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ــبت  ــه مناس ــر ب ــاه اخی ــان م در آب
ــا  ــران و ایتالی ــکاری ای ــال هم 60 س
ــت  ــی نشس ــراث فرهنگ ــه می در زمین
ــران  ــی ای و نمایشــگاهی در مــوزه مل
برگــزار گردیــد. بخشــی از فعالیــت ها 
و همــکاری هــای ایــن دوره شــصت 
ســاله بــه اقدامــات درخــور تحســینی 
بــر مــی گــردد کــه در منطقــه فــارس 
ــژه در دو محوطــه شــاخص  ــه وی و ب
ــارگاد  ــید و پاس ــت جمش ــنگی تخ س
تاریــخ  در  اســت.  شــده  انجــام 
ــت  همــکاری هــای فرهنگــی و فعالی
ــای باســتان شناســی و حفاظــت و  ه
مرمــت ایــران و ایتالیــا در یــک قــرن 
ــه  ــی خاورمیان ــه ایتالیای ــر، موسس اخی
ــی  ــش مهم ــو( نق ــاور دور )ایزمئ و خ
ایفــا نمــوده اســت و نتایــج ایــن 
ــظ  ــژه در حف ــه وی ــا ب ــکاری ه هم
میــراث  معرفــی  و  نگاهداشــت  و 
ــده  ــت. عم ــوده اس ــر ب ــی موث تاریخ
ــه  ــو ک ــه ایزمئ ــای موسس ــت ه فعالی
ــرای مــدت  ــد ب پروفســور توچــی فقی
مدیــدی ریاســت آن را بــر عهــده 
ــای  ــش کاوش ه ــه دو بخ ــت ب داش
باســتان شناســی و حفاظــت و مرمــت 
تقســیم مــی شــود. ایــن فعالیــت هــا 
ــور  ــیدی و بط ــال 1343 خورش از س
و  فــارس  اســتان  دو  در  عمــده 
ــای  ــه ه ــر روی مجموع ــان ب اصفه
ســنگ تخــت جمشــید، پاســارگاد، 
اصفهــان  بناهــای  از  بســیاری 
هــای  کاخ  مجموعــه  همچــون 
ــت  ــو، هش ــی قاپ ــتون، عال ــل س چه
بهشــت و مســجد جامــع اصفهــان 
تمرکــز یافــت. پیشــبرد برنامــه هــای 
باســتان شناســی در کنــار حفاظــت و 

مرمــت، الگــوی موفقــی از کار تیمــی 
موسســه ایزمئــو بــود کــه بــه شــکل 
ــی همچــون  ــورد بناهای ــری در م موث
مســجد جامــع اصفهــان انجــام شــد، 
ــوز  ــه هن کاری ســترگ و ســتودنی ک
هــم مــی توانــد الگــوی موفقــی 
ــتان  ــوآم باس ــای ت ــت ه ــرای فعالی ب
ــای  ــروژه ه شناســی و حفاظــت در پ
مشــابه ایرانــی و از جملــه در محوطــه 
هــای تخــت جمشــید و پاســارگاد 
ــوان  ــی ت ــع م ــردد. در واق ــداد گ قلم

گفــت کــه ســال هــای دهــه 40 
همــکاری  شــروع  و  خورشــیدی 
رویکــرد  آغــاز  ایزمئــو  موسســه 
جدیــدی در حفاظــت و مرمــت بناهــا 
ــران  ــای فرهنگــی در ای ــان ه و یادم
اســت. قطعنامــه 1964 ونیــز مربــوط 
بــه همیــن دوره اســت کــه بــا تبییــن 
ــر  ــداری آغازگ ــن نگه اصــول و قوانی
جنبشــی بیــن المللــی در حفاظــت 
ــی  ــوب م ــی محس ــای تاریخ از بناه
گــردد. موضــوع معرفــی و حفاظــت از 

ــن  ــران در همی ــی ای ــث فرهنگ مواری
دوره ملهــم از جنبــش هــای بیــن 
المللــی بقــدری بــاال مــی گیــرد 
کــه وزارت فرهنــگ و هنــر در ســال 
ــی  ــازمان مل ــع آن س ــه تب 1342 و ب
ــال  ــتانی در س ــار باس ــت از آث حفاظ
کــردن  علمــی  هــدف  بــا   1345
ــر اســاس  مرمــت بناهــای تاریخــی ب
ــی  ــن الملل ــق بی ــورد تواف ــول م اص

ــردد. ــی گ ــکیل م تش

ــو  ــدت ایزمئ ــای درازم ــکاری ه هم
آثــار  حفاظــت  ملــی  ســازمان  و 
ــا ســال 1357 خورشــیدی  باســتانی ت
ــانی  ــج درخش ــا نتای ــه و ب ــه یافت ادام
همــراه مــی شــود بــه گونــه ای کــه 
یــاد و خاطــره آن تــا امــروز مانــدگار 
ــا همــکاری  شــده اســت. همچنیــن ب
ــترده  ــارکت گس ــو مش ــه ایزمئ موسس
معتبــر  هــای  دانشــگاه  میــان  ای 
رم،  دانشــگاه  همچــون  ایتالیایــی 
ــی  ــس، پل ــاری فلوران ــکده معم دانش
مرمــت  مرکــز  و  توریــن  تکنیــک 
ایتالیــا بــا دانشــگاه هــای ایرانــی 
برقــرار مــی گــردد و موضــوع آموزش 
علمــی و عملــی بــه گونــه ای عمیــق 
ــی  ــراث فرهنگ ــای می ــه ه در محوط
کشــور دنبــال مــی گــردد بــه شــکلی 
ــس از  ــا پ ــال ه ــروز و س ــا ام ــه ت ک
اتمــام همــکاری هیــات ایتالیایــی، 
چنــد  بــرای  ایرانــی  متخصصیــن 
دهــه موضــوع مرمــت را در محوطــه 
هایــی همچــون تخــت جمشــید و 

ــد. ــرده ان ــال ک ــارگاد دنب پاس
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ــه  ــاد پژوهشــی پارس ــری بنی ــکل گی ــش از ش پی
ــیدی،  ــتاد خورش ــه هش ــاز ده ــارگاد در آغ ـ پاس
مرمت هــای  در  رایــج  شــیوه  آناســتیلوز  روش 
اســتحکام  و  مرمــت  و  بــود  جمشــید  تخــت 
بخشــی ســنگ هــای سســت بــا اســتفاده از 
مــات ماســه و ســیمان و روش هــای فــوالد 
گــذاری دنبــال می شــد. ایــن در حالــی بــود 
کــه بــا گذشــت چنــد دهــه از کاربــرد ایــن روش 
ــرح  ــنگی مط ــای س ــه ه ــرش در محوط ــا، نگ ه
ــی  ــه جایگزین ــنگین ب ــای س ــت ه ــا، از مرم دنی
روش هــای ســاده حفاظتــی تغییــر عمــده ای 
ــاد  ــکار بنی ــاز ب ــس از آغ ــن پ ــود. بنابرای ــوده ب نم
پژوهشــی پارســه ـ پاســارگاد و ادامــه فعالیــت در 
ــی تخــت جمشــید، از  ــراث جهان ــگاه می ــب پای قال
مهمتریــن اهــداف پایــگاه، بهبــود و ارتقــاء شــیوه 
هــای حفاظــت و حــذف تدریجــی مداخــات 
ــه  ــک ده ــول ی ــت. در ط ــوده اس ــه ب در محوط
ــای  ــرای کارگاه ه ــزی و اج ــه ری ــته، برنام گذش
ــن حفاظــت  ــای نوی ــه شــیوه ه آموزشــی در زمین
ــا و  ــی روش ه ــرد معرف ــا رویک ــه ب ــنگ ک از س
ابــزار جدیــد حفاظــت ســنگ توســط هیــات 
ــارگاد  ــید و پاس ــت جمش ــی در تخ ــای ایتالیای ه
ــی  ــن حفاظت ــر رویکــرد نوی اجــرا شــده آغــازی ب
در محوطــه تخــت جمشــید بــوده اســت. در مــدت 

ــادی  ــداد زی ــا تع ــن کارگاه ه ــزاری ای برگ

ــد  ــه ان ــکان آن را یافت ــی ام ــران ایران از مرمتگ
کــه ضمــن کار عملــی در کنــار متخصصیــن 
بــا  و  بپردازنــد  تجربــه  تبــادل  بــه  ایتالیایــی 
ــده  ــنا ش ــنگ آش ــت س ــد حفاظ ــیوه های جدی ش
و پــس از آن رونــد متوقــف شــده مرمــت در 
تخــت جمشــید، بــا اعمــال نگــرش جدیــد از 
ــا  ــکاری ه ــن هم ــه ای ــود. از جمل ــرگرفته ش س
بــا هیــات هــای ایتالیایــی یادداشــت تفاهــم 
توســعه  راســتای  در  کــه  اســت  جانبــه  ســه 
ــی و  ــی، آموزش ــی، پژوهش ــای علم ــکاری ه هم
فنــی، همچنیــن بهبــود حفاظــت و مرمــت اشــیاء 
ــاه  ــان م ــخ دوم آب ــی در تاری ــی ـ فرهنگ تاریخ
1396 و بــرای یــک دوره پنــج ســاله بیــن پایــگاه 
پژوهشــکده  تخــت جمشــید،  میــراث جهانــی 
حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخــی ـ فرهنگــی 
گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه 
و موسســه مرمــت گــران بــدون مــرز ایتالیــا 
منعقــد شــده اســت. هــدف اصلــی ایــن یادداشــت 
ــکاری و  ــب هم ــای مناس ــاد زمینه ه ــم ایج تفاه
پشــتیبانی ســازوکارهایی بــرای همــکاری متقابــل 
ــی و  ــی، آموزش ــی، پژوهش ــای مطالعات در حوزه ه
ــراث  ــه می ــت در محوط ــت و مرم ــی حفاظ اجرای
جهانــی تخــت جمشــید و منظــر فرهنگــی آن 
ــن تفاهــم نامــه طــرف هــا  ــر اســاس ای اســت. ب

ــتندنگاری،  ــه مس ــد در زمین ــده ان ــد ش متعه

در  آثــار  از  مرمــت  و  حفاظــت  و  پژوهــش 
ــای  ــل داده ه ــن تحلی ــید و همچنی ــت جمش تخ
گــردآوری شــده و توســعه بانــک اطاعاتــی 
ــکاری  ــن هم ــکاری نمایند.همچنی ــه هم مربوط
هــای آموزشــی )اعــم از همــکاری در برگــزاری 
تخصصــی نشســت های  و  علمــی  گردهمایی هــای 
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ــوان  ــگران ج ــوزش پژوهش و آم
ــق(  ــورد تواف ــط و م ــن مرتب در عناوی
ــاپ  ــم از چ ــترک )اع ــارات مش و انتش
گــزارش  و  دســتاوردها  انتشــار  و 
ــورت  ــه ص ــترک ب ــای مش همکاری ه
گــزارش هــای ســالیانه، مقــاالت، 
کتــب و غیــره بــه زبــان هــای فارســی 
ــای  ــت ه ــر فعالی ــی( از دیگ و انگلیس
مــورد نظــر در ایــن یادداشــت تفاهــم 
ــت از  ــی اس ــروژه الگوی ــن پ ــت. ای اس
همــکاری بیــن یــک موسســه دولتــی 
ــی  ــن الملل ــازمانی بی ــا س ــران ب در ای
غیــر انتفاعــی )غیــر دولتــی( در زمینــه 
میــراث فرهنگــی کــه مــی تــوان 
ــروژه  ــدی از پ ــرآغاز دور جدی آن را س
ــی در محوطــه  هــای مشــترک حفاظت
ــن  ــود.  ای ــداد نم ــید قلم ــت جمش تخ
ــیله  ــه وس ــکل آزاد، ب ــه ش ــروژه  ب پ
ــو  ــت« در ژن ــی »اِورگ ــاد سوییس بنی
حمایــت مــی شــود. در همیــن ارتبــاط 
ــروه  ــت گ ــای ماموری ــه ه ــه هزین کلی
ایتالیایــی و مــواد و تجهیــزات مصرفــی 
مرمــت توســط موسســه مرمــت گــران 
ــه  ــده و هزین ــدون مــرز تامیــن گردی ب
هــای مربــوط بــه اقامــت هیــات 
مشــترک، ایجــاد زیرســاخت هــای 
هــای  کارگاه  ســازماندهی  و  فنــی 
مرمــت در محوطــه توســط پایــگاه 
ــت. ــده اس ــن ش ــید تامی ــت جمش تخ

ــده در دو  ــام ش ــای انج ــت ه فعالی
ــکاری: ــل هم فص

ــن  ــت ای ــه نخس ــوان مرحل ــه عن ب
تخــت  از  بخــش  دو  نامــه  تفاهــم 
جمشــید شــامل دروازه شــرقی کاخ 
شــورا و پلــکان جنوبــی کاخ تچــر 
نــگاری  مســتند  مطالعــه،  مــورد 
قــرار  فنــی  مرمــت  و  حفاظــت  و 
ــت و  ــی حفاظ ــات اجرای ــت. عملی گرف
ــکاری  ــت هم ــل نخس ــت در فص مرم
و  آغــاز   1398 مــاه  اردیبهشــت  در 
بــه مــدت 45 روز ادامــه یافــت. در 
ــن  ــدادی از متخصصی ــدت تع ــن م ای
ــد  ــکان آن را یافتن ــی ام ــوان ایران ج
ــی  ــن ایتالیای ــار متخصصی ــه در کن ک
ــد.  ــه بپردازن ــه تبــادل دانــش و تجرب ب
در ایــن مــدت بخشــی از عملیــات 
نــگاری،  آســیب  شــامل  حفاظــت 
ــطوح  ــی س ــوب زدای ــازی و رس پاکس
ــذف  ــزر، ح ــتفاده از لی ــا اس ــنگ ب س
و  ســیمانی  مرمت هــای  از  بخشــی 
نامــوزون دهــه هــای قبــل انجــام شــد 
ــرک  ــردن ت ــر ک ــوازات آن پ ــه م و ب
قطعــات  بخشــی  اســتحکام  و  هــا 

ــا اســتفاده از تزریــق  سســت نقــوش ب
مــواد اســتحکام بخــش و مــوزون 
ســازی بخــش هــای کمبــود بــه 
ــد.  ــال گردی ــذاری دنب ــات گ روش م
در  ای  مطالعــه گســترده  همچنیــن 
زمینــه شناســایی کیفــی و کمی ســنگ 
هــای مــورد اســتفاده در تخت جمشــید 
ــن  ــات که ــده تزیین ــی باقیمان و ردیاب
ــنگ  ــر روی س ــده ب ــرا ش ــی اج رنگ
هــا شــامل روش هــا و مــواد باســتانی 
مــورد اســتفاده، در حــال انجــام اســت 
ــده نزدیــک  ــد مــی رود در آین کــه امی
بــه انتشــار مشــترک برســد. در همیــن 
ــزر در پاکســازی  ــاط اســتفاده از لی ارتب
ــه  ــه گون ــنگ ب ــطحی س ــوبات س رس
ــی  ــگ احتمال ــواهد رن ــه ش ــه ب ای ک
ــکار  ــازد، راه ــیبی وارد نس ــن آس زیری
هوشــمندانه ای بــود کــه طــی فعالیــت 
ــت  ــی در تخ ــترک حفاظت ــای مش ه
جمشــید مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
ــه  ــا موسس ــکاری ب ــل دوم هم فص
مرمــت گــران بــدون مــرز نیــز از نیمــه 
ــل  ــدف تکمی ــا ه ــاز و ب ــاه آغ مهرم
شــورا  کاخ  شــرقی  دروازه  مرمــت 
پلــکان جنوبــی تچــر  و همچنیــن 
ــت.  ــه یاف ــاه ادام ــان م ــان آب ــا پای ت
ــل  ــن فص ــی ای ــای حفاظت ــت ه فعالی
تیــم مشــترک  نیــز توســط یــک 
متشــکل از مرمتگــران پایــگاه میــراث 
موسســه  تخــت جمشــید،  جهانــی 
ــا و  ــرز ایتالی ــدون م ــران ب ــت گ مرم
ــت و  ــکده حفاظ ــاوره پژوهش ــا مش ب
تاریخــی ـ فرهنگــی  آثــار  مرمــت 
ــع  ــراث فرهنگــی، صنای پژوهشــگاه می
ــد. در  ــام ش ــگری انج ــتی و گردش دس
ــوزش  ــوع آم ــز موض ــل نی ــن فص ای
نیروهــای جــوان از جملــه اهــداف 
مهمــی اســت کــه بــا حضــور تعــدادی 
ــا  ــت ت ــت و مرم ــان حفاظ از کارشناس
پایــان فصــل همــکاری دنبــال گردیــد. 
ــار  ــت آث ــت و مرم ــکده حفاظ پژوهش
پژوهشــگاه  از  فرهنگــی  تاریخــی 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گرشــگری عــاوه بــر همــکاری 
ــاز  ــورد نی ــای م ــزی ه ــه ری در برنام
ــل  ــایی عوام ــه شناس ــروژه، در زمین پ
بیولوژیکــی آســیب رســان بــه تخــت-

جمشــید اعــم از انــواع گلســنگ هــا و 
ــد. در  ــی نمای ــدام م ــا اق ــری ه باکت
ــن  ــه از حضــور متخصصی ــن زمین همی
بــا  همــکاری  در  داخلــی  مســتقل 
ــور  ــارج از کش ــگاهی خ ــز دانش مراک

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــز اس نی
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اکتشافی شگفت انگیز
میــادی   1933 مــارچ  چهــارم  در 
خورشــیدی(   1312 اســفند   14(
جیمــز هنــری بریســتد رئیــس وقــت 
موسســه شــرق شناســی شــیکاگو 
تلگرامــی بــا ایــن مضمــون از ارنســت 
هرتســفلد سرپرســت کاوش تخــت 

ــرد: ــت ک ــید دریاف جمش
»صدهــا، شــاید هزارهــا متــن تجــاری 

عیامــی از صفــه بدســت آمــد«.
الــواح کــه اکثــر آنهــا بــه خــط و زبــان 
میخــی و آرامــی بودنــد و تنهــا شــمار 
اندکــی از آنهــا بــه خــط و زبــان هــای 
ــر  ــد، بناب ــده بودن ــت ش ــر کتاب دیگ
یادداشــت هــای هرتســفلد در دو اتــاق 
ــی  ــه صــورت اتفاق ــیو ب کوچــک آرش
کارگــران  بــرداری  هنــگام خــاک 
جهــت ریــل گــذاری در دو اتــاق 
کوچــک در ضلــع شــمال شــرقی 
تخــت جمشــید در بخــش بارویــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــف ش آن کش
ــید”  ــت جمش ــاروی تخ ــی ب “بایگان

ــت.  ــام گرف ن
کاوش در محــل کشــف الــواح حــدود 
ــای  ــت ه ــر یادداش ــا ب ــاه و و بن 4 م
ــت  ــن تابل ــر آخری ــر خاطــرات کرفت دفت

هــا در 25 ژوئــن ســال 1933 )اوایــل 
ادامــه  خورشــیدی(   1313 تیرمــاه 
ــوع، کاوش  ــن در مجم ــت. بنابرای یاف
ــا  ــا تقریب ــارو ه ــی ب ــل بایگان در مح
حــدود چهــار مــاه طــول کشــیده 

ــت. اس
هیئــت حفــاری پــس از آزادســازی گل 
ــل از  ــت، قب ــرای حفاظ ــا ب ــته ه نوش
اینکــه خــاک گل نوشــته هــا را پــاک 
کننــد آنهــا را بــا پارافیــن آغشــته 
کردنــد. ســپس آنهــا را در2353جعبــه 
)جعبــه هــای زیــادی شــامل قطعــات 
ــته  ــی از گلنوش ــود( ترکیب ــته ب شکس
انــدازه هــای مختلــف  بــا  هــای 
بســته بنــدی کــرده و در ســال 1935 
توافــق  بــا  )1314ه. ش(  میــادی 
ــه  ــور تجزی ــه منظ ــت و ب ــت وق دول
و تحلیــل و انتشــار در ســال 1314 
بــه موسســه شــرق شناســی شــیکاگو 

ــدند. ــت  داده ش امان
از ســال 1937 میــادی)1316 ه. ش( 
ــو  ــتی آرن ــه سرپرس ــره ب ــی 4 نف تیم
ــا همــکاری جــورج کامــرون،  پوبــل ب
پیــر پــوروز و ریچــارد هالــک کار 

ــاز  ــواح را آغ ــش ال ــه و خوان مطالع
کردند که حاصل کار آنها خوانش 

مدتــی  از  پــس  بــود.  لــوح   154
ــه  ــی مطالع ــه تنهای ــک ب ریچــارد هال
متــن هــای بایگانــی بــارو را بــه جــز 
وقفــه ای کوتــاه در زمــان جنــگ 
جهانــی دوم تــا واپســین روزهــای 
عمــرش در 1980 میــادی ادامــه 
داد. حاصــل حــدود 40 ســال پژوهــش 
ــن  ــدود 4800 مت ــش ح ــک خوان هال
عیامــی- هخامنشــی بــود کــه 2087 
متــن در ســال 1969 منتشــر و 33 
ــه  ــه در مقال ــه صــورت جداگان متــن ب
ای در 1978 منتشــر گردیــد. بــا وجود 
ــه تنهایــی  اینکــه هالــک ســال هــا ب
بــر روی ایــن مجموعــه کار کــرد امــا 
معتقــد بــود کــه “هیــچ شــخصی بــه 
ــا  ــن ه ــن مت ــد ای ــی توان ــی نم تنهای
ــا  ــر روی آنه ــد و کار ب ــه کن را مطالع
نیازمنــد همــکاری افــراد بســیاری 
ــت.  ــف اس ــای مختل ــص ه ــا تخص ب
ــا درگذشــت هالــک در ســال 1980  ب
پژوهــش  مدتــی  بــرای  میــادی 
هــای دانشــگاه شــیکاگو بــر روی ایــن 
ــا اینکــه  ــد ت ــف گردی ــه متوق مجموع
از ســال 2004 میــادی متیــو اســتالپر 
ــیکاگو  در موسســه شــرق شناســی ش
ــد در ــگران عاقمن ــی از پژوهش تیم

حــوزه خوانــش متــون عیامــی- 
و  آرامــی  خــط  هخامنشــی، 
و  هنــر  تاریــخ  پژوهشــگران 
و  آورد  هــم  گــرد  را  باستانشــناس 
ــی ــف بایگان ــم          مخف ــروژه مه پ

 بــاروی تخــت جمشــید آغــاز بــه کار 
کــرد. 

متن الواح:
اواســط حکومــت  در  بــارو  الــواح 
از  پیــش  اول)509-493  داریــوش 
ــد.  ــده ان ــر ش ــته و مه ــاد( نوش می
متــن گل نبشــته هــا بــه طــور کلــی 
ــای  ــت ه ــت فهرس ــه ثب ــوط ب مرب
مــواد  پرداخــت  و  ذخیــره  تهیــه، 
خوراکــی در محــدوده جغرافیایــی 
تــا  راه شــاهی  فــارس در مســیر 

ــت. ــوش اس ش
ــر روی  ــده ب ــته ش ــای نوش ــن ه مت
گل نبشــته هــا یکســان نیســت ولــی 
ــخ  ــد تاری ــی مانن ــا اطاعات ــر آنه اکث
انتقــال کاال، مــکان انتقــال، نــام 
دبیــر اداری و اداره مــورد نظــر و نــام 
ــده کاال را  ــا گیرن ــده ی ــل دهن تحوی
ــیاری از ــوند. در بس ــی ش ــامل م ش

)Persepolis Fortification Archive( 

      PFA  

ــال• س •84 ز• ا ــس• پ ــید• ــت•جمش تخ ــاروی• ب ــته• نبش گل• ــت1783• بازگش
ــادری م ــرزمین• س ز• ا دوری• بردبار مهرناز 
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ــاه  ــال، م ــخ س ــا تاری ــته ه گل نبش
ــد.  ــرده ان ــت ک ــه را ثب و روز مبادل
ــه  ــی اولی ــع اصل ــناد مناب ــن اس ای
را بــرای مطالعــه سیســتم اداری، 
هنــری  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
فراهــم  هخامنشــی  امپراتــوری 
اداری،  سیســتم  شناســایی  بــه  و 
اقتصــادی و اجتماعــی....و مرکــز 
کننــد.   مــی  کمــک  امپراتــوری 

دوباره: بازگشت 
محمولــه  بازگشــت  از  قبــل  تــا 
بخــش   ،1398 مهــر  در  الــواح 
هایــی از ایــن مجموعــه در ســه 
بازگردانــده  ایــران  بــه  مرحلــه 
ــه  ــا بازگشــت محمول ــود، ام شــده ب
ــا حواشــی زیــادی همــراه  چهــارم ب
ــه  ــل ب ــال 2004 تبدی ــود و در س ب
ــای  ــم دادگاه دارایی ه ــوع حک موض
بخــش  دادگاه  در  کشف شــده 
متحــده  ایالــت  الینویــز  شــمالی 
شــدند کــه شــاکیان بــه دنبــال 
ایــران  دولتــی  امــوال  توقیــف 
قانــع کننــد  را  دادگاه  تــا  بودنــد 
حکــم پرداخــت غرامــت را بــه نفــع 
ــل  ــران قب ــت ای ــه دول ــا و علی آن ه

از دعــوی ارائــه دهنــد. 
در انفجــاری کــه در ســال 1997 
داد  رخ  بیت المقــدس  در  میــادی 
ــران  ــه جب ــه بهان ــودی ب ــد یه چن
ــران  ــی ای ــاط واه ــارت و ارتب خس
بــا ایــن انفجــار درخواســت توقیــف 
الــواح را کردنــد و در نهایــت بــا 
رای دادگاه ایــن الــواح توقیــف شــد. 
ــن  ــه در ای ــی ک در جلســات دادگاه
نماینــدگان  زمینــه برگــزار شــد، 
ــه   ــواح جنب ــد ال ــت کردن ــران ثاب ای
ــا جنبــه   ــاری ب ــد و آث تجــاری ندارن

و  بــوده  مطالعاتــی  و  فرهنگــی 
ــتند. ــف نیس ــل توقی قاب

در طــول چنــد ســال گذشــته و 
ــرای  ــزاری دادگاه  ب ــال برگ ــه دنب ب
الــواح  ایــن  سرنوشــت  تعییــن 
پژوهشــی و تاریخــی، وکای مرکــز 
ــام  ــز اع ــیکاگو نی ــی ش شرق شناس
هخامنشــی  الــواح  کــه  کردنــد 
نبایــد  دادگاه  و  نیســتند  تجــاری 

می کــرد. توقیــف  را  آنهــا 
ــر  ــر س ــی ب ــوی حقوق ــاز دع ــا آغ ب
ایــن بایگانــی و تــرس از اینکــه 

مجموعــه  ضــرر  بــه  دادگاه  رای 
شناســی  شــرق  موسســه  باشــد، 
شــیکاگو و متیــو اســتالپر عــاوه 
بــر اینکــه بــا جدیــت در دادگاه 
و  مجموعــه  حفــظ  از  و  حاضــر 
ــد،  ــاع کردن ــران دف ــه ای تعلــق آن ب
پــروژه          نیــز بــا جدیــت 
بیشــتری مطالعــه و مســتند نــگاری 
ــبختانه  ــرد. خوش ــال ک ــواح را دنب ال

رای  ســال  ده  از  بیــش  از  پــس 
نهایــی دادگاه اســتیناف در اواخــر 
ــاه 1395(  ــفند م ــه 2018 )اس فوری
ــران  ــه ســود حفــظ مجموعــه و ای ب

ــد.  ــادر ش ص
ســرانجام شــامگاه هشــتم مهــر 
بــاروی  نبشــته  گل   1783  ،1398
ــال  ــس از 84 س ــید پ ــت جمش تخ
ــا  ــد و ب ــده ش ــور برگردان ــه کش ب
وارد  ویــژه  اســکورت  همراهــی 
مــوزه ملــی ایــران شــد و چهارشــنبه 
دهــم مهرمــاه بــه شــکل رســمی بــا 

حضــور علــی اصغــر مونســان وزیــر 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری و محمدحســن طالبیــان 
ــور،  ــی کش ــراث فرهنگ ــاون می مع
ایــن مــوزه رونمائــی شــدند.  در 
ــس  ــتوفر وودز رئی ــور کریس پروفس
دانشــگاه  شرق شناســی  موسســه 
شــیکاگو بــه همــراه پروفســور متیــو 
ــته  ــروژه گل نبش ــر پ ــتولپر مدی اس

هــای بــاروی تخــت جمشــید در 
ــیکاگو  ــی ش ــرق شناس ــه ش موسس
ــد  ــفر کردن ــران س ــه ته ــخصًا ب ش
ــی  ــوزه مل ــه م ــت را ب ــن امان ــا ای ت

ــد.  ــل دهن ــران تحوی ای
ــو  ــور متی ــتا پروفس ــن راس در همی
شناســی  آشــور  اســتاد  اســتولپر 
ــیکاگو  ــی ش ــرق شناس ــه ش موسس
پــروژه گلنوشــته هــای  و مدیــر 
ــاق  ــه اتف ــید ب ــت جمش ــاروی تخ ب
وودز  همراه)کریســتوفر  هیــات 
رئیــس موسســه شــرق شناســی 
شــیکاگو و لــورا الســاندرا امیــن 
جمشــید  تخــت  الــواح  امــوال 
بــه قصــد دیــدن آثــار تاریخــی 
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــه می مجموع
ــاه از  ــر م ــنبه 15 مه ــید دوش جمش
تخــت جمشــید بازدیــد کردنــد.

منابع: 

ــدی،  ــن و مکون ــدی، بهم -فیروزمن
هــای  نبشــته  “گل   ،1388 لیــا، 
ــوع  ــید)خط و ن ــت جمش ــاروی تخ ب
باســتان  مطالعــات  هــا(”،  متــن 
2، ص.  شــماره   ،1 دوره  شناســی، 

49-62
-مکونــدی، لیــا، 1397، یادداشــتی 
ســالروز  مــارچ   4 مناســبت  بــه 
تخــت  بــارو  بایگانــی  کشــف 

از: شــده  بازیابــی  جمشــید، 
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پنجمیــن ســال از فعالیــت هــای 
ــترک  ــی مش ــتان شناس ــت باس هیئ
محوطــه  در  فرانســه  ایــران- 
و  پاســارگاد  جهانــی  میــراث 
آذر  و  آبــان  در  مرغــاب  دشــت 
ــه  ــید. ب ــان رس ــه پای ــاه 1398 ب م
ــی  ــورش محمدخان ــر ک ــه دکت گفت
گــروه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــتان شناس باس

بهشــتی تهــران و سرپرســت ایرانــی 
ــترک  ــی مش ــتان شناس ــت باس هیئ
ایــران- فرانســه، در ایــن فصــل 
ــراث  ــه می ــا در محوط ــت ه از فعالی
ادامــه  بــه  پاســارگاد،  جهانــی 
آرکئوژئوفیزیــک  هــای  بررســی 
در  مغناطیــس ســنجی  روش  بــه 
محوطــه و اطــراف آن، پرداختــه 
دیگــری  هــای  قســمت  و  شــد 
محوطــه  مغناطیســی  نقشــه  از 
ــا  ــش ه ــن بخ ــد. ای ــل گردی تکمی
شــامل قســمت هایــی بیــن کاخ  
ــه  ــام، منطق ــی و کاخ بارع اختصاص

محوطــه  در  تخــت  تــل  پشــت 
حصــار خشــتی، بــر روی ســازه تــل 
ــگاه  تخــت، در محوطــه پشــت آرام
کــورش بــر روی تــل خشــتی و 
ــگاه  ــرا و آرام ــن کاروانس ــه بی فاصل
نتایــج  اســت.  بــزرگ  کــورش 
ــن بررســی هــا بســیار  حاصــل از ای
ــه  ــن ب ــود. همچنی ــه ب ــل توج قاب
ــی  ــردن آنومال ــخص ک ــور مش منظ

ــاغ  ــای خطــی آشــکار شــده در ب ه
ــردن  ــخص ک ــرای مش ــاهی و ب ش
ســاختارهای هیدرولیکــی موجــود 
ــه در  ــر روی نقشــه مغناطیســی ک ب
ســال هــای گذشــته در ایــن بخــش 
ــی در  ــه های ــود، گمان ــه شــده ب تهی
ــر روی  ــاهی ب ــاغ ش ــه در ب 6 نقط
ــد  ــاد گردی ــا، ایج ــی ه ــن آنومال ای
ــی  ــن آنومال ــر ای ــه در درک بهت ک
هــای خطــی تأثیــر شــایان توجهــی 
ــای  ــه ه ــاس نقش ــر اس ــت. ب داش
ــه شــده در قســمت  مغناطیســی تهی
جنــوب  بخــش  در  شــاهی،  بــاغ 

ــه  ــتخر آب ذوزنق ــاغ، اس ــرقی ب ش
ــه در  ــد ک ــاهده ش ــکلی مش ای ش
مغناطیســی  آنومالــی  آن  ابتــدای 
ــامل 8 ورودی  ــی ش ــزرگ منفصل ب
ــود.  ــل تشــخیص ب ــی آب قاب احتمال
ــن  ــوع ای ــه ن ــردن ب ــی ب ــرای پ ب
ســاختار، گمانــه ای در ابتــدای ایــن 
ســازه ایجــاد شــد کــه قســمتی 
مشــخص  آن  ســنگی  ســاختار  از 
هــا  کاوش  ادامــه  کــه  گردیــد 
در فصــل هــای آینــده، ســاختار 
کامــل ایــن ورودی هــا را مشــخص 
ــه  ــل توج ــه قاب ــود. نکت ــد نم خواه
ــای  ــف آجره ــمت کش ــن قس در ای
ــه  ــت ک ــی اس ــکل قالب ــی ش هال
هــای  دهانــه  از  یکــی  روی  بــر 
ــر  ــت. ب ــته اس ــود داش ورودی، وج
هشــت  مغناطیســی،  نقشــه  روی 
ــت  ــخیص اس ــل تش ورودی آب قاب
ــا دو  ــی ه ــه زن ــن گمان ــه در ای ک
 6 فاصلــه حــدود  بــه  ورودی آب 
ــد. ــان گردی ــر نمای ــری از یکدیگ مت

 

گیــاه  هــای  فعالیــت  ادامــه  در 
ــم  ــن اقلی ــی و دیری ــتان شناس باس
پاســارگاد،  محوطــه  در  شناســی 
نمونــه  مزبــور،  هــای  گمانــه  از 
بــرداری و بــرای تاریــخ گــذاری 
مطلــق رســوبات نیــز از آنهــا نمونــه 
ــت.  ــورت گرف ــرداری              ص ب
هــای  فعالیــت  ســال  پنجمیــن 
ــتانی  ــوم باس ــی و عل ــتان شناس باس
ــه  ــران- فرانس ــترک ای ــت مش هیئ
رســمی  مجــوز  بــا  پاســارگاد  در 
فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه 
همــکاری  بــا  و  گردشــگری  و 
ــارگاد،  ــی پاس ــراث جهان ــگاه می پای
مرکــز ملــی پژوهــش هــای علمــی 
ــون  فرانســه              دانشــگاه لی
شناســی  باســتان  پژوهشــکده   ،2
کشــور، اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
ــهید  ــگاه ش ــارس و دانش ــتان ف اس

بهشــتی صــورت پذیرفــت. 

محمدخانی: کوروش•
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ــراث  ــای وزارت می ــگاه ه ــور پای ــر کل ام ــی مدی ــزی زالن ــاد عزی ــر فره دکت
ــی  ــرام رضای ــدس به ــراه مهن ــه هم ــگری ب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
چراتــی معــاون امــور پایــگاه هــا روز چهارشــنبه 24 مهرمــاه از مجموعــه کارگاه 
هــای ســاماندهی، مرمــت و حفاظــت واقــع در محوطــه میــراث جهانــی تخــت 

ــد. ــد کردن جمشــید بازدی
ــزی  ــر عزی ــید دکت ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــی می ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــاماندهی مجموع ــت س ــندی از وضعی ــراز خرس ــن اب ــد ضم ــن بازدی در ای
ــی در  ــار تاریخ ــی از آث ــت: بخش ــی گف ــتحکام بخش ــت و اس ــه حفاظ در زمین
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــق ص ــی دقی ــید کارشناس ــت جمش ــه تخ مجموع
ــه جایــگاه ایــن مجموعــه در حــوزه بیــن اللمــل قابــل ســتایش اســت . توجــه ب

ایشــان همچنیــن همــکاری هیــات مشــترک ایــران و ایتالیــا در مرمــت بخــش 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــت و خاط ــتودنی دانس ــر را س ــورا و تچ ــی از دو کاخ ش های
مســتند نــگاری، آســیب شناســی و حفاظــت و مرمــت؛ بخشــی از تفاهــم 
ــت  ــام اس ــال انج ــی در ح ــه خوب ــه ب ــت ک ــترک اس ــات مش ــن دو هی ــه ای نام
ــوان  ــا را گســترش داده و از ت ــکاری ه ــن هم ــم ای ــه بتوانی ــم ک ــا امیدواری و م
متخصصیــن بیــن المللــی در تبــادل دانــش ،حفاظــت و تضمیــن ســامت آثــار 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس جهان
ــان  ــکاران و کارشناس ــا هم ــه ای ب ــت صمیمان ــی نشس ــان، ط ــان در پای ایش
ایــن پایــگاه، ضمــن تقدیــر و تشــکراز زحمــات ایشــان در مــورد مرتفــع شــدن 
مســائل و مشــکات مالــی پایــگاه و انجــام تعهــدات همــکاران در مــدت بســیار 

کوتــاه قــول همــکاری و مســاعدت دادنــد.

بازدیــد•مدیــر•کل•امــور•پایــگاه•هــای•کشــور•
از•مجموعــه•تخــت•جمشــید

ــه ای  ــای تخــت جمشــید مجموع ــاماندهی انباره ــروژه س ــال انجــام پ ــه دنب ب
ــی  ــا بررس ــه ب ــد ک ــت ش ــی یاف ــنگی تاریخ ــروف س ــات ظ ــر از قطع ــی نظی ب
گزارشــهای ســالهای اولیــه کاوش در ایــن مجموعــه جهانــی مشــخص گردیــد 
ــن  ــای اشــمیت در ای ــه حفاریه ــوط ب ــات، هخامنشــی و مرب ــن قطع ــی ای تمام
محــل مــی باشــند.نکته جالــب و قابــل اهمیــت در مــورد ایــن قطعــات، خــرد 
ــه  ــا توجــه ب ــن ظــروف اســت چــرا کــه ب شــدن و شکســته شــدن عمــدی ای
ــر  ــه خاط ــا ب ــدن آنه ــرد ش ــیدگی و خ ــم پاش ــا از ه ــت آنه ــس و ضخام جن
ــد  ــد بع ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــد اس ــل و بعی ــه ای باط ــان نظری ــت زم گذش
ــره در  ــا و نق ــروف ط ــه ظ ــیان از جمل ــا ارزش هخامنش ــه ب ــارت گنجین از غ
ــه  ــنگی ب ــروف س ــن ظ ــکندر، ای ــربازان اس ــط س ــید توس ــت جمش ــه تخ خزان
نظــر چپاولگــران بــی ارزش و ناچیــز آمــده و بــه عمــد متاشــی و خــرد شــده 
انــد. بیشــتر ایــن قطعــات از تاالرهــای شــماره 38 و 41 خزانــه تخــت جمشــید 
ــدادی از ظــروف،  ــه کاوش تع ــان ســالهای اولی ــد. در هم ــع آوری شــده ان جم
ــت  ــی جه ــد و مابق ــداری ش ــوزه نگه ــی در م ــی و وصال ــه یاب ــد از قطع بع
ــذا  ــد. ل ــار تخــت جمشــید آرشــیو گردی ــی در انب ــات و بررســی هــای آت مطالع
ــد. ــی مان ــان دســت نخــورده باق ــه همچن ــن مجموع ــان کار اشــمیت ای ــا پای ب

ــه مرکــز بانــک ســفال  ــی( ب ــه چوب ــن مجموعــه )ســی جعب ــال ای ــد از انتق  بع
ــک  ــس ســنگ، تفکی ــوع و جن ــر اســاس ن ــات ب ــی قطع تخــت جمشــید، تمام
ــنگ  ــروف س ــم و ظ ــنگ یش ــروف س ــن، ظ ــروف مرمری ــروه: ظ ــه گ و در س
ــد و  ــام ش ــی انج ــه یاب ــه دوم قطع ــدند. در مرحل ــدی ش ــه بن ــک طبق گرانی
ــگاری  ــر مســتند ن ــات شــاخص ت ــًا قطع ــد و نهایت ــی گردی ــز وصال ــدادی نی تع

ــند.  ــترس باش ــاده و در دس ــی آم ــات آت ــت مطالع ــا جه ــد ت ش
در مــورد کاربــرد ایــن ظــروف همانطــور کــه اشــمیت آنهــا را )ظــروف ســنگی 
ــد  ــد، بای ــی نام ــلطنتی:                                            م ــه س ــفره خان س
ــک،  ــزرگ و کوچ ــقابهای ب ــته بش ــپزخانه ای از دس ــروف آش ــتر ظ ــت بیش گف
ــروف  ــک، ظ ــای کوچ ــه ه ــزرگ، پیال ــکل ب ــتطیل ش ــرد و مس ــکهای گ دیس
پایــه دار، آبخوریهــای قمقمــه ماننــد و دســته ای دیگــر کــه اکثــرا” از جنــس 
ســنگ یشــم میباشــند هاونهایــی هســتند کــه بیشــترین کاربــرد آنهــا اســتفاده 
ــورد  ــوده اســت. در م ــوم ب ــدس ه ــاه مق ــردن گی ــه ک ــی و ل ــم مذهب در مراس
ــه  ــروف دارای کتیب ــن ظ ــدادی از ای ــه تع ــت ک ــی اس ــمی گفتن ــروف یش ظ
هایــی بــه زبــان آرامــی اســت کــه بــا نوعــی جوهــر ســیاهرنگ نوشــته شــده 
ــده نشــده  ــوز توســط کســی خوان ــه طــور کامــل هن ــن خطــوط ب ــد ای هــر چن
ــته  ــر داش ــا را در ب ــه داره ــام خزان ــدادی ن ــاید تع ــمیت ش ــر اش ــه نظ ــی ب ول

ــند.  باش
ــرض  ــت و در مع ــده مرم ــات در آین ــن قطع ــتری از ای ــداد بیش ــت تع ــد اس امی

ــرد.  ــرار گی ــدان ق ــه من ــش عاق نمای
منبع:

ظروف•ســنگی•سفره•خانه•ســلطنتی•

شهرزاد زارعی
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حمیــد فدایــی مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت 
ــل از شــروع  ــن خصــوص گفــت: قب جمشــید در ای
مرمتگــران  توســط  مرمتــی  اجرایــی  اقدامــات 
ــن طــرح در  ــرز در تخــت جمشــید، چندی ــدون م ب
زمینــه تجهیــز کارگاههــا توســط سرپرســت هیــات 
ــانگر  ــا نش ــرح ه ــن ط ــد. ای ــرح ش ــی مط ایتالیای
ــی  ــر چگونگ ــی ب ــی مبن ــروه ایتالیای ــنهادات گ پیش
نصــب داربســت هــای فلــزی کارگاههــا بــود. 
ــان  ــط کارشناس ــه توس ــی های اولی ــس از بررس پ
حفاظــت و مرمــت پایــگاه و بــا توجــه بــه تجــارب 
ــالی دارای  ــای ارس ــد طرح ه ــخص ش ــین، مش پیش
ــن  ــا شــرایط محیطــی ای ــی اســت و ب کاســتی های
محوطــه هماهنــگ و ســازگار نیســت. بنابرایــن بــا 
ــت  ــت و مرم ــروه حفاظ ــان گ ــکاری کارشناس هم
ــا، نحــوه  ــی طــرح ه تخــت جمشــید ضمــن ارزیاب

ــد.  ــح گردی ــا تصحی ــاد کارگاهه ایج
شــهرام رهبــر سرپرســت هیــات ایرانــی و مســئول 
ــه  ــز در ادام ــگاه نی ــت پای ــت و مرم ــش حفاظ بخ
ــورا،  ــه در کاخ ش ــس از بررســی های اولی ــزود: پ اف
مــدل ســه بعــدی داربســت هــا تهیــه شــد. بدیهــی 
ــکان  ــدی ام ــه بع ــای س ــی مدل ه ــت در بررس اس

ــود دارد. ــی وج ــت و منف ــکات مثب ــایی ن شناس
ــه طرح هــای ســه بعدی  ــگام تهی وی ادامــه داد: هن
ــز  ــت دروازه شــرقی کاخ شــورا نی و بررســی وضعی
دریافتیــم کــه داربســت طراحــی شــده توســط 
ــرد  ــر می گی ــا را در ب ــا نماه ــی تنه ــروه ایتالیای گ
ــاز اســت  ــت دروازه  نی ــرای مرم ــه ب ــی ک در صورت
دروازه  بخش هــای  تمامــی  بــه  مرمتگــران 
دسترســی داشــته باشــند. پــس از بررســی های 
اولیــه در کاخ شــورا ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه 
ــدی  ــدل ســه بع ــی، م ــدام اجرای ــه اق ــل از هرگون قب

تهیه شود. داربست 
ــدی  ــه بع ــای س ــدل ه ــرد: م ــه ک ــر اضاف    رهب
ــان  ــط کارشناس ــار توس ــن ب ــده چندی ــی ش طراح
گــروه حفاظــت و مرمــت مــورد بررســی قــرار 
گرفــت و تغییــرات الزم توســط مدیــر پایــگاه 

ــد.  ــد ش تایی
شــهرام رهبــر ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن طــرح 
ــوارد مثبــت طــرح گــروه  جامــع گفــت: یکــی از م
ــه  ــرو ب ــار و نی ــال ب ــدم انتق ــه ع ــوط ب ــی مرب ایران
کــف درگاه دروازه شــرقی کاخ شــورا اســت. در 
ــت  ــادی از وزن داربس ــش زی ــه بخ ــای اولی طرح ه
و مرمتگــران بــه کــف درگاه دروازه شــرقی منتقــل 
می شــد. ایــن کــف  درگاه وضعیــت مناســبی نــدارد 
ــود  ــه اجــرا می   شــد ممکــن ب و چنانچــه طــرح اولی
ــه کــف درگاه آســیب وارد شــود. گــروه حفاظــت  ب
ــی  ــناخت کامل ــن ش ــید ضم ــت تخــت جمش و مرم
کــه از کــف درگاه دروازه شــرقی کاخ شــورا داشــت 
نظــر  در  گونــه ای  بــه  را  داربســت  طرح هــای 
ــف درگاه  ــه ک ــی ب ــن نیروی ــا کوچکتری ــت ت گرف
ــه همیــن دلیــل داربســت کاخ شــورا  وارد نشــود. ب
ــا  ــد، ام ــاد ش ــاالت ایج ــه و اتص ــل لول ــا حداق ب
ــای  ــر باده ــه در براب ــود ک ــوی ب ــه نح ــی ب طراح
ــی نداشــته باشــد.  ــن حرکت بســیار شــدید کوچکتری
حیــن  در  خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  وی 
و  نیامــد  وجــود  بــه  مشــکلی  کوچکتریــن  کار 
ــر،  ــن خط ــدون کوچکتری ــتند ب ــران توانس مرمتگ
عملیــات دقیــق و حســاس مرمتــی را انجــام دهنــد.

مجموعــه  مرمــت  و  حفاظــت  گــروه  مســئول 
ــه  ــاره ب ــا اش ــید ب ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می
ــی و دو  اتمــام فصــل دوم مرمــت روی نمــای غرب

نمای داخلی جرزهای دروازه شــرقی کاخ شورا 

افــزود: ایــن داربســتها موقتــأ بــاز و پــس از تصویــر 
بــرداری فنــی دوبــاره در همــان مــکان و بــا کمــی 
تغییــرات ایجــاد خواهــد شــد. بدیهــی اســت پــس 
از نصــب مجــدد داربســت کاخ شــوار کار حفاظــت 
ــت  ــرقی و پش ــای ش ــن دروازه در نم ــت ای و مرم
جرزهــا توســط کارشناســان ایرانــی انجــام خواهــد 
شــد. شــهرام رهبــر در ادامــه بــا تاکیــد بــر اتمــام 
فعالیــت فصــل دوم مرمتگــران بــدون مــرز در 
ــاز شــدن داربســتهای ایــن کاخ  کاخ تچــر و نیــز ب
ــتندنگاری در دو  ــام مس ــس از انج ــرد، پ ــه ک اضاف
ــه  ــاظ شیش ــر، حف ــی کاخ تچ ــکان جنوب ــش پل بخ
ــی  ــود در نزدیک ــی خ ــای اصل ــه ج ــن کاخ ب ای ای
پلــکان جنوبــی کاخ قــرار خواهــد گرفــت و عاقــه 
ــت  ــات بیشــتری از فعالی ــد جزئی ــی توانن ــدان م من
ــک  ــا را از نزدی ــران- ایتالی مشــترک مرمتگــران ای
ببیننــد. بازدیــد و عکاســی از جزئیــات مرمتــی 
پلــکان جنوبــی کاخ تچــر تــاز زمــان نصــب مجــدد 

ــی ادامــه خواهــد داشــت.  داربســت حفاظت

بــا•اتمــام•فعالیــت•فصــل•دوم•مرمتگــران•بــدون•مــرز•در•تخــت•جمشــید•داربســت•هــای•دو•کارگاه•
کاخ•شــورا•و•تچــر•بــاز•شــدند
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منطقــه تاریخــی نقــش رســتم بــه عنــوان 
ــگری  ــای گردش ــه ه ــن جاذب ــی از مهم تری یک
ــرق  ــری شمال ش ــه 55 کیلومت ــران در فاصل ای
ــی  ــه تاریخ ــری منطق ــیراز و 6 کیلومت ــهر ش ش
آباد)کــوه  حاجــی  کــوه  در  تخت جمشــید 
ــای  ــر فرآینده ــت تاثی ــرار دارد. تح ــین( ق حس
زمیــن شناســی-تکتونیکی، درز و شــکاف هاي 
فراوانــي در ســنگهای آهکــي ایــن منطقــه 
ــه  ــل ب ــان تبدی ــرور زم ــه م ــده و ب ــاد ش ایج
معبــری بــرای عبــور آب شــده اســت کــه در اثــر 
ــایش  ــب و فرس ــال تخری ــه در ح ــال ثانوی انح
هســتند. ترکیــب شــیمیایي ســنگ هاي آهکــی، 
ــراه  ــنگي هم ــاي س ــاختاري توده ه ــت س وضعی

شــرایط  منطقــه،  اقلیمــي  ویژگي هــاي  بــا 
هــاي  پدیــده  پیدایــش  بــراي  را  مناســبي 
ــت(  ــی-انحال )کارس ــک فرسایش ژئومورفولوژی
ســطحی فراهــم ســاخته اســت. فرآینــد انحــال 
محــدوده  در  کربناته)آهــک(  ســنگ های 
و  نبشــته ها  ســنگ  رســتم  نقــش  تاریخــی 
ــورد  ــود در آن را م ــای موج ــن آرامگاه ه همچنی

ــت. ــرار داده اس ــدی ق ــد ج تهدی
ــار  ــن آث ــت از ای ــت و صیان ــور حفاظ ــه منظ ب
ارزشــمند، مطالعــه عوامــل زمیــن شــناختی 
ــراث فرهنگــی موجــود در  ــب می ــر در تخری موث
ــگاه  ــتور کار پای ــی در دس ــه تاریخ ــن منطق ای

میراث جهانی تخت جمشــید قرار گرفت. 

بــا  پژوهشــی  طرحــی  راســتا  ایــن  در 
در  شکســتگی ها  هندســه  “مطالعــه  عنــوان 
ــوان  ــه عن ــتم “ب ــش رس ــی نق ــه تاریخ منطق
ــن  ــل زمی ــناخت عوام ــرای ش ــه ب ــزاری پای اب
شناســی موثــر در تخریــب تدریجــی کتیبــه 
فقیــه  علــی  دکتــر  سرپرســتی  بــه  هــا” 
عضــو هیــات علمــی بخــش علــوم زمیــن 
ــدف  ــا ه ــه ب ــن منطق ــیراز در ای ــگاه ش دانش
تکتونیکــی  ســاختارهای  تاثیــر  مطالعــه 
ــار  ــب آث ــد تخری ــر رون ــتگی ها ب ــژه شکس بوی
ــا انجــام شــد. در مراحــل  ــه ه باســتانی و کتیب
ــاط  ــوه ارتب ــش،  نح ــن پژوه ــام ای ــه انج اولی
ــنگ  ــایش س ــال و فرس ــد انح ــعه فراین توس
ــعه و  ــا توس ــن ب ــطح زمی ــی در س ــای آهک ه
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا م ــتگی ه ــی شکس فراوان
گرفــت. بــر ایــن اســاس تاثیــر عوامــل ســنگ 
شــناختی، زمیــن ریخــت شناســی و تکتونیکــی 
ــه  ــال در منطق ــد انح ــعه فراین ــر روی توس ب
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و نتایــج حاصــل در 
ــه  ــددی ارائ ــای موضوعــی متع ــب نقشــه ه قال
ــاس روش  ــر اس ــدی ب ــل بع ــد. در مراح گردی
 ،) GPR  ( ژئوفیزیکــی رادار نفــوذی زمیــن
ــا و  ــتگی ه ــعه شکس ــتردگی و توس ــوه گس نح
ــن و در  ــطح زمی ــر س ــی در زی ــرات احتمال حف
ــرار گرفــت.  محــدوده آرامــگاه هــا مــد نظــر ق
ــه  ــج حاصــل از دو مرحل ــق نتای ــا تلفی ــا ب نهایت
قبــل، ارتبــاط ســاختارهای موجــود در ســنگ و 
توســعه فراینــد انحــال و فرســایش در منطقــه 
تاریخــی نقــش رســتم مــورد تجزیــه و تحلیــل 

ــت.  ــرار گرف ق
انطبــاق اشــکال فرسایشــی - انحالــی توســعه 
ــا راســتای  ــه ب ــورد مطالع ــه در محــدوده م یافت
شکســتگی ها حاکــی از آنســت کــه فرایندهــای 
زمیــن شــناختی تکتونیکــی در شــکل گیــری و 
ــش  ــت نق ــی کارس ــای انحال ــعه پدیده ه توس
اشــکال  ایــن  وجــود  داشــته اند.  موثــری 
ــال  ــاری انتق ــعه مج ــی از توس ــی حاک انحال
آب بــه درون تــوده ســنگ و محــدوده آرامــگاه 
هــا مــی باشــد. بــا توجــه بــه محــل قرارگیــری 
آرامــگاه هــا در شــرایط خــاص زمیــن شــناختی 
ــزرگ  ــل ب ــک گس ــاورت ی ــری در مج )قرارگی
ــع  ــه تب ــراوان و ب ــتگی های ف ــعه شکس و توس
آن گســترش انحــال و فرســایش در تــوده 
ــط موجــود  ــا در نظــر گرفتــن ضواب ســنگ( و ب
تاریخــی  آثــار  مرمــت  نحــوه  در خصــوص 
و  نفــوذ  از  جلوگیــری  بــرای  راهکارهایــی 
ــن  ــتر ای ــب بیش ــنگ و تخری ــان آب در س جری

ــد. ــنهاد گردی ــی پیش ــی علم ــار تاریخ آث

با•همکاری•دانشــگاه•شــیراز•و•گروه•حفاظت•و•مرمت•و•باستان•شناسی•مجموعه•تاریخی•نقش•رستم•
انجام•شد:

مطالعه•هندســه•شکستگی•ها•در•منطقه•تاریخی•نقش•رستم
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ــه  ــته ب ــالیان گذش ــول س ــی در ط ــای کاخ اختصاص ــته ی درگاه ه ــوش برجس نق
دلیــل قــرار گرفتــن در معــرض عوامــل محیطــی دچــار فرســایش هــای شــدیدی 
ــایبان  ــرای س ــه اج ــم ب ــایش، تصمی ــد فرس ــرل رون ــه منظــور کنت ــد. ب شــده بودن
ــارگاد  ــی پاس ــراث جهان ــگاه می ــکاری پای ــا هم ــته ب ــوش برجس ــن نق ــر روی ای ب
ــه  ــرح آن در فصلنام ــه ش ــود ک ــده ب ــت رم ش ــت و مرم ــی حفاظ ــه عال و موسس
ــن  ــت. ای ــده اس ــتان 1395 آم ــماره دوم، تابس ــال اول، ش ــارگاد، س ــه پاس پارس
ــن بخــش  پوشــش هــا  از بخــش هــای مختلفــی تشــکیل شــده کــه یکــی از ای
هــا، دیــواره هــای خشــتی نگهدارنــده ی پایــه هــای ســایبان هــا اســت. عملیــات 
انتقــال آب از روی ســایبان هــا و همچنیــن دیــواره هــای خشــتی یکــی از مراحــل 
ــم در  ــی ارگ ب ــراث جهان ــگاه می ــا همــکاری پای ــود کــه ب ــروژه ب ــن پ ــی ای اجرای
ــور  ــا حض ــگاه ب ــط پای ــام توس ــایر اق ــن س ــفالی و تامی ــای س ــه ه ــه تنبوش تهی

ــید. ــام رس ــه اتم ــرا و ب ــاری اج ــال ج ــز س ــی در پایی ــان ایتالیای کارشناس
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پوشش•حفاظتی پروژه• تکمیل•
•بر•روی•درگاه•های•کاخ•اختصاصی•پاسارگاد

در راســتای تمدیــد تفاهــم نامــه مشــترک ایــران ـ ایتالیــا و در ادامــه طراحــی 
بانــک اطاعاتــی پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد و بررســی نقــاط ضعــف و 
نیازهــای پایــگاه در ســال گذشــته، ارتقــاء نــرم افــزار و دیتابیــس در راســتای 
ــرم هــای  ــه نمــودن ف ــودن و اضاف ــزار، تحــت وب ب ــرم اف ــت ن ــش امنی افزای
ثبــت اطاعــات کاوش، بررســی و اشــیاء باســتان شناســی و اطاعــات مربــوط 
ــوع  ــن موض ــداف ای ــن اه ــوان مهمتری ــه عن ــران ب ــت بح ــروژه مدیری ــه پ ب

تعریــف شــد.

جهــت عملــی نمــودن اهــداف بلنــد مــدت ایــن نــرم افــزار بانــک اطاعاتــی 
بــه منظــور ارتبــاط بــا دیگــر پایــگاه هــای جهانــی نیــاز بــود تــا نــرم افــزار بــه 
صــورت تحــت وب قابــل اســتفاده باشــد، کــه ایــن قابلیــت بــه همــراه امــکان 
ــی  ــکاران ایتالیای ــر توســط هم ــت باالت ــف ســطوح دسترســی جهــت امنی تعری

طراحــی و کدنویســی شــد. 
ــز  ــه تجهی ــاز ب ــن طــرح نی ــد مــدت ای ــی شــدن اهــداف بلن ــه منظــور اجرای ب

ــا اســت. ــگاه ه ــی در پای ــای اینترنت ــاخت ه زیرس

ــگاه• ــک•پای ــزار•دیتابان ــرم•اف ــا•ن ــانی•و•ارتق ــه•روز•رس ب

ــی ــروه•ایتالیای ــط•گ ــارگاد•توس ــی•پاس ــراث•جهان می

گرامی• فرزانه 
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ــری  ــی و قرارگی ــی طوالن ــه داشــتن قدمت ــا توجــه ب ــگاه خشایارشــا ب نقــش هــای آرام
در مجــاورت بــاد و بــاران، آســیب هــای بســیاری دیــده انــد کــه مســتلزم محافظــت و 
مرمــت مــی باشــند امــا در برخــی نقــاط آســیب بســیار شــدید و در مرحلــه خطرناکــی 
ــی شــوند.  ــزش و فروپاشــی م ــوری دچــار ری ــه در صــورت عــدم رســیدگی ف اســت ک
بــه همیــن منظــور و جهــت حفاظــت هرچــه بیشــتر ایــن اثــر ارزشــمند، طــرح مرمــت 
اضطــراری تهیــه و پــس از بررســی بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. در تدویــن طــرح مرمــت 
ــق جــدول  ــدی شــد و طب ــت بن ــا اولوی ــگاه براســاس شــدت آســیب ه اضطــراری آرام

ــد. ــاز گردی ــا مرمــت اضطــراری آغ اولویته
از جملــه اولویــت هــای ایــن اثــر مرمــت نقــش آتشــدان، نقــش فروهــر، پادشــاه، نیــزه 
ــه  ــوزی، ثت ــا، خ ــوی دری ــکاهای آن س ــی، س ــکودارا، هرات ــربازان اس ــوش س داران، نق

ــرد. ــام ب ــوان ن ــی ت گوشــی و جــداره صخــره ای و ... را م

گروه•مرمت•مجموعه•تاریخی•نقش•رستم•خبر•داد:

پایان•مرمت•های•اضطراری•آرامگاه•خشایارشا

ــمندی  ــار ارزش ــتم دارای آث ــش رس ــه نق مجموع
و  ساســانیان  هخامنشــیان،  عیامیــان،  دوران  از 
ــره و در  ــینه صخ ــه در س ــد ک ــی باش ــامی م اس
ــاد،  ــد ب ــرایط نامناســب محیطــی همانن ــرض ش مع
ــاد و  ــدان، ذرات ســاینده موجــود در ب ــاران، یخبن ب
ــه  ــد ک ــه ان ــرار گرفت عوامــل گوناگــون محیطــی ق
تمامــی ایــن عوامــل ســامت حیــات ایــن آثــار را 
ــی  ــد. طــی بررســی های ــرار داده ان ــر ق تحــت تاثی

کــه توســط دفتــر فنــی مجموعــه نقــش رســتم بــه 
ــه  ــار ب ــامت آث ــت س ــورت دوره ای از وضعی ص
ــت  ــز از اولوی ــش هرم ــت نق ــد، مرم ــی آی ــل م عم
هــای مرمتــی مجموعــه تشــخیص داده شــد و 
فعالیــت هــای مرمتــی بــر روی نقــش مذکــور 
آغــاز گردیــد. در حــال حاضــر مرمــت هــای 
ــی  ــه مبان ــر پای ــا رویکــرد حفاظتــی و ب ــر ب ــن اث ای

ــت. ــام اس ــال انج ــت در ح ــری مرم نظ

آغــاز•فعالیــت•هــای•مرمتــی•بــر•روی•نقــش•هرمــز•دوم•توســط•کارشناســان•گــروه•مرمتــی•

مجموعــه•نقــش•رســتم

ــه آســیب شناســی و  ــی هــای اولی ــا و ارزیاب ــل بررســی ه ــرای تکمی ب
تعییــن وســعت و ماهیــت تغییــرات یــا آســیب هــای پیــش رونــده وارد 
ــای  ــایی روش ه ــت شناس ــتم جه ــش رس ــی نق ــار تاریخ ــر آث ــده ب ش
ــم  ــای ک ــه ه ــتن نمون ــه برداش ــدام ب ــت، اق ــت و مرم ــب حفاظ مناس
ــی  ــا شناس ــی و زیب ــای فرهنگ ــظ ارزش ه ــه حف ــه ب ــا توج ــدار ب مق
ــی و  ــای کاف ــد داده ه ــی توان ــه م ــاد شــده اســت ک ــت زی ــا دق ــر ب اث

ــد. ــگاهی باش ــات آزمایش ــام مطالع ــرای انج ــبی ب مناس
 نمونــه بــرداری هــا تاکنــون طــی دو مرحلــه بــه صورتــی کــه نمونــه 
ــب  ــاختاری و تخری ــای س ــی ه ــده ویژگ ــس کنن ــده و منعک ــا نماین ه
ــک  ــوبات و مکانی ــایی رس ــرای شناس ــد، ب ــته باش ــش برجس ــای نق ه

ــده اســت . ــنگ انجــام ش س
ــزان  ــزان جــذب آب، شــاخص پوکــی، می ــن آزمایشــات می ــه ای از جمل
تخلخــل، وزن مخصــوص ،                   ، بررســی هــای پتروگرافــی 

و ... را مــی تــوان نــام بــرد. 

گروه•مرمت•مجموعه•تاریخی•نقش•رستم•خبر•داد:

آزمایشــگاهی برداری• نمونه• و• لعات• مطا نجــام• ا
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ــک  ــید، ی ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــی پای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هموطــن فرهنــگ دوســت، اهــل روســتای چــم ریــز کامفیــروز شــمالی، ظــرف 
ــوزه تخــت  ــش در م ــت نمای ــاب دار و دارای ارزش تاریخــی را جه ــفالی لع س

ــگاه اهــدا نمــود. ــن پای ــه ای جمشــید ب
ــه نقــل از روابــط عمومــی پایــگاه در بهمــن مــاه ســال پیــش علــی خلیلــی  ب
ــه  ــود ب ــاورزی خ ــی کش ــی، در اراض ــی تاریخ ــن ش ــده ای ــدا کنن ــری اه باص
ــرده و آن را از  ــدا ک ــاد 8 در 5/8 پی ــه ابع ــفالی ب ــرف س ــی، ظ ــورت  اتفاق ص
ــت  ــت جه ــتان مردش ــی شهرس ــراث فرهنگ ــت اداره می ــگان حفاظ ــق ی طری

ــود. ــدا نم ــگاه اه ــه پای ــن شــی، ب ــر از ای ــداری بهت ــظ و نگه حف
ــگاه  ــی پای ــتان شناس ــناس باس ــی کارش ــر صادق ــی اکب ــوص عل ــن خص در ای
گفــت: ایــن ظــرف تاریخــی و اصیــل بــه رنــگ ســفال لعــاب دار، قرمــز رنــگ 
ــه کمــی  و دارای لعــاب درونــی و بیرونــی اســت کــه در قســمت زیریــن دهان
ــا ایســتایی متوســط مــی باشــد.  ــه صــورت محــدب ب ــه ظــرف ب ــر و ت باریکت

ــر اســت. ــه 8 ســانتی مت ارتفــاع ایــن ظــرف 5/8 ســانتی متــر و قطــر دهان
وی افــزود: ایــن ظــرف بــا کاربــری آشــپزی حائــز اصالــت بــوده و متعلــق بــه 

هــزاره اول قبــل از میــاد اســت.
ــودن محــل کشــف و عــدم  ــوم ب ــه نامعل ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــی اظه صادق
کشــف علمــی در محــل، تخمیــن دقیــق دوره ســاخت ظــرف ممکــن نیســت. 
ایشــان در پایــان اضافــه کــرد، ظــرف مذکــور ســالم و دارای ارزش مطالعاتــی 

و مــوزه ای اســت. 
حمیــد فدایــی مدیــر پایــگاه نیــز بــا بیــان اینکــه پایــگاه میــراث جهانــی تخــت 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــکاری اداره می ــا هم ــید ب جمش
ــداری و  ــظ، نگه ــه حف ــه در زمین ــازی ک ــا فرهنگ س ــت ب ــتان مرودش شهرس
صیانــت از محوطه هــا و بناهــای تاریخــی انجــام داده، باعــث شــده تــا  مــردم 
بــه صــورت داوطلبانــه نســبت بــه تحویــل آثــار تاریخــی بــه میــراث فرهنگــی 
ــنگ  ــه س ــک قطع ــته ی ــاه گذش ــاط م ــن ارتب ــزود، در همی ــوند، اف ــویق ش تش
تاریخــی مربــوط بــه دوره هخامنشــی بــه ایــن پایــگاه اهــدا شــد کــه در حــال 
حاضــر جهــت حفاظــت و مرمــت، در گنجینــه مــوزه تخــت جمشــید نگهــداری 

مــی شــود. 

اهدای•یک•ظرف•تاریخی•سفالی

•به•تخت•جمشید

ــهبازی)تخت  ــاپور ش ــاد ش ــده ی ــی زن ــه تخصص ــای کتابخان ــازه ه ــگاه ت نمایش
ــه در  ــک هفت ــدت ی ــه م ــاه 1398 و ب ــان م ــا 30 آب ــخ 23 ت ــید( از تاری جمش
محــل ســالن مطالعــه کتابخانــه برگــزار شــد. کتابخانــه تخصصــی زنــده 
ــی  ــت موضوع ــا محوری ــی ب ــی- پژوهش ــه ای تخصص ــهبازی، کتابخان ــاد ش ی
ــه  ــه ک ــاختمان کتابخان ــت. س ــامی اس ــانی و اس ــی، ساس ــای هخامنش دوره ه
ــه کاخ  ــده، ادام ــع ش ــید واق ــت جمش ــه تخ ــرقی محوط ــوب ش ــمت جن در قس
مشــکوی خشایارشــا اســت کــه در ســال 1310 هجــری شمســی فضــای داخلــی 
ــات  ــط هی ــه توس ــت ک ــی اس ــاری هخامنش ــن معم ــده نمادی ــازی ش آن بازس
ــاد  ــده ی ــه تخــت جمشــید را زن ــی انجــام شــده اســت. کتابخان ــاری آمریکای حف
ــا شــکل گیــری بنــداد تحقیقــات  علــی ســامی پایــه گــذاری کــرد امــا بعدهــا ب
ــد  ــردآوری و خری ــا گ ــهبازی ب ــاپور ش ــا ش ــر علیرض ــادروان دکت ــی، ش هخامنش
ــکل  ــانی ش ــی و ساس ــای هخامنش ــوزه ه ــی در ح ــات تخصص ــا و مج کتابه
ــاد  ــری بنی ــکل گی ــس از ش ــال پ ــال 1383، دو س ــه آن داد. در س ــی ب تخصص
ــه از شــکل ســنتی و دســتی خــارج شــد و  پژوهشــی پارســه- پاســارگاد کتابخان
تمامــی منابــع کتابخانــه بــر طبــق اصــول کتابــداری و کتابخانــه ای ســاماندهی، 
فهرســت نویســی و طبقــه بنــدی شــدند. هــم اکنــون بیــش از پنــج هــزار جلــد 
کتــاب، مجلــه، پایــان نامــه، طرحهــا و گزارشــات پژوهشــی و اجرایــی، در زمینــه 
ــران، گردشــگری و  ــاری، عم ــر و معم ــت، هن ــتان شناســی، حفاظــت و مرم باس

ــت.   ــود اس ــه موج ــن کتابخان ــتی در ای ــع دس صنای
در نمایشــگاه تــازه هــای کتابخانــه تخــت جمشــید کــه مــورد اســتقبال 
کارشناســان و همــکاران پایــگاه، عاقــه منــدان و گردشــگران داخلــی و 
خارجــی قــرار گرفــت، بیــش از 300 عنــوان کتــاب خریــداری شــده در دو ســال 
ــخ، باســتان شناســی، حفاظــت و  ــات تاری ــا موضوع ــی ب ــای اهدای ــر و کتابه اخی
مرمــت، معمــاری، گردشــگری و... در معــرض دیــد عاقــه منــدان قــرار گرفــت. 
برگــزاری مســابقه از دیگــر بخشــهای جنبــی مراســم هفتــه کتــاب و کتابخوانــی 

ــود.  ــید ب ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــی پای ــه تخصص کتابخان
ــا 30  ــران از 23ت ــامی ای ــوری اس ــاب جمه ــه کت ــن دوره هفت ــت و هفتمی بیس
ــد.  ــزار گردی ــدن در سراســر کشــور برگ ــا شــعار حــال خــوش خوان ــاه ب ــان م آب

به•مناسبت
•هفته•کتاب•و•کتابخوانی•برگزار•شد

مهرناز بردبار
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ــید در  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــی پای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــا حضــور کارشناســان و مدی ــه ب ــن مراســم ک ای
ــئولین  ــگاه و مس ــاتید دانش ــگران و اس ــی از پژوهش ــید، جمع ــت جمش تخ
شهرســتان مرودشــت در ســالن اجتماعــات مجموعــه جهانــی تخــت 
جمشــید برگــزار گردیــد، حمیــد فدایــی مدیرپایــگاه میــراث جهانــی تخــت 
ــوزه  ــگاه در ح ــان پای ــرد کارشناس ــندی از عملک ــراز خرس ــا اب ــید ب جمش
ــای  ــت ه ــاری، فعالی ــی و معم ــت، عمران ــتان شناســی، حفاظــت و مرم باس
ــد و  ــده خوان ــر ارزن ــالهای اخی ــگاه را در س ــن پای ــی ای ــی و اجرای پژوهش
ــرای پژوهــش و تحقیــق اســت  ــدون شــک ایــن پایــگاه محلــی ب گفــت: ب
ــا  ــود در محوطــه ه ــوی موج ــادی و معن ــداوم ارزشــهای م ــه طــور م ــا ب ت

ــد. ــا یاب ــی و ارتق ــف، معرف کش
ــد روشــها  ــن ارزشــها را کشــف بلکــه بای ــد ای ــا بای ــه تنه ــه داد، ن وی ادام
ــرای حفاظــت و صیانــت از ایــن ارزشــها جســتجو شــود  و راه هایــی نیــز ب
کــه ایــن خــود مســتلزم مطالعــه و پژوهــش اســت تــا بــه وســیله آن بتــوان 

میــراث فرهنگــی را ارتقــا داد.
فدایــی همچنیــن موضــوع پژوهــش و تخصــص در حــوزه پایــگاه را بســیار 
مهــم دانســت و خاطــر نشــان کــرد: اگــر بــه ســابقه پایــگاه هــا برگردیــم 
ــی  ــگاه پژوهش ــا، پای ــگاه ه ــی پای ــوان اصل ــه عن ــد ک ــم ش ــه خواهی متوج
بــوده اســت و مــا همــه بــه عنــوان پژوهشــگر مشــغول بــه فعالیــت هســتیم.

ــان  ــی کارشناس ــای پژوهش ــت ه ــر فعالی ــروری ب ــن م ــگاه ضم ــر پای مدی
ــن  ــان ای ــن و کارشناس ــی متخصصی ــته از تمام ــه گذش ــگاه در دو ده پای

ــود. ــی نم ــکر و قدردان ــگاه تش پای
ــیراز  ــگاه ش ــی دانش ــات علم ــو هی ــاوردی عض ــکری چ ــا عس دکترعلیرض
ــهر  ــی ش ــتان شناس ــای باس ــترک کاوش ه ــم مش ــی تی ــت ایران و سرپرس
ــر  ــه از نظ ــهر پارس ــه ش ــان اینک ــا بی ــخنرانی ب ــش دوم س ــه در بخ پارس
تاریخــی بســیار مهــم اســت و اینکــه تحقیقــات و پژوهــش هــای باســتان 
شناســی هــم در گذشــته و هــم امــروز در کشــف شــهر پارســه بســیار حائــز 
ــد تحقیقــات نویــن باســتان شناســی  ــوده اســت در خصــوص رون اهمیــت ب

ــرد. ــه ســخنرانی ک ــهر پارس در ش
ــر  ــی کارشــناس بخــش پژوهــش واحــد باســتان شناســی و دبی ــد باران وحی
ــه نقشــه باســتان شناســی دشــت  ــورد تهی ــز در م ــن ســمینار نی ــی ای اجرای
ــتاوردهای  ــن دس ــورد مهمتری ــی در م ــت و توضیحات ــخن گف ــت س مرودش
ــت  ــی دش ــتان شناس ــل باس ــه کام ــه نقش ــامل تهی ــه ش ــد ک ــن واح ای
ــور،  ــی کش ــتان شناس ــس باس ــه و اطل ــل نقش ــور تکمی ــه منظ ــت ب مرودش
ــع آوری داده  ــتان و جم ــا در کل شهرس ــه ه ــایی محوط ــی و شناس بررس

ــه داد. ــود، را ارائ ــی ب ــتان شناس ــای باس ه
افتتــاح نمایشــگاه دســتاوردهای پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید کــه 
از تاریــخ 24 تــا 28 آذرمــاه در محــل ســالن ورودی تخــت جمشــید برگــزار 

ــی  ــید و جمع ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــور مدی ــا حض ــد، ب ش
ــگاه پژوهشــی تخــت  ــی پای ــه هــای جنب ــن مراســم از برنام ــان ای از مهمان
ــای  ــازه ه ــگاهی از ت ــود. نمایش ــش ب ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ــید ب جمش
کتابخانــه تخصصــی تخــت جمشــید نیــز بــه همیــن مناســبت از 24 تــا 30 

ــد.  ــه برگــزار گردی آذر مــاه در محــل ســالن مطالعــه کتابخان

ــی• ــراث•جهان ــگاه•می ــای•پای ــتاورد•ه ــه•دس ــی•و•ارائ ــت•علم ــزاری•نشس •برگ
ــش ــه•پژوه ــبت•هفت ــه•مناس ــر،•ب ــای•اخی ــال•ه ــید•در•س ــت•جمش تخ
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ــه و  ــتان کهکیلوی ــودک محــروم اس ــک ک ــه ی ــازی خاقان ــه و بازس ذوق کودکان
بویراحمــد در بــه تصویــر کشــیدن آرامــگاه کــوروش بــزرگ و بنــای یادمانــی آن؛ 
ــری آن  ــر ســنگ و ماســه؛ و انعــکاس خب ــر کشــیده شــده ب ــه تصوی ــده و ب نادی
در صفحــه مجــازی آقــای اســماعیل آذری نــژاد، روحانــی کتــاب خــوان و قصــه 
ــث  ــد باع ــه و بویراحم ــتان کهکیلوی ــروم در اس ــان مح ــودکان و نوجوان ــوان ک خ
شــد، دکتــر حمیــد فدایــی، مدیــر ایــن پایــگاه بــا ارســال نامــه ای از زحمــات و 
تاشــهای قابــل تقدیــر اســماعیل آذری نــژاد، روحانــی فعــال در زمینــه ترویــج و 
گســترش فرهنــگ کتابخوانــی و ایجــاد زمینــه و فراهــم کــردن شــرایط مطالعــه 
ــران  ــگ و تمــدن ای ــار تاریخــی و فرهن ــا آث ــودکان ب ــی و آشــنایی ک و کتابخوان
ــد.  ــی کن ــکر و قدردان ــروم تش ــان مح ــودکان و نوجوان ــن ک ــن ای ــن در بی زمی
ــید و  ــت جمش ــی تخ ــه تخصص ــی کتابخان ــکاری و هماهنگ ــا هم ــن، ب همچنی
ــه  ــان عاق ــن نوجــوان و دیگــر نوجوان ــه منظــور آشــنایی و تشــویق بیشــتر ای ب
ــراث  ــظ می ــری و حف ــن، یادگی ــه آموخت ــبت ب ــروم نس ــتای مح ــن روس ــد ای من
ــت  ــات تخ ــا موضوع ــی ب ــته فرهنگ ــن، 4 بس ــران زمی ــدن ای ــگ و تم و فرهن
جمشــید، نقــش رســتم و پاســارگاد بــه منظــور اســتفاده ایشــان اهــدا شــد. الزم 
بــه یــادآوری اســت ایــن پایــگاه در نظــر دارد در آینــده نزدیــک و بــا هماهنگــی 
و همــکاری اداره میــراث فرهنگــی اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد امــکان بازدیــد 
ایــن نوجــوان و دیگــر نوجوانــان محــروم ایــن روســتا از پایــگاه میــراث جهانــی 

ــد.   تخــت جمشــید، نقــش رســتم و پاســارگاد را فراهــم کن

اهــدای•چنــد•جلــد•کتــاب•و•ســی•دی•بــا•موضــوع•

تخــت•جمشــید•و•پاســارگاد•بــه•یــک•کــودک•محــروم•و•

عالقــه•منــد•بــه•تاریــخ•در•اســتان•کهکیلویــه•و•بویراحمــد

ــاز• ــتان•شناســی•شــهر•تاریخــی•“سامشــویلد”•در•قفق ــروژه•باس ــزارش•پ ــه•گ ارائ
ــویلی• ــد•بریکاش ــور•دیوی ــط•پروفس ــی•توس جنوب

ــگاه  ــط دانش ــویلد” توس ــته ای “سامش ــن رش ــی و بی ــتان شناس ــروژه باس پ
جورجیا)تفلیــس( در ســال 1393 آغــاز شــده و تــا کنــون ادامــه دارد. مطالعــات 
و فتوگرامتــری  GPR    باســتان شناســی، پالینولــوژی،  بررســی هــای
ــتان  ــروژه باس ــن پ ــول ای ــه در ط ــت ک ــی اس ــه فعالیتهای ــه ای از جمل ناحی

ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج شناس
ــت و  ــه یاف ــی ادام ــن الملل ــکل بی ــه ش ــال 1396-97 ب ــور در س ــروژه مذک پ
گروههــای متخصــص از موسســات علمــی مختلــف، بــا ایــن پــروژه همــکاری 
ــروژه  ــروژه در چارچــوب دعــوت فصــل نهــم پ ــن پ ــج علمــی ای ــد. نتای کردن
ــاه 1398 در  ــخ 29 مهرم ــری در تاری ــل آج ــا در ت ــران- ایتالی ــترک ای مش

ــه شــد.  ــدان ارائ ــه من ــرای عاق ــس تخــت جمشــید ب محــل ســالن کنفران

ــی• ــراث•جهان ــه•می ــان•مجموع ــی•از•کارشناس ــور•جمع ــا•حض ب

ــل•آجــری•و• ــا•در•ت ــران-•ایتالی ــات•مشــترک•ای تخــت•جمشــید،•هی

ــد ــزار•ش ــید•برگ ــت•جمش ــرز•در•تخ ــدون•م ــران•ب ــروه•مرمتگ گ

ــه سرپرســتی  ــل آجــری ب ــا در ت ــران - ایتالی ــروژه مشــترک ای ــم پ فصــل نه
دکتــر علیرضــا عســکری چــاوردی و پروفســور پــی یــر فرانچســکو کالیــری از 
ایتالیــا از اواســط مهــر مــاه 1398 آغــاز شــد. ایــن پــروژه کــه تکمیــل و ادامــه 
ــل،  ــی در آن مح ــای میدان ــت ه ــروع فعالی ــری و ش ــل آج ــای ت ــش ه پژوه
ــه در  ــن محوط ــی ای ــدوده پیرامون ــگاری در مح ــتند ن ــرداری و مس ــه ب نقش
روســتای فیــروزی بــود، در راســتای ادامــه همــکاری مشــترک ایــران- ایتالیــا 
بــا عنــوان “از کاخ تــا شــهر” از تاریــخ 10 مهــر مــاه آغــاز و بــه مــدت یــک 

مــاه ادامــه داشــت.
فصــل نهــم مطالعــات و بررســی باســتان شناســی محوطــه هــای آغــاز 
هخامنشــی در اطــراف شــهر پارســه تخــت جمشــید بــا مجــوز ریاســت 

پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری انجــام شــد.  
تــل آجــری واقــع در ســه کیلومتــری تختــگاه تخــت جمشــید قــرار گرفتــه و 

ــا ابعــاد ســازه ای 30 در 40 متــر اســت. بنایــی از خشــت و آجــر ب

ــه•پژوهــش•هــای•باســتان•شناســی• ــم•برنام فصــل•نه

ــل•آجــری ــا•در•ت ــران•-•ایتالی ــات•مشــترک•ای هی
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نــا ا د پا آ قی  شــر ن  پلــکا  - ی  هنــد ن  گا نــد ر و آ یــه  هد

نــا ا د پا آ قی  شــر ن  پلــکا  - منــی  ر ا ن  گا نــد ر و آ یــه  هد

نــا ا د پا آ قی  شــر ن  پلــکا  - بلخــی  ن  گا نــد ر و آ یــه  هد
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ــا ن ا د پا آ قی  ــر ش ن  ــکا پل  - ی  ا ــه  کی و د پا کا ن  گا ــد ن ر و آ ــه  ی هد

ــا ن ا د پا آ قی  شــر ن  ــکا پل  - ــل ب کا ه  ر د ن  ــا ی ر ا گند ن  گا ــد ن ر و آ ــه  ی هد

ــا ن ا د پا آ قی  شــر ن  ــکا پل  -  ) ــی لیب ( ی  ا ــه  ی لید ن  گا ــد ن ر و آ ــه  ی هد
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برنامــه بررســی باســتان شناســی 
بخــش  و  پاســارگاد  شهرســتان 
ــا  مشــهد مرغــاب از آبانمــاه 1395 ب
ــراث  ــازمان می ــگاه س ــوز پژوهش مج
ــه  ــد و ب ــاز ش ــور آغ ــی کش فرهنگ
دلیــل فراوانــی آثــار و محوطــه هــای 
همچنیــن  و  فرهنگــی  تاریخــی  
بــودن  کوهســتانی  و  گســتردگی 
منطقــه، نزدیــک بــه 6 مــاه پژوهــش 
انجامیــد.  طــول  بــه  آن  میدانــی 
هــدف از اجــرای ایــن برنامــه در گام 
ــار  ــه آث ــایی و مطالع ــت شناس نخس
باستان-شــناختی  هــای  پدیــده  و 
ــاب  ــهد مرغ ــارگاد و مش ــه پاس منطق
ــار و  ــات آث ــت جزیی ــور ثب ــه منظ ب
ــی  ــی- فرهنگ ــای تاریخ ــه ه محوط
ــده  ــایی نش ــون شناس ــه تاکن ــود ک ب
ــار  ــی آث ــی مکان ــد. موقعیت یاب بودن
و محوطــه هــا، شناســایی ســفال 
دوره بنــدی،  فرهنگــی،  مــواد  و 
معمــاری،  آثــار  مســتندنگاری 
ــت  ــت مالکی ــردن وضعی ــخص ک مش
آثــار و محوطــه هــا از دیگــر اهــداف 
ــه  ــود. تهی ــی ب ــش میدان ــن پژوه ای
آثــار  پراکنــش  نقشــه  ترســیم  و 
ــی(  ــتان شناس ــه باس ــی )نقش تاریخ
بخــش  مطالعــه  مــورد  منطقــه 
ــش  ــن پژوه ــداف ای ــری از اه دیگ
ــن  ــان، ای ــه در پای ــود ک ــی ب میدان

ــد. ــق ش ــز محق ــدف نی ه
و  آثــار  اطاعاتــی  بانــک  تهیــه   
شناســی  باســتان  هــای  پدیــده 
منطقــه کــه از اهــداف ایــن بررســی 
فعالیت هــای  دیگــر  بــرای  اســت 
دســت یابی  مطالعاتــی،  پژوهشــی 
ــار  ــی از آث ــن روش حفاظت ــه بهتری ب
بــا در نظــر گرفتــن موقعیت هــای 
مســیرهای  جغرافیایــی،  خــاص 
دسترســی و روش حفاظــت از آن هــا 

ــود. ــد ب ــبی خواه ــع مناس مرج
ــی و  ــا روش پیمایش ــه ب ــن برنام ای
تقســیم بنــدی منطقــه بــر پایــه 
ــرداری  ــه ب ــازمان نقش ــیمات س تقس
ــی و شــکل  کشــور و تقســیمات محل
ــه  ــد. ب ــام ش ــی انج ــوارض طبیع ع

منطقــه  بــودن  دلیــل کوهســتانی 
در آغــاز، قســمت هــای همــوار و 
دشــت هــای میانکوهــی بررســی 
ــه  ــا و دامن ــدی ه ــپس بلن ــد و س ش

ــت. ــرا گرف ــه ق ــورد مطالع ــا م ه
 3230 شــده،  بررســی  گســتره   
ــرد  ــی گی ــر م ــع را در ب ــر مرب کیلومت
ــوار و  ــای هم ــت ه ــامل دش ــه ش ک
حاصلخیــز ،کوهســتان هــا و تپــه 
شــرایط  همیــن  اســت.  ماهــوری 

عــوارض  گوناگونــی  و  اقلیمــی 

ــه  ــی منطق ــت محیط ــی و زیس طبیع
ــرایط  ــاب ش ــت مرغ ــارگاد و دش پاس
زندگــی را بــرای جوامــع انســانی 
ــه  ــنگی، فراپارین ــه س از دوران پارین
ــر دوران  ــنگی و سراس ــنگی، نوس س
تاریخــی و دوران اســامی تــا کنــون 

ــت. ــرده اس ــم ک فراه
 در ایــن بررســی نزدیــک بــه 1300 
ــر و محوطــه تاریخــی فرهنگــی و  اث
نزدیــک بــه 3000 گــور تاریخــی 
ــوده ســنگی، خرســنگی(در  ــرد )ت منف

ــایی  ــه شناس ــورد مطالع ــدوده م مح
ــی  ــوری های ــه ماه ــه تپ گردید.دامن
ســنگی  قلــوه  آنهــا  بافــت  کــه 
ــاز                     اســت بیشــترین محوطــه هــای ب

پارینــه دوره  از 
ســنگی میانــی را در خــود جــای داده 
ــا  ــن 28 هــزار ت ــی بی ــد کــه قدمت ان
ــر مــی  ــل را در ب 12 هــزار ســال قب

گیــرد.
 وجــود تعــداد زیــادی ابزارهــای 
ســنگی  پارینــه  دوران  از  ســنگی 
جدیــد و فــرا پارینــه ســنگی بــا 
ــال  ــزار س ــا 8 ه ــزار ت ــت12 ه قدم
قبــل گویــای نخســتین اســتقرارهای 
انســانی در منطقــه اســت کــه از 
اشــکفت  بــه  تــوان  مــی  جملــه 
میرزایــی،  حــاج  اشــکفت  تاقــی، 
اشــکفت شــاه مــردان در شهرســتان 
و  قلــی  اشــکفت  و  پاســارگاد 
اشــکفت تنــگ چنــارو در بخــش 
مشــهد مرغــاب اشــاره نمــود. غارهــا 
و پنــاه گاههــای صخــره ای بــه 
بیشــتر  بــودن  کوهســتانی  ســبب 
زیــادی  بخــش  منطقــه،  گســتره 
از اســتقرارگاه هــای انســانی را در 
آورده  وجــود  بــه  نوســنگی  دوران 
ــا در  ــادی از آنه ــداد زی ــه تع ــد ک ان
منطقــه مــورد مطالعــه شناســایی 

گردیــد.
ــز  ــفال نی ــا س ــنگی ب  از دوران نوس
ــه  ــده ک ــایی ش ــه شناس ــد محوط چن
ــنگی  ــل س ــه ت ــن آن محوط مهمتری
پیــر قنبــر اســت. همچنیــن از دوران 
 7 )هــزاره  نشــینی  روســتا  آغــاز 
گوناگونــی  هــای  محوطــه  م(  پ 
و  باکــون  فرهنــگ  بــه  مربــوط 
لپویــی در بخــش هــای همــوار و 
دامنــه تپــه هــا شناســایی شــد. تــل 
نخــودی، ســه آســیاب و تــل خــاری 
در دشــت پاســارگاد، تپــه رحمــت 
ــت در  ــتان قصردش ــل قبرس ــاد، ت آب
ــان و  ــل کلیچــه بی ــن، ت دشــت کمی
ــاب از  ــت مرغ ــهرک در دش ــل ش ت
محوطــه هــای شناســایی شــده ایــن 

دوران هســتند.

پایان••بررسی•های•باستان•شناسی•شهرستان•پاسارگاد•و•بخش•مشهد•مرغاب•شهرستان•خرمبید

گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد 

ــت  ــد و دس ــنگی جدی ــه س ــادر از دوران پارین ــنگ م ــک س ی
ــاب ــر مرغ ــنگی پیرقنب ــه نوس ــای محوط افزاره

یــک غــار بــا شــواهدی از اســتقرار دوران فراپارینــه ســنگی 
و نوســنگی

)OPEN SITE(
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ــی رود  ــان م ــه گم ــد ک ــت ش ــی یاف ــفال های ــه س ــن محوط در چندی
مربــوط بــه دوران آغــاز تاریخــی و عصــر آهــن یــک و دو باشــند. ازجملــه 
ــت  ــدی 2 در دش ــل مزی ــن و ت ــت کمی ــر دش ــه قص ــه تپ ــوان ب ــی ت م

ــرد.   ــاره ک ــاب اش مرغ
ــار و محوطــه هــای شناســایی شــده در ایــن  امــا مهمتریــن و بیشــترین آث
ناحیــه مربــوط بــه دوران هخامنشــی اســت. ایــن بررســی هــا نشــان از آن 
ــایی  ــای شناس ــه بناه ــدود ب ــا مح ــه تنه ــی منطق ــار هخامنش ــه آث دارد ک
ــد روشــن  شــده در محوطــه پاســارگاد نیســت، چــرا کــه یافتــه هــای جدی
ــن  کــرده کــه در سرتاســر دشــت پاســارگاد، دشــت مرغــاب و دشــت کمی
مجموعــه ای از زیرســاخت هــا بــا توجــه بــه موقعیــت پاســارگاد بــه عنــوان 
یــک مرکــز مهــم حکومتــی هخامنشــی ایجــاد شــده کــه تاثیــر زیــادی در 

شــکل گیــری و توســعه آن داشــته اســت.
ــی  ــای ارتباط ــاد راه ه ــی، ایج ــت هخامنش ــاخت-های دول ــی از زیرس  یک
ــده  ــام ش ــی انج ــی پیمایش ــت. در بررس ــه آن اس ــته ب ــاختارهای وابس و س
ــه  ــته ب ــاختارهای وابس ــی و س ــیرهای هخامنش ــی از مس ــواهد و مدارک ش

ــد. ــه دســت آم ــه ب ــا در منطق آنه
ــت  ــاب، جه ــارگاد و مرغ ــت پاس ــودن دش ــتانی ب ــه کوهس ــه ب ــا توج  ب
دسترســی بــه دیگــر مناطــق کشــور از چنــد گــذرگاه طبیعــی امــکان آمــد 
ــه  ــت ک ــا اس ــذرگاه ه ــن گ ــتای همی ــت. در راس ــته اس ــود داش ــد وج و ش
ــر بلنــدای چنــد  ــار و شــواهدی از مســیرهای تاریخــی شناســایی شــد. ب آث
ــود دارد  ــتی وج ــنگی و خش ــه س ــاری الش ــاختارهای معم ــای س ــه بقای تپ
کــه آثــار و شــواهد باســتان شناســی موجــود نشــان مــی دهــد بــه گمــان 
ــن بخــش  ــا پاســگاه هــای هخامنشــی در ای ــز ی ــه هــا مراک ــن تپ ــاد ای زی
ــی  ــرل م ــه را کنت ــمالی منطق ــیر ش ــه مس ــد ک ــوده ان ــاب ب ــت مرغ از دش

ــد.  کــرده ان
ــه  ــای الش ــه ای از دیواره ــده مجموع ــایی ش ــم شناس ــار مه ــر آث از دیگ
ــه هــا و بلنــدی هــای کوهســتانی منطقــه  ــه تپ ســنگی اســت کــه در دامن
وجــود دارد. ایــن ســاختارها بــه صــورت پراکنــده و در بخــش هــای 
ــا  ــای آنه ــد و پهن ــه ان ــرار گرفت ــارگاد ق ــاب و پاس ــه مرغ ــف منطق مختل
نزدیــک بــه یــک و نیــم متــر بــا بیشــترین بلنــدای 2 متــر و درازای میــان 

ــت. ــر اس ــت کیلومت ــا بیس دو ت
 بــا توجــه بــه انــدازه و ســاختار دیــوار و همچنیــن موقعیــت قرارگیــری آن 
در نزدیکــی محوطــه پاســارگاد احتمــاال کارکــرد دیــوار بــه منظــور تعییــن 

مــرز سیاســی یــا مذهبــی بــوده اســت. 
امــا مهمتریــن آثــار و محوطــه هــای شناســایی شــده در منطقــه، مجموعــه 
ــع آب  ــردای از مناب ــره ب ــت به ــا ماهی ــه ب ــت ک ــاختارهایی اس ای از س
منطقــه و انتقــال آن بــه دشــت هــای پاییــن دســت در دشــت پاســارگاد و 
کمیــن ســاخته شــده انــد و بــی گمــان تاثیــر شــگرفی بــر رشــد و پیشــرفت 

منطقــه پاســارگاد داشــته اســت. 
هــدف از ســاخت ســدها بــا توجــه بــه خیزآبهــای رود پلــوار، مهــار ســیاب 
هــای فصلــی در سرشــاخه هــای رود و همچنیــن ذخیــره ســازی آب جهــت 
اســتفاده در مــاه هــای گــرم و خشــک ســال در بخــش هــای گوناگــون از 
ــه  ــدی و ب ــای مســکونی و تولی ــه ه ــداری، محوط ــه کشــاورزی و باغ جمل
ــد  ــد و بن ــت س ــود هف ــوده اســت. وج ــارگاد ب ــاهانه پاس ــه ش ــژه محوط وی
ــن  ــر جــوی و آب راه در ای ــه 70 کیلومت هخامنشــی و شناســایی نزدیــک ب
ناحیــه همگــی نشــان از اهمیــت فراهــم کــردن آب مــورد نیــاز و اســتفاده 

ــع آب موجــود در منطقــه را دارد. ــه از مناب بهین
 همچنین از دوران هخامنشــی مجموعه ای از معادن ســنگ ســاختمان 

و ســنگ آهــن در ســطح منطقــه شناســایی شــد کــه بســیار بــا اهمیــت 
مــی باشــند.

ــور  ــادی گ ــداد زی ــز تع ــانی نی ــی( و ساس ــرا هخامنش ــکانی )ف از دوران اش
ــده  ــایی ش ــنگی( شناس ــنگی و کان س ــوده س ــور ت ــه 3000 گ ــک ب )نزدی
کــه شــوربختانه بیشــتر آنهــا توســط ســودجویان مــورد دســتبرد و تخریــب 

ــد.  ــده ان ــه  و تنهــا تعــداد اندکــی ســالم باقــی مان ــرار گرفت ق
همچنیــن محوطــه هــای اســتقراری و کارگاهــی )فلزگــری و تولیــد 
ــز از ایــن دوران در دشــت پاســارگاد و مشــهد  ــی نی شــیره انگــور( گوناگون
ــکک و  ــل کوچ ــاد، ت ــم آب ــل قاس ــی، ت ــل جنگ ــد. ت ــایی ش ــاب شناس مرغ
ــن  ــده از ای ــایی ش ــای شناس ــه ه ــه محوط ــم از جمل ــزاده ابراهی ــل امام ت

ــت. دوران اس
ــای  ــه ه ــز محوط ــر نی ــا دوران معاص ــامی( ت ــی )اس ــا تاریخ از دوران پس
اســتقراری و بناهایــی همچــون چهارتاقــی، کاروانســرا، پــل، حمــام، 
ــری،  ــه، کانســنگ هــای آهــن و ســنگ ســاختمان، کارگاه هــای فلزگ قلع
ســاختارهای دســتَکند، گورســتان هــای اســامی و اســتقرارگاه هــای 

ــد. ــایی گردی ــی شناس ــن بررس ــایری در ای عش

معدن تاریخی احمد بیگی در دشت پاسارگاد

چهار تاقی قاضیان، اواخر ساسانی و اوایل اسامی
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امــروزه حفــظ و مدیریــت بناهــا و محوطــه هــای میــراث فرهنگــی 
دانــش و تــوان مدیریتــی خاصــی را مــی طلبــد. مدیــر و مســئول بــودن 
ــه  ــی ک ــت جهان ــار ثب ــوص آث ــه خص ــی ب ــراث فرهنگ ــای می ــه ه محوط
ــه  ــان مربوط ــوزان و متخصص ــان، دلس ــن کارشناس ــر ذره بی ــواره زی هم
اســت هرگــز کار ســاده ای نبــوده و نخواهــد بــود. مدیریــت ایــن مکانهــا 
ــت و  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــادی را ب ــار زی ــی و فش ــار روان ــوال ب معم

ــد.  ــد آم ــه کمــک خواه ــر ب ــک مدی ــش ی ــم و دان ــه فه اینجاســت ک
ــری  ــه خب ــماره از فصلنام ــن ش ــدار ای ــک دی ــت ی در روای
ــولی،  ــنگ رس ــای هوش ــراغ آق ــه س ــارگاد ب ــه- پاس پارس
ــت  ــران در تخ ــامی ای ــاب اس ــس از انق ــر پ ــن مدی اولی
ــه  ــاوت و البت ــی متف ــپ  و گفتگوی ــم و گ ــه ای ــید رفت جمش
ــش  ــو بی ــت و گ ــن گف ــتیم. ای ــان داش ــا ایش ــد ب ــیار مفی بس

از چنــد ســاعت طــول کشــید کــه بــه دلیــل طوالنــی شــدن، در ایــن 
1 شــماره تنهــا بخشــی از آن آورده شــده اســت.

1- به دلیل ســکونت آقای هوشــنگ رسولی در تهران و عدم دسترسی 
مســتقم به ایشــان، ســئواالت مصاحبه برای آقای یاسر جوادی از همکاران 

ایکوموس در تهران ارســال شــد و ایشــان زحمت انجام و ضبط این مصاحبه 
را کشــیدند. فصلنامه خبری پارســه- پاســارگاد به نوبه خود از ایشان بسیار 

است. سپاسگزار 
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آقــای رســولی لطفــا بــه عنــوان 
ــور  ــه ط ــان را ب ــئوال خودت ــن س اولی
ــی  ــا معرف ــدگان م ــرای خوانن ــل ب کام
چــه  امــروز  تــا  بفرماییــد  و  کنیــد 

ایــد؟ ســمتهایی داشــته 
متولــد  هســتم  رســولی  هوشــنگ  مــن 
1321/6/31در شهرســتان نهاونــد. تحصیــات 
دوران ابتدایــی تــا پایــان دوره متوســطه را در 
شــهر هــای نهاونــد و بروجــرد بــه پایــان رســاندم 
و پــس از آن بــه عنــوان معلــم در آمــوزش و 

پــرورش مشــغول بــه کار شــدم.
 1342 در ســال  درود  از شهرســتان  را  دبیــری 
منتقــل  تهــران  بــه  از آن  پــس  آغازکــردم و 
ــی  ــس در دوره ابتدای ــا تدری ــان ب ــدم و همزم ش
ــتان  ــل باس ــرای تحصی ــران ب ــگاه ته وارد دانش
ــانس در  ــدرک لیس ــذ م ــا اخ ــدم و ب ــی ش شناس
ســال 1350 بــه وزارت فرهنــگ و هنــر آن زمــان 
ــک دوره 6  ــدن ی ــس از گذران ــدم و پ ــل ش منتق
ــتانی و در  ــار باس ــت آث ــازمان حفاظ ــه در س ماه
ــت  ــه کار مرم ــدم ک ــکار ش ــروع ب ــی ش ــر فن دفت

ــم. ــی دادی ــام م ــی را انج ــای تاریخ بناه
هنــر  و  فرهنــگ  کل  اداره  بــه   1353 ســال   
شــیراز منتقــل شــدم و تــا ســال 1357در آن اداره 
ــان حضــور  ــودم. در همــان زم ــه کار ب مشــغول ب
در شــیراز وارد مقطــع فــوق لیســانس رشــته 
معمــاری دانشــگاه ملــی )شــهید بهشــتی( شــدم و 
در ســال 1359 تحصیاتــم را بــه پایــان رســاندم 
و در ســال 1375 یعنــی ســال بازنشســتگی ام در 
ــذ  ــه اخ ــق ب ــارس، موف ــی ف ــراث فرهنگ اداره می
کارشناســی ارشــد از دانشــکده پردیــس اصفهــان 

ــدم.  ــای تاریخــی ش ــت بناه ــته مرم در رش
ــن  ــوان اولی ــه عن ــه ب ــد ک ــور ش چط
ــر تخــت جمشــید پــس از انقــاب،  مدی
انتخــاب شــدید و انگیــزه تــان از قبــول 

ــود؟ ــه ب ــئولیت چ ــن مس ای
تــا زمــان انقــاب اســامی آقــای دکتــر شــهبازی 
ــس از  ــتند و پ ــده داش ــه را برعه ریاســت مجموع
ــر   ــگ و هن ــا وزارت فرهن ــکاری ایشــان ب آن هم
قطــع شــد. مــن یــک مــاه پــس از انقــاب 
توســط آقــای دکتــر ورجاونــد، قائــم مقــام وقــت 
وزارت فرهنــگ و هنــر بــه ســمت سرپرســت 
ــات  ــداد تحقیق ــان بن ــید )در آن زم ــت جمش تخ
ــه  ــدم و ب ــوب ش ــت( منص ــام داش ــی ن هخامنش
ــاه در آنجــا مشــغول  ــک ســال و ســه م ــدت ی م
ــد  ــر ورجاون ــای دکت ــجوی آق ــه کار بودم)دانش ب
ــردم(. ــان کار میک ــار ایش ــیراز در کن ــودم و در ش ب

 پــس از آن مجــددا به شــیراز برگشــتم و مســوول 
ــر  ــگ و هن ــی اداره کل فرهن ــش باستانشناس بخ

ــد ســال بعــد از انقــاب وزارت  شــیراز شــدم. چن
ــات و جهانگــردی  ــر و اداره اطاع ــگ و هن فرهن
بــا هــم ادغــام شــدند و وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی تشــکیل شــد و پــس از آن ســازمان 
میــراث فرهنگــی شــکل گرفــت کــه اولیــن 
ــای  ــد و آق ــت بودن ــر حج ــای دکت ــس آن آق ریی
ــده  ــر عه ــان را ب ــت ایش ــیرازی معاون ــر ش دکت
ــود کــه تمــام واحدهــای  داشــتند. در آن زمــان ب

ــت،  ــت ومرم ــه حفاظ ــی از جمل ــراث فرهنگ می
باســتان شناســی و حفاظــت فیزیکــی بــه صــورت 
ــراث  ــد. اولیــن رییــس می یــک کل واحــد درآمدن
فرهنگــی شــیراز در آن زمــان آقــای کمالــی پــور 
ــولیت را  ــن مس ــن ای ــان م ــس از ایش ــد و پ بودن
تــا ســال 1375 کــه بازنشســته شــدم، بــه عهــده 

داشــتم.
ــرایط  ــی از ش ــا کم ــولی لطف ــای رس آق
ــرای  ــاب ب ــل انق ــید اوای ــت جمش تخ

ــد؟ ــا بگویی م
ــت  ــن وضعی ــی تری ــاب بحران ــل انق دوران اوای
ــود و تلقــی جامعــه  ــراث فرهنگــی حاکــم ب در می
ــی  ــی تلخ ــی، تلق ــراث فرهنگ ــا از می ــی م انقاب
بــود. چــرا کــه افــراد، غالبــا در ایــن تصــور بودنــد 
ــرآورد دســتگاه ســلطنت  ــراث فرهنگــی ب ــه می ک
ــن موضــوع کــه  ــغ شــاه دوســتی! ای اســت و مبل
میــراث فرهنگــی در دوره پیــش از انقــاب مــورد 
ــاب  ــش از انق ــی پی ــای فرهنگ ــاد ه ــه بنی توج
ــن  ــه ای ــود ک ــده ب ــاز تفکــری ش ــه س ــود، زمین ب
مجموعــه هــا وابســته بــه حکومــت شــاهی اســت 
و باعــث شــده بــود حساســیت هــا در ایــن زمینــه 

ــاد باشــد. بســیار زی
 در مــورد آثــار پیــش از اســام و بــه ویــژه 
تخــت جمشــید کــه محــرک فکــری گــروه هــای 
مختلــف جامعــه بــود) ایــن میــراث را نمــاد ســتم 
بــه اجــداد خــود مــی دانســتند ( آشــکارا دشــمنی 
خــود را بــا میــراث فرهنگــی اعــام مــی کردنــد.

ــه  ــدگان ب ــد کنن ــب بازدی ــرات غال ــن تفک ــا ای ب
ــد  ــی آمدن ــید م ــت جمش ــه تخ ــب ب ــد تخری قص
ــی آن کــه داریــوش  ــار بان ــن الفــاظ را نث و بدتری
شــاه بــود مــی کردنــد. البتــه اندیشــمندانی بودنــد 
ــراد  ــا اف ــد ی ــا بودن ــار ه ــن رفت ــف ای ــه مخال ک

ــد.  ــه بودن ــان مجموع ــا کارکن ــه غالب ــی ک بوم
خــوب جنــاب رســولی، حــال کــه ســئوال 
ــد  ــر باش ــاید بهت ــد ش ــرح ش ــل مط قب
ــی  ــت اهلل خلخال ــدن آی ــه آم ــع ب راج
ــت  ــه تخ ــان ب ــدن ایش ــی آم و حواش
ــان از  ــراف ایش ــل انص ــید و دالی جمش
تخریــب تخــت جمشــید هــم بــرای مــا 
و خواننــدگان نشــریه پارســه، پاســارگاد 

توضیــح دهیــد؟ ســئوالی کــه بــدون 
ــدگان  ــیاری از خوانن ــش بس ــک پرس ش

ــز هســت. ــا نی م
همانطــور کــه گفتــم مــا بــا یــک مــوج همگانــی 
نفــرت و انزجــار مواجــه بودیــم، بــا اســتددالهای 
ــود و  ــکات ب ــن مش ــر روز ای ــی. ه کاذب انقاب
مســافرانی کــه بــرای بازدیــد از مجموعــه تخــت 
ــه آن  ــاوت ب ــی متف ــد نگاه ــی آمدن ــید م جمش
ــا را  ــه آنج ــرض ک ــش ف ــن پی ــا ای ــتند و ب داش
ــام  ــد تم ــی دیدن ــود م ــداد خ ــه اج ــود ســتم ب نم
تــاش خــود را بــرای تخریــب و آســیب رســاندن 

ــد. ــه کار مــی گرفتن ــار ب ــر روی آث ب
ــود درک  ــز خ ــار نی ــن آث ــر آن مراقبی ــاوه ب ع
ــتند  ــتگان نداش ــار گذش ــته و آث ــتی از گذش درس
و از ســوی دیگــر تــوان برخــورد بــا ایــن بازدیــد 
کننــدگان را نداشــتند. تدبیــری کــه مــن در ایــن 
زمــان اندیشــیدم تهیــه بروشــورهایی بــا مطالبــی 
از آیــه هایــی از قــرآن بــود بــا ایــن مضمــون هــا 
ــد  ــی االرض ق ــیرو ف ــل س ــد: )ق ــی فرمای ــه م ک
کان عاقبتــا المکذبــان( یعنــی در زمیــن بگردیــد و 
ــا در نهــج  ــد و ی ــان را ببینی عاقبــت کار دروغگوی
ــام  ــه ام ــوال ب ــرت م ــه حض ــا ک ــه آن ج الباغ
حســن)ع( مــی فرماینــد فرزنــدم بــه تاریــخ چنــان 
نــگاه کــن کــه خــود در تاریــخ زندگــی میکنــی، 
و یــا فرمایشــاتی از حضــرت امــام در کتــاب 
ــه  ــد ک ــی دارن ــکارا مطلب ــه آش ــیله ک تحریرالوس
ــای  ــته برج ــاهان گذش ــه از ش ــی ک ــار تاریخ آث
مانــده و حتــی نــام مــی برنــد ماننــد بابــل، 
اینهــا امــوال  ) ثــروت ملــی ( هســتند، مــا ایــن 
بروشــورهای یــک صفحــه ای را همــراه بــا بلیــط 
ــر آن  ــاوه ب ــم ع ــی دادی ــدگان م ــه بازدیدکنن ب
ــون در جــای جــای تخــت  ــن مت ــا ای ــی ب بنرهای
جمشــید نصــب کردیــم و ایــن بســیار تاثیــر 
گــذار بــود. عــاوه بــر ایــن مــا اتاقــک نگهبانــی 
در بلنــدی هــای تخــت جمشــید را تهیــه و نصــب 
کردیــم و بــه کمــک وســایل نــور و صــدا و یــک 
دوربیــن شــکاری نگهبانــی کــه در آن کابیــن بــود 
ــی  ــم و در صورت ــی کردی ــرل م ــه را کنت مجموع
ــد  ــا قص ــده ی ــک ش ــار نزدی ــه آث ــراد ب ــه اف ک
تعــدی داشــتند بــا بلنــد گــو تذکــر داده مــی شــد. 
ایــن کار هــم خیلــی تاثیــر داشــت. مجمــوع ایــن 
کارهــا بازدیــد کننــدگان خشــمگین را کمــی آرام 

ــود. کــرده ب
ــی از  ــروه رادیکال ــک گ ــاه 1358 ی اردیبهشــت م
شــیراز بــه قصــد تخریــب تخــت جمشــید حرکــت 
ــچ  ــه مجموعــه مــی رســیدند هی ــد و اگــر ب کردن
وجــود  آنهــا  کــردن  متوقــف  بــرای  یگانــی 
ــت ــه مرودش ــام جمع ــن ام ــزد اولی ــن ن ــت م نداش
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آقای موســوی نژاد1 در مرودشت که نگرش باز 
و وســیع به موضوع داشــتند و سابقه گفتگو های 

فرهنگی با ایشــان داشــتم )یکی از طرفداران ما شده 
بــود( رفتم و قضیــه و پیامد های منفی آن را به جد 
با ایشــان مطرح کردم که ســرانجام ایشان همراهی 

کردند و ماجرا جلوی پل خان بســته شد.
 ابتــدا بــا صحبــت و نصحیــت و ســپس بــا تهدیــد 
ــم  ــی دان ــن نم ــد م ــان نبودن ــر ایش ــه اگ ــدی ک ج
امــروز  مــن  و  میــداد  رخ  اتفاقــی  چــه  روز  آن 
ــده هســتند خــدا  ــم کجــا هســتند اگــر زن نمــی دان
ــد براســتی  ــوت کردن ــر ف ســامت بداردشــان و اگ
ــان  ــدام ایش ــه اق ــرا ک ــد چ ــان کن ــدا رحمتش خ
جلــوی ایــن کار کــه تاثیــر مهمــی در زمــان حــال 

ــد.  ــت، گرفتن ــده را داش و آین
در مــورد آقــای خلخالــی کــه مــی گوینــد، او 
ــد و  ــران کن ــید را وی ــت جمش ــت تخ ــم داش تصمی
ــور  ــگاه اینط ــد، هیچ ــوی آن را گرفتن ــده ای جل ع
ــرداد  ــی از م ــم روزهای ــن ه ــود م ــه خ ــوده گرچ نب
مــاه 1358 دچــار تــرس توهــم آمیــزی شــده بــودم 
ــرار اســت  ــی ق ــای خلخال ــودم آق چراکــه شــنیده ب
بــه شــیراز بیایــد و اگــر اتفاقــی کــه بــرای آرامــگاه 
رضــا شــاه افتــاد اینجــا هــم بیافتــد کاری از دســت 

ــر نخواهــد آمــد. مــا ب
ــی نمیخواهــم برائتــی  )مــن در مــورد آقــای خلخال
ایشــان  جمشــید  تخــت  مــورد  در  امــا  بدهــم 
ــبها  ــن ش ــد(. م ــید نکردن ــت جمش ــه تخ ــی ب اهانت
در مجموعــه مــی خوابیــدم و16 یــا 17 مــرداد مــاه 
بــود کــه صبــح خیلــی زود بــه مــن اطــاع دادنــد 
ــده  ــید آم ــت جمش ــه تخ ــی ب ــای خلخال ــه آق ک
ــا،  ــن ه ــات ایشــان مت ــگام ماق ــه هن ــن ب ــد. م ان
بروشــور هــا و بنرهایــی را کــه قبــا توضیــح دادم 
ــردم  ــه ک ــان زمزم ــم را برایش ــرده بودی ــاده ک و آم
ــار تاریخــی  ــا آث ــی ب ــن مخالفت ــد م و ایشــان گفتن
ــیدم و  ــش رس ــه آرام ــن ب ــا م ــان ج ــدارم و هم ن
ــار نمــودم. ایــن کل  ــاره آث ــه توضیــح درب شــروع ب
ــید  ــت جمش ــورد تخ ــی درم ــای خلخال ــرای آق ماج

ــود. ب

ــع  ــران بالطب ــامی ای ــاب اس ــوع انق وق
ــازمان  ــه س ــز در بدن ــی را نی تغییرات

ــت  ــال آن تخ ــه دنب ــی و ب ــراث فرهنگ می
ــا از جــو و شــرایط  جمشــید داشــت. لطف
ــر  ــاب ب ــن انق ــرات ای ــع و تاثی آن موق
ســاختار و تشــکیات تخــت جمشــید 

ــد؟ بگویی
ــم  ــه بودی ــادی مواج ــکات زی ــا مش ــان ب آن زم
عــاوه بــر مشــکاتی کــه تــا بــه اینجــا ذکــر شــد، 
بودجــه هــم بــه خوبــی بــه مــا نمــی رســید چــرا که 
دولــت آن زمــان موقــت بــود و مــا بیشــتر متمرکــز 
بــر حفاظــت آثــار از ســوی عوامــل انســانی بودیــم. 
مثــا در مــورد پاســارگاد افــرادی کــه زمیــن هــای 
ــد  ــه بودن ــوب فروخت ــی خ ــت خیل ــه قیم ــود را ب خ
ــی  ــن های ــه زمی ــد ک ــی بودن ــاب مدع ــس از انق پ
کــه بــا رضایــت خــود و چنــد برابــر قیمــت فروختــه 
ــوی  ــد و مــا در دادگاه هــا جل ــد را پــس بگیرن بودن

ایــن زیــاده خواهــی هــا را گرفتیــم.
بــود:  بخــش  دو  زمــان  آن  در  تخــت جمشــید 
ــته  ــا( وابس ــت ه ــی )مرم ــر فن ــش دفت ــک بخ ی
ــار باســتانی و دیگــری  ــه ســازمان ملــی حفــظ آث ب
بخــش ریاســت تخــت جمشــید کــه حفاظــت 
ــر  ــگ و هن ــه فرهن ــته ب ــی( وابس ــی) نگهبان فیزیک
ــه  ــد ب ــل ش ــا تبدی ــه بعده ــده داشــت ک ــر عه را ب

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
ــور  ــام ام ــی در انج ــوع تداخل ــن موض ای

ــرد؟ ــی ک ــاد نم ایج
ــش  ــش پی ــر دو بخ ــترک ه ــع مش ــع و مناف مناب
ــی  ــود و گاه ــده ب ــیم ش ــن و ترس ــاب تدوی از انق
ــا کارگــران کارگاه  ــان شــب را ب ــود نگهبان ــا کمب م
هــا جبــران مــی کردیــم. رییــس اداره میــراث 
فرهنگــی شــیراز در آن زمــان آقــای مهنــدس 
رایتــی بودنــد و پیــش از آن آقــای مهنــدس دیــاز. 
ــدس  ــای مهن ــتیم. آق ــرش داش ــک نگ ــا ی ــه م هم
بودیــم و  رایتــی و مــن هــم دوره دانشــگاهی 
ــکات را  ــتیم و مش ــم نداش ــا ه ــادی ب ــکل زی مش

ــم. ــی کردی ــع م ــم رف ــا ه ب

آیــا اگــر بــاز بــه آن زمــان برگردیــد بــاز 
هــم آن مســئولیت را قبــول مــی کردیــد؟

در حقیقــت مــن غافلگیــر شــدم امــا آگاهانــه 
پذیرفتــم چــون حــس مــی کــردم همــه مــا نســبت 
بــه آثــار فرهنگــی عشــق و عاقــه و مهمتــر از آن 
ــه مشــکات و شــرایط و  ــم. گرچــه هم ــن داری دی
ــدام از  ــچ ک ــتم و هی ــی دانس ــردم را م ــرش م نگ

ــت. ــود نداش ــته وج ــات گذش امکان
آقــای رســولی آیــا شــما عــاوه بــر 
ســازمان میــراث فرهنگــی در ارگان و یــا 
ــد؟ ــته ای ــت داش ــم فعالی ــری ه ــاد دیگ نه

ــه بیســت ســال در دانشــکده معمــاری دانشــگاه  بل
آزاد شــیراز تدریــس میکــردم کــه تــا پــس از 

ــت. ــه داش ــال 1387 ادام ــا س ــتگی و ت بازنشس
ــد  ــر چن ــش آخ ــوان پرس ــه عن ــوب ب خ
فرزنــد داریــد و در حــال حاضــر و در دوره 
بازنشســتگی اوقــات فراغتتــان را چگونــه 

ســپری مــی کنیــد؟
ــک  ــر و ی ــد دخت ــب دو فرزن ــل و صاح ــن متاه م
ــه  ــور ب ــارج از کش ــه در خ ــتم ک ــر هس ــد پس فرزن
ــم  ــات فراغت ــت. اوق ــغول اس ــی مش ــغل عکاس ش
ــه  ــیدگی ب ــری و رس ــای دخت ــوه ه ــا ن ــتر ب بیش

ــود. ــی ش ــپری م ــه س ــه خان باغچ
ــاب و  ــد کت ــب چن ــولی صاح ــای رس آق
ــه  ــن آن ب ــه عناوی ــتند ک ــز هس ــه نی مقال

ــت: ــر اس ــرح زی ش
-تاریخچه و شــیوه های معماری در ایران 
- ســاختار شــهر ها و برون شهر های کهن

- معرفــی مجموعه آثار تاریخی فارس
- شــیراز شهری که بود ) در دست چاپ(

برخی از مقاالت :
- معرفی در و پنجره ها در بافت قدیم شــیراز

ــدان  ــاری می ــاختار معم ــاه در دو س ــر دو ش - تفک
ــی ــم خان ــه کری ــان و مجموع ــش جه نق

1 - آقــای ســید محمــود موســوی نــژاد هــم 
اکنــون در قیــد حیــات هســتند و مســئولیت حــوزه 
ــد. ــر عهــده دارن علمیــه امــام صــادق مرودشــت را ب
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ایــن محــور، مســیر اصلــی دسترســی بــه مجموعــه اســت کــه از لحــاظ 
ــوده  ــی الزم ب ــد خوانای ــیمای بصــری فاق ــه در محــور و س ــه کار رفت ــح ب مصال
ــه هویــت معمــاری و ســیمای  ــه طراحــی صــورت گرفت ــا توجــه ب ــذا ب اســت. ل
بصــری تبییــن شــد و شــکل دهــی تدریجــی مســیر و ســاماندهی محــور جهــت 
ــل از  ــطحی حاص ــای س ــت آب ه ــن هدای ــد و همچنی ــت و آم ــهولت در رف س
ــد  ــت بازدی ــت. هدای ــرار گرف ــتور کار ق ــیر در دس ــبز مس ــای س ــی و فض بارندگ
کننــده در محوطــه هــاي تاریخــي از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت. اهمیــت 
ــداد  ــي، و افزایــش تع ــن وســعت محوطــه هــا از طرف ــا باالرفت ــن موضــوع، ب ای
ــی طراحــی مســیر  ــه طــور کل ــدان اســت. ب ــده از ســوي دیگــر دوچن بازدیدکنن
ــعت  ــت و وس ــا اهمی ــی ب ــه های ــا محوط ــی، خصوص ــای تاریخ ــه ه در محوط
ــده  ــرای بازدیدکنن ــال پذی ــول س ــام ط ــط در تم ــور متوس ــه ط ــه ب ــارگاد ک پاس
هســتند و حتــی در اوقاتــی از ســال ماننــد نــوروز بــا هجــوم بازدیدکننــده مواجــه 

ــد:  ــی کن ــال م ــی را دنب مــی شــوند دو هــدف اصل
ــان  ــد در زم ــده بتوان ــد کنن ــه بازدی ــوی ک ــه نح ــده: ب ــد کنن ــت بازدی 1. هدای
مناســب کارآمــد تریــن بازدیــد را داشــته باشــد. یعنــی بــدون عجلــه و همینطــور 
ــه  ــد از کلی ــن محوطــه وســیعی، بتوان ــدون خســتگی ناشــی از حرکــت در چنی ب
آثــار محوطــه و یــا بخشــی، بازدیــد داشــته باشــد، بــدون اینکــه در حرکــت در 

محوطــه دچــار ســردرگمی شــود. 

2. حفاظــت از آثــار: یکــی از آســیب هــای اصلــی وارده بــه آثــار تاریخــی، آســیب 
ــه  ــیر در محوط ــی مس ــات طراح ــد جزیی ــی هدفمن ــت. طراح ــانی اس ــای انس ه
ــز در آن  ــه نی ــایل نقلی ــه وس ــارگاد ک ــه پاس ــای تاریخــی، مخصوصــا مجموع ه
ــور  ــی از حض ــانی ناش ــای انس ــیب ه ــد آس ــی توان ــت، م ــرده اس ــی ک ــردد م ت

ــد. ــش ده ــه نحــوی چشــمگیر کاه ــده را ب بازدیدکنن
ــه  ــر، در س ــرض  11.7 مت ــر  و ع ــول 263 مت ــه ط ــده ب ــنگفرش ش ــیر س مس
ــه طــول 95  فصــل ســنگفرش شــد. در ســه ماهــه اول ســال 1398 مســیری ب
متــر و در ســه ماهــه دوم 140 متــر ســنگفرش شــد. متــراژ باقیمانــده ســنگفرش 

ــه اتمــام رســید. بــه طــول 28 متــر، در فصــل پاییــز ب
ــانتر  ــی آس ــت دسترس ــنگفرش جه ــیری س ــاد مس ــور ایج ــه منظ ــن، ب همچنی
ــده  ــنگفرش ش ــیر س ــای مس ــوروش در انته ــگاه ک ــه آرام ــن ب ــر معلولی و بهت
منتهــی بــه آرامــگاه، مســیری بــه صــورت رفــت و برگشــت بــه طــول هرکــدام  

ــرا شــده اســت.  ــر اج ــرض 1 مت ــر و ع 43 مت

بخش•عمران•و•معماری•پاسارگاد:•

تکمیل•پروژه•ســنگ•فرش•مسیر•منتهی•به•آرامگاه•کوروش

ــال آب و دفــع بهتــر آبهــای  ــه کان ــه منظــور ســامان بخشــیدن ب ایــن پــروژه ب
ــوده  ــال همــواره در مســیر ســیاب ب ــن کان ــه اســت. ای ســطحی صــورت گرفت
ــی  ــال آب وارد م ــه کان ــمت ب ــن قس ــه از ای ــراف محوط ــطحی اط ــای س و آبه
ــا  ــواره هــای ســنگی ب ــن ســاماندهی، ایجــاد دی ــه اول ای شــده اســت. در مرحل
بتــن، زیــر فنــس هــای منتهــی بــه مســیر ســیاب، مهیــا کــردن ســنگ جهــت 
ــال و  ــدی کان ــش بن ــکاری و م ــال آب، جوش ــای کان ــواره ه ــی دی ــنگ چین س
ــون 60  ــد.  تاکن ــام ش ــی انج ــکه چین ــورت خش ــه ص ــی ب ــی نهای ــنگ چین س

ــه انجــام رســیده اســت.  درصــد از کار ب

•بخش•حفاظت•و•مرمت•پایگاه•میراث•جهانی•پاســارگاد:•

ســاماندهی•کانال•آب•مسیر•منتهی•به•آرامگاه•کوروش•

پاییز 98/سال چهارم/ شماره دوازدهم



 

فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد 
Parsa Pasargadae World Heritage Site Newsletter24 صنایع دستی و بوم گردی 

گردشــگری میراثــی اســت کــه هــزاران ســال قبــل 
ــفرنامه  ــت و س ــیده اس ــه ارث رس ــا ب ــاکان م از نی
ــر ایــن مدعاســت  هــای معــروف ایرانــی گواهــی ب
ایرانیــان همــواره و در طــول تاریــخ بــه  کــه 
ــد.  ــوده ان ــد ب ــه من ــفر عاق ــیر و س ــیاحت و س س
ــر واال را  ــت و هن ــن صنع ــه ای ــی شــک آنچــه ک ب
ــینه  ــه از س ــل یافت ــده و تکام ــود آورده، برآم بوج
ــن رشــته  ــاالن ای تــک تــک مردمــان جهــان و فع
در طــول تاریــخ اســت. صنعتــی کــه امــروزه 
ــش  ــی نق ــع محل ــدار جوام ــعه پای ــته در توس توانس

ــد.  ــا کن ــزایی را ایف بس
واحدهــای  همــراه  بــه  مرودشــت  شهرســتان 
گردشــگری و صنایــع دســتی زیــر مجموعــه خــود، 
بــا شــعار “ مرودشــت ســرزمین تمــدن ســاز، 
بهشــت گردشــگری و کانــون ســرمایه گــذاری 
بیــن  نمایشــگاه  دوره  یازدهمیــن  فــارس”در 
ــرد.  ــرکت ک ــیراز ش ــارس ش ــگری پ ــی گردش الملل
ــزار  ــاحت 6 ه ــه مس ــالنی ب ــگاه در س ــن نمایش ای
مترمربــع بــه اضافــه 2 هــزار مترمربــع فضــای بــاز 
ــی  ــان شــورای جهان ــا حضــور ارزیاب نمایشــگاهی ب
ــن حــوزه، در  ــاالن ای ــن فع ــع دســتی و برتری صنای
ــارس  ــی ف ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم مح
در شــیراز گشــایش یافــت و بیــش از 190 مؤسســه 
ــردی  ــتی بومگ ــدان صنایع دس ــگری و هنرمن گردش
نمایشــگاه  ایــن  در  از سراســر کشــور  اقــوام  و 

ــتند. ــور داش حض
هتل هــا،  فعالیــت  معرفــی  چــون  موضوعاتــی 

بوم گردی هــا،  مســافرتی،  هــای  آژانــس 
ــگری  ــگری، گردش ــی و گردش ــای تفریح مجتمع ه
ســامت مراکــز درمانــی، گردشــگری مذهبــی، 
و  آموزشــگاه ها  گردشــگری،  آزاد  مناطــق 
ــه  ــداد ب ــن روی ــی در ای ــوط هوای ــرکت های خط ش

نمایــش گذاشــته شــد.
غرفــه شهرســتان مرودشــت کــه بــا هــدف معرفــی 
ــای  ــگاه ه ــی، اقامت ــی و تاریخ ــای طبیع ــه ه جاذب
ــگ  ــع دســتی، ســوغات و فرهن ــردی، صنای ــوم گ ب
و آداب و رســوم منطقــه در ایــن نمایشــگاه شــرکت 
کــرده بــود، مــورد بازدیــد مقامــات اســتانی و 
ــد  ــر بازدی ــی نظی ــتقبال ب ــن اس ــوری و همچنی کش
ــن  ــت. ای ــرار گرف ــگاه ق ــن نمایش ــدگان در ای کنن
دائمــی  در محــل  آذر   29 تــا   26 از  نمایشــگاه 

در  واقــع  فــارس  بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــا 22  ــاعت 16 ت ــیراز و از س ــتان ش ــهرک گلس ش

ــود. ــا ب برپ
کارکردهای غرفه مرودشت در این دوره 

بوم گردی اقامتگاههای  معرفی 
بــا گســترش رونــد گردشــگری در طــی ســال 
هــای اخیــر اقامتــگاه هــای بــوم گــردی متعــددی 
ــام  ــد. تم ــیس ش ــت تأس ــاط مرودش ــی نق در اقص
ــت  ــظ و پاسداش ــدف حف ــا ه ــا ب ــگاه ه ــن اقامت ای
ــش ورود  ــه و افزای ــنتی منطق ــی و س ــگ بوم فرهن
ــت.  ــده اس ــاد ش ــی ایج ــه آن نواح ــگران ب گردش
روســتای  همچــون  مناطقــی  در  محلــی  افــراد 
دشــتک، کنــدازی، حســین آبــاد نقــش رســتم، 
منطقــه ســیوند، فــاروق، ســیدان و کامفیــروز و 
بســیاری از نقــاط دیگــر ســرزمین تاریخــی دشــت 
بــرای مهمانــان گردشــگر، مکانــی  مرودشــت، 
ــود  ــی خ ــی بوم ــیوه زندگ ــق ش ــر طب ــذاب را ب ج
آمــاده کــرده و نــه تنهــا خاطراتــی خــوش را بــرای 
ــدی  ــع درآم ــه منب ــد، بلک ــی زنن ــم م ــان رق مهمان
ــگاه  ــد. نمایش ــی کنن ــم م ــود فراه ــرای خ ــز ب نی
بیــن المللــی گردشــگری و صنایــع دســتی پــارس، 
فرصتــی ارزشــمند را فراهــم آورد تــا اقامتــگاه 
ــه  ــش ب ــش از پی ــت بی ــردی مرودش ــوم گ ــای ب ه

ــوند. ــی ش ــود معرف ــان خ مخاطب
ــا  ــنتی ب ــای س ــه ه ــت بافت ــی دس معرف

ــی ــزای طبیع ــواد رنگ م
دســته ای از رنگینه ها با ثبات عالی و متوســط 

ــد و  ــی دارن ــی و حیوان ــه گیاه ــه ریش ــتند ک هس
ــد.  ــری دارن ــش مؤث ــنتی نق ــرزی س ــتر در رنگ بیش
ــرگ انگــور  ــه، ب ــل، گل بابون ــاس، اســپرک، نی رون
ــت  ــرگ درخ ــاز، ب ــت پی ــدر، پوس ــگری، چغن عس
تــوت، وســمه، گل رنــگ، گل جعفــری، بــرگ 
گــردو،  پوســت  بلــوط،  انــار،  پوســت  انجیــر، 
هلیلــه، ســماق، زعفــران، جــا شــیر و غیــره از 
ایــران یافــت شــده  گیاهانــی هســتند کــه در 
ــتفاده  ــرزی اس ــا در رنگ ــزای آن ه ــواد رنگ و از م

. ســت ه ا می شد
ــک  ــودن ی ــا دارا ب ــز ب ــت نی ــتان مرودش  شهرس
ــه  ــت بافت ــد دس ــنتی، در تولی ــرزی س ــد رنگ واح
هــای ســنتی از مرحلــه نــخ ریســی تــا رنــگ 
ــرش و  ــای ف ــودن داره ــر نم ــاف و دای ــزی الی آمی

بافــت آن توســط بانــوان هنرمنــد ایــن شهرســتان، 
توانســته اســت جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود 
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  در  دهــد.  اختصــاص 
گردشــگری و صنایــع دســتی پــارس بخــش عمــده 
ــای  ــه ه ــت بافت ــا دس ــتان ب ــه شهرس ای از غرف
ــی  ــتقبال ب ــورد اس ــه م ــد ک ــن گردی ــنتی تزئی س

ــت. نظیــر بازدیدکننــدگان قــرار گرف
معرفــی صنایــع دســتی بــه صــورت 

ه گا ر کا
ــه  ــر چ ــی ه ــن کارگاه معرف ــزاری ای ــدف از برگ ه
بیشــتر صنایع دســتی شهرســتان بــود کــه بــه 
دلیــل محدودیــت فضــای غرفــه، کارگاه تولیــد 
و  ســفالگری  قلمزنــی،  رشــته های  در  زنــده 

سنگتراشــی ســنتی برگــزار شــد.
کارگاه صنایــع دســتی غرفــه شهرســتان مرودشــت 
ــده از  ــطه بازدیدکنن ــی واس ــاهده ب ــل مش ــه دلی ب
ــا  ــتی، ب ــع دس ــول صنای ــک محص ــد ی ــد تولی رون

ــود. ــراه ب ــتقبال هم اس
برپایی سفره شب یلدا

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن شــب و همزمانــی آن بــا 
ــی  ــن الملل ــن دوره نمایشــگاه بی ــزاری یازدهمی برگ
ــه  ــارس، در غرف ــتی پ ــع دس ــگری و صنای گردش
ــوی  ــا رنــگ و ب شهرســتان مرودشــت ســفره ای ب
یلدایــی و ســنتی بــر پــا شــد کــه بخــش عمــده آن 
بــا صنایــع دســتی، آش محلــی، شــیرینی و حلــوای 
ــه  ــص منطق ــی مخت ــوالت خوراک ــی، محص خانگ
از جملــه انــار، لبــو، قنــد مرودشــت، زعفــران، 

ــد. ــاده گردی ــن و آم ــو و عســل تزئی خرمال
در غرفــه شهرســتان  یلــدا  برپــا شــده  ســفره 
ــگاه  ــن نمایش ــای ای ــه ه ــی از جاذب ــت یک مرودش
بازدیــد  تمایــل  و  اســتقبال  میــزان  کــه  بــود 
ــه  ــت لحظ ــس و ثب ــن عک ــرای گرفت ــدگان ب کنن
هــای مانــدگار خــود در کنــار ایــن ســفره، گویــای 

ــود.     ــب ب ــن مطل ای
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باد آســایش گیتی نزند بر دل ریش
صبح صادق ندمد تا شــب یلدا نرود      

ــه در  ــت ک ــمی اس ــام مراس ــدا1  “          ”  ن یل
ــال  ــب س ــن ش ــتان و بلندتری ــب زمس ــتین ش نخس
ــی  ــیار طوالن ــابقه ای بس ــود و س ــی ش ــزار م برگ

دارد.
ــوص  ــت و بخص ــی هاس ــژه آریائ ــوم وی ــن رس  ای
ــت آن را  ــال اس ــزاران س ــر، ه ــن مه ــروان آیی پی
در ایــران زمیــن بــر پــای مــی دارنــد. شــب یلــدا، 
ــادگار  ــه ی ــه ب ــر اســت ک ــد مه ــش و تول شــب زای
ــاور و  ــن ب ــه ای ــد. ریش ــی ش ــزار م ــن برگ آن جش
ــه گاه شــماری و اندیشــه  ــر مــی گــردد ب ــاد ب اعتق
ــتند. ــن از آن داش ــری دی ــان مه ــه ایرانی ــی ک های

ــًا  ــروزه اصطاح ــا چنانکــه ام ــدا، ی ســابقه شــب یل
ــن هــزار  ــه” چندی ــام “شــب چل ــه ن نامــی اســت ب
ــا  ــتان ی ــن روز زمس ــت و اولی ــران اس ــال در ای س
نخســتین شــب زمســتان بــوده کــه زایــش خورشــید 
ــر  ــت ناپذی ــید شکس ــر، خورش ــد مه ــن تول ــا جش ی
بــوده اســت. مــردم دورانهــای دور و گذشــته، 
ــی  ــر کشــاورزی- چوپان ــی شــان ب ــه زندگ ــه پای ک
ــا ســپری شــدن  ــرار داشــت و در طــول ســال، ب ق
ــر  ــتند، ب ــوی داش ــی خ ــای طبیع ــول و تضاده فص
ــا گــردش خورشــید  اثــر تجربــه و گذشــت زمــان ب
و تغییــر فصــول و بلنــدی و کوتاهــی روز و شــب و 
جهــت و حرکــت و قــرار ســتارگان آشــنایی یافتــه و 
کارهــا و فعالیــت هاشــان را بــر اثــر آن تنظیــم مــی 
کردنــد. روشــنی و روز و تابــش خورشــید و اعتــدال 
هــوا در نظرشــان مظاهــر نیــک و موافــق و ایــزدی 
ــال  ــز از اعم ــرما را نی ــب و س ــی و ش ــود. تاریک ب
اهریمــن مــی پنداشــتند. ماحظــه مــی کردنــد کــه 
در بعضــی ایــام و فصــول روزهــا بســیار بلنــد مــی 
ــنی و  ــدی، از روش ــبت بلن ــان نس ــه هم ــوند. ب ش
ــد و مــی  ــور خورشــید بیشــتر اســتفاده مــی کردن ن
ــم  ــم ک ــاه اســت. ک ــا کوت ــه شــب ه نگریســتند ک

ــور و  ــدا شــد کــه ن ــر ایشــان پی ــاد ب ــن اعتق ای

روشــنی و ظلمــت و تاریکــی مرتــب در نبــرد و 
ــره  ــروغ چی ــید و ف ــتند، گاه خورش ــمکش هس کش
ــردم  ــود م ــو خ ــتری در پرت ــاعات بیش ــده و س ش
ــی  ــور تاریک ــی دارد و گاه مقه ــگاه م ــد ن را نیرومن
واقــع شــده و ســاعات کمتــری بــا فــروغ و تابــش 

ــاند. ــی رس ــض م ــی فی اندک
ــا،  ــن روزه ــه کوتاهتری ــد ک در طــول ســال دریافتن
آخریــن روز پاییــز یعنــی روز ســی ام آذر و بلندتریــن 
ــتین  ــی نخس ــتان، یعن ــب اول زمس ــا، ش ــب ه ش
ــه پــس از ایــن  شــب دی مــاه اســت. امــا بافاصل
ــه  ــا ب ــاز دی، روزه ــال، از آغ ــب س ــن ش بلندتری
ــی شــود.  ــر م ــاه ت ــا کوت ــر و شــب ه ــج بلندت تدری
ــد و  ــی- هن ــد و ایران ــی، از هن ــم آریای ــوام قدی اق
ــتان  ــاز زمس ــاب را آغ ــد آفت ــن تول ــی جش اروپای
ــد  ــد تول ــا عی ــی ه ــژه ژرمن ــه وی ــد. ب ــی گرفتن م
آفتــاب را در آغــاز زمســتان گرفتــه و آن مــاه را بــه 
خــدای آفتــاب نســبت مــی دادنــد ایــن بــی تناســب 
نیســت، چــه واقعــًا آغــاز زمســتان مثــل تولــد 
ــف  ــه از آن روز در نص ــت ک ــید اس ــاره خورش دوب
کــره شــمالی رو بــه افزایــش ارتفــاع و درخشــندگی 

ــود.  ــی ش ــر م ــوی ت ــر روز ق ــذارد و ه ــی گ م
آشــکار اســت کــه بــه موجــب بلندتریــن شــب کــه 
ــر  ــه مظه ــد ک ــی پایی ــن م ــتر در زمی ــی بیش تاریک
ــن  ــس و بدیم ــب را نح ــن ش ــت، ای ــن اس اهریم
ــدا  ــل واژه یل ــع ذی ــان قاط ــمردند. در بره ــی ش م
ــب  ــتان و ش ــب اول زمس ــدا ش ــده: “یل ــن آم چنی
ــوس  ــر ق ــدی و آخ ــه اول ج ــت ک ــز اس ــر پایی آخ
باشــد، و آن درازتریــن شــب هاســت در تمــام ســال 
ــاب  ــب آفت ــه آن ش ــک ب ــا نزدی ــب و ی و در آن ش
ــد آن  ــد و گوین ــی کن ــل م ــدی تحوی ــرج ج ــه ب ب

ــد و  ــی باش ــارک م ــوم و نامب ــت ش ــه غای ــب ب ش
بعضــی گفتــه انــد شــب یلــدا یازدهــم جــدی 
ــنایی  ــی، روش ــد تاریک ــارض و ض ــا مع ــت”. ام اس
اســت. تاریکــی نماینــده اهریمــن و از آثــار وجــودی 
ــی  ــی م ــار یزدان ــات وآث ــنی از تجلی ــت. روش اوس

ــت  ــب هاس ــب در ش ــن مناس ــه همی ــد. ب باش
ــان  ــا تاریکــی و عام ــد ت ــی افروختن ــش م ــه آت ک
اهریمنــی و شــیطانی نابــود شــده و بگریزنــد. هــم 
چنــان کــه خورشــید بــه مناســبت فــروغ و گرمــای 
ــز  ــش نی ــود آت ــرده ب ــدا ک ــدس پی ــازش تق کارس
ــد.  ــردم دارا ش ــزد م ــی را ن ــدس و واالی ــان تق هم
در شــب یلــدا، یــا تولــد خورشــید، جهــت رفــع ایــن 
ــع  ــم جم ــرد ه ــد. گ ــی افروختن ــش م ــت آت نحوس
ــر  ــتردند. ه ــی گس ــژه م ــوان وی ــدند و خ ــی ش م
آنچــه میــوه تــازه فصــل کــه نگاهــداری شــده بــود 
و میــوه هــای خشــک در ســفره مــی نهادنــد. ایــن 
ســفره جنبــه دینــی داشــت و مقــدس بــود. از ایــزد 
ــا در  ــد ت ــی طلبیدن ــت م ــنایی برک ــید و روش خورش
ــای  ــوه ه ــد و می ــر کنن ــی س ــه خوش ــتان ب زمس
تــازه و خشــک چیزهــای دیگــر در ســفره، تمثیلــی 
از آن بــود کــه بهــار و تابســتانی پربرکــت در پیــش 
ــراغ و  ــو چ ــب را در پرت ــه ش ــند. هم ــته باش داش
ــت  ــن فرص ــا اهریم ــد ت ــی گذراندن ــش م ــور آت ن
ــس از  ــم پ ــن مراس ــد. ای ــی نیاب ــی و تباه دژخوی
ــی و پابرجاســت و در  ــون باق ــا کن هــزاران ســال ت
ــه برگــزار  ــام شــب چل ــه ن ــن ب ــران زمی سراســر ای
ــزرگ  ــه ب ــه- چل ــرا چل ــروز چ ــا ام ــود. ام ــی ش م
مــی نامنــد؟ چلــه بــزرگ از اول دی مــاه اســت تــا 
دهــم بهمــن مــاه کــه چهــل روز تمــام ادامــه مــی 
یابــد. چلــه کوچــک از دهــم بهمــن مــاه اســت تــا 
ــه کوچــک مــی  بیســتم اســفند، و از آن جهــت چل

ــد کــه شــدت ســرما مــی کاهــد. گوین
ــات  ــد حی ــه مناســبت آنکــه تجدی ــس اول دی، ب پ
مهــر یــا خورشــید اســت بــه نــام یلــدا یعنــی تولــد، 
ــه  ــد. هم ــی ش ــه م ــن گرفت ــده و جش ــهور ش مش
ایــن اشــارات حاکــی از آن اســت کــه شــب یلــدا، 
ــید دارد،  ــا خورش ــتواری ب ــد اس ــگان پیون و روز دی
ــی  ــره م ــر تاریکــی چی ــن روز ب ــه از ای ــر ک ــا مه ب

ــه افزایــش مــی رود. شــود و رو ب
ــزد  ــن روز خورشــید اســت، روز مهــر اســت و ن  ای
ــی  ــس گرام ــا ب ــن ه ــر آیی ــژه مه ــه وی ــان ب ایرانی
بــود و بزرگتریــن جشــن، یعنــی جشــن تولــد مهــر 
یــا خورشــید بــه شــمار مــی رفــت کــه آغــاز ســال 

ــی شــد.   محســوب م
ــی میــاد  ــه معن ــدا یــک واژه ســریانی اســت ب 1-   یل
ــا میــاد مســیح تطبیــق  عربــی و چــون شــب یلــدا را ب
مــی کــرده انــد از ایــن رو بدیــن نــام نامیــده انــد. بایــد 
ــه در  ــاد مســیح)نوئل( ک ــه جشــن می ــه داشــت ک توج
ــان در  ــق محقق ــق تحقی ــده، طب ــت ش ــامبر تثبی 25 دس
ــوده کــه مســیحیان  اصــل، جشــن ظهــور میترا)مهــر( ب
در قــرن چهــارم میــادی آن را روز تولــد عیســی قــرار 

دادنــد.
منابع:

دهخــدا، علــی اکبــر، 1377، لغــت نامــه، جلــد 15، ص. 
23845

رضــی، هاشــم،1380، گاه شــماری و جشــن هــای 
ایــران باســتان، تهــران: بهجــت

چله شــب• • یا • ا یلد • شــب • پیشــینه
ر بــا د بر ز نا مهر
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ــه•لبــاس• دکمــه•کــروی•شــکل•محدبــی•کــه•پشــت•آن•یــک•پایــه•حلقــوی•کــه•معمــوال•بــرای•اتصــال•دکمــه•ب

اســتفاده•مــی•شــود،•قــرار•داده•شــده•اســت.•ایــن•دکمــه•در•زمــان•کاوش•موسســه•شــرق•شناســی•شــیکاگو•در•

شــود. مــی• نگهــداری• موسســه• همــان• در• نیــز• اکنــون• هــم• و• شــده• یافــت• جمشــید• تخــت•

ــی منش هخا طالیی• • دکمه • ز ا ی• ا • ــه ن نمو


