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ــداری از  ــت و نگه ــت حفاظ مدیری
ــره  ــنگی و صخ ــای س ــه ه محوط
جمشــید،  تخــت  همچــون  ای 
پاســارگاد و نقــش رســتم نمونــه 
معاصــر  هــای  چالــش  از  ای 
فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگران 
بــرای شــناخت و حفاظــت آثــار 
ــان  ــده از انس ــای مان ــه ج ــن ب که

هســتند.

ایــن گونــه از معمــاری ســندی 
و  هــا  آییــن  زیســت،  تجربــه  از 
باورهــای انســان و یــا شــهود و 
محیــط  در  کــه  اوســت  خلــوت 
ــه  ــت و ن ــده اس ــک ش ــی ح طبیع
حفــظ  در  ویــژه اي  نقــش  تنهــا 
ــرزمین  ــن س ــدن ای ــگ و تم فرهن
در  بلكــه  اســت  نمــوده  ایفــا 
شناســایي فرهنــگ جهانــي نیــز 
مي نمایــد.  ایفــا  بســزایي  نقــش 
ــن  ــان پایدارتری ــر، انس ــن هن در ای
عنصــر موجــود در طبیعــت را بســتر 
داده  قــرار  خویــش  خالقانــه  کار 
و بــا تالشــی در خــور ســتایش، 
ــت  ــاق زیس ــی از اعم ــه نقش آگاهان
و فرازیســت خــود را باقــی گذاشــته 
و بــه ایــن شــكل بــا تصــرف منظــر 
ــی  ــر فرهنگ ــه منظ ــی آن را ب طبیع

تبدیــل نمــوده اســت.

ــدگاری  ــداری و مان ــی شــک پای  ب
و  ســنگ  بســتر  بــر  هنــر  ایــن 
ــوع  ــن ن ــازات ای صخــره هــا از امتی
مــكان هــا بــرای ارایــه چنیــن 

ــت. ــوده اس ــری ب هن

ــنگی  ــای س ــه ه ــع محوط  در واق
ــی  ــط پیرامون ــا محی و صخــره ای ب
خــود ارتباطــی نزدیــک دارنــد و 
شــكل طبیعــی و محــل انتخــاب 
ــتقیم  ــه مس ــه آن، رابط ــرای ارای ب
و  هنــر  ایــن  بیــن  را  روشــنی  و 
محیــط آن نشــان مــی دهــد. همــه 
ــه ارزش  ــا از جمل ــی ه ــن ویژگ ای
هایــي بــه شــمار مــی رونــد کــه در 
فرآینــد حفاظــت بایــد مــورد توجــه 

ــد. ــرار گیرن ــت ق و محافظ

 از ایــن رو موضــوع حفاظــت از 
مناظــر فرهنگــی بــا توجــه بــه 
ــط  ــا محی ــا ب ــدید آنه ــتگي ش پیوس
متغیرهــاي  بــودن  متعــدد  و 
هــای  پیچیدگــی  بــا  محیطــي 
فراوانــی روبروســت و در ارایــه هــر 
ــن  ــرای ای ــی ب ــرح حفاظت ــه ط گون
ــدد  ــوارد متع ــد م ــار بای ــته از آث دس
محیطــی و منظــری آثــار مــورد 
ــرد و در  ــرار گی ــش ق ــی و پای بررس
ــده  ــی گنجان ــای مدیریت ــه ه برنام
ــش  ــن پای ــداوم ای ــام م ــود. انج ش
ــازی  ــم س ــالک تصمی ــود م ــا خ ه
و  اثــر  بــرای  حفاظتــی  هــای 
ــت  ــت و اصال ــظ تمامی ــن حف ضام

ــود. ــد ب ــر خواه اث

ــی از  ــش های ــه بخ ــر آنك ــژه ت وی
ــه و  ــراث کــه صــورت کتیب ــن می ای
ســنگ نبشــته را دارنــد، عــالوه بــر 
ــراث  ــوان می ــه عن ــر ب ــت واف اهمی
ــی،  ــم زبان ــه جهــت مفاهی مــادی، ب
ــا را  ــوب م ــراث مكت ــي از می بخش
ــراث  ــای می ــكل داده و ارزش ه ش
معنــوی را بــا خــود بــه همــراه 
صــد  دو  اهمیتــی  لــذا  و  دارنــد 
چنــدان مــی یابنــد، بخصــوص کــه 
ایــن هــر دو میــراث در صــورت 
هیــچ  بــه  تخریــب  و  فرســایش 
ــد  ــازي نخواه ــت بازس ــوان قابلی عن

ــت. داش

ــنگی  ــای س ــه ه ــن محوط بنابرای
تخــت  همچــون  ای  صخــره  و 
ــتگی  ــه پیوس ــه ب ــا توج ــید ب جمش
ــودن ارزش  ــط و دارا ب ــا محی آن ب
در  معنــوی  و  تاریخــی  هــای 
ــم منظــر فرهنگــی  ــده مفاهی برگیرن
ــن  ــی ای ــط پیرامون ــتند و محی هس
ــر  ــق اث ــتر خل ــطه بس ــه واس ــار ب آث

ــن  ــی مابی ــترده ف ــات گس و ارتباط
ــان  ــدا و نه ــای پی ــاوی ارزش ه ح
شــناخت  کــه  هســتند  بســیاری 
ــت  ــوع حفاظ ــا موض ــن ارزش ه ای
ــه  ــر، ب ــنگی اث ــاده س را از بســتر س
ــا و منظــر تاریخــی و فرهنگــی  معن
آن بســط مــی دهــد. ایــن آثــار نــه 
بــه تنهایــي بلكــه در قالــب زیســت 

 بــوم آن داراي ارزش فرهنگــي 
هســتند و ضــرورت دارد بــه عنــوان 
ــت  ــورد محافظ ــی م ــر فرهنگ منظ
ــی  ــا ناآگاه ــه بس ــد و چ ــرار گیرن ق
از ارزش هــای موجــود در بســتر 
آنهــا منجــر  تاریخــی و طبیعــی 
بــه  تخریــب منظــر فرهنگــی آنهــا 

ــردد. گ
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ــنگی  ــل س ــتاني ت ــه باس محوط
متــری   700 حــدود  در  پیرقنبــر 
ــم  ــاب و در حری ــهر مرغ ــوب ش جن
میــراث  مجموعــه  ســه  درجــه 
ــراس  ــر روی ت ــارگاد، ب ــی پاس جهان
ــه  ــه ک ــكل گرفت ــوار ش ــه پل رودخان
فرهــاد  توســط  بــار  نخســتین 
حمیدرضــا  و  کردشــولی  زارعــی 
ــه  ــی باســتان شناســان مجموع کرم
میــراث جهانــی پاســارگاد شناســایی 
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  شــد. 
شــناخت  جهــت  محوطــه  ایــن 
ــی  ــاختارهای اقتصــادی و اجتماع س
ــروع دوره  ــا ش ــان ب ــارس همزم ف
نوســنگی بــا ســفال و همچنیــن 
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــات ص تخریب
ــیب  ــری از آس ــاورزان و جلوگی کش
و  کاوش  محوطــه،  بــه  بیشــتر 
گمانــه زنــی بــه منظــور تعییــن 
عرصــه و پیشــنهاد حریــم ضــروری 
بــه نظــر مــی رســید. بنابرایــن 
ــراث  ــگاه می ــی پای ــت مال ــا حمای ب
جهانــی پاســارگاد و اخــذ مجــوز 
از پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و 
ــنگی از  ــل س ــگری کاوش ت گردش
ــال  ــاه س ــت م ــخ 22 اردیبهش تاری
ــدت  ــه م ــد و ب ــروع ش ــاری ش ج
ــن  ــت. مهم تری ــه یاف ــاه ادام ــک م ی
از:  عبارت انــد  کاوش  اهــداف 
ــه،  ــم محوط ــه و حری ــن عرص تعیی
ــه  ــتقراری، ارائ ــی اس ــناخت توال ش
مطلــق،  و  نســبی  گاهنــگاری 
منطقــه  برهمكنش هــای  بررســی 
تــل ســنگی  ای  فرامنطقــه  و  ای 
مطالعــه  اســتقراری،  دوران  در 
ــه  ــی و نمون ــای حیوان ــتخوان ه اس
بــه  دســت آمده  گیاهــی  هــای 
فرهنگــی جهــت  از الیــه هــای 
شــناخت رژیــم غذایــی و تغذیــه 
پوشــش  همچنیــن  و  ســاکنین 
حیوانــی  هــای  گونــه  و  گیاهــی 
منطقــه، بررســی آثــار و شــواهد 
ــا  ــی ب ــاری و فرهنگ ــادالت تج مب
ــتان- ــای باس ــه ه ــه یافت ــتناد ب اس
شــناختی حاصل از کاوش. متاســفانه 
بــا ایجــاد اســتخر و خاکبــرداری 
بخــش  گرفتــه  صــورت  هــای 
اصلــی محوطــه تخریــب شــده و 
ــی  ــای پیرامون ــته ه کاوش در نهش
انجــام شــد.  نوســنگی  روســتای 
طــی کاوش هــای صــورت گرفتــه 

در بخــش هــای مختلــف ایــران 
هــزاره  اول  نیمــه  از  شــواهدی 
یعنــی  میــالد  از  پیــش  هفتــم 
ــا شــروع دوره نوســنگی  ــان ب همزم
ــت.  ــده اس ــایی ش ــفال شناس ــا س ب
ــرات  ــنگی تغیی ــروع دوره نوس ــا ش ب
اقتصــادی و اجتماعــی در جوامــع 
بشــری بــه وجــود آمــد کــه پدیــدار 
شــدن اجتماعــات کشــاورز و جوامــع 
ــق  ــن مصادی ــده تری ــدار از عم دام
دگرگونــی محســوب  ایــن  بــروز 
تغییــر  بی شــک  شــود.  مــی 

اقتصــادی  اجتماعــی-  وضعیــت 
از گــردآوری بــه تولیــد خــوراک 
ــر زندگــی بشــر  ــی ب ــرات فراوان تأثی
داشــته اســت. ســاخت ســفال یكــی 
بــوده  نوســنگی  ابداعــات دوره  از 
در  زیــادی  نقــش  همــواره  کــه 
شناســی  باســتان  هــای  تحلیــل 
ــی  ــنگی م ــل س ــا کاوش ت دارد. ب
و  اقتصــادی  ســاختارهای  تــوان 
ــنگی  ــان دوره نوس ــی مردم اجتماع
ــد ســفال  ــداع و تولی ــا اب ــان ب همزم
را در فــارس تبییــن نمــود. در کاوش 

ایــن محوطــه بــه طــور محــدود، 
ــاده  ــگ س ــز رن ــای قرم ــفال ه س
بــه دســت آمــد کــه قدیمــی تریــن 
نمونــه هــای ســفالی در فــارس بــه 
شــمار مــی آینــد. پیــش از ایــن 
ــفال از  ــوع س ــن ن ــای ای ــه ه نمون
کاوش تپــه رحمــت آبــاد بــه دســت 
ــه  ــن مجموع ــت. همچنی ــده اس آم
مصنوعــات ســنگی یافــت شــده 
تــل ســنگی عمومــا  از محوطــه 
شــامل تیغــه هــای داس اســت کــه 
نشــان دهنــده تمرکــز بــر اقتصــادی 
مبتنــی بــر کشــاورزی اســت. ســنگ 
ــی از  ــنگی)1(و تنوع ــای فش مادره
ــل  ــدار  )2( قاب ــای کول ــز تیغه ه ری
مقایســه بــا فازمعلفــات قدیــم در 
تقســیم بنــدی هــای صــورت گرفتــه 
مــی باشــد. طــی کاوش، تعــداد 
زیــادی مصنوعــات ســنگی از جنــس 
اُُبســیدین بــه دســت آمــد که ســنگ 
مــادر و دورریزهــای بــه دســت آمده 
ــه  ــا در محوط ــد آنه ــان از تولی نش
دارد. بــا توجــه بــه عــدم وجــود 
منطقــه،  در  خــام  ســنگ  منابــع 
وجــود چنیــن مصنوعاتــی نشــان 
دوره  ایــن  در  تجــاری  تبــادل  از 
نمونــه  خوشــبختانه  باشــد.  مــی 
ــوری  ــای جان ــادی از بقای ــای زی ه
ــا  ــه دســت آمــده کــه ب و گیاهــی ب
ــوان الگوهــای  ــه آنهــا مــی ت مطالع
ــن محوطــه را  ــان ای معیشــتی مردم

ــرد. ــایی ک شناس
 )  coreیــا مــادر  .)ســنگ   1
ابزارهــای  کــه  اســت  ســنگی 
تكنیــک  از  اســتفاده  بــا  ســنگی 
ــی  ــدا م ــاص از آن ج ــی خ و روش
ــا  ــنگی ب ــت. در دوره نوس ــده اس ش
توجــه بــه پیشــرفتی کــه در ســاخت 
ــر  ــنگی ب ــات س ــا و مصنوع ابزاره
اثــر تجربــه بــه دســت آمــده اســت 
بیشــتر ابزارهــا نــازک و ظریــف 
ــای  ــنگ ه ــن دوره س ــت. در ای اس
ــه  ــتر ب ــس از برداشــت بیش ــادر پ م
صــورت فشــنگی شــكل )مخروطــی 
ــود. ــی ش ــده م ــز( دی ــوک تی ــا ن ب

ــه  ــنگی ب ــزار س ــه اب ــن گون  2 . ای
ــی شــود  ــه م ــی گفت ــه های ــز تیغ ری
ــز  ــا تی ــه آنه ــه دو لب ــدای از اینك ج
ــز دارای  ــه نی ــده اســت در بدن و برن

ــت. ــی اس خمیدگ

محوطــه• شناســی• باســتان• کاوش• •
مرغــاب پیرقنبــر• نوســنگی•

• مرتضی خانی پور

نمونــه ابزارهــای ســنگی یافــت شــده از کاوش محوطــه تــل      
ســنگی از جنــس ســنگ چــرت و اُبســیدین

یكــی از کارگاه هــای )ترانشــه( کاوش محوطــه تــل ســنگی کــه در 
آن شــواهد اســتقراری بــه صــورت الیــه هــای خاکســتر و الشــه ســنگ 

دیــده مــی شــود
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پــروژه بیــن المللــی حفاظــت بناهــای 
میــراث جهانــی تخــت جمشــید در 
ــت  ــدف مرم ــا ه ــت 1398 ب اردیبهش
ــای  ــی از دو بن ــازی بخــش های و بازس
ــامل: دروازه  ــید، ش ــت جمش ــم تخ مه
نمــای  و  دروازه  ســه  کاخ  شــرقی 
ــن  ــد. ای ــاز گردی ــر آغ ــی کاخ تچ جنوب
پــروژه مهــم حفاظتــی بــر اســاس یــک 
قــرارداد پنــج ســاله بیــن پایــگاه میــراث 
موسســه  جمشــید،  تخــت  جهانــی 
 )RSF( ــا ــرز ایتالی ــدون م ــران ب مرمتگ
ــار  ــت آث و پژوهشــكده حفاظــت و مرم
فرهنگــی و در راســتای پــروژه ایــران و 
ــام از کاخ تــا شــهر کــه از  ایتالیــا بــه ن
ســال 1386، در تخــت جمشــید شــروع 
ــه،  ــن برنام ــد. ای ــد گردی ــده، منعق ش
ثمــره همــكاری بیــن دانشــگاه بولونیــا 
ایتالیــا و دانشــگاه شــیراز، ســازمان 
گردشــگری،  و  فرهنگــی  میــراث 
ــران،  ــی ای ــتان شناس ــكده باس پژوهش
بنیــاد پژوهشــی پارســه- پاســارگاد 
و موسســه ایســیائو- ایزمئــو ایتالیــا 

ــت. اس
اولیــن ماموریــت گــروه مرمتگــران 
بــدون مــرز در قالــب ماموریتــی 5 روزه 
در تاریــخ 2 مهــر مــاه 1397 بــا بازدیــد 
از تخــت جمشــید آغــاز شــد. هــدف از 
ایــن ماموریــت 5 روزه مشــخص شــدن 
جمشــید  تخــت  بنــای  مناســبترین 
ــود.  ــی ب ــه حفاظت ــروع برنام ــرای ش ب
اولیــه، تهیــه مســتندات و  ارزیابــی 
روش  بهتریــن  خصــوص  در  بحــث 
ــرای مشــكالت و مســائل  مداخــالت ب
ــت  ــای تخ ــف در بناه ــی مختل حفاظت

ــه اهــداف اصلــی ایــن  جمشــید از جمل
ماموریــت 5 روزه بــود. 4 عضــو اصلــی 
ــو  ــر پائول ــامل )دکت ــی ش ــات اجرای هی
رئیــس  و  برنامــه  مدیــر  پاســتارلو، 
ماریســا  پروفســور  علمــی،  کمیتــه 
لورنــزی تاباســو، معــاون برنامــه؛ دکتــر 
الســاندرا مورلــی، عضــو هیئــت مدیــره 
ــن  ــوکا ای ــدو دل ــروه، آرال ــكاس گ و ع
نتیجــه  را همراهــی کردنــد.  گــروه 
ایــن بازدیــد انتخــاب دروازه شــرقی 
ــی کاخ  ــای جنوب ــه دروازه و نم کاخ س
تچــر بــه منظورحفاظــت و مرمــت بــود. 
ــس از  ــید، پ ــت جمش ــگاه تخ در تخت
مجموعــه ای از مداخــالت طوالنــی 
ــه  ــار ک ــی آث ــای مرمت ــازی ه در بازس
در خــالل ســال هــای 1342 تــا 1386 
انجــام شــد، مســئوالن ایرانــی تصمیــم 
ــی از نقــوش  ــرد حفاظت ــر راهب ــه تغیی ب
برجســته ســنگی ایــن محوطــه میــراث 
ــد.  ــودگی گرفتن ــر فرس ــی در براب جهان
بــر همیــن اســاس مطالعــه فرســودگی 
ــط  ــان توس ــیب رس ــل آس ــا و عوام ه
هیــات کاوش ایرانــی ـ ایتالیایــی انجــام 
ــی  ــی عمل ــن کارگاه آموزش ــد و اولی ش
ــواد  ــد و م ــای جدی ــه در آن روش ه ک
ویــژه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، 
از 10 تــا 24 آبــان مــاه ســال1390 
بــر روی پنجــره ای از کاخ هدیــش 
ــون  ــا کن ــان ت ــد. از آن زم ــزار ش برگ
ــه منظــور بررســی عملكــرد  هرســاله ب
مــواد مــورد اســتفاده در شــرایط آب 
و هوایــی منطقــه، بررســی و پایــش 
ــه اســت. فعالیــت  ــی صــورت گرفت های
هــای حفاظتــی در ایــن پــروژه بــزرگ  

ــكل  ــترک متش ــم مش ــک تی ــط ی توس
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــران پای از مرمتگ
مرمــت  موسســه  جمشــید،  تخــت 
گــران بــدون مــرز ایتالیــا و پژوهشــكده 
حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخــی ـ 
فرهنگــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی، 
ــام  ــگری انج ــتی و گردش ــع دس صنای
ــی اســت  ــه الگوی ــروژه ک ــن پ ــد. ای ش
از همــكاری بیــن یــک موسســه دولتــی 
ــی  ــن الملل ــازمانی بی ــا س ــران ب در ای
ــه  ــی( در زمین ــر دولت ــر انتفاعی)غی غی
میــراث فرهنگــی را مــی تــوان ســرآغاز 
پــروژه هــای حفاظتــی در چشــم انــداز 
گســترده باســتان شناســی تخــت-
ــن  ــروژه بی ــود. پ ــداد نم ــید قلم جمش
المللــی حفاظــت از بناهــای میــراث 
جهانــی تخــت جمشــید، بــه شــكل آزاد، 
ــاد سویســی »اِورگــت«  ــه وســیله بنی ب

ــود.  ــی ش ــت م ــو حمای در ژن
ــگاه  ــر پای ــد فدایــی مدی ** امــا حمی
میــراث جهانــی تخــت جمشــید در 

ــت؟ ــه گف ــاره چ ــن ب ای
پایــان  از  پــس  فدایــی  حمیــد 
فعالیــت مرمتگــران بــدون مــرز در 
بــا  تخــت جمشــید و در مصاحبــه 
خبرگــزاری ایرنــا در تاریــخ 21 خــرداد 
مــاه، در ایــن خصــوص تشــریح کــرد: 
مرمتگــران بــدون مــرز، ســال گذشــته 
ــد و  ــفر کردن ــید س ــت جمش ــه تخ ب
مطالعــات  و  بررســی ها  اول،  گام  در 
ــران  ــت گ ــكاری حفاظ ــا هم الزم را ب
و کمــک باســتان شناســان ایرانــی 
انجــام دادنــد و بــرای بخش هایــی 
ــم  ــوع تفاه ــت در موض ــه می توانس ک

همــكاری  هــدف  مذکــور  نامــه 
قــرار گیــرد در جلســات  مشــترک 

ــد. ــری ش ــم گی ــددی تصمی متع
پــی  در  کــرد:  بیــان  وی 
بــا   97 ســال  کــه  بررســی هایی 
ــام  ــی انج ــت خارج ــا هیئ ــی ب رایزن
مجموعــه  از  نقطــه  دو  گرفــت 
شــامل  جمشــید  تخــت  جهانــی 
بخشــی  و  شــورا  کاخ  از  دروازه ای 
ــرای  ــرقی( ب ــای ش از کاخ تچــر )نم
عملیاتــی شــدن فصــل اول ایــن 

شــد. مشــخص  همــكاری 

** فصــل اول همــكاری مرمتگــران 
تخــت  در  مــرز  بــدون  و  ایرانــی 

جمشــید
وی بــا بیــان اینكــه عملیــات اجرایی 
بخش هایــی  مرمــت  و  حفاظــت 
از تخــت جمشــید توســط گروهــی 
کنــار  در  ایرانــی  مرمتگــران  از 
ایتالیایــی  مــرز  بــدون  مرمتگــران 
ایــن  در   98 اردیبهشــت  دهــم  از 
مجموعــه جهانــی آغــاز شــده، گفــت: 
ــار مرمتگــران  ــی کــه در کن ــم ایران تی
تجربــه  گرفــت  قــرار  ایتالیایــی 
ــی را  ــران ایتالیای ــا مرمتگ ــكاری ب هم

دارد. نیــز  پاســارگاد  در 
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت 
جمشــید عنــوان کــرد: پیــش از شــروع 
ــران  ــا مرمتگ ــكاری ب ــل اول هم فص
ــا  ــتاندارد ب ــرز دو کارگاه اس ــدون م ب

ــای ــاع در کاخ ه ــكان کار در ارتف ام
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ــگاه میــراث   تچــر و شــورا توســط پای
جهانــی تخــت جمشــید تجهیــز شــد.

فصــل  شــروع  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــم  ــط تی ــت توس ــت و حفاظ اول مرم
گــروه  و  مــرز  بــدون  مرمتگــران 
ــی و  ــوب زدای ــازی، رس ــی پاکس ایران
دو  در  قبلــی  بازنگــری مرمت هــای 
مــكان ذکــر شــده در دســتور کار قــرار 
ــی  ــرف ایتالیای ــن ط ــت و همچنی گرف
ــزات مناســب،  ــراه خــود تجهی ــه هم ب
مــواد و مصالــح ویــژه ای نیــز بــه 
ایــران آورده بودنــد کــه مــورد اســتفاده 
مرمت هــای ایــن فصــل در تخــت 

ــت. ــرار گرف ــید ق جمش
ســابقه حضــور مرمتگــران ایتالیایــی در 
ــالب  ــش از انق ــه پی تخــت جمشــید ب
ــی  ــه هیات ــردد ک ــاز می گ ــالمی ب اس
از ایــن کشــور کار حفاظــت و مطالعــه 
ــت  ــه تخ ــران ازجمل ــای ای را در بناه

ــد. ــارگاد انجــام دادن جمشــید و پاس
فدایــی گفــت: بعــد از پیــروزی انقــالب 
ــد  ــع ش ــات قط ــن ارتباط ــالمی ای اس
ــی  ــته تالش ــال گذش ــد س ــا در چن ام
ــادل و  ــم تب ــه عمــل آمــد کــه بتوانی ب
ــوزه  ــات در ح ــذاری تجربی اشــتراک گ
ــی  ــراث فرهنگ ــت می ــت و حفاظ مرم
را بــا مرمتگــران مطــرح جهــان ادامــه 

ــم. دهی
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
ــرای  ــا ب ــه داد: تالش ه ــید ادام جمش
بیــن  همكاری هــای  گســترش 
ــی  ــراث فرهنگ ــه می ــی در عرص الملل
ــم  ــاد تفاه ــه انعق ــر ب ــالهای اخی در س
نامــه ای ســه جانبــه بیــن پایــگاه 
جمشــید،  تخــت  جهانــی  میــراث 
ــه  ــرز ک ــدون م ــران ب مؤسســه مرمتگ
بــا  نخبــگان حفاظــت  از  متشــكل 
ــون آن در  ــه کان ــی ک ــی جهان تجارب
کشــور ایتالیــا اســت و پژوهشــكده 

تاریخــی  آثــار  مرمــت  و  حفاظــت 
میــراث  پژوهشــگاه  از  فرهنگــی 
فرهنگــی صنایــع دســتی و گرشــگری 
کشــور منجــر شــد. پژوهشــكده مذکور 
کــه متولــی انجــام مطالعــات حفاظــت 
ــر  و مرمــت در کشــور اســت عــالوه ب
همــكاری در برنامــه ریــزی هــای 
مــورد نیــاز پــروژه، در زمینــه شناســایی 
عوامــل بیولوژیكــی آســیب رســان بــه 

تخــت جمشــید اعــم از انــواع گلســنگ 
هــا و باکتــری هــا اقــدام خواهــد 
نمــود. البتــه در مطالعــه و شــناخت 
عوامــل بیولوژیكــی، بــه ویــژه گل 
ــهرابی از  ــد س ــر محم ــا دکت ســنگ ه
ــراه  ــه هم ــی ب ــام ایران ــن بن متخصصی
ــز  ــپانیایی نی ــن اس ــی از متخصصی تیم

ــت.  ــد داش ــكاری خواهن هم
ــروع فصــل دوم  ــاه 98 ش ــان م ** آب
فعالیــت مرمــت گــران بــدون مــرز در 

تخــت جمشــید
ــان فصــل اول  ــان کــرد: پای ــی بی فدای
کار مرمتگــران بــدون مــرز 21 خــرداد 
98 بــود کــه فصــل دوم همــكاری 
میــراث  مرمــت  بــرای  عملیاتــی 
جهانــی تخــت جمشــید بــا ایــن گــروه 

ــاز  ــاری آغ ــال ج ــز س ــی در پایی خارج
ــد. ــد ش خواه

وی اظهــار داشــت: کاخ هــای تچــر 
و  تزئینــات  نقــوش،  از  شــورا  و 
ــده  ــكیل ش ــادی تش ــای زی حجاری ه
کــه کار مرمــت در ایــن محل را بســیار 
زمــان بــر و ســخت کــرده اســت و در 
ــران  ــا مرمتگ ــكاری ب ــل دوم هم فص
بــدون مــرز فعالیــت و مرمــت در ایــن 
ــت و در  ــد یاف ــه خواه ــل ادام دو مح
پایــان فصــل دوم احتمــااًل بــه بخشــی 
از اهــداف تعییــن شــده در تفاهــم نامــه 
ــت. ــم یاف ــت خواهی ــده دس ــد ش منعق

کــردن  بومــی  بــرای  تــالش   **
مرمتــی مصالــح 

وی بــا اشــاره بــه اینكــه بعــد از اتمــام 
فصــل دوم همكاری هــا بــا مرمتگــران 
ــن  ــاط ای ــرز، کار در ســایر نق ــدون م ب
مجموعــه جهانــی دنبــال خواهــد شــد 
و بخش هــای دیگــری از ایــن بنــا 
مــورد مرمــت ایــن گــروه قــرار خواهــد 

گرفــت، افــزود: تفاهــم نامــه همــكاری 
بــا ایــن گــروه خارجــی بــرای حفاظــت 
و مرمــت محوطــه جهانــی تخــت 
جمشــید بــه مــدت پنــج ســال منعقــد 

شــده اســت.
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی

جمشــید اهدافــی کــه از انعقــاد 
ایــن تفاهــم نامــه دنبــال شــده را 
آمــوزش و تبــادل دانــش روز در حــوزه 
مرمــت میــراث فرهنگــی عنــوان کــرد 
و گفــت: از دهه هــای گذشــته مــوادی 
کــه در مرمــت ســنتی مرمتگــران 
ایرانــی بــه کار مــی رفتــه اغلــب 
ســیمان بــوده اســت امــا در ایــن 
ــرز  ــدون م ــران ب ــا مرمتگ ــكاری ب هم
ــرآوری  ــی ف ــات آهك ــتر از ترکیب بیش
ــواد  ــن م ــه ای ــد ک ــتفاده ش ــده اس ش
در ایــران تولیــد نمی شــود کــه بــا 
همــكاری ایــن گــروه بــه دنبــال 
بومــی کــردن تولیــد ایــن مصالــح نیــز 

ــتیم. هس
ــت و  ــرای مرم ــزر ب ــتفاده از لی ** اس

ــی ــای تاریخ ــای رنگ ه احی
وی عنــوان کــرد: بخشــی از همــكاری 
اخیــر بــا گــروه مرمتگــران بــدون مــرز 
ایتالیایــی کــه قابــل توجــه اســت، 
ــه  ــه ب ــود ک ــزر ب ــزار لی ــتفاده از اب اس
واســطه اســتفاده از آن می تــوان باقــی 
ممكــن  کــه  را  رنگ هایــی  مانــده 
ــر روی  ــیان ب ــت از دوران هخامنش اس
قســمت هایی از بنــای تخــت جمشــید 

ــرد. ــا ک ــد احی ــته باش ــود داش وج
ــزاری  ــچ اب ــا هی ــه داد: ب ــی ادام فدای
ــازی  ــوان پاکس ــزر نمی ت ــز لی ــه ج ب
رســوبات روی نقــوش و حجاری هــای 
تخــت جمشــید را بــه گونــه ای انجــام 
داد کــه الیه هــای ضعیــف رنگــی 
کــه ممكــن اســت در بخش هایــی 
از تخــت جمشــید وجــود داشــته باشــد 

ــردد. ــا گ ــز احی نی
براســاس  اینكــه  بیــان  بــا  وی 
ــی کــه در گذشــته  ــا و مطالعات آنالیزه
انجــام شــده مشــخص شــده کــه 
از تخــت جمشــید،  در بخش هایــی 
ــر رســوبات  ــی از رنــگ در زی الیه های
ــران  ــم مرمتگ ــت: تی ــود دارد، گف وج
ــه ــرزی را ب ــتم لی ــرز سیس ــدون م ب
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و  پاکســازی  تــا  گرفتنــد  خدمــت 
ــودی  ــه ناب ــر ب ــی منج ــوب زدای رس
ــت  ــن اس ــه ممك ــی ک ــای رنگ الیه ه
ــود. ــد نش ــته باش ــود داش ــر آن وج زی

ــنتی  ــای س ــا روش ه ــت: ب ــی گف فدای
را  رنگ هایــی  نمی تــوان  هرگــز 
ــوب های  ــر رس ــت زی ــن اس ــه ممك ک

بناهــای تاریخــی وجــود دارد احیــا 
ــرد. ک

ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
جمشــید افــزود: گــروه مرمتگــران 
بــدون مــرز کشــور ایتالیــا کــه در 
ــی در  ــات عملیات ــت اقدام ــل نخس فص
شــدند،   حاضــر  جمشــید  تخــت 
علــوم  متخصصیــن  بــر  مشــتمل 

و  مســتندنگار  مرمــت،  و  حفاظــت 
عــكاس، متخصــص لیزر و  شیمیســت 
بــا تجــارب جهانــی بــر روی آثــار 

ســنگی بــوده اســت.
ــر  ــه شــش نف ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
ــار  ــز در کن ــی نی ــوان ایران ــر ج مرمتگ
ایــن گــروه خارجــی فعالیــت می کنــد، 

ــن  ــه، ای ــم نام ــاس تفاه ــت: براس گف
همــكاری تــا پنــج ســال آینــده ادامــه 
ــت  ــه خواس ــا ب ــت و بن ــد داش خواه
طرفیــن امــكان بــه روز شــدن آن نیــز 

ــود دارد. وج
فدایــی اظهــار داشــت: ایــن طــرح 
ــه  ــته ک ــی داش ــز در پ ــی را نی مخارج
را  خــود  مخــارج  ایتالیایــی  طــرف 

ــد و بطــور افتخــاری در  فراهــم می کن
ــز  ــا نی ــد و م ــكاری دارن ــن کار هم ای
مخــارج گــروه ایرانــی و تجهیــز کارگاه 
ــاز را انجــام می دهیــم. هــای مــورد نی
ــت مرمتگــران  ــوان کــرد: فعالی وی عن
ــه ای  ــه گون ــی ب ــرز ایتالیای ــدون م ب
اســت کــه بخــش اعظــم مخــارج 

ــواد و  ــن م ــًا تأمی ــاز، خصوص ــورد نی م
ــورد  ــزات م ــی و تجهی ــح مصرف مصال
ــی  ــرف ایتالیای ــده ط ــر عه ــتفاده ب اس

ــت.  اس
ــی تخــت  ــگاه میــراث جهان ــر پای مدی
ــدون  ــران ب ــت مرمتگ ــید، فعالی جمش
ــید را  ــت جمش ــی در تخ ــرز ایتالیای م
واقعــه ای خــوب دانســت و اضافــه 
جهانــی  هــای  محیــط  در  کــرد: 

و  جمشــید  تخــت  ماننــد  کشــور 
پاســارگاد نیازمنــد هســتیم کــه از 
حضــور فعــاالن و مرمتگــران جهانــی 
اســتفاده کنیــم کــه اکنــون ایــن 
ــاد  ــید ایج ــت جمش ــت در تخ موقعی
زمینــه  در  آن  از  بایــد  کــه  شــده 
ــرده  ــره ب ــر به ــه حداکث ــال تجرب انتق

ــود. ش

یادمــان تاریخــی تخــت جمشــید 
ــیان  ــه دوره هخامنش ــق ب ــه متعل ک
اســت یكــی از چهــار اثــر ثبــت 
ــت  ــارس در فهرس ــتان ف ــده اس ش
ــال  ــه در س ــت ک ــی اس ــار جهان آث
ــماره 114 در  ــا ش ــالدی ب 1979 می
ســازمان جهانــی علمــی، فرهنگــی و 
تربیتــی ملــل متحــد )یونســكو( ثبــت 

ــد. گردی
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چنــد  بارندگــی  اوج   1398 نــوروز 
ســال گذشــته، پــس از خشكســالیهای 
ــود.  ــران ب اخیــر در اکثــر شــهرهای ای
وقــوع ســیالب در شــهرهای مختلــف، 
خســارات زیــادی برجا گذاشــت. حادثه 
دردناکــی کــه منجــر بــه کشــته شــدن 
تعــدادی از هموطنانمــان نیــز گردیــد. 
ــود  ــه شــهرهایی ب ــز از جمل ــیراز نی ش
ــد ســیالب  ــوروز امســال از گزن ــه ن ک
ــیراز  ــیل ش ــوع س ــد. وق ــان نمان در ام
ــه  ــه ای ک ــدن فاجع ــود آم ــه وج و ب
پیامــد آن کشته شــدن چنــد تــن از 
ــوروزی  ســاکنان شــیراز و مســافران ن
بــود، بحــث جدیــدی را بیــن کاربــران 
برخــی  حتــی  و  مجــازی  فضــای 
ــن  رســانه ها راه انداخــت، کــه مهمتری
ــتن دره ای  ــیراز را بس ــیل ش ــت س عل
ــدود 10 ســال  ــا ح ــه ت می دانســتند ک
قبــل در کنــار دروازه قــرآن شــیراز 
وجــود داشــته اســت. پــس از آن بــود 
کــه انتشــار تصاویــری از آبراهــه هــای 
ــد،  ــبب گردی ــه س ــید ک ــت جمش تخ
آثــار تاریخــی تخــت جمشــید از گزنــد 
ــان  ــی در ام ــی فصل ــیالب و بارندگ س
بمانــد بــه ســرعت در فضــای مجــازی 

ــا  ــه ب ــی ک ــه های ــد. آبراه ــر ش منتش
نابغــه  مهندســان  تدبیــر  و  درایــت 
ــهای  ــی و کاوش ــی و الیروب هخامنش
ــر  ــال اخی ــد س ــه در چن ــورت گرفت ص
باعــث شــد، مجموعــه میــراث جهانــی 
مشــكل  بــدون  جمشــید  تخــت 
ســیالب، محكــم و اســتوار ایــن ابیــات 
ــزرگ را در  ــی ب ــای فردوس ــعر زیب ش
ــد،  ــادآوری کن ــا ی ــه م ــرد ب ــاب خ ب

ــت: ــه گف آنجــا ک
خــرد بهتــر از هــر چــه ایــزد بــداد                        

داد راه  از  بــه  را  خــرد  ســتایش 
دلگشــای                        خــرد  و  رهنمــای  خــرد 
خــرد دســت گیــرد بــه هــر دو ســرای

حمیــد فدایــی مدیــر مجموعــه میــراث 
از  پــس  جمشــید  تخــت  جهانــی 
واکنــش فضــای مجــازی بــه مصــون 
ــیالبهای  ــید از س ــدن تخــت جمش مان

بهــاری، دربــاره آبراهــه هــای شــگفت 
ــی را در  ــید مطلب ــت جمش ــز تخ انگی
اختیــار روابــط عمومــی پایــگاه میــراث 
جهانــی تخــت جمشــید گذاشــت، کــه 
در همــان زمــان از طریــق کانــال 
رســمی پایــگاه میــراث جهانــی تخــت 
جمشــید)1(  و وب ســایت)2(  ایــن 
ــن  ــد. وی در ای ــر گردی ــگاه منتش پای
ــاد  ــری بنی ــكل گی ــا ش ــت: ب ــاره گف ب
پژوهشــی پارســه- پاســارگاد در ســال 
ــته  ــد رش ــه کار چن ــروع ب 1381، و ش
ــان  ــور کارشناس ــاد، حض ــن بنی ای ای
ــناخت  ــف و ش ــای مختل ــا تخصصه ب
ــه ویــژه رطوبــت  آســیبهای موجــود، ب
ــالیان  ــه س ــی ک ــن و آبگرفتگیهای زمی
ســال تخــت جمشــید را تهدیــد و 
در معــرض آســیب قــرار داده بــود، 
ــع ســیالب  ــال هــای دف ــی کان الیروب
و آب بــاران توســط دفتــر فنــی، گــروه 

حفاظــت و مرمــت و باســتان شناســی 
بنیــاد پارســه- پاســارگاد آغــاز شــد. در 
ابتــدای کار حــدود 400 متــر از آبراهــه 
ــت  ــان ارنس ــال در زم ــه قب ــی ک های
ــاک  ــود پ ــده ب ــی ش ــفلد الیروب هرتس
ــا  ــراه ه ــر از آب شــد و ســپس 210 مت
و مجــدداً 600 متــر دیگــر الیروبــی و 
کاوش گردیــد. بعــد از آن، کاوش دیوار 
شــرقی و جنوبــی کانــال در دســتور کار 
قــرار گرفــت. ایــن کار طــی چنــد 
ــاد و  ــت زی ــا همــت و زحم فصــل و ب
در طــی بیــش از ده ســال بــه تدریــج 
ــی  ــه مهم ــروژه و برنام ــد. پ انجــام ش
کــه در مجموعــه میــراث جهانــی 
تخــت جمشــید انجــام شــد و پــس از 
گذشــت بیــش از 2500 ســال، نتیجــه 

ــد.  ــخص گردی ــر آن مش موث
وی در پایــان ایــن گفتگــوی کوتــاه از 
همــه دســت انــدرکاران: مدیــران وقت، 
ــت،  ــت و مرم ــروه حفاظ ــئولین گ مس
گــروه باســتان شناســی، گــروه زمیــن 
ــتادان  ــرداری و اس ــه ب ــی، نقش شناس
مرمــت کار و کارگــران زحمــت کــش 

ــرد.  ــی ک ــكر و قدردان تش

چــرا•تخــت•جمشــید•در•نــوروز•1398•
و•پــس•از•بارندگیهــای•ســیل•آســای•بهــار،•

از•گزنــد•ســیالب•مصــون•مانــد؟!

دور•اندیشی•و•مهندسی•دفع•آب•در•دوره•هخامنشی
•در•تختگاه•تخت•جمشید
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معــاون  طالبیــان  حســن  محمــد 
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور 
نیــز در واکنــش بــه ایــن رویــداد و در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار فرهنگــی ایرنــا 
بــا اشــاره بــه شــدت بــارش بــاران در 
اســتان های مختلــف کشــور و نیــز 
جــاری شــدن ســیل در تعــدادی از 
ــروع  ــض ش ــه مح ــت: ب ــتان ها گف اس
ــوع ســیل  ــاران و احتمــال وق ــارش ب ب
ــا  ــكاران م ــا، هم ــه ه ــان روخان و طغی
در سراســر کشــور فعالیــت هــای خــود 
ــی  ــار تاریخ ــش آث ــوع پای ــا موض را ب
جلوگیــری  بــرای  برنامه ریــزی  و 
ــروع  ــی ش ــار تاریخ ــه آث ــیب ب از آس

ــد.  کردن
ــای  ــاس گزارش ه ــر اس ــزود: ب وی اف
اعــالم شــده از ســوی مدیــران میــراث 
فرهنگــی اســتان فــارس، خوشــبختانه 
ــی  ــی تاریخ ــای فرهنگ در مجموعه ه
ــت  ــه تخ ــتان از جمل ــن اس ــم ای مه
جمشــید، آســیبی مشــاهده نشــده است 
چــرا کــه آب از طریــق کانال هــای 
دفــع ســیالب تخــت جمشــید کــه در 
ــک  ــش از ی ــل 90 بی ــه 80 و اوای ده
و  الیروبــی  آن  متــر   200 و  هــزار 
کاوش شــد، بــه خوبــی هدایــت شــده 
ــی را  ــه جهان ــن مجموع ــری ای و خط

ــد.  ــد نمــی کن تهدی
ــگاه  ــازی آرام ــه س ــن صف وی همچنی
کــوروش و گابیــون بنــدی جــداره 
 80 دهــه  در  آن  پشــت  رود  هــای 
توســط بنیــاد پارســه، پاســارگاد را دلیل 
ــارگاد و  ــه پاس ــدن محوط ــون مان مص
آرامــگاه کــوروش کبیــر از خطــر ســیل 
دانســت. اقــدام موثــر و قابــل ســتایش 
گــروه عمرانــی بنیــاد و همــكاران 
پایــگاه پاســارگاد کــه در جهــت مهــار 
ــر آن  ســیل انجــام شــد و نتیجــه موث
بــه خوبــی در ایــام بارندگیهــای ســیل 
آســا نمایــان گردیــد و شایســته تقدیــر 

ــژه اســت.  و تشــكر وی
ــو  ــدی عض ــی اس ــت عل ــا در نهای ام
و  شــیراز  دانشــگاه  علمــی  هیــات 
سرپرســت کاوش آبراهــه هــای تخــت 
ــال  ــد س ــول چن ــه در ط ــید ک جمش
ــید را  ــای تخت جمش ــته آبراهه ه گذش

بررســی و مطالعــه کــرده اســت، 
توضیحاتــی  ایســنا  خبرنــگار  بــه 
در  باستان شــناس  ایــن  داد.  ارائــه 
پژوهش هــای  بــه  مصاحبــه  ایــن 
ــرای  ــید ب ــده در تخت جمش ــام ش انج

ــه  ــن آبراه ــی ای ــبكه های اصل ش
ــه  ــا بیــان این ک ــد و ب اشــاره می کن
از  جمشــید  تخــت  هــای  آبراهــه 
نخســتین ســازه های ســاخته شــده 
بــوده  باســتانی  محوطــه  ایــن  در 
اســت، می گویــد: ایــن آبراهه هــا از 
ــه نشــان  ــد ک ــت دارن آن جهــت اهمی
هخامنشــی  معمــاران  می دهنــد 
کاخ هایــی  می دانســتند  ابتــدا  از 
کــه ســاخته می شــود کجــا قــرار 
ــد، در واقــع معمــاری و پــالن  می گیرن
کاخ هــا از ابتــدا مشــخص بــود، چــون 
شــبكه آبراهه هــا یــک شــبكه منســجم 
ــه هــم پیوســته اســت کــه عمــده   و ب
آن در دوره هــای ابتدایــی ســاخت ایــن 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــم ب ــه  عظی مجموع
ــا  ــه آبراهه ه ــان این ک ــا بی ــدی ب اس
ــه ایــن شــكل ســاخته  ــا ب از نظــر پهن
ــا به راحتــی شــدیدترین  ــد ت شــده بودن
نــوع بارندگــی را نیــز دفــع کننــد، 
ادامــه مــی دهــد: گاهــی اوقــات 
و  متــر   6 حــدود  آبراهــه  ارتفــاع 
پهنــای آن بیــن 50 تــا 80 ســانتی متر 
متغیــر بــوده اســت، بنابرایــن بــا شــیب 
ــاران،  ــارش ب ــان ب ــده، در زم داده ش
ــی  ــمت خروج ــه س ــا ب ــام آبراهه ه تم
در گوشــه جنــوب شــرقی تختــگاه 
می کننــد،  حرکــت  تخت جمشــید 
ایــن یعنــی هیــچ آبــی در منطقــه 
ــن از  ــه ای ــت، ک ــده اس ــی نمی مان باق
ــاری کاری  ــی معم ــر مهندس ــن نظ ای
ــت. ــوده اس ــده ب ــاب ش ــق و حس دقی

هیــأت  عضــو  ایــن  گفتــه  بــه 
معمــاران  تخت جمشــید  راهبــردی 
در  کــه  می دانســتند  هخامنشــی 
محــدوده  بــاالی 12 و نیــم هكتــار در 
ــزی  ــد چی ــید، بای ــگاه تخت جمش تخت
را ایجــاد کننــد تــا بــا شــیِب مالیمــی 
کــه تقریبــًا یــک درصــد اســت بتواننــد 
آب را بــه ســمت خروجــی کــه گوشــه 
اســت،  تختــگاه  شــرقی  جنــوب 

هدایــت کننــد. .)3(

1-@persepolis_world_herit-
age_site      
2- www.persepolis.info

 3- مشــروح ایــن مصاحبه را مــی توانید 
از طریــق آدرس زیــر مطالعه کنید: 

htpp://www.hamshahrionline.
ir/news
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ــه و در  ــرق صف ــوب ش ــمت جن ــه س ــاران ب ــدن آب ب ــاری ش ج

نهایــت جــاری شــدن آن بــه ســمت خروجــی نهایــی کانــال تخــت گاه

تصویــری از خروجــی آبراهــه هــای تخــت جمشــید کــه در گوشــه 
جنــوب شــرقی تختــگاه قــرار گرفتــه و آب تمامــی شــبكه کانالهــای 
زیــر زمینــی بــه آن منتهــی شــده و از آن جــا بــه ســمت بــرزن جنوبــی 

جــاری مــی شــود
/435888/
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آشــفتگی و ســردرگمی در جســتجوی 
ــگاه  ــمت آرام ــه س ــت ب ــیر حرک مس
پیشــگیری  لــزوم  و  دوم  اردشــیر 
جانــی  احتمالــی  حــوادث  از 
ــه دلیــل حرکــت در  بازدیدکننــدگان ب
دامنــه طبیعــی کــوه، طراحــی و ایجــاد 
مجموعــه  بــا  همخــوان  مســیری 
تخــت جمشــید را بــا دربرداشــتن 
حداقــل دخــل و تصــرف در بســتر 
ــود.  ــی نم ــه الزم م ــی مجموع تاریخ
ــكار  ــه راه ــئله س ــن مس ــون ای پیرام
ارائــه شــد و درنهایــت اســتفاده از 
ــرای  ــور اج ــه منظ ــنگی ب ــح س مصال
ــیر  ــروژه مس ــد. پ ــد گردی ــكان تائی پل
بازدیــد آرامــگاه اردشــیر دوم از اســفند 
نظــارت  و  مدیریــت  بــا  و   1397
ــر  ــی مدی ــد فدای ــر حمی مســتقیم دکت
پایــگاه، مشــاوره واحــد حفاظــت و 

مرمــت پایــگاه و نظــارت دفتــر فنــی 
مرحلــه  در  شــد.  آغــاز  مجموعــه 
ــورت  ــه به ص ــک پل ــدادی ت اول، تع
گرفتــن  نظــر  در  بــا  ناپیوســته 
ــودن از  ــتفاده نم ــی و اس ــتر طبیع بس
توپوگرافــی طبیعــی موجــود در مســیر 
ــه  ــوروز ب ــام ن ــا در ای ــد ت ــرا ش اج
دلیــل تراکــم بــاالی جمعیــت بازدیــد 
کننــده مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. در 
ــدی  ــه رضایت من ــه ب ــا توج ــت ب نهای
ــی  ــوروزی و از طرف ــدگان ن بازدیدکنن
همخــوان شــدن مســیر بــا بســتر 
ــورت  ــد به ص ــیر بازدی ــه، مس مجموع
 98 اردیبهشــت ماه  در  ناپیوســته 
ــه  ــروژه در فاصل تكمیــل شــد. ایــن پ
ــا  ــفند 1397ت ــه )اس ــه ماه ــی س زمان
اردیبهشــت 1398(آغــاز و تكمیــل 

ــد. گردی

ــگاه• ــد•آرام ــیر•بازدی ــکان•مس ــرای•پل اج
ــید ــت•جمش ــیر•دوم•در•تخ اردش

از  کشــور  هــر  فرهنگــي  میــراث 
اساســي تریــن ارکان تحكیــم هویــت، 
ــي  ــاوري مل ــت و خودب ــاد خالقی ایج
اســت. پژوهــش در زمینــه هــاي 
ــدن  ــن ش ــب روش ــف آن موج مختل
ابهامــات تاریخــي، شــناخت ارزش 
هــاي حاصــل از میــراث طوالنــي 
ــناخت ارزش  ــریع در ش ــه و تس جامع
هــاي نهفتــه در میــراث فرهنگــي هــر 

ــود. ــي ش ــور م کش
مناســبت  نیــز  مــوزه  جهانــی  روز 
بین المللــی اســت کــه هــر ســاله 
روز 18 مــی )28 اردیبهشت(توســط 
شــورای بین المللــی مــوزه برگــزار 
ایــن  هــدف  واقــع  در  می شــود. 
اســت کــه مــوزه جایــگاه خــود را بــه 
ــی  ــر خصوص ــاد غی ــک نه ــوان ی عن
ــه  ــردم ب ــوم م ــرای عم ــی ب و دائم
دســت آورد. نهــادی کــه در خدمــت 

ــراث  ــت می ــه اس ــعه جامع و توس

را  بشــریت  ناملمــوس  و  ملمــوس 
ــد و  ــی می کن ــور نگهبان ــر کش در ه
محیطــی را بــرای اهــداف آموزشــی، 
ایجــاد  وقتــی  خــوش  و  مطالعــه 
جهانــی  روز  نتیجــه  در  می کنــد. 
مــوزه امكانــی اســت بــرای بــاال 
بــردن آگاهــی عمومــی در مــورد 
جامعــه  توســعه  در  مــوزه  نقــش 
امــروز، کــه در ســطح بین المللــی 

می کنــد.  ایفــا  نقــش 
ــوزه و  ــی م ــبت روز جهان ــه مناس ب
ــه ای  ــی برنام ــراث فرهنگ ــه می هفت
ــا  ــرای نســل ه ــراث ب ــوان می ــا عن ب
بــا هــدف آشــنایی دانــش آمــوزان بــا 
مباحــث میــراث فرهنگــی و اهمیــت 
ــار تاریخــی  ــت از آث حفاظــت و صیان
فرهنگــی در دبســتان شــهید عمــادی 
پایــگاه میــراث  پاســارگاد توســط 
همــكاری  بــا  پاســارگاد  جهانــی 
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ اداره آم

ــد.  ــزار گردی ــارگاد برگ پاس

زنــگ•میــراث•در•مدرســه•شــهید•
پاســارگاد عمــادی•

کاخ  مرکــزی  تــاالر  در 
صدســتون یــک گل ســتون بســیار 
وجــود  متالشی شــده  امــا  زیبــا 
روزی  به احتمال زیــاد  کــه  دارد 
ســتون های  از  یکــی  زینت بخــش 
برافراشــته کاخ صدســتون بــوده و بار 
تیرهــای اصلــی ایــن کاخ را بــر دوش 
داشــته اســت. ایــن گل ســتون پــس 
از تخریــب کاخ و ســقوط بــه پاییــن، 
آســیب های جــدی دیــده و گذشــت 
زمــان و عوامــل آسیب رســان دیگــر 
ــود.  ــی ش ــود متالش ــده ب ــث ش باع

بنابرایــن پــس از بررســی های گــروه 
حفاظــت و مرمــت مجموعــه میــراث 
جهانــی تخــت جمشــید در نیمــه 
دوم ســال 1396، مشــخص شــد 
بســیاری از قطعــات ایــن گل ســتون 
به طــور پراکنــده در اطــراف و در 
زیرخاک هــای اطــراف گل ســتون 
ــی  ــود تمام ــاز ب ــذا نی ــرار دارد، ل ق
ــران  ــود توســط مرمتگ ــات موج قطع
باتجربــه پــاره یابــی شــود. پــس 
ــی  ــی و بررس ــاره یاب ــات پ از عملی
ــر 620  ــغ  ب ــته بال ــات شکس قطع

ــمارش  ــک ش ــزرگ و کوچ ــه ب قطع
ــی  ــد وصال ــی نیازمن ــه همگ ــد ک ش
ــی  ــن وصال ــن در حی ــد. همچنی بودن
ــه  ــز ک ــی نی ــد، قطعات ــخص ش مش
ــم  ــد از ه ــتند، بای ــرک هس دارای ت
ــت  ــی مرم ــکل اصول ــه  ش ــدا و ب ج
ازایــن رو تعــداد قطعــات  شــوند. 
شکســته گل ســتون بــه بیــش از 
ــه  ــه ب ــا توج ــید. ب ــه رس 750 قطع
ــی  ــی و مرمت ــات حفاظت ــه اقدام اینک

ایــن گل ســتون بســیار دشــوار بــود، 
تریــن  باتجربــه  از  یکــی  بــه  کار 
اســتادکاران تخــت جمشــید ســپرده 
ــت  ــروه حفاظ ــر گ ــر نظ ــا زی ــد ت ش
ــاز  ــی آغ ــات ابتدای ــت، اقدام و مرم
شــود. بــرای حفاظــت و مرمــت 
ــان در  ــاه زم ــتون 6 م ــنگ گل س س
نظــر گرفتــه شــد تــا یــک اســتادکار 
ــی  ــر فن ــراه 2 کارگ ــه هم ــه ب باتجرب
و همــکاری یــک کارشــناس مرمــت، 

شــده  شکســته  قطعــات 
ــد. کارگاه  ــت کن ــی و مرم را وصال

وصالــی گل ســتون کار خــود را آغــاز 
کــرد و بــه مــرور،کارگاه وصالــی 
ــل  ــی تبدی ــک کارگاه آموزش ــه ی ب
ــکان  ــن ام ــرق ای ــن ط ــت. بدی گش
ــتری از  ــراد بیش ــا اف ــد ت ــم ش فراه
مرمتگــران جــوان بــا حضــور در 
ــای الزم را  ــی، آموزش ه کارگاه وصال
در حیــن کار فــرا گیرنــد، دلیلــی کــه 
باعــث طوالنــی شــدن زمــان مرمــت 

ــد.  ــتون ش ــی گل س و وصال
ــات گل  ــدد قطع ــه تع ــه ب ــا توج ب
ــی  ــت، وصال ــوان گف ــی ت ــتون م س
در  شکســته  قطعــه  تعــداد  ایــن 
ــید  ــت جمش ــای تخ ــخ مرمت ه تاری
بی ســابقه اســت. از ســویی همزمــان، 
ــر  ــوان مرمتگ ــروی ج ــوزش 4 نی آم
در ایــن کارگاه انجــام شــد، کــه خــود 
ــی و  ــه وصال ــش و تجرب ــال دان انتق
حفاظــت ســنگ را از اســتادکاران 
تجربــی بــه نیروهــای جــوان بــه 
نیــز  هم اکنــون  داشــت.  دنبــال 
ــتون  ــت گل س ــی مرم ــل نهای مراح

ــت. ــام اس ــال انج در ح
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نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب 
و  بزرگتریــن  از  یكــی  تهــران 
فرهنگــی  رویدادهــای  مهمتریــن 
ایــران اســت کــه همــه ســاله در 
ــی  ــزار م ــت برگ ــاه اردیبهش ــه م نیم
گــردد. نخســتین دوره ایــن نمایشــگاه 
ــان،  ــا 22 آب ــال 1366 و از 13 ت در س
در محــل دائمــی نمایشــگاههای بیــن 
ــداد  ــد. تع ــام ش ــران انج ــی ته الملل
ــه  ــی ب ــر خارج ــور و 196 ناش 32 کش
همــراه 200 ناشــر داخلــی در ایــن 
ــس از  ــد. پ ــرکت کردن ــگاه ش نمایش
آن و از ســال 1386 نمایشــگاه کتــاب 
در مصــالی امــام خمینــی )ره( تهــران 
ــاد( برگــزار گردیــد  )در محلــه عباس آب
و در ســال 1395)بیســت و نهمیــن 
ــه  ــزاری نمایشــگاه ب دوره( محــل برگ
ــاب  ــهر آفت ــگاهی ش ــه نمایش مجموع
در جنــوب شــهر تهــران تغییــر یافــت. 
کتــاب  نمایشــگاه  دوره  ســی امین 
در ســال 1396 در نمایشــگاه شــهر 
آفتــاب برگــزار شــد امــا در ســال 
ــه  ــاره ب ــاب دوب ــگاه کت 1397 نمایش
ــر مــكان  مصــالی امــام خمینــی تغیی
یافــت. ســی و دومیــن نمایشــگاه 
ــال  ــران در س ــاب ته ــی کت ــن الملل بی
1398 نیــز در حالــی در مصــالی امــام 
خمینــی آغــاز گردیــد کــه بــه منظــور 
ــن  ــزاری ای ــل برگ ــری از تداخ جلوگی

ــان،  ــارک رمض ــاه مب ــا م ــگاه ب نمایش
تاریــخ برگــزاری ایــن نمایشــگاه کمــی 
زودتــر از موعــد همیشــگی و از تاریــخ 
ــن  ــاه تعیی ــت 14 اردیبهشــت م 4 لغای
ــگاه،  ــن دوره نمایش ــعار ای ــد. ش گردی
نــام  اســت«  توانســتن  »خوانــدن 
گرفــت.3400 ناشــر داخلــی و خارجــی 
در ایــن نمایشــگاه شــرکت کردنــد. در 
ــر  ــی 2559 ناش ــران داخل ــش ناش بخ
ــان  ــن می ــه از ای ــتند ک ــرکت داش ش

1500 ناشــر در بخــش عمومــی، 350 
ــر  ــودک، 500 ناش ــش ک ــر در بخ ناش
ــر در  ــگاهی، 109 ناش ــش دانش در بخ
بخــش آموزشــی و 100 ناشــر نیــز در 
بخــش دیجیتــال فعالیــت مــی کردنــد. 
همچنیــن 800 ناشــر خارجــی در ایــن 
تهــران  کتــاب  نمایشــگاه  از  دوره 
ــر  ــامل 150 ناش ــه ش شــرکت کردندک
عــرب و650 ناشــر التیــن بــود. حــدود 
ــش  ــاب در بخ ــوان کت ــزار عن 138 ه

خارجــی ارائــه گردیــد. در مجمــوع، 
ــده در  ــرکت کنن ــورهای ش ــداد کش تع
ایــن نمایشــگاه، 30 کشــور بــرآورد 
گردیــد. از بیــن کتابهــای عرضــه شــده 
ــوان  ــزار عن ــگاه، 41 ه ــن نمایش در ای
ــه چــاپ ســال هــای 2016  ــوط ب مرب

ــود.  ــا 2019 ب ت
پروفســور  تخصصــی  کتابخانــه 
جمشــید(  شــهبازی)تخت  شــاپور 
ــن  ــی و دومی ــور در س ــا حض ــز ب نی
کتــاب  الملــی  بیــن  نمایشــگاه 
 100.000.000 بودجــه  و  تهــران 
ریالــی کــه بــا مســاعدت و همــكاری 
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت 
فدایــی  حمیــد  دکتــر  جمشــید، 
قــرار  کتابخانــه  ایــن  اختیــار  در 
ــام در  ــت ن ــا ثب ــت ب ــت، توانس گرف
ــن  ــازمانی ای ــن س ــت ب بخــش دریاف
ــال  ــغ 25.000.000ری نمایشــگاه، مبل
نیــز مــازاد بــر ایــن بودجــه بــن 
دریافــت  کتــاب  خریــد  ســازمانی 
کنــد و در مجمــوع بــا در اختیــار 
ــال  ــغ 125.000.000 ری ــتن مبل داش
و ماموریــت ســه روزه تعــداد بیــش از 
ــی  ــی فارس ــاب تخصص ــد کت 200جل
آرشــیو  زبــان جهــت  انگلیســی  و 
ــه تخصصــی تخــت جمشــید  کتابخان

خریــداری کنــد. 

ــی• ــن•الملل ــگاه•بی ــن•نمایش ــی•و•دومی س
ــران• ــاب•ته کت

خریــد بیــش از 200 جلــد کتــب تخصصــی، توســط کتابخانــه 
تخصصــی زنــده یاد شــاپور شــهبازی

برنامــه ریــزی، ثبــت نــام، آمــوزش و 
ــاری  ــان افتخ ــور راهنمای ــوه حض نح
ــتم  ــش رس ــید و نق ــت جمش در تخ
بــه  اطــالع رســانی  بــه منظــور 
ــوروزی، هــر ســال قبــل  مســافران ن
از ایــام نــوروز و در اســفند مــاه آغــاز 
ــز  ــاه 1397 نی ــفند م ــردد. اس ــی گ م
چــون ســالیان قبــل، برنامــه ریــزی و 
هماهنگــی جهــت حضــور راهنمایــان 

ــوان  ــا فراخ ــد. ب ــام ش ــاری انج افتخ
نفــر  تعــداد 200  صــورت گرفتــه 
از متقاضیــان عالقــه منــد، بــرای 
شــرکت در کالســهای آموزشــی کــه 
بــه منظــور بــاال بــردن ســطح علمــی 
ایشــان برگــزار مــی شــود، ثبــت نــام 
کردنــد. دوره آموزشــی امســال بــا 
ــب  ــات و در قال ــی در موضوع تغییرات
کارگاه ســه روزه آموزشــی بــا حضــور 

اســاتید مجــرب، در قالــب کارگاههای 
ــتان  ــد، باس ــت بازدی ــی مدیری آموزش
و  حفاظــت  و  معمــاری  شــناختی، 
ــه  ــی ک ــد. تغییرات ــام ش ــت انج مرم
ــت. ــال داش ــه دنب ــی را ب ــج مثبت نتای
پــس از برگــزاری کارگاههــا، آزمــون 
ــی  ــش و توانای ــنجش دان ــی س نهای
ــد و در  ــزار ش ــدگان برگ ــرکت کنن ش
نهایــت تعــداد 100 نفــر از متقاضیــان 
عالقــه منــد در آزمــون پذیرفتــه 
شــدند. برنامــه ریــزی نحــوه حضــور 

ــد  ــام ش ــاری انج ــان افتخ راهنمای
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــان ب و راهنمای
ــه  ــی ک ــته اول راهنمایان ــدند: دس ش
بــه صــورت ثابــت در کاخهــا مســتقر 
در  مــردم  پاســخگوی ســواالت  و 
خصــوص همــان کاخ بودنــد و دســته 
دوم راهنمایــان گــردان کــه در یــک 
ــدت  ــی م ــخص و در ط ــیر مش مس
ــدگان را  ــخص، بازدیدکنن ــان مش زم
در مجموعــه تخــت جمشــید و نقــش 

ــد. ــی کردن ــتم راهنمائ رس

راهنمایــان•افتخــاری•نــوروز•98
          معصومه عرب پور
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مراســم گرامیداشــت روز جهانــی 
صنایــع دســتی بــا همــت اداره میــراث 
و  مرودشــت  شهرســتان  فرهنگــی 
ــس  ــی ریی ــن مرادن ــور بهم ــا حض ب
شهرســتان  فرهنگــی  میــراث  اداره 
مرودشــت، حمیــد فدایــی مدیــر پایگاه 
جمشــید،  تخــت  جهانــی  میــراث 
و  توســعه  بانــک  رییــس  قنبــری 
تعــاون، یوســفی واحــد حمایــت از 
 50 حــدود  و  کارآفرینــی  اشــتغال 
ــتی و  ــع دس ــدان صنای ــن از هنرمن ت
صنعتگــر حــوزه شهرســتان مرودشــت 
ــفالگری،  ــت، س ــای منب ــته ه در رش
ــه  ــت بافت ــفال، دس ــی روی س طراح
داری،  غیــر  و  داری  ســنتی  هــای 
ســنگ تراشــی، گوهــر تراشــی، طــال 
ســازی، قلــم زنــی، مینیاتــور و تذهیــب 

ــد. ــزار ش برگ
مردانــی  بهمــن  مراســم  ایــن  در 
ــن،  ــه مدعوی ــامدگویی ب ــن خوش ضم
هنرمنــدان صنایــع دســتی شهرســتان 
مرودشــت را ســرمایه میــراث فرهنگی 
دانســت و گفــت: اهــداف ســازمان مــا 
ــن اســت  ــتی ای ــع دس ــوزه صنای در ح
هنرمنــدان  ایــن  بــا  بتوانیــم  کــه 
ــا  ــیم ت ــته باش ــتقیم داش ــاط مس ارتب
یــک رونــق اقتصــادی در ایــن حــوزه 

ــم . ــود آوری ــه وج ب
همچنیــن مــا بــا برگــزاری کالس هــا 
و کارگاه هــای آموزشــی در ســطح 
شهرســتان، بازاریابــی صنایــع دســتی، 
ــوزه  ــه در ح ــگاه چ ــرکت در نمایش ش
ــا  ــی توانســتیم ت شهرســتان و چــه مل
ــه  ــدان را ب ــن هنرمن ــدودی کار ای ح

ــم. ــی کنی ــه معرف جامع
در ادامــه حمیــد فدایــی مدیــر پایــگاه 

میــراث جهانــی تخــت جمشــید ضمــن 
تبریــک ایــن روز بــه هنرمنــدان گفت: 
ایــن واقعــه نمــاد ایــن اســت کــه مــا 
ایــن روز را فرامــوش نكنیــم کــه چــه 
مــا  در جامعــه  بزرگــی  هنرمنــدان 

ــد. ــود دارن وج
ــه  ــی ک ــا حمایت ــاید ب ــزود: ش وی اف
ــق  ــی مــا رون ــه اقتصــاد محل ــد ب بتوان
امــا  دهــد فاصلــه زیــادی داریــم 
میــراث  از  حفاظــت  بــا  توانســتیم 

جهانــی تخت جمشــید بســتر مناســبی 
ــم  ــل عظی ــه خی ــم ک ــم کنی را فراه
ــتان حضــور  ــن شهرس ــگر در ای گردش
ــز  ــئله حای ــن مس ــد و ای ــته باش داش
ــرد  ــد ک ــان تًاکی ــت. ایش ــت اس اهمی
ــی  ــی و کیف ــای کم ــا ارتق ــد ب ــا بای م
ــگر را  ــم گردش ــتی بتوانی ــع دس صنای
بــه خریــد آن ترغیــب کنیــم و کار 
ــن  ــه ای ــم، ک ــق دهی اقتصــادی را رون
ــزی دارد و  ــه ری ــه برنام ــاز ب ــر نی ام

ــد. ــی طلب ــدان را م ــت هنرمن هم
ــه داد: ضــروری اســت در  ــی ادام فدای
کنــار جاذبــه هــای تاریخــی و طبیعــی 
ــع  ــای صنای ــه ه ــه جاذب ــتان ب شهرس
ــد  ــه گذشــته پیون دســتی کــه مــا را ب
ــتی  ــع دس ــم. صنای ــد بپردازی ــی زن م
فصــل مشــترکی از گذشــته اســت کــه 
تــا بــه امــروز تــداوم دارد، بــه همیــن 
دلیــل نبایــد ایــن روز را فرامــوش 
کنیــم. در غیــر ایــن صــورت مــا یــک 
مجموعــه خالــی از روح را خواهیــم 
داشــت.قنبری و یوســفی نیــز در مــورد 
تســهیالتی کــه مــی تــوان در اختیــار 
ــدون  ــا ب ــرار داد ت ــدان ق ــن هنرمن ای
دغدغــه مالــی بتواننــد کار تولیــد خــود 
را ادامــه و بــه فــروش برســانند ســخن 

ــد. گفتن
همچنیــن محمــد جــواد اوالد حســین 
مدیــر داخلــی پایــگاه، حمایــت کامــل 
تخــت  جهانــی  میــراث  مجموعــه 
جمشــید را بــرای برگــزاری نمایشــگاه 
صنایــع دســتی در حــوزه شهرســتان و 
ــدان  ــن هنرمن ــق اقتصــادی کار ای رون
اعــالم کــرد و گفــت: مــا در حمایــت 
ــچ  ــع دســتی از هی ــدان صنای از هنرمن
ــا  ــرد ت ــم ک ــذار نخواهی تالشــی فروگ
بتوانیــم کار ایــن هنرمنــدان را بــه 
ــان  ــی نش ــن الملل ــی و بی ــه مل جامع

ــم. دهی
ــم  ــن مراس ــای ای ــه ه ــر برنام از دیگ
ــتی  ــع دس ــگاه صنای ــد از نمایش بازدی
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــدان بودک ــن هنرمن ای

ــد. ــرو ش ــئولین روب مس
اهــدای  و  پذیرایــی  بــا  پایــان  در 
هدایایــی از هنرمنــدان صنایــع دســتی 

ــد. ــل گردی تجلی

مراسم گرامیداشت 

روز•صنایع•دستی•

ســجاد طهماســبی سرپرســت 
میــراث  مجموعــه  فنــی  دفتــر 
ــا اشــاره  ــی تخــت جمشــید ب جهان
بــه ایــن موضــوع کــه ایــن پــروژه 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاز اول ب در ف
ــده،  ــاز ش ــال آغ ــون ری 700 میلی
ــل کشــی  افــزود: طــول مســیر کاب
ــا 500  ــی تقریب ــه تاریخ ــا محوط ت
ــالش  ــا ت ــه ب ــد ک ــی باش ــر م مت
و  کارشناســان  روزی  شــبانه 
تكنســین هــای دفتــر فنــی پایــگاه 
ایــن پــروژه در کمتــر از 30 روز بــه 

ــید. ــرداری رس ــره ب به
ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط وی در پای

ــردازی  ــروژه نورپ ــاز دوم پ در ف
اضطــراری شــب، محوطــه تاریخــی 
تامیــن  در مرحلــه  آجــری  تــل 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــار ق اعتب
ــه در  ــت ک ــی اس ــری بنای ــل آج ت
ــع  ــید واق ــری تخت جمش 4 کیلومت
باستان شناســان  اســت.  شــده 
آجــری،  تــل  کــه  دریافتنــد 
و  از دوران هخامنشــیان  دروازه ای 
احتمــاال متعلــق بــه زمان کــوروش 
بــزرگ اســت کــه در ســاخت آن از 
هنــر و فرهنــگ بابلــی هم اســتفاده 

شــده  اســت.

سجاد طهماسبی تشریح کرد:

••محوطه•تاریخی•تل•آجری•پس•از•چندین•سال•برق•دار•شد
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آماده•سازی•محوطه•میراث•جهانی•پارسه•و•پاسارگاد
••استقبال•از•نوروز•98

پاکسازی شیشه های محوطه استیج بندی در محوطه

تعمیر پشت بام موزه

تعمیرات سرویس بهداشتی پارکینگ
ساماندهی اتاقک نگهبانی قدیم درب پردیس

جابجایی فنس برزن جنوبی بهسازی کف پوش های مسیر بازدید گننده

گل کاری نوروز 98

آماده سازی در نقش رستم

آماده سازی در نقش رستم

آماده سازی در نقش رستم
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آماده•سازی•محوطه•میراث•جهانی•پارسه•و•پاسارگاد
••استقبال•از•نوروز•98

تسطیح شن در محوطه تخت جمشید
ساماندهی برزن جنوبی

جابجایی اتاق نگهبانی در حفاری

بسته بندی اقالم اهدایی بانک آینده

نقاشی و رنگ آمیزی در تخت جمشید

جابجایی فنس برزن جنوبی

ساماندهی مسیر ورودی در پاسارگاد
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و  هــا  مــوزه  آموزشــی  کارگاه 
موقعیــت،  گلســتان:  کاخ  آرشــیوهای 
ــم اندازهای  ــش و چش ــای پژوه راهبرده
 20 و   19 بین الملــل  همكاری هــای 
همــكاری  بــا   ،1398 مــاه  فروردیــن 
بنیــاد )        (آلمــان و بــه میزبانــی 
ــل  ــد. از دالی ــزار گردی ــتان برگ کاخ گلس
ــد کاخ گلســتان  مهمــی کــه باعــث گردی
ایــن  برگــزاری  محــل  عنــوان  بــه 
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ کارگاه آموزش
کاخ  مجموعــه  و  کلكســیون  اهمیــت 
ــی  ــش دسترس ــه افزای ــاز ب ــتان و نی گلس
بــه کلكســیون هــای مختلــف بــرای 
پژوهشــگران و محققــان عنــوان گردیــد. 
شــامل:  ارزشــمندی  تاریخــی  آثــار 
ــای  ــناد، عكس ه ــی، اس ــخه های خط نس
ــه  ــری ک ــار هن ــی ها و آث ــی، نقاش تاریخ
 -  1925( قاجــار  دوره  بــه  اکثرشــان 
ــوزه  ــد در م ــده ان ــبت داده ش 1796( نس
ــی  ــداری م ــتان نگه ــیو کاخ گلس و آرش
شــرکت  کــه  کارگاه  ایــن  شــوند.در 

ــناد  ــز اس ــه و مرک ــی از کتابخان کنندگان
ــید،  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می پای
ایــران، مجلــس  ملــی  اســناد  مراکــز 
ــه،  ــور خارج ــالمی، وزارت ام ــورای اس ش
ــه، پژوهشــكده حفاظــت  ــوزه آبگین کاخ م
داشــتند،  حضــور  آن  در  و...  مرمــت  و 
»آرشــیو  ماننــد  تخصصــی  پنل هــای 
ــخ  ــه نس ــار«، »کتابخان ــناد دوره قاج اس
نگاتیوهــای  و  »آلبوم هــا  خطــی«، 
شیشــه ای کاخ گلســتان، حافظــه بصــری 
دوره ی قاجــار«، »هنــر، نقاشــی و صنایــع 
دســتی در گنجینه هــای کاخ گلســتان« 
موضوعاتــی  همچنیــن  شــدند.  ارائــه 
بانكهــای  در  رایــت  کپــی  قبیــل:  از 
ــبكه داده  ــكیل ش ــث تش ــی، بح اطالعات
و یكپارچــه ســازی اطالعــات موجــود 
و ارائــه راهــكار بــه منظــور مســتدل 
بیــن  و محكمتــر شــدن همكاریهــای 
ــن  ــد. ای ــته ش ــث گذاش ــه بح ــی ب الملل
مفــاد  اجــرای  از  گام  نخســتین  کارگاه 
بــرای  کــه  اســت  ای  نامــه  تفاهــم 

همــكاری هــای مشــترک بیــن ایــن 
ســازمان  معاونــت  و  آلمانــی  موسســه 
میــراث فرهنگــی در ســال 2017 امضــاء 
شــده اســت. هــدف و رســالت بنیــاد 
پژوهشــی آلمــان کمــک بــه انجــام طــرح 
هــای پژوهشــی مرتبــط بــا هنــر و علــوم 
ــانی  ــر دنیاست.کارشناس ــانی در سراس انس
مدیــر   - اشــنایدر«  »یــورگ  چــون 
ــان -،  ــات آلم ــاد تحقیق ــل بنی ــن المل بی
»کریســتین  و  دیتربینــرت«  »هانــس 
 ،» DFG « ــاد ــان بنی ــول« از کارشناس ن
»کریســتف ورنــر« از دانشــگاه ماربــورگ، 
دانشــگاه  از  هوفمــان«  »بیرگیــت 
ــیخ الحكمایی«  ــن ش ــرگ، »عمادالدی بمب
دانشــگاه  باستان شناســی  مؤسســه  از 
کــورن«،  لورنــز  »پروفســور  تهــران، 
»ایلســه اســتارکنبوم« از دانشــگاه ســنت 
ــگاه  ــی« از دانش ــا کولین ــدروز، »کلودی ان
ــه  ــر« از کتابخان ــا واخت ــورگ، »مری هامب
دولتــی مونیــخ و »کریســتف راوخ« از 
کتابخانــه دولتــی برلیــن، »مارلــو بولنــز« 
آلمــان،  فــدرال  آرشــیوهای  مرکــز  از 

دانشــگاه ویــن  از  ریتــر«  »مارکــوس 
اتریــش، »الهــه هلبیــگ« از دانشــگاه 
زوریــخ، »اکــرم علی بابایــی« مســئول 
مرکــز آرشــیو کاخ گلســتان، »محمــد 
ســتاری« از دانشــگاه تهــران، »هلــن 
اســدیان« امیــن امــوال و مســئول مرکــز 
اســناد تصویــری کاخ گلســتان، »ارنســت 
هایدلبــرگ،  دانشــگاه  از  پرنیــكا« 
ــووش  ــگاه اوت ــانتو« از دانش ــوان س »ای
»آندریــاس  و  بوداپســت  در  لودرنــاد 
درکســلر« از کتابخانــه دانشــگاه بمبــرگ 
ــده  ــام ش ــات انج ــی از اقدام گزارش های
در مراکــز تحــت نظــارت خــود ارائــه 
روزه  دو  کارگاه  ایــن  پایــان  دادنــد.در 
بــا بیــان ایــن نكتــه کــه چالشــها و 
ــده  ــد نظــر مشــخص گردی ــای م فرصته

DFG کارشناســان  و  مهمانــان  و 
شــناختند،  را  فرصتهــا  و  نیازهــا  ایــن 
ــده  ــه در آین ــد ک ــدواری گردی ــراز امی اب
بــه  تعامــل  ایــن همــكاری و  مســیر 
ــرده  ــدا ک ــه پی ــر ادام ــن ت ــكلی روش ش

گــردد. حاصــل  خوبــی  نتایــج  و 

کارگاه•پژوهشی•و•آموزشــی•»موزه•ها•و•آرشیوهای•کاخ•گلستان«
بردبار مهرناز   

DFG
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ــوم(  ــا )ایك ــی موزه ه ــه بین الملل کمیت
در ســال 1977 روز 18 مــاه مــی 
میــالدی برابــر بــا 28 اردیبهشــت ماه 
را روز جهانــی موزه هــا نامگــذاری 
کــرد و قــرار شــد از آن بــه بعــد هــر 
ــوان  ــی خــاص را به عن ســال، مفهوم
ــا  ــد ت ــرار ده ــی ق ــعاری بین الملل ش
در  نگارخانه هــا  و  موزه هــا  همــه  
ــعار، در آن  ــن ش ــاس ای ــان براس جه
ــعار امســال  ــد. ش ــت کنن ــال فعالی س
ایكــوم« مــوزه هــا بــه عنــوان کانــون 
هــای فرهنگــی، نگهــدار ســنت هــا 

ــت. ــده« لقــب گرف ــرای آین ب
 براســاس تعریــف ایكــوم، مــوزه 
نگهــداری،  گــردآوری،  مــكان 

نمایــش  بــه  و  بررســی  مطالعــه، 
فرهنگــی  نعمت هــای  گذاشــتن 
یــا طبیعــی بــه منظــور آمــوزش، 
ایــن  بــه  دادن  ارزش  و  پژوهــش 
ــا  ــردن از آنه ــذت ب ــا و ل مجموعه ه

اســت. 
در مراســمی کــه بــه همیــن مناســبت 
ــات ورودی  ــالن اجتماع ــل س در مح
تخــت  جهانــی  میــراث  پایــگاه 
جمشــید و بــا حضــور مدیــران و 
میــراث  اداره  و  پایــگاه  مســئوالن 
ــد،  ــزار گردی فرهنگــی مرودشــت برگ
مرمــت،  و  حفاظــت  گروههــای 
ــی  ــی و عمران ــی و فن ــتان شناس باس
تخــت  جهانــی  میــراث  پایــگاه 

و  دســتاوردها  ارائــه  بــه  جمشــید 
پــروژه هــای صــورت گرفتــه در ســال 

1397پرداختنــد. 
بــا  از آن و طــی مراســمی  پــس 
از  تجلیــل  تقدیــر،  لــوح  اهــدای 
ــوروز 1398و  ــاری ن ــان افتخ راهنمای
پرســنل  و  کارمنــدان  از  تقدیــر 
زحمــت کــش یــگان حفاظــت پایــگاه 
جمشــید  تخــت  جهانــی  میــراث 
افتتاحیــه  مراســم  گردیــد.  انجــام 
دســتاوردهای پایــگاه میــراث جهانــی 
رســتم  نقــش  و  جمشــید  تخــت 
بخــش دیگــری از برنامــه هــای ایــن 
ــه  ــه مــدت یــک هفت ــود کــه ب روز ب
گیــت خروجــی  در محــل ســالن 

تخــت  جهانــی  میــراث  پایــگاه 
جمشــید ادامــه داشــت.

 آغــاز بــه کار کارگاه باســتان شناســی 
نمایشــگاه  نوجــوان،  و  کــودک 
ســفالهای پیــش از تاریــخ دشــت 
مرودشــت و کارگاه ســفالگری بــا 
پایــگاه  ســفال  بانــک  همــكاری 
میــراث جهانــی تخــت جمشــید و 
ــایل کشــف و  ــزار و وس نمایشــگاه اب
ضبــط شــده از حفــاران و ســوداگران 
غیــر مجــاز کــه جهــت کشــف 
اشــیاء و آثــار تاریخــی و باســتانی 
ــود و  ــده ب ــتفاده ش ــال 97 اس در س
شــامل فلزیــاب، امــواج ســنج و ادوات 
ــه  ــود، ب ــن ب ــق زمی ــاری در عم حف
ــه  ــر برنام ــه از دیگ ــک هفت ــدت ی م
هــای جنبــی مراســم روز جهانــی 
ــی در  ــراث فرهنگ ــه می ــوزه و هفت م
مجموعــه میــراث جهانــی تخــت 
اســتقبال  بــا  کــه  بــود  جمشــید 
مجموعــه  ایــن  بازدیدکننــدگان 

ــد.   ــرو گردی ــی روب جهان

مراســم•تقدیر•از•خادمان•نوروز•1398•در•روز•جهانی•موزه•ها•در•تخت•جمشــید

بــا توجــه بــه نمودارهــای ارائــه شــده 
بازدیدکننــدگان  از  نیمــی  تقریبــًا 
ــارگاد  ــی پاس ــراث جهان ــه می مجموع
در طــول ســال، در ایــام نــوروز از 
در  کننــد.  مــی  بازدیــد  مجموعــه 

نفــر   111639 تعــداد   1398 نــوروز 
بازدیــد  مجموعــه  از  بازدیدکننــده 
ــد  ــداد 2/4 درص ــن تع ــد. ای ــوده ان نم
ــر  ــد. پ ــی باش ــد م ــار کل بازدی از آم
فروردیــن  روز، چهــارم  بازدیدتریــن 

ــداد 18027  ــه تع ــد ک ــی باش ــاه م م
ــم  ــته اســت. ک ــده داش ــر بازدیدکنن نف
بازدیدتریــن روز نیــز ششــم فروردیــن 
مــاه، بــا تعــداد 2274 نفــر بازدیدکننــده 

ــت. اس
در  نــوروزی  بازدیدکننــدگان  تعــداد 
ــال 1397  ــه س ــبت ب ــال 1398 نس س
کاهــش  درصــد   42/8 میــزان  بــه 
داشــته اســت. قابــل ذکــر اســت 
دلیــل  بــه   1398 ســال  نــوروز  در 
بارندگــی هــای ســیل آســا در کل 

شــیراز  خصــوص  بــه  و  کشــور 
و دیگــر شهرســتان هــای فــارس 
ششــم  و  پنجــم  هــای  تاریــخ  در 
ــدگان  ــداد بازدیدکنن ــاه تع ــن م فروردی
ــت. از عوامــل  ــه شــدت کاهــش یاف ب
ــش  ــده کاه ــان دهن ــه نش ــری ک دیگ
ــه  43 درصــدی بازدیدکننــده نســبت ب
ــداد  ــت تع ــدم ثب ــل اســت ع ســال قب
بازدیدکننــدگان رایــگان شــامل مــردم 

ــت. ــه اس ــی منطق ــی و محل بوم

98 • ز و نور ن• ا گردشــگر ید• د ز با • ر ما آ ــل• تحلی

د گا ر سا پا • ر د پیشــین• ی• ها ل• ســا • به نســبت• •

     فرزانه گرامی
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پیشــنهاد شــورای  در ســال 1982، 
محوطه هــا  و  ابنیــه  بین المللــی 
)ایكومــوس( مبنــی بــر اختصــاص 
»روز  به عنــوان  آوریــل   18 روز 
محوطه هــای  و  بناهــا  بین المللــی 
ــورد  ــكو م ــوی یونس ــی« از س تاریخ
ایكومــوس  گرفــت.  قــرار  تاییــد 
هــر ســال موضوعــی را بــه ایــن 
شــعار  می کنــد.  اعــالم  مناســبت 
بیــن  ســال  ایكومــوس«  امســال 
المللــی مناظــر روســتایی« اســت. 

بــاال بــردن آگاهــی و آمــوزش عمومی 
ــی و درک  ــراث جهان ــوص می در خص
بهتــر حفاظــت و حراســت از آثارمیراث 
توجــه  بــردن  بــاال  و  فرهنگــی 
ــری  ــیب پذی ــه آس ــبت ب ــی نس عموم
عمــده  دالیــل  از  جهانــی  میــراث 
ــوان روز ــه عن ــن روز، ب ــذاری ای نامگ

ــی بناهــا و محوطــه هــای   بیــن الملل
تاریخــی اســت. همــه ســاله و بــه 
ــراث  ــای می ــبت پایگاهه ــن مناس همی

ــمی  ــور مراس ــر کش ــی در سراس جهان
ــش  ــطح دان ــای س ــدف ارتق ــا ه را ب
ــه  ــب برنام ــی، در قال ــی عموم و آگاه
ــس  ــی، کنفران ــف فرهنگ ــای مختل ه
ــزار  ــی برگ ــای آموزش ــا و کارگاهه ه
مــی کننــد. مجموعــه میــراث جهانــی 
ــتا در  ــن راس ــید در همی ــت جمش تخ
ــمی را  ــن 1398، مراس روز 29 فروردی
در گرمــی داشــت روز جهانــی بناهــا و 
محوطــه هــای تاریخــی در مجموعــه 
میــراث جهانــی تخــت جمشــید و 
رســتم  نقــش  تاریخــی  محوطــه 
برگــزار کــرد. نمایشــگاه دســتاوردهای 
مناظــر  از  نقاشــی  رســتم،  نقــش 
ــش  ــی نق ــه تاریخ ــتایی و محوط روس
ــنگ و  ــگاه س ــی نمایش ــتم و برپای رس
ــتاهای  ــتفاده در روس ــورد اس ــفال م س

ــه  اطــراف شهرســتان مرودشــت ب
همــراه اجــرای موســیقی زنــده ســنتی 
ســاز و نقــاره) موســیقی ســنتی مــردم 
شهرســتان مرودشــت و روســتاهای 
ــن  ــه برنامــه هــای ای اطــراف( از جمل
ــه  ــان مجموع ــد کارکن ــود. بازدی روز ب
تاریخــی تخــت جمشــید، نقش رســتم 
و اداره میــراث فرهنگــی مرودشــت 
اقامتــگاه  و  تاریخــی  مجموعــه  از 
ــاد  ــین آب ــتای حس ــردی روس ــوم گ ب
نقش-رســتم و اهــدای شــاخه گل 
ــه  ــی مجموع ــگران خارج ــه گردش ب
جمشــید  تخــت  جهانــی  میــراث 
ــی  ــه های ــر از برنام ــی دیگ ــز بخش نی
و  بناهــا  بــود کــه در روز جهانــی 
محوطــه هــای تاریخــی انجــام شــد.   

مراسم بزرگداشت 

روزجهانی•بناها•و•محوطه•های•تاریخی

هــای  مرمــت  اجــرای  ادامــه  در 
اضطــرای آرامــگاه خشایارشــا، مرمــت 
آتشــدان در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــاران  ــوذ آب ب ــه نف ــن بخــش ک در ای
در تــرک هــا و رشــد گیاهــان آســیب 
شــدیدی را ایجــاد کــرده و باعــث 
ــنگ  ــزرگ س ــات ب ــدن قطع ــدا ش ج
از بدنــه شــده بــود، مرمــت بــه روش 

وصالــی انجــام گرفــت. بدیــن شــكل 
ــات، برداشــته شــده و پــس  کــه قطع
از پاکســازی توأمــان قطعــات و بدنــه 
ــان،  ــه گیاه ــاک و ریش ــوب، خ از رس
بــا اســتفاده از چســب در جــای اصلــی 
ــه آخــر  ــه و در مرحل ــرار گرفت خــود ق
ــی  ــک بندکش ــالت آه ــیله م ــه وس ب

شــدند.

شاه• آرامگاه•خشایار• آتشدان• اظطراری• مرمت•

گذشــت زمــان و نفــوذ رطوبــت در 
ــوزه،  ــوار م ــای دی ــاودان ه ــی ن نزدیك
ــطوح  ــدود در س ــی ان ــرک و ریختگ ت
دیــوار را باعــث شــده بــود. بدیــن 
ــا  ــازی و زیب ــدف بهس ــا ه ــور و ب منظ
ــی  ــر فن ــوزه، دفت ــاختمان م ــازی س س
پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید 
بــه  اقــدام   1397 مــاه  اســفند  در 
ــرد.  ــوزه ک ــوار م ــودن دی ــگل نم کاه
ــوزه  ــای م ــواره ه ــی دی ــش قبل پوش
انــدود ســیمانی بــه رنــگ خاکــی بــوده 
ــش  ــای پوش ــه ویژگیه ــت. از جمل اس

ــی  ــه زیبای ــوان ب ــدود حاضــر مــی ت ان
ــت  ــتفاده از باف ــل اس ــه دلی بصــری، ب
کاهگلــی بــا مقادیــر زیــادی کاه درون 

ــود. ــاره نم ــدود، اش ان
انــدود حاضــر کــه بــا اســتفاده از فــن 
ــده  ــازی ش ــو بهس ــازه ن ــای س آوریه
اســت، از پایــداری مطلوبــی در مقابــل 
ــت  ــژه رطوب ــه وی ــی ب ــل محیط عوام
برخــوردار بــوده و فاقــد مشــكالت 
فرسایشــی مربــوط بــه کاهــگل هــای 

ــنتی اســت.  س

اجرای•کاهگل•دیوار•ســاختمان•موزه•تخت•جمشید
•••واحــد دفتر فنــی و عمران مجموعه تخت جمشــید گروه مرمتی مجموعه تاریخی نقش رستم 
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ــطه  ــه واس ــران ب ــرزمین ای  س
گســتردگی و تنــوع اقلیــم و حضــور 
اقــوام گوناگــون در آن از غنــای 
فرهنگــی زیــادی برخــوردار اســت. 
ایــن غنــای فرهنگــی را مــی تــوان 
در آداب و رســوم مردمــان آن در 
ایــن ســرزمین  کنــار  و  گوشــه 
ــد در دوران  ــرد. هرچن ــاهده ک مش
مدرنیتــه  واســطه  بــه  معاصــر 
تحــول و تاثیــر زیــادی بــر عناصــر 
ــه  ــی ب ــط اجتماع ــی و رواب فرهنگ
وجــود آمــده، همچنــان بخــش 
ــی  ــر فرهنگ ــن عناص ــی از ای های
ایــن  اســت.  مانــده  بــر جــای 
عناصــر فرهنگــی بیشــتر در جوامــع 
روســتایی کــه کمتــر تحــت تاثیــر 
تــداوم  گرفتــه  قــرار  مدرنیتــه 
مطلــب  ایــن  در  اســت.  یافتــه 
ــی  ــر یك ــم ب ــی داری ــاه نگاه کوت
ــه  ــه در منطق ــومی ک از آداب و رس
ــون  ــا اکن پاســارگاد رواج داشــته ام
و  پیــران  هــای  خاطــره  تنهــا 
ــر  ــی روایتگ ــای کوتاه ــته ه نوش
ــی  ــوش یك ــگ ج ــت. دی ــا اس آنه
ــد  ــا چن ــه ت ــت ک ــومی اس از رس
آرامــگاه  کنــار  در  پیــش  دهــه 
کــوروش برگــزار مــی شــده اســت. 
ــا  ــج ی ــت برن ــی پخ ــان بوم در زب
انــواع خوراکــی هــا و نــذری در 
متبرکــه  بقــاع  زیــارت  مراســم 
ــا  ــد. ت ــی نامن ــوش م ــگ ج را دی
ســال 1340 خورشــیدی، مــردم 
ــلیمان  ــتای مادرس ــه از روس منطق
آبــادی هــای اطــراف  و دیگــر 
ــه  ــاب ب ــاد و مرغ ــه قادرآب از جمل
ــه آن  ــوروش ک ــگاه ک ــل آرام مح
ــده  ــلیمان نامی ــور مادرس ــان گ زم
ــی  ــد و حت ــی آمدن ــد،  م ــی ش م
ــد. روز  شــب را در آنجــا مــی ماندن
مراســم دیــگ جــوش بــا جــار زدن 
ــه  ــام ب ــت ب ــر از روی پش ــک نف ی
اطــالع اهالــی مــی رســید و در 
روز دیــگ جــوش همــه مــردم 
ــه جــوار آرامــگاه کــوروش )گــور  ب

ــر  ــد و ه ــی آمدن ــلیمان( م مادرس
کــس بــر حســب وضــع مالــی 
خــود، مــرغ و خــروس یــا گوســفند 
و بــزی را قربانــی کــرده و در همان 
جــا پختــه و بــه همــه مــی دادنــد. 
ــتی  ــا نبایس ــاور آنه ــاس ب ــر اس ب
دیــگ  خــوراک  ایــن  از  ای  ذره 
شــود.   آورده  خانــه  بــه  جــوش 
ــن  ــردن، در زمی ــی ک ــل قربان مح
ــگاه،  ــمال آرام ــع در ش ــودی واق گ
ــگاه  ــاق آرام ــر در ورودی ات در براب
و بــه فاصلــه 1/5 متــری بنــا بــوده 
ــم  ــی را ه ــون قربان ــت. گاه خ اس
ــی  ــگاه م ــای آرام ــنگ ه ــه س ب

ــگ  ــتین دی ــل نخس ــد. مح مالیدن
ــات  ــاه قطع ــا در پن ــوش عموم ج
بــزرگ ســنگ آرامــگاه بــوده اســت 
بــرای  و چــون ســوخت مــردم 
دیــگ جــوش در آن زمــان، هیــزم 
ــه  ــوده، ب ــای درخــت ب ــاخه ه و ش
ســنگ هــای آرامــگاه آســیب مــی 
زده  اســت. بنابرایــن از ســال 1340 
ــوش  ــگ ج ــن دی ــد، از پخت ــه بع ب
در اطــراف آرامــگاه جلوگیــری مــی 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه مردم ــود. هم ش
دیــگ جــوش یــا زیــارت مــی 
آمــده انــد، بــه اتــاق آرامــگاه رفتــه 
و ضمــن زیــارت، در و دیــوار اتــاق 

و شــمع  بوســیده  را  آرامــگاه 
ــی  ــه طناب ــد و ب ــی کردن روشــن م
کــه در اتــاق بســته شــده بــود 
دخیلــی از پارچــه یــا ســوزن قفلــی 
ــتند  ــی بس ــال آن م ــل و امث و قف
تــا حاجتشــان بــرآورده شــود و 
ــادر  ــر م ــد کــه اگ ــت مــی کردن نی
بــرآورده  را  حاجتشــان  ســلیمان 
کنــد فــردا یــا هــر روز دیگــر 
ــد.  ــوش کنن ــگ ج ــره دی ــک ب ی
عمومــا ایــن نیــت بــرای بچــه دار 
ــال  ــا امث ــاری ی ــع گرفت ــدن، رف ش
ــی  ــی از اهال ــت. برخ ــوده اس آن ب
پاســارگاد بــه یــاد مــی آورنــد 
اتــاق  نیــز در  کــه گهــواره ای 
ــر اســاس  ــد. ب آرامــگاه بســته بودن
باورهــا، بســتن گهــواره بیشــتر 
ــران  ــدن بخــت دخت ــاز ش ــرای ب ب
اســت.  بــوده  کــردن  شــوهر  و 
غیــر از آن کــه مــردم در هــر 
زمــان بــه زیــارت آرامــگاه کوروش 
ــز  ــرو نی ــایر کوچ ــد، عش ــی آمدن م
ــا 20  ــی از 15 ت ــان؛ یك در دو زم
ــن  ــگام رفت ــاه در هن اردیبهشــت م
ــا  ــری از 15 ت ــیر و دیگ ــه سردس ب
20 شــهریور در مســیر بازگشــت 
ــگاه  ــار آرام ــه کن ــارت ب ــرای زی ب
آمــده  و پــس از زیــارت و مراســم 
دیــگ جــوش، چنــد بــار نیــز گلــه 
ــگاه  ــفندان را دور آرام ــای گوس ه
مــی چرخاندنــد تــا بــال و بیمــاری 
ــم  ــان دور شود.مراس ــه هایش از گل
دیــگ جــوش جــدای از اینكــه 
بخشــی از فرهنــگ بومــی و ســنتی 
ــب  ــوده، موج ــارگاد ب ــه پاس منطق
همبســتگی و قرابــت اهالــی منطقه 
ــد  ــه بای ــت ک ــده اس ــی ش ــز م نی
آن را یكــی از عناصــر فرهنگــی 
ــی و  ــط اجتماع ــر رواب ــذار ب تاثیرگ
ــت.  ــردم دانس ــی م ــی زندگ پویای

منبع:
 ،1380 ج،  کیــش،  صداقــت 
باورهــای  و  کــوروش  آرامــگاه 
ــته. ــران: خجس ــارس، ته ــردم ف م

زنان•محلــی•در•کنار•آرامگاه•کوروش

مراســم•دیگ•جوش•در•جوار•آرامگاه•کوروش
  حمیــد رضــا کرمی، فرزانه گرامی؛کارشناســان پایــگاه میراث جهانی پاســارگاد
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   باســتان شناســی دانــش شــناخت فرهنگهــای اولیــه 
گذشــته انســان بــر اســاس مطالعــه اشــیاء کشــف شــده 
ــكیل  ــا تش ــال 1381 و ب ــت. در س ــه اس ــر منطق در ه
ــه  ــاد پژوهشــی پارســه- پاســارگاد، توجــه خاصــی ب بنی
ــید و  ــت جمش ــگاه تخ ــناختی تخت ــتان ش ــی باس بررس
حفاظــت و مرمــت آثــار شــد. گروههــای علمــی مختلــف 
ــت. یكــی از  ــارگاد شــكل گرف در تخــت جمشــید و پاس
گروههــای مزبــور گــروه باســتان شناســی اســت کــه بــا 
قدمتــی نزدیــک بــه یــک قــرن فعالیــت در ایــن مجموعه 
از اولیــن گروههــای فعــال ایــن حــوزه در کشــور اســت 
ــه  و ســوابق باســتان شناســی و کاوشــهای علمــی آن ب
ــردد.  ــی گ ــاز م ــالهای 1309-1310ه. ش. ب ــدود س ح

عــالوه بر باســتان شناســان فقید موسســه شــرق شناســی 
ــتان شناســی در  ــای باس ــت ه ــاز فعالی ــه آغ ــیكاگو ک ش
تخــت جمشــید را رقــم زدنــد، بزرگانــی چــون زنــده یــاد 
علــی ســامی، محمــود موســوی، علــی اکبــر تجویــدی، 
ــداران  ــه نام ــز از جمل ــهبازی و... نی ــاپور ش ــا ش علیرض
ــكل  ــل از ش ــای قب ــی در دوره ه ــناس ایران ــتان ش باس
ــت  ــارگاد در تخ ــه- پاس ــی پارس ــاد پژوهش ــری بنی گی
جمشــید بــوده انــد. همزمــان بــا شــروع و شــكل گیــری 
ــی  ــهای مهم ــارگاد کاوش ــه- پاس ــی پارس ــاد پژوهش بنی
ــد. ــز در تخــت جمشــید و شــهر اســتخر انجــام گردی نی

ــه  ــوان ب ــی ت ــها م ــن کاوش ــن ای ــی از مهمتری  برخ
ــت- ــای تخ ــه ه ــی و کاوش آبره ــل الیروب ــد فص چن

جمشــید، کاوش چــاه هــای هخامنشــی در بخــش 
ــی تخــت جمشــید،  ــگ عموم ــری پارکین محوطــه باخت
مشــترک  شناســی  باســتان  کاوش  فصــل  چنــد 
هــای  کاوش  اســتخر،  شــهر  در  ایتالیــا  و  ایــران 
باســتان شناســی شــهر پارســه:»از کاخ تــا شــهر«، 
ــا و کاوش  ــران و ایتالی ــترک ای ــم مش ــكاری تی ــا هم ب
ــرد. ــاره ک ــی اش ــرزن جنوب ــاری ب ــازی معم ــا س و خوان

 در حــال حاضــر نیــز ســه حــوزه کلــی فعالیــت 
پژوهــش،  ایــن گــروه، بخــش  اجرایــی  و  علمــی 
و  مكاتبــات  اســتعالمات،  بــه  پاســخگویی  بخــش 
بخــش  و  گانــه  در حرائــم ســه  اداری  تقاضاهــای 
کارشناســی اشــیاء مكشــوفه فرهنگــی و تخلفــات 
را شــامل مــی شــود. صــورت گرفتــه در حرائــم 

بخش پژوهش:  
بــر حســب ضــرورت و بــا تكیــه بــر مســتندات و ســوابق 
پژوهشــی گذشــته در راســتای جمــع آوری برنامــه »جامع 

اطلــس باســتان شناســی کشــور«، انجــام امــور مطالعاتــی 
ماننــد بررســی دشــت مرودشــت از نــگاه باســتان شناســی 
طی ســه ســال گذشــته در دســتور کار قــرار گرفتــه که در 

لیتها فعا • و • بق ا ســو • ، ف ا هد باســتان•شناســی•پایگاه•میراث•جهانی•تخت•جمشــید:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ا
علــی احمدی،علــی اکبــر صادقی،وحید بارانی  • • •

بخش پژوهش واحد باستان شناسیاستعالمات واحد باستان شناسی
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حــال حاضــر دو مرحلــه از تحقیقــات میدانــی و بررســی 
مكانــی آن بــه اتمــام رســیده اســت و گــزارش 5 جلــدی 
نهایــی نقشــه پراکندگــی دو فصــل آمــاده چاپ می باشــد. 

بخش پاسخگویی به استعالمات، مكاتبات و تقاضاهای 
اداری در حرائم سه گانه:

 بــا توجــه بــه اینكــه دشــت مرودشــت مملــو از آثــار و تپه 

هــای تاریخی اســت، از ســال 1336 هجری شمســی، 
ضوابطــی مبنــی بــر قانونمنــد کــردن فعالیتهــای عمرانی، 
ســاخت و ســاز در دشــت مرودشــت توســط گروههــای 
ــت. ــرار گرف ــرا ق ــالک اج ــه و م ــی تهی ــتان شناس باس

ــهر  ــت ش ــت از اصال ــور صیان ــه منظ ــط ب ــن ضواب  ای
تاریخــی پارســه و همچنیــن بــا هــدف حفــظ تپــه هایــی 
ــراث  ــه می ــراف مجموع ــال در اط ــت 5000 س ــا قدم ب
جهانــی تخــت جمشــید در ســالهای 1360 ه. ش. و 1390 
ــق  ــی رســید. مطاب ــب نهای ــه تصوی ه. ش. بازنگــری و ب
ابــالغ ســازمان میــراث فرهنگــی کلیــه ادارات و نهادهای 
ــن  ــه ای ــه گان ــم س ــت در حرائ ــد فعالی ــه قص ــی ک دولت
ــب  ــه کس ــزم ب ــط مل ــق ضواب ــد، مطاب ــه را دارن مجموع
اســتعالم از ایــن پایــگاه علمــی- پژوهشــی مــی باشــند. 

کارشناسی اشیاء مكشوفه فرهنگی و تخلفات صورت 
گرفته در حرائم:

بخــش کارشناســی اشــیاء مكشــوفه فرهنگــی و تخلفــات 
صــورت گرفتــه بــا محوریــت گزارشــات دریافتــی مردمی 
یــا عوامــل مســتقر در حرائــم یــگان حفاظــت مجموعــه 
کــه نســبت بــه رصد و گــزارش تخلفــات به آثــار و حرائم، 

ــرد.  ــی پذی ــورت م ــد، ص ــی دارن ــزام قانون ال

پــس از دریافــت گــزارش تخلــف، نســبت بــه کارشناســی 
تعــرض صــورت گرفتــه،  توســط ایــن گــروه اقــدام الزم 
صــورت مــی پذیــرد و در صــورت لــزوم، مــدارک قانونــی 
ــه در  ــف صــورت گرفت ــه منظــور بررســی تخل ــه و ب تهی

ــرار داده مــی شــود.  ــی ق ــار واحــد حقوق اختی

ــه  ــیاء عتیق ــاق اش ــا قاچ ــاز ی ــای غیرمج ــاری ه در حف
ــی  ــای انتظام ــط نیروه ــف، توس ــس از کش ــی، پ فرهنگ
ــی  ــتان شناس ــروه باس ــت، گ ــگان حفاظ ــل ی ــا عوام و ی
نســبت بــه مســتندنگاری، تهیــه شناســنامه، تعییــن 
مــی  اقــدام  آن  مربوطــه  دوره  تخمیــن  و  اصالــت 
و  اشــیاء فرهنگــی در دو گــروه  مــوزه ای  نمایــد. 
ــردد  ــی گ ــذاری م ــدی و ارزش گ ــته بن ــی دس مطالعات
ــت  ــوزه تخ ــه م ــش گنجین ــوزه ای در بخ ــیاء م ــه اش ک
ــت و ورود  ــد. ثب ــی گردن ــت م ــداری و ثب ــید نگه جمش
ــتم  ــوفه در سیس ــیاء مكش ــنامه ای اش ــات شناس اطالع
نــرم افــزاری »جامــع بانــک اطالعاتــی اشــیاء مكشــوفه 

دشــت مرودشــت« صــورت مــی پذیــرد. 

لیتها فعا • و • بق ا ســو • ، ف ا هد باســتان•شناســی•پایگاه•میراث•جهانی•تخت•جمشــید:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ا
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کارشناسی اشیای مکشوفه کارشناسی اشیای مکشوفه 
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ــای  ــه هــای زیب ــه ســبب جاذب ــی باشــد ب ــام تعطیل ــان از ســال کــه ای هــر زم
ــران،  ــای ای ــرزمین زیب ــای س ــارس از هرج ــتان ف ــی اس ــگری و طبیع ــی، گردش تاریخ

مردمــان بســیاری قصــد ســفر بــه اســتان فــارس مــی کننــد.

 نــوروز باســتانی یکــی از آن زمانهاســت. تخــت جمشــید و پاســارگاد کــه از آن بــه عنــوان 
دو مهــد فرهنــگ و نگیــن تمــدن کهــن ایرانــی یــاد مــی شــود، پایتخــت هــای شــهیر و 

باشــکوه امپراطــوری هخامنشــیان بــا قدمــت و پیشــینه ای کهــن اســت.

ــی  ــمند ب ــای ارزش ــه ه ــن مجموع ــه از آوازه ای ــود ک ــدا ش ــی پی ــر کس ــاید کمت  ش
ــنیده  ــا را ش ــام آن ه ــا ن ــم قطع ــخ ه ــه تاری ــراد ب ــناترین اف ــی ناآش ــد و حت ــر باش خب
اند.ایــام نــوروز هــر ســال، تخــت جمشــید، پاســارگاد و نقــش رســتم میزبــان 

تعــداد زیــادی از مســافران و گردشــگران از سراســر ایــران اســت. 

همــکاران پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید، پاســارگاد و نقــش رســتم هــر ســال 
ــا برنامــه ریــزی و منســجم تــر از ســال قبــل در قالــب کارگــروه هــا و ایســتگاههای  ب
ــش  ــتم، نق ــش رس ــید، نق ــط کار در تخــت جمش ــا حضــور در محی ــوروزی ب ــف ن مختل
ــا  ــد ت ــی رون ــوروزی م ــگران ن ــافران و گردش ــتقبال مس ــه اس ــارگاد ب ــب و پاس رج

بــرای گردشــگران نــوروزی لحظاتــی شــیرین و مفیــد بیافریننــد.

 در گزارش تصویری زیر شرحی کوتاه خواهد رفت بر زحمات و تالشهای این 
نوروزبانان بی نوروز!
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دیرینــه ای  رســم  مراســم،  ایــن 
از قدیــم و همزمــان  اســت کــه 
بــه  توجــه  بــا  بهــار  فصــل  بــا 
جهــت  و  هــوا  شــدن  گــرم 
فصــل  در  گوســفندان  راحتــی 
ــرداری  ــره ب ــن به ــا و همچنی گرم
گوســفندان  پشــم  از  اقتصــادی 
ــارگاد  ــه پاس ــایر منطق ــط عش توس
ــی  ــام م ــبز انج در دل دشــت سرس
شــود. بــرای ایــن کار چنــد روز 
ــفندان  ــم گوس ــدن پش ــل از چی قب
را در داخــل آب رودخانــه،  آنهــا 
تــا  شســته  اســتخر  یــا  کانــال 
پشــم گوســفندان از گــرد و خــاک، 
حشــرات مــوذی و خــار و خاشــاک 
آمــاده  چیــدن  بــرای  و  تمیــز 
ــم  ــم پش ــود.پس از آن در مراس ش
ــفند را  ــای گوس ــت و پ ــی، دس چین
بســته بــه طــوری کــه گوســفند 

ــته  ــردن را نداش ــت ک ــوان حرک ت
باشــد، ســپس، پشــم گوســفندان 
ــام  ــه ن ــی ب ــی مخصوص ــا قیچ را ب
دوکارد بــا دقــت و ظرافــت خاصــی 
ــه پشــم  ــه طــوری ک ــد ب ــی چینن م
ــیبی  ــود و آس ــده ش ــی چی ــه خوب ب
ــم  ــود. پش ــفندان وارد نش ــه گوس ب
بــرای خنــک نگهداشــتن  چینــی 
رعایــت  نیــز  و  گوســفند  بــدن 
حائــز  بســیار  بهداشــتی  مســائل 
ــن  ــم در ای ــت.زنان ه ــت اس اهمی
مراســم همــكاری الزم را انجــام 
ــردن  ــا دود ک ــا ب ــد. آنه ــی دهن م
ــو  ــفره ای ممل ــدن س ــپند و چی اس
همچــون  محلــی  محصــوالت  از 
کــره و پنیــر از گوســفند چینــان 
همــكاری  کننــد.  مــی  پذیرایــی 
ــم  ــدن پش ــت چی ــردم جه ــن م بی
گوســفندان بســیار دیدنــی اســت 

ــب  ــوت صاح ــار را دع ــه ناه و هم
گلــه هســتند. جمــع آوری پشــم 
دیگــر  از  آنهــا  تفكیــک  و  هــا 
ــان عشــایر اســت. ایــن  وظایــف زن
ــت  ــال اس ــای س ــال ه ــم س مراس
ــوده  کــه در بیــن عشــایر مرســوم ب
ــرای  ــفندان ب ــن گوس ــم ای و از پش
خصــوص  بــه  متعــدد  مصــارف 
جاجیــم  و  گبــه  بافــی،  قالــی 
ــن  ــه ای ــتی دیرین ــع دس ــه صنای ک
مــی  اســتفاده  اســت  منطقــه 
از  یكــی  پشــم  همچنیــن  شــود. 
ــت  ــه در صنع ــواد اولی ــن م مهمتری
بــوده  پوشــاک  تهیــه  و  نســاجی 
عشــایر  توســط  پشــم  تولیــد  و 
دارد.  طوالنــی  قدمتــی  ایرانــی 
ــه  ــن منطق ــان ای ــان زن ــن می در ای
تبحــر خاصــی در صنایــع دســتی 
ــد.  ــی دارن ــی باف ــوص قال ــه خص ب

اصالــت  و  زیبایــی  عبارتــی،  بــه 
دســتبافت  دیگــر  و  هــا  قالــی 
و  ایــالت  و  روســتائیان  هــای 
ســلیقه  و  ذوق  مدیــون  عشــایر 
ــت  ــی اس ــردان و زنان ــالش م و ت
ــن  ــی از مهمتری ــه یك ــه در تهی ک
ــی  ــتی یعن ــع دس ــه صنای ــواد اولی م
ــی  ــم ریس ــد. پش ــش دارن ــم نق پش
ــط  ــمان توس ــردن ریس ــگ ک و رن
نیــز  عشــایر  دختــران  و  زنــان 
مفصلــی  و  زیبــا  مراســمی  خــود 
اســت کــه بیــان آن در ایــن بحــث 
برنامــه  قدیــم  در  گنجــد.  نمــی 
ــم  ــا خت ــن ج ــه همی ــی ب پشــم چین
ــای  ــازی ه ــوال ب ــد، معم ــی ش نم
محلــی  کرنــای  و  ســاز  محلــی، 
نــی  بــا  محلــی  آواز  خوانــدن  و 

ــت.  ــوده اس ــراه ب هم

د گا ر ســا پا • منطقه • ر د • چینــی • پشــم • ســنتی • ســم ا مر
فرزانه گرامی
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ــت  ــتند تخ ــای مس ــاب »راهنم کت
بــه  و   1384 ســال  در  جمشــید« 
دو زبــان فارســی و انگلیســی بــا 
در  ســفیران  انتشــارات  همــکاری 
ــی  ــید. کتاب ــاپ رس ــه چ ــران ب ته
تجدیدنظــر  اســاس  بــر  کــه 
مصــور  »شــرح  کتــاب  کلــی 
ــداد  ــارات بن ــید« از انتش تخت جمش
و  اســت  هخامنشــی  تحقیقــات 
پروفســور علیرضــا شــاپور شــهبازی 
بــه رشــته  در ســال 1355  را  آن 

ــود.  ــر درآورده ب تحری
ایــن کتــاب اولیــن کتــاب از سلســله 
ــه-  ــاد پژوهشــی پارس ــارات بنی انتش
ــود  ــه خ ــور ک ــت. آنط ــارگاد اس پاس

نویســنده کتــاب، زنــده یــاد علیرضــا 
ــاب  ــه کت ــهبازی در مقدم ــاپور ش ش
ــده تحقیقــات  ــد، چکی ــان مــی کن بی
نوینــی کــه در ســالهای اخیــر دربــاره 
ــید  ــت جمش ــات تخ ــات و جزئی کلی
ــرات  ــژه تغیی ــه وی ــده و ب ــر ش منتش
ناشــی از پیشــرفت هــای پژوهشــی 
کــه بیشــتر مربوط بــه الــواح عیالمی 
و کتیبــه هــای دوره اســالمی اســت 
در ایــن کتــاب گنجانــده شــده اســت 
ــتاوردها  ــن دس ــتفاده از همی ــا اس و ب
ــور  ــاب قب ــه انتس ــوط ب ــب مرب مطال
و  کاربردشــان  و  بناهــا  برخــی  و 
از جملــه تعبیــر و تفســیر اعــداد، 
نقــوش  از  برخــی  و  مقیاس هــا 

تخت جمشــید  در  رفتــه  کار  بــه 
بازنگــری و تکمیــل شــده اســت. 
ــام  ــیر و ارق ــا تفس ــز ب ــه نی کتابنام
کامــل تــر، روزآمــد شــده و هــر جــا 
الزم بــوده اشــاره ای اجمالــی شــود، 
ــی  ــات جامع ــا و توضیح ــه ه ضمیم
آورده شــده کــه راهنمــای بســیار 
ــه  ــرای عالق ــدی ب ــب و کارآم مناس
دانســته  تحقیقــات،  بــه  منــدان 
هــای علمــی و هنــر و معمــاری 

اســت. هخامنشــی 
ــه  ــامل 263 صفح ــاب ش ــن کت  ای
ــب  ــا و مناس ــر زیب ــب و تصاوی مطل
بــه  و  اســت  تخت جمشــید  از 
عنــوان منبعــی مســتند و موثــق 

ــدان  ــه من ــرای دوســتداران و عالق ب
خــاص و عــام تخت جمشــید بــه 
شــمار مــی رود. ســادگی و جامعیــت، 
کمــاکان در ایــن کتــاب رعایت شــده 
ــک  ــن کوش ــده ای ــی مان ــار باق و آث
بــه نحــوی  عظیــم شاهنشــاهی 
ــا  ــی گوی ــه زبان ــع و ب ــق و جام دقی
و روشــن معرفــی شــده و در اختیــار 
خواننــده قــرار داده شــده اســت. پس 
ــهبازی  ــاد ش ــده ی ــت زن از درگذش
پایــگاه پژوهشــی پارســه- پاســارگاد 
بــا همــکاری انتشــارات ســفیران 
ایــن کتــاب را بــه زبانهــای آلمانــی، 
ــه و  ــز ترجم ــی نی ــه و ایتالیای فرانس

بــه چــاپ رســانید.

ــید جمش • ــت تخ • ــتند مس • ی ــا هنم ا ر
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ــای  ــرق بن ــری ش ــه 400 مت در فاصل
تــل تخــت و نزدیــک بــاروی دفاعــی 
ــه ســنگی کــم ارتفاعــی  پاســارگاد، تپ
وجــود دارد کــه بــه تــل ســنگی 
معــروف اســت. در سرتاســر ایــن تپــه 
بیــرون زدگــی هایــی بــه صــورت توده 
ــوان  ــی ت ــی را م ــنگ طبیع ــای س ه
ــطح  ــان س ــت زم ــا گذش ــه ب ــد ک دی
آنهــا صــاف و همــوار شــده اســت. در 
ــره  ــه و روی صخ ــی از تپ ــش های بخ
ــط  ــه خ ــته ب ــنگ نبش ــد س ــا چن ه
ــودال  ــن گ ــانی و چندی ــوی ساس پهل
گــرد و چهــار گــوش دســت کنــد 
وجــود دارد کــه در اصطــاح اســتودان 

ــوند.  ــی ش ــده م نامی

ایــن اســتودان هــا بنــا بــر منابــع 
تاریخــی و باســتان شناســی گونــه 
ــت  ــی اس ــای تاریخ ــن ه ای از تدفی
کــه بــه ویــژه در دوره ساســانی مــورد 
توجــه قــرار مــی گیرنــد. ایــن نبشــته 
هــا بــر روی یــک تختــه ســنگ 
طبیعــی ناهمــوار در چهــار بخــش 
ــده  ــرد دی ــتودان گ ــک اس ــار ی در کن
ــادی از  ــای زی ــی شــود و بخــش ه م

آنهــا بــر اثــر گذشــت زمــان و عوامــل 
طبیعــی و انســانی آســیب دیــده و 
ناخوانــا اســت. امــا دســت کــم دو متن 
ــالم  ــا س ــته تقریب ــنگ نبش ــن س از ای
ــد اســتروناخ  ــده اســت. دیوی ــی مان باق
کــه در ســال هــای 1341 تــا 1343 در 
ــه بررســی  محوطــه پاســارگاد اقــدام ب
ــن  ــود ای و کاوش باســتان شناســی نم
اســتودان هــا و ســنگ نبشــته پهلــوی 
تــل ســنگی را بررســی کــرد و در 
ــارگاد  ــای پاس ــج کاوش ه ــاب نتای کت

ــت.  ــا پرداخ ــه آنه ب

بــه شــواهد و مــدارک  بــا توجــه 
موجــود ســنگ نبشــته هــای ساســانی 
حکایــت از یــک گــور نبشــته دارد 
ــه شــخصی اســت کــه  ــوط ب کــه مرب
در اســتودان موجــود در کنــار آنهــا 
ــته  ــتین نبش ــت. نخس ــده اس ــن ش دف
ــه  ــن دخم ــون: ای ــا مضم ــی ب عبارت
....... اســت ...... بــه دلیــل آســیب 
ــا  ــام شــخص متوفــی ناخوان دیدگــی ن
ــن  ــز از بی ــته نی ــه نبش ــت و ادام اس
رفتــه اســت. ســنگ نبشــته دوم بســیار 
ــا اســت و تنهــا  ــده و ناخوان آســیب دی

ــت.  ــدن اس ــل خوان ــد واژه آن قاب چن
ــری  ســنگ نبشــته ســوم آســیب کمت
ــن  ــت، باالتری ــارت: بهش ــده و عب دی
ــن اســت، و مشــهور،  ــاداش او، ممک پ
گــور  ایــن  از  افتخــار،  گشنســپ، 
ــته  ــت. نبش ــده اس ــی مان ــته باق نبش
ــده و  ــادی دی ــیب زی ــز آس ــارم نی چه

ــت.  ــا ناخواناس تقریب

ــنگ  ــن س ــوم ای ــه مفه ــه ب ــا توج ب
نبشــته هــا و وجــود اســتودان در کنــار 
آنهــا، در ایــن تپــه ســنگی نمونــه ای از 
شــیوه تدفیــن دوران ساســانی را شــاهد 
ــادات  ــاس اعتق ــر اس ــه ب ــتیم ک هس
ــذاری در آن  ــرده گ ــتی م ــن زرتش آیی

ــده اســت. انجــام ش
 اســتودان بــا اســتخوان دان نمونــه ای 
ــر پایــه  اســت از تدفیــن ثانویــه کــه ب
آییــن زرتشــتی، جســد بایــد در فضــای 
ــت و  ــپس گوش ــرد و س ــرار گی ــاز ق ب
ــس از  ــورده و پ ــوران خ پوســت را جان
پــاک و تمیــز شــدن اســتخوان، بقایای 
جســد درون حفــره هــای ایجــاد شــده 
کــه بــه اســتودان معــروف اســت 
ــر موقعیــت  ــا ب ــه و بن ــرار مــی گرفت ق

ــه  ــز ب ــته ای نی ــی نبش ــخص متوف ش
خــط پهلــوی ساســانی بــا مضمــون نام 
شــخص و قرار گرفتن او در بهشــت در 
کنــار اســتودان نقــر مــی شــده اســت. 
جــدای از ایــن اســتودان و گور نبشــته، 
ــه  ــن تپ ــر ای ــای دیگ ــمت ه در قس
ــه  ــر منطق ــای دیگ ــه ه ــنگی و تپ س
ــتودان و  ــادی اس ــداد زی ــارگاد، تع پاس
ــت از  ــه حکای ــود دارد ک ــک وج دخم
مرســوم بــودن ایــن ســنت تدفیــن در 

دوران ساســانی دارد.
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