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حمید فدایی
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

ــی''  ــاری یادمان ــق ''معم ــی'' و خل ــان گرای ''یادم
ــر و فرهنــگ هخامنشــی در  ــای مهــم هن از ویژگــی ه
ــوده اســت.  ــه فــرد آن ب انتقــال ارزش هــای منحصــر ب
ــای  ــی از هنره ــا ترکیب ــی'' ب ــراث یادمان بنابراین''می
ــه  ــواع کتیب ــاری، ان ــون حج ــی همچ ــف تزیین مختل
نــگاری و .... همــراه بــا نقــوش ویــژه و نمادیــن پدیــدار 
ــژه  ــت و شــیوه ای وی ــی شــود و خــود صاحــب هوی م
ــری  ــژه هن ــان وی ــردد. زب ــی گ ــاری م ــن در معم و نوی
ــوری  ــن امپرات ــف ای ــای مختل ــی در هنره و نمادگرای
ــاری،  ــات معم ــر و تزیین ــری، عناص ــر فلزگ ــم از هن اع
ــت،  ــاجی و باف ــی، نس ــای قیمت ــنگ ه ــرات و س جواه
مهرهــا و .... جــاری مــی شــود و از آن کالبــدی نمادگونه 
ــای هخامنشــی ترســیم  ــا ســبکی واحــد در جغرافی و ب
ــه ای کــه محوطــه هــای شــاخص  ــه گون ــد، ب مــی کن
ایــن امپراطــوری در عیــن کثــرت، امــا بــه دلیــل وجــوه 
مشــترک در بیــان هنــری، گونــه ای از وحــدت را مــی 
ــی'' در مــوزه  ــد و از ایــن رو ایــن ''هنــر یادمان نمایان
ــل بازشناســی اســت.  ــی قاب ــا بخوب ــف دنی هــای مختل

ایــن بیــان مشــترک و کالبــد واحــِد هنــری، خود نشــانه 
هایــی از وحــدت را در مــکان و زمــان بــه همــراه دارد. 
ــا مفاهیمــی همچــون:  ــز ب ــا نی ــی در معن ــن میراث چنی
ــق در  ــم عمی ــطوره ای، نظ ــی و اس ــای تاریخ ارزش ه

دولــت جهانــی، امپراتــورِی متحــد و مختلــط بــا حفــظ 
تنــوع فرهنگــی و احتــرام بــه هویــت قومــی و .... پیونــد 
ــانی در  ــن یکس ــر ای ــه ب ــا تکی ــن ب ــد. بنابرای ــی یاب م
تکثــِر الگوهــا و نمادهــا و البتــه عمــق در تنــوع مفاهیــم 
و معنــا، مــی تــوان عنــوان ''یادمــان'' را بــه کل 
امپراتــوری هخامنشــی تعمیــم داد و بــه جهــت هویتــی 
ــی دو  ــی'' قلمــداد نمــود؛ یادمان ــر یادمان آن را ''عص
ــی از  ــی در نیم ــاد یکپارچگ ــاله از ایج ــزار و پانصدس ه
ــرای اداره  ــق ب ــی موف ــه خــود الگوی ــای باســتان ک دنی
یــک دولــت جهانــی بــا دســتاوردهای بیشــمار در زمینه 

ــوده اســت. هنــر و معمــاری، سیاســت، اخــاق و .... ب

از چشــم انــدازی دیگــر، موضــوع ارزش هــای طبیعــی 
نیــز در پدیــد آمــدن ''یادمــان هــای هخامنشــی''و 
ــی  ــا یعن ــن آنه ــری مهمتری ــکل گی ــژه در ش ــه وی ب
ــت  ــای هوی ــه ه ــوده و از جنب ــر ب تخــت جمشــید موث
ــا شــکوهی اســت. مــی  ــه ب ــه چنیــن مجموع بخــش ب
تــوان گفــت بســتر و زمینــه الزمــه ایجــاد ''معمــاری 
یادمانــی''و رنــگ و بــوی آن اســت، پــس ضروریســت 
ــه عناصــر  در بســتر طبیعــی شــرایطی ایجــاد شــود ک
بتواننــد بدرســتی در آن اســتقرار یابنــد و بــدان هویــت 
دهنــد. بنابرایــن مفهــوم ''محوطــه هــای یادمانــی'' 
ــری  ــه و بســتر شــکل گی ــوان زمین ــه عن ــط ب ــا محی ب
ــق مفاهیــم طبیعــی و  ــا خل آنهــا کامــل مــی گــردد؛ ب
ــی  ــادث م ــط ح ــازنده در محی ــی س ــری، تحوالت منظ
شــود و بــه ارزش هــای تاریخــِی ''معمــاری یادمانــی'' 
''مناظــر  تعبیــری در  بــه  افــزوده مــی گــردد و 
فرهنگــی و یادمانــی'' جغرافیــا بســتری مــی گــردد 

ــخ. ــت تاری در خدم

امــا امــروزه ارزش هــای مکانــی و زمانــِی تخت جمشــید 
بعنــوان مهمتریــن ''مجموعــه یادمانــی'' از امپراتوری 
هخامنشــی در پارســه کــه خــود از مهمتریــن بســترهای 
ــناختی  ــد ش ــت، نیازمن ــوری اس ــن امپرات ــی ای زایش
عمیــق اســت. فقــدان چنیــن شــناختی، اصــل حفاظــت 
از ایــن ''محوطــه یادمانــی'' را بــا مشــکل روبــرو مــی 
ــت  ــه حفاظ ــه جانب ــت هم ــور مدیری ــه منظ ــازد. ب س
ــی  ــر فرهنگ ــون منظ ــی همچ ــر فرهنگ ــه مناظ در پهن
پارســه، بایــد یکپارچگــی پیونــِد جغرافیایــی و فرهنگــی 
یادمــان هــای آن بــا محیــط در گــذر زمــان درک گــردد 
و آنــگاه مــورد حفاظــت قــرار گیــرد، بنابرایــن ضــرورت 
ــی و  ــای تاریخ ــه ه ــر جنب ــز ب ــر تمرک ــاوه ب دارد ع
قدمتــِی ایــن ''دوره یادمانــی''، جنبــه هــای ارزشــمند 
ملمــوس و ناملمــوس طبیعــی و فرهنگــی آن نیــز مــورد 

توجــه و واکاوی قــرار گیــرد. 
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پایان فصل چهارم کاوش آبراهه های 
تخت جمشید

بــا  جمشــید  تخــت  آبراهه هــای  کاوش  چهــارم  فصــل 
رســید. پایــان  بــه  ارزشــمندی  و  متعــدد  دســتاوردهای 

ــدف  ــا ه ــید ب ــت جمش ــای تخ ــارم کاوش آبراهه ه ــل چه   فص
بازگشــایی بخــش جنوبــی آبراهــه خــاوری دروازه ناتمــام انجــام 
ــای  ــل از کاوش، کارگاه ه ــن فص ــی ای ــد اجرای ــت و در رون گرف
دیگــری بــا اهــداف مختلــف در محــل دیــوار جنوبــی تخــت گاه، 
حیــاط خــاوری کاخ آپادانــا و حیــاط شــمالی کاخ هدیــش ایجــاد 

ــع شــد. ــورد کاوش واق و م
ــان فصــل  ــی تخــت جمشــید از پای ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
ــرح  ــر داد و مط ــید خب ــت جمش ــای تخ ــارم کاوش آبراهه ه چه
ــی و  ــل قبل ــه فص ــا در ادام ــارم کاوش آبراهه ه ــل چه ــرد: فص ک
در بخــش شــرقی دروازه نیمــه تمــام متمرکــز شــد کــه بــا کاوش 
ــی رود  ــار م ــا، انتظ ــدود آبراهه ه ــیر مس ــده ای از مس ــش عم بخ
ــش از  ــن بخ ــطحی در ای ــای س ــع آب ه ــت و دف ــوع هدای موض

ــی انجــام شــود. تختــگاه بخوب
ــی  ــه بقایای ــددا ب ــا مج ــن کاوش ه ــزود: ضم ــی اف ــد فدای حمی
ــت  ــده اس ــورد ش ــز برخ ــی نی ــانی و حیوان ــکلت های انس از اس
دوره  رویدادهــای  مطالعــات  در  کــه ظرفیت هــای جدیــدی 
هخامنشــی و پــس از آن در تختــگاه تخــت جمشــید ایجــاد کــرد.

ــل  ــل کاوش را حاص ــن فص ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب   وی نتای
برنامــه ریــزی و همــکاری مجموعه هــا و افــراد مختلفــی دانســت 
و در ایــن بــاره گفــت: طــی ایــن فصــل از کاوش هــا حضــور هیئت 

باســتان شناســی در کنــار کارشناســان پایــگاه، تخــت جمشــید را 
بیــش از گذشــته زنــده و پویــا کــرد. همچنیــن از حضــور هیئــت 
ــت و  ــت و مرم ــد حفاظ ــا واح ــکاری ب ــی در هم ــتان شناس باس
ــا در  ــده آبراهه ه ــای مســدود ش ــدادی از دریچه ه ــایی تع بازگش
ــاری  ــای معم ــدف حفاظــت از بقای ــا ه ــه و ب ــای روی صف کاخ ه
ــا  ــن آنه ــه مهمتری ــدیم ک ــد ش ــره من ــی، به ــل بارندگ در مقاب
ــاط شــرقی  ــه ای در حی بازگشــایی دریچــه مســدود شــده آبراه
ــوده  ــش ب ــمالی کاخ هدی ــاط ش ــن در حی ــا و همچنی کاخ آپادان
اســت کــه بــه جهــت حــل مشــکل آبگیــری در کاخ هــای مذکــور 
ــار خواهــد  ــد فرســایش آث نقــش بســیار مهمــی در کاهــش رون

داشــت.

ــز در  ــید نی ــت جمش ــای تخ ــروه کاوش آبراهه ه ــت گ سرپرس
رابطــه بــا تــداوم کاوش هــای فصــل ســوم در ابتــدای ایــن فصــل، 
اعــام کــرد: در ســال 139۶ و در جریــان فصــل ســوم کاوش، در 
ــه تراکمــی از  محــل دریچــه A آبراهــه خــاوری دروازه ناتمــام ب

ــود. ــی برخــورد شــده ب اســکلت های انســانی و حیوان
ــا در آن  ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــه داد: ای ــدی، ادام ــی اس عل
ــد  ــه و کن ــت فضــای آبراه ــه محدودی ــا توجــه ب ــی ب ــه زمان بره
شــدن رونــد کار، گــروه کاوش بــه جــای قســمت جنوبــی آبراهــه 

ــه ســمت شــمال آن انجــام دهــد. عملیــات خــود را ب
وی افــزود: کاوش فصــل ســوم در ایــن قســمت تــا فاصلــه 33.۵0 
ــکلت  ــک اس ــایی ی ــا شناس ــا ب ــت و در انته ــه یاف ــری ادام مت
ــدت  ــان م ــل پای ــه دلی ــه ب ــید ک ــان رس ــه پای ــل ب ــانی کام انس
زمــان مجــوز کاوش، کار بــر روی آن بــه فصــل چهــارم موکــول 

شــد.

ــه صــورت  ــن کارگاه ب ــال شــدن چندی ــا فع اســدی در رابطــه ب
ــت:  ــاره گف ــن ب ــرد و در ای ــارم اشــاره ک ــان در فصــل چه همزم
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ــده در فصــل ســوم کاوش،  ــه دســت آم ــه ب ــه تجرب ــا توجــه ب ب
در آغــاز فصــل چهــارم پیــش بینــی می شــد در صــورت کاوش 
بخــش جنوبــی آبراهــه خــاوری دروازه ناتمــام در محــل دریچــه 
ــر  ــم اســکلت های انســانی برخــورد شــود ب ــه تراک A، مجــدداً ب
ــی  ــدن احتمال ــد ش ــران کن ــور جب ــه منظ ــاس و ب ــن اس همی
ــه  ــوان کارگاه D در فاصل ــت عن ــری تح ــد کار، کارگاه دیگ رون
ــا  ــد ت ــاد ش ــه ایج ــر روی آبراه ــوب دریچــه A ب ــری جن 40 مت
همزمــان بخــش دیگــری از گــروه امــکان انجــام عملیــات کاوش 

ــن ســمت را داشــته باشــد. از ای
بــه گفتــه اســدی، کارگاه D بــا ابعــاد 3 × 3 متــر ایجــاد شــد و 
در عمــق ۵0 / 3 متــری آن پــس از برداشــت یکــی از بلوک هــای 
ســنگی ســقف آبراهــه، عملیــات کاوش رســوبات انباشــت شــده 
در درون آن بــه ســمت شــمال تــا رســیدن بــه بخــش دیگــری 
از گــروه کــه در محــل جنــوب دریچــه A در حــال کاوش بودنــد، 

ادامــه یافــت.
ــد در آبراهه هــای  ــش اســکلت های جدی ــر پیدای ــد ب ــا تاکی وی ب
تخــت جمشــید، بیــان کــرد: همانگونــه کــه پیــش بینــی شــده 
بــود، در روزهــای ابتدایــی شــروع کاوش در محــل جنــوب 
دریچــه A آبراهــه خــاوری دروازه ناتمــام بــه اســکلت های 
ــورد  ــت م ــه دق ــه ب ــدد برخــورد شــد ک ــی متع انســانی و حیوان

ــد. ــرار گرفتن کاوش ق
وی ادامــه داد: پــس از آن کاوش در آبراهــه مذکــور بــا بــه هــم 
رســیدن دو بخــش از گــروه و بازگشــایی کامــل محــدوده جنوبــی 

آن پایــان یافــت.

اســدی در رابطــه بــا یافته هــای جدیــد گفــت: عــاوه بــر 
اســکلت های انســانی و حیوانــی، در روزهــای پایانــی کاوش 
ایــن آبراهــه یــک چهــره انســانی تراشــیده شــده بــر روی زائــده 
ــوع  ــه در ن ــد ک ــایی ش ــرقی کارگاه شناس ــواره ش ــره ای دی صخ

ــود. ــه ب ــب توج ــود جال خ
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر شــیراز بــا اشــاره بــه اقدامــات 
مربــوط بــه کاوش در دیــواره جنوبــی تخــت گاه تخــت جمشــید 
ــت  ــای تخ ــارم کاوش آبراهه ه ــل چه ــی فص ــرد: ط ــرح ک مط
ــت گاه  ــی تخ ــوار جنوب ــه از کاوش دی ــن مرحل ــید، دومی جمش
نیــز انجــام گرفــت؛ ایــن بخــش از دیــوار تخــت گاه بــه واســطه 
کاوش هــای  از  عظیــم خاک هــای حاصــل  انباشــت حجــم 
مؤسســه شــرق شناســی دانشــگاه شــیکاگو در دهــه 1930 
میــادی پوشــیده شــده و نیــاز بــود تــا ضمــن آزادســازی نمــای 
ــی کــه در خــاک  ــوار مذکــور، مــواد باســتان شــناختی فراوان دی
انباشــتی وجــود داشــت نیــز اســتخراج، ثبــت و مطالعــه شــود.

ــواره  ــاماندهی دی ــی و س ــتحکام بخش ــا اس ــه ب ــدی در رابط اس
ــان فصــل ســوم  ــه در پای ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب تخــت گاه، گف
کاوش دیواره هــا و کــف کارگاه ایجــاد شــده بــر روی دیــوار 
ــل  ــان فص ــود، در جری ــده ب ــی نش ــتحکام بخش ــت گاه اس تخ
چهــارم کاوش، بخش هــای فــرو ریختــه و شــکاف برداشــته 

دیواره هــا و کــف کارگاه نیــز ســاماندهی شــد.
ــع  ــای دف ــه بازگشــایی دریچه ه ــن باســتان شــناس نســبت ب ای
آب هــای ســطحی و یافته هــای جدیــد ســنگی، بیــان کــرد: هــم 
زمــان بــا کاوش کارگاه هــای یــاد شــده در فصل چهــارم، 2 کارگاه 
ــاط  ــود در حی ــده موج ــدود ش ــای مس ــر روی دریچه ه ــز ب نی
خــاوری کاخ آپادانــا و حیــاط شــمالی کاخ هدیــش ایجــاد شــد؛ 
ــت  ــه هدای ــا ک ــایی آنه ــر بازگش ــاوه ب ــا ع ــن دریچه ه کاوش ای
ــبکه آبراهه هــا  و تخلیــه روان آب هــای ســطحی بــه درون ش
ــدد ســاقه ســتون و  ــات متع ــت قطع ــه یاف را ممکــن ســاخت، ب

ــد. ــر ش ــی منج ــش دار هخامنش ــنگ های نق س
تصویــری از چهــره انســانی تراشــیده شــده بــر روی زائــده 

کارگاه شــرقی  دیــواره  صخــره ای 

ی
ص

صا
خت

ا

ــارم  ــل چه ــده در فص ــت ش ــانی یاف ــای انس ــکلت ه ــری از اس تصوی
ــید ــت جمش ــای تخ ــراه ه کاوش آب
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سرپرســت کاوش آبراهه هــای تخــت جمشــید در رابطــه بــا 
پایــان فصــل چهــارم کاوش، مطــرح کــرد: ایــن فصــل در حالــی 
ــرای ایــن مجموعــه  ــده ای را ب ــان رســید کــه نتایــج ارزن ــه پای ب
ــج حاصــل از انجــام  ــن نتای ــه مهمتری ــر داشــت ک ــی در ب جهان
ــوب  ــر از مســیر جن ــش از 40 مت ــایی بی ــه بازگش ــن کاوش ب ای
ــکلت  ــای 9 اس ــایی بقای ــام، شناس ــاوری دروازه ناتم ــه خ آبراه
انســانی و 1 اســکلت حیوانــی در بخــش جنوبــی آبراهــه خــاوری 
ــده  ــیده ش ــانی تراش ــره انس ــک چه ــایی ی ــام، شناس دروازه ناتم
ــواره شــرقی آبراهــه خــاوری دروازه ناتمــام، آشکارســازی  ــر دی ب

بخــش بیشــتری از نمــای دیــوار جنوبــی تخــت گاه تخــت 
ــر  ــته ها و دیگ ــش برجس ــدد نق ــات متع ــت قطع ــید و یاف جمش
ــدود  ــی مس ــه هخامنش ــایی دریچ ــای آن، بازگش ــزای کاخ ه اج
ــایی  ــا، بازگش ــاوری کاخ آپادان ــاط خ ــه حی ــر روی آبراه ــده ب ش
دریچــه هخامنشــی مســدود شــده بــر روی آبراهــه حیــاط 
ــن دســتاورد اهمیــت  شــمالی کاخ هدیــش، اشــاره کــرد کــه ای
ــمار  ــه ش ــان ب ــی و جهانی ــه جهان ــن مجموع ــرای ای ــزایی ب بس

ــی رود. م

ــان انجــام چهارمیــن فصــل  در همیــن رابطــه و در جری
ــر روح اهلل  ــید دکت ــت جمش ــای تخ ــراه ه از کاوش آب
شــیرازی رئیــس پژوهشــکده باســتان شناســی و دکتــر 
ــیراز از  ــه ش ــد روزه ب ــفری چن ــرلک در س ــیامک س  س
تخــت جمشــید بازدیــد کردنــد و در جریان رونــد کاوش 
آبــراه هــای تخــت جمشــید قــرار گرفتنــد. بــه همیــن 
ــا  ــری ب ــتی خب ــخ1399/06/02 نشس ــبت در تاری مناس
موضــوع تبییــن فعالیتهــای انجــام شــده طــی ۴ فصــل 
ــای  ــه ه ــیر آبراه ــه در مس ــورت گرفت ــهای ص کاوش
 تخــت جمشــید، در تختــگاه پارســه و بــا حضــور دکتــر 
روح اهلل شــیرازی و مدیــر و کارشناســان پایــگاه میــراث 
ــگاران برگــزار  ــی تخــت جمشــید، در جمــع خبرن جهان

شد 

 در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر روح اهلل شــیرازی رئیــس 
ــه  ــان اینک ــا بی ــراث فرهنگــی کشــور ب پژوهشــکده ســازمان می
ــراث  ــه می ــم در زمین ــتان های مه ــی از اس ــارس یک ــتان ف اس
ــت:  ــت گف ــور اس ــی کش ــتان شناس ــات باس ــی و مطالع فرهنگ
ــه  ــن محوط ــن و مهمتری ــی تری ــه از اصل ــد محوط ــارس چن ف
هــای باســتان شناســی و شــاخص کشــور رادر خــود جــای داده 
اســت. وی از میــراث جهانــی پارســه یــا پرســپولیس و مجموعــه 
ــاغ هــای شــاهی  ــای آرامــگاه و مجموعــه ب پاســارگاد شــامل بن

ــرد. ــام ب ــارس ن ــتان ف ــاخص اس ــه ش ــوان دو محوط بعن

شــیرازی بــا اشــاره بــه اینکــه: مطالعــات صــورت گرفتــه در تخت 
ــیاری  ــون بس ــد و تاکن ــاز ش ــادی آغ ــه 30 می ــید از ده جمش
ــت گاه  ــی در تخ ــتان شناس ــر باس ــاری هن ــای معم ــه ه از جنب
تخــت جمشــید انجــام شــده اســت گفــت: واقعیــت ایــن اســت 
کــه بســیاری از اســرار تخــت جمشــید هنــوز ناشــناخته اســت 
کــه یکــی از ایــن مــوارد مربــوط بــه آبراهــه هاســت کــه اکنــون 
مطالعــات بــر روی آنهــا متمرکــز شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه آبراهــه هــا از چنــد منظــر دارای اهمیــت اســت گفــت: اول 
اینکــه در مــورد آبراهــه هــا قبــل از هــر چیــز یــک نکتــه مرمتــی 
وجــود دارد، یعنــی از ابتــدا بنیانگــذاران مجموعــه بــه ایــن فکــر 
کــرده انــد کــه بایــد روشــی را بــرای حفــظ و نگهــداری تخــت 
ــداث  ــا اح ــات آنه ــی از اقدام ــه یک ــد ک ــی کنن ــید طراح جمش
ــه  ــرون از مجموع ــه بی ــطحی ب ــای س ــع آبه ــتم های دف سیس

بــوده اســت.

ــورگفت: در  ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــکده س ــس پژوهش رئی
ــرار  ــه اس ــورت گرفت ــون ص ــه تاکن ــافی ک ــل اکتش ــار فص چه
ــن  ــه در ای ــت و آنچ ــده اس ــکار ش ــوزه آش ــن ح ــادی در ای زی
ــای انســانی  ــه تنهــا اســتخوان و بقای آبراهــه هــا کشــف شــده ن
بلکــه شــامل بقایــای گیاهــی ســفال هــا و بقایــای جانــوری نیــز 
می شــود. دادهایــی کــه از درون الیه هــای باســتانی بیــرون 
ــرای ماســت. آمــده اســت حــاوی مــدارک و اطاعــات زیــادی ب
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ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی مدی ــر فدای ــه دکت در ادام
ــا در  ــی م ــی از مهندس ــش مهم ــه: بخ ــان اینک ــا بی ــید ب جمش
دوره هخامنشــی مربــوط بــه ســازه هــای آبــی شــامل ســد هــا، 
پــل و بندهــا ســت کــه گاهــی شــاهد ترکیــب آنهــا بــا هــم نیــز 
هســتیم بــه وجــود ســاختارهایی مثــل بنــد پــل هــا یــا ســدهای 
ــد  ــت س ــه پش ــاد دریاچ ــرد ایج ــا کارک ــی ب ــی و بندهای تنظیم
اشــاره کــرد و افــزود: ســازه هــای هخامنشــی دردشــت پاســارگاد 
وجــود دارد کــه بخشــی از زیرســاخت های مهندســی اســت 
ــده  ــرا ش ــی و اج ــهر طراح ــن ش ــذاری ای ــه گ ــش از پای ــه بی ک
اســت تــا هــم آب شــرب و هــم کشــاورزی را امــکان پذیــر کنــد. 
پــروژه ای کــه می توانــد یکــی از پروژه هــای بــزرگ میــراث 
فرهنگــی باشــد. ســد بســتان خانــی در دشــت پاســارگاد یکــی از 
ایــن شــاهکار هاییســت کــه متاســفانه بــه دلیــل مســائل واهــی 
ــده اســت اگرچــه همیــن  ــادی دی ــی، آســیب زی مثــل گنــج یاب
آســیب هــا باعــث ایجــاد ظرفیتــی بــرای بحــث کاوش و معرفــی 
بهتریــن ســازه شــده زیــرا الیــه ای در ایــن ســازه بریــده شــده 
ــاد  ــات را ایج ــکان مطالع ــا ام ــن برش ه ــود ای ــه  وج ــت ک اس
ــروژه  ــک پ ــی ی ــرای  مطالعــه  ســد بســتان خان کــرده اســت. ب
ــگاه  ــارگاد و پژوهش ــه پاس ــاد پارس ــکاری بنی ــا هم ــترک ب مش
باســتان شناســی بــه مرحلــه اخــذ مجــوز کاوش رســیده اســت 
ــود از  ــه خ ــی ک ــتان خان ــد بس ــده س ــای آین ــه در فصل ه ک
ــی آب در دوره  ــاری  و مهندس ــار در  معم ــای معی ــاخص  ه ش
ــر آن در  ــاوه ب ــرد. ع ــم ک ــی خواهی ــت را بررس ــی اس هخامنش
دشــت مرودشــت نیــز  شــاهد بناهایــی مثــل بنــد امیــر هســتیم 
ــود  ــری را در خ ــی ت ــای قدیم ــه ه ــم الی ــال می دهی ــه احتم ک
ــوده  ــورد اســتفاده ب ــی م ــا در دوره طوالن ــن بن داشــته باشــد ای
اســت کــه مــی توانــد یــک مقصــد گردشــگری باشــد کــه بایــد 
بــرای بحــث گردشــگری تعریــف و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

علیرضــا عســکری چــاوردی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــیراز 
ــت:  ــت گف ــن نشس ــز در ای ــه نی ــهر پارس ــت کاوش ش و سرپرس
ــت و  ــده اس ــان ش ــی ایرانی ــدت مل ــث وح ــید باع ــت جمش تخ
ــه قــرن اخیــر نیســت و در عصــر اســامی ایــن  ایــن محــدود ب
کارکــرد وجــود داشــته اســت. تخــت جمشــید  هویتــی را بــرای 
ــز  ــورها متمای ــایر کش ــا را از س ــه م ــکل داده ک ــان ش ــا ایرانی م
ــی و  ــتوانه تاریخ ــا پش ــا ب ــارج از مرزه ــران در خ ــد. ای می کن
فرهنگــی اش بــا جهــان غــرب صحبــت مــی کنــد و مــا قبــل از 
اســام نیــز 8۵0 ســال بــا رومــی هــا مــی جنگیدیــم و در برابــر 
ــاع فرهنگــی  ــک دف ــن ی ــم و ای ــارزه کردی ــزم  اســکندر مب هلنی
بــود اســت.  امــروزه هــم چالــش هــای فرهنگــی اســت کــه خــود 
ــه در  ــد وگرن ــان مــی کن ــه شــکل مشــکات گوناگــون نمای را ب

ــدارد . ــک مشــکلی وجــود ن ــورد تکنولوژی م

تخــت جمشــید نشــان تحولــی اســت کــه در جهــان هــزاره اول 
ــه ی  ــید نتیج ــد و تخت جمش ــود می آی ــه وج ــاد ب ــل از می قب
ــک پایتخــت  ــوان ی ــه عن ــد ب ــا تخــت جمشــید بای آن اســت. ب
ــی  ــل و زمان ــت. در باب ــی داش ــورد فرهنگ ــک برخ ــمبولیک ی س
ــتار  ــام ایش ــه ن ــود دروازه ای ب ــح می ش ــوروش فت ــه توســط ک ک
وجــود دارد کــه ایــن دروازه در مجموعــه فیــروزی شــهر پارســه 
نیــز کشــف شــده اســت کــه یــک محوطــه ۶00 هکتــاری اســت 
ــت.  ــده اس ــف ش ــز  کش ــی نی ــای هخامنش ــا 1۶ بن ــه در آنج ک
شــهر پارســه در حریــم درجــه یــک تخــت جمشــید قــرار دارد              

کــه  بررســی هــای  ژئوفیزیکــی  روی  آن  انجــام  شــده  و کارگاه 
هــای  ســاخت تزیینــات تخــت جمشــید در آنجــا کشــف شــده 
ــه  ــه در مجموع ــوروش و کمبوجی ــوش، ک ــل از داری ــت. قب اس
فیــروزی بناهــای بزرگــی را بــه وجــود می آورنــد. در دشــتی کــه 
ــت و  ــوده اس ــان” ب ــت” انش ــمش دش ــن اس ــام دوران که در تم
درحقیقــت تخــت جمشــید در جهــت مســیر شــهر انشــان کــه در 
فاصلــه ۵0 کیلومتــری تخــت جمشــید قــرار دارد تنظیــم شــده 
ــار  ــرار دارد و 200 هکت ــارس ق ــان ف ــه در ملی اســت. شــهری ک
وســعت دارد و بخشــی از دولــت ایامــی بــوده اســت. امــروز مــی 
ــاورده اســت  ــه وجــود نی ــوش ب دانیــم کــه شــهر پارســه را داری
بلکــه کــوروش و کمبوجیــه بنیانگــذار تخــت جمشــید بودنــد بــه 
همیــن دلیــل کشــفیات جدیــد باســتان شناســی اهمیــت پیــدا 
مــی کنــد. دروازه ایشــتار کــه مثــل دروازه بابــل باســتان اســت 
ــتان  ــگاه باس ــید و پژوهش ــت جمش ــاد تخ ــط بنی ــون توس اکن
ــا در  ــگاه بولونی ــک دانش ــا کم ــیراز و ب ــگاه ش ــی و دانش شناس
ــام  ــی انج ــه مراحــل حفاظت ــون هم ــه اســت و اکن ــال مطالع ح
ــوان ســایت  ــه عن ــا یــک ســال آینــده ب ــم ت شــده کــه امیدواری

مــوزه بازگشــایی شــود.

ــی  ــت علم ــو هیئ ــدی عض ــی اس ــت عل ــن نشس ــه ای در ادام
دانشــگاه هنــر شــیراز و سرپرســت فصــل چهــارم کاوش آبراهــه 
ــروز در  ــا ام ــه م ــرد: کاری ک ــان ک ــید بی ــت جمش ــای تخ ه
راســتای حفاظــت و نگهــداری تخت جمشــید انجــام مــی دهیــم 
کاری اســت کــه دردوران هخامنشــی نیــز دارای اهمیــت فراوانــی 
ــخ  ــه در تاری ــک حلق ــاری آن ی ــا و معم ــه ه ــت. آبراه ــوده اس ب
ــران قبــل از هخامنشــی  ــخ ای ــران اســت کــه از تاری معمــاری ای

ــه دارد. ــم ادام ــد از هخامنشــی ه ــاز و بع آغ

وی گفــت: مــا عــاوه بــر دفــع آبهــای ســطحی در حــال تحقیــق 
ــز  ــا نی ــراه ه ــر آب ــای دیگ ــرد ه ــردن کارک ــخص ک ــرای مش ب
ــت  ــی داش ــه حفاظت ــتر جنب ــدا بیش ــا در ابت ــتیم. کاوش ه هس
ــه  ــود ک ــای ســطحی در تخت جمشــید ب ــع آبه ــا دف ــدف م و ه
در کاوش هــای فصــل یکــم بــه نتیجــه رســیدیم. عــاوه بــر آن 
شــیب بنــدی فضاهــای کاخ هــا را هــم  در جهــت تخلیــه بهتــر 
آبهــای ســطحی انجام دادیــم. در فصــل دوم کاوش دســتاوردهای 
پژوهشــی نیــز حاصــل شــد کــه از جملــه مــی تــوان شناســایی 
ــام  ــد از سیســتم آبراهــه هــای تختــگاه را ن یــک خروجــی جدی
بــرد. در واقــع شــاخه هــای جدیــدی از آبــراه هــا در حیــاط کاخ 
ــارم  ــل چه ــه فص ــاری ک ــل ج ــده و در فص ــایی ش ــر شناس تچ
ــه  ــگاه و در منطق ــمالی تخت ــه ش ــت، در منطق ــن کاوش هاس ای
دروازه ناتمــام بــه داده هــای اســتخوانی برخــورد کردیــم کــه کار 
ــز  ــا کمــک مراک ــن دانشــگاهی و ب ــه صــورت بی ــذاری ب تاریخ گ
ــواب  ــم ج ــد. امیدواری ــد ش ــام خواه ــر انج ــگاهی معتب آزمایش
هــای قطعــی در زمینــه پرســش هایــی کــه اکنــون در مــورد ایــن 
ــات  ــج تحقیق ــدن نتای ــخص ش ــا مش ــود دارد را ب ــفیات وج کش
آزمایشــگاهی پاســخ دهیــم. ایــن نتایــج آزمایشــگاهی اســت کــه 

ــه داده هــای حاصــل از کاوش جــان مــی دهــد. ب
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ب
زتا

با

بررسی و شناسایی به منظور تهیة نقشة 
باستانشناسی دشت مرودشت

وحید بارانی و با همکاری علی احمدی، علی اکبر صادقی، فضل 
اله حبیبی، شهرزاد زارعی، وحید یونسی ،پگاه منوچهری ،محمد 

کیانی، مهدی خیرمند 

پیش  درآمد

فــارس یکــی از مهمتریــن اســتانهای ایــران از لحــاظ مطالعــات 
باستانشناســی اســت و توالــی گاه نــگاری تاریخــی منطقــه، دورة 
ــرد.  ــی گی ــر م ــامی را درب ــا دوران اس ــه ت ــنگی میان ــه س پارین
فراوانــی نســبی آب رودهــای دائمــی و فصلــی و همچنیــن وجــود 
خــاک حاصلخیــز از دالیــل مهــم ســکنی گزینــی در ایــن منطقــه 
بــوده اســت. رودهــای ُکــر و ســیوند از رودهــای مهــم منطقــه و 
اســتان بــه شــمار مــی رونــد کــه از جملــه عوامــل بنیادیــن در 
ــن حوضــه اســت  ــف در ای ــری اســتقرارگاههای مختل شــکل گی
)زیــدی، 1383: 2۵(. هــدف از پژوهــش و تحقیق حاضر، بررســی 
و شناســایی محوطــه هــای تاریخــی، شــناخت توالــی گاه نــگاری 
منطقــه مرودشــت و در نتیجــه تهیــة نقشــة باستانشناســی ایــن 
ناحیــه و حــوزة رودخانــه ُکــر و پُلــوار در اســتان فــارس بــه عنوان 
یکــی از مهمتریــن کانونهــای اصلــی انجــام پژوهشــها و مطالعــات 
باستانشناســی اســت. بررســی و تهیة نقشــة باستانشناســی دشــت 
مرودشــت بــا مجــوز پژوهشــکدة باستانشناســی طــی ســه فصــل 
ــه  ــا توج ــد. ب ــام ش ــای 139۶ ،1397 و 1399 انج ــال ه در س
بــه اهمیــت جلگــة مرودشــت از لحــاظ مطالعــات باستانشناســی، 
ایــن بررســی بــا رویکــردی متفــاوت از اقدامــات پیشــین، ســعی 
بــر آن دارد تــا بــا تهیــة نقشــه هــا و کاربردهــای GIS در تحلیــل 
ــی و گاه  ــا در توال ــی محوطــه ه ــای اســتقراری و پراکندگ الگوه
نــگاری ایــن دشــت میانکوهــی در مطالعــات باستانشناســی 
ــا و  ــه ه ــر را از محوط ــناختی بهت ــد و ش ــایان نمای ــی ش کمک

بناهــای واقــع در دشــت مذکــور ارایــه کنــد.

موقعیت جغرافیایی 

شهرســتان مرودشــت دشــتي آبرفتــي و همــوار بــوده کــه 
ــتاني  ــاي کوهس ــه واحده ــوب ب ــرب و جن ــمال، غ ــمت ش از س
محــدود مي شــود. همان گونــه کــه گذشــت، رشــته کوه های 
ــت  ــتان مرودش ــع در شهرس ــارس و بالطب ــد ف ــرس در واح زاگ
نیــز از دو ســاختار زمین شناســي متمایــز تشــکیل شــده اســت. 
ــي- جنــوب  ــا جهــت شــمال غرب رشــته کوه های مــوازي باهــم ب
ــوده  ــي ب ــان کوه ــاز می ــاي ب ــت ها و دره ه ــرقي و دارای دش ش
ــن شهرســتان رشــته کوه رحمــت  ــاي ای ــن کوه ه ــه از مهم تری ک
اســت. طــول ایــن رشــته 41 کیلومتــر و عــرض آن بیــن 
ــاي  ــا چین ه ــق ب ــت آن مطاب ــر و جه ــر متغی ــا 8 کیلومت ۵ ت

ــا  ــمال ب ــتان از ش ــن شهرس ــت. ای ــارس اس ــرس ف ــد زاگ واح
شهرســتان هاي آبــاده و اقلیــد، از غــرب بــا شهرســتان ســپیدان، 
ــتان هاي  ــا شهرس ــرق ب ــیراز و از ش ــتان ش ــا شهرس ــوب ب از جن
ــردون، 137۵:  ــت )تاجگ ــوار اس ــز هم ج ــک و ني ری ــادة َطش آب

.)4

روش کار 

جهــت شناســایی آثــار از دو روش بررســی پیمایشــی و مطالعــات 
ــار،  ــایی آث ــس از شناس ــه پ ــد ک ــه ش ــره گرفت ــه ای به کتابخان
ــی  ــة کروک ــة عکــس، تهی ــب تهی ــا در قال ــات آنه ــی اطاع تمام
اثــر، تهیــة گــزارش، مــکان یابــی اثــر و برداشــت پــان و 
ــن  ــد. در همی ــام ش ــی انج ــه توپوگراف ــر روی نقش ــی ب جانمای
ــی  ــراث جهان ــة می ــتندنگاری مجموع ــش و مس ــد پای ــاره واح ب
تخــت جمشــید بــا اســتفاده از فناوریهــای رایــج در فتوگرامتــری، 
اقــدام بــه مستندســازی و مســتندنگاری و بررســی و تهیــة نقشــة 
باستانشناســی دشــت مرودشــت کــرده اســت کــه در انجــام آن 
ــر(  ــاد )کوادکوپت ــون پهپ ــری همچ ــن فتوگرامت ــای نوی از ابزاره
ــزون  ــرفت روزاف ــا پیش ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــزر اس ــکن لی و اس
علــوم در عرصــة فتوگرامتــری بـُـرد کوتــاه و دوربینهــای عکاســی 
پیشــرفته کیفیــت تصاویــر و نــوع داده براســاس دقــت پیکســل 
تصویــر مشــخص مــی گــردد کــه مشــخصاً در ایــن بــاره میــزان 
ــت.  ــانتیمتر اس ــر 3 س ــه زی ــای مربوط ــتندنگاری ه ــت مس دق
خروجــی حاصــل از ابــزار فــوق شــامل عکس بــه صــورت عمودی 
و بــا زاویــة دلخــواه از محوطــه هــا یــا بنــا، فیلــم بــه صــورت نگاه 
 Y و X نزدیــک و مســتند و اطاعــات مختصاتــی محــل اعــم از

ــوده اســت.  و Z  ب

یافته های بررسی 

ــت  ــه در دش ــداد ۶۵0 محوط ــی، تع ــل بررس ــه فص ــی س در ط
ــه  ــه مجموع ــه گان ــم س ــع در حرای ــوزه واق ــن ح ــی ای میانکوه
جهانــی تخــت جمشــید و قســمت باختری شهرســتان مرودشــت 
شناســایی شــد. در ایــن بررســی، اطاعــات مربــوط بــه محوطــه 
ــه همــراه گــزارش  هــای فاقــد ثبــت آمــاده ســازی شــده کــه ب
مربوطــه در فرآینــد ثبــت ملــی قــرار خواهنــد گرفــت. همچنیــن 
در بررســی هــای مذکــور تعــدادی از محوطــه هایــی کــه پیــش 
ــه و در گزارشــات اشــخاص  ــرار گرفت ــورد شناســایی ق ــن م از ای
ــود  ــده ب ــر گردی ــی ذک ــای باســتان شناســی قبل ــأت ه ــا هی و ی
علیــزاده،   ,Vanden Berghe;19۵2 )Sumner, 1972؛ 
ــدد  ــی، 1393( مج ــدی139۶، باران ــری، 1384، اس 137۶؛ امی
بــا انجــام بررســی پیمایشــی، وضعیــت محوطــه مــورد بازنگــری 
ــه  ــده منطق ــایی ش ــار شناس ــترین آث ــت. بیش ــه اس ــرار گرفت ق
شــامل تپــه هــا و محوطــه هــای باســتانی، غــار و پناهــگاه هــای 
ــوش صخــره  ــادن، نق ــای تاریخــی، مع صخــره ای، گورســتان ه
ای، بناهــا، پــل بندهــا و آســیاب هــای قدیمــی اســت )جــدول 

شــماره 1(.
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ب
زتا

با

نتیجه گیری

ــن  ــة نقشــة باستانشناســی شهرســتان مرودشــت از مهمتری تهی
ــراث  ــگاه می ــی پای ــروه باستانشناس ــی گ ــای پژوهش ــه ه برنام
ــه  ــر ب ــه منج ــی رود ک ــمار م ــه ش ــید ب ــت جمش ــی تخ جهان
در دشــت  تاریخــی  هــای  محوطــه  از  بســیاری  شناســایی 
مرودشــت و حــوزة رودخانــة ُکــر شــده اســت. از آنجــا کــه منطقه 
مــورد بررســی بــه تنهایــی توالــی کاملــی از گاهنــگاری منطقــه 
فــارس را ارایــه مــی دهــد لــذا ایــن پژوهــش از اهمیــت فراوانــی 
ــه  ــا توج ــل ب ــه فص ــی در س ــدودة بررس ــت. مح ــوردار اس برخ
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــة می ــم محوط ــه و حری ــت عرص ــه اهمی ب
ــوع  ــه اســت. در مجم ــه را در برگرفت ــه گان ــم س جمشــید، حرائ
۶۵0 اثــر شناســایی شــد کــه بیشــترین یافتــه هــا شــامل تپــه 
ــی  ــز در نزدیک ــا نی ــی آنه ــوده و پراکندگ ــا ب ــه ه ــا و محوط ه
ــی و دشــت  ــر و در بخــش باختــری و جنوب ــوار و ُک ــة پل رودخان
میــان کوهــی ایــن حــوزه واقــع شــده اســت. شــایان ذکــر اســت 
کــه ایــن پراکنــش بیشــتر متعلــق بــه تپــه هــا و محوطــه هــای 
باســتانی اســت کــه در دشــت میــان کوهــی شناســایی شــده و 
توالــی را از دوران نوســنگی )پیــش از تاریــخ  تــا دوران اســامی( 
ــه دوران  ــق ب ــتقرارهای متعل ــترین اس ــود. بیش ــی ش ــامل م ش
ــوه مهــر  ــی ک ــا و حوال ــه ه هخامنشــی و فراهخامنشــی در دامن
)رحمــت( بــوده کــه در برگیرنــدة بیشــترین گورهــای متعلــق بــه 
ــوع و  دوران مذکــور اســت. شــواهد تدفینــی مذکــور از لحــاظ ن
شــکل آنهــا شــامل گوردخمــه هــا، اســتودانها، دخمــک هــا و نیــز 
ــه  ــق ب ــی متعل ــواهد تدفین ــوده ســنگی هســتند. ش ــای ت گوره
ــد  ــر مــی گیرن دوران اســامی نیــز قبــور دوران اســامی را در ب
کــه محــدودة زمانــی عصــر صفویــه تــا دوران معاصــر را شــامل 
ــادن ســنگ  ــامل مع ــورد بررســی ش ــار م ــر آث ــی شــوند. دیگ م
دوران هخامنشــی در کــوه رحمــت، بخــش جنوبــی کــوه حســین 
و معــادن ســنگ کــوه ســیوند )تنــگ خشــک(، و معــادن ســنگ 
ــانی و  ــای دوران ساس ــل بنده ــز پ ــت و نی ــاد و گلدش ــد آب مج
اســامی بــر بســتر رودخانــة پلــوار در بخــش شــمالی و باختــری 
شــهر اســتخر و چاههــای ســنگی کــوه رحمــت، غارهــا و پناهــگاه 
هــای صخرهــای هســتند. امیــد اســت بــا توســعه بررســی هــای 
ــم  ــارج از حرای ــی و در خ ــای آت ــل ه ــی در فص ــتان شناس باس
ــی گاه  ــری از توال ــل ت ــر کام ــه تصوی ــوان ب ــید بت ــت جمش تخ
نــگاری فــارس دســت یافــت و تحلیــل جامــع تــری از الگوهــای 

ــه نمــود. ــه را ارای اســتقراری منطق

منابع:

       فارسی

ــش از . 1 ــار پی ــب )1384(. آث ــری، مصی امی
ــزاره  ــا ه ــاز ت ــه مرودشــت از آغ ــخ جلگ تاری
نویــد  انتشــارات  م، شــیراز:   . چهــارم ق 

ــیراز. ش
 بارانــی، وحیــد )1393(. گــزارش بررســی 2. 

و بازنگــری محوطــه هــای شــغا و تیمــوران 
ــة پژوهشــکدة  ــر، کتابخان ــة ُک حــوزة رودخان
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــی س باستانشناس
کشــور  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 

ــده(. ــر نش )منتش
ــیمای . 3 ــا )137۵(. س ــردون، غامرض تاجگ

ــه شــده  ــارس، شهرســتان مرودشــت، تهی ف
در ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان فــارس، 

ــریه 13-7۵. ــمارة نش ش
زیدی، محســن ) 1383(. الگوی پراکندگی . 4

ــش  ــای پی ــی فرهنگه ــانهای جمعیت و نوس
از تاریــخ تــا دوران اســامی در درههــای 
ــة  ــارس، پایاننام ــرب ف ــمال غ ــر، ش رود ُک
باستانشناســی  گــروه  ارشــد  کارشناســی 

ــده(. ــر نش ــران )منتش ــگاه ته دانش
علیــزاده، عباس )137۶(. گــزارش توصیفی . ۵

باستانشناســی  بررســیهای  مقدماتــی 
و  ُکــر  رود  هــای  دره  در  انسانشناســی 
ناحیــة شــمال غربــی مرودشــت، فــارس 
ــارات  ــتان شناســی. انتش ــهای باس در گزارش
کشــور:  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 

باستانشناســی. پژوهشــکدة 
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جدول 1. تعداد محوطه های بررسی شده طی سه فصل بررسی و تهیه نقشه باستان شناسی شهرستان مرودشت

نمودار 1- درصد آثار شناسایی شده در سه فصل بررسی و شناسایی به منظور تهیه نقشه باستانشناسی شهرستان مرودشت

ب
زتا

با

تعداد نوع اثر ردیف 
کلی 

تعداد فصل 
اول 

تعداد فصل 
دوم 

تعداد فصل 
سوم 

توضیحات 

پراکندگی در تمام دشت2687970119محوطه و تپه ها 1

پراکندگی در دامنه کوه رحمت ، 168296772غار و پناهگاه صخره ای 2
حسین، کوه مجد آباد ،کوه ایوب و 

گلدشت علیا 

پراکندگی در کوه رحمت و بیشترین 121563332گورستان 3
درکوه حسین، کوه مجد آباد ،کوه 

ایوب و همجوار با روستا ها 

پراکندگی درکوه سیوند، رحمت 3-1916معادن 4
،حسی ن،مجد آباد و گلدشت علیا 

بیشترین پراکندگی در دامنه غربی 16111۴نقوش صخره ایی ۵
کوه ایوب 

پراکندگی در تمام دشت-15123بنا ۶

در مسیر رودخانه سیوند،کر7-125پل بند 7

دردامنه کوه حسین و رحمت 9333کتیبه 8

در دامنه کوه حسین و کوه ایوب 5122قنات 9

در مسیر رودخانه سیوند،-۴31آسیاب قدیمی 10

سیوند وکوه رحمت2-31مسیر وراه 11

دامنه کوه رحمت و حسین-321مجموعه چاه سنگی 12

در کوه سیوند -211هاون سنگی 13



9

فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۵/تابستان ۱۳۹۹

نقشه کلی ایران وموقعیت شهرستان مرودشت

نقشه توپوگرافی شهرستان مرودشت و موقعیت محوطه ها در فصل اول و دوم

ب
زتا

با
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بنای تخت گوهر

نمونه ای از گورهای کتیبه دار درکوه حسین ب
زتا

با



11

فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۵/تابستان ۱۳۹۹

نمونه ای از معدن های هخامنشی همجوار با تخت جمشید در کوه رحمت 

بتصویر از نمونه مستند نگاری تپه با کمک پهباد
زتا

با
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مرحلــه نخســت فعالیــت هــای میدانــی پــروژه 
ســاماندهی کالبــدی و اطالعاتــی بقایــای پارچــه 
ــا جداســازی  هــای کربونیــزه تخــت جمشــید ب
ــزه  ــای کربونی ــه ه ــای پارچ ــه از بقای 219 قطع
ــای  ــن کاوش ه ــده از اولی ــت آم ــه دس ــده ب ش
ــه در  ــام گرفت ــی انج ــتان شناس ــی باس علم

ــید. ــان رس ــه پای ــید ب ــت جمش تخ

ایــن پــروژه بــه عنــوان یکــی از فعالیت های مشــترک پژوهشــکده 
ــراث  ــگاه می ــار تاریخــی – فرهنگــی و پای ــت آث حفاظــت و مرم

جهانــی پارســه انجــام شــد
ــای پارچــه ای  ــرد: بقای ــن راســتا مطــرح ک ــی در ای ــد فدای حمی
کربونیــزه شــده کشــف شــده از محوطــه میــراث جهانــی تخــت 
جمشــید کــه در کاوش هــای موسســه شــرق شناســی دانشــگاه 
شــیکاگو طــی کاوش  ســالهای 1310 تــا 1318 خورشــیدی بــه 
ــزود:  ــت اســت. وی اف ــز اهمی ــد منظــر حائ ــده از چن دســت آم
ــاجی  ــت و نس ــه باف ــا در زمین ــته های م ــه دانس ــت اینک نخس
ــر  ــی ب ــتر مبتن ــدک و بیش ــدودی ان ــا ح ــیان ت از دوره هخامنش
شــواهدی اســت کــه در نقــوش برجســته تخــت جمشــید تصویــر 
ــه  ــای پارچــه ای ب ــژه مطالعــه بقای ــه وی ــن ب شــده اســت، بنابرای
دســت آمــده از تخــت جمشــید می توانــد دانــش مــا را در نــوع 
پوشــش های خــاص، فاخــر و اشــرافی ایــن دوره کــه در برخــی 

ــد. ــه نمای ــوده اســت، اضاف ــع مــورد اشــاره ب از مناب
فدایــی بیــان کــرد: اهمیــت بقایــای پارچــه ای و تنــوع آن 
ــایر  ــکاری س ــا هم ــر ب ــع ت ــات جام ــام مطالع ــت انج ــا، ظرفی ه
ــه  ــادآور می شــود ک ــی را ی ــی بین الملل ــی و حت موسســات داخل
ــن  ــروژه در ای ــودن پ ــه خــاص ب ــا توجــه ب ــم ب ــاش مــی کنی ت

ــویم. ــد ش ــز بهره من ــکو نی ــکاری یونس ــه از هم زمین

بــه دلیــل حجــم زیــاد نمونه هــای  وی گفــت: همچنیــن 
پارچــه ای کربونیــزه شــده کــه احتمــاالً از جملــه شــاخص تریــن 
شــواهد فیزیکــی از آتــش ســوزی احتمالــی در تخــت جمشــید 
ــن  ــر آتش ســوزی ای اســت، شــاید بتــوان فرضیــه تخریــب در اث

ــرار داد. ــه ق ــری و مطالع ــورد بازنگ ــدد م ــه را مج محوط

هدف طرح؛ انجام اقدامات حفاظتی ثانویه است
شــهرزاد امیــن شــیرازی، عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده 
حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخــی – فرهنگــی نیــز مطــرح 
ــروژه قطعــات کوچــک و متنوعــی از  ــن پ ــار مدنظــر ای کــرد: آث
پارچه هــای زغــال شــده  هســتند کــه بــه نظــر می رســد حاصــل 
کاوش هــای اولیــه تخت جمشــید باشــند و ایــن قطعــات کربونیزه 
شــده، ســالهای متمــادی بــه صــورت یــک مجموعــه و در جعبــه 

ــی شــدند. ــداری م ــوزه تخــت جمشــید نگه ای در مخــزن م
ــه  ــال 139۵ توج ــار در س ــن ب ــه داد: اولی ــیرازی ادام ــن ش امی
مــا بــه ایــن موضــوع جلــب شــد، کــه عــاوه بــر نمونــه پارچــه 
زغالــی شــده کــه در مــوزه تخــت جمشــید در معــرض نمایــش 
ــای پارچــه ای و  ــر بیشــتری از بقای گذاشــته شــده اســت، مقادی
کربونیــزه شــده نیــز در جعبــه ای بــه صــورت یــک جــا در مخــزن 

مــوزه نگهــداری مــی شــوند.
مجــری ایــن طــرح بیــان کــرد: از همــان زمــان بررســی اولیــه 
ــتان  ــای باس ــی پارچه ه ــای زغال ــت بقای ــناخت ماهی ــرای ش ب
شناســی و تاریخچــه ایــن مجموعــه منحصــر بــه فــرد آغــاز شــد 
ــه صــورت مشــترک  ــا اینکــه در ســال 1398، پــروژه حاضــر ب ت
بــرای اجــرا بیــن پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخــی – 

فرهنگــی و پایــگاه میــراث جهانــی پارســه تعریــف شــد.
وی هــدف پــروژه حاضــر را  تفکیــک و هویت بخشــی بــه 
ــرای مطالعــات بیشــتر و  قطعــات مختلــف و آماده ســازی آنهــا ب

اد
ید

رو
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انجــام اقدامــات حفاظتــی بعــدی دانســت و گفــت: از آن جــا کــه 
ایــن پارچه هــا همگــی تحــت عنــوان کلــی پــرده ســوخته تخــت 
جمشــید و بــا یــک شــماره کلــی در طبقه بنــدی آثــار مطالعاتــی 
ــاوت از  ــی متف ــدن قطعات ــه دی ــد اولی ــد، در بازدی ثبــت شــده ان

یکدیگــر در ایــن مجموعــه توجــه مــا را جلــب کــرد.
امیــن شــیرازی خاطرنشــان ســاخت: بعــد از بررســی اولیــه ایــن 
مجموعــه متوجــه شــدیم کــه بقایــای نگهــداری شــده در جعبــه، 
تنوعــی از پارچــه هــای مختلــف را در برمی گیرنــد کــه ضــروری 
اســت پیــش از هــر اقدامــی بــه شناســایی انــواع مختلــف 

ــود. ــه ش ــا پرداخت ــدی آنه ــا و طبقه بن پارچه ه
وی گفــت: پارچه هــا بــه دلیــل ماهیــت و منشــاء آلــی، از جملــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه و ب ــمار رفت ــه ش ــار ب ــیب پذیرترین آث آس
ــتان  ــای باس ــده از کاوش ه ــت آم ــه دس ــای ب ــان یافته ه در می
شناســی بــه نســبت ســایر اشــیاء بســیار کمیــاب و محدودترنــد.

ــه  ــه ای ک ــات از مجموع ــن قطع ــه ای ــن مرحل ــزود: در ای وی اف
ــه صــورت درهــم و تفکیــک نشــده در یــک جعبــه نگهــداری  ب
مــی شــد، جــدا و پــس از ثبــت مشــخصات فیزیکــی )توزیــن و 
انــدازه گیــری ابعــاد( بــه صــورت کامــل تصویــر بــرداری شــده و 
بــه لحــاظ خصوصیــات تکنیکــی و مشــخصات فنــی بافــت طبقــه 

بنــدی شــدند.
ــا  ــه تنه ــات را  ن ــن اقدام ــرای ای ــدف از اج ــیرازی، ه ــن ش امی
ــر  ــناخت بهت ــه درک و ش ــات، بلک ــازی قطع ــک و جداس تفکی
ــد نشــان  ــا دانســت کــه مــی توان ــوع بقای ــات و تن ماهیــت قطع
ــه در تخــت  ــه کار رفت ــای ب ــه ه ــی از بافت ــوع مختلف ــده ان دهن
جمشــید و ســطح تکامــل هنــر نســاجی دوران هخامنشــی 

ــند. باش
ــازی  ــات جداس ــن قطع ــه در بی ــن قطع ــه او کوچکتری ــه گفت ب
شــده در ایــن مرحلــه  تکــه پارچــه ای بــا ابعــاد 1 در 2 ســانتیمتر 
و بزرگتریــن قطعــه ۶ در 10 ســانتیمتر اســت و  از آنجــا کــه ایــن 
ــی  ــورده هســتند، وزن، یک ــا خ ــه و ت ــد الی ــاً چن ــا بعض پارچه ه
دیگــر از شــاخصه های مهــم در شناســایی آنهــا بــه شــمار رفتــه 
کــه بیشــترین وزن 9/1۶ گــرم و کمتریــن وزن ثبــت شــده 0/07 

گــرم بــوده اســت.
امیــن شــیرازی بــا بیــان اینکــه بــه لحــاظ بافــت، مجموعــه دارای 
ــا بافــت هــای متفــاوت و متنــوع اســت، خاطرنشــان  ــی ب قطعات
ــا  ــی ب ــده قطعات ــازی ش ــای جداس ــترین نمونه ه ــه بیش ــرد ک ک

ــرزدار هســتند. بافــت پ
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخی 
ــا  ــات ب ــی قطع ــازی، برخ ــای جداس ــت: در اثن ــی گف – فرهنگ
ــوده  ــز و ت ــل چــوب، شیشــه، فل ــاوت )از قبی جنســیت های متف
ــن  ــد. در ای ــده ش ــات دی ــن قطع ــز در بی ــده( نی ــزی ذوب ش فل
مرحلــه قطعــات بــه دســت آمــده حــدود 7 نــوع بافــت متفــاوت 
ــال  ــروژه احتم ــرفت پ ــا پیش ــه ب ــته اند ک ــش گذاش ــه نمای را ب
ــات  ــن قطع ــن ای ــز در بی ــت نی ــواع دیگــری از باف ــا ان مــی رود ت

دیــده شــود.
ــر اســاس  ــه ب ــن مرحل ــح کــرد: تمامــی قطعــات در ای وی تصری
ــک در  ــه ت ــک ب ــه و ت ــه صــورت جداگان ــی ب ماحظــات حفاظت
بســته بندی های پلــی اتیلنــی روی بســتری از فــوم پلــی اتیلــن و 
روکــش تایــوک قــرار گرفتــه و بــرای مشخص ســازی هــر قطعــه 

ــد. ــماره گذاری ش ــه ش ــه صــورت جداگان ب

او خاطرنشــان کــرد: در مرحلــه بعــد، عــاوه بــر ادامــه کار 
ــرای  ــتری ب ــات بیش ــده، مطالع ــی مان ــات باق ــازی قطع جداس
ــه شــده در ســاختار  ــه کار رفت ــواد ب ــاف و م ــوع الی شناســایی ن
ــن  ــات و همچنی ــن قطع ــی بی ــاط احتمال ــف ارتب ــات، کش قطع
ســایر اطاعــات احتمالــی قابــل اســتخراج انجــام خواهــد گرفــت.

ــات  ــداد قطع ــوع تع ــرد: در مجم ــی ک ــیرازی پیش بین ــن ش  امی
ــده  ــک ش ــات تفکی ــر قطع ــا 3 براب ــدود 2 ت ــه ح ــن مجموع ای
ــاختن  ــم س ــا فراه ــر ب ــن ام ــه همی ــد ک ــه باش ــن مرحل در ای
ــی و  ــت مطالعات ــد اهمی ــه می توان ــور توج ــاری درخ ــه آم جامع
تحقیقاتــی ایــن مجموعــه را دوچنــدان کنــد، از ایــن رو در یــک 
ــی  ــی مل ــروژه مطالعات ــک پ ــف ی ــی تعری ــاش مشــترک در پ ت
ــرای تامیــن منابــع جهــت انجــام تحقیقــات بیشــتر روی ایــن  ب

ــتیم. ــه هس مجموع
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت آثــار 
تاریخــی – فرهنگــی  بــا بیــان اینکــه  فرآینــد کربونیــزه شــدن 
ــا  زمانــی اتفــاق می افتــد کــه اجســام بــدون تمــاس مســتقیم ب
ــاال  ــای ب ــک فضــای بســته و تحــت دم شــعله و ســوختن، در ی
ــواد  ــن شــرایط ســاختار شــیمیایی م ــت: در ای ــد گف ــرار گیرن ق
دســتخوش تغییــر شــده و اشــیاء بــدون آنکــه خاکســتر شــوند به 

ــوند. ــل می ش ــال تبدی ذغ
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن شــرایط تقریبــاً خصوصیــات 
ظاهــری اشــیاء حفــظ شــده و اطاعــات مهمــی را می توانــد در 

ــد. ــرار ده ــن ق ــار محققی اختی
ــات  ــن قطع ــده ای ــی ش ــاختار ذغال ــزود: س ــیرازی اف ــن ش امی
اگرچــه باعــث پایــداری و ثبــات آنهــا در برابــر تغییــرات 
شــیمیایی می شــود، امــا بــه شــدت در برابــر نیروهــای مکانیکــی 
ــث شــده  ــر باع ــن ام ــازد، ای ــا را آســیب پذیر می س و فشــار، آنه
ــدات  ــری تمهی ــه و به کارگی ــا ماحظ ــک ب ــد کار تفکی ــا رون ت
ویــژه زمان بــر بــوده و جهــت نگهــداری ایــن مجموعــه نیــاز بــه 

ــد. ــژه باش ــته بندی وی ــارداری و بس ــرایط انب ــتفاده از ش اس
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ــن  ــا تخــت جمشــید و نقــش رســتم، ای پژوهش هــای مرتبــط ب
ــرار داشــته و  ــات پژوهشــگران ق ــون توجه ــوب در کان ــار مکت آث
آثــار بســیاری در ایــن رابطــه منتشــر شــده اســت، بــا ایــن حــال 
ــن  ــت و همچنی ــای کاوش و مرم ــه پروژه ه ــه ادام ــه ب ــا توج ب
ــی الزم  ــی و زبان شناس ــا کتیبه شناس ــط ب ــوم مرتب ــرفت عل پیش
اســت کــه در بازه هــای زمانــی منظــم شــواهد مکتــوب در ایــن 
محوطه هــا بازبینــی شــوند و در صــورت نیــاز بــه شــکل کلــی و 

جزئــی مــورد پژوهــش دقیــق قــرار گیرنــد.
ایــن کارشــناس زبــان شناســی تاریخــی، اضافــه کــرد: در همیــن 
راســتا از مهمتریــن پــروژه هــای در دســت پیگیــری و اجــرا در 
مجموعــه میــراث جهانــی تخــت جمشــید پــروژة جامــع مســتند 
ســازی از تمامــی آثــار مکتــوب موجــود در تخت جمشــید و 
نقــش رســتم )از هخامنشــی تــا دوران معاصــر( خواهــد بــود و در 
ادامــه مســئلة پیونــد کتیبه شناســی بــا حــوزه مرمــت و باســتان 
شناســی و حتــی گردشــگری در ایــن محوطه هــا پیگیــری 

خواهــد شــد.
ــه دیگــر برنامــه هــای آتــی ایــن پایــگاه اشــاره  اوالد حســین، ب
ــه  ــه تهی ــوب مجموع ــای مص ــر برنامه ه ــرد: از دیگ ــه ک و اضاف
بروشــور راهنمــای دو زبانــه از کتیبه هــای واقــع در صفــه تخــت 

ــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت. جمشــید ب
او ادامــه داد: برنامــه مصــوب دیگــر جانمایــی کتیبه هــای یافــت 
ــواح  ــن ال ــید و همچنی ــت جمش ــه تخ ــا و خزان ــده در آپادان ش
مکشــوفه از بــاروی تخــت جمشــید و تهیــه تابلوهــای راهنمــای 
مرتبــط بــا ایــن اکتشــافات، جهــت نصــب و معرفــی ایــن اماکــن 
ــوع خــود بی ســابقه  ــه گردشــگران اســت کــه ایــن اقــدام در ن ب

اســت.
اوالدحســین گفــت: بــا برنامــه زمانبنــدی از پیــش تنظیــم شــده 
ــرای  ــای الزم ب ــن داده ه ــع آوری و تدوی ــی جم ــه مقدمات مرحل

اجــرای ایــن طــرح جامــع آغــاز شــده اســت.

شــروع مســتند ســازی آثــار مکتــوب تخــت 
جمشــید و نقــش رســتم

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید، از شــروع 
مستندســازی آثــار مکتــوب تخــت جمشــید و نقــش رســتم بــه 
ــر داد. ــان، خب ــی جه ــمند تاریخ ــیار ارزش ــر بس ــوان دو اث عن

حمیــد فدایــی پنجشــنبه دوم مــرداد مــاه 1399 بــه خبرنــگاران 
ــای اطــراف آن  ــش رســتم و محوطه ه ــت: تخت جمشــید، نق گف
ــن  ــه دوران هخامنشــی )همچنی ــق ب ــن مناطــق متعل از مهم تری
پیشاهخامنشــی و پســا هخامنشــی( به شــمار می آینــد کــه 
ــار باســتانی  ــه وجــود آث ــن مناطــق، تنهــا محــدود ب اهمیــت ای
ــن  ــه ای ــود، بلک ــا نمی ش ــازه ها و آرامگاه ه ــا، س ــل کاخ ه از قبی
ــات کتیبه شناســی و زبان شناســی  مناطــق از نقطــه نظــر مطالع

نیــز منحصــر بفــرد اســت.
ــره  ــق، به ــن مناط ــای ای ــی از ویژگی ه ــرد: یک ــان ک ــی بی فدای
بــردن از دهه هــا کاوش باستان شــناختی اســت کــه باعــث شــده 
بخــش عمــده ای از کشــفیات مرتبــط بــا کتیبه شناســی در ایــن 
محوطه هــا انجــام شــود و بــه همــراه اطاعــات باستان شــناختی 
ارزشــمند بــه پژوهشــگران ایــن امــکان را می دهــد تــا بــا شــواهد 

بیشــتر بــه پژوهــش در ایــن حــوزه بپردازنــد.
ــه  ــی مجموع ــی تاریخ ــان شناس ــناس زب ــی و کارش ــر داخل مدی
ــی تخــت جمشــید نیــز در ایــن خصــوص گفــت: یکــی از  جهان
اولویت هــای کاری و پژوهشــی در ایــن محوطه هــا در کنــار 
مطالعــات باستان شناســی، حفاظتــی و مرمتــی، کار مــداوم 
ــا  ــی و پس ــا دوران هخامنش ــط ب ــتاری مرتب ــواد نوش ــر روی م ب

ــت. ــر اس ــامی و معاص ــا دوره اس ــی ت هخامنش
محمدجــواد اوالدحســین مدیــر داخلــی پایــگاه میــراث جهانــی 
ــل  ــتین مراح ــه از نخس ــا اینک ــزود: ب ــز اف ــید نی ــت جمش تخ
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نصب مخازن ثابت آب در بوستان پردیس

بارندگــی فــراوان در ســال های اخیــر در رشــد پوشــش گیاهــی 
ــژه علف هــا تأثیــر  ــه وی محوطه هــای تاریخــی تخــت جمشــید ب
ــا خشــک شــدن آن هــا احتمــال  قابل توجهــی داشــته اســت و ب
آتــش ســوزی تقویــت مــی شــود. بــه همیــن ســبب الزم اســت 
ــری،  ــل، جلوگی ــر دلی ــه ه ــه ب ــه حادث ــاد هرگون ــل از ایج قب

ــه انجــام شــود. ــات مدبران پیشــگیری و اقدام
ــی تخــت جمشــید  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی، مدی ــد فدای حمی
در ایــن راســتا بــه خبرنــگار فــارس گفــت: بــا توجــه بــه 

وســعت جنگل هــای بوســتان پردیــس تخــت جمشــید، بــا 
ــگاه، اجــرای طــرح  برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در ایــن پای
ــه از  ــج نقط ــت در پن ــازن ثاب ــدادی مخ ــب تع ــی و نص لوله کش
ــود داشــت، صــورت  ــق وج ــال حری ــه احتم ــگل ک ــه جن محوط

ــت. پذیرف
فدایی افــزود: محــل قرارگیــری ایــن مخــازن طــوری طراحــی و 
ــا توجــه  اجــرا شــده اســت کــه در صــورت بــروز آتش ســوزی، ب
ــا شــعاع  ــه ایــن مخــازن نیــز ت ــه تجهیــزات متصــل شــونده ب ب
ــرل  ــه کنت ــبت ب ــزن، نس ــر مخ ــب ه ــل نص ــری از مح 200 مت

حریــق تحــت پوشــش قــرار خواهــد گرفــت.
ــید  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــی پای ــر فن ــئول دفت مس
ــی در  ــات اجرای ــاز اقدام ــرد: آغ ــان ک ــتا بی ــن راس ــز در ای نی
ــبت  ــانی نس ــی و خدمات رس ــه ایمن ــوط ب ــائل مرب ــه مس زمین
بــه پیشــگیری و همچنیــن کنتــرل آتش ســوزی در مواقــع 
ــران  ــت بح ــتاد مدیری ــتورالعمل س ــا دس ــق ب ــراری مطاب اضط
ــی از  ــگاه جهان ــن پای ــت ای ــر و تصمیمــات مدیری کشــور و تدابی

ــد. ــاز ش ــال 1398 آغ ــاه س دی م
ــت نصب شــده در جهــت  ــت: مخــازن ثاب ســجاد طهماســبی گف
ــع  ــیار در مواق ــازن س ــط مخ ــز توس ــر نی ــداف مدنظ ــن اه تأمی
ــن مهــم از اقدامــات الزم  ــزوم، پشــتیبانی خواهــد شــد کــه ای ل

ــود. ــوب می ش ــران محس ــت بح ــوع مدیری ــه موض ــوط ب مرب
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ــس از  ــی پ ــرباز هخامنش ــت س ــد دس پیون
ــه ــد ده ــت چن گذش

قطعــه ای از دســت ســرباز هخامنشــی پــس از گذشــت 
چنــد دهــه در محــل اصلــی خــود وصالــی شــد.

ــوار  ــر دی ــته ب ــش برجس ــی نق ــزه دار هخامنش ــن نی ــر ای پیک
ــوزه  ــای م ــی از ورودی ه ــروزه در یک ــه ام ــه ک  درگاه کاخ ملک
تخــت جمشــید قــرار دارد، از دهــه چهــل خورشــیدی از محــل 
خــود جــدا شــده بــود و بــرای ســال هــای متمــادی در گنجینــه 

مــوزه نگهــداری مــی شــد.

ــی تخــت جمشــید  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی، مدی ــد فدای حمی
در ایــن راســتا مطــرح کــرد: طــی روزهــای گذشــته بــا 
ــته،  ــش برجس ــن نق ــر از ای ــت بهت ــکان حفاظ ــم آوردن ام فراه
از طریــق طراحــی و نصــب حفــاظ شیشــه ای در مقابــل 
ــدد  ــب مج ــکان نص ــور، ام ــی درگاه مذک ــای تاریخ ــداره ه ج
ــد. ــم گردی ــود فراه ــکان خ ــده در م ــدا ش ــنگی ج ــه س  قطع

فدایــی افــزود: ایــن عملیــات کــه بــا پــاک ســازی ســطوح تزیینی 
درگاه ورودی همــراه بــود توســط واحــد حفاظــت و مرمــت تخــت 
جمشــید و بــا همــکاری و نظــارت مدیریــت مــوزه تخت جمشــید 
ــه  ــب شیش ــن نص ــرد: همچنی ــه ک ــید. وی اضاف ــام رس ــه انج ب
هــای محافــظ در مقابــل درگاه ورودی مذکــور، شــرایط حفاظــت 
بهتــر در دراز مــدت را از ایــن نقــوش برجســته، تأمیــن خواهــد 
کــرد. کرامــت بردبــار، مســئول مــوزه مجموعــه میــراث جهانــی 
تخــت جمشــید نیــز مطــرح کــرد: قبــل از نصــب شیشــه هــای 
ــوش  ــز نق ــوزه نی ــای ورودی و خروجــی م ــی در درگاه ه حفاظت
برجســته بــه صــورت تخصصــی توســط گــروه حفاظــت و مرمــت 
تخــت جمشــید، پاکســازی گردیــد. بردبــار افــزود: مــوزه تخــت 
ــن هــزار اشــیاء از دوران  ــودن بیــش از چندی ــا دارا ب جمشــید ب
پیــش از تاریــخ، تاریخــی و اســامی کــه بیــش از 200 عــدد از 
ایــن تعــداد اشــیاء در معــرض نمایــش قــرار دارد، بــه عنــوان یکی 
ــد  ــن مــوزه هــای کشــور، هــر ســاله مــورد بازدی از قدیمــی تری
ــی  ــرار م ــی  ق ــی و داخل ــگران خارج ــری از گردش ــداد کثی تع
ــای  ــت دســتورالعمل ه ــل رعای ــه دلی ــون ب ــم اکن ــه ه ــرد ک گی
ــگیری از  ــارزه و پیش ــتاد مب ــتی س ــکل بهداش ــه پروت ــوط ب مرب

بیمــاری کرونــا بــه طــور موقــت تعطیــل اســت.

اد
ید

رو
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ــاورت  ــر در مج ــدان تی ــی می ــرورت جابه جای ض
آثــار متعــدد ثبــت ملــی غــار حاجی آبــاد 

ــت مرودش

ــوص  ــید در خص ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
مکان یابــی نامناســب میــدان تیرانــدازی و اهمیــت موضــوع 
ــا آثــار  گردشــگری گفــت: مجــاورت و همســایگی میــدان تیــر ب
ــع توســعه حــوزه گردشــگری  ــد از موان متعــدد تاریخــی، می توان

ــمار رود. ــه ش ــه ب ــن محوط ــدار در ای پای

ــت  ــه ثب ــه ب ــاری ک ــژه آث ــه  وی ــدد تاریخــی ب ــار متع ــود آث  وج
ــت  ــی خاصــی تبعی ــررات قانون ــط و مق ــی رســیده اند از ضواب مل
ــده  ــف مشخص ش ــات و وظای ــت آن از اقدام ــه رعای ــد ک می کنن
هــر نهــاد و شــهروندی محســوب می شــود و پاسداشــت آن 
می توانــد بــه حفــظ و نگهــداری میــراث فرهنگــی و بهره بــرداری 

از آن در صنعــت گردشــگری منجــر شــود.
ــار متعــدد تاریخــی کــه  ــه همــراه آث ــاد ب محوطــه غــار حاجی آب
ــای  ــودن ظرفیت ه ــر دارا ب ــاوه ب ــرار دارد ع ــاورت آن ق در مج
ــرد  ــه  ف ــر منحصــر ب ــط و منظ ــت محی ــه جه ــم تاریخــی، ب مه
ــم  ــد مه ــی از مقاص ــوان یک ــد به عن ــز می توان ــود نی ــی خ طبیع

ــه شــمار رود. ــه ب گردشــگری منطق
ــوص  ــید در خص ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
ــع  ــده واق ــی ش ــت مل ــدد ثب ــار متع ــه آث ــوط ب ــای مرب ارزش ه
ــتم،  ــش رس ــید و نق ــت جمش ــی تخ ــه جهان ــم مجموع در حری
مطــرح کــرد: محوطــه غــار حاجی آبــاد بــه همــراه آثــار متعــدد 
ــودن  ــر دارا ب ــاوه ب ــرار دارد ع ــاورت آن ق ــه در مج ــی ک تاریخ
ظرفیت هــای مهــم تاریخــی، بــه جهــت محیــط و منظــر منحصــر 
بــه  فــرد طبیعــی خــود نیــز می توانــد به عنــوان یکــی از مقاصــد 
مهــم گردشــگری منطقــه بــه شــمار رود؛ به ویــژه حضــور چنــد 
ــی  ــای پژوهش ــنگی، ظرفیت ه ــار از دوران پارینه س ــگاه و غ پناه
ــده  ــه الزم اســت در آین ــود ک ــادآور می ش ــه ی ــن محوط را در ای

در اینبــاره برنامه ریزی هــای الزم انجــام پذیــرد.

ــی  ــرای جابجای ــر ب ــی بهت ــی مکان ــرورت جانمای ض
ــر ــدان تی می

میــدان  نامناســب  فدایــی در خصــوص مکان یابــی  حمیــد 
تیرانــدازی و اهمیــت موضــوع گردشــگری در بســترهای تاریخــی 
طبیعــی و ضــرورت توجــه جــدی بــه آن، تشــریح کــرد: در ایــن 
میــان، مجــاورت و همســایگی میــدان تیــر بــا ایــن آثــار متعــدد 
ــدار  ــع توســعه حــوزه گردشــگری پای ــد از موان تاریخــی، می توان
ــد  ــود می توان ــن خ ــژه ای ــمار رود؛ به وی ــه ش ــه ب ــن محوط در ای
ــن ســند مکتــوب دوره ساســانی،  ــرای مهم تری آســیبی جــدی ب
یعنــی کتیبــه شــاپور اول، منقــوش بــر یکــی از دیوارهــای غــار 
حاجی آبــاد باشــد کــه امیــد اســت بــا همــکاری نیروهــای 
خــدوم انتظامــی و ســایر ارگان هــای ذیربــط و مســئوالن محتــرم 
ــریع تر  ــه س ــر چ ــم ه ــت، بتوانی ــتان مرودش ــتانی و شهرس اس
نســبت بــه جانمایــی مکانــی بهتــر بــرای جابجایــی میــدان تیــر، 

اقــدام کنیــم.

ساماندهی محوطه حاجی آباد و ایجاد زیرساخت های 
گردشگری الزم

وی ســاماندهی و بهره بــرداری از ایــن محوطــه تاریخــی را از 
ــال  ــرد: در ح ــرح ک ــت و مط ــدام دانس ــت اق ــای در دس برنامه ه
حاضــر ســاماندهی محوطــه حاجی آبــاد و ایجــاد زیرســاخت های 
گردشــگری الزم در آن، جهــت منتفــع شــدن جامعــه محلــی از 
چنیــن ظرفیــت تاریخــی و طبیعــی در برنامه هــای پایــگاه قــرار 

دارد.
ــراث  ــگاه می ــی پای ــناس باستان شناس ــی، کارش ــل اهلل حبیب فض
ــت:  ــان داش ــتا اذع ــن راس ــز در ای ــید نی ــت جمش ــی تخ جهان
ــه  ــروف ب ــاد مع ــوه حاجی آب ــه ک ــه در دامن ــژه ای ک ــت وی اهمی
کــوه حســین وجــود دارد، قــرار گرفتــن پنــج اثــر ثبــت ملــی کــه 
ایــن آثــار شــامل کتیبــه غــار حاجی آبــاد موســوم بــه غــار شــیخ 
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راه اندازی تور مجازی موزه تخت جمشید

پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید اقــدام بــه برنامــه ریــزی 
راه انــدازی تورهــای مجــازی بــر بســتر وب کــرد.

ــی تخــت جمشــید  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی، مدی ــد فدای حمی
در ایــن رابطــه افــزود: در همیــن ارتبــاط فضــای مجــازی 
ــدی  ــه بع ــش س ــی نمای ــا توانای ــن ب ــی نوی ــگری، روش گردش
همزمــان بــا اراده کاربــر و ارتبــاط مســتقیم بــا تاثیرگــذاری زیــاد 
اســت کــه بــا هزینــه بــه مراتــب کمتــر وارد عمــل شــده اســت. 
ــا کاربرد هــای بســیار همچــون شــبیه ســازی  فضــای مجــازی ب
مکان هــای گردشــگری، آمــوزش بــا قابلیــت اتصــال بــه محیــط 
ــان در فضــای  ــه صــورت همزم ــع محیــط ب واقعــی و ثبــت وقای
مجــازی و کاربرد هــای آدرس دهــی و مــکان یابــی قبــل از ســفر 
ــد  ــیار قدرتمن ــزاری بس ــون اب ــازی، اکن ــگ س ــغ و فرهن و تبلی

ــرای معرفــی شــده اســت. ب

فدایــی راه انــدازی تور هــای مجــازی را از بارزتریــن وجــوه 
گردشــگری مجــازی دانســت و در ایــن بــاره گفــت: در ماه هــای 
گذشــته بــا توجــه بــه همــه گیــری بیمــاری کرونــا و لــزوم فاصله 
گــذاری هــای اجتماعــی، موضــوع گردشــگری مجــازی، اهمیتــی 
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــن اســاس پای ــر همی ــه و ب ــدان یافت دو چن
تخــت جمشــید نیــز اقــدام بــه برنامــه ریــزی راه انــدازی تورهــای 
ــت  ــه نخس ــه در مرحل ــت ک ــوده اس ــتر وب نم ــر بس ــازی ب مج
ــور مجــازی مــوزه تخــت جمشــید کــه در طــول چنــد ماهــه  ت
گذشــته بــه دلیــل همــه گیــری بیمــاری کرونــا و لــزوم رعایــت 
ــده  ــترس بازدیدکنن ــارج از دس ــی، خ ــتی و ایمن ــن بهداش موازی

قــرار دارد، طراحــی و راه انــدازی شــده اســت. 
ســعید زنگنــه، مجــری طــرح تــور مجــازی مــوزه تخــت جمشــید 
نیــز نســبت بــه قابلیت هــای مطــرح ایــن اقــدام در حــوزه 
ــی  ــه ویژگ ــرد: از جمل ــان ک ــگری بی ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــه عنــوان  ــور، امــکان گــردش در فضاهــای مــوزه ب هــای ایــن ت
بخشــی از کاخ ملکــه و دریافــت اطاعــات اشــیاء بــه نمایــش در 

ــده آن اســت. آم
وی ادامــه داد: همچنیــن در نظــر اســت در مراحــل بعــدی، تــور 
مجــازی محوطــه تختــگاه و مجموعــه بناهــا و کاخ هــای آن نیــز 
بــه مــرور تهیــه و بــر روی پورتــال رســمی مجموعــه قــرار گیــرد. 
زنگنــه افــزود: ایــن تــور مجــازی، هــم اکنــون در تارنمــای میراث 

جهانــی تخــت جمشــید بــه آدرس
 www.persepolis.info

.در دسترس عموم کاربران عاقه مند قرار دارد.

علــی، اشــکفت شــاه اســماعیل، اســتودان ها و همچنیــن دو غــار 
ــه کتیبه هــا  ــوط ب تاریخــی اســت کــه هــم ازنظــر محتــوای مرب
ــا  ــه ت ــه ســنگی میان ــه دوران پارین ــه ب ــت ک ــم ازنظــر قدم و ه
ــه تاریخــی  ــن منطق ــار مهــم ای فراپارینه ســنگی اســت، جــزو آث

ــود. ــوب می ش محس

ــه دوره ساســانی  ــاد متعلــق ب کتیبه هــای غــار حاجی آب
اســت و بــه دو خــط پهلــوی ساسانی-اشــکانی نــگارش 
شــده و ایــن اثــر به شــماره 183 مــورخ  18 تیــر 1311 
در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده کــه بــه 
ــای آن،  ــایر ارزش ه ــا و س ــودن کتیبه ه ــا ب ــل خوان دلی
جــزو اولیــن آثــاری اســت کــه مــورد خوانــش و ثبــت 

ملــی قــرار گرفته اســت. 
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پایان فصل سوم تهیه نقشه باستانشناسی
 دشت مرودشت

ــی تخــت جمشــید گفــت: ســومین  ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
فصــل بررســی و تهیــه نقشــه باستان شناســی دشــت مرودشــت 
بــا مجــوز پژوهشــکده باستان شناســی پژوهشــگاه میراث فرهنگــی 

ــان رســید. ــه پای ــی ب کشــور توســط باستان شناســان داخل
ــه  ــی منطق ــه باستان شناس ــه نقش ــزود: تهی ــی اف ــد فدای حمی
ــه در  ــت ک ــی اس ــای مهم ــت از طرح ه ــت مرودش ــه و دش پارس
ــگاه  طــول ســال های گذشــته توســط گــروه باستان شناســی پای
میــراث جهانــی تخــت جمشــید پیگیــری و بــا همــکاری اداره کل 

اســتان انجــام شــده اســت.
فدایــی گفــت: ســومین فصــل از ایــن بررســی برنامه ریــزی شــده 
ــگاه  ــی آن توســط همــکاران باستان شــناس پای و عملیــات میدان

بــه سرپرســتی وحیــد بارانــی آغــاز شــد و بــه پایــان رســید.
ــه داد در  ــید ادام ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
طــول ایــن برنامــه، شناســایی و مســتندنگاری، بخشــی دیگــر از 
ــوط  ــات مرب ــا و اطاع ــه و یافته ه ــی منطق ــای تاریخ ظرفیت ه
بــه محوطه هــای باســتانی در دســتور کار بــود کــه نتایــج 
حاصــل از ایــن بررســی بــر روی سیســتم مختصــات جغرافیایــی 

ــد. ــد ش ــاده خواه GIS پی
ــگاه میــراث  ــی کارشــناس گــروه باستان شناســی پای وحیــد باران
جهانــی تخــت جمشــید و سرپرســت بررســی تهیــه نقشــه 
باستان شناســی دشــت مرودشــت نیــز گفــت: فصــل ســوم 
ــه  ــه نقش ــور تهی ــت به منظ ــت مرودش ــایی دش ــی و شناس بررس
باستان شناســی مرودشــت، دربرگیرنــده حریــم درجــه ســه 

ــت. ــت اس ــید و مرودش ــت جمش ــی تخ ــه جهان مجموع
ــی ها،  ــن بررس ــته در ای ــول گذش ــه فص ــه ب ــا توج ــزود: ب او اف
تعــداد 402 محوطــه در دشــت میان کوهــی ایــن حــوزه در 
ــی تخــت جمشــید بررســی و  ــه جهان ــک و دو مجموع ــم ی حری

ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ ــدام جداگان ــر ک ــزارش ه گ
بارانــی اضافــه کــرد: از مهم تریــن اهــداف گــروه باستان شناســی 
در ایــن بررســی، شــناخت کلــی توالــی گاه نــگاری و تهیــه نقشــه 
باستان شناســی دشــت مرودشــت و حــوزه رودخانــه کــر و پلــوار 

ــی  ــای باستان شناس ــع آوری داده ه ــن جم ــتان و همچنی در اس
ــور  ــه منظ ــا، ب ــر روی محوطه ه ــنگی و…( ب ــزار س ــفال، اب )س
ــی  ــوان یک ــه به عن ــود ک ــه ب ــی منطق ــک اطاعات ــل بان تکمی
مطالعــات  و  پژوهش هــا  اصلــی  کانون هــای  مهم تریــن  از 

باستان شناســی محســوب می شــود.
او بــر اهمیــت شــناخت الگوهــای اســتقراری ایــن دشــت 
تأکیــد و خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه پراکنــش نســبتاً 
ــه  ــا تهی ــت، ب ــت مرودش ــتانی در دش ــای باس ــراوان محوطه ه ف
ــر،  ــه یکدیگ ــه ها ب ــن نقش ــت ای ــز پیوس ــه های GIS و نی نقش
ــه تهیــه یــک نقشــه منســجم باستان شناســی  ــوان اقــدام ب می ت
ــتقراری  ــای اس ــتر الگوه ــر و بیش ــناخت بهت ــه ش ــه ب ــرد ک ک

منجــر می شــود.
ــات  ــروع اقدام ــا ش ــت: ب ــی گف ــت باستان شناس ــت هیئ سرپرس
ــش  ــرد، نق ــتان های رامج ــوم دهس ــل س ــه در فص ــورت گرفت ص
رســتم، رودبــال، ابــرج، مجدآبــاد، واقــع در دشــت میــان کوهــی 
ــی  ــی باستان شناس ــورد بررس ــتان، م ــری شهرس ــمالی و باخت ش

قــرار گرفــت.
او خاطرنشــان ســاخت: 2۶0 اثــر باســتانی در ایــن فصــل 
ــا دوران  ــه ســنگی ت ــاری از دوران پارین ــه آث شناســایی شــده ک

دربرمی گیــرد. را  اســامی 
بارانــی افــزود: بیشــترین آثــار تپــه هــا و محوطــه هــای باســتانی 
در دامنــه کــوه بــه شــکل اســتقرارگاه های موقــت کــوچ نشــینی 
ــم  ــزرگ و ک ــای ب ــکل تپه ه ــه ش ــت ب ــک دوره ای، در دش و ت
ارتفــاع اســت کــه دارای توالــی از نوســنگی تــا اســامی را شــامل 

می شــود.
ایــن باستان شــناس بیشــترین گســتردگی بررســی ایــن فصــل را 
ــه کوه هــا دانســت کــه غارهــا و پناهگاه هــای  ــوط ب تاکنــون مرب
نوســنگی در  تــا دوران  پارینــه ســنگی  از دوران  صخــره ای 
کوه هــای مجدآبــاد، کــوه حســین و کــوه ایــوب و گلدشــت علیــا 

را دربرگرفتــه اســت.
ــح کــرد در همیــن بررســی در دامنــه کوه هــا  ــان تصری او در پای
آثــاری از اســتودان ها و گورســتان هایی از دوران صفویــه تــا 
ــه  ــایر منطق ــینان و عش ــوچ نش ــه ک ــوط ب ــر مرب دوران معاص

ــت.  ــده اس ــایی ش شناس
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ــه  ــر مجموع ــی، مدی ــین ابراهیم ــر افش دکت
ــر داد: ــارگاد خب ــی پاس ــراث جهان می

ــراث  ــه می ــی در مجموع ــتگاه هواشناس ــدازی ایس راه ان
ــی پاســارگاد جهان

بــه دنبــال اجــرای برنامــه توســعه هواشناســی کشــاورزی 
در شهرســتان هــای اســتان، درخواســتی از طــرف اداره کل 
ــر احــداث ایســتگاهی در مجموعــه  ــارس مبنــی ب هواشناســی ف
ــرایط  ــورداری از ش ــل برخ ــه دلی ــارگاد ب ــی پاس ــراث جهان می
ــه  ــم ب ــی مزاح ــع فیزیک ــود موان ــدم وج ــوب و ع ــی مطل حفاظت
ــد. طبــق روال معمــول، موضــوع در شــورای  ــه گردی ــگاه ارائ پای
ــن  ــا در نظــر گرفت ــد و ب فنــی پارســه ـ پاســارگاد مطــرح گردی
ــره  ــه به ــکاری ک ــد آش ــع فوای ــم و بالطب ــط عرصــه و حری ضواب
ــه  ــر چ ــت ه ــرای حفاظ ــی ب ــای هواشناس ــرداری از داده ه ب

مطلــوب تــر اثــر بــه همــراه دارد، نصــب و راه انــدازی ایســتگاه، 
مــورد موافقــت قــرار گرفــت. متعاقبــاً محلــی در گوشــه شــرقی 
ــان  ــخیص کارشناس ــه تش ــی( ب ــس کش ــدوده فن ــه )مح محوط
ــر  ــئولین ام ــه مس ــاب و ب ــتگاه انتخ ــداث ایس ــرای اح ــگاه ب پای
ــق  ــن طری در اداره کل هواشناســی اســتان پیشــنهاد شــد و بدی
عملیــات اجرایــی آغــاز گردیــد. ایــن ایســتگاه از نــوع ســینوپتیک 
خــودکار و مجهــز بــه دیتاالگــر، سنســور ســمت و ســرعت 
ــت، سنســور فشــار، سنســور  ــا، سنســور رطوب ــاد، سنســور دم ب
ــر  ــرق گی ــودم APN، ب ــرق، م ــه ب ــع تغذی ــنج، منب ــع س تشعش
ــن ایســتگاه  ــاح ای ــاه earth اســت. مراســم افتت ــه چ و دو حلق
در تاریــخ 1399/0۶/0۶ در پنجمیــن روز هفتــه دولــت بــا 
حضــور آقــای احمــدزاده، معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری فــارس، آقــای فاحــی، فرمانــدار شهرســتان و جمعــی 

ــد.   ــزار گردی ــی برگ ــئولین محل از مس

ــل  ــاری ت ــای معم ــت بقای ــاماندهی و حفاظ س
ــارگاد ــی پاس ــراث جهان ــه می ــت در مجموع تخ

ــی  ــراث جهان ــه می ــمت مجموع ــن قس ــع تری ــت، مرتف ــل تخ ت
از  ارزشــمندی  بردارنــده ســاختارهای گلیــن  پاســارگاد، در 
ــی در  ــای پ ــود، کاوش ه ــن وج ــا ای ــت. ب ــی اس دوران هخامنش
ــاری  ــس از حف ــای پ ــت ه ــه حفاظ ــی ب ــه کاف ــدم توج ــی، ع پ
ــن و  ــد معی ــیر بازدی ــدان مس ــته و فق ــالیان گذش ــول س در ط
منطبــق بــر نیازهــای حفاظتــی، آســیب زیــادی را متوجــه آثــار 

معمــاری موجــود بــر فــراز ایــن تپــه طبیعــی نمــوده اســت. بــا 
ــده،  ــایی ش ــاختارهای شناس ــب س ــش غال ــتر، بخ ــه پیش اینک
ــت  ــری از وضعی ــره گویات ــه و چه ــرار گرفت ــورد خواناســازی ق م
معمــاری محوطــه را بــه نمایــش گذاشــته، لیکــن بــه خاطــر باقی 
ــی  ــح مرمت ــواد و مصال ــتفاده از م ــکل اس ــی در ش ــودن ایرادات ب
)خشــت و انــدود کاهــگل( و نحــوه شــیب بنــدی و دفــع آبهــای 
ســطحی، کمــاکان آثــار معمــاری ایــن بخــش از مجموعــه 
ــل  ــه حداق ــرای ب ــد. ب ــرار دارن ــب ق ــد و تخری ــرض تهدی در مع
ــانی،  ــی و انس ــل محیط ــی از عوام ــای ناش ــیب ه ــاندن آس رس
ــل تخــت از اواخــر ســال گذشــته  طــرح ســاماندهی محوطــه ت
ــد و همچنــان نیــز ادامــه دارد. ایــن طــرح مشــتمل  آغــاز گردی
ــد از:  ــا عبارتن ــن آنه ــه مهمتری ــددی اســت ک ــات متع ــر اقدام ب
ــف هــای هــرز،  ــدود کاهــگل، پاکســازی عل ــد ان ــم و تجدی ترمی
کانــال کشــی، تعبیــه نــاودان هــای ســفالی، اجــرای پلــکان هــای 
اســتحفاظی، مســدود کــردن مســیرهای فرعــی، طراحــی مســیر 
ویــژه بازدیــد، پوشــاندن برخــی از تاسیســات آبــی، جمــع آوری 
ــاد  ــنگ و ایج ــه س ــکیل باغچ ــده و تش ــنگی پراکن ــات س قطع

ــرگردان.   ــای س ــت آب ه ــار و هدای ــرای مه ــع ب موان
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راه انــدازی مرکــز پایــش و مراقبت از ســازه 
هــای آبــی تاریخــی منطقه پاســارگاد

ــه  ــار و محوط ــون آن، آث ــارگاد و پیرام ــت پاس ــتره دش در گس
ــی  ــه بخش ــود دارد ک ــیاری وج ــی بس ــمند تاریخ ــای ارزش ه
از آنهــا را ســاختارها و ســامانه هــای مرتبــط بــا مدیریــت 
ــد.  ــی ده ــکیل م ــی( تش ــی )هخامنش ــع آب دوران تاریخ مناب
ــی و  ــد هخامنش ــد و بن ــت س ــامل هف ــه ش ــه ک ــن گنجین ای
ــبکه هــای آبرســانی بــه طــول نزدیــک بــه  آبــراه هــا و ش
ــاب،  ــت مرغ ــد، دش ــت خرمبی ــت، در دش ــر اس ــتاد کیلومت هش
ــده  ــن پراکن دشــت پاســارگاد، دشــت ســرپنیران و دشــت کمی
ــت  ــت و مراقب ــور حفاظ ــه منظ ــتین گام، ب ــد. در نخس ــده ان ش
فیزیکــی ایــن آثــار کــه همــواره از ناحیــه فعالیــت هــای 
ــد  ــر مجــاز تهدی ــای غی ــی و بعضــاً کاوش ه  کشــاورزی و عمران

ــی و دفتــر  ــر کــردن ایســتگاه نگهبان ــه دای ــدام ب مــی شــوند، اق
ــاون  ــس و مع ــا حضــور رئی ــی، مصــادف ب ــای میدان پژوهــش ه
پژوهشــکده باســتان شناســی، در محــدوده یکــی از ســدها )ســد 
بســتان خانــی( گردیــد. بــا انتقــال بخشــی از امکانــات و تجهیزات 
پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد بــه موقعیــت یــاد شــده و بــه 
کارگیــری یــک نگهبــان تمــام وقــت از اهالــی بومــی منطقــه کــه 
مســئولیت مراقبــت از عمــوم آثــار شناســایی شــده را بــر عهــده 
دارد، امیــد مــی رود حفاظــت درخــوری از ایــن نفایــس معمــاری 
ــان  ــی از کارشناس ــور برخ ــا حض ــه ب ــد و در ادام ــل آی ــه عم ب
ــه  ــاً ب ــه اختصاص ــه ک ــی اولی ــته پژوهش ــل، هس ــگاه در مح پای
مستندســازی و مطالعــه تاسیســات آبــی بــه جــا مانــده از دوران 
هخامنشــی مــی پــردازد، شــکل گیــرد. دســتاوردهای پژوهشــی 
ایــن اقــدام مــی توانــد بــه اضافــه شــدن ایــن آثــار بــه محــدوده 

میــراث جهانــی پاســارگاد بیانجامــد. 

اد
ید

رو
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مستندســازی و تهیــه مــدل ســه بعــدی آثــار 
معمــاری مجموعــه میــراث جهانــی پاســارگاد 

ــایی  ــار شناس ــر آث ــه بهت ــر چ ــی ه ــه و معرف ــور مطالع ــه منظ ب
ــر  ــتمل ب ــارگاد،  مش ــی پاس ــراث جهان ــه می ــده در مجموع ش
ــگاه  ــه )آرام ــن مجموع ــه ای ــده در عرص ــاری پراکن ــای معم بقای
ــام،  ــی، کاخ بارع ــری، کاخ اختصاص ــرای مظف ــوروش، کاروانس ک
کاخ دروازه، بــرج ســنگی، تــل تخــت، آبراهــه هــای بــاغ شــاهی، 
کوشــک هــای الــف و ب، ســکوهای عبادتگاهــی محوطــه مقدس( 
و نیــز تاسیســات ســد هخامنشــی بســتان خانــی در چهــل و پنــج 

ــه  ــدل س ــه م ــازی و تهی ــارگاد، طــرح مستندس ــری پاس کیلومت
بعــدی آثــار معمــاری مجموعــه در قالــب قــرارداد مشــاوره ای بــا 
بخــش خصوصــی در گســتره ای بــه وســعت تقریبــی 190 هکتار 
ــال  ــاه س ــرداد م ــه م ــرح از نیم ــن ط ــت. ای ــام اس ــال انج در ح
جــاری آغــاز شــده و تــا پایــان مهرمــاه بــه طــول مــی انجامــد. در 
ایــن روش کــه از کیفیــت فنــی باالیــی برخــوردار اســت، اجــزای 
ــه ای و  ــی حرف ــای عکاس ــن ه ــتفاده از دوربی ــا اس ــاری ب معم
پهپــاد، برداشــت مــی شــوند و ســپس بــا بهــره گیــری از فنــاوری 
ــاه،  ــرد کوت ــی و ب ــری هوای ــک فتوگرامت ــی تکنی ــای دیجیتال ه
ــار مــی  ــه تهیــه مــدل ســه بعــدی آث پــردازش شــده و اقــدام ب
ــت چرخشــی 3۶0 درجــه،  ــت حرک ــردد. برخــورداری از قابلی گ
ایــن امــکان را بــه وجــود مــی آورد کــه بتــوان عــاوه بــر کالبــد 
معمــاری، جزئیــات موجــود )کتیبــه هــا و نقــوش برجســته کاخ 
ــرار داد.  ــه ق ــش و مطالع ــورد پای ــت م ــی و دق ــه خوب ــا( را ب ه
قابلیــت تهیــه نقشــه و عکــس هــای تخــت از مــدل هــای ســه 
ــه حداقــل رســاندن مراجعــات و دفعــات بازرســی، از  بعــدی و ب

دیگــر ویژگــی هــای ایــن شــیوه از مستندســازی اســت.    

اد
ید

رو
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   »درخشــش تخت جمشــید«، عنــوان مجموعــه عکس هایــی 
از بنــای تخــت جمشــید اســت کــه بــا اســتفاده از تابش اشــعه 
مــاورای بنفــش بــه تازگــی بــه ثبــت رســیده. افشــین آریافــر، 
عــکاس ایــن مجموعــه عکــس اعتقــاد دارد که کار او ســندی 
ــر  ــرای تحکیــم تئــوری ثابــت شــده ی وجــود رنــگ ب دیگــر ب

ســطوح بنــای تاریخــی تخــت جمشــید محســوب می شــود.
مجموعــه عکــس درخشــش تخــت جمشــید بــه تازگــی 
ــاط  ــر، مــدرس دانشــگاه شــیراز، از نق توســط افشــین آریاف
مختلــف بنــای تخــت جمشــید ثبــت شــده کــه تئــوری ثابــت 
ــن  ــده در ای ــار باقیمان ــطوح آث ــر س ــگ ب ــود رن ــده ی وج ش
ــد؛  ــت می بخش ــرده و عینی ــم ک ــی را، تحکی ــه جهان محوط
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــکاری پای ــا هم ــر ب ــن تصاوی ای
جمشــید و بــا تابــش اشــعه مــاورای بنفــش ثبــت شــده اســت.
افشــین آریافــر در گفــت وگــو بــا ایســنا، در خصــوص ایــن 
پــروژه گفــت: عکاســی در ایــن پــروژه بــا روش تابــش اشــعه 
مــاورای بنفــش انجــام شــد و البتــه یــک کار ابتــکاری و 
ــار اســت کــه  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــازه محســوب نمی شــود ام ت
عکاســی بــا نــور مــاورای بنفــش از ســطوح تخــت جمشــید 

ــود. ــام می ش ــران انج ــی ای ــتان شناس ــخ باس در تاری
ایــن مــدرس دانشــگاه شــیراز خاطرنشــان کــرد: تابانــدن 
اشــعه ی مــاورای بنفــش بــر روی ســطوح آثــار و بقایــای 
تاریخــی، هیــچ زیانــی بــرای ایــن آثــار در پــی نــدارد و 
جمــع آوری مجموعــه عکــس درخشــش تخت جمشــید نیــز 
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــرم پای ــر محت ــا نظــارت مســتقیم مدی ب

ــت. ــده اس ــی ش ــید اجرای ــت جمش تخ
آریافــر بــا قدردانــی از حمیــد فدایــی، مدیــر پایــگاه میــراث 
جهانــی تخت جمشــید بــه واســطه همراهــی و حمایــت موثــر 
در اجــرای ایــن پــروژه، در خصــوص ایــده ی اولیــه و هــدف 
ــع  ــی راج ــتر مقاالت ــح داد: پیش ــه، توضی ــن مجموع ــت ای ثب
بــه نقاشــی های میــکل آنــژ خوانــده بــودم؛ در زیــر بعضــی از 
ــر  ــژ طــرح هایــی وجــود دارد کــه بعدت نقاشــی های میــکل آن

ــا نقاشــی های دیگــر وی پنهــان شــده اســت. ب
نقاشــی ها،  ایــن  از  بنفــش  مــاورای  عکاســی  گفــت:  او 
ــت؛ در  ــده اس ــاز ش ــا را سبب س ــه ه ــن یافت ــه ای ــتیابی ب دس
ــور  ــگ ن ــه ی رن ــا در زمین ــش رنگ ه ــه درخش ــاالت ب آن مق
ــکیل  ــواد تش ــر م ــود؛ عناص ــده ب ــاره ش ــش اش ــاورای بنف م
ــس از  ــن رســوبها پ ــده رنگهــای موجــود در ســطح زیری دهن
گذرســالیان ویژگــی فلورســنت پیــدا کرده،طیفهایــی از 
نــور را ســاطع می کنــد؛ بــا اســتفاده از همیــن موضــوع مــی 
ــار رنــگ در بنایــی مثــل تخــت جمشــید  ــه وجــود آث ــوان ب ت

ــرد. ــی ب پ
ــا مشــاهدی عکس هــای حاصــل از ایــن  ــر ادامــه داد: ب آریاف
ــنده ی روی  ــای درخش ــش ه ــوان بخ ــی ت ــی م ــیوه عکاس ش
ــد؛ بدیهی ســت کــه در  ــای تخــت جمشــید را دی ســطوح بن
ــج،  ــای رای ــس ه ــطوح و عک ــای س ــا تماش ــادی ب ــت ع حال
هیــچ کــدام از نقــاط درخشــنده قابــل رؤیــت نیســت، ایــن 
خــود وجــه تمایــز مجموعــه ی »درخشــش تخــت جمشــید« 
بــا ســایر عکــس هــای بــه ثبــت رســیده از ایــن میــراث 

ــود ــوب می ش ــی محس جهان

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا یــادآوری اینکــه تابانــدن نــور 
مــاورای بنفــش طیف هــای نامرئــی را مشــخص می کنــد، 
اضافــه کــرد: بــرای اولیــن بــار از ســطوح بنــای تخــت 
ــده  ــن ای ــن تکنیــک عکاســی شــده اســت؛ ای ــا ای جمشــید ب
اســت کــه پیــش تــر کســی بــه فکــر بهــره گیــری از آن بــرای 

ــت. ــوده اس ــی نب عکاس
او گفــت: افــرادی تئــوری وجــود رنــگ در تخــت جمشــید را 
بــه شــیوه هــای دیگــر اثبــات کردنــد؛ بــه عنــوان مثــال بــا بهره 
ــت  ــای میکروســکوپی و بررســی پیگمن ــری از دوربین ه گی
هــای رنــگ بــر روی ســطوح محــدود و نیــز در بعضــی 
قســمتها بــا مشــاهده مســتقیم بــه نتایــج قابــل توجهــی دســت 
ــه  ــاورای بنفــش و البت ــا اســتفاده از عکاســی م ــد؛ ب ــه ان یافت
طیــف ســنجی )اسپکتروســکپی( راه حلــی تــازه بــرای اثبــات 
ــن  ــطوح ای ــر س ــگ ب ــود رن ــر وج ــی ب ــا مبن ــل داده ه و تحلی
بنــای باســتانی دســت مــی یابیــم؛ بــا ایــن تکنیــک عکاســی و 
علــم طیــف ســنجی مــی تــوان از نــور هــای ســاطع بــه عناصــر 

موجــود در زیــر الیــه هــای رســوبی آن پــی بــرد.
آریافــر در توصیــف مشــاهدات اولیــه هنــگام تابانــدن ماورای 
ــف  ــت: توصی ــید، گف ــی تخت جمش ــار تاریخ ــر آث ــش ب بنف
شــعف و شــگفتی تــوام بــا خرســندی از ایــن موضــوع، وصــف 
ــه شــرایط  ــه کــرد؛ البت ــد آن را تجرب ناشدنی ســت و تنهــا بای

کار بــرای گــردآوری ایــن مجموعــه، خــاص بــود.
ــرد:  ــان ک ــران، خاطرنش ــجویان ای ــزاری دانش ــکاس خبرگ ع
ــد  ــرا نیازمن ــود، زی ــی شــب ب ــان آغــاز کار ســاعات پایان زم
تاریکــی مطلــق هســتیم، بعــد از چندســاعت کار و حوالی ۲ 
بامــداد، اولیــن درخشــش را روی ســطوح مشــاهده کردیــم، 
بــاور کردنــی نبــود، قــادر بــه چکانــدن شــاتر نبــودم، هیجــان 
ویــژه ای داشــت، یــک حــس خــاص کــه توصیــف آن بســیار 
ــس  ــم و عک ــه فیل ــن لحظ ــر از ای ــاید اگ ــت، ش ــوار اس دش

ــود. ــل انتقــال ب ــر قاب تهیــه می شــد، موضــوع بهت
اینکــه رویایی تریــن شــب را در حیــن  بیــان  بــا  آریافــر 
تجربــه  تخت جمشــید،  درخشــش  مجموعــه  گــردآوری 
کــرده اســت، گفــت: ایــن ایــده بــرای اولیــن بــار در تخــت 
جمشــید انجــام شــد، چــون عالقــه ی شــخصی و خاصــی بــه 
آن دارم؛ ایــن اتفــاق برایــم واقعــا هیجــان انگیــز بــود چــون 
ــرم  ــدم نظ ــب دی ــردم و خ ــی ک ــر م ــه آن فک ــال ب ــن س چندی
درســت بــوده. امیــدوارم بتوانــم ایــن تکنیــک از عکاســی را 
ــی  ــوزه ی مل ــه اشــیاء موجــود در م ــاری از جمل ــر روی آث ب
هــم تکــرار کنــم. آثــاری در مــوزه ی ملــی وجــود دارد کــه 
ــه آســیب شناســی و  ــوان ب ــی ت ــن شــیوه م ــا اســتفاده از ای ب
شناســایی رد پنهــان در زیــر الیــه هــای زیریــن ســطوحش پــی 
بــرد. ایــن شــیوه از عکاســی شــاید در مرمــت و بررســی آثــار 

باســتانی بســیار راه گشــا باشــد.
ایــن مــدرس دانشــگاه ابــراز امیــدواری کــرد کــه انجــام ایــن 
پــروژه عکاســی حرفــه ای و گــردآوری مجموعــه عکس هــای 
ــه ای  ــک زمین ــده ای نزدی ــید« در آین ــش تخت جمش »درخش
را بــرای ترغیــب عالقه منــدان و متخصصــان بــه همــکاری در 
ــی  مســیر کشــف داده هــای بیشــتر از ســطوح میــراث جهان
ــم  ــتانی، فراه ــی و باس ــار تاریخ ــایر آث ــید و س ــت جمش تخ

کنــد.
خربنگار :آیدا زمانی    دبیر:علی محمد پشوتن
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ــت  ــوتان مرم ــی زارع از پیشکس ــای گنجعل آق
ــمس  ــال 1330 ش ــد س ــید، متول ــت جمش تخ
ــی زارع  ــوم رجبعل ــد مرح ــت فرزن ــاد تخ آب
ــار  ــوان حف ــه عن ــال 1310 ب ــه از س ــت ک اس
درجــه یــک در تخــت جمشــید کار مــی کــرده 
ــماره  ــن ش ــدار ای ــک دی ــزارش ی ــت. گ اس
ــو  ــت و گ ــه گف ــارگاد ب ــه- پاس ــه پارس فصلنام

ــاص دارد. ــان اختص ــا ایش ب

بــرای  لطفــا  گــو  و  گفــت  شــروع  بــرای  زارع  آقــای 
ــان در  ــا در مــورد چگونگــی و نحــوه حضورت خواننــدگان م

تخــت جمشــید بگوییــد
ــم.  ــید رفت ــت جمش ــه تخ ــرای کار ب ــال 1343 ب ــن س م
ــد  ــغول بودن ــید مش ــت جمش ــه در تخ ــی ک ــروه ایتالیای گ
ــای  ــت! آق ــک اس ــد کوچ ــد و گفتن ــن کردن ــه م ــی ب نگاه
ــوار  رعنایــی کــه انســان بزرگــی بودنــد گفــت پــدرش عیال
اســت کاری بــه او بدهیــد. آنهــا هــم قبــول کردنــد. چــون 
ســن مــن خیلــی کــم بــود بــرای کارگــران و مهندســان آب 

ــد از آن آقای"بیجــو" ــردم. بع ــی ب ــوردن م خ
مــرا پیــش آقــای سرمســت فهیمــی بــرد کــه مــن آنجــا کار 
ــا  ــی بعــد م ــا ســیمان انجــام مــی دادم. مدت ــد کشــی ب بن
ــام  ــه تم ــار دروازه نیم ــا کن ــردن چــاه ه ــی ک ــرای خال را ب
ــرای  ــا ب ــیدند. م ــی کش ــب آب م ــا اس ــا ب ــه آنج ــد ک بردن
تمیــز کــردن کانالهــا خــاک هــا را در ســطل مــی ریختیــم و 
دســت بــه دســت از داخــل چــاه مــی دادنــد تــا مــن کــه نفر 
آخــر بــودم، آن را داخــل کمپرســی زرد رنگــی کــه تــازه بــه 
ایــران آمــده بــود مــی ریختــم کــه متاســفانه بعــد از انقــاب 
نمــی دانــم آن ماشــین چــه شــد. جالــب اســت کــه زمــان 

ــک  ــم. ی ــدا کردی ــا 1۶ جمجمــه ســر پی پاکســازی چــاه م
روز  غدیــر گرجــی از همــکارن ســابق از دکتــر ســرفراز در 
مــورد قدمــت ایــن جمجمــه هــا پرســید کــه جــواب دادنــد 
ــتند  ــرد هس ــان م ــا تمامش ــم ام ــی دان ــا را نم ــت آنه قدم

چــون جمجمــه آنهــا صــاف و یــک تکــه اســت.

بســیار خــوب. آقــای زارع گویــا مرحــوم پــدر گرامــی شــما 
ــش  ــد. امکان ــه کار بودن هــم در تخــت جمشــید مشــغول ب
ــان در تخــت  ــورد کار و خاطــرات پدرت هســت کمــی در م

ــرای مــا بگوییــد؟ جمشــید ب
ــو  ــان بازگ ــه برایت ــدر، ک ــوم پ ــرات مرح ــی از خاط ــه یک بل
ــم ماجــرای صندوقچــه ای قفــل شــده اســت کــه  مــی کن
ــی  ــرده و زمان ــی ک ــا کار م ــه در کاخ آپادان ایشــان روزی ک
کــه تــاق خــراب شــده و زمیــن تــل خــاک بــوده پــای یکــی 
ــاز  ــا کلنــگ آن را ب از ســتون هــا پیــدا مــی کنــد. پــدرم ب
ــا را  ــاب مــی بیندکــه آنه ــد کت ــد و داخــل آن چن مــی کن
ــره  ــد. خاط ــی ده ــرش م ــمیت و همس ــای اش ــل آق تحوی
ــش  ــاید گفتن ــه ش ــاد دارم ک ــه ی ــدر ب ــز از پ ــری نی دیگ
بــرای خواننــدگان شــما جالــب باشــد. ایشــان تعریــف مــی 
کــرد یــک روز زمانــی کــه پــس از کار بــه خانــه رســیدم و 
خواســتم کاهــم را بــردارم دیــدم یــک فنــر طایــی حــدودا 
20 ســانتی روی زمیــن افتــاده و مــی درخشــد. یــادم آمــد 
همــان روز فنــری را در تخــت جمشــید پیــدا کــرده بــودم 
و بــرای اینکــه گــم نشــود آن را دور کاهــم گذاشــته بــودم 
کــه تحویــل دهــم امــا فرامــوش کــرده و بــا خــودم بــه خانــه 
آورده بــودم. آن روز ناراحــت شــدم کــه چــرا فرامــوش کردم 
ــه تخــت  ــه ب ــردای همــان روز ک ــدادم، ف ــل ن و آن را تحوی
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ــای اشــمیت  ــل آق ــه آن را تحوی جمشــید برگشــتم بافاصل
دادم. آقــای اشــمیت از صداقــت مــن تعجــب کــرده بــود و 

گفتنــد شــما چــه انســان بــا صداقتــی هســتید. 
ــرای  ــان ب ــی کــه از مرحــوم پدرت ممنــون از خاطــرات خوب
مــا نقــل کردیــد، پــس پــدر گرامــی شــما در تمــام دوران 
فعالیتشــان در تخــت جمشــید بــه حفــاری مشــغول بودنــد؟  
بلــه، روی کارت پــدر مــن نوشــته شــده بــود کارگــر حفــار 
ــت  ــه تخ ــالگی ب ــن از 10 س ــدر م ــال. پ ــر روزی 2 ری ماه
جمشــید رفتــه بــود و تــا ســال 131۶ آنجــا کار مــی کــرد و 

بعــد از آن هــم بــه کشــاورزی مشــغول شــد.

خــوب آقــای زارع حــاال کمــی هــم از خودتــان بگویــد چــه 
ــوه  ــد؟ نح ــید درآمدی ــت جمش ــتخدام تخ ــه اس ــالی ب س
فعالیتتــان در تخــت جمشــید چگونــه بــود و اشــخاصی کــه 

ــد؟ ــد چــه کســانی بودن ــا کار کردی ــا آنه ب
ــت  ــه تخ ــتخدام مجموع ــه اس ــال 1344 ب ــت س اردیبهش
جمشــید درآمــدم و آقــای "بیجــو "                 کار 
ســنگ تراشــی را بــه مــا آمــوزش دادنــد. ایــن کــه ســنگ را 
چطــور بچســبانیم. بعــد از مدتــی بــه عنــوان حجــار شــاگرد 
آقــای محمــد اصفهانــی در کاخ تچــر شــدم. در واقــع در 1۶ 
ســالگی بــرای حجــاری ســه نفــر نیــرو در اختیــار مــن قــرار 
دادنــد کــه ســن همــه آنهــا از مــن بیشــتر بــود، چــون مــن 
مــی توانســتم ســنگ هــای رگــه دار را از ســنگ مناســب 

تشــخیص دهــم.
ــی  ــم خاطرات ــد، حــاال دوســت داری ــدر گفتی از خاطــرات پ

ــان بشــنویم  ــز از خودت نی
ــو  ــای بیچ ــا آق ــد ب ــتاد محم ــری اس ــا درگی ــه. روزی ب بل
ســنگ تراشــان اصفهانــی را از تخــت جمشــید اخــراج 
کردنــد. مــن کار حجــاری را در انــدازه هــای کوچــک نــزد 
اســتاد محمــد شــروع کــردم. زمانــی کــه 18 ســاله بــودم بــا 
بیچــو مســابقه لولــه بنــدی دادم او مــی گفــت مــن در ایتالیا 
بهترینــم. وقتــی مــن آن مســابقه را بــردم او ناراحــت شــد و 

مــن را جایــی فرســتاد کــه تــک و تنهــا کار کنــم. 
ــه  ــی ک ــه خاطــر خاطــرات جالب ــون از شــما ب ــی ممن خیل
ــوم اســت  ــد. پــس اینطــور کــه معل ــف کردی برایمــان تعری
شــما بیشــتر بــه عنــوان حجــار در تخــت جمشــید مشــغول 

بودیــد؟
ــا ســال 13۵2 بیشــتر در معــدن ســنگ تخــت  بلــه مــن ت
جمشــید بــرای اســتخراج ســنگ کار مــی کــردم و بعــد بــه 

کنــگاور رفتــم.
آیــا عــاوه بــر کنــگاور جــای دیگــری هــم مشــغول شــدید؟ 
ــید و  ــت جمش ــس از تخ ــان پ ــای بعدیت ــورم فعالیته منظ

کنــگاور اســت؟
ــا شــروع جنــگ یــک ســال بــه جبهــه رفتــم و  بلــه مــن ب
ــواده  هفــت ســال در بنیــاد شــهید مرودشــت مســئول خان

شــهدا بــودم امــا بعــد از جنــگ بــه تخت جمشــید بازگشــتم 
و تــا زمــان بــاز نشســتگی مســئول یــگان حفاظــت شــدم.

چه سالی ازدواج کردید و چند فرزند دارید؟
ســال 13۵1 ازدواج کــردم. ســه دختــر دارم و دو پســر کــه 
یکــی از آنهــا در ســن 28 ســالگی فــوت کــرد کــه ســنگ 
قبــرش را خــودم ســاختم و پســر دیگــرم مهــدی از کارکنان 

یــگان حفاظــت تخــت جمشــید اســت.

ــت و  ــتید و گف ــه گذاش ــی ک ــکر از وقت ــا تش ــای زارع ب آق
گــوی مــا را پذیرفتیــد. بــه عنــوان ســخن آخــر اگــر مطلبــی 

هســت کــه دوســت داریــد بگوییــد لطفــا بفرماییــد
فقــط امیــدوارم حفاظــت و مرمــت در تخــت جمشــید بهتــر 
ــی  ــمند تاریخ ــر ارزش ــن اث ــا ای ــود ت ــام ش ــته انج از گذش

ــه خوبــی حفــظ شــود.  کشــورمان ب

گفت و گو: یاسر جوادی
تهیه و تنظیم: مهرناز بردبار
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 معرفی معادن سنگ تاریخی پاسارگاد

ــی،  ــا کرم ــد رض ــولی و حمی ــی کردش ــاد زارع  فره
ــی ــتان شناس ــد باس ــناس ارش کارش

بــا روی کار آمــدن شاهنشــاهی هخامنشــی تحــول چشــمگیری 
ــژه  ــه وی ــون ب ــح گوناگ ــتفاده از مصال ــاری و اس ــبک معم در س
ــه صــورت  ــه وجــود آمــد. بکارگیــری ســنگ آن هــم ب ســنگ ب
بلوکهــای تــراش خــورده و صیقلــی شــده در مراکــز مهــم 
هخامنشــی همچــون پاســارگاد، تخــت جمشــید، نقــش رســتم، 
شــوش، هگمتانــه، برازجــان و چندیــن محوطــه دیگــر بــه عنــوان 
مصالــح اصلــی و پایــدار مــورد توجــه اســت. در مجموعــه تاریخي 
ــاي  ــمت ه ــت در قس ــروزه پیداس ــه ام ــور ک ــارگاد همانط پاس
ــت. از  ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــون ب ــنگهای گوناگ ــف، س مختل
ســنگ در قســمت کفســازي )در دو الیــه(، نمــا کاري دیوارهــاي 
خشــتي و آجــري، ســاخت دیــوار )تــل تخــت و آرامــگاه کــوروش 
و آرامــگاه کمبوجیــه(، شــالي ســتون و همچنیــن قلمــه ســتون 
ــتونهایي از  ــر س ــده از س ــدا ش ــي پی ــه های ــتون )نمون ــر س و س
ــمت  ــفلد(1و در قس ــط هرتس ــام توس ــیاه در کاخ بارع ــنگ س س
ــتفاده  ــه( اس ــگاه کمبوجی ــوروش و آرام ــگاه ک ــا )آرام ــقف بن س
ــاوت اســت  ــا متف ــرم ســنگ ه ــاد و شــکل و ف ــد. ابع مــي کردن
کــه در بخــش تکنیــک هــاي ســاختماني بــه آنهــا اشــاره خواهــد 
شــد. برخــاف تنــوع در ابعــاد و اشــکال ســنگها جنــس ســنگهاي 

ــر خــوردار نمــي باشــد. ــکار رفتــه از تنــوع چندانــي ب ب

1  استروناخ، دیوید، پاسارگاد: گزارشی از کاوشهای انجام 

شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا از سال )19۶1 تا 19۶3(، 
مترجم، حمید خطیب شهیدی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 

1379، ص92.

ــتفاده  ــنگ اس ــوع س ــد ن ــارگاد ازچن ــاي پاس ــاخت بناه  در س
شــده کــه هرکــدام در قســمتهاي خاصــي از بنــا بــه کار گرفتــه 

ــد: شــده ان
- سنگهاي آهکی سفید رنگ
- سنگهاي آهکی سیاه رنگ

- سنگهاي ماسه ای کبود رنگ
- سنگهای طوسی رنگ

ــی روســتای ســیوند در  ــی در نزدیک ــدن ســنگ ســپید آهک مع
ــري  ــه معــدن المــاس ب ــه تنــگ خشــک و کــوه معــروف ب دهان
کــوه تنــب کــرم ســیوند قــرار گرفتــه کــه نخســتین بــار توســط 
ــرزو یکــي از کارکنــان بنــگاه علمــي تخــت جمشــید در  مــراد ب
ــوع  ــن ســنگ از ن ــده اســت. ای ــال 1334 ه.ش. کشــف گردی س
ســنگهاي آهکــي اســت کــه نســبت بــه دیگــر ســنگهاي اســتفاده 
شــده در ســاخت بناهــاي پاســارگاد مقاومــت زیــادي دارد. 
بیشــتر ســنگهاي اســتفاده شــده در ســاخت بناهــاي پاســارگاد از 
ایــن گونــه ســنگ اســت کــه تمــام بنــاي آرامــگاه کــوروش، بــرج 
ــه جــز پنجــره هــاي کــور آن و نمــا و پلــه هــاي تــل  ســنگي ب
تخــت از ایــن ســنگ اســتفاده شــده اســت. همچنیــن قســمتهاي 
مختلــف کاخهــا از جملــه کــف فــرش کاخهــا، ســتونها، جرزهــا، 
ــت. در  ــنگ اس ــه س ــن گون ــز از ای ــا نی ــن دیواره ــش پایی بخ
قســمتهاي مختلــف معــدن آثــار چندیــن محــل برداشــت 
ــان  ــین و کارشناس ــت. مهندس ــان اس ــي نمای ــه خوب ــنگ ب  س
معــدن شــناس دوره هخامنشــي توجــه خاصــي بــه جــاي 
برداشــت ســنگها داشــته انــد. ایــن مهندســان جاهایــي را جهــت 
برداشــت ســنگ انتخــاب کــرده انــد کــه داراي کیفیــت مطلــوب 
باشــند و همچنیــن کمتریــن رگــه و ضایعــات را داشــته باشــند. 
توجــه بــه محــل، مقــدار و جهــت برداشــت هرکــدام از مکانهــاي 
برداشــت ســنگ ایــن موضــوع را تاییــد مــي کنــد. در هرکــدام 
از ایــن مکانهــاي برداشــت، بلوکهــاي ســنگي زیــادي وجــود دارد 

یکی از کارگاههای برداشت سنگ در معدن هخامنشی الماس بری سیوند
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کــه از بدنــه معــدن اســتخراج شــده و آمــاده انتقــال بــه پاییــن 
ــه صــورت  ــد. بیشترســنگهاي اســتخراج شــده ب ــوده ان معــدن ب
بلوکهــاي چهــار گــوش در انــدازه هــاي مختلــف هســتند. 
همچنیــن تعــدادي قلمــه ســتون نیــز در ایــن معــدن بــه چشــم 
مــي خــورد. الزم بــه ذکــر اســت از معــدن ســیوند تنهــا در دوره 
ــد)دوره  ــای بع ــت. در دوره ه ــده اس ــتفاده نش ــی اس هخامنش
اســامی –از صفویــه بــه بعــد( نیــز از ایــن ســنگ هــا در ســاخت 
ســنگ قبــر اســتفاده کــرده انــد )تاکنــون بیــش از ده قبرســتان 
بــا ســنگ هــای ســفید در شهرســتان و در اطــراف معــدن الماس 
بُــری شناســایی شــده اســت ماننــد قبرســتان امامــزاده ســلطان 

کــرم کــه مربــوط بــه دوران صفــوی اســت(.
زنــده یــاد علــي ســامي در کتــاب پاســارگاد بــا اشــاره بــه ســنگ 
ــا از  ــنگ ه ــن س ــه ای ــد ک ــي ده ــال م ــوم احتم ــوع دوم و س ن

معــادن بومــي منطقــه بــه دســت آمــده باشــد.
ــبت  ــه نس ــت ک ــي اس ــنگهاي آهک ــه س ــیاه از گون ــنگهای س س
بــه دیگــر ســنگ هــاي پاســارگاد اســتفاده کمتــري از آن شــده 
اســت. مقاومــت ایــن ســنگ در برابــر عوامــل محیطــي از جملــه 
ــر  ــه کمت ــار و ضرب ــید و فش ــاي خورش ــدان، گرم ــرما و یخبن س
از دیگــر ســنگهاي پاســارگاد اســت. مهندســان ســنگ شــناس 
هخامنشــي بــه خوبــي از وضعیــت ســاختاري ایــن ســنگ آگاهــي 
داشــته انــد و آن را در جاهــاي خاصــي از بناهــا بــه کار بــرده انــد. 
از ایــن ســنگ در ســاخت درگاه هــا، پایــه ســتون ها، سرســتونها، 

پنجــره هــاي کــور بــرج ســنگي و قــاب بنــدي کــف ایــوان غربــي 
ــرما  ــرض س ــر در مع ــه کمت ــده ک ــتفاده ش ــي اس کاخ اختصاص
ــد.  ــرار گیرن ــاران ق ــاد و ب ــید و ب ــرارت خورش ــدان و ح و یخبن
ــک  ــفید ی ــاي س ــنگ ه ــار س ــنگ در کن ــن س ــن ای ــرار گرفت ق
ــي  ــي خاص ــه زیبای ــي آورد ک ــود م ــه وج ــادي را ب ــت تض حال
ــري از  ــه کار گی ــت. در ب ــیده اس ــارگاد بخش ــاي پاس ــه بناه را ب
ایــن ســنگ بیشــتر جنبــه هنــري و زیبایــي شــناختي آن مــورد 
ــا  ــوده اســت. بررســي ه ــارگاد ب ــاي پاس ــازندگان بناه توجــه س
و پژوهشــهاي زیــادي پیرامــون پاســارگاد جهــت یافتــن معــدن 
ــن محــل از  ــه اســت. در چندی ــاي ســیاه انجــام گرفت ســنگ ه
ــیاه  ــاي س ــه اي از ســنگ ه ــارگاد نمون ــاي شــرقی پاس ــوه ه ک
یافــت شــده کــه از لحــاظ ســاختاري هماننــد ســنگ هــاي ســیاه 

پاســارگاد هســتند.
گونــه دیگــر، ســنگهاي ماســه اي اســت کــه مقاومــت آن نســبت 
بــه ســنگهاي ســفید کمتر اســت. در بیشــتر بناهــاي پاســارگاد از 
ایــن ســنگ اســتفاده شــده اســت. زیــر ســاخت بناهــا، آبنماهــاي 
بــاغ شــاهي و دیــواره داخلــي تــل تخــت همگــي از ایــن ســنگ 
ســاخته شــده انــد. بــه دلیــل اینکــه ترکیب ســاختاري ســنگهاي 
ماســه اي بــه گونــه اي اســت کــه نمــي تــوان آنهــا را پرداخــت 
ظریــف و یــا صیقلــي کــرد، بــه همیــن دلیــل از بکارگیــري آنهــا 
در نمــا و کــف فــرش بناهــا اجتنــاب شــده اســت. معــدن ایــن 
ســنگ در فاصلــه حــدود 4 کیلومتــري غــرب مجموعــه پاســارگاد 
ــرار  ــد ق ــداي دشــت چــاه بی ــاي شــمالي ابت ــه ه ــان تپ و در می

گرفتــه کــه بــه تازگــي شناســایي شــده اســت.  
ــز یکــی دیگــر از ســنگ  ســنگ هــای خاکســتری و طوســی نی
هــای موجــود در محوطــه اســت. در فاصلــه 100 متــری جنــوب 
آرامــگاه کــوروش، قطعاتــی از ســنگهای طوســی تــراش خــورده 
وجــود دارد کــه کاربــری آن بــه دلیــل عــدم کاوش هنــوز 
مشــخص نشــده اســت. عــاوه بــر ایــن بــه تازگــی در عملیــات 
ــول  ــه ط ــنگچینی ب ــای س ــار دیواره ــه، آث ــک محوط ژئوفیزی
حــدود200 متــر شناســایی شــده کــه در ســاخت آن از ســنگ 
هــای طوســی رنــگ بــدون فــرم و تــراش اســتفاده شــده اســت. 

نشانه های تراش سنگ در معدن سنگ ماسه ای ابوالوردی
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ــازی  ــده س ــاز زن ــتی و ب ــع دس صنای
ــنتی( ــاری س ــی )حج ــر هخامنش هن

 
اعظــم )اولــدوز( روســتایی؛ کارشــناس و مســئول صنایــع دســتی 

پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید

ــی  ــراه م ــا او هم ــر ب ــد بش ــدو تول ــاری از ب ــر حج هن
ــان منظــور  ــرای بی ــه بشــر ب ــاز ک ــان آغ ــردد. از هم گ
ــار  ــان نقاشــی روی دیوارهــای غ ــه دام خــود، دســت ب
ــته کاری  ــده کاری و برجس ــز کن ــی را نی ــد، نقوش ش

ــود. نم

و جــان بخشــیدن  آوردن  بیــرون  یعنــی  حجــاری 
بــه یــک اثــر هنــری ظریــف، از دل یــک تختــه 
در   هنرحجــاری  بی جــان.  زمخــت  ســنگ 
تخــت جمشــید از فلســفه و مفاهیــم خــاص خــود 
ــه داشــته اســت.  ــوده و رویکــردی نمادگون برخــوردار ب
ــیر و گاو  ــرد ش ــش برجســته نب ــرح نق ــال ط ــرای مث ب
ــی  ــه بیان ــق ب ــفه ای عمی ــورداری از فلس ــن برخ ضم

ــت. ــه اس ــت یافت ــاطیری دس ــه و اس نمادگون

گاه در حــوزه ی صنایــع دســتی بیــن حجــار و ســنگ 
تــراش تفــاوت قایــل مــی شــوند، اگــر چــه هیــچ کــدام 
ــب دانســت،  ــری غال ــه دیگ ــوان ب ــن دو را نمــی ت از ای
چــه بســا در برخــی مــوارد ســنگتراش و حجــار هــر دو، 

ــن و  شــخصی واحــد هســتند. سنگ تراشــی از کهن تری
قابــل احترام تریــن  پیشــه های ایرانــی اســت کــه خــود 
بســتر کار حجــاری را فراهــم مــی کنــد. در ایــن مرحلــه 
ــای  ــا کتیبه ه ــات و ی ــار(، تزیین ــار )نق ــد حج هنرمن
ــر بســتر  ــی ب ــف را بصــورت قلمزن ســنگی بســیار ظری
ســنگ انجــام می دهــد کــه در تزییــن مســاجد، آرامــگاه 
ــد.  ــی آی ــکار م ــم ب ــای مه ــناس و بناه ــان سرش مردم
ــوده  ــر و صنعتــی واال ب ــدان حجــار، صاحــب هن هنرمن
انــد و نقــوش و تزیینــات منحصــر بفــرد را در کاخ هــای 
ــد. ــوده ان ــق نم ــید خل ــت جمش ــیان در تخ  هخامنش

پــروژه ی بازآفرینــی ســردیس ســرباز پارســی بــا رویکرد 
" بــاز زنــده ســازی هنــر هخامنشــی" بــا نظــارت واحــد 
صنایــع دســتی پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید 
و از ســوی یکــی از صنعتگــران هنرمنــد مرودشــتی بــه 
نــام "پژمــان ابراهیمــی"، یــادآور هنــر حجاری بــه روش 
دو هــزار و پانصــد ســال پیــش و بــا اســتفاده از ابــزاری 
ماننــد قلــم مــوج، قلــم تخــت، تیشــه هــای دندانــه ای 

بــه ســبک و ســیاق هخامنشــیان انجــام شــده اســت. 

ــأ  ــی صرف ــر هخامنش ــازی هن ــده س ــاز زن ــک ب ــی ش ب
ــه  ــت، چ ــنگی نیس ــته س ــوش برجس ــردن نق ــی ک کپ
بســا توســعه و ترویــج ایــن هنــر بتوانــد بــه شناســایی 
دقیــق ابــزار مــورد اســتفاده هخامنشــیان برای ســاخت، 
تــراش و صیقــل دادن نقــوش و مــدت زمــان احتمالــی 
ــک  ــده کم ــی ش ــوش م ــن نق ــاخت ای ــرف س ــه ص ک
شــایان توجهــی کنــد. در همیــن بــاره ســردیس یکــی 
ــته  ــوش برجس ــی در نق ــی پارس ــربازان هخامنش  از س
ــات آن در  ــوش و جزئی ــاب و نق ــید انتخ ــت جمش تخ
ــی  ــط یک ــی توس ــدازه واقع ــر از ان ــادی کوچکت در ابع
ــق  ــتی خل ــنگتراش مرودش ــار و س ــدان حج از هنرمن

ــد. گردی

پــروژه بــاز آفرینــی ســردیس ســرباز پارســی از فروردین 
ــی آن  ــات اجرای ــرای عملی ــد و ب ــاز ش ــاه 1399 آغ م
نزدیــک بــه 40 روز و یــا بــه عبارتــی 300 ســاعت مفید 
ــن  ــورد اســتفاده در ای ــد. ســنگ م ــان صــرف گردی زم
پــروژه ســنگ آهکــی یــا کربنــات کلســیم کــه همــان 
ــل  ــه قاب ــوده اســت. نکت ســنگ کــوه رحمــت اســت، ب
توجــه در ســاخت ایــن نقــش برجســته، عــدم کاربــری 
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ابــزار و تجهیــزات ماشــینی بــوده و کلیــه مراحــل 
حجــاری بصــورت دســتی انجــام شــده اســت و حتــی 
ســنگتراش جهــت ایجــاد جزییــات نقــش، باید مســافت 
ــه  ــا نقــش برجســته اصلــی را جهــت رجــوع ب کارگاه ت
اصــل نقــش طــی مــی کــرد بــدون آنکــه از تصاویــری 

ــا بزرگنمایــی زیــاد اســتفاده نمایــد.  ب

ــر از  ــن اث ــی ای ــار در بازآفرین ــد حج ــن هنرمن همچنی
روشــی شــبیه بــه » گرتــه کــردن« کــه یکــی از روش 
ــان هخامنشــیان  ــورد اســتفاده در طراحــی زم ــای م ه
بــوده اســتفاده کــرده اســت. گرتــه کــردن عبارت اســت 
ــت  ــذ، پوس ــر روی کاغ ــه ب ــرح اولی ــوزن کاری ط از س
ــوراخ  ــرح س ــال ط ــابه و انتق ــوادی مش ــا م ــات ی حیوان
کاری شــده روی بســتر یــا تکیــه گاه مــورد نظــر کــه بــا 
اســتفاده از پودرهــای رنگــی انجــام مــی شــود. در ایــن 
پــروژه هنرمنــد بــه جــای اســتفاده از پوســت حیوانــات 
ــودر زغــال اســتفاده کــرده  از ورقه هــای مخصــوص و پ

اســت.
ــر نظــر ســنجی هــای بعمــل آمــده قشــر جــوان  بنــا ب
ــار  ــق آث ــه خل ــژه ای ب ــش وی در شــهر مرودشــت گرای
ــد و  ــنتی دارن ــاری س ــوع حج ــی از ن ــری و تاریخ هن

تــاش مــی شــود جهــت حمایــت از دوســتداران ایــن 
ــنتی در  ــاری س ــی حج ــه زودی کارگاه آموزش ــر، ب هن

ــزار شــود. تخــت جمشــید برگ

منبع:

/honaryab.comهنرکده/آشنایی-با-حجاری-سنتی-در-ایران 
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ــه  ــه ب ــزوم توج ــاه در ل ــتی کوت یادداش
ــة  ــخه های چندزبان ــود در نس ــاوت موج تف

کتیبه هــای شــاهی هخامنشــی
سهیل دلشاد1

شــاهان هخامنشــی آخریــن شــاهانی بودنــد کــه بــا ابــداع یــک 
ــاش  ــی، ت ــط میخ ــگ خ ــوب فرهن ــی در چهارچ ــام نگارش نظ
نمودنــد کــه بــه شــکل گســترده ای از یــک خــط ابداعــی میخــی 
ــود  ــای خ ــتان( در کتیبه ه ــی باس ــی فارس ــط میخ ــی خ )یعن
ــا  اســتفاده کننــد. هخامنشــیان ایــن ابــداع و نــوآوری خــود را ب
ــی،  ــی و عیام ــای بابل ــر خطــوط میخــی و زبان ه ــنت کهن ت س
خــط هیروگلیــف و زبــان مصــری باســتان و خــط الفبایــی و زبــان 
ــای  ــکار، کتیبه ه ــن ابت ــل ای ــد و ماحص ــب نمودن ــی ترکی آرام
شــاهی چنــد زبانــه ای بــود کــه در سرتاســر قلمــرو شاهنشــاهی 
هخامنشــی پراکنــده شــدند. هرچنــد ســنت نــگارش کتیبه هــای 
شــاهی بــه چنــد زبــان در شــرق نزدیــک باســتان ســنتی 
ــیان  ــن هخامنش ــا ای ــت، ام ــیان اس ــر از هخامنش ــیار کهن ت بس
ــار بــه شــکل گســترده  بــه تولیــد  بودنــد کــه بــرای نخســتین ب
ــه در سرتاســر قلمــروی خــود پرداختنــد.  کتیبه هــای چنــد زبان
ــه  ــه تکــرار ایــن حقیقــت تاریخــی نیســت کــه چنــد زبان الزم ب
ــرون  ــی در ق ــط میخ ــایی خ ــا در رمزگش ــن کتیبه ه ــودن ای ب
ــا  ــود، ام ــا نم ــی را ایف ــیار مهم ــش بس ــم نق ــم و نوزده هجده
نکتــة اصلــی یادداشــت کوتــاه حاضــر بیشــتر اهمیــت پرداختــن 
ــا در  ــن کتیبه ه ــخه  از ای ــار نس ــواردی چه ــه و در م ــر س ــه ه ب

ــت.  ــیان اس دوران هخامنش

همانطــور کــه در بــاال اشــاره گردیــد، چنــد زبانــه بــودن 
کتیبه هــای شــاهی بــرای هخامنشــیان یــک ســنت نوظهــور بــه 
 شــمار نمی رفــت. شــاهان و فرمانروایــان کهن تــر از هخامنشــیان 
در شــرق نزدیــک باســتان، نیــز گهــگاه از کتیبه هــای دو یــا ســه 
ــگارش کتیبه هــای  ــی ن ــد و ســنت ادب ــه اســتفاده می کرده ان زبان

1- مشاور امور کتیبه شناسی و زبانشناسی پایگاه میراث جهانی 

تخت جمشید
soheil.delshad88@gmail.com

حکومتــی بــه دو یــا ســه زبــان در ایــن منطقــه ســنتی دیریــن و 
ــة  ــای دوزبان ــه کتیبه ه ــت از جمل ــده بشــمار می رف ــناخته ش ش
ســومری-اکدی و اکدی-آرامــی در میــان رودان، کتیبه هــای 
دوزبانــة عیامــِی خطــی)Linear Elamite(-اکــدی در قلمــرو 
ــی  ــة اکدی-هیتــی و اکدی-اورارتوی عیــام و کتیبه هــای دو زبان

از شــاهان هیتــی و اورارتویــی.

کتیبه نــگاری  ســنت  چهارچــوب  در  بخواهیــم  اگــر  امــا 
ــد  ــم، بای ــا بپردازی ــودن کتیبه ه ــه ب ــد زبان ــه چن ــی ب هخامنش
گفــت کــه اســتفاده از چنــد زبــان مختلــف در کتیبه هــای شــاهی 
ــاش  ــد: 1- ت ــئله باش ــد مس ــول چن ــد معل ــی می توان هخامنش
ــتان(  ــی باس ــان فارس ــی )زب ــان ایران ــک زب ــتفاده از ی ــرای اس ب
ــی  ــداع خط ــد آن اب ــه پیام ــی ک ــاهان ایران ــای ش در کتیبه ه
ــان )خــط میخــی فارســی باســتان(  ــن زب ــگارش ای مخصــوص ن
ــط  ــد خ ــه نیرومن ــن و البت ــیار که ــنت بس ــود س ــود؛ 2- وج ب
میخــی در شــرق نزدیــک باســتان و اســتفادة گســتردة شــاهان 
ــای اکــدی و  ــام از خطــوط و زبان ه ــان رودان و عی باســتانی می
عیامــی و بــه تبــع آن شــاهان هخامنشــی؛ 3- حضــور مؤثــر خط 
و زبــان آرامــی در شــرق نزدیــک باســتان )بویــژه میــان رودان( از 
قرن هــا پیــش از پیدایــش شاهنشــاهی هخامنشــی )دســتکم از 
ابتــدای هــزارة اول ق.م.(؛ 4- گســترده شــدن قلمــرو شاهنشــاهی 
هخامنشــی بــه ســمت جنــوب غــرب )مصــر( و دورانــی طوالنــی 
ــن  ــای که ــی از تمدن ه ــر یک ــارس ب ــاهان پ ــی ش از فرمانروای
ــی مصــری  ــود )یعن ــاص خ ــی خ ــام نگارشــی و ادب صاحــب نظ

باســتان(.

بدیــن ترتیــب در دوران هخامنشــی )مشــخصاً از دورة فرمانروایــی 
داریــوش اول در ســال ۵22 ق.م. بــه بعــد( شــاهد حضــور 
ــی  ــتیم. طبیع ــه هس ــد زبان ــاهی چن ــای ش ــتردة کتیبه ه گس
ــد  ــای چن ــور کتیبه ه ــا ظه ــه انتظــار داشــته باشــیم ب اســت ک
زبانــه، کاتبــان چنــد زبانــه نیــز بــرای تدویــن متــون مرتبــط بــه 
کار گرفتــه شــدند. حداقــل در مــورد نســخة عیامــی هخامنشــی 
و بابلــی هخامنشــی بخــش بزرگــی از کتیبه هــای شــاهی )بجــز 
ــه  ــم ک ــوروش( می دانی ــتوانة ک ــد اس ــاص مانن ــورد خ ــد م چن
ــی  ــی و عیام ــان بابل ــه ای از زب ــخه ها از گون ــن نس ــان ای کاتب
ــان  ــتفادة کاتب ــورد اس ــای م ــا گونه ه ــه ب ــد ک ــتفاده نموده ان اس
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ــو(  ــی ن ــی )عیام ــر( و عیام ــو و متأخ ــی ن ــی )بابل میان رودان
تفــاوت چشــمگیری دارد. نحــو نســخه های عیامــی هخامنشــی 
ــای  ــکار زبان ه ــر آش ــا، تأثی ــن کتیبه ه ــی ای ــی هخامنش و بابل
ایرانــی را نشــان می دهــد. در عیــن حــال دایــرة واژگان اســتفاده 
ــی  ــخة بابل ــژه در نس ــخه ها بوی ــن نس ــان ای ــط کاتب ــده توس ش
هخامنشــی و ســاختار کتیبه هــا، گویــای آشــنایی کاتبــان 
ســلطنتی هخامنشــی بــا ســنت ادبــی موجــود در شــرق نزدیــک 

باســتان اســت. 

پــس از رمزگشــایی خــط میخــی فارســی باســتان در نیمــة اول 
ــایی و  ــرای رمزگش ــان ب ــرق شناس ــاش ش ــم و ت ــرن نوزده ق
ــی  ــی هخامنش ــی و عیام ــی هخامنش ــخه های بابل ــش نس خوان
در نیمــة دوم قــرن نوزدهــم، پژوهشــگران فعــال در حــوزة 
کتیبه هــای شــاهی هخامنشــی در اواخــر ســدة نوزدهــم و 
اوائــل ســدة بیســتم بــا بــذل توجــه فــراوان نســبت بــه اهمیــت 
کار بــر همــة نســخه های ایــن کتیبه هــا، آثــار خــود را بــر 
ــای  ــة کتیبه ه ــار زبان ــگاه چه ــه و گه ــة نســخه های ســه زبان پای
شــاهی تألیــف  نمودنــد. اکنــون نیــز بــا توســعة دانــش در حــوزة 
ــداد  ــش تع ــتان و افزای ــک باس ــرق نزدی ــتانی ش ــای باس زبان ه
ــرن  ــة اول ق ــه نیم ــبت ب ــی نس ــة هخامنش ــای نویافت کتیبه ه
بیســتم، بایــد در نظــر داشــت کــه هــر پژوهــش نوینــی بــر روی 
ایــن کتیبه هــا می بایســت بــر اســاس ســنت کتیبه نــگاری 
ــث  ــرد و بح ــورت بپذی ــف ص ــان مختل ــد زب ــه چن ــی ب هخامنش
ــک  ــر ی ــز صــرف ب ــا تمرک ــه ب ــک کتیب ــای ی ــورد ویژگی ه در م
تحریــر )بطــور مثــال تحریــر فارســی باســتان( ابتــر خواهــد ماند.

ــا اهمیــت  ــی بســیار ب ــه ای کوچــک ول ــر کتیب ــرای بحــث بهت ب
ــم نمــود.  ــات میخــی را بررســی خواهی از نظــر تاریخچــة مطالع
نمونــة انتخــاب شــده کتیبــة ســه زبانــة داریــوش اول هخامنشــی 
ــخه از  ــه دو نس ــد ک )DPa: Darius Persepolis a( می باش
ــش  ــراز نق ــر ف ــر ب ــی کاخ تچ ــاالی درگاه ورودی جنوب ــر ب آن ب
ــور  ــک و دو(. همانط ــمارة ی ــر ش ــده اســت )تصاوی ــر ش ــاه نق ش
ــش  ــه در ش ــن کتیب ــت ای ــخص اس ــر مش ــن تصاوی ــه در ای ک
ســطر نوشــته شــده و ترتیــب قــرار گرفتــن نســخه های مختلــف 
نیــز متفــاوت اســت. در جنــاح شــرقی درگاه از چــپ بــه راســت 
بابلــی هخامنشــی، عیامــی هخامنشــی و فارســی باســتان نقــر 
ــت  ــه راس ــپ ب ــب از چ ــه ترتی ــی ب ــاح غرب ــده اند و در جن ش
فارســی باســتان، عیامــی هخامنشــی و بابلــی هخامنشــی قــرار 
گرفته انــد. دلیــل ایــن تفــاوت در محــل قــرار گرفتــن نســخه ها 
ــی و البتــه  ــر روی دو جنــاح درگاه جنوب موقعیــت نقــش شــاه ب
ــی  ــخة فارس ــرار دادن نس ــا در ق ــن کتیبه ه ــان ای ــاش طراح ت

ــر فــراز ســر شــاه در هــر دو جنــاح اســت.  باســتان ب

ــاوت در  ــه و تف ــن کتیب ــن ای ــه مت ــی ب ــه نگاه ــش از آنک پی
دارد  نکتــه ضــرورت  ایــن  ذکــر  بیاندازیــم  آن  نســخه های 
کــه کتیبــة مــورد بحــث بــه همــراه کتیبه هــای دیگــر در 
ــاط  ــا در نق ــاه خشیارش ــای کوت ــژه کتیبه ه ــید بوی تخت جمش
مختلــف کاخ موســوم بــه هدیــش بویــژه کتیبه هایــی کــه 
اکنــون بــا کــد XPe )Xerxes Persepolis e( می شناســیم، 
نقــش کلیــدی را در کشــف رمــز خــط فارســی باســتان توســط 
Georg Friedrich Grote� ــد  ــش گروتِفن ــورگ فریدری )گئ

ــرن نوزدهــم میــادی داشــته اند )در  ــن ق fend( در دهــة آغازی
ــد(.  ــد ش ــث خواه ــل بح ــه تفصی ــده ب ــورد در آین ــن م ای

ــن  ــه از ای ــخه و ترجم ــه نس ــر س ــن ه ــه مت ــی ب ــون نگاه اکن
ــر  ــدای ه ــم )در ترجمــه شــمارة ســطور در ابت ــه می اندازی کتیب

ــده اســت(: ــته ش ــا واژه نوش بخــش ی

نسخۀ فارسی باستان

1.	 d-a-r-y-v-u-š	:	x-š-a-y-ϑ-i-y	:	
2.	 v-z-r-k	:	x-š-a-y-ϑ-i-y	:	x-š-a-
3.	 y-ϑ-i-y-a-n-a-m	:	x-š-a-y-ϑ-i-y:	
4. d-h-y-u-n-a-m : vi-i-š-t-a-s-p-h-y-
5.	 	a	:	p-u-ҫ	:	h-x-a-m-n-i-š-i-y	:	h-
6. y : i-m-m : t-c-r-m : a-ku-u-n-u-š

ترجمه:

1داریــوش، 2شــاِه بــزرگ، شــاِه شــا3هان، شــاِه 4کشــورها، ۵فرزنــِد 

4ویشتاســپ، ۵هخامنشــی، ک۶ه ایــن تََچــر را ســاخت.

نسخۀ عیالمی هخامنشی

.1 -áš-ri ANAŠŠEŠID ši-u-am-ai-ir-adŠID

.2 an-ni-pi-ANAŠŠEŠID  ANAŠŠEŠID  ar-ri   
ŠID  ANAŠŠEŠID        
.3 -an-az-ab-ši-imŠID an-eb-ši-ú-a-ad
.4 -ka-ášŠID ab-šá-ad-ši-imŠID an-eb-šá
.5 4ak-ka ai-iš-un-nam-4ak-ka-ahŠID ir
.6 ad-šat-tu-uh mu-ar-az-zi-adŠA ih

ترجمه:

ــا  ــرزمین ها ب ــاِه 3س ــاهان، ش ــاِه ش ــزر2گ، ش ــاِه  ب ــوش، ش 1داری

ــر  ــن تََچ ــه ۶ای ــِد ویشتاســپ، ۵هخامنشــی ک ــوام، 4فرزن ــة اق هم
ــاخت. )َدزَره( را س

نسخۀ بابلی هخامنشی

.1 ú-LAG	LAGUL	šum-a-ai̭-ir-adm 

.2 RUK.RUK LAGUL  šemLAGUL LAGUL-
š e m

.3 ib-bag	un-áš-il	ir-aḫ-pan	áš

.4 ap-sa-at-šum A 

.5 iʾ-iš-ši-in-na-am-aḫ-am

.6 šu-up-i a-ag-a É áš

ترجمه:
ــرزمین های 3  ــاِه س ــاهان، ش ــاِه ش ــزرگ، 2ش ــاِه  ب ــوش، ش 1داری

دارای همــة زبان هــا، 4فرزنــِد ویشتاســپ، ۵هخامنشــی ۶کــه ایــن 
ســرا را ســاخت.
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نقــاط افتــراق دو بخــش از ایــن کتیبــه در ســه نســخه بــا رنــگ 
ــه کار  ــارت ب ــت، عب ــش نخس ــت. بخ ــده اس ــخص ش ــز مش قرم
ــتان  ــی باس ــه در فارس ــت ک ــزرگ« اس ــاِه ب ــس از »ش ــه پ رفت
ــورها« )xšāyaϑiya dahyunām(، در  ــاِه کش ــکل »ش ــه ش ب
ــا  ــه صــورت » شــاِه ســرزمین ها ب نســخة عیامــی هخامنشــی ب
همــة اقــوام « )Sunki daṷšbena mišbazanašbena( و 
ــرزمین های  ــاِه س ــکل »ش ــه ش ــی ب ــی هخامنش ــخة بابل در نس
 Šar matāti ša napḫari lišānu( »دارای همــة زبان هــا
ــورد  ــای م ــام بن ــش دوم، ن ــت. بخ ــده اس ــف ش gabbi( توصی
اشــارة کتیبــه اســت کــه در نســخه های فارســی باســتان و 
ــخة  ــر« )dazara/tačara( و در نس ــی »تَچ ــی هخامنش عیام
 )bītu( »به معنــای »ســرا، کاخ »É« بابلــی بــا واژه نــگار ســومری

نوشــته شــده اســت.
ــای  ــئلة فض ــه مس ــه )از جمل ــر چ ــراق ه ــاط افت ــن نق ــت ای عل
ــف(  ــگارش نســخه های مختل ــرای ن ــه ب ــورد اســتفاده در کتیب م
ــن  ــه در عی ــت ک ــن اس ــم ای ــث و مه ــورد بح ــة م ــد، نکت باش
ــود،  ــه ش ــات توج ــا و جزئی ــن تفاوت ه ــه ای ــد ب ــه بای ــی ک حال
xšāyaϑi� »بایــد در نظــر داشــت کــه عبــارت فارســی باســتان 

 sunki daṷšbena« عیامــی هخامنشــی ،»ya dahyunām
 šar matāti« هخامنشــی  بابلــی  و   »mišbazanašbena
ša napḫari lišānu gabbi« در عیــن اینکــه از نظــر 
ــک  ــال ی ــاوت هســتند، ســعی در انتق ــر متف ــا یکدیگ ــی ب معنای
ــی اشــتراک  ــد. ایــن تفــاوت در جزئیــات ول پیــام مشــترک دارن
در کلیــات از ویژگی هــای جالــب توجــه و کمتــر بحــث شــده در 

ــت. ــی اس ــی هخامنش ــات کتیبه شناس مطالع

منابع برای مطالعۀ بیشتر:
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Innsbruck, 24.-28. November 2008 (pp. 577– 634). 
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)Shahbazi, 1985, p. 10( تصویر شمارۀ یک-محل استقرار کتیبه های داریوش در درگاه جنوبی کاخ تچر

تصویر شمارۀ دو- کتیبه های سه زبانۀ داریوش در درگاه جنوبی کاخ تچر؛
)ibid, Plate 8a-b( یم به ترتیب از باال به پایین، جناح شرقی و جناح غربی درگاه
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باستان شــناس،  شاپور شــهبازی  علیرضــا  زنده یــاد 
باستان شناســی  متخصــص  و  نویســنده  تاریخ نــگار، 
ــهریور 1321 در  ــوم ش ــی در س ــران هخامنش دوران ای
ــهبازی از  ــم ش ــاج  ابراهی ــدرش ح ــد. پ ــیراز زاده ش ش
زمیــن داران و بــاغ داران معــروف شــیراز بــود کــه طبعــی 
شــاعرانه داشــت و شــهبازی از همــان ابتــدای کودکــی 
اشــعار حافــظ، ســعدی و فردوســی را از پــدر فــرا  گرفت. 
دورة دبســتان را در مکتــب قصرالدشــت شــیراز گذرانــد 
ــه در  ــت، ک ــتان حکم ــتان را در دبیرس و دوران دبیرس
آن زمــان مهــدی حمیدی شــیرازی، مدیــر آن بــود 
ــم،  ــن دیپل ــس از گرفت ــهبازی پ ــاند. ش ــان رس ــه پای ب
در رشــتة تاریــخ و جغرافیــا در دانشــگاه شــیراز ادامــة 
تحصیــل داد و در ســال 1347 بــا رتبــة نخســت مــدرک 
کارشناســی تاریــخ گرفــت، ســپس بــا اســتفاده از بورس 
شــاگرد اولــی بــرای ادامــة تحصیــل راهــی لنــدن شــد 
و در ســال 1349 در رشــتة باستان شناســی آســیای 
ــد  ــی ارش ــدرک کارشناس ــدن م ــگاه لن ــی از دانش غرب
ــران بازگشــت و در دانشــگاه  ــه ای گرفــت. پــس از آن ب
ــار  ــال 1349 ب ــت. در س ــس پرداخ ــه تدری ــیراز ب ش
دیگــر عــازم لنــدن شــد و در دانشــگاه لنــدن در مقطــع 
ــی  ــران هخامنش ــی ای ــتة باستان شناس ــرا، در رش دکت
بــه تحصیــل خــود ادامــه داد و در ســال 13۵2 مــدرک 
دکتــری خــود را دریافــت کــرد و در ســال 1983 دوره 
پســا دکتــری را در رشــتة تاریخ شناســی ایــران در 

ــد. دانشــگاه گوتینگــن گذران
شاپورشــهبازی بــه زبان هــای انگلیســی و آلمانــی   
ــا زبان هــای فرانســوی، یونانــی، عربــی  ــود و ب مســلط ب
ــران  ــای ای ــان زبان ه ــنایی داشــت و از می ــی آش و آرام
ــل  ــی کام ــتان چیرگ ــی باس ــان فارس ــه  زب ــتان ب باس

ــت. داش

به بهانه 25 تیرماه
سالروز درگذشت زنده یاد

علیرضا شاپور شهبازی

وی پــس از بازگشــت بــه ایــران، مــدت کوتاهــی   
)حــدود 8 مــاه( در ســال 13۵2 ریاســت بخــش تاریــخ 
مــوزة ملــی ایــران را بــر عهــده داشــت و در همــان زمان 
در دانشــگاه تهــران نیــز تاریــخ و تمــدن ایــران باســتان 
ــه شــیراز بازگشــت و در  آمــوزش میــداد. پــس از آن ب
ــه تدریــس پرداخــت. او در  مؤسســه آســیایی شــیراز ب
13۵3 بنــداد تحقیقــات هخامنشــی را بنیــاد نهــاد و تــا 
ــر تدریــس در مؤسســة آســیایی  ســال 13۵8 عــاوه ب
ــده داشــت. وی  ــر عه ــز ب ــداد را نی ــیراز، ریاســت بن ش
ــا،  ــاروارد، کلمبی ــران، ه ــگاه های ته ــن در دانش همچنی
گوتینگــن و اورگــن شــرقی، تاریــخ هنــر، تاریخ نــگاری، 
تاریــخ باســتان و تاریــخ خاورمیانــه تدریــس مــی کــرد.

ــه  ــی ازجمل ــز پژوهش ــی مراک ــا برخ ــهبازی ب ش  
دائرةالمعــارف بــزرگ اســامی و مرکــز نشــر دانشــگاهی 
ــاب و عضــو  ــک داشــت. او مشــاور، ارزی همــکاری نزدی
و  باستان شناســی  مجله هــای  نویســندگان  هیئــت 
ــال 1380  ــود. در س ــتان ب ــران باس ــة ای ــخ و نام تاری
)2001 میــادی( کــه »بنیــاد پژوهشــی پارســه ـ 
پاســارگاد« بنــا نهــاده شــد، شــهبازی بــه مقــام مشــاور 

ــد. ــده ش ــی آن برگزی ــی علم عال
فعال تریــن  از  شاپور شــهبازی  علیرضــا   
اســتادان در زمینــة تاریــخ پیــش  از  اســام ایــران بــود 
ــی،  ــای فارس ــه  زبان ه ــه ب ــن زمین ــاب در ای و 18 کت
انگلیســی، آلمانــی و فرانســوی و 180 مقالــه در زمینــة 
تاریــخ، فرهنــگ، هنــر و زبــان ایــران منتشــر کــرد کــه 
ــده  ــاپ ش ــکا چ ــنامة ایرانی ــا در دانش ــیاری از آن ه بس

ــت.  اس

 حمید رضا کرمی

مه
دنا

یا
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جهانــداری  و  زندگــی  او  کتاب هــای  از   
ــوش  ــداری داری ــر )شــیراز، 1349(، جهان کــوروش کبی
هخامنشــی  پژوهش هــای  )تهــران، 13۵0(،  بــزرگ 
 ،)13۵4 هخامنشــی،  تحقیقــات  بنــداد  )شــیراز: 
صفــة  در  باســتان  ایــران  تاریخــی   کتیبه هــای 
تخــت جمشــید  )لنــدن، 13۶4(، یــک پارســی: کــوروش 
جــوان )؟(، شــرح مصــور تخــت جمشــید  بــه زبان هــای 
ــی )شــیراز: بنــداد  فارســی، فرانســوی، انگلیســی، آلمان
ــش  ــور نق ــرح مص ــی، 13۵7(، ش ــات هخامنش تحقیق
ــی،  ــوی، انگلیس ــی، فرانس ــای فارس ــه زبان ه ــتم ب رس
هخامنشــی،  تحقیقــات  بنــداد  )شــیراز:  آلمانــی 
ــاد  ــران و لیکیــه )؟(، پاســارگاد )شــیراز، بنی 13۵7(، ای
ــا  ــوام هخامنشــی بن ــوش اق فارس شناســی، 1379(، نق
ــیر  ــه(، تفس ــید )ترجم ــت جمش ــای تخ ــر حجاری ه ب
تاریــخ طبــری؛ ساســانیان؛ فردوســی: زندگــی تحلیلــی 
می تــوان  را   )1370 هــاروارد،  دانشــگاه  )انتشــارات 
ــا  ــاب در دســت چــاپ از پارســه ت ــز کت ــرد و نی ــام ب ن
ــه دلیــل بیمــاری و  تخــت جمشــید  کــه شــوربختانه ب

ــد. ــام مان ــال 138۵ ناتم ــان در س ــت ایش درگذش

شــهبازی در 2۵ تیرمــاه 138۵ بــر اثــر بیمــاری   
در شــهر واشــنگتن درگذشــت. پیکــر او پــس از وفــات 
بــه ایــران آورده شــد و در حافظیــه بــه خــاک ســپرده 

شــد.

 

مه
دنا

یا
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فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۵/تابستان ۱۳۹۹

Details

Title: Stone relief showing a charioteer
Date Created: -599/-400
Physical Dimensions: Height: 55.00cm; Width: 77.00cm; Thickness: 10.50cm; Weight: 127.00kg 
(large fragment, weighed for G52, March 2007); Weight: 2.00kg (small fragment, weighed for G52, 
March 2007); Weight: 22.00kg (cast of heads, weighed for G52, March 2007)

External Link: British Museum collection online
Technique: carved
Subject: charioteer/chariot
Registration number: 1818,0509.2
Production place: Made in Persepolis
Place: Excavated/Findspot Apadana
Period/culture: Achaemenid
Material: limestone
Copyright: Photo: © Trustees of the British Museum
Authority: Ruler Darius I. Ruler Xerxes I
Acquisition: Donated by Aberdeen

نقش برجسته ارابه ران از جناح شرقی ضلع شمالی آپادانا- موزه بریتانیا
در ژوئیه 1811 توسط رابرت گوردون Robert Gordon که مأمور دیپلماتیک در ایران بود و

 به سرپرستی سر گور اوسلی Sir Gore Ouseley ، سفیر بریتانیا در ایران به موزه بریتانیا انتقال یافت.


