ب
ــازه،  ــر بازارهــای هــدف ت ــز ب ــی و تمرک ــرای گردشــگران چین ب
ــه 10 میلیــون  ــه کشــور ب تعــداد گردشــگران خارجــی ورودی ب
ــی  ــر تشــکل های مل ــه دبی ــی اســت ک ــن در حال ــر برســد. ای نف
ــط در  ــا فق ــروس کرون ــرد: وی ــام ک گردشــگری در ســخنانی اع
دو مــاه اســفند و فروردیــن، ۵300 میلیــارد تومــان خســارت بــه 
صنعــت گردشــگری وارد کــرده اســت. بــه گــزارش ایســنا بــه نقل 
از روابــط عمومــی جامعــه هتلــداران ایــران، جمشــید حمــزه زاده 

کــه بــه نمایندگــی از تشــکل های گردشــگری در نشســت 
نماینــدگان و فعــاالن بخــش خصوصــی بــا رییس جمهــور حضــور 
ــه گردشــگری از ســال  ــی ک ــه بحران های داشــت، در ســخنانی ب
98 تــا کنــون بــا آن روبــه رو شــده اســت، اشــاره کــرد و افــزود: 
ــای  ــان تعطیلی ه ــه در جری ــود ک ــی ب ــا صنعت ــگری تنه گردش
ــا آســیب صددرصــدی دیــد و حــدود ۵300 میلیــارد  دوره کرون
ــد. او  ــرر ش ــن متض ــفند و فروردی ــای اس ــط در ماه ه ــان فق توم
ــه 240  ــی وارد شــده اســت ک ــه صنعت ــن ضــرر ب ــه داد: ای ادام
هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و ۵۵0 هــزار نفــر غیرمســتقیم 

ــد. ــه کارن در آن مشــغول ب

ــر  وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی پیش ت
طــی یــک بــرآورد کلــی میــزان خســارت ناشــی از شــیوع ویروس 
کرونــا را بــه ســه بخــش میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی، 3800 میلیــارد تومــان اعــام کــرده بــود. در ایــن بیــن 
دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری از آغــاز شــیوع ویــروس 
کرونــا تــا بــه امــروز هــزار و 203 میلیــارد و 300 میلیــون تومان، 
تأسیســات گردشــگری هــزار و 800 میلیــارد تومــان، راهنمایــان 
گردشــگری 12۶ میلیــارد تومــان و مؤسســات و مراکــز آموزشــی 
گردشــگری 49 میلیــارد تومــان خســارت دیده اند.گفتنــی اســت 
ــه  ــل خســارت وارده ب ــزارش حداق ــن گ ــه شــده در ای ــار ارائ آم
ــاره  ــر، اج ــه کارگ ــن هزین ــا درنظــر گرفت ــت گردشــگری ب صنع
مــکان، تورهــای کنســلی و بیــکاری راهنمایــان گردشــگری 

اســت.

ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــان وزی ــر مونس ــه علی اصغ ــن رابط در همی
صنایــع دســتی و گردشــگری ایــران عصر سه شــنبه ۵ فروردیــن 
ــری« از  ــوی خب ــده »گفت و گ ــه زن ــور در برنام ــا حض 1399 ب
ــه  ــن وزارتخان ــات ای ــن اقدام ــریح مهم تری ــه تش ــر، ب ــبکه خب ش
در هــر ســه حــوزه ماموریت هــای تخصصــی در ســال گذشــته و 
برنامه ریزی هــا بــرای ایــن ســه حــوزه در ســال جدیــد پرداخــت.

او در ابتــدای صحبت هــای خــود و در پاســخ بــه ســئوال مجــری 
برنامــه در خصــوص تاثیــر کرونــا بــر صنعــت گردشــگری گفــت: 
»شــیوع کرونــا بــه صنعــت گردشــگری آســیب هایی را وارد 
ــروس  ــن وی ــای اول شــیوع ای ــان روزه ــا از هم ــرده اســت؛ ام ک
ــز  ــا و نی ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل ــو س ــه عض ــی ک از آن جای
رئیــس کمیتــه گردشــگری و فضاهــای ورزشــی ایــن ســتاد بــودم 
ــاز  ــت آغ ــن صنع ــه ای ــی ب ــیب حداقل ــرای آس ــا ب برنامه ریزی ه

شــد«.

ب
زتا

با

گردآورنده: مهرناز بردبار
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و  دســتورالعمل  ابتــدا  همــان  »در  گفــت:  مونســان  دکتــر 
پروتکل هایــی را بــرای واحدهــای اقامتــی سراســر کشــور صــادر 
کردیــم، برنامه هــای نــوروزی لغــو شــد و موضــوع رعایــت مســائل 
ــن  ــارت ای ــت نظ ــن تح ــا و اماک ــام محیط ه ــتی در تم بهداش

ــت«. ــرار گرف ــتور کار ق ــدی در دس ــور ج ــه به ط وزارتخان

او ادامــه داد: »یکــی از مســائلی کــه از همــان روزهــای ابتــدای 
شــیوع کرونــا بــا آن روبــه رو شــدیم مراجعــه مــردم بــرای لغــو 
ــد  ــرده بودن ــل رزرو ک ــه از قب ــود ک ــی ب ــا اقامت ــت و ی ــور، بلی ت
کــه از آن هــا خواســتیم بــه جــای لغــو ایــن رزروهــا، زمــان ســفر 
ــد و خوشــبختانه  ــل کنن ــا منتق ــار کرون ــد از مه ــه بع خــود را ب
ــول  ــن ق ــم و ای ــردم بودی ــای بســیار خــوب م شــاهد همکاری ه
ــا  ــه هم وطنــان عزیــز می دهیــم کــه بعــد از مهــار کرون را نیــز ب
ــدون افزایــش قیمــت در  ــا اقامــت آن هــا ب ــور و ی رزرو بلیــت، ت

زمــان مناســب اعمــال شــود«.

ادامــه  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
داد: »از دو ســال پیــش در حــوزه گردشــگری شــاهد یــک 
ــم، در  رشــد بســیار خــوب در جــذب گردشــگران خارجــی بودی
ســال 9۶، تعــداد 4میلیــون و ۶00 هــزار گردشــگر خارجــی، در 
ــه  ــر و در 11 ماه ــزار نف ــون و 800 ه ــداد 7 میلی ــال 97، تع س
ــزار گردشــگر خارجــی وارد  ــون و 700 ه ســال گذشــته 8 میلی
ــرای جــذب 10  کشــور شــدند کــه البتــه برنامه ریزی هــای مــا ب
میلیــون گردشــگر بــود امــا شــیوع ویــروس کرونــا باعــث شــد تــا 
بــه صــورت موقــت شــاهد توقــف ورود گردشــگران خارجــی بــه 

کشــور باشــیم.«.

ــی اســت کــه حجــم ســرمایه گذاری  ــن در حال او ادامــه داد: »ای
در حــوزه گردشــگری نیــز بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت بــه 
گونــه ای کــه شــاهد ســرمایه گذاری 200 هــزار میلیــارد تومانــی 
در صنعــت گردشــگری هســتیم و در حــال حاضــر ۵00 هتــل در 
کشــور در حــال احــداث اســت کــه بخشــی از آن هــا هتل هــای 

۵ ســتاره هســتند«.

دکتــر مونســان گفــت: »تعــداد بوم گردی هــا نیــز از 400 واحــد 
ــیده  ــد رس ــزار واح ــه 2ه ــال حاضــر ب ــش در ح ــال پی در دو س
ــا  ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای اس
قصــد داشــتیم تــا پایــان دولــت دوازدهــم بــه ایــن عــدد دســت 

پیــدا کنیــم«.

ــاختی  ــی و زیرس ــات عمران ــن اقدام ــار ای ــه داد: »در کن او ادام
ــند  ــن س ــگری، تدوی ــوزه گردش ــم در ح ــات مه ــی از اقدام یک
جامــع گردشــگری اســت؛ ایــن ســند بــه زودی از ســوی دولــت 
تصویــب می شــود. ایــن مــژده را هــم بــه مــردم عزیزمــان بایــد 
ــکاری  ــا هم ــز ب ــگری نی ــی گردش ــدام مل ــه اق ــه برنام ــم ک بده
یونســکو و ســازمان جهانــی گردشــگری در حــال تدویــن اســت و 

ــد شــد«. ــی خواه در ســال 1399 نهای

در پایــان بایــد گفــت اگرچــه شــیوع ایــن ویــروس یــک مســاله 
ــرده و  ــر ک ــان را درگی ــورهای جه ــه کش ــت و هم ــی اس جهان
ــورهای  ــرای کش ــادی ب ــر اقتص ــی از نظ ــیار منف ــای بس پیامده
مختلــف دنیــا داشــته اســت، امــا نمی تــوان ایــن موضــوع 
ــه  ــرای حادث ــا، ماج ــروس کرون ــی وی ــه پاندم ــرد ک ــکار ک را ان
هواپیمــای اوکراینــی و بســیاری از موضوعــات اخیــر دیگــر، اثرات 
نامطلوبــی بــر صنعــت گردشــگری کشــور باقــی گذاشــته اســت و 
بــه نوعــی صنعــت گردشــگری ایــران را بــه حــال اغمــا درآورده 
ــخص  ــه مش ــه اگرچ ــت ک ــن اس ــت ای ــلم اس ــه مس ــت. آنچ اس
ــاز می گــردد  ــت عــادی ب ــه حال ــی وضعیــت، ب نیســت چــه زمان
امــا بــه یقیــن بــا مــرور زمــان ایــن موضوعــات هــم مرتفــع شــده 
ــت،  ــد گرف ــر جــان خواه ــار دیگ ــران ب ــت گردشــگری ای و صنع
امــا اخبــاری کــه باعــث نگرانــی بیشــر دولــت هــا شــده اســت و 
ــن اســت  ــد، ای ــر آن تاکیــد دارن ــادی از کارشناســان ب جمــع زی
کــه تاثیــر ویــروس کرونــا بــر صنعــت گردشــگری ممکــن اســت 
ــا همــه  ــن زودی ه ــه ای ــد و شــاید ب ــه یاب ــا ســال 2021 ادام ت

ــادی خــودش برنگــردد.  ــه روال ع ــز ب چی

ب
زتا

با
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حمیــد فدایــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: بــا احــداث یــک حلقه 
چــاه عمیــق در نزدیکــی جنــگل پردیــس، آبیــاری درختــان در 

ســال جــاری آغــاز شــد.

وی ادامــه داد: پایــگاه تخــت جمشــید توانســته اســت بــا هزینــه 
ــال، جنــگل را ســاماندهی و  ــون ری ــر یــک صــد میلی ــغ ب ای بال
پاکنــی کنــد. ایــن عمــل نــه تنهــا موجــب رویــش دوبــاره ریشــه 
ــان شــده بلکــه باعــث از بیــن رفتــن علــف هــای هــرز و  درخت

مانــع از آتــش ســوزی در ســال آتــی خواهــد شــد.

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید در پایــان خاطــر 
نشــان کــرد: تــا کنــون ایــن پایــگاه توانســته میــزان 30 هکتــار 
از اراضــی جنــگل را ســاماندهی کنــد، همچنیــن برابــر بــا برنامــه 
ــام  ــه انج ــز در ادام ــاری نی ــای آبی ــیر ه ــای مس ــدی احی زمانبن

خواهــد شــد.

ــید از  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
ــر داد ــس خب ــان پردی ــاری درخت ــی و آبی پاکن

اد
ید

رو
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مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید در اینبــاره گفــت: 
درختــان کهنســال موجــود در محوطــه ایــن مجموعــه تاریخــی 
ــا  ــر اثرخشکســالی و آفت زدگــی دچــار آســیب شــده اند ب ــه ب ک

ــوند. ــن می ش ــوان جایگزی ــای ج نهال ه
حمیــد فدایــی، یکشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت: 
تعــدادی از درختــان اطــراف محوطــه جهانــی تخت جمشــید در 
ــده اند  ــک ش ــت خش ــالی و آف ــر خشکس ــر اث ــر ب ــال های اخی س
ــان  ــن درخت ــای ای ــه ج ــه ب ــه شــد ک ــن گرفت ــر ای ــم ب و تصمی

خشــک شــده، نهــال جدیــد کاشــته شــود.
وی اضافــه کــرد: حــدود 100 اصلــه درخــت در ســال های 
ــک  ــه خش ــن منطق ــت در ای ــالی و آف ــی خشکس ــته در پ گذش
ــون فصــل کاشــت درخــت  ــه اینکــه اکن ــا توجــه ب ــه ب شــده ک
اســت، ایــن درختــان بــا نهال هــای درخــت کاج جایگزیــن شــده 

اســت.

کاشت کاج های جوان

فدایــی ادامــه داد: حــدود ۵0 ســال پیش چنــد ده هکتــار درخت 
کاج در اطــراف محوطــه بنــای جهانــی تخــت جمشــید و قســمت 
ــی از  ــه بخش های ــراث تاریخــی کاشــته شــده ک ــن می ورودی ای
ــی  ــراث فرهنگ ــرل می ــف از کنت ــان در دوران مختل ــن درخت ای
ــرار  ــر ق ــای دیگ ــتگاه ها و نهاده ــار دس ــده و در اختی ــارج ش خ

گرفتــه اســت.
ــرد:  ــان ک ــید بی ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
تعــدای از ایــن درختــان دچــار کهنســالی شــده و همچنیــن در 
ســال های گذشــته بــه دلیــل عــدم رســیدگی اصولــی بــه تمــام 
ایــن درختــان، برخــی از آنهــا بــه ســبب کــم آبــی و بیمــاری و 

ــت. ــده اس ــک ش ــانی، خش ــیب های انس ــن آس همچنی
ــن  ــار از ای وی گفــت: ظــرف 2 ســال گذشــته بیــش از ۵0 هکت
اراضــی کــه اتفاقــا بیشــترین درختــان خشــک را در خــود جــای 
ــا پیگیری هــای حقوقــی وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع  داده ب
دســتی و گردشــگری و  اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان فــارس 
و پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید تحــت تملــک میــراث 
فرهنگــی درآمــده و رســیدگی بــه درختــان، آبیــاری بــه موقــع 
ــا درختــان جــوان چنــد  و جایگزیــن کــردن درختــان خشــک ب
ــید  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــتور کار پای ــاله در دس س

قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــدگان، گردشــگران ب ــه بازدیدکنن ــرد: از هم ــد ک ــی تاکی فدای
ویــژه اهالــی شهرســتان مرودشــت درخواســت می کنیــم ضمــن 
ــه  ــن پهن ــی در ای ــت محیط ــتی و زیس ــول بهداش ــت اص رعای
ســبز و زیبــا، از روشــن کــردن آتــش، ریختــن زبالــه و هرگونــه 
ــد  ــه ایــن درختــان زیبــا و کهنســال آســیب بزن فعالیتــی کــه ب
جــدا خــودداری کننــد و مجموعــه جهانــی تخــت جمشــید را در 

ــاری دهنــد. ــن فضــای ســبز ی بهســازی ای

ــال  ــان کهنس ــن درخت ــوان جایگزی ــای ج نهال ه
ــود ــید می ش ــت جمش ــه تخ محوط

ــن  ــازی بی ــای مج ــی در فض ــر، کلیپ ــای اخی ــت: در ماهه ــی نوش پ
ــر اینکــه عــده ای در  ــه اشــتراک گذاشــته شــد، مبنــی ب ــران ب کارب
ــن  ــتند، راوی ای ــید هس ــت جمش ــراف تخ ــان اط ــع درخت ــال قط ح
فیلــم در ایــن کلیــپ از عمــوم مــردم درخواســت کــرده کــه بــا بــه 
اشــتراک گذاشــتن آن، دلیــل ایــن کار را از مســووالن جویــا شــوند!

اد
ید

رو
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ســاماندهی مســیر بازدیــد توســط شــن گــرد گوشــه، مشــکالتی نظیــر 
ــرای بازدیدکننــدگان  حرکــت شــن و قرارگیــری در مســیر پلــکان را ب
مجموعــه تخــت جمشــید بــه وجــود آورده بــود. مشــکالتی کــه مانــع 
حرکــت راحــت در مســیر و آســیب بــه آثــار ســنگی پلــکان می شــد. از 
ایــن رو دفتــر فنــی تخــت جمشــید بــا طراحــی و نصــب شاســی چوبــی 
ــت  ــا در موقعی ــت آن ه ــن شــن ها و تثبی ــع حرکــت ای ــکان مان ــه پل لب

خــود گردیــد.

اد
ید

رو

تصاویری از ساماندهی چوب فرش های پلکان ورودی تخت جمشید

خارج کردن پلکان شمالی آپادانا از مسیر بازدید

بــه دلیــل فرســایش حاصــل از بازدیــد گردشــگران و همچنیــن 
ــا  آســیب هایی کــه بــرای آثــار دیــواره پلــکان بــه وجــود آمــده بــود ب
نصــب پلــکان موقــت در ضلــع شــمال غربــی کاخ آپادانــا، مســیر بازدید 
از پلــکان اصلــی کاخ تغییــر کــرد. نصــب ایــن پلــکان اقدامی اساســی و 
مهــم در جهــت حفــظ و نگهــداری پلــکان شــمالی کاخ آپادانــا اســت. با 
اجــرای ایــن پلــکان موقــت، پلــکان اصلــی کاخ از فرســایش و تخریــب 

حاصــل از بازدیــد در امــان خواهــد مانــد.

تصاویری از نصب پلکان موقت کاخ آپادانا

شاسی کشی چوبی اطراف پلکان اصلی تخت جمشید

تصویری نهایی از طبقات پس از ساماندهی
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اد
ید

رو

تصویری از نصب پلکان موقت کاخ آپادانا

ــه  ــا ب ــال آن ه ــت و انتق ــت مرودش ــت آمده در دش ــار به دس ــدد آث تع
تخــت جمشــید نیازمنــد محلــی مناســب جهــت نگهــداری و از طرفــی 
دسترســی راحــت پژوهشــگران جهــت اســتفاده و پژوهــش مــی 
ــده  ــزی نگهدارن ــا طراحــی و ســاخت قفســه های فل ــن رو ب باشــد. ازای
ــا در  ــع و نصــب آن ه ــر مترمرب ــرم ب ــا وزن 500 کیلوگ ــار ســنگی ت آث
تاقی هــای جنــب مــوزه  تخــت جمشــید آرشــیو مــورد نظــر ســاماندهی 

ــد. گردی

                                                           تصویری از کارگران فنی در حال جابجایی قفسه های نگهدارنده

تصویری نهایی از طبقات پس از ساماندهی

ساماندهی آب های سطحی ایوان شرقی کاخ آپادانا در تخت جمشید

بــا از بیــن رفتــن ســقف کاخ هــا در طــی ســالیان متمــادی و درنتیجــه 
برهــم خــوردن نظــم دفــع آب هــای ســطحی از نــاودان و نهایتــًا وارد 
شــدن بــه آبراهه هــای ســنگی صفــه مشــکالتی بــرای محوطــه تخــت 
جمشــید بــه وجــود آمــده بــود. بــه همیــن منظــور گروه هــای مختلــف 
ــالش  ــر ت ــالیان اخی ــول س ــید در ط ــت جمش ــه تخ ــال در مجموع فع
هــای بســیاری در شــیوه دفــع آب نمودنــد. یکــی از ایــن نقــاط، ایــوان 
شــرقی کاخ آپادانــا اســت کــه در جهــت حفاظــت هرچــه بیشــتر آثــار 
پشــت پلــکان از رطوبــت و رطوبــت گیــری پشــت پلــکان ایجــاد شــده 
اســت. امــا قرارگیــری ســقف آن در تــراز پاییــن تــر از ســطح کــف کاخ 
منجــر بــه حرکــت آبهــای ســطحی بــه دریچــه جابجایــی هــوا و نهایتــا 
ــکالت  ــروز مش ــث ب ــود باع ــه خ ــده ک ــر ش ــت گی ــه رطوب ورود آب ب
حفاظتــی دیگــری مــی شــد. از ایــن رو رفــع ایــن مشــکل در دســتور 
ــرو  ــکاری کارگ ــا هم ــای الزم ب ــت مشــاوره و طراحــی ه کار قرارگرف
هــای مرتبــط پایــگاه انجــام شــد. مدیریــت ایــن پــروژه را دکتــر حمیــد 
ــای  ــئولیت کارگاه را آق ــید و مس ــت جمش ــگاه تخ ــر پای ــی مدی فدای
ابــوذر دهقانــی بــر عهــده گرفــت. بــا همــکاری گــروه هــای باســتان 
شناســی و حفاظــت و مرمــت منهــول هــای جدیــدی در قســمت هــای 
کاوش شــده ایجــاد شــد و توســط لولــه پلــی اتیلــن بــا دریچــه هــای 
ــه آبهــای ســطحی حاصــل  بازدیــد در چنــد نقطــه مســیر حرکــت لول
از بارندگــی بــه آبراهــه منتقــل شــد. در نهایــت بــا اقدامــات بــه عمــل 
آمــده مشــکل دفــع آب و رطوبــت حاصــل از آن و همچنیــن مشــکالت 

نمایی  از شیب بندی ایوان شرقی کاخ آپاداناحرکــت آب در مســیر بازدیــد در ایــن محــل پایــان یافــت.

ساخت و نصب قفسه های نگهدارنده آثار ثبتی دشت مرودشت
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اد
ید

رو

مرمت دیواره آبراهه آسیب دیده کاخ آپادانا

ــا، آب  ــع آبهــای ســطحی در بخشــی از کاخ آپادان ــل عــدم دف ــه دلی ب
بــاران انباشــت شــده در ســطح ایــن کاخ و بــاز شــدن راه نفــوذ آب بــه 
صــورت طبیعــی و از نقطــه محــل هایــی کــه کمتریــن ارتفــاع آبراهــه 
تــا ســطح کاخ را داشــت منجــر بــه تخریــب دیــواره آبراهــه زیریــن و 
جــاری شــدن در ســطح آبراهــه شــده بــود و در پــی آن آســیب هایــی 
نظیــر شــوره زدگــی و فرســایش در دیــواره آبراهــه را بــه دنبال داشــت. 
ایــن آســیب هــا بــا هــر بــارش بــاران بیشــتر و جــدی تــر مــی شــد از 
ایــن رو در اقدامــی حفاظتــی و مرمتــی کارگروههــای فعــال در بخــش 
ســاماندهی آبهــای ســطحی کاخ آپادانــا، اقــدام بــه مرمــت دیــواره فــرو 
ریختــه کردنــد و در حیــن مرمــت بــا لولــه گــذاری در ایــن نقطــه آب را 
بــه شــیوه صحیــح و ســاماندهی شــده بــه آبراهــه انتقــال دادنــد تــا در 

نهایــت مانــع از تخریــب مســیر حرکــت آب در آینــده شــود.                                                                                               

                                                                      تصویری از انجام مرمت دیواره آبرهه کاخ آپادانا

                                                                      تصویری از انجام مرمت دیواره آبرهه کاخ آپادانا

ساماندهی منهول های موجود در کاخ آپادانا

ــه دلیــل دفــع نشــدن  ــه محل هایــی اســت کــه ب ــا ازجمل ــاالر آپادان ت
آب بــاران در ســطح و آبراهه هــای زیــر آن دچــار مشــکالت گوناگونــی 
ــا بازدیدهــای میدانــی و بررســی های صــورت گرفتــه  ــود. ازایــن رو ب ب
ســاماندهی  بخــش  در  فعــال  کارگروه هــای  تــالش  از  حاصــل 
ــی و  ــد فدای ــر حمی ــت دکت ــا مدیری ــا ب ــطحی کاخ آپادان ــای س آب ه
مســئولیت کارگاهــی آقــای ابــوذر دهقانــی از کارشناســان دفتــر فنــی 
ــا همــکاری کارگــروه حفاظــت و مرمــت منهــول هــای موجــود و  و ب
ــد و در  ــا گردی ــایی و احی ــا شناس ــطح کاخ آپادان ــتفاده  نشــده در س اس
ــتفاده  ــی مورداس ــاط کمک ــوان نق ــدی به عن ــیب بن ــت ش ــت جه نهای

ــد. ــرار گرفتن ق

تصویری از منهول دوره هخامنشی از نمای نزدیک

ــاز کــردن و پاکســازی منهــول هــای  گــروه فنــی و مرمــت گــران در حــال ب
مســدود شــده
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                                                                      تصویری از انجام مرمت دیواره آبرهه کاخ آپادانا

                                                                      تصویری از انجام مرمت دیواره آبرهه کاخ آپادانا

اد
ید

رو

شیب بندی در بخش شمالی کاخ آپادانا و انجام حفاظت های 
اضطراری

آپادانــا در بخــش شــمالی  از کاخ  به دســت آمده  آثــار  قرارگیــری 
ــدت، ســبب  ــاران در درازم کاخ و مســدود شــدن مســیر حرکــت آب ب
ــواره و ســنگ ها و  ــتر دی ــدی در آس ــان و آســیب های ج ــش گیاه روی
ــر بخــش شــمالی  ــراز ارتفاعــی پایین ت نقش هــای حجــاری شــده در ت
ــا  ــاماندهی ب ــت و س ــروه حفاظ ــن رو کارگ ــود. ازای ــده ب ــا ش کاخ آپادان
انتقــال ایــن آثــار بــه بخــش آرشــیو پایــگاه و ســبک تر کــردن محــل 
بــه لحــاظ خــاک انباشته شــده و انجــام شــیب بنــدی، در دفــع رطوبــت 

ــا اقــدام کــرد. ایــن بخــش از کاخ آپادان

نمایی از اتمام کار پس از عملیات شیب بندی در بخش شمال شرقی آپادانا

تهدیــد ویــروس کرونــا فرصتــی جهــت ســاماندهی 
و تصحیــح زیرســاخت هــای گردشــگری در مجموعــه 

هــای تخــت جمشــید، نقــش رســتم و نقــش رجــب

ــانه  ــک رس ــر ی ــه تیت ــل آن ب ــا و تبدی ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ب
ــی اماکــن تاریخــی و فرهنگــی، فرصــت  ــن تعطیل ــا و همچنی ه
ــطه  ــه واس ــه ب ــی ک ــه های ــا مجموع ــد ت ــاد گردی ــبی ایج مناس
حجــم گســترده گردشــگران امــکان ســاماندهی همــه بخشــهای 
مجموعــه برایشــان مســیر نیســت فعالیــت هــای خــود را آغــاز 

ــد. نماین

ــی تخــت  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی مدی ــد فدای ــه حمی بنابرگفت
جمشــید بــا   شــیوع ویــروس کرونــا واحد هــای فنــی و حفاظــت 
ــتم   ــش رس ــید و  نق ــت جمش ــای تخ ــه ه ــت در مجموع و مرم

فرصــت را مغتنــم شــمرده و بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
بخــش عمــده ای از فعالیتهــای مرتبــط بــا  حفاظــت و مرمــت، 
ســاماندهی و تصحیــح زیرســاخت هــای گردشــگری را کــه 
ــه  ــال ب ــادی س ــای ع ــام آن در روزه ــکان انج ــن ام ــش از ای پی
ــود،  ــت مواجــه ب ــا محدودی ــل تراکــم حضــور گردشــگران ب دلی

بــه خوبــی اجــرا نمودنــد.

در همیــن بــاره مصطفــی رخشــنده خــو مدیــر داخلــی مجموعــه 
نقــش رســتم نیــز افــزود: از جملــه فعالیــت هــای ایــن مجموعــه 
هــا طراحــی، ســاخت و نصــب اتاقــک یــگان حفاظــت اســت کــه 
ایــن اتاقــک هــا متناســب بــا نیازهــای حفاظتــی مجموعــه  اجــرا 
و مجهــز بــه سیســتم هــای کنترلــی گردیــد. وی ادامــه  داد عــدم 
شــیب بنــدی محوطــه نقــش رســتم در ماههــای پــر بــارش باعث 
آب گرفتگــی محوطــه نقــش رســتم حــول کعبــه زرتشــت شــده 
بــود و ایــن مســئله نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت. همچنیــن 
تابلوهــای راهنمــای گردشــگری محوطــه ناقــص بــود و اطاعــات 
ــا  جامعــی را در اختیــار بازدیــد کننــدگان قــرار نمــی داد لــذا ب
ــش و  ــا ویرای ــن تابلوه ــره مت ــان خب ــتان شناس ــتفاده از باس اس

تابلوهــا طراحــی و نصــب گردیدنــد.

ــی  ــای معرف ــا، تابلوه ــق ه ــم آالچی ــزود: ترمی رخشــنده خــو اف
جانبــی مجموعــه هــا، تصحیــح مســیر بــرق کشــی، بوتــه زنــی 
و ســاماندهی مجتمــع خدمــات رفاهــی از جملــه فعالیــت هایــی 
اســت کــه توســط کارگــروه دفتــر فنــی مجموعــه صــورت گرفته 
و مجموعــه هــای ذکــر شــده آمادگــی اســتقبال از گردشــگران 

را دارد.

اصاح و ترمیم کف پوش های چوبی مسیر بازدید
 ضلع شمالی کاخ آپادانا تخت جمشید

ویرایش و نصب تابلوهای گردشگری محوطه نقش رستم

انجــام شــیب بنــدی محوطــه مجــاور کعبــه زرتشــت در نقــش 
ــه منظــور هدایــت و دفــع بهتــر آبهــای ســطحی رســتم ب



14

فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال چهارم/شامره ۱۳/زمستان ۱۳۹۸

ــده  ــه پرون ــب ب ــش رج ــتم و نق ــش رس ــت نق 1پیوس

ــکو ــید در یونس ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می

یاسر جوادی با همکاری گروه دفتر فنی نقش رستم

تخــت جمشــید یکــی از پــرآوازه تریــن و برجســته تریــن 
محوطــه هــای باســتانی ایــران و نشــان دهنــده شــکوه امپراتوری 
ــل  ــراه چغازنبی ــه هم ــال13۵8 ب ــه در س ــت ک ــیان اس هخامنش
ــای  ــوان نخســتین محوطــه ه ــه عن ــان و ب ــدان نقــش جه و می
ــه  ــکو ب ــی یونس ــار جهان ــت آث ــران در فهرس ــی ای ــت جهان ثب
ثبــت رســید. پــس از ســال 13۵8 رونــد ثبــت میــراث فرهنگــی 
ــگ  ــوع جن ــه وق ــون از جمل ــل گوناگ ــه دالی ــران ب ــی ای و طبیع

ــف شــد. ــی متوق ــدت طوالن ــرای م ب
بــا ســرعت گرفتــن پیشــرفت تکنولــوژی و ابــزار ارتبــاط جمعــی 
نیــاز بــه ثبــت آثــار تاریخــی بــرای معرفــی تاریــخ و تمــدن ایــران 
ضــرورت یافــت، بــه طــوری کــه از ســال 1382 تــا بــه امــروز 24 
ــت  ــت فهرس ــران در لیس ــی از ای ــی و طبیع ــراث فرهنگ ــر می اث

جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت.
پیوســت)Extention( نقــش رســتم و نقــش رجــب بــه پرونــده 
ــار  ــر ثبــت آث ــه دفت ــی تخــت جمشــید اولیــن تجرب ثبــت جهان
بــه عنــوان گســترش یــک پرونــده از آثــار ایــران اســت، چراکــه 
ــری  ــار در حــد فاصــل 4 کیلومت ــان آث ــدی ناگسســتنی می پیون
تخــت جمشــید، نقــش رجــب و نقــش رســتم وجــود دارد کــه 

توجیــه کننــده ایــن اقــدام خواهــد بــود. 
مســتندنگاری دقیــق محیــط بــا ابزارهایــی همچــون اســکن 
لیــزر، آســیب شناســی و آســیب نــگاری تخصصــی، پژوهش 
ــظ  ــا و حف ــای باســتان شناســی، ســاماندهی محوطــه ه ه
حریــم از جملــه فعالیــت هایــی اســت کــه در ایــن پرونــده 
بــا دیــد ویــژه و بــر مبنــای اســتانداردها و ضوابــط ســازمان 

میــراث جهانــی بــدان توجــه شــده اســت. 

ــر در فهرســت  ــک اث ــت ی ــرد، ثب ــد خاطرنشــان ک ــان بای در پای
میــراث جهانــی ســبب می شــود عــاوه بــر محافظــت و نگهــداری 
و معرفــی ارزش هــای آن بــه جهانیــان بــه عنــوان هــدف اصلــی، 
ــه  واســطه  ــرای مقصــد محســوب شــود کــه ب نوعــی تبلیغــات ب
ــد.  ــز افزایــش می یاب آن فعالیت هــای گردشــگری در محوطــه نی
ــزی و  ــی برنامه ری ــه خوب ــای گردشــگری ب ــه فعالیت ه ــی ک زمان
ــرای  ــی را ب ــی مهم ــع مال ــد مناب ــوند، می توانن ــازمان دهی ش س
ــا  ــد. ب ــان آورن ــه ارمغ ــی ب ــاد محل ــرای اقتص ــز ب ــه و نی محوط
ســرریز شــدن گردشــگران بــرای بازدیــد از یــک اثــر کــه ثبــت 
میــراث جهانــی شــده ممکــن اســت زیرســاخت های مقصــد نیــز 

  ۱: Extention   

در ابعــاد اقامتــی، پذیرایــی، ارتباطــی و جــاده ای و حمــل و نقــل 
ــای کوچــک و  ــد و کســب وکاره ــود یاب ــی بهب ــا هوای ــی ی زمین
بــزرگ محلــی مرتبــط بــا خدمــات گردشــگری بــه ایــن واســطه 

شــکل گیــرد و افزایــش اشــتغال را بــه همــراه داشــته باشــد.

از ایــن طریــق می تــوان امیــدوار بــود بــا توزیــع درآمــد، بهبــود 
ــتی  ــادی و بهداش ــای اقتص ــد در جنبه ه ــی مقص ــت زندگ کیفی
ــی  ــه محل ــارکت جامع ــا مش ــر ب ــرف دیگ ــود. از ط ــن ش ممک
و توانمندســازی آنهــا بــا آمــوزش در فرآینــد نظــام عرضــه 
گردشــگری، مراقبــت و نگهــداری از آثــار نیــز بــه  خوبــی اجرایــی 

گرجــی، 1398( می شــود.)صیامیان 
منبع:

صیامیــان گرجــی، ابوالفضــل، )1398(، چــرا کشــورها بــه دنبــال ثبــت آثــار در 
فهرســت میــراث جهانــی یونســکو هســتند؟ بازیابی شــده از آدرس:

/http://barzannews.ir

پاکســازی گســل هــای جانبــی و ســاماندهی جلــوی 
نقــش برجســته هرمــز دوم ساســانی

ــی محوطــه  ــر فن ــه حبیبــی کارشــناس باســتان شناســی دفت فضــل ال
نقــش رســتم

ــای  ــا پهن ــی ب ــتم دو شکاف)گســل( اصل ــش رس ــه نق در محوط
ــورت  ــوه بص ــاالی ک ــر از ب ــانتی مت ــا 2۵ س ــن ۵ ت ــی بی تقریب
مــورب بــه پاییــن آرامــگاه اردشــیر اول و نقــش برجســتة هرمــز 
دوم ساســانی وجــود دارد. از ایــن دو شــکاف )گســل(، حجمــی از 
آب هــای ســطحی حاصــل از بارندگــی کوهســتان نقــش رســتم 
ــالیان  ــی س ــا در ط ــوند. ام ــی ش ــرازیر م ــن س ــمت پایی ــه س ب
ــر  ــای آواری پ ــاک ه ــیله خ ــه وس ــا ب ــکاف ه ــن ش ــادی ای متم

ــد )شــکل1 و2(. شــده بودن

شکل 1: محل شکاف سمت راست آرامگاه اردشیر اول
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شــکل 2: تصویــر  قدیمــی از محــل شــکاف ســمت راســت آرامگاه 
اردشــیر اول و نقــش برجســته هرمــز دوم در نقش رســتم

ــانی  ــز دوم ساس ــته هرم ــش برجس ــت نق ــروژة مرم ــن پ  در ِحی
ــا پاکســازی و ســپس  ــن شــکاف ه ــه ای ــرآن شــد ک ــم ب تصمی
مرمــت شــود.  در مرحلــه اول دفتــر فنــی نقــش رســتم بــا حضور 
ــن شــکاف  ــه پاکســازی ای ــدام ب کارشــناس باســتان شناســی اق

هــا نمــود )شــکل 3(.

شــکل 3: پاکســازی محــل شــکاف )گســل( ســمت راســت 
آرمــگاه اردشــیر اول

بعــد از پاکســازی و شستشــوِی شــکاف هــا، توســط اســتاد کار 
مرمــت دفتــر فنــی جهــت تثبیــت مســیر و تغییــر مســیر عبــور 
آب و ممانعــت از ورود آب هــای ســطحی بــر روی نقش برجســته 

هرمــز دوم، شــکاف هــا بــا مــات پــر شــد )شــکل 4(.

شکل 4: مرمت شکاف )گسل( نقش رستم

ــه  ــک قطع ــش دار، ی ــنگ نق ــه س ــازی دو قطع ــن پاکس در حی
ــاد  ــه ابع ــه ب ــک قطع ــر و ی ــانتی مت ــاد 10/۵0 در ۶ س ــه ابع ب
ــازی  ــد از پاکس ــد. بع ــایی گردی ــر شناس ــانتی مت 9 در ۵/۵ س
ــن شــیء  ــه ای ــا نمون ــش دار و مقایســه ب ــای نق ــن ســنگ ه ای
ــن دو  ــه تخــت جمشــید، مشــخص شــد ای ــا در خزان ســنگی ه
ــای گاو  ــه گــوش یکــی از سرســتون ه ــوط ب ــه ســنگ مرب قطع
آرامــگاه اردشــیر در نقــش رســتم اســت. در واقــع ســنگ تراشــان 
هخامنشــی بــر روی آرامــگاه شــاهان هخامنشــی بعــد از تــراش 
ــای گاو را  ــتون ه ــوش سرس ــا گ ــگاه ه ــای آرام ــتون ه ــر س س
ــر و مــاده گــی  بصــورت جداگانــه ســاخته، و بعــد بــه صــورت ن
ــن دو شــیء  ــد. ای ــی دادن ــرار م در جــای خــود در سرســتون ق
ســنگی توســط گــروه مرمــت دفتــر فنــی نقــش رســتم وصالــی 
شــد امــا بخشــی از ایــن شــیء ســنگی کــه داخــل سرســتون گاو 

ــت نشــد )شــکل ۵ و۶(. ــت، متاســفانه یاف ــرار مــی گرف ق

شــکل ۵: قطعــات گــوش ســنگی سرســتون گاو آرمــگاه اردشــیر 
اول در نقــش رســتم

شــکل ۶: گــوش ســنگی سرســتون گاو آرامــگاه اردشــیر اول بعــد 
از مرمــت توســط گــروه مرمــت دفتــر فنــی نقــش رســتم
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Photographer:Afshin Ariafar
Persepolis in winter /C.R
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ــوتان  ــب زارع از پیشکس ــای طهماس ــا آق ــه ب مصاحب
ــید ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــه می ــت مجموع مرم

ــو را  ــن گفتگ ــه ای ــما ک ــکر از ش ــا تش ــای زارع ب آق
ــل  ــان و مح ــاره خودت ــری درب ــا مختص ــد لطف پذیرفتی
تولدتــان بــرای خواننــدگان فصلنامــه خبــری پارســه- 

ــد؟ ــرح دهی ــارگاد ش پاس

ــتم.  ــاد هس ــمس آب ــتای ش ــال 1321 در روس ــد س ــن متول م
ــام  ــه اتم ــیراز ب ــبانه ش ــای ش ــی را در دوره ه ــات ابتدای تحصی
ــید  ــت جمش ــال 1337 در تخ ــالگی و از س ــاندم و از 1۶ س رس

ــدم ــه کار ش ــغول ب مش

چطور شد سر از تخت جمشید درآوردید؟ 

ــا پروفســور  پــدر مــن، فرهــاد زارع از اولیــن افــرادی بــود کــه ب
ــی همــکاری داشــتند. ــاری و نگهبان اشــمیت در بخشــهای حف

ــتاهای  ــو در روس ــران ایزمئ ــت گ ــروه مرم ــه گ ــی ک زمان
اطــراف تخــت جمشــید فراخــوان جــذب نیــروی کار دادنــد 
مــن نیــز بــه تخــت جمشــید رفتم و مشــغول بــه کار شــدم. 
کاخ تچــر و هدیــش از جملــه اولیــن مــکان هایــی بــود کــه 

در آنجــا مشــغول بــه کار شــدم. 

ــود کــه  تنهــا  ــن صــورت ب ــن  بدی ــاه هــای آغازی کار در م
ــدن،  ــق  دی ــی از طری ــار دســت اســتاد کاران ایتالیای در کن
ــردن  ــی کار ک ــد، یعن ــی دادن ــوزش م ــای کار را آم روش ه
آنهــارا مــی دیدیــم یــاد مــی گرفتیــم و انجــام مــی دادیــم.

افــرادی کــه عاقــه و اســتعداد بیشــتری از خــود نشــان مــی 
دادنــد بــه پیشــرفتهای بهتــری نیــز دســت پیــدا کردنــد و 
ــر از  ــوان مرمتگ ــتند بعن ــراد توانس ــن اف ــی از ای ــداد کم تع
تخــت جمشــید بــاز نشســته شــوند. از جملــه افــرادی کــه 
ــا بیشــتر  ــا مــن وارد تخــت جمشــید شــدند ام ــان ب همزم
ــه کار  ــال نتوانســتند در تخــت جمشــید ادام ــا 3 س از 2 ی
دهنــد آقایــان اســداهلل زارع، ســهراب زارع، داراب زارع و 

ــرد. ــام ب ــوان ن امــان اهلل زرارع را مــی ت

بعــد از حــدودا 4 ســال کــه بعنــوان کارشــناس و ســنگ تــراش 
مشــغول بــه کار بــودم  بــا راهنمایــی هــای آقــای بیلیاتــی انــزو 
ــا جوانتــر هایــی  ــود ب کــه متخصــص ســنگ تراشــی و معمــار ب
کــه بــه مــا اضافــه مــی شــدند کار حجــاری را انجــام مــی دادیــم.

در کدام بخشهای تخت جمشید کارکرده اید؟
من تقریباً در تمام قسمتهای تخت جمشید کار کرده ام.

لطفــًا کمــی بــرای مــا و خواننــدگان عالقــه منــد توضیح 
دهیــد ســنگهارا چگونــه اســتخراج مــی کردید؟

ــا  ــم. ب ــی کردی ــتفاده نم ــت اس ــوان از دینامی ــچ عن ــه هی ــا ب م
دســت و پتــک ســنگ هــا را از ســفتی بــه نرمــی مــی رســاندیم 
ــی  ــازک م ــتیم ن ــاج داش ــه احتی ــادی ک ــه ابع ــا را ب ــپس آنه س
کردیــم. تــا اینکــه اداره آبیــاری مــارا بــرای تعمیــر ســد کــوروش 
ــی  ــتفاده م ــی اس ــیم برهای ــم از س ــه دیدی ــود ک ــا ب ــرد و آنج ب
شــود کــه کیفیــت خیلــی خوبــی بــرای بــرش زدن ســنگ دارد و 
از آن بــه بعــد بــود کــه اداره آبیــاری دستگاهشــان را بــه مــا نیــز 
دادنــد و مــا توانســتیم ســد داریــوش را بــه یــک کیلومتــر پاییــن 

تــر انتقــال دهیــم.
بــه جــز تخــت جمشــید چــه آثــار تاریخــی دیگــری را 
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مرمــت کــرده ایــد؟
مــن در پاســارگاد هــم کار کــرده ام فکــر مــی کنــم در دهــه ۵0 
در پاســارگاد کار مــی کــردم. از جملــه مرمــت پلــه هــای آرامــگاه 
کــوروش، جمــع آوری ســتون هایــی کــه اطــراف آرامــگاه قــرار 
داشــت و مرمــت بخشــهایی از کاخ اختصاصــی. بــه عنــوان مثــال 
پایــه هایــی کــه زیــر آنهــا دچــار پوســیدگی شــده بــود را برمــی 
ــا ســنگ ســالم از همــان  داشــتیم و آن قســمت را تراشــیده و ب
نــوع پرکــرده و ســتون را درجــای خــود قــرار مــی دادیــم البتــه 
ــش  ــده بخ ــه در آین ــم ک ــی دادی ــام م ــن کار را انج ــوری ای ط

ــدن  ــم از مع ــل تشــخیص باشــد. ســنگها را ه ــت شــده قاب مرم
المــاس بــری و یــا کــوه رحمــت اســتخراج مــی کردیــم.

ــای  ــه ه ــی پل ــا 13۵7در بازچین ــای 13۵۵ ت ــال ه ــدود س ح
ــوش را در  ــای ش ــمه ه ــردم. مجس ــم کار ک ــت ه ــه زرتش کعب
دهــه پنجــاه مرمــت کــردم کــه اکنــون در مــوزه ایــران باســتان 
اســت. کنــگاور کرمانشــاه ســال 13۵1 و گنــج نامــه همــدان هــم 
ســالهای 1372-73 از جملــه مکانهــای دیگــری اســت کــه در آن 

جــا کار کــرده ام. 

نحــوه ارتبــاط کالمــی شــما بــا اســتادان ایتالیایــی بــه 
چــه صــورت بــود؟

ــر  ــاط ب ــا ارتب ــا م ــتد و ب ــی دانس ــی م ــا فارس ــدادی از آنه تع
قــرار مــی کردنــد مــا هــم کــم کــم شــروع بــه آموختــن زبــان 
ایتالیایــی کردیــم تــا اینکــه در ســال 13۵7 بــا برگــزاری مســابقه 
ای ۶ نفــر از مــا بــرای آمــوزش علمــی مرمــت انتخــاب و  بــرای 
یــک دوره شــش ماهــه بــه ایتالیــا فرســتاده شــدیم کــه دومــاه از 
آن در دانشــگاه پروجــا و چهــار مــاه دوره سنگتراشــی را در شــهر 
ــوش  ــان داری ــن آقای ــر از م ــه غی ــم. در آن دوره ب کارارا گذراندی
ــی  ــام عل حســین زاده، حســن راهســاز، روح اهلل اســماعیلی، غ
پــور )مرحــوم شــده انــد( و احمــد علــی فاحــی شــرکت داشــتند 
ــی مشــغول  ــه فعالیــت مرمت ــن کمــاکان ب ــس از بازگشــت، م پ
ــود  ــاد ب ــی کــه مســافر مجموعــه زی ــه در فصــل های ــودم، البت ب
نگهبانــی هــم مــی کردیــم. تــا ســال 1373 که بازنشســته شــدم.
ــت، و  ــوت مرم ــک پیشکس ــوان ی ــه عن ــای زارع ب آق

ــس  ــش و پ ــر دو دوره پی ــت را در ه ــه مرم ــخصی ک ش
ــد، مرمــت پیــش و پــس از  ــه کــرده ای از انقــالب تجرب

ــت؟  ــی داش ــه تفاوت ــالب چ انق
پیــش از انقــاب امکانــات بهتــر و بیشــتری در اختیــار مــا بــود 
البتــه برخــی وســایل ماننــد پتــک هــای بــزرگ را خودمــان مــی 
ســاختیم و بــرای کارهــای ظریــف کاری قلــم سنگتراشــی و فــرز 
از خــارج وارد مــی شــد. بــرای مرمــت از ســیمان و مفتــول هــای 
فلــزی اســتفاده مــی کردیــم امــا امــروز از ''لــدان'' اســتفاده مــی 
ــرای  ــام ''ســینتولیتو'' ب ــه ن ــان از چســبی ب ــه آن زم شــود. البت

چســباندن قطعــات ســنگی نیــز اســتفاده مــی کردیــم.  

آیا شما شاگردانی هم در این راه تربیت کردید؟
بلــه آقــای شــمخال زارع و رضــا  لطیــف. البتــه تعــدادی از آنهــا 

هــم فــوت کــرده انــد.

ــان  ــی خانوادگیت ــی از زندگ ــا کم ــای زارع لطف آق
ــد؟ ــد داری ــد فرزن ــد و چن ــی ازدواج کردی ــد؟ ک بگویی

ســال 1341 ازدواج کــردم و هشــت پســر دارم کــه همگــی 
خدمــت رفتــه و ازدواج کــرده انــد. مــن همزمــان بــا کار در تخــت 
ــز  ــی نی ــداری و بنای ــت دام ــد از کار فعالی ــاعات بع ــید س جمش
داشــته ام و کمــاکان نیــز تــا جایــی کــه بتوانــم انجــام مــی دهــم.  

ــه در  ــن مصاحب ــام ای ــرای انج ــان را ب ــه وقتت از اینک
ــگزاریم. ــما سپاس ــد از ش ــرار دادی ــا ق ــار م اختی

مصاحبه: یاسر جوادی
آماده سازی و تنظیم: مهرناز بردبار



20

فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال چهارم/شامره ۱۳/زمستان ۱۳۹۸

ابوالحسن اتابکی - فضل اله حبیبی 

عمومــا زبــان هــای ایرانــی میانــه زبــان پارســی میانــه)300 پیــش از 
میــالد - 800 میــالدی( را بــا خطــوط پهلــوی مــی نگاشــتند کــه ایــن 
خطــوط خــود ریشــه در خــط آرامــی داشــته و بــه زیرشــاخه های زیــر 

ــوند: ــیم می ش تقس

ــی را  ــان پارت ــا آن زب ــه ب ــته ک ــوط گسس ــا خط ــکانی ب ــوی اش 1.پهل
می نوشــتند.

2.پهلــوی ساســانی کتیبــه ای کــه کتیبه هــای پارســی میانــه و حــروف 
ســکه هــا و برخــی مهرهــا را بــدان می نوشــتند.

3.پهلــوی ساســانی پیوســته)یا پهلــوی کتابــی( کــه کتاب هــای پارســی 
میانــه و برخــی از متــون دینــی، داســتان هــا و اندرزهــا بــدان نوشــته 

شــده و بــه شــکل پیوســته نگاشــته مــی شــده اســت.

ــا مســیحی، مانــوی و برخــی دیگــر خطــوط کــه  ــوری ی 4.پهلــوی زب
ــد. همگــی ریشــه در خطــوط آرامــی دارن

ــالی  ــوط، ام ــام خط ــی و ابه ــوی پیچیدگ ــوط پهل ــای خط ــی ه ویژگ
تاریخــی و شــبه تاریخی و داشــتن هــزوارش اســت بدیــن معنــی کــه در 
نوشــتن متن هــای پهلــوی گاه واژه ای را بــه زبــان آرامــی می نوشــتند 
ــام  ــی و ابه ــن پیچیدگ ــد همی ــت فارســی می خواندن ــگام قرائ ــا  هن ام
باعــث گردیــد کــه مغــان دیــن بهــی زرتشــتی در اواخــر دوره ساســانی 
دســت بــه ابتــکار نوینــی زننــد و از روی خطــوط پهلــوی مبــادرت بــه 
ــد کــه دارای فونتیــک و حــروف گسســته  ــداع خــط اوســتایی نماین اب
ــدون  ــود را ب ــی خ ــای دین ــته ه ــتند نوش ــان توانس ــن س ــود و بدی ب

امــالی تاریخــی و بــا زبــان اوســتایی کهــن بــه نــگارش در آورنــد.

امــا در طــول دوره تاریــخ ساســانی نــگارش خطــوط پهلــوی بــه روی 
ــه  ــا ادام ــا و مهره ــکه ه ــا، س ــنگ ه ــتانی، س ــار باس ــا، آث ــره ه صخ
پیــدا کــرد تــا جایــی کــه کتیبــه هــای متعــددی از شــاهان ساســانی، 
ــزرگان و مــردم عــادی باقــی مانــده اســت. در  مــغ مردان)موبــدان(، ب
ــوب آن کــه  ــا جن ــان از شــمال دشــت مرودشــت)کامفیروز( ت ــن می ای
ــه  ــه دریاچــه بختــگان مــی گــردد کتیبــه هــای متعــددی ب منتهــی ب
خــط پهلــوی نگاشــته شــده اســت. شــمالی تریــن ایــن کتیبــه هــا کــه 
ــه ســنگ گــور«در تنــگ  ــده: یــک »کتیب ــه امــروز کشــف گردی ــا ب ت
ــت  ــاده مرودش ــی ج ــه در نزدیک ــت ک ــرج اس ــماعیل اب ــزاده اس امام
ــه اقلیــد واقــع شــده و جنوبــی تریــن ایــن کتیبــه هــا نیــز »کتیبــه  ب
ــه  ــده ک ــع گردی ــوب تخــت جمشــید واق ــاد در جن خصوصی«مقصودآب
هــر دو آنهــا به»خــط پهلــوی کتابــی« نگاشــته شــده انــد. امــا کلونــی 
ــه و  ــتخر و دامن ــهر اس ــی ش ــوی در حوال ــای پهل ــه ه ــز کتیب و تمرک
ــی شــاهان  ــه روزگاری زادگاه آیین ــع گشــته ک ــوه حســین واق ــراز ک ف
ساســانی بــوده اســت. جــدا از کتیبــه اردشــیر و شــاهپور اول ساســانی 
و کتیبــه کرتیــر در نقــش رســتم،کتیبه شــاهپور اول و کرتیــر در نقــش 
ــلوک داور در  ــاه و س ــاهپور سکانش ــه ش ــن کتیب ــهریاران؛ و همچنی ش
ــه شــمار مــی  ــوی ب ــه هــای پهل تخــت جمشــید از مهــم تریــن کتیب

بقایای باروی شمالی نقش رستم

کشــف کتیبــه هــای نویافتــه پهلوی ساســانی 
ــتم ــراز نقش رس ــر ف ب

شواهد استقرار دوره ساسانی بر فراز نقش رستم
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رونــد کــه بــه دســتور شاهنشــاهان ساســانی و درباریــان آنهــا نگاشــته 
شــده انــد. دیگــر کتیبــه هــای حــک شــده بــروی صخــره هــا و ســنگ 
هــای ایــن مــکان، وابســته بــه مــردم عــادی و گاهــا روحانیــون و یــا 
بــزرگان شــهر اســتخر اســت کــه در ایــن حوالــی نوشــته هایــی را بــا 
خطــوط پهلــوی کتابــی بــرای ســنگ مــزار بــکار بــرده انــد. بررســی 
ــا  ــیدی( ت ــت هرتسفلد)1310خورش ــان ارنس ــده از زم ــام ش ــای انج ه
ــای  ــه ه ــد کتیب ــش از 98 درص ــه بی ــت ک ــن اس ــر ای ــون بیانگ کن
پهلــوی در دامنــه شــهر اســتخر و نقــش رســتم همگــی کتیبــه هــای 
ــا  ســنگ گــور مــی باشــند کــه اغلــب در دامنــه و ارتفاعــات پاییــن ب
خــط پهلــوی کتابــی نقــر گردیــده انــد. امــا بررســی هــای اخیــر توســط 
نگارنــدگان بــر فــراز کــوه حســین و آرامــگاه هــای شــاهان هخامنشــی 
چهــره دیگــری از کتیبــه هــای پهلــوی را نمایــان کــرد کــه اغلــب ایــن 
کتیبــه هــا، دیگــر کتیبــه هــای ســنگ گــور را در بــر نمــی گیرنــد بلکه 
ــر  ــه ســاخت و ســاز ب ــوط ب کتیبــه هــای خصوصــی هســتند کــه مرب
فــراز کــوه نقــش رســتم، نگــرش جامعــه شــبانی آن روزگار، اندرزهــای 
ــادر  ــواردی ن ــه و در م ــای دعاگون ــگاره ه ــک ن ــه، ت ــس گون پارادوک
ــه  ــن کتیب ــداد بســیار ای ــد. تع ــی گیرن ــر م ــور را در ب ــه ســنگ گ کتیب
هــا کــه بیــش از بیســت کتیبــه بــه خــط پهلــوی کتابــی را در بــر مــی 
ــی  ــر ب ــویی بیانگ ــه از س ــده  بلک ــگفتی ش ــث ش ــا باع ــه تنه ــرد ن گی

خبــری جامعــه باســتان شناســی از آثــار متعــدد فــراز کــوه نقــش رســتم 
بــود. دشــواری پیــش روی از بررســی و مطالعــه ایــن آثــار نیــز متعــدد 
اســت. اغلــب ایــن کتیبــه هــا در اثــر فرســایش و گــذر زمــان چنــان 
دچــار ســاییدگی و تخریــب قــرار گرفتــه انــد کــه بــه نــدرت بــا چشــم 
دیــده مــی شــوند و همیــن امــر باعــث گردیــد کــه در خوانــش آنهــا بــا 
مشــکالت متعــددی روبــرو گردیــم. البتــه عمــق پاییــن نــگارش کــه 
ویژگــی کتیبــه هــای خصوصــی پهلــوی اســت نیــز در فرســایش ایــن 
کتیبــه هــا و دشــواری خوانــش آنهــا بســیار تاثیــر گــذار اســت. بــا ایــن 
وجــود بیشــتر ایــن کتیبــه هــا کــه در ســال 1398 خورشــیدی بوســیله 
ابوالحســن اتابکی)پژوهشــگر تاریــخ و زبــان هــای باســتانی( و فضــل 
الــه حبیبی)کارشــناس باســتان شناســی مجموعــه نقــش رســتم( بــرای 
نخســتین بــار کشــف گردیــده توســط ایشــان مطالعــه و مــورد خوانــش 
قــرار گرفتــه و آمــاده چــاپ در مقــاالت معتبــر علمــی اســت. رویکــرد 
دوبــاره بــر فــراز کــوه نقــش رســتم و اطــراف آن در آینــده نزدیــک نــه 
تنهــا توجــه جامعــه باســتان شناســی   و گــروه زبــان هــای باســتانی و 
تاریــخ را بــه خــود جلــب مــی کنــد بلکــه تداعــی کننــده یــک محوطــه 
مهــم گردشــگری بــر فــراز آرامــگاه هــای شــاهان بــزرگ هخامنشــی 

در آینــده مــی باشــد.

منابع:

عریان، سعید. 1382.کتیبه های پهلوی میانه، سازمان میراث فرهنگی.
کالیس، ولفرام. 1354. گزارش های باستان شناسی در ایران، ترجمه 

سروش حبیبی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
نصراهلل زاده، سیروس. 1381. کتیبه های پهلوی سنگ مزار دهکده 

حسین آباد، اثر-34 بهار و تاربستان 1391ص.226-223.
واندنبرگ، لویی. 1345. باستان شناسی ایران باستان، ترجمه عیسی 

بهنام، تهران، دانشگاه تهران.
هرتسفلد، ارنست امیل. 1384. ایران در شرق باستان، ترجمه همایون 

صنعتی زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نمونه کتیبه های شناسایی شده بر فراز نقش رستم
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ــراث  ــوزه می ــی در ح ــگری تخصص ــای گردش ــی، راهنم ــا حاتم فریب
ــارگاد ــی- پاس فرهنگ

جهانــی  ســازمان  قبیــل  از  المللــی  بیــن  هــای  ســازمان 
ــد کــه شــمار گردشــگران در  گردشــگری پیــش بینــی کــرده ان
دهــه هــای آتــی افزایــش خواهــد یافــت و ایــن امــر بــه صــورت 
خــاص در قــاره آســیا مصــداق خواهــد داشــت. ایــن رشــد شــمار 
گردشــگران، ســبب تشــدید مشــکات موجــود حتــی در پایــگاه 
هــای میــراث جهانــی از جهــت فقــدان آگاهــی دربــاره اهمیــت 
فرهنگــی و میراثــی ایــن مــکان هــا، تراکــم گردشــگران و 
تجــاری شــدن فرهنگــی ایــن محوطــه هــا و مقاصــد گردشــگری 
خواهــد شــد. هــر قــدر تمــاس گردشــگری جهانــی بــا محوطــه 
هــای میراثــی بــه صــورت فزاینــده ای افزایــش یابــد، بــه همــان 
نســبت فشــارهای مربــوط بــه مواجهــه بــا ایــن چالــش هــا نیــز 
پررنــگ تــر مــی شــود. افــزون بــر آثــار منفــی گردشــگری انبــوه 
و هدایــت نشــده در محوطــه هــای میــراث، افزایــش گردشــگری 
نوظهــور نیــز ســبب برجســته شــدن نیــاز بــه آمــوزش راهنمایان 
خــاص میــراث فرهنگــی بــرای پایــگاه هــای میــراث جهانــی مــی 
ــان  ــوزش راهنمای ــکو، آم ــی یونس ــازمان جهان ــد س ــود. تاکی ش
حرفــه ای بــه عنــوان کلیــد ارتقــای صنعــت گردشــگری و شــبکه 
ــراث فرهنگــی  گردشــگری مــی باشــد. راهنمــای متخصــص می
بایــد برخــی مهــارت هــای خــاص را کســب کنــد کــه فراتــر از 
تکنیــک هــای اساســی الزم بــرای راهنمایــان گردشــگری اســت.

ــزوم وجــود راهنمــای گردشــگری متخصــص در  ــه ل ــا توجــه ب ب
ــا هــدف  محوطــه هــای جهانــی، کارگاهــی در مــرداد مــاه 98 ب
ــن  ــه بی ــای گواهینام ــی و اعط ــای آموزش ــه ه ــزاری برنام برگ
ــرای  ــی در زمینــه راهنمــای تخصصــی میــراث فرهنگــی ب الملل
ــی  ــه جهان ــکو، در مجموع ــی یونس ــراث جهان ــای می ــگاه ه پای
ــی از  ــا حضــور نمایندگان ــع در اســتان کرمانشــاه ب بیســتون واق
ــراث فرهنگــی و ریاســت  ــت می ســوی ســازمان یونســکو، معاون
پایــگاه هــای میــراث فرهنگــی کشــور و همچنیــن مدرســانی از 
ــن  ــی ای ــداف اصل ــی از اه ــد. یک ــزار گردی ــام برگ ــا و ویتن ایتالی

کارگاه، زنــده نگــه داشــتن میــراث فرهنگــی با توســل بــه صنعت 
گردشــگری بــوده اســت. چالــش هایــی کــه میــراث فرهنگــی بــا 
ــرار  ــی ق ــل و بررس ــورد تحلی ــن کارگاه م ــت، در ای آن روبروس
گرفــت کــه در ایــن میــان نقــش راهنمــای گردشــگری فرهنگــی 

ــز اهمیــت اســت.  بســیار حائ

ــه و درک ارزش  ــوزش، توج ــورد آم ــب م ــر از مطال ــی دیگ یک
ــود. هــر راهنمــای تخصصــی  محوطــه هــای میــراث فرهنگــی ب
گردشــگری بایســتی معیارهــای ده گانــه ارزیابــی ارزش منحصــر 
ــت در  ــرای ثب ــی ب ــی و طبیع ــراث فرهنگ ــی می ــرد جهان ــه ف ب
ــر  ــد فرات ــد بتوانن ــا بای ــد. آنه ــکو را بدان ــی یونس ــت جهان فهرس
از راهنمــای ســاده گردشــگری بــه نشــر دانــش دربــاره اهمیــت 
ــای  ــیوه ه ــد و از ش ــی بپردازن ــراث جهان ــه می ــی محوط فرهنگ
محافظــت از ایــن محوطــه هــا مطلــع باشــند. یــک راهنمــا  بایــد 
ــب  ــیرهای جال ــا و تفس ــزارش ه ــه گ ــش را ب ــن دان ــد ای بتوان
ــطح  ــن س ــد باالتری ــا بای ــد. آنه ــل کن ــش تبدی ــی بخ و آگاه
ــه  ــن محوط ــدگان را در ای ــت بازدیدکنن ــه و رضای ــب تجرب کس
هــا تســهیل کننــد و بــه توســعه پایــدار گردشــگری میــراث در 
ــگری  ــع گردش ــاندن مناف ــر رس ــه حداکث ــا و ب ــه ه ــن محوط ای
ــراث  ــد. می ــدگان کمــک کنن ــی و بازدیدکنن ــه محل ــرای جامع ب
ــی در  ــت مردمان ــه موجودی ــان خاقان ــی عبارتســت از بی فرهنگ
گذشــته دور، گذشــته، نزدیــک و حــال. میــراث فرهنگــی گویــای 
ــان آن  ــک کشــور و مردم ــتاوردهای ی ــا و دس ــا، باوره ســنت ه
اســت. راهنمــای تخصصــی گردشــگری بایســتی محوطــه میــراث 
جهانــی، بازدیدکننــدگان و جامعــه محلــی را بــه خوبــی بشناســد 
تــا بــا اســتفاده از ایــن آگاهــی، چشــم انــداز را تدویــن و برنامــه 

ــردازد. ــا بپ ــه پایــش عملکرده ــد و ب ــزی کن ری

ــن  ــور تامی ــه منظ ــوزش ب ــرورت آم ض
ــوزه  ــی در ح ــگری تخصص ــای گردش راهنم

ــی ــراث جهان ــای می ــگاه ه پای
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ــد خاطــر نشــان کــرد کــه  ــه و تفســیر بای در بحــث تفــاوت ارائ
ارائــه بــه معنــای چینــش دقیــق و برنامــه ریــزی شــده اطاعــات 
ــه محوطــه میــراث فرهنگــی اســت کــه  و دسترســی فیزیکــی ب
معمــوال راهنمایــان حــوزه میــراث ایــن کار را انجــام مــی دهنــد. 
ــاط  ــویه از ارتب ــیوه ای یکس ــا ش ــه عمدت ــت، ارائ ــن عل ــه همی ب
اســت؛ امــا تفســیر عبارتســت از هنــر توضیــح مطالــب جدیــد یــا 
ناشــناخته بــا زبــان و ایماژهــای آشــنا بــرای شــرکت کننــدگان. 
کار مفســر میــراث عبارتســت از کمــک بــه دیگــران بــرای درک و 
ارزش قائــل شــدن بــرای میــراث فرهنگــی یــا طبیعــی از طریــق 
ــدف از آن  ــه ه ــی ک ــف ارتباطات ــای مختل ــتفاده از فراینده اس
ــدف  ــع، ه ــد. در واق ــا باش ــاط ه ــا و ارتب ــاختن معناه ــان س عی
اصلــی ایــن کارگاه مجهــز کــردن راهنمایــان میــراث بــه دانشــی 
اســت کــه اســتفاده از آن مــی توانــد بــه راهنمایــان کمــک کنــد 
ــی نقــش  ــا و توســعه محل ــر از محوطــه ه ــا در محافظــت بهت ت

ایفــا کننــد. 
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پــس از آمــوزش تخصصــی راهنمایــان بایــد قادر باشــند:

ــی و  ــگاه هــای میــراث جهان ــه اهمیــت پای ب
تهدیدهــای متوجــه آن پــی ببرنــد.

بــه ارزش محوطــه هــای میــراث واقــف شــوند و 
ایــن مهــم را بــه دیگــران منتقــل کننــد.

ــراث  ــای می ــا شــیوه محافظــت از محوطــه ه  ب
ــد. ــا را تشــریح کنن ــن شــیوه ه آشــنا شــوند و ای

 نقــش راهنمایــان میــراث را در محافظــت از 
ــد. ــراث درک کنن ــای می ــه ه محوط

ــه  ــراث را ب ــای می ــه ه ــدگان محوط  بازدیدکنن
ــد. ــت کنن ــئوالنه هدای ــه ای مس گون

 بــر بازدیــد کننــدگان بــه گونــه ای تاثیــر 
بگذارنــد کــه آنهــا حامیــان محوطــه هــای 

میــراث شــوند.

جوامــع محلــی را در برنامــه هــای تفســیر 
محوطــه هــای میــراث درگیــر کننــد.
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فرهــاد زارعــی کردشــولی و حمیــد رضــا کرمــی، کارشناســان 
باســتان شناســی پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد

ــاز مــورد توجــه مــردم ســرزمین هــای  ســفر و ســیاحت از دیرب
مختلــف بــوده اســت. برخــی ســفر هــا بــه دلیــل کاری و تجــاری 
ــز  ــفرها نی ــر س ــرگرمی و دیگ ــح و س ــت تفری ــه جه ــی ب برخ
بــرای زیــارت بــوده اســت. ایــن ســفرها یــا بــه صــورت گروهــی، 
ــا  ــز ب ــفرها نی ــتر س ــت. بیش ــوده اس ــرادی ب ــا انف ــی و ی کاروان
ــی شــده  ــا االغ انجــام م ــی همچــون اســب، شــتر و ی چهارپایان
اســت. بــا توجــه بــه مســافتهای طوالنــی میــان شــهرها و آبــادی 
هــا بــرای رفــاه حــال مســافران ســاختمانهایی ایجــاد گردیــد کــه 
کاروانســرا و ربــاط نامیــده مــی شــوند. در ســرزمین ایــران تعــداد 
زیــادی کاروانســرا در مناطــق بیایانــی، کوهســتانی و دشــت هــا 
در دوره هــای مختلــف بــا توجــه بــه اقلیــم و وضعیــت جغرافیایی 
ــوا در  ــم و آب و ه ــوع اقلی ــت. ن ــده اس ــاخته ش ــه س ــر منطق ه
نقشــه و مصالــح بــکار بــرده شــده در ســاخت کاروانســراها بســیار 
تاثیرگــذار بــوده اســت.  در منطقــه پاســارگاد و مناطــق پیرامــون 
ــا  ــت آن در دوره تاریخی)خصوص ــل اهمی ــه دلی ــاز ب آن از دیرب
هخامنشــی(و دوره اســامی)معروف شــدن آرامــگاه کــوروش 
بــزرگ بــه گــور مــادر ســلیمان نبــی ع( و هــم قــرار داشــتن در 
راه اصلــی دسترســی مناطــق جنوبــی بــا مناطــق مرکــزی ایــران، 
چندیــن کاروانســرا بــا طــرح، نقشــه و مصالــح گوناگــون ســاخته 

شــده اســت کــه اشــارهای کوتــاه بــه آنهــا مــی شــود:

کاروانسرای مظفری:

ــگاه  ــری شــمال آرام ــری در یکصــد مت ــای کاروانســرای مظف بن
ــه  ــرار گرفت ــارگاد ق ــی پاس ــراث جهان ــه می ــوروش در محوط ک
اســت. ایــن بنــا هــم اکنــون دربرگیرنــده یــک حیــاط بــا گســتره 
ــده رواق  ــون آن باقیمان ــه پیرام ــر اســت ک 1۶/40 در 18/۵0 مت
بــا حجــره هــا، اصطبلهــا و اتاقهایــی بــا کاربــری دیگــر بــه چشــم 
ــح اســتفاده شــده در ســاخت کاروانســرا شــامل  میخــورد. مصال
ــای  ــر بناه ــه از دیگ ــت ک ــگ اس ــپید رن ــنگی س ــای س بلوکه
مــورد  آن  و در ســاخت  آورده شــده  پاســارگاد  هخامنشــی 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. جهــت پیونــد بلوکهــا بــه یکدیگــر 
ــات  ــز م ــا نی ــی جاه ــده و در برخ ــتفاده ش ــچ اس ــات گ از م
ــار برجــای  ــع تاریخــی و آث ــه مناب ــر پای ــه اســت. ب ــه کار نرفت ب

ــان  ــه از حاکم ــا 79۵ه ق( ک ــر )743 ت ــده در دوره آل مظف مان
ــه  ــورد توج ــر م ــار دیگ ــارگاد ب ــند پاس ــی باش ــارس م ــی ف محل
قــرار مــی گیــرد و در ایــن زمــان تعبیرهــای )فــارس( بــه عنــوان 
ــک  ــوان )وارث مل ــه عن ــارس( ب ــاه ف ــلیمان( و )پادش ــک س )مل
ســلیمان( رواج کلــی مــی یابــد )شاپورشــهبازی، 112:1379(. در 
ــه  ــا 77۶ه ق( ملقــب ب ایــن دوره شــاه شــجاع مظفــری )7۵9 ت
ابوالفــوارس و از ممدوحــان حافــظ، ایــن کاروانســرا را برپــا کــرد 
ــن مســافران باشــد. مرحــوم  ــرای اســتراحت و مام ــی ب ــا مکان ت
ــای  ــی و کاره ــهای باستانشناس ــان کاوش ــامی در جری ــی س عل
ــا  ــن بن ــال 1338 در ای ــارگاد در س ــه پاس ــی در محوط حفاظت
ــانتیمتر  ــدازه ۶7 در 4۵ س ــا ان ــدار ب ــنگ کتیبه ــه س ــک قطع ی
پیــدا کــرده اســت کــه بــا خــط ثلــث روی آن "الســلطان المطــاع 
ــان کاوش  ــن در جری ــت. همچنی ــده اس ــک ش ــوارس" ح ابوالف
کاخ مســکونی کــوروش چنــد ســکه مربــوط بــه شــاه شــجاع بــه 
دســت آمــده کــه احتمــال دارد مربــوط بــه کارگرانــی بــوده کــه 
ــرده  ــی ک ــا م ــرا جابج ــاخت کاروانس ــرای س ــنگهای کاخ را ب س
ــد )ســامی، ۶9:1338(. در دوره فعالیــت ســامی در پاســارگاد  ان
ــازی  ــی بازس ــمت غرب ــرا در قس ــاختمان کاروانس ــی از س بخش
ــی  ــاختمان فن ــور اداری و س ــام ام ــرای انج ــه از آن ب ــده ک ش

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق م

کاروانسرای قوام آباد:
ــمالی ـ  ــا درازای 79.۵ مترش ــوان ب ــرا دارای 4 ای ــن کاروانس ای
جنوبــی و پهنــای 78 مترشــرقی ـ غربــی اســت. درب ورودی بنــا 
در ســمت جنــوب اســت و دارای تزیینــات مقرنــس آجــری ســاده 
ای بــا کاشــیهای کوچــک در ابعــاد ۵*۵ ســانتیمتر با لعــاب قهوه 
ای، ســیاه، الجــوردی و ســفید اســت. در گذشــته کتیبــه ای بــر 
ســر در کاروانســرا بــا تاریــخ 1122 هجــری قمــری بــوده اســت 
کــه شــوربختانه ایــن کتیبــه در ســال هــای اخیــر مفقــود شــده 
اســت. در ســوی ایــوان جنوبــی کاروانســرا، 7 ســکوی نشــیمن در 
ســمت چــپ و شــش ســکو در ســمت راســت ایجــاد شــده اســت. 
ایــن ســکوها انــدازه ای بــا درازای 3/20 ، پهنــای2/20  و بلنــدای 
3 متــر اســت و ســه طاچــه در ســه جهــت شــمال، شــرق و غــرب 
دارد. ایوانهــا دارای بلنــدای 7/40، پهنــای 4 و درازای 3/10 متــر 
ــه صــورت دو پوســته  ــراز ورودی  ب ــر ف ــد موجــود ب اســت. گنب
ــح ســنگ،  ــاخت کاروانســرا از مصال ــده اســت. در س ــاخته ش س
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــچ اس ــک و گ ــاط آه ــا م ــوب ب ــر و چ آج
ایــن کاروانســرا بــر ســر راه کاروانــرو مناطــق مرکــزی فــارس بــه 

ســمت شــمال و شــرق فــارس ایجــاد شــده اســت.

معرفی کاروانسراهای حوزه فرهنگی پاسارگاد
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ــای  ــاد، تاقه ــوام آب ــرای ق ــمالی کاروانس ــش ش ــری از بخ تصاوی
ــیکاری آن ــات کاش ــری و تزیین آج

کاروانسرای سنگی چمبیان )شهید آباد(:

ــود  ــتایی وج ــارگاد روس ــمال پاس ــری ش ــه 3۵ کیلومت در فاصل
ــام دارد. در بررســی هــای  ــان ن ــا چمبی ــاد ی دارد کــه شــهید آب
باســتان شناســی پیرامــون ایــن روســتا آثــار بســیار ارزشــمندی 
از دوره تاریخــی و اســامی شناســایی گردیــد کــه از مهمتریــن 
آثــار اســامی شناســایی شــده مــی تــوان بــه کاروانســرا، پــل و 
تپــه اســامی اشــاره نمــود کــه همگــی مربــوط بــه دوره صفــوی 
مــی باشــند. کاروانســرای ســنگی در فاصلــه 130 متــری جنــوب 
روســتا و در کرانــه باختــری رود پلــوار قــرار دارد. ایــن کاروانســرا 
ــوی  ــه س ــاب ب ــارگاد و مرغ ــت پاس ــی دش ــیر راه کاروان در مس
شــمال فــارس )آبــاده و ایزدخواســت( و ســرحدات شــرقی فــارس 
) بــه ســمت کرمــان و یــزد( ایجــاد شــده و دارای چهــار ایــوان بــا 
درازای ۶0 متــر )شــمالی ـ جنوبــی( و پهنــای ۵۵ متــر )شــرقی 

ــاخت  ــت. در س ــی اس ــوان جنوب ــک ورودی در ای ــی( و ی ـ غرب
ایــن کاروانســرا تمامــا از ســنگ هــای طوســی رنــگ )بومــی( بــا 
مــات گــچ یــا آهــک نیــم کــوب )زبــره( اســتفاده شــده اســت. 
بــه دلیــل گــذر زمــان و عــدم رســیدگی بــه آن بخــش هایــی از 

کاروانســرا  فــرو ریختــه اســت. 

نمای عمومی بخش شرقی کاروانسرای چمبیان

  نمایــی از تاقهــای بخــش شــمالی و جنوبــی کاروانســرای 
چمبیــان  

نحوه اجرای گنبد های ایوان جنوبی کاروانسرای چمبیان

منابع: 

ســامی، علی)1338(، پاسارگاد قدیمی 	 
تریــن پایتخــت شاهنشــاهی هخامنشــی، 

تهــران، اداره کل باســتان شناســی
شــاپور شــهبازی، علیرضــا )1379(، 	 

ــاد  ــیراز، بنی ــارگاد، ش ــع پاس ــای جام راهنم
فــارس شناســی
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سنگ نگاره کمان داران شوش
امــروزه تعــداد زیــادی از قــاب هــای رنگــی زیبــا کــه از بقایــای 
ــه  ــوش اول ب ــط داری ــده توس ــاخته ش ــوش، س ــای ش کاخ آپادان
ــوور  ــاالر هخامنشــیان در مــوزه ل دســت آمــده، زینــت بخــش ت
اســت. ایــن قــاب هــای آجــری کــه احتمــاال قســمتی از تزئینــات 
ــدار   ــای لعاب ــد، از آجره ــوده ان ــوش ب ــای ش ــی کاخ آپادان داخل
ــان داران  ــربازان و کم ــد و س ــده ان ــاخته ش ــی س ــوش رنگ و خ
هخامنشــی را بــه صــورت برجســته بــه تصویــر کشــیده انــد. ایــن 
آثــار کــه در پــی حفریــات مارســل دیوالفــوا )اوایــل قــرن 19( و 

بــه شــکل پــازل هــای پراکنــده از آجرهــای منقــوش و لعــاب دار 
یافــت شــد، پــس از انتقــال بــه لــوور، توســط کارشناســان مــوزه 

ترکیــب نهایــی خــود را نشــان دادنــد. 
ــات آجــری کاخ  ــن تزئین ــداران بخشــی از ای ــگاره کمان ســنگ ن
آپادانــای شــوش اســت کــه از آجــر ســفالی بــراق ســاخته شــده 
و بلنــدی آن 4٫7۵ متــر و پهنــای آن 3٫7۵ متــر می باشــد. 
ــر  ــده را فناناپذی ــپاه برگزی ــن س ــی ای ــگار یونان هرودوت تاریخ ن

)جاویدان( می دانســت. 


