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سخن سردبیر
حمید فدایی

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

در ماه های گذش��ته تخت جمشید مملو 
از اخب��ار نوید بخش ریز و درش��تی بود 
که بخشی از آن در این شماره از نشریه 
انعکاس یافته اس��ت، اعم از بازگش��ت 
سردیس سرباز هخامنشی بعد از هشتاد 
س��ال دوری از وط��ن، خوان��ش کتیب��ه 

جدیدی در آرامگاه داریوش بزرگ در 
نقش رس��تم تا آبیاری درختان بوس��تان 

پردیس تخت جمشید و...
ام��ا در این میان، آن دس��ته از اخبار که 
صفه تخت جمشید را درنوردیده و آثار 
موجود در حریم را به عنوان بستر شکل 
گیری شهر پارسه شامل گردیده، حس 
متفاوت��ی از زم��ان و مکان و پیوس��تگی 
تاریخ��ی در منطق��ه را ارائه م��ی دهد؛ 
جای��ی که تالق��ی ویژگی ه��ای طبیعی، 
تاریخ��ی و فرهنگی در کن��ار هم بازگو 
کننده ت��داوم هویت و فرهنگ در کهن 
دشت پارسه بوده و خود مکمل ارزش 

های تخت جمشید است. 
ط��ی ماه های گذش��ته بخش عمده ای 

از برنامه ریزی و فعالیت های همکاران 
پای��گاه، متخصصی��ن  باس��تان ش��ناس 
ی��گان  مجموع��ه  مرم��ت،  و  حفاظ��ت 
حفاظت و همچنین دوس��تداران میراث 
فرهنگ��ی، معطوف ب��ه حفاظت از همین 
ارزش ها و یکپارچگی موجود در منطقه 
بوده که خود اخبار ش��یرین و گاه تلخی 
را نیز رقم زده اس��ت. از پاکسازی زباله 
های رها ش��ده در مح��دوده حریم کوه 
و دش��ت به هم��ت دوس��تداران میراث 
فرهنگی گرفته تا مرمت آثار سنگی در 
منطقه فاروق که به دس��ت س��وداگران 
عتیقه با اندیش��ه های واه��ی گنج یابی 
متالشی شده بود و البته تخریب ساخت 
و سازها و باغ ش��هری های غیر مجازی 
که برخالف ضواب��ط و قوانین در حریم 

تخت جمشید ساخته شده بودند. 
بای��د تاکید کرد ه��دف نهایی همه این 
برنام��ه ها، حفاظ��ت از منظ��ر فرهنگی 
شهر پارسه به عنوان یک منظر یکپارچه 
است که حراس��ت از آن خود می تواند 
کاری سترگ و در خور تحسین ارزیابی 
گ��ردد. البته نبای��د فرام��وش کرد که 
شاهراه گردش��گری از میراث فرهنگی 
می گ��ذرد و برای گردش��گری پایدار، 
نخس��ت باید پایه های میراث مستحکم 
شده و ش��رایط بهینه حفاظت و حراست 

از آثار مهیا گردد.
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افشین ابراهیمی
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

چ��ه در مورد یادم��ان ه��ای تاریخی و 
باستان شناس��ي،  کاوش ه��اي  در  چ��ه 
مواجه��ه با س��اختارهاي خش��تي و گلي 
به دلیل گرفتاري ه��ا و ابهامات حفاظتي 
در اندیش��یدن و گزینش تدابیر منطقي، 
بیش��تر از آنچه که مایه هیجان باش��د، 
عامل ه��راس و تش��ویش حفاظت گران 
اس��ت. ح��الوت و اش��تیاق ناش��ي از به 
نمایش گذاش��تن چنی��ن یافته هایي که 
گاه مرز بین ش��ور و ش��عور و احس��اس 
و منطق را در می ن��وردد، بدون در نظر 
گرفتن نیازمندي آنه��ا به مراقبت دائم، 
بی��ش از آن که به دل بنش��یند، به کام 
تلخ مي گردد. این حقیقت ناش��ي از آن 
اس��ت که جامعه حفاظت گران در کل و 
بنا  به هر دلیل، تالش��ي بسیار کندتر از 
ش��تاب عوامل تأثیرگذار محیطي و گاه 
اندیش��ه هاي نامعقول و مخرب انس��اني 

داشته و دارند. 
آنچه اعمال سیاست گذاري هاي حفاظتي 
در م��ورد چنین آث��اری را ب��ا احتیاط و 
حساس��یتي ویژه همراه ساخته، ضرورت 
توج��ه به این نکته اس��ت ک��ه ایده هاي 
منظور ش��ده ه��م باید کالبد اث��ر را در 
بر گیرند و هم حافظ س��نت هاي زیستي 
شکل دهنده به فرهنگ معماري سازنده 
آن باش��ند. سنت هایي پا گرفته بر محور 
نیاز و گریز از اس��راف که امروزه رنگ 
باخته اند و احیاي آنها مس��تلزم در پیش 
گرفتن تدابیر حفاظتي ویژه خواهد بود. 
تجربه نش��ان داده اس��ت اتخ��اذ چنین 
سیاست هایي، پشتیباني عمومي اما متولي 

واحدي را مي طلبد.
 بس��یارند آثاري که از س��ر احس��اس و 
بدون رعایت مفاهیم علمي حفاظت مورد 
رس��یدگي قرار گرفته اند اما هویت شان 
را بر باد رفته دیده اند. اینکه آثار خشتی 
و گل��ی، مانع و نقطه مقابل پیش��رفت و 
توس��عه پنداشته ش��ود و با هر بهانه ای 
م��ورد هجمه و ب��ی مهری ق��رار گیرد، 
بیش��تر از هر تهدید دیگری می تواند به 
نابودی چنین مجموع��ه هائی دامن زند. 
این مهم ضرورت اتخاذ تدابیر بازدارنده 
برای مقابله موثر با کج اندیش��ی ها و بد 
فهمی ه��ا را یادآور می ش��ود و ایجاب 
می کند جهت حفظ آمادگی و توفیق 

در حفاظت پیش��گیرانه، شناخت جامعی 
نسبت به خطرات موجود و عوامل تهدید 

کننده حاصل گردد.
بناه��ا و مجموع��ه ه��ای خش��تي همان 
قدرکه س��اده و بي تکلف برپا ش��ده اند، 
به همان نس��بت نیز مي توانند آس��ان و 
پرش��تاب متحم��ل آس��یب هاي جبران  
ناپذیر گردند. در کنار عوامل مخرب و 
آسیب رس��اني همچون باد، باران، دما و 
پدیده هاي ارگانیک، الزم اس��ت به آن 
دس��ته عوامل فرس��اینده نیز توجه کنیم 
که ماهی��ت فرهنگ��ي و اجتماعي دارند 
و مس��تقیمًا از رفت��ار، س��لیقه و تفکري 
ریش��ه مي گیرند که هن��وز جایگاه آنها 
مش��خص نش��ده، نارس��ا و ناس��نجیده 
شمرده مي شوند. در واقع ریشه بسیاري 
از آس��یب هاي وارده، حاص��ل تغییرات 
خودسرانه اي است که در بافت مجموعه 

و محیط پیرامون صورت گرفته است.
 ای��ن واقعی��ت از یک س��و و از س��وي 
دیگ��ر، فراموش��ي س��نت هاي زیس��تي 
بازدارن��ده تخری��ب و قوانیني خاص که 
مي باید ب��ه موقع کمبوده��ا و زیان هاي 
ناش��ي از بي توجهي ه��ا را جب��ران کنند، 
هر دو با هم س��بب گردیده تا مساحت 
قاب��ل توجهي از میراث گلین به دس��ت 
مخرب تقدیر سپرده شود. مشکل بتوان 
تنها با پیگیری مسائل مربوط به شناخت 
ویژگی های س��اختمانی مصالح و عوامل 
آس��یب رسان، به تدوین نظریه ای قاطع 
پیرام��ون حفاظت از چنی��ن آثاری نائل 
ش��ویم. زیرا ای��ن یادمان های خش��تی 
برجای مان��ده حاوی آن دس��ته ارزش 
های فرهنگی و نمادین ویژه ای هس��تند 
که تمام خصوصیات بارز در حیطه حوزه 

تمدنی خود را در بر می گیرند. 
 در مجموع می توان گفت تهدیدات بوم 
اقلیمی )مثل: بارش های موسمی شدید، 
نوس��ان فوق العاده دما، حضور گسترده 
موریان��ه ه��ا، ل��رزه خی��زی و ظرفی��ت 
باالی فرس��ایش بادی و خاکی( اجتناب 
ناپذیر اما قابل کنترل هستند. تهدیدات 
س��اختاری و کالب��دی )مثل: نب��ود پی و 
شالوده مستحکم، نظام معیوب دفع آب، 
کیفی��ت نامطل��وب خ��اک و مصالح( به 
مرور قابل اصالح می باش��ند. تهدیدات 
ناش��ی از برخورده��ای غیر مس��ئوالنه و 
ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی )مثل: دخل 
و تص��رف ه��ای بی قاع��ده، توس��عه نا 
متوازن ش��هری، بر هم خ��وردن تعادل 
اکولوژیک��ی( ام��ا از آنجا که مس��تلزم 
تغییر نگرش حوزه های فکری در سطح 
خرد و کالن نس��بت به حفظ ارزش های 
برجس��ته و همه جانبه اثر می باش��د، پر 
رنگ تر از سایر تهدیدات و حل و فصل 

آنها نیز پر مناقشه تر خواهد بود.   

تهدیدات اثرگذار بر مجموعه های خشتی



مع��اون ریی��س جمه��وری و رئی��س 
صنایع  فرهنگ��ی،  می��راث  س��ازمان 
دس��تی و گردشگری در حاشیه سفر 
خود به استان فارس، پنجشنبه بیست 
و دوم آذرم��اه 1397، برای رونمایی 
یکپارچ��ه  س��امانه  دوم  مرحل��ه  از 
فروش بلی��ت الکترونیک��ی موزه ها 
به شهرس��تان مرودش��ت س��فر و 

در نشس��ت با نمایندگان مجلس در 
تخت جمشید شرکت کرد.

ب��ا حض��ور  ک��ه  نشس��ت  ای��ن  در 
سرپرست استانداری فارس و جمعی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برگ��زار ش��د، عل��ی اصغر مونس��ان 
از مس��ئوالن محل��ی خواس��ت اعتبار 
۲۰ میلیارد ریالی پروژه س��امان دهی 

ورودی تخ��ت جمش��ید را با حمایت 
استانداری فارس تأمین کنند.

معاون رئیس جمه��وری ضمن تاکید 

بر اهمیت مجموعه تخت جمش��ید به 
عنوان ارزش��مندترین سایت تاریخی 
ای��ران، اظهار ک��رد: »ب��رای اجرای 
طرح نورپردازی این مجموعه جهانی 
قراردادی با اتریش��ی ها منعقد شده 
ب��ود که برای عملیاتی ش��دن آن در 
بیس��ت روز آینده جلسه ای با طرف 
اتریش��ی برگ��زار خواهد ش��د و در 

مش��ترک،  توافق  ص��ورت 
طرح ب��ه اجرا در می آی��د، در غیر 

این ص��ورت فراخوان عمومی برگزار 
می شود.«

رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردشگری همچنین 
در پایان این جلسه، از توافقات اولیه 
با مدیر عامل بانک پاس��ارگاد مبنی 
بر واگذاری پروژه موزه پاسارگاد به 
این بانک، برای اتمام س��ریعتر طرح 

خبر داد.
در این نشست، طرح نوسازی صندلی 
های س��کوی برنامه نور صدا و نصب 
سقف چادری محافظ برای این بخش 
تا قبل از فرارسیدن نوروز 9۸ نیز به 

تصویب رسید.
دیدار، با اعضای کمیس��یون فرهنگی 
مجل��س و نمایندگان اس��تان فارس 
در مجلس در تخت جمشید و افتتاح 
مرحله دوم س��امانه یکپارچه فروش 
بلی��ت الکترونیکی م��وزه ها از دیگر 
برنامه های وی در س��فر دو روزه به 

تخت جمشید بود.

با حض��ور مدی��ر کل امور 
میراث جهانی کش��ور،  پایگاههای 
مدی��ر کل می��راث فرهنگی اس��تان 
ف��ارس، مدیر پایگاه می��راث جهانی 
فیروزآب��اد، مدی��ر می��راث فرهنگی 
مرودش��ت، رئیس حراس��ت میراث 
فرهنگی ف��ارس و جمعی از کارکنان 
پایگاه میراث جهانی تخت جمش��ید 
مراس��م تودیع و معارفه مدیر پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید در محل 
گیت ورودی تخت جمشید در تاریخ 

۲۲ آبان ماه 1397 برگزارگردید.
در ابتدای این جلس��ه مسعود رضایی 
منف��رد مدیر س��ابق پای��گاه میراث 
جهانی تخت جمش��ید، ضمن اش��اره 
به فعالیتهای مثبت صورت گرفته در 
دوره فعالیت خود، با اشاره به ردیف 
اختصاص��ی تخت جمش��ید از آن به 
عنوان اتفاق خ��وب و مهم یادکردند 
و ب��ه ذک��ر چندی��ن م��ورد فعالیت 
انجام ش��ده در دوران مدیریت خود 

پرداختند.
حمی��د  س��خنرانی  دوم  بخ��ش  در 
فدای��ی، مدیر جدید پای��گاه میراث 
جهان��ی تخت جمش��ید، با اش��اره به 
فعالیته��ای مثبت ص��ورت گرفته در 
دوره قبل و با اشاره به امانت سپردن 
کلی��د پای��گاه می��راث جهانی تخت 
جمش��ید به ایش��ان، از تاثیرگذاری 
هر ش��خص به عن��وان امری مهم یاد 
کرده و بر اس��تفاده از فرصتها تاکید 
کردند. ایشان در ادامه سخنان خود 
تاکی��د کردند، ب��رای انجام این 

مهم هم��کاری هم��ه و در وهله اول، 
حمایت اس��تان و مس��ئولین ش��هری 
الزم اس��ت. وی با اشاره به این نکته 
ک��ه تمامی فعالیت های انجام ش��ده 
مره��ون هم��کاری هم��کاران پایگاه 
میراث جهانی تخت جمش��ید اس��ت 
ابراز امی��دواری کردند در آینده هم 
بتوانیم کارها را با همکاری همدیگر 
ب��ه جل��و ببری��م. فدای��ی در بخش 
دیگری از س��خنان خود ب��ا توجه به 
انتخاب محمدجواد اوالد حس��ین به 

عنوان عامل ذیحساب پایگاه پارسه و 
پاسارگاد ابراز امیدواری کرد، بحث 
بودجه و امور مالی س��رعت بیشتری 
ب��ه خ��ود گی��رد. پ��س از آن پیغام 
معاونت س��ازمان میراث فرهنگی با 
موضوع تشکر از فعالیت های رضایی 
منفرد قرائ��ت گردید. مصیب امیری 
مدیر کل می��راث فرهنگ��ی فارس، 
س��ومین س��خنران جلس��ه نیز ضمن 
اش��اره به بهب��ود وضعی��ت مجموعه 
تخت جمش��ید به همکاری اداره کل 

می��راث فرهنگی فارس در 
این خصوص اشاره داشتند.

سخنران پایانی جلسه فرهاد عزیزی 
زالن��ی، مدی��ر کل ام��ور پایگاههای 
کشور بود. ایشان از میراث فرهنگی 
به عن��وان منبع اله��ام یادکردند و با 
اش��اره به مسائل و مش��کالت فعلی 
کش��ور و ش��رایط حس��اس کنون��ی، 
راه ب��رون رف��ت از ای��ن مش��کالت 
را گردش��گری دانس��تند و ب��ر لزوم 
بازنگری در ارتباط با دس��تگاه های 
اجرایی و برگزاری سمینار و کارگاه 
در مجموع��ه می��راث جهان��ی تخت 

جمشید تاکید کردند. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان 
خود ب��ا توجه به اتفاق��ات خوبی که 
در مجموع��ه می��راث جهان��ی تخت 
جمشید انجام ش��ده از جمله برپایی 
چندی��ن کارگاه حفاظ��ت و مرمت، 
ارائه طرح بیش��تر در پیشبرد اهداف 
می��راث جهان��ی تخ��ت جمش��ید را 

خواستار شدند. 
در پایان جلسه لوح تقدیری از جانب 
دفت��ر امور پایگاه های میراث جهانی 
پایگاه میراث جهانی تخت جمش��ید 
ب��ه رضای��ی منف��رد اه��دا گردید و 
حکم مونسان، رئیس سازمان میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری ب��ه حمید 
فدایی مدی��ر جدید پای��گاه میراث 

جهانی تخت جمشید، ابالغ گردید.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشید

نشست نمایندگان مجلس با رئیس سازمان میراث 
فرهنگی در محل تخت جمشید برگزار شد
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در آبان ماه 1396، ب��رای اولین بار 
فرهنگی،  خبرگزاری سازمان میراث 
صنایع دس��تی و گردشگری از توقف 
حراج نقش برجس��ته تخت جمش��ید 
در نیوی��ورک خب��ر داد. مدی��ر کل 
حقوقی س��ازمان می��راث فرهنگی با 
اعالم این خب��ر اعالم کرد: از فروش 
نقش برجس��ته ای ک��ه در دهه های 
پی��ش از انقالب از تخت جمش��ید به 
س��رقت رفته بود در حراج نیویورک 
جلوگیری به عمل آم��د. وی در این 
خصوص تش��ریح ک��رد ب��ا تالش و 
پیگی��ری اداره کل حقوقی س��ازمان 
می��راث فرهنگی، هم��کاری معاونت 
می��راث فرهنگ��ی س��ازمان می��راث 
فرهنگ��ی و از طریق دفتر الهه)مرکز 
خدمات حقوقی بین المللی( دس��تور 
دادستان نیویورک برای توقیف نقش 
برجسته ارزشمند س��رباز هخامنشی 
تخت جمش��ید صادر ش��د و پیگیری 
ه��ای حقوقی ب��رای اثب��ات تعلق اثر 
ب��ه ایران و خروج غی��ر قانونی آن از 
کش��ور و نهایتا اس��ترداد آن از سوی 
اداره کل حقوقی س��ازمان و از طریق 
دفت��ر مرک��ز خدم��ات حقوق��ی بین 
الملل��ی ریاس��ت جمه��وری در حال 

انجام است. 
چندی بع��د در م��رداد 1397، خبر 
نیوی��ورک در  عال��ی  حک��م دادگاه 
خصوص بازگش��ت نقش برجسته ای 
از ایران که ۸۰ سال پیش به سرقت 
رفته بود و اخیرا در آمریکا به حراج 
گذاشته ش��د، به نقل از خبرگزاری 
ف��ارس ب��ر خروج��ی خبرگزاری 

می��راث آریا رف��ت. ابراهیم ش��قاقی 
مدی��ر کل حقوق��ی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در ای��ن مورد به می��راث آریا گفت: 

پیگیری های الزم برای اطالع و تایید 
قطع��ی این خبر از مبادی رس��می در 
حال انجام اس��ت. او ادامه داد، زمان 
بازگردانده ش��دن این شیء تاریخی 
مشخص نیس��ت و پس از تایید خبر، 
اقدامات الزم برای بازگشت آن آغاز 

خواهد شد. 
سردیس سرباز هخامنشی از دادگاه 
نیویورک تحویل گرفته شد! این تیتر 
خبری بود که درتاریخ 14 ش��هریور 
م��اه 1397 ب��ر روی خبرگزاریهای 

رسمی کشور رفت. غالمرضا خوشرو 
نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل 
در جم��ع خبرن��گاران ایرانی گفت: 
خوشحالم که توانستیم نقش برجسته 
سر س��رباز هخامنشی را از دادستانی 

نیویورک تحویل بگیریم.  
پس از آن بود که علی اصغر مونسان 
رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، 
در  گردش��گری  و  دس��تی  صنای��ع 

مصاحب��ه با خبرگ��زاری میراث آریا 
در 14 شهریور 97 اعالم کرد، نقش 
برجسته س��رباز هخامنش��ی، پس از 

هماهنگی های الزم در اس��رع وقت به 
ایران بازگردانده می ش��ود و در جای 
اصلی خود در تخت جمش��ید قرار می 
گیرد. وی با بیان اینکه سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
بالفاصل��ه پس از اطالع از این موضوع 
اقدام��ات حقوقی خ��ود را آغاز کرد، 
ادامه داد ب��ا هماهنگی مرکز خدمات 
حقوقی ریاست جمهوری، مرکز الهه، 
وزارت امور خارجه و سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
ثابت ش��د ک��ه ای��ن ش��ی متعلق به 

ایران اس��ت و دادستانی 
نیویورک حکم استرداد آن را به 

کشورمان صادر کرد. معاون رئیس 
جمه��ور اضاف��ه کرد این س��ردیس 
هخامنش��ی پ��س از هماهنگ��ی های 
الزم در اس��رع وق��ت به کش��ورمان 
بازگردانده می شود و در جای اصلی 
خ��ود در ایوان جنوب��ی کاخ تچر در 

تخت جمشید قرار می گیرد. 
س��رانجام در ت��ارخ پنج��م مهرم��اه 
1397 بود که رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: رییس جمهوری در بازگش��ت 
از س��فر خود ب��ه مقر س��ازمان ملل 
متحد در نیویورک، س��ردیس سرباز 
هخامنش��ی را که به ط��ور غیرقانونی 
از ایران خارج ش��ده بود، بازگرداند.
علی اصغ��ر مونس��ان اف��زود: نق��ش 
برجس��ته س��ردیس هخامنش��ی )سر 
س��رباز هخامنش��ی( حدود ۸۰ سال 
پیش به ص��ورت غیر قانونی از ایران 
خارج ش��ده بود که چن��دی پیش با 
رایزنی های بین المللی و نیز پیگیری 
های حقوقی، موفق ش��دیم این نقش 
برجس��ته ارزش��مند را از دادس��تانی 

نیویورک تحویل بگیریم.
پس از بازگش��ت این نقش برجسته 
به ای��ران، محمدرض��ا کارگر مدیر 
اداره کل م��وزه ه��ا در گفت و گو با 
ایس��نا اظهار کرد روز س��ه شنبه 1۰ 
مهر م��اه 1397، همزمان ب��ا افتتاح 
نمایش��گاه هلند در موزه ملی ایران، 
نقش برجس��ته س��رباز هخامنشی در 
بخش آثار هخامنش��ی ای��ن موزه به 
نمایش در می آید. او درباره نمایش 
این اثر باستانی در شهرهای مختلف 
کش��ور نیز اظهار کرد: نخس��ت، این 
اثر در موزه مل��ی ایران نمایش داده 
می ش��ود و س��پس برنامه آن برای 
نمایش در اس��تان ها براس��اس نظر 
آقای مونسان برنامه ریزی می شود. 
ای��ن نق��ش برجس��ته تا کن��ون در 
موزه های چندین اس��تان کشور به 
نمایش درآمده و پ��س از آن قرار 
است، به محل اصلی خود در تخت 

جمشید بازگردانده شود. 
در  بیش�تر  اط�اع  ب�رای   *
ای�ن خص�وص مراجع�ه کنید 
ب�ه مقال�ه کوتاه�ی ب�ا عنوان 
»م�روری کوتاه بر 82 س�ال، 
نقل و انتقاالت نقش برجس�ته 
مسروقه  هخامنش�ی  س�رباز 
تخ�ت  در  ش�ورا  ت�االر  از 
جمشید«که در بخش »بیشتر 
بخوانید« همین نش�ریه چاپ 

شده است.

*بازگشت سردیس سرباز هخامنشی به ایران
خب��ر توقف حراج نقش برجس��ته س��رباز هخامنش��ی تخت 
جمش��ید و بازگش��ت ای��ن نق��ش برجس��ته ب��ه ای��ران از 
جمل��ه اخبار مهم��ی بود که در س��ال1397 ب��ر روی خروجی 
خبرگزاریه��ای کش��ور قرار گرف��ت. در مطلب زی��ر مروری 
خواهیم داش��ت ب��ر انع��کاس و بازتاب خبری بازگش��ت این 

نقش برجسته به ایران:
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خب��ر کش��ف کتیب��ه هخامنش��ی در 
نمای آرامگاه داری��وش )4۸7-۵۵۰ 
ق.م( در محوطه باس��تانی نقش رستم 
مرودش��ت در زمس��تان 1397 سر و 
صدا و حواش��ی بس��یاری به پ��ا کرد و 
نقل قول ها و توضیحات مختلفی نیز از 
س��وی پژوهشگران و مسئوالن، در این 

باره ابراز شد! اما ماجرا چه بود؟
صحب��ت از این کتیبه و رونمایی از آن 
اولین بار، در نشس��تی ب��ا عنوان کتیبه 
های شاهان و کاتبان آنها با سخنرانی 
سهیل دلشاد و راز و رمزهایی از نقش 
رس��تم با س��خنرانی مجتبی درودی و 
با توضیحات��ی از ووتر هنکلمن که در 
تاری��خ 9 بهمن ماه 1397 با همکاری 
بنیاد ایران شناس��ی ش��اپور شهبازی و 
دانشگاه ش��یراز برگزار گردید مطرح 
ش��د. درودی قبل از این نشس��ت در 
مصاحب��ه ب��ا چمدان مدعی ش��د، این 
کتیبه در دامنه کوه و در اطراف مقبره 
داریوش در نقش رس��تم قرار داشته و 
به دلیل پنهان ماندن در بین رسوبات 
و پوش��ش هایی ک��ه در ط��ی دو هزار 
سال گذشته در این محل ایجاد شده، 
تاکن��ون از دیده ها مخف��ی مانده بوده 
اس��ت. وی با بیان این ک��ه این کتیبه 
س��ه زبانه با همراهی س��هیل دلش��اد 
دانشجوی دکتری دانش��گاه برلین به 
طور کامل خوانده و ترجمه شده است، 
گفت: این کتیبه هخامنشی به سه زبان 
ش��امل دو خط به زبان فارسی باستان، 
یک خ��ط عیالم��ی و یک خ��ط بابلی 
نوشته شده است. وی گفت: این کتیبه 
تاکنون دیده نش��ده و ب��ه طور اتفاقی 
زمانی که در حال عکسبرداری از این 
محوطه ب��ودم آن را مش��اهده کردم.
درودی همچنی��ن در خص��وص مت��ن 
ای��ن کتیبه نیز ب��ه خبرگزاری چمدان 
گف��ت: متن ای��ن کتیب��ه در خصوص 
یکی از ش��خصیت های بلندپایه دربار 
هخامنش��ی و ایران باس��تان است که 

تاکنون هیچ اش��اره ای در تاریخ به آن 
نشده بود.

ووت��ر هنکلم��ن باس��تان ش��ناس بین 
الملل��ی و مقی��م کش��ور فرانس��ه نیز 
همزمان در نشس��ت رونمای��ی از این 
کتیب��ه از طری��ق ارتب��اط ویدیویی در 
نشست بنیاد شاپور شهبازی بر اهمیت 
زیاد ای��ن کتیبه در حوزه پژوهش های 
ایران باستان و زبان شناسی باستان و 
بی سابقه بودن آن در پنجاه سال اخیر 

تاکید کرد.
ام��ا افش��ین یزدان��ی مش��اور حری��م 
محوطه ه��ای می��راث جهان��ی تخ��ت 
جمش��ید و پاس��ارگاد در گفتگ��و ب��ا 
خبرگزاری ایس��نا در تاریخ 14 بهمن 
را درباره  1397توضیحات جدی��دی 
نحوه کش��ف ای��ن کتیبه ب��ه خبرنگار 
ایسنا داد: سنگ نوش��ته مورد نظر 1۸ 
سال پیش و در جریان پاکسازی نمای 
آرامگاه داریوش توس��ط گروه مرمت 
تخت جمش��ید، که تا آن زمان در زیر 
رسوبات آهکی حاصل از جاری شدن 
چند هزار س��اله آب باران مخفی شده 
بود، کشف ش��د. اما متأسفانه به دلیل 
نبود ی��ک متخص��ص باستان ش��ناس 
در گ��روه مرمت، اف��رادی که به تمیز 
ک��ردن آن اق��دام می کردن��د به این 
مهم توج��ه نکرده بودن��د، که با یک 
نوش��ته خوانش نش��ده مواجه هستند.
او ب��ا مطرح ک��ردن این موض��وع و با 
طرح این ادعا که دو س��ال قبل از این 
جری��ان پژوهش��گر مس��تقلی با مجوز 
اس��تان  فرهنگ��ی  می��راث  کل  اداره 
ف��ارس و هماهنگ��ی با پای��گاه تخت 
جمشید اقدام به عکس��برداری هوایی 
با پهب��اد و دوربین های حرفه ای کرده 
اس��ت، توضی��ح داد، در جری��ان این 
دقیقی  عکس ه��ای  تصویربرداری ه��ا 
از نوش��ته های آرامگاه نیز تهیه ش��ده 
و برای او مش��خص ش��د که با نوشته 
جدیدی مواجه ش��ده ک��ه تا آن زمان 

خوانده نش��ده اس��ت. وی تاکید کرد، 
بر اساس مستندات موجود با اطمینان 
باید گفت ادعای کش��ف سنگ نوشته 
هخامنش��ی در یک ماه اخیر و توس��ط 
اف��رادی ک��ه در همایش بنیاد ش��اپور 
ش��هبازی ادعا شده نادرس��ت بوده و 

صحت ندارد.
عالوه بر این مس��ائل، مس��اله خوانش 
بعض��ی از واژگان در ای��ن کتیب��ه نیز 
حواش��ی دیگری ایجاد کرد. س��امان 
توفیق دکترای باستان شناسی و مدیر 
پ��روژه غار دژ اس��پهبد خورش��ید، در 
مصاحبه ب��ا صدای می��راث در تاریخ 
1۲ بهم��ن م��اه 1397 گفت: س��هیل 
دلش��اد که خوانش این س��نگ نبشته 
را در دس��ت دارد، گفته است:  بخش 
کم��ی از ای��ن کتیب��ه که ن��ام یکی از 
بزرگان هخامنشی در آن قسمت نقش 
بس��ته بوده از بین رفته اما خوشبختانه 
قسمتی که لقب آن شخص درج شده 
سالم مانده اس��ت. او ادامه داد: اشاره 
شده اس��ت که واژه »پتی شووریش« 
لقب یکی از س��ران دربار هخامنش��ی 
اس��ت. باید تذکر بدهم ک��ه خوانش 
درس��ت این نام »پتش��واریش« است 
و اش��کال دیگ��ر این نام در س��النامه  
های آش��وری با نام »پات��وش آری«، 
»پاتش��واریش« در س��نگ نبشته  های 
هخامنش��ی »پَرخواثَ��رس« در مناب��ع 
یونانی، »پتش��خوار« و »پتش��خوارگر« 
و در منابع ساس��انی از جمله کارنامه 
اردش��یر بابکان، سنگ نوش��ته شاپور 
بر کعبه زرتش��ت، روایات بندهشو در 
ِگل ُمه��ری از دوره ساس��انی این نام 
»پَریشوارگر« خوانده شده است. )1( 

دو روز بع��د از ای��ن خب��ر، »واکن��ش 
پژوهش��گران یابن��ده و خواننده کتیبه 
نویافته در نقش رس��تم به یادداش��ت 
صدای می��راث« عنوان تیتر خبری بود 
که پس از یادداش��ت سامان توفیق از 
جانب سهیل دلش��اد و سامان درودی 
منتشر ش��د. در این یادداشت این دو 
پژوهشگر نکاتی را در خصوص ادعای 
س��امان توفی��ق و در جوابی��ه ایش��ان 

منتشر کردند. )۲(  
پس از حواشی ایجاد شده در خصوص 
خوان��ش کتیب��ه نق��ش رس��تم حمید 
فدایی مدیر پایگاه تخت جمش��ید، به 

خبرگزاری چمدان توضیحاتی داد.
فدایی گفت: نخس��تین اطالع رس��انی 
درباره این خوانش، مربوط به جلس��ه 
بنیاد شاپور ش��هبازی بود که به دلیل 
تخصصی بودن جلسه، اطالعات و نقل 
قول های آن به درستی منعکس نشده 
بود. ای��ن اتف��اق دلخوری هایی همراه 
داشت و منجر به سوءتفاهم در جامعه 

علمی شد.
او با اش��اره به نحوه کش��ف این کتیبه 

گف��ت: کش��ف فیزیک��ی ای��ن کتیبه 
در ده��ه ۸۰ و ضم��ن مرم��ت در بین 
س��ال های ۸۰ تا ۸4 در نقش رس��تم 
اتفاق افتاده است. در آن سال کتیبه از 
زیر رس��وبات خارج شده بود اما چون 
آن زمان در تیم حفاظتی خط ش��ناس 
حضور نداش��ته، گمان بر این بوده که 
این کتیبه خوانش ش��ده است. هم ان 
زمان نیز نقاطی محو مش��خص بوده و 
با برداش��تن  الیه های رسوب از داخل 

آن،کتیبه خوانا شده است.
مدیر پای��گاه می��راث فرهنگی تخت 
جمش��ید ب��ا اش��اره مرمت ه��ای آن 
س��ال گفت: در مرمت ه��ای آن دوره 
نه تنها ای��ن کتیبه ک��ه بخش هایی از 
کتیبه های دیگر نیز آش��کار ش��ده که 
بح��ث خوانش  مج��دد آن کتیبه ها نیز 
در اولویت کار ماس��ت. ای��ن کتیبه ها 
خوان��ش ش��ده بودند اما ح��اال مرمت 
بخش های دیگری را نمایان کرده و با 
بازخوانی اطالع��ات جدیدتری درباره 
خط و زبان از کتیبه ها منتش��ر خواهد 

شد.
فدایی درباره خوانش تازه کتیبه گفت: 
کتیبه فوق در چند ماه گذشته خوانش 
ش��ده و آق��ای دلش��اد مش��اور ما در 
حوزه خطوط میخی هس��تند که ضمن 
گذراندن رساله دکتری، تجربه خوبی 
درباره خطوط میخ��ی دارند که پیش 
از این نیز روی بازنگری خطوط میخی 
کامل خوانده نشده در کتیبه های غیر 
از آرام��گاه داریوش ب��زرگ فعالیت 
کردن��د که نتایج آن ب��ه زودی چاپ 

خواهد شد.
او در توضی��ح حواش��ی پی��ش آم��ده 
گفت: به اش��تباه گفته بودند که کتیبه 
از جلبک پاک شده که این طور نبوده 
و رس��وب بوده اس��ت. در مورد اسمی 
که در کتیبه آمده نیز حاش��یه هایی به 
وجود آمده که آن هم ناشی از اشتباه 
در گزارش ده��ی واژگان در فارس��ی 
بوده است. بهتر اس��ت، که حوزه های 
تخصصی نیز برای نقد، توضیح و بحث 
درباره این کتیبه منتظر انتش��ار مقاله 

رسمی این اتفاق باشند. )3(  

خوانش کتیبه جدید هخامنشی در نقش رستم
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منابع:
1 - مت��ن کامل این خبر را می توانید د رس��ایت 

»صدای میراث« به آدرس زیر  مشاهده کنید.
h t t p s : / / w w w . s e d a y e m i r a s .
ir/1397/11/12
۲ -  متن کامل این خبر را نیز می توانید درسایت 

»صدای میراث« به آدرس زیر مشاهده کنید:
h t t p s : / / w w w . s e d a y e m i r a s .
ir/1397/11/14
3 - اخیراً مقاله ای توس��ط سهیل دلشاد و مجتبی 

درودی به زبان انگلیسی با عنوان:
 DNf: A New Inscription Emerges
from the Shadow
به شکل آنالین در آدرس زیر  منتشر شده است.
http://www.achemenet.com/pdf/
arta/ARTA_2019.001-Delshad-Dor-
rodi.pdf
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روس��تاهای  از  ف��اروق 
باصفای شهرستان مرودشت و از 
سرسبزترین مناطق این شهرستان 
و استان فارس است.این روستا در 
نزدیک ش��هر مرودش��ت در جوار 
جاده دسترس��ی به تخت جمش��ید 
و در 4۵ کیلومتری ش��مال ش��یراز 

واقع شده است.
بر اس��اس اس��ناد تاریخی موجود، 
و  ش��هرها  از  یک��ی  »ف��اروق« 
دروازه های اس��تخر فارس بوده که 
در شش فرس��خی تخت جمشید و 
در فاصله ۲۵ کیلو متری مرودشت 
واقع شده  است. در کتاب تاریخی 
معجم البلدان که بیش از هش��تصد 
س��ال پیش تألیف شده در مورد 

فاروق چنین آمده  اس��ت: »فاروق 
از قریه های اس��تخر فارس اس��ت، 
جماعت��ی از اه��ل عل��م و فضل به 

آن ها نسبت داده می شود«.
همچنی��ن ف��ارس نامه اب��ن بلخی، 
ف��اروق را در ق��رن شش��م هجری 
قمری این گونه معرفی کرده است: 
و  اس��ت  ش��هرکی   … ف��اروق   «
دیه های ب��زرگ و نواحی هوای آن 
سرد است، معتدل، و آب های روان 
خوش دارد و میوه باش��د از هر نوع 
و نخجی��رگاه اس��ت و س��ه آبادان 
اس��ت و به حوم��ه آن جامع و منبر 

است«.
زبان اصلی مردم این منطقه فارسی 
اس��ت و به  طور کل��ی زبان و لهجه 

مردم تح��ت تأثیر رفت و آمدهای 
زی��اد به ش��هر ش��یراز، نزدیک به 

لهجه شیرازی است.
وجود کوچه باغ ه��ای باصفا، بافت 
در  موج��ود  خانه ه��ای  و  قدیم��ی 
محله قدی��م فاروق در میان باغات 
انار و گ��ردو و پرنده ای نادر به نام 
بلبل آزاد که ش��بها فضای ش��هر و 
باغ ه��ا را با صدای دلنش��ین خود 
خ��وش آهن��گ می کن��د از جمله 
قابلیت هایی است که گردشگران 
فاروق را یک گام جلوتر از س��ایر 
روس��تاهای اط��راف شهرس��تان به 

خود جذب می کند.
اوض��اع اقتص��ادی اهال��ی ف��اروق 
ب��ه  طور کلی ب��ر پایه کش��اورزی، 

ش��امل زراعت و باغداری 
و دامداری اس��ت.آنچه در میان 

محص��والت باغ��ی بی��ش از هم��ه 
خودنمای��ی می کن��د و ب��ه ف��اروق 
ش��هرت مل��ی و جهانی داده اس��ت 
»انار« فاروق می باش��د. انار شهوار 
فاروق در میان انواع انارها با توجه 
به دانه های بهشتی آن فاروق را به 

بهشت فارس تبدیل نموده  است. 
برگزاری جش��نواره ان��ار به مدت 
چند سال پیاپی در روستای فاروق 
بسیاری  گردشگران  است  توانسته 
را از دور و نزدی��ک به این روس��تا  
جذب کند. همین امر باعث ش��ده 
تا فاروق ب��ه عنوان یک روس��تا با 

قابلیت گردشگری مطرح شود.

فاروق؛  هدف آینده بوم گردی استان فارس 

شهرس��تان مرودشت به س��بب غنای تاریخی و فرهنگی، یکی از شاخص ترین نواحی شمال استان فارس است. 
آث��ار باس��تانی بس��یاری که از دوره های پی��ش از تاریخ تا به ام��روز در این مکان وج��ود دارد، آن را از دیگر 
شهرس��تان های استان متمایز ساخته است. بررسی های مردم شناسی نشان می دهد، که روستاهای اطراف این 
شهرس��تان درون مایه باالیی دارند که می تواند در مجاورت آثار تاریخی موجود،بس��تر مناسبی را برای توسعه 

اشکال مختلف گردشگری ایجاد نماید.
دیدن آثار باس��تانی و بناهای به جای مانده از دوران های گذش��ته همواره برای گردش��گران جاذبه داشته، اما 
تنوع طلبی و احس��اس نیاز برای دانس��تن مسائل بیشتر راجع به طبیعت و زمین شناسی موجب رونق گردشگری 

در روستاهای اطراف این شهرستان شده است.

صدیقه عباسی؛ روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
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و  ف��اروق  ان��ار  معرف��ی 
ف��راورده ه��ای آن و شناس��اندن 
ف��اروق،  گردش��گری  بس��ترهای 
برداشته شدن گامی در مسیر احیای 
میراث های تاریخی، طبیعی و مذهبی 
و ایج��اد اقامتگاه های بوم گردی در 
این روستا است. این جشنواره عالوه 
ب��ر عرضه ان��ار و دیگ��ر محصوالت 
کشاورزی و دامی نقش به سزایی نیز 
در شناس��ایی خرده فرهنگ و جاذبه 
های طبیعی و تاریخی به گردشگران 

را دارد.
به گفت��ه مرتضی تفتی پیشکس��وت 
قن��ات ای��ران، حدود بیس��ت س��ال 
و  اس��ت ک��ه مبح��ث ژئوتوریس��م 
توریس��م قنات مدنظر جهانگردان 

و پژوهش��گران طبیع��ت ق��رار دارد. 
عجایب ساختمانی قنات ها و ویژگی 
های کامال مهندسی و مدبرانه مراحل 
ساخت و بهره برداری قنات در حدی 
اس��ت که بعد از عجایب هفت گانه 
زمین، قنات ها را هشتمین اثر عجیب 
دنیا تعریف کرده اند. تفتی  با اشاره 
به قنات های فاروق معتقد اس��ت، از 
ویژگی ه��ای منحصر به ف��رد قنات 
ها این اس��ت ک��ه علی رغم پش��ت 
سرگذاش��تن هجده سال خشکسالی، 
کمتری��ن نوس��انات و تغیی��رات آب 

ده��ی را دارد. کم ب��ودن طول قنات 
ه��ای ف��اروق از دیگ��ر ویژگی های 

برجسته این سازه هاست.
تفتی در بخشی دیگر اشاره می کند 
،یکی از این رش��ته قنات ها با طول 
ح��دود ۸۰۰ متر بالغ بر ۸۰ لیتر در 
ثانیه آب دهی دارد. بخش��ی از آب 
قنات ه��ای ف��اروق از طریق درز و 
ش��کاف های آهک های خرد شده 
تامین می ش��ود و بخش��ی دیگر هم 
از جریان آب زیرزمینی در آبرفت، 
هیچ گونه آلودگی در آب این قنات 

ها وجود ن��دارد. آب همه 
قن��ات ه��ا ب��دون اس��تثنا در حد 

استانداردهای نوشیدن است. مساله 
اشتغال زایی و س��رمایه گذاری در 
فاروق از طریق رونق دادن به قنات 
های آن نیز م��ی تواند عالقه مندان 
به این حوزه را جذب این روس��تای 
گردش��گری کند. رون��ق قنات های 
فاروق نیز می تواند در زمینه اشتغال 
زایی و س��رمایه گ��ذاری در فاروق 

تاثیرگذار باشد.
منابع:

     http:/ /farsirib.ir /media
روستای - فاروق /2283/
http://www.irna.ir/fars/fa/

  News

از ویژگ��ی ه��ای منحصر ب��ه فرد قن��ات های ف��اروق این 
است که علی رغم پشت سرگذاشتن هجده سال خشکسالی، 

کمترین نوس��انات و تغییرات آب ده��ی را دارد.کم بودن طول قنات 
های فاروق از دیگر ویژگی های برجسته این سازه هاست.

/82977856
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هدف از ایجاد بوستان پردیس تخت 
جمشید، احیای باغ های تخت جمشید 

در دوره باستان بوده است.
 جرقه ایجاد این بوس��تان در دوران 
پهل��وی اول و ب��ه بهان��ه جش��ن های 
۲۵۰۰ س��اله در حریم تخت جمشید 

ایجاد شد. 
این جن��گل قدیمی ب��ا چندین گونه 
پوش��ش گیاهی و درختان کاج، یکی 
 از مهمترین فضاهای زیس��ت محیطی 
و زیب��ای تخ��ت جمش��ید اس��ت. 

به س��بب کاه��ش بارش ب��اران در 
س��الهای گذشته بسیاری از درختان 
ای��ن جن��گل دچ��ار خش��کیدگی و 

پوست اندازی شده بودند.
 بدین منظور و در بهمن ماه 1397، 
عالوه بر پاکس��ازی محدوده جنگل 
تخت جمشید، ضمن بهره برداری از 
تنها چاه موج��ود در مجموعه، اولین 
بوس��تان  آبی��اری درختان  مرحل��ه 

پردیس انجام شد.

ب��ا ش��روع فعالیت تخصص��ی پایگاه 
تاریخ��ی فرهنگی ش��هر اس��تخر به 
منظور ساماندهی و حفاظت و مرمت، 
واحد مستندنگاری و پایش مجموعه 
میراث جهانی تخت جمشید با هدف 
عملیات مستندنگاری و پایش در این 

محوطه ارزشمند تاریخی آغاز شد.
ب��ه نق��ل از واحد مس��تند ن��گاری و 
پایش، برنامه مستند نگاری و پایش، 
با اس��تفاده از ابزار نقش��ه برداری و 
فتوگرامت��ری و پروازه��ای هفتگ��ی 
س��امانه هوایی برد کوتاه در ش��هر 

اس��تخر، در ب��ازه زمان��ی یکس��اله 
عملیاتی خواهد گردید.

در همین باره، به منظور س��اماندهی 
قطعات س��نگی در بخش��ی از ش��هر 
اس��تخر، منصوب به مس��جد سنگی. 
مس��تندنگاری با هدف مکان یابی و 
شناسایی قطعات سنگی انجام گرفت 
و تع��داد 19 قطعه س��نگی، مس��تند 

نگاری و موقعیت یابی گردید.
 GIS این موقعیت یابی در س��امانه 
مجموع��ه می��راث جهان��ی ثب��ت و 

توصیف گردید.

شهر استخر زیر ذره بین واحد مستندنگاری و پایش
علی اقرا؛ واحد مستندنگاری و پایش

 آغاز اولین مرحله از آبیاری درختان 
بوستان پردیس تخت جمشید

سجاد طهماسبی؛ مسئول واحد عمران

رهب��ر از مهمتری��ن اقدام��ات گروه 
اجرای��ی حفاظت و مرمت در س��ال 
97 را رس��یدگی س��ریع ب��ه آث��ار 
آسیب دیده در حرایم تخت جمشید 
برشمرد و تصریح کرد، مرمت برخی 
از این آثار، با نظر دکتر حمید فدایی 
مدیر پای��گاه می��راث جهانی تخت 
جمش��ید در دس��تور کار این گروه 

قرار گرفت. 
وی ادام��ه داد، یک��ی از ای��ن آث��ار، 
موس��وم به آتشدان س��نگی فاروق، 
از آثار مهم دوره ساس��انی است که 
در روس��تای فاروق ق��راردارد. این 
آتش��دان در چندی��ن نوبت توس��ط 
س��وداگران اش��یاء عتیقه ب��ا روش 

های مختلف آس��یب دی��ده بود که 
ب��ا هماهنگ��ی ه��ای الزم مدیری��ت 
پای��گاه و ب��ا هم��کاری اداره میراث 
فرهنگی شهرس��تان مرودش��ت و با 
مس��وولیت ش��ورا و دهیار روس��تای 
تجرب��ه  ب��ا  گ��روه  ی��ک  ف��اروق 
 ازمرم��ت گران تخت جمش��ید 

به محل مورد نظر اعزام ش��دند و در 
فرصت بس��یار کوتاه بی��ش از 3۵۰ 
قطعه شکس��ته شده آتش��دان، پاره 
یابی و وصالی ش��د. گروه مرمت گر 
متش��کل از هم��کاران مرمت گری  
بودن��د که زیر نظر محمدرضا رنجبر 
از استادکاران باسابقه تخت جمشید، 
ماموری��ت حفاظ��ت اضط��راری این 

آتشدان را بر عهده داشتند.
مسئول گروه حفاظت و مرمت پایگاه 
میراث جهانی تخت جمش��ید افزود، 
پس از اتم��ام مرمت آتش��دان، طی 
جلس��ه ای با حض��ور مدی��ر داخلی 
پایگاه میراث جهانی تخت جمش��ید، 
مدیر اداره می��راث فرهنگی، صنایع 

دس��تی و گردش��گری مرودش��ت و 
اعضای شورا و دهیار روستای فاروق، 
ای��ن اثر تاریخ��ی به اهال��ی واگذار 
شد، تا توس��ط افراد بومی آن منطقه 
حفاظت و از ش��ر سوداگران اشیای 

تاریخی در امان بماند. 

حفاظت و مرمت اضطراری آتشدان ساسانی فاروق
شهرام رهبر؛ مسئول گروه حفاظت و مرمت 
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سرپرس��ت فصل پنجم بررسی های 
ژئوفیزیکی، باس��تان شناسی محوطه 
هخامنشی پاسارگاد و دشت مرغاب 
از کشف دو ساختار جدید ناشناخته 

خبر داد. 
سرپرس��ت  محمدخان��ی  ک��وروش 
فصل پنجم بررسی های ژئوفیزیکی، 
باس��تان شناس��ی محوطه هخامنشی 
پاس��ارگاد و دش��ت مرغ��اب گفت: 
طرح بررس��ی ه��ا و مطالع��ات علوم 
میان رش��ته ای در باس��تان شناسی 
در محوطه و دشت پاسارگاد، توسط 
هیات مشترک باستان شناسی ایران- 
فرانسه، با همکاری پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری، پژوهش کده 
باستان شناسی، گروه باستان شناسی 
دانشگاه شهید بهشتی تهران، پایگاه 
میراث جهانی پاس��ارگاد و دانشگاه 
لی��ون ۲- مرکز مل��ی پژوهش های 
علم��ی فرانس��ه )CNRS( ب��ا مجوز 
رسمی از پژوهشگاه میراث فرهنگی 

و گردشگری کشور انجام شد.
وی اف��زود: این برنامه پنجمین فصل 
از برنام��ه پن��ج س��اله تفاه��م نام��ه 
مش��ترک بین ایران و فرانسه در این 
محوطه بود که از س��ال 1394 آغاز 

شده است.
محمدخانی هدف اصلی در مطالعات 
این هیات مش��ترک را شناخت بهتر 
محوط��ه می��راث جهانی پاس��ارگاد، 
شناسایی حدود پاس��ارگاد در دوره 
هخامنش��یان، به دس��ت آوردن دید 
کلی از سیس��تم احتمالی شهرسازی، 
پژوهش ب��ر روی سیس��تم مدیریت 
آب و هیدرولوژی در دوره هخامنشی 

اعالم کرد.
وی از دیگ��ر اهداف ای��ن مطالعات 
را بازس��ازی پوش��ش گیاه��ی ب��اغ 
پاس��ارگاد ب��ه عنوان یک��ی از اولین 
باغ های باس��تانی از طریق مطالعات 
دیرین اقلیم شناس��ی، مطالعه چشم 
ان��داز پاس��ارگاد در دش��ت مرغاب 
و حفاظ��ت بهتر از آث��ار این محوطه 

برشمرد.
ب��رای  داد:  ادام��ه   محمدخان��ی 

مطالعات گس��ترده میان رشته ای در 
این محوطه از متخصصین مختلفی در 
علوم تلفیقی باستان شناسی از جمله 
زمین  شناس��ی،  دیرین  ژئوفیزی��ک، 
باستان شناسی، هیدرولوژی، سنجش 
از دور و عکاس��ی هوای��ی و نقش��ه 
برداری در کنار باستان شناسان بهره 

گرفته شده است.
وی در ادام��ه از انجام بررس��ی های 
آرکئوژئوفیزیک با اس��تفاده از روش 
مغناطیس سنجی و یک روش جدید 
الکترومغناطیس با استفاده از دستگاه 
های CMD در این فصل از پژوهش 

ها خبر داد.
سرپرس��ت فصل پنجم بررسی های 
ژئوفیزیکی، باس��تان شناسی محوطه 
هخامنشی پاسارگاد و دشت مرغاب 
گفت: نتایج اولیه در این بخش منجر 
به کشف دو ساختار جدید ناشناخته 
ش��د ک��ه از دوره و چگونگ��ی ای��ن 
س��اختارها تا تکمیل شدن مطالعات 

نمی توان صحبتی به میان آورد.
ای��ن  کش��ف  اف��زود:  محمدخان��ی 
س��اختارهای جدید در این قس��مت 
از محوط��ه پاس��ارگاد بس��یار مه��م 
اس��ت چون تاکنون هیچ اطالعاتی از 
ساختارهای موجود در این قسمت به 

دست نیامده بوده است.
ایشان ادامه داد: نتایج اولیه مطالعات 
گرده شناس��ی و گیاه باستان  شناسی 
در محوط��ه نی��ز، حکای��ت از وجود 
گ��رده در الیه هایی رس��وبی و وجود 
گ��رده درخ��ت س��رو در محوط��ه 
پاس��ارگاد دارد که منجر به پیگیری 
ادامه مطالعات و بررسی های دیرین 
اقلیم شناسی در این قسمت شد. وی 
اف��زود: مطالع��ات آزمایش��گاهی در 
دانش��گاه تور، مارسی و لیون فرانسه 
انج��ام خواهد ش��د. ای��ن تفاهم نامه 
پنج ساله تا سال 1399 ادامه خواهد 

داشت.
منبع:

https://www.mashreghnews.
ir/news

گفت و گوهایی چند جانبه بین پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید، شرکت 
توسعه گردشگری ایران و کنسرسیوم 
اتریشی و مش��اوران طرف اتریشی، با 
ه��دف ارتقای وضعی��ت کمی و کیفی 
بازدی��د در محوط��ه می��راث جهانی 

تخت جمشید برگزار گردید.
 در ای��ن مذاک��رات کارشناس��ی که 
دی  هش��تم  و  هفت��م  روزه��ای   در 

م��اه در مح��ل هتل الله ته��ران دنبال 
ش��د، موضوعات��ی از قبیل پاکس��ازی 
مداخ��الت قبل��ی در محوط��ه، پروژه 
نورپ��ردازی و ن��ور و ص��دا در تخت 
جمش��ید، ارتق��ای وضعی��ت م��وزه و 
گنجین��ه تخ��ت جمش��ید، بکارگیری 
ف��ن آوری های نوی��ن در معرفی بهتر 
محوطه و همچنین زمان بندی و نحوه 
اجرای پ��روژه مورد بحث و بررس��ی 

قرار گرفت.

کشف دو ساختار جدید ناشناخته در پاسارگاد

بررس��ی و تهیه نقشه باستان شناسی 
دش��ت مرودش��ت عنوان پ��روژه ای 
اس��ت ک��ه زیر نظ��ر گروه باس��تان 
شناسی مجموعه میراث جهانی تخت 
جمشید در حال اجرا است. هدف از 
انجام این بررس��ی در دش��ت پهناور 
مرودش��ت و ی��ا ح��وزه رودخانه کر 
و س��یوند، تهیة نقش��ة کامل باستان 
شناس��ی شهرس��تان مرودش��ت ب��ه 
منظور تکمیل نقش��ة باستان شناسی 
کشور و بررس��ی و شناسایی محوطه 
ه��ا در کل شهرس��تان، ب��ا توجه به 
اهمی��ت حوزة رودخانه ُکر و دش��ت 

مرودشت است.
با توجه به اهمیت جلگه مرودش��ت، 
بررس��ی حاضر با رویکردی متفاوت 
از اقدامات پیشین، سعی بر این دارد 
تا ب��ا تهیه نقش��ه ه��ا و کاربردهای 
GIS در تحلیل الگوهای اس��تقراری 
و پراکندگ��ی محوطه ه��ا در توالی و 
گاهنگاری این دشت میان کوهی در  
باس��تان شناسی کمکی شایان نموده 
 تا ب��ه ش��ناختی بهت��ر از محوطه 

ه��ا و بناهای واقع در دش��ت مذکور 
بپردازد. 

این بخش در محدوده بررس��ی شده 
در ط��ی دو فص��ل، عرص��ه و حریم 
درجه یک و دو و قس��مت جنوبی از 
شهرستان مرودش��ت را در برگرفته 
اس��ت. بررس��ی انجام ش��ده در این 
حوزه ها ش��امل تپه ها و محوطه های 
باس��تانی، گورهای دوران تاریخی و 
گورس��تان های اسالمی و بناها شامل 
حم��ام، پ��ل، و معادن س��نگ دوران 
تاریخ��ی در بخ��ش ک��وه رحمت و 
حسین و غارها و پناهگاههای صخره 
ای که به ص��ورت پراکنده در دامنه 
کوهها مشاهده شده است، می باشد.

این طرح با مس��ئولیت کارشناس��ان 
گروه باستان شناس��ی پایگاه میراث 
جهانی تخت جمش��ید، به سرپرستی 
آقایان وحید بارانی، علی اکبر صادقی 
و علی احمدی و با همکاری ش��هرزاد 
 زارع، اب��وذر ت��وکل، وحید یونس��ی، 
پ��گاه منوچهری و محم��د کیانی در 

حال انجام است. 

 طرح بررسی و تهیه نقشه باستان شناسی دشت مرودشت 
در حال انجام است

 با هدف ارتقای وضعیت کمی و کیفی بازدید در محوطه 
میراث جهانی تخت جمشید صورت گرفت

وحید باراني؛ کارشناس واحد باستان شناسی

/9۲۲۰64
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نقش رستم مدتی است که با الحاق 
به پرونده تخت جمش��ید قرار است 
به ثبت جهانی برس��د ک��ه در این 
ب��اره بای��د الزاماتی مانن��د رعایت 
حری��م ها مد نظر باش��د. از س��الها 
قبل موضوعاتی پیرامون ثبت جهانی 
نقش رستم از سوی میراث فرهنگی 
مط��رح و ق��رار ش��د پرون��ده ثبت 
جهانی این مجموعه به پرونده ثبت 

جهانی تخت جمشید الحاق شود.
اخی��راً نی��ز رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خواس��تار شتاب بخش��ی به تکمیل 
پرونده ثبت مجموعه تاریخی نقش 

رستم ش��د. بر این اس��اس آخرین 
وضعی��ت ثب��ت جهانی ای��ن پروژه 

پیگیری شد.
 حمی��د فدایی مدی��ر پایگاه میراث 
جهان��ی تخت جمش��ید در مصاحبه 
با خبرگزاری مه��ر دراین خصوص 
گفت: برای ثبت جهانی نقش رستم 
و تق��ش رجب ضروریس��ت این دو 
مجموع��ه ب��ه پرونده ثب��ت جهانی 

تخت جمشید الحاق شود.
نق��ش رس��تم و نق��ش رج��ب دو 

مجموع��ه مه��م تاریخی در کش��ور 
به ش��مار می روند و با وجود اینکه 
هنوز ثبت جهانی نشده اند اما تمام 
اقدامات��ی که ب��رای مجموعه تخت 
جمشید انجام می شود برای این دو 
مجموعه هم در نظر گرفته می شود.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه قوانین و 
ضوابط تخت جمش��ید در مورد این 
دو مجموع��ه نی��ز ب��کار گرفته می 
ش��ود، تاکید کرد: ثبت جهانی این 
دو مجموع��ه در ج��ذب گردش��گر 
موث��ر اس��ت. البته در ح��ال حاضر 
معموال افرادی که از تخت جمشید 
بازدید می کنند از این دو مجموعه 

نیز بازدید می کنند.
مدیر مجموعه میراث جهانی تخت 
جمشید با اش��اره به اینکه به دنبال 
رس��میت بخشی به این دو مجموعه 
با ثب��ت جهانی آنها هس��تیم، ادامه 
از  اقدامات��ی  گذش��ته  س��ال  داد: 
جمله مستندس��ازی برای ثبت این 
دو مجموع��ه انجام ش��ده و در حال 
حاضر نیز برداش��ت و مستندنگاری 
از ای��ن دو محوط��ه ب��ا بکارگیری 
اب��زار دقیق مس��تندنگاری همچون 

اس��کنرهای لیزری در دس��تور کار 
است.

فدایی با بیان اینکه کارگاه حفاظت 
ب��رای یک��ی از آرام��گاه های نقش 
رس��تم فعال ش��ده، گفت: به دنبال 
آن هستیم با مستندنگاری از تمامی 

ظرفیتها ب��رای الحاق ثبت جهانی 
ای��ن دو مجموعه به پرونده تخت 

جمشید استفاده کنیم.
وی ب��ا تاکید ب��ر ل��زوم توجه به 
الزام��ات ب��رای ثب��ت جهانی این 
دو مجموع��ه اف��زود: ثبت جهانی 
نقش رس��تم و نقش رجب دارای 

الزاماتی است

 و اگر بخواهیم ای��ن اقدام انجام 
ش��ود باید ب��ه موضوعاتی که مد 
نظر یونس��کو است توجه ویژه ای 

کرد.
انجم��ن  ای��ن می��ان ریی��س  در 
دوستداران میراث فرهنگی استان 

ف��ارس با اش��اره به اینک��ه یکی از 
ملزومات ب��رای ثبت جهانی این دو 
مجموعه حفظ حریم آنهاست، گفت: 
یک��ی از اساس��ی تری��ن موضوعات 
برای ثبت جهانی نقش رستم و نقش 
 رجب حفظ حریم آنهاس��ت که این 

امر باید در دستور کار قرار گیرد.

فدایی؛ مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید:
با رعایت حریم، نقش رستم جهانی می شود 
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عکس:

فارس - پاسارگاد - تابستان 1397



کارگاه آموزش��ی ملی »س��نجش و 
پای��ش محیط های م��وزه ای در راه 
موزه سبز« با همکاری پایگاه میراث 
جهانی تخت جمش��ید، پژوهش��کده 
حفاظ��ت و مرمت اش��یاء تاریخی و 
اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنایع 
دس��تی و گردشگری اس��تان فارس 
با حض��ور کارکنان، م��وزه داران و 
مرمتگ��ران پای��گاه می��راث جهانی 
تخت جمش��ید و جمعی از کارکنان 
اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنایع 
دستی و گردشگری فارس و جمعی 
از عالقه مندان ، در روز س��ه شنبه، 
یازدهم اس��فند ماه 1397، در محل 
س��الن گیت ورودی تخت جمش��ید 

برگزار گردید. 
در ابتدای مراس��م کارگاه آموزشی 
، حمی��د فدایی مدی��ر پایگاه میراث 
جهان��ی تخت جمش��ید ب��ا بیان این 
مطل��ب که موزه س��بز یکی از طرح 
های بنیادین حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری است، 
اش��اره کرد که موزه تخت جمشید 
به عنوان پایل��وت این طرح در 

نظر گرفته شده است. 
و  س��ایت  کنت��رل  بح��ث  ایش��ان 
آالین��ده ه��ای محیط��ی را از جمله 
مباحث مط��رح در این کارگاه ذکر 
ک��رد. فدایی در ادامه س��خنان خود 
اب��راز امی��دواری ک��رد، در آینده با 
ارزیابیهای ص��ورت گرفته در مدت 
زم��ان تعیین ش��ده، بتوان ب��ه بهبود 
شرایط و ایجاد استانداردهای مناسب 
تر در رابطه با نگهداری اشیاء کمک 
ک��رد. وی در پای��ان س��خنان خود 
گفت، امید اس��ت شرکت کنندگان 
در کارگاه بتوانند به نحوی مناس��ب 
 ب��ا این اس��تانداردها آش��نا ش��وند. 
در بخ��ش دوم ای��ن کارگاه منی��ژه 
هادی��ان دهکردی م��درس کارگاه 
و عض��و هی��ات علمی پژوهش��کده 
حفاظ��ت و مرم��ت آث��ار تاریخی- 
فرهنگی سخنرانی خود را با بیان این 
نکته که موزه سبز یک آرمان است، 
برای اینکه بتوان موزه هایی داش��ت 
که از همه لحاظ ش��رایط مطلوبی را 
داش��ته باش��ند، به بیان پارامترهای 
مختل��ف تاثیر گذار در این مس��اله 

پرداخ��ت. وی ب��ا بیان اینک��ه آثار 
می��راث فرهنگی در معرض خطرات 
عوامل طبیعی و انس��ان س��از و آنی 
س��ت تاکید کرد همه م��ا به عنوان 
حفاظتگ��ر آث��ار باید این مس��ائل و 
خط��رات را درنظر بگیریم. س��پس 
ایش��ان الیه ه��ای حفاظت��ی که در 
مقابل این خطرات ایجاد می شود را 

تشریح و به بیان 
توصیه ه��ای الزم پرداخت. هادیان 
دهک��ردی در ادامه کارگاه به بحث 
در مورد پایش محیطی و روش��های 
آن پرداخ��ت و اهمی��ت و مزای��ای 
ای��ن طرح را بیان کرد. وی در ادامه 
سخنان خود به بیان توصیه های الزم 
در خص��وص پایش عوام��ل محیطی 
پرداخت و تاکید ک��رد، اگرچه این 

نوس��انات محیط��ی اجتن��اب ناپذیر 
اس��ت اما مهم این اس��ت که بتوان 
محدوده این نوسانات را تا حد ممکن 
کنترل ک��رد. آالینده های محیطی و 
بخص��وص ذرات معلق و گرد و غبار 
و لزوم جلوگیری و کنترل این موارد 
بخش دیگری از س��خنرانی ایش��ان 

ب��ود. هادی��ان دهک��ردی در بخش 
پایانی این کارگاه لزوم تدوین خط 
مش��ی و برنامه مدون برای ش��رایط 
محیطی موزه و پایش آن و آش��نایی 
و آم��وزش صحی��ح کارکن��ان موزه 
با روش��های پایش، ثبت درس��ت و 
اس��تاندارد و تفسیر اطالعات پایش، 

شناس��ایی عوام��ل آس��یب و اصالح 
شرایط محیطی و دس��تورالعمل های 
روش ه��ای پای��ش را خاطر نش��ان 
کرد. معرفی جدیدترین دستگاههای 
پای��ش و کنترل آالینده های محیطی 
بخش پایانی این کارگاه آموزش��ی 

بود.

برگزاری کارگاه آموزشی ملی »سنجش و پایش 
محیط های موزه ای در راه موزه سبز«

ب��ا بررس��ی و مطالعه س��فالینه های 
دوره  شناس��ایی  ام��کان  تاریخ��ی، 
ه��ا، صنایع و آث��ار م��ادی طوایف و 
جوامع بش��ری در قلم��رو فرهنگهای 
گوناگ��ون فراهم می ش��ود. این آثار 
با ش��کوه و ب��ا اهمیت هن��ری برای 
حف��ظ و نگهداری بهتر نیاز به مکانی 
مناس��ب جه��ت مطالعات بیش��تر و 
علم��ی تر دارند. بانک س��فال پایگاه 
می��راث جهان��ی تخ��ت جمش��ید به 
منظ��ور آرش��یو و طبقه بندی س��فال 
های موجود، فعالیت خود را از س��ال 
13۸۵ آغاز نمود و در س��ال 1397 
به منظور تکمیل آرشیو و ساماندهی 
قطعات س��فالین فاقد شناس��نامه که 
در انباره��ای پای��گاه نگه��داری می 
ش��دند، پروژه  ساماندهی سفال های 
موجود در انبارهای تخت جمشید به 

انجام رس��ید. هم اکنون بانک سفال 
مجموعه، عالوه بر همکاری با هیات 
های باس��تان شناسی فعال در منطقه 
و ارائ��ه خدمات تخصص��ی، پذیرای 
موسس��ات  از  متعدد،  پژوهش��گران 

آموزشی و پژوهشی است. 

 طبقه بندی و ساماندهی آثار سفالین بدون 
شناسنامه در تخت جمشید

*شهرزاد زارعی؛ کارشناس بانک سفال پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
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اولی��ن اقدام��ات علم��ی حفاظت و 
مرم��ت در جلگه مرودش��ت را می 
توان فعالیت های موسس��ه ایتالیایی 
ایزمئو در ایران دانس��ت. این گروه 
در س��ال 194۸ می��الدی، عملیات 
حفاظت��ی خ��ود را آغاز نم��ود و به 
منظ��ور نج��ات بخش��ی از بقای��ای 
موجود در محوطه، تا انقالب اسالمی 
در ایران فعالیت کرد. در اولین سال 
پس از انقالب اسالمی، گروه ایزمئو 
کلیه عملیات را نیمه کاره رها کرده 
و به کش��ور خود بازگشتند. پس از 
بازگش��ت ای��ن گروه و در س��الیان 
ابتدای��ی انقالب، گروهه��ای ایرانی 
فعالیت ه��ای حفاظتی را در محوطه 
های تاریخی و از جمله نقش رس��تم 
ادام��ه دادن��د. برخ��ی از اقدام��ات 
مرمتی در محوط نقش رستم را می 

توان به گونه زیر برشمرد:
لغایت  مرمت ه�ای دوره 1964 

1978 میالدی:

آغ��از مرمت های علم��ی این دوره 
توسط مؤسس��ه ایتالیایی شرق میانه 
دوره ایزمئ��و ب��ه ریاس��ت »جوزپه 
توچی« و مدیریت کارگاهی »جوزپه 
تیلی��ا« در س��ال 1971 میالدی در 
نقش رس��تم انجام گرف��ت. مرمت 
پل��کان واقع در دیوار ش��مالی و بام 
هرمی ش��کل بنای کعبه زرتشت در 
این دوره انجام ش��د. پس از شماره 
گ��زاری، قطعات س��نگی پل��کان از 
جای خود پایین آورده شد و شالوده 
بررس��ی گرید. پ��س از پی ریزی با 
بتون مسلح یک دیوار مقاومتی برای 
نگهداری قطعه س��نگی که پله  دوم 
را تش��کیل می دهد ب��ه جای قطعه 
سنگ مفقود شده ساخته شد. عالوه 
بر قطعات��ی که در محل خود پایدار 
مانده، پنج قطعه بزرگ دیگر نیز به 

محل اصلی بازگردانده شد.
مرمت های دوره 1978 تاکنون:

در ای��ن دوره ب��ا مدیری��ت دکت��ر 

»دومینکوفاسنا« و دانشگاه شیکاگو 
به سرپرستی »دکتر سیمون لوین« و 
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی 
کش��ور و بنیاد پژوهش��ی پارس��ه-
پاس��ارگاد تحت مدیری��ت اجرایی 
کارگاهی اس��تاد »حس��ن راهساز« 

انجام شد.
س��نگ نگارة اردش��یر باب��کان در 
س��ال 1363 هج��ری شمس��ی پس 
از ایجاد داربس��ت حفاظتی، رگه ها 
و ش��کاف های عمی��ق س��طوح باال و 
نمای س��نگ ن��گاره به  وس��یلة قلم 
و چک��ش طبله زدایی ش��د. س��پس 
ب��رای هدایت آب  باران و س��یالب، 
در اطراف نقش برجسته به طول 1۵ 
متر، بتن ریزی گردید. در نهایت پر 
کردن فضاه��ای خالی و بند کش��ی 
رگه ها و ش��کاف ها با دوغاب ماسه 

و سیمان انجام پذیرفت. 
 سنگ نگارة تاج ستانی ِنرسه

 در نقش برجستة تاج ستانی نِرسه، 
پ��س از طبله زدای��ی و تمیز کردن 
ش��کاف ها و پر کردن آن ها با بتن، 
سطح نقش برجسته گلسنگ زدایی 
ش��د. عالوه بر ای��ن، آبچ��کان بتن 
 آرمه ب��ه منظور هدای��ت آب باران 

در جه��ت مخال��ف نقش برجس��ته 
ایجاد شد. در نهایت برای بندکشی 
ش��کاف و رگه ها از مالت ماسه و 

سیمان استفاده گردید.
  آرامگاه داریوش 

مرمت آرامگاه داریوش بزرگ پس 
از تصویب طرح حفاظت و مرمت و 
تخصیص بودجه در سال 1377 به 
اج��را در آم��د. در مرحه اول جهت 
دسترسی به فراز آرامگاه، داربست 
حفاظت��ي و مرمت��ي برپ��ا گردید و 
کان��ال هدای��ت کننده س��یالب در 
باالی آرامگاه الیروبی شد. درختچه 
ها و گیاهانی ک��ه در نمای آرامگاه 
رویی��ده بودن��د ب��ه وس��یله س��م، 
خش��کانده و از بی��ن برده ش��دند. 
جهت پر کردن ش��کاف و ترک ها 
از مالت ماس��ه و س��یمان و دوغاب 
س��یمان استفاده گردید و در نهایت 
پاکس��ازي و رس��وب برداري سطح 
نق��وش برجس��تة آرامگاه ب��ا آب و 
برس پالستیکي انجام پذیرفت. پس 
از پاکسازی، س��طح نقوش برجستة 
نمای آرامگاه با کمک شیرة آهک و 
پارالویید B7۲ با درصدهای پایین  

استحکام بخشي و تثبیت شد. 

 پیشینة فعالیت های حفاظتی و مرمتی در 
محوطة نقش رستم

کارگروه مرمت نقش رستم

باتوج��ه به رویکرد پایگاه پژوهش��ی 
پارس��ه در ط��رح حفاظ��ت و مرمت 
مس��تندنگاری  خشایارش��ا،  آرامگاه 
آرامگاه و نقوش برجسته آن با روش 
ترکیب��ی فتوگرامتری و اس��کن لیزر 
انج��ام و نقش��ه آن ترس��یم گردید. 
آس��یب ن��گاری نی��ز ب��ا کم��ک 

داربست )نزدیک شدن به نقش( و با 
استفاده از مستندنگاری انجام شد تا 
در آسیب شناسی مورد استفاده قرار 

گیرد.
 در مرحله آس��یب نگاری اثر، آسیب 
الگوه��ای  براس��اس  موج��ود  ه��ای 
تخریب س��نگ زیر نظر کمیتة علمی 

بین المللی س��نگ ایکوموس )شورای 
بین المللی بناه��ا و محوطه ها ( به ۵ 
گروه اصلی تقس��یم شدند که شامل 
رس��وب و تغیی��ر رن��گ، از دس��ت 
دادن م��واد، جدایش، و تغییر ش��کل 
و  فعالیت های زیستی بودند. آسیب 
ن��گاری در نهایت منجر به ش��ناخت 
نوع و میزان آس��یب ها ش��ده که در 
مرحله آس��یب شناسی مورد استفاده 

قرار می گیرد. 

مستندنگاری وآسیب نگاری آرامگاه خشایارشا
کارگروه مرمت نقش رستم
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آقای بردبار ب��ه عنوان اولین 
سوال، شغل موزه داری را چگونه می 

بینید، ساده یا دشوار؟ 
خوب مسلم اس��ت که چنانچه محل 
موزه و تجهی��زات جنبی آن جدید و 
به روز باشد، تمامی امکانات الزم در 
آن دیده ش��ده باشد و نیروی انسانی 
کافی جهت حفاظت و نگهداری مهیا 
باشد، کار موزه داری خوب  و جذاب 
خواه��د بود، ولی با توجه به ش��رایط 
م��وزه های��ی همچ��ون م��وزه تخت 
جمش��ید که ش��ماری از شرایط ذکر 
ش��ده را ندارد و یا الاق��ل کم دارد، 
کار موزه داری کمی سخت و دشوار 
است. اما با وجود همه مشکالت خدا 
را شاکریم که علیرغم برخی کاستی 
ها، تا کنون مش��کل ج��دی در موزه 
نداش��ته ایم و همیش��ه تالشمان این 
بوده که با رویی گشاده پاسخگوی 

میهمانان و بازدیدکنندگان داخلی و 
خارجی باش��یم و در مراحل مختلف 
مش��کالت و کمبودها و به منظور رفع 
ای��ن مش��کالت، طرح و پیش��نهادات 
خودمان را چه به صورت ش��فاهی و 
چه کتبی به مس��ئولین دلس��وز وقت 
ارائ��ه دادیم که اکنون در حال انجام 

و یا پیگیری است.
در موردس��اختمان موزه و اتفاقاتی که 
در گذشته رخ داده توضیحاتی بفرمایید؟
مکان فعلی موزه، در اصل کاخ ملکه 
ن��ام دارد و در زم��ان هخامنش��یان 
متعل��ق ب��ه همس��ر خشایارش��ا بوده 
اس��ت. در س��ال 33۰ قب��ل از میالد 

ک��ه تخت جمش��ید توس��ط 
اس��کندر به آتش کشیده می شود 

کاخ ملکه نیز مانن��د کاخهای دیگر 
در تخت جمشید، به فراموشی سپرده 
ش��د. بین سال های 131۰ تا 1311 
بع��د از کش��ف خراب��ه ه��ای تخت 
جمش��ید از زیر خاک، کاخ ملکه که 
بی��ن یک مت��ر تا یک مت��ر و نیم در 
خاک مدفون بوده است از زیر خاک 

بیرون کشیده می شود.
تغیی��ر رنگ روی جرزه��ای ورودی، 
روی س��تون ها و مقداری کمی روی 
طاقچه ها نش��انگر آن اس��ت که چه 
مق��دار از این کاخ به زیر خاک رفته 

است.
بع��د از آن هی��ات کاوش پ��س از 
جستجو برای بازس��ازی مکانی برای 
اسکان، بین کاخ تچر و کاخ ملکه به 

این نتیجه می رسند

موزه تخت جمشید؛ موزه ای با کف پوش های سرخ

6 گزارش یک دیدار

موزه یکی از مکان هایی اس��ت که بش��ر برای حفظ دستاوردها و داش��ته های فرهنگی خود از آن استفاده می کند. 
در واقع موزه به حفظ شناس��نامه بش��ر و تقویت حافظه جمعی کمک می کند. اگر گذارتان به اس��تان فارس و شهرس��تان 
مرودشت افتاد، مسلمًا تخت جمشید یکی از مکان هایی است که خیال بازدید از آن را در سر خواهید داشت، پس توصیه می 
کنیم اگر به تخت جمشید آمدید، حتما بازدید از موزه تخت جمشید را در برنامه خود بگنجانید. موزه ای در کاخ ملکه با کف 
س��رخ فام که بس��یاری از آثار به دست آمده از تخت جمشید در آن به نمایش گذاشته شده اند. در این گفتگو کرامت بردبار 
مس��ئول موزه تخت جمشید توضیحاتی را راجع به پیش��ینه موزه تخت جمشید، اشیاء قرار گرفته در آن و ارزیابی آینده این 

موزه، برای خوانندگان این نشریه شرح خواهند داد.
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 ک��ه کاخ ملک��ه م��کان 
مناس��ب تری برای اسکان خواهد 
ب��ود. کاخ ملکه دقیقا طبق س��بک و 
سیاق گذشته بازسازی شد. هنگامی 
ک��ه وارد حی��اط م��وزه م��ی ش��وید 
چی��زی را خواهید دی��د که در زمان 

هخامنشیان ساخته شده بود. 
پس شما می فرمایید ساختمان موزه 

شکل بازسازی شده کاخ ملکه است؟
بله ش��الوده س��اختمان بر سنگ کوه 
بنا شده و کف تاالر با ساروجی قرمز 
رنگ مفروش ش��ده اس��ت. به همین 
دلی��ل فضای داخلی ای��ن موزه را نیز 

به رنگ قرمز س��اخته اند. این رنگ 
به دلیل وجود س��اروج قرمز در کف 
موزه اس��ت که در دوره هرتسفلد از 
آن برای ساخت موزه استفاده شده و 
رنگی است که در دوره هخامنشیان 

از آن استفاده می کرده اند.
همچنین تمام ساختار سنگی مانند دو 
جرز جلو، ته س��تون ها، شالی ستون 
ها، طاقچه ه��ا، َدرهای ورود و خروج 
و درک های فرعی، همگی اصل و در 
زمان هخامنشیان وجود داشته است. 
اما کف، س��تون ها، س��قف و دیوارها 
بازس��ازی ش��ده ان��د. به ط��ور کلی 
م��ی توان گفت موزه تخت جمش��ید 
تنها مکان بازس��ازی ش��ده در تخت 

جمشید پس از حفاری است. 
رس��یدیم به س��ئوالی که شاید به ذهن 
بس��یاری از خوانندگان رسیده باشد! چه 
چیزی باعث شد تا کاخ ملکه را به موزه 

تبدیل کنند؟
تقریبا بین سالهای 1310 تا 1313 
ارنست هرتس�فلد از دانشگاه شرق 
شناسی ش�یکاگو به همراه تکنسین 
ه�ای ایران�ی، کاخ ملک�ه را ابتدا از 
خ�اک، پاکس�ازی و س�پس در طی 
دو س�ال بازس�ازی کردن�د. پس از 
آن، ب�ه ای�ن دلیل که تع�داد زیادی 
اش�یا در اط�راف کاخ ملک�ه و دیگر 
نق�اط تخ�ت جمش�ید پی�دا ش�د و 
محلی جهت نگهداری از آنها وجود 
نداشت، تمامی این اشیا به محل 

بازس�ازی ش�ده کاخ ملک�ه )م�وزه 
امروزی( انتقال داده ش�د. همین امر 
باعث گردید تا کاخ بازس�ازی شده 
کاخ ملکه مکانی برای نگهداری این 
اشیا گردد. پس می توان گفت موزه 
تخ�ت جمش�ید اولی�ن بار در س�ال 
1316 همزم�ان با کاخ گلس�تان در 
ته�ران جزء اولین م�وزه های ایران 
است که اش�یای تاریخی را در خود 

جای داده است. 
آیا بعد از مرمت کاخ، توس��ط ارنست 
هرتس��فلد، م��وزه مج��ددا مرمت و یا 

بازسازی شده است؟

در ح��دود س��ال 139۲ دوباره موزه 
ب��ه ص��ورت س��اختاری )در حدکف 
ریزی و بدنه( مرمت و بازسازی شد 
و یک گال��ری به این مجموعه اضافه 
گردید که به عنوان گالری عکس از 
آن یاد می شود. مجموعه موزه شامل 
دو گالری و یک سالن اشیا است،که 
حدود ۲۰۰ ش��ی در آن جای گرفته 
اس��ت و به صورت دیواری و ایستاده 
در معرض دید بازدیدگنندکان قرار 

دارند.
آق��ای بردبار نحوه انتخاب این اش��یاء 

چگونه است؟
چیدمان این اش��یا برطبق خواسته ها 
و پرس��ش هایی که بازدیدکنندگان 
از ما دارند صورت گرفته است، مثال 
پرسشی که بس��یاری از گردشگران 
داخل��ی و خارج��ی از م��ا دارند این 
اس��ت که این س��نگ ها با این همه 
وزن چگون��ه و ب��ا چ��ه امکاناتی باال 
کش��یده می ش��دند؟ ما برای پاسخ 
به سواالت بازدیدکنندگان در سالن 
اشیا دریک ویترین، ابزار قرقره را به 
نمایش گذاش��تیم و مزایا و چگونگی 
اس��تفاده از آن را برای گردش��گران 
توضیح م��ی دهیم و یا اینکه تعدادی 
از بازدیدکنن��دگان در مورد س��که 
بس��یاری  های هخامنش��ی س��واالت 
داش��تند که ما ویترینی را نیز به این 
سکه ها اختصاص دادیم که البته این 
سکه ها همگی از جنس نقره هستند.

حال که صحبت از اش��یاء شد بفرمایید، 
چ��ه تعداد از آثاری که در این مجموعه 
به نمایش گذاش��تید متعلق به تخت 

جمشید است؟
بیش��ترین آثاری که در این موزه به 
نمای��ش گذاش��ته ش��ده از مجموعه 
تخت جمش��ید کش��ف ش��ده است. 
در این م��وزه می توان نمونه بس��ت 
آهن��ی ب��ه کار رفته در س��نگ ها را 
که مربوط به دوره هخامنش��ی است 
مش��اهده کرد. همچنین در این موزه 
دو مجسمه زن هم در میان اشیا دیده 
می ش��ود که اگرچ��ه متعلق به دوره 
مصر باس��تان است اما محل اکتشاف 
آن درتخ��ت جمش��ید ب��وده اس��ت. 
همچنی��ن توپ��ی چرخ اراب��ه و دهانه 
اس��ب مفرغی و ریتون های س��فالین 
که در این موزه به نمایش گذاش��ته 
شده اس��ت، از جمله آثار یافت شده 
در تخت جمش��ید اس��ت که در این 
موزه به نمایش گذاش��ته شده است. 
نکته جالب توجه در این موزه مربوط 
به نمایش بخش��ی از پارچه س��وخته 
تخت جمش��ید اس��ت، که بعد از دو 
هزار و ۵۰۰ س��ال هن��وز باقی مانده 
و از جمله کش��فیات جالب در تخت 

جمشید است.
آقای بردبار، موزه به عنوان محلی برای 
نگهداری و به نمای��ش درآوردن آثار و 
اش��یایی که دارای ارزش تاریخی، علمی، 
فرهنگ��ی و هنری اند، باید از ش��رایطی 
وی��ژه برخوردار باش��د؛ ش��رایطی که در 
امروز جهان  داری  اس��تانداردهای موزه 
رعایت می ش��ود، ش��ما به عنوان موزه 
دار تخت جمش��ید چه نکات و مسائلی 
را در م��وزه های بزرگ جه��ان می بینید 
که در اینجا اتفاق نیفتاده و لزوم اجرای 
آن را در موزه تخت جمش��ید احساس 

می کنید؟ 
متاس��فانه م��ن ت��ا کنون هی��چ موزه 
خارج��ی را از نزدی��ک ندیده ام که 
بتوانم اظهار نظر کنم اما به طور قطع 
رس��یدن به اس��تانداردهای الزم در 
موزه تخت جمش��ید یکی از اهدافی 
اس��ت که م��ا دنب��ال می کنی��م. اما 
اینکه من در ای��ن فرصت کم بتوانم 

آنرا برای ش��ما و خوانندگان تشریح 
کنم فعال در این مج��ال نمی گنجد. 
ولی آتش س��وزی که در موزه کشور 
برزیل و یا کلیس��ای نوتردام رخ داد 
بس��یار ناراحت کننده ب��ود که باید 
درس عبرت��ی باش��د ب��رای تمام��ی 
مس��ئوالن می��راث فرهنگ��ی و موزه 
داران. ما نیز باید تمامی تالش��مان را 
جهت پیشگیری از این گونه اتفاقات 
به کار گیریم. م��ن در اینجا فقط به 
این نکته اش��اره کنم که تا زمانی که 
یک موزه اس��تاندارد و زیرس��اخت 
الزم را نداشته باشد، مسلمًا برگزاری 
نمایش��گاه ها، س��خنرانی ها و فراه��م 
ک��ردن ارتباط و تعام��ل با مدارس و 
دانش��گاه ها که جزو اهداف جدایی 
ناپذی��ر و مهم موزه هاس��ت، فراهم 

نخواهد شد.

به عنوان س��وال پایانی این گفت و گو 
آینده م��وزه تخت جمش��ید را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
بگذاری��د من س��ئوال ش��ما را به 
نح��وی دیگ��ر پاس��خ گوی��م! به 
ط��ور قط��ع اگر با یک ن��گاه باز و 
علمی- پژوهش��ی به م��وزه تخت 
جمش��ید نگاه ش��ود و ش��رایط و 
اس��تانداردهای الزم برای حفاظت 
و نگه��داری و م��وارد دیگری که 
در س��ئوال قبلی ش��ما بدان اشاره 
ک��ردم فراه��م ش��ود، م��ی ش��ود 
گفت که آین��ده خوبی برای موزه 
تخت جمش��ید در پیش است، که 

امیدوارم همین طور باشد. 
از اینک��ه در ای��ن گفت و گو ش��رکت 

کردید از شما متشکرم.
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ایران- فارس- تخت جمشید - زمستان 1392

عکس:



می��راث  مجموع��ه  ورودی  مح��ور 
جهانی پاس��ارگاد به دلیل سرسبزی 
و اس��تفاده از درخت��ان کاج تزئینی 
در طرفی��ن مح��ور و عوام��ل مانن��د 
قرینگ��ی، ریتم، تکرار و وحدت یکی 
از زیباترین ورودی های محوطه های 

ثبت جهانی در کشور است.
 در  س��ال ه��ای گذش��ته و از زمان 
ب��ارش ب��اران، ب��ر اث��ر آبگرفتگی، 
بازدیدکنندگان با مش��کالت زیادی 
مواج��ه می ش��دند. به همی��ن دلیل 
ح��ل  و  ورودی  مس��یر  س��اماندهی 
مش��کالت آن یک��ی از پ��روژه های 
مهم این پایگاه در سال های گذشته 
بوده است که طرح پیشنهادی آن به 
تصویر و تایید ش��ورای راهبردی نیز 

رسیده است.
 این محور که ش��کل گی��ری آن به 
دوره پی��ش از انق��الب ب��از  می 

گ��ردد، 14 متر پهنا، ۲6۲ متر طول 
و 367۰ مت��ر مربع مس��احت دارد. 
س��نگ های ب��ه کار رفت��ه در کف 
فرش این مح��ور از جنس تراورتن 

و الشه می باشد.
س��نگ تراورت��ن در طرفین و جوی 
ه��ای مس��یر، م��ورد اس��تفاده قرار 
گرفت��ه اس��ت و از س��نگ الش��تر 
اس��تفاده  مح��ور  ف��رش  ک��ف  در 
ش��ده اس��ت. از نکات قاب��ل توجه 
ای��ن طرح اس��تفاده از س��نگ های 
حجمی ب��ه ابع��اد 1۰۰×۵۰×1۰۰ 
متر ب��ه ص��ورت خش��که چین می 
باش��د. عملیات اجرایی و پیش��رفت 
فیزیک��ی ای��ن پ��روژه روند نس��بتًا 
 مطلوبی داشته اس��ت؛ به طوری که 
س��نگ تراورت��ن به ط��ور کامل به 
اتمام رس��یده و یک سوم مسیر نیز 

سنگفرش شده است. 

پاسارگاد  گردشگری  مجتمع 
پارکینگ  قبیل  از  هایی  فضا  شامل 
نماز  بهداشتی،  سرویس  اختصاصی، 
کافی  دستی،  صنایع  فروشگاه  خانه، 
باشد.  می  معرفی  سالن  و  شاپ 
منظوره  چند  مجتمع  این  مساحت 
در حدود ۵6۰۰ متر مربع است که 
بخش هایی از این فضا در قالب فاز 
توسعه در نظر گرفته شده است. 

در طراحی و ساخت این مجتمع 
بتنی  های  قالب  با  فرش  از کف 
 1۰۰×۸۰×1۲ حجمی  ابعاد  به 
استفاده  چین  خشکه  صورت  به 
شده است. رواقی چوبی به سبک 
تمامی  جلوی  در  ایرانی  معماری 
فضاها ایجاد شده، که در زیبایی 
داشته  بسزایی  نقش  مجتمع  این 

است. 

ه��دف از تش��کیل این مرک��ز را می 
توان  تس��ریع، گس��ترش در مطالعه 
و پژوه��ش در زمینه ه��ای موضوعی 
مختل��ف مربوط به می��راث فرهنگی، 
گ��ردآوری ، حفظ و نگه��داری منابع 
و اطالع رس��انی در موضوعات مرتبط 
برشمرد. این اطالعات به عنوان یک 
منب��ع حیاتی برای پیش��رفت اهداف 
علم��ی و فرهنگی کش��ور و در حکم 
س��رمایه های ارزشمند ملی محسوب 
می ش��ود. ب��ا توج��ه ب��ه غن��ی بودن 
ای��ن مرک��ز از حیث آرش��یو عکس، 

داران  م��وزه  دانش��جویان،  محققان، 
و فیلم س��ازان کثیری ب��ه این مرکز 
مراجع��ه و اس��ناد الزم را دریاف��ت 
م��ی نماین��د. در راس��تای توس��عه و 
س��اماندهی کام��ل ای��ن بخ��ش در 
س��ال آینده تالش خواهد شد، با راه 
ان��دازی بانک اطالعات��ی جامع، این 
آرش��یو در دسترس محققان و عالقه 

مندان قرار گیرد. 

هی��ات  س��فید  و  س��یاه  عکس��های 
ایتالیای��ی دوره ایزمئ��و از س��الهای 
1343 تا 13۵7، نقشه های کالک و 
اوزالید از سال های 1343 تا 13۸3 
، پرون��ده ه��ای گزارش��ات ماهان��ه 
و س��االنه و برنام��ه ه��ای تعمیراتی 
مجموع��ه هخامنش��ی و س��ایر نقاط 
ایران در طول ۲6 سال، به سرپرستی 
و اجرای دفتر فنی )حسن راه ساز( از 
س��الهای 13۵7 تا 13۸۲ که تمامی 
آنها تایپ و س��اماندهی و طبقه بندی 
ش��ده اند، نگاتیوهای س��یاه و سفید 

1۲۰ به تع��داد 4337 ع��دد که تا 
کنون حدود 14۵۰ عدد آن اس��کن 
و آرشیو شده است، نگاتیوهای سیاه 
و سفید، اسالید رنگی، سی دی و دی 
وی دی ها حاوی گزارشات، طرح   ها، 
پروژه های عمران��ی، مقاالت و پایان 
نام��ه ها، از س��الهای 13۸1 تا کنون 
از جمله اطالع��ات موجود در مرکز 

اسناد این پایگاه است.

 مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی تخت جمشید؛ 
اهداف و رویکردها 

 مریم راهساز مسوول مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

طراحی و ساماندهی کافی شاپ و خدمات رفاهی

  ساماندهی مسیر ورودی منتهی به آرامگاه کوروش
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س��ردیس س��رباز هخامنش��ی اولین 
ب��ار در س��ال 193۲ در طی کاوش 
موسس��ه ش��رق شناسی ش��یکاگو به 
در  هرتس��فلد  ارنس��ت  سرپرس��تی 
قس��مت تزیینات پش��ت پلکان کاخ 
شورا نمایان گردید. آنچه مسلم است 
این نقش برجس��ته مربعی شکل که 
ابعاد آن ۸ اینچ مربع)۵1.6 س��انتی 
متر مربع( اعالم ش��ده تا سال 1936 
در مح��ل اصل��ی خود وجود داش��ته 
است. پس از اتمام کار هرتسفلد در 
تخت جمشید در سال 1934، اریک 
اف. اش��میت در اواخر همان س��ال، 
سرپرستی کاوش تخت جمشید را از 
جانب موسسه شرق شناسی شیکاگو 
عه��ده دار گردید. نماینده اش��میت 
دونالد مک کاون اولین ش��خصی بود 
که به ش��کل غیر رسمی مفقود شدن 
این س��ردیس را در سال 1936 و بر 
اساس مس��تندات موجود، )عکسهای 
موج��ود از ای��ن س��ردیس در محل 
اصلی خود(، )تصویر ش��ماره 1 و ۲( 

که ر حال حاضر با شماره 
OI 33-280

Photograph 23188 - Negative 12822

 در آرش��یو موسس��ه ش��رق شناسی 
ش��یکاگو موجود اس��ت، ب��ه مقامات 
ایران گزارش می دهد. در تاریخ ۲6 
مارچ 1936 نامه ای رسمی از جانب 
اریک اف اش��میت سرپرست کاوش 
موسسه شرق شناسی شیکاگو به علی 
اصغ��ر حکمت وزیر وق��ت فرهنگ و 
آموزش ایران نوش��ته می ش��ود و در 
آن مفق��ود ش��دن این س��ردیس به 
شکل رسمی گزارش می شود و علی 
اصغ��ر حکم��ت نیز طبق نام��ه ای به 
اریک اف. اشمیت ناراحتی و نگرانی 
خود را از این مس��اله به شدت ابراز 
م��ی کند. در بین س��الهای 1936 تا 
19۵۰ هیچ اطالعی از سرنوشت این 
س��ردیس و نق��ل و انتق��االت آن در 

دسترس نیس��ت. در دسامبر 19۵۰ 
این سردیس به همراه یک سردیس 
دیگ��ر )۲(  که از همی��ن بخش کاخ 
ش��ورا جدا ش��ده و به س��رقت رفته 
بود، توسط شخصی به نام پاول مالون 
که دالل اشیاء عتیقه در قاره آمریکا 
و اروپ��ا بوده، به ترتیب ب��ه دو موزه 
مونت��رآل و تورنتو به فروش می رود. 
ش��خصی به نام اف. کلیولند مورگان 
که یک کلکس��یونر اشیاء عتیقه بوده 
ای��ن س��ردیس را از پ��اول مالون به 
قیم��ت 1.۰۰۰$، خریداری و آنرا به 
موزه هنرهای زیبای مونترآل اهدا می 

کند. 
این س��ردیس، همان سردیس��ی است 
که در حال حاضر به ایران بازگش��ته 
اس��ت. س��ردیس دوم ک��ه در م��ی 
19۵1 به موزه تورنتو اهدا می ش��ود، 
کماکان در موزه تورنتو کانادا در حال 

نگهداری است.)تصویر شماره 3(
سرقت، حراج و بازگشت سردیس:

سردیس س��رباز هخامنش��ی در سال 
۲۰11 از م��وزه مونت��رآل کان��ادا به 
س��رقت می رود. این سرقت از جانب 
م��وزه دار و مس��ئوالن م��وزه مونترال 
کان��ادا ت��ا س��ال ۲۰1۲ اع��الم نمی 
ش��ود. در س��ال ۲۰14 س��رقت این 
س��ردیس به ش��کل رس��می از جانب 

پلیس مونترآل اعالم و این مس��اله به 
 CTV شکل رس��می در بخش خبری
مونت��رآل اعالم می ش��ود. ارتباط این 
س��ردیس با دزدی س��ال 1936 که 
توسط موسس��ه شرق شناسی شیکاگو 
اعالم ش��ده بود، بر اس��اس مستندات 
و عکس��های موجود مشخص می شود 
و ب��ه ط��ور قطع مش��خص  می ش��ود 
ک��ه این س��ردیس یکی از س��ردیس 
های به س��رقت رفته تزیینات پش��ت 
پلکان کاخ ش��ورا اس��ت که در سال 
1936 ناپدید ش��ده اس��ت، اما موزه 
مونترآل اقدامی جهت بازگش��ت این 

س��ردیس به م��وزه انجام نم��ی دهد. 
در بین س��الهای ۲۰14 تا ۲۰16 این 
سردیس در نمایشگاههای مختلفی در 
لن��دن و هلند به نمایش گذاش��ته می 
ش��ود. دو مالک نقش برجسته که در 
لندن اقامت دارند، مدعی شده اند که 
این اثر را به ش��کل قانون��ی و از یک 
فروش��نده معتبر آثار تاریخی خریده 
ان��د ام��ا بازپرس ه��ای ای��ن پرونده 
س��رقت ای��ن س��ردیس را از م��وزه 
مونترآل تایید کرده اند. س��رانجام در 
سال ۲۰17 این سردیس در یک وب 
 )Tefaf(س��ایت حراجی به نام تفاف
در نیویورک مجددآ به معرض فروش 

گذاشته می شود. 
س��ازمان میراث فرهنگ��ی ایران پس 
از اط��الع از این موضوع و اثبات تعلق 
این س��ردیس به ایران، پیگیری جهت 
اس��ترداد این شیء ارزش��مند را آغاز 
می کند و بر طبق ش��واهد و مستندات 

موجود، ب��ا هماهنگ��ی مرکز خدمات 
حقوقی س��ازمان و ریاست جمهوری، 
امورخارج��ه  وزارت  و  اله��ه  مرک��ز 
پرونده حقوقی این ش��یء ارزش��مند 
را ب��ه جری��ان  می اندازد. س��رانجام 
پ��س از پیگیری های متع��دد، با رای 
دادس��تانی نیویورک مبنی بر استرداد 
ای��ن س��ردیس ب��ه ای��ران، مقدمات 
تحوی��ل این س��ردیس هخامنش��ی به 
ای��ران فراه��م م��ی گ��ردد. غالمعلی 
در  ای��ران  دائ��م  نماین��ده  خوش��رو 
س��ازمان ملل متح��د در طی مصاحبه 
ای ب��ا خبرگزاری ایرنا در تاریخ س��ه 
ش��نبه، 13 ش��هریور ماه 1397، خبر 
از تحویل این س��ردیس از دادستانی 
نیویورک می دهد. این ش��یء تاریخی 
پنجم مهرماه 97 همزمان با بازگشت 
رئی��س جمه��وری ای��ران ازنیویورک 
مق��ر س��ازمان مل��ل متحد ب��ه ایران 
س��ردیس  ای��ن  ش��د.  بازگردان��ده 
هخامنشی بر طبق مصاحبه دکتر علی 
اصغر مونس��ان، رئیس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
قرار اس��ت پ��س از نمای��ش در موزه 
های کش��ور، در محل قبل��ی خود در 

تخت جمشید نصب گردد. 

 مروری بر 82 سال نقل و انتقاالت نقش سرباز 
هخامنشی مسروقه از تاالر شورا در تخت جمشید )1(

پیشینه، تاریخ و نحوه مفقود شدن سردیس هخامنشی
 نگارش و ترجمه: مهرناز بردبار؛ کتابخانه تخصصی پروفسور شهبازی 
علی اکبر صادقی؛ گروه باستان شناسی مجموعه جهانی تخت جمشید

1 – در این تصویر، سردیس به سرقت رفته در قسمت C یا شماره 4 نشان داده شده است

2- تصویر سردیس به سرقت رفته در محل اولیه و اصلی

3- تصویر سردیس دوم به سرقت رفته در محل اصلی خود که در حال حاضر در 
موزه تورونتو نگهداری می شود
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1- این مطلب ترجمه کوتاه بخشی از مقاله ای 
است با عنوان:

 On the “Relief of a Persian Guard from
 Persepolis” on sale in Europe and North
 America 2016 to 2017, By: L. K. Allen,
October 2017

۲- آنچه مسلم است عالوه بر این سردیس بخشهای 
دیگری از این قسمت از کاخ شورا نیز به سرقت رفته 
که از جمله آن می توان به سردیس مشابه دیگری از 
همین بخش اشاره کرد. این سردیس در حال حاضر 

در موزه تورنتو کانادا نگهداری می شود. 
برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع شود به:

Allen, L. 2016 “The Greatest Enter�  
 prise’: Arthur Upham Pope, Perspeolis
  and Achaemenid Antiquities,” Arthur
Upham  Pope and a New Survey of Per�

 sian Art (ed. Yuka Kadoi), pp. 127�168
Brill
Nicholls, R. and Roaf, M.  1977 “A Perse�
polis Relief in the Fitzwilliam
 Museum, Cambridge,” IRAN vol. 15, pp.
146�152
 Roaf, M.  1987 “Checklist of Persepolis �
 reliefs not at the site,” IRAN vol. 25, pp.
155�58
Schmidt, E.F. 1954 PERSEPOLIS I Ori� 
ental Institute PublicationsLXVIII, Uni�
versity of Chicago Press = OIP 68
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پاکسازی محور نقش رجب و نقش رستم
پاکسازی محور تاریخی نقش رجب به نقش رستم با مشارکت 
دهی�اری  زیس�ت،  محی�ط  و  فرهنگ�ی  می�راث  دوس�تداران 
روس�تاهای زنگی آباد و حس�ین آباد و با همراهی کارشناس�ان 

و کارکنان مجموعه تاریخی نقش رستم، دی و بهمن ماه 1397
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 آموزش و فرهنگ سازی و مشارکت عمومی
 الزمه حفاظت از بناهای تاریخی و محیط زیست
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کوچک��ی  دره  پازیری��ک، 
است در شمال کوهس��تان آلتایی، 
در جنوب س��یبری مرک��زی، در 79 
کیل��و متری م��رز مغولس��تان که در 
13۲۸ش/ 1949، س��رگی رودنکو، 
باستان ش��ناس معروف روس، کهن 
ترین نمونه فرش گره بافت و پرزدار 
را از درون گ��وری ی��خ زده در آنجا 
کش��ف ک��رد. وی پ��س از بررس��ی 
س��اختاری و مالحظه دقیق چگونگی 
ن��گاره ها و س��نجیدن آنها با دیگر 

آث��ار بازیافت��ه آن دوران، ش��باهت 
بس��یاری بین نقشمایه های این فرش 
با نقش برجس��ته های تخت جمشید 
دریافت. این فرش تقریبا چارگوش، 
ح��دود دو متر مربع وس��عت دارد و 
تصویر س��وارکاران، آه��وان در حال 
چرا، جانوران افس��انه ای با سر عقاب 
و بدن شیر بر آن نقش بسته و حاشیه 
ای گلدار آن را زینت بخشیده است. 
ای��ن قدیمیترین فرش دنیاس��ت که 
گواه مهارت خیره کنن��ده بافندگان 

فرش ایرانی است.
آنچه آش��کار و غیر قابل انکار است 
تصوی��ر گروهی اس��ت، ش��بیه نقش 
برجس��ته ه��ای تخ��ت جمش��ید در 
صفه��ای منظ��م ک��ه همگ��ی به یک 
فاصله معین از پی یکدیگر می آیند. 
نقش گوزن فرش پازیریک که بنا بر 
نظر رودنکو از تیره گوزن زرد خالدار 
شاخ پهن ایرانی است، از دیگر موارد 
جالب و مهم این فرش باستانی است. 
ف��رش پازیریک هم اکن��ون در موزه 

ارمیتاژ روسیه نگهداری می 
شود. 
منابع:

- حش��متی رضوی، ف.، 1379. »پازیریک«، 
دانش��نامه جه��ان اس��الم، ج. ۵، ته��ران، بنیاد 

دایرت المعارف اسالمی، 414-41۵.

فرش پ�ازی�ری�ک
مهرناز بردبار،کتابخانه تخصصی پروفسور شاپور شهبازی

آدرس وب سایت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد:
     www.persepolis.info
                                 www.pasargadae.info

@persepolis_world_heritage_site :تلگرام
 @pasargadae_world_heritage_site
info@persepolis.ir :ایمیل
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