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حمید فدایی
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

ــون  ــه ای همچ ــی در محوط ــای تاریخ ــه ارزش ه ــر چ اگ
ــی  ــت بخش ــت هوی ــرط الزم جه ــاً ش ــید ذات ــت جمش تخ
بــه چنیــن مجموعــه بــا شــکوهی اســت امــا در طــول دهــه 
هــای گذشــته ارزش هــای مکمــل دیگــری کــه دربرگیرنــده 
مفاهیــم طبیعــی و منظــری اســت جهــت ایــن محوطــه و 
محوطــه هــای مشــابه مطــرح شــده اســت. منظــر فرهنگــی 
ــن  ــاختاری بی ــل س ــول تعام ــه و محص ــوان نتیج ــی ت را م
انســان و طبیعــت در بســتر تاریــخ دانســت کــه باعــث مــی 
ــه ارزش  ــادث و ب ــط ح ــازنده در محی ــی س ــردد تحوالت گ
ــا  ــل ب ــن تعام ــه ای ــا ک ــردد. از آنج ــزوده گ ــر اف ــای منظ ه
تعــادل و وحــدت انســان بــا محیــط پیرامونــی خــود همــراه 
ــه تعبیــری  اســت بــه وحــدت جغرافیایــی مــی انجامــد و ب
ــتری  ــخ بس ــت تاری ــا در خدم ــی جغرافی ــر فرهنگ در مناظ
ــه  ــبت ب ــا نس ــی م ــان بین ــبب جه ــن س ــردد. بدی ــی گ م
تاریــخ از مســایل صرفــاً قدمتــی بــه لــزوم تعامــالت ســازنده 
ــا تعامــالت  ــا ب بیــن انســان و محیــط بعنــوان واحــدی پوی
گســترده فــی مابیــن دگرگــون مــی شــود و بــه واقــع ارزش 
هــای ذاتــی و محیطــِی منبعــث از چنیــن رویــدادی اســت 

ــه فرهنــگ اســت. کــه ســازنده مقول

وقتــی منظــر فرهنگــی شــکل مــی گیــرد الجــرم صاحــب 
ــایی و  ــد شناس ــه نیازمن ــود ک ــی ش ــم م ــی ه ارزش های
حفاظــت هســتند. از جملــه مهمتریــن ایــن ارزش هــا، ارزش 
هــای ســنتی برخاســته از وحــدت انســان و طبیعــت بــوده 

ــی  ــتند. گاه ــی هس ــدت جغرافیای ــول وح ــود محص ــه خ ک
ــری،  ــای منظ ــطه ارزش ه ــه واس ــر ب ــی اث ــط پیرامون محی
ــردد.  ــی گ ــی م ــه تلق ــود مجموع ــر از خ ــا ارزش ت ــو ب عض
ــورد  ــدام م ــن ضــرورت دارد ارزش هــای محیطــی م بنابرای
شناســایی ارزشــیابی و حفاظــت قــرار گیرنــد؛ چــرا کــه اصِل 
ــه  ــل اینک ــت. تحلی ــی اس ــن ارزش های ــه چنی ــده ب ــر زن اث
کــدام مشــخصات بــه مــکان هویــت مــی بخشــند چارچوبــی 
مفهومــی فراهــم مــی ســازد و حفاظــت از یکپارچگــی 

ــی وابســته اســت.   ــه چنیــن چارچوب ــکان، ب ســاختارِی م

ــید در  ــت جمش ــی تخ ــی و زمان ــای مکان ــروزه ارزش ه ام
پهنــه دشــت مرودشــت کــه از مهمتریــن بســترهای زایشــی 
امپراتــوری هخامنشــی اســت، گســترده شــده اســت. تخــت 
جمشــید محصــول یکپارچگــی نظــام جغرافیایــی، تاریخــی، 
فرهنگــی و طبیعــی در چنیــن پهنــه ای اســت و پیوســتگی 
بیــن ارزش هــای گوناگــون را در بــر مــی گیــرد. لــذا 
ــن ارزش  ــداوم ای ــظ و ت ــردم در حف ــی مشــارکت م چگونگ
ــدر مســلم در مبحــث  ــراوان اســت. ق ــت ف ــز اهمی ــا حای ه
ــه  ــی ب ــع محل ــردن جوام ــک ک ــت، نزدی ــت حفاظ مدیری
میــراث و خــود آگاهــی ایشــان بــه ارزش هــای متقابــل مــی 
توانــد بســتر مشــارکت حفاظتــی را فراهــم ســازد. عــالوه بــر 
ــه منظــر فرهنگــی تخــت  ــت حفاظــت در پهن ــن، مدیری ای
جمشــید بــه جنبــه هــای بــا ارزش ملمــوس و یــا ناملمــوس 
طبیعــی و فرهنگــی از جملــه فنــون و ســاخت و ســاز بومــی، 
آداب و رســوم، آییــن هــا و مناســک مذهبــی و غیــره توجــه 

خواهــد داشــت.

درک چنیــن یکپارچگــی در پهنــه تاریخــی تخــت جمشــید 
ــی  ــط تاریخ ــا محی ــان ب ــه انس ــد رابط ــی توان ــا م ــه تنه ن
ــه  ــن رابط ــه چنی ــد بلک ــیم نمای ــتی ترس ــه درس ــود را ب خ
ــه  ــعه ب ــد توس ــت در فرآین ــادر اس ــروزه ق ــمندی ام ارزش
ــه  ــازه بخشــد. ب ــی ت ــگ و لعاب ــز رن ــه نی گردشــگری منطق
دلیــل پویایــی محیــط کــه بــه ذات و همــواره در حــال تغییر 
ــاًل محــدود  ــر را کام ــط اث ــد محی ــوان و نبای ــی ت اســت نم
ــی و  ــاط جغرافیای ــه ارتب ــن آنک ــذا ضم ــرد، ل ــد ک و منجم
ــا محیــط مــورد حفاظــت قــرار مــی گیــرد  فرهنگــی اثــر ب
ــرار گیــرد. در  ــز ق ــر در فرآینــد توســعه نی ضــرورت دارد اث
ــا دشــواری  ــردی ب عمــل موفقیــت در اجــرای چنیــن راهب
ــد  ــن نخواه ــت و ممک ــرو اس ــژه روب ــت وی ــراوان و ظراف ف
بــود جــز بــر بســتری از دانــش کــه خــود از شــناخت ارزش 
ــا  هــای منظــری تغذیــه خواهــد شــد. در غیــر اینصــورت ب
هجــوم ســاختارهای مــدرن امــروزی، انــدک انــدک مفاهیــم 
محیطــی و منظــری رنــگ خواهــد باخــت، پوشــش گیاهــی 
دشــت، توپوگرافــی و زیســت بــوم آن تغییــر خواهــد کــرد 
ــل درک خواهــد  ــن همــه مبهــم و غیرقاب ــن ای ــط بی و رواب
شــد. ایــن دگرگونــی مــی توانــد آثــار را بــه مفاهیمــی کاماًل 
ایســتا و بــا درون مایــه ای صرفــاً تاریخــی بــدل نمایــد و در 
ایــن میــان ارتبــاط و پیوســتگی اطالعاتــی آثــار بــا زمینــه و 

بســتر آن از دســت خواهــد رفــت.
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درگذشت »دیوید استروناخ« کاوشگر 
اسکاتلندی پاسارگاد

ــران  ــناس و ای ــتان ش ــتروناخ )1931 - 2020( باس ــد اس دیوی
ــه  ــن محوط ــابقه کاوش در چندی ــه س ــکاتلندی ک ــناس اس ش
ــم  ــداد هفت ــت، بام ــارگاد را داش ــه پاس ــران از جمل ــی ای تاریخ
تیرماه 1399 در ســن 89 ســالگی درگذشــت. اســتروناخ خدمات 
ــران کــرده اســت. وی  ــه باستان شناســی و فرهنــگ ای شــایانی ب
ــان  ــارگاد می ــی در پاس ــتان شناس ــای باس ــن کاوش ه مهمتری
ســال هــای 19۶1 تــا 19۶3 میــالدی را بــه نمایندگی از موسســه 
مطالعــات ایرانــی بریتانیــا انجــام داد. کتــاب او دربــاره پاســارگاد 
هنــوز در ردیــف کتاب هــای مرجــع قــرار دارد. اســتروناخ مــدرک 
کارشناســی ارشــد خــود را در ســال 19۵8 از دانشــگاه کمبریــج 
دریافــت کــرد و در دهه هــای ۶0 و 70 میــالدی مدیــر موسســه 
ــود. او در دهــه  90  ــی در تهــران ب بریتانیایــی پژوهش هــای ایران
ــش  ــن بخ ــای باستان شناســی در چندی ــه کاوش ه ــدام ب ــز اق نی
ــود و  ــی ب ــرد. وی اســتاد دانشــگاه برکل ــان رودان ک ــوا در می نین
ــترده ای  ــای گس ــا 13۵۶ کاوش ه ــای 134۶ ت ــال ه ــان س می
ــده ســی و  در تپــه نوشــیجان همــدان انجــام داد. اســتروناخ برن
نهمیــن مــدال انجمــن باستان شناســی آمریــکا و از نویســندگان 
انجــام داده در  بررســی های  او در  ایرانیــکا اســت.  دانشــنامه 

مالیــر اولیــن آتشــکده و اولیــن بنــای خشــتی دنیــا، یعنــی ارگ 
ــاد را  شناســایی  ــه دوره م ــوط ب ــر مرب باســتانی نوشــیجان مالی
ــای  ــو در پژوهش ه ــی ن ــد فصل ــدون تردی ــه ب ــرد ک و کاوش ک
ــدودی  ــا ح ــاد را ت ــای دوره م ــرد و ابهام ه ــا ک ــی ایف مادشناس
ــده  ــای انجام ش ــی از کاوش ه ــارگاد: گزارش ــرد. »پاس ــن ک روش
توســط موسســه مطالعــات ایرانــی بریتانیــا«، »شــکل گیری 
بــاغ ســلطنتی پاســارگاد و تأثیــر آن در باغ ســازی ایــران«، 
»پاســارگاد مرکــز جهــان«، و »نوشــیجان 1: بناهــای بــزرگ دوره 
مــاد«، »ســفال دوره مــاد نوشــیجان« و ترجمــه کتــاب »معمــاری 
تپــه نوشــیجان مالیــر« از جملــه پژوهش هــای مهــم او در زمینــه 

ــت.  ــی اس ــی و باستان شناس ایران شناس

روحش شاد و یادش گرامی
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نگاهی به پدیده وندالیسم:
محم��د ج��واد اوالد حس��ین، دانش��جوی دکت��رای زب��ان 
ه��ای باس��تانی و مدی��ر داخل��ی پای��گاه می��راث جهان��ی 

تخ��ت جمش��ید 

مشــکالت اجتماعــی پدیــده هــای تاریخــی و جهانــی انــد و بشــر 
ــاری  ــا و ناهنج ــیب ه ــه از آس ــخ همیش ــیب تاری ــراز و نش در ف
ــل و  ــتجوی عل ــواره در جس ــرده و هم ــج ب ــی رن ــای اجتماع ه
انگیــزه هــای ایــن مشــکالت بــوده تــا راههایــی بــرای رهائــی از 

آنهــا بیابــد.
شــکل، انــدازه و گســتردگی کجرویهــا و آســیب هــای اجتماعــی 
ــف و در بیــن اقشــار  ــدازه ای اســت کــه در جوامــع مختل ــه ان ب
و طبقــات مختلــف نگاهــی یکســان بــه آنهــا میســر نیســت. بــا 
ــن  ــه ای ــن ب ــی از پرداخت ــه ای ــروه و جامع ــج گ ــود هی ــن وج ای
مشــکالت اجتماعــی غفلــت نورزیــده و همــواره اندیشــه ورزان از 
جملــه روانشناســان اجتماعــی، جامعــه شناســان و حقوقدانــان و 
گرداننــدگان جامعــه در ایــن موضــوع بحــث و بررســی و اظهــار 

نظــر کــرده انــد.
ــواع آســیب هــای اجتماعــی »وندالیســم« یــا جنــون  یکــی از ان
تخریــب امــوال عمومــی اســت. کارشناســان و آســیب شناســان 
اجتماعــی وندالیســم را در زمــره انحرافــات و بزهکاری هــای 
ــد دســته بنــدی می کننــد و آن را عکــس العملــی  جوامــع جدی
خصمانــه و واکنشــی کینــه توزانــه نســبت بــه برخــی از فشــارها، 
تحلیــل  شکســت ها  و  اجحاف هــا  نامالیمــات،  تحمیــالت، 

می کننــد.

وندالیسم یا تخریب گری چیست ؟ 
وندالیســم، تخریــب کنتــرل نشــده اشــیاء و امــوال عمومــی اســت 
ــه  ــردی و اجتماعــی ب ــن ناهنجــاری هــای ف کــه از عجیــب تری
حســاب مــی آیــد و دالیــل مختلفــی بــرای آن عنــوان مــی شــود. 
وندالیســم را در زمــره انحرافــات و بزهــکاری هــای جوامــع نویــن 
دســته بنــدی مــی کننــد و آن را واکنشــی کینــه توزانــه نســبت 
ــا و  ــاف ه ــات، اجح ــالت، نامالیم ــارها، تحمی ــی از فش ــه برخ ب
ــر  شکســت هــا بررســی مــی کننــد. ناســازگاری هــای حاکــم ب
روابــط  فــرد و جامعــه، تضعیــف و فروپاشــی اقتــدار اخالقــی در 
تنظیــم روابــط بیــن افــراد، تزلــزل نهــاد هــای خانــواده و جامعــه 
ــال ارزش هــای اجتماعــی و فرهنگــی را اندیشــمندان از  در انتق

مهمتریــن دالیــل ایــن پدیــده مــی داننــد.
علل ظهور پدیده وندالیسم:

بررســی های روان شناســی و تربیتــی نشــان می دهــد وندالیســم 
ــود.  ــی می ش ــی ناش ــرایط محیط ــت و از ش ــابی اس ــا اکتس غالب
نوجوانــان و جوانــان متهمــان اصلــی ایــن نــوع رفتارهــای 
خرابکارانــه هســتند و وضعیــت اجتماعــی جوامــع نظیــر ســطح 
ــی،  ــای طبقات ــاوت ه ــتی، تف ــی و معیش ــات رفاه ــد، امکان درآم

ــد. ــدید می کن ــوع آن را تش ــرت و ... وق مهاج
علــل وقــوع وندالیســم مجموعــه ای پیچیــده از عوامــل فرهنگــی 
و اجتماعــی می باشــد کــه در جامعــه معضــل بیــکاری، پــر 
نشــدن اوقــات فراغــت و تخلیــه نشــدن هیجانــات روحــی 
مراکــز  و  رســانه ها  نقــش  آنهاســت.  مهم  تریــن  نوجوانــان، 
فرهنگــی و آموزشــی نظیــر دانشــگاه ها، مــدارس و ... درجامعــه 
پذیــری جوانــان وجلوگیــری از بــروز مشــکالتی نظیــر وندالیســم 
بسیارموثراســت. شــرایط فرهنگــی جامعــه نشــان می دهــد هــر 
ــگ  ــرای فرهن ــده اند و ب ــه کار ش ــت ب ــانه ها دس ــه رس ــا ک ج
ســازی بــه صــورت جــدی برنامه ریــزی و عمــل کرده انــد، 
نتایــج مطلوبــی حاصــل شــده اســت. اطالع رســانی دربــاره علــل، 
ــرورت  ــک ض ــم ی ــی وندالیس ــردی و اجتماع ــات ف ــج و تبع نتای
ــش  ــت افزای ــار داش ــوان انتظ ــود و می ت ــوب می ش ــدی محس ج
ــوزه  ــن ح ــیب ها در ای ــرات و آس ــش مخاط ــه کاه ــا ب آگاهی ه

ــد. بینجام
دسته بندی وندالیسم:

ــردی و گروهــی تقســیم مــی شــود.  ــه دو دســته ف وندالیســم ب
وندالیســم “گروهــی” بــا برنامــه و هدفــی مشــخص اجــرا 
می شــود، ماننــد آنچــه گــروه تروریســتی داعــش بــا آثــار 
تاریخــی و فرهنگــی ســوریه کــرد. امــا وندالیســم “فــردی” اغلــب 
ــی  ــم گروه ــه وندالیس ــدارد. اگرچ ــخصی ن ــدف مش ــه و ه برنام
بیشــتر و آشــکارتر یــا پررنــگ تــر جلــوه می کنــد، امــا درعمــل، 
ــخصی  ــم ش ــادی وندالیس ــی و اقتص ــان اجتماع ــیب های پنه آس
بســیار گســترده تــر و عمیــق تراســت. وندال هــا آســیب و تخریب 
ــای  ــان اعتراضــات و کمبوده ــرای بی ــی ب ــی را راه ــوال عموم ام
روحــی خــود مــی داننــد، مســیری که گســتره شــمول آن بســیار 
ــای  ــمه های گالری ه ــی ها و مجس ــب نقاش ــت و تخری ــیع اس وس
ــن  ــی، اماک ــای تاریخ ــا، بناه ــتانی در موزه ه ــار باس ــری، آث هن
عمومــی،  صندلی هــای  و  نیمکــت  مجســمه ها،  مذهبــی، 
ــا  ــا، پارک ه ــه و … در جنگل ه ــای ســبز، ســطل های زبال فضاه
ــوال  ــی، ام ــای خیابان ــای تلفن ه ــا و باجه ه ــن، چراغ ه و میادی
رســتوران ها و هتل هــا، صندلی هــای ســینما، متــرو، قطــار، 
ــار، آسانســورها،  ــای قط ــگاه ها، ریل ه ــا و ورزش ــوس، هواپیم اتوب

نمونه یادگارنویسی بر قله الوند همدان

ب
زتا

با
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ب
زتا

با

کتاب هــای کتابخانه هــای عمومــی، در و دیوارهــای شــهر، امــوال 
مدرســه، تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی، انبارهــا و اســتخرهای 
ــش  ــا و…، آت ــر بانک ه ــی، عاب ــویی های عموم ــی، دستش عموم
ــا  ــتن المپ ه ــی، شکس ــای عموم ــا و انباره ــروزی در جنگل ه اف
در گذرگاه هــای عمومــی  و پارک هــا، شکســتن شیشــه های 
ــوال  ــب ام ــدف تخری ــا ه ــذاری ب ــب گ ــه، بم ــای متروک خانه ه
عمومــی) و نــه آســیب های انســانی( و بســیاری مــوارد دیگــر را 

در بــر مــی گیــرد.
وندالیسم فرهنگی:

 تخریــب کنتــرل نشــده و آســیب زدن بــه اشــیاء و آثــار فرهنگی 
بــا ارزش کــه یــک ناهنجــاری اجتماعــی و فرهنگــی بــه شــمار 
مــی آیــد را »وندالیســم فرهنگــی« و فــردی کــه ایــن کار را انجام 
مــی دهــد در اصطــالح جامعــه شناســان »ونــدال فرهنگــی« یــا 
تخریــب گــر آثــار فرهنگــی مــی نامنــد کــه متاســفانه  تخریــب 
آثــار تاریخــی و فرهنگــی  از ســوی آنهــا دارای عــوارض و 

پیامدهــای مــادی و معنــوی بســیار اســت.
در وندالیســم فرهنگــی تخریــب آثــار تاریخــی و بــه ویــژه دیــوار 
ــوارد  ــایر م ــادگاری از س ــوان ی ــت عن ــتر تح ــه بیش ــی ک نویس
ــه  ــه ب ــدون توج ــراد ب ــود، اف ــی ش ــده م ــیار دی ــه بس ــتر ب بیش
ــه  ــدام ب ــی اق ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــت آث ــی و قدم ارزش فرهنگ
تخریــب خواســته یــا ناخواســته مــی نماینــد. یــادگاری نویســی 
از مصادیــق وندالیســم فــردی اســت کــه اغلــب بــدون برنامــه و 

هــدف انجــام مــی شــود.
بــه گفتــه اغلــب کارشناســان حــوزه میــراث فرهنگــی نوشــتن بر 
ــار و بناهــای فرهنگــی از جــدی تریــن عوامــل تخریــب  روی آث
ــر  ــر از ه ــد زودت ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــار تاریخ ــودی آث و ناب
ــد.  ــود کن ــی را ناب ــر ملت ــی ه ــای  فرهنگ ــرمایه ه ــدی س تهدی
ســرمایه هایــی کــه دیگــر بــه راحتــی قابــل بازگشــت نیســت و 
شــاید هــم هرگــز بازگشــتی بــرای آنهــا متصــور نباشــد. نوشــتن 
یــادگاري یــا هــر چیــز دیگــر بــر روي آثــار تاریخــي و فرهنگــی، 
معمــوال توســط افــرادي انجــام مــی شــود کــه اطــالع کافــي از 
اهمیــت آثــار تاریخــی و نقــش آنهــا در بنیــان فرهنگــی جامعــه 
ــی  ــار نم ــن آث ــظ ای ــزوم حف ــادی از ل ــز زی ــد و چی ــود ندارن خ

ــری  ــات بش ــخ حی ــول تاری ــي در ط ــه جاودانگ ــل ب ــد. می دانن
ــاي  ــه روی ــت ک ــي را یاف ــوان کس ــوده و نمي ت ــان ب ــراه انس هم
جاودانگــی و مانــدگاري نــام و نشــان خــود را نداشــته باشــد. امــا 
اضافــه کــردن هــر نوشــته اي کــه در اصــل اثــر تاریخــي تغییــر 
ــود،  ــر ش ــت اث ــر و ماهی ــر در ظاه ــب تغیی ــد و موج ــاد کن ایج

ــود. ــي مي ش ــرب تلق ــاري مخ رفت

برخــی بــدون شــناخت زیــان هــای مــادی و معنــوی رفتــار خود، 
ــی  ــي و فرهنگ ــار تاریخ ــب آث ــیب و تخری ــراد آس ــه ای ــدام ب اق
ــار  ــمندي آث ــالع از ارزش ــود اط ــا وج ــی ب ــا گروه ــد. ام مي کنن
ــه  ــاني ب ــیب  رس ــدد آس ــه، درص ــاري مغرضان ــا رفت ــی، ب تاریخ
ــن  ــه هــای ذوق و فرهنــگ بشــری هســتند، بنابرای ــن گنجین ای
حتمــا اقــدام گــروه دوم از ناهنجــاری هــای شــخصیتی و رفتــاری 
سرچشــمه مــی گیــرد. برخــی اندیشــمندان وندالیســم را از 
ــد  ــی دانن ــروزی م ــی بشــر ام ــای اجتماع ــن بیمــاری ه مهمتری
و سیســتم هــای مدیریــت اجتماعــی بــه دنبــال درمــان و جــرم 
انــگاری ایــن رفتــار پــر خطــر و تهدیــد کننــده اســاس فرهنــگ 
ــاده ۵۵8  ــاس م ــر اس ــز ب ــران نی ــتند. در ای ــود هس ــه خ جامع
ــی،  ــی - فرهنگ ــوال تاریخ ــب ام ــالمی تخری ــازات اس ــون مج قان
ــیب و  ــوع آس ــا ن ــرای آن متناســب ب ــده و ب ــرم محســوب ش ج
ــن  ــر ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــازات در نظ ــر مج ــب اث تخری
ــن،  ــه، اماک ــمتی از ابنی ــا قس ــام ی ــه تم ــس ب ــر ک ــاس »ه اس
محوطه هــا و مجموعه هــای فرهنگــی- تاریخــی یــا مذهبــی 
ــت رســیده اســت..... ــه ثب ــران ب ــی  ای ــار مل ــه در فهرســت آث ک

ــوط و  ــوازم و خط ــیا و ل ــات، اش ــات، تاسیس ــات، ملحق ــا تزئین ی
نقــوش منصــوب یــا موجــود در اماکــن مذکــور کــه  مســتقال نیــز 
ــی   ــا مذهبــی باشــد، خراب واجــد حیثیــت فرهنگــی- تاریخــی ی
وارد آورد، عــالوه بــر جبــران خســارات وارده، بــه حبــس از یــک 

ــود«.  ــوم می ش ــال محک ــی 10 س ال

راهکارهای مبارزه با وندالیسم:
 ممکــن اســت آســیب وارد شــده بــه یــک اثــر تاریخــي غیر قابــل 
جبــران باشــد، پــس نــگاه پیشــگیرانه و فرهنــگ ســازی و اگاهــی 

 ســر جــان مالکــوم ســفیر عالــی رتبــه بریتانیــا در دربــار ایــران کــه بــا فتحعلیشــاه معاهداتــی بســت و تاریــخ مهمــی دربــاره ایــران نوشــته اســت. او از جملــه 
اشــخاصی بــوده کــه نــام خــود را بــر کاخ دروازه همــه ملتهــا نوشــته اســت!
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ب
زتا

با

رســانی بــراي جلوگیــری از بــروز رفتارهــاي مخــرب اینچنینــی 
بایــد در اولویــت اقدامــات باشــد.

تخریــب ایــن آثــار بــه بهانــه یــادگاری نوشــتن، در واقــع زنــده 
ــای  ــه ردپ ــت بلک ــد نیس ــا بازدی ــفر ی ــک س ــرات ی ــردن خاط ک
شــومی اســت کــه نه تنهــا نســل کنونــی بلکــه نســل های 

ــرد. ــد ک ــاد نخواهن ــی ی ــه نیک ــز از آن ب ــدی نی بع
ــد در  ــدن می کنن ــی دی ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــه از آث ــرادی ک اف
واقــع متفاوتنــد. یــک دســته کســانی کــه بــا شــناخت کافــی از 
آثــار بازدیــد می کننــد و در طــول بازدیــد ضمــن احتــرام بــه اثــر 
تاریخــی تمــام تــالش خــود را بــرای خــودداری از هرگونه آســیب 
بــه آن بــه کار مــی گیرنــد لیکــن دســته دیگــر را افرادی تشــکیل 
مــی دهنــد کــه بــه صــورت بــی هــدف، گــذری و بــدون آگاهــی 
از ارزش هــای فرهنگــی اثــر از آن بازدیــد مــی کننــد و در اغلــب 
مــوارد چنیــن افــرادی هســتند کــه اگــر پیــش آیــد از تخریــب 
ــی  ــغ نم ــی دری ــکان فرهنگ ــه م ــیب ب ــردن آس ــری و وارد ک گ
ــدی  ــای عم ــر آســیب ه ــای اخی ــال ه ــد در س ــر چن ــد. ه کنن
بــه آثــار تاریخــی در قالــب کاوش هــای غیــر مجــاز در ســودای 
تحصیــل اشــیاء تاریخــی و تــب گنــج یابــی نتایــج مخربــی را بــه 
همــراه داشــته و در برخــی مــوارد یــک اثــر تاریخــی را بــه کلــی 
نابــود کــرده اســت. اینجاســت کــه لــزوم معرفــی آثــار تاریخــی و 
فرهنگــی بــه روش هــای گوناگــون و آمــوزش و آگاهــی رســانی 

عمومــی مــی توانــد نجــات بخــش باشــد. 
نقــش آمــوزش در جامعــه بــه روش هــای مختلــف بســیار 
مهــم اســت و البتــه آمــوزش از طریــق مراجــع آموزشــی ماننــد 
ــوزش  ــازی و آم ــگ س ــوال فرهن ــت و معم ــی نیس ــه کاف مدرس
اجتماعــی و همگانــی اســت کــه موثــر و درمانگــر اســت. البتــه 
ــوزش  ــواده و آم ــی خان ــی یعن ــاد اجتماع ــن نه ــش کوچکتری نق
توســط پــدر و مــادر را نبایــد فرامــوش کــرد. در واقــع در بیشــتر 
مــوارد عــدم آگاهــی افــراد حاصــل عــدم وجــود آگاهــی رســانی 

ــی اســت. ــوزش فرهنگــی کاف و آم
هــای  رشــته  دانشــجویان  دانشــگاهها،  اســاتید  معلمــان، 
فرهنگی،گــروه هــای مــردم نهــاد و... مــی تواننــد بهتریــن 
ــی و  ــار تاریخ ــت آث ــال اهمی ــرای انتق ــفیران ب ــوزگاران و س آم

ــر  ــا عــالوه ب ــه باشــند ت ــرای عمــوم جامع مضــرات وندالیســم ب
ــی در  ــک کارشــناس فرهنگ ــوان ی ــه عن ــالت خــود ب انجــام رس
جامعــه بــه حفاظــت از میــراث فرهنگــی بشــری کــه متعلــق بــه 

ــد. ــت بپردازن ــردم اس ــه م هم
نقــش رســانه هــا نیــز در ایــن راه بســیار حســاس و البته ســازنده 
اســت چــرا کــه در دنیــای کنونــی هیــچ ابــزاری بیشــتر و بهتــر از 
رســانه نمی توانــد بــر اطالع رســانی، آمــوزش و ســاخت چاچــوب 

ذهنــی و رفتــاری مخاطبــان موثر باشــد.
ــار  ــت از آث ــظ و صیان ــر در حف ــل موث ــن عوام ــی از مهمتری یک
تاریخــی افزایــش آگاهــی عمومــی نســبت بــه ارزش هــای 
معنــوی و نقــش آنهــا در شــکل گیــری شــخصیت فرهنگــی یــک 
ملــت اســت، لیکــن بــرای نیــل بــه ایــن منظــور تنهــا شــناخت 
علمــی از اثــر کافــی نیســت و نوعــی از شــناخت تقویــت کننــده 
عالقــه و دوســتی بــا آثــار تاریخــی- فرهنگــی نیــاز اســت کــه این 
شــناخت را رســانه هــا و نهــاد هــای فرهنگــی بــه عنــوان یــک 
عــزم ملــی از طریــق جامعــه پذیــری و درونــی کــردن آیین هــا، 
ــی و  ــنت های اجتماع ــا و س ــریفات، عادت ه ــوم، تش آداب و رس
ــی  ــا ملمــوس م ــی ملمــوس و ن ــراث فرهنگ ــی می ــه طــور کل ب

تواننــد بــه عمــوم جامعــه منتقــل کننــد.
 متولیــان فرهنــگ، رســانه هــا و گــروه هــای فرهنگی و دوســتدار 
آثــار تاریخــی بــه خصــوص نهــاد هــای  محلــی مــی تواننــد بــا 
بــه تصویــر کشــیدن چهــره ناخوشــایند آثــاری کــه مــورد هجمــه 
وندالهــا قــرار گرفتــه انــد و نتایــج منفــی آن بــر جامعــه ضمــن 
ــاد  ــه ایج ــی منطق ــراد بوم ــان در اف ــر مرتکب ــزاری ب ــر گ تاثی
ــکاری در حفاظــت  ــه هم ــب ب ــارا ترغی ــوده و آنه حساســیت نم

بیشــتر از ایــن اماکــن و آثــار نماینــد.
کالم آخــر اینکــه، در روزگاري کــه کمتــر شــاهد ســاخت 
ــا معمــاري منحصــر به فــرد و ارزشــمند و خلــق آثــار  بناهایــی ب
ــه  ــد توج ــر مي رس ــتیم، به نظ ــور هس ــی در کش ــر فرهنگ فاخ
ــود،  ــی موج ــي و فرهنگ ــار تاریخ ــت از آث ــت و حفاظ ــه صیان ب
ــر  ــده، ب ــل هاي آین ــال نس ــه در قب ــت ک ــه اي اس ــل وظیف حداق
دوش داریــم و کمتریــن کارکــرد مــا رســاندن ایــن امانــت هــای 

ــت. ــدگان اس ــه آین ــینیان ب ــمند پیش ارزش

ــاده نمونه دیگری از یادگارنویسی سیاح اروپایی ناشناس بر کاخ دروازه همه ملتها ــیر ج ــاد در مس ــوات آب ــل صل ــر روی پ ــده ب ــته ش ــای نوش ــادگاری ه ی
ــکاب ــه ت بیجــار ب
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اد
ید

رو

آغ��از مرم��ت درگاه ش��مال غرب��ی کاخ هدی��ش در تخ��ت 
جمشید

پــس از انجــام دقیــق مســتندنگاری و انجــام مطالعــات آســیب 
نــگاری، عملیــات مرمــت درگاه شــمال غربــی کاخ هدیــش 
توســط گــروه حفاظــت و مرمــت پایــگاه میــراث جهانــی تخــت 

ــاز شــد.  جمشــید آغ

مســتندنگاری ایــن درگاه بــه عنــوان بســتری بــرای تهیــه نقشــه 
ــا اســتفاده از عکاســی، تهیــه ابرنقطــه و  ــگاری ب هــای آســیب ن
ــال شــده  ــر تخــت دنب ــاً ایجــاد تصوی ــدل ســه بعــدی و نهایت م

اســت. 
ــگاری در ســال گذشــته،  ــه آســیب ن ــن در مراحــل اولی همچنی
آســیبهای اضطــراری بنــا مشــخص و در فرصــت مناســب 
ــی و  ــد کش ــی، بن ــات وصال ــامل اقدام ــراری ش ــت اضط حفاظ

ــد.  ــام ش ــق انج تزری
ــینه  ــر س ــا ب ــه خشایارش ــوب ب ــش، منس ــت: کاخ هدی ــی نوش پ
ســنگ و در جنــوب صفــه تخــت جمشــید ســاخته شــده اســت. 
ــاج  ــا ت ــا ب ــش خشایارش ــن کاخ، نق ــزرگ ای ــای ب ــر درگاهه ب
ــر  ــر چت ــه در زی ــود ک ــی ش ــده م ــره- دی ــدون کنگ ــاف- ب ص
ــران دار  ــا مگــس پ ــه دار و ی ــردار، حول شــاهی و پیشــاپیش چت

ــد. ــی آین ــرون م ــا ب ــد و ی ــی رون ــه درون م ب

مراس��م رونمای��ی از س��ردیس س��رباز پارس��ی اث��ر 
هنرمن��د مرودش��تی ب��ا حض��ور مدی��ران ارش��د پای��گاه 
می��راث جهان��ی تخ��ت جمش��ید و مس��ئولین اداره میراث 
فرهنگ��ی، گردش��گری و صنای��ع دس��تی مرودش��ت و 
همچنی��ن جمع��ی ازهنرمن��دان مط��رح صنای��ع دس��تی 
شهرس��تان در تاری��خ س��ه ش��نبه، 27 خ��رداد 1399 
در مح��ل س��الن تش��ریفات مجموع��ه می��راث جهان��ی 

تخ��ت جمش��ید برگ��زار گردی��د.
ــر  ــن اث ــق ای ــنگ و خال ــار س ــد حج ــی هنرمن ــان ابراهیم  پژم
ارزشــمند کــه آثــار بــی نظیــری بــر روی ســنگ حجــاری کــرده 

و آثــار ارزشــمندش ســال گذشــته در نمایشــگاه هــای تهــران و 
شــیراز توجــه همــگان را بــه خــود جلــب کــرده بــود، جدیدتریــن 
اثــر هنــری خــود را در مراســمی بــه همــت واحــد صنایــع دســتی 
اداره میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان 
ــالن  ــی تخــت جمشــید در س ــراث جهان ــگاه می مرودشــت و پای
ــی  ــی تخــت جمشــید رونمای ــراث جهان ــه می تشــریفات مجموع

کــرد.
ابراهیمــی هنرمنــد نوظهــور رشــته حجــاری ســنگ در مــورد این 
ــوه رحمــت نقــش  ــورد نظــر خــود را از ک ــت: ســنگ  م ــر گف اث
رجــب انتخــاب کــردم و بالــغ بــر300 ســاعت یعنــی حــدود یــک 
مــاه بــر روی آن  کار کــردم تــا بتوانــم ســردیس محافظیــن گارد 

پادشــاهی هخامنشــی را بــاز زنــده ســازی نمایــم.
ــی تخــت جمشــید  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی مدی ــد فدای  حمی
نیــز در ایــن مراســم ضمــن ابــراز خشــنودی از رونــد رو بــه رشــد 
ــد  ــت و تمجی ــتان  مرودش ــطح شهرس ــتی در س ــای دس هنره
ــگاه را از  ــت پای ــب حمای ــی، مرات ــان ابراهیم ــای پژم ــر زیب از اث

ــالم  نمــود.  ــدان اع هنرمن
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخت جمشــید در بخــش دیگری از 
ســخنان خــود برگــزاری کالس هــای آموزشــی صنایع دســتی در 
مجموعــه تخــت جمشــید و دعــوت از اســتادان مطــرح کشــوری 
ــی مناســب در  ــرار دادن فضای ــار ق ــن کالس هــا و در اختی در ای
ــع دســتی را در  ــدان صنای ــه هنرمن ــه تخــت جمشــید ب مجموع
قالــب کارگاه بــه منظــور ارائــه آثــار خــود بــه عالقــه منــدان، از 
جملــه مهمتریــن برنامــه هــای حمایتــی پایــگاه میــراث جهانــی 
تخــت جمشــید در رشــد صنایــع دســتی و حمایــت از هنرمنــدان 

آن دانســت.
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گوردخمه »آبشخور رستم« جانی دوباره گرفت

گوردخمــۀ نامــدار بــه »آبشــخور رســتم« در شــهر مرودشــت کــه 
ــر روی آن  ــگ ب ــا رن ــه و نابخــرد، ب ــراد فرومای ــدی پیــش اف چن
یــادگاری نویســی کــرده بودنــد، از ســوی مرمــت گــران پایــگاه 
میــراث جهانــی پارســه پاکســازی شــد و جانــی دوبــاره گرفــت.

ــید  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی مدی ــد فدای حمی
در اینبــاره گفت:گوردخمــه مذکــور درون قطعــه ســنگی بــزرگ 
ــت  ــه جه ــت و ب ــده اس ــاد ش ــی ایج ــاده ارتباط ــاورت ج در مج
جزئیــات حجــاری درب ورودی گوردخمــه حایــز اهمیــت فــراوان 
اســت. وی افــزود: متاســفانه در طــول ســالهای گذشــته یــادگاری 
نویســی و رنــگ پاشــی کــه از مصادیــق بــارز هنــر ســتیزی اســت 
باعــث آســیب بــه ارزش هــای تاریخــی و منظــری ایــن اثــر ثبــت 

ملــی شــده بــود.
ــای  ــه ماهه ــوط ب ــز مرب ــا نی ــگ پاشــی ه ــه از رن ــن مرحل آخری
گذشــته بــود. لــذا موضــوع پاکســازی رنــگ هــا در برنامــه واحــد 

حفاظــت و مرمــت پایــگاه قــرار گرفــت. 

در همیــن زمینــه شــهرام رهبــر مســئول کارگاه پاکســازی 
گوردخمــه آبشــخور رســتم افــزود : » کار پاکســازی گوردخمــۀ 
نامــدار بــه آبشــخور رســتم در حریــم میــراث جهانــی پارســه بــا 
همــکاری گــروه حفاظــت و مرمــت تخــت جمشــید انجــام شــد. 
عملیــات پــاک ســازی بــه همــراه یــک نفــر مرمــت گــر تجربــی 

ــرد«. انجــام شــد و پاکســازی حــدود ده روز زمــان ب

ــئول  ــه و مس ــی پارس ــراث جهان ــگاه می ــت پای ــناس مرم کارش
کارگاه پــاک ســازی گوردخمــۀ نامــدار بــه آبشــخور رســتم دربارۀ 
مــوادی کــه بــرای پاکســازی بــه کار بــرده شــده گفــت: » پــاک 
کــردن رنــگ بــه ویــژه اســپری رنــگ روی آثــار ســنگی تاریخــی 
کار بســیار دشــواری اســت. زیــرا بایــد مراقــب بــود مــواد مــورد 
اســتفاده روی ســطح ســنگ تاریخــی و منقــوش، اثــر نامطلــوب 
ــف  ــای ضعی ــا حــالل ه ــا ب ــگ ه ــذارد. از ســویی رن برجــای نگ
ــاک  ــرای پ ــم ب ــور بودی ــن روی مجب ــاک نمــی شــوند. از همی پ
ســازی از چندیــن مــواد اســتفاده کنیــم. از جملــه اســتون، تینــر 
و آب الــکل حــالل هایــی بودندکــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.

امــا گاهــی نیــز مجبــور بودیــم از مــواد رنــگ بــر اســتفاده کنیــم. 
ــی  ــژه آن های ــه وی ــی ب ــای تاریخ ــنگ ه ــول س ــور معم ــه ط ب
ــل آســیب رســان  ــل عوام ــه دلی ــاز هســتند ب ــط ب ــه در محی ک
محیطــی از جملــه کــج بــاران هــا دچــار آســیب هــای ســطحی 
هماننــد انحــالل در ســطح و ســوراخ ســوراخ شــدن مــی شــوند. 
ــل و  ــار ســنگی دارای خل ــه روی ســطح آث ــی ک ــویی، زمان از س
فــرج رنــگ پاشــیده مــی شــود، رنــگ دانــه هــا بــه همــراه مــواد 
چســباننده خــود موســوم بــه بســت بــه درون ســوراخ هــا رفتــه 

و گاه در بافــت ســنگ رخنــه مــی کنــد. 

شــهرام رهبــر افــزود : » بیــرون آوردن رنــگ از حفــره هــا کاری 
ــی از  ــه کم ــی ک ــا هنگام ــت. ام ــر اس ــام پذی ــی انج ــوار ول دش
ــرون آوردن آن  ــد بی ــی کن ــه م ــت ســنگ رخن ــگ، درون باف رن
امــکان پذیــر نیســت. هرچنــد کــه کار پــاک ســازی بــه خوبــی 
ــاک شــده مــدت  ــِگ پ و درســت انجــام شــود، در فرجــام رد رن
ــل تشــخیص  ــاد قاب ــه از دور زی ــد کــه البت هــا برجــای مــی مان

نیســت.

مــا بــرای پــاک ســازی بایــد مراقــب ســنگ تاریخــی نیــز باشــیم 
تــا در هنــگام تمیــزکاری ســنگ آســیب نبینــد و الیــۀ کهنگــی 
ــه هــر روی بایــد دقــت داشــت کــه  روی ســنگ پــاک نشــود. ب
مــواد مــورد اســتفاده در پاکســازی پــس از پایــان کار بــه گونــۀ 
ــا در  ــزه م ــن انگی ــه همی ــرون رود. ب ــل از ســطح ســنگ بی کام
پایــان هــر روز کاری ســطح ســنگ را شســت و شــو مــی دادیــم. 
ــان کار پــاک ســازی نیــز  ــی اســت کــه پــس از پای ایــن در حال

شســت و شــو بــه گونــۀ کامــل انجــام شــد«.

ــد در  ــی توان ــرد م ــک ف ــزود : » ی ــان اف ــر در پای ــهرام رهب ش
ــان  ــک یادم ــگ روی ی ــپری رن ــک اس ــا ی ــه ب ــد ثانی ــان چن زم
تاریخــی از خــود یــادگاری بــه جــای گــذارد و آن را خدشــه دار 
کنــد، ولــی پــاک کــردن آن صــرف نظــر از هزینــه هــای زیــاد، 
چندیــن روز زمــان مــی بــرد. از همیــن روی بهتــر اســت یادمــان 
ــی،  ــادگاری نویس ــا ی ــورمان را ب ــی کش ــی و فرهنگ ــای تاریخ ه

ــم. ــوده نکنی شعارنویســی و ... آل
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کتیبه ه��ای ش��اپور اول در مرودش��ت از خط��ر تخری��ب 
نج��ات یاف��ت

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخت جمشــید بــا اعــالم ایــن خبــر 
گفــت: کارگاه نجــات بخشــی کتیبه هــای شــاپور اول در حاجــی 
آبــاد نقــش رســتم واقــع در شهرســتان مرودشــت بــا موفقیــت به 

پایــان رســید و ایــن کتیبه هــا از خطــر تخریــب نجــات یافــت.

همــراه  بــه  آبــاد  حاجــی  غــار  افــزود:  فدایــی  حمیــد 
ــی  ــر تاریخ ــک اث ــط ی ــه فق ــود ن ــانی خ ــته های ساس سنگ نبش
ــط  ــا رواب ــی ب ــی طبیع ــر فرهنگ ــک منظ ــوان ی ــه عن ــه ب بلک
ــر،  ــر حاض ــا عص ــخ ت ــش از تاری ــی از ادوار پی ــده تاریخ پیچی
شــناخته مــی شــود. مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخت جمشــید 
در خصــوص برنامــه هــای حفاظــت و مرمــت پایــگاه بــرای ایــن 
ــار  ــای غ ــت از کتیبه ه ــه حفاظ ــرد: برنام ــان ک ــی بی ــر تاریخ اث
ــاد  ــی ایج ــای طبیع ــی ه ــره گ ــازی تی ــر پاکس ــاد ب ــی آب حاج
ــگ  ــن پاکســازی رن ــه و صخــره و همچنی شــده در ســطح کتیب
پاشــی و یادگارنویســی هــای انجــام شــده در طــول دهــه هــای 
ــی از  ــن بخش ــد، همچنی ــز ش ــر متمرک ــطح اث ــر س ــته ب گذش
ــود . ــر ب ــه اث ــاماندهی در عرص ــات س ــه اقدام ــوط ب ــه مرب برنام

ــزوم توجــه  ــات در باطــن، ل ــن اقدام ــه ای ــه داد: مجموع وی ادام
ــی و  ــترده فرهنگ ــر گس ــن منظ ــتر در ای ــزی بیش ــه ری و برنام
ــه  ــن پهن ــر از چنی ــن حفاظــت بهت ــادآور و همچنی طبیعــی را ی
منحصــر بــه فــردی را متذکــر می شــود. وی پایــان کارگاه نجــات 
بخشــی کتیبــه هــای شــاپور اول در حاجــی آبــاد نقــش رســتم 
را موفقیــت آمیــز دانســت و در ایــن بــاره گفــت: گــروه مجــرب 
ــه متشــکل از کارشناســان، اســتادکاران و  ــن برنام همــکار در ای

ــتان  ــت و باس ــت و مرم ــای حفاظ ــوزه ه ــی در ح ــای فن نیروه
شناســی بــه سرپرســتی مصطفــی رخشــنده خــو بودنــد کــه ایــن 
گــروه پیــش از ایــن نیــز تجربــه مطالعــه و حفاظــت و مرمــت را 

ــد. در محوطــه نقــش رســتم در کارنامــه خــود دارن

کارشــناس پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید و سرپرســت 
ایــن کارگاه نیــز در ادامــه مطــرح کــرد: حفاظــت از آثــار تاریخــی 
در عصــر حاضــر کــه بــا تاثیــر فزاینــده و مخــرب آلودگــی هــای 
زیســت محیطــی مواجــه هســتیم، یــک ضــرورت حیاتــی اســت، 
بنابرایــن حفاظــت و حراســت از ایــن آثــار، صیانــت از فرهنــگ و 
تمــدن مــا محســوب مــی شــود کــه از شــاخص تریــن ایــن آثــار، 
ــاد نقــش  ــار حاجــی آب ــای شــاپور اول ساســانی در غ ــه ه کتیب
رســتم مــی باشــد کــه کتیبــه هایــی بــا زبــان پهلــوی ساســانی و 
پارتــی را در خــود جــای داده اســت و در بــاب مضمــون آن نیــز، 
ــر  ــدر و جــدش را ذک ــوان خــود و پ ــام و عن ــدا ن شــاپور اول ابت
ــه میــان  ــدازی خــود ســخن ب ــاره تیران مــی کنــد و ســپس درب
مــی آورد و در انتهــا کتیبــه بــا جملــه دعایــی پایــان مــی گیــرد. 
ــه  ــزود: آســیب هــای گســترده ای ب مصطفــی رخشــنده خــو اف
ــر وارد  ــد اث ــر کالب ــانی ب ــی و انس ــل طبیع ــر عوام ــطه تاثی واس
ــه ایجــاد تیرگــی هــای  ــوان ب ــه مــی ت ــود کــه از جمل گشــته ب
ســطوح داخلــی غــار و کتیبــه هــا، وجــود رگــه هــای انحاللــی 
در پیشــانی غــار و حرکــت آب هــای ســطحی بــه ســمت کتیبــه 
هــا، اســتفاده از ایــن فضــا در ســال هــای متمــادی جهــت آغــل 
احشــام، یــادگاری نویســی بــا رنــگ هــای صنعتــی از دهــه هــای 
ــت نجــات بخشــی  ــذا جه ــرد، ل ــاره ک ــون و ... اش ــته تاکن گذش
ایــن کتیبــه هــای ارزشــمند، فعالیــت هــای حفاظتــی، مرمتــی و 
ســاماندهی در دســتور کار قــرار گرفــت و در طــول بیــش از یــک 
ــی، کار حفاظــت  ــکات فن ــا لحــاظ ن ــروه ب ــن گ ــت ای ــاه فعالی م
کتیبــه و ســاماندهی محیــط اثــر، بــه انجــام رســید. وی در پایــان 
گفــت: ســرفصل مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده نجــات بخشــی 
ــی  ــن محوطــه ارزشــمند تاریخــی شــامل پاکســازی تیرگ در ای
ــرل آب هــای ســطحی،  ــا، کنت ــه ه ــار و کتیب ــی غ فضــای داخل
ــواد  ــا م ــا ب ــه ه ــت کتیب ــی، مرم ــای صنعت ــگ ه ــازی رن پاکس
ــی حفاظــت و  ــت اصــول و مبان ــا رعای ــت ســنگ و ب ــن مرم نوی
ــح  ــی، تصحی ــوالت حیوان ــر از فض ــه اث ــازی عرص ــت، پاکس مرم
ــای  ــب تابلوه ــار و نص ــی ورودی غ ــس کش ــزی فن ــگ آمی و رن

راهنمــای اثــر بــوده اســت.

بعد از پاکسازی و مرمتقبل از پاکسازی و مرمت
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فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۴/بهار ۱۳۹۹

اد
ید

رو

عملیات انتقال 17 شیئ تاریخی مکشوفه از دشت مرودشت با هدف حفاظت و نمایش آثار سنگی موجود 
در مجموعه درگاههای کاخ ملکه، با همکاری گروه حفاظت و مرمت، باستان شناسی، دفتر فنی پایگاه، 

واحد تاسیسات و فن آوری اطالعات مجموعه میراث جهانی تخت جمشید 
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فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۴/بهار ۱۳۹۹

اد
ید

رو

از نب��وغ هخامنش��یان در  یافته ه��ای نوی��ن خب��ر 
نق��ش رس��تم دارد

ــر  آرامــگاه خشایارشــا در نقــش رســتم و تزئینــات ســنگی آن ب
اثــر عوامــل طبیعــی بــه ویــژه نفــوذ رطوبــت حاصــل از بارندگــی 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــده ب ــایش ش ــار فرس ــگاه دچ ــام آرام ــا در ب ه

ــای  ــزش آب در فض ــان ری ــی همچن ــس از بارندگ ــا پ ــا ماه ه ت
ــه  ــنگ های کربنات ــالل س ــود و انح ــی ش ــاهده م ــا مش آرامگاهه
تهدیــد جــدی در نمــای آرامــگاه و فضــای داخلــی آن محســوب 

مــی شــود.
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فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۴/بهار ۱۳۹۹

اد
ید

رو

ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی مدی ــد فدای ــر حمی دکت
جمشــید در زمینــه رفــع مشــکالت رطوبتــی آرامگاه خشایارشــا و 
صیانــت بهتــر از ایــن میــراث ارزشــمند افــزود: مطالعــه هندســی 
ــت  ــه جه ــزرای پای ــین اب ــوه حس ــاالی ک ــا در ب ــتگی ه شکس
ــی  ــب تدریج ــر در تخری ــی موث ــن شناس ــل زمی ــناخت عوام ش
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــتم ب ــش رس ــای نق ــوش آرامگاهه ــار و نق آث
ــکاری  ــا هم ــر ب ــال حاض ــه در ح ــناختی ک ــن ش ــه چنی ــر پای ب
ــای  ــوان روش ه ــی ت ــال انجــام اســت م دانشــگاه شــیراز در ح

ــود. ــنهاد نم ــت را پیش ــان و حفاظ درم
مصطفــی رخشــنده خــو مدیــر داخلــی مجموعــه نقــش رســتم 
ــک )GPR( در  ــات ژئوفیزی ــت: مطالع ــاره گف ــن ب ــز در همی نی
ــی  ــترک زمین شناس ــروه مش ــکاری گ ــا هم ــگاه ب ــدوده آرام مح
دانشــگاه شــیراز انجــام شــد کــه بــا شناســایی عــوارض مختلــف 
ــی  زمین شناســی و ژئومورفولوژیکــی طــی برداشــت هــای میدان

و پــردازش داده هــای حاصــل از روش هــای ژئوفیزیکــی، محــل 
ــایی  ــگاه شناس ــف آرام ــای مختل ــه بخش ه ــت ب ــوخ رطوب رس

ــد.  گردی
وی افــزود: بــا آغــاز فعالیت هــای اجرایــی واحــد حفاظــت و مرمت 
و پاکســازی درزه هــای واقــع بــر بــام آرامــگا خشایارشــا مــوادی 
ــای  ــت در رگه ه ــرل رطوب ــت کنت ــه جه ــری ک ــتقات قی از مش
انحاللــی توســط هخامنشــیان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود 

شناســایی گردیــد کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت. 
زمــان  در  انحاللــی  رگه هــای  داد  ادامــه  خــو  رخشــنده 
ــا  ــیان ب ــته اند و هخامنش ــود داش ــره وج ــیان در صخ هخامنش
ــرل  ــه کنت ــدام ب ــده اق ــر ش ــواد ذک ــا م ــل و ب ــیاری کام هوش
ــت روش  ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــگاه نموده ان ــراز آرام ــت از ف رطوب
ــاوت و  ــا متف ــت در آرامگاه ه ــرل رطوب ــت کنت ــیان جه هخامنش

ــود را دارد. ــاص خ ــیوه و روش خ ــگاه ش ــر آرام ه
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فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۴/بهار ۱۳۹۹

افش��ین ابراهیم��ی – مدی��ر پای��گاه می��راث جهان��ی 
پاس��ارگاد خب��ر داد:

معرف��ی برخ��ی از اقدام��ات انج��ام گرفت��ه در راس��تای 
س��اماندهی مجموع��ه پاس��ارگاد

 

تعوی��ض و نوس��ازی پوش��ش ه��ای حفاظت��ی درگاه ه��ای 
کاخ بارع��ام و نق��ش برجس��ته انس��ان بال��دار

ــای شــش  ــازی درگاه ه ــال از مســقف س ــار س ــا گذشــت چه ب
ــدار در مجموعــه  ــه کاخ بارعــام و نقــش برجســته انســان بال گان
میــراث جهانــی پاســارگاد بــا اســتفاده از نــوع خاصــی از برزنــت، 
ایــن پوشــش هــا بــه مــرور زمــان عمــال عملکــرد حفاظتــی خــود 
ــبی  ــره نامناس ــتن چه ــش گذاش ــه نمای ــا ب ــت داده، ب را از دس
ــد.  ــود آورده بودن ــه وج ــل ب ــادی در مح ــفتگی زی ــر، آش از اث
ــازی  ــب س ــاماندهی و مناس ــتای س ــور در راس ــن منظ ــه همی ب
ــه برچیــدن ایــن پوشــش  عناصــر مبلمانــی مجموعــه، نســبت ب
هــا و جایگزیــن کــردن آنهــا بــا ورق هــای پلــی کربنــات اقــدام 
ــاد  ــز در ابع ــی نی ــی، تغییرات ــن جابجای ــا ای ــان ب ــد. همزم گردی
ــه  ــا کمتریــن خدشــه ب و ارتفــاع پوشــش هــا صــورت گرفــت ت
ــت  ــردد. مقاوم ــر وارد گ ــیمای تاریخــی اث ــاری و س ــره معم چه
در برابــر عبــور امــواج یــو وی و تامیــن شــرایط بهینــه محیطــی 
)نــور، دمــا، ســایه( از ویژگــی هــای بــارز ایــن نمونــه از پوشــش 
هــا اســت. در مــورد نقــش برجســته انســان بالــدار البتــه مقــرر 
ــی،  ــروه ایتالیای ــکاری گ ــا هم ــک و ب ــده ای نزدی ــت در آین اس
ــیدی  ــای خورش ــل ه ــه پن ــی ب ــی کربنات ــی پل ــش حفاظت پوش
ــر و کاخ  ــردازی اث ــرای نورپ ــرق تولیــدی ب ــا از ب مجهــز گــردد ت

ــود. ــتفاده ش دروازه اس

پاکس��ازی مجموع��ه می��راث جهان��ی پاس��ارگاد از 
ه��رز علف ه��ای 

پاکســازی محوطــه میــراث جهانــی پاســارگاد از علف هــای هــرز 
طبــق روال هــر ســاله در حــال انجــام اســت. ایــن عملیــات بــرای 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــوزی و ب ــش س ــرات آت ــری از خط جلوگی
ــاری  ــای معم ــار و بقای ــه آث ــد متوج ــی توان ــه م ــیب هایی ک آس
گــردد، انجــام می گیــرد. علــف زنــی در محــدوده کاخ هــا و 
ــه  ــیبی ب ــا آس ــرد ت ــام می پذی ــتی انج ــه روش دس ــا ب آبراهه ه
بنا هــای تاریخــی وارد نشــود و در محوطــه بین کاخ هــا و محدوده 
ــن  ــل کمبای ــاورزی مث ــین های کش ــده، از ماش ــی ش ــس کش فن
ــد. امســال مســاحتی در  ــی آی ــه عمــل م ــور اســتفاده ب و تراکت
حــدود 80 هکتــار مــورد عملیــات پاکســازی قــرار گرفتــه اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه مطالعــه پوشــش گیاهــی مجموعــه بــه 
منظــور اتخــاذ تدابیــر حفاظتــی در خــور و پیشــگیرانه در قالــب 

طــرح پژوهشــی رســاله دکتــری در حــال انجــام اســت. 

 حین پاکسازی اطراف کاروانسرای پاسارگاد

بعد از پاکسازی اطراف کاروانسرای پاسارگاد

اد
ید

رو
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ادام��ه پ��روژه س��اماندهی صف��ه بن��ای ب��رج س��نگی 
مجموع��ه می��راث جهان��ی پاس��ارگاد 

ــنگی و  ــرج س ــه ب ــاری صف ــالن معم ــازی پ ــتای خواناس در راس
ــاماندهی  ــات س ــود، عملی ــای موج ــفتگی ه ــردن آش ــرف ک برط
ــتمل  ــارگاد مش ــی پاس ــراث جهان ــه می ــش از مجموع ــن بخ ای
بــر: مستندســازی، قطعــه یابــی و وصالــی در حــال انجــام اســت. 
ــکه  ــورت خش ــه دو ص ــنگی ب ــات س ــا و قطع ــوک ه ــی بل وصال
چیــن و یــا بــه روش پیــن گــذاری و اســتفاده از رزیــن انجــام می 
گیــرد. عملیــات ســاماندهی، بیشــتر در جبهــه شــمال غربــی بنــا 
متمرکــز شــده اســت کــه هــم نمــای اصلــی اثــر را شــامل مــی 
شــود و هــم شــرایط مهیاتــری را در اختیــار قــرار مــی دهــد. در 
جریــان عملیــات ســاماندهی کــه از خــرداد مــاه ســال گذشــته 
آغــاز گردیــده، شــواهد و اطالعــات جدیــدی از معمــاری بنــا بــه 

دســت آمــده اســت.

بهسازی حفاظ شیشه ای پیرامون آرامگاه کوروش

ــا گذشــت یــک دهــه از اجــرای حفــاظ شیشــه ای در اطــراف  ب
ــن  ــی پاســارگاد، ای آرامــگاه کــوروش در مجموعــه میــراث جهان
ــی  ــای فن ــی ه ــاره ای ویژگ ــورداری از پ ــم برخ ــازه علیرغ س
مطلــوب و رعایــت معیارهــای همســو و متناســب بــا ارزش هــای 
ــه  ــه ســبب فرســودگی شــدید و تغییــر شــکل پای ــر، لیکــن ب اث
چوبــی نگهدارنــده و همچنیــن شــناور بــودن آن بــر ســطح شــنی 
صفــه آرامــگاه کــه جــدا شــدن مــداوم قطعــات و شکســتن پــی 
ــاره  ــته، چ ــال داش ــه دنب ــکوریتی را ب ــای س ــه ه ــی شیش در پ
ــاظ  ــاخت حف ــد س ــری در رون ــح و بازنگ ــض مصال ــز تعوی ای ج
باقــی نگذاشــته اســت. بــه همیــن خاطــر طــرح بهســازی حفــاظ 
ــای  ــف ه ــردن ضع ــرف ک ــدف برط ــا ه ــگاه ب ــه ای آرام شیش
ــرا  ــتر، اخی ــتگی بیش ــر و آراس ــی بهت ــرد حفاظت ــود، عملک موج
ــات،  ــن عملی ــا ای ــان ب ــت. همزم ــده اس ــته ش ــرا گذاش ــه اج ب
مــرز حفــاظ تــا آرامــگاه از هــر چهــار طــرف، دو متــر بــه عقــب 
کشــیده مــی شــود و اینگونــه، محــدوده گســترده تــری )حــدود 
یــک و نیــم برابــر وســعت فعلــی(، در حلقــه اســتحفاظی حفــاظ 

ــد محصــور خواهــد شــد. جدی

اد
ید

رو
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پوشش اضطراری کاروانسرای مظفری
سید محمد حسینی و علیرضا هوشیار

ــای  ــار و بناه ــت از آث ــث حفاظ ــی در بح ــای حفاظت ــایبان ه س
تاریخــی راه حلــی موقــت، ســریع، ســاده، کــم هزینــه و برگشــت 
ــد  ــه ســرعت بنــا را از گزن ــاال هســتند کــه ب ــا کارایــی ب پذیــر ب
عوامــل طبیعــی و جــوی جهــت رســیدن بــه راهــکار حفاظتــی 
و مرمتــی اصولــی حفــظ مــی کننــد. هرچنــد بعضــا در صــورت 
اســتفاده از ســایبان هــا، آثــار تاریخــی تــا حــدی از نظــر منظــری 
تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد امــا در مواقــع اضطــرار ی اســتفاده از 
پوشــش هــا یــا ســایبان هــای حفاظتــی نتایــج رضایــت بخشــی 
بــه دنبــال دارد. کاروانســرای مظفــری یکــی از بناهــای بــه جــای 
ــزرگ  ــده از دوران آل مظفــر در نزدیکــی آرامــگاه کــوروش ب مان
اســت. بــرای ســاخت ایــن کاروانســرا بیشــتر از ســنگ کاخ هــای 

رنگ آمیزی لوله های داربست

مجموعــه پاســارگاد اســتفاده شــده و در برخــی قســمت هــا بــا 
ــی ســامی  ــان عل ــد. در زم ــم وصــل شــده ان ــه ه ــچ ب ــالت گ م
ریاســت بنــگاه علمــی و کاوشــگر تخــت جمشــید و رئیــس اداره 
باســتان شناســی فــارس، قســمتی از بنــای کاروانســرا تعمیــر و 
ــش  ــر بخ ــال حاض ــد. در ح ــاص داده ش ــی اختص ــر فن ــه دفت ب
ــت  ــدن و تح ــه مان ــل متروک ــه دلی ــا ب ــن بن ــادی از ای ــای زی ه
ــده  ــی ش ــب و فروریختگ ــار تخری ــی دچ ــل محیط ــر عوام تاثی
ــب بیشــتر  ــری از تخری ــرای جلوگی ــه همیــن منظــور ب اســت. ب
بنــا کــه گذشــته از اثــر، امنیــت بازدیدکننــدگان را نیــز به شــدت 
تهدیــد مــی کنــد عــالوه بــر ایجــاد حفــاظ در پیرامــون بنــا بــرای 
ممانعــت از ورود گردشــگران، اقــدام بــه ایجــاد پوشــش حفاظتــی 
موقــت بــر روی قســمتی از بنــا گردیــد تــا در زمــان مناســب، بــر 
اســاس طــرح حفاظتــی و مرمتــی موجــود، اقدامــات اساســی الزم 

انجــام گیــرد. 

اد
ید

رو
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 نصب لوله ها جهت زیر سازی سقف

استفاده از جرثقیل جهت باال گذاشتن صفحات ساندویچ پانل

نصب صفحات و اتمام کار

اد
ید

رو
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اد
ید

رو

پای��گاه می��راث جهان��ی تخ��ت جمش��ید ب��ا هم��کاری و 
مش��ارکت موسس��ه بنی��ان مطالع��ات امام��ی، اولی��ن دوره 
مس��ابقه نقاش��ی ب��رای ک��ودکان و نوجوان��ان زی��ر 15 
س��ال را در ش��رایط کرون��ا و تطیل��ی م��وزه ه��ا و مراک��ز 

می��راث فرهنگ��ی ب��ه ص��ورت مج��ازی برگ��زار ک��رد. 
ــید  ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی مدی ــد فدای حمی
ــروس  ــری وی ــه گی ــه هم ــت: اگرچ ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب

کرونــا منجــر بــه بســته شــدن دو محوطــه مهــم جهانــی تخــت 
ــا  ــد، ام ــه گردی ــک دوره دو ماه ــرای ی ــارگاد ب ــید و پاس جمش
ــگ  ــوزش و فرهن ــگاه آن در آم ــی و جای ــراث جهان ــوع می موض

ــت. ــر نیس ــل پذی ــری تعطی ــه ذات ام ــازی ب س
ــا برنامــه ریــزی انجــام شــده و همــکاری  وی افــزود: بنابرایــن ب
ــد  ــد پیون ــالش گردی ــی ت ــات امام ــان مطالع ــا بنی ــترک ب مش
ــب مســابقه  ــا ایــن دو محوطــه مهــم تاریخــی در قال کــودکان ب

ــردد. ــته گ ــر از گذش ــتحکم ت ــی مس نقاش
ــاره  ــز در اینب ــی نی ــات امام ــان مطالع ــر بنی ــی مدی ــز امام هرم
گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن مســابقه آشــنایی و ارتباط بیشــتر 
کــودکان و نوجوانــان بــا مجموعــه بناهــای میــراث جهانــی تخــت 
جمشــید و پاســارگاد بویــژه در ایــام تعطیــالت نــوروز بــود. چــرا 
کــه بــه دلیــل شــیوع گســترده بیمــاری کرونــا امــکان بازدیــد از 
ــود.  ــودکان میســر نب ــا و ک ــواده ه ــرای خان ــه ب ــن دو مجموع ای
وی ادامــه داد بــه تمامــی افــرادی کــه در ایــن مســابقه شــرکت 
نمودنــد و اصــل نقاشــی را بــه کتابخانــه پایــگاه میــراث جهانــی 
تخــت جمشــید ارســال کردنــد، جوایــزی نقــدی از طــرف پایــگاه 

پرداخــت گردیــد. 
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تع��دادی از تصاوی��ر گرفت��ه ش��ده از تخ��ت 
جمش��ید و پاس��ارگاد توس��ط وادا ش��ین ژاپنی در 
خالل س��فرش به ایران س��ال ه��ای 1929 – 1930

فرزانه گرامی

وادا ش��ین ک��ه نخس��تین عض��و موسس��ه هن��ری ب��ود، 
حمای��ت بنی��اد کیمای��کای را ب��رای مطالع��ه اروپ��ا ت��ا 
ش��رق، ش��وروی و خاورمیان��ه ب��ا ه��دف مطالع��ه هن��ر 
آس��یای ش��رقی از س��پتامبر 1929 ت��ا اردیبهش��ت 
س��ال بع��د دریاف��ت ک��رد. تمرک��ز ای��ن پ��روژه ب��ر روی 
پژوه��ش و تهی��ه فیل��م از ای��ران ب��ود ک��ه نتیج��ه کار ب��ه 
 Shin Wada,( منتش��ر ش��د "Iran Art Ruins" عن��وان
Shogakuin, 1945(. مجموع��ه ای��ن تصاوی��ر ک��ه در 
حی��ن ای��ن س��فر تهی��ه ش��ده، در س��ال 1983 توس��ط 
وادا ش��ین ب��ه موسس��ه تحقیق��ات مل��ی توکی��و ب��رای 
 Tokyo( National Research Instituteاش��یا فرهنگ��ی

for Cultural Properties( اه��دا م��ی گ��ردد.

زم��ان دقی��ق تصاوی��ر ه��ر منطق��ه ب��ه دلی��ل گ��م ش��دن 
س��وابق موج��ود نیس��ت، ام��ا ای��ن س��فر در ژانوی��ه 
س��ال 1975 از ته��ران ب��ه س��مت جن��وب آغ��از گردی��د. 
در ای��ن مس��یر از اصفه��ان، پاس��ارگاد، نق��ش رس��تم، 
تخ��ت جمش��ید، ش��یراز و غی��ره بازدید و عکاس��ی ش��د 

و از بن��در بوش��هر ب��ه س��مت ع��راق ادام��ه یاف��ت. وادا 
ش��ین در جای��ی نوش��ته اس��ت: "از آنج��ا ک��ه ب��ه نظ��ر 
م��ی رس��د از آن زم��ان تغیی��رات در ای��ن مناط��ق بس��یار 
چش��مگیر ب��وده اس��ت، امی��دوارم ک��ه ای��ن عک��س ه��ا 
ب��ه عن��وان اس��نادی ک��ه وضعی��ت واقع��ی ای��ن آث��ار و 
مناط��ق را در ح��دود س��ال 1930 نش��ان م��ی ده��د ب��رای 

تحقیق��ات در ای��ن جه��ت مفی��د باش��د."
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Photographer:Afshin Ariafar
Spring, Rainbow, Pasargadae /C.R



20

فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۴/بهار ۱۳۹۹

دار
دی

ک 
ش ی

زار
گ

پروفسور  شهریارعدل به تنهایی خود 
لشکری بود برای این خاک

31 خ��رداد 1394 س��الروز درگذش��ت م��ردی اس��ت 
ک��ه رد پ��ای او همیش��ه در می��راث فرهنگ��ی و 
تاری��خ ای��ران خواه��د مان��د. ثب��ت تخت جمش��ید، 
می��راث  فهرس��ت  در  نقش جه��ان  و  چغازنبی��ل 
بنیان گ��ذاری  ش��خصی،  س��رمایه   ب��ا  جهان��ی 
کمیت��ه آس��یای میان��ه در یونس��کو، س��امان دهی 
فیل��م خان��ه  کاخ  گلس��تان و.. از ان��دک کاره��ای 

م��ردی اس��ت ک��ه مرگ��ش 5 س��اله ش��د. 

ب��ه همی��ن مناس��بت بخ��ش گ��زارش ی��ک دی��دار 
ای��ن ش��ماره از فصلنام��ه خب��ری پارس��ه- پاس��ارگاد 
را ب��ه مطلب��ی از زب��ان زن��ده ی��اد ش��هریار ع��دل، 
فقی��د باس��تان شناس��ی ای��ران اختص��اص خواهی��م 
داد ک��ه در آن داس��تان ثب��ت تخ��ت جمش��ید، 
نق��ش جه��ان و چغازنبی��ل در یونس��کو را بازگ��و 

م��ی کنن��د.  

19 نوامبــر 1972 یعنــی 38 ســال پیــش میثــاق محافظــت 
از میــراث فرهنگــی و طبیعــی جهــان بــه تصویــب مجمــع 
عمومــی یونســکو رســید. پنــج ســال بعــد نخســتین جلســه 
بیــن الدولــی آن از تاریــخ 27 ژوئــن تــا اول ژوئیــه 1977 در 
پاریــس تشــکیل شــد. آقــای فیــروز باقــرزاده کــه ریاســت 
ــه  ــت ب ــده داش ــر عه ــران را ب ــی ای ــتان شناس ــز باس مرک
ریاســت آن جلســه انتخــاب شــد. انتخــاب آقــای باقــرزاده به 
ایــن ســمت بــه علــت نقــش فعــال ایــران در ســطح جهانــی 
ــد  ــود. ســال بع ــرزاده ب ــای باق ــه شــخصیت خــود آق و البت
دومیــن جلســه کمیتــه از ۵ تــا 8 ســپتامبر 1978)13۵7( 
در واشــنگتن تشــکیل شــد. بــاز آقــای باقــرزاده در آن 
ــن  ــرای اولی ــی ب ــر جهان ــتند و 12 اث ــرکت داش ــه ش جلس
ــل  ــد مث ــی بودن ــتر طبیع ــه بیش ــید ک ــت رس ــه ثب ــار ب ب
پــارک یــل اســتون در آمریــکا و جزایــر گاالپاکــوس از آثــار 
فرهنگــی مرکــز شــهر کراکــف در لهســتان و کلیســای آخــن 
در آلمــان کــه در ایــن دوره ثبــت شــدند. چــد مــاه بعــد در 
ــران انقــالب شــد  ــه 1979 در ای بهمــن 13۵7 یعنــی فوری
ــم مقامــی وزارت فرهنــگ  ــه قائ ــد ب ــز ورجاون و دکتــر پروی
و هنــر منصــوب شــد. در ســال ۵8 قــرار شــد یــک هیــات 
ــت اهلل  ــر آی ــرزاده، باق ــای باق ــا حضــور آق ــران ب از ســوی ای
زاده شــیرازی و مــن بــرای شــرکت و دفــاع از پرونــده هــای 
ــل و  ــورات چغازنبی ــید، زیگ ــت جمش ــب از تخ ــران مرک ای
ــر  ــر مص ــهر االحص ــه ش ــان ب ــان اصفه ــش جه ــدان نق می

برونــد.

ــید  ــران رس ــه ای ــه مراجــع عالی ــه ای ب ــان نام ــن می  در ای
کــه ثبــت آثــار ایــران در فهرســت جهانــی بهانــه ای اســت 
بــرای فعالیــت هــای ضــد انقــالب. ایــن نامــه را پنــج تــن از 
اعضــای مرکــز باســتان شناســی ایــران امضــا کــرده بودنــد. 
ــای آن  ــری از امض ــی کوث ــای یحی ــد آق ــاء مانن ــه اعض بقی
خــودداری کردنــد. معهــذا نامــه کار خــودش را کــرد. چــون 
وزارت فرهنــگ و هنــر کــه موقعیــت ضعیفــی داشــت، عقــب 
ــار  ــیرازی کن ــت اهلل ش ــرزاده و آی ــای باق ــرد. آق ــینی ک نش
ــه ویــژه تخــت  ــار ب رفتنــد. از آن جایــی کــه ثبــت ایــن آث
جمشــید در آن زمــان حیاتــی بــود بــه کمــک تنــی چنــد از 
بلنــد پایــگان انقــالب، مــن بــا معرفــی دولــت انقالبــی ایــران 
ولــی بــه هزینــه شــخصی بــه مصــر رفتــم. ایــن ســه اثــر بــه 
ثبــت رســید. امــا ایــن رفتــار زشــت اثــر بــدی گذاشــت بــه 
طــوری کــه تــا بیســت ســال بعــد کســی بــه دنبــال ثبــت 

آثــار ایــران نرفــت. 

ــدان  ــید، می ــت جمش ــر تخ ــه اث ــت س ــم در ثب ــه مه نکت
نقــش جهــان و زیگــورات چغازنبیــل در ایــن بــود کــه تهیــه 
ــه صــورت امــروزی نبــود. االن ایــن  ــده در آن زمــان ب پرون
پرونــده هــا ماننــد پرونــده کلیســاها بســیار مشــکل اســت 
ــی کــه  ــد مــی رســد. در حال ــن جل ــه چندی و هــر کــدام ب
ــه  ــت صفح ــس هش ــا عک ــان ب ــش جه ــدان نق ــده می پرون
بــود. البتــه ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه بــا توجــه 
بــه اینکــه ایــران از پایــه گــذاران ثبــت آثــار تاریخــی بــود 
و نخســتین رئیــس ایــن اجــالس یــک ایرانــی بــود، کمتــر 

توانســت از آن بهــره ببــرد.
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ــی  ــراث جهان ــه می ــکیل کمیت ــی تش ــای ابتدای ــال ه در س
ــراث  ــد جــزء می ــدون تردی ــاری کــه مطــرح مــی شــد ب آث
ــه  ــرام ثالث ــا اه ــده م ــه پرون ــا س ــان ب ــود. همزم ــی ب جهان
ــده  ــان پرون ــع آن زم ــید. در واق ــت رس ــه ثب ــز ب ــر نی مص
هایــی مطــرح مــی شــد کــه کســی جــرات نمــی کــرد آن را 

ــود ثبــت مــی شــد.  ــک ورق ب ــر ی ــی اگ ــد. حت رد کن

ــه همــت آقــای جلیــل گلشــن در زمــان  در ســال 1382 ب
ریاســت آقــای مهنــدس بهشــتی در ســازمان میــراث 
فرهنگــی مســاله ثبــت آثــار تاریخــی بــار دیگــر مطــرح و از 
ســر گرفتــه شــد و همچنــان تــا امــروز پیگیــری مــی شــود. 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ــایی رئی ــای مش ــروز آق ام
ــادی و  ــت آب ــدس دول ــمی و مهن ــه هاش ــای ط ــور، آق کش
ــی  ــری م ــائل را پیگی ــک مس ــادم زاده از نزدی ــدس خ مهن
ــم  ــد و خان ــکاری دارن ــان هم ــن همچن ــای گلش ــد. آق کنن

ــی. ــیرین روحان ش

بــه عنــوان پایــان کالم ایــن موضــوع را بایــد عنــوان کنم که 
فکــر نکنیــد نخســتین ســود ثبــت آثــار بــه تخــت جمشــید 
رســید. خیــر! اصفهــان نخســتین بهــره را بــرد. چــون ادامــه 
ــه  ــه عــراق ب ــه دنبــال حمل ــود کــه ب ــع ایــن چنیــن ب وقای
ایــران و بمبــاران شــهرها اصفهــان نیــز مــورد تجــاوز قــرار 
گرفــت و یــک موشــک عراقــی بــه مســجد جامــع اصفهــان 
ــرو  ــای آن ف ــتون ه ــاق و س ــی از ط ــرد و بخش ــت ک اصاب
ریخــت. امــروزه اینهــا مرمــت شــده و اگــر کســی ندانــد کــه 
ــای  ــا آق کجاســت پیدایــش نمــی کنــد. در همــان زمــان ب
ســورن ملکیــان کــه در آن زمــان از بزرگتریــن دانشــمندان 
ــد  ــه هرال ــای روزنام ــس ه ــتون نوی ــناس و از س ــران ش ای
ــه  ــس ب ــا عک ــاوز را ب ــن تج ــود، ای ــنال ب ــون اینترنش تریب
صفحــه اول روزنامــه بردیــم. ایــن خبــر غوغــا کــرد. پــس از 
آن هــم البتــه بــه دلیــل جانبــازی ایرانیــان و حرکــت هایــی 

ــه  ــژه تجــاوز ب ــه وی ماننــد ایــن حرکــت هــا آن تجاوزهــا ب
شــهرهای تاریخــی بــه پایــان رســید.

االن ثبــت جهانــی آثــار بــا توجــه بــه حساســیت مــردم بــه 
ایــن موضــوع بــه صــورت یــک مســاله ملــی در آمــده اســت. 
تصــور مــی شــود کــه اگــر یــک پرونــده مــردود شــود بــه 
حیثیــت ملــی ایــران لطمــه مــی خــورد. ایــن دیــد درســت 
نیســت. بــه ایــن دلیــل کــه پرونــده کشــورهایی کــه قــدرت 
هــای جهانــی اقتصــاد هســتند تــا بــه حــال بســیار رد شــده، 
حــال اینکــه تــا بــه حــال پرونــده ای از مــا رد نشــده اســت. 
امــا باالخــره روزی ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. بایــد بــه ایــن 
امــر کامــال توجــه شــود کــه رد شــدن پرونــده بــر دو نــوع 
اســت؛ یکــی زمانــی اســت کــه یونســکو یــا مرکــز میــراث 
ــده شــما  ــه پرون ــد ک ــی کن ــالم م ــه کشــوری اع ــی ب جهان
نقــص فنــی دارد و نتوانســتید یــک پرونــده کامــل را تهیــه 
کنیــد. ایــن بســیار بــد اســت کــه یــک کشــور قــادر نیســت 
ــی آمــاده کنــد.  ــه صــورت مطلــوب جهان ــده را ب یــک پرون
ایــن اتفــاق بــرای نــوروز و پرونــده کلیســاها افتــاد. ایــن کار 
ــت دوم  ــا حال ــردود نیســت. ام ــا م ــدازد ام ــی ان ــب م را عق
ایــن اســت کــه زمانــی در کمیتــه یــک اثــر ثبــت می شــود، 
هیــات داوری بیــن المللــی آن پرونــده را رد مــی کنــد. آن 
زمانــی اســت کــه کمیتــه میــراث جهانــی تصمیــم گرفتــه 
یــک پرونــده را رد کنــد. ایــن موضــوع پیــش مــی آیــد مانند 
شــرکت یــک فیلــم در فســتیوال کــن یــا اســکار اســت؛ یک 
عــده داور تصمیــم مــی گیرنــد جایــزه بدهنــد یــا خیــر. در 
کمیتــه میــراث جهانــی هــم ایــن چنیــن اســت. ایــن یــک 

قضــاوت اســت، ربطــی بــه حیثیــت کشــورها نــدارد. 
منبع: 

بخارا، خرداد و شهریور 1386، شماره 62
یادش گرامی و روانش به مینو آرام باد.
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کوه یعقوب، اثری اسالمی یا هخامنشی؟ 
کرم��ی  حمیدرض��ا  و  کردش��ولی  زارع��ی  فره��اد 
پاس��ارگاد جهان��ی  می��راث  پای��گاه  کارشناس��ان 

در فاصلــه 1100 متــری شــمال محوطــه پاســارگاد، تپــه ســنگی 
ــتای  ــان روس ــا در می ــطح دری ــر از س ــدای  2100 مت ــه بلن ب
ــم  ــک و نی ــدود ی ــوه ح ــن ک ــرار دارد. ای ــو ق ــوردی و دهن ابوال
کیلومتــر طــول )شــرقی- غربــی( و 870 متــر عــرض )شــمالی- 
ــر  ــوه پی ــام ک ــارگاد بن ــی پاس ــان اهال ــه در می ــی( دارد ک جنوب
یعقــوب معــروف شــده اســت. اگــر در دشــت پاســارگاد از روی 
ــه  ــا عارض ــوه تنه ــن ک ــم، ای ــراف را بنگری ــت اط ــل تخ ــه ت صف
طبیعــی اســت کــه دارای پوشــش نســبتا نیمــه متراکــم از 
ــی(  ــرا کوه ــوم )اف ــادام و کیک ــی(، ب ــه )پســته کوه ــان بن درخت
ــنگی  ــه س ــن تپ ــت. ای ــز اس ــک و تانِگ ــای ِخِوش ــه ه و درختچ
بــه دلیــل قرارگیــری در میانــه دشــت پاســارگاد همــواره مــورد 
ــته  ــی از ادوار گذش ــتقرارهای مختلف ــت و  اس ــوده اس ــه ب توج
)هخامنشــی، فــرا هخامنشــی، ساســانی و دوره اســالمی )قــرون 
میانــه و متاخــر اســالمی( بــر بلنــدا و پیرامــون آن ایجــاد شــده 

اســت. 

ــاال  ــی )احتم ــتقراری از دوران تاریخ ــوه، اس ــن ک ــدای ای ــر بلن ب
ــا  ــت ب ــاری اس ــازه معم ــه س ــده ک ــایی ش ــی( شناس هخامنش
ــه  ــی ک ــنگ آهک ــس س ــفید از جن ــنگی س ــوک س ــدادی  بل تع
ــازه  ــت. س ــده اس ــتفاده ش ــارگاد اس ــای پاس ــه آن در بناه نمون
ــدا دارد و  ــر بلن ــک مت ــم حــدود ی ــن ه ــاری از ســطح زمی معم
ــم  ــار ه ــن در کن ــکه چی ــورت خش ــه ص ــفید ب ــای س ــوک ه بل

ــه  ــک ب ــک کوچ ــک اتاق ــه ی ــبیه ب ــی ش ــده و فضای ــده ش چی
درازای 2متــر )شــمال شــرقی ـ جنــوب غربــی( و پهنــای یــک و 
نیــم متــر )جنــوب شــرقی ـ شــمال غربــی( بــا عمــق یــک متــر 
را ایجــاد کــرده اســت. متاســفانه ایــن ســاختار معمــاری توســط 
حفــاران غیرمجــاز و تخریــب کننــدگان آثــار تاریخــی ـ فرهنگــی 
مــورد تخریــب و آســیب قــرار گرفتــه اســت و بلوکهــای ســنگی 
ــن  از جــای خــود جابجــا شــده اســت. زمــان ســاخت دقیــق ای
ــا توجــه  ــا ب ــال مشــخص نیســت، ام ــری آن کام ســاختار و کارب
بــه بلــوک هــا )از لحــاظ تــراش و جنــس( و وجــود تعــداد کمــی 
ــی  ــا در دوره هخامنش ــن بن ــت ای ــن اس ــاخص ممک ــفال ش س

ســاخته شــده باشــد.

آنچــه هــم اکنــون موجــب اهمیــت ایــن تپــه ســنگی شــده اســت 
اعتقــاد و بــاوری اســت کــه مــردم منطقــه بــه ایــن اثــر طبیعــی 
ــاز  ــارگاد در آغ ــی پاس ــوروز اهال ــتانه ن ــد. در آس و تاریخــی دارن
ــت  ــا طبیع ــو را ب ــد و ســال ن ــی رون ــوه م ــن ک ــه ای ــو ب ســال ن
در ایــن مــکان آغــاز مــی کننــد. بــه بــاور مــردم ایــن کــوه بــه 
عنــوان قدمــگاه حضــرت یعقــوب شــناخته مــی شــود و هرســاله 
ــر  ــوعا ب ــورا و تاس ــزاداری عاش ــم ع ــرم مراس ــای مح در ماهه
بلنــدای ایــن کــوه بــه ویــژه از ســوی اهالــی روســتای ابوالــوردی 
ــی  ــن مردم ــش آن بی ــذری و پخ ــن ن ــردد. پخت ــی گ ــزار م برگ
ــاز  ــذر و نی ــاالی کــوه مــی آینــد و نیــز ن ــه ب ــن روز ب کــه در ای

بقایای ساختار معماری کوه یعقوب
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بــرای فرزنــد دار شــدن و برکــت مــال و ســرمایه از مــوارد دیگــر 
ــب  ــدس موج ــاور و تق ــن ب ــت. همی ــل اس ــردم مح ــادی م اعتق
ــت و  ــورد حفاظ ــوب م ــوه یعق ــان ک ــان و گیاه ــا درخت ــده ت ش
مراقبــت مــردم منطقــه قــرار گیــرد. در بــاور مــردم نبایــد هیــچ 
شــاخه و برگــی از درختــان چیــده شــود و بــه خانــه آورده شــود 
ــادام  ــه و ب ــان بن ــوه درخت ــوان از می ــی ت ــوه م ــا در محــل ک ام
کوهــی اســتفاده کــرد و جهــت تهیــه خــوراک و چــای از چــوب 

ــا کــرد.  درختــان آتشــی برپ

ــا  ــر م ــالمی ب ــی در دوره اس ــم های ــن مراس ــام چنی ــابقه انج س
معلــوم نیســت و مشــخص نیســت از چــه زمانــی ایــن کــوه بنــام 
پیــر یعقــوب معــروف شــده اســت ولــی در بررســی های ســطحی 
پیرامــون ایــن کــوه مقــدس، قطعــه ســفالهای لعابــدار بــا لعــاب 
ســبز و آبــی شــاخص دوره اســالمی متاخــر بدســت آمــده اســت.

بــه دلیــل اهمیــت ایــن کــوه و جایــگاه آن نــزد اهالــی پاســارگاد، 
ایــن اثــر در تاریــخ 9 اردیبهشــت 1382 بــا شــماره ثبــت 8490 

ــت رســید.  ــه ثب ــی ایران ب ــار مل ــوان یکــی از آث به عن

نمایی از کوه یعقوب در دشت پاسارگاد، دید از جنوب غرب

برپایی مراسم عاشورا بر بلندای کوه یعقوب
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          اعظم )اولدوز( روستایی؛ مسئول صنایع دستی

صنای��ع دس��تی نم��د مال��ی یک��ی از که��ن تری��ن ش��یوه 
ه��ای فراه��م س��ازی زیران��داز اس��ت ک��ه ت��ا کن��ون 

ش��ناخته ش��ده اس��ت.

نَـَمـــد نوعــی بافتــه ســنتی زیرانــدازی اســت کــه از پشــم تولیــد 
می شــود و در لغــت بــه معنــای پارچــه ای کلفــت اســت کــه از 
پشــم مالیــده مــی ســازند. نمــد ســاده تریــن نــوع کــف پــوش 
اســت و ســاخت آن احتیــاج بــه دســتگاه خاصــی نــدارد. در نمــد 
مالــی از خاصیــت طبیعــی پشــم کــه عبــارت از در هــم پیچیــده 
ــی  ــت و فشــار اســت اســتفاده م ــر رطوب ــاف آن در اث شــدن الی
شــود. احتمــال دارد کــه اولیــن بــار بافندگانــی کــه الیاف پشــمی 
خــود را شســته و بــرای گرفتــن رطوبــت آن بــا چوبدســتی ضربــه 
هایــی بــه پشــم مــی زده انــد، موفــق بــه کشــف ایــن خصوصیــت 
پشــم و در نتیجــه موفــق بــه بــه وجــود آوردن صنعــت نمدمالــی 

شــده باشــند. 

نمــد در آســیا بــه  ویــژه در ایــران از زمان هــای قدیــم بــه عنــوان 
ــه کار می رفتــه و در شــرایطی  ــداز ب لبــاس، کاله، خیمــه و زیران
ــران  ــه و ســاخت نمــد در ای ســخت تولیــد می شــده اســت. تهی
همچنــان بــه  صــورت ســنتی صــورت می گیــرد و هنرمنــد 
ــگار و دســتان توانمنــد و هنرمندانــه خــود  ــا نقــش و ن ایرانــی ب
ــران، در هــر منطقــه  ــازه ای می بخشــد. نمدهــای ای ــدان روح ت ب
ــا شــکل های  از ایــن ســرزمین، رازی ســر بــه مهــر دارنــد کــه ب
تجریــدی و نمادیــن و رنگ هــای برگرفتــه از طبیعــت، بخشــی از 

ــد.  ــا را تشــکیل می دهن ــه م فرهنــگ هنرهــای عامیان
ــی  ــر کهــن ب ــن هن ــز در گذشــته از ای شهرســتان مرودشــت نی
بهــره نبــوده و اســتادکارانی را در ایــن صنعــت دســتی بــه خــود 
ــل  ــر و حاص ــا ذوق و هن ــه ب ــه آمیخت ــی ک ــت. صنعت ــده اس دی
تــالش مردمانــی بــوده اســت کــه تمــام عشــق خــود را در خلــق 
ــی و  ــار از زیبای ــا سرش ــاده، ام ــگاه اول س ــد در ن ــر چن ــری ه اث
ــد  ــی را تولی ــد و محصول ــه ان ــه کار گرفت ــه ســودمند ب صــد البت
کــرده انــد کــه در ســاخت و پرداخــت و ارائــه، همگــی از نیــروی 

طبیعــت بهــره گرفتــه اســت. 

ــل  ــه دلی ــون( ب ــی اکن ــته )و حت ــتان مرودشــت در گذش شهرس
ــی و  ــرای زندگــی ایالت ــوای مســاعد ب ــم مناســب و آب و ه اقلی
ــه، یکــی  ــی از علوف ــع و چراگاه هــای غن عشــایری و وجــود مرات
از کانــون هــای ییــالق و قشــالق بــوده اســت. همیــن امــر و رواج 
دامپــروری گوســفندی یکــی از عواملــی بــود کــه مردمــان کــوچ 
نشــین و یکجــا نشــین دشــت مرودشــت را بــه هــم مرتبــط مــی 
ــن دو  ــه ای ــی ک ــتد محصوالت ــروش و داد و س ــد و ف ــرد. خری ک
قشــر بــا یکدیگــر داشــتند، ملزومــات زندگــی طرفیــن را فراهــم 
مــی ســاخت. یکــی از ایــن داد و ســتد هــا، خریــد پشــم هــای 
ــه منظــور اســتفاده  ــه ب گوســفندی روســتاییان از عشــایر منطق
و بهــره منــدی در تولیــد زیــر انــداز بــود. روســتاییان بــا خریــد 
پشــم و تبدیــل آن بــه نوعــی زیرانــداز بــه نــام نمــد، بــه ســادگی، 
یــک چرخــه اقتصــادی را رقــم زده بودنــد کــه ســود دو جانبــه 

ای را بــرای طرفیــن فراهــم کــرده بــود. 

از جملــه خاســتگاه تولیــد نمــد در دشــت مرودشــت، مــی تــوان 
ــژه در  ــه وی ــی ب ــرد. نمــد مال ــاد اشــاره ک ــح آب ــه روســتای فت ب
ــن  ــب در ای ــتی غال ــع دس ــای صنای ــته ه ــی از رش ــته یک گذش
ــن، گام در  ــر که ــن هن ــوربختانه ای ــه ش ــت ک ــوده اس ــتا ب روس
مســیر فراموشــی نهــاده اســت. شــاید دیگــر کمتــر کســی را مــی 
تــوان پیــدا نمــود کــه عالقــه ای بــرای آموختــن و یــا ادامــه ایــن 

حرفــه داشــته باشــد.

ــورد  ــن م ــه ای ــوان ب ــه مــی ت ــن حرف ــل رکــود ای ــه دالی از جمل
ــم، عشــایری کــه کــوچ  اشــاره کــرد کــه؛ مشــتری نمــد از قدی
ــد امــا در حــال حاضــر اکثــر ایــن عشــایر  ــد بودن مــی کــرده ان
ثابــت شــده انــد و بــه همیــن دلیــل مشــتری نمــد کــم و تولیــد 

ــاده اســت. ــق افت آن از رون

همچنیــن تولیــد نمــد بــه شــیوه ســنتی بــه دلیــل طاقــت فرســا 
بــودن و اینکــه فراینــدی مســتمر و یــدی را مــی طلبــد؛ دیگــر 
ــن  ــاده تری ــه س ــا ب ــه انجــام کاره ــه ب ــروزی ک ــوان ام ــرای ج ب
ــده و  ــت، ای ــرده اس ــادت ک ــرژی ع ــن ان ــرف کمتری ــیوه و ص ش

ــرای درآمــد زایــی نیســت.  ــی ب حرفــه مطلوب

نمدمالی، هنری کهن اما فراموش شده
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ــه  ــه هاســت ک ــن حرف ــی تری ــی از قدیم ــی یک ــد مال شــغل نم
اکنــون تنهــا فقــط نامــی از آن باقــی مانــده اســت. اگــر گذارتــان 
ــاد  افتــاد، »حــاج  ــه شهرســتان مرودشــت و روســتای فتــح آب ب
امــان الــه زارعــی« جــزء معدودتریــن افــرادی اســت کــه در حــال 
ــر  ــک و محق ــت و در کارگاه کوچ ــتان مرودش ــر در شهرس حاض
خــود، مشــغول بــه نمدمالــی اســت. وی معتقــد اســت:  اگرچــه 
در ایــن اوضــاع و احــوال اقتصــادی تأمیــن مخــارج زندگــی بــرای 
امثــال مــا کــه بــه همچیــن حرفــه هایی مشــغول هســتیم بســیار 
ــت  ــه برک ــتم و ب ــی هس ــغل خود راض ــی از ش ــده ول ــخت ش س
ــال  ــک نمدم ــان دارم. او ی ــال ایم ــد متع ــانی خداون و روزی رس
قدیمــی اســت بــا نیــم قــرن تجربــه، تــالش و زحمــت و مشــقت 
همــراه بــا عشــق؛ از دوران کودکــی کار خــود را کنــار پــدر آغــاز 

کــرده و مــی گویــد: مــن بــه ایــن شــغل »خــو« گرفتــه ام.

از »اســتاد امــان« خواســتم کــه برایمــان نمــد مالــی را در یکــی 
ــا همــان گویــش روان و راحــت  ــه  توضیــح دهــد و او ب دو جمل
ــن،  ــد روی زمی ــم گفــت: پشــم را مــی گذارن خــود اینطــور برای
ــم  ــه پش ــن ب ــو روی زمی ــار زان ــت، چه ــه مش ــدش ب ــی کوبن م
ــوند  ــی ش ــی م ــم یک ــا ه ــم  ب ــای پش ــد، تاره ــی آورن ــار م فش
ــدا یکــی  ــه از ابت ــم، انگارک ــن ه ــه ت ــد ب ــی پیچن ــا م ، پشــم ه

ــد.  بودن

و مــن بــا الهــام از آن جمــالت، فرآینــد تولیــد نمــد را بــا دیــدن 
کارگاه کوچــک و ســاده اســتاد امــان اینگونــه دیــدم:

نمــد را نمــی بافنــد، بلکــه بــا ایجــاد فشــار و رطوبــت و حــرارت، 
موجــب درهم رفتــن الیــاف پشــمی می شــوند. دو خاصیــت 
جعدیابــی و پوســته ای شــدن پشــم امــکان تولیــد نمــد را فراهــم 
ــا  ــر را ب ــورد نظ ــش م ــدا نق ــد، ابت ــه نم ــرای تهی ــد. ب می کنن
ــاس طراحــی می کننــد.  پشــم های رنگــی روی یــک پارچــه کرب
ــرار  ســپس پشــم حالجــی شــده را روی تمــام ســطح پارچــه ق
می دهنــد و پارچــه کربــاس را می پیچنــد. بــا ریختــن آب 
ــود.  ــد می ش ــد تولی ــداوم کار، نم ــردن م ــر آن و فش ــوش ب ج
ــی موســیقیایی و خــاص  ــا نجوای ــدای کار ب ــه از ابت ــدی ک فرآین
همــراه اســت و بــرای نظــم بخشــیدن بــه کار هماهنــگ، زمزمــه 

مــی شــود.

منابع:                            

https://seemorgh.com/culture/traditional-arts/139697-139697
http://www.bandpay.ir
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تاریخچه بیماریهای عفونی و باکتریایی شایع در ایران

گردآوری: مهرناز بردبار

ــت و درد از  ــر و زحم ــع ش ــدد دف ــی در ص ــه آدم از روزی ک
ــردی  ــاال ف ــد و احتم ــروع ش ــب ش ــخ ط ــد، تاری ــود برآم خ
کــه توانســته درد را از خــود و یــا دیگــری دفــع کنــد، اولیــن 
طبیــب بشــر بــوده اســت. ایرانیــان باســتان هــر چنــد بیمــاری 
و درمــان را امــری مــاوراء الطبیــه تلقــی مــی کردنــد تــالش 
بــرای دســتیابی بــه تندرســتی را اقدامــی دینــی و پرهیزگارانــه 
ــی  ــای دین ــوزه ه ــا و آم ــه ه ــه توصی ــتنند، بلک ــی پنداش م
ایرانیــان دربــاره بیمــاری هــا و چگونگــی نگــرش و مقابلــه بــا 
ــوده  ــر تجربیــات و آموختــه هــای آنهــا ب آنهــا نیــز مبتنــی ب
اســت. در آییــن مزدیســنا نیالــودن عناصــر اربعــه آتــش، آب، 
ــودن  ــه طــوری کــه نیال ــوده اســت؛ ب هــوا و خــاک مقــدس ب
ــی  ــا( حکم ــاری ه ــل از بیم ــون و کثافات)حاص ــه خ ــا ب آنه
ــی  ــه آدم ــر اینک ــالو ب ــردن آن ع ــت نک ــود و رعای ــی ب مذهب
را ناپــاک مــی ســاخت، مجازاتــی وخیــم نیــز در پــی داشــته 
اســت. همچنیــن در کتــاب هــای دینــی مزدیســنا آمــده کــه 
اثــر الشــه دفــن شــده تــا پنجــاه ســال در زمیــن باقــی مــی 
مانــد. از آنچــه گفتــه شــد، بــه نظــر مــی رســد ایرانیــان قدیــم 
ــاری  ــروز بیم ــبب ب ــه س ــرگ زا ک ــناخته و م ــی ناش ــه عامل ب
ــه  ــه تجرب ــد و ب و فســاد الشــه مــی شــود، اعتقــاد  داشــته ان
معلــوم شــده اثــر عفونــت ممکــن اســت حتــی تــا پنجــاه ســال 
باقــی بمانــد کــه بــه تعبیــر امــروز مــی تــوان آن را ناشــی از 
اســپورباکتری هــا دانســت، یــا در جایــی دیگــر از اهــورا مــزدا 
ســئوال مــی شــود کــه مــرگ آورتریــن کــردار مردمــان کــدام 
ــش را  ــوی خوی ــد)) کســی کــه م اســت؟ در پاســخ مــی گوی
شــانه زنــد و یــا بتراشــد یــا ناخــن هــای خــود را بگیــرد، مــوی 
و ناخــن جــدا شــده از تــن خــود را ده هــا قــدم از آب و آتش و 
برســم دورتــر نبــرد((؛ زیــرا آنهــا همچــون الشــه مــردار باعــث 
انتشــار آلودگــی مــی شــوند، کــه ایــن موضــوع را مــی تــوان به 
ســرایت بیمــاری هایــی همچــون کچلــی ناشــی از قــارچ هــا و 
یــا میکــروب هــای زیــر ناخــن نســبت داد کــه منبــع بســیاری 

ــاری زا اســت. در عصــر هخامنشــیان و  ــای بیم ــری ه از باکت
اشــکانیان معتقــد بودنــد کــه آب را بایــد جوشــاند تــا ســبب از 
میــان رفتــن مــواد بیمــاری زا شــود و همچنیــن معتقــد بودنــد 
ــی شــود  ــوارا م ــد گ ــرم کنن ــا گ ــدری ســرد و ی ــر آب را ق اگ
ــد  ــره ای بریزن ــا نق ــرق و ی ــرف مف ــه آن را در ظ ــا چنانچ و ی
ــی از وجــود  ــم ناآگاه ــی رغ ــی رود. عل ــن م ســمیت آن از بی
میکروارگانیســم هــا در آب، ایــن تجربــه نشــان مــی دهــد کــه 
ایرانیــان در اعصــار گذشــته بــه وجــود اجرامــی ناشــناخته کــه 
مــی توانــد باعــث ســمیت آب شــود، آگاهــی داشــته انــد و یــا 
ســرد و گــرم کــردن آب مــا را بــه یــاد روش پاستوریزاســیون 
ــی  ــی م ــواد لبن ــاری زا از م ــای بیم ــری ه ــرای زدودن باکت ب
ــنگین  ــزات س ــم فل ــی دانی ــه م ــور ک ــان ط ــا هم ــدازد و ی ان
ــره،  ــا نق ــع اســت و ی ــاژی از مــس و قل ــر مفــرق کــه آلی نظی
از عناصــر شــیمیایی ضــد میکروبــی اســت کــه امــروزه بــرای 
ــردن میکــروب هــا مصــارف فراوانــی در بهداشــت و  از بیــن ب

ضدعفونــی کننــده هــا دارد. 

ــه  ــی ب ــاری عفون ــک بیم ــی ی ــخ طبیع ــی تاری ــن زمان بنابرای
ــای  ــه ه ــس زمین ــه پ ــه ب ــت ک ــف اس ــل تعری ــادگی قاب س
تاریخــی آن طــی قــرن هــا بــا هــدف توصیــف بالینــی توجــه 
ــی از  ــواهد کاف ــا و ش ــف ه ــن توصی ــر چنی ــب ذک ــود. اغل ش
بیمــاری بــرای دوره هــای زمانــی طوالنــی زمینــه ســاز 
ــی  ــاری عفون ــببی آن بیم ــل س ــایی عام ــازی و شناس جداس
ــای  ــکده ه ــر در دانش ــال حاض ــفانه در ح ــت. متاس ــوده اس ب
پزشــکی و نیــز در کتــاب هــای مرجــع کمتــر دربــاره تاریخچه 
و ســرآغاز بیمــاری هــای عفونــی و واگیــر صحبــت مــی شــود؛ 
ــر پزشــکان، حتــی آنهــا کــه در ســطوح  ــه طــوری کــه اکث ب
ــن  ــاره تاریخچــه ای ــد، درب ــی کنن ــق م ــس و تحقی ــاال تدری ب
ــا آن  ــد و ی ــی ندارن ــالع چندان ــا اط ــران ی ــا در ای ــاری ه بیم
را جــزء حاشــیه هــای بحــث هــای خــود قلمــداد مــی کننــد 
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ــرای رفــع  ــکات ســرگرم کننــده و ب ــه صــورت ن کــه گاهــی ب
ــی کــه مطالعــه  خســتگی کالس تدریــس مــی شــود. در حال
ــا، ســل، جــذام  تاریخچــه بیمــاری هــای عفونــی همچــون وب
و طاعــون نشــان مــی دهــد چگونــه ناکارآمــدی حــکام وقــت، 
ــتارهای  ــث کش ــی باع ــل عموم ــا و جه ــتان آنه ــل زیردس تعل
گســترده ای مــی شــد، کشــتارهایی کــه حتــی باعــث رکــود 
ــی  ــران م ــی ای ــدار مل ــف اقت ــی تجــارت و تضعی ــازار، تعطیل ب

شــده اســت.

و  و ضدعفونــی  هــا  بیمــاری  از  پیشــگیری  موضــع  امــا 
ــه  ــوذی ب ــات م ــی و حشــره کشــی)یا کشــتن حیوان گندزدای
طــور عــام( از موضوعــات بســیار مهــم و معتبــر در بهداشــت 
و طــب ایــران باســتان اســت. البتــه بایــد یــادآور شــد کــه در 
آن دوران اطالعــات مربــوط بــه خطــرات ناشــی از بیمــاری هــا 
ــان باســتان  ــرای ایرانی ــر ب ــژه بیمــاری هــای همــه گی ــه وی ب
روشــن و واضــح نبــود و عوامــل انتشــار آنهــا را نمــی دانســتند. 
ــه  ــا ب ــر ی ــروز بیمــاری هــای واگی ــع ب ــران باســتان موق در ای
اصطــالح آن دوران))بیمــاری هــای پرمــرگ((، طبــق آداب و 
ســنن بــه عمــل)) برشــنوم(( )Barchenume(متوســل مــی 
شــدند کــه در حقیقــت تجزیــه و منفــرد ســاختن بیمــاران از 
مــردم ســالم طبــق آییــن و ســنت خاصــی بــوده اســت. اگرچه 
انجــام ایــن تمهیــدات نســبت بــه دوره خــود شایســته تمجیــد 
ــروزی در آن دوران  ــکل ام ــه ش ــردن ب ــی ک ــت، ضدعفون اس
وجــود نداشــته اســت. اصــوال بایــد دانســت نحــوه ضدعفونــی 
در زمــان هــای گذشــته بــه صــورت روش هــای ابتدایــی چــون 
ــن  ــتن اماک ــه داش ــبو نگ ــردن و خوش ــی ک دود دادن، مومیای
ــه  ــن و خان ــتان، زمی ــران باس ــت. در ای ــده اس ــی ش ــام م انج
هــای آلــوده، الشــه و امثــال آنهــا را تــا آنجــا کــه مقــدور بــوده 
ضدعفونــی مــی کردنــد و کلمه))وژداثرگــری(( کــه در کتــاب 
هــای مذهبــی ایرانیــان باســتان چنــان بــه پاکیزگــی و زدودن 
بیمــاری و پلشــتی هــا تاکیــد و توجــه داشــتند کــه در جــای 
ــده شــده  ــن مــوارد گنجان جــای کتــاب هــای دینــی آنهــا ای

اســت. 

ــک  ــی پونتوس)نزدی ــرداد ششــم)ف ۶3 ق.م( پادشــاه ایران مه
ــنیک را  ــر آرس ــی از زه ــدار کم ــر روز مق ــیاه( ه ــای س دری
نــوش جــان مــی کــرد تــا در مقابــل ایــن ســم مقــاوم شــود و 
دیگــران نتواننــد او را مســموم کننــد. وی بــه ایــن ســم عــادت 
ــا را ))میتریداتیســم(( ــه زهره ــن نســبت ب ــرد و خــو گرفت ک

)Mithridatism( گوینــد. وی را بایــد از پیشــگامان دانــش 
ــی  ــه نوع ــیوه، تهی ــن ش ــمار آورد. ای ــه ش ــی ب ــی شناس ایمن
ــه نیــز در خالصــه التجــارب  شــبه واکســن اســت. بهــاء الدول
ــا زهرهــا و حیوانــات زهرنــاک را عــادت  بهتریــن راه مقابلــه ب
ــد: )) و امــا طریــق احتیــاط از  ــه ســم مــی دان کــردن آنهــا ب
ورود ســموم و از حیوانــات ســمی و مــوذی، اول آن اســت کــه 
ــک مضــرت  ــچ ی ــا از هی ــد ت ــادت کنن ــوی ع ــر ســم ق ــه ه ب
نیابنــد((. ... از قــرن هــا پیــش در ایــران و برخــی از کشــورهای 
ــای خشــک  ــا اســتفاده از زخــم ه ــی ب ــه کوب ــه، آبل خاورمیان
ــل سنگســری ))آوال  ــه ای رواج داشــت؛ مثــال در ای شــده آبل
برشــیندتن(( )Avalbarshindetan( یعنــی آبلــه خریــدن 

ــن  ــه ای ــوده اســت؛ ب ــول ب ــی معم ــه کوب ــی آبل ــه عبارت ــا ب ی
ــره  ــان، مقــداری پوســت خشــک شــده کب ترتیــب کــه پیرزن
زخــم آبلــه ای را جمــع کــرده و در پارچــه ای تمیــز در 
ــت الزم آن  ــد. در وق ــی کردن ــداری م ــود نگه ــه خ صندوقچ
را روی ســنگ ســاییده و بــا کمــی آب مخلــوط مــی کردنــد. 
ــن  ــت، بی ــت دس ــوط را پش ــن مخل ــره ای از ای ــپس قط س
شــصت و انگشــت مجــاور آن قــرار داده و بــا ســوزن محلــول را 
داخــل جلــد مــی کردنــد. بــه ایــن ترتییــب اکثــر کــودکان از 
 Johan Louis ))گزنــد آبلــه در امــان مــی ماندنــد. ))شــلیمر
Schlimmer((کــه در ســال 1280 ق)183۶ م( ســفری بــه 
ــه گاوی  ــا آبل ــی ب ــه کوب ــد مای ــی گوی ــته، م ــتان داش بلوچس
ــران رواج داشــته  ــان هــای بســیار دور در بلوچســتان ای از زم
اســت. او نقــل مــی کنــد کــه در آنجــا بچــه هایــی را کــه چنــد 
زخــم اتفاقــی در دســت دارنــد، مــی فرســتند تــا زخــم هــای 
آبلــه ای یــک گاو آلــوده بــه آبلــه را کــه معمــوال بــه آســانی 
ــوگاو:  یافــت مــی شــود، دســتکاری کننــد و ایــن کار را ))پوت

ــد.  ــحات گاو(( )Potogav( گوین ــا ترش ــتکاری ب دس

ــا، جــذام، طاعــون، ســل، تــب مالــت، تیفــوس، تــب  آبلــه، وب
راجعــه، ســیاه زخــم، مخملــک، مشمشــه، دیفتــری، ســفلیس، 
ــه، اســهال  ــا، ایــدز، هــاری، ذات الری ــزا، ماالری تراخــم، آنفوالن
عفونــی، ابــوال، بیمــاری کروتزفلــد جاکوب)جنــون گاوی( 
ماربــورگ، ســندرم تنفســی خاورمیانــه، تــب دنگــی، تــب زرد، 
هانتــا ویــروس، ســیاه ســرفه، کــزار، مننژیــت، ســارس، جــزام، 
ــد 19( از  ــاری کرونا)کووی ــون بیم ــم اکن ــکا و ه ــرخک، زی س
جملــه بیمــاری هــای عفونــی و واگیــرداری بــوده انــد کــه در 

ایــران مشــاهده شــده و هــزاران قربانــی گرفتــه اســت.

شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــران و جهــان را مــی تــوان تکــرار 
ــه  ــردار نکت ــای واگی ــاری ه ــرا شــیوع بیم ــخ دانســت؛ زی تاری
ــا ایــن حــال بایــد دانســت کــه  جدیــدی در تاریــخ نیســت. ب
زمانــه شــیوع ایــن بیمــاری هــا، میــزان مــرگ و میــر و آگاهــی 
ــه از  ــروز ک ــد. ام ــروز باش ــاوت از دی ــد متف ــی توان ــی م جمع
ــات،  ــای خراف ــش بج ــم، دان ــی گویی ــخن م ــروس س کروناوی
ــای  ــانه ه ــی و رس ــای محل ــان ه ــای درم ــکی ج ــم پزش عل
ــار  ــده در اختی ــای آگاه کنن ــون ه ــوان تریب ــه عن ــی ب جمع
بشــر اســت و بــا ایــن داشــته هــا مــی تــوان ایــن ویــروس را 
شکســت داد. بــه یــاد داشــته باشــیم در گذشــته بهداشــت، آن 
حلقــه گــم شــده در جامعــه ایــران بــود کــه بــه افزایــش مــرگ 
و میــر کمــک مــی کــرد. بنابرایــن توجــه بــه بهداشــت فــردی 

را نیــز نبایــد فرامــوش کــرد.

منابع: 

میرصالحیان، اکبر؛ دالوند، مصیب)1397( تاریخچه بیماریهای 
عفونی باکتریایی شایع در ایران، مجله میکروب شناسی 
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کمیتــه بین المللــی موزه هــا )ایکــوم( در قطعنامــه شــماره 
ــال 1977 در  ــه در س ــود ک ــی خ ــع عموم ــن مجم ۵ دوازدهمی
ــا 28 اردیبهشــت را روز  ــر ب ــا شــد، روز 18 مــی براب مســکو برپ

جهانــی موزه هــا نام گــذاری کــرده اســت.

شعار امسال ایکوم:

موزه ها برای برابری، تنوع و فراگیری
Museums for Equality,Diversity and Inclusion

دس��ت س��ازه ه��ای صنای��ع دس��تی تنه��ا کاالهای��ی 
ب��رای مبادل��ه نیس��تند، بلک��ه س��فیرانی فرهنگ��ی 
هس��تند ک��ه هیچ��گاه از انتق��ال پی��ام خ��ود دس��ت 

نم��ی کش��ند.
20 خ��رداد)10 ژوئ��ن( روز جهان��ی صنای��ع دس��تی ب��ر 

هنرمن��دان و فع��االن صنای��ع دس��تی مب��ارک
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