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و محوطــه  تخــت جمشــید 
هــای اقمــاری پیرامــون آن 
ــر  ــی از منظ ــوان بخش ــه عن ب
تاریخی شــهر باســتانی پارســه 
از مهمتریــن منابــع میراثــی 
برجســته  هــای  ارزش  بــا 
ــد. ــی رون ــمار م ــی بش جهان

هــای  شــیوه  و  مبانــی   
ــر  ــتر پ ــن بس ــت چنی نگاهداش
ارزشــی از دوره هــا و الیــه 
هــای متعــدد تاریخــی کــه 
هــزاره  بــه  آن  قدمــت  گاه 
ــی  ــل از دوره هخامنش ــا قب ه
ــه  ــهر پارس ــدن ش ــاده ش و نه
برمــی گــردد، بجــز بــا بینــش 
مــا نســبت بــه جوهــره گذشــته 
حفاظــت  در  مــا  دانــش  و 
و  ملمــوس  هــای  ارزش  از 
ــد  ــر نخواه ــوس آن میس ناملم
ــن  ــه امروزی ــوه توج ــد. نح ش
ــر  ــتانداردهای منظ ــه اس ــا ب م
ــت  فرهنگــی و چگونگــی رعای
ــی  ــن موضوعات آن، از مهمتری
هــای  میــراث  کــه  اســت 
تاریخــی،  تــوام  ارزش  بــا 
فرهنگــی و طبیعــی، همچــون 
و  جمشــید  تخــت  میــراث 
ــه  ــا آن مواج ــتم ب ــش رس نق
دیگــر  تعبیــر  بــه  هســتند. 

ــی  ــر فرهنگ ــت از منظ حفاظ
ای  گســترده  طیــف  بــا 
و  هــا  دانــش  مفاهیــم،  از 
اســت  مرتبــط  رویکردهــا 
بســیار  را  آن  مدیریــت  کــه 
مــی  پیچیــده  و  حســاس 
ــه ارزش  ــه هم ــه ب ــد. توج کن
هــای موجــود در پیکــره آثــار، 
محیــط طبیعــی آنهــا و رابطــه 
انســان بــا ایــن هــر دو بخشــی 
تاریخــی  پیچیدگــی  ایــن  از 
اســت کــه بــدون درک عمیــق 
ــی  ــا نم ــان آنه ــی می یکپارچگ
تــوان جوهــره آن را دریافــت و 
الجــرم از آن حفاظــت نمــود. 

انســان  ی  دیرینــه  تعامــل 
ــس  ــِش پ ــط و آفرین ــا محی ب
و  آغــاز  در  چــه  اگــر  آن  از 
مــادی  امــری  ظاهــر  بــه 
ــا در  ــردد، ام ــی گ ــت م برداش
اســت.  ارزش  حــاوی  درون 
ــی  ــه ی ارزش ــن درون مای ای
از  متنــوع  مــوارد  از  طیفــی 
ــا و  ــه ه ــنن، حرف ــوم، س رس
ــاخته  ــت س ــا دس ــه ت ... گرفت
هــای مــادی را در گــذر زمــان 
یــا  مصنــوع  محیطــی  در  و 
طبیعــی، بــه عنــوان منظــر 
فرهنگــی شــامل مــی گــردد.

اســت  ضــروری  بنابرایــن   
امــروز  مداخــات  موضــوع 
مناظــر  گســتره  در  انســانی 
فرهنگــی از منظــر دیگــری 
از جملــه بــا رویکــرد پایــداری 
زندگــی  ســبک  الگوهــای 
بومــی، حرفــه هــا، صنایــع 
پایــدار  توســعه  و  دســتی 
مبتنــی بــر بهــره منــدی از 
فرهنگــی  تاریخــی،  میــراث 
گــردد.  دنبــال  طبیعــی،  و 
تــوان  مــی  اینصــورت  در 
پذیرفــت بــا برنامــه ریــزی 
اســتانداردهای  رعایــت  و 
ــی،  ــر فرهنگ ــا منظ ــط ب مرتب
وقــوع  از  قبــل  مدیریــت 
ــش  ــت، پی ــده اس ــه ش مداخل
بــه عکــس  ختــم  آنکــه  از 
پــس  هــای شــدید  العمــل 
گــردد. مداخلــه  انجــام  از 



جهانــی  میــراث  محوطــه   
پایتخــت  نخســتین  پاســارگاد 
فــارس  اســتان  در  هخامنشــیان 
اســت کــه در 130 کیلــو متــری 
شــمال شــهر شــیراز قــرار دارد. 
ــال 1384  ــی در س ــر تاریخ ــن اث ای
ــکو  ــی یونس ــار جهان ــت آث در فهرس
بــه ثبــت رســید. ایــن اثــر مجموعــه 
معمــاری  هــای  بازمانــده  از  ای 
از  کــه  اســت  ـ خشــتی  ســنگی 
ــل  ــی در اوای ــم حکومت ــز مه مراک
ــی  ــمار م ــه ش ــیان ب دوره هخامنش
ــزرگ  ــه دســتور کــوروش ب آیــد و ب
بیــن ســال هــای 530-559 پیــش 

اســت. شــده  ســاخته  میــاد  از 

ــوانح  ــا س ــط ب ــای مرتب ــی ه نگران
آتــش  زلزلــه،  جملــه  از  طبیعــی 
آنهــا  تاثیــرات  و  ســیل  ســوزی، 
در  موجــود  بناهــای  روی  بــر 
بــه  منجــر  پاســارگاد  محوطــه 
در  تمهیداتــی  و  اقدامــات  انجــام 
ــی  ــای طبیع ــی بای ــت رویاروی جه
ــار تاریخــی شــده  ــا حفاظــت از آث ب
ــات صــورت  ــد اقدام اســت. هــر چن
گرفتــه جهــت کنتــرل تهدیــدات 
ــت  ــن اس ــوانح ممک ــت س و مدیری
در  مقطعــی  نیازهــای  جوابگــوی 
در  امــا  باشــد،  مدیریــت ســوانح 
صــورت بــروز وضعیــت بحرانــی 
ــه  ــدی ب ــای ج ــیب ه ــات و آس تبع
آثــار و بناهــا وارد خواهــد آمــد. 
ــه ســوانح  ــرض ک ــش ف ــن پی ــا ای ب
مقدمــه رخــداد یــک بحــران جــدی 
ــه  ــدا ب ــوند در ابت ــی ش محســوب م
ــت  ــران و مدیری ــی بح ــف کل تعری
آن اشــاره خواهیــم داشــت. بحــران 
بــه  اســت کــه  وضعیتــی گــذرا 
تهدیــدات،  برخــی  وجــود  دلیــل 
تعــادل  حالــت  از  سیســتم  یــک 
خــارج مــی شــود بــه گونــه ای 
کــه برگشــتن بــه حالــت تعــادل بــا 
ــراه  ــادی هم ــه زی ــواری و هزین دش
فراینــد  بــه طــور کلــی،  باشــد. 
از  گیــری  پیــش  و  بینــی  پیــش 
ــه  ــورد و مداخل ــران، برخ ــوع بح وق
ــد از  ــازی بع ــالم س ــران و س در بح
ــران  ــت بح ــران را مدیری ــوع بح وق
مــی گوینــد. از مهمتریــن ســوانح در 
آثــار تاریخــی، بــروز زلزلــه، ســیل و 
ــه  ــه محوط ــت ک ــوزی اس ــش س آت

ــر  ــا ه ــارگاد ب ــی پاس ــراث جهان می
باشــد.  ســه مــورد مواجــه مــی 
در اولویــت بنــدی بــروز ســوانح 
درجــه  در  پاســارگاد،  در  مذکــور 
ــار در  ــری آث ــل قرارگی ــه دلی اول ب
وســیع  پوشــش  و  دشــت  پهنــه 
گیاهــان خــودرو خطــر آتش ســوزی 
ــا  ــاری شــدن ســیل ب ــرار دارد. ج ق
توجــه بــه قرارگیــری محوطــه بیــن 
فصلــی  و  دائمــی  رودخانــه  دو 
ســیوند ) پلــوار( و ســوباتن، کــه 
ــن  ــان ای ــارش، طغی ــول پرب در فص
ــدی  ــد تهدی ــی توان ــا م ــه ه رودخان
جــدی بــرای محوطــه باشــد، در 
درجــه دوم و موضــوع زلزلــه بــه 
ــارگاد  ــه پاس ــری منطق ــل قرارگی دلی
در ردیــف متوســط خطــر نســبی 
ــه  ــدول پهن ــه ج ــه ب ــا توج ــه ب زلزل
ــارس، در  ــه در اســتان ف ــدی زلزل بن
ــرار دارد. در  درجــه ســوم اهمیــت ق
ادامــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه 
پیــش  تهدیــدات  و  خطــرات  و 

ــا ســه  ــه ب روی محوطــه در مواجه
مقولــه فــوق خواهیــم پرداخــت.

آتش سوزی

جملــه  از  ســوزی  آتــش  خطــر 
ــار  ــواره آث ــه هم ــت ک ــوانحی اس س
کــه  آثــاری  خصوصــًا  تاریخــی، 
در محوطــه هــای روبــاز و در دل 
ــد را  ــرار دارن ــا ق ــع و دشــت ه مرات
ــا  ــاله ب ــر س ــد. ه ــی کن ــد م تهدی
ــود  ــار موج ــا آث ــل گرم ــروع فص ش
در محوطــه پاســارگاد بــه ســبب 
ــیع  ــت وس ــه دش ــری در پهن قرارگی
فــراوان  گیاهــی  پوشــش  نیــز  و 
ــوزی  ــش س ــر آت ــد خط ــورد تهدی م
ــر  ــرار دارد. حفاظــت بناهــا در براب ق
ــروری و  ــری ض ــوزی ام ــش س آت
آمــوزش  و  مدیریــت  بــر  مبتنــی 
اضطــراری  مواقــع  در  کارکنــان 
اســت کــه در ایــن زمینــه هــر 
جهــت  مانــور  چندیــن  ســاله 

عمــل  ســرعت  و  آمادگــی 
تجهیــز  و  تکمیــل  و  کارکنــان 
پاســارگاد  محوطــه  در  امکانــات 
همچنیــن،  شــود.  مــی  انجــام 
محوطــه پاســارگاد ســاالنه در دو 
ــار  ــل به ــر فص ــی اواخ ــع زمان مقط
جهــت  پاییــز  فصــل  اوایــل  و 
جلوگیــری از آتــش ســوزی از علــف 
ــردد  ــی گ ــازی م ــرز پاکس ــای ه ه
کــه ایــن امــر در مجــاورت محیــط 
بــه  بناهــا  داخلــی  و  پیرامونــی 
ــران  ــط کارگ ــتی توس ــورت دس ص
ــتگاه  ــا دس ــاط ب ــی نق ــر و مابق ماه
ــع آوری  ــاورزی درو، جم ــای کش ه
و بــه بیــرون از محوطــه منتقــل 
صــورت  بدیــن  تــا  شــود  مــی 
خطــر آتــش ســوزی تــا حــد بســیار 
زیــادی کاهــش  یابــد. ایــن امــر از 
ــه  ــی محوط ــت و پاکیزگ ــر نظاف نظ
محیطــی  منظــر  حفــظ  نیــز  و 

اســت. اهمیــت  حائــز  محوطــه 

ســیل

بــی تردیــد حجم نــزوالت آســمانی 
و بــارش هــای اوایــل ســال جــاری 
)1398( در مقایســه بــا میانگین دراز 
ــرات  ــانگر تاثی ــی نش ــدت بارندگ م
انــکار ناپذیــر آن در وقــوع ســیاب 
هــا و بحــران ســیل در مناطــق 
ــه  ــف اســت. وجــود دو رودخان مختل
ــوی  ــارگاد و در دو س ــت پاس در دش
ــان  ــارگاد نش ــی پاس ــه جهان محوط
ــر  ــیاب و آبگی ــدن س ــاری ش از ج
صــورت  در  دشــت  ایــن  بــودن 

طغیــان ایــن رودخانــه هاســت.

ــیوند(  ــوار )س ــتانی پل ــه باس رودخان
ــی  ــور م ــه عب ــرق محوط ــه از ش ک
کنــد رودخانــه ای اســت دائمــی 
کــه  کیلومتــر   110 طــول  بــه 
اقلیــد  شهرســتان  ارتفاعــات  از 
سرچشــمه مــی گیــرد و پــس از 
عبــور از دشــت پاســارگاد، تنــگ 
کــر  رود  بــه  ســیوند  و  باغــی 
ــه  ــه دریاچ ــت ب ــته و در نهای پیوس
ســمت  در  ریــزد.  مــی  بختــگان 
غــرب محوطــه رودخانــه فصلــی 
بــه نــام ســوباتن وجــود دارد کــه از 
ارتفاعــات کــوه موســوم بــه موســی 
ــس  ــه و پ ــمه گرفت ــی سرچش خان
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پاســارگاد میراث جهانی  مدیریت ســوانح طبیعــی در مجموعه 
نصیــری حقیقت     محمــد 

پاکســازی محوطه از علف های هرز
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از گذشــتن از مجــاورت آرامــگاه 
ــی  ــه باغ ــه تنگ ــوروش در دهان ک
ــدد. ــی پیون ــیوند م ــه س ــه رودخان ب
طغیــان ایــن دو رودخانــه در فصــول 
ــاری  ــر ج ــد خط ــی توان ــارش م پرب
شــدن ســیاب و تخریــب محوطــه 
ــی داشــته باشــد در  و بناهــا را در پ
ــی  ــات و تمهیدات ــتا اقدام ــن راس ای
ــاال  ــی در ب ــد خاک ــرای بن ــر اج نظی
ــای  ــراف آب ه ــت انح ــت، جه دس
ســطحی و روان آب هــای حاصل از 
بارندگــی بــه ســمت پــل تاریخــی 

شــیب  ایجــاد  بارعــام،  کاخ  و 
کاخ  پیرامونــی  محیــط  معکــوس 
ــراز  ــودن ت ــن ب ــل پایی ــه دلی ــا ب ه
ــار موجــود، ایجــاد  کــف بناهــا و آث
شــیب  و  جذبــی  هــای  چاهــک 
بنــدی و هدایــت آب هــای ســطحی 
درون بناهــا بــه ســمت چاهــک هــا، 
اجــرای بیــش از 200 متــر گابیــون 

ــن( در  ــنگ چی ــواره س ــدی )دی بن
ــوباتن  ــه س ــی رودخان ــه جنوب دامن
آرامــگاه  غربــی  ضلــع  در  واقــع 
کــوروش جهــت مهــار ســیاب هــا 
و مــواردی دیگــر از جملــه اقدامات، 
بــا ســیاب  مقابلــه  راســتای  در 

اســت. پاســارگاد  محوطــه  در 

  زلزله

منطقــه  در  زلزلــه،  بحــث  در 
ــه  ــد از ترکی ــران بع ــه، ای خاورمیان

دومیــن کشــوری اســت کــه تحــت 
گیــرد. مــی  قــرار  زلزلــه  تاثیــر 

ــه  ــری منطق ــه قرارگی ــه ب ــا توج ب
ــه  ــط پهن ــه متوس ــارگاد در درج پاس
ــزی اســتان،  ــرزه خی ــدی خطــر ل بن
در  رخــداد  ایــن  بــروز  احتمــال 
محوطــه پاســارگاد دور از ذهــن 

ــود  ــار موج ــی آث ــا بررس ــت. ب نیس
در محوطــه، مــی تــوان شــواهد 
ای  ســازه  تاثیــرات  و  صدمــات 
ناشــی از زلزلــه، در ادوار گذشــته 
ــی  ــد؛ در حال ــا دی ــر روی بناه را ب
کــه بــه جــز مــواردی خــاص و 
مــوردی آن هــم در حــد رفــع خطــر 
ــل  ــدام قاب ــی اق ــتحکام بخش و اس
ماحظــه ای در خصــوص مقابلــه بــا 
بــروز زلزلــه احتمالــی انجــام نشــده 
ــه  اســت. بدیهــی اســت پرداختــن ب
ــث  ــه بح ــبت ب ــوع نس ــن موض ای

ــی  ــه م ــیل ک ــوزی و س ــش س آت
تــوان بــا بررســی میدانــی و شــواهد 
در  نظــری  بــه صــورت  موجــود 
ــد  ــت، نیازمن ــا ســخن گف ــورد آنه م
هــای  حــوزه  در  دقیــق  مطالعــه 
ــن  ــه زمی ــته ای از جمل ــان رش می
شناســی، بررســی ســاختار معمــاری 
ــار از لحــاظ ســازه  ــل آث ــار، تحلی آث

ــر  ــا در براب ــار آنه ــوه رفت ای و نح
ــه و ...  ــر زلزل ــای وارده در اث نیروه
ــاه  ــاره کوت ــا اش ــن ب ــت. بنابرای اس
و گــذرا بــه مباحــث مطروحــه و 
ــت  ــن اس ــه ممک ــوانحی ک ــم س اه
قــرار  تهدیــد  مــورد  را  محوطــه 
دهــد، لــزوم آمادگــی بــرای مقابلــه 
بــا ســوانح و بحــران هــای طبیعــی 
بــرای  اقداماتــی  انجــام  نیــز  و 
ــی  ــای طبیع ــرات بای ــش تاثی کاه
فقــدان طــرح  و   اســت  آشــکار 
بــرای  بحــران  مدیریــت  جامــع 

بســیار  جهانــی  مجموعــه  ایــن 
محســوس مــی باشــد و نیــاز اســت 
پــس از بررســی، آســیب شناســی و 
شــناخت دقیــق منطقــه، محوطــه و 
ــرح  ــن ط ــه تدوی ــبت ب ــوانح، نس س
ــی  ــران، اقدام ــت بح ــع مدیری جام

جــدی و عملــی صــورت گیــرد.

وضعیت رودخانه در زمان ســیل پس از گابیون گذاریگابیون گذاری رودخانه پشــت آرامگاه کوروش در ســال 1382

ــو مئ یز ا ــی  ی لیا یتا ا ه  و ــر گ  ،1 9 7 8 ل  ــا س  ، ــنگی س ج  ــر بــرج ســنگی، ســال 1397، مرکز اســناد پایــگاه میــراث جهانی پاســارگادب
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بــه  ایــران  الحــاق  از  پــس 
میــراث  از  حفاظــت  کنوانســیون 
در  یونســکو  جهانــی  و  فرهنگــی 
 1358 ســال  تــا   ،1353 ســال 
فقــط ســه اثــر برجســته از آثــار 
ارزشــمند کشــورمان در فهرســت 
بــه  یونســکو  جهانــی  میــراث 
ایــن  کــه  اســت  رســیده  ثبــت 
تــا  ســالهای1358  طــی  رقــم 
1383 پیــش از تشــکیل ســازمان 
گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث 

یافــت. افزایــش  اثــر   6 بــه 

ــار  ــش آث ــه افزای ــد رو ب ــا رون  ام
ثبــت شــده میــراث فرهنگــی از 
ــه 22  ــروز ب ــه ام ــا ب ــال 1384 ت س
اثــر در فهرســت میــراث جهانــی 
اینکــه  بــر  عــاوه  یونســکو، 
تقدیــر  قابــل  تــاش  و  اهتمــام 
ــی  ــی را ط ــراث فرهنگ ــت می معاون
ایــن ســالها مــی طلبــد متعاقبــأ 
ــی و اهتمــام بیشــتر  ــف حفاظت وظای
جمیــع نهادهــا و دســتگاه هــای 
تقنینــی، اجرایــی و قضایــی را در 
ــادآوری  ــی ی ــی و مل ــطوح محل س
ــت  ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــی نمای م
مجموعــه تخــت جمشــید، نقــش 
رســتم، شــهر تاریخــی اســتخر و 
ــت  ــت مرودش ــب در دش ــش رج نق
ــدون حضــور دیگــر  ــه تنهایــی و ب ب
تپــه هــای تاریخــی و محوطــه های 
باســتانی، شــگفتیهای دیریــن قابــل 
ــتان  ــه باس ــرای جامع ــناخت را ب ش
اســت،  نمــوده  فراهــم  شناســی 
ــی  ــار فرهنگ ــه آث ــه ای ک ــه گون ب
ــی  ــود در دشــت مرودشــت یک موج
از مهمتریــن محوطــه هــای جهانــی 
شناســی  باســتان  عرصــه  بــه  را 
ــوده اســت و پژوهشــگران  ــه نم ارائ
ــا  ــددی ب ــی متع ــن داخل و متخصصی
ــی  ــن الملل ــای بی ــکاری گروهه هم
ــزار  ــد ه ــدن چن ــناخت تم ــرای ش ب
پهنــاور  دشــت  در  خفتــه  ســاله 
ــده  ــتان آم ــن شهرس ــه ای ــه، ب پارس
بــه کاوش هــای علمــی مــی  و 
پردازنــد. بــه همیــن دلیــل ســازمان 
گذشــته  از  فرهنگــی  میــراث 
ــهای  ــه کاوش ــه ب ــا توج ــون ب تاکن
نســبت  گرفتــه،  صــورت  علمــی 
ــم  ــط و حرائ ــانی ضواب ــه بروزرس ب
جمشــید  تخــت  جهانــی  میــراث 

اقــدام نمــوده اســت. از زمــان ثبــت 
جهانــی تخــت جمشــید در ســال 
ــر  ــارت ب ــون، نظ 1358 ه. ش.تاکن
حرایــم و ممانعــت از مداخــات و 
ــق  ــه روز دقی تعرضــات در آن روز ب
ــت.  ــده اس ــر گردی ــم ت ــر و منظ ت
تخــت  جهانــی  میــراث  پایــگاه 
جمشــید و اداره میــراث فرهنگــی 
ــاغ  ــس از بازنگــری اب مرودشــت پ
مجــدد حرایــم تخــت جمشــید و 
ضوابــط بــه تاریــخ 1390/11/10 
از طــرف معاونــت میــراث فرهنگــی 
ــت،  ــگان حفاظ ــن ی ــا اراده پوالدی ب
ــراث  ــگاه و اداره می ــان پای کارشناس
ــی،  ــد حقوق ــأ واح ــی و نهایت فرهنگ
فرهنگــی  حفاظــت  بــه  اقــدام 
مصــوب  حرایــم  در  فیزیکــی  و 
ــوص  ــن خص ــت. در همی ــوده اس نم
ــی  ــد حقوق ــای واح ــن از اعض دو ت
و  پاســارگاد  پارســه-  پایــگاه 
اداره میــراث فرهنگــی مرودشــت 

نمودنــد: بیــان  را  مطالبــی 

امــور  مســئول  دانشــور  فرشــته 
میــراث  اداره  و  پایــگاه  حقوقــی 
ــن  ــان ای ــا بی ــی مرودشــت ب فرهنگ
ــم بناهــای تاریخــی  ــه کــه حری نکت
بــرای مــا بســیار مهــم اســت، یکــی 
از وظایــف مهــم ایــن مجموعــه 
ســاز  و  ســاخت  از  جلوگیــری  را 
ــت.  ــی دانس ــار تاریخ ــی آث در حوال
ــل و مشــاور  ــان وکی ــر پیراحمدی امی
ــت و  ــه اهمی ــز ب ــگاه نی ــی پای حقوق
ــزوم صــدور اســناد جهــت عرصــه  ل
هــای تاریخــی و حرایــم درجــه 1 و 
ــوده  ــاره نم ــی اش ــر جهان ــن اث 2 ای
و بــا تشــریح مباحــث نظــری در 
خصــوص موضــوع منفعــت عمومــی  
و قواعــد فقهــی بــا مرجــع دانســتن 
ــلیط  ــده تس ــر قاع ــرر ب ــده الض قاع
بــر اســاس اصــول و مبانــی فقهــی، 

ــه  اصــل چهلــم قانــون اساســی را ب
ــه  ــش رو ک ــل پی ــک اص ــوان ی عن
بــه همــت مرحــوم دکتــر کاتوزیــان 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــام ق ــورد اهتم م
ــرای حفاظــت از میــراث فرهنگــی  ب
دانــد.  مــی  اهمیــت  بســیارحائز 
ــوط  ــن مهــم را من ایشــان انجــام ای
بــه برقــراری تــوازن و تعــادل میــان 
اصــل منفعــت عمومــی و اصــل 
و  دانســته   خصوصــی  مالکیــت 
ادامــه مــی دهــد، تنهــا در پــاره 
بــه  کــه  خــاص  مــوارد  از  ای 
اقتضــاء  عمومــی  منفعــت  یقیــن 
نادیــده  خصوصــی  مالکیــت  دارد 
واحــد  شــود.  مــی  انگاشــته 
میــراث جهانــی  پایــگاه  حقوقــی 
میــراث  اداره  و  جمشــید  تخــت 
دارد  اذعــان  مرودشــت  فرهنگــی 
در راه حفاظــت از آثــار تاریخــی، 
مرودشــت  دشــت  در  فرهنگــی 
بعضــأ همــکاری و تعامــات میــراث 
ــوم  ــرز و ب ــن م ــردم ای ــتانه م دوس
در حفاظــت هــر چــه بیشــتر از آثــار 
ــوده  ــاهد ب ــی را ش ــی فرهنگ تاریخ
اســت، بــه گونــه ای کــه مشــارکت 
یــگان  بــا  همــکاری  در  مــردم 
ــه، شناســایی  ــن مجموع حفاظــت ای
دســتگیری  و  غیرمجــاز  حفــاران 
غیرمجــاز،  حفــار  بانــد  چندیــن 
تاریخــی  آثــار  ضبــط  و  کشــف 
ــار  ــل آث ــال و تحوی ــی و انتق فرهنگ
ــه مــوزه تخــت جمشــید  مکشــوفه ب
ــاب  ــتگاه فلزی ــن دس ــط چندی و ضب
ــن  ــت ای ــگان حفاظ ــط ی و ... توس
مجموعــه را بــه دنبال داشــته اســت. 
ایشــان در ادامــه، برگــزاری جلســات 
ــن  ــی مابی ــا ف ــت ه ــده و نشس عدی
جهانــی  میــراث  پایــگاه  مدیــر 
حمیــد  دکتــر  جمشــید،  تخــت 
ــس  ــی، رئی ــن مردان ــی و بهم فدای
اداره میــراث فرهنگــی مرودشــت 

ــن  ــوراهای ای ــاری و ش ــا دهی ب
شهرســتان و روســتاهای اطــراف در 
ــار  ــت از آث ــت و صیان ــت حفاظ جه
و تپــه هــای تاریخــی، اســتودان 
ــای تاریخــی  ــه ه ــا و دیگرمحوط ه
از  را  روســتا  و  بخــش  هــر  در 
ــر  ــش ب ــن بخ ــای ای ــر فعالیته دیگ
شــمردند. جلســات توجیهــی کــه 
ضوابــط  و  آثــار  معرفــی  ضمــن 
همــکاری  و  تعامــل  حرایــم،  و 
از  بیشــتر  چــه  هــر  حفاظــت  در 
محوطــه هــای تاریخــی بــه منظــور 
صــورت  تخلفــات  از  جلوگیــری 
مربــوط  در حــوزه هــای  گرفتــه 
ــال  ــه دنب ــراث فرهنگــی را ب ــه می ب
ــه  ــن رابط ــت. در همی ــد داش خواه
حمیــد فدایــی مدیــر پایــگاه میــراث 
جهانــی تخــت جمشــید نیــز بــا 
بــا  قانونــی  برخــورد  بــه  اشــاره 
و  ســاخت  گونــه  هــر  متخلفیــن 
ــک تخــت  ــه ی ــم درج ــاز در حری س
جمشــید گفــت: بــا پیگیــری بخــش 
پایــگاه میــراث جهانــی  حقوقــی 
میــراث  اداره  و  جمشــید  تخــت 
مرودشــت  شهرســتان  فرهنگــی 
تعــرض بــه حرایــم و ســاخت و 
ــر مجــاز مــورد پیگــرد  ســازهای غی
ــان  ــرد. ایش ــی گی ــرار م ــی ق حقوق
حفاظــت  یــگان  کــرد،  تاکیــد 
وظیفــه  راســتای  در  مجموعــه 
ــوب  ــاص و مص ــط خ ــی و ضواب ذات
ــن  ــب ضابطی ــا در قال ــکو باره یونس
همچنیــن  و  دادگســتری  خــاص 
کارشناســان باســتان شناســی بــا 
ــن امــاک جهــت  ــن و منتفعی مالکی
هــر گونــه ســاخت و ســاز، راهنمایی 
و مشــورت الزم را ارائــه نمــوده انــد. 
در پایــان بهمــن مردانــی رئیــس 
اداره میــراث فرهنگــی مرودشــت 
ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــز ب نی
یکــی ازمهمتریــن رویدادهــا در یــک 
ــرح  ــازی ط ــاده س ــر پی ــاله اخی س
کاداســتر ثبتــی در حــوزه اســناد 
مرودشــت اســت، خاطــر نشــان کرد، 
درحــال حاضــر بــا کمــک و تــاش 
حمیــد  دکتــر  پایــگاه  مدیریــت 
اســناد  اخــذ  مرحلــه  در  فدایــی، 
ــن  ــای ای ــم ه ــا و حری ــه ه عرص
مجموعــه جهانــی مــی باشــیم.  

ــات  تعرض و  ــات  از مداخ ــت  ممانع و  ــید  ــت جمش تخ ــم  ی ــر حرا ب ــترده  ــارت گس نظ
ــارگاد پاس ــه-  پارس ــگاه  پای ــی  ــد حقوق واح ــکاری  ــا هم ب
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ــت اهلل ماصالحــی در  ــتاد حکم اس
مراســمی در رثــای یکــی از بــزرگان 
ــه  ــوب گفت ــه خ ــناس چ ــتان ش باس
انــد که:»هــر انســانی روزی بــه 
ــه  ــلیم آنگون ــن تس ــدر ت ــور مق ط
ــه مــرگ مــی ســپارد کــه زیســته  ب
اســت و آنگونــه در یادهــا و خاطــره 
هــا خواهــد مانــد کــه مــرده اســت، 
امــا دیرپــا و دراز آهنــگ نــام و 
و  میراثیــان  حافظــۀ  در  یــادش 
ــردم  ــان و م ــتان شناس ــۀ باس جامع
ماند«.تیــر  خواهــد  مــا  ملــت  و 
ــه  ــال 1359 و 1385 جامع ــاه س م
و  میراثیــان  از  تــن  دو  ایــران 
تــا  را  شــناس  باســتان  بــزرگان 
خانــه ابــدی بدرقــه کردنــد. در ایــن 
مطلــب کــه از محضــر خواننــده 
ــر آن  ــعی ب ــذرد س ــی گ ــی م گرام
ــاه از  ــی کوت ــا روایت ــود ت ــد ب خواه
از  تــن  دو  فعالیتهــای  و  زندگــی 
باســتان  پژوهشــگران  و  بــزرگان 
شــناس و مدیــران فقیــد تخــت 
ــده ای در  ــش عم ــه نق ــید ک جمش
اعتــای تاریــخ و میــراث فرهنگــی 
ایــران داشــتند، و همــواره نــام و 
ــت  ــردم و مل ــه م ــان در حافظ یادش
ــود.  ــه ش ــد گفت ــد مان ــران خواه ای

ســید محمــد تقــی مصطفــوی:

ــال  ــوی درس ــیدمحمدتقی مصطف س
1285 شمســی دیــده بــه جهــان 
ابتدایــی  تحصیــات  وی  گشــود. 
دبســتان  در  تهــران  در  را  خــود 
در  را  متوســطه  دوره  و  انتصاریــه 
ــون  ــروت و دارالفن ــتان های ث دبیرس

ــدا در رشــته  ــانید. ابت ــان رس ــه پای ب
خدمــت  کــرد.  تحصیــل  حقــوق 
در  معــارف  وزارت  در  را  خــود 
ــه  ــود و ب ــاز نم ــات آغ اداره تحقیق
متمایــل  باستان شناســی  رشــته 
شــد و در ایــن رشــته تخصــص 
یافــت. او عاقــه زائــد الوصفــی 
بــه بازشناســی تمــدن و آثــار کهــن 
 1310 مهــر  از  داشــت.  ایــران 
تــا آبــان 1337 در اداره عتیقــات 
ــه  ــوان آن ب ــا عن ــه بعده ــابق ک س
تغییــر  باستان شناســی  کل  اداره 
و  شــد  کار  بــه  مشــغول  یافــت، 
بــازرس  ســمت های  عهــده دار 
مأمــور  باستان شناســی،  فنــی 
کاوش هــای علمــی شــوش و تخــت 
باستان شناســی،  معــاون  جمشــید، 
باستان شناســی،  کل  اداره  رئیــس 

ــود. ــی ب ــر کل باستان شناس و مدی

ریاســت  دوره  در  مصطفــوی   
باستان شناســی  کل  اداره  در  خــود 
ــی  ــریه علم ــیس نش ــه تأس ــدام ب اق
باستان شناســی«  »گزارش هــای 
ــیاری از  ــن در بس ــرد. وی همچنی ک
کنگره هــای بین المللــی در زمینــه 
داشــت. شــرکت  باستان شناســی 
ــه  ــک ب ــوی نزدی ــی مصطف محمدتق
ــود را در  ــی خ ــال از زندگ پنجــاه س
و  ایــران گذرانیــد  باستان شناســی 
ــتانی را از  ــای باس ــیاری از بناه بس
ــرار داد.  ــی ق ــورد بررس ــک م نزدی
باستان شناســی  کاوش هــای  در 
ــازی آن  ــید و بازس ــت جمش در تخ
نقــش عمــده ای داشــت، وی بــه 

ــوی و  ــای فرانس ــت ه ــراه هیئ هم
آلمانــی بــه تحقیقــات و حفــاری 
پرداخــت  جمشــید  تخــت  هــای 
و  تحقیــق  ســال  دو  مــدت  در  و 
بــه  جمشــید  تخــت  در  کاوش 
موفقیــت هــای بســیاری نائــل آمــد 
ــی  ــان خارج ــتان شناس ــه باس و توج
، بیــش از پیــش بــه او معطــوف 
ــوان  ــه عن ــه ب ــدی ک ــه ح ــد، ب ش
برجســته،  باســتان شــناس  یــک 
زبانــزد خــاص و عــام شــد و بعدهــا 
ریاســت مــوزه ایــران باســتان را بــه 
ــا  ــوی ب ــد. مصطف ــول کردن او مح
ــک،  ــون اری ــانی همچ باستان شناس
کامــرون،  جــورج  اشــمیت،  اف 
آرتــور پــوپ و رومــن گیرشــمن 
ــتگی  ــس از بازنشس ــود. پ ــکار ب هم
در  باستان شناســی  کل  اداره  از 
مؤثــری  همــکاری   ،1337 ســال 
بــا انجمــن آثــار ملــی داشــت و 
انجمــن  موسســان  و  بانیــان  از 
ــون  ــی ســابق کــه هــم اکن ــار مل آث
بــه نــام انجمــن آثــار و مفاخــر 
فرهنگــی نامیــده مــی شــود بــود. او 
ــارف  ــی دایرةالمع ــکاران اصل از هم
و  تهیــه  و  بــود  نیــز  فارســی 
بــه  مربــوط  مقاله هــای  تدویــن 
آثــار و بناهــای تاریخــی، هنــری 
عهــده  بــه  را  ایــران  باســتانی  و 
ــوی را  ــت، مصطف ــت. در حقیق گرف
بایــد احیــا کننــده آثــار باســتانی 
ــش  ــوی بخ ــت. مصطف ــران دانس ای
در  را  خــود  حیــات  از  بزرگــی 
شناســاندن مظاهــر فرهنگــی ایــران 

زمیــن کــه برتریــن میــراث نیــاکان 
کــه  داشــت  مصــروف  ماســت، 
کتاب هایــی  تالیــف  آن  حاصــل 
تاریخــی  آثــار  هگمتانــه،  چــون 
تهــران و اقلیــم پــارس و صدهــا 
مقالــه و ترجمــه و رســاالت بــه 
ــاد شــده  ــار ی ــده اســت و آث جــا مان
کــردار  و  علمــی  شــخصیت  بــر 
دانشــکده  می دهــد.  گواهــی  او 
دانشــگاه  شهرســازی  و  معمــاری 
اواخــر ســال  در  بهشــتی  شــهید 
1355 بــه پــاس خدمــات گرانبهــای 
ــه  ــوی، درج ــیدمحمدتقی مصطف س
ــا  ــه وی اعط ــاری ب ــرای افتخ دکت
ــوی  ــی مصطف ــید محمدتق ــرد. س ک
در  فعالیــت  ســالها  از  پــس 
ــرانجام  ــران س ــی ای ــتان شناس باس
تهــران  در   1359 تیرمــاه   19 در 

فروبســت. جهــان  از  چشــم 

شــهبازي: شــاپور  علیرضــا 

ــهبازي  ــاپور ش ــا ش ــر علیرض  دکت
در 13 شــهریور مــاه ســال 1321 
در خانــواده اي مذهبــي در شــیراز 
ــي  ــس از ط ــد. وي پ ــا آم ــه دنی ب
ســال  در  مقدماتــي  تحصیــات 
ــگاه  ــخ از دانش ــته تاری 1342 در رش
و  شــد  فارغ التحصیــل  شــیراز 
و  تاریــخ  رشــته  در  را  اول  رتبــه 
عاقــه  کــرد.  کســب  جغرافیــا 
وي بــه تاریــخ و ادبیــات باعــث 
موفــق   1347 ســال  در  گردیــد 
بــه دریافــت مــدرک کارشناســي 
باستان شناســي  رشــته  در  ارشــد 

ــدن ــگاه لن ــي از دانش ــیاي غرب آس

 : ن ا د یا ه  ند ز  ، جمشــید تخت  فقیــد  ن  ا یــر مد و  ن  ســا شنا ن  ســتا با ز  ا تن  و  د ز  ا ی  د یا

و علیرضا شــاپور شــهبازی                تقی مصطفوی   ســید محمد 
ر بــا د ز بر نــا      مهر
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ــوق  ــام دوره ف ــس از اتم ــردد .پ گ
لیســانس بــه ایــران بازگشــت و 
ــام  ــود را در مق ــربازي خ ــت س خدم
ــیراز  ــگاه ش ــخ در دانش ــتاد تاری اس
ســپري کــرد. در طــول ســالهاي 
ــه  ــیراز س ــگاه ش ــش در دانش فعالیت
ــر درآورد.  ــته تحری ــه رش ــاب ب کت
ســال  در  کــه  بــزرگ  کــوروش 
بهتریــن  جایــزه  برنــده   1349
اولیــن  و  گردیــد  ســال  کتــاب 
کتــاب تحقیقــي وي محســوب مــي 
ــزرگ  ــوش ب ــداري داری ــود، جهان ش
و شــاهزاده هخامنشــي: کــوروش 
ــي  ــدي وي م ــاي بع ــوان کتابه ج
باشــند کــه تحــت نظــارت دانشــگاه 
ــه  ــیدند. ترجم ــاپ رس ــه چ ــیراز ب ش
اقــوام  نقــوش  کتــاب  مشــترک 
ــاي  ــاري ه ــر حج ــاهي بناب شاهنش
تخت جمشــید  آپادانــاي  پلــکان 
خوبنظــر  خانــم  همــکاري  بــا 
مي باشــد.  وي  بعــدي  کتــاب 
ــدن  ــگاه لن ــیه دانش ــرش بورس پذی
ــگاه  ــه دانش ــد وي ب ــب گردی موج
رشــته  و  گــردد  اعــزام  لنــدن 
ــرا  ــع دکت ــي را در مقط باستان شناس
یادمان هــاي  رســاند.  اتمــام  بــه 
رســاله  لیکیــه اي  و  ایرانــي 
دکتــرا  مقطــع  در  وي  پایان نامــه 
اســت کــه در ســال 1352 بــه زبــان 
انگلیســي بــه چــاپ رســید.  وي 
تحقیقــات  بنــداد   1353 در ســال 
تخت جمشــید  در  را  هخامنشــي 
بنــداد  تاســیس  کــرد.  تاســیس 
بــه  هخامنشــی  تحقیقــات 
گردیــد  موجــب  وي  سرپرســتي 

تــا بــه طــور گســترده کارهــاي 
مرمتــي  و  پژوهشــي  اجرایــي، 
گــردد.  دنبــال  تخت جمشــید  در 
و  تعمیراتــي  کارهــاي  انجــام 
باستان شناســي،فعالیتهاي فرهنگــی 
از طریــق تالیــف و انتشــار کتابهایــي 
ــید  ــور تخت جمش ــرح مص ــون ش چ
ــا، شــرح  ــده دنی ــان زن ــه چهــار زب ب
مصــور نقــش رســتم، و پژوهشــهاي 
ــت  ــن فعالی ــه ای ــي از جمل هخامنش
هــا اســت. گســترش و مجهزترکردن 
کتابخانــه تخت جمشــید در زمینــه 
اجــراي  و  باستان شناســي  و  هنــر 
مســایل  و  حفاظتــي  طرحهــاي 
مربــوط بــه حریــم تخت جمشــید 
بزرگــي  کارهــاي  جملــه  از  نیــز 
تخت جمشــید  در  وي  کــه  اســت 
تالیــف  بــر  عــاوه  داد.  انجــام 
وي  شــده،  بــرده  نــام  کتابهــاي 
مقاالتــي نیــز در همیــن ســالیان 
ــي و  ــر داخل ــه معتب ــن مجل در چندی
ــر درآورد.  ــته تحری ــه رش ــي ب خارج
دکتــر شــهبازي در ســال 1358 بــه 
آلمــان مهاجــرت کــرد و ضمــن 
گوتینگــن  دانشــگاه  در  تدریــس 
آلمــان پایان نامــه فــوق دکتــري 
ــوان تاریخنــگاري در  ــا عن خــود را ب
ایــران نوشــت و فصــل بزرگــي از آن 
ــه فردوســي اختصــاص داد. وي  را ب
ــه  ــاالت ب ــف مق ــه تالی ــان ب همزم
ــز  ــي نی ــي و آلمان ــاي انگلیس زبانه
ادامــه میــداد. در ســال 1370 کتــاب 
زندگي نامــه انتقــادي فردوســي را 
ــرد.  ــر ک ــي منتش ــان انگلیس ــه زب ب
ایــن کتــاب در ســال 1389  بــه 

ــهبازي  ــد. ش ــه گردی ــي ترجم فارس
ــتیار  ــن دس ــال ها همچنی ــن س در ای
ــود  ــکا ب ــنامه ایرانی ــتار دانش ویراس
بــاب  در  فراوانــي  مدخل هــاي  و 
تاریــخ باســتان و هخامنشــیان در 
ــانید.  ــاپ رس ــه چ ــنامه ب ــن دانش ای
المعــارف  دایــرت  بــا  همــکاري 
ــان  ــامي،دانش نامه جه ــزرگ اس ب
و  فــارس  دانشــنامه  و  اســام 
همــکاري بــا مرکز نشــر دانشــگاهي 
ــاب  ــف کت ــتار، تالی ــام ویراس در مق
راهنمــاي جامــع پاســارگاد و تالیــف 
چندیــن مقالــه مهــم از کارهــاي 
ــه  ــت ب ــس از بازگش ــزرگ وي پ ب
ــال 1380 از وي  ــود. در س ــران ب ای
بــه عنــوان دانشــمندي باتجربــه 
ــاور  ــام مش ــده در مق ــناخته ش و ش
تخت جمشــید  در  بنیــاد  علمــي 
ــل  ــد. وي پ ــل آم ــه عم ــوت ب دع
ــه-  ــي پارس ــاد پژوهش ــي بنی ارتباط
و  معتبــر  موسســات  و  پاســارگاد 
ــن  ــود. در همی دانشــمندان جهــان ب
ســالیان ایشــان کتــاب راهنمــاي 
بــا  نیــز  را  مســتند تخت جمشــید 
ــارگاد  ــه- پاس ــاد پارس ــکاري بنی هم
ــي  ــي و انگلیس ــان فارس ــه دو زب ب
وي  درآورد.  تحریــر  رشــته  بــه 
ویراســتاري  و  نظــارت  همزمــان 
ــران  ــکوه ای ــدي ش ــه جل ــاب س کت
ــف  ــت و تالی ــده داش ــر عه ــز ب را نی
بخــش مربــوط بــه هنــر و معمــاري 
نیــز  را  اول  جلــد  هخامنشــي 
عهــده دار گردیــد. ایــن همــکاري تــا 
ــیر  ــت. تفس ــه یاف ــال 1384 ادام س
ــري  ــانیان طب ــخ ساس ــل تاری مفص

آخریــن کتابــي بــود کــه وي در 
ــف داشــت و در مراحــل  دســت تالی
نمایــه  تهیــه  نهایــي ویرایــش و 
ــوت  ــپس ف ــاري و س ــا بیم ــود و ب ب
ــبختانه  ــد. )خوش ــام مان ــان ناتم ایش
ایــن کتــاب در ســال 1389 بــه 
ــه  ــز نشــر دانشــگاهي ب همــت مرک
چــاپ رســید(. ایشــان در 25 تیرمــاه 
ــتش  ــه دوس ــي ک 1385 دور از وطن
مي داشــت چشــم از جهــان فــرو 
ــوان  ــهبازي 17 عن ــر ش بســت. دکت
ــه  کتــاب و حــدود 170 عنــوان مقال
آلمانــي  فارســي،  زبانهــاي  بــه 
یــادگار  بــه  از خــود  انگلیســي  و 
دانشــمند  ایــن  پیکــر  گذاشــت. 
فرهیختــه پــس از انتقــال بــه ایــران 
در جــوار آرامــگاه حافظیــه در قطعــه 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــاهیر ب مش

منابع:

 ، محمدرضــا نصیــری،   -
مــه  ندگینا ز فرینــان:  ثرآ ا  ،1382
ز  ا ( ن  یــرا ا فرهنگــی  ن  ورا م آ نــا
هجــری   1300 ســال  تــا  ز  غــا آ
مفاخــر  و  ر  ثــا آ نجمــن  ا  ، شمســی(

.253 ــم، ص  پنج ــد  ــی، جل فرهنگ

مهــدی،       دســتفروش،  بــزاز   -
ســیدمحمدتقی  از  1397،یــادی 
س  ن شــنا ستا با ، ی مصطفو

آدرس: از  شــده  بازیابــی  فقیــد، 

http: / /www.chtn. ir/news/
ID/135193
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کاوش هــای تخــت جمشــید در 
توســط  خورشــیدی   1310 ســال 
)بنیــان  برســتد  هنــری  جیمــز 
شــرق  موسســه  مدیــر  و  گــذار 
شــیکاگو(  دانشــگاه  در  شناســی 
ــه  ــفلد ب ــت هرتس ــد. ارنس ــاز ش آغ
ســمت نخســتین مدیــر منطقــه 
تخــت  هــای  کاوش  برنامــه  ای 
ــفلد  ــد. هرتس ــده ش ــید برگزی جمش
کاوش هــای خــود را در ســال 1313 
رســاند.  پایــان  بــه  خورشــیدی 

 در آن زمــان اشــمیت کــه بــه 
ــن  ــود، ای ــرگرم ب ــاری در ری س حف
مســئولیت را نیــز بــر عهــده گرفــت 
خورشــیدی   1315 ســال  تــا  و 
برنامــه حفــاری هــا و کاوش هــا 
را در هــر دو نقطــه اجــرا مــی-

کــرد. در ســال بعــد موسســه هــای 
ــروری کــه مســئول حفــاری در  هنرپ
ــگاه  ــوزه دانش ــی م ــد، یعن ری بودن
ــای  ــای زیب ــوزه هنره ــا و م فیالدلفی
ــاری  ــر حف ــر خطی ــتون، در ام بوس
ــه موسســه  هــای تخــت جمشــید ب
ــیکاگو  ــگاه ش ــی دانش ــرق شناس ش
اکتشــافی  عملیــات  و  پیوســتند 
تخــت جمشــید زیــر نظــر ایــن 
موسســه ادامــه یافــت.  از آن زمــان 
بــه بعــد حفــاری هــای باســتان 
ــات  ــط هی ــددی توس ــی متع شناس
ــی در  ــف باســتان شناس هــای مختل

ــت. ــام پذیرف ــید انج ــت جمش تخ

ــیا و  ــته اش ــالیان گذش ــی س در ط
مــواد فرهنگــی کــه از مجموعــه 
ــه  ــر محوط ــید و دیگ ــت جمش تخ
هــای دشــت مرودشــت در طــی 
ــی و  ــتان شناس ــای باس ــت ه فعالی
ــته  ــی از گذش ــورت اتفاق ــه ص ــا ب ی
ــد در  ــروز کشــف شــده ان ــه ام ــا ب ت
ــی  ــوب غرب ــش جن ــی در بخ محل

ــی شــدند. تخــت-گاه نگــه داری م

ــگاه  ــی تخت ــوب غرب ــش جن در بخ
تخــت جمشــید و غــرب کاخ ملکــه 
ــی  ــا ســقف طاق ــی ب ــاق های ــز ات نی
ــاق  ــن ات ــه ای ــرار دارد ک ــکل ق ش
هــای طاقــی  شــکل، بــرای چندیــن 
نگهــداری  محــل  متوالــی  ســال 
ــای  ــاری ه ــوفه از حف ــیاء مکش اش
ــف  ــاط مختل ــید و نق ــت جمش تخ

محــل  دیگــر  یــا  و  تختــگاه 
هــای باســتانی دشــت مرودشــت 
ــامل  ــیاء ش ــن اش ــت. ای ــوده اس ب
ــنگ،  ــه س ــی از جمل ــواد فرهنگ م
آجــر لعابــدار، گچبــری و ســفال 
اســت. از برخــی از ایــن اشــیا و 
ــار،  ــه آم ــچ گون ــی هی ــواد فرهنگ م
اطالعــات و یــا مســتنداتی در آرشــیو 
میــراث جهانــی تخــت جمشــید 
مقابــل  در  نیســت.  دســترس  در 
ایــن طاقــی هــا نیــز فضاهــای 
ــرار  ــتی ق ــوار خش ــا دی ــاری ب معم
ــرور،  ــه م ــال 1373 ب ــه از س دارد ک
نقــوش ســنگی تخــت جمشــید 
ــا  ــی از آنه ــل توجه ــداد قاب ــه تع ک
ــت،  ــتون اس ــه کاخ صدس ــوط ب مرب
کارگــران  و  کارشناســان  توســط 
بخــش مرمــت بــه ایــن بخــش 
انتقــال داده شــده انــد. بنابرایــن 
بــا هــدف  در اســفند مــاه 1397 
ــری  ــار گی ــردن، آم ــنامه دار ک شناس
ــود در  ــار موج ــط آث ــت و ضب و ثب
مقابــل  فضاهــای  و  هــا  طاقــی 
آن طــرح ســاماندهی ایــن اشــیاء 
ــدار  ــر لعاب ــنگ، آج ــامل س ــه ش ک
و گچبــری اســت، آغــاز گردیــد. 

در مرحلــه نخســت ایــن طــرح، 
ســاماندهی آثــار ســنگی موجــود 
در فضــای روبــاز مقابــل طاقــی هــا 
آغــاز شــد تــا پــس از مســتندنگاری 
بــه محــل طاقــی هــا انتقــال یابنــد. 
شــیوه کار بدیــن صــورت اســت کــه 
در ابتــدا هــر قطعــه ســنگی بــا 
ــت و  عالمــت اختصــاری )شــماره ثب
ــه ســنگ( پشــت نویســی  ــوع قطع ن
شــده و بــه هــر قطعــه شــماره ویــژه 
ــوط  ــات مرب ــود. اطالع ــی ش داده م
ــه  ــنگ از جمل ــه س ــر قطع ــه ه ب
ــاد،  ــس، ابع ــگ، جن ــه، رن ــوع قطع )ن
ــوع  ــت ســنگ، ن ــوع نقــش، وضعی ن
ــت نصــب در محــل(  آســیب و قابلی
ــی شــود.  وارد جــدول مشــخصات م
ــر از  ــورد نظ ــنگ م ــس از آن س پ
چنــد زاویــه عکاســی شــده و در 
در  قطعــات  مشــخصات  نهایــت 

سیســتم ورود اطالعــات مــی گــردد.

ــید ــت جمش ــای تخ ــی ه ــیاء طاق اش ــاماندهی  س

فهیمه همایون،یونس زارع
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ــی  ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
اهــدای  از  جمشــید  تخــت 
ــه  ــنگی ب ــوک س ــه بل ــک قطع ی
بــا گل دوازه  صــورت تزیینــی 
پــر لوتــوس از ســوی حســین 
زارع شــهروند متعهــد و دوســتدار 
میــراث فرهنگــی، از روســتای 
ــظ و  ــت حف ــه؛ جه ــف طاحون خل
ــراث  ــگاه می ــه پای ــداری؛ ب نگه

جهانــی تخــت جمشــید خبــر داد

ــوص  ــن خص ــی در ای ــد فدای حمی
هــای  بررســی  طــی  داد:  ادامــه 
ــان  ــط کارشناس ــه توس ــام گرفت انج
باســتان شناســی پایــگاه، ایــن قطعــه 
ــه صــورت نقــش برجســته  ســنگ ب
ــه ابعــاد 10×34×31 ســانتی متــر،  ب
تاریخــی،  ارزش  دارای  و  اصیــل 

اســت. ای  مــوزه  و  فرهنگــی 

وی افــزود: ایــن قطعــه ســنگ 
دارای رســوبات ســطحی بــوده و 
نیازمنــد پاکســازی و آســیب نــگاری 
اســت،که بــزودی عملیــات حفاظــت 
آن از ســوی کارشناســان حفاظــت و 

مرمــت پایــگاه دنبــال خواهــد شــد.

فدایــی گفــت: از گذشــته تــا کنــون 
ــات ســنگ در تخــت  برخــی از قطع
ــان از  ــرور زم ــه م ــه ب ــید ک جمش
ــزد  ــت ن ــده اس ــدا ش ــا ج ــه ه بدن
برخــی از دوســتداران و حافظــان 
میــراث فرهنگــی حفــظ و نگهــداری 
ــوت  ــه از ایشــان دع شــده اســت ک
مــی شــود بــا اهــدای آثــار بــه 
شــرایط  جمشــید  تخــت  مــوزه 
حفاظــت مناســب تــری را بــرای 

آورنــد. فراهــم  خــود  میــراث 

در همیــن ارتبــاط مدیــر پایــگاه 
جمشــید  تخــت  جهانــی  میــراث 
بلــوک اهدایــی و  افــزود: قطعــه 
دیگــر آثــاری کــه پــس از ایــن بــه 
ــام  ــردد بن ــی گ ــدا م ــه اه مجموع
صاحبیــن آن هــا در مــوزه نگهــداری 
و بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد. 
ــده  ــدا کنن ــرد اه ــارات ف ــی اظه ط
در  منقــوش  ســنگ  قطعــه  ایــن 
ــدر  ــط پ ــته توس ــای گذش ــال ه س
بــزرگ همســر ایشــان از حــدود 
ــف  ــتای خل ــه روس ــتخر ب ــهر اس ش

طاحونــه منتقــل گردیــده اســت.

گفتنــی اســت، در مراســمی کــه بــا 
حضــور حمیــد فدایــی مدیــر پایــگاه 
میــراث جهانــی تخــت جمشــید، 
ــر  ــین مدی ــواد اوالد حس ــد ج محم
مردانــی  بهمــن  پایــگاه،  داخلــی 
سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری شهرســتان مرودشــت 
ــگان  ــئول ی ــان مس و روح اهلل خالدی
ــید  ــت جمش ــه تخ ــت مجموع حفاظ
برگــزار گردیــد بــا اهــدای لــوح 
تقدیــر و هدیــه از ســوی حمیــد 
میــراث  پایــگاه  مدیــر  فدایــی 
ایــن  از  جمشــید  تخــت  جهانــی 
دوســتدار  و  متعهــد  شــهروند 

شــد. تقدیــر  فرهنگــی  میــراث 

ــراز  ــا اب ــم  ب ــن مراس ــی در ای فدای
ــمند  ــل ارزش ــن عم ــندی از ای خرس
ــنگ  ــه س ــن قطع ــدای ای ــت: اه گف
توســط ایــن شــهروند متعهــد گامــی 
باشــد یــرای دوســتداران و حافظــان 
ــدای  ــا اه ــه ب ــی ک ــراث فرهنگ می
آثــاری از ایــن دســت بــه مــوزه 
تخــت جمشــید شــرایط حفاظــت 
مناســب تــری را بــرای میــراث خــود 

و آینــدگان فراهــم  مــی آورنــد.

ــنگ  ــه س ــن قطع ــون ای ــم اکن ه
ــید  ــت جمش ــوزه تخ ــه م در گنجین
ــس از  ــا پ ــود ت ــی ش ــداری م نگه
ــده  ــام خــود اهــدا کنن ــا ن مرمــت، ب
در مــوزه تخــت جمشــید در معــرض 

دیــد بازدیــد گننــدگان قــرار گیــرد.

اهدای یک قطعه  بلوک سنگی
جمشید  تخت  موزه  به   
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آســایش  شــرایط  آوردن  فراهــم   
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــار ب ــان آث مراقب
رعایــت اصــول حفاظتــی ازجملــه 
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــای پای برنامه ه
تخــت جمشــید اســت. در همیــن 
ــا ایــن هــدف کــه فراهــم  راســتا و ب
ــات  ــه خدم آمــدن آســایش، منجــر ب
ــد،  ــد ش ــه خواه ــه مجموع ــتر ب بیش
نگهبانــی  اتاقک هــای  بهســازی 
تخــت جمشــید در دســتور کار واحــد 
ــا عــاوه  ــت ت ــرار گرف ــی ق ــر فن دفت
بــر تحقــق ایــن هــدف، اتاقــک 
ــا  ــوان ب ــره ای همخ ــد چه ــا بتوان ه
ایــن  در  بیابــد.  مجموعــه  بســتر 
ــا و  ــک ه ــی اتاق ــه داخل ــروژه بدن پ
کــف، تخریــب و بــا مصالــح ســنگی، 
ــا و کفســازی شــد. پنجــره هــای  نم

قدیمــی تعویــض و پنجــره هایــی بــا 
وســعت دیــد بیشــتر و بــدون داشــتن 
هیــچ مانعــی در وســط جایگزیــن 
یــک  هــا  پنجــره  ایــن  در  شــد. 
جهــت بازشــو بــه ســمت بــاد غالــب 
محیــط، طراحــی و جــای گــذاری 
ــقف،  ــی و س ــای داخل ــد.  فض گردی
ــات  ــتر و تاسیس ــچ آس ــح گ ــا مصال ب
ــب  ــداد مناس ــه تع ــرکار و ب ــرق زی ب
ــن و قســمت هــای فرســوده  جایگزی
هــا،  اتاقــک  موجــود  هــای  درب 
ــزی و نصــب  ــگ آمی ــع عیــب، رن رف
بیرونــی  هــای  دیــواره  گردیــد. 
ــزات  ــت و تجهی ــی یاف ــای کاهگل نم
ــی و  ــتم سرمایش ــر سیس ــی نظی داخل
گرمایشــی و توســتر هــای گــرم کــن 

ــد. ــذاری گردی ــب و جایگ ــذا نص غ

اتاقک های نگهبانی   بهسازی 
 مجموعــه میراث جهانی تخت جمشــید:

فنی  ــر  دفت حد  وا

اتاقــک  نابســامان  وضعیــت 
ــی شــهر اســتخر و نداشــتن  نگهبان
ــار نســبت  ــان آث ــی مراقب ــد کاف دی
شــهر  تاریخــی  محوطــه  بــه 
اســتحکام  اســتخر، ســبب شــد 
اتاقــک  بهســازی  و  بخشــی 
ــی  ــه تاریخ ــن محوط ــی ای نگهبان
میــراث  پایــگاه  کار  دســتور  در 
قــرار  جمشــید  تخــت  جهانــی 
گیــرد. پــس از برداشــت اولیــه 
ــنهادی  ــرح پیش ــد ط ــک، چن اتاق
ــه  ــر ب ــت منج ــه در نهای ــه ک ارای
موجــود  هــای  بازشــو  افزایــش 
و  داخلــی  فضــای  بهســازی  و 
بــا  گردیــد.  اتاقــک  خارجــی 
ــد،  ــخص ش ــوها مش ــب بازش تخری

اتاقــک موجــود بــا داشــتن عــرض 
دیــواره نزدیــک بــه 60 ســانتی 
متــر دارای اســتحکام بســیار پاییــن 
ــواره از  اســت؛ چــرا کــه وســط دی
خشــت خــام و خاک و گل پر شــده 
بــود. از اینــرو واحــد دفتــر فنــی در 
ــودن  ــار نم ــه مه ــدام ب گام اول اق
و  نمــوده  جــک  توســط  ســقف 
ــوار  ــب دی ــه تخری ــدام ب ســپس اق
ــو و آهــن کشــی زیــر ســقف و  جل
ــت  ــتون در جه ــودن س ــه نم اضاف
جانبــی دیوارهــا نمــود. پــس از 
اســتحکام ســازی اتاقــک و نصــب 
بازشــو هــا دیــواره بــا مــات 
ــدود و فضــای  ــیمان ان ــه و س ماس

داخلــی بــا انــدود گــچ آســتر شــد.

استحکام سازی و بهسازی اتاقک نگهبانی شهر استخر: 
ــر فنی دفت حد  وا

آمــد  و  رفــت  ســهولت  جهــت 
خصــوص  بــه  بازدیدکننــدگان 
ــای  ــوان، در انته ــن و نات ــراد مس اف
ورودی  در  و  پارکینــگ  محوطــه 
ــکاران  ــکاری هم ــا هم ــه، ب مجموع
ــتم و  ــش رس ــی نق ــه تاریخ محوط
واحــد دفتــر فنــی، پلکانــی طراحــی 
و اجــرا گردیــد. ایــن ســازه دارای 9 
پلــه اســت و بــا زیرســازی مخلــوط 

و  و ســیمان  آجــر  بــا مصالــح  و 
انــدود کاهــگل و ســیمان بــه ابعــاد 

ــت. در  ــده اس ــرا ش ــر اج 4 × 5 مت
طراحــی پلــکان ورودی محوطــه 

ــب  ــروع مناس ــتم ش ــش رس نق
در معرفــی مســیر بازدیــد،  تفکیــک 
ــد  ــیر بازدی ــگ و مس ــده پارکین کنن
پیــاده، رعایــت تناســب در فــرم 
دهنــده   تشــکیل  اجــزا  و  کلــی 
ــک  ــاع ت ــه و ارتف ــک پل ــطح ت )س
ــوع و رنــگ  ــودن ن ــه(، مناســب ب پل
مصالــح، همخــوان بــا مجموعــه 
بــودن  صرفــه  بــه  مقــرون  و 

اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در 

ــتم ــش رس ــه نق ــکان ورودی محوط ــاخت پل س
ریخی نقش رســتم تا ر  ثــا آ ه مرمتــی  گــرو
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عملیــات اجرایــی محــور ورودی 
تخــت جمشــید از ســمت میــدان 
ثبــت  میــدان  ســمت  بــه  ملــل 
ــی  ــین ارباب ــا حضــور حس ــی ب جهان
معــاون وزیــر  ســرمایه گــذاری 
ــر  ــی، دکت ــراث فرهنگ ــازمان می س
شهرســتان  نماینــده  برومنــدی 
پیکــری  مهنــدس  مرودشــت، 
مرودشــت،  شهرســتان  فرمانــدار 
ــی و  ــاون هماهنگ ــر افشــون مع ظف
ــتانداری  ــن اس ــور زاِئری ــت ام مدیری
حســین  امیــر  دکتــر  فــارس، 

جمشــیدی مدیــر کل دفتــر فنــی 
اســتانداری، ســید مویــد محســن 
ــگری اداره کل  ــاون گردش ــژاد مع ن
ــارس،  ــتان ف ــی اس ــراث فرهنگ می
دکترحمیــد فدایــی مدیــر پایــگاه 
ــید و  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می
اداره  سرپرســت  مردانــی  بهمــن 
گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث 
شهرســتان در محــل ورودی ایــن 

محــور بازدیــد و پیگیــری شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پایگاه 

ــید و  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می
ــر  ــی مدی ــد فدای ــل از حمی ــه نق ب
ــور ورودی  ــاماندهی مح ــگاه، س پای
تخــت جمشــید پــروژه ای اســت 
ــاری  ــا اعتب ــال 1396، ب ــه در س ک
بالــغ بــر 20 میلیــارد ریــال  در فــاز 
ــول و  ــر ط ــراژ 600 مت ــه مت اول ب
عــرض 770 متــر کلیــد خــورد. 

ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــاز ب ــن ف در ای
اســتاندارد هــای الزم، مســیر هــای 
تــردد روســتاییان، دوچرخــه ســواران 
و معلولیــن ســاماندهی شــده اســت. 
کل  طــول  اســت  ذکــر  قابــل 
پــروژه 3050 متــر اســت کــه در 

4 فــاز برنامــه ریــزی شــده اســت.

ــزود:  ــن خصــوص اف ــی در ای  فدای
ادامــه  کــردن  اجرایــی  بــرای 
ــور در  ــن مح ــاماندهی ورودی ای س

اعتبــاری  نیازمنــد  مســیر  کل 
ــت  ــال اس ــارد ری ــر 60 میلی ــغ ب بال
نصــب  شــامل  مبلــغ  ایــن  کــه 
بتــن مگــر،  کفپــوش، حفــاری،  
گاروگیــت  لولــه  نصــب  و  تهیــه 
جهــت دفــع آب هــای ســطحی 
، تهیــه و نصــب لولــه ســیمانی، 
نصــب  و  تهیــه  و  نورپــردازی 

ــن و... اســت. ــاری نوی سیســتم آبی

جهانــی  میــراث  پایــگاه  مدیــر 
تخــت جمشــید در پایــان خاطــر 
نشــان کردنــد:  مصالــح بــه کار 
ــاماندهی محــور،  ــه س ــه در ادام رفت
نســبت بــه فــاز یــک و دو از کیفیــت 
بســیار باالیــی برخــوردار اســت. 
همچنیــن کفپــوش هــای مســیر 
ورودی در فــاز ســه و چهــار نیــز از 
ــه نســبت  ــن اســت ک ــوع واش بت ن
بــه کفپــوش هــای کار شــده در 
ــاز یــک و دو از مقاومــت ســایش  ف

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی بس

پیگیری اجرایی محور ورودی تخت جمشــید 

مرمــت  انجــام  راســتای  در 
نقــش  در  اضطــراری  هــای 
پلــه  ســه  ســکوی  رســتم، 
خشایارشــا  پــای  زیــر  ای 
پــروژه،  اولیــن  عنــوان  بــه 

مــورد مرمــت قــرار گرفــت.

 بــه علــت وجــود تــرک و نفــوذ 
ــدد و  ــای متع ــتگی ه آب، شکس

ــاده  ــاق افت ــنگ اتف ــی س جابجای
بــود. بــه همیــن منظــور 14 

6 قطعــه مغــز  قطعــه نمــا و 
ــس  ــده و پ ــته ش ــنگ برداش س

از انتقــال از محــل اصلــی 
و انجــام پاکســازی، در محــور 
ــدند.                  ــرار داده ش ــود ق ــی خ اصل

جلوگیــری  بــرای  نهایــت  در 
ــل  ــه داخ ــدد آب ب ــوذ مج از نف
ــرک هــا و جــدا شــدن ســنگ  ت
وســیله  بــه  بندکشــی  هــا، 

شــد. انجــام  آهــک  مــات 

پای خشایارشا زیر  ــکوی  مرمت س
ریخی نقش رســتم تا ر  ثــا آ ه مرمتــی  گــرو
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گــروه  مســئول  رهبــر  شــهرام 
ــراث  ــگاه می ــت پای ــت و مرم حفاظ
جهانــی تخــت جمشــید در ایــن باره 
ــت  ــت و مرم ــروژه حفاظ ــت: پ گف
پایــه ســتون هــای کاخ آپادانــا طبق 
ــده  ــش تعیین ش ــای از پی ــه ه برنام
از ابتــدای ســال 1397 آغــاز شــد. 

ــتحکام  ــدف اس ــا ه ــروژه ب ــن پ ای
 بخشــی و جلوگیــری از فرســایش 
ــار  ــا و  آث تــه ســتون های کاخ آپادان
ــید  ــت جمش ــنگی تخ ــای س و بقای
ادامــه  وی  برنامه ریزی گردیــد. 
داد: پایــه ریــزی مباحــث فنــی ایــن 
طــرح بــا برگــزاری کارگاه آموزشــی 
ــنگی  ــای س ــی بقای ــتحکام بخش اس
ــت. کارگاه  ــش شــکل گرف کاخ هدی

ســال  در  هدیــش  کاخ  آموزشــی 
و  متخصصیــن  حضــور  بــا   1390
ــت در  ــت و مرم ــان حفاظ کارشناس
بخــش جنوبــی کاخ هدیــش برگــزار 

کــرد: عنــوان  رهبــر  گردیــد. 

حضــور  بــا  هدیــش  کارگاه  در   
متخصصیــن  مشــترک  تــاش  و 
از  اســتفاده  ایتالیایــی  و  ایرانــی 
مصالــح جدیــد پایــه  آهکــی )لــدان( 
ــد و  ــاز ش ــار آغ ــتین ب ــرای نخس ب
ــورد بررســی  ــال م ــن س طــی چندی

کــه  گرفــت  قــرار  آزمایــش  و 
فنــی  گزارش هــای  در  آن  نتایــج 
قابــل  مرمــت  و  گــروه حفاظــت 
ــا  ــت. وی ب ــی اس ــاهده و بررس  مش
تاکیــد بــر اینکــه بــا اســتفاده از 
پایــش  از  به دســت آمده  نتایــج 

طــرح  چندســاله،  )مانیتورینــگ( 
ــتون- ــه  س ــت پای ــت و مرم حفاظ
هــای کاخ آپادانــا طرح ریزی شــده 
اســت، افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط 
محدودیــت  و  منطقــه  اقلیمــی 
زمــان  بهتریــن  فنــی،  هــای 

آهکــی  هــای  مــات  اجــرای 
ازلحــاظ دمــا و رطوبــت، فصــل 
این حــال  بــا  پاییزاســت.  و  بهــار 
ــاش  ــید ت ــران تخت-جمش مرمتگ
ایجــاد ســایه بان و  بــا  کرده انــد، 
ایجــاد پوشــش های پاســتیکی و 
ــات  ــی در تمامــی ســال، اقدام برزنت
ــتون ها  ــه س ــی ت ــی و مرمت حفاظت
را انجــام دهنــد. مســئول گــروه 
حفاظــت و مرمــت در پایــان بــا 
ــه ســتون  ــه مرمــت پنــج ت اشــاره ب
کاخ آپادانــا بــه روش کامــا علمــی 
و اســتفاده از مــواد و مصالــح بــه روز 
ــروژه  ــا خاطــر نشــان ســاخت، پ دنی
حفاظــت و مرمــت تــه ســتون هــای 
کاخ آپادانــا کمــاکان ادامــه دارد. 

نا  ا د پا آ خ  کا ی  هــا ن  ســتو یــه  پا مــت  مر و  ظــت  حفا ه  گا ر کا
رهبر م  ا شــهر
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ــای  ــه ه ــه اندیش ــاب و کتابخان کت
ــخ،  مکتــوب یــک ملــت اســت. تاری
ــا  ــی ب ــر ملت ــدن ه ــگ و تم فرهن
و  باســتانی  آثــار  کتــاب،  علــم، 
ــری و تاریخــی  ــای هن ــه ه مجموع
ــان  ــود و ایرانی ــی ش ــنجیده م آن س
فرهنــگ پــرور و فرهنگ دوســت در 
بــه وجــود آوردن کتــاب و کتابخانــه 
از پیشــروترین ملــت هــا بــوده انــد. 

ــه  ــی ب ــه تخصص ــش کتابخان پیدای
ــرن 19  ــل ق ــروزی حاص ــوم ام مفه
اســت. پیشــرفت هــای صنعتــی، 
ــده از  ــود آم ــه وج ــی ب ــی و علم فن
ــرفت  ــزه پیش ــرن 19 و انگی ــاز ق آغ
ــق داد  ــی از طری ــی اجتماع و کامیاب
و ســتد تجــارت و صنعــت ســبب 
ــواع  ــه ان ــراد ب ــه اف ــا عاق ــد ت ش
چنیــن  و  یابــد  افزایــش  علــوم 

ــازمان  ــا س ــد ت ــث ش ــدی باع رون
خــود  تخصصــی  زمینــه  در  هــا 
کتابخانــه ای ایجــاد کننــد. ایــن 
ســازمان  در  هــا  کتابخانــه  نــوع 
هــا یــا موسســات بــرای کمــک 
ــد  ــی آین ــه وجــود م ــان ب ــه کارکن ب
تــا آنــان را در کســب اطاعــات 
نیــاز  مــورد  تخصصــی  و  فنــی 
ــه تخصصــی  ــد. کتابخان ــاری دهن ی

کتابخانــه  از  یکــی  پاســارگاد 
هــای تخصصــی در حــوزه حفاظــت 

و مرمــت و باســتان شناســی اســت.

 ایــن کتابخانــه در ســال 1382 
ــون دارای  ــم اکن ــد و ه ــیس ش تاس
و  چاپــی  منبــع   5000 از  بیــش 
ــه،  ــاب، مجل ــم از کت ــال اع دیجیت
ــه در  ــان نام ــه و پای ــزارش، مقال گ
زمینــه هــای حفاظــت و مرمــت، 
باســتان شناســی، تاریــخ و جغرافیــا، 
گردشــگری و هنــر و معماری اســت. 
ــق  ــه از طری ــع کتابخان ــی مناب تمام
کتابخانــه  مدیریــت  افــزار  نــرم 
ــارس آذرخــش فهرســت نویســی،  پ
رده بنــدی و کدگــذاری گردیــده تــا 
ــی  ــل بازیاب ــی قاب ــکلی اصول ــه ش ب
ــکاران  ــرای هم ــریعتر ب ــر و س بهت

باشــد. عاقمنــدان  عمــوم  و 

 ایــن کتابخانــه در ســال 1398 
پایــگاه  مدیریــت  همــت  بــه 
بــا  و  پاســارگاد  جهانــی  میــراث 
ســروش  انتشــارات  همــکاری 
ــش  ــد بی ــه خری ــق ب ــش، موف دان
تخصصــی  کتــاب  جلــد   200 از 
گردیــد.     مختلــف  انتشــارات  از 

خرید بیش از 200 جلد کتاب تخصصی کتابخانه پاســارگاد در ســال 1398 

تخــت  مجموعــه  پاکســازی 
و  رســتم  نقــش  جمشــید، 
هــای  علــف  از  اســتخر  شــهر 
پیشــگیری  منظــور  بــه  هــرز، 
آتــش  احتمالــی  خطــرات  از 
مخفــی  از  جلوگیــری  ســوزی، 
ــاد  ــده و ایج ــوران گزن ــدن جان ش
ــدگان  ــد کنن ــرای بازدی ــرات ب خط
اغتشاشــات  از  جلوگیــری  و 

بصــری )پنهــان مانــدن بخشــی 
ــرز(  ــای ه ــت علفه ــار در پش از آث
ــی  ــراث جهان ــای می ــه ه در محوط
رســتم  نقــش  جمشــید،  تخــت 
شــد.  انجــام  اســتخر  شــهر  و 

مســاحت  در  کــه  پــروژه  ایــن 
در  ابتــدا  هکتــار   50 تقریبــی 
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــه می مجموع

بوســتان  شــد،  انجــام  جمشــید 
ــاه  ــان چ ــس، بخشــی از درخت پردی
ــه تخــت  ــو صف ــگل، بخــش جل جن
جمشــید )حدفاصــل هتــل آپادانــا تا 
بخــش شــمالی بــرزن( و بخشــهایی 
از بــرزن جنوبــی را شــامل گردیــد. 
ــه ذکــر اســت اجــرای بوتــه  الزم ب
ــید  ــت جمش ــه تخ ــی در محوط زن
در ســال 1398در حالــی انجــام 

ــدن  ــه ش ــا اضاف ــه ب ــت ک گرف
جنــگل  جنــگل،  چــاه  درختــان 
یــگان  اســتقرار  محــل  پشــت 
زمیــن  پشــت  جنــگل  حفاظــت، 
فوتبــال در نزدیکــی اداره میــراث 
مرودشــت  شهرســتان  فرهنگــی 
ــه در  ــگل ک ــاه جن ــی از چ و بخش
ــوده  ــار شــهرداری مرودشــت ب اختی
ــش  ــت پوش ــر تح ــال حاض و در ح
اداره میــراث فرهنگــی مرودشــت 
بوتــه  از  بیشــتری  است،مســاحت 
ــل  ــالهای قب ــبت س ــه نس ــی را ب زن
در برگرفــت.  13 هکتــار از مســاحت 
شــامل  اســتخر  تاریخــی  شــهر 
ــدوده  ــد، مح ــیر بازدی ــدوده مس مح
در  چایخانــه  تــا  شــمالی  فنــس 
مجموعــه تاریخــی نقــش رســتم بــه 
ــار و محــدوده کامــل  ــراژ 5 هکت مت
ــه  ــب ب ــش رج ــی در نق ــس کش فن
مســاحت 4000 متــر مربــع نیــز 
ــا  ــی و ب ــه زن ــرژه بوت ــه پ در ادام
و  فنــی  دفتــر  واحــد  همــکاری 
ــگاه  ــت پای ــت و مرم ــروه حفاظ گ
تخــت جمشــید  میــراث جهانــی 
ــان  ــدت زم ــتم  در م ــش رس و نق

تقریبــی ســه مــاه انجــام شــد.

 واحد دفتر فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید خبر داد:
اجرای بوته زنی در  تخت جمشــید، نقش رستم و  شهر استخر
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ــه  ــت برنام ــه دول ــه مناســبت هفت ب
افتتــاح اقامتــگاه بــوم گــردی خانــه 
ــی  ــات رفاه ــع خدم کاالن و مجتم
مجموعــه میــراث جهانــی پاســارگاد 
بــا حضــور معاونــت گردشــگری 

معاونــت  فــارس،  اســتانداری 
فرمانــدار  فــارس،  گردشــگری 
شهرســتان پاســارگاد و مســئولین 
پاســارگاد  بخــش  و  شهرســتان 
بــوم  اقامتــگاه  افتتــاح گردیــد.  

گــردی خانــه کاالن یــک خانــه 
ــاق  ــه ات ــا س ــوان دار ب ــتایی ای روس
ــی اســت.  ــاری بوم ــا طــرح و معم ب
ــر  ــوب و حصی ــا چ ــه ب ــقف خان س
ــا  ــوار ه ــه دی ــده، بدن ــانده ش پوش
کاهــگل اســت و درب اتــاق هــا 
ــود.  ــی ش ــاز م ــوان ب ــه درون ای ب
همچنیــن دو اتــاق نیــز بــه صــورت 
منفــرد در بخــش شــمالی حیــاط 
اســت.  شــده  ســاخته  اقامتــگاه 
نیــاز  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 

گردشــگران بــه خدمــات رفاهــی 
جهــت  فضایــی  طراحــی  اولیــه 
ــه،  ــه نمازخان ــات از جمل ــه خدم ارائ
ســرویس بهداشــتی، کافــی شــاپ و 
ــا اســتفاده  ــع دســتی ب عرضــه صنای
از ســازه هــای موقــت و ایجــاد 
ــتفاده  ــتای اس ــی آرام در راس محیط
ــگاه  ــتور کار پای ــگران در دس گردش
از  قــرار گرفتــه بــود کــه پــس 
تکمیــل و راه انــدازی بــه بهــره 

بــردار شــخصی واگــذار گردیــد.

به مناسبت هفته دولت

ــات  ــع خدم ــردی کاالن و مجتم ــوم گ ــه ب افتتاحی

ــارگاد ــی پاس ــراث جهان ــه می ــی مجموع رفاه
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میراث جهانــی  پایــگاه  مدیــر   
جریــان  در  گفــت:  پاســارگاد 
ســامان دهی  و  بازپیرایــی  پــروژه 
بــه  مربــوط  ســنگی  بلوک هــای 
صفــه بنــای بــرج ســنگی مجموعــه 
ــت های  ــه از بس ــارگاد، دو نمون پاس
کامــا  به صــورت  دم چلچلــه ای 
ســالم یافــت شــد. بــه گــزارش 
ــگاه  ــین ابراهیمی)مدیرپای ــا، افش ایلن
بــا  پاســارگاد(  میــراث  جهانــی 
ــت  ــه بس ــف 2 نمون ــام خبرکش اع
در  ســالم  کامــًا  دم چلچلــه ای 
ــکان  ــن م ــت: در ای ــارگاد، گف پاس

بیــرون  بــا  گذشــته،  ادوار  در  و 
ســرب  و  هــا  بســت  کشــیدن 
تولیــد  قصــد  بــه  آنهــا  اطــراف 
هــای  تفنــگ  بــرای  ســاچمه 
ســرپر و دیگــر مصــارف، آســیب 
ــنگی  ــای س ــوک ه ــه بل ــادی ب زی

ــت. ــده اس ــا وارد ش ــاری بن و معم

حفاظتــی  پــروژه  افــزود:  او 
بــه منظــور در کنــار  یــاد شــده 
و  پراکنــده  قطعــات  چیــدن  هــم 
خواناســازی معمــاری اثــر از چنــدی 
پیــش آغــاز گردیــده و کمــاکان 

ادامه دارد. 

ایــن بســت هــا کــه خوشــبختانه از 
ــده  ــان مان ــدگان در ام ــم رباین چش
ــه  ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــد، ب ان
جهانــی  میــراث  مجموعــه  در 
انــد. شــده  مشــاهده  پاســارگاد 
وی ادامــه داد: تــا پیــش از ایــن 
صرفــًا بــا اســتناد بــه فضاهــای 
خالــی بــه جــا مانــده از آنهــا در 
ــن  ــری ای ــا از به کارگی ــره بناه پیک
تکنیــک بــرای اتصــال بلــوک هــای 
ســنگی بــزرگ بــه یکدیگــر در ایــن 

ــت. ــده اس ــی ش ــاد م ــه ی مجموع

 

جهانــی  میــراث  پایــگاه  مدیــر 
ایــن  کــرد،  تاکیــد  پاســارگاد 
ــرای  ــر ب ــی بک ــا موضوع ــت ه بس
آزمایشــگاهی و کشــف  مطالعــات 
معمــاری  از  دیگــری  زوایــای 

هســتند. هخامنشــی  کهــن 

د گا ر سا پا ر  د لم  ســا مًا  کا ی  م چلچله ا د بســت  نه  نمو  2 کشــف 
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اقامتــگاه بــوم گــردی خانــه کاالن 
ــلیمان( در  ــهر پاسارگاد)مادرس در ش
ــع شــده اســت.  ــارس واق اســتان ف

کاالن نام دشــت پاســارگاد در ســده 
هــای گذشــته بــوده اســت کــه بــه 
دشــت سرســبز و خــرم بــا پرنــدگان 
گوناگــون نســبت داده شــده اســت. 

ــده  ــی س ــورخ ایران ــی م ــن بلخ اب
پنجــم هجــری در کتــاب فارســنامه 
بــه نــام کاالن اشــاره کــرده اســت. 
ایــن اقامتــگاه یــک خانــه روســتایی 
ایــوان دار بــا ســه اتــاق بــا طــرح و 
معمــاری بومــی اســت. ســقف خانــه 
بــا چــوب و حصیــر پوشــانده شــده و 
بدنــه دیــوار هــا نیــز کاهــگل اســت 
و درب اتــاق هــا نیــز بــه درون 
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــاز م ــوان ب ای
ــرد  ــورت منف ــه ص ــز ب ــاق نی دو ات
ــگاه  ــاط اقامت ــمالی حی ــش ش در بخ
ــاق  ــه ات ــت. هم ــده اس ــاخته ش س
و  بهداشــتی  دارای ســرویس  هــا 
ــر  ــت. در ه ــی اس ــام اختصاص حم
اتــاق دو تخــت در نظــر گرفتــه 
ــدون  ــا ب ــاق ه ــی از ات ــده و یک ش
تخــت و بــه صــورت رخــت خــواب 
ســنتی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
در بخــش جنوبــی حیــاط، یــک 
ــرف  ــتراحت و ص ــت اس ــوان جه ای
غــذا ایجــاد شــده اســت. همچنیــن 
یــک آشــپزخانه نیــز جهــت تهیــه و 
ــای  ــیدنی ه ــوراک و نوش ــت خ پخ
کاالن  خانــه  در  محلــی  و  بومــی 
ــواع  ــه کاالن ان ــود دارد. در خان وج

خــوراک هــا و غذاهــای محلــی 
پاســارگاد تهیــه شــده و  منطقــه 
ــی  ــرار م ــگران ق ــار گردش در اختی
ــی  ــا م ــن غذاه ــه ای ــرد. از جمل گی
تــوان بــه کلــم پلــو، کتــه گوجــه، دو 
ــو گوشــت، دمپخــت  ــو، چل ــازه آل پی
ســیرموک، ُدلمــه، کشــک بادمجــان، 

ــرد. ــاره ک ــوش اش ــه و کلج آب بن

ــارگاد  ــی پاس ــای بوم ــیدنی ه  نوش
نیــز شــامل شــربت خاکشــیر، تخــم 
ــن،  ــوش آویش ــربتی، دوغ و دم ن ش
ــه و چــای کوهــی مــی باشــد.  بابون
ــذا در  جــدای از اقامــت و صــرف غ
ــه کاالن،  ــوم گــردی خان اقامتــگاه ب
در صــورت تمایــل گردشــگران یــک 
تــور تاریخــی طبیعــی جهــت بازدیــد 
ــی  ــی طبیع ــای تاریخ ــه ه از جاذب
ــه  ــر گرفت ــارگاد در نظ ــه پاس منطق
ــای  ــط راهنم ــه توس ــت ک ــده اس ش
مــی  برگــزار  بومــی  اختصاصــی 
ــد از  ــامل بازدی ــور ش ــن ت ــود. ای ش
ــی پاســارگاد،  ــراث جهان محوطــه می
ســدها  باغــی،  تاریخــی  تنــگ 
تاریخــی  آبرســانی  کانالهــای  و 
بنــه  هــای  جنــگل  پاســارگاد، 
)پســته کوهــی( چاهبیــد و خرســی و  
ــد.  ــی باش ــر م ــای دیگ ــه ه محوط

ســکونت  از  بازدیــد  همچنیــن 
ــا  ــنایی ب ــایری و آش ــای عش گاه ه
زندگــی کوچ نشــین هــای پاســارگاد 
ــای  ــادر ه ــیاه چ ــتراحت در س و اس
عشــایری از دیگــر برنامــه هــای 
اســت.  خانــه کاالن  گردشــگری 

ن ال کا نه  خا ی  د گــر م  بــو ه  متــگا قا ا
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یقــی بــک صد با  ،1 398 ل  وش، ســا ر کــو ه  مــگا ا ر آ تســفلد               نســت هر ر ا  ،1 953 ل ، ســا وش  ر کــو ه  مــگا ا ر آ

بــک صدیقــی 1398، با ه کــوروش، ســال  مــگا ا ر یزمئــو                 آ یــی ا لیا یتا ه ا 1978، گــرو ه کــوروش، ســال  مــگا ا ر آ

بــک صدیقی  1398، با شــمیت            تــل تخت، ســال اف ا ریــک. ، ا 1332 خورشــیدی( ( 1953 تــل تخــت ســال 

بین ر و د یچــه  ر د ز  ا د  گا ر ســا پا نی  جها ث  ا میــر
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بــک صدیقــی  با  ،1398 م،  رعــا با ســتروتاخ                   کاخ  ، دیویــد ا 1340 خورشــیدی( 1961 میــادی) کتبــر  ا م، رعا با کاخ 

بــک صدیقــی  1398، با ختصاصــی، ســال یزمئــو        کاخ ا یــی ا لیا یتا ، گــروه ا 1357 خورشــیدی( ( 1978 ختصاصــی ســال  کاخ ا

بــک صدیقی  1398، با یزمئــو              بــرج ســنگی، ســال یــی ا لیا یتا ، گــروه ا 1357 خورشــیدی( ( 1978 بــرج ســنگی ســال 



بهار 98/سال چهارم/ شماره دهم
فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد 
Parsa Pasargadae World Heritage Site Newsletter18 بیشتر بخوانیم

ن منشــیا هخا ن  ا ر و د ر  د ن  نا ز ی  د قتصــا ا نقــش 
ر ــا ب د بر ز  ــا ن مهر

منابــع دســت اولــی کــه بــرای 
بحــث دربــاره فعالیتهــای اقتصــادی 
دربــاری  غیــر  و  دربــاری  زنــان 
ــون  ــت، مت ــود اس ــی موج هخامنش
الــواح بــاروی تخــت جمشــید و 
ــی  ــون بازرگان ــم مت ــدودی ه ــا ح ت
موراشــو اســت. متــون بابلــی نویــن 
در مجموعــه موراشــو اولیــن مــدرک 
ــاره زمیــن دار  ــه خــط میخــی درب ب
بــودن یــک زن دربــاری پارســی بــه 
نــام پریســاتیس اســت کــه امــاک 
ــه کشــاورزان اجــاره داده  خــود را ب
ــود و مباشــران وی مــال االجــاره  ب
ــد. اشــاره  ــی کردن ــع آوری م را جم
الــواح  در  امــاک ســلطنتی  بــه 
ــارت  ــا عب ــاروی تخــت جمشــید ب ب
ــی از  ــه معن ــر(( ب ــی یونینم ))یوله
ملــک مــن مشــخص مــی گردیــد. 

متــون زیــادی وجــود دارد کــه 
ــام  ــه ن ــی ب ــاک زن ــه ام در آن ب
آرتیســتونه همسرشــاه )داریــوش( 
ــود  ــواح موج ــود. ال ــی ش ــاره م اش
ــتونه  ــه آرتیس ــد ک ــی ده ــان م نش
پارســه،  ناحیــه  ســه  در  حداقــل 
میرانــدو/  و  متانــان  کوکانــکان، 
مســتغات  و  ملــک  اورانــدوش 
نوشــته  بــر  بنــا  اســت.  داشــته 
مهــری  آرتیســتونه  هالــک 
ــک  ــه هال ــته ک ــز داش ــخصی نی ش
بــا  آن  از  هایــش  نوشــته  در 
ــی  ــاد م ــماره 38 ی ــر ش ــوان مه عن

کنــد. منابــع یونانــی و منابــع خــاور 
نزدیــک شــواهد فراوانــی مبنــی بــر 
ــاری و منســوبان  ــان درب نظــارت زن
هخامنشــی بــر امــاک خــود دارنــد. 
ــل و  ــارس و باب ــاک در پ ــن ام ای
ــت.  ــوده اس ــع ب ــوریه واق ــاد و س م
ایــن زنــان شــامل آرتیســتونه و 

ایردبمــه، آمســتریس، آمیســیریا و 
ــوده  پریســاتیس و شــاید داماســپیا ب
ــزوی  ــیریا ج ــه و آمیس ــد. ایردبم ان
ســلطنتی  خانــدان  اعضــای  از 
ــاه.  ــران ش ــه همس ــد و ن ــوده ان ب
موجــود  منابــع  معتبرتریــن  امــا 
اقتصــادی  فعالیتهــای  بــر  مبنــی 
تــوان  مــی  را  زنــان هخامنشــی 
در الــواح بــاروی تخــت جمشــید 
ایردبمــه  میــان  ایــن  در  یافــت. 

یکــی از زنــان قدرتمنــد و دارای 
زنــان  باالتریــن مقــام در میــان 
دربــار هخامنشــی اســت. آنطــور 
ــاروی  ــواح ب ــه از نوشــته هــای ال ک
تخــت جمشــید بــه دســت مــی آیــد 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه تنه ــه ن ــام ایردبم ن
ــی  ــوان زن ــه عن ــه ب ــن دار بلک زمی

در  را  بزرگــی  کار  نیــروی  کــه 
ــی  ــتی م ــارس سرپرس ــرزمین پ س
ــه  ــت. ایردبم ــده اس ــر ش ــرده ذک ک
شــماره  مهــر  از  فرمانهایــش  در 
ــودش  ــه خ ــوص ب ــر مخص 51، مه
اســتفاده مــی کــرده اســت. نــام وی 
بــه دفعــات در رابطــه بــا گــروه 
ــه در تیرازیش)شــیراز  ــش ک کارگران
ــر  ــد، ذک ــوده ان ــتقر ب ــروزی( مس ام
ــه ایــن دلیــل  شــده اســت. وی را ب

مــی  هخامنشــی  دربــار  عضــو 
دانیــم زیــرا هــم ملــک و امــاک و 
ــر شــخصی داشــته اســت.  ــم مه ه
ــه  ــادی ایردبم ــت اقتص ــوزه فعالی ح
جمشــید  تخــت  تــا  شــوش  از 
تخــت  بــاروی  الــواح  اســت. 
ــه  ــی از دامن ــی جامع ــید آگاه جمش
و  ایردبمــه  اقتصــادی  فعالیتهــای 
ــی  ــا روشــن م ــرای م ــش ب کارگران
کار  نیــروی  بــر  ایردبمــه  کنــد. 
وســیعی نظــارت مــی کــرده اســت. 
کارگــران ایردبمــه حتــی بــه عنــوان 
ــوص  ــره مخص ــده جی ــت کنن دریاف
ــارو  ــواح ب ــاص در ال ــور خ ــه ط ب
ــه  ــر ک ــن ام ــد. ای ــده ان ــر ش ذک
ــی  ــه کار م ــرای ایردبم ــی ب ماموران
بــر  اســت  تاکیــدی  انــد  کــرده 
ــادی وی،  ــت اقتص ــتقال موقعی اس
ــه  ــذای ایردبم ــهمیه غ ــه س مقایس
داریــوش  آرتیســتونه همســر  بــا 
اول نشــان  دهــد کــه ایردبمــه 
جایگاهــی  هخامنشــی  دربــار  در 
الــواح  اســت.   داشــته  خــاص 
ــوان  ــت بان ــنی هوی ــه روش ــارو ب ب
دربــاری را مشــخص مــی کنــد. 
ــان  ــط از زن ــارو فق ــواح ب ــا در ال ام
ــت.  ــده اس ــرده نش ــام ب ــاری ن درب
مــدارک بســیاری در میــان ایــن 
ــی  ــه نشــان م ــواح وجــود دارد ک ال
ــاری بســیاری  دهــد زنــان غیــر درب

ــای اقتصــادی ســرزمین در فعالیته

طرحی از مهر شماره 38 متعلق به آرتیستونه همسر داریوش
 برگرفته از کتاب مارک گریسون

 تصویر اصلی مهر شماره 38 متعلق به آرتیستونه همسر داریوش
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پارســه فعالیــت داشــته   انــد و 
ــخصی  ــام ش ــا ن ــواح ب ــون ال در مت
ــت.  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــان ب ش
تخــت  بــاروی  الــواح  بحــث  در 
گروههــای  بــه  متعلــق  جمشــید 
کارگــری زنــان غیــر دربــاری و 
الــواح خوانــده شــده  بــر طبــق 
دو  تــوان  مــی  هالــک  توســط 
ــان  ــرای آن ــده را ب ــروه کاری عم گ
در نظــر گرفــت.  نخســت پشــپ 
کــه در نواحــی پارســه و فهلیــان 
پشــپ  راس  در  بودنــد  مســتقر 
ــود دارد  ــی وج ــه تنهای ــک زن ب ی
ــی  ــده م ــابینه نامی ــرا پش ــه آراش ک
شــود و مهمتریــن ویژگــی ایــن 
ــک  ــه ی ــود ک ــی ش ــی م ــروه تلق گ
ایــن  سرپرســت  عنــوان  بــه  زن 
گــروه در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

تحــت  پشــپ  گــروه  تمامــی 
و  )آراشــرا(  زن  ایــن  سرپرســتی 
شــخص ناشــناس دیگــری بــوده اند 
ــواح  ــماره 2 ال ــر ش ــک مه ــه هال ک
بــارو را متعلــق بــه وی مــی دانــد. 

ماهــر  بســیار  پشــپ  کارگــران 
را  )آراشــرا(  هالــک  انــد.  بــوده 
شــخص بــزرگ، رئیــس ترجمــه 
ــل گروههــای  کــرده اســت. در مقاب
کاری پشــپها گــروه کاری هرینــوپ 
ــد.  ــت ندارن ــه سرپرس ــرار دارد ک ق
بــر  هرینــوپ  کاری  گروههــای 
کمتــری  جیــره  پشــاپها  عکــس 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی کردن ــت م دریاف
زنــان و مــردان از 30 کــوارت غلــه 
ــده  ــاوت عم ــد. تف ــاوز نمی-کن تج
ای کــه بیــن پشــپ و هرینوپهــا 
وجــود داشــت ایــن بــود کــه پشــپها 
بــا خانــدان شــاهی ســرو کار داشــته 
انــد ولــی هرینوپهــا اینطــور نبودنــد. 
ــران  ــی از کارگ ــروه مهم ــپها گ پش
ــید  ــت جمش ــاهی تخ ــاد ش در اقتص
بــوده انــد. الــواح بــاروی تخــت 
جمشــید حاکــی از آن اســت کــه 
ــف  ــای کاری مختل ــا گروهه ــا ب م
زن ســرو کار داریــم کــه نشــان 
مــی دهــد کارگــران عــاوه برآنکــه 
دســتمزد خــود را بــه صــورت جنــس 
دریافــت مــی کردنــد در برخــی 

مــوارد پــول نیــز دریافــت مــی 
ــن گــروه هــای کاری در  ــد. ای کردن
ســر تــا ســر نواحــی تحــت پوشــش 
ــره  ــزان جی ــد. می ــته ان ــود داش وج
ــاس  ــر اس ــان ب ــی زن ــای دریافت ه
ــغل  ــک ش ــران در ی ــارت کارگ مه
ــت و  ــرده اس ــی ک ــر م ــد تغیی واح
در ایــن روش پرداخــت جیــره هــای 
مختلــف، زنــان و مــردان جیــره 
کردنــد. مــی  دریافــت  یکســان 

اگرچــه جیــره ویــژه نیــز بــه برخــی 
گروههــای کارگــری زنــان داده مــی 
ــی  ــه مادران ــوان نمون ــه عن ــد. ب ش
کــه فرزنــد پســر بــه دنیــا مــی 
ــی  ــخص و خاص ــره مش ــد جی آوردن
داشــتند کــه بــر طبــق نظریــه ماریــا 
ــوان  ــر را مــی ت ــن ام بروســیوس ای
ــه در  ــت ک ــه ای دانس ــود جامع نم
ــواده  ــده خان ــه دهن ــران ادام آن پس
ــت  ــد. در نهای ــی آمدن ــمار م ــه ش ب
ــاروی تخــت  ــواح ب ــوان از ال ــی ت م
گرفــت  نتیجــه  اینطــور  جمشــید 
ــاری  ــر درب ــار و غی ــان درب ــه زن ک
فعالیــت  تمامــی  در  هخامنشــی 

ــوان  ــه عن ــه ب ــادی چ ــای اقتص ه
عنــوان  بــه  چــه  و  سرپرســت 
شــرکت  کارگــری  گروههــای 
ــه  ــا را ب ــوان آنه ــی ت ــته و نم داش
عنــوان زنانــی بــدون هیــچ نقــش و 
هــدف کــه تنهــا در کاخهــا زندگــی 

ــت. ــر گرف ــد در نظ ــرده ان ــی ک م

منابع: 

-     بروســیوس، م.)1387( زنان                   
هخامنشــی، ترجمه هایده مشایخ، 

هرمس.  تهران: 
-Hallock, Richard T.(1969), 
Persepolis Fortification 
Tablets, Chicago: Univer-
sity of Chicago.
- Garrison, Mark B. & Cool 
Root, M,(2001), Seals on 
the Persepolis Fortification 
Tablets, Chicago:  The Ori-
ental Institute.

بیشتر بخوانیم

ســب نشــان می دهد ر بر ا ا ســوا منشــی ر نــوی هخا ســکلیون کــه با ز دا نقــش برجســته ای ا
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در حــدود 8000 ســال قبــل کــه به 
عصــر » نوســنگي« معــروف اســت، 
در  وســیعي  منطقــه  در  مردمــي 
آســیاي جنــوب غربــي زندگــي مــي 
کردنــد کــه بــراي نخســتین بــار در 
گروههــاي کوچــک جمــع آمــده، در 
یــک مــکان ســاکن شــدند و اولیــن 
ــد.  ــود آوردن ــه وج ــا را ب ــده ه دهک
دوران  از  آمــده  بــه دســت  آثــار 
پارینــه ســنگي، میــان ســنگي و 
نوســنگي، گــواه بــر فعالیــت انســان 
ــایل ســنگي  ــزار و وس در ســاخت اب
تیغــه  چــون  ابزارهایــي  اســت. 
ــکلهاي  ــه ش ــه دار و ب ــاي دندان ه
ــي  ــکان های ــي در م ــف هندس مختل
ــو  ــاي هوت ــتون و غاره ــد بیس مانن
و کمربنــد بــه دســت آمــده کــه 
ــه  ــاني ک ــت. انس ــن ادعاس ــواه ای گ
ــه  ــا کاشــتن دان ــود ب ــه ب ــاد گرفت ی

ــدار بیشــتري از  هــاي خوراکــي مق
ــود  ــر ب ــد، ناگزی ــت کن آن را برداش
محصــول خــود را در جایــي ذخیــره 
کنــد. او ظرفهایــي را مــي خواســت 
کــه در برابــر گرمــا و رطوبــت هــوا 
مقاومــت داشــته باشــد و غــات در 
آن فاســد نشــود. از ایــن رو انســان 
ــا الهــام از همــان  دوران نوســنگي ب
شــکلهاي طبیعــي و بــا آمیختــن 
ظرفهــاي  اولیــن  خــاک،  و  آب 
ناخواســته  و  ســاخت  را  ســفالي 
پــا بــه عرصــه ای گذاشــت کــه 
در  او  اقــدام  و  ابتــکار  هــا  بعــد 
ــع  ــی، “صنای ــایل زندگ ــاخت وس س
دســتی” نــام گرفــت.)1(  صنایــع 
و  محصــوالت  واقــع  در  دســتی 
مــواد  از  کــه  هســتند  هنرهایــی 
اولیــه بومــی هــر منطقــه و بــه 
ابزارهــای  یــا  دســت  کمــک 

دســتی ســاخته مــی شــوند. ایــران 
ــود  ــالۀ خ ــزار س ــد ه ــدن چن ــا تم ب
بــا ایــن صنعــت بیگانــه نیســت. 
ــی  ــون میراث ــتی همچ ــع دس صنای
ارزشــمند از نســل هــای پیشــین 
ــت.  ــیده اس ــروزی رس ــر ام ــه بش ب
شــاید زمانــی تصــور ایــن هــم 
نمــی رفــت کــه آثــار مــردان و 
جــای  در  کــوش  ســخت  زنــان 
ــه ضــرورت  ــا ب جــای جهــان کــه ی
ــر حســب ذوق  ــا ب ــاز زندگــی و ی نی
ــد،  ــی ش ــد م ــاخته و تولی ــری س هن
مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه یــک 
صنعــت تبدیــل گــردد. ســرزمین 
ــودن  ــا دارا ب ــت” ب ــزاره “مرودش ه
غنــی  بومــی  و  محلــی  بافــت 
خــود چــه از نظــر جاذبــه هــای 
و  فرهنگــی  و  تاریخــی  طبیعــی، 
ــر  ــورداری از هن ــر برخ ــه از نظ چ

هنرمندانــی کــه خلــق آثــار آنــان از 
ــون  ــا کن ــد هــزار ســال پیــش ت چن
ــارز  ــوده و مصــداق ب مــورد توجــه ب
ــای  ــفال ه ــوان در س ــی ت آن را م
منقــوش و منحصــر بــه فــرد منطقــه 
بــا نــام “ســفال تــل باکــون” و هنــر 
ــاری ســنگی تخــت جمشــید”  “معم
کــه تنهــا آلبــوم ســنگی جهــان 
ــواره  ــد؛ هم ــم دی ــه چش ــت؛ ب اس
اســت.  بــوده  جهانیــان  زبانــزد 
افتخــار مرودشــت  پــر  ســرزمین 
بــا دارا بــودن پنــج بخــش، دومیــن 
شــهر پرجمعیــت اســتان فــارس 
و بــا قدمتــی چنــد هــزار ســاله، 
ــه  ــتی همیش ــع دس ــوزه صنای در ح
حرفــی بــرای گفتــن داشــته اســت. 
هــر چنــد ســاخت صنایــع دســتی از 
ــرزمین  ــن س ــته های دور در ای گذش

وجــود داشــته و مــردم منطقــه

ینه یر د هنــگ  فر ز  ا ی  ا ه  جلــو  ، مــی بو ی  هــا هنر و  ســتی  د یــع  صنا

» شــت د و مر « ها  ه  ر ا هز مین  ز ســر  
یی ــتا س و ر  ) ز و ــد ل ا ( عظــم  ا
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و  مــکان  مقتضیــات  برحســب 
زمــان و نیازهــای جامعــه آن روز 
مبــادرت بــه خلــق آثــاری مــی 
ــروزی  ــر ام ــرای بش ــه ب ــد ک کردن
شــگفت آور مــی نمایــد، امــا در 
ســال هــای اخیــر ایــن تلفیــق 
ــر  ــه روزگاری ب ــت ک ــر و صنع هن
ــر  ــاب ناپذی ــرورت اجتن ــب ض حس
دوران خــود شــکل مــی گرفــت، 
ــا رویکــردی چنــد  توانســته اســت ب
ــه  ــدان ب ــه من ــر عاق ــی نظ وجه
ــد. ــب نمای ــنتی را جل ــای س هنره
و  گیــری  شــکل  زمــان  از  اگــر 
دوران اولیــن پیدایــش نشــانه هــای 
زندگــی بشــری در ایــن منطقــه 
نیــز در  البتــه آن  )کــه  بگذریــم 
ــای  ــوزه هنره ــود و در ح ــای خ ج
ــا  ــخن ه ــی س ــه بس ــی منطق بوم
و رازهــا بــرای گفتــن و نوشــتن 
ــی  ــاده و توقف ــر نه ــا فرات دارد( و پ
بــه  کــه  هخامنشــیان  زمــان  در 
ــی  ــیاری اوج درآمیختگ ــان بس اذع
هنــر و صنعــت ایــران بــوده اســت، 
داشــته باشــیم؛ هنــر دیریــن منطقــه 
تلفیــق  و  پویایــی  و  مرودشــت 
منطقــه  صنعتــی  و  ســنتی  هنــر 
ــد.  ــی رس ــر م ــه نظ ــر ب ــوس ت ملم
دســتی  و صنایــع  زینتــی  اشــیاء 
اکتشــاف های  از  آمــده  به دســت 
مــوزه  در  کــه  باستان شناســان 
ــواه  ــود دارد، گ ــید وج ــت جمش تخ
ایــن ادعاســت کــه ســرزمین هــزاره 
هــا “ مرودشــت” مهــدی بــرای 
و  هنــر  تلفیــق  ارائــه  و  عرضــه 
صنعــت اســت. گل میــخ مفرغــی و 
ــه تزئینــات  میــخ ســرطا وابســته ب

معمــاری، اشــیاء تزئینــی ســنگی 
بــه نــام چشــم هــای مصنوعــی 
ــمه  ــن مجس ــه در تزئی ــه کار رفت ب
ــا همــان  هــای ســنگی، جوغــن و ی
ــوه  ــنگ ک ــه از س ــنگی ک ــاون س ه
تراشــیده شــده و بــرای آســیاب 
ــتفاده  ــورد اس ــدن م ــردن و کوبی ک
از  عطــردان  گرفتــه،  مــی  قــرار 
جنــس ســنگ مرمــر ســفید بــا 
ــتبند  ــی، دس ــاص و دوران ــراش خ ت
ــوارد  ــردن بندهــای ســنگی و م و گ
بــی شــماری از ایــن دســت کــه در 
ــش  ــه نمای ــید ب ــت جمش ــوزه تخ م
ــده  ــر بینن ــر ه ــده، خاط ــته ش گذاش
ــینه  ــتن پیش ــه داش ــر ب ای را مفتخ
ای ارزشــمند بــا صنعــت هنــری 
ــازد.  ــی س ــان م ــرفته در آن زم پیش
ــن  ــه یقی ــر ب ــت اگ ــح اس ــر واض پ
تمامــی ایــن اکتشــافات را محصــول 
ــداد  ــه قلم ــن منطق ــردم ای دســت م
ــر  ــن ام ــه ای ــان ب ــا اذع ــم و ب نکنی
ــان هخامنشــیان  ــه در زم بدیهــی ک
ــده  ــای مان ــه ج ــت ب ــر و صنع هن
بویــژه  و  مرودشــت  منطقــه  در 
ــارت و  ــدار مه ــید وام ــت جمش تخ
هنــر هنرمنــدان از اقصــی نقــاط 
هخامنشــیان  حکومتــی  قلمــرو 
ــم،  ــاز ه ــر ب ــن ام ــت، ای ــوده اس ب
و  مرودشــت  تاریخــی  ســرزمین 
را  خطــه  ایــن  هنرمنــد  بومیــان 
از تلقــی مهــد تمــدن و بســتری 
غنــی بــرای عرضــه و ارائــه تلفیــق 

و هنــر، جــدا نخواهــد ســاخت.

نگاهی به صنایع دســتی مرودشت 
تاکنون: از گذشته 

ابتــدا  در  کــه  دســتی  صنایــع 
و نــه بــا ایــن نــام کــه بــرای 
رفــع احتیاجــات روزمــره بومیــان 
ــایر  ــد س ــت، مانن ــرزمین مرودش س
ــای  ــته ه ــری در گذش ــع بش جوام
بــه  بــود،  آمــده  به وجــود  دور 
تدریــج رشــد و تکامــل یافــت و 
دســتی  صنایــع  همــان  امــروزه 
آبــادی  مناطــق  جــای  جــای  در 
مرودشــت،  ســرزمین  نشــین 
فرهنــگ  پیشــینه  نشــان دهنده 

اســت. منطقــه  آن  هنــر  و 

دســت بافته های سنتی داری و 
غیر داری:

 بافتــه هــای داری و غیــر داری 
یــا زیــر اندازهــا کــه بــه دلیــل 
ــوالت  ــن محص ــودن ای ــردی ب کارب
ــه  ــودن آن ، توج ــری ب ــار هن در کن
غالــب مــردم دنیــا را بــه خــود 
جلــب کــرده اســت، تنــوع و قدمتــی 
قریــن قدمــت ســرزمین هــزاره هــا 
ایــن  تولیــد  دارد.  را  “مرودشــت” 
ــی  ــوان یک ــا، به عن ــه ه ــت بافت دس
از قدیمــی تریــن صنایــع دســتی 
خطــه مرودشــت، در اکثــر نقــاط 
روســتایی  جغرافیــای عشــایری   
از  مرودشــت  شــهری  حتــی  و 
داشــته  رواج  کنــون  تــا  قدیــم  
محصــوالت  ایــن  تنــوع  اســت. 
ــوش  ــوان کفپ ــه عن ــا ب ــه عموم ک
ــا  اســتفاده مــی شــده انــد، تقریبــا ب
ــر  ــه براب ــن منطق ــگ ای ــوع فرهن تن
ــی،  ــم باف ــی، گلی ــی باف ــت. قال اس
اُیــی بافــی، دو الیــه بافــی، شیشــه 

درمــه بافــی، ســیاه چــادر بافــی، 
ــنتی  ــی س ــد مال ــی و نم ــو باف زیل
ــتی  ــع دس ــش از صنای ــن بخ در ای

گیرنــد. مــی  قــرار  مرودشــت 

ــه  ــوه ک ــزار گی ــی: پای اف ــوه باف گی
خنــک، ســبک و قابــل شستشــو 
ــل  ــه دلی ــت و ب ــده  اس ــی ش طراح
ــا در  ــن ویژگی ه ــی ای ــتن تمام داش
ــاورزان، از  ــتاییان و کش ــان روس می
ــتفاده  ــورد اس ــروز م ــا ام ــته ت گذش
چنــان  هــم  گیــرد  مــی  قــرار 
مرودشــت  مناطــق  از  برخــی  در 
و  کنــدازی  روســتای  جملــه  از 

ــود. ــی ش ــی م ــه باف ــتک روی دش

ــوع  ــبد ن ــی: س ــای چوب ــی ه بافتن
چوبــی  بافتنی هــای  از  دیگــری 
در  ویــژه  بــه  مرودشــت  منطقــه 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــوده ک ــته ب گذش
شــاخه های ریــز درختــان محلــی 
ــی  ــادام کوه ــا ب ــار و ی ــه ان از جمل
اســتفاده های  معمــوال  و  ســاخته 
از  می شــود؛  آن هــا  از  مختلفــی 
ــاس  ــای لب ــان، ج ــای ن ــه ج جمل
میــوه.  و  غــات  جــای  شســته، 
ــح  ــا مصال ــبدها ب ــن س ــاخت ای س
بــدون  منطقــه  در  ارزان  مــواد  و 
انجــام  دســتگاه ها  از  اســتفاده 
ــته  ــت داش ــیار اهمی ــده و بس می ش
بــه  امــروزه  متاســفانه  اســت. 
ــش  ــی و پوش ــرات اقلیم ــل تغی دلی
ــر، از  ــن هن ــاز ای ــورد نی ــی م گیاه
ــت  ــده اس ــته ش ــبدها کاس ــد س تولی
مرودشــت  از  بخشــی  در  تنهــا  و 
“امــازاده  روســتای  نــام  بــه 
اســماعیل” بومیــان منطقــه، هــر 
ــن  ــه ای ــدود، ب ــور مح ــه ط ــد ب چن
کار مبــادرت دارند.تــراش ســنگ 
قیمتــی،  نیمــه  و  قیمتــی  هــای 
ــاری  ــی و حج ــفالگری، سنگتراش س
ــی از  ــتی چوب ــع دس ــنگ و صنای س
ــورد  ــب و م دیگــر رشــته هــای غال
ــه  ــروزی خط ــدان ام ــال هنرمن اقب

مرودشــت بــه شــمار مــی رود.

1 . https://taci.ir/TacDe-
tailsPage.asp?idn=28
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از  یکــی  ســامت  گردشــگری 
توســعه  در  پارامترهــا  مهمتریــن 
اگــر  اســت.  کشــور  گردشــگری 
در  گردشــگری  نــوع  ایــن  چــه 
کشــورهای توســعه یافتــه مــورد 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــه خاص توج
امــا کشــورهای در حــال توســعه 
ــی  ــم توانای ــران، علیرغ ــون ای همچ
هــا و پتانســیل هــا، ســرمایه گذاری 
ارزشــمندی در ایــن زمینــه نداشــته 
ــگری  ــه گردش ــا ک ــت و از آنج اس
ســامت در ایــران در مراحــل اولیــه 
اســت، مــی توانــد پایــه هــای خــود 
را بــا ایجــاد فرصــت هــای جدیــد و 
رقابــت پذیــری صنعــت گردشــگری 
تقویــت کنــد. هــدف از ایــن بررســی 
معرفــی و تبدیــل منطقــه پاســارگاد 
هــای  پتانســیل  بــه  توجــه  بــا 
ــه هــای  ــاالی گردشــگری و جاذب ب
ــه  توریســتی و موقعیــت عالــی آن ب
ــامت  ــگری س ــز گردش ــک مرک ی
ــاز  ــور، نی ــن منظ ــرای ای ــت. ب اس
ــوت  ــاط ق ــایی نق ــا شناس ــت ب اس
ــعه  ــتای توس ــا در راس ــت ه و فرص
ــز  ــدار گردشــگری ســامت و نی پای
بررســی تهدیــدات چالــش برانگیــز، 
منظــور  بــه  هایــی  دســتورالعمل 
ــت  ــه فرص ــف ب ــاط ضع ــل نق تبدی
هــا و اســتفاده موثــر از نقــاط قــوت 

بــا رویکــرد قابــل اجــرا ارائــه گردد. 

امــروزه    گردشــگری ســامت، 
ــای  ــش ه ــدترین بخ ــه رش از رو ب
جهــان  در  گردشــگری  صنعــت 
گردشــگری  تعریــف  اســــت. 
ــتاد  ــی اس ــدگاه تاباچ ــامت از دی س
صــورت  بدیــن  کرنــل  دانشــگاه 
نــوع  اســت:”هر  گردیــده  ارائــه 
ــک  ــر ی ــا ه ــما ی ــه از ش ــفر ک س
از اعضــای خانــواده تــان فــردی 
ســالم تــر مــی ســازد را گردشــگری 
منطقــه  گوینــد”.  مــی  ســامت 
پاســارگاد بــه دلیــل منابــع تاریخــی 
ــن  ــی از بهتری ــی یک ــی غن و طبیع
گردشــگر  بــرای جــذب  مناطــق 
اســت. ایــن ویژگــی هــای منحصــر 
بــرای  مهمــی  دلیــل  فــرد  بــه 
ــتای  ــه روس ــه ب ــن منطق ــل ای تبدی
گردشــگری  توســعه  و  ســامت 
بحــث  ایــن  در  اســت.  ســامت 
ــاه ســعی شــده پتانســیل هــای  کوت
ــن  ــامت در ای ــم س ــاالی توریس ب
ــار  ــر روی چه ــز ب ــا تمرک ــه ب منطق
شــیوه  بکــر،  طبیعــت  ظرفیــت: 
ــب  ــرد، ط ــه ف ــر ب ــی منحص زندگ
ــی  ــی معرف ــان داروی ــنتی و گیاه س
ــان  ــدف درم ــا ه ــود. مســافرت ب ش
و ســامتی مســئله ای جدیــد در 

ایــن منطقــه نیســت. همانطــور کــه 
ــگران  ــافران، گردش ــته مس در گذش
ــوروش  ــگاه ک ــی آرام ــردم محل و م
شــفادهنده  یــک  عنــوان  بــه  را 
مــی شــناختند و طــی مراســمی 
در  بــرای  را  خــود  گوســفندان 
امراضــی  از  مانــدن  مصــون 
ــگاه  ــه دور آرام ــاری ب ــون ه همچ
طــواف داده و در رودخانــه پلــوار 
ــه  ــری ک ــورد دیگ ــتند. م ــی شس م
مــی تــوان بــه آن اشــاره کــرد کــوه 
حضــرت یعقــوب در شــمال شــرقی 
ــارگاد  ــی پاس ــراث جهان ــه می محوط
اســت کــه از اهمیــت و احتــرام 
ــی  ــردم محل ــان م ــژه ای در می وی
ــی در  ــردم محل ــت. م ــوردار اس برخ
ــوه  ــن ک مراســم هــای خــاص از ای
بــاال رفتــه و بــا زیــارت مقبــره 
ــی  ــت روای ــامتی و حاج ــای س دع
دارنــد. عــاوه بــر بــاور و اعتقــادات 
منطقــه  ایــن  محلــی،  مــردم 
هــای  پتانســیل  بــه  توجــه  بــا 
امکانــات  قابــل توجــه همچــون 
ــای  ــه داروه ــاز ب ــدون نی ــی ب طبیع
شــیمیایی، طــب ســنتی و تنــوع 
گیاهــان دارویــی کامــًا منطبــق بــا 
ــز گردشــگری ســامت اســت.  مرک
پزشــکی  گیاهــان  تــازه،  هــوای 
ــن  ــط ام ــز، محی ــف، آب تمی مختل

بــا نمــای  انــداز زیبــا  و چشــم 
ــات  ــه امکان ــت از جمل ــوه و دش ک
گردشــگری  در  موثــر  طبیعــی 

ــت. ــه اس ــن منطق ــامت در ای س

باســتان،  ایرانیــان  بــاور  در   
ــد  ــل تول ــوان مح ــه عن ــا ب ــوه ه ک
و  آب  و  نــور  محــل  پیامبــران، 
عشــق  هــای  مجنــون  پناهــگاه 
ــدس  ــی مق ــوان مکان ــه عن ــی ب اله
احتــرام  مــورد  و  شــده  شــناخته 
ــت  ــخت و ماهی ــرایط س ــت. ش اس
انســداد کــوه هــا آنهــا را بــه زادگاه 
ــل تقســیم فرهنــگ  ــر قاب هــای غی
کــرده  تبدیــل  باســتانی  هــای 
ــان  ــل می ــط متقاب ــه در آن رواب ک
انســان و طبیعــت بــه وضــوح قابــل 
ــارگاد  ــه پاس ــت. منطق ــاهده اس مش
بــه عنــوان بهتریــن نمونــه مــوردی 
ــاب  ــت مرغ ــه در دش ــن زمین در ای
ــده  ــع ش ــرس واق ــات زاگ و ارتفاع
و تمــدن طوالنــی مــدت آن بــه 
3000 ســال قبــل از میــاد بــاز 
دیگــر،  ســوی  از  گــردد.  مــی 
زندگــی  گوناگــون  هــای  شــیوه 
در  مختلــف  هــای  اکوسیســتم  و 
و  طــرف  یــک  از  منطقــه  ایــن 
ــراف آن از  ــای اط ــوه ه ــکل ک ش
ســوی دیگــر، پایــه هــای طبیعــی، 

ــامت در منطقه پاسارگاد پتانسیل های توریسم س
فرزانه گرامی، سیده زهره حسینی
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ــرای  جغرافیایــی و اســتراتژیک را ب
ایجــاد تمــدن از زمــان هــای قدیــم 
ــان  ــد. جری ــرده ان ــه ک ــون ارائ تاکن
ـ  پلــوار  رودخانــه  هــای فصلــی 
ســیوند و شــاخه هــای مختلــف 
آن، شــرایط مناســب طبیعــی بــرای 
انــواع مختلــف گیاهــان  رویــش 
ــات وحشــی  ــی حیوان ــی و زندگ بوم
را فراهــم کــرده اســت. محیــط 
تمیــز و هــوای تــازه، فاصلــه از 
نــور  شــهر،  آلودگــی  و  شــلوغی 
ــا  ــق زیب ــید، اف ــاده خورش ــوق الع ف
و شــگفت انگیــز و طبیعــت بکــر 
دره باغــی و جنــگل چــاه بیــد 
طبیعــت  بــرای  مناســب  مکانــی 
ــود  ــدرت بهب ــریع ق ــی و تس درمان
بــرای هــر فــرد را مهیــا مــی کنــد. 
ــه پاســارگاد، وجــود آب در  در منطق
ــتفاده از  ــرایط اس ــی ش ــه باغ تنگ
ــی  ــم م ــان را فراه ــان در درم گیاه
کنــد. گــوش دادن بــه موســیقی 
در طبیعــت و بــه دور از شــلوغی 
فرصتــی  مراکــز شــهری،  هــای 
ــم  ــر فراه ــرای تفک ــی ب باورنکردن
بــه  نیــز  مدیتیشــن  کنــد.  مــی 
عنــوان یــک روش درمانــی و یــوگا 
ــن و  ــدن، ذه ــاد ب ــای اتح ــه معن ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــرژی طبیع روح از ان
بــرای  درمــان  از  دیگــری  نــوع 

ــس،  ــود تنف ــترس، بهب ــش اس کاه
انعطــاف  و  بــدن  قــدرت  ایجــاد 
روحــی  ســامت  بــر  پذیــری 
شــود.  مــی  اســتفاده  جســم  و 
ایرانــی  کشــاورزان  و  چوپانــان 
همیشــه از زمــان هــای قدیــم خــود 
ــد.  ــرده ان ــازگار ک ــت س ــا طبیع را ب
آنهــا شــیوه عشــایری  از  برخــی 
ــل  ــه  دلی ــی را ب ــرت فصل و مهاج
ــه عنــوان  تغییــرات فصلــی شــدید ب
شــیوه زندگــی خــود انتخــاب کــرده 
ــه  ــایری منطق ــای عش ــل ه ــد. ای ان
باصــری،  قشــقایی،  همچــون 
ــیبانی مهاجــرت  ــرب ش خمســه و ع
ــرات  ــی تغیی ــا هماهنگ ــی را ب فصل
بــه  ســال  مختلــف  فصــول  در 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــوان راه عن
و  خوراکــی  قیمــت  ارزان  منابــع 
فراوانــی چــراگاه هــای در طــول 
ســال و نیــز دوری از خشکســالی 
ــد.  ــرده ان ــاب ک ــدان انتخ و یخبن

باغــی،  تنــگ  خرســی،  تنــگ 
تنــگ خشــک و تنــگ ســیاه در 
منطقــه پاســارگاد، مســیرهای اصلــی 
ــیرهای  ــا مس ــه ب ــت ک ــایر اس عش
دارد. هماهنگــی  هخامنشــی  دوره 
در ایــن منطقــه، ســطوح زندگــی 
ــه  ــی ب ــی و تاریخ ــاظ طبیع از لح

ــده  ــه ش ــم آمیخت ــه ای در ه گون
ــای  ــانه ه ــم و نش ــه عائ ــت ک اس
فرهنگــی، از دوره هــای باســتان 
و  زمــان  گذشــت  بــا  و  تاکنــون 
ســازگار  روندهــای  همپوشــانی 
ســاختارهای  قالــب  در  زندگــی 
مــی  طبیعــی  تغییــرات  و  جدیــد 
درک  قابــل  و  تاثیرگــذار  توانــد 
ــاص  ــی خ ــیوه زندگ ــن ش ــد. ای باش
ــراد  ــد ســامت جســمی اف مــی توان
ــک  ــای ارگانی ــوردن غذاه ــا خ را ب
ســبک،  و  ســالم  رژیــم  تــازه،  و 
تنفــس  و  روزانــه  هــای  ورزش 
از  ببخشــد.  بهبــود  تــازه  هــوای 
ــت  ــی در طبیع ــر، زندگ ــوی دیگ س
ــی  ــات فیزیک ــات، ارتباط ــا حیوان ب
نزدیــک بــا خانــواده و دوســتان 
مجــازی  دنیــای  از  شــدن  دور  و 
ــی  ــای روح ــاری ه ــد بیم ــی توان م
را درمــان کنــد و ســبب کاهــش 
ــردگی،  ــزوا و افس ــی، ان ــس تنهای ح
پذیــری  تحریــک  و  اضطــراب 
ــزه  ــاد انگی ــی و ایج ــتم عصب سیس
ــالم  ــی س ــیوه زندگ ــک ش ــرای ی ب
شــود. تقویــت جاذبــه هــای توریســم 
ــه  ــارگاد ب ــه پاس ــامت در منطق س
ســرمایه  غنــی،  فرهنــگ  دلیــل 
انســانی و منابــع طبیعــی مــی توانــد 
ــد  ــن مقص ــه اولی ــه را ب ــن منطق ای
ایــن نــوع گردشــگری در میــان 
ــد.  ــل کن ــیایی تبدی ــورهای آس کش
بــا ایــن وجــود جــذب ســرمایه 
گــذاران بــرای ایجــاد هتــل و دیگــر 
در  گردشــگری  هــای  زیرســاخت 
منطقــه و همچنیــن همــکاری ارگان 
هــا و ســازمان هــای داخلــی در 
منطقــه پاســارگاد مــی توانــد گامــی 
ــف  ــاط ضع ــل نق ــرای تبدی ــر ب موث

منطقــه بــه نقــاط قــوت باشــد.

ــگری  ــعه گردش ــد توس ــی تردی  ب
ســامت مزایــای متعــددی از قبیــل 
افزایــش ســرمایه گــذاری هــای 
فــردی، افزایــش اشــتغال و افزایــش 
ــاکنین  ــن س ــتگی بی ــاس وابس احس
ایــن  بــا  دارد.  منطقــه  و  محلــی 
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــال، توس ح
ســاختارهای  برخــی  نیازمنــد 
ــاخت  ــان زیرس ــت. در می ــه اس اولی
از  اســتفاده  بــه  تــوان  هــا مــی 
در  آمــوزش  بــا  انســانی  منابــع 
استانداردســازی،  مختلــف،  ابعــاد 
ــتی  ــات توریس ــدی امکان ــه بن طبق
ــی  ــت جغرافیای ــت از موقعی و حفاظ

ــه  ــن منطق ــرد ای ــه ف ــر ب منحص
ایــن  اســاس  بــر  کــرد.  اشــاره 
هــای  فرصــت  اگــر  اســتدالل، 
موجــود بــرای ارزش گــذاری منابــع 
بــه درســتی شــناخته و مدیریــت 
ــا  ــدار ب ــم پای ــعه توریس ــود، توس ش
تمرکــز بــر گردشــگری ســامت 
ــار  ــارگاد دور از انتظ ــه پاس در منطق
نخواهــد بــود. عــاوه بــر ایــن، 
ــد  ــا تاکی ــه ب ــت ک ــم اس ــیار مه بس
ــر نقــاط ضعــف اصلــی و اســتفاده  ب
ــاط  ــت نق ــه تقوی ــا ب ــت ه از فرص
در  ســامت  گردشــگری  ضعــف 
ــود.  ــه ش ــارگاد پرداخت ــه پاس منطق
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منشــی هخا ی  نو با نقــش  با  شــکل  ی  ا نه  ا ســتو ا مهر  یک  فــی  معر

ــی را نشــان  ــی اســت، زن ــس ســنگ یمان ــرن پنجــم ق.م. و از جن ــه ق ــق ب ــه متعل ــر اســتوانه ای ک ــن مه ای
مــی دهــد کــه بــر تخــت ســلطنتی باشــکوهی نشســته و پاهایــش روی چهــار پایــه کوچکــی قــرار دارد. او لبــاس 
ــی  ــل وی زن ــرار دارد. در مقاب ــر ق ــاج کنگــره دار و در دســت راســتش گل نیلوف ــور و ت ــا ت ــن دارد ب ــه ت پارســی ب
کوچکتــر پرنــده ای را بــه ســوی او آورده و زن ســومی پشــت یــک عودســوز ایســتاده اســت. زن ســوم ماننــد زن 
بــر تخــت نشســته تــاج و تــور بــر ســر دارد. ایــن مهــر هــم اکنــون در مــوزه لــوور فرانســه نگهــداری مــی شــود.


