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هشتاد سال باستان شناسی ایران

ب

با گسترش دانش باستان شناسي در سرزمين كهن ايران زمينـ  كه خود كانوني مهم در حوزة پژوهش هاي باستان شناختي است 
 ـ معرفي دستاوردها، فرهنگ ها و تمدن هاي كهن نويافته از سوي دانشگاه ها، مراكز علمي و آموزشي بيش از پيش ضرورت پيدا 

كرد.
نشر كتاب هاي تاريخي، باستان شناسي، علوم ميان رشته اي و موزه داري، همواره با چالش هاي زيادي روبرو بوده است؛ 
به طوري كه نتايج پژوهش ها و فعاليت هاي متخصصان اين حوزه، كمتر در دسترس پژوهشگران و عالقه مندان فرهنگي قرار 
گرفته است، از يك سو سازمان ميراث فرهنگي كشور، كه باني اصلي اين پژوهش هاست، عالوه بر كم توجهي به نشر اين گونه 
پژوهش ها، با تنگناهاي مالي نيز روبه روست و از ديگر سو ناشران خصوصي نيز به دليل هزينة زياد و تخصصي بودن اين حوزه 

از سرمايه گذاري در اين زمينه خودداري مي كنند.
اين كاستي ها موجب شد كه گزارش هاي كاوش هاي باستان شناسي و نتايج پژوهش هاي تاريخي، موزه اي و دانشگاهي 
حاصل ما ه ها و حتي ساليان دراز فعاليت هاي متخصصان باستان شناس و موزه دار، در آرشيو سازمان ميراث فرهنگي كشور دور 

از دسترس عالقه مندان بايگاني يا با تأخيرهاي بسيار منتشرشوند.
مديريت نشر پازينه عالوه بر عالقة خاص به ميراث فرهنگي كشور، به سهم خود، براي ارتقاي فرهنگي جامعة ايران اسالمي 
وظيفة خود دانسته است كه بار سنگين سرمايه گذاري و چاپ وزين مجموعه مقاالت هشتاد سال باستان شناسي ايران و تعدادي 
از كتاب هاي تاريخي و باستان شناسي را بر عهده گيرد و بر خود فرض بداند از مساعي ارزندة مديريت سابق و كنوني موزة ملي 

ايران، پژوهشگران و ساير عزيزاني كه چنين مجموعة علمي ارزشمندي را فراهم كرده اند، قدرداني كند.
شايان توجه است كه، اينجانب پس از سي سال توفيق خدمت فرهنگي در رده هايي مانند پژوهشگر مردم شناسي، مديركل 
مردم شناسي ايران، معاون و مشاور سازمان ميراث فرهنگي كشور، افتخار دارد كه به خوبي توانسته ام در دوران بازنشستگي نيز 
در حوزة نشر با سرمايه و عالقة خويش، چون گذشته كتاب هاي گوناگوني تأليف و حدأقل ده ها كتاب، در زمينه هاي گوناگون 
ميراث فرهنگي منتشر كنم. كتاب حاضر از جمله آثاري در اين زمينه است كه به زيور طبع آراسته شده است. اميد اين كه 
خدمت ناچيز هم مورد قبول حضرت حق تعالي و مورد استفادة پژوهشگران محترم و ساير دوستداران فرهنگ واقع شود. انشاءا...
والعاقبه للمتقین
سید علی اصغر شریعت زاده
مدیر مسئول نشر پازینه

سخن انشـر



ت

موزة ملی، با پشتوانة غنی فرهنگی و اجتماعی، می تواند زمينة مناسبی برای كسب دانش و تجربه و انديشه ورزی فراهم آورد. گرچه آغاز 
چنين استفاده اي، 80 سال پس از شکل گيری نخستين موزه در ايران، كمی دير به نظر مي رسد، در صورت اجرای صحيح و پايه گذاری 
اصول اساسی زمينه ساز پيشرفت های شاياني خواهد بود. از آن جايی كه شکل گيري علم باستان شناسی و تأسيس نخستين موزه به صورت 
وقايعي همزمان و در هم تنيده در ايران رخ داده، تصميم گرفتيم تحوالت اين دو را با توجه به تأثيرپذيری و تأثيرگذاری آنها به طور 
همزمان بررسی كنيم. همان گونه كه از مجموعه مقاالت پيش رو برمي آيد با ورود هر عامل جديد به يکی از اين حوزه های فرهنگی با فراز و 
نشيب هايی در هر دو شاخه روبه رو می شويم. ناگسستگی اين دو موجب شده كه توسعه و گسترش و رونق و ركود و كاهلی و بی انگيزگی 
هركدام بر ديگری تأثيری شگرف بگذارد، بدان گونه كه گاهی حاصل آن دستاوردهاي فرهنگی جهانی بوده و زمانی ركود و بحران هويت 
در هر دو شاخة علمی. توجه به اين ويژگی مهم ــ كه مدتی است فراموش شده ــ موجب می شود در هر دو حوزة باستان شناسی و 
موزه داری به گوناگونی رفتارها توجه كنيم و آگاه باشيم كه رشد و بالندگی در حوزة باستان شناسی بدون پروراندن موزه داری با علوم 
جديد و تجهيز آن به روش ها و تکنيك های مطرح در سطح جهانی امکان پذير نخواهد بود. بدون آگاهی از پيشينة هر علمی توسعه و 
گسترش آن به بن بست خواهد انجاميد و بدون شناخت زمينه های عقب ماندگی سقوط آن را به ورطة فراموشی و عقب ماندگی موجب 
خواهيم شد. موزة ملی ايران با درک اين خأل و با انگيزة ايجاد بستری مناسب برای تعامل رشته ها و تخصص های گوناگون در اين دو حوزة 
فرهنگی و به منظور تهية مرجعی معتبر در مورد پيشينة علوم وابسته و مرتبط برای اولين بار، تصميم به چاپ مجموعه مقاالت 80 سال 

باستان شناسی ايران گرفت.
گرچه موزه هاي ملي در سراسر جهان ديرگاهي است به طور جدي به حوزه هاي پژوهشي وارد شده اند و ساالنه ده ها عنوان كتاب و 
نشرية تخصصي را منتشر مي كنند، موزة ملي ايران نخستين بار است كه تالش كرده خود را به جايگاه واقعي اش نزديکتر كند. اين مجموعه 
گواه آن است كه دانسته ايم در كنار برگزاري نمايشگاه ها و ديگر فعاليت هاي اجرايي زمان آن رسيده كه به جايگاه پژوهشي موزه ملي 
جدي تر نگاه كنيم. هرچند انتشار مجموعه مقاالت موزة ملي ايران و سه شماره از دوفصلنامة باستان شناسي را در دورة مديريت هاي پيشين 
نبايد از قلم انداخت، اميد آن داريم كه اين فعاليت سرآغاز حركت جدي در مسير ارتقاي سطح كيفي اين مجموعه و تبديل آن به مکاني 
براي گردهم آمدن پژوهشگران باستان شناسي، موزه داران و ايران شناسان باشد. بر خود الزم مي دانم از اعضاي هيئت علمي اين مجموعه ـ ـ 
ـ  به خاطر همکاری های ارزشمندشان در پيشبرد اين فعاليت تشکر و قدرداني كنم.  كه از اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي معتبر كشورندـ 

اسداهلل محمدپور
مدیر موزة ملي ایران
پاییز 1391 خورشیدی

سرآغاز

ســرآعـاز
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ث

انتشار كتاب ها،  و  و فرهنگي  آموزشي، علمي  برگزاري سمينارهاي  پژوهشي،  و  آموزشي  نهادهاي  مانند  بزرگ جهان  موزه هاي 
كاتالوگ ها و مجموعه مقاالت را در برنامه هاي خود گنجانده اند. هر ساله شاهد انتشار آثار بي شمار موزه هايي چون موزة بريتانيا، 
موزة لوور و موزة متروپوليتن هستيم كه مراجعي معتبر براي استفادة پژوهشگران اند. موزة ملي ايران، كه از نظر تعداد اشيا از 
بزرگ ترين موزه هاي جهان به شمار مي رود، هنوز جايگاه مناسب خود را در زمينة انتشارات نيافته و با وجود دارا بودن مجموعه اي 
غني از آثار باستاني همواره در امر پژوهش و انتشارات با كاستي هايي روبه رو بوده است. تالش نه چندان موفق موزه در سال هاي 
گذشته در چاپ يك جلد مجموعه مقاالت موزة ملي ايران در سال 1384، چاپ 3 شماره از مجلة باستان شناسي با همکاري جهاد 
دانشگاهي دانشگاه تهران در سال هاي 1387-1384 و تعدادي كاتالوگ به مناسبت برگزاري نمايشگاه ها، حاصل عملکرد انتشاراتي 
موزه طي چند دهة گذشته است. در فراز و نشيب هاي فرهنگي، رويکرد موزه به مقوالت گوناگون، به داليل متعدد، دچار تغيير 
مي شود، زماني موزه و اشياء، زماني برنامه هاي اجرايي و ساماندهي و زماني هم برنامه هاي آموزشي و برگزاري همايش ها مورد 
توجه قرار مي گيرد. اگرچه بخش انتشارات موزة ملي همواره به عنوان بخش جدانشدني از نمايشگاه ها به صورت چاپ كاتالوگ و 
بروشور فعاليت خود را ادامه می دهد، اما جايگاه واقعي و مستقل خود را در موزه پيدا نکرده است. با توجه به اين موضوع و نيز 
به مناسبت 80 ساله شدن نخستين مصوبة قانون عتيقات كه تقريباً مقارن با شکل گيري موزة ايران باستان بود، بخش تاريخي 
و لرستان موزة ملي ايران چاپ مجموعه مقاالت 80 سال باستان شناسي ايران را در رأس برنامه های كاري خود قرار داد. وجود 
عواملي مانند پيوند هاي ناگسستني ميان باستان شناسي و موزه داري از آغاز شکل گيري اين دو حوزة علمي و تأثير آنها بر يکديگر 
در طول 80 سال گذشته و نقش پژوهشي موزه و اعتقاد به بدنة كارشناسي موزه كه در طول 80 سال گذشته فرهيختگاني چون 
عزت اهلل نگهبان، يوسف كياني، جليل گلشن و ناصر نوروز زاده چگيني را در كنار خود داشته، موجب شد با وجود پاره ای مشکالت 

پيسگفتـار



ج

پیشـگـفتـار

پيش بيني نشده اين كار آغاز شود و ادامه يابد. موزه ملي ايران در چند دهة عمر خود نشان داده كه اگر زماني به دليل شرايط 
ناپايدار، ناچار شده برخي از اهداف خود را مدتي كم فروغ جلوه دهد، هيچ گاه رسالت فرهنگي خود را فراموش نکرده است. اين بار 
هم تالش كرديم با همکاري استادان،  پژوهشگران و دانشجويان چاپ اين مجموعه را با ساختاري علمي آغاز كنيم و به سرانجام 
برسانيم. در جمع آوري، پروراندن و درنهايت آماده كردن مقاله ها افراد زيادي ما را ياري كردند كه بدون حمايت آنان اين كار 
ميسر نمي شد. وظيفة خود مي دانم از سركار خانم آزاده اردكاني رياست وقت موزة ملي ايران و جناب آقاي دكتر داريوش اكبرزاده 

رياست كنوني موزه ملي ايران قدرداني كنم كه با دبيرخانة همايش بسيار همکاري كردند. 
اين پروژه در چند مرحلة زير برنامه ريزي و اجرا شد:

نخستين مرحلة اجرايي كار تهية فراخوان و رساندن آن در سطح وسيع به دست دانشجويان،  استادان و پژوهشگران آزاد 
در دانشگاه هاي سراسر كشور، انجمن هاي علمي و ساير نهادهاي مرتبط بود. فراخوان مقاالت در 9 محور تهيه شده بود كه تمام 

حوزه هاي مرتبط با باستان شناسي و موزه داري را شامل مي شد )پيوست1(.
از 249 خالصه مقالة ارسالي 89 مقاله به صورت قطعي و 60 مقاله به صورت مشروط پذيرفته شد. دبيرخانه به قصد رعايت 
اصول اخالقي و امانت داري و جلوگيري از هر گونه اشتباه، پس از حذف نام نويسنده يا نويسندگان به هر يك از خالصه مقاله ها 
از اعضاي هيئت داوران تحويل داد. ميانگين  از 1 تا 249 اختصاص داد و سپس در سه نسخه تکثير كرد و به سه نفر  كدي 
رأي هيئت داوران مالک پذيرش قطعي،  مشروط و مردود بودن مقاله محسوب مي شد. پس از برگشت خالصه مقاالت از هيئت 
داوران دبيرخانه مقاالت پذيرفته شدة قطعي، مشروط و مردود را تفکيك كرد و به نويسندگان از طريق ايميل و تلفن اطالع 
داد. اين مرحله با توجه به اينکه داوران مقاله ها را به مرور مي فرستادند، به رغم همة تالشي كه دبيرخانه براي رعايت محدودة 
زماني اختصاص داده شده به اين مرحله داشت، با وقفه هايي انجام شد. سپس چهارچوب نگارش مقاالت از طريق ايميل به اطالع 
نويسندگان رسيد. علت مردود شدن مقاالت به طور خالصه چنين بود: ضعف علمي، پراكنده  و كلي گويي، نداشتن هدف مشخص 
، غير مستند بودن، انطباق نداشتن با حوزه هاي مورد نظر و ذكر شده در فراخوان، تکراري بودن،  استفاده نکردن از اسناد معتبر، 
مرتبط نبودن عنوان و متن، نداشتن چهارچوب علمي و به روز نبودن اطالعات. مرحلة بعدي، باز هم با وقفة چندماهه، دريافت اصل 
مقاالت بود. در اين مرحله اصل مقاله پس از بررسي و تطبيق آن با خالصه مقالة پذيرفته شده،  به دبير علمي همايش براي ويرايش 
علمي سپرده و پس از ويرايش علمي و مشخص كردن كمبودها و نواقص به نويسندگان بازگردانده شد. نويسندگان پس از دريافت 
مقاله و رفع كمبودها در مدت زمان مقرر مجدداً مقاالت را به دبيرخانه ارسال كردند. در اين ميان آنچه نگراني دست اندركاران 
همايش را افزايش مي داد تأخير نويسندگان در ارسال مجدد مقاالت بود. با وجود كمبود وقت دبيرخانه براي ارتقاء سطح علمي 
همايش ناچار شد برخي از مقاالت را تا هفت بار براي رفع نواقص به نويسندگان بازگرداند. متأسفانه تعدادي از نويسندگان بنا به 
داليلي قادر به رفع نقص نبودند و مقاالت آنان در اين مرحله حذف شد. از 75 اصل مقاله كه به دبيرخانه ارسال شد 13 مقاله به 
دليل برطرف نکردن نواقص مردود شد و 62 مقاله به مرحلة بعد راه يافت. مرحلة نهايي، ويرايش محتوايي و زباني مقاالت بوده 
كه جا دارد در اينجا از شهرناز اعتمادي ويراستار مجموعه سپاسگزاري كنيم كه به رغم طول كشيدن زياد كار و با وجود تأخير در 
ارسال مقاالت با خوشرويي و صبر و بردباري و از همه مهم تر دقت و وقت شناسي كار دشوار ويرايش مقاالت را به انجام رساندند. 
ويرايش علمي، محتوايي و زباني مقاالت بيشترين زمان را به خود اختصاص داد. مرحلة بعد تحويل مقاالت براي صفحه بندي و 
حروف چيني بود. ما همة مقاالت را پس از حروفچيني نهايي و در دبيرخانه با متن اصلي تطبيق داديم و به رؤيت نويسندگان 
رسانديم. به جرئت مي توانيم بگوييم كه نويسندگان در تمام مراحل در جريان بازبيني مطالب، تصحيح مطالب، مستندسازي مقاله 
و كامل كردن ارجاعات، ويراستاري محتوايي و زباني، حروف چيني و صفحه آرايي و تهية نمونة نهايي كار خود قرار داشتند. ذكر اين 
نکته هم خالي از لطف نيست كه اين امر موجب شده بود تعدادي از نويسندگان در مراحل گوناگون اجراي كار، به سخت گيري هاي 
دبيرخانه اعتراض كنند، كه البته ما اين امر را به فال نيك گرفتيم و تأييدي بر صحت روش علمي دبيرخانه در چاپ مجموعه به 
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ح

حساب آورديم.
را  مقاله   31 علمي،  هيئت  اعضاي  را  مقاله   81 آزاد،  پژوهشگران  را  مقاله   36 دبيرخانه،  به  ارسالي  از 249 خالصه مقالة 
و  دانشجويان  از  مقاله   60 و  ارشد  كارشناسي  مقطع  فارغ التحصيالن  و  دانشجويان  را  مقاله  و 175  دكتري  مقطع  دانشجويان 
فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي به دبيرخانه همايش ارسال كردند. از اين تعداد، 152 مقاله داراي 1 نويسنده، 77 مقاله داراي 
2 نويسنده، 17 مقاله داراي 3 نويسنده، 2 مقاله داراي 4 نويسنده و 1 مقاله داراي 7 نويسنده است. نويسندگان از مراكز گوناگون 
دانشگاهي و بخش هاي علمي و پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي هستند. از مراكز ميراث فرهنگي در استان هاي آذربايجان شرقي 
و غربي، لرستان، مازندران، گيالن، گلستان، خراسان، هرمزگان، خوزستان، چهارمحال و بختياري، اصفهان، كرمان، كرج، تهران، 
پايگاه پارسه ـ پاسارگاد و پايگاه بيستون مقاله هايي به دبيرخانه ارسال شد. موزه هايي چون موزة ملك، موزة مردم شناسي تبريزي،  
موزة مقدم، موزة تماشاگه پول و موزة ملي ايران نيز در ارسال مقاالت فعال بودند. نام معاونت حفظ و احيا، ادارة كل موزه ها، روابط 

بين الملل و پژوهشکدة باستان شناسي نيز در فهرست خالصه مقاالت ارسال شده ديده مي شود.
دانشگاه ها و مراكز آموزشي بيشترين استقبال را از برگزاري همايش 80 سال باستان شناسي كردند و بيشترين مقاالت را به 
دبيرخانه فرستادند. دانشگاه تهران با ارسال 77 مقاله، تربيت مدرس با 25 مقاله و دانشگاه سيستان و بلوچستان با 23 مقاله از 
اين نظر جايگاه اول تا سوم را داشتند. از استادان و دانشجويان دانشگاه هاي گيالن، بيرجند، عالمه طباطبايي، علم وصنعت، شيراز، 
شهركرد، دانشگاه هنر تهران، اصفهان، بوعلي همدان و شهيد بهشتي مقاالتي داشتيم. دانشگاه آزاد تهران مركز با 18 مقاله در بين 
دانشگاه هاي آزاد ساير استان ها بيشترين همکاري را داشت و از دانشگاه آزاد واحدهاي ابهر، سوادكوه، انديمشك، ايالم،  دزفول، 
شوشتر، محالت، مرودشت، ورامين، همدان و چالوس نيز مقاالتي به دبيرخانه ارسال شد. دانش آموختگاني از مركز آموزش عالي 
ميراث فرهنگي و دانشجويان مركز غير انتفاعي نيما تعداد زيادي خالصه مقاله براي ما ارسال كرده بودند. با توجه به اينکه اين 
همايش داخلي بود و از اساتيد و پژوهشگران خارجي دعوت نکرده بوديم، دانشجويان و محققان ايراني خارج از ايران از اين امر 

مستثنا بودند و از فرانسه 4 مقاله، از آلمان 3 مقاله و از پوناي هند 2 مقاله از محققين ايراني دريافت كرديم.
از 62 مقاله اي كه به چاپ نهايي رسيدند سه مقاله مربوط به تاريخچة  باستان شناسي، 26 مقاله دربارة تاريخچة پژوهش هاي 
ايران، 1 مقاله در مورد  مناطق و محوطه هاي باستاني، 5 مقاله مربوطه به تاريخچة پژوهش در دوره هاي گوناگون تاريخي در 
هيئت هاي مشترک باستان شناسي در ايران، 2 مقاله در مورد جايگاه كاوش هاي نجات بخشي، 8 مقاله در مورد موزه ها و مشکالت 
و مسائل مربوط به موزه ها، 4 مقاله دربارة تاريخچة علوم ميان رشته اي و ارتباط آنها با باستان شناسي، 2 مقاله در مورد اشخاص 
تأثيرگذار در علم باستان شناسي و موزه داري در 80 سال گذشته، 1 مقاله مربوط به آثار مرتبط با باستان شناسي، 5 مقاله در زمينة 
مباحث موضوعي مانند انسان شناسي و ويژگي هاي فرهنگي دوره ها و 4 مقاله با موضوعات ديگر بود. شايان توجه است كه بررسي 
مباحث مطرح شده در محورهاي همايش جاي خالي دو محور را به دليل دريافت نکردن مقالة مناسب نشان مي دهد. اين دو محور 
عبارت است از: سابقة آموزش باستان شناسي در ايران و سابقة شکل  گيري مباحث نظري و روش شناختي در باستان شناسي و 

موزه داري ايران.
اميد است مجموعه مقاالت 80 سال باستان شناسي ايران نظر موافق عالقه مندان به اين حوزه و نيز منتقدان را به خود جلب 

كند. هر چند آگاه هستيم كه تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد. 
سیما میري
دبیر اجرایي



خ
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1. نقش موزة باستان شناسي ملي ايران در گردشگري و توسعة شهري، مطالعه موردي/ احمدرضا شيخی، عبدالرضا فرجی راد
2. بررسي جايگاه توصيف و تفسير باستان شناسي براي مردم در 80 سال باستان شناسي ايران/ بهروز افخمي

3. موزه هاي باستان شناسي/ مصطفی راستی دوست
4. باستان شناسي منظر دوران اسالمي/ مصطفی راستی دوست

5. بررسي عملکرد و جايگاه مؤسسة باستان شناسي دانشگاه تهران در باستان شناسي ايران/ سپيده سعيدي
6. مروری بر تاريخچة مطالعات باستان شناسی در استان ايالم/ محسن زينی وند

7. آيا باستان زمين شناسی در ايران كاربرد دارد: مطالعة موردی ابزار دست ساز ابسيدين/ مهدی سبزعلی، فرهنگ خادمی ندوشن
8. موزة مقدم دانشگاه تهران )نخستين موزة وقفی باستان شناسی ـ دانشگاهی ايران(/ هايده الله، مصطفی ده پهلوان

9. ادارة كل موزه های دانشگاه تهران )سياستی برای حفاظت از ميراث طبيعی و فرهنگی با رويکرد آموزشی، پژوهشی، تخصصی و 
هدفمند(/ محمدجواد ثقفی، مصطفی ده پهلوان

10. محسن مقدم، مجموعه داری متفاوت، طاليه داری در باستان شناسی ايرانی(/ مصطفی ده پهلوان، مسلم جعفری زاده دهاقانی، اسداهلل 
ميرزاآقاجانی

11. جايگاه پژوهش در موزه های ايران/ عباس رضايی نيا
12. تاريخچة كاوش های سود جويانة غربيان در لرستان و تأثير آن بر باستان شناسی منطقه/ عليرضا گودرزی، سيد مهدی موسوی نيا

13. بررسی نقش يهوديان و سياحان اروپايی در تاراج آثار باستانی ايران/ حسين صديقيان، سميرا آقابابايی
14. پيش درآمدی بر باستان شناسی شهری، چرا و چگونه/ سپيده مازيار، سولماز آذركيا

15. نگاهي به مطالعات ديرين تغذيه شناسي در پژوهش هاي باستان شناسی ايران/ طاهره عزيزي پور 
16. جايگاه داده هاي استخواني در مطالعات باستان شناسي/ پرستو مسجدي خاک، مصطفي خزايي كوهپر، فرهنگ خادمي ندوشن

17. استفاده از استخوان در مطالعات ديرينه تغذيه شناسي در ايران/ مصطفي خزايي كوهپر، پرستو مسجدي خاک، موسي ابراهيمي آبشور
18. مداركي از يك كارگاه ابزارسازي پارينه سنگي مياني از دشت ساحلي كنگان )استان بوشهر( در سواحل شمالي خليج فارس، با مروري 

بر پژوهش هاي جديد باستان شناسي ساحلي پليستوسن ايران،گزارش اوليه/ عبدالرضا دشتي زاده
19. آسيب نگاري محوطه هاي پارينه سنگي واقع در زاگرس جنوبي و سواحل شمالي درياي عمان، راهکارهاي پيشنهادي در حوزه هاي 

فرهنگي و فعاليت هاي باستان شناسي/ عبدالرضا دشتي زاده
20. علم باستان زمين شناسی: مبانی و رهيافت ها/ سامان حيدری گوران

21. تأثير انتخاب استراتژی بررسی های باستان شناختی در شناسايی محوطه های باز دوران پارينه سنگی در زاگرس مركزی/ سجاد 
علی بيگی، كمال الدين نيکنامي، محسن حيدری، ميثم نيکزاد، محسن زينی وند، سيروان منهوبی و سيروان محمدی قصريان

22. آموزش در باستان شناسی ايران: مشکالت و رهيافت ها/ ابراهيم امير كاليی، آرمان مسعودی
23. ارائة راهکارهايی برای آموزش باستان شناسی در آينده/ اميد مباركی

24. تفاوت های روش شناختي باستان شناسی علمی و نجات بخشی/ رقيه رحيمی سرخنی
25. بررسی و تحليل مجموعه سکه های طبرستان در قرون اول و دوم هجری ـ  موجود در تماشاگه )موزه( پول/ مجيد حاجی تبار



ذ

26. چالش های آموزش باستان شناسی در ايران/ وحيد شاهسوارانی
27. پژوهشکدة باستان شناسي؛ وظايف، گزند و فراز و نشيب هاي دوره اي، نيازهاي باستان شناسي كشور و گسترة كاركرد/ حميد فهيمي

28. مروری بر فعاليت های باستان شناختی پيش از تاريخ در جنوب شرق: پتانسيل ها و ظرفيت های موجود در باستان شناسی جنوب شرق 
ايران/ نصير اسکندري، نادر عليدادي سليماني، مهري جوادي

29. روند شکل گيری و تحوالت موزه های تبريز/ رضا سلمانپور، زهرا ابطحي فروشاني
30. باستان شناسی، از كاوش تا مطالعه بر روی داده های باستان شناختی/ زهرا ابطحي فروشاني، رضا سلمانپور

31. تروريسم و تأثير آن در بررسي ها و كاوش هاي باستان شناسي و روند انجام اين فعاليت ها، در جنوب شرق ايران )مطالعه موردي: 
سيستان و بلوچستان(/ مهدي مرتضوي و صادق شورستاني

32. سير تحول شکل گيري موزه ها از فضاي مسقف تا موزه هاي باز)سايت موزه(/ فاطمه حيدري و رويا ساعتيان
فرهنگ  عزيزي پور،  طاهره  دماوند(/  وليران  موردی:  ديرينه تغذيه شناسی)منطقة  مطالعات  برای  استاندارد  روش  يك  پيشنهاد   .33

خادمي ندوشن
34. اهميت داده های گياهی در مطالعات باستان شناسی: منطقة مورد مطالعه وليران/ زهرا محرابي پور، فرهنگ خادمي ندوشن، سميه 

صلحي
35. روند تحقيقات و پژوهش های باستان شناسی در ايران ازآغاز تاكنون/ حسن درخشي

36. گزارشی از تأثير و نتايج كاوش نجات بخشی در گورستان باباجيالن شهرستان دلفان ـ لرستان/ عطا حسن پور
37. فعاليت هاي باستان شناسان انگليسي در ايران/ فيروز رحيمي طلب

38. وضعيت موزه داری در ايران/ فرخ كاظمي
39. مطالعة سفالينه های ساسانی تپه كالر كالردشت/ كاظم امير عضدي، مهدي موسوي كوهپر

40. باستان شناسی نجات بخشی، پيشينه و آسيب شناسی آن در باستان شناسی ايران/ نوذرحيدري
41. بررسی تاريخچة مطالعات باستان شناسی در دشت بيستون/ مژگان خان مرادي، سيروان محمدي قصريان

42. موزة باستان شناسی و تأثير آن برتوزيع گردشگران در مقاصد گردشگری تاريخی ـ فرهنگی، مطالعة موردی: موزة مادر تخصصی 
باستان شناسی ملی ايران/ احمدرضا شيخي، بهروز سليميان ريزي و عبدالرضا فرجي راد

43. مخازن جديد بخش سکه در موزة ملی ايران و انتخاب تجهيزات جديد برای انبارهای موزه ها/ زهره باصري
44. نگاهی به تاريخچة باستان شناسی زير آب در ايران/ حسين توفيقيان

45. مروري بر فعاليت هاي باستان سنجي در پژوهش هاي باستان شناسي ايران از آغاز تاكنون/ فرانك بحرالعلومي، رويا بهادري
46. مروري بر فعاليت هاي باستان سنجي در پژوهش هاي باستان شناسي ايران از آغاز تاكنون/ جواد قندگر

47. تأثير يافته هاي باستان شناسي در روشن شدن و تصحيح تاريخ ساساني/ پرويز حسين طاليي
48. نقش علوم ميان رشته اي )ژئوفيزيك( در باستان شناسي دشت گرگان/ محمد ارشادي

49. مطالعه و بررسي پژوهش هاي باستان شناسي در استان گيالن/ فيروزه بابايي نژاد
50. مقايسة تطبيقي قوانين حقوقي از ميراث فرهنگي در كشورهاي ايران و مصر/ محمد رضا حاج حيدري

51. تحقيقات انجمن اكس اوريانته لوكس و نقش لويي واندنبرگ در باستان شناسي ايران/ فريده معتکف
52. نقش و جايگاه پژوهش هاي باستان شناختي جنوب خراسان در تحوالت باستان شناسي ايران/ علي زارعي

53. باستان شناسي چشم انداز و كاربرد آن در باستان شناسي ايران/ رضا رضالو، راضيه حسن زاده
54. روش كاوش در گورستان هاي باستاني/ رضا رضالو

55. پيوند باستان شناسي و زبان هاي باستاني در قاليچي بوكان/ مريم دارا

فهرست مقاالت ارسالي شركت كننده در 80 سال باستان شناسي ایران



هشتاد سال باستان شناسی ایران

ر

56. چکيدة برون ده هاي علمي كاوش هاي هيئت هاي مشترک باستان شناسي در سال 1388/ مريم دارا و ليال كاشيها
57. مروري بر پژوهش هاي باستان شناختي در جنوب درياچة اورميه/ حميد مجدي

58. باستان شناسي دورة مس و سنگ شمال غرب ايران، چالش ها و ابهامات/ محسن حيدري
59. چشم اندازي بر موزه هاي باستان شناسي در ايران، نمونة موردي موزة باستان شناسي دره شهر/ محسن زيني وند، پانته آ خانجاني راد

60. باستان شناسي پيش از تاريخ استان زنجان: مشکالت و ابهامات/ سجاد علي بيگي و شکوه خسروي
61. طرح پيشنهادي تأسيس موزة سفر به گذشته/ مهشيد قهرمانيان
62. نقش تکنولوژي آموزشي در تحول موزه داري/ مهشيد قهرمانيان

63. نقش موزه داري در شناسايي و فراگيري علوم در دنياي امروز كودكان/ مهشيد قهرمانيان
64. نقش آموزشي و كاربردي موزه ها در پيوند ميان ميراث گذشته و فرهنگ امروز/ فرزان احمدنژاد

65. نقش منابع موزه اي و مجموعه هاي آن در پيشبرد پژوهش هاي باستان شناسي/ علي زارعي
66. جنبه هاي اقتصادي موزه ها و مجموعه هاي خصوصي/ نگار ساقر يچي

67. بومي سازي باستان شناسي ضرورتي اجتناب ناپذير/ حسن كريميان و همايون رضوان
68. سابقة آموزش باستان شناسي در ايران/ داود بهروزي فر

69. مروري بر نخستين پژوهش هاي پارينه سنگي در دشت ميناب/ سپهر زارعي
70. تاراج آثار تاريخي ايران، پيشينه و علل آن/ غالم شيرزاده

71. مروري بر پژوهش هاي باستان شناسي ماهيدشت در زاگرس مركزي/ سيروان منهوبي
72. نگرشي بر تاريخچة پژوهش ها و كاوش هاي باستان شناختي در ايران/ داود صارمي ناييني

73. بررسي اهداف و نتايج فعاليت هاي باستان شناسان خارجي در ايران/ اكبر پورفرج
74. بررسي روند مطالعات باستان شناسي زاگرس مركزي: مطالعة موردي ماهيدشت/ مريم دهقان

75. تاريخچة فعاليت هاي باستان شناسي در استان كردستان/ محمد معصوميان
76. تاريخچة مطالعات باستان شناسي جنوب شرق ايران/ حسن كريميان و حميد حسنعلي پور

77. نقش كاوش هاي شوش در روند توسعة مطالعات باستان شناختي ايران/ هادي مهران پور، يوسف ديناروند
78. بررسي ويژگي هاي موضوعي نقوش در جام هاي طالي مارليك/ سمن كاشاني

79. اهميت سايت موزه/ مرضيه رحيمي گلوگاهي
80. پيشينة بررسي و تحليل كهن يافته هاي سنگي از ديدگاه كاني شناسي و فناوري ساخت/ سيما ميري، مازيار نظري

81. بررسي 60 سال كاوش هاي باستان شناختي در بيستون: نتايج، كاستي ها و راهکارها/ فرزان احمد نژاد
82. استعالم هاي باستان شناسي در نظام اداري سازماني، فرصت يا خسارت/ محمد شيخ

83. نقش كاوش هاي هفت تپه در پرورش باستان شناسان ايراني و ورود آنها به چهارچوب باستان شناسي پيش و پس از انقالب/ يوسف 
ديناروند، هادي مهران پور

84. بررسي روند تحوالت در فعاليت هاي ميداني باستان شناسي در استان گيالن از آغاز تا كنون/ كتايون پالسعيدي
85. نقش هيئت هاي مذهبي، سياسي و جهانگردي خارجي در آغاز باستان شناسي ايران/ فاطمه رئيسي كهروبي

86. بررسي نقش و كاربرد فضاها و موزه هاي مجازي شهري در گسترش شناخت فرهنگ و تمدن ايران/ نغمه بهبودي، اكبر كياني
87. مروري بر فعاليت هاي باستان شناسي پيش از تاريخ در آذربايجان: پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود در باستان شناسي پيش از تاريخ 

شمال غرب/ حميد خطيب شهيدي، بهروز عمراني، اكبر عابدي
88. كشف و معرفي پنج پل تاريخي، اسالمي و راه باستاني ماهرو/ جالل عادلي



ز

89. كشف و معرفي دو اثر )معابد صخره اي مهر پرستي( در لرستان/ جاللي عادلي
90. بررسي و مطالعة فني تکنيك منحصر به فرد نقاشي با موم بر روي پارچه با كمك علوم ميان رشته اي/ نرگس زمانيان، شهرزاد 

امين شيرازي، غالمرضا وطن خواه، زهره روح فر
91. تحليل ساختار و نظام سازماني موزه هاي باستان شناسي در ايران/ پريسا دهدشتي

92. اندازه گيري كارايي نسبي موزه هاي شهر تهران  رويکرد تحليل پوششي داده ها/ سينا انصاري، حامد طاهري و رضا دبيري نژاد
93. كاوش هاي نجات بخشي و نقش آن در مطالعات تپه قپان شاهين دژ/ فرنگيس ميرزايي، حجت عباس زاده

94. اهميت استخوان ها و اسکلت هاي به دست آمده از حفريات باستان شناسي/ علي سروري
95. خصوصيات شخصيتي شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان پدر باستان شناسي نوين ايران از ديدگاه ميراث فرهنگي/ علي سروري

96. روند مطالعات و بررسي هاي باستان شناسي در نيشابور/ ليال غفارپور
97. آسيب شناسي محوطه هاي باستاني استان مركزي با توجه به مطالعات جديد باستان شناختي در منطقه/ جواد عاليي مقدم، ليال 

بني جمال، بهروز فرحزاد
98. حفريات تجاري و قانون عتيقات در باستان شناسي ايران/ مهتاب غالم دوست

99. جايگاه مانا در تاريخچة مطالعات و آموزش باستان شناسي ايران/ كاظم مالزاده
100. كاوش هاي نجات بخشي، بايد ها و نبايد ها/ علي رضا فاضلي، ليال كوليوند

101. گونه شناسي سفال هاي هخامنشي در شمال غرب ايران/ زهرا ميرمرسلي
102. تاريخچه مطالعات مهر در دورة ساساني/ محدثه ملکان

103. پيشينة پژوهش و جايگاه عصرآهن در باستان شناسي ايران/ مهدي قائدان
104. مطالعه و بررسي »آثار گنجينة سالح« در موزة آستان قدس رضوي/ زهره نامدار سيوكي
105. مطالعه و بررسي اشياي »گنجينة نجوم« موزة آستان قدس رضوي/ زهره نامدار سيوكي

106. روند شکل گيري موز ه هاي خوزستان و بررسي فضاهاي فيزيکي اين موزه ها/ زينب بشکوفه
107. لزوم طراحي مدل جديد براي مطالعات باستان شناسي پهنة جنوب و جنوب شرق درياي مازندران/ علي ماهفروزي

108. كاربرد روش هاي آمار و رياضي در مطالعات باستان شناسي/ نسيم فيضي
109. گنجينة تماجان )نمادي از فرهنگ عصر آهن در گيالن(/ ولي جهاني

110. باستان شناسي فضايي، تخصصي جديد در مطالعة فضاهاي كهن و بافت قديم شهرها/ حسن كريميان، عباسعلي احمدي
111. باستان شناسي ارتباطات، رويکردي نوين در مطالعات ميان رشته اي باستان شناسي/ حسن كريميان، حميد امير حسيني

112. لزوم تدوين استاندارد هاي موزه اي براي بهينه سازي موزه هاي كشور/ ليدا حسن پور
113. پژوهشي در بارة كشکول دراويش موزة مردم شناسي كاخ گلستان/ مولود اسالمي، فائزه عبائي كوپايي

114. سياحان و جهانگردان: پيشگامان مطالعات علمي باستان شناسي در ايران/ مصطفي جرفي، ريحان سنجري پور
115. پيشينة مطالعات باستان شناسي  دشت تهران و شهر ري/ حسن كريميان، معظم خسروجردي

116. روند پژوهش هاي باستان شناسي در استان فارس، چالش ها و رويکردها/ حسن مرادي، خديجه محبي
117. بررسي عوامل تخريب آثار باستاني سيستان و راهکارهاي مقابله با آن ها/ رسول موسوي حاجي، رضا مهرآفرين، جواد عاليي مقدم

118. گسترش برنامه ريزي براساس سناريو در موزه ها/ سالم نگهدار
119. ارنست هرتسفلد و جايگاه او در مطالعات باستان شناسي ايران/ مصطفي  جرفي، ريحان سنجري پور

120. بررسي عملکرد فرانسوي ها در نخستين كاوش هاي باستان شناسي ايران/ ريحان سنجري پور، مصطفي  جرفي
121. نگاهي به موزه مردم شناسي تبريزي/ منصوره حاج بابا تبريزي، سپهر زارعي

فهرست مقاالت ارسالي شركت كننده در 80 سال باستان شناسي ایران



هشتاد سال باستان شناسی ایران

س

122. مجموعه هاي اهدايي موزة ملي ايران/ زهرا اكبری
123. پيشينة فعاليت هاي باستان شناسي در حوزة فرهنگي پيشکوه لرستان توسط باستان شناسان ايراني/ مرتضي گراوند

124. نقش پژوهش هاي باستان شناختي و جايگاه آن در گردآوري منابع موزه ها/ مجتبي صفري، نرجس حيدري
125. تاريخچة بررسي ها و كاوش هاي باستان شناختي در استان بوشهر از آغاز تا كنون/ نصراهلل ابراهيمي

126. تاريخچة مطالعات باستان شناسي ايران در دوران اشکاني/ يعقوب محمدي فر
127. تأملي بر الگوي حاكم بر بافت مركزي شهر فرح آباد عصر صفوي/ عابد تقوي

128. پيشينة پژوهش در نقوش صخره اي ايران/ طاهر قسيمي، سيروان محمدي قصريان
129. موزه هاي تاريخ طبيعي و ضرورت ايفاي نقش آنها در توسعة رويکردهاي بوم شناختي در باستان شناسي ايران/ بهزاد بلمکي

130. نقش موزه ها در گردشگري فرهنگي/ معصومه ارغيده
131. مشاركت آمريکائيان در توسعة باستان شناسي ايران/ علي موسوي

132. بررسي نقش به كارگيري آموزش هاي مجازي در موزه داري ايران/ ابوالفضل صادقپور، مريم خليل زادة مقدم
133. بررسي چالش هاي موجود در مديريت موزه داري ايران/ ابوالفضل صادقپور، مريم خليل زادة  مقدم

134. بررسي نقش منابع تحقيقاتي موزه ها در جهت تعميم نظرات باستان شناسي/ ابوالفضل صادقپور، مريم خليل زادة  مقدم
135. جايگاه قانون عتيقات و حفريات تجاري در روند شکل گيري باستان شناسي/ سيدابوالفضل حسيني، حسين نعمتي

136. باستان شناسي خراسان شمالي )تاريخچه، نتايج و موانع مطالعاتي(/ جواد عاليي مقدم، حسن حاج محمدخاني
137. مباني نظري اكوموزه هاي طبيعي به عنوان نسل جديد موزه هاي حفاظتي/ صاحب ده شت

138. بررسي روند مطالعات و موانع موجود در باستان شناسي بلوچستان ايران/ جواد عاليي مقدم، صادق شورستاني
139. تاريخچة مطالعات باستان شناسي در استان اردبيل از آغاز تا كنون/ حسن كريميان، كريم حاجي زاده

140. تاريخچة فعاليت هاي باستان شناسي و نتايج آن در شهرستان محالت/ جواد عاليي مقدم، ليال بني جمال
141. بررسي تاريخچة مطالعات دورة ماد/ معصومه طاهري دهکردي

142. تحليل و تاريخچة 291 سال كنکاش هاي باستان شناختي در تپه هگمتانه/ بهزاد بلمکی
143. باستان شناسي دشت قزوين: ظرفيت هاي موجود، غفلت هاي مطالعاتي/ محمد عليزادة  سوال و سميه نوری

144. ضرورت استفاده از GIS و RS در مطالعات باستان شناسي/ فرهاد حمزه
145. عملکرد متقابل ميراث فرهنگي و آموزش و پرورش در ارتقاء و بهبود باستان شناسي ايران/ مريم ماليی

146. بررسي روند مطالعات باستان شناسي قالع قهستان/ حسين كوهستاني اندرزي
147. كاربرد تکنولوژي آموزشي در موزه هاي ايران از بعد مخاطب: مطالعه اي مقدماتي/ سارا قويمي

148. نقش كاوش هاي نجات بخشي در باستان شناسي با تکيه بر پژوهش هاي درة بالغي/ سيد اباذر شبيري
149. جايگاه پايگاه پژوهشي پارسه پاسارگاد در روند مطالعات، كاوش ها و بررسي هاي باستان شناختي دشت مرودشت/ سيد اباذر  شبيري

150. گذري بر پژوهش هاي باستان شناختي كرانه هاي جنوبي درياي مازندران و جايگاه آن در باستان شناسي ايران/ حميد فهيمی
151. تاريخچة پژوهش هاي باستان شناختي استان فارس/ سيروس برفي، صديقه عبداللهي، رضا بيداري
152. تأثير ايجاد سايت موزه ها در مردمي كردن باستان شناسي، مورد مطالعاتي: گوهر تپه/ حسين نعمتی

153. موزه هاي مجازي، راهکاري مؤثر در معرفي ميراث معنوي/ كاترين عظيمی تيرانی
154. نگرشي بر جايگاه مطالعات استان تهران در روند پژوهش هاي باستان شناسي كشور )با تکيه بر نتايج حاصل از كاوش ها(/ مريم 

رضائيان
155. چالش ها و آسيب هاي موزه داري در ايران/ كاظم كره، اكرم نکيسا



ش

156. مکان پژوهي و ادوار نگاري كاوش هاي باستان شناسان فرنگي در ايران/ علي رنگچيان
157. نقش آموزش در موزه داري ايران/ زهرا جليلي شجاعي

158. بررسي تاريخچة فعاليت هاي باستان شناختي استان زنجان از آغاز تاكنون/ الله عبدي كيا
159. مروري بر تاريخچة فعاليت هاي ميداني عصر مفرغ قديم )فرهنگ كورا ـ ارس( شمال غرب ايران/ نسرين زبان بند

160. ديدگاه قانون عتيقات و تجارت عتيقات 1309 ؟/ رقيه زارع، نازلي بازيار
161. وضعيت موزه هاي ايران و ارايه راهکارهايي جهت ارتقاي دانش موزه داري/ كاظم كره

162. باستان شناسي زير آب/ حسين سنچولي
163. دو استراتژي متفاوت در باستان شناسي، موزه داري و گردشگري/ بهمن فيروزمندي، كيوان كريمي

164. تبديل محوطة كاوش شده به محوطه ـ موزه به عنوان يك روش حفاظتي/ مهدي مداحي گيوي، شيوا حاجياني
165. نقش روش هاي پيشرفتة تجزية دستگاهي در باستان شناسي/ ركسانا جبل عاملي و ليال صالحيون

166. نقش آموزش در موزه داري ايران/ آمنه بيشه كاليي و شراره عطايي نيا
167. جايگاه و اهميت بانك سفال منطقه اي در موزه هاي كشور/ جواد عاليي مقدم، محمد صادق روستايي، اسماء حبيبی

168. شناخت تکنيك سفالگري در 1600 تا 700 پيش از ميالد در ناحية چغازنبيل و هفت تپه بر اساس داده هاي آركئومتري و مينرالوژي/ 
سيد محمد امين امامي

169. اهميت ساختار سفال هاي تاريخي در حوزة باستان شناسي/ سميه نوغاني، سيد محمد امين امامي
170. لزوم تهيه و تدوين قانون و مقررات براي تأسيس و حمايت از موزه هاي خصوصي/ هاشم اتفاقي

171. باستان شناسي زير آب، الگوها و شيوه هاي تدريس و تکنولوژي، علوم وابسته به آن/ رامين اديبي
172. نقش و جايگاه موزه در جامعه/ محمد قرباني

173. باستان جانورشناسي ايران، باستان جانور شناسي در ايران/ مرجان مشکور
174. جايگاه يك اثر موزه اي در حوزة ارزشگذاري ميراث فرهنگي/ حسن قاسمي نژاد، سمانه شريفي مهرآبادي

175. بررسي تحوالت در طراحي موزه در ايران از عصر پهلوي تا دوران معاصر و تأثير آن بر معرفي هويت ايران/ نگار نصيري
176. ميراث فرهنگي، آموزش و پرورش، »در جستجوي دريچه هاي ارتباط«/ آزاده درخشان، حميدرضا منصوريان

177. جايگاه انتشارات در جامعة باستان شناسي ايران/ صديقه قرائيان
178. حوزه هاي مشترک روش شناسي و تاريخ: نمونة موردي مکتب آنال/ علي اكبر مسگر

179. كاربرد آزمايشات NAA، PIXE، XRF، در منشأ يابي ابزار ابسيدين منطقة كليبر و خدا آفرين/ سهيال غرابي، فرهنگ خادمي ندوشن
180. وضعيت آموزش و ضرورت راه اندازي دورة كارشناسي ارشد رشتة مطالعات موزه در ايران/ كورس سامانيان، صمد سامانيان

181. وضعيت آموزش رشتة مطالعات موزه از نظر كمي و كيفي در دانشگاه هاي دنيا/ كورس سامانيان، صمد سامانيان، عاطفه شفيعي بافتي
182. بررسي پژوهش هاي باستان شناختي دشت گرگان بعد از تشکيل استان گلستان: 1388-1378/ حميد عمراني ركاوندي، قربانعلي 

عباسي، جبرئيل نوكنده
183. انتشارات و جايگاه آن در باستان شناسي/ محبوبه اميراني پور

184. سابقة آموزش باستان شناسي در ايران: بررسي نقاط ضعف و قوت نحوة آموزش باستان شناسي ايران/ ساچلی اختر
185. موزه هاي باستان شناسي و چالش هاي پيش روي آن ها/ محمدرضا زاهدی

186. پژوهش هاي انسان شناسي جسماني از آغاز تا كنون در ايران، كاستي ها، دربايست ها و چالش ها/ سيروس برفي
187. پارينه سنگي جديد ايران و جايگاه آن در مبحث گسترش انسان مدرن در اوراسيا/ سونيا شيدرنگ

188. بررسي تناسب ميان وزن تاريخي خوزستان و موز ه هاي موجود در آن/ رضا گرشاسبي

فهرست مقاالت ارسالي شركت كننده در 80 سال باستان شناسي ایران



هشتاد سال باستان شناسی ایران

ص

189. ارزيابي طرح بررسي و شناسايي محوطه هاي باستاني و تاريخي استان تهران 1381-1379/ فرشيد مصدقی
190. ريسمان پيوند باستان شناسان و زبان شناسان را گره اي محکم بايد/ پروين پورمجيديان

191. تاريخچه باستان شناسي استان اصفهان/ علمدار حاجي محمد عليان، مجيد منتظر ظهوري
192. عصر آهن در هشتاد سال مطالعات باستان شناسي ايالم با تکيه بر گورستان هاي مکشوفه/ قدرت شمسي زاد

193. ژئوفيزيك در باستان شناسي/ بابك امين پور 
194. از موزه ها تا مجموعه ها/ آيدين آغداشلو

195. واكاوي و بازبيني اسناد و مطالعات محوطة باستاني زيويه/ يوسف حسن زاده
196. گفتمان موزه شناسي در محوطه هاي باستان شناختي/ محمد حکمت

197. شيء، موزه و مردم/ آرش نورآقايی
198. در جستجوي پارسه، نگين سرزمين هخامنشيان/ كورش محمدخاني، سميه رساله

199. ضعف تحقيقات باستان شناسي به دليل عدم وجود رويکردي تحت عنوان سرزمين ايراني، با نگاه ويژه به منطقة قفقاز/ آناهيتا 
شاهرخي

200. ساختار اداري موزة ملي ايران/ جالل عباسی
201. تاريخچة كاوش ها، بررسي ها و پژوهش هاي باستان شناسي انجام گرفته در حوزة خليج فارس/ عليرضا خسروزاده و محمد اسماعيل 

اسمعيلي جلودار
202. مجموعه هاي توفيقي در موزة ملي ايران/ سهيال داودپور

203. تاريخچة تأسيس موزه در ايران/ مهرنوش مافي و سيده زهرا حسيني
204. موزه در قلمرو باستان شناسي و نقش تکنولوژي اطالعاتي/ مهرنوش مافي و سيده زهرا حسيني

205. نقش موزه/ مهرنوش مافي و سيده زهرا حسيني
206. نشريات در باستان شناسي ايران/ طوبي عبدي

207. كاوش هاي نجات بخشي در حوزه هاي سدسازي/ فرزاد مافي
208. تاريخچة پژوهش هاي باستان شناختي قزوين و چشم انداز آيندة آن/ فرزاد مافي و صابر قياسي

209. پژوهش هاي پارينه سنگي در ايران: تاريخچه، وضعيت موجود و چشم انداز آينده/ فريدون بيگلری
210. باستان انگل شناسي در ايران/ مسعود نظام آبادي، مرجان مشکور و غالمرضا مولوي

211. بقاياي باستان شناختي در ايران: از داده تا روايت/ سيما يداللهي، عباس يلوه اي
212. يافته هاي باستان شناختي استان گيالن به روايت آثار موجود در موزة ملي ايران/ فيروزه بابايي نژاد

213. نقش محوري مؤسسة باستان شناسي دانشگاه تهران در آموزش عملي دانشجويان باستان شناسي/ معصومه ديزجي
214. برآيند اجتماعي فعاليت هاي باستان شناسي، مطالعة موردي كاوش هاي موردي شهر سوخته در سيستان/ حسين مرادي

215. پژوهشي در طرح هاي بررسي و شناسايي باستان  شناختي انجام شده در ايران/ شقايق هورشيد، حنان بحراني پور
216. نقش هيئت پيش از تاريخ )دانشگاه شيکاگو( در روند باستان شناسي نوين ايران/ رحمت نادري

218. آموزش و پژوهش در باستان شناسي/ قاسم كريمي وند
219. قلعة دمورگان نخستين پايگاه باستان شناسي خاورميانه و موزة آجر ايران/ علي بويري منجي، كبري قرباني

220. سهم ميراث فرهنگي در مطبوعات/ مهرنوش زاده دباغ، سارا فريدني، زينب وليزادة  قره آقاچي
221. بررسي تاريخچة استخدام كارشناسان خارجي در حوزة ميراث فرهنگي/ سيد اصغر خدايي

222. گزارش توصيفي فصل اول بررسي و شناسايي باستان شناختي دامنه هاي جنوبي البرز در محدودة شهرستان آبيك/ فرزاد مافي و 



ض

رضا آخوندي
223. باستان شناسي مولکولي و كاربرد ژنتيك در باستان شناسي/ مجيد منتظر ظهوري، نجات مهديه

224. ويژگي هاي فرهنگي پارينه سنگي نوين در سکونت گاه هاي زاگرس/ الهام قصيديان
225. ويترين- پنجره- آينه/ رضا دبيري نژاد

226. موزه هاي باستان شناسي ايران: از بودن تا چگونه بودن/ رضا دبيري نژاد، كرم ميرزايي
227. مطالعه اي اجمالي بر پيشينة پژوهشکدة باستان شناسي از ابتدا تاكنون/ طوبي عبدي

228. پژوهشي براساس گزارش هاي كاوش هاي باستان شناختي انجام شده در ايران/ شقايق هورشيد، حنان بحراني پور
229. تاريخچة مطالعات باستان شناسي خوزستان از آغاز تا امروز/ هادي مهران پور، يوسف ديناروند

230. هيئت هاي مشترک باستان شناسي در قبل و بعد از انقالب اسالمي/ مجيد منصوري، گلناز احدي
231. نگاهي به سابقة فعاليت هاي پژوهشي تخت سليمان/ ابراهيم حيدري

232. تاريخچه و فهرست نمايشگاه هاي موزة دوران اسالمي ملي ايران/ عبداهلل معنوي ثاني
233. پيشينة تاريخی ونقش اجتماعی موزه ها در جوامع امروز/ ابوالقاسم حاتمي

234. پيشينة پژوهش هاي ميداني باستان شناختي در حاشية شمالي خليج فارس/ مرجان روايي
235. بررسي نقش و جايگاه پژوهش هاي باستان شناسي قبل از مرمت در آثار تاريخي/ محمود بختياري

236. نگاهي به تاريخچة مطالعات باستان شناسي در لرستان از آغاز تاكنون/ علي سجادي 
237. مکاتب امريکايي در باستان شناسي ايران پيش از انقالب/ كاميار عبدي

238. وضعيت بررسی ها و كاوش های باستان شناسی و روند انجام اين فعاليت ها در ايران/ رحمان عسگري
239. نقش ايکوم در موزه داري ايران/ پريسا اندامي

240. كاوش رصدخانة خواجه نصيرالدين طوسي مراغه/ سيروس خيري
241. مروري بر فعاليت هاي باستان شناسي خراسان از آغاز تاكنون/ رجبعلي لباف خانيکي

242. تاريخچة آموزش باستان شناسي در ايران به استناد آرشيو دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس/ فرناز خطيبي
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اروپا،  به  ناصرالدين شاه قاجار  با سفرهای  باستان شناسی و موزه داری  از علوم كنونی مانند عکاسی،  پاره ای  بسيار شنيده ايم كه 
راه به ايران گشودند و نخستين كاوش های باستان شناسی نيز به دستور وی در پاره ای از محوطه ها همچون شهر ری و خورهه 
آغاز شد. واگذاری امتياز انحصاری كاوش های باستان شناسی در سراسر خاک ايران به دولت فرانسه به دستور ناصرالدين شاه و 
مظفرالدين شاه آغازی بر كاوش های ميدانی جدی تر در ايران بود. تا اينکه در سال 1306 رضاشاه پهلوی اين امتياز را ملغی اعالم 
كرد و قانونی برای حفظ آثار در آبان ماه 1309خ در مجلس شورای ملی به تصويب رسيد. طبق اين قانون، عالوه بر حفريات رسمی 
و علمی باستان شناسی كه به دست باستان شناسان به انجام می رسيد، حفريات تجاری نيز به دست غير باستان شناسان می توانست 

به انجام برسد كه بيشترين اطالعات را از اين گونه فعاليت از زيويه می شناسيم.
در اين فاصله دو شخصيت تأثيرگذار در باستان شناسی ايران سر برآوردند: آندره گدار كه در پي لغو امتياز انحصار فرانسوی ها 
در مقام مدير دستگاه باستان شناسی ايران به استخدام دولت ايران درآمد و سعی كرد سيطرة فرانسوی ها را در باستان شناسی ايران 
به گونة ديگری بگستراند و در اين مسير مصدر خدمات گران بهايی نيز شد كه از آن جمله تأسيس موزة ايران باستان و كتابخانة 

ملی ايران بود. چهرة دوم اين ميدان هرتسفلد بود كه به نوعی رقيب آندره گدار نيز به شمار می آمد.
انجام می رسيد و كم كم دانش شناخته شده ای به شمار می آمد كه  به  اين سرزمين  باستان شناسی در جای جای  حفريات 
و محسن مقدم كه  بهنام  استاداني چون عيسی  و  آغاز كرد  را  اين رشته  آكادميك  آموزش  از سال 1313  نيز  تهران  دانشگاه 
باستان شناسی را در اروپا آموخته بودند در اين گروه به تربيت دانشجويان پرداختند و دانشجويانی چون عزت اهلل تگهبان زير دست 
آنها پرورش يافتند. نگهبانی كه طی دو دهة بعد به مرد برتر باستان شناسی ايران تبديل شد و خدمات بی نظيری به باستان شناسي 
كشور كرد، از آن جمله راه اندازی مؤسسة باستان شناسی دانشگاه تهران، حفريات مارليك، هفت تپه و دشت قزوين كه نخستين 
حفريات گسترده و مستقل باستان شناسی ايرانی است كه شانه به شانة هيئت های غير ايرانی می ساييد و در جريان اجراي اين 
پروژه و تالش های وی ده ها باستان شناس چون صادق ملك شهميرزادی و يوسف مجيدزاده پرورش می يابند و بعدها هركدام 

بخشی از باستان شناسی اين مرز و بوم را پيش مي برند.
در اواسط دهة 40 خورشيدی، نگهبان تقريباً از ادارة باستان شناسی جدا شده بود و بيشتر بر دانشگاه تهران متمركز بود. در 
اين سال ها با استفاده از طرحي كه پيش از اين نگهبان در ادارة باستان شناسی پی افکنده بود، مردی پا پيش گذاشت كه به همت 
وي باستان شناسی ايران گامي اساسی به پيش برداشت و او كسی نبود جز فيروز باقرزاده، تحصيل كردة فرانسه كه برای مديريت 
ايران باستان دفتری داشت و  ايران دعوت شده بود. در طبقة همکف ساختمان سفيدرنگ حياط موزة  دستگاه باستان شناسی 
فرامرز نجد سميعی معاون اجرايی ـ مالی وی بود و اوضاع باستان شناسی ايران را بررسي مي كرد و در نظر داشت »ادارة كل 
باستان شناسی« را راه اندازی كند. باقرزاده در پی آن بود كه علوم و فنون جديد را به باستان شناسي ايران معرفي كند كه سال ها 

مقـدمه



ظ

بود در باستان شناسی اروپا به كار مي رفت. وی نيك می دانست كه با باستان شناسان سنتی متداول در حوزة باستان شناسی آن 
زمان راه به جايی نخواهد برد، برای همين تعدادی از جوانان تازه فارغ التحصيل شده چون ميرعابدين كابلی و مسعود آذرنوش را به 
استخدام اين اداره درآورد. از ديگر اقدامات باقرزاده برگزاري همايش هاي ساالنة باستان شناسي بود كه تحول مهمي در پيشبرد 

اين دانش در ايران ايجاد كرد. اين روزها را همه آغاز دورة طاليی باستان شناسی ايران مي دانند.
با وقوع انقالب اسالمی در سال 1357 باستان شناسی نيز مانند بسياری از علوم آن روزگار با ركود مواجه شد. بر اثر پاره اي 
بي مهري ها عزت اهلل نگهبان از دانشگاه تهران جدا شد و رخت اقامت در موزة فيالدلفيا افکند و فيروز باقرزاده به فرانسه رفت و در 
همانجا ماندگار شد. اما هنوز عاشقانی بودند كه نگذارند به آثار اين مرز و بوم لطمه ای وارد آيد. در آن روزهايی كه دولت پهلوی 
ساقط شده بود و انقالبيون هنوز كاماًل اوضاع را به دست نگرفته بودند، پيرمردي از ديار سبزوار به نام عباس كجياني كه در كسوت 
سرايدار موزة ايران باستان مشغول فعاليت بود، جسورانه در مقابل كساني كه طمع غارت موزه را در سر داشتند ايستاد و نگذاشت 

موزة ايران باستان به سرنوشت موزة بغداد در روزهای پس از سقوط صدام دچار شود.
وقوع هشت سال جنگ تحميلی، باعث وقفة ناخوشايندی در باستان شناسی ايران شد. آثار باستانی نيز مانند ديگر نقاط 
مملکت از گزند جنگ مصون نماندند. اما در حال جنگ نيز همين عاشقان دست از تالش نکشيدند. در نبود بودجه و امکانات 
دستگاه باستان شناسی در سال های جنگ، باستان شناسان خود سالن همايش های موزة ايران باستان را تعمير كردند و صندلی های 
پارة آن را دوختند تا در سال 1359 سمينار »باستان شناسی در راستاي انقالب« برگزار شود. تالش هاي مسئوالن و كارشناسان 
وقت دستگاه باستان شناسي باعث شد تا نخستين شمارة مجلة  اثر در بهار 1359 منتشر شود و نيز در مركز نشر دانشگاهی، 

گروهی از متخصصان گرد هم آمدند و در سال 1365 نخستين شمارة مجلة باستان شناسی و تاريخ را منتشر كردند.
در اواخر سال هاي جنگ، يعني سال 1366، باستان شناسان گردهم آمدند و سازمان ميراث فرهنگی را راه اندازی كردند و 
نخستين كاوش های پس از انقالب در اوايل دهة 70 خورشيدي به انجام رسيد. در دوران سازندگی پس از جنگ و گسترش كمی 
دانشگاه ها، باستان شناسی نيز از اوضاع آن روزها بهره برد و در دانشگاه ها، گروه های باستان شناسی تشکيل شد و اين مسئله به 
افزايش كمی جامعة باستان شناسی در ايران منجر شد و اكنون گروه هايی كه به آموزش باستان شناسی می پردازند به بيش از 20 

گروه رسيده است.
ايران سربرآورد، مسعود آذرنوش روزگاری بر  باستان شناسی  اين سال ها، چهره ای ديگر در  در ميان بی سروسامانی نسبی 
مسند مديريت باستان شناسی ايران جای گرفت كه اغلب باستان شناسان يا گزارشی از فعاليت ميدانی خود نمی دادند يا از گزارشی 
اجمالی و اداری فراتر نمی رفتند. آذرنوش تأكيد می كرد كه تا گزارش اين فصل كار خود را تحويل ندهند، مجوز فصل بعد صادر 
نخواهد شد و از اين رهگذر آمار آثار منتشر شدة باستان شناسی به صورت چشمگيری باال رفت و اغلب باستان شناسان آن روزها 
را با روزگار مديريت فيروز باقرزاده مقايسه كردند. رخداد ديگر اين دوره اين بود كه آذرنوش هيئت هاي مشترک ايراني ـ خارجي 
را در شرايطي برابر و طبق تفاهم نامه هاي جدي و مسئوالنه مجدداً راه اندازي كرد و در كنار اين كار، جوانان مستعدی را كه در 
سال های پس از انقالب پرورش يافته بودند به باستان شناسی ايران آورد و اين تالش با اتفاقات خوبی همراه بود و شخصيت هاي 

تازه اي را در اين حيطه معرفی كرد كه فعاليت هايشان اكنون اميد آيندة باستان شناسی ايران است.
بود.  همراه  سدسازی  حوزة  در  به خصوص  عمرانی  پروژه های  آغاز  با  باستان شناسی  مديريت  مصدر  از  آذرنوش  بركناری 
باستان شناسی ايران در آن روزها با مسئله اي جدی و حوز ه اي متفاوت روبه رو بود و آن تمركز بر فعاليت های نجات بخشی بود. 
مسئله ای كه با برنامه ريزي درست مديران باستان شناس پس از آذرنوش، می توانست به فرصتي برای باستان شناسی ايران تبديل 
شود و با توجه به حجم باالی فعاليت های نجات بخشی در حوزة پشت سدها، باستان شناسی ايران را به مرجعي جهاني برای اين 
مسئله بدل كند، مانند كشور ايتاليا كه به واسطة بناهای باستانی بی شماری كه دارد به مرجع مهمی در حوزة مرمت بنا تبديل 

شده است. متأسفانه كوتاهی ها باعث شد اين فرصت به تهديدی براي باستان شناسی ايران بدل شود.

مـقـدمـــه
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اما موزه داري ايران حکايتي ديگر دارد. گرچه نخستين موزة ايران را »موزة همايوني« ناصرالدين شاه به شمار مي آورند، آغاز 
حرفه اي موزه داري را بايد با تالش هاي آندره گدار و تأسيس موزة ايران باستان در 1316خ مقارن دانست. هرچند پس از آن اتفاق، 
موزه هاي استاني، منطقه اي و سايت موزة بسياري در سراسر كشور راه اندازي شد و مركز آموزش عالي سازمان ميراث فرهنگي 
نيز آموزش موزه داران را در اولويت كار خود قرار داد و تا به امروز چندين نسل موزه دار از آن فارغ االتحصيل شده اند، هنوز هم 

موزه داري ايران دچار مشکالت بسياري است.
اگر كپي برداري ناقص موزه هاي كشور را از موزة  ايران باستان در ساماندهي مجموعه ها و طراحي تاالرهاي نمايشگاهي شان 
به كناري بنهيم، نبود سناريو در موزه ها، بي توجهي به امر آموزش موزه داران و در بسياري مواقع رويکردهاي شتابزده و تبليغاتي 
موزه هاي سراسر كشور در برپايي نمايشگاه ها باعث شده كه موزه هاي ما به انبار نگهداري اشياء تبديل شوند و در بسياري موارد 
نبود ارتباط موفق موزه ها با مراكز پژوهشي و نبود انتشارات و فعاليت هاي پژوهشي و نيز ايده ها و انديشه هاي نو در نگهداري و 
نمايش آثار، روح زندگي را از موزه هاي ما ربوده است و در قياس با همتاهاي خارجي خود، آنها را بسيار كمرنگ و نحيف مي نماياند. 
شايد بتوان مصداق بارز مشکالت آموزشي و نبود ايده هاي نو در موزه داري ايران را تداوم نيافتن انتشار مجلة موزه ها دانست و نيز 
نيم نگاهي به محتواي مقاالت موزه داري همين مجموعه انداخت و به اين مسئله توجه كرد كه مراجع اكثر اين مقاالت به تنها 

كتاب شناخته شدة موزه داري ايران از نوشين دخت نفيسي محدود مي شود.
مشکل ديگري كه در موزه داري ايران هنوز هم به صورت معضلي الينحل باقي مانده، نبود توافق ميان موزه هاي ايران و البته 
به طبع آن سازمان متولي موزه داري ايران با مجموعه ها و موزه هاي خصوصي است. نبود برنامة مشخص و شفاف براي همکاري 
و جلب اعتماد مجموعه داران خصوصي باعث شده تا آنان اطمينان الزم را براي در اختيار نهادن و حتي معرفي آثار موجود در 
مجموعه هاي شان نداشته باشند و فعاليت آنها شکل مخفيانه و شبه قاچاقچي گري به خود بگيرد، در حالي كه همگان مي دانيم كه 
اين دو مقوله در سراسر جهان از هم متمايزند. در صورتي كه اين همکاري و جلب اعتماد صورت بگيرد اين مجموعه ها عالوه بر 
معرفي و انتشار بخش زيادي از تاريخ اين سرزمين، به منبعي براي تغذية موزه هاي رسمي كشور نيز تبديل مي شوند و با نمايش 

آثار آنها، از برپايي نمايشگاه هاي تکراري كنوني فاصله گرفته مي شود.
انجام  اقداماتي به قصد ساماندهي وضعيت موجود به  ايران، به عنوان مرجع اصلي دانش موزه داري،  اگرچه در موزة ملي 
رسيده، بايد باور كنيم كه از زمان ورود رسمي و حرفه اي به عرصة موزه داري )1316( بيش از 7 دهه گذشته و موزه داري ما در 
سراسر كشور بايد از ساماندهي و ثبت و ضبط مجموعه ها و برپايي چند نمايشگاه تکراري در طول سال پا فراتر نهد و براي رفع 

اين مشکالت گامي اساسي بردارد.
از  تنی چند  نابه هنگام  نگاشت. مرگ  نمی توان  اين چند سطر  را در  ايران  و موزه داري  باستان شناسی  سرگذشت طوالنی 
باقر آيت اهلل زادة شيرازي )مرداد 1386(، مسعود آذرنوش )7 آذر 1387(،  پيشکسوتان از جمله محمد مهريار )خرداد 1383(، 
عزت اهلل نگهبان )13 بهمن 1387( و خاطراتی كه از زبان پيشکسوتان در مورد وقايع باستان شناسی می شنيدم، مرا به انديشه 
واداشت كه چه ناگفته هايي را بزرگان حيطة باستان شناسي با خود به سينة خاک برده اند و مي برند، چه می شد اگر فرصتی برای 
مکتوب كردن سرگذشت باستان شناسی دست می داد و بخشی از اين حجم نامکتوب دانسته ها منتشر می شد و در اختيار همگان 

قرار می گرفت.
از ديگر سو، با توجه به تحوالت چند ساله در حوزة اداری باستان شناسی ايران از جمله ادغام آن با سازمان گردشگری و 
سپس با سازمان صنايع دستی، مباحث به وجود آمده در مورد مسئلة آبگيری سدها، سربرآوردن شركت های خصوصی در حوزة 
باستان شناسی و آمار چندهزار نفری كنوني باستان شناسان ايرانی و ... چنين می نماياند كه باستان شناسی ايران بار ديگر در آستانة 
تحولي تاريخی قرار دارد، تحولی كه با انتقال پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی به شيراز قوت گرفت و موافقان آن را »موفقيت 
اساسی« و مخالفان آن را »انهدام باستان شناسی« نام نهادند. البته اكنون برای فهميدن اين نکته بسيار زود است كه آيا ما امروزه 



غ

در آستانة تحولي مثبت در باستان شناسی هستيم يا انهدام آن را نظاره می كنيم، باشد كه آيندگان اين روزها و باستان شناسان 
اين روزگار را قضاوت كنند. به نظر مي رسيد مناسب ترين كار در اين روزها اين است كه شمايی كلی از سرگذشت باستان شناسی 
و موزه داری ايران و فراز و فرودهای آن را ترسيم و مکتوب كنيم تا نسلی كه اكنون در بيش از 20 گروه باستان شناسی در حال 
تحصيل اند با اين سرگذشت بهتر آشنا شوند. از ديگر سو داشته ها و كمبودهای باستان شناسی و موزه داری در منظر كلی بهتر ديده 

 شود و نسل كنونی پژوهش های خود را در راستای اين خألها پيش ببرند.
فراموش نمی كنم كه يکی از دانشجويان جوان باستان شناسی می گفت از خواندن يکی از محورهای فراخوان كه به مباحث 
نظری باستان شناسی ايران مرتبط بود، خنديده است، چرا كه همه مي دانند باستان شناسی ما كاماًل در اين حوزه خأل دارد. به وي 
گفتم كه اتفاقاً اين حوزه ها را به بحث گذاشته ايم تا باور كنيم كه باستان شناسی، حداقل به حساب ما، كه تصويب رسمی قانون 
عتيقات را در 1309خ مبنا قرار داده ايم، 80 ساله شده است و هنوز مسائل بسياری به صورت كمبود اساسی باقی مانده است. 
اگر نگهبان عمدة تالش خود را صرف مبارزه با قاچاق آثار كرد و پرورش دانشجويان مستعد را در اولويت كاری خود قرار داد، اگر 
باقرزاده وارد كردن علوم و فنون جديد و مطالعات تکميلی را به باستان شناسی افزود و اگر آذرنوش بر انتشار نتايج اين فعاليت ها 

تأكيد كرد، وظيفة نسل كنونی و مديران آيندة باستان شناسی چه خواهد بود؟
مجموعه مقاالتی كه پيش رو داريد حاصل فراخوانی است كه موزة ملي ايران در ارديبهشت 1389 منتشر كرد و از مجموع 
249 چکيده مقاله ای كه به دبيرخانة اين همايش ارسال شده بود، اين مجموعه آمادة انتشار شد. داوری چکيدة مقاالت به عهدة 
اعضای هيئت علمی همايش بود و در همين جا مراتب سپاس و قدردانی خود را به پيشگاهشان تقديم می كنم. ناگفته نبايد گذاشت 
كه از آنجايي كه باستان شناسي ما از آغاز با فعاليت خارجي ها شروع شد و چند دهه طول كشيد تا باستان شناسان ايراني حضور 
جدي خود را در اين عرصه به نمايش بگذارند، اگر اين مجموعه را بين المللي تعريف مي كرديم ممکن بود كارهاي داخلي زير انبوه 
فعاليت هاي خارجي ها دفن شود و به چشم نيايد. بنابراين ترجيح داديم تا نخست در سطح ملي به بررسي داشته هاي كنوني مان 

بپردازيم و احتماالً بررسي سرگذشت باستان شناسي ايران را در سطح بين المللي به زماني ديگر واگذاريم.
اين فعاليت داشتند، ليك  بي گمان مديريت و كاركنان موزة ملی به عنوان ارگان برگزاركننده نقش عمده ای در پيشبرد 
پيش و بيش از آنان، می خواهم از همکارانی سپاسگزاری كنم كه به رغم نظريات متفاوتی كه در مورد اين فعاليت داشتند، در 
تمام مراحل ذره ای از همکاری، همفکری و همراهی دريغ نکردند، آقايان ميرعابدين كابلی، ناصر نوروززادة چگينی، شهرام زارع و 
كوروش روستايی از جملة اين افراد بودند. اميد دارم اين منش در ميان همة ما متداول شود كه به رغم تفاوت در ديدگاه هايمان، 
در كنار هم بودن و تحمل كردن همديگر را تجربه كنيم. ذكر اين نکته را نيز الزم مي دانم كه 80 سال باستان شناسي ايران فرصت 
مغتنمي بود تا پاي صحبت بسياري از پيشکسوتان بنشينم و از جزئيات و فراز و فرود ماجراهايي كه همکاران باستان شناسم 
پيش از اين از سر گذرانده اند آگاه و به اين امر بيشتر واقف شوم كه مسائل را با ديد كالن تري ارزيابي كنم و به آيندة فعاليت هاي 

صنفي مان اميدوارتر شوم.
مجموعة پيش رو، يقيناً خالی از اشکال نيست. در كنار مقاالت ضعيف، مقاالت قوی و ارزشمندی نيز قرار دارد كه به كليت 
مجموعه غنا بخشيده است. خرسندم كه با همکاری همکارانم در دبيرخانة همايش تمام تالش مان را در راه باال بردن سطح كيفی 

اين مجموعه به انجام رسانديم. 
و سخن آخر اينکه، مجموعة 80 سال باستان شناسی ايران، نه پايان بلکه آغازی است بر بازبينی و مرور آنچه تاكنون به دست 
آورده ايم. هدف نماياندن بخش كوچکي از داشته هاي كنوني باستان شناسي در اين سرزمين بوده و به قول شيخ سعدي گر مراد 

نيافتيم، الاقل به قدر وسع كوشيديم. اميد كه قبول افتد.
                                                                                                     یوسف حسن زاده
                                                                                                        دبیر علمی

مـقـدمـــه



هشتاد سال باستان شناسی ایران

ف

سولماز آذركیا مدرک كارداني را در سال 1376 از مركز آموزش عالي دكتر شريعتي در رشتة معماري و مدرک كارشناسي را در رشتة 
مرمت بناهاي تاريخي در سال 1381 از مركز آموزش عالي سازمان ميراث فرهنگي و كارشناسي ارشد را در همان رشته در سال 1384 از 
دانشگاه هنر اصفهان گرفته است. آذركيا در مرمت خورانق يزد، پل پاتاوه ياسوج، قلعه دختر، گنبد اليشتر، خانة طوليانه، دولتخانة صفوي 
solmaz.azarkia@yahoo.com .قزوين و كاروانسراي قوشة سمنان مشاركت و مقاالتي نيز در حوزة معماري و مرمت منتشر كرده است

طیبه ابراهیمی مدرک كارشناسي را در رشتة كتابداري در سال 1379 از دانشگاه علوم پزشکي ايران گرفته است. وي از سال 1381 در 
كتابخانة موزة ملي ايران مشغول فعاليت و هم اكنون كتابدار و امين اموال كتابخانة موزة ملي ايران است. ابراهيمي در برگزاري نمايشگاه هاي 

متعدد كتاب و تهية كتاب شناسي نمايشگاه هاي موزة ملي و همايش هاي گوناگون باستان شناسي همکاري كرده است.

نصراهلل ابراهیمی مدرک كارشناسي ارشد باستان شناسی را در سال 1386 از دانشگاه تهران گرفته و اكنون كارشناس سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان بوشهر است. عالقة اصلي وي بررسی های دوران تاريخي است. وي در بررسي هاي محوطة 
تاريخي سيراف، خارک، منطقة پشتکوه برازجان، شهرستان كنگان، شهرستان دشتستان و كاوش هاي چرخاب برازجان، گورستان شغاب، 

nasrebi59@gmail.com  .قلعه زائر خضرخان و گوردختر به عنوان عضو و معاون هيئت حضور داشته است

سیده زهرا ابطحی فروشانی مدرک كاردانی باستان شناسی را در سال 1383 از دانشگاه دولتي بيرجند و كارشناسی باستان شناسي را 
در سال 1388 از دانشگاه بوعلی سينای همدان گرفته و اكنون دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد باستان شناسي دانشگاه تهران است.  

z.abtahi_frooshani@yahoo.com

شهره ابوطالبیان مدرک كارشناسی هنر را در سال 1386 از دانشگاه پونای هند و مدرک كارشناسی ارشد را از همين دانشگاه در رشتة 
مديريت منابع انسانی گرفته است. وی اكنون دانشجوی دكتری رشتة جامعه شناسی دانشگاه بنگلور هند است.

هاشم اتفاقي دانشجوي كارشناسي باستان شناسي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند است. وی مدرک كارداني باستان شناسي را از 
دانشگاه زابل گرفته و از سال 1386 فرماندة پايگاه حفاظت در ادارة ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي است. 
اتفاقی در كاوش های تپه طالب خان زابل، آواربرداری و خواناسازی پالن ضلع جنوبی بازار شهر تاريخی تون در فردوس و تعيين حريم 

محوطة پيش ازتاريخي سرتخت باغستان فردوس عضو هيئت بوده است. 

كاتي چند ردباره نويسندگان اين مجموهع ن



ق

golnaz@ahadi.info  .گلناز احدی كارشناس باستان شناسی است. وی در سال 1389 از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده است

محمد ارشادي مدرک كارشناسي را در سال 1382 در رشتة باستان شناسی از دانشگاه محقق اردبيلی گرفته است. وي از سال 1382 به 
عنوان كارشناس در ادارة كل ميراث فرهنگي استان گلستان مشغول به فعاليت است. ارشادي عضو كاوش هاي محوطه هاي تپه بسيجيان 
شهرستان آزادشهر، نرگس تپه گرگان، ديوار بزرگ گرگان، شهر تاريخی جرجان، تپه درزی خيل كردكوی و گمانه زنی امامزاده نور گرگان 
arman.ershadi@  .بوده است. از وي تاكنون هفت مقاله در زمينة منطقة تاريخي گرگان در نشريات داخلي و خارجي منتشر شده است

gmail.com

نصیر اسکندری مدرک كارشناسي رشتة باستان شناسي را در سال 1387 از دانشگاه تهران گرفته و اكنون دانشجوي مقطع كارشناسي 
ارشد همان دانشگاه است. وي در كاوش هاي محوطه هاي كول تپه، چياسبز شرقي، سگزآباد و اقباليه به عنوان عضو هيئت و در بررسي هاي 
كامياران، بانه، دليجان، حوضة رود كرخه و رودخانة سيمره در مقام معاون هيئت مشاركت كرده است. اسکندري به باستان شناسي 

nasireskandari@gmail.com  .پيش ازتاريخ عالقه دارد و تاكنون 2 مقالة فارسي و 4 مقالة انگليسي از وي به چاپ رسيده است

محمداسماعیل اسمعیلی جلودار دكتری باستان شناسی با گرايش دوران اسالمی از دانشگاه تهران و استاديار گروه باستان شناسی همان 
دانشگاه است. سرپرستي بيش از ده پروژة پژوهشی شامل كاوش باستان شناختی در بندر سيراف بوشهر)دو فصل(، كاوش باستان شناختی 
بندر ماهروبان در ديلم، كاوش نجات بخشی سد و تونل سوم كوهرنگ و بررسی باستان شناختی شهرستان اردل در استان چهارمحال و 
بختياری، بررسی منطقة ريگ سرای ورزنه در استان اصفهان، پی گردی بنای زندان هارون و پل جاجرود در استان تهران، همکاری در 
اجرای پروژه های وزارت نيرو از قبيل سازه های سنتی آب در استان يزد و خوزستان، انتشار بيش از ده مقاله در مورد سازه های سنتی آب 
در ايران، كاوش های باستان شناختی خليج فارس و موضوعات ديگر مرتبط با باستان شناسی، سخنرانی در ششمين همايش باستان شناسی 
جنوب شرق آسيا در دانشگاه رم ايتاليا، سخنرانی در همايش باستان شناسی خليج فارس در دانشگاه دورهام انگلستان، سخنرانی و چاپ 

m_esmaeily2004@yahoo.com .مقاله در نهمين همايش بين المللی باستان شناسی ايران بخشي از كارنامة وي است

بهروز افخمی داراي مدرک كارشناسي ارشد باستان شناسی و دانشجوی دكتری باستان شناسی تاريخی دانشگاه تهران و اكنون كارشناس 
ادارة كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اردبيل و مدرس گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبيلی است. عالقة 
اصلي او باستان شناسی كاربردی و باستان شناسی دوران تاريخی است. افخمي داراي مقاالت و كتاب در زمينة باستان شناسی كاربردی 

bafkhami@ut.ac.ir  .و گردشگری، مديريت ميراث فرهنگی به ويژه با تمركز بر محوطه های باستانی دوره های تاريخی و اسالمی است

سیدمحمدامین امامي دكتري خود را در رشتة مينرالوژی و شيمی كريستال ها با گرايش آركئومتری در سال 1386 از دانشگاه زيگن 
آلمان گرفته و اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان است. وي عالوه بر عضويت در كاوش هاي هفت تپه، چغازنبيل، تنگ بالغي، 
تخت جمشيد و ميمند، بيش از 15 مقاله در زمينة آركئومتالورژی )فلزكاری كهن( و باستان سنجی در نشريات معتبر بين المللي منتشر 

كرده است. 

بابك امین پور مدرک كارشناسي ارشد ژئوفيزيك را در سال 1373 از دانشگاه استانبول تركيه گرفته و از سال 1377 در زمينة ژئوفيزيك 
در باستان شناسي ايران فعاليت مي كند. وي در همايش هاي متعدد داخلي و بين المللي سخنراني هايي ايراد و مقاالتي نيز در اين حوزه 
منتشر كرده است. امين پور عالوه بر شركت در دوره هاي تخصصي ژئوفيزيك، كارگاه هاي آموزشي متعددي نيز در زمينة ژئوفيزيك براي 

نکاتي چند دربارة نویسندگان این مجموعه



هشتاد سال باستان شناسی ایران

ک

babak.aminpour@gmail.com  .دانشجويان باستان شناسي برگزار كرده است

فیروزه بابایي نژاد دریاسری مدرک كارشناسي ارشد باستان شناسي را در سال 1385 از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر گرفته است. 
وي از سال 1378 كارشناس موزة ملي ايران است. بابايي نژاد در كاوش هاي محوطة نرگه به سرپرستي حميد خطيب شهيدي مشاركت 

كرده است.

مونا باقری قلعه دانشجوي مقطع كارشناسي باستان شناسي در دانشگاه تهران و از اعضاي فعال انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي 
دانشگاه تهران است، اين انجمن برنامه هاي گوناگونی از جمله سلسله نشست هاي باستان شناسي و همايش بزرگداشت عزت اهلل نگهبان را 

برگزار كرده است.

فرانك بحرالعلومی مدرک كارشناسي ارشد رشتة فيزيك صنعتي را در سال 1374 از دانشگاه صنعتي وين اتريش گرفته و اكنون 
پژوهشگر آزاد است. وي مسئول بخش ساليابي ترمولومينسانس پژوهشکدة حفاظت و مرمت سازمان ميراث فرهنگي كشور بوده و در 
دانشگاه هاي تهران، هنر و آزاد اسالمي به تدريس اشتغال دارد. بحرالعلومي تاكنون بيش از 40 مقاله در حوزة باستان سنجي منتشر كرده 
bfaranak@  .و كتاب تأليفي وي، كه انتشارات سمت آن را منتشر كرده، براي دانشجويان و عالقه مندان مرجع شناخته شده اي است

yahoo.com

سیروس برفی مدرک كارشناسی باستان شناسی را در سال 1385 از دانشگاه آزاد واحد مرودشت و كارشناسی ارشد انسان شناسی را 
در سال 1389 از دانشگاه پونا )هندوستان( گرفته است. وی از سال 1383 شهرستان های مرودشت، كازرون، استهبان، نورآباد ممسنی، 
خرم بيد، پاسارگاد، آباده، داراب، جهرم، نيريز، ارسنجان، فراشبند و فيروزآباد در استان فارس را بررسی كرد. برفی در بررسی های شناسايی 
در استان فارس )چهارده فصل( توجه بيشتری را به غارها و پناهگاه های صخره ای استان معطوف كرد. وي عضو هيئت كاوش هاي 
محوطه هاي سد كارون 3، تعيين حريم تپه های سيلك )1384(، تنگ بالغی )1385(، غار بوف )1386( و محوطة سرخ دم لری )1388( و 
مدتي نيز )1386 تا 1387( مدير امور عمومی پايگاه پژوهشی شوش بوده است. عالوه بر انتشار مقاالتي در مجالت گوناگون باستان شناسي، 
barficyrus@gmail.com .از سال 1388 دبير انجمن چندمليتی خراسان بزرگ هم هست كه در شهر بمبئی هندوستان فعاليت می كند

بهزاد بلمکي دانشجوي دكتري باستان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات و عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد همدان است. عمدة فعاليت هاي ميداني وي بررسی ها و كاوش های باستان شناختی در منطقة زاگرس مركزی و غرب ايران است كه 
از جملة آنها می توان به هفت سال بررسی دامنه دار در منطقه و شركت در كاوش های بين المللی از جمله پاسارگاد و پروژة باستان شناختی 

behzadbalmaki@yahoo.com  .زاگرس مركزی اشاره كرد

سیده لیال بنی جمالی دانش آموختة مقطع كارشناسی  ارشد باستان شناسي از دانشگاه سيستان وبلوچستان است. وي تاكنون 2 مقاله 
منتشر كرده و در بيش از 5 كاوش ميدانی باستان شناختی عضويت داشته و به  صورت مشترک با جواد عاليي مقدم سرپرست طرح بررسی 

باستان شناختی شهرستان محالت بوده است. 

رویا بهادری مدرک كارشناسي ارشد را در سال 1370 از دانشگاه شهيد بهشتي گرفته است. وي عضو هيئت علمي پژوهشکدة حفاظت 
و مرمت سازمان ميراث فرهنگي كشور است و در گروه هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه هنر تهران به تدريس اشتغال دارد. 



ل

بهادري عالوه بر مسئوليت دستگاه پراش سنج اشعة ايکس در پژوهشکدة مرمت و مديريت گروه شناخت مواد اين پژوهشکده، تاكنون 15 
مقاله منتشر و به بيش از 40 همايش داخلي و خارجي مقاله ارائه كرده است. از وي كتابي با عنوان شيمی آلی، مبانی و كاربرد در مرمت 

bahadoriroya@yahoo.com  .آثار تاريخی به چاپ رسيده است

رضا بیداری مدرک كارشناسی باستان شناسی را در سال 1385 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت گرفته و اكنون دانشجوی مقطع 
كارشناسی ارشد در رشتة فرهنگ و زبان های باستانی است.

فریدون بیگلري مدرک كارشناسی  ارشد رشتة باستان شناسی را در سال 1385 از دانشگاه آزاد تهران مركز گرفته و اكنون دانشجوی 
دكتری در بخش پيش ازتاريخ و زمين شناسی كواترنر دانشگاه بوردو فرانسه است. وی مسئول بخش پارينه سنگی موزة ملي ايران و عضو 
هيئت تحريرية مجلة باستان شناسی ايران است. عالقه مندی وی باستان شناسی دوره های پارينه سنگی قديم و ميانی ايران است و در اين 
زمينه بررسی ها و كاوش های متعددی در نقاط گوناگون كشور از جمله كرمانشاه، گيالن، اصفهان، ايالم و آذربايجان شرقی انجام داده 
است. وی در سال 1387 اولين موزة تخصصی پارينه سنگی كشور را با همکاری سازمان ميراث فرهنگی كرمانشاه در اين شهر راه اندازی 

fbiglari@gmail.com  .كرد

كتایون پالسعیدی  مدرک كارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران گرفته و اكنون دانشجوی سال آخر دكتری 
باستان شناسی آكادمی علوم جمهوری تاجيکستان است. وي مدرس دانشگاه های عالمه طباطبايی، علمیـ  كاربردی و آزاد اسالمی واحد 
پيشواي ورامين است. پالسعيدي رئيس هيئت مديرة انجمن ايالم شناسی ايران بوده، با مراكز پژوهشی از جمله جهاد دانشگاهي و صدا 
و سيما همکاري كرده و در نوشتن پنج كتاب گويا در خصوص پوشاک بانوان ايران نويسندة همکار بوده است. وی عالوه بر شركت در 
بررسی و كاوش محوطه های گورستانی درة اندج رود الموت و تپه نرگة تاكستان، تاكنون بيش از 27مقاله در نشريات و همايش های ملی و 

katypelasaidi@yahoo.com  .بين المللی ارائه و منتشر كرده است

محمدجواد ثقفی مدرک دكتری معماری خود را از دانشگاه ISAL بلژيك در سال 1356خ گرفته و اكنون دانشيار دانشکدة معماری 
و شهرسازی پرديس هنرهای زيبای دانشگاه تهران است. وي بيش از ده مقاله، يك كتاب تأليفي و يك كتاب ترجمه منتشر كرده است. 
ثقفي سمت هاي اجرايي چون مديركل طرح های عمرانی دانشگاه تهران، معاون پژوهشي، معاون اداری ـ مالی دانشکدة هنرهای زيبا، 

مديركل موزه ها و معاونت موزه ها و اماكن فرهنگی ادارة كل امور فرهنگی دانشگاه تهران را در كارنامة خود دارد. 

مهري جوادي مدرک كارشناسي ارشد خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفته و اكنون كارشناس سازمان ميراث فرهنگي استان 
كرمان است. وي عضو كاوش هاي تپه قمرود، ازبکي، كنارصندل جيرفت و گمانه زني ارگ بم بوده است و فعاليت هايي اجرايي چون دبير 

M.javadi@gmail.com  .شوراي ثبت جنوب شرق كشور و دبير اجرايي همايش جيرفت را در كارنامة خود دارد

علمدار حاجی محمدعلیان داراي مدرک كارشناسي باستان شناسی از دانشگاه ابهر و دانشجوی كارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه 
هنر اصفهان و كارشناس سازمان ميراث فرهنگی استان اصفهان است. زمينة اصلي كار وي پژوهش های دورة ساسانی است. وي عالوه 
بر عضويت و معاونت در كاوش هاي ميدان عقيق اصفهان، خيابان مجلسي اصفهان و بررسي شهرستان اردستان، سرپرستي بررسي 
باستان شناختي منطقة پاكوه نائين، شهرستان فريدن، تيران و كرون اصفهان را در كارنامة خود دارد. به عالوه تاكنون بيش از 15 مقاله در 

Alamdar.alian@gmail.com  .خصوص آثار حوزة اصفهان منتشر كرده است

نکاتي چند دربارة نویسندگان این مجموعه



هشتاد سال باستان شناسی ایران

م

عطا حسن پور فارغ التحصيل مقطع كارشناسی باستان شناسی از دانشگاه آزاد ابهر در سال 1380 و كارشناس ادارة كل ميراث فرهنگی 
و گردشگری استان لرستان و اكنون دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد باستان شناسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز است. 
از سال 1381 به مدت 7 سال مسئول ثبت آثار و امور پژوهش در ميراث فرهنگی لرستان بوده است. در مدت مسئوليت در سال های 
1385 و 1386 استان لرستان با ثبت حدود 1700 اثر و 25 فصل عمليات بررسی و شناسايی موفق به كسب عنوان نخست كشور در 
زمينة ثبت آثار و بررسی و شناسايی شده و حدود 20 فصل سابقة كاوش و بيش از 10 فصل سابقة بررسی و شناسايی دارد. وي 6 مقالة 
پژوهشی به چاپ رسانده و هم اكنون به صورت مشترک با مهرداد ملکزاده سرپرستی كاوش محوطة سنگتراشان خرم آباد را به عهده دارد.  

atahasanpur@gmail.com

یوسف حسن زاده دانش آموختة كارشناسي باستان شناسي از دانشگاه تهران است و از سال 1382 كارشناس بخش تاريخي موزة ملي 
ايران است. عالقة اصلي وي فرهنگ و پادشاهي ماناست. حسن زاده عالوه بر عضويت در كاوش هاي محوطه هاي قاليچي بوكان، زيويه 
كردستان، سرخ دم لري و بررسي باستان شناختي در استان هاي آذربايجان غربي و كرمانشاه، مقاالت متعددي در مجالت داخلي و خارجي 

y_hassanzadeh@yahoo.com  .در خصوص فرهنگ و پادشاهي مانا منتشر كرده است

ابراهیم حیدري مدرک كارشناسي رشتة باستان شناسي را در سال 1353 از دانشگاه تهران گرفته است. از سال 1354 تا 1358 در سمت 
كارشناس در سازمان ملي حفاظت آثار باستاني مشغول به  كار بود و از سال 1358 در سمت رياست سازمان ميراث فرهنگي استان هاي 
همدان و آذربايجان غربي فعاليت كرده است. حيدري همچنين عضويت در هيئت آلماني كاوش هاي باستان شناختي تخت سليمان، 

سرپرستي حفريات اين محوطه )1375-1372( و مديريت اين پايگاه را تا سال 1387 در كارنامة خود دارد.

نرجس حیدري مدرک كارشناسي ارشد باستان شناسي را از دانشگاه تربيت مدرس گرفته و اكنون مدرس گروه باستان شناسي موسسة 
غيرانتفاعي نيما )محمود آباد(  است. وي در كاوش محوطه هاي الميزده، كالردشت و قلعه كش مازندران و بررسي محوطه هاي روستاي 
ابوالحسن كالي شهرستان بابل مشاركت كرده است. صفري مقاالتي در خصوص عصر مفرغ در مجالت و همايش هاي متعدد ارائه كرده و  

Narges.heydari@gmail.com .مقاالتي در خصوص عصر مفرغ و دورة هخامنشي به چاپ رسانده است

سامان حیدری گوران در سال 1375 ليسانس خود را در رشتة جغرافيای انسانی ـ اقتصادی و در سال 1380 فوق ليسانس خود را در 
رشتة زمين/آب ريخت شناسی گرفته و به دليل عالقه به تحقيقات باستان شناختی از سال 1373 همکاری  خود را با باستان شناسان سازمان 
ميراث فرهنگی آغاز كرده و سابقة چندين فصل بررسی و كاوش در دوره های گوناگون را در كارنامة خود دارد. وی در فاصلة سال های 
1380 تا 1383 در موزة ملی ايران در بخش پژوهش های پارينه سنگی مشغول كار بوده و در سال 1389 از دانشکدة پيش ازتاريخ و 

مطالعات دوران چهارم دانشگاه توبينگن آلمان در مقطع دكتری فارغ التحصيل شده و اكنون در همان دانشکده مشغول به كار است. 
saman.heydari@ifu.uni-tuebingen.de 

مژگان خان مرادی دانش آموختة كارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه تهران در سال 1385 و اكنون دانشجوی مقطع دكتری 
در گرايش باستان شناسی دوران تاريخی همان دانشگاه است. وی در كاوش محوطه های تپه قبرستان قزوين، قلعة حسن صباح، امامزاده 
هيجده  تن الموت، شهر دقيانوس جيرفت )دو فصل( عضو هيئت و در بررسی حوزة بان زرده و پل بيستون سرپرست هيئت بوده و از سال 

m-khanmo@yahoo.com  .1385 در بخش باستان شناسی پايگاه جهانی بيستون فعاليت می كند



ن

علیرضا خسروزاده مدرک كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1377 گرفته، از سال 1381 تا 1388 در 
پژوهشکدة باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور مشغول به كار بوده و اكنون دانشجوي دكتري باستان شناسي دوران تاريخي در 
دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيئت علمي )با درجة استاديار( گروه باستان شناسی دانشگاه شهر كرد است. عالقة اصلي وي دوران اشکاني 
و ساسانی است. خسروزاده در كاوش محوطه هاي خان اوی شهركرد، اشکفت سلمان ايذه، تپه نورآباد ممسنی، سردهانة داريون، تپه داروغه 
و ابوعمود و درخزينة شوشتر، تپة هگمتانه، تپه جالليه، معدن چهرآباد زنجان و بررسی هاي بردسير، قشم، ميناب، فارسان، نورآباد، اردل و 
مياناب شوشتر در مقام عضو و سرپرست هيئت مشاركت كرده است. تاكنون از وي بيش از 20 مقاله در نشريات داخلي و خارجي منتشر 

شده است.  
akhosrowzadeh@yahoo.com

شکوه خسروی كارشناسی ارشد باستان شناسی را در سال 1388 از دانشگاه تربيت مدرس گرفته و اكنون دانشجوی مقطع دكتری با 
گرايش باستان شناسی دوران پيش ازتاريخ همان دانشگاه است. وی تاكنون به مدت 10 فصل در مقام عضو هيئت در پژوهش های ميدانی 
شركت كرده است. از او تا به حال 6 مقالة انگليسی، 9 مقالة فارسی و 3 مقالة ترجمه منتشر شده است. حيطة كاري وی دورة مس سنگی 

Shokouh_khosravi@yahoo.com  .در شمال غرب ايران است

حمید خطیب شهیدی مدرک دكتري باستان شناسی را در سال 1354 از دانشگاه ناپل شرقی ايتاليا گرفته است. عالقة اصلی وی 
عصر آهن و باستان شناسی دوران اورارتويی خصوصاً در حوزة شمال غرب ايران است. فعاليت های ميدانی وی شامل كاوش در دژ 
اوررتويی بسطام، كاوش در محوطة حسنلو، كاوش در محوطة كول تپة جلفا، كاوش در محوطة آوه در استان مركزی و همچنين بررسی 
باستان شناختی شرق درياچة اروميه و آثار وی بيشتر در زمينة عصر آهن محوطة حسنلو و دوران اورارتويی شمال غرب ايران و منطقة 
hamid_khatib_shahidi@yahoo.com  .قفقاز است. خطيب شهيدی از سال 1379 در دانشگاه تربيت مدرس مشغول به تدريس است

سیروس خیري مدارک كارشناسي خود را در سال 1365 و كارشناسي ارشد را در سال 1372 در رشتة باستان شناسي )گرايش هنر و 
معماری دورة اسالمی( از دانشگاه تهران گرفته است. وي مدرس دروس مرتبط با هنر، معماری اسالمي و موزه داري در دانشگاه هاي شهر 

Sirous.kheiry@gmail.com  .تبريز است و تاكنون چندين عنوان مقاله و كتاب در اين حوزه منتشر كرده است

آزاده درخشان مدرک كارشناسي باستان شناسي را در سال 1385 از دانشگاه تهران گرفته و اكنون دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد 
دانشگاه آزاد واحد تهران مركز است. وي پايان نامة كارشناسي ارشد خود را در زمينة ميراث  فرهنگي و كودكان نگاشته است. درخشان 
فعاليت هايي چون تدريس در مقاطع راهنمايي و دبيرستان و همکاري با برنامه هاي آموزش كودكان در خصوص ميراث  فرهنگي را در 

azadederakhshan@yahoo.com .كارنامة خود دارد

حسن درخشی مدرک دكتری خود را با عنوان »مطالعة دوران نوسنگی محوطة قوشاتپة آذربايجان« در سال 1387 از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران دريافت كرده و اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامع شوشتر است. حوزة اصـلي 
كـار وي بـاستان شناسی پيش ازتاريخ است. مهم ترين فعاليت هاي ميداني وي عضويت و سرپرستي كاوش در محوطه های قلعه زهاک، 

darakhsh@yahoo.com  .قلعه سالسل، دستوا و قوشاتپة شهريری است

نکاتي چند دربارة نویسندگان این مجموعه



هشتاد سال باستان شناسی ایران

ه

مصطفي ده پهلوان مدرک كارشناسي ارشد خود را در رشتة باستان شناسي در سال 1385خ از دانشگاه تهران گرفته و اكنون دانشجوی 
مقطع دكتری همين رشته در همين دانشگاه است. وي عالوه بر تدريس دروس باستان شناسي در دانشگاه هاي تهران و سوره، شركت در 
كاوش هاي دژ رشکان )ري(، بمپور )بلوچستان(، آالرد )رباط كريم(، راشته )صفادشت(، چاپ مقاالت و شركت در همايش هاي متعدد حوزة 
باستان شناسي را در كارنامة خود دارد. ده پهلوان در موزة مقدم دانشگاه تهران از سال 1383 با سمت كارشناس و سپس مدير داخلي 

mdehpahlavan@gmail.com  .مشغول به كار است

یوسف دیناروند مدرک كارشناسي خود را در سال 1386 از دانشگاه آزاد واحد شوشتر گرفته و اكنون دانشجوي كارشناسي ارشد 
دانشگاه سيستان و بلوچستان است. از فعاليت های وی شركت در يك فصل كاوش در جبهة غربی كاخ آپاداناي شوش، گمانه زنی حصار 

yousef.dinarvand@yahoo.com  .جنوبی ارگ بم و بررسی محوطة پارينه سنگی حاشية رود كرخه است

مرضیه رحیمی گلوگاهی دانشجوی دورة كارشناسی باستان شناسي دانشگاه محقق اردبيلی است. وی در حفاری های كاخ جهان نما )2 
فصل( تركام، گوهرتپه و گردكوه شركت كرده است. 

رها رساله كارشناس باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت است. وي در كاوش ها و بررسی های مرودشت، تپه مادآباد 
مرودشت، دهانه غالمان و كوه خواجه سيستان مشاركت كرده است. 

عباس رضائی نیا مدرک كارشناسی ارشد را در سال 1379 از دانشگاه تهران گرفته است و اكنون عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد سوادكوه و دانشجوی دكتری باستان شناسی دانشگاه تهران است. رضائی نيا از سال 1375 در كاوش ها و بررسی های مناطق 
گوناگون ايران ازجمله بنديان درگز، گاللك شوشتر، ورزنه و چادگان اصفهان، وليران دماوند، ياقوت تپة بهشهر، طوق تپة نکا، سيراف بوشهر، 
شهرستان های ری و ورامين، شهر حلوان سرپل ذهاب و شهرستان كرمانشاه به عنوان عضو، معاون و سرپرست هيئت با سازمان ميراث 
فرهنگی همکاری كرده و مجری طرح ساماندهی اموال فرهنگی تاريخی استان مازندران در سال 1385 بوده است. 16 مقاله، 4 گزارش و 

2 طرح پژوهشی تأليف كرده و 3 كتاب در دست تدوين دارد. عالقة پژوهشی وی باستان شناسی دورة اشکانی و ساسانی است.
Rezaeenia@yahoo.com

مرجان روایي مدرک كارشناسي ارشد خود را در سال 1379 در رشتة باستان شناسي از دانشگاه تهران گرفته و از آن زمان كارشناس 
سازمان ميراث فرهنگي استان هرمزگان است. وي عضو هيئت در كاوش هاي سگزآباد قزوين، ازبکي ساوجبالغ، كنارصندل جيرفت، 
قلعه سنگ سيرجان و بررسي هاي دشت ميناب بوده و سرپرستي بررسي باستان شناختي شهرستان حاجي آباد بندرعباس و كاوش هاي 

marjanravaei@yahoo.com  .گمانه زني حمام گپ بندرعباس و قلعه كهنة تارم را در كارنامة خود دارد

دانشجويان  علمي  انجمن  فعال  اعضاي  از  و  دبير  تهران،  دانشگاه  باستان شناسي  كارشناسي  مقطع  دانشجوي  مهرنوش زاده دباغ 
باستان شناسي دانشگاه تهران است، اين انجمن برنامه هاي گوناگونی از جمله سلسله نشست هاي باستان شناسي و همايش بزرگداشت 

mehrnosh.dabagh@yahoo.com  .عزت اهلل نگهبان را برگزار كرده است

علی زارعی مدرک كارشناسی  ارشد خود را در رشتة باستان شناسی در سال 1381 از دانشگاه تهران گرفته و اكنون عضو هيئت علمی 
دانشگاه بيرجند و مدرس مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی بيرجند است. وي مقاالتي در خصوص دورة اسالمی دارد و در پژوهش هاي 



و

ميداني محوطه هاي مسجد زوزن خواف، شهر طوس، قلعه فورگ درميان، قلعه كهنة مود و گمانه زنی محوطة شاه ولی شركت كرده است.  
azarei1354@yahoo.com

محمدرضا زاهدی مدرک كارشناسی را در سال 1376 و مدرک كارشناسی ارشد را در سال 1378 در رشتة باستان شناسی از دانشگاه 
تهران گرفته و اكنون كارشناس ادارة كل موزه های سازمان ميراث فرهنگی كشور است. فعاليت وی بيشتر در زمينة آثار موزه ای و اموال 
منقول فرهنگیـ  تاريخی است و از سال 1375 تاكنون در بيش از 25 فصل فعاليت ميدانی در نقاط گوناگون كشور شركت كرده است. از 
مسئوليت های اجرايی وی می توان به موارد زير اشاره كرد: سرپرست دفتر حفاظت از اموال منقول فرهنگیـ  تاريخی كشور، مدير موزة رضا 
عباسی، رئيس ادارة اموال منقول فرهنگیـ  تاريخی ادارة كل موزه ها، عضو و دبير هيئت عالی كارشناسی سازمان ميراث فرهنگی كشور. 
تدريس در رشتة باستان شناسی دانشگاه آزاد واحد پيشوای ورامين و رشتة گمرک دانشکدة مديريت واحد تهران مركز از ديگر فعاليت های 

zahedireza@ymail.com  .اوست. از زاهدي تاكنون 15 مقالة علمی در زمينة باستان شناسی و آثار موزه ای به چاپ رسيده است

نسرین زبان بند مدرک كارشناسي رشتة باستان شناسی را در سال 1385 از دانشگاه تهران گرفته و اكنون دانشجوي كارشناسي ارشد 
nasrin.zabanband85@gmail.com  .دانشگاه محقق اردبيلی است. وي در كاوش فصل دوم محوطة كهنه پاسگاه تپه سی شركت كرده است

علي سجادي دانشجوی دكتري در رشتة باستا ن شناسي دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيئت علمي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي 
كشور است. سجادي در كاوش محوطه هاي سلطانيه )1374(، قلعة فلك االفالک )1379 تا 1386(، سنگ تراشان )1388( و تپه ماسور 
)1388( با سمت عضو و سرپرست هيئت مشاركت كرده و بررسي هاي راه شاهی )1386( و بررسی و شناسايی آثار شهرستان الشتر )فصل 
اول( و آرامگاه های لرستان را به انجام رسانده است. از وي تاكنون 5 مقاله در مجالت  اثر و فصلنامة هنر منتشر شده است. وي از سال 

a-sajadi@iran.ir  .1376 تا 1383 مديريت سازمان ميراث استان لرستان را عهده دار بوده است

حسین سرحدي دادیان دانشجوي دكتري باستان شناسي در دانشگاه ملي مالزي است. وي فعاليت هاي ميداني گوناگونی چون بررسي و 
شناسايي آثار باستاني شهرستان سرباز و سراوان و شركت در كاوش هاي شهر سوختة سيستان را در كارنامة خود دارد و تاكنون 5 مقاله 

منتشر كرده است. 

علي سروري فرزندخواندة شادروان عزت اهلل نگهبان مدرک دكتري خود را در رشتة ژنتيك انساني و انسان شناسي در سال 1359 از 
دانشگاه پاريس گرفت. وي اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان است. سروري در حفريات هفت تپه و دشت قزوين و 

sorouri@med.mui.ac.ir .ساير محوطه هايي كه دكتر نگهبان به كاوش در آنها پرداخته، اسکلت هاي انساني را بررسي كرده است

و كارشناس گروه  تا 1384  از سال 1381  تهران،  دانشگاه  از  باستان شناسی  فارغ التحصيل مقطع كارشناسی  محمدرضا سروش 
باستان شناسی دانشکدة هنر دانشگاه بيرجند بوده است. وي اكنون كارشناس باستان شناسی ادارة كل ميراث  فرهنگی خراسان  جنوبی 
و مسئول حوزة پژوهشی ادارة كل ميراث  فرهنگی استان و ناظر فعاليت های پژوهشی آن ادارة  كل است و سرپرستي كاوش و گمانه زنی  

محوطه هاي تپه شاهزاده حسين، قلعه كوه قائن و مسجد جامع افين قائن را به عهده داشته است. 

رضا سلمانپور مدرک كاردانی باستان شناسی را در سال 1383 از دانشگاه آزاد بيرجند و كارشناسی باستان شناسي را در سال 1387 از دانشگاه 
rz.salmanpoor@ut.ac.ir  .بوعلی سينا همدان گرفته است و اكنون دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد باستان شناسي دانشگاه تهران است

نکاتي چند دربارة نویسندگان این مجموعه



هشتاد سال باستان شناسی ایران

ي

بهروز سلیمیان مدرک كارشناسي  ارشد آمار را از دانشگاه شهيدبهشتي در سال 1384 گرفته و اكنون مدير واحد آمار معاونت گردشگري 
سازمان ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور است. گرايش تخصصي وي كاربرد آمار در برنامه ريزي گردشگری است و تاكنون 

4 مقاله در اين زمينه منتشر كرده است. 

سید اباذر شبیري مدرک كارشناسي ارشد خود را در رشتة باستان شناسی در سال 1386 از دانشگاه آزاد واحد تهران مركز گرفته 
است. وي اكنون كارشناس گروه باستان شناسی پايگاه ميراث جهانی پارسه ـ پاسارگاد است. شبيري عضو اصلی بررسی ها و كاوش های 
باستان شناسی حوزة مرودشت با همکاری هيئت های داخلی و خارجی، از جمله هيئت كاوش هاي نجات بخشي تنگ بالغی محوطة 64، 
عضو هيئت كاوش شهر پارسه هيئت ايرانی - ايتاليايی )دو فصل(، معاون هيئت كاوش چاه آب هخامنشی تخت جمشيد و سرپرست كاوش 
گمانه زني محوطة محمدآباد مرودشت بوده است. وي عالوه بر عضويت در انجمن هاي باستان شناسان جنوب آسيا )SOSAA( و ميراث 

abazar.parse@gmail.com  .تاكنون چند مقاله در مجالت گوناگون منتشر كرده است ،)IAAH( فرهنگي آسيا

احمدرضا شیخي مدرک كارشناسي ارشد خود را براساس پايان نامه ای با عنوان نقش و جايگاه موزه ها در رونق گردشگری شهري، مطالعة 
موردي: موزة باستان شناسي ملي ايران، در سال 1388 از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفته و اكنون كارشناس 
برنامه ريزي گردشگری در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور در بخش معاونت گردشگري و زمينة اصلی كار وی 
برنامه ريزي گردشگری با رويکرد استفاده از موزه هاي باستان شناسي در توسعة گردشگري است. شيخي فعاليت هايی چون شركت در 
پژوهش هاي ميداني باستان شناسي مليان فارس، شهرسوخته و بمپور را در كارنامة خود دارد و تاكنون در حوزة گردشگری مقاالتي منتشر 

Ahmad.sheikhi@gmail.com  .كرده است

فریده شیرخدایی مدرک كارشناسي كتابداري را در سال 1375 از دانشگاه آزاد اسالمي گرفته است. وي اكنون مسئول و امين اموال 
موزة ملي ايران است. شيرخدايي عضو هيئت اجرايي و مسئول نمايشگاه تخصصي كتاب در همايش هاي باستان شناسي در شهرهاي 
شوش، زاهدان، اروميه، گرگان، كرمانشاه، هرمزگان و نمايشگاه بزرگداشت مشروطه در موزة ملي ايران بوده است. وي كتاب شناسي 

مجله هاي  اثر و دافي )D.A.F.I( را تهيه و منتشر كرده است.

مجتبي صفري مدرک كارشناسي ارشد باستان شناسي را از دانشگاه تهران گرفته و اكنون مدرس گروه باستان شناسي موسسة غيرانتفاعي 
نيما )محمود آباد(  است. وي در كاوش هاي محوطه هاي الميزده، قلعه پي و قلعه كش مازندران به عنوان معاون هيئت مشاركت كرده و 
سرپرستی بررسي محوطه هاي روستاي ابوالحسن كالي شهرستان بابل را عهده دار بوده است. صفري مقاالتي در خصوص عصر مفرغ به 

Mojtaba.safari83@gmail.com .مجالت و همايش هاي مختلف ارائه كرده است

معصومه طاهری دهکردي مدرک كارشناسي خود را در رشتة باستان شناسي از دانشگاه شهركرد )1386( گرفته است و اكنون در مقطع 
كارشناسي ارشد در دانشگاه بوعلی سينا تحصيل مي كند و به عنوان پژوهشگر آزاد در زمينة باستان شناسي دوران تاريخي با تمركز بر دورة 

m.dehkordi2010@yahoo.com  .ماد مشغول پاره اي پژوهش هاي باستان شناختي است

اكبر عابدی دانشجوی كارشناسی ارشد رشتة باستان شناسي در دانشگاه تربيت مدرس است. عالقة اصلي وي عصر مس سنگی متأخر و 
مفرغ شمال غرب ايران و منطقة قفقاز و فعاليت های ميدانی وی شامل كاوش در محوطة كول تپة جلفا، كاوش در محوطة نوسنگی بدون 
سفال چياسبز شرقی در حوضة سد سيمره و بررسی پارينه سنگی حوضة سد سيمره است و تاكنون 7 مقاله به زبان هاي فارسي و انگليسي 



أ أ

akbarabedi.um@gmail.com  .در زمينة عصر مفرغ شمال غرب منتشر كرده است

صدیقه عبداللهی مدرک كارشناسی باستان شناسی خود را در سال 1385 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت گرفته و اكنون 
دانشجوی مقطع كارشناسی در رشتة فرهنگ و زبان های باستانی است.

جواد عالیی مقدم دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان و دارای 5 مقالة داخلی و بين المللی در زمينة باستان شناسی 
و معماری است. وی كارشناس و معاون هيئت در بيش از 14 عمليات ميدانی باستان شناسی و سرپرست طرح بررسی باستان شناختی 

javad_alaye_m@yahoo.com  .شهرستان محالت و تعيين حريم قلعه سرخ دليجان بوده است

سجاد علی بیگی كارشناسی ارشد خود را در رشتة باستان شناسی در سال 1388 از دانشگاه تهران گرفته و اكنون دانشجوی مقطع 
دكتری در گرايش باستان شناسی دوران پيش ازتاريخ همان دانشگاه است. وی تاكنون سرپرستی سه فصل پژوهش ميدانی )كاوش محوطة 
پارتی بيستون، بررسی باستان شناختی حوضة سد كران بزان در لرستان و ايالم و سرپرست تعيين حريم تپه های استان تهران( را عهده دار 
بوده و 26 فصل نيز در مقام عضو و معاون در هيئت های ايرانی و خارجی از جمله مليان، غار مرتاريك، خورهه، نهاوند، بيستون، طاق 
بستان، شيزر و سهاچاي تپه شركت كرده است. از وي تاكنون 10 مقالة انگليسی، 10 مقالة فارسی و 3 مقالة ترجمه منتشر شده است. 
sadjadalibaigi@gmail.com .حيطة كاري وي باستان شناسی دورة نوسنگی و مس سنگی به ويژه در شمال غرب و مركز فالت ايران است

نادر علیدادي سلیماني مدرک كارشناسي ارشد خود را در سال 1387 از دانشگاه تهران گرفته و اكنون كارشناس سازمان ميراث 
فرهنگي استان كرمان است. سليماني عضو كاوش هاي شهداد، كنارصندل و سرپرست كاوش محوطة خواجه عسکر بم، بررسي هاي 

soleimani_nader@yahoo.com  .بخش هاي ساردوئيه، اسفندقه و ارزوئيه بوده است

بهروز عمراني دكتري خود را در رشتة باستان شناسي با گرايش پيش ازتاريخ در سال 1384 از دانشگاه تربيت مدرس گرفته و عالقة اصلي 
وي عصر مفرغ شمال غرب ايران و منطقة قفقاز و فعاليت هاي ميداني وي شامل بررسی عصر مفرغ در شمال غرب ايران )حوضة درياچة 
اروميه( و كاوش محوطة عصر مفرغی تپه ذوالبين و دييرمان تپة ميانه است. عمراني مدير كل سازمان ميراث فرهنگی استان آذربايجان 
غربی بوده و اكنون معاون ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي است. وی تاكنون 5 مقاله به زبان هاي فارسي و انگليسي در زمينة عصر 

omrani.behrooz@gmail.com   .مفرغ شمال غرب منتشر كرده است

مهتاب غالم دوست دانشجوي كارشناسي باستان شناسي دانشگاه تهران و از اعضاي فعال انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي اين 
دانشگاه است، اين انجمن برنامه هايی از جمله سلسله نشست هاي باستان شناسي و همايش بزرگداشت عزت اهلل نگهبان را برگزار كرده 

gholamdoustmahtab@yahoo.com  .است

اكرم غالمي خیبري فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشتة باستان شناسي از دانشگاه تهران است. وي عضو هيئت حفاري جيرفت بوده و 
agholamikh@gmail.com  .هم اكنون در بخش پيش ازتاريخ موزة ملي ايران مشغول به كار است

ـ گرفته و اكنون  ـ واحد علوم و تحقيقاتـ  عبدالرضا فرجي راد دكتري جغرافياي سياسي خود را در سال 1378 از دانشگاه آزاد اسالميـ 
استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات است. گرايش تخصصي وي برنامه ريزي گردشگری و روابط بين الملل است. وی بيش 

نکاتي چند دربارة نویسندگان این مجموعه



هشتاد سال باستان شناسی ایران

ب ب

از 30 عنوان مقاله و كتاب در زمينة گردشگری دارد. 

سارا فریدونی دانشجوي مقطع كارشناسي باستان شناسي در دانشگاه تهران و از اعضاي فعال انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي 
اين دانشگاه است، اين انجمن برنامه هايي از جمله سلسله نشست هاي باستان شناسي و همايش بزرگداشت عزت اهلل نگهبان را برگزار كرده 

sara.fereidouni@gmail.com  .است

طاهر قسیمی مدرک كارشناسي رشتة باستان شناسي را در سال 1382 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر و مدرک كارشناسي ارشد 
را در سال 1385 از دانشگاه آزاد واحد تهران مركز گرفت. از سال 1387 به عنوان عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی پذيرفته شد. 
وی در كاوش های غار كرفتو، تپه نرگه قزوين، نوش آباد كاشان، كهنه تپه سی آذربايجان شرقی، غار يافته لرستان، غار قلعه بزی اصفهان 
و بررسی هاي باستان شناختی رود بختياری، منطقة بازفت چهارمحال و بختياری، گمانه زنی كلك اسد مراد پلدختر و گمانه زنی محوطة 
تخت شيرين كرمانشاه و همچنين در بررسی های نقوش صخره ای سراب قاميش، بايينجوب، ظفرآباد، غار كرفتو و مناطق گوناگون اورامان 
در استان كردستان، نقاشی های صخره ای آبدوزو، فيروزآباد، نقوش صخره ای نقش رستم و نقش رجب، نقوش صخره ای كامو و جهق پايين 
قمصر، نقوش صخره ای منطقه بازفت چهار محال و بختياری، نقاشی صخره ای اشکفت آهويي و نقوش صخره ای ده تل بستك حضور 
Sghasimi@gmail.com  .داشته است. از وی مقاالتی در مجالت داخلی و خارجی در زمينة نقوش صخره ای ايران به چاپ رسيده است

الهام قصیدیان دكتري خود را در رشتة باستان شناسي با گرايش پيش ازتاريخ )پارينه سنگي( در سال 1389 از دانشگاه توبينگن آلمان 
گرفته و بيش از 20 فصل در كاوش و بررسي هاي باستان شناسي دوره هاي نوسنگي و پارينه سنگي در ايران و آلمان مشاركت كرده است. 
وي تاكنون هفت مقالة فارسي، ده مقالة انگليسي و ترجمة كتابي را نيز در زمينة پارينه سنگي ايران منتشر كرده است. قصيديان اكنون 

در دانشکدة پيش ازتاريخ و زيست شناسي دوران چهارم زمين شناسي دانشگاه توبينگن فعاليت می كند.
elham.ghasidian@uni-tuebingen.de

مهشید قهرمانیان دانش آموختة كارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز است. وي مدرس مؤسسه های 
گردشگری سازمان ميراث فرهنگی و سازمان فنی و حرفه ای، عضو هيئت علمی موزة تاريخ شهر كرج، مديرعامل شركت احياگران سرزمين 
پارس و يکی از نويسندگان كتاب گويای پوشاک بانوان ايران از قبل ازاسالم تا دوران معاصر است. قهرمانيان عضو هيئت آموزشی كاوش های 
باستان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر به سرپرستی دكتر حميد خطيب شهيدی )دو فصل(، معاون هيئت گمانه زنی و تعيين حريم 

Mahshid.ghahremanian@gmail.com  .بنای سعدالسلطنة قزوين و عضو هيئت گمانه زنی و تعيين حريم رزكان نو بوده است

صابر قیاسی مدرک كارشناسي باستان شناسي خود را در سال 1388 ار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر گرفته است. وي عضويت 
در كاوش هاي نجات بخشي محوطة مزرا )1387( و تپه خالصة خرمدره را در كارنامة خود دارد. قياسي در برگزاري نشست هاي علمي 

دانشجويي در دوران دانشجويي نيز فعاالنه مشاركت كرده است.

صفورا كمیجانی دانشجوي مقطع كارشناسي باستان شناسي در دانشگاه تهران و از اعضاي فعال انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي 
اين دانشگاه است، اين انجمن برنامه هايي از جمله سلسله نشست هاي باستان شناسي و همايش بزرگداشت عزت اهلل نگهبان را برگزار كرده 

است.



ت ت

مرتضی گراوند مدرک كارشناسی ارشد خود را در سال 1385 از دانشگاه آزاد واحد تهران مركز گرفته است. گراوند فعاليت های 
باستان شناختی را با هيئت ها و گروه های گوناگون از سال 1378 شروع كرد و به عنوان پژوهشگر آزاد عضويت در هيئت های شادروان 
مسعود آذرنوش در قلعه يزدگرد، كاميار عبدی در سرخ دم لری، تپة بالنجان دزفول و محوطة برزقواله، يوسف مرادی در تخت سليمان، 
قلعه داور، خانة اربابی سراب مورت گيالن غرب، كوشك چمن طزر اسالم آباد و سرپرستی بررسی دهستان كرگاه خرم آباد، گمانه زنی در 
محوطه های كالته و چم مهر پلدختر، تعيين حريم و ساماندهی غار بتخانة كوهدشت، كاوش و خواناسازی كوشك گدنگون شهرستان 

m.garavand@yahoo.com  .گچساران را در كارنامة خود دارد

رجبعلي لباف خانیکي مدرک كارشناسي ارشد خود را با پايان نامة »راه هاي كهن خراسان در دورة پيش از تاريخ و دورة تاريخي«، در سال 
1383 از دانشگاه آزاد اسالمي گرفته و اكنون كارشناس بازنشستة سازمان ميراث  فرهنگي است. عالقة اصلي وي باستان شناسي دوران 

اسالمي است. وي تاكنون بيش از يکصد مقاله و هشت عنوان كتاب منتشر كرده است.

سپیده مازیار دانش آموختة كارشناسی و كارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه تهران است. وی در طی سال های اخير مقاالتی در 
زمينة باستان شناسی شناختی، اخالق در باستان شناسی، جانورباستان شناسی و زمين باستان شناسی ترجمه و مقاالتی همچون »جغرافيای 
تاريخی اولتان قاالسی« و »گزارش مقدماتی كاوش كهنه پاسگاه تپه سی« )به انگليسی( منتشر كرده است. مازيار تاكنون در پژوهش های 

ميدانی محوطه هايي چون اولتان قاالسی، نادرتپة اصالندوز، هگمتانه، دشت خداآفرين، قلعه يزدگرد و بم شركت كرده است.
sepidehmaziar@gmail.com

فرزاد مافی كارشناسي ارشد باستان شناسي را در سال 1376 از دانشگاه تهران و دكتري خود را با گرايش دوران تاريخي در سال 1386 از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات گرفته و اكنون عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر است. مافي سمت هايي چون 
مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگی استان های زنجان، قزوين و تهران و همچنين مشاور مطالعات ميراث فرهنگی سازمان توسعة آب و 
نيروی ايرانـ    وزارت نيرو، نيز سرپرستي هيئت هاي بررسی و شناسايی باستان شناسی شهرستان های آبيك)1385(، خدابنده)1386( و 
ناحية كن و سولقان)1388( و سرپرستي هيئت هاي كاوش تپه نرگة تاكستان)1387( و نجات بخشی محوطة باستانی مزرا)1387( را در 

كارنامة خود دارد.

رقیه مجتبایی ثبوتی دانشجوي كارشناسي ارشد باستان شناسي دانشگاه تهران است. وي عضويت در كاوش هاي غار كميشان، كالردشت 
و ناتل قديم مازندران را در كارنامة خود دارد. مجتبايي با هستة علمي دانشجويان باستان شناسي دانشگاه تهران همکاري كرده و با مجلة 

marzi.mojtabaee@gmail.com .دانشجويي باستان پژوه همکاری كرده است

خدیجه محبی مدرک كارشناسی را از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت گرفته و اكنون دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد ابهر با موضوع پايان نامة »جايگاه شهری و خاستگاه اجتماعی معماری دورة زنديه« است. عالقة وي تحليل بافت های شهری 

Mohbbi_m64@yahoo.com  .و سنجش از راه دور است GIS با استفاده از

كورش محمدخانی مدرک كارشناس ارشد باستان شناسی را در سال 1383 از دانشگاه تربيت مدرس و كارشناسی ارشد باستان شناسی 
و محيط زيست )گرايش زمين باستان شناسی( را از دانشگاه پانتئونـ  سوربن، پاريس 1 فرانسه گرفته و دانشجوی دكتری باستان شناسی 
دانشگاه لومير ليون 2 فرانسه است. وی در بيش از 35 فصل كاوش و بررسی در گورستان تاريخی مسجد كبود تبريز، گيان همدان، 
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ث ث

سرخ دم لکی لرستان، چغازنبيل، هفت تپة خوزستان، شهريری اردبيل، ريشهر بوشهر، تخت جمشيد، پاسارگاد، تنگ بالغی، تپه مادآباد 
فارس، دهانه غالمان سيستان، كوه خواجة سيستان و دمبی كوه چابهار بلوچستان عضو يا سرپرست هيئت بوده و تاكنون 10 عنوان مقاله 
در همايش ها و مجالت علمی داشته و از سال 1381 تا 1387 عضو گروه باستان شناسی بنياد پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد بوده است.  

kourosh.mhmdkhani@gmail.com

مقطع  دانشجوي  اكنون  و  فارغ التحصيل شد  تهران  دانشگاه  از  كارشناسی  مقطع  در  در سال 1385  سیروان محمدی قصریان 
كارشناسی ارشد باستان شناسي همان دانشگاه است. وي ده ماه در پايگاه جهانی بم بوده و از سال 1387 در بخش باستان شناسی پايگاه 
جهانی بيستون مشغول به كار شد و در كاوش و بررسی غار يافته، بررسی نقوش هميان، غارهای قلعه بزی، محوطة تخت شيرين و بنای 
ناتمام ساسانی بيستون حضور داشته است. از وی مقاالتی در مجالت داخلی و خارجی در زمينة نقوش صخره ای ايران چاپ شده است.  

mohammadi.sirvan@gmail.com

یعقوب محمدي فر دكتري خود را در سال 1384 از دانشگاه تربيت مدرس گرفته و اكنون دانشيار دانشگاه بوعلي سينای همدان و 
زمينة اصلي كار وي، پژوهش های دورة اشکاني و ساساني است. محمدي فر سرپرست كاوش هاي باستان شناختي تپه پيسا و تپه هگمتانه 
در همدان، سرپرست هيئت مشترک ايران ـ  انگليس در تپة شيخي آباد كرمانشاه، معاون و عضو هيئت معبد آناهيتاي كنگاور، بنديان 
درگز، غار كرفتو، موش تپة همدان، تپه يلفان، گورستان هاي اشکاني مريوان، تپه زاغة قزوين و سرپرست 17 فصل بررسي و شناسايي 
باستان شناختي در غرب ايران )در استان هاي كرمانشاه، همدان، كردستان، ايالم و زنجان( بوده و 51 مقاله در نشريات معتبر داخلي و 
خارجي و همايش هاي علمي، دو كتاب تأليفي و يك كتاب ترجمه در حوزة باستان شناسي منتشر كرده است. محمدي فر عالوه بر اين، 
عضو هيئت تحريرية چندين نشرية علميـ  پژوهشي، كميتة علمي همايش هاي علمي، از اعضای مؤسس گروه باستان شناسي دانشگاه 
بوعلي سينای همدان و دانشکدة هنر و معماري دانشگاه بوعلي سيناست و حدود 9 سال رياست دانشکدة هنر و معماري دانشگاه بوعلي 

yamohamadi@yahoo.com  .سينای همدان را عهده دار بوده است

حسن مرادی مدرک كارشناسی ارشد باستان شناسی را از دانشگاه تهران گرفته و موضوع پايان نامة وی بررسی باستان شناختی پهنة 
فرهنگی ساوه در دورة اسالمی با استفاده از GIS و حوزة مطالعاتی مورد عالقة او بررسی های ميدانی و سنجش داده ها با استفاده از 
ابزارهای سنجش از راه دور است. وی تاكنون در بيش از 14 فصل حفاری و بررسی باستان شناسی به عنوان عضو و معاون هيئت شركت 

hmoradi25@gmail.com  كرده است

حسین مرادي مدرک كارشناسي  ارشد خود را در رشتة باستان شناسي در سال 1389 از دانشگاه زاهدان دريافت كرده و اكنون پژوهشگر 
آزاد باستان شناسي است. وي عضويت در گروه باستان شناسي شهرسوخته )به مدت 12 فصل(، 2 فصل كاوش در تپه طالب خان و يك 
فصل كاوش در تپه بمپور را در كارنامة خود دارد و سرپرستی بررسي هاي باستان شناختي شرق شهرستان سراوان )بخش جالق(، بخش 
زرآباد و حوزة خوراب شهرستان ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان را عهده دار بوده  است. عالقة اصلي وي پيش ازتاريخ جنوب  شرق 

h_moradi57@yahoo.com  .ايران است و تاكنون 6 مقاله و 2 كتاب در اين زمينه  منتشر كرده است

رضا مستوفی فرد دكتری باستان شناسی از دانشگاه پنسيلوانيا، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران و تحصيالت تکميلی دانشگاه آزاد 
اسالمی تهران مركزی است. وي از سال 1336 فعاليت های ميدانی خود را آغاز كرده كه مهم ترين آن ها عبارت است از: كاوش، بررسی و 
پژوهش های باستان شناختی منطقة غرب ايران به سرپرستی رابرت بريدوود، حفاری حسنلو به سرپرستی دايسون، حفاری تازه كند تبريز 
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با همکاری چارلز برنی از دانشگاه منچستر، حفاری مارليك و دشت قزوين به سرپرستی دكتر عزت اهلل نگهبان. 
reza.mowstofi@gmail.com

فرشید مصدقی امینی عضو هيئت علمی پژوهشکدة باستان شناسی و دانشجوی دكتری باستان شناسی. سوابق تحقيقاتی و فعاليت های 
پژوهشی وی غالباً بر محور پژوهش های عصر آهن و دورة نوسنگی دشت تهران متمركز بوده است. در فهرست برنامه های ميدانی متعدد 
او عضويت در پروژه هايی چون حفريات تپة معمورين در شهرستان رباط كريم، كاوش های محوطة باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد، 
گمانه زنی و اليه نگاری در تپه های پرديس در قرچك ورامين و مافين آباد در شهرستان اسالم شهر، حفاری تپة شغالی در منطقة پيشوا و 
سرپرستی طرح بررسی اكتشافی محوطه های باستانی و تاريخی شهرستان شهريار ديده می شود. برخي از گزارش ها و نتايج اين پژوهش ها، 

اعم از نگارش و ترجمه، در نشريات باستان شناسي به چاپ رسيده است.

غالمرضا معصومی مدرک كارشناسي باستان شناسي را در سال 1338 و كارشناسي ارشد را در سال 1343 از دانشگاه تهران و مدرک معادل 
دكتري را در سال 1353 از دانشگاه االزهر مصر گرفت. او در سال 1339 به استخدام وزارت فرهنگ و هنر وقت درآمد. معصومي در سال هاي 
 53-1345 در مدرسة عالي جهانگردي، 67-1364 در دانشگاه امام صادق و 73-1371 در دانشگاه آزاد تهران جنوب تاريخ تدريس كرده است.

 وي تاكنون 6 كتاب از جمله سيراف يا بندر طاهري و تاريخچة علم باستان شناسي و 18 مقاله منتشر كرده است و بيش از 25 فصل كاوش 
و بررسي باستان شناختي به انجام رسانده است. معصومي بين سال هاي 1359 تا 1361 رياست موزة ملي ايران را عهده دار بوده است.

محمد معصومیان دانشجوی مقطع كارشناسی رشتة باستان شناسي در دانشگاه محقق اردبيلی است. وی در بررسی محوطة هخامنشی 
mohamad.masomian@yahoo.com .دژ بهمن در استان اردبيل و حفاری تپه اشرف اصفهان مشاركت كرده است

كاظم مالزاده دكتري باستان شناسي خود را در سال 1383 از دانشگاه تربيت مدرس گرفته و اكنون استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه 
بوعلي سيناي همدان است. تخصص اصلي وي باستان شناسي هزارة اول شمال غرب ايران به ويژه فرهنگ مانا و محوطه هاي آن است و 
مطالبي در اين خصوص در نشريات داخلي و خارجي منتشر كرده است. كارهاي ميداني وي شركت در سه فصل كاوش محوطة قاليچي، 
بررسي هايی در منطقة شمال غرب و شركت در كاوش محوطه هاي عصر آهن منطقة همدان بوده است. وي همچنين در خصوص معماري 

mollazad@yahoo.com  .ايران در دوره هاي تاريخي پژوهش و مقاالت و كتاب هايي در اين زمينه منتشر كرده است

مجید منتظرظهوری داراي مدرک كارشناسي باستان شناسی از دانشگاه همدان و دانشجوی كارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه 
تهران است. وي در بررسي هاي شهرستان فريدن و اردستان و حفاري محوطة وي گل، آران و بيدگل شركت كرده است. 

مجید منصوری در سال 1386 مدرک كارشناسی را از دانشگاه سيستان و بلوچستان گرفته و هم اكنون دانشجوی كارشناسی ارشد 
m.mansouri@ut.ac.ir  .باستان شناسی دانشگاه تهران است

حمیدرضا منصوریان مدرک كارشناسي باستان شناسي را در سال 1380 و كارشناسي ارشد اين رشته را در سال 1383 از دانشگاه 
تهران گرفته و پايان نامة كارشناسي ارشد خود را در زمينة ميراث  فرهنگي و كودكان نگاشته است. منصوريان فعاليت هايي چون تدريس 

در مقاطع راهنمايي و دبيرستان و همکاري در زمينة اجرای برنامه هاي آموزش ميراث  فرهنگي به كودكان را در كارنامة خود دارد. 
hamidrmansourian@yahoo.com

نکاتي چند دربارة نویسندگان این مجموعه
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سیروان منهوبی مدرک كارشناسی زيست شناسی را از دانشگاه رازی كرمانشاه و كارشناسی ارشد باستان شناسی را از دانشگاه تهران 
گرفته و هم اكنون به عنوان پژوهشگر آزاد مشغول به فعاليت است. وي عضو هيئت هاي بررسی آركئوژئوفيزيك مرودشت به سرپرستی رمی 
بوشارال، بررسی آركئوژئوفيزيك منطقة دهانه غالمان زابل به سرپرستی كوروش محمدخانی، بررسی باستان شناختی منطقة سرفيروزآباد 
كرمانشاه به سرپرستی كمال الدين نيکنامی و كاوش محوطة برزقواله لرستان )پروژة سد سيمره( به سرپرستی كاميار عبدی بوده است. 

sirvanmanhoobi@gmail.com

مهدی موسوی نیا مدرک كارشناسی را در سال 1386 از دانشگاه تهران گرفته و هم اكنون دانشجوی كارشناسی ارشد باستان شناسی 
دانشگاه تهران است.

هادی مهران پور مدرک كارشناسي خود را در سال 1386 از دانشگاه آزاد واحد دزفول گرفته و اكنون دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران مركز است. از اهم فعاليت های ميداني وي شركت در دو فصل كاوش در تپه سنجر، يك فصل بررسی محوطة 
پارينه سنگی حاشية رود كرخه، يك فصل حفاری در تپة همه كسی قهاوند همدان و يك فصل حفاری در تپة قالگپ شهرستان ازناست. 

Hadimehranpoor@yahoo.com

بهمن نگهبان فرزند ارشد شادروان عزت اهلل نگهبان است كه مدرک كارشناسي ارشد خود را در رشتة معماري از دانشگاه ميشيگان 
گرفته و اكنون در شهر فيالدلفياي امريکا ساكن است. وي در سال هاي پاياني عمر دكتر نگهبان، تالش هاي زيادي براي مراقبت از ايشان 

bahman.negahban@verizon.net  .به عمل آورد

زینب ولیزاده قره آقاجی دانشجوي مقطع كارشناسي باستان شناسي در دانشگاه تهران و از اعضاي فعال انجمن علمي دانشجويان 
باستان شناسي اين دانشگاه است، اين انجمن برنامه هايي از جمله سلسله نشست هاي باستان شناسي و همايش بزرگداشت عزت اهلل نگهبان 

را برگزار كرده است.

باربارا هلوینگ دكتری باستان شناسی را در سال 1996 از دانشگاه هايدلبرگ آلمان گرفته و رئيس شعبة تهران مؤسسة باستان شناسی 
آلمان و استاديار دانشگاه توبينگن است. از فعاليت های وی می توان به تدريس در دانشگاه بيلکنت آنکارا و نيز اجرای پروژة پژوهشی فلزات 
نخستين در ميان رودان اشاره كرد. عالقة پژوهشی هلوينگ ساختارهای اجتماعی نخستين نوسنگی تا عصر مفرغ جديد در آسيای غربی 
و نقش فلز در زندگی انسان است. وی كاوش هاي متعدد باستان شناختی در كشورهای آلمان، يونان، تركيه، سريالنکا، ايران و جمهوری 

bh@eurasien.dainst.de  .آذربايجان را در كارنامة خود دارد



چکیده
اولين گام هاي باستان شناسي ايران از دورة صفويه برداشته شد، كه جهانگردان اروپايي و امريکايي به ايران 
آمدند و در گزارش ها و سفرنامه هاي خود ايران را از جهات گوناگون به همة جهان معرفي كردند. اين 
جهانگردان غالباً طراح، نقاش، زبان شناس، نويسنده، مورخ و باستان شناساني از كشورهاي گوناگون بودند 

و بعضي از آن ها مدتي طوالني در ايران ماندگار شدند و فعاليت هايي نيز انجام دادند. 
در اين مقاله گزارش ها و فعاليت هاي آنان و در نهايت اتفاقات و شرايطي را شرح مي دهيم كه به 

تصويب قانون عتيقات منجر شد.
كلید واژگان: سفرنامه ها، سياحان، باستان شناسی ايران، تاريخچه، قانون عتيقات.

غالمرضا معصومي

نخستين گام اهي باستان شناسي رد اريان 

و زمینه اهي تصويب اقنون عتيقات
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مقدمه
باستان شناسي در ايران از قرن پانزدهم م و در دورة صفويه 
و  سياحان  دوره  اين  در  است.  شده  آغاز  محسوس  طور  به 
زيادي  سفرنامه هاي  و  آمدند  ايران  به  اروپايي  جهانگردان 

نوشتند و آثار ايران را به دنيا معرفي كردند. 
ژان گوره سياح فرانسوي در زمان آقامحمدخان قاجار به 
ايران آمده و كتاب خواجه تاجدار را نوشته است. وي در مورد 
توضيح  ري  شهر  زمين هاي  اطراف  در  غيرمجاز  كاوش هاي 
مي دهد كه چگونه آشکارا زمين ها را مي كندند و سفال ها را به 
يهوديان مي فروختند و آقامحمدخان آن ها را به كندن زمين 
و كشف سفال ها تشويق مي كرد )گوره 1361: 392(. در دورة 
فووريه  نوشتة  طبق  و  داشت  ادامه  كار  اين  هم  فتحعليشاه 
پزشك مخصوص ناصرالدين شاه شاهان قاجار به آثار تاريخي 
و عتيقه بي اعتنا بودند )ملك شهميرزادي 1365: 133(. مردم 
عامي هم به آثار باستاني بي تفاوت و بي اعتنا بوده اند و اطالعي 

در اين زمينه نداشتند.
قاجار  دورة  در  را  ايران  خطي  كتاب هاي  و  آثار  اغلب 
اروپا  موزه هاي  و  بازارها  به  و  كردند  خريداري  يهوديان 
فرستادند و اين گونه بزرگ ترين زيان را به آثار باستاني ايران 
وارد  كردند. حفاظت آثار باستاني در جهان اصلي شناخته شده 
و قانوني است. در همة كشورها، موزه ها و گالري هاي هنري 
و سازمان هاي منسجم فرهنگي با قدرت، براي صيانت از اشياء 
هنري و باستاني به وجود آمده و قوانين جامعي براي پشتيباني 
از اين گونه آثار هنري و باستاني تدوين شده است. براي مثال 
سازمان يونسکو كه سازماني جهاني است براي نظارت بر اين 
اصل صيانت به وجود آمده تا بگويد اسناد تاريخي و فرهنگي، 
يا بناهاي هنري و باستاني به يك فرد يا يك كشور تعلق ندارد 
بلکه به همة انسان ها در تمام جهان تعلق دارد، و حتي اگر 
اجازه  خود  به  نبايد  هيچ كس  باشد،  داشته  خصوصي  مالك 
دهد كه آن ها را ويران يا نابود كند )معصومي 1383: 17(. 
به اين منظور در ايران هم سازمان ميراث فرهنگي به وجود 
آمده تا جلو تخريب و نابودي اين آثار را بگيرد و از آنها صيانت 
كند. وظيفة اين سازمان طبق اساسنامة آن تعمير و صيانت 
در  باستان شناسي  علمي  كاوش هاي  اجراي  تاريخي،  بناهاي 
ويرانه ها و تپه هاي باستاني زير نظر باستان شناسان متعهد و 

استاد، توسعة موزه هاي كشور، تدوين و چاپ مطالب و مقاله ها 
تاريخي  بناهاي  و  باستاني  آثار  مورد  در  متعدد  كتاب هاي  و 
است. و نيز آموزش دادن به مردم عامي و متوجه كردن آنها به 
اهميت موضوع و نفاست بناها و يادگار هاي هنري و فرهنگي 
گذشته به قصد حفظ و صيانت اشياء باستاني و آثار تاريخي و 

پيشگيري از تخريب و انهدام آنها.

مسافرت جهانگردان و سیاحان دانشمند به 
ایران

آن  از  بعد  و  از دورة صفويه  ايران  به  از سفر سياحان  هدف 
بازديد و عتيقه هاي  ايران  باستاني  آثار  از  اين بود كه  بيشتر 
ايران را خريداري كنند و به اروپا و امريکا ببرند. البته تعدادي 
از آنها هم قصد تجارت نداشتند و قصد داشتند زيبايي هاي آثار 
تاريخي و هنري ما را به دنيا معرفي كنند. بنابراين با مشکالت 
زيادي مشاهدات خود را به صورت سفرنامه ها و نقاشي ها و 
طراحي  ها به مردم دنيا عرضه و تمدن دنياي باستان به ويژه 

ايران را به دنيا معرفي كردند.
بـودند  خط شـناس  و  زبانشناس  جهانگردان،  از  برخي 
راسك  راسموس  و  انگليسي  راولينسن  هنري  سر  مـانـند 
ميخي  خطوط  خواندن  براي  زيادی  زحمات  كه  دانماركي 
فارسي باستان و اوستايي متحمل شدند. خاورشناساني كه از 
كنار آثار باستاني و سنگ نگاره هاي تخت جمشيد مي گذشتند 
روي  عيناً  را  آنها  مي ديدند،  آنجا  در  را  ميخي  نوشته هاي  و 
و  مي كردند  كپي برداري  آنها  از  يا  مي كردند  نقاشي  كاغذ 
همراه خود مي بردند تا با فراغ بال به خواندن آنها بپردازند. از 
قرن چهاردهم م بسياري از اروپاييان در سفرنامه هاي ايران، 
كم وبيش از خرابه هاي تخت جمشيد نام برده اند كه به اختصار 

به آنها اشاره مي كنيم:
ژوزفات  باربارو سفير حکومت ونيز در دربار اوزون حسن 
و  كرد  بازديد  تخت جمشيد  از  م   1474 سال  در  آق قويونلو 
او  تأثير كاخ هاي زيباي هخامنشي قرار گرفت.  سخت تحت 
ترجمة  و  كرد  منتشر  ونيز  سال1543در  در  را  سفرنامه اش 
انگليسي آن هم در سال1873 در لندن انتشار يافت )معصومي 
دربار شاه عباس  در  آلمان  1383: 18(. جفري دوكت سفير 
صفوي هم يادداشت هاي زيادي در مورد آثار تخت جمشيد در 
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اروپا چاپ كرد )معصومي 1383: 18(. در سال 1598 برادران 
شرلي )سر آنتوني و سر رابرت شرلي( هم كه در سال 1597م 
سفرنامه اي  كدام  هر  بودند  اول صفوي  عباس  شاه  دربار  در 

جداگانه چاپ كردند )معصومي 1383: 19(.

در سال 1622 جهانگرد دانشمندي به نام پيترو دالواله 
تخت جمشيد  كتيبه هاي  از  ايتاليا  اهل   )1652-1586(
نسخه برداري كاملي كرد و اين نسخه ها را به اروپا برد )معصومي 
اولئاريوس  آدام   1639-1635 سال هاي  در   .)19  :1383

تصویر 1.  تعدادي از چهره هاي تأثيرگذار در نخستين گام های باستان شناسي ايران: 1. سر هنري راولينسون، 2. راسموس راسك، 3. آنتوني شرلي، 4. رابرت شرلي، 
5. پيترو دالواله، 6. آدام اولئاريوس، 7. ژان شاردن، 8. ويليام اوزلي، 9. جيمز موريه، 10. ادوارد پوالک، 11. ا. جي. ماندلسلو، 12. پاسکال كوست، 13. دكتر فوريه، 14. كنت 

رولند دومکنم،  15. آرتور پوپ، 16. عين الدوله
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دانشيار دانشگاه اليپزيك آلمان در مقام دبير سفارت آلمان در 
اصفهان به حضور شاه صفي صفوي رسيد و از شهرهاي اردبيل 
بازديد  اصفهان  و  منجيل  و  ساوه  و  قم  و  زنجان  سلطانية  و 
كرد و مطالب جالبي همراه با نقاشي هاي سياه قلم تدوين كرد 
گنبد  و  اصفهان  عالي قاپوي  از  زيبايي  نقاشي هاي  به ويژه  و 
شيخ صفي الدين  بناهاي  و  منجيل  سفيدرود  پل  و  سلطانيه 
اردبيلي در شهرستان ارديبل را در سفرنامه اش چاپ كرد. اين 
آلمان به چاپ رسيد )معصومي  سفرنامه در سال 1696 در 

 .)19 :1383
در سال 1685 انگلبرت كمپفر )1651-1716( طبيب 
و جهانگرد آلماني همراه يك هيئت بررسي از كشور سوئد به 
ايران آمد و چهار سال دربارة ايران تحقيق و از تخت جمشيد 
و پاسارگاد كپي برداري كرد و سفرنامه اش را در سال 1712م 
به چاپ رسانيد و كتابي به نام در دربار شاهنشاه ايران نوشت 
كه در سال 1696 به زبان التيني چاپ شد و در سال 1940 
 .)1383 )معصومي  رسيد  چاپ  به  و  شد  ترجمه  آلماني  به 
ترجمة فارسي اين كتاب در سال 1350 در تهران چاپ شده 
است )معصومي 1383(. جهانگرد ديگر از اهالي پروس به نام 
بروكش در سال هاي 1-1860 در تهران به تحقيق پرداخت و 
سفرنامه اش را با نقاشي هاي زيباي سياه قلم از براندز هاگن به 

چاپ رساند )معصومي 1383(. 
و  آمد  ايران  به  فرانسوي  شاردن  ژان   1665 سال  در 
سفرنامه اش را در سال 1868 در لندن چاپ كرد )معصومي 
شمسي   1336 سـال  در  شاردن  سياحتنامة   .)20  :1383
شد  چاپ  اميركبير  مؤسسـه  در  عباسي  محـمد  ترجمة  با 
)معصومي 1383(. برادران اوزلي در زمان فتح عليشـاه در سال 
1810 به ايران آمـدند و در سال هاي 23-1819 سفرنامه هاي 
خود را در لنـدن چاپ كردند. سر جان ملکم سياستمـدار و 
مستشرق  اسکاتلندي و سفير دولت انگليس در دربار ايران دو 

جلد تاريخ ايران را در سال 1815 چاپ كـرد.
نويسندة  و  ديپلمات   ،)1849-1780( موريه  جيمز 
فرانسـوي مـؤلف چندين كتـاب دربـارة ايران، ارمنسـتان و 
تركيه بود، ولي شهرت او بيشتر به سبب تأليف كتاب حاجي 

بابا اسـت.
سررابرت كـرپـورتـر )1775-1842( انگليسي كه نقاش 

امپراتور روسيه شده بود به ايران آمد و سـياحتنـامة خـودش 
دكتـر  كرد.  چـاپ  سـال 1822  در  پترزبـورگ  سـن  در  را 
شـليمـر پزشك معروف هلندي در سال 1845 )سال بناي 
دارالفنون شد  استاد طب  و  آمد  ايران  به  دارالفنون(  مدرسة 

و فرهنگ پزشکي شليمر را در چاپخانه دارالفنون چاپ كرد.
دكتر ادواردياكوب پوالک اهل اتريش اولين استاد طب 
دارالفنون بود كه بعداً پزشك مخصوص ناصرالدين شاه شد. از 
مستشرقين بزرگ ديگر ادوارد براون )1862-1926( انگليسي 
بود كه در شناساندن ادبيات ايران به اروپا سهم زيادي داشت. 
او زبان تركي و فارسي را آموخته بود و در سال هاي 1887-8 
به ايران سفر كرد و كتاب معروفش به نام »يك سال در ميان 
ايرانيان« را به عالوة چهار جلد كتاب »تاريخ ادبي ايران« در 

سال هاي )1913-1924( به چاپ رساند.
از جهانگردان و زبان شناسان معروف ديگر سـرهـنـري 
راوليـنسـن )1810-1895( اهل آكسفورد است كه در آوريل 
سال 1833 به تهران آمد و در زمان محمدشاه قاجار همراه 
او كتيبه هاي ميخي  برادر شاه به كرمانشاه رفت.  بهرام ميرزا 
گنجنامة همدان و بيستون كرمانشاه را نسخه برداري كرد و 
پس از بيست سال مطالعه در مورد خط ميخي فارسي باستان 
 1870-84 سال هاي  در  و  خواند  را  بيستون  كتيبة  باالخره 
فارسي  ميخي  كتيبه هاي  نام  به  كتاب هايش  از  جلد  چهار 
باستان در بيستون در شهر لندن منتشر كرد. راولينسن عالوه 
بر رموز خط ميخي فارسي باستان، رموز خط ميخي آشوري و 

اكدي و عيالمي را هم كشف كرد.
از سياحان مهم آلماني دانشمندي به نام ماندلسلو بود 
كه از آرامگاه كوروش كبير در پاسارگاد و تخت جمشيد بازديد 
زيبايي در سفرنامة خود در سال 1696 چاپ  نقاشي هاي  و 
كرد. از جهانگردان ديگر اوژن ناپلئون فالندن )1876-1809( 
به  او  بود.  باستان شناس  و  فرانسوي  طراح  و  نقاش  كه  بود 
همراه دانشمند فرانسوي ديگري به نام پاسگال گزاويه كوست 
پاسکال  و  فالندن  اوژن  نام مسافرت  به  سفرنامه اي مشترک 
در  كه  نوشتند  در سال هاي 1840-1841  ايران  در  كوست 
به چاپ رسيد. جهانگرد  پاريس در سال هاي 1851-1854 
ديگري به نام ويليام كينگ تامسن در سال 1844 به ايران 
سفر كرد و سفرنامه اش را با عنوان سنگ نبشته و سنگ نگارة 
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داريوش بزرگ بر كوه بيستون در سال 1907 در لندن چاپ 
كرد. سفرنامة ديگر متعلق به دكتر فووريه فرانسوي، به نام سه 
سال در دربار ايران، بود كه در سال 1900 در پاريس چاپ 

شد و از آكادمي فرانسه جايزه گرفت.
گوستاو ژوكيه باستان شناس معروف فرانسوي در سال 
1969 در پاريس سفرنامه اش را با نام ژوكيه در ايران به چاپ 
رساند. جونز هنوي در سال 1753 سفرنامه اش را در 4 جلد 

در لندن منتشر كرد.
كارستن نيبوهر آلماني االصل دانماركي در سال 1765 
به ايران آمد و از آثار تخت جمشيد نسخه برداري دقيقي كرد، 
به طوري كه گروتفند زبان شناس و خط شناس معروف آلمانی 
از روی نسخه های او رمز خواندن خط ميخی فارسی باستان را 
پيدا كرد. اين سياح نقاشی های زيبايي از تخت جمشيد كشيده 

است. 
راسموس راسك زبان شناس دانماركي در سال 1819 از 
ايران و شهرهاي گوناگون آن تبريز، تهران، اصفهان و شيراز 
نقوش  و  تخت جمشيد  كتيبه هاي  بررسي  به  و  كرد  بازديد 
زبان  با  زبان سانسکريت  كه  كرد  اظهار  راسك  پرداخت.  آن 
به خوبي  را  سانسکريت  زبان  او  دارد.  زيادي  فرق  اوستايي 
اغلب  او  را تصحيح كند.  اوستا  توانست ترجمة  و  مي دانست 
نسخه هاي خطي اوستايي و پهلوي را از ايران و هند خريداري 
كرد و به كپنهاک برد و رساله اي دربارة اوستا و زند به زبان 
دانماركي نوشت و در سال 1831 چاپ كرد. جهانگرد ديگري 
نام  به  كتابي  آلماني   )1945-1865( زارة  فريدريش  نام  به 
در  سال 1910  در  را  قديم  ايران  از  سنگي  برجستة  نقوش 

آلمان چاپ كرد. 
مستشرق بزرگ ديگر، پروفسور بازيل گري اهل انگلستان 
بود كه در موزة بريتانيا كار مي كرد. او كتابي با عنوان گنجينة 
اهل  اوربلي  كرد.  چاپ   1951 سال  در  هندي  مينياتورهاي 
از  كرد.  چاپ  ايران  درمورد  فراواني  رساله هاي  هم  روسيه 
دانشمندان نامي ديگر يکی تئودور كايلريانگ اهل كانادا بود 
كه در سال 1900 م متولد شد و در سال هاي 1927-1935 
بود.  مبلغـان دين مسيح  از  ايران در شـهر رشت  در شمال 
در سال هاي 1947-1935 عضو هيئت علمي مؤسسة شرقي 
شيکاگو و نيز هيئت علمي دانشگاه تورنتو در كانادا بود. او در 

سال 1951 در مقام وابسته سياسي سفارت امريکا به تهران 
آمد. كايلر يانگ كتاب فرهنگ اجتماعي شرق نزديك را نوشته 

است. 
كانادايي  باستان شناسان  از  هم  كايلريانگ  تئودور  پسر 
در سال هاي 1959-1960  كه  تورنتوست،  دانشگاه  استاد  و 
بررسي هاي  و  )سلدوز(  حسنلو  تپة  كاوش هاي  در  ايران  در 
همکاري  دايسون  رابرت  دكتر  با  حاجي فيروز  تپة  مقدماتي 
تپة  در  كرمانشاهان  استان  در  بعد  سال هاي  در  يانگ  كرد. 
سه گابي و در گودين تپة كنکاور كاوش هاي علمي انجام داد 
و گزارش كاوش هايش را در دو كتاب در سال هاي 1969 و 
1974 موزه سلطنتي اونتاريو كانادا چاپ كرد. از مستشرقين 
اديب  و  ايران شناس   )1894-1849( دارمستتر  ديگر، جيمز 
فرانسوي بود كه در مورد زبان هاي قديم ايران و هند تحقيق 
مفصلي دارد. او ترجمة فرانسوي كامل زند اوستا را در سه جلد 
در سال هاي 3-1892 چاپ كرد و مقاله اي در مورد اساطير 
اوستا در سال 1874 و اورمزد و اهريمن و منشأ تاريخ آنها 
در سال 1877 و ترجمة انگليسي ونديداد را در سال 1880 و 

مقاالت بسيار ديگري را تدوين و چاپ كرد.
سفرهاي   )1948-1879( هرتسفلد  اميل  ارنست 
خاورميانه اي خود را در سال 1903 آغاز كرد در 1905 در 
انجام  باستان شناختي  بررسي هاي  ايران  لرستان  و  كردستان 
داد. در سال 1928 با سمت رئيس هيئت اعزامي از دانشگاه 
شركت  تخت جمشيد   1930-35 كاوش هاي  در  شيکاگو 
نقش  مي توان  و  فراوان اند  ايران  دربارة  او  كتاب هاي  كرد. 
كتيبه هاي  ايران،  باستان شناسي  تاريخ  ايران،  برجسته هاي 
را  او  عهد  دنياي  و  زرتشت  و   )1908 )سال  ايراني  قديمي 
از  تركيبي  مدائن  ايوان  ساختمان  هرتسفلد  نظر  به  برد.  نام 
اسلوب هاي شرقي و يوناني است كه به امر شاپور اول )272-

241 م( ساخته شده و انوشيروان آن را تعمير كرده است. از 
استادان بزرگ زبان والتر هنينگ استاد زبان پهلوي انگليسي 
در سال 1950 به ايران آمد و كتيبه هاي سرمشهد، نقش رستم 

و كرتير را خواند و تفسير كرد. 
و  فرانسوي  دانشمند   )1924-1857( دمرگان  ژاک 
مهندس معدن در سال 1897 به نمايندگي از دولت فرانسه 
)موزة لوور( در شوش مأمور كاوش و در شهر شوش مستقر 
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تصویر 2. سياه قلم از براندز هاگن، منظرة كاخ هاي تخت جمشيد )سفرنامة انگلبرت كمپفر، 1712م(

تصویر 3. سياه قلم از براندز هاگن، نماي كلي از نقش رستم )سفرنامة انگلبرت كمپفر، 1712م(
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تصویر 4. سياه قلم، سياحان آلماني در مقابل مقبره كوروش )سفرنامة ماندلسلو، 1696م(

تصویر 5. غالمرضا معصومي در مقام مدير موزة ايران باستان )1361-1359خ(
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شد و تا سال 1912 رياست هيئت حفاري شوش را بر عهده 
داشت و در اين مدت قلعة شوش را ساخت. او در مدت اين 
باارزش  انجاميد چندين شيء  به طول  حفاري كه 12 سال 
از شوش كشف كرده از آن جمله: استل حمورابي كه شامل 
قوانين او بود، مجسمة بدون سر مفرغی ملکة ناپيراسو، همسر 
اونتاشگال پادشاه عيالم و استل سنگی نارام سين پادشاه اكد. 
بشر  نخستين )1909(،  تمدن های  نوشت:  از كتاب هايی كه 
قبل از تاريخ )1921( و از شوش تا لوور كه به صورت سفرنامه 

است.
پس از دمرگان، ژرژ كنتنو از سال 1924 تا 1928 رياست 
حفاری شوش را برعهده داشت. او در تپة گيان نهاوند در سال 
1931 و تپة سيلك كاشان در 1935 كاوش هايی انجام داد. 
پس از ژرژ كنتنو پروفسور رولند دمکنم رياست حفاری شوش 
را بر عهده گرفت. او از 1945- 1928 در شوش كاوش كرد 
رومن  پروفسور  را  شوش  كاوش های  هم  1968ـ1945  از  و 
گيرشمن بر عهده گرفت و از سال 1968 تا انقالب اسالمی 

ايران رياست كاوش های شوش بر عهدة ژان پرو بود.
از ديگر دانشمندان شرق شناس ويليامز جکسن )1937-

1862( مستشرق امريکايي بود كه پس از راولينسن انگليسي 
نخستين كسي بود كه كتيبة ميخي داريوش را در بيستون 
گرفت.  افتخاري  دكتراي  درجة  تهران  دانشگاه  از  و  خواند 
عمده ترين  كه  است  موجود  فراواني  كتاب هاي  جکسن  از 
 )1892( با سانسکريت  مقايسه  با  اوستايي  زبان  آنها دستور 
دانشمند  است.   )1899( باستان  ايران  پيغمبر  زردشت  و 
زبان شناس آلماني والتر هينتس در 19 نوامبر 1906 متولد 
شد و در 12 آوريل 1992 درگذشت. او مسافرت هاي زيادي 
به ايران كرد و نوشته هاي ميخي و پروتوعيالمي را خواند. از 
ترجمه هاي مهم پروتوعيالمي او نوشتة پروتوعيالمي روي جام 
بود كه در سال  فارس )2300 پ م(  نقرة عيالمي مرودشت 
1966 در جليل آباد اطراف تخت جمشيد كشف شد و نقش 
الهة نارونده )الهة پيروزي( و كاهنه اش كوری ناهيتي روي آن 
جام موجود است. از كتاب هاي معروف او دنياي گمشدة عيالم 
بود كه در سال 1992 چاپ و در سال 1371 به همت فيروزنيا 
ترجمه و در ايران منتشر شد و شاهکار او كتاب زرتشت است.

ژرژ  سامي  زبان هاي  زبان شناسان  و  باستان شناسان  از 

زبان هاي  بود كه در موسسة  كامرون )1905-1978(  گلين 
شرقي دانشگاه شيکاگو تدريس مي كرد. او بزرگ ترين كارشناس 
ايران  باستان شناسي  و  تاريخ  از صاحب نظران  و  تاريخ عيالم 
 باستان و از متخصصان برجستة زبان و خط ميخي عيالمي بود. 
مجموعة سي هزار لوحة گلين به زبان هاي عيالمي و فارسي 
باستان و آرامي را، كه چگونگي بناي كاخ هاي تخت جمشيد را 
بازگو مي كند، براي ترجمه به دانشگاه شيکاگو بردند و تعدادي 
الواح گلی  نام  به  و در كتابي  ترجمه كرد  را كامرون  آنها  از 
تخت جمشيد آورد. او در سال 1948 در ايران مجدداً كتيبة 
را  بيستون  فارسی  باستان  و  اكدی  عيالمی،  سه زبانة  ميخی 
سال  در  راولينسن،  هنري  كه  نسخه اي  در  و  كرد  بازخواني 
1835 برداشته بود و بعضي قسمت هاي آن ناخوانا مانده بود، 
موارد اشکال عيالمي و اكدي را برطرف كرد و نسخة دقيقي 
از كتيبة بيستون فراهم آورد و در سه مقاله حاصل تحقيقاتش 
را چاپ كرد كه مبناي كتاب هاي كنت قرار گرفت كه كتاب 
مهم ترين  از  كه  است  لغتنامه  و  باستان  فارسي  زبان  دستور 
متن  كامرون  است.  باستان  فارسی  زبان  دستور  كتاب هاي 
كامل عيالمي كتيبة بيستون را در سال 1960 منتشر كرد. در 
سال 1936 هم كتابي با عنوان تاريخ اولية ايران منتشر كرد و 
همين كتاب در سال 1365 شمسي به همت حسن انوشه به 
فارسي ترجمه و با عنوان ايران در سپيده  دم تاريخ چاپ شد.

از مستشرقان بزرگ و ايران شناسان هنرمند ديگر كه در 
سال 1880 در امريکا متولد شد و در سال 1969 در شيراز 
درگذشت و در اصفهان به خاک سپرده شد، شادروان آرتور 
اپهام پوپ بود كه درمورد او بايد مقاله اي جداگانه نگاشت. او 
عمري را در خدمت به ايران گذراند و كشور ايران را به دنيا 
معرفي كرد و شناساند. كتاب هاي معروف هنر ايران را در سال 
1945 به زبان انگليسي در 6 جلد در امريکا چاپ كرد، كه در 

سال 1337 خ به فارسي ترجمه و منتشر شد.1  
ديوالفوآ  مادام  همسرش  همراه   ديوالفوآ  مارسل 
باستان شناس فرانسوي در سال هاي 5ـ1884 به ايران آمد و 
در شوش، پاسارگاد، نقش رستم، فيروزآباد، فراشبند، شوشتر، 
دزفول، ايوان كرخه، طاق بستان و كنگاور كاوش  و بررسي هاي 
مختصري كرد و گزارش هايش در اين مورد چاپ شد. ديوالفوآ 

1. براي شرح خدمات وي رک. معصومي 1386: 93-95.
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سپس در شوش به حفاري مشغول شد و در سال 1885 رسماً 
كاوش هاي شوش را شروع كرد. اما پس از يافتن نفيس ترين و 
بهترين اشياء هنري و كهن از شوش و اتمام حفاري چندماهه 
پاريس  لوور  موزة  به  را  اشياء  همة  ايران  دولت  اطالع  بدون 
زود  خيلي  ناصرالدين شاه  زمان  در  ايران  دربار  كرد.  منتقل 
ارزش واقعي اشياء كشف شده را كه به پاريس برده شده بود 

فهميد و اعتراضي به دولت فرانسه نوشت. 
مدتي گذشت و دولت فرانسه براي جبران كار نادرست 
ديوالفوآ از شاه ايران دعوت كرد تا از نمايشگاه مخصوص اشياء 
ايران در موزة لوور در سال 1889 بازديد كند. ناصرالدين شاه 
دعوت را پذيرفت و پس از بازديد از نمايشگاه از اعتراض خود 
قراردادي  عقد  مقدمات  كه  بود  اين سفر  در  كرد.  صرف نظر 
ايران  دولتين  بين  ايران  تمام  در  حفاري  امتياز  اخذ  دربارة 
و فرانسه فراهم شد. و سرانجام در تاريخ سوم ماه مه 1895 
مطابق با 16 ذيقعده 1312 بين ناصرالدين شاه و دولت فرانسه 
در هشت فصل تنظيم شد و به امضاي طرفين رسيد. از طرف 
اتابك،  علي اصغرخان  ميرزا  و  شاه  ناصرالدين  ايران  دولت 
صدراعظم وقت ايران و از سوي فرانسه ريه دوماليرا وزير مختار 
و رنه بالوا سفير فرانسه در ايران اين قرارداد را امضاء كردند2 
. پس از درگذشت ناصرالدين شاه فرانسوي ها نتوانستند از اين 
قرارداد به طور كامل استفاده كنند. چون عين الدوله فرماندار 
خوزستان با ديوالفوآ همکاري نکرد، عمليات كاوش در شوش 
 1897 سال  اكتبر  در  مدتي  از  پس  اينکه  تا  شد،  متوقف 
)جمادي االول 1315( مظفرالدين شاه سفري به پاريس كرد و 
در پاريس وزير فرهنگ فرانسه مشکالت كار هيئت كاوش هاي 
شوش را با شاه ايران در ميان گذاشت و درخواست مساعدت 
كرد و در بازگشت مظفرالدين شاه پس از سه سال سرانجام در 
14 ربيع الثاني 1318 )11 اوت 1900( امتيازنامه اي به دستور 

2. براي مشاهدة اصل قرارداد رک. معصومي 1386: 31-33

به موجب آن هر  فرانسه داده شد كه  به دولت  ايران  دولت 
نوع بهره برداري و كاوش و بررسي  باستان شناختي در سرتاسر 
خاک ايران، منحصراً در اختيار فرانسوي ها قرار مي گرفت. اين 
امتيازنامه موجب شد كه تعداد زيادي از آثار شوش به پاريس 
برود و موزة بزرگ لوور را غني سازد. زيرا در فصل هشتم اين 
از اشياء مکشوفه در  بازديد  بود كه »...  امتيازنامه ذكر شده 
داخل كشور ايران به وسيله مأموران ايراني ممنوع است، مگر 
فقط در گمرک مرزي كه مرزداران مي توانند آنها را ببينند...«. 
اينکه  تا   ، به كشور شد3  فراوان  زيان هاي  باعث  قرارداد  اين 
مجلس  در   )1306 )ارديبهشت   1927 در  سال   27 از  پس 
شوراي ملي ايران اين مسئله مطرح و باعث شد قرارداد لغو 
شود و فقط اجازة كاوش فرانسوي ها در شوش باقي بماند و 
دولت ايران تقبل كرد كه يك موزه و يك كتابخانه در تهران 
بنا كند و رياست آن را تا پنج سال به يك فرانسوي واگذار 
كند و تعهد كرد تا سه بار قرارداد آن فرانسوي را تمديد كند. 
به همين دليل دولت ايران شادروان آندره گدار فرانسوي را 
كه آرشيتکت بود دعوت كرد كه به ايران بيايد. گدار در سال 

1308 كار خود را رسماً شروع كرد.
او با كارداني و دقت زياد فهرست آثار ملي ايران، نقشة 
تهيه  را  ايران  ملي  كتابخانة  و  باستان  ايران  موزة  ساختمان 
ساختمان  شد  گذاشته  او  اختيار  در  كه  بودجه اي  با  و  كرد 
آن را شروع كرد. در ضمن قانون حفظ عتيقات هم در 12 
آبان 1309 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و بدين گونه 
كتاب  جلد  چهار  گدار  گرفت.  شکل  كشور  باستان شناسي 
او  ايران نوشت.  آثار  با عنوان ترجمه فارسي  به زبان فرانسه 
حدود 30 سال در خدمت دولت ايران بود و خدمات زيادي به 

معماري و ميراث فرهنگي كشور كرد.

3. اصل قرارداد و شرح آن در معصومي 1386: 38-34 آمده است.

گوره، ژان
خواجة تاجدار، ترجمة ذبيح اهلل منصوري، تهران، اميركبير.  1361

معصومي، غالمرضا

تاريخچة علم باستان شناسي، تهران، سمت.  1383
ملك  شهميرزادي، صادق

»اشاره اي مختصر بر تحول باستان شناسي در ايران«، اثر، شمارة 13.  1365





چکیده
 باستان شناسی در مقام رشته اي دانشگاهی ريشه در كنجکاوی بشر دارد، بدين معنی كه تالش بشر 
برای دست يابی به گنج و يافتن اشياء عتيقه زمينة ايجاد اولين مجموعه ها و موزه های ابتدايی و در پی 

آن ايجاد رشته ای دانشگاهی با عنوان »باستان شناسی« شد.
 در ايران نيز قبل از شکل گيری باستان شناسی علمی، حفاری به قصد دست يابی به اشياء عتيقه 
صورت می گرفت و اين حفاری ها، خريد و فروش اشياء عتيقه و خروج و صدور آن ها از ايران، همه به 
نوعی زمينه ساز اين امر شد كه به همت »وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه« در سال 1309 
قانونی با عنوان »قانون عتيقات« به تصويب مجلس شوراي ملي ايران برسد، اما اكنون با گذشت 80 
سال از شکل گيري باستان شناسی در ايران هم چنان سير تحول آن از عتيقه جويی به باستان شناسی 

علمی مبهم است. در اين مقاله تالش كرده ايم به پرسش های موجود در اين زمينه پاسخ دهيم:
سابقة حفاری های غيرمجاز و تاراج عتيقه به چه زمانی برمی گردد؟ حفريات تجاری چگونه، چرا و 

كی آغاز شد؟ چگونه كاوش های غيرمجاز و تاراج عتيقه منجر به تصويب قانون عتيقات شد؟
درنهايت، با تکيه بر اسناد و با پاسخ به اين پرسش كه نقش حفريات تجاری و قانون عتيقات در 
روند شکل گيری باستان شناسی ايران چه بوده، سعی كرده ايم گوشه ای از ابهام ها را در روند شکل گيری 
ايران  علمی  باستان شناسی  روند شکل گيری  عبارتی  به  و  به حفاری ها  مربوط  ميراث فرهنگی  قوانين 

بررسي كنيم.
كلیدواژگان: قانون عتيقات، حفريات تجاری، تاريخچة باستان شناسی ايران.

گاه اقنون عتيقات   و حفریات تجاري جای
 رد باستان شناسي اريان

مهتاب     غالم دوست
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مقدمه 
كه  است  سال  يکصد  از  بيش  ايران  گستردة سرزمين  پهنة  
پذيرای ضربات كلنگ كاوشگران عتيقه و آثار باستانی شده و 
اين از آن جهت است كه جای جای اين نجد پهناور نشانه ای از 

فرهنگ ها و تمدن های گذشته را در دل دارد.
 اما به راستی اولين ضربة كلنگ برای دست يابی به اشياء 
عتيقه در ايران كی به زمين زده شد؟ چگونه شد كه به تدريج 
پر  ايران  باستانی  اشياء  از  خارجی  مجموعه های  و  موزه ها 
چه  را  ايران  باستان شناسی  علمی  فعاليت های  زمينة  شد؟ 
نوع كاوش هايی فراهم آورد؟ آيا در اين بين فقط كاوش های 
غيرقانونی، برای ارضای حس كنجکاوی و به دليل عالقه به 
از مرزهای  آثار و خروج آن ها  اين  باعث كشف  يافتن گنج، 
ايران شد يا حفريات ديگری با نظارت دولت در حال انجام 

بود كه راه را برای تاراج اشياء باستانی ايران هموار می كرد؟
 چرا و چگونه »انحصار حفاری در تمام وسعت مملکت 
در  آن  پی  در  و  شد  واگذار  فرانسه  دولت  به  دوبار  ايران« 
آثار  با تصويب »قانون عتيقات« در مورد  سال 1309 ه ش 
ايران، اين قراردادها لغو  ايران و چگونگی حفاری در  عتيقة 
شد؟  چگونه شد كه حفاری هايی با عنوان »تجارتی« در متن 
درنهايت دولت  وقايعی  و چه  عتيقات« جای گرفت  »قانون 
را بر آن داشت كه صدور امتياز اين نوع حفاری ها را متوقف 

كند؟
به  مراجعه  پرسش ها  اين  به  پاسخ گويی  راه  تنها 
نوشته های باستان شناسان قديم ايران و اسناد موجود در اين 
زمينه است، كه تعداد زيادی از آن ها را »سازمان اسناد ملی 
عبدی  و  1380؛بهرامی  )يزدانی  است  كرده  منتشر  ايران« 
1380( اما مطمئناً شمار زيادی از اين اسناد نيز انتشار نيافته 
و  نبود دسترسی به آن ها كار پاسخ گويی به ابهام ها را در اين 

زمينه دشوار می كند.
 در اين مقاله سعی كرده ايم با تکيه بر اسناد در دسترس، 
»جايگاه قانون عتيقات و حفريات تجاری در باستان شناسی 

ايران« را بررسي كنيم.

تاراج آثار ایران  
نخستين اقدامات به قصد دست يابی به آثار عتيقه و گنج و 

موزه داری  و  باستان شناسی  شکل گيری  اولية  زمينة  درواقع 
ايران را می توان از ميان دو دسته منبع اطالعاتی پی گرفت، 
كه  روزانه  يادداشت های  و  مسافرت ها  اول سفرنامه ها، شرح 
از  بخشی  عالقة  نيز  و  كنجکاوی  نشان دهندة حس  تاحدی 
است  گنج يابی  از طريق  مادی  منافع  به كسب  افراد جامعه 
واليان  و  حکام  عالقة  كه  كتيبه ها  و  الواح  تذكره ها،  دوم  و 
مملکتی و صاحبان قدرت را به كشف و جمع آوری آثار عتيقه 
و ايجاد مجموعه های خصوصی نشان مي دهد )نگهبان 1385: 

.)33
جهانگردان  مسافران،  از  اعم  افرادي  سفرنامه های  در   
مأموريت های  برای  كه  سايركشورها  دولتی  فرستادگان  و 
چون  وقايعی  شرح  می شدند،  اعزام  ايران  به  گوناگون 
ضمن  آثار  كشف   ،)206  :1347 شيندلر  )هوتوم  طالشويی 
اثر  بر  آثار  شدن  آشکار  و   )58  :1336 )شاردن  قنات  حفر 
السلطنه 2536: 589( چگونگی  )اعتماد  جاری شدن سيل 
ميزان  و  مردم  عالقة  ديدگاه،  نيز  و  آثار  اين  به  دست يابی 
آگاهی آن ها را از اين گونه امور به خوبی نشان می دهد. برای 
هوتوم  كه  دامغان،  تپه حصار  در  گنج شويی  عمليات  مثال 
شيندلر1  در سفرنامة خود به آن اشاره كرده، به خوبی نشان 
می دهد كه چگونه افراد با جاری كردن آب روی تپه و شستن 
گل و الی به جای حفاری باستان شناختی، به استخراج اشياء 

عتيقه می پرداختند )ملك شهميرزادی 1365: 135(.
از طرفی حکام و واليان نيز درميان يادداشت های روزانة 
خود به حفاری هايی نظير حفاری در تپه امين آباد ری اشاره 
عتيقه  اشياء  استخراج  برای  آن ها  دستور  به  كه  می كنند 
نيز راجع   )اعتمادالسلطنه 2536: 725( و  صورت می گرفت 
به عالقة خود به جمع آوری اين آثار اعم از سکه و مانند آن و 
ايجاد مجموعه های خصوصی سخن می گويند )اعتمادالسلطنه 
اين  در  سودمندی  اطالعات  ترتيب  اين  به  و   )407 :2536

زمينه در اختيار ما قرار می دهند.
 قبل از تصويب »قانون عتيقات«، در 12 آبان ماه سال 
و  ناصرالدين شاه  را  ايران  در  حفاری  امتياز  دوبار  1309خ، 

1. آلبرت هوتوم شيندلر تبعة آلمانی االصل انگلستان كه به دستور دولت 
انگليس مأمور كشيدن خط تلگراف در مسير تهران مشهد شده بود و در سال 
1875م در اين مسير انجام وظيفه می كرد )ملك شهميرزادی 1365: 135(.
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كتاب  در  معصومی  دادند.  فرانسوی ها  به  مظفرالدين شاه 
باستان شناسی ايران در مورد امتياز اول اين  گونه می نويسد: 
»اولين بار بررسی ها و كاوش هايی در شهر باستانی شوش در 
لوفتوس2  در  به  نام  انگليسی  به  وسيلة دانشمند  خوزستان 
سال های 1849 تا 1853 ميالدی انجام گرفت كه بعداً توجه 
مقامات فرانسوی را جلب كرد و دولت فرانسه درصدد برآمد 
كه در اين شهر باستانی اقدام به كاوش های باستان شناسی 
كند... ابتدا در سال 1883 ميالدی مارسل ديوالفوا به شوش 
آمد و دولت فرانسه موافقت مرحوم ناصرالدين شاه را تحصيل 
نمود ... به شرطی كه برای نظارت در امور كاوش يك نفر واجد 
شرايط از تهران به شوش فرستاده شود و بقعة دانيال نبی نيز 
توسط هيئت فرانسوی تعمير شود و در نزديك بقعه حفاری 
صورت نگيرد و كلية اشياء مکشوفه كه طال و نقره و جواهر 
باشد متعلق به دولت ايران خواهد بود... ديوالفوآ در پايان كار 
بدون احترام گذاردن به قول و قرار خود همة اشياء مکشوفه 
را به پاريس برد ... دربار قاجار به زودی متوجه ارزش واقعی 
به دولت  بلندبااليی  اعتراض  و  از شوش شد  اشياء مکشوفه 
نمود كه  ايران دعوت  از شاه  فرانسه  فرانسه نوشت و دولت 
از نمايشگاه مخصوص سال 1889 ميالدی در پاريس بازديد 
كند و ناصرالدين شاه اين دعوت را پذيرفت و از اعتراض خود 

صرف  نظر كرد.« )معصومی 2535: 3(
راجع  قراردادی  عقد  مقدمات  كه  بود  سفر  اين  »در   
فراهم شد  فرانسه  و  ايران  بين دولت  امتياز حفاری  اخذ  به 
و باالخره در 12 ماه مه 1895 م/ 16 ذيقعدة 1312 ه ق 
]مقارن با سال 1274 ه ش[ قراردادی بين ناصرالدين شاه و 
رنه دو بالوا، سفير فرانسه در تهران منعقد شد. اين قرارداد 
امتياز انحصاری كاوش های علمی در تمامی مناطق ايران را 
ايران  ناحية  يا  منطقه  يك  به  و  می كرد  تفويض  فرانسه  به 
با  و  ايران  طرف  از  نماينده ای  همچنين  نمی شد.  محدود 
دريافت حقوق از دولت جهت تسهيل عمليات حفاری هيئت 
باستان شناسی استخدام شد. قرارداد همچنين تقسيم اشيای 
مساوی  نسبت  به  را  ايران  و  فرانسه  دولت  بين  مکشوفه 
پيش بينی كرده و تصريح می نمود كه طال و نقره و جواهرات 
)XX: 1380 تنها متعلق به دولت ايران خواهد بود.« )يزدانی

2.Loftus

شايان ذكر است كه ناصرالدين شاه با امضای اين قرارداد 
به خوبی از خروج اشيای عتيقه از ايران باخبر بود، به طوری 
داخل  »... خالصه...  می نويسد:  چنين  خود  خاطرات  در  كه 
اتاقی كه اسباب های دالفوا بود، شديم. اگر چه اسباب زيادی 
سربازهای  صورت  است.  خوب  آورده  كه  اين  ولی  نياورده، 
دارا...، سنگ های بزرگ كه آن وقت ستون عمارت دارا بوده و 
تمام را حجاری كرده و شکل گاو داشت آورده بودند و از اين 

قبيل چيزها...« )رضوانی و قاضيها 1361: 197(.
 پس از درگذشت ناصرالدين شاه، فرانسويان نتوانستند 
استفاده  بودند  كرده  منعقد  وی  با  كه  قراردادی  از  به خوبی 
كنند و عين الدوله، فرماندار خوزستان با ژاک دومرگان، كه 
باستانی  برای حفاری در محوطة  را  او  فرانسه  فرهنگ  وزير 
شوش به ايران فرستاده بود، همکاری نکرد و عمليات حفاری 

مختل شد )معصومی 2535: 6(.
 در 11 اوت 1900 م / 14 ربيع الثانی 1318 ه ق مطابق 
با 1280ه ش مظفرالدين شاه در پاريس با امضای قراردادی 
فرانسوی ها  به  را  ايران  در  حفاری  امتياز  دوم  بار  برای  كه 
واگذار می كرد، وعدة مساعدت با فرانسوی ها را عملی ساخت 

كه در اكتبر 1897م در سفر به پاريس به آن ها داده بود.3 
3. متن اين قرارداد كه در يازده فصل تنظيم شده، به شرح زير است:

»فصل اول. مأمورين محترمين فرانسه در تمام وسعت مملکت ايران اجازه دارند 
كه تجسس نمايند، مگر در امامزاده ها و مساجد و قبرستان های مسلمانان و 
مکان های مقدسه و احترام و خوش سلوكی با اهل مملکت نمايند كه عملی 

برخالف رفتار و قانون باشد ننمايند.
فصل دوم. دولت فرانسه متعهد است كه هرگاه اسباب طال و نقره كشف شود به 
وزن آن بايد پول طال و نقره تحويل خزانة دولتی ايران بنمايد و تمام باقی اشياء 
به دو قسمت مابين اين دو مملکت تقسيم شود. مگر آن هايی كه در حوالی 

شوش پيدا شده است بدون خسارت تعلق به دولت فرانسه دارد.
فصل سوم. اسباب های طال و نقره كه كشف می شود بايد به  واسطة يك نفر از 
مأمورين فرانسه و به اطالع حاكم آن ناحيه و محل كشيده شده و بعد از معلوم 

كردن وزن، قيمت آن را بايد سفارت فرانسه به دولت ايران بپردازد.
فصل چهارم. مأمور فرانسه اجازة عکس برداشتن و نقشه كشيدن و قالب برداشتن 
مذهبی  بناهای  به  تعلق  كه  خواه خطوطی  خواه صنعتی،  مجسمه ها  تمام 

مسلمانی نداشته باشد، حق دارد بردارد.
فصل پنجم. دولت علية ايران متعهد است كه اهالی بلد از علمای فرانسه احترام 
نمايند و حفظ نفوس و اموال آن ها را داشته باشد و منزل و مسکن و حمل و 
نقل اسباب و سهولت داشتن كارها و مسافرت آن ها را در بالد آن دولت فراهم 

نمايد.
فصل ششم. هرگاه دولت فرانسه بخواهد بنای كشف كردن را بگذارد بايد اطالع 
به دولت ايران بدهد كه در آن نقطة معين دولت يك نفر مأمور عليم و هوشياری 
را تعيين نمايد كه مستحفظ آن مأمورين محترم باشد و حفظ جان و مال آن ها 
را بنمايد و اسباب كار آن ها را فراهم آورد و ملتفت باشد كه قرار دولت خطا 

نشود.
فصل هفتم. علمای محترم فرانسه حق دارند كه هر قسم انبار و خانه كه الزمة 
كار آن ها باشد بنا كنند چه برای مسکن كار خودشان و چه برای مستحفظين 

و يا جای اسباب های عتيقة خودشان.
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در اين قرارداد به وضوح مشخص است كه ارزش تاريخی 
و باستان شناختی اشياء كشف شده برای صاحبان امر در ايران 
چندان اهميت نداشته و حتی به اشياء طاليی و نقره ای نيز 
توجه خاصی نشده و حفاران فرانسوی حتی ملزم به تحويل 
اين اشياء به دولت ايران نبودند و فقط بايد پول طال يا نقرة 
مي پرداختند!  ايران  دولتی  خزانة  به  را  اشياء  اين  هم وزن 
ايران  شاه  چگونه  كه  می دهد  نشان  به خوبی  قرارداد  متن 
جمله  از  امکانات  همة  فراهم كردن  با  مملکتی  مسئوالن  و 
گماردن مأموران حفاظتی، اجازة ساخت هرگونه بنا )از قبيل 
بارهای  بازديد  ممنوعيت  مهم تر  همه  از  و   )... و  خانه  انبار، 
داخـلی  گمـرک  مأمـوران  به دست  فرانـسوی  حفـاران 
ايـران، زمينـة كـاوش بی دردسر فرانسـوی ها در سراسر نقاط 
به دست  باستانی كشف شده  اشياء  خروج  درنهايت  و  ايـران 
آن ها و به نوعی غارت اموال فرهنگی ايران را فراهم مي كرد. 
از محتوای بسياری از اسناد4  اين دوره می توان دريافت كه 
فصل هشتم. هر قسم بار كه به آن ها برسد و يا از آن ها خارج شود در خود 
مملکت كسی حق گمرک و بازديد آن ها را ندارد و فقط در گمركخانة سرحد 

مملکت است كه حق بازديد دارند.
 فصل نهم. دولت فرانسه تمام مخارج مأمورين خود را تحمل می كند، مگر 
مخارج الزم كه برای محافظت داشتن مأمورين محترم خود را كه آن با دولت 

عليه است.
فصل دهم. تمام قرارهای سابق كه در اين قرارنامة جديد ذكر گرديده است 

به كلی باطل است و صالح ديد مملکت طرفين است.
فصل يازدهم. دولت علية ايران متعهد است كه به تمام حکام ممالك خود اعالن 
نمايد كه آنچه در اين قرارنامة جديد نوشته شده است بايد شناسا و مجری 

گردد.« )نگهبان 1385: 41-40(
4. متن برخی از اين اسناد به شرح زير است:

        »ادارة گمركات، ]تاريخ[ 12 اكتبر 1920 / ]10 مهر 1299/ محرم 
1339[ ترجمة مراسلة سفارت فرانسه به ادارة كل گمركات

مسيو »مکنم« رئيس هيئت فرانسوی مأمور حفريات شوشتر، كه حسب االمر 
دولت فرانسه مأمور است در زمستان آينده به حفريات جديد شروع نمايد، 
توسط سفارت درخواست می نمايد از طرف ادارة گمركات قرارداد منعقد در 
تاريخ 11 اوت 1900 فی مابين دولتين فرانسه و ايران راجع به حفريات به موقع 
اجرا گذارده شود و تسهيالتی راجع به صدور اشيايی كه در نتيجة تفتيشات 
به دست می آيد به مشاراليه داده شود. چنانچه ادارة كل گمركات مسبوق 
است در نتيجه مقررات آرتيکل 8 قرارداد مزبور، امانات وارده و صادره از طرف 
نمايندگان فرانسه در موقع ورود و صدور از حقوق گمركی معاف بوده و از هر 
قسم تفتيشات و معاينه در داخلة مملکت هم معاف می باشد. به اين معنی 
كه فقط در سرحدات بايستی معاينه شوند. اينك مسيو »مکنم«، در نتيجة 
مسافرتی كه در زمستان گذشته به شوشتر كرده، سؤال می نمايد آيا ممکن 
است تعليمات مخصوص در مورد هيئت مزبور به رؤسای گمرک »ناصری« 
به جهت مشاراليه توسط سفارت  را هم  و »محمره« داده شود و سواد آن 
فرانسه بفرستند. مخصوصاً توجه مصادر امور را به اين نکته جلب می نمايد كه 
معاينه صندوق های محتوی اشياء آنتيك در گمركات »ناصری« و »محمره« 
به اشکاالت عديده بر می خورد. زيرا بستن اشياء مزبور، كه غالباً خيلی ظريف 
می باشد، فوق العاده مشکل و با ترتيباتی كه در گمرک معمول است، باز كردن و 

حفاران فرانسوی خواستار تفتيش و بررسی نشدن بسته های 
اشياء باستانی هنگام بازرسی در گمركات مرزی بوده اند. علت 
اين درخواست را هم دشواری باز و بسته كردن صندوق های 
محتوی اشياء عتيقه هنگام بازرسی و نيز تخريب اشياء عتيقة 
موجود در اين بسته ها در نتيجة بی دقتی و مراقبت نکردن 

مأموران گمركی ايرانی ذكر كرده اند.   
قاجار  دورة  در  فرانسوی ها  كه  می دهد  نشان  اسناد   
به خوبی توانستند در مناطق گوناگون ايران، خصوصاً محوطة 
باستانی شوش، حفاری كنند و بخش اعظم آثار به دست آمده 

را به نفع خود از ايران خارج كنند.
فرانسويان  كاوش های  انحصار  مشروطيت،  دورة  در   
ايران  آن دورة جامعة  اجتماعی  دليل شرايط  به  از يك سو 
بستن صندوق ها كار پرزحمتی بوده و به واسطة تخريب اشياء مزبوره ضرر كلی 
متوجه می شود. علی هذا مسيو »مکنم« سؤال می نمايد كه آيا ممکن است حق 
معاينه را كه به موجب قرارداد 1900 مقرر شده است به يك نفر مأمور گمرک 
محول نمود كه در خود شوشتر در موقع بستن اين صندوق ها اعمال نمايد. يا 
اين كه ادارة گمرک به سواد مصدق دفاتر هيئت كه از روی نهايت درستی و 
صحت ترتيب داده شده قناعت نمايد. اينك مستدعی است در پيشنهادات 
مسيو مکنم غور نموده و جواب مساعدی مرحمت كنيد كه فوق العاده باعث 

امتنان خواهد شد.
امضای مسيو بتن
]240/68/17/8-9[

ادارة گمركات، نمرة 5495، ]تاريخ[ 13 اكتبر 1920 ]21مهر 1299[ ترجمة 
يداهلل، ادارة گمركات، ]رونوشت[

سفارت فخيمة فرانسه
در تعقيب مراسلة محترمة مورخة 2 اكتبر كه در تاريخ 6 اكتبر واصل شده است 
لزوماً به استحضار خاطر عالی می رساند كه آنچه از مراجعه به نوشتجات و آرشيو 
ادارة مركزی معلوم می گردد و معافيت تفتيش گمركی كه به جهت ُكلی های 
ندارد.  سابقه  شده  درخواست  شوشتر  عتيقيات  ميسيون  طرف  از  محتوی 
مع ذالك اين جانب منفعتی در اين كار نمی بينم كه تقاضای مسيو »مکنم« 
رئيس ميسيون به موقع اجابت گذارده شده و اجازه داده شود ُكلی های محتوی 
عتيقيات صادره از ايران از معاينه تفصيلی )تفتيش و بازكردن آن ها( در دفاتر 
گمركی، »ناصری« و »محمره« معاف باشد. مشروط بر اين كه در موقع صدور 
ُكلی های عتيقيات از طرف ميسيون، تصديقی به امضای رئيس هيئت مزبور و 
مأمور دولت عليه كه به موجب مقررات آرتيکل ششم قرارداد، امتياز حفريات به 
جهت اين كار معين شده است با اظهارنامه تلفيق و تسليم دفتر گمرک گردد.

تصديق نامة مزبور به ترتيب ذيل بايد نوشته شود:
امضاكنندگان ذيل تصديق می نمايند از ُكلی های نمرة ... كه از طرف هيئت 
حفريات شوشتر به جهت صدور و ارسال به وزارت علوم پاريس تسليم ادارة 
گمرک شده است محتوی عتيقيات شوشتر بوده و در جزو آن ها اشياء طال 
و نقره نمی باشد. مقصود اين است كه همواره در موقع انشای اظهارنامة صدور 
بايستی ُكلی ها عتيقيات از ساير امانات محتوی اشيای مختلفه كه مقصد آن ها 

غير از وزارت علوم است تفکيك نمود.
موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقديم می نمايد.

مدير كل گمركات
      امضا موليتر 
                                       ]7-240/68/17/6[« )يزدانی 1380: 158-156(
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امتياز  نوع  هر  بازپس گرفتن  و  آزادی خواهی  به  را  مردم  كه 
انحصاری از بيگانگان تشويق می كرد، با شکل گيری مجلس 
طرح5   ش  ه   1290 سال  در  و  گرفت  قرار  انتقاد  مورد 
حفاری   نامه های  امتياز  كه  شد  تقديم  مجلس  به  قانونی اي 
انحصاری فرانسويان را لغو می كرد، از سوی ديگر به اين دليل 
كه دست ساير كشورهای بيگانه به موجب اين امتيازنامه های 
انحصاری، از كاوش و دست يابی به اشياء عتيقة ايران كوتاه 
شده بود، با استفاده از شرايط جامعه اعتراض انگليسی ها و 

آلمانی ها شدت گرفت و به موج اعتراضات داخلی دامن زد.
 در سال 1914 م مقارن با 1293 ه ش با شروع جنگ 
جهانی اول كاوش های فرانسويان در ايران، با بازگشت گروه 
 XX VI :1380 حفاری آن ها به فرانسه، متوقف شد )يزدانی
و XX VIII( و در همان سال انگليسی ها6   جنوب ايران را 

5. »... اين طرح كلية جستجوهای باستان شناسی را در سرتاسر خاک ايران 
بدون اجازة قبلی دولت ممنوع می ساخت و دولت ايران 20 تا 40 درصد آثار 

يافت شده را دريافت می داشت...« )لوسوئور 1368: 105(
6. برخی از اسناد منتشرشده از كاوش هايی خبر می دهد كه حفاران خارجی 
ديگری به جز فرانسوی ها، يعنی انگليسی ها، در سال 1294 ه ش در كوه 
خواجة سيستان صورت گرفته است. به دليل اهميت اين اسناد به متن برخی 

از آن ها اشاره می كنيم: 
وزارت ماليه، ادارة كابينة، نمرة 29171، به تاريخ 21 برج جدی ]دی[ 1334، 

ضميمة 2 سواد
وزارت جليله معارف و اوقاف

از قراری كه پيشکار مالية سيستان به موجب راپرت يك نفر از مستأجرين 
محلی به وزارت ماليه كتباً اطالع داده، بعضی از اتباع دولت انگليس به كوه 
خواجه، در چهار فرسخی سيستان و جزو خاک سيستان است رفته، مشغول 
حفريات هستند و بعضی اشياء عتيقة نفسيه استخراج می كنند. سواد مکتوب 
پيشکار ماليه با سواد راپرت مستأجر مزبور لفاً ارسال گرديد. در اين موضوع 
به وزارت جليلة امور خارجه اطالع داده شده آن وزارت جليله هم الزم است 
كه به اقتضای وظايف مشخصة خودشان در جلوگيری از اين ترتيب، اقدامات 

مقتضيه را به عمل آوردند.
                                                   ]امضا و مهر وزارت ماليه[
]240/147/39/5[                                                   

وزارت امور خارجه، ادارة تحريرات انگليس، نمرة 914/981، مورخة 6 صفر 
1334 ]21 آذر 1294[، سواد تلگراف كارگزار سيستان

در تعقيب نمرة 889/956 خاطر مبارک مسبوق می دارد به قراری كه 
اورل  اطالع می دهند »سر  راپرت »كدخدا حسين«  برطبق  ماليه  پيشکار 
استين« ]به كوه[ خواجه كه دو فرسخی سيستان است رفته، كوهی را حفر 
كرده منزل بزرگی نمايان شده، مجمع سالطين از گچ كه روی آن ها پاشيده 
است با بعضی عتيقه جات بيرون آورده و سنگريزه های بسيار از آن دخمه 
صبغ كرده، نجار و حداد از سيستان برده اند، احتماالت خزانه هم می رود. از 
معاون قونسولگری من غيررسم استفسار امر شده علناً جوابی داده است ذياًل 

مالحظه خواهند فرمود.
جناب جالت مآب اجل قونسول صاحب می فرمايند كه جناب جاللت مآب 

اجل سر اورل استين فقط چند تا تصاوير قديم را كه درگلوگاه بوده اند ديده اند 
كه آن ها را از تپه ماهورهايی كه دوپاره شدند پيدا كرده اند.

به هم چيده شد،  پاره های تصاوير در وقتی كه  اين  انتظار است كه 
شخصيت و مذهب اشخاصی را كه بنای قديم را ساخته بوده اند ظاهر خواهند 
كرد. تصاوير مذكور را وقتی كه از ديوارها كنده بودند بر تخته ها رو انداخته 
بودند و شايد اين امر باعث بر شهرت هايی از بابت مجموعه شده است. هيچ 
چيزی از قبيل معدنيات و يا زيورهای قيمتی پيدا نشده است. هيچ عيبی 
ندارد كه جناب اجل عالی جهت مشاهده فرمودن تشريف ببرند، ولی بايد 
استين خيال دارند در يك  اورل  زيرا كه جناب سر  ببريد،  زودتر تشريف 
يا دو روز به سمت ]ناخوانا[ تشريف ببرند تا وصول حکم مخارج مسافرت 
سرحد فدوی به محل مزبور رفته، شخصاً كشف حقيقت امر نموده، به عرض 

می رساند.
                                                               ركن الوزاره
سواد مطابق با اصل است. ]مهر ناخوانا[
]240/174/39/2[          

]آذر[ 1294،  قوس  برج   23 ]تاريخ[  نمرة 2504،  ايران،  كل  خزانه داری 
سيستان

مقام منيع وزارت جليلة مالية دامت شوكته
با كمال احترام خاطر محترم را مستحضر می دارد چند روز قبل جناب »ويس 
انگليس و يك كاپيتان به سيستان آمده، مطابق  قونسول« دولت فخيمة 
معمول با همة رؤسای ادارات ديد و بازديد كرده از جمله با اين بنده هم 
مرسومات ظاهری به عمل آمد. يکی دو روز بعد از مالقات حركت كرده به 
كوه خواجه كه چهار فرسخی و جزو خاک سيستان است تشريف بردند، يك 
دو روز بود شهرت كرد كه برای درآوردن اشياء عتيقه به اين صفحات آمده و 
چون در كوه خواجه خيلی چيزهای نفيس خاک است برای درآوردن آن ها 

حركت فرموده اند.
ديروز سه شنبه 21 برج جاری »كدخداحسين« كه يکی از مستاجرين 
امالک است و جديداً در خيال اجاره كردن يکی دو ده ديگر است راپرتی به 
اداره داده كه سواد آن را و سواد راپرت كارگزاری را لفاً مالحظه ای می فرمايند.

اگرچه كارگزاری رسماً جوابی نداده اند، ولی از قراری كه ديشب بيست و 
دوم حضوراً اظهار داشتند مبالغی از مجسمه و اشياء عتيقه و نفيسه به دست 

آورده اند، راپرتاً به عرض رسانيد.
برای دادن اطالع اين قبيل مطالب رمزی تلگرافاً الزم است. مستدعی است 
مقرر فرمايند رمز ادارة ماليه را هم برای ادارة سيستان بفرستند كه در موقع 

لزوم بتواند مطالب الزمه را به رمز عرضه دارد.
پيشکارماليه ]امضا[

]حاشية1:[ به عرض برسد 17 جدی
]حاشية 2:[ سواد به وزارت امور خارجه و فوايد عامه فرستاده شود. در كاغذ 
وزارت امور خارجه بايد نوشته شود كه توجه آن وزارتخانه را به اين اقدامات 
بدون اين كه از مقامات مربوط كسب اجازه شود جلب می نمايم. به وزارت 
فوايد عامه هم نوشته شود كه اين قسم به وزارت امور خارجه نوشته شده. 

19 جدی
]امضا[

 ]240/147/39/1[        
سواد

حضور مبارک حضرت مستطاب جاللت مآب آقای رئيس مالية سيستان روحنا 
فداه عرضه می دارد.

در خصوص اين كه بنده رفتم بر تماشا به كوه خواجه ديدم يك نفر فرنگی، 
بيست نفر عمله دارد و قلعة كوهك كوه را دارد حفر می كنند، تا اين كه يك 
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تصرف كردند و قلعة استحکاماتی شوش نيز به اشغال نيرو های 
فرانسويان  حال  اين  با   .)130  :1368 )غفاری  درآمد  آن ها 
هم چنان سعی مي كردند جايگاه خود را در زمينة حفاری های 
سال  همان  دسامبر  در  ترتيب  اين  به  و  كنند  حفظ  شوش 
تصميم گرفته شد نمايندگانی از كشور فرانسه تا پايان دورة 
به  را  ايران«  در  حفاری  كارگاه های  اسمی  »مديريت  جنگ 

.)XX VIII :1380 عهده داشته باشند7   )يزدانی
شوش،  از  بازديد  طی  رضاشاه،  ه ش   1303 سال  در 
باستان شناسی  حفاری های  انحصاری  امتياز  متوجه 
فرانسوی ها در ايران شد. از طرفی گزارش »افراد ايران دوست 
)كه  آق اولی  اهلل  فرج  تيمسار  شادروان  مانند  ميهن پرست  و 
سمت فرمانده لشگر خوزستان و  مأمور فوق العادة دولت را 
نامناسب  وضعيت  مورد  در   )8  :2535 )معصومی  داشت(« 
شورای  مجلس  كه  شد  منجر  درنهايت  شوش،  حفاری های 
سال های  امتيازنامه های  ش  ه   1306 مهرماه   25 در  ملی 

1312 و 1318 ه ق / 1274 و 1280 ه ش را لغو كرد.
»در اين هنگام موافقت شد كه هيئت فرانسوی تنها در 
شوش به كاوش و بررسی بپردازد و دولت ايران تقبل نمود كه 
يك موزه و يك كتابخانه در تهران بنا كند و رياست آن را تا 
مدت 5 سال به يك نفر فرانسوی واگذار نمايد و تعهد كرد كه 
حداقل قرارداد اين فرد فرانسوی تا سه نوبت هر دفعه 5 سال 
تمديد يا فرد ديگر فرانسوی را برای همين منظور استخدام 

كند.« )معصومی 2535: 8(
گروه های  فرانسويان،  بر  عالوه  امتيازنامه ها  اين  لغو  با 
آن  مانند  و  امريکا  آلمان،  انگليس،  كشورهای  از  ديگری 
توانستند برای كاوش و استخراج آثار عتيقه به ايران راه پيدا 
كنند و روند خروج غيرقانونی اشياء عتيقه از ايران گسترده تر 
برای  كه  امتيازنامه هايی  درواقع  كرد.  پيدا  ادامه  گذشته  از 

منزل بزرگ پيدا شده، گچ و ساروج كرده و بر روی گچ صورت های عجيب 
از پادشاهان قديم نمايان شد و روی صورت ها پوشيده و سنگ ريزهای بسيار 
جمع كرده و حداد و نجار از شهر طلبيده با يك فرنگی ديگر مشغول كار 

می باشند و گمان دارد كه خزانه خواهد بود.                       )حسين(
مطابق اصله ]امضا[

                                    ]240/147/39/9[« )يزدانی 1380: 51-55(
7. تصويب نامة هيئت وزراء برای صدور مجوز حفريات فرانسوی ها در شوش 
به تاريخ دوم بهمن ماه 1307 ه ش بيانگر شروع دوبارة كاوش های آن ها در 

اين محوطه است )يزدانی 1380: 162(.

پهلوی  دورة  در  می شد  اعطا  خارجی  گروه های  به  حفاری 
آن ها  اعطای  زمان  و مدت  فرانسوی ها خارج شد  انحصار  از 
)يزدانی  تبديل شد   – قابل تمديد  اما  به دوره های كوتاه تر– 

.)XXXI :1380

روند شکل گیری »قانون عتیقات«
باستان شناسی  شکل گيری  روند  بررسی  به  كه  منابعی  اكثر 
در  نو  فصلی  را  عتيقات  قانون  پرداخته اند  ايران  علمی 
قانونمندشدن فعاليت های باستان شناختی در ايران می دانند، 
اما بايد ديد كه قبل از تصويب قانون عتيقات در سال 1309 
محوطه های  در  صورت گرفته  حفاری های  بر  چگونه  ش  ه 
باستانی ايران نظارت می شد و آيا قوانينی برای كاوش، كشف 
آثار عتيقه و خارج كردن آن ها از ايران در نظر گرفته شده 

بود يا نه.
ديده  سندی  دسترس  در  اسناد  ميان  در  متأسفانه 
نمی شود كه به   طور خاص به قانون مشخصی در اين زمينه 
اشاره كند، اما يکی از اسناد منتشرشدة سازمان ملی اسناد 
در سال 1334  كه  اشاره می كند  قانونی  به  به طور ضمنی 
با 1295 ه ش »خروج اشياء عتيقة زيرخاكی  ه ق مصادف 
را از سرحدات ايران بدون جواز رسمی و قبض مالياتی ادارة 
عتيقات ممنوع داشته« )يزدانی 1380 :56 ( است. متن اين 
اشياء عتيقه  از خروج  اصلی آن جلوگيری  سند كه موضوع 
به  می باشد  ايران  سرحدات  از  معارف  وزارت  باندرل  بدون 

شرح زير است:
ادارة  مستظرفه،  صنايع  و  اوقاف  و  معارف  »وزارت   
عقرب  برج  تاريخ 24  نمرة 2000،  مراسالت،  دايرة  معارف، 

]آبان[ يونيت ئيل 1337
وزارت جليلة ماليه

بارس  سنة  از  كه  است  مستحضر  محترم  خاطر  البته 
محترم  هيئت  تصويب  حسب  بر  معارف  وزارت   1334 ئيل 
دولت خروج اشياء عتيقة زيرخاكی را از سرحدات ايران بدون 
داشته  ممنوع  عتيقات  ادارة  مالياتی  قبض  و  رسمی  جواز 
دواير گمركات  به عموم  وزارت جليله  آن  توسط  به  و  است 
سرحدات متحدالمآلی اكيد صادر نمود كه اگر جنس عتيقة 
زيرخاكی بدون جواز و قبض مالياتی دايرة عتيقات از طرف 
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و  دانسته، ضبط  قاچاق  را  او  عتيقه فروش حمل شود،  تجار 
تاريخ جنگ  در همان  متأسفانه  بفرستند،  معارف  وزارت  به 
مسدود  خارجه  به  عتيقات  تجارت  ادارة  و  شروع  بين الملل 
ادارة  مجدد  و  يافته  خاتمه  جنگ  عمر  كه  گرديد.حاليه 
به  است كه  وزارت جليله متمنی  آن  از  باز می شود  تجارت 
ادارة مركزی گمركات حکم اكيدی صادر فرمايند كه نهايت 

مراقبت را در اين خصوص به عمل بياورند.
اوالً: قدغن نمايند ادارة مركزی كلی پستال هيچ كلی 
عتيقه را قبول ننمايد، مگر اين كه اشياء محتوی آن در ادارة 
عتيقات ملحوظ و باندرل مخصوص به آن ملصق شده،قبض 

رسمی مالياتی را داشته باشد.
ثانياً: بايستی تعليمات اكيده به دواير گمركات سرحدی 
واليات صادر نمايند كه هرگاه بستة عتيقة زيرخاكی يا يك 
ايران در  وصله از آن بدون اين ترتيب برای عبور از سرحد 
آنجا كشف شود،فوراً آن بسته وصله را جزو اشيايی كه قاچاق 
اطالع  معارف  وزارت  به  مركزی  ادارة  توسط  به  و  نموده اند 
ملی  موزة  در  و  صادر  مركز  به  آن  دستور حمل  كه  بدهند 

ضبط شود.
البته از اين قبيل اشياء قاچاق شده هم، بر طبق پروگرام 
مسلم  می شود.  داده  آن  كشف كنندة  به  حقی  گمرک  ادارة 
است نتيجة اقدامات آن وزارت جليله كامال به اين وزارتخانه 
وزارت  آن  مساعدت  با  عتيقات  ادارة  و  می شود  داده  اشعار 

جليله موفق به حفظ حقوق دولت گردد.
]حاشية1[:به عرض برسد 29 عقرب

به گمرک  بايد  ]حاشية2[:در تعقيب حکمی كه سابقاً 
آن  مفاد  اجرای  برای  را  مرقومه  آن  سواد  باشد،  شده  داده 

ارسال نمايند.]امضا[30 عقرب
]حاشية3[:وصول هر پروگرام جواباً اطالع داده شود.

]امضا[
              ]240/62/25/16[« )يزدانی1380: 57-56(

  عالوه بر اين سند، اسناد ديگری نيز حاكی از وضع 
قوانينی در اين زمينه است و عبور اشياء عتيقة زيرخاكی از 
مرز های ايران بدون باندرل وزارت معارف را غيرقانونی و آن 

اشياء را قاچاق محسوب می كند.8
8. برای اطالع بيشتر رک. يزدانی 1380: 60-57، اسناد شمارة 69، 70، 73.

زمينة  در  موجود  اسناد  نخستين   اسناد  اين  شايد   
قبل  ايران  از سرحدات  عتيقه  اشياء  بر خروج  قوانين حاكم 
اسناد،  اين  بر  عالوه  اما  باشد،  عتيقات  قانون  تصويب  از 
تا  صورت گرفته  حفاری های  كنترل  بر  دال  ديگری  مدارک 
قبل از تصويب اين قانون، وجود دارد كه مربوط به »تصويب 
سبقان ئيل  )خرداد(  جوزای  مورخ  عتيقات  جديد  نظامنامة 
1303 ه ش« است، يعنی هم زمان با همان سالی كه رضاشاه 
از شوش بازديد كرد و پس از آن در نتيجة اوضاع نامناسب 
انحصاری  امتياز  ش  ه   1306 سال  در  شوش  حفاری های 

كاوش های فرانسويان لغو شد.

نظام نامة جدید عتیقات9
منابعی كه در نگارش اين مقاله استفاده شده نشان می دهد 
كه لغو امتياز انحصاری كاوش های باستان شناسی فرانسويان 
در سال 1306 ه ش و نيز وقايعی كه در پی آن با گسترش 
اتفاق  ايرانی  عتيقة  تجار  و  از ساير كشورها  حضور حفارانی 
 1309 سال  در  عتيقات  قانون  شکل گيری  زمينه ساز  افتاد 
و  اسناد  سازمان  اسناد  بررسی  حين  اما  است.  شده  ش  ه 
»سواد  سند  با  ايران،  اسالمی  جمهوری  ملی  كتابخانة 
نظام نامة جديد عتيقات مصوبة هيئت وزراء عظام 18 جوزای 
ياد  آن  از  منابع  مواجه می شويم كه در  سبقان ئيل 1303« 
نشده و دريچه ای تازه بر پيشينة شکل گيری قانون عتيقات 

می گشايد. 
خورشيد،  و  شير  شاهنشاهی،  3،تاج  نمرة  »ضميمة   
نظام نامة  سواد  مستظرفه،  صنايع  و  اوقاف  و  معارف  وزارت 

جديد عتيقات،به تاريخ 18 جوزای 1303
سواد نظام نامة جديد عتيقات مصوبة هيئت وزراء عظام 

18 جوزای ]خرداد[ سبقان ئيل 1303
 فصل اول . عتيقات روی خاكی

و  )روغنی  قلمی  نقاشی  و  خطی  كتب  حمل   .1 مادة 
قطعات  و  تذهيب شده  اشياء  كلية  و  سوخته  جلد  و  غيره( 
خطوط و كاشی و ظروف و ادوات سفالی و ظروف كاشی و 

9. متن اصلی اين سند با شمارة دست يابی »240038064«  در »سازمان 
اسناد و كتابخانة ملی جمهوری اسالمی ايران«  موجود و تصوير آن در پايان 

مقاله آمده است.
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فلز )مملوک و غيرمملوک( و زری و قلمکار كهنه و نفيس و 
سوزن دوزی و قالب دوزی فروش كهنه و خاتم و چوب های 
يا سنگ های مصور  يا مصور و مخطط و قطعات گچ  منبت 
يا محکوک و مجسمه و آالت استخوانی و سکه های قبل از 
وزارت  رسمی  اجازة  بدون  ايران  خارج  به  قاجاريه  سلطنت 

معارف ممنوع است.
مادة 2 . اشخاصی كه بدون اجازة وزارت معارف اقدام 
در حمل اجناس مذكور در مادة )1( به خارج ايران بنمايند 

مسئول و عين اجناس ضبط موزة معارف می شود.
مادة 3 . از كلية اجناس مذكوره در مادة )1( در صورتی 
كه متعلق به دولت نبوده و جزء آثار مهم تاريخی به شمار 
تقويم  از ميزان  باشد  پنجاه سال  از  نرود و قدمت آن بيش 
مقوم وزارتخانه صدی بيست ماليات اخذ و آنچه به موجب 
تشخيص مقوم كمتر از پنجاه سال داشته باشد بدون ماليات 

جواز خروج داده می شود.
و  متبركه  بقاع  موقوفة  عتيقة  اشياء  كلية   .  4 مادة 
مدارس قديمه از كاشی و غيره نزد هركس كشف شود ضبط 
معين  صورت  در  می شود.  داده  عودت  آن  اصل  مکان  به  و 

نبودن مکان اوليه در موزة معارف نگاهداری می شود.
مادة 5 . از كتب و قطعات نقاشی و خطوط و غيره آنچه 
برای سالطين ايران تهيه شده يا به امضاء يا به مهر يکی از 
سالطين ايران رسيده باشد جواز صدور داده نمی شود، ممکن 
است به قيمت عادله خريداری و در موزة معارف ضبط شود.

مادة 6 . كتب خطی و نقاشی قلمی و جلد سوخته و 
كلية اشياء تذهيب شده و قطعات خطوط قديمی بايد قباًل به 
نموده  اجازه  آنجا تحصيل  از  و  داده شود  ارائه  بيوتات  اداره 
باشد تا به اين وسيله اشياء مسروقه موزه و كتابخانة دولتی 

كشف شود.
كه  را  روی خاكی  عتيقه  هيچ  گمركات  اداره   .  7 مادة 
دائرة  باندرول  و  مالياتی  قبض  بدون  است  مّصح   1 مادة  در 

عتيقات اجازة حمل نخواهد داد.
  فصل دوم . عتيقات زيرخاكی

عتيقه  استخراج  برای  ايران  اراضی  در  حفر   .  8 مادة 
مستخرجات  و  ممنوع  معارف  وزارتخانة  رسمی  اجازة  بدون 
مختلف ضبط و در موزة معارف نگاهداری می شود و مرتکب 

يك ماه حبس خواهد شد.
بايد  باشند  حفريات  به  مايل  كه  اشخاصی   .  9 مادة 
قباًل پيشنهاد خود را به وزارت معارف داده و تقاضای صدور 

اجازه نامة حفاری نمايند.
مادة 10 . داوطلبان حفر در صورتی كه مالك محلی كه 
پيشنهاد نموده اند نباشند بايد بدواً اجازه نامه از مالك تحصيل 
اراضی  وقفيت  و در صورت  نمايند  پيشنهاد خود  و ضميمة 
قباًل به ادارة اوقاف محل مراجعه كرده چنانچه موقوفه متولی 
داشته باشد بايد اجازة كتبی از متولی و در صورت نداشتن 

متولی از ادارة اوقاف تحصيل نمايند.
مادة 11 . در اراضی خالصه داوطلبان به حفر بايد قباًل 
تحصيل اجازه از وزارت ماليه بنمايند و به ضميمة پيشنهاد 
اجازه  اين  واليات  )از  كنند  تسليم  معارف  وزارت  به  خود 
اخذ شود(.  ماليه  وزارت  از  محل  مالية  امين  توسط  به  بايد 

داوطلبان مذكور بايد رعايت نکات ذيل را بنمايند:
ا( در امکنه اي كه ممکن است خسارت به آبياری امالک 
زراعتی و قنوات وارد شود پيشنهاد حفر پذيرفته نيست مگر 
بشود.  تاريخی  مهم  عتيقه جات  كشف  تصور  كه  صورتی  در 
در اين حال داوطلب بايد خسارتی كه به خالصه می رسد از 

عهده برآيد.
ب( در انتخاب عملجات اولويت با رعايای خالصه است.

از كاشی و سفال و سنگ و شيشه و مفرغ صدی  ج( 
25 از جنس سهم دولت است در صورت امکان واال مطابق 

تقويم وجه نقد.
د( از طال و نقره اعم از سکة مسکوک و غير مسکوک و 
به شکل ظروف و زينت آالت باشد صدی 75 از عين جنس 

سهم دولت است در صورت امکان واال تقويم وجه نقد.
تبصرة 1( از كلية اشياء مستخرجه با حضور نمايندگان 
و  آن ها  موم  و  ُمهر  به  برداشته شده  ماليه صورت  و  معارف 
وزارت  می شود.  فرستاده  معارف  وزارت  به  اجازه  صاحب 
يا  بسته  ماليه  وزارت  نمايندگان  حضور  با  فوراً  بايد  معارف 
صندوق را باز و اقدام به تقويم اشياء و موزه به طوری كه در 
فقرة ج و د مذكور است از عين جنس سهم دولت را بپردازد.

تبصرة 2( اشخاصی كه داوطلب اجازة حفر در خالصه 
هستند بايد ضامن معتبر بدهند كه اين ماده را كاماًل رعايت 
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مستخرجه  اشياء  عين  خالف  كشف  صورت  در  واال  نمايند 
ضبط و معادل آن جريمه اخذ خواهد شد. به عالوه اجازة حفر 

ملغی و مرتکب از گرفتن اجازه الی االبد محروم خواهد بود.
خالصه  امالک  از  كه  اجناسی  صدور  برای   )3 تبصرة 
استخراج می شود به خارجه ماليات مقرره در مادة )16( اين 

نظام نامه اخذ می شود.
درخواست  بايد  حفر  اجازة  تحصيل  برای   .  12 مادة 
كننده برای هر صد ذرع مضروب 5 قران به عنوان حق االرض 
ميزان  به  بايد  قبض  اين  و  بپردازد  رسمی  قبض  موجب  به 
وجهی كه دريافت می شود تمبر به آن الصاق شده باشد در 
تهران كمتر از صد ذرع مضروب و در واليات كمتر از 500 

ذرع مضروب اجازه داده نمی شود.
تبصره . صد ذرع مضروب 10 ذرع در 10 ذرع می باشد.

مادة 13 . مدت اجازه نامه يك سال و پس از آن از درجة 
اعتبار ساقط است و در صورت لزوم بايد تجديد اجازه بشود و 
در صورتی كه از تاريخ اجازه هم چهار ماه بگذرد و شروع به 

حفر نشد آن اجازه باطل است.
مادة 14 . اجازه نامة حفاری كليه از مركز صادر می شود. 
بنابراين داوطلبان حفر در مركز مستقيماً از وزارت معارف و 
در واليات به توسط نمايندگان معارف از مركز تحصيل اجازه 
خواهند نمود. ولی قباًل بايد شرعاً ملتزم شوند كه مواد اين 

نظام نامه را كاماًل رعايت كنند.
مادة 15 . حفاری در زير پی و ابنية تاريخی كه هنوز 
آثار بنا باقی است ممنوع و متخلف بايد كاماًل جبران خسارات 
تعيين  به عالوه جريمه كه وزارت معارف  و  بنمايد  را  وارده 
خواهد كرد و اقل مبلغ آن هزار تومان است از او گرفته شده 

و از يك هفته تا يك سال حبس می شود.
مادة 16 . در صورتی كه صاحب جنس می خواهد جنس 
خود را به خارجه بفرستد از كلية عتيقات مستخرجه از قبيل 
كاشی و ظروف كاشی و سفال و سنگ و شيشه و مفرغ صدی 
از ظروف نقره و طال و جواهر آالت و سکه های نقره و  ده و 
طال و زينت آالت صدی بيست وزارت معارف به موجب قبض 
چاپی كه به ميزان مبلغ ماليات پس از وضع حق التقويم تمبر 

به آن الصاق شده باشد دريافت خواهد نمود.
و  درست(  و  )ناقص  مجسمه آالت  مالکين   . تبصره 

سنگ هايی كه صور يا خطوط ايران حجاری شده و ظروفی 
كه از حيث شکل غرابت داشته باشد بايد در موقع درخواست 
وزارت  به  ريخته  گچ  از  را  آن  شبيه  عدد  يك  صدور  جواز 

معارف تسليم نمايند تا جواز صدور داده شود.
آن  نصف  شود  استخراج  كه  هركجا  دفاين   .  17 مادة 
متعلق به دولت و نصف ديگر به موجب قرار حق صاحب ملك 

و صاحب اجازه است.
حفر  و  زراعتی  عمليات  ضمن  در  چنانچه   .  18 مادة 
صاحب  شود  كشف  مسکوكاتی  يا  عتيقات  غيره  و  قنوات 
ملك يا عامل يا مستأجر يا مباشر او در صورتی كه دسترسی 
و  آن ها  وسيلة  به  باشد  داشته  ماليه  و  معارف  نمايندة  به 
به  نباشد  محل  آن  ُقرب  در  معارف  نمايندة  كه  صورتی  در 
وسيلة دو نفر از مأمورين دولت كه يکی از آن ها مأمور ماليه 
باشد بايد به وزارت معارف اطالع دهد. در اين صورت نصف 
مستخرجات ضبط و نصف ديگر به مالك ]داده[ خواهد شد 
و در صورتی كه ديگری راپورت دهد تمام اجناس مستخرجه 
ضبط و نسبت به اهميت موضوع صاحب ملك يا مستأجر يا 
مباشر هر كدام تمرد نموده باشد از يك هفته الی شش ماه 

توقيف می شوند.
تبصره . به راپورت دهنده در صورتی كه غير از صاحب 
از  باشد صدی بيست  او  يا مباشر  يا عامل  يا مستأجر  ملك 

قيمت اشياء ضبط شده جايزه داده می شود.
مادة 19 . اشياء سلطنتی و آثار تاريخی كه تعلق آن ها 
به دولت معلوم باشد و اشياء موقوفه ضبط خواهد شد و دولت 
نسبت به اهميت آن حق الزحمه به كاشف می دهد و به اسم 

او در موزة معارف ضبط می كند.
تبصره . اشياء سلطنتی عبارت از تاج و تخت و شمشير 
تاريخی،  كتيبه های  جنگی،  مهمة  ادوات  مرصع،  كمربند  و 
ظروف منقور به اسم سالطين و اشياء ديگری كه به سلطنت 

تعلق داشته باشد.
مادة 20 . هرگاه در حين حفر عتيقات مهمة تاريخی، 
از نقطه نظر ملی و علمی اهميت فوق العاده دارد، كشف  كه 
شود دولت مجاز خواهد بود اجازه را فسخ نموده و مستقيماً 
به  وارده  مقابل خسارت  در  و  بگيرد  عهده  به  خود  را  عمل 
صاحب اجازه را مطابق تخمين يك نفر متخصص كه از جانب 

جایگاه قانون عتیقات و حفریات تجاری در باستان شناسی ایران
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طرفين انتخاب شده باشد جبران و تأديه نمايد.
مادة 21 . هرگاه به دولت معلوم شود كه حفاری بدون 
رعايت اصول علمی و دقتی كه الزمة حفر است به عمل آمده 

يا ]؟[ اجازه كه داده شده ملغی خواهد شد.
مادة 22 . اداره گمركات هيچ عتيقة زيرخاكی را بدون 
نخواهد  جواز صدور  عتيقات  دايرة  باندرول  و  مالياتی  قبض 

داد.
فصل سوم . وظايف اداری

كه  را  خاكی  روی  و  زيرخاكی  اشياء  كلية   .  23 مادة 
ضبط  و  تحصيل  نظام نامه  اين  موجب  به  عتيقات  دايرة  در 

می نمايند در موزة معارف ضبط و نگاهداری می شود.
مادة 24 . اشياء متعلقه به دولت به هيچ وجه در معرض 
خريد و فروش در نمی آيد. مگر به پيشنهاد دولت و تصويب 

در شورای ملی.
از خالصه جات به دست آمد، پس  . اشيايی كه  تبصره 
از صدور اجازة فروش آن ها قيمت آن بايد به عنوان عايدات 

خالصه به خزانه داری كل پرداخته شود.
دولت  و  به ضبط شده  محکوم  كه  اشيايی   .  25 مادة 
فروش آن را صالح بداند و طرف احتياج موزة معارف نباشد 
نمايندة وزارت  با حضور مقوم و مفتش عتيقات و  در موقع 
آن  خالص  عايدات  و  شده  فروخته  مزايده  طريق  به  ماليه 
وزارت معارف فرستاده  عايدات  به عنوان  به خزانه داری كل 

می شود.
را  زيرخاكی  و  خاكی  روی  عتيقات  كلية   .  26 مادة 
برای صدور جواز الزم است به وزارت معارف آورده و مالك 
اداره كتباً  اظهار كند و بعد مقوم  آخرين قيمت آن را كتباً 
قيمت آن را معين نمايد. در صورتی كه قيمت مقوم بيش از 
قيمت اظهار كننده باشد مالك جنس مکلف است يا مطابق 
قيمت مقوم ماليات بپردازد يا مطابق قيمت اظهاريه پس از 
وضع حق التقويم وجه دريافت شده و جنس به وزارت معارف 

واگذار نمايد.
مادة 27 . وزارت معارف بايد از كلية اشياء عتيقه كه به 
موجب اين نظام نامه سهم او می شود صورت كامل و جامعی 
وزارت  به  می شود  تهيه  ماليه  وزارت  نمايندة  در حضور  كه 

ماليه بدهد.

مادة 28 . اشخاصی كه اجازة حفر می خواهند بايد التزام 
شرعی بدهند كه بر طبق مدلول اين نظام نامه رفتار نمايند 

واال محکوم به يك سال حبس غيرقابل امتناع خواهند بود.
مادة 29 . حضور در امکنة مهمه از قبيل تخت جمشيد 
دولت  طرف  از  قباًل  بايد  غير  و  ]؟[  سليمان  مادر  مشهد  و 
تصويب و در تحت مراقبت وزارتين معارف و ماليه به عمل 

آمد.
سواد مطابق اصل است

حسين لطفی ]؟[– مهر مدور ادارة مركزی كل عتيقات 
ايران

سواد مطابق سواد است
                                        26 خرداد 1304 

   ]240038064[
مورد  منابع  از  يك  هيچ  گفتيم  كه  طور  همان  گرچه 
استفاده در اين مقاله، شايد به دليل بي اطالعي از اين سند 
اشاره ای به آن نکرده اند، اما سند منتشرنشدة ديگری از سال 
وجود  اسالمی  اسناد مجلس شورای  مركز  در  1304 ه ش 
اين  تصويب  به  از حفاران  برخی  اعتراض  از  دارد كه حاكی 
قانون و وضع ماليات بر صدور عتيقات روی خاكی است. متن 
اين سند كه در ادامه آمده، مهر تأييدی بر تصويب اين قانون 

در سال 1303 ه ش است:
]130[4/4/3«

مقام منيع رياست محترم دارالشورای ملی شيداله اركانه
است  مبرهن  منيع  مقام  آن  مقدس  ساحت  بر  البته 
از خارج  ثروت  ازدياد صادرات و جلب  برای  كه هر دولتی  
با تجاری  نهايت جديت و سعی را مبذول داشته و  مملکت 
كه اين رشته را در دست می گيرند همه گونه مساعدت مادی 
فقر  مالحظة  با  ايران  دولت  متأسفانه  می نمايد.  معنوی  و 
اقتصادی و فقدان وسائل الزمه برای تزئيد صادرات و رقابت 
تحميالت  دنيا  مسلمة  اصول  خالف  بر  ممالك  سائر  روزن 
مضره بر مختصر اجناس صادرة ايران از قبيل فرش و غيره 
نموده و موجبات نکث عايدات عمومی را فراهم می دارد. اخيراً 
روی خاكی  عتيقات  بر  ماليات  عنوان  به  غريبی  عوارض  نيز 
زری،  گچکاری،  مخطط،  چوب  خاتم،  قلمکار،  قبيل  )از 
سوزن دوزی و غيره( وضع و به  وسيلة وزارت معارف از قليل 
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عدة تجاری كه به صدور اين گونه اجناس مبادرت می ورزند 
بدون شرايط الزمه اخذ می نمايند. عالوه براين كه اين اجناس 
آثار عتيقه محسوب نمی شود و مهر وزارت  به هيچ وجه جزء 
معارف كه دال بر اين معنی است موجب افتضاح دولت ايران 
را در خارجه فراهم می نمايد. اين مهر نيز رفته رفته به واسطه 
صادركنندگان  با  مربوطه  ادارة  مشاجرة  و  ماليات  سنگينی 
قطع شده و بر فقر مملکت می افزايد. با نهايت احترام و توقير 
از آن مقام منيع استدعا می نماييم به دولت در اين باب تذكر 
داده شود كه كلية تحميالت بر صادرات و بالخاصه ماليات بر 
عتيقات روی خاكی مطابق اصول تمام ممالك دنيا لغو و اساساً 
بدون تصويب دارالشورای ملی و از مجاری غيرقانونی به وضع 
قوانين وماليات ها مبادرت ننمايند. در خاتمه با انتظار اجابت 

ملتمس احترامات عميقه را با نهابت توقير تقديم می دارد.
حاشيه: به وزارت معارف مراجعه و توضيح خواسته شود 

كه بدون تصويب مجلس ... ]ناخوانا[
 18906

مهر ناخوانا 1304/04
عرايض 4/4/3]130[

و  محمدحسن  ]ناخوانا[،  فرشفروش  يوسف  داود 
الياس،  داود  حقانی،  داود  مرادف،  داود  علی]ناخونا[، 

الياس]ناخوانا[« و 13 مهر و امضای ناخوانای ديگر10 .

قانون عتیقات
و  ايران  در  بيگانگان  باستان شناسی  كاوش های  گسترش 
داوطلبان  و  عتيقه فروش  تجار  تعداد  افزايش  ديگر  سوی  از 
پی  در  را  ايران  آثار  بيشتر  خروج  كه  تجاری،  حفاری های 
داشت، سبب شد كه، با وجود تصويب نظام نامة جديد عتيقات 
در سال 1303 ه ش، در تاريخ دوازدهم آبان ماه 1309 ه ش 
قانونی راجع به حفظ آثار عتيقه با عنوان »قانون عتيقات« در 

20 ماده به شرح زير به تصويب مجلس شورای ملی رسيد:
تا  كه  اماكنی  و  ابنيه  و  صنعتی  آثار  كلية  اول.  »مادة 
اختتام دورة سلسلة زنديه در مملکت ايران احداث شده اعم 
از منقول و غيرمنقول با رعايت مادة 3 اين قانون می توان جزو 
آثار ملی ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت 

10. تصوير اين سند در پايان مقاله آمده است.

دولت می باشد.
ايران  ملی  آثار  كلية  از  است  مکلف  دولت  دوم.  مادة  
يا علمی  تاريخی  كه فعاًل معلوم و مشخص است و حيثيت 
يا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتيب داده و بعدها هم هر 
چه از اين آثار مکشوف شود ضميمة فهرست مزبور بنمايد. 
فهرست مزبور بعد از تنظيم طبع شده و به اطالع عامه خواهد 

رسيد.
از  پس  ملی  آثار  فهرست  در  مال  ثبت  سوم.  مادة 
تشخيص و اجازة كتبی وزارت معارف خواهد بود و ليکن ثبت 
مالی كه مالك خصوصی داشته باشد بايد قباًل به مالك اخطار 
شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه به مالك اخطار شود 
و او اگر اعتراضی داشته باشد رسيدگی شده باشد و وظايف 
مقرره در اين قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن 

ثبت بر عهدة مالك تعلق خواهد گرفت.
مادة چهارم. مالك مال غيرمنقولی كه مطابق اين قانون 
از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنين هر كس كه بر 
وجود چنين مالی پی ببرد بايد به نزديك ترين ادارة مربوطه 
از ادارات دولتی اطالع دهد تا در صورتی كه مقامات صالحة 
مقرره در نظام نامة اجرای اين قانون تصديق نمودند كه از آثار 

ملی است در فهرست آثار ملی ثبت شود.
مادة پنجم. اشخاصی كه مالك يا متصرف مالی باشند 
كه در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکيت 
يا تصرف خود را حفظ كنند وليکن نبايد دولت را از اقداماتی 
كه برای حفاظت آثار ملی الزم می داند ممانعت نمايند، در 
مخارجی  مستلزم  حفاظت  برای  دولت  عمليات  كه  صورتی 
اقدامات  و  نمود  نخواهد  عوض  مطالبة  مالك  از  دولت  شود 

مزبور مالکيت مالك را متزلزل نخواهد كرد.
مرتکبين  و  ممنوع  ذيل  مفصلة  عمليات  ششم.  مادة 
آن به موجب حکم محکمة قضائی به اداء پنجاه تومان الی 
هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد. به عالوه معادل 
خسارتی كه به واسطة عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته اند 

می توان از ايشان اخذ نمود.
ملی  آثار  به  آوردن  وارد  خرابی  يا  كردن  منهدم  الف( 
و مستور ساختن روی آن ها به اندود يا رنگ و رسم كردن 

نقوش و خطوط بر آن ها.
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كه سبب  ملی  آثار  مجاورت  در  عملياتی  به  اقدام  ب( 
تزلزل بنيان يا تغيير صورت آن ها شود.

ج( تملك و يا معامله بدون اجازة دولت نسبت به مصالح 
و مواد متعلقه به ابنية مذكوره در فهرست آثار ملی.

اقدام به مرمت و تجديد بنائی از آثار ملی كه در تصرف 
اشخاص باشد بايد با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود واال 

مجازات های سابق الذكر ممکن است به مرتکب تعلق گيرد.
و  محسوب  ملی  آثار  از  كه  منقوله  اموال  هفتم.  مادة 
به  جداگانه  فهرست  در  بايد  باشد  داشته  خصوصی  مالك 

ترتيبی كه در مادة سوم مقررات است ثبت شود.
مادة هشتم. برای هر مال منقولی كه در فهرست آثار 
ملی ثبت شده باشد بايد معرفی نامه در دو نسخه تنظيم شود 
كه وصف و اصل و منشاء و كيفيت اكتشاف آن را معلوم كند 
و به يك و يا چندين عکس از آن منضم باشد. يك نسخه از 
اين معرفی نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخة ديگر 
مجاناً به مالك مال داده می شود و در هر قسم نقل و انتقال 
آثاری كه  و  باشد  معرفی نامه همراه  نسخه  آن  بايد  مال  آن 
بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می گردد در تغيير 

ايادی نسبت به آن مال منفك نخواهد شد.
مادة نهم. هركس مالك مال منقولی كه در فهرست آثار 
ملی ثبت شده اگر بخواهد آن را به ديگری بفروشد بايد به 
اداره مربوطة دولتی كتباً اطالع دهد، دولت اگر بخواهد آن 
مال را جزء مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتياع 
آن با شرايط مساوی بر مردم ديگر حق تقدم دارد وليکن در 
ظرف ده روز پس از رسيد دادن به اعالم كتبی صاحب مال 
ابتياع آن به مالك اعالم كند و  بايد قصد خود را در  دولت 
اگر نکرد صاحب مال می تواند مال را به ديگری بفروشد. در 
هر حال مالك اين اموال به هر نحو از انحاء آن را به ديگری 
منتقل كند بايد پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل 

اقامت مالك جديد را به اطالع دولت برساند.
ثبت شده  آثار ملی  فهرست  را كه در  مالی  اگر كسی 
بدون اطالع وزارت معارف و يا نمايندگان او بفروشد محکوم 
به جزای نقدی معادل قيمت فروش آن مال خواهد شد و نيز 
دولت می تواند مال را از مالك جديد اخذ نموده و قيمتی را 
نيز  نمايد. خريدار  پرداخت  او  به  نموده  ادا  مالك جديد  كه 

با  و  بود  مطلع  ملی  آثار  فهرست  در  مال  بودن  ثبت  از  اگر 
فروشنده مجازات خواهد شد  مانند  باشد  اين خريده  وصف 

مگر اينکه خود او به دولت اعالم كرده باشد.
قانون  اين  اموال منقوله كه مطابق  مادة دهم. هركس 
به  اتفاق  و  تصادف  برحسب  شد  تواند  محسوب  ملی  ازآثار 
دست آورد، اگر چه در ملك خود او باشد، بايد هر چه زودتر 
به وزارت معارف يا نمايندگان او اطالع بدهد. هرگاه مقامات 
ملی  آثار  دفتر  در  ثبت  قابل  را  مزبور  اموال  دولتی  مربوط 
دانستند نصف آن اموال را به كاشف واگذار يا قيمت عادلة 
آن به تصديق اهل خبره به او داده می شود و نسبت به نصف 
كاشف  به  بالعوض  يا  و  ضبط  كه  دارد  اختيار  دولت  ديگر 

واگذار كند.
آثار  برای استخراج  اراضی و كاوش  يازدهم. حفر  مادة 
ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است كه به اين 
حق مستقيماً عمل كند يا به مؤسسات علمی يا به اشخاص 
يا شركت ها واگذار نمايد. واگذاری اين حق از طرف دولت به 
موجب اجازه نامة مخصوص بايد باشد كه محل كاوش و حدود 
و مدت آن را تعيين نمايد و نيز دولت حق دارد در هر مکان 
كه آثار و عالئمی بيند و مقتضی بداند برای كشف و تعيين 

نوع و كيفيات آثار ملی اقدامات اكتشافيه بنمايد.
ملی  آثار  برای كشف  فقط  اگر  حفاری  دوازدهم.  مادة 
و  خريد  برای  اگر  و  علمی  حفاری  باشد  علمی  تحقيقات  و 
فروش اشياء عتيقه باشد حفاری تجارتی است. اجازة حفاری 
علمی فقط به مؤسسات علمی داده می شود. در ابنيه و اموال 
غيرمنقوله كه در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی 

ممنوع است.
خصوصی  مالك  كه  اراضی  در  حفاری  سيزدهم.  مادة 
دارد گذشته از اجازة دولت استرضای مالك را نيز الزم دارد. 
در محل هايی كه در فهرست آثار ملی ثبت شده يا دولت پس 
از اقدامات اكتشافيه آن ها را در فهرست ثبت كند مالك حق 
مطالبه  می تواند حقی  فقط  و  ندارد  حفاری  اجازة  از  امتناع 
كند و مأخذ تعيين اين حق ضعف اجره المثل زمينی است كه 
مالك به واسطة حفر از استفادة آن محروم می گردد. به عالوة 
از  بعد  كه  مخارجی  و  می شود  وارد  مالك  به  كه  خساراتی 

حفاری برای اعادة زمين به حالت اوليه بايد نمود.
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يا  علمی  حفاری  عمليات  ضمن  در  چهاردهم.  مادة 
اگر  شود  كشف  موسم  يك  و  محل  يك  در  آنچه  تجارتی 
مستقيماً توسط دولت كشف شده تماماً متعلق به دولت است 
از اشيائی  تا ده فقره  و اگر ديگری كشف كرده باشد دولت 
كه حيثيت تاريخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملك 
نمايد و از بقيه نصف را مجاناً به كاشف واگذار و نصف ديگر 
را ضبط كند. هرگاه كليه اشياء زائد بر ده فقره نبوده و دولت 
را كه حفركننده متحمل شده  را ضبط كند مخارجی  همه 

است به او می پردازد.
ابنيه و اجزاء ابنيه از تقسيم فوق مستثنی است و دولت 

می تواند تمام را متصرف شود.
تبصره . مقصود از يك موسم يك دورة عملی است كه 

مدت آن از يك سال بيشتر نباشد.
مادة پانزدهم. اشيايی كه در نتيجة حفاری علمی كشف 
بايد در مجموعه ها و موزه های  باشد  آنچه سهم دولت  شود 
آنچه سهم  و  نيست  آن ها جايز  فروش  و  دولتی ضبط شود 
حفاری  از  كه  اشيائی  اوست.  خود  به  متعلق  باشد  كاشف 
او  خود  به  كه  قسمتی  از  دولت  باشد  شده  حاصل  تجارتی 
تعلق می گيرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقيه را به هر 
نحو مقتضی داند نقل و انتقال می دهد. فروش اين اموال از 

طرف دولت به مزايده خواهد بود.
مادة شانزدهم. متخلفين از مادة 10 و همچنين كسانی 
ملك  در  ولو  كنند  حفاری  دولت  اطالع  و  اجازه  بدون  كه 
طور  به  را  ملی  آثار  ]و[  اموال  كه  كسانی  و  باشد  خودشان 
الی  تومان  بيست  به  محکوم  كنند  خارج  مملکت  از  قاچاق 
دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشياء مکتشفه هم 

برای دولت ضبط می شود. 
به  كه  صورتی  در  آن  نظير  عمليات  و  اراضی  حفر 
مجازات  مستوجب  باشد  نشده  واقع  عتيقه  آثار  قصد كشف 

سابق الذكر نخواهد بود.
مادة هفدهم. كسانی كه بخواهند تجارت اشياء عتيقه 
اجازه كرده  از دولت تحصيل  بايد  قرار دهند  را كسب خود 
باشند، همچنين خارج كردن آن ها از مملکت به اجازة دولت 
بايد باشد و اگر كسی بدون اجازة دولت در صدد خارج كردن 
اشيائی كه در فهرست آثار ملی ثبت شده برآيد اشياء مزبور 

ضبط دولت می شود. نسبت به اشيائی كه بر طبق مادة 10-
14 اين قانون سهم كاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت 
اگر  امتناع نخواهد نمود و  از دادن جواز صدور  نشده دولت 
در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات مادة هيجدهم 

خواهد بود.
است  ملی محسوب  آثار  از  كه  اشيائی  مادة هيجدهم. 
نمايند دولت حق دارد  تقاضای جواز صدور  هرگاه بخواهند 
از اجازة صدور امتناع نموده و به قيمتی كه صادركننده برای 
صدور جواز در تقاضانامة خود اظهار كرده ابتياع نمايد و اگر 
مالك در فروش به قيمت اظهارشده امتناع نمود جواز صدور 
داده نخواهد شد و هرگاه اجازة صدور داده شد معادل صدی 
پنج از قيمت عادلة آن به تقويم مقوم دولتی حق صدور اخذ 
می شود، اگر بين صاحب مال و مقوم اختالف شود كميسيون 
قانون  اين  اجرائية  نظام نامة  در  آن  تشکيل  كه  مخصوصی 

پيش بينی می شود رفع اختالف خواهد نمود.
از حقوق گمركی  غير  ماده  اين  در  حق صدور مذكور 
می گردد.  مأخوذ  اشياء  از  گمركی  تعرفة  طبق  بر  كه  است 
صدور اشيائی كه از حفاری علمی با اجازة دولت حاصل شده 
از پرداخت هر گونه  و سهم كاشف باشد در هر حال جائز و 

حقوق و عوارض معاف است.
مادة نوزدهم. برای تعيين شرائط تجارت اشياء عتيقه و 
همچنين اجرای كلية مقررات اين قانون نظام نامة مخصوصی 

تهيه شده و به تصويب هيئت وزرا خواهد رسيد.
مادة بيستم . اجازه هايی كه تاكنون برای حفاری داده 
اعتبار  درجة  از  قانون  اين  با  موافقت  عدم  صورت  در  شده 

ساقط است.
در جلسة  است  ماده  بيست  بر  كه مشتمل  قانون  اين 
تصويب  به  شمسی  نه  و  سيصد  و  يکهزار  آبان ماه  دوازدهم 

مجلس شورای ملی رسيد.
رندی  )صمدی  دادگر«   – ملی  شورای  مجلس  رئيس 

)43-37 :1372

نظام نامة اجرای قانون عتیقات
اسناد نشان می دهد كه در جلسه ای در تاريخ 25 بهمن ماه 
قانون  اجرای  برای  ماده  بر 36  نظام نامه ای مشتمل   ،1309
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نوزدهم  مادة  در  همان طور كه  آبان ماه،   12 مصوب  عتيقات 
اين قانون به آن اشاره شده بود، به تصويب رسيده است. متن 

اين اساسنامه به شرح زير است:

»وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
نظام نامة اجرای قانون 12 آبان ماه 1309 شمسی راجع 

به حفظ آثار عتیقه
فصل اول: آثار ملی منقول و غير منقول

مادة اول. آثار ملی و عتيقات متصل بر زمين غيرمنقول 
بوده و در غير اين صورت منقول خواهد بود. قطعات سنگين 
متعلق به آثار عتيقة غيرمنقول وقتی هم از بنا جدا شده باشد 

در حکم غيرمنقول محسوب خواهد شد.
پناهگاه های  و  غارها  قبيل  از  امکنة طبيعی  مادة دوم. 
زير صخور كه شامل آثار تمدن قديم باشد، جزو عتيقات و 
تزئينات  يا  است. مصالح ساختمان  غير منقول محسوب  آثار 
متعلقه به ابنيه و امکنة طبيعی در صورتی كه جدا از آن ها 
پيدا شده باشد و به آسانی حمل و نقل شود از آثار و عتيقات 

منقول محسوب است.
قانون  چهار  مادة  در  مذكور  مربوطة  ادارة  سوم.  مادة 
عبارت است از ادارة عتيقات در مركز و نمايندگان معارف در 
اياالت و واليات برای ادای وظايف مقرره در قانون عتيقات در 
اماكنی كه از محل ادارة معارف دور باشند، می توان به مأمور 
ماليه مراجعه نمود و مأمور ماليه بايد قضيه را به نزديك ترين 
ادارة معارف يا به وزارت معارف مراجعه نمايد و در هر صورت 
نمايندة معارف مراتب را برای اخذ تصميم به وزارت معارف 

اطالع خواهد داد.
كه  اين  از  اعم  مركزی  عتيقات  ادارة  مادة  چهارم. 
آثار ملی  قابل ثبت در فهرست  به وجود مالی كه  مستقيماً 
باشد پی ببرد يا آن كه به واسطة اعالم اشخاص و يا ادارات 
باب مال مزبور  بايد در  باشد  يافته  اين فقره اطالع  بر  ديگر 
مال  آن  كه  داد  تشخيص  هرگاه  و  آورد  عمل  به  تحقيقات 
دارای شرايط الزمة ثبت می باشد، ثبت آن را به وزير معارف 
پيشنهاد نمايد. هرگاه وزير معارف ثبت مال را تصويب نمود، 
ادارة عتيقات لزوم ثبت را به مالك اخطار می كند و اگر مالك 
در ظرف يك ماه از تاريخ وصول اخطار اعتراض ننمود، مال 

مزبور او را در فهرست، ثبت خواهد كرد و اگر اعتراض نمود 
آن را مورد رسيدگی قرار داده، نتيجة رسيدگی و عقيدة خود 
را به وزير معارف اظهار خواهد نمود. رأی وزير معارف در باب 

ثبت يا عدم ثبت مال قاطع خواهد بود.
در  بايد  غيرمنقول  و  منقول  ملی  آثار  پنجم.  مادة 

فهرست های جداگانه ثبت شود.
به  موظف  كه  عتيقات،  ادارة  مأمورين  ششم.  مادة 
از  يك  هر  برای  بايستی  هستند،  ملی  آثار  فهرست  تهية 
كاملی  دوسية  می شود،  آن  ثبت  بنای  كه  غيرمنقول  آثار 
تشکيل  است  شده  جمع آوری  آن  به  راجع  كه  اطالعاتی  از 
دهند. اين دوسيه بايد شامل كلية اطالعات الزمه برای تجويز 

پيشنهاد ثبت بوده حتی االمکان دارای نکات ذيل باشد:
1. اسمی كه مال غيرمنقول در محل به آن اسم معروف 

است.
2. اسم حقيقی آن

3. موقع جغرافيايی آن
4. اسم بانی و سازندة آن

5. تاريخ بنای آن
6. نقشة اجمالی آن

7. چند قطعه عکس آن
8. كيفيت قانونی آن از حيث ملکيت و وقفيت و تصرف 

و امثال ذلك.
ذكر  فوق  در  كه  ديگر  توجه  قابل  مشخصات  كلية   .9

نشده، ممکن است موجب ثبت مال باشد.
ُممد  بتواند  بعداً  كه  يادداشت هايی  و  معلومات   .10
ترسيم و تعيين نقشه و مقاطع و اندازه و شرح ساختمان 

و تزئينات بنا بشود.
و  »َچربه«  و  عکس  و  نقشه  شود،  ممکن  هرگاه   .11
آن  به  راجع  كه  قصه هايی  ذكر  و  كتيبه ها  از  قالب گيری  يا 
يا  بنا تجديد و  افواه است. در صورتی كه  السنه و  محل در 
اشخاص  يا  اسم شخص  و  عمليات  تاريخ  باشد،  تعمير شده 
مرمت كننده و تعيين قسمت های مرمت شده با عکس و نقشة 
دال بر آن ـ حاصل اين كه كلية معلوماتی كه تحصيل آن ها 
ممکن باشد، بايد ذكر شود و مخصوصاً بايد به خاطر داشت 
كه از هيچ امری و مطلبی هر قدر بی اهميت به نظر آيد، نبايد 
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صرف  نظر نمود. همين كه مال غيرمنقولی به عنوان آثار ملی 
به  شده  واقع  ثبت  مدرک  كه  دوسيه]ای[  شد،  ثبت  قطعاً 
انضمام حکم وزارتی راجع به ثبت در ضبط آثار ملی محفوظ 
خواهد شد و هر اقدامی هم كه از طرف ادارة عتيقات برای 
نسبت  بعداً  تعميراتی كه  يا  اتخاذ شده است  محافظت مال 
يادداشت شده، ضميمة  بايستی مفصاًل  آيد،  به عمل  آن  به 

دوسيه گردد.
مادة هفتم. مراقبت در حفظ آثار ملی و الزام اشخاص 
به رعايت مقررات قانون برای محفوظ و سالم ماندن آن ها بر 

عهدة اداره عتيقات است.
مادة هشتم. هرگاه مالك يا متصرف بنايی كه به عنوان 
از  بايد  نمايد،  تعمير  را  بنا  آن  بخواهد  شده  ثبت  ملی  آثار 
وزارت  اجازة  صدور  و  نمايد  اجازه  تحصيل  معارف  وزارت 

معارف منوط به اجرای مقررات ذيل خواهد بود:
كه  تعميراتی  مسبوِط  پروگرام  و  نقشه  دادن  الف( 

می خواهند بنمايند.
كه  متخصصينی  وسيلة  به  تعميرات  اجرای  تعهد  ب( 

وزارت معارف تصويب نمايد.
وزارت  كه  پروگرامی  نقشة  از  انحراف  عدم  تعهد  ج( 

معارف تصويب نمايد.
د( دادن وثيقه يا ضامن معتبر برای اتمام تعميرات.

در صورتی كه مالك قبل از اتمام، عمليات را ترک كند 
ادارة عتيقات موظف خواهد بود كه هر مقدار از عمليات را كه 
عدم انجام آن باعث خرابی يا نقص و عيب بنا باشد از محل 
وثيقه يا به وسيلة ضامن، موافق تعهدی كه نموده، تعمير بنا 

را به اتمام برساند.
اگر عمليات بر طبق دستوری كه در اجازه نامة وزارتی 
تعيين شده است مجری نشود، ادارة عتيقات می تواند مالك 
را ملزم نمايد كه بنا را موافق دستور وزارتی تجديد كند يا 
اگر وزارت معارف مقتضی بداند از محل وثيقه يا وجه الضمانه 
بود كه  نخواهد  مانع  اتمام رساند. مقررات فوق  به  را  تعمير 
اگر عمليات مالك مشمول قانون مجازات و تخريب آثار ملی 

باشد، مرتکب بر طبق قانون مجازات شود.
مادة نهم. برای حفظ آثار و امکنة ملی كه به مالحظات 
تاريخی، حائز اهميت مخصوصی است، ممکن است مناطق 

مخصوص از طرف دولت تشخيص شود كه ساختمان و غرس 
آن  در  قبرستان ها  احداث  و  قنوات  و  چاه ها  حفر  و  اشجار 
ممنوع باشد. در موقع تعيين مناطق ممنوعه، وزارت معارف 
عملياتی را كه در آن مناطق ممنوع است صريحاً معين كرده 
و حقی را كه برای جبران خسارت ممکن است به اشخاص 

ذی حق داده شود معلوم می نمايد.
مادة دهم. آثار غيرمنقول ملی كه از بالد و قصبات و قراء 
دور باشد، به وسيلة مامورين مربوطة مخصوص حفظ خواهد 
شد. در مورد آثار غيرمنقول ملی كه در داخل يا نزديك بالد 
و قبصات و قراء واقع شده باشد وزارت معارف می تواند حفظ 
آن ها را به بلدية شهر يا در صورت داشتن متولی به خود او 
علی ای حال  كند.  صادر  را  آن ها  ثبت  دستور  نموده،  واگذار 

تعيين كيفيت محافظت با وزارت معارف است.
مادةيازدهم. هرگونه نقل و انتقالی كه در مال ثبت شده 
به عمل آيد و به طور كلی هر عارضه ]ای[ كه راجع به آن 
بايد به طور صريح و كامل در دوسية مال مزبور  روی دهد 

قيد شود.

فصل دوم. حفاری
مادة دوازدهم. تعيين و تشخيص مقدمات ثبت آثار ملی 
و اقدام به حفاری برای دولت و اجرای مقررات مادة 11 قانون 

از طرف دولت به توسط ادارة عتيقات انجام خواهد گرفت.
در  علمی  مؤسسات  به  حفاری  اجازة  سيزدهم.  مادة 
توسط  به  است  ثبت شده  ملی  آثار  فهرست  در  كه  اماكنی 
كه  اماكنی  در  حفاری  اجازة  شد.  خواهد  داده  وزرا  هيئت 
در فهرست آثار ملی ثبت نشده از طرف وزارت معارف داده 
اتمام  به  ملی  آثار  عمومی  ثبت  كه  مادام  ولی  شد.  خواهد 
به تصويب هيئت وزرا  موكول  اجازة حفاری مطلقاً  نرسيده، 

خواهد بود.
تقديم  بايد  حفاری  اجازة  تقاضانامة  چهاردهم.  مادة 

وزارت معارف شده، شامل نکات ذيل باشد:
و مليت  اقامت  نام خانواده و سمت و محل  و  اسم   .1
و  اسم  است،  علمی  مؤسسة  برای  تقاضا  اگر  و  تقاضاكننده 
رسمی  نمايندة  مليت  و  اقامت  محل  و  سمت  و  نام خانواده 
آن مؤسسه در ايران و همچنين اسم متخصصی كه مسئول 

جایگاه قانون عتیقات و حفریات تجاری در باستان شناسی ایران
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حفاری است.
2. تعيين محل حفر و حدود آن به طور تفضيل و صريح 
با نقشه يا طرح مکان يا امکنه اي كه تقاضاكننده می خواهد 

در آنجا حفاری كند.
3. توضيح منظور حفاری و پروگرام عمليات آن.

4. تاريخ شروع به عمليات.
به  و  محل  چند  يا  يك  برای  اجازه نامه  پانزدهم.  مادة 

مدت يکسال يا چند سال داده خواهد شد.
از پنج  مادة شانزدهم. مدت جواز حفاری های تجارتی 

سال تجاوز نخواهد نمود، ولی قابل تجديد خواهد بود.
مادة هفدهم. مدتی كه در ظرف آن اجازه نامه اي معتبر 
آيد  عمل  به  بايد  آنجا  در  حفاری  كه  محلی  و  بود  خواهد 
وزارت  به اضافه  شود،  ذكر  بايد  اجازه نامه  در  آن  حدود  با 
معارف می تواند شرايط فنی ديگری را كه مصلحت بداند به 

تقاضا كنندة حفر الزام كند.
از  كه  هركس  يا  عتيقات  ادارة  رئيس  هيجدهم.  مادة 
طرف او معين شده باشد، حق دارد محل حفاری را بازديد 
نمايد و اشيايی كه يافت می شود نيز بايد هر موقع مشاراليه 
الزم بداند به او ارائه شود و به عالوه نمايندة ادارة عتيقات حق 

دارد در هر موقع در عمليات حفاری نظارت نمايد.
اجازة  به عهدة صاحب  نوزدهم. حفظ محل حفر  مادة 

حفاری است.
الاقل  كه  است  ملزم  حفر  اجازة  صاحب  بيستم.  مادة 
است  داده شده  اجازه  او  به  كه  در محلی  روز  سالی شصت 
به  اين مدت حفاری  از  در كمتر  اين كه  مگر  حفاری كند، 

اتمام برسد.
مادة بيست و يکم. قالب گيری از عتيقات مکتشفه، به 
وسايلی كه رطوبت به كار برده شود و هرگونه عملی كه باعث 

تضييع آن ها بشود، ممنوع است.
به صاحب  دولت  كه  در صورتی  دوم.  ]و[  بيست  مادة 
اجازه  اختيار بدهد كه قطعات سنگين عتيقة غيرمنقولی را 
عهدة  به  اول  مکان  به  برگرداندن  بدهد،  مکان  تغيير  موقتاً 
مشاراليه خواهد بود. و همچنين صاحب اجازه ملزم است پس 
از اتمام عمليات چاه ها و گودال هايی را كه احداث كرده است 
زحمت  موجب  كه  ديگری  بقايای  و  استخوان ها  و  كرده  پر 

عابرين می باشد، مستور نمايد.
مادة بيست ]و[ سوم. در آخر هر موسم حفاری صاحب 

اجازه، چيزهای ذيل را به رياست ادارة عتيقات خواهد داد:
1. نقشه ]ای[ از محل های حفر با توضيحات راجع به 

وضع ابنيه و اشيای مهمة مکتشفه.
ابنيه و اشياء مکتشفه اعم از سهم  2. صورتی از كلية 

دولت يا سهم خود او.
3. راپرت مختصری مشتمل بر تاريخچة عمليات و شرح 

نتايج حاصله با اشاره به نقشه و صورت اشياء.
مادة بيست ]و[ چهارم. حفركنندگان و مؤسسات علمی 
كه اجازة حفاری گرفته اند و دو نسخه از هر يك از كتب يا 
در  كه  نقشه هايی  و  نقوش  و  عکس ها  يا  جرايد  يا  مقاالت 
منتشر  مکتشفه  اشيای  به  راجع  خود  حفاری  عمليات  باب 

نموده اند بايد به ادارة عتيقات تسليم نمايند.
اجرای  از  تخلف  صورت  در  پنجم.  ]و[  بيست  مادة 
مقررات يکی از مواد مذكور در فوق، عمليات حفاری ممکن 
مخالفت  كه  موقعی  تا  معارف  وزير  تصميم  موجب  به  است 
در  است  ممکن  را  حفر  اجازه نامة  شود.  معلق  نشده  مرتفع 

صورت تخلف مهم از مقررات وزارت معارف مسترد دارد.

فصل سوم. تجارت عتيقات
عتيقات  تجارت  به  مايل  و ششم. هركس  بيست  مادة 
علی هذا  نمايد.  اجازه  تحصيل  معارف  وزارت  از  بايد  باشد 
موجبات ممنوعيت از تجارت عتيقات را وزارت معارف تعيين 
انتقال  و اعالن خواهد نمود. اجازه نامة تجارت عتيقات قابل 

نخواهد بود.
مادة بيست و هفتم. تقاضای تحصيل اجازه نامه بايستی 

تقديم وزارت معارف شده دارای نکات ذيل باشد:
1. اسم و نام خانواده و محل اقامت و تابعيت تقاضا كننده

2. تعيين محل تجارتخانه.
مجاز  آن ها  تجارت  كه  عتيقاتی  هشتم.  و  بيست  مادة 

است به قرار ذيل می باشد:
1. عتيقاتی كه تا موقع تصويب قانون آثار ملی به طرق 

مجاز به دست آمده است.
بر طبق  و  يافت شده  اتفاق  به موجب  2. عتيقاتی كه 
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مقررات ماده )10( قانون تعلق به كاشف آن دارد.
به  حفاری  ضمن  در  دولت  طرف  از  كه  عتيقاتی   .3
دست آمده و دولت ضبط آن ها را در مجموعه های ملی الزم 

نمی داند.
4. اشيايی كه در ضمن حفاری تجارتی كشف شده و 

قانوناً سهم صاحب اجازة حفر است.
5. عتيقاتی كه در نتيجة حفر تجارتی عايد دولت شده 
و دولت ضبط آن ها را الزم ندانسته، به معرض فروش درآورد.

6. عتيقاتی كه دولت بر طبق مادة 16 قانون ضبط كرده 
و به معرض فروش درآورده است.

دارای دفتری  بايد  تاجر عتيقه  نهم. هر  و  بيست  مادة 
داده  عتيقات  ادارة  طرف  از  كه  ]ای[  نمونه  مطابق  باشد 
می شود و كلية عتيقاتی كه تاجر خريد و فروش می نمايد بايد 
با تاريخ و نمرة ترتيبی در دفتر مذكور قيد شود. مشخصاتی 
كه معرِف هويت عتيقة مورد معامله است از قبيل جنس و 
رنگ و اندازه و شکل و غيرها با كلية نکاتی كه می تواند قانوناً 
مجوز خريد و فروش آن واقع شود، ثبت آن دفتر خواهد شد. 
قبل از اين كه دفتر مورد استعمال واقع گردد، كلية صفحات 

آن بايد از طرف مفتش ادارة عتيقات امضا شود.
محل  چندين  در  عتيقات  تاجر  هرگاه  سی ام.  مادة 
محل  به  محلی  از  عتيقات  حمل  باشد،  تجارت  به  مشغول 
ديگر بايد مانند خريد و فروش آن در دفاتر هر دو مؤسسه 

قيد شود.
مادة سی و يکم. مفتش ادارة عتيقات تنها يا به معاونت 
مأمور قوة اجرائيه می تواند در هر تجارتخانة عتيقه وارد شده 
دفاتر خريد و فروش تاجر را تفتيش و معامالت او را تفتيش 
نکند.  خودداری  الزمه  توضيحات  دادن  از  بايد  تاجر  كند. 
مأمور ادارة عتيقات پس از تفتيش بايد تفتيش خود را با ذكر 

تاريخ در دفاتر مؤسسه قيد نمايد.
بدون  عتيقات  تجارت  به  اشتغال  دوم.  و  سی  مادة 
اين  از مقررات  نوع تخلفی  اجازه نامة رسمی و همچنين هر 
فصل كه شرايط تجارت عتيقات را تعيين می كند، تعقيب و 

مورد مجازات خواهد شد.
مادة سی و سوم. هر دالل يا تجاری كه به هر عنوان 
دخيل در فروش عتيقه شود كه در ضمن حفاری غير قانونی 

به دست آمده است، شريك جرم حفار محسوب و مثل او قابل 
تعقيب و مجازات خواهد بود.

به  محتاج  ايران  از  عتيقات  و چهارم. صدور  مادة سی 
اجازه نامة رسمی وزارت معارف است و برای تحصيل آن بايد 
تقاضانامة كتبی به ادارة عتيقات تسليم شود. صورتی از عدة 
اشيا و جنس و طريق تحصيل و قيمت تجارتی آن ها بايد با 
تقاضانامه همراه باشد. هر يك از اشياء كه معلوم شد ممنوع 
الصدور و ممنوع التجاره نبوده و يا در ضمن تفتيش معلوم 
نشود كه از حفاری غير جايز به دست آمده و قيمت تجارتی 
آن ها از طرف مقوم دولت تصديق بشود، بسته و مهمور شده 
و اجازة خروج در مقابل تأدية متن خروجی و عوارض گمركی 

داده خواهد شد.
تبصره. اشياء ممنوع التجاره و يا اشيايی كه معلوم شود 

از حفاری غيرجايز به دست آمده است، ضبط خواهد شد.
مادة سی و پنجم. در صورت اختالف بين صاحب مال 
به  اختالف  حل  مال،  قيمت  تعيين  به  راجع  دولت  مقوم  و 
كميسيونی مركب از سه نفر َحَکم، يکی از طرف رياست ادارة 
عتيقات و يکی از طرف صاحب مال و يك نفر َحَکم مشترک 
اكثريت  رأی  و  شد  خواهد  رجوع  شود،  معين  به تراضی  كه 
َحَکم ها قاطع خواهد بود. وزارت معارف صورتی از اشخاصی 
كه صالح برای حکم شدن در اين موارد باشند تهيه خواهد 
نمود كه هرگاه َحَکم مشترک به تراضی معين نشود، از بين 

اشخاص به حکم قرعه انتخاب شود.
داخل  خارج  از  كه  ايرانی  عتيقات  ششم.  و  سی  مادة 
ادارة  به  سرحد  گمرک  تصديق نامة  با  بايد  می شود  ايران 
عتيقات ارائه شود و از طرف ادارة عتيقات به ارائه دهندگان 
تصديقی داده خواهد شد كه در موقع خارج كردن از ايران 

آن را مجدداً ارائه دهند.
منصور[،  علی  هدايت[،]امضای  مهديقلی  ]امضای 
فروغی[،  محمدعلی  ]امضای  تقی زاده[،  حسن  ]امضای 
]امضای مهدی فرخ[، ]امضای قاسم صوراسرافيل[، ]امضای 

سيد باقر كاظمی[، ]امضای علی اكبر داور[
]حاشيه[: اين نظام نامه كه مشتمل بر 36 ماده است، در 

جلسة شنبه 25 بهمن ماه 1309 تصويب گرديد. 
علی منصور

جایگاه قانون عتیقات و حفریات تجاری در باستان شناسی ایران
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]امضا[
]113008/7996[« )يزدانی 1380: 61-68(

واكنش به تصویب قانون عتیقات
آن  پی  در  و  ه ش   1309 سال  در  عتيقات  قانون  تصويب 
حفريات  از  جلوگيری  قصد  به  آن  اجرای  بر  دولت  نظارت 
تجاری  حفاران  موقعيت  نوعی  به  كه  شد  سبب  غير قانونی 
عتيقه  تجار  خدمت  در  كه  افرادی  و  شود  گرفته  ناديده 
 .)XLVII :1380 مشغول به كار بودند، بی كار شوند )يزدانی
به اين ترتيب در واكنش به تصويب اين قانون در سال 1310 
ه ش از طرف اين حفاران عرايض11  متعددی به هيئت دولت 

11. اسناد مربوط به عرايض حفاران:
عظام    وزرای  جليلة  هيأت  رفيع  موقع  و  منيع  مقام  ]به[  »عريضه 
دامت عظمته العالی، از طرف طبقة حفار، آدرس تجارتخانة زركش، ميرزا حسن 

مينايی، ] ورود به كابينة رياست وزرا، نمرة 4449، به تاريخ 1310/5/30[
»مقام منيع و موقع رفيع هيئت وزرای عظام دامت عظمته العالی«

با نهايت احترام، در تعقيب عرايضاتی كه به آن مقام منيع تقديم شد، عرضه 
می داريم:

اوالً: تاكنون به مدت يك سال است كه به واسطة وضع قانون حفظ آثار ملی، 
اين بيچارگان كه بالغ بر دو، سه هزار نفر هستيم بيکار و ويالن و سرگردان، 
در پناه بزرگواری آن هيئت معظم به سر می بريم. و با تقديم عرايضات عاجزانة 

خود تاكنون به جواب قاطعی سرافراز نشده ايم.
ثانياً: تمنای عاجزانه از آن مقام منيع می نماييم كه استرحاماً به عرايضات 
ما بيچارگان رسيدگی فرمايند و به نکات ذيل خاطر آن هيئت معظم  را 
مستحضر می داريم كه اوالً وضع قانون مزبور، مربوط به حفاری علمی است 
نه حفاری تجارتی به واسطة اين كه حفاری علمی در زمين های تاريخی از 
قبيل تخت جمشيد و غيره عمل می شود و زمين های مزبور متعلق به دولت 
است. در حفاری های علمی ممکن است كه قانون مزبور به موقع اجرا گذارده 
شود، زيرا كه حق االرض ندارد و اشياء صحيح استخراج می شود و قابل همه 
نوع استفاده می باشد و زمين های مزبور را به ماها اجاره نمی دهند. ما مجبور 
هستيم كه در اراضی كه ابداً قابل استفاده نيست به تومانی 4 قران از مالکين 
اجاره نماييم. به اضافة تومانی دو قران كه حق جواز و گمرک و اگر طبق مادة 
14 عمل شود ده يك ظرف به عالوة تومانی پنج قران كه حق دولت است. 
در اين صورت برای احدی ممکن نيست كه بتواند زير بار اين قانون برود. در 
حالی كه شايد در سال يك دانه ظرف صحيح از اين اراضی غيرقابل، استخراج 
نشود كه آن هم با يك ظرف ديگر متعلق به دولت است به اضافة نصف اشياء 
مستخرجة حفاری كه بايستی در سال درصدی ده تومان به اضافة مخارجاتی 

كه در سال نموده است، مجاناً بدهد.
ثالثاً: حفاری ما هيچ ربطی به حفاری علمی ندارد و تجارتی است و اشياء 
مستخرجة ما عبارت از تيله های شکسته ای است كه شايد چند سال ديگر 

به كلی از بين برود. اين عمليات جز تهية لقمه نانی برای ما بيچارگان و عايالت 
ما استفادة ديگری ندارد. زيرا اراضی مزبور قابل اشيائی كه بتوان آن ها را جزء 
حفظ آثار ملی قرارداد نيست. ولی چيزی كه هست يك مخارج جزيی از ماها 

اداره نموده و مبالغی بر صادرات مملکتی افزوده می گردد.
       رابعاً: تمنای عاجزانه می نماييم كه رسيدگی به وضعيت قانون مزبور 
و عرايض ما بيچارگان نموده، تکليف قطعی ما بيچارگان را معلوم فرمايند و 
وزارت جليلة معارف جز تکيه گاه به قانون مزبور و ضمناً »اگر می خواهيد 
حفاری كنيد بايستی طبق قانون مزبور با شماها عمل شود« جوابی ديگر به ما 
نمی دهد. و ماها مبالغی زمين در اطراف شهرها اجاره نموده ايم و اجارة آن ها را 
قباًل به طور اقساط پرداخته ايم، مبالغی كثير به ماها ضرر وارد آمده و می آيد. 
و نيز قانون مزبور مربوط به حفاری تجارتی نيست، بايستی با حفارت علمی 
كه در اراضی دولتی عمليات می نمايند، عمل نمايند. با اين حال به كلی از 
كارهای ما جلوگيری شده و همه روزه بر بدبختی ما اضافه می نمايند. در خاتمه 
استدعای عاجزانه می نماييم كه زودتر تکليف ما بيچارگان  را خود آن هيئت 
معظم معلوم و معين فرمايند. و ضمناً بر استحضار خاطر مبارک آن هيئت 
معظم عرضه می داريم متخصص فن مزبور نقطه نظری جز مسدود نمودن راه 
ثروت های خارجه كه در قبال اين تيله های شکستة نابود شده، به مملکت 
و ما بيچارگان كمك می شد، نظر ديگری نداشته و فقط اين كه حفاری 
علمی و تجارتی را با تشريح ماده 14 مخلوط نموده است، از روی بی علمی و 
بی بصيرتی بوده و ضمناً هيچ گونه منافعی را برای دولت منظور ننموده است. 
همچنان كه مدت مديدی است كه به كلی تمام حفاران دست از كار كشيده 
و ديناری به عوايد دولت اضافه نشده است و ضمناً لطمة بزرگی به صادرات 
مملکت زده است. هرگاه كاماًل مورد نظر قرار داده، صدق و كذب عرايضات ما 

بيچارگان معلوم خواهد شد. 
از طرف طبقة حفار.

]امضا و مهر غالم علی قنبری[،]امضا و مهر حسن عتيقه چی[،]امضا و مهر علی 
بابايی[،]سه مهر ناخوانای ديگر[

]حاشيه:[ به وزارت معارف رجوع نمايند. 10/05/28 ] 13[
]113008/7996[

شير و خورشيد، وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، ادارة معارف، دايرة 
عتيقات، نمرة 4756/10882، به تاريخ 1310/5/13، ]رونوشت[

آقای ميرزاحسن مينايی و ساير حفارين
عريضه ]ای[ كه به مقام منيع رياست وزرای عظام دامت شوكته، راجع به قانون 
حفظ آثار عتيقه عرض كرده بوديد و برای صدور جواب به اين وزارتخانه ارسال 
گرديده، واصل و مالحظه شد. به طوری كه مستحضر می باشيد در اين موضوع 
در كميسيونی كه با حضور نمايندگان شما تشکيل شده بود، مذاكرات الزم به 
عمل آمد و البته از نتيجه مطلع شده ايد. در صورتی كه مايل به حفاری باشيد 

بايد به همان ترتيب رفتار كنيد.
محل امضا و ُمهر

]113008/7996[
]نمرة 4130، به تاريخ 1310/5/19، عريضة جمعی از حفاران به هيئت وزرا[

مقام منيع و موقع رفيع هيئت وزرای عظام دامت عظمته العالی
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با نهايت توقير و احترام در تعقيب عرايضات عاجزانة اين بيچارگان حفاران 
اينك سواد مراسله ]ای[ كه از وزارت جليله معارف طی نمرة 4756/10882 
به اينجانبان عز وصول بخشيده، برای استحضار خاطر محترم آن هيئت معظم 
تقديم می دارد؛ راجع به اين كه مرقوم داشته اند كه اين موضوع در كميسيونی 
كه با حضور نمايندگان شما تشکيل شده است مذاكرات الزم به عمل آمد. 
اوالً در تاريخ 10/9/4]13[ بنا بر  امر ملوكانه اروحنافداه كميسيونی كه مركب 
بود از مسيو »گدار« و يکی دو نفر ديگر و دو نفر از نمايندگان اينجانبان 
تشکيل گرديده، ولی نظر به اين كه بايستی در كميسيون مزبور راجع به 
اوضاع حفريات و كارهای اين بيچارگان مذاكراتی به عمل آيد، برعکس جز 
اين كه مطالبی را جناب مسيو گدار تکرار كرده به اين معنی كه شفاهاً »شماها 
برويد و مشغول كار بشويد، همراهی خواهد شد« مطالبی ديگر بيان نشده 
است و اين نکته هم شفاهاً كه نمی توان قانع شد.  ثانياً با بودن مادة 14 قانون 
مزبور كه خود امنای محترم دولت تصديق می فرمايند كه مادة مزبور به كلی 
مخالف با كار حفاری امروزه است. به اين معنی كه از اشياء مستخرجه ]ای[ 
كه در ظرف يك دوره تهيه شده، ده ظرف متعلق به دولت، پس از وضع ده 
فقره اشياء مستخرجه از يك دوره ]ای[ كه عبارت از يك سال است بقيه را 

نصف نصف از دولت و نصف از حفار.
اوالً شايد در تمام مدت يك سال يك دانه يا دو دانه ظرف استخراج شود كه 
بايستی توسط آن يك ظرف مخارج حفار تأمين شود چه رسد تا آن كه ده 
ظرف را دولت ببرد و مرسوم است زمين را تومانی چهار قران مالك می گيرد 
]و[ تومانی دو قران هم حق مصارفی و اجرت جواز تومانی هم پنج قران كه 
سهميه دولت به اضافه ده ظرف، در حالی كه شايد در يك دوره ده ظرف 
كه قابل باشد استخراج نشود تا چه رسد كه ده ظرف از آن را دولت تملك 
نمايد و به اين معنی درصدی ده تومان به اضافة مخارجاتی كه حفار بيچاره 
در سال نموده است بايستی از جيب خود بدهد. آيا تصديق می فرمايند كه 
ممکن است به اين نحو عملياتی نمود كه وزارت جليله معارف جواب مرحمت 
می فرمايند كه اگر می خواهيد حفاری كنيد بايد به همان ترتيب عمل نماييد. 
ضمناً محض استحضار خاطر عالی عرضه می دارم كه ما بيچارگان زمين هايی 
را تحت نظر درآورده و مبالغی پول پرداخته ايم و شايد هر نفری بالغ بر دو سه 
هزار تومان خسارت داريم و می بايستی كه بدين وسيله عمل نموده قروض 
خود را ادا و عايالت خود را اداره نماييم. آيا سزاوار است كه به واسطه اين 
يك نفر متخصص اروپايی برای جلوگيری از آمدن ثروت های خارج و نقصان 
صادرات مملکت اين راه را مسدود بنمايد و ما بيچارگان را در فشار و صدمه 
انداخته و مبالغی كثير بر صادرات مملکت ضرر وارد آيد. در خاتمه حاضر 
هستيم هرآن هيئت معظم امر مقرر فرمايند كه جلسه ]ای[ كه مركب باشد 
از نمايندگان ايرانی كه عالقه مند به ملك و ملت می باشند تشکيل شده، اين 
جانبان هم حاضر شده، حضوراً صدق و كذب عرايضات خود را ارائه داده، 
تکليف قطعی معلوم شود، استدعای عاجزانه داريم كه بيش از اين ما بيچارگان 

را ويالن و سرگردان نفرمايند و تکليف قطعی ما بيچارگان را معلوم فرمايند.
از طرف طبقة حفارها

آدرس: تجارتخانة زركش، ميرزاحسن مينايی و ]مهر و امضا عتيقه چی و 
شش مهر ديگر[

]حاشيه[: هر مطلبی دارند بايد به وزارت جليله معارف اظهار نمايند و در 
صورتی كه كميسيون ]تشکيل[ شد و نمايندة آن ها حضور داشته، چرا مطلب 

را ناتمام گذاشته اند.
]113008/7996[

]نمرة 4387، به تاريخ 1310/5/30، عريضة جمعی از حفاران به هيئت وزرا[  
         مقام منيع و موقع رفيع هيئت وزرای عظام  دامت عظمته العالی

با نهايت احترام در جواب دست خط نمرة 4130 عريضه داريم:
اوالً: در خصوص اين كه مرقوم داشته اند كه هر مطلبی شما داريد بايد به 
وزارت جليله معارف و اوقاف مراجعه نماييد. تقريباً به مدت هفت ماه است 
كه مرتباً كتباً اظهار عرايض عاجزانه به مقام مربوطه نموده ايم. جز جوابی را، 

كه به ضميمه از لحاظ مبارک می گذرد، جوابی ديگر به ما عطا نشده است. 
         ثانياً: راجع به كميسيونی كه در وزارت جليلة معارف تشکيل شده است 
اوالً ممکن است كه صورت جلسة مزبور را از آن وزارتخانه خواسته تا صدق و 

كذب عرايضات ما بيچارگان معلوم و واضح شود.
ثالثاً: در دو ماه قبل حسب االمر ملوكانه خلداهلل ملکه و سلطانه برای خاتمه و 
ترميم مواد موضوعة قانون حفظ آثار ملی كميسيونی در وزارت جليلة معارف 
و اوقاف تشکيل گرديد. در كميسيون مزبور جز مذاكرات مسيو گدار كه مدعی 
است و نيز تمام عمليات مشاراليه از روی بی علمی است چيز ديگری مذاكره 
نشده، فقط خود گفته و خود شنيده و رأی در اين خصوص گرفته نشده است 
ولی شفاهاً اظهار داشته است كه شما برويد و مشغول كار خود باشيد، طبق 
قانون مزبور با شما عمل خواهد شد. مذاكراتی كه اساس راحتی ما بيچارگان 
و ترميمی در مواد قانون مزبور باشد، نشده است. با تشريح مادة 14 از قانون 
مزبور كه قباًل تقديم شده است، احدی از ماها نمی تواند در اين اراضی هايی 
كه متخصص مزبور قابل ندانسته و نمی داند با دادن تومانی 4 الی 5 قران به 
مالکين و تومانی دو قران مخارج جواز و گمرک و 10 ظرف به اضافة تومانی 
پنج قران به دولت، عملياتی نمايد و مخارج ساليانة خود را با كسر فوق مجاناً 
بدهد. احدی نمی تواند زير اين بار برود، بايستی قانون مزبور در حق اشخاصی 
قابل  و  به جهاتی صحيح  و  ندارد  اراضی های دولت كه حق االرض  در  كه 
استفاده است مثل تخت جمشيد و غيره عمل شود و حفاری عملی است نه 
آن كه در حق ما بيچارگانی از راه بيچارگی با ذلت و صدمه هر چه تمام تر در 
اراضی خورده مالك كه شايد در يك دوره يك ظرفی كه قابل باشد استخراج 
نشود چه رسد به اشيائی كه قابل حفظ آثار ملی باشد، عمل شود و فقط اشياء 
مستخرجة حفاری تجارتی در اراضی مزبور منحصر است به تيله های شکسته 
و نابود شده ]ای[ كه عنقريب است نابود شود و شايد ظرفی را كه تمام پيدا 

شده قيمت آن 10 يا بيست تومان بيشتر نباشد، استخراج می شود.
نقطه نظر موضع قانون مزبور جز مسدود نمودن راه حفاری تجارتی و بی علمی 
و جلوگيری از آوردن ثروت های خارجه به مملکت ايران و نقصان صادرات 
آن  استحضار خاطر  برای  فوق  عرايض  است.  نبوده  ديگری  مملکتی چيز 
هيئت معظم تقديم شد كه كاماًل مستحضر باشند. در خاتمه خاطر محترم را 
مستحضر می داريم كه وزارت جليله معارف جز جواب های يأس و نااميدی و 
افزودن بر بدبختی و بيچارگی ما چيز ديگری نمی دهد، جز آن كه يك نفری 
از خود آن هيئت معظم تعيين فرموده به اتفاق نمايندگان حفاران در آن 
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ارسال شد كه خواستار مستثنا كردن حفاری های تجاری از 
شرايط حفاری در نظر گرفته شده در قانون مزبور بودند، پيرو 
اين مکاتبات جلساتی در وزارت معارف با حضور آقای گدار 
سال  در  مذاكرات  اين  گرفت.  صورت  حفاران  نمايندگان  و 
اين  بر  و تصويب اصالحيه ای  تدوين  به  1311 ه ش منجر 
طی  را  نظام نامه  اين  اصالح  علت  معارف  وزارت  شد.  قانون 

نامه ای به هيئت وزرا اين گونه توضيح داده است:
بتوانند مطالب  به زودی  تجار عتيقه فروش  »تا عموم 
را درک كرده، دچار ترديد و اشکال نشوند، لذا در نظام نامة 
مذكور )بدون اين كه در اساس آن تغييری حاصل شده باشد( 

تجديد نظر به عمل آمد...« )يزدانی 1380: 75-76(
در متن اصالحية12 نظام نامة اجرای قانون 12 آبان ماه 
1309 ه ش راجع به حفظ آثار عتيقه، با توجه به ضرورت 
توجه بيشتر به عتيقات منقول و غيرمنقول، مواد مربوط به 
آن ها در دو فصل جداگانه بررسی شده است. تغييرات متن 
اين نظام نامه را می توان به طوركلی در سه بخش بررسی كرد:

الف( تغييرات جزئی و نگارشی 13

وزارتخانه حاضر شده به هر نحو كه رأی دادند اين عمل را خاتمه و حفاری 
علمی و تجارتی را از هم تفکيك نموده، به طوری كه بيش از اين ضرر و 
خسارت به ما بيچارگان وارد نيامده، به دعای بقای كليه امنای دولت معظم 

مشغول باشيم.
]امضا احمد و 5 مهر ناخوانای ديگر[

شود.  ضبط  و  سابقه  ضميمة  است،  شده  داده  جواب  سابق  ]حاشيه: 
] ] 13[10/5/30

]113008/7996 [ « )يزدانی 1380: 69-75(
قانون  اجرای  نظام نامة  »اصالحية  كامل  متن  از  بيشتر  اطالع  برای   .12
12 آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه« رک . مرضيه يزدانی، اسناد 
هيئت های باستان شناسی در ايران، )تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ايران، 

1380، ص 75-89.
13. اين تغييرات به شرح زير است:

مواد اّول و دوم نظام نامه ادغام شده و با الحاق تعريفی از عتيقه به مادة اول 
در اصالحيه تبديل شده اند.

 مادة چهارم نظام نامه با تغيير، به صورت ضمنی در مادةپنجم اصالحيه 
ذكر شده است.

 مادة پنجم نظام نامه به صورت ضمنی در مواد دوم و دوازدهم اصالحيه 
جای گرفته است.

 مادة ششم نظام نامه با تغييرات جزئی به مادة ششم اصالحيه تبديل شده 
است.

 مواد هفتم و هشتم نظام نامه با تغييراتی در مادة هشتم اصالحيه جای 
گرفته اند )به اين صورت كه جزئيات مقررات الزم برای صدور اجازة وزارت 
معارف جهت تعمير بنا و موارد متعاقب آن در متن اصالحيه حذف شده 

متن  در  اصلی  نظامنامة  مواد  از  برخی  حذف  ب( 
اصالح شده، شامل ماده های 3، 12 و 16.

متن  در  اصلی  نظام نامة  به  مواد  از  برخی  الحاق  ج( 
اصالح شده، متن اين مواد به شرح زير است:

است(.
 مادة نهم نظام نامه با تغييرات جزئی در مادة نهم اصالحيه تکرار شده است.
 مادة دهم نظام نامه با تغيير به صورت مادة يازدهم اصالحيه در آمده است.

 مادة يازدهم نظام نامه به نوعی در مادة سيزدهم گنجانده شده است.
 مادة سيزدهم نظام نامه با تغييراتی در قالب ماده بيست و سوم اصالحيه 

جای گرفته است.
 مادة چهاردهم نظام نامه با تغييراتی )اعم از حذف بند 4 از اين ماده( به 

صورت مادة بيست و سوم اصالحيه در آمده است.
ادغام شده و به صورت مادة بيست و  پانزدهم و هفدهم نظام نامه   مواد 

چهارم اصالحيه درآمده اند.
 مادة هجدهم نظام نامه با الحاقاتی به مادة بيست و ششم اصالحيه تبديل 

شده است.
مواد  در  عيناً  نگارشی  جزئی  تغييرات  با  نظام نامه  نوزدهم  و  بيستم  مواد   

بيست و هفتم و بيست و هشتم اصالحيه تکرار شده اند.
 مادة بيست و يکم نظام نامه به مادة بيست و نهم اصالحيه تبديل شده است.

 مادة بيست و دوم نظام نامه با تغييرات جزئی به صورت مادة سی ام اصالحيه 
درآمده است.

 مادة بيست و سوم نظام نامه در قالب مادة سی و سوم اصالحيه جای گرفته 
است.

 مواد بيست و چهارم و بيست و پنجم نظام نامه با تغييرات جزئی در قالب 
مواد سی و چهارم و سی و پنجم اصالحيه تکرار شده اند.

 مادة بيست و ششم نظام نامه به مادة سی و هشتم اصالحيه تغيير يافته است.
 مادة بيست و هفتم نظام نامه با كمی تغيير در مادة سی و نهم اصالحيه تکرار 

شده است.
 مادة بيست و هشتم نظام نامه با تغييراتی )اعم از الحاق يك بند به شش 
بند اين ماده از نظام نامه در اصالحيه( به مادة چهل و يکم اصالحيه تبديل 

شده است.
 مادة بيست و نهم نظام نامه با تغييراتی در قالب مادة چهل و دوم جای گرفته 

است.
 مادة سی ام نظام نامه با تغيير جزئی )تبديل »حمل« به »انتقال«( عيناً در 

مادة چهل و سوم اصالحيه تکرار شده است.
 مواد سی و يکم و سی و دوم نظام نامه با تغييراتی به صورت مواد چهل و 

چهارم و چهل و پنجم اصالحيه درآمده اند.
 مادة سی و سوم نظام نامه با تغييرات جزئی در مادة چهل و ششم اصالحيه 

تکرار شده است.
 مادة سی و چهارم نظام نامه با تغييرات و الحاقاتی به صورت مادة چهل و هفتم 

اصالحيه درآمده است.
 مادة سی و چهارم نظام نامه با الحاقاتی به مادة چهل و هشتم اصالحيه تبديل 

شده است.
 مادة سی و پنجم نظام نامه با تغييرات زياد به مادة چهل و نهم اصالحيه تبديل 

شده است.
 مادة سی و ششم نظام نامه در قالب مادة پنجاه و دوم اصالحيه جای گرفته 

است.
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مادة دوم. از كلية عتيقات غير منقولی كه از لحاظ تاريخ 
ملی ايران حائز اهميت می باشد و فعاًل مشخص و معلوم است، 
غير  عتيقات  و  كرد  خواهد  تنظيم  فهرستی  عتيقات  ادارة 
منقولی كه به تدريج يافت شود و دارای همان اوصاف ملی و 

تاريخی باشد در اين فهرست به ثبت خواهد رسيد.
آثار  باشد  شده  ثبت  ترتيب  به  اين   كه  عتيقاتی  فقط 
ملی غير منقول محسوب می شود و فهرست آن ها موسوم به 

فهرست آثار ملی غيرمنقول خواهد شد.
مادة سوم. هر موقع وجود عتيقه اي كه از نظر تاريخ ملی 
ايران حايز اهميت است در مکانی محرز گرديد آن مکان در 

فهرست آثار ملی غيرمنقول ثبت خواهد شد.
مادة چهارم. هركس دارای عتيقة غير منقولی باشد كه 
بتوان آن را در عداد آثار ملی درآورد و يا هرگاه كسی از وجود 
چنين عتيقه اي باخبر شود بايد به فوريت ادارة عتيقات را به 
وسيلة نزديك ترين نمايندة ادارة معارف و در صورت نبودن 

نمايندة معارف به وسيلة مأمورين از قضيه مطلع سازند.
ادارة عتيقات بعد از تحقيقات راجع  به عتيقة مزبور در 
صورت لزوم ثبت آن را در فهرست آثار ملی پيشنهاد خواهد 

كرد.
منقول  غير  عتيقة  متصرف  كه  اشخاصی  هفتم.  مادة 
حق  می كنند  استفاده  آن  منافع  از  يا  و  هستند  ثبت شده 
نبايد  ولی  می كنند،  حفظ  را  خود  استفادة  حق  يا  مالکيت 
نظر  در  عتيقه  محافظت  برای  دولت  كه  وسايلی  اتخاذ  با 
وسايل  اين  اتخاذ  كه  موردی  در  كنند.  مخالفت  می گيرد 
به  از مالك هيچ چيز مطالبه نشده و  باشد  مستلزم خرجی 

حق مالکيت او خللی وارد نخواهد شد.
مادة دهم. اعمال ذيل اكيداً ممنوع است:

1. خراب كردن يا صدمه رساندن به آثار ملی و مستور 
داشتن روی آن ها را به اندود و يا نقوش و رسم كردن صور 

و خطوط بر آن ها.
در  ثبت شده  ابنية  مجاورت  در  عملياتی  اجرای   .2

فهرست كه صدمه به استحکام يا به صورت آن ها وارد آورد.
3. تصرف و خريد و فروش مصالحی كه تعلق به ابنية 
ثبت شده در فهرست داشته يا دارد بدون اجازة وزارت معارف. 
پيشگاه  در  مرتکب شود  را  جرايم  اين  از  يکی  كه  هر كس 

محاكم قضايی احضار و محکوم به ادای جريمه از پنجاه الی 
هزار تومان خواهد شد و به اضافه ممکن است ميزان خسارات 

وارده به آثار و به ابنيه ملی از او مطالبه شود.
ماده دوازدهم. عتيقات منقولی كه از لحاظ تاريخ ملی 
حايز اهميت بوده در ايران در تصرف مالکين خصوصی باشد 
به  قانون در فهرست مخصوصی  مادة سه  مقررات  رعايت  با 
ثبت خواهد رسيد. اين فهرست موسوم به فهرست آثار ملی 

منقول خواهد بود.
عتيقة منقول ممکن است در هر موقع به ثبت فهرست 

برسد.
و  ثابت  مال  آن  به  نسبت  آبادی  تغيير  در  ثبت  نتايج 

برقرار خواهد بود.
مادة سيزدهم. هرگاه عتيقه منقولی به عنوان آثار ملی 
برای پيشنهاد  باشد دوسيه ]ای[ كه  به ثبت قطعی رسيده 
ثبت تنظيم شده است به انضمام متن حکم وزارتی راجع به 

ثبت آن عتيقه تسليم ضبط آثار ملی می شود.
هرگونه انتقال جديد كه بعد از ثبت رخ دهد و به طور 
كلی هر واقعه اي كه با يك مال ثبت شده مرتبط باشد مفصاًل 

يادداشت و به تدريج ضميمة دوسيه خواهد شد.
مادة چهاردهم. برای هر مال منقولی كه به ثبت فهرست 
عتيقات  ادارة  توسط  نسخه  دو  در  معرفی نامه اي  می رسد 
تنظيم خواهد شد كه حاوی يك يا چند قطعه عکس بوده 
و حتی االمکان منشأ آن مال و كيفيت اكتشاف آن را تعيين 
نمايد. يکی از آن نسخ در ضبط آثار ملی نگاهداری شده و 
نسخه ديگر مجاناً به مالك مال داده خواهد شد و اين نسخه 

در كلية نقل و انتقاالت بايستی همراه مال باشد.
پانزدهم. عتيقات منقولی را كه در فهرست ثبت  مادة 
شده است نمی توان مورد هيچ گونه تغيير يا مرمت و اصالح 
جزيی و كلی قرار داد مگر با اجازة وزير معارف و تحت نظارت 
ادارة عتيقات. تخريب يکی از آثار ملی منقول و عدم رعايت 
اين ماده به نسبت خسارات وارده مستلزم مجازات  مقررات 

خواهد بود.
مادة شانزدهم. مالك هر عتيقة منقولی كه ثبت شده 
باشد اگر بخواهد آن را بفروشد بايد وزير معارف را به وسيله 
مراسلة سفارشی از قصد خود مطلع سازد. فروش عتيقه فقط 
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ده روز بعد از وصول مراسله ممکن است انجام شود.
هرگاه دولت قصد خود را دائر به تحصيل عتيقة مزبور 
تاريخ  از  روز  ده  ظرف  در  ملی  مجموعه های  تکميل  برای 
با  خريداران  ساير  بر  دهد،  اطالع  مالك  به  مراسله  وصول 
ظرف  در  چنانچه  داشت.  خواهد  تقدم  حق  مساوی  شرايط 
مدت مزبور دولت قصد خود را نسبت به ابتياع آن مال ابالغ 

نکرد، از حق تقدم خود صرف نظر كرده است.
در كلية موارد به استثنای موردی كه خود دولت ابتياع 
كننده است به هر نحوی كه عتيقة منقول انتقال داده شود 
بايستی مالك قديم اسم و اقامتگاه مالك جديد را در ظرف 

ده روز بعد از انتقال به وزارت معارف اطالع دهد.
هركس كه يکی از آثار ملی منقول را بدون اطالع وزير 
با  مساوی  ادای جريمه  به  محکوم  برساند  فروش  به  معارف 
قيمت فروش مال خواهد شد. دولت می تواند با تأدية قسمتی 
هرگاه  به عالوه  بشود.  مال  مالك  است  پرداخته  خريدار  كه 
ثابت شود كه خريدار از ثبت مال در فهرست آثار ملی اطالع 
به  و  محسوب  فروشنده  جرم  شريك  مشاراليه  است  داشته 
همان مجازات محکوم خواهد شد، مگر اين كه دولت را قباًل 

از قصد خود مطلع كرده باشد.
مادة هفدهم. هركس بر حسب اتفاق عتيقات منقولی را 
بيابد اگر چه در ملك خود او باشد بايستی بالفاصله به وسيله 
اداره معارف و در صورت نبودن آن به  نزديك ترين نماينده 
از  پس  دهد.  اطالع  معارف  وزارت  به  ماليه  مأمورين  توسط 
معاينة اشياء توسط ادارة عتيقات نصف آن ها و يا نصف قيمت 
به  شد،  خواهد  تعيين  خبره  اهل  توسط  كه  آن ها،  تجارتی 

يابندة آن داده می شود.
دولت مختار است نصف ديگر اشيا را تصرف نموده يا به 

يابندة آن مسترد دارد.
اراضی برای به دست آوردن  مادة هيجدهم. حق حفر 

عتيقات منحصراً متعلق به دولت است.
مادة نوزدهم. دولت می تواند از حق خود شخصاً استفاده 
نموده به توسط ادارة عتيقات اقدام به حفاری كند يا موقتاً 
يا  اشخاص  به  مخصوص  اجازه نامة  موجب  به  را  خود  حق 

مؤسسات علمی ديگری واگذار نمايد.
مادة بيستم. دولت حق دارد توسط ادارة عتيقات در هر 

مکانی كه الزم ديد اقداماتی برای تحقيق از وجود و كيفيت 
و تاريخ آثار قديمه به عمل آورد.

مادة بيست و يکم. حفاری وقتی )علمی( ناميده می شود 
چگونگی  تحقيق  برای  باشد  مدارک  كشف  آن  منظور  كه 
تمدن های قديم ايران و مناسبات آن با ساير تمدن ها و وقتی 
)تجاری( خوانده می شود كه فقط برای منظور تجارتی باشد.

مادة بيست و پنجم. در ملك خصوصی وقتی می توان 
اقدام به حفر نمود كه حفار عالوه بر اجازه نامة دولت از طرف 
مالك  وليکن  باشد.  كرده  اجازه  تحصيل  هم  زمين  مالك 
زمينی كه در فهرست آثار ملی ثبت  شده و يا مکانی كه بعد 
از تحقيقات مقدماتی بايستی در فهرست مزبور به ثبت برسد 
بلکه فقط می تواند  اجازه خودداری كند  از دادن  ندارد  حق 
به عالوه  كند.  مطالبه  می شود  وارد  ملك  بر  كه  را  خسارتی 
نصف اجرت المثل زمينی كه مالك به  واسطة حفر از استفادة 
از حفاری  بعد  و همچنين مخارجی كه  آن محروم می شود 

برای اعادة زمين به حالت اوليه بايد نمود.
مادة سی و يکم. عتيقاتی كه در ضمن حفاری قانونی 
تجاری و علمی در يك مکان و يك موسم حفاری يافت شده 
تقسيم خواهد شد.  و حفار  بين دولت  ترتيب ذيل  به  است 
بدواً دولت از اشياء مکتشفه می تواند تا ده فقره را انتخاب و 
تملك نمايد و بعد بقيه را بالسويه با صاحب اجازة حفر تقسيم 
خواهد كرد. عتيقات غيرمنقول از تقسيم خارج خواهد بود و 

دولت می تواند آن ها را تصاحب نمايد.
اگر عدة اشيايی كه يافت شده است از ده تجاوز نکند و 
دولت به موجب حقی كه دارد همة آن ها را برای خود بردارد 
مخارجی را كه حفركننده متحمل شده است خواهد پرداخت. 
صاحب اجازة حفر در صورتی می تواند سهم خود را از عتيقات 
مالك  به  بايد  كه  را  اجره المثلی  كه  كند  تصاحب  مکتشفه 

بدهد تأديه نموده باشد.
عمليات  دوره  يك  حفاری  موسم  از  مقصود  تبصره. 

حفاری است كه مدت آن از يك سال تجاوز نکند.
مادة سی و دوم. عتيقاتی كه در ضمن حفاری علمی 
پيدا شده است چون اصوالً جنبه مدارک تاريخی محض را 
تشکيل  طبعاً  می شود  دولت  سهم  كه  آن  از  قسمتی  دارد 

مجموعه های ملی را داده و ممکن نيست به فروش برسد.
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دولت از عتيقاتی كه در نتيجة حفر تجاری به او تعلق 
ملی  توسعة مجموعه های  برای  كه  را  عده]ای[  است  گرفته 
هر  به  را  بقيه  و  گذاشته  كنار  منظور  اين  برای  است  مفيد 

طوری مقتضی می داند نقل و انتقال می دهد.
ده  مادة  مقررات  برخالف  هر كس  و ششم.  مادة سی 
قانون و يا مادة هفده اين نظام نامه اقدام نمايد يا بدون اجازة 
صحيح به حفاری بپردازد و يا آن كه عتيقات را به طور قاچاق 
صادر كند به ادای جريمه از بيست تومان الی دو هزار تومان 
محکوم خواهد شد و اشياء مکتشفه را دولت توقيف و ضبط 

خواهد نمود.
مادة سی و هفتم. حفر چاه و كندن اراضی در صورتی 
عتيقات  اين كه حفركننده قصد كشف  بر  نباشد  دليلی  كه 
داشته، جرم محسوب نشده و مستحق مجازات های مذكور در 

مادة قبل نخواهد بود.
نمونه  طبق  بر  عتيقات  تجارت  اجازه نامة  چهلم.  مادة 
]ای[ كه ضميمة اين نظام نامه است خواهد بود. ليکن وزير 
معارف می تواند برای تکميل نظارت نسبت به تجارت عتيقات 

عند اللزوم عبارت اجازه نامه را تغيير دهد.
آثار  فهرست  ثبت  به  كه  را  عتيقه  هر  پنجاهم.  مادة 
ملی رسيده و برای آن اجازة صدور تقاضا شده است، دولت 
می تواند در صورتی كه آن را برای توسعة مجموعه های ملی 
مفيد بداند به قيمتی كه از طرف مالك آن اظهار شده است 
خريداری نمايد. در صورتی كه مالك امتناع از فروش نمايد 

اجازة خروج به او داده نخواهد شد.

 اجازه نامة تجارت عتیقات
آقای .... مجاز است كه با رعايت شرايط ذيل در داخل ايران 

به تجارت عتيقات اشتغال ورزد.
1. اين اجازه نامه مدت سه سال از تاريخ ........... اعتبار 

خواهد داشت.
درب  به  بايستی  عتيقات  تجارت  اجازه نامة  دارندة   .2

مؤسسه خود به خط خوانا جملة ذيل را بنويسد:
»مجاز در تجارت عتيقات«

3. صاحب اجازه نامه بايد دارای دفتر مرتبی باشد مطابق 
نمونه اي كه از طرف ادارة عتيقات ترتيب داده شده است.

4. حق تجارت عتيقات به موجب اين اجازه نامه مطيع 
مقررات قانون حفظ آثار ملی مورخة دوازدهم آبان ماه 1309 

هجری شمسی خواهد بود.
5. اين اجازه نامه مجوز صدور عتيقات نيست.

»بعداً در اجرای بند 7 و تبصره های 1 و 2 مادة 127 
شمسی   1347 تيرماه  مصوب  عمومی  مجازات  قانون  مکرر 
»آيين نامة خريد و فروش اشياء عتيقه« در سه فصل و شامل 
اضافه  عتيقات  اجرايی  و  قانونی  قبلی  ضوابط  به  ماده  پنج 

گرديد« )ملك شهميرزادی 1365: 140(.
تغييرات  كه  دريافت  می توان  اصالحيه  متن  بررسی  با 
و  نبوده  اعتراضات صورت گرفته  ايجادشده چندان در جهت 
ارائه  تجاری  و  از حفاری های علمی  تعريفی مشخص  گرچه 
و  است  باقی  تجاری  حفاری های  محدوديت   هم چنان  شده، 
همان طور كه گفتيم در اساس نظام نامه تغييری حاصل نشده 

است.

حفاری های تجاری
بخش مهمی از تغييرات صورت گرفته در اصالحية نظامنامة 
با  كه  بوده  تجاری  حفاری های  به  مربوط  عتيقه،  آثار  حفظ 
الحاق موادی در اين زمينه به نظام نامه صورت گرفته است. 
با تخصيص موادی به حفاری های  درواقع در متن اصالحيه 
تجاری جايگاه ويژه ای برای اين نوع كاوش  به وجود آمد. متن 
مواد مربوط به اين نوع حفاری در اصالحيه به شرح زير است:

اراضی برای به دست آوردن  مادة هيجدهم. حق حفر 
عتيقات منحصراً متعلق به دولت است.

مادة نوزدهم. دولت می تواند از حق خود شخصاً استفاده 
نموده به توسط ادارة عتيقات اقدام به حفاری كند يا موقتاً 
يا  اشخاص  به  مخصوص  اجازه نامة  موجب  به  را  خود  حق 

مؤسسات علمی ديگری واگذار نمايد.
در  عتيقات  ادارة  توسط  دارد  حق  دولت  بيستم.  مادة 
هر مکانی كه الزم ديد، اقداماتی را برای تحقيق از وجود و 

كيفيت و تاريخ آثار قديم به عمل آورد.
مادة بيست و يکم. حفاری وقتی )علمی( ناميده می شود 
چگونگی  تحقيق  برای  باشد.  مدارک  كشف  آن  منظور  كه 
تمدن های قديم ايران و مناسبات آن با ساير تمدن ها و وقتی 

جایگاه قانون عتیقات و حفریات تجاری در باستان شناسی ایران
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)تجارتی( خوانده می شود كه فقط برای منظور تجارتی باشد.
در  كه  اماكنی  در  حفاری  اجازة  دوم.  و  بيست  مادة 
علمی  مؤسسات  به  فقط  است  ثبت شده  ملی  آثار  فهرست 
آن هم از طرف هيئت وزرا داده خواهد شد. هيچ گونه حفر 
تجارتی در امکنه يا ابنيه اي كه در فهرست آثار ملی ثبت شده 

است ممکن نخواهد بود.
هم چنين در مادة بيست و ششم نظام نامة اصالح شده 
آورده شده است كه: »... حفار بايستی حضور يك نفر نمايندة 
ادارة عتيقات را در هر يك از محل های حفاری قبول نمايد.« 
و نيز در مادة سی و سوم »راپرت مختصری كه شامل تاريخچة 
عمليات و توضيح نتايج عمدة حاصله باشد با اشاره به نقشه 
و صورت اشياء« از جملة اسنادی در نظر گرفته شده كه »در 
آخر هر موسم حفاری صاحب اجازة حفر تسليم رياست ادارة 

عتيقات خواهدكرد«.
گرچه تدوين و تصويب قانون عتيقات در سال 1309 
ه ش بيانگر تالش دولت برای جلوگيری از تاراج آثار عتيقه 
با تصويب اصالحية اين قانون  ايران است،  از  و خروج آن ها 
در سال 1311 ه.ش اين حفاری ها را دولت به صراحت قانونی 
خوانده و از آن پس باندهای قاچاق عتيقه، بيش از پيش و 

راحت تر از گذشته به فعاليت خود ادامه داده اند.
با توجه به محدوديت دسترسی به تمامی اسناد مربوط 
به كاوش های تجاری آوردن فهرست كامل محوطه هايی كه 
امکان پذير نيست. بر اساس  حفاران تجاری كاوش كرده اند، 
كاوش های  را  ايران  تجاری  حفاری های  اعظم  بخش  منابع 
منتشرشده  اسناد  اما  می دهد.14  تشکيل  يهودی  حفاران 
الر،  مزدوران،  قرية  ساوجبالغ،  محال  در  كه  می دهد  نشان 
خوار ورامين، قرية بوزنجود از محال همدان، لجران )موسوم 
در  واقع  تپه كوهه  و  ذوالفقار  تپه امام زاده  تپه ملك آباد(،  به 
محال اشتهارد حفاری غيرقانونی صورت گرفته، اما مطمئناً 
محوطه های بسيار ديگری نيز در معرض حفاری های تجاری 
يك  فرهادی  آقای  كه  می دهد  نشان  منابع  گرفته اند.  قرار 
راد،  آقای  حضور  با  ش،  ه   1326 سال  در  تجاری  حفاری 

14. در زيويه )از سال 1325 ه ش(، قپالنتو )به مدت 12سال( »و در فاصلة 
سال های 1326 تا 1340 ه ش در آن واحد در هفده منطقة باستانی« ايوب 

ربنو و دستياران وی حفاری تجاری كرده اند )كيخسروی 1363: 75(.

انجام  حسنلو  تپه  در  سابق  فرهنگ  وزارت  اعزامی  ناظر 
در   ... و  ديلمان  عمارلو،  املش،  مناطق  در  هم چنين  داده؛ 
جنوب گيالن نيز حفاری های تجاری متعددی صورت گرفته 
به  مربوط  سيمين  و  زرين  اشياء  بهترين  از  »نمونه هايی  و 
گرديده  آنجا كشف  از  ميالد  از  پيش  دوم  و  اول  هزاره های 

است.« )معصومی 2535: 28-27 و 58( 
اسناد  سازمان  منتشرشدة  اسناد  برخی  ديگر  طرف  از 
ملی ايران نشان دهندة درخواست حفاران براي گرفتن مجوز 
حفاری  اجازة  صدور  نيز  و  اجاره شده  زمين های  در  حفاری 
تجارتی در مناطقی از ايران، به دستور وزارت معارف و اوقاف 

و صنايع مستظرفه است:
]نمرة 926، تاريخ 8 اكتبر 1912/ 15 مهر 1291 ش[

مقام رفيع خزانه دار كل ممالك محروسة ايران
قرب  شاه  باغ  پشت  در  واقعه  بايره  زمين  قطعه  يك 
ابن بابويه كه تقريباً سه يا چهار جريب می شود از آن دولت 
است. چون در آن حدود اراضی دولت آباد و عزت آباد را حفر 
نموده و كاوش می نمايد. اين ملك كه متعلق به دولت است 

و امتياز و اجازه آن با خزانه ]داری[ كل است.
اين جانبان به شرح ذيل تقبل حفر می نمايند:

نقد  تومان  دويست  می فروشد  را  زمين  آن  دولت  اگر 
تقديم می نمائيم ]و[ پس از حفر و كاوش زمين را تسطيح 
كرده، تحويل دولت می نمائيم، به طوری كه بعدها آن زمين 

قابل كشت و زرع شود.
با  به طور شراكت  ندهد  اجازه  دولت  فروش  به  هرگاه 
دولت اقدام می نمائيم به اين قسم كه مخارج حفر و كاوش به 
عهدة اين جانبان باشد. هر چه پيدا شود نصف از ما باشد و 
نصف از آن دولت به عالوه مجسمة طال و مسکوک طال هم از 
آن دولت باشد. فقط دولت يك نفر مفتش بگمارد كه نصفة 

سهم دولت اگر اضافه چيزی عايد شود مأخوذ دارد.
  ]دو مهر ناخوانا[

]240/115/37/99[« )يزدانی 1380: 24-23(
وزارت ماليه، ادارة كابينه، نمرة 51، مورخة برج حمل 

بارس ئيل 1332 ]فروردين 1293[، سواد امتياز
وزارت ماليه اجازه می دهد كه »آقا فتحعلی عراقی و آقا 
اراضی خالصه جات ]با[ دستورالعمل  ميرزامحمد خياط« در 
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به عمل حفريات مشغول بشوند. به شرايط ذيل:
بيايد  بيرون  نقره  و  طال  غير  عتيقه  اشياء  از  آنچه   .1

صاحبان امتياز حقی به آن نخواهند داشت.
2. هر قدر طال و نقرة مسکوک و غير مسکوک يا جواهر 
به  ديگر  نصف  و  دولت  به  متعلق  نصف االعين  شود  كشف 

صاحبان امتياز تعلق خواهد گرفت.
3. مخارج عمليات به عهدة صاحبان امتياز است.

كردن  حفر  ساكن  اجازة  بدون  مسکونه  اماكن  در   .4
مجاز نيست.

5. هرگاه در اراضی مشجر بخواهند حفر كنند بايد قباًل 
قيمت اشجار آن را بپردازند.

6. در موقع حفر مأمور ادارة ماليه برای تفتيش و نظارت 
حاضر خواهد بود.

سواد برابر با اصل است.
وزارت ماليه

 ]امضا و مهر وزارت ماليه[
        ]240/115/37/230[«  )يزدانی 1380: 38-39(   

»]نمره و تاريخ ندارد[
مقام منيع خزانه داری كل دامت شوكته

به موجب اين ورقه اجازه مرحمت بفرماييد كه تپه های 
»خورند« و »كقون« و »خيرآباد« خالصه را مشغول كندن و 
حفريات بشوم. اگر چيزی پيدا شد بعد از رفع مخارج، تومانی 
پنج هزار دينار حق الزحمة چاكر و پنج هزار دينار ديگر حق 
دولت باشد و اگر چنانچه چيزی پيدا نشد كلية مخارجی كه 

شده است به عهدة اين جانب باشد.
اقل صادق

]امضا و مهر[
]240/115/37/241 [« )يزدانی 1380: 60(

 »پيشنهاد ]انجام حفاری توسط مشهدی عابدين، نمرة 
21336[، مورخة 22 محرم / 30 قوس ]آذر[ 1332 / 21 

دسامبر 1913 
]خدمت جناب مسيو »داتنر« رئيس كل خالصه جات

در قرية اشهاران واقعه در امالک خالصة دولتی، تپه اي 
خاكی واقع است كه اين بنده »مشهدی عابدين« حاضرم كه 
تپه مزبور را با حدود معين و با قراردادی كه مرضی الرطرفين 

باشد يکساله اجاره كنم. در صورتی كه رئيس كل خالصه جات 
با شرايط  تصويب می فرمايند صورت كنترات و اجاره نامه را 

معين يکساله مقرر دارند، نوشته ]و[ مبادله شود.
االحقر مشهدی عابدين

]امضا و مهر زين العابدين[
]240/115/37/234[« )يزدانی 1380: 45(

ادارة  مستظرفه،  صنايع  و  اوقاف  و  معارف  »وزارت 
تاريخ  به   ،2054/4496 نمرة  انطباعات،  دايرة  معارف،  كل 

1310/02/23
مقام منيع هيئت وزرای عظام دامت شوكته

آقای »سليمان خان يظهری« تاجر عتيقه فروش وكيل 
»ميرزا حسن مينايی يزدی« و مشهدی »يداهلل نوروزی« و 
استاد »غالمعلی قنبری« حفار ساوه، تقاضای اجازة حفاری 
تجارتی در »ده هزار ذرع« از اراضی مخروبة قديم شهر ساوه 
را برای موكلين خود به مدت پنج سال نموده. نظر به مادة 
13 نظام نامة حفظ آثار عتيقه مصوب هيئت عظام، مراتب را 
معروض می دارد تا در صورت تصويب، اجازة حفاری در محل 

مذكور به مشاراليهم داده شود.
]امضا يحيی قراگوزلو[

]مهر وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه[
]حاشية 1:[ به عرض برسد 10/2/25 ]13[

]حاشية 2:[ در جلسة 10/2/27 ]13[ تصويب شد.
]113008/7996[«  )يزدانی 1380: 68-69(

اشياء  تجارت  از  سوداگران  كه  آنچه  مقدار  و  »كميت 
عتيقه در ايران به دست آوردند بنا به نبود گزارش های دقيق 
و پی گيری های منظم از جانب وزارت معارف مشخص نيست. 
در  ديرباز  از  كه  را  مهم ترين گروهی  اسناد  مطالعة  با  ليکن 
بازشناخت.«  می توان  داشتند  دست  عتيقه  اشياء  تجارت 
به كرات  اسناد  ميان  در   .)XLVII–XLVIII  :1380 )يزدانی 
تجاری  حفاری های  از  حاكی  كه  برمی خوريم  مداركی  به 
يهوديان در مناطق گوناگون ايران است. يزدانی در اين زمينه 
می نويسد: »پاسخ اين پرسش كه انحصار تجارت اشياء عتيقه 
دست  به  وسيعی  طيف  در  چگونه  و  علت  چه  به  ايران  از 
آن  زمانی  برش  و  شرايط  در  بايد  را  می شد  انجام  يهوديان 
كه  اول  جهانی  جنگ  از  بعد  به ويژه  نمود.  دوره جست و جو 
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شرايط خاص بين المللی مسئله مهاجرت يهوديان را در تاريخ 
جهت  يهوديان  فعاليت  نيز  ايران  در  آورد؛  پديد  خاورميانه 
تأمين منابع مالی و عزيمت به فلسطين شدت يافت.به عبارت 
ديگر درآميختگی چند مسئله مهم در مقطع تاريخی ياد شده 
مانند مهاجرت يهوديان، تشکيل دولت جديد در فلسطين و 
پديد آمدن مناسبات اقتصادی و سياسی نوين و تبليغات و 
فعاليت های همه سوية »اتحادية جهانی يهوديان )آليانس(«. 
كه در فکر ايجاد نهادی مشخص برای يهوديان در يك موقعيت 
جغرافيايی بود، همه و همه منشأ اثر فعاليت يهوديان برای 
رسيدن به سرزمين موعود شد. در اين جريان توان اقتصادی 
كليمی ها عامل تعيين كننده در بروز و ايجاد تحوالت يادشده، 
به شمار می رفت. بنابراين در منطقة خاورميانه و به ويژه در 
ايران يکی از بهترين راه های توانمندی اقتصادی در تجارت 
)يزدانی 1380:  عتيقه، خالصه می شد.«  اشياء  و سوداگری 

)XLVIII

با توجه به محدوديت دسترسی به تمامی اسناد مربوط 
به حفاری های باستان شناختی ايران نمی توان دقيقاً مشخص 
نقاط  در  حفاری  به  شروع  تاريخی  چه  از  كليميان  كه  كرد 
نشان دهندة  اسناد  از  برخی  اما  كرده اند،  ايران  باستانی 
حفاری های غيرقانونی يهوديان در محوطه های باستانی ايران 
در سال های قبل و بعد از تصويب قانون عتيقات است. متن 

برخی از اين اسناد را مي آوريم: 15
ادارة كابينه، نمرة 6090، مورخة 2     »وزارت ماليه، 
عقرب 1332، / ]آبان 1293[ سواد عريضة فيض اهلل كليمی 

ساكن حسين آباد
مقام منيع وزارت جليلة ماليه دامت عظمته

»ملك آباد«  به  موسوم  خوار  خالصة  قراء  از  يکی  در 
داودنام  آنجا  در  كه  است  قديم  سالطين  عمارت  مخروبة 
كليمی بدون اجازة دولت چندی قبل مشغول حفاری شده 
و از آنجا چهل و دو بار شتر عتيقه وارد تهران نمود و چهار 
تماماً  ده  اهالی  و  كرد  استخراج  ملی  طالی  پول  هم  دفعه 
شهادت می دهند فقط نمونه ای از آن را امين ماليه به ادارة 

15.برای اطالع بيشتر رک. مرضيه يزدانی، اسناد هيئت های باستان شناسی 
در ايران، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ايران، 1380، ص 34- 29 و 

46-45، اسناد شمارة 39-36 و 55-56.

با  شد  عرض  فوق  در  آنچه  است.  موجود  كه  فرستاد  ماليه 
ها  مال  اين  از  و  برسانم  اثبات  به  می توانم  شهادت  و  دليل 
تقريباً ده هزار تومان بيشتر در تهران به فروش رسانده، غير 
مبالغی  و  نداشت  هم  فروش  جرئت  كه  صورتی  در  طال  از 
موجود  تهران  در  را  آن  عمدة  و  فرستاده  فرنگستان  به  هم 
دارد. رياست ماليه خواست مطالبه نمايد داود كليمی يك نفر 
اوانس نام ارمنی تبعة دولت روس را حامی خود قرار داد كه 
داود و فيض اهلل دامادش هر دو عامل او بوده اند و اطراف را هم 
آن طور كه بايد ساكت نموده بودند. حال آن ارمنی ُمرده است 
و معلوم است كه همدستش بوده و قونسول خانه هم به كلی 
را  بوده است. داود چون چاكر مراتب  اين عمل بی اطالع  از 
اطالع داده خصومت ورزيده می گويد دو بار از آن عتيقه ها را 
چاكر برده ام، استدعا كرده امر و مقرر شود در وزارت ماليه 
رسيدگی نمايند هر كه مال دولت را برده با]يد[ مجازات پس 
بدهد و به محاكمات وزارت خارجه هم قدغن شود كه گوش 

به تدسيس آن ها ندهند. امر امر مبارک است.
سواد مطابق اصل است

  ]امضا و مهر[
   ]240/115/37/201 [« )يزدانی 44:1380(

»ادارة تلگرافی دولت عليه ايران، از خوار به تهران، نمرة 
تلگراف 11، تاريخ 26 ميزان ]مهر[ سنة 1333، دولتی، عدد 

كلمات 120
كپيه، رياست محترم ماليات تهران

منيع  مقام  مركزی  خالصه جات  محترم  رياست  توسط 
وزارت جليلة ماليه دامت شوكته

تپه ذوالفقار خالصه  كليمی هايی كه در سنة ماضيه در 
امروز  بردند،  آنتيك  اشيای  كثيری  مقدار  و  كرده  حفاری 
مجدداً برای تقسيم عمليات خود وارد خوار شدند. چون حکم 
و اجازة رسمی از آن مقام منيع نداشتند، جداً جلوگيری شد. 
نظر به اشتراكی كه گويا با وزير مختار سابق انگليس و مسيو 
چرچيل در اين حفاری دارند؛ استدعای تعيين تکليف عاجل 
است كه مثل سنة ماضيه بی جهت اسباب بدنامی برای اين 
رياست  را  تفضيل  و  دوسيه  است  يقين  نشود.  فراهم  جانب 
خواهند  معروض  و  ارائه  منيع  مقام  به  خالصه جات  محترم 

داشت. نمرة 495
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 امين مالية خوار، منشی زاده   
]240/115/37/9[«  )يزدانی 1380:47(

»وزارت  درخواست  از  حاكی  اسناد  از  ديگری  تعداد 
حفاری  از  جلوگيری  برای  عامه«  فوايد  و  اوقاف  و  معارف 

كليمی ها و توقيف عتيقات به دست آمدة آن هاست:16  
»وزارت معارف و اوقاف و فوايد عامه، ادارة عتيقات، نمرة 

201/128، تاريخ بيست و يکم شهر جمادی الثانية 1328/
]8 تيرماه 1289[، ضميمه ندارد

حکومت جليلة دارالخالفه
 با قدغن های اكيدی كه در منع حفر اراضی شده، هر 
روز خبر می رسد كه فالن دستة يهودی در فالن جا مشغول 
نمی شود  آن ها  از  كامل  جلوگيری  ترتيب  هيچ  به  و  حفرند 
زيوينگ«  »كوهه  قرية  در  كه  داده اند  خبر  جمله  از  كرد. 
حفاری  و  رفته  آن ها  از  نفر  چند  ساوجبالغ  »مام خاک«  و 
و  شريك  كه  صحيح  مأمور  نفر  يك  خواهشمندم  می كنند. 
رفيق با كسی نشود بفرستيد برود اين يهودی ها را با هر چه 
اشياء عتيقه درآورده اند محفوظاً و مضبوطاً به شهر بياورد و 
در  چه ها  دارند  موجود  آنچه  بر  عالوه  كه  بکند  هم  تحقيق 
آورده از ميان برده اند و تجديد خواهش می كنم كه در تعيين 

مأمور دقت مخصوص مبذول فرمايند.
از طرف وزير معارف و فوايد عامه

]امضا و مهر[
] 293/8/95/1[

وزارت معارف و اوقاف و فوايد عامه، ادارة عتيقات، نمرة 
334/161، مورخة دوم شهر رجب المرجب 1328/ ]17 تير 

1289 [، تهران
از  جمعی  داده اند  خبر  عتيقات  ادارة  به  كه  قراری  از 
كليمی ها به قرية اشتهارد و توابع آن رفته، مشغول حفاری 
هستند و مقدار كثيری اشياء عتيقه درآورده و از ميان برده اند. 
چون با قدغن های اكيد دولت در باب منع حفاری، اين اقدام 
تأديب  و  تنبيه  كمال  مستوجب  كليمی ها  از  قانون  خالف 
است، نصراهلل خان سوار ژاندارم معينه مأمور است به اشتهارد 
را  مرتکبين  بکند،  دقيقه  تحقيقات  رفته،  صفحات  آن  و 

16. برای اطالع بيشتر رک. مرضية يزدانی، همان كتاب، ص 7-6، 9 و 
11 و اسناد شمارة 6، 7، 10 و 13.

هركس هستند با هر چه از آن اراضی درآورده اند تحت الحفظ 
به ادارة عتيقات بياورد و از كدخدايان و رعايای حول و حوش 
تحقيقات بنمايند كه اين حفارين از كی مشغول حفر شده 
از آن ها  استشهادمانندی  استخراج كرده اند.  اشيا]يی[  و چه 
گرفته در معيت خود به اداره ارايه نمايند كه مطابق نظام نامة 

حفريات با آن ها رفتار شود.
می نمايد  استنباط  اگر  كه  دارند  مأموريت  همچنين  و 
كه از اين اشياء عتيقه در خانة رعيتی پنهان نموده اند، اول 
از خود رعيت بخواهند اگر ابا و امتناع كرد با اطالع كدخدای 
قريه خانة او را بکاوند و در صورت بروز، خود آن رعيت ها را 

هم با حفارين به شهر وارد كنند.
در  كه  دارد  مأموريت  ژاندارم  نصراهلل خان  همچنين 
عرض راه هرگاه از طايفة كليمی ها مالقات نمايد كه از حفر 
مراجعت كرده و اشياء عتيقه دارد، تفتيش نموده، در صورت 

واقعيت او را با بار خودش به ادارة عتيقات حاضر كنند.
اداره قدغن اكيد می كند كه مامور مزبور شرط صحت و 
امانت و خوش رفتاری را مرعی داشته، از مزاحمات ناموجه و 
تعرضات بی جهت بپرهيزد و در صورت ارتکاب خالف آشکار، 

خود را مطابق قانون اداره مواخذه و مسئول و معاقب بداند.
مديركل عتيقات

]امضا و مهر جالل الممالك[
]مهر ادارة مركزی كل عتيقات ايران، تهران 1328[

]293/8/95/3[« )يزدانی 1380: 7-9(
ح/   /7697 نمرة  داخله،  وزارت  ايران،  علية  »دولت 
اسم   ،]1289 مرداد   5[  1328 اسد   5 تاريخ  به   ،2266

نويسنده: عبدالوهاب، صادره: رقعة شهری
آقای منتظم الدوله حاكم فيروز كوه

قرية  در  يهودی  نفر  دو  تلگرافی  راپرت  موجب  به   
هستند.  عتيقه  اشياء  استخراج  و  حفريات  مشغول  مزدوران 
چون حفريات بی اجازة وزارت فوايد عامه اكيداً ممنوع است 
لزوماً به شما می نويسم كه به وسيلة سريعه به نايب الحکومة 
فيروزكوه قدغن نماييد كه آن دو نفر يهودی را احضار كرده، 
اگر اجازه از وزارت فوايد عامه دارند اطالع داده واال آن ها را 
از اقدام به حفر ممنوع بدارد و اگر هم چيزی استخراج كرده 

باشند، توقيف نموده به وزارت داخله بفرستند.
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]امضا[
] 293/8/94/3[

وزارت داخله، دايرة تحريرات مركز، نمرة 26756/3824، 
مورخة 26 شهر شعبان 1328/ ]9 شهريور 1289 [، سواد 

رقيمة  وزارت فوايد عامه
وزارت جليلة داخله

 از قراری كه راپورت داده اند جماعتی در قرية »زون« 
دماوند و جماعتی هم در اطراف الر بدون اين كه اجازه از دولت 
تحصيل كرده باشند مشغول حفاری و عتيقه جويی هستند. 
چون اين اقدام برخالف حکم صريح دولت است خواهشمندم 
حفارين  كه  فرمايند  قدغن  الر  و  دماوند  به حکومت  سريعاً 
قرية »زون« دماوند و الر را با آنچه تاكنون استخراج كرده اند 
كاًل ماخوذ و محفوظاً روانه به تهران نمايند. مسلم است كه 
آن وزارت جليله نظر به حفظ حقوق دولت در صدور حکم و 
احضار حفارين و مختصرات آن ها هر قدر زودتر امر به اقدام 
وافيه  اقدامات  نتيجة  از  را  وزارتخانه  اين  و  فرمود  خواهيد 
دماوند  پست  روز  گويا  هم  امروز  داشت.  خواهيد  مستحضر 

است اگر حکمی صادر و فرستاده شود به جا خواهد بود.
سواد مطابق اصل است ]امضا[
]293/142/1[« )يزدانی 1380: 10-11(

نظير  موضوعاتی  بيانگر  ديگری  اسناد  هم چنين 
بار آن ها به  برای توقيف  ادارة گمرک  از  »شکايت كليمی ها 
توقيف  از  كليمی  به خارج«، »شکايت حفاران  هنگام حمل 
اجاره شدة  زمين های  در  حفاری  از  به دست آمده  عتيقات 
حضور  قبول  با  كليميان  حفاری  اجازة  »درخواست  آن ها«، 
نمايندة دولت و نيز تقسيم مشروط عتيقات به دست آمده«،  
و نيز »فروش اشياء عتيقه به دست كليميان و مهاجرت به 
فلسطين«17  و مانند آن است كه درواقع نشان دهندة ادامة 
جريان حفاری های غيرقانونی و يا تجاری به دست يهودي ها 

است.
 بخش زيادی از مدارک مربوط به حفاری های كليميان 
در ايران، در بارة حفاری گنجينة زيويه و چگونگی دست يابی 
تاجران عتيقه فروش كليمی به آن و نيز پيشنهاد آن ها مبنی 

17. برای اطالع بيشتر رک. مرضية يزدانی، همان منبع، ص17-14 و 36-
34 و 94-93، اسناد با شماره های 18-20، 40-420، 88-89.

بر فروش آثار اين گنجينه به موزة ايران باستان است.رشيد 
كيخسروی در كتاب خود بخشی از اسناد زيويه را كه مرتبط 

با »قانون عتيقات« است ارائه كرده است:
مورخ  نامة  ضمن  كه  طوری  به  ربنو،  ايوب  »آقای 
1325/8/12 درخواست نموده ايد طبق ماده 11 و ماده 19 
آيين نامه عتيقات به شما اجازه داده می شود كه در زيويه از 
فرهنگ شهرستان سقز  اداره  نظارت  و  اطالع  با  محال سقز 
و   27 مواد  و  قانون   16 و   14 و   13 و   12 مواد  رعايت  و 
تجارتی  انجام حفاری  به  آيين نامه عتيقات  28 و 29 و 31 
اداره  به  می آيد  به دست  كه  اشيايی  كليه  و  نموده  مبادرت 
و  قانون  مقررات  بر طبق  كه  ارائه دهيد  باستان شناسی  كل 
آيين نامه عتيقات درباره آن ها رفتار شود و مدت اين اجازه 
وزير  امضاي  می باشد/   1325 سال  پايان  تا  صدور  تاريخ  از 

فرهنگ
  1775  رونوشت شرح فوق جهت اطالع اداره فرهنگ 

كردستان فرستاده می شود.
25/8/19

رئيس اداره كل باستان شناسی/ مشکوتی« )كيخسروی 
.)111 :1363

13761/836 «
1331/4/1 

آقای ايوب ربنو
در جواب نامة مورخ 31/3/17 با توجه به خدماتی كه 
دربارة جمع آوری گنجينة زيوية كردستان به عمل آورده ايد 
تجارتی  به حفاری  مزبور  در محل  است  چند سال  و ضمناً 
شما  به  لذا  گرديده ايد،  خساراتی  متحمل  و  نموده  مبادرت 
اجازه داده می شود كه در محل زيويه و اطراف آن به شعاع 
پنجاه كيلومتر با اطالع اداره فرهنگ كردستان بر طبق مواد 
آيين نامة  و مواد 25و 26و 27و 28 و 31  قانون  13 و 14 
عتيقات به حفاری تجارتی مبادرت نموده و از نتيجه وزارت 
فرهنگ را مستحضر داريد. اعتبار اين اجازه از تاريخ صدور تا 

مدت يك سال شمسی است.
از طرف وزير فرهنگ: دكتر فرساد« )كيخسروی 1363: 

)114
قوانين  حفار  موارد،  اغلب  در  كه  مي دهد  نشان  اسناد 
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تعيين شده براي اين حفريات را رعايت نمي كرد:
 1401« 

1327/5/23 
)آقای ايوب ربنو(

مدتی است كه پروانة حفاری مجدد زيويه به نام شما 
از كاوش های  نتايج حاصله  و  اقدامات  و گزارش  صادر شده 
اين موضوع  و  نرسانيده ايد  اداره  اين  اطالع  به  را  اخير خود 
اداره دربارة شما مغايرت دارد. الزم است  اين  با حسن نظر 
هر چه زودتر ادارة باستان شناسی را در چگونگی عمليات و 
استخراجات خود مستحضر داريد، ضمناً اضافه می نمايد كه 
كاوش های شما در محل باستانی نامبرده بايستی كاماًل تحت 
انجام گيرد و ترتيب  ادارة فرهنگ كردستان  نظر و مراقبت 
ديگری البته عمل نخواهد شد كه به  طوری  كه می دانيد مورد 
موافقت ادارة كل باستان شناسی نمی باشد./ رئيس ادارة كل 

باستان شناسی« )كيخسروی 1363: 112(.

ممنوعیت حفریات تجاری
با وجود تصويب نظام نامة حفظ آثار عتيقة ايران و اصالحية 
بر  نظارت  برای  كافی  نيروی  نبود  و  بودجه  كمبود  آن، 
حفاری های تجاری در ادارة كل باستان شناسی سبب شد كه 
حفاران هم چنان به صورت غير علمی و بدون آگاهی از شيوة 
صحيح استخراج دست به كار حفاري تجاري بزنند و موجب 
آسيب فراوان به تپه ها و آثار و اشياء نفيس باستانی شوند و 
از طرف ديگر نبود نظارت كافی در حين حفاری، باعث شد 
كه حفاران در پايان حفاری با ارائة گزارشی مبنی بر دست 
نيافتن به آثار و اشياء باستانی در تپه ها، به نوعی مالکيت تمام 
آثار را به دست آورند و از پرداخت سهم دولت )با توجه به 

مادة سی و يکم نظام نامة اصالح شده( سر باز زنند.
بيشتر   ...« می نويسد:  زمينه  اين  در  نگهبان  دكتر 
حفاری های تجارتی در نقاط دوردست و بدون اعزام نماينده 
از ادارة كل باستان شناسی انجام شده بودند. در پايان عمليات 
آثاری  عمليات،  ضمن  در  كه  اين   بر  دال  پروانه ای  حفاری 
عماًل  و  آورده  دست  به  محلی  مسئولين  از  نگرديده  كشف 
می شد.  پايمال  باستان شناسی  كل  ادارة  قانونی  حق السهم  
در كشوری مانند ايران كه از نظر غنای آثار باستانی بی نظير 

آثار  و  اشياء  بدون شك  با حفاری در هر گوشة آن  و  است 
ارزنده و مستندی به دست خواهد آمد چگونه می توان تصور 
دست  به  آثاری  تجارتی  حفاری های  همه  اين  در  كه  نمود 
درصد  نود  حدود  در  ساله  همه  اين  وجود  با  باشد!  نيامده 
عدم  بر  دال  گواهينامه هايی  چنين  تجارتی  حفاری های 
كل  ادارة  قبول  مورد  و  آورده  دست  به  باستانی  آثار  كشف 
باستان شناسی نيز واقع شده بود... ادامة عمليات حفاری های 
تجارتی كه در قانون باستان شناسی طبق ضوابط خاصی بايد 
و  نشده  مراعات  ضوابط  اين  عماًل  درحقيقت  می شد،  انجام 
و  بود  داده شده  قرار  ويرانی  معرض  در  كشور  باستانی  آثار 
خسارات و صدمات جبران ناپذيری برای مواريث ملی و ارزنده 
بازرسی  بود كه هيئت  ايران دربرداشت. در چنين وضعيتی 
برای  پروانه  عماًل صدور  موضوع  بررسی  از  شاهنشاهی پس 
حفاری های تجارتی را متوقف نمود.« )نگهبان 1385: 105(

در اسناد مربوط به »صورت جلسة رسيدگی شمارة 7«18   
18. متن »صورت جلسة رسيدگی شمارة 7«:

»]تاج شاهنشاهی[
سازمان بازرسی شاهنشاهی

صورت جلسة رسيدگی شمارة 7
برای رسيدگی در مورد پروانة صدور اشياء عتيقة مجاز و موضوع نحوة عمل 
در حفاری های علمی و تجارتی و همچنين در مورد تهية فهرست و نقشه آثار 
و اتالل و اماكن تاريخی كشور جلسة رسيدگی در تاريخ 38/12/14 با حضور:

آقای گدار مدير كل فنی ادارة كل باستان شناسی
آقای سيدكاظم تدين نمايندة وزارت دارايی در هيئت كارشناس موزه

آقای صميمی رئيس ادارة كل باستان شناسی
آقای دكتر كامبيز معاون فنی اداره و رئيس بخش اسالمی

آقای علی حاكمی مدير موزة ايران باستان
خانم بيانی رئيس بخش مسکوكات و مهره ها

آقای اصغريان به جای معاون اداری
در موزة ايران باستان در دفتر آقای دكتر خسرو بهرون بازرس عالی شاهنشاهی 

تشکيل گرديد و پس از بحث در موارد امر تصميمات زير اتخاذ گرديد:
اول. پروانة صدور اشياء عتيقة مجاز

1 از اين تاريخ پروانة صدور اشياء عتيقة مجاز از كشور طبق بررسی و تصويب 
هيئت كارشناس موزه و بنا بر تنظيم صورت مجلس مربوطه با ذكر مشخصات 
اشياء عتيقه و تعيين ارزش و مقدار تأدية حق خروجی آن به عمل خواهد آمد.

2. فرم جديد پروانة صدور اشياء عتيقه دارای محل امضاي مسئولين امر و 
نمايندة وزارت دارايی بوده و پروانة صدور به امضاي وزير فرهنگ و يا قائم مقام 

ايشان در سه نسخه صادر می گردد.
»دوم. نحوة عمل در مورد حفاری های علمی و تجارتی

الف( حفاری های علمی
1. پيشنهادات در مورد حفاری های علمی خارجی در هيئت كارشناس موزه با 
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حضور متخصصين فن و استادان باستان شناس دانشگاه بررسی و گزارش آن 
در مورد صالحيت پيشنهاددهنده و شرايط موجود و محل و حدود و مدت آن 
به شورای عالی باستان شناسی برای رسيدگی و اتخاذ تصميم تسليم می گردد 
و در صورت تصويب در شورای عالی باستان شناسی طرح مصوبه مربوطه به 
هيئت مشترک حفاری )ايران و كشور خارجی( از طريق وزارت فرهنگ برای 

بررسی و تصويب هيئت دولت تقديم می گردد.
2. در اجراي حفاری های علمی استادان و دانشجويان دانشگاه در موقع تتبعات 

علمی و يا حفاری به خرج خود دانشگاه می توانند شركت نمايند.
عالی  شورای  تصويب  به  باستان شناسی  كل  ادارة  ناظر  فنی  بازرسان   .3
باستان شناسی و همچنين نمايندة ذی صالحيت وزارت دارايی كه متکلم به 
زبان خارجی باشد در كاوش های علمی مربوطه حضور خواهند داشت و كلية 
اشياء مکشوفه به وسيلة هيئت مشترک حفاری نمره بندی با ذكر مشخصات 

صورت مجلس گرديد تا طبق قانون حفظ آثار عتيقه و مقررات عمل گردد.
ب. حفاری های تجارتی

1. طبق شمارة 6161/ ب م مورخة 38/12/11 ادارة كل باستان شناسی به 
بازرس عالی شاهنشاهی كلية پروانه های تجارتی صادره به نام اشخاص لغو و 

از درجة اعتبار ساقط گرديده است.
2. از اين تاريخ ادارة كل باستان شناسی كلية حفاری هايی كه به نام تجارتی 
موسوم بوده رأساً به وسيلة خود بررسی و ترتيب انجام حفاری آن ها را می دهد. 
3 . ادارة كل باستان شناسی برای اجراي اين نوع حفاری ها كادر فنی مجهز و 
همچنين كارگران فنی حفار تهيه و نسبت به اجرای هر حفاری قبالً از نظر 
محل و ذخائر و حدود آن و تعيين افراد و بازرسان و كارگران فنی مربوطه 
در هيئت كارشناس موزه بررسی و گزارش آن جهت بررسی الزم و تصويب 
شورای عالی باستان شناسی تسليم و در صورت تصويب شورا با صدور ابالغ 
وزير فرهنگ، اقدام حفاری به وسيلة ادارة كل باستان شناسی انجام می گردد.

تبصره . حفاری های اتالل و اماكن تاريخی كه دارای ذخاير بيشتر عتيقه 
می باشد مقدم خواهند بود.

4. از اين تاريخ نمايندة بازرس ذی صالحيت وزارت دارايی و بازرسان فنی ناظر 
ادارة كل باستان شناسی در محل اين نوع حفاری ها حضور داشته و كلية اشياء 
عتيقة مکشوفه نمره بندی با ذكر مشخصات و با حضور مسئولين امر و نمايندة 

بازرس دارايی صورت مجلس می گردد.
5. استادان و دانشجويان دانشگاه به خرج خود می توانند در موقع حفاری ها 

شركت نمايند.
تبصرة 1.  ايجاد موزه ها در شهرستان ها: ادارة كل باستان شناسی سعی خواهد 
نمود كه به تدريج در شهرستان ها تشکيل موزه ها را داده و اشياء عتيقة مکرر، 
كه از حفاری ها به دست می آيد، برای استفاده عامه در موزه ها نمايش دهد. 
و  استان  محلی  عتيقة  اشياء  نمايش  سالن  دارای  در شهرستان ها  موزه ها 

همچنين سالن نمايش اشياء عتيقه مختلف كشور خواهد بود.
تبصرة 2. ثبت و نمره بندی و عکس برداری اشياء موزه های شهرستان ها: اشياء 
عتيقة موزه های شهرستان ها نيز دارای ثبت و نمره بندی و عکس برداری طبق 
مفاد صورت جلسة شمارة 1 با حضور نمايندة وزارت دارايی محل انجام گردد.

تبصرة 3. تجهيز كادر فنی: اداره كل باستان شناسی از فارغ التحصيل های 
رشته باستان شناسی دانشگاه برای تجهيز كادر فنی اداره و موزه ها و حفاری ها 

استفاده نمايند.
سوم . تهية فهرست و نقشه آثار و اتالل و اماكن تاريخی كشور

كه در تاريخ 1338/12/14 تشکيل گرديد، در بند مربوط به 
حفاری های تجارتی آمده است:

 38/12/11 مورخة  م  ب   /6161 شمارة  طبق   .1«
كلية  شاهنشاهی  عالی  بازرس  به  شناسی  باستان  كل  ادارة 
پروانه های تجارتی صادره به نام اشخاص لغو و از درجة اعتبار 

ساقط گرديده است.
كلية  باستان شناسی  كل  ادارة  تاريخ  اين  از   .2
وسيلة  به  رأساً  بوده  موسوم  تجارتی  نام  به  كه  حفاری هايی 

خود بررسی و ترتيب انجام حفاری آن ها را می دهد.
نوع  اين  اجراي  برای  باستان شناسی  كل  ادارة   .3
حفار  فنی  كارگران  هم چنين  و  مجهز  فنی  كادر  حفاری ها 
تهيه و نسبت به اجرای هر حفاری قباًل از نظر محل و ذخائر 
و حدود آن و تعيين افراد و بازرسان و كارگران فنی مربوطه 
در هيئت كارشناسان موزه بررسی و گزارش آن جهت بررسی 
در  و  تسليم  شناسی  باستان  عالی  شورای  تصويب  و  الزم 
صورت تصويب شورا با صدور ابالغ وزير فرهنگ، اقدام حفاری 

به وسيله ادارة كل باستان شناسی انجام می گردد.
وزرات  ذی صالحيت  بازرس  نمايندة  تاريخ  اين  از   .4
در  باستان شناسی  كل  ادارة  ناظر  فنی  بازرسان  و  دارايی 
عتيقة  اشياء  كلية  و  داشته  حفاری ها حضور  نوع  اين  محل 
مکشوفه نمره بندی با ذكر مشخصات و با حضور مسئولين امر 

و نمايندة بازرس دارايی صورت مجلس می گردد.
5. استادان و دانشجويان دانشگاه به خرج خود می توانند 

اداره كل باستان شناسی فهرست آثار و اتالل و اماكن تاريخی كشور را كه 
جنبة علمی از لحاظ اكتشافات و يا اهميت تاريخی دارد با جمع آوری اطالعات 
و نظر كارشناسان فن تهيه و نقشة مربوطه را تنظيم نموده و موارد را طبق 

قانون حفظ آثار عتيقه به ثبت رسانند.
تبصره . كشاورزان و افرادی كه آثار و اتالل و اماكن تاريخی را در نقاط مختلف 
كشور به ادارة كل باستان شناسی و يا نمايندگان اداره معرفی نمايند كه تا 
زمان اطالع خبر در فهرست آثار ملی مندرج نباشد و چنانچه مورد كشف با 
اعزام كارشناس و حفاری مربوطه در محل مورد تأييد اداره كل باستان شناسی 
واقع گردد از نظر تشويق كاشفين موضوع پاداش نقدی در اليحة اصالحی 
قانونی حفظ آثار عتيقه كه در كميسيون های مربوطه اكنون در جريان بررسی 
و تهيه می باشد منظور گردد تا در اين گونه موارد با بررسی هيئت كارشناس 
موزه و تصويب شورای عالی باستان شناسی مقدار پاداش مربوطه به كاشف 
پرداخت گردد. و قرار بر اين گرديد كه جريان و نتيجة اقدامات به اطالع 
سازمان بازرسی شاهنشاهی برسد تا نتيجه از شرف عرض مبارک ملوكانه 

بگذرد.« )موسوی و همکاران 1380: 461- 458(.
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منابع

در موقع حفاری ها شركت نمايند.«
 در سال 1347 ه ش، در پنجمين كنگرة بين المللی 
هنر و باستان شناسی ايران، قطعنامه ای »در زمينة حفاری های 
قاچاق و مبادالت غيرقانونی اشياء عتيقه و اموال فرهنگی« 
)نگهبان 1385: 310( به تصويب اعضاي حاضر در اين كنگره 
رسيد. اين قطعنامه برای تصويب در سطح جهانی از طريق 
كميسيون ملی يونسکو در تهران به سازمان فرهنگی يونسکو 
و  بحث  منظور  »به  كه  جلساتی  بعد طی  سال  دو  و  ارسال 
از  جلوگيری  برای  موجود  تسهيالت  از  استفاده  و  گفت وگو 
اموال فرهنگی« )نگهبان  اشياء عتيقه و  مبادالت غيرقانونی 
1385 :312( زير نظر كميته ای از متخصصان بين المللی در 
پاريس با دقت بيشتر بررسی و درنهايت »اين گونه مورد توافق 
از كشورهای  تاريخ  تا آن  از اشياء عتيقه  واقع شد كه آنچه 
ولی  بوده  مستثنی  قانون  اين  از  است  رفته  بيرون  باستانی 
شود،  خارج  قاچاق  طور  به  اشيائی  چنان چه  اگر  آينده  در 
بايد با كمك كشورهای واردكننده به كشور اصلی بازگردانده 
اين طرح در  از تصويب  )نگهبان 1385: 312(. پس  شود« 
به  يونسکو  سازمان  طرف  از  آن  پيشنهاد  و  عمومی  مجمع 
سازمان ملل متحد، دو سال بعد در سال 1972 م اين طرح 
در سازمان ملل متحد نيز به تصويب رسيد و به شکل قانون 

بين المللی در آمد )نگهبان 1385: 308-313(.

سخن پایاني
گنج يابی  از  چگونه  ايران  در  حفاری ها  مسير  كه  ديديم 
كنجکاوانه و حفاري به قصد دست يابی به ثروت های كالن و 
بر اساس عالقة حکام و واليان مملکتی به اشياء عتيقه آغاز 
علمی  راه  در  گام  ايران  در  فرانسويان  حفاری های  با  و  شد 
مناطق  در  كه حفاری  اين شد  به  منجر  البته  و  نهاد  شدن 
اين  از  و  درآيد  فرانسويان  انحصار  به  بار  دو  ايران،  باستانی 
اين  باستانی كشف شده در  اشياء  و  آثار  از  زيادی  راه بخش 

تا   كاوش ها به موزه ها و مجموعه های خارجی راه پيدا كند. 
قرارداد  اين  به دستور رضاشاه  اينکه در سال 1306 ه ش، 
در  عتيقات  جديد  نظام نامة  تصويب  با  و  شد  لغو  انحصاری 
ش  ه   1309 سال  در  عتيقات  قانون  و  ش  ه   1303 سال 
حفاری های علمی و تجاری منسجم تر از قبل ادامه يافت. اما 
اين نکته حائز اهميت است كه گرچه پس از اين، حفاری های 
غيرقانونی منع شد، ولی حفاری های تجاری تحت لوای قانون 
و بدون هيچ مانعی، تاراج هرچه بيشتر آثار باستانی ايران را 
در پی داشت. با اصالح قانون عتيقات در سال 1311 ه ش 
تعريفی  طرح  با  و  شد  تفکيك  تجاری  و  علمی  حفاری های 
قانونی   بر  تأييدی  مهر  ديگر  بار  تجاری  حفاری  از  مشخص 
بودن اين نوع حفاری  زده شد و به نوعی مسئوالن امر – شايد 
ناخواسته – راه را برای خروج اين اشياء از ايران هموار كردند. 
به  تا اين كه خسارات ناشی از اين نوع حفاری ها، كه عموماً 
انجام   )XLVI:1380 يزدانی( دست حفاران حرفه ای-سنتی 
می گرفت كه چندان با روش كاوش و استخراج علمی اشياء 
آشنا نبودند، و تحويل ندادن اين اشياء به دولت، سبب شد كه 
در سال های 1338 و 1339 ه ش هيئت بازرسی شاهنشاهی 
عماًل صدور پروانة حفاری های تجاری را متوقف كند و به اين 
ترتيب حفاری های تجاری را نيز در انحصار دولت درآورد. به 
اين ترتيب حفاری های غيرقانونی و تجاری در نقاط باستانی 
ايرانی  باستان شناسان  و  امر  مسئوالن  آشنايی  زمينة  ايران 
و  آورد  فراهم  را  ايران  باستانی  محوطه های  با  را  خارجی  و 
سبب شد برای جلوگيری از تخريب و نيز صدور آثار فرهنگی 
ايران به خارج، حفاری های باستان شناسی علمي تر از گذشته 
با  چرا  كه  است  مطرح  پرسش  اين  درنهايت  اما  شد.  انجام 
وجود گذشت 80 سال از تصويب قانون عتيقات ، قاچاق اشيا 
عتيقه ايران هم چنان ادامه دارد و خروج اين آثار باستانی به 
شيوه هايی نو و حتی پيشرفته تر از گذشته صورت می گيرد؟ 

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان
سال های  به  )مربوط  اعتمادالسلطنه  خاطرات  روزنامة   2536
تهران،  افشار،  ايرج  فهارس  و  مقدمه  ش(،  ه  1292تا1313 

انتشارات اميركبير.

بهرامی، روح اهلل و عيسي عبدی
1380  اسنادی از باستان شناسی در ايران )حفريات، عتيقات و بناهای 
و  فرهنگ  وزارت  انتشارات  و  چاپ  سازمان  تهران،  تاريخی(، 

ارشاد اسالمی.
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رضوانی، محمداسماعيل و فاطمه قاضی ها
1361  روزنامة خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان )كتاب 

دوم(، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ايران.
شاردن،

انتشارات  تهران،  عباسی،  محمد  ترجمة  شاردن،  سياحت نامة   1336
اميركبير.

صمدی رندی، يونس
مجموعة قوانين، مقررات، آيين نامه ها، بخش نامه ها و معاهدات   1372
ميراث  سازمان  انتشارات  تهران،  ميراث فرهنگی،  سازمان 

فرهنکی كشور.
غفاری، ابوالحسن

تا جنگ  ناصرالدين شاه  ترور  )از  فرانسه  و  ايران  روابط  تاريخ    1368
جهانی اول 1333-1313 ه ش(، تهران، مركز نشر دانشگاهی.

كيخسروی، رشيد
ايرانيان، گنج زيويه و  آثار فرهنگی  يا غارت  1363  دوران بی خبری 

دردنامة روستائيان زيويه، تهران، ناشر مولف.
معصومی، غالم رضا

تا 2535 شاهنشاهی(، تهران،  )از 2407  ايران  باستان شناسی   2535

ستاد بزرگ ارتشتاران، ادارة روابط عمومی.
نگهبان، عزت اهلل

انتشارات  تهران،  ايران،  باستان شناسی  پنجاه سال  بر  مروری    1385
سازمان ميراث فرهنگی كشور.

شيندلر، ا. هوتوم
روشنی   قدرت اهلل  اهتمام  به  بلخ،  مرو،  هرات،  سفرنامة  سه    1347
زعفرانلو، تهران، گنجينة سفرنامه های ايرانی 4، دانشگاه تهران، 

شمارة 1200.
لوسوئور، اميل

1368  نفوذ انگليسی ها در ايران، ترجمة محمدباقر احمدی  ترشيذی، 
تهران، شركت كتاب برای همه.

ملك  شهميرزادی، صادق
اثر،   ايران«،  در  باستان شناسی  تحول  بر  مختصر  »اشاره ای   1365

شمارة 14 و 13 و 12 : 133-160.
يزدانی، مرضيه

انتشارات  تهران،  ايران،  در  باستان شناسی  هيئت های  اسناد    1380
سازمان اسناد ملی ايران.





چکیده
توجه به ميراث فرهنگی و آثار تمدن های گذشته تا مدت ها صرفاً در شکل عتيقه جويی مطرح بود و 
مدت ها طول كشيد تا از اهميت عتيقه بودن آنها كاسته و وجهة باستان شناختی آنها مطرح شود. در 
واقع اين توجه تدريجي به آثار باستاني با رخ دادن در كنار وقايع و مطرح شدن انديشه های متفاوتی 
همراه بوده كه به اين روند جنبه هايي متنوع مي بخشد. از طرف ديگر، شکل گرفتن مطبوعات در دنيا 
تحولی عمده بود كه باعث مي شد مردم هر جامعه از وقايع روز سراسر جهان مطلع شوند و در عين 
حال رفتار مردم هر جامعه ای و نگاه آنان را به موضوعات گوناگون باز مي نماياند. به همين دليل نگاهی 
به مطبوعات از ديرباز تاكنون سير حوادث و تغييرات را مشخص می كند. در ايران حدود 150 سال از 
شکل گيری مطبوعات می گذرد. بخش كوچکي از مطبوعات ايران در اين 150 سال به ميراث فرهنگی 
اختصاص يافته، كه بررسي آن چگونگی برخورد جامعه را با ميراث فرهنگی و سير تحول آن را طی اين 

چند دهه نشان مي دهد. سؤاالتی كه نگارندگان به دنبال پاسخ آنها هستند، بدين شرح است:
آثار  با  امر  و متصديان  است؟ مسئوالن  داشته  اين 20 سال چه وضعيتي  فرهنگی طی  ميراث 
باستانی چگونه برخورد كرده اند؟ واكنش افراد جامعه به اخبار منتشرشده در اين حوزه چه بوده است؟ 
روند برخورد با ميراث فرهنگی از چه زمانی و با چه عناوينی تغيير كرده است؟ آيا توجه ثابتی طی 
اين 20 سال به آثار باستانی در كشور وجود داشته است و يا در هر زمانی با فراز و فرودهايی همراه 

بوده است؟
به طوركلی نگاهی به مطبوعات از سال 1295 به قصد بررسی اخبار حوزة ميراث فرهنگی بخشی 

از وقايع مربوط به باستان شناسی و ميراث فرهنگی و نگاه عموم افراد جامعه را باز مي نماياند.

مهرنوش زاده دباغ، سارا فریدوني، زینب ولي زاده قره آاقجي، صفورا کمیجاني، موان باقري قلعه

سهم میراث    فرهنگي   اريان   رد مطبوعات 

)1295-1316(
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مقدمه
آغازين  سال های  حوادث  و  باستان شناسی  تاريخچة 
مبهم  تاحدودی  ايران  در  باستان شناسی  مدون  فعاليت های 
باستان شناسان  گذشتة  نسل های  از  خاطراتی  به  و  مانده 
از  بسيار  ارزش  به رغم  كه  محدود شده،  غيرايراني  و  ايرانی 
ديدگاه ها و شرايط نويسندگان شان بي تأثير نمانده است؛ لذا 
بدون  زمينه  اين  در  اقدامات  و  تصميمات  حوادث،  پيگيری 

دخالت دادن تفکرات شخصی ضروري به نظر مي رسد.
آينه ای  مثابة  به  دوره  هر  مطبوعات  هم  طرفی  از 
رويدادهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی را منعکس 
سردبيران  ديدگاه های  و  نظريات  ردپای  اگرچه  مي كند، 
مطبوعات از احوال روزگار البه الی صفحات روزنامه ها مي ماند، 
از آنجا كه از اطالعات و اخبار جاری در شهرها و روستاها تا 
ملی  شورای  مجلس  وزارت خانه ها،  در  اتخاذشده  تصميمات 
موضع گيری ها  از  كرده  مکتوب  را  همه  درباری  جلسات  و 
به  است  گذران  حال  در  جامعه  در  را  آنچه  و  مي ماند  دور 
نمايش مي گذارد. بررسی سهم ميراث فرهنگی در مطبوعات 
از دو جهت اهميت دارد. اول همان طوركه گفتيم از قوانين، 
فرهنگی  ميراث  بر  آنچه  و  نقل وانتقاالت  مرمت ها،  حفريات، 
اهميت  بيشتر  ميان  اين  در  آنچه  می يابيم.  اطالع  گذشته 
فرهنگی  ميراث  كه  است  روندی  ادامة  و  شروع  نقطة  دارد 
شکل دهندة  كه  زمينه هايی  و  كرده  طی  باستان شناسی  و 
آثار  كه  نشيب هايی  و  فراز  به  نگاه  درواقع  و  بوده  روند  اين 
عتيقه طی كرده اند تا به مواد باستان شناختی تبديل شوند. 
دوم آنکه مخاطب اين مطبوعات اصوالً عامة مردم از قشرها 
لذا  بوده اند،  سياسی  وسيع  طيف های  و  گوناگون  طبقات  و 
اخبار مندرج در آنها به گونه اي تنظيم مي شده كه با سليقه و 
طبع خوانندگان همخوانی داشته باشد و با بررسی اين اخبار 
می توان به ديدگاه شهروندان در مورد مسائل مرتبط با ميراث 
فرهنگی و اهميت و ارزش اين آثار در سطح جامعه پی برد و 
به نوعی از مقام باستان شناسی در شرايط و اوضاع گوناگون 

سياسی و اجتماعی اطالع يافت.
در  می رسد  نظر  به  كه  كليدی  نقاط  بابت  اين  از 
ايران بسيار مهم جلوه می كند و در مواردي  باستان شناسی 
در  جهش هايی  با  درآنها  كه  شده  تبديل  تاريخ هايی  به 

اين  انتهای  و  ابتدا  عنوان  به  روبه رو هستيم،  باستان شناسی 
بازة مطالعاتی انتخاب شده است. نقطة شروع سال 1295خ 
است. سالی كه موزة معارف داير می شود و اشياء كشف شده 
ايران  در  موزه  درواقع  و سامانی می يابد.  مأمن  از حفاری ها 
همت  به  )1295خ(  1335هـ.ق  سال  جمادی االول  در 
مرتضی قلی خان ممتازالملك تأسيس شد و او مجموعه ای از 
جمع آوری  دارالفنون  مدرسة  اتاق های  از  يکی  در  را  اشياء 
كرد و آن محل را موزة ملی ناميد )ملك شهميرزادی 1378: 
مربوط  تشکيالت  ساير  ايران  در  ملی  موزة  تأسيس  با   .)43
بنابراين  يافت.  سازمان  و  گرفت  شکل  باستان شناسی  به 
آغاز  و  بی خبری  مرحلة  پايان  را  1295خ  سال  می توان 
ايران  در  باستان شناختی  بررسي هاي  گرفتن  نظام  مرحلة 
به همراه  ملی  موزة  )ملك شهميرزادی 1378: 44(.  دانست 
ادارة عتيقات در سال 1304 به كاخ اختصاصی ظل السلطان 
جديد  محل  كه  داد  مکان  تغيير  مسعوديه  عمارت  نام  به 
سال  از   .)44  :1378 )ملك شهميرزادی  بود  معارف  وزارت 
1295 تمامی وقايع مهم در باستان شناسی، اعم از حفريات، 
نمايشگاه ها، مصوبات، تعميرات و بازديدها رخ مي دهد مانند 
و  قوانين  تصويب  1297خ،  سال  در  عتيقات  ادارة  تأسيس 
تأسيس رشتة بررسی آثار عتيقه در دانشگاه تهران در سال 
1314 تا مي رسيم به سال 1316خ كه ساختمان كنونی موزة 
برنامه ريزی  آثار و  با هدف نگهداری و نمايش  باستان  ايران 
قبلی احداث می شود. آندره گدار در سال 1312 به يکی از 
تعهدات خود جامعة عمل پوشاند و عمليات ساختمان موزة 
كرد.  آغاز  بود،  كشيده  خود  كه  نقشه ای  با  را  باستان  ايران 
ساختمان موزه به معماری حاج عباسعلی معمارباشی به اتمام 
رسيد و در سال 1315 اشياء موزة ملی از ساختمان مسعوديه 
موزة  نام  به  بنا  اين   1316 سال  در  شد.  منتقل  بنا  اين  به 
نيز  عتيقات  ادارة  اداری  و قسمت  افتتاح  ايران باستان رسماً 
به اين ساختمان منتقل شد )ملك شهميرزادی 1378: 45(.

با  كثيراالنتشار  روزنامة   13 مجموعاً  مقاله  اين  در 
خبری  و  علمی  فرهنگی،  سياسی،  اجتماعی،  موضوع هاي 

بررسي شده است كه به شرح زيراست:
1. اختر مسعود: 1299خ

2. اخگر: 1302خ



51

3. استخر )چاپ اصفهان(: 1299ـ1298خ
4. اطالعات: 1316 ـ1305خ

5. اقدام: 1307ـ1305خ
6. ايران: 1300ـ1296خ

7. ايران آزاد:1310ـ1309خ
8. تجدد )چاپ تبريز(: 1296ـ1295خ

9. حبل المتين: 1304ـ1302خ
10. شفق سرخ: 1307ـ1305خ

11. طوفان: 1307ـ1305خ
12. كوشش:1305ـ1301خ

13. نوبهار:1296ـ1294خ
متأسفانه بسياری از اين روزنامه ها در سال های انتشار 
بايگانی نشده و معدودی از آنها مدت ها بعد از توقف انتشار، 
نيز  روزنامه ها  اين  افست  است.  شده  آرشيو  و  جمع آوری 
مربوط به سال های بسيار دور است كه عمدتاً پوسيده و امکان 
دسترسی مستقيم به آنها وجود ندارد. در برخی مراكز اقدام 
به اسکن يا تهية ميکروفيلم از اين روزنامه ها شده و تمامی 
اين روزنامه ها جز روزنامة اطالعات و حبل المتين به صورت 
اسکن و يا ميکروفيلم بررسی شده است. در برخی از مراكز، 

حتی اجازة استفاده از اسکن ها نيز داده نمي شد.
آنچه در اين كار مورد توجه بوده، تهية مرجعی است از 
اخبار باستان شناسی كه به نوعی تاريخچة مستند آن باشد. به 
دليل محدوديت زمان، فقط 20 سال از اين مجموعه بررسی 
شده و اميدواريم كه اين مرجع بيست ساله نقطة آغازی برای 

بررسی بقية تاريخچة مطبوعاتي باستان شناسی ايران باشد.
با توجه به گستردگی اخبار مندرج در نشريات ، تصميم 
به دسته بندی موضوعی آنها گرفته شد و درنهايت 10 موضوع 

كلی مورد نظر قرار گرفت:
حفریات و كشفیات. اعم از حفاری های مجاز با مجوز 
وزارت معارف، مسکوكات و اشيائی كه به طور تصادفی كشف 
به  محلی  افراد  اغلب  كه  غيرمجاز  حفاری های  گاهاً  و  شده 
و  كشف  روند  می دادند.  انجام  طال  مسکوک  يافتن  منظور 
بررسی آثار و قرار دادن آنها در موزه ها نيز در اين بخش آمده 
به 4 بخش كشفيات  اين حوزه خود  به  اخبار مربوط  است. 
كاوش های  و  غيرقانونی  حفريات  تجاری،  حفريات  اتفاقی، 

علمی تقسيم شده است.
  مرمت و حفاظت. شامل اقدامات حفاظتی و مرمتی 
تمامی ابنيه و آثار، در بسياری موارد سخن از ضرورت و يا 
اصول مرمت و حفاظت نيز در اين بخش گنجانده شده است.

كشورها  ساير  درخواست  مراحل  از  كه  نمایشگاه ها. 
تا  براي برگزاری نمايشگاه و تصويب شركت در نمايشگاه ها 
بازگشت آثار به ايران و كنفرانس های مرتبط با نمايش آثار 
بين المللی  و  ملی  در سطح  را  نمايشگاه ها  برگزاری  نتايج  و 

شامل می شود.
و  نقل  متخصصان،  استخدام  به  مربوط  اداری.  حوزة 
داخله  معارف،  وزارت خانه های  بين  ارتباط  اداری،  انتقاالت 
عتيقه،  آثار  نگهداری  و  كشف  به  مربوط  امور  در  نظميه  و 
براي  مالی  و  پشتيبانی  تمهيدات  گرفتن  نظر  در  همچنين 

مخارج تعميرات يا اعمال تغييرات در آثار تاريخی.
حوزة آموزشی. شامل فرستادن افرادی براي فراگيری 
تاريخ  زمينه های  در  كتاب هايی  تهية  باستان شناسی،  فنون 
رشتة  تأسيس  از  بعد  و  قبل  اقدامات  تا  باستان شناسی  و 

باستان شناسی در دانشگاه.
جهانگردان،  بازديد  از  اعم  ابنیه.  و  آثار  از  بازدید 
محوطه های  تاريخی،  از شهرهای  و خارجی  داخلی  مقامات 

باستانی و موزه ها.
تمامی  شامل  تصویب نامه ها.  و  لوایح  قوانین، 
يا  شاه  دستور  به  كه  مصوبات  و  لوايح  حکومتی،  دستورات 
در وزارت خانه ها يا مجلس شورای ملی به صورت بخشنامه يا 

قانون درآمده است.
مجموعه مقاالت. اين مقاالت معموالً مجموعه ای است 
مقاالت  مجموعه  شامل  شده،  آورده  شماره  چندين  در  كه 
معرفی آثار تاريخی شهرها يا سخنرانی شخصيت های علمی 
و ادبی در مورد آثار تاريخی ايران يا تبادالت فرهنگی كشورها 

در دوران باستان در كنفرانس های متعدد.
موزه. شامل اخبار مربوط به تأسيس و احداث موزه ها 

و نمايش آثار آن ها.
متفرقه. شامل تهيه و فروش تصاير و فيلم های تاريخی 

و باستان شناسی، اعالنات فروش و خريداری آثار عتيقه.
نمودارها.
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كشفیات اتفاقی
چکیدة خبرمنبعسالردیف

نوبهار، س 6، ش 19، 9 مرداد، ص2، كشف 11296
دفينه

دورة  سکة   6 با  بزرگی  دفينة  عراق  قره كهريزک  بلوک  وينه كبود  درة  در 
شاه طهماسب پيدا شده است.

ايران، س 3، ش 400، 21 اسفند، ص2، راجع به 21297
مسکوكات

علی اهلل  )المتوكل  نسخ  به  خط  سکه ها  يك طرف  كاشان.  از  سکه  كشف 399 
ابواسحاق بن محمودشاه( و طرف ديگر به خط كوفی است.

ايران، س 3، ش 415، 19 فروردين، ص2، كشف 31298
مسکوک

از دامغان، يك طرف سکه ها به خط كوفی )الاله االاهلل(،  نقره  كشف 360 سکة 
احتماالً متعلق به دورة خلفا.

ايران، س 3، ش 430، 10 ارديبهشت، ص2، 41298
در راه سيستان گنج پيدا شده است.كشف گنج

ايران، س 3، ش 437، 24 ارديبهشت، ص2و3، 51298
ارسال مسکوكات

از 365 سکة كشف شده در دامغان 4 عدد آن بين رئيس ادارات تقسيم و 361 
عدد به وزارت معارف و اوقاف فرستاده شد.

كشف 4 كوزه با مسکوكات طال در محلة سار سمنان.ايران، س 4، ش 927، 9 تير، ص2، كشف دفينه61300

حبل المتين، س 33، ش 11، 22 رمضان، ص20، 71303
كشف چهل سکة طال از هشت فرسخی عباسی مربوط به دورة ساسانی.پيداشدن سکه

حبل المتين، س 33، ش 20،11 ذی الحجه، 81303
كشف تعدادی سکة طالی فتحعلی شاه هنگام تخريب اتاقی در بروجرد.ص21، كشف مسکوكات

كوشش، س 4، ش 16، 30 بهمن، ص3، كشف 91304
كشف تعدادی سکة قديم در قرية زيركوه در راه سمنان به مازندران.سکه

شفق سرخ، س 4، ش 442، 4 بهمن، ص2، 101304
پيدايش دفينه

كشف دفينه ای در محوطه ای حوض مانند با چهار ذرع طول و دو ذرع عرض در 
سمنان.

كوشش، س 4، ش 28، 24 فروردين، ص2، 111305
كشف دفينه ای از نهاوند هنگام شکافتن ديوار.كشف دفينه

كوشش، س 4، ش 44، 5 خرداد، ص2، كشف 121305
سکة زمان شاه عباس

كشف تعدادی سکه مربوط به زمان شاه عباس و شاه صفی در بيرجند كه برای 
ضبط در موزة معارف ارسال شده است.

كوشش، س 4، ش 71، 21 مرداد، ص2، كشف 131305
كشف يك سکة طال از قرية ارده در ساوجبالغ به خط كوفی.سکه

كوشش، س 4، ش 79، 6 شهريور، ص2، كشف 141305
كشف دفينه ای از رودخانه ای در سنگسر سمنان.سکه

تصاویر.
است.  نکته ضروری  دو  به  اشاره  اخبار،  بررسي  آغاز  از  قبل 
اول آنکه در زمانه ای كه اين اخبار انتشار يافته به دليل سطح 
پايين سواد و بي توجهي به تدوين اصول دستور زبان معيار، 
در نوشته ها ايرادهاي نگارشی و دستور زبانی به وفور به چشم 
و  حال  حدودي  تا  كرده ايم  تالش  موارد  اين  در  می خورد. 
هواي متن را حفظ كنيم و صرفاً در موارد الزم به قصد درک 

مطلب تغييراتي در متن داده ايم.

نکتة دوم اينکه به دليل حجم باالي مطالب حاصل از 
بررسي روزنامه ها در اين برهة زماني كه بالغ بر 600 صفحه 
جدول هايي  قالب  در  را  اطالعات  كرديم  سعي  بود،  شده 
خالصه كنيم تا بتوان آنها را در يك مقاله گنجاند. اميدواريم 
چاپ كلية مطالب حاصل از بررسي امکان پذير و منبعي براي 
استفادة پژوهشگران و عالقه مندان به تاريخچة باستان شناسي 

ايران فراهم شود.



53

كوشش، س 4، ش 93، 18 مهر، ص2، كشف 151305
كشف كوزه ای از سکه های نقره به ضرب بغداد و رشت.سکه

كوشش، س 4، ش 102، 9 آبان، ص2، راجع به 161305
كشف دفينه

گزارش استنطاق حکومت سيستان از كاشف دفينه ای، مبنی بر آنکه تمام آثار 
كشف شده را به حکومت داده است.

كوشش، س 5، ش 11، 14 بهمن، ص2، كشف 171305
دفينه

كشف دفينه ای از ترشيز تربت جام شامل خمره ای با مجسمة مرغ مسی بر سر 
آن، گويا در خمره دو كبوتر طال و اشياء ديگر نيز بوده، كه كاشف آنها را نابود 

كرده است.

كوشش، س 5، ش 20، 8 اسفند، ص3، كشف 181305
كشف سکه از ورامين مربوط به زمان القادرباهلل. تعدادی از آن فروخته شده است.مسکوک

كوشش، س 5، ش 26، 22 اسفند، ص2، كشف 191305
مسکوک

گزارش اشياء و سکه های كشف شده از قزوين كه ادارة نظميه به وزارت داخله 
ارسال كرده است.

شفق سرخ، س 5، ش 486، 22 فروردين، ص2، 201305
كشف 364 سکة نقره به خط كوفی طی سرقت از منزلی در دامغان.مسکوک نقرة كوفی در دامغان

شفق سرخ، س 5، ش 513، 2 خرداد، ص2، 211305
ارسال 360 سکة يافت شده در دامغان به موزة معارف.تخصيص به موزة معارف

شفق سرخ، س 5، ش 516، 6 خرداد، ص2، 221305
كشف مسکوک

موزة  به  آن ها  ارسال  و  بيرجند  در  شاه صفی  و  شاه عباس  سکة  مقداری  كشف 
معارف.

شفق سرخ، س 5، ش 603، 17 مهر، ص2، 231305
رجوع شود به خبر شمارة 15.كشف مسکوک

شفق سرخ، س 4، ش 606، 21 مهر، ص2، 241305
كشف سکة المستظرباهلل به نام اتابك ابن كيارق در پنجه زار.كشف سکه

شفق سرخ، س 4، ش 615، 4 آبان، ص2، كشف 251305
سکه

كشف كوزه ای از سکه های طال به تاريخ 1109 هجری در ساری، در حين بنايی، 
عمله جات آن را بين خود تقسيم كرده اند.

شفق سرخ، س 4، ش 676، 5 بهمن، ص2، 261305
كشف مسکوک

به سال 935 هـ و يك مهر  نقرة شاه اسماعيل  با سکه های  كشف مشربة مسی 
بزرگ در خانه ای در قزوين، در ادارة نظميه ضبط شد.

شفق سرخ، س 4، ش 676، 5 بهمن، ص2، 271305
كشف سکه

كشف مقداری مسکوک نقره به خط كوفی در قرية درگاه سليمان و ارسال آن ها 
برای ضبط در موزه.

شفق سرخ، س 4، ش 690، 27 بهمن، ص2، 281305
كشف مسکوک

تالش وزارت ماليه مبنی بر استرداد سکه های شاه عباسی و ملوک الطوايفی در راه 
مازندران كه كشف و حيف و ميل شد.

شفق سرخ، س 4، ش 697، 8 اسفند، ص2، 291305
كشف سکه

گزارش نايب الحکومة ورامين از ارسال سکه های كشف شدة القادرباهلل، تعدادی 
از آنها را فروخته اند.

شفق سرخ، س 4، ش 699، 11 اسفند، ص2، 301305
گزارش ادارة نظمية تربت به وزارت داخله در مورد كشف يك خم دفينه.كشف دفينه

طوفان، س 6، ش 106، 14 بهمن، ص2، كشف 311305
رجوع شود به خبر شمارة 17.خم

طوفان، س 6، ش 116، 27 بهمن، ص2، كشف 321305
كشف مقداری ظرف قديمی شکسته در ورامين.ظروف عتيقه.

طوفان، س 6، ش 118، 30 بهمن، ص3، كشف 331305
سکه.

كشف سکه های قرن دهم ايلك ها به زبان عربی از نزديکی ايستگاه ايسيق واقع 
در قرقيزستان.

 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(



هشتاد سال باستان شناسی ایران

54

اقدام، س 5، ش 9، 23 فروردين، ص2، سکة 341305
شاه سلطان حسين

كشف دو كوزه سکة طال و مس شاه سلطان حسين در كنگاور. نظميه كاشفان را 
توقيف و استنطاق كرده است.

اقدام، س 5، ش 43، 7 خرداد، ص2، مسکوک 351305
رجوع شود به خبر شمارة 22.شاه عباسی و شاه صفی

اقدام، س 5، ش 107، 16 آبان، ص2، كاشی 361305
عتيقه

ارسال يك آجر و كاشی با نقش اهلل به  خط كوفی، كه از خرابه های كاشان كشف 
شده به موزة معارف. 

اطالعات، س 1، ش 32، 28 شهريور، ص1، 371305
كشف مسکوک

كشف 167 مسکوک از خانه ای، كه مقداری از آن را فردی كليمی خريده و ذوب 
كرده است.

اطالعات، س 1، ش 95، 14 آذر، ص2، كشف 381305
دفينه.

كشف دخمه ای در سبزوار هنگام حفر زمين. تمام اشياء آن خاكستر شده فقط 
ظرف مفرغی باقی مانده. مباشراليه در آن محدوده يك پاتيل سوراخ دار و چند 

پارچة هفت جوش شکسته به  دست آورده است.

اطالعات، س 1، ش 153، 26 بهمن، ص2، كشف 391305
كشف تعدادی شئ عتيقه حين حفاری بين طالب آباد و قلعه نو.اشياء عتيقه

اطالعات، س 1، ش 174، 22 اسفند، ص1، 401305
رجوع شود به خبر شمارة 19.كشف مسکوک

شفق سرخ، س 6، ش 835، 14 مهر، ص2، اشياء 411306
ارسال دو ظرف مسی قديمی كشف شده در راه نيشابور به وزارت معارف.عتيقه

شفق سرخ، س 6، ش 892، 9 دی، ص2، كشف 421306
كشف 186 سکة اسکندر در خوارة قم و ارسال گزارش آن به وزارت ماليه.سکه

شفق سرخ، س 6، ش 918، 20 بهمن، ص2، 431306
كشف 22 سکة اسالمی ضرب قسطنطنيه در يزد.كشف سکة جديد

طوفان، س 7، ش 35، 20 مهر، ص2، تأسيس 441306
به  دست آمدن آجرهای بزرگ معروف به گبری از ساری، هنگام كندن پی بنا.مريض خانه

طوفان، س 7، ش 98، 8 دی، ص2، كشف 461306
رجوع شود به خبر شمارة 42.مسکوک

اقدام، س 6، ش 432، 7 دی، ص2، كشف سکة 471306
رجوع شود به خبر شمارة 42.كهنه

اقدام، س 6، ش 433، 8 دی، ص2، مسکوک 481306
درخواست از حکومت قم برای ارسال مسکوكات كشف شده از قم به مركز.كهنه

اقدام، س 6، ش 442، 20 دی، ص2، كشف 491306
گزارش كامل كشف مسکوكات در خورآباد قم.مسکوكات

اقدام، س 6، ش 451، 2 بهمن، ص2، راجع به 501306
گزارش و توصيف اشياء كشف شده از قم.مسکوكات قم

اقدام، س 7، ش 486، 16 اسفند، ص2، كشف 511306
كشف تعدادی مسکوک طالی خلفا در سرخس.مسکوكات

اطالعات، س 1، ش182، 16 فروردين، ص2، 521306
كشف تعدادی سکة قديمی بين راه طهران و فيروزكوه.كشف مسکوک

اطالعات، س 1، ش 199، 6 ارديبهشت، ص1، 531306
كشف يك تخته پردة تاريخی

كشف پردة تاريخی 1400 سال پيش در تبريز، كه در كليسای ارامنه نگهداری 
می شود.
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اطالعات، س 1، ش 217، 27 ارديبهشت، ص1، 541306
گزارش سکه های كشف شده از طون.كشف سکه

اطالعات، س 2، ش 393، 7 دی، ص3، كشف 551306
رجوع شود به خبر شمارة 42.مسکوک

اطالعات، س 2، ش 412، 2 بهمن، ص2، 561306
رجوع شود به خبر شمارة 50.سکه های مکشوفه

شفق سرخ، س 7، ش 1015، 4 تير، ص2، كشف 571307
كشف 22 سکة طال در آمل. كاشف آن فرار كرده است.دفينه

اقدام، س 7، ش 497، 22 فروردين، ص2، 581307
كشف كاسه و كوزة لعابی حين عمليات ساخت راه آهن طهران-ورامين.ظروف قديمه

اطالعات، س 2، ش 498، 5 خرداد، ص3، كشف 591307
سکه

كشف تعدادی سکة نقرة قديم استانبول حوالی تويسركان و تقسيم آن ها بين 
اهالی. مأموران حکومتی مشغول تعقيب قضيه اند.

اطالعات، س 3، ش 558، 28 مرداد، ص2، 601307
كشف 12 سکة نادرشاهی، محمدشاهی و سالطين صفوی در كرمانشاه.مسکوک قديمی

اطالعات، س 3، ش 681، 27 دی، ص3، كشف 611307
كشف 160 سکة طالی 800 سال قبل در جزيرة هنگام.مسکوک

اطالعات، س 3، ش 683، 30 دی، ص1، كشف 621307
كشف ظروف نقره با تصوير سالطين ايران در سوردلوسك.اشياء نادره

اطالعات، س 3، ش 695، 15 بهمن، ص2، كشف 631307
گزارش اشياء كشف شده از بندر جز حين ساختن خطوط راه آهن.اشياء و مسکوک

اطالعات، س 4، ش 863، 27 شهريور، ص3، 641308
كشف ده كوزة مسکوک طال از سبزوار.كشف مسکوک طال

اطالعات، س 4، ش 943، 17 دی، ص3، كشف 651308
كشف چند سکة شاه عباس و محمودشاه در تپه دالشجرد در كنگاور.سکه )كنگاور(

اطالعات، س 5، ش 1141، 30 شهريور، ص3، 661309
كشف اشياء عتيقه

كشف اشياء عتيقه دو سه هزار سال پيش از هرسين و كاكاوند و ارسال آنها به 
موزة معارف.

اطالعات، س 5، ش 1178، 13 آبان، ص3، آثار 671309
قديم ايران در مسقط

ايرانی  قديم  خط  با  ايرانيان  حجاری  آثار  به  مسقط  به  سفر  در  تامس  مستر 
برخورده است.

اطالعات، س 5، ش 1187، 24 آبان، ص1، 681309
كشف 237 سکة نقرة نادری در كاروانسرای دوست عليخان در ناحية 8 بازار.سکه های نادری

اطالعات، س 5، ش 1203، 12 آذر، ص3، كشف 691309
كشف 30 سکة نقرة نادری در تکية منوچهرخان در ناحية 8 بازار.مسکوک نادری

اطالعات، س 5، ش 1227، 11 دی، ص3، 701309
كشف يك سکة مسی مورخة 1273 هـ ق هنگام حفر باغ گلستان.راپورت بندر پهلوی )كشف سکه(

اطالعات، س 5، ش 1269، 9 اسفند، ص3، 1309 71
كشف 889 سکه به ضرب شاه طهماسب و سلطان محمد خدابنده.پيداشدن مسکوک قديمی

اطالعات، س 5، ش 1271، 11 اسفند، ص3، 721309
كشف تعدادی سکة نقرة از آمل.كشف مسکوک

ايران آزاد، س 10، ش 67، 25 دی، اخبار داخله، 731310
كشف كوزه و ظروف قديمی در طهران طی بنايی در خانه ای.كوزه و ظرف كهنه
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اطالعات، س 6، ش 1326، 30 ارديبهشت، ص3، 741310
كشف اشياء عتيقه

كشف كوزه، ظروف و كاشی های عتيقه و جمجمه و استخوان  ضمن ساختمان سازی 
در دامغان.

اطالعات، س 6، ش 1327، 1 خرداد، ص3، اشياء 751310
ارسال اشياء كشف شده از دامغان به وزارت معارف.عتيقه

اطالعات، س 6، ش 1379، 11 مرداد، ص2، 761310
كشف كوزه ای حاوی 150 سکة نقرة شاه اسماعيل در مولدره.كشف مسکوک

اطالعات، س 6، ش 1404، 10 شهريور، ص2، 771310
كشف اشياء عتيقه

كشف اشياء عتيقه از خانه ای در خراسان كه صاحب خانه آن را دو سال پنهان 
كرده بود.

اطالعات، س 6، ش 1441، 22 مهر، ص3، كشف 781310
كشف مقداری مسکوک نقره در ساری.مسکوک

اطالعات، س 6، ش 1477، 4 آذر، ص3، كشف 791310
كشف صد مشربه و يك حلقة دست فلزی از خوزين و تحويل آنها به موزة معارف.اشياء تاريخی

اطالعات، س 6، ش 1590، 2 ارديبهشت، ص1، 811311
قديمی ترين نسخ رباعيات خيام

قديمی  خانوادة  يك  اموال  ميان  از  خيام  عمر  رباعيات  نسخة  قديم ترين  كشف 
در كلکته.

اطالعات، س 6، ش 1593، 7 ارديبهشت، ص2، 821311
كشف كاسه و فنجان عتيقه از چاه های گلپايگان طی شوسه كردن خيابان ها.كشف آثار قديم گلپايگان

اطالعات، س 7، شمارة 1912، 13 خرداد، ص1، 831312
كشف آثار قديمه

كشف يك اتاق و مقداری مسکوک طال و نقره در تلی واقع در قرية زاخو كه با 
از  مالك مجسمة گاوی  قبل  اهالی پس گرفته شده. چندی  از  پيگيری مفتش 

سنگ سياه و پوشش طال به دولت تقديم كرده است.

اطالعات، س 8، ش 1936، 13 تير، ص2، پيدا 841312
پيدا شدن دو تابوت كاشی در زمين های حسينية واليت)؟(شدن آثار قديمه

اطالعات، س 8، ش 2001، 28 شهريور، ص2، 851312
كشف اشياء عتيقه در گرگان هنگام تسطيح خيابان بسطام.كشف اشياء عتيقه

اطالعات، س 8، ش 2170، 2 ارديبهشت، ص4، 861313
كشف سکة طالی شاه طهماسب در حوالی رحمت آباد فارس.سکه های شاه طهماسب

اطالعات، س 9، ش 2258، 20 مرداد، ص3، 871313
كشف دفينه

كشف 77 سکة شاهرخ و شاه طهماسب و سلطان حسين و نادرشاه در قرية بار از 
توابع نيشابور.

اطالعات، س 9، ش 2263، 25 مرداد، ص3، 881313
كشف يك طلسم طال در اصفهان حين كندن پی يك بنا.كشف طلسم طال

اطالعات، س 9، ش 2415، 24 بهمن، ص3، 891313
كشف سکة نقرة شاه عباس در رشت.كشف سکه

اطالعات، س 9، ش 2462، 30 فروردين، ص3، 901314
كشف 38 سکة نقرة قرون اولية اسالمی در قرية قهجاورستان.كشف سکه

اطالعات، س 9، ش 2471، 8 ارديبهشت، ص3، 911314
كشف مجسمه ای در شاهپورآباد در بربرود.كشف مجسمه

اطالعات، س 9، ش 2484، 24 ارديبهشت، ص3، 921314
كشف مسکوک مسی در سمنان طی عمليات ساختمان سازی.كشف مسکوک مسی

اطالعات، س 9، ش 2514، 31 خرداد، ص2، به 931314
دست آمدن مسکوک قديمی

به دست آمدن مسکوک قديمی در چشمة شيخ قنبر در ناحية مندلی، كه برای 
موزة بغداد فرستاده شد و شرح سکه.
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اطالعات، س 10، ش 2568، 2 شهريور، ص4، 941314
كشف سه مجسمة مفرغی به ارتفاع 196 و 118 و 94 سانتی متر در خوزستان.آثار مکشوفه در خوزستان

اطالعات، س 10، ش 2596، 3 مهر، ص4، كشف 951314
كشف سکة نقره در آسيای شاه نزديکی شهرضا.سکة نقره

اطالعات، س 10، ش 2747، 13 فروردين، ص4، 961315
كشف يك كوزة مسکوک صفويه در شيراز حين كندن زمين.يك كوزة مسکوک دورة صفويه

اطالعات، س 10، ش 2799، 9 خرداد، ص4، 971315
كشف يك سه پاية فلزی در منزل فردی در الشتر.كشف اشياء عتيقه.

اطالعات، س 10، ش 2893، 12 شهريور، ص4، 981315
پيدا شدن چند سکة مسی و نقرة سال 1169 در اصفهان.پيدا شدن سکه

اطالعات، س 10، ش 2945، 3 آبان، ص4، 991315
كشف مسکوک شاه عباسی

كشف 70 سکة نقرة شاه عباسی در اردكان و تحويل آن ها به موزة فارس و معارف 
در طهران.

اطالعات، س 10، ش 2965، 24 آبان، ص4، 1001315
كشف يك خمرة سفالی تدفين و يك جام مسی در كنگاور.كشف يك خمرة سفالی

اطالعات، س 11، ش 3011، 14 دی، ص4، 1011315
كشف مسکوک ساسانی در فسا.كشف مسکوكات

اطالعات، س 11، ش 3013، 16 دی، ص4، 1021315
كشف مسکوكات

كشف چهار كوزة محتوی 400 سکة نقره و يك اشرفی ضرب 1118 در قرية تجن 
كوهنگان و تحويل آن به ادارة معارف.

اطالعات، س 11، ش 3078، 23 اسفند، ص3، 1031315
كشف 220 سکة نقرة صفوی در قرية بجايه نزديکی الهيجان.كشف مسکوک نقره

اطالعات، س 11، ش 3078، 23 اسفند، ص4، 1041315
كشف تعدادی سکه به تاريخ 1272 از خرابه های قيصريه در يزد.كشف سکه

اطالعات، س 11، ش 3116، 7 ارديبهشت، ص2، 1051316
كشف 136 سکة شاه طهماسب صفوی در آمل هنگام تسطيح خيابان.كشف يك كوزه محتوی سکه

اطالعات، س 1، ش 140 صبح، 1 مهر، ص2، 1061316
كشفيات در رصدخانة مراغه

انتظار برای ارسال متخصص برای حفاری  اكتشافات تازه در رصدخانة مراغه و 
منظم.

اطالعات، س 12، ش 3306، 17 آبان، عصر، 1071316
كشف 58 عدد سکة نقرة شاه عباسی.ص4، كشف سکة شاه عباسی

اطالعات، س 1، ش 214 صبح، 5 دی، ص2، 1081316
كشف 148 سکة ساسانی در روستای يکن آباد در همدان.پيدايش سکه های تاريخی

حفریات تجاری 
چکیدة خبرمنبعسالردیف

در مشهدسر چند نفر از طرف حکومت برای بررسی محلی اعزام شدند كه در آن ايران، س 4، ش 933، 1 تير، ص1، برای تحقيق11300
تعدادی سکه پيدا شده بود.

كوشش، س 3، ش 8، 1 دلو )بهمن(، ص2، 21303
تحقيق كشفيات

و  نقاره خانه  بی بی شهربانو،  از  ماليه  و  معارف   وزارت  نمايندگان  بررسی  و  بازديد 
سره سره در پی كشفيات در آن مکان ها.

كوشش، س 3، ش 9، 3 دلو )بهمن(، ص3، 31303
تحقيقات محلی

سفر نمايندگان وزارت  معارف و ماليه به منطقه در پی انتشار خبر كشف موميايی 
در قرية امين آباد و تهية نقشه و عکس و گزارش.
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كوشش، س 3، ش 9، 3 دلو )بهمن(، ص3، كشف 41303
اجساد

دخالت مأموران نظامی در كشفيات منطقة بی بی شهربانو و كشف دو جسد به همراه 
لوازم آن ها.

كوشش، س 3، ش 10، 6 دلو )بهمن(، ص3، 51303
ادامة كشفيات نظاميان در منطقة بی بی شهربانو.تعقيب كشفيات

كوشش، س 3، ش 28، 19 حوت )اسفند(، ص4، 61303
ادامة تحقيقات در مورد كشف موميايی های شهر ری.كشف موميايی در ايران )مولد هارون الرشيد(

حبل المتين، س 33، ش 7، 22 اسفند، صص17 و 71303
رجوع شود به خبر شمارة 18.4، حفريات جديد

حبل المتين، س 33، ش 7، 22 اسفند، ص18، 81303
كشفيات مهم

پيگيری مجلس و مفتشين وزارت ماليه و معارف در خصوص اجساد يافت شده در 
منطقة بی بی شهربانو و يافتن اشياء فروخته شده.

كوشش، س 4، ش 44، 5 خرداد، ص2، حفريات 91305
در محمره )شوش(

گزارشی از اشياء كشف شده در محمرة شوش طی حفريات فرانسويان.

شفق سرخ، س 5، ش 516، 6 خرداد، ص2، 101305
كشف مقداری زينت آالت و سکة طال و نقره از حفريات فرانسويان در محمره.حفريات در جنوب

شفق سرخ، س 6، ش 89، 14 دی، ص2، برای 111306
حفاری سردار اكرم در همدان و به دست آمدن اشياء عتيقه طی حفاری.كشف عتيقه

اطالعات، س 2، ش 398، 14 دی، ص2، اشياء 121306
رجوع شود به خبر شمارة 11.زيرخاكی

اطالعات، س 4، ش 912، 26 آبان، ص3، كشف 131308
كشف قدح تاريخی در قلعه ای در سبزوار كه حين حفاری به  دست آمد.قدح عتيقه

اطالعات، س 5، ش 1187، 24 آبان، ص1، 141309
سکه های نادری

كشف 5 سکة نقرة نادری در كاروانسرای دوست عليخان در ناحية 8 بازار در پی 
كاوش.

اطالعات، س 6، ش 1399، 4 شهريور، ص3، 151310
كشف مسکوک

كشف مقداری سکة خلفا از قلعه سيد كازرون كه طبق قانون عتيقات نصف آن به 
كاشف رسيده و نصف ديگر آن تحويل نمايندة موزة معارف شده است.

اطالعات، س 6، ش 1443، 26 مهر، ص2، 161310
مجوز حفاری چند نفر از تجار داخلی در ساوه.حفريات

اطالعات، س 6، ش 1456، 10 آبان، ص3، 171310
شروع حفاری برای كشف اشياء عتيقه در ساوه و اردبيل.حفريات.

اطالعات، س 7، ش 1915، 16 خرداد، ص2، 181312
تحويل اشياء حاصل از حفاری تجارتی در ساوه به نمايندة وزارت معارف.تحويل اشياء

اطالعات، س 8، ش 2001، 28 شهريور، ص1، 191312
كشف شیء عتيقه

اهميت تاريخی تپة آلب ارسالن در نيشابور. فردی اجازة حفاری در آن محوطه را 
گرفته، ولی به دليل ندانستن اصول حفاری چيزی به  دست نياورده. فرد ديگر به  
طور اتفاقی بخوردانی از آن محل كشف كرده و در ازای دريافت انعام آن را به موزة 

معارف تحويل داده است.

اطالعات، س 9، ش 2430، )؟( اسفند، ص3، 201313
آژانس پارس )كشف آثار تاريخی هزار سال پ م(

حفاری در تپة سلدوز. به علت ناآگاهی حفاران بسياری از آثار نابود شده و يك 
مفتش از ادارة عتيقات برای عکاسی و نقاشی از آثار بدانجا رفته، اشياء نيز بين 

كاشفان و موزة معارف تقسيم شده است.

اطالعات، س 9، ش 2469، 7 ارديبهشت، ص3، 211314
تقسيم اشياء كشف شده

تقسيم اشياء كشف شده از كوک تپه در نزديکی رضائيه در حفاری محبوبيان و 
توصيف اشياء كشف شده.

اطالعات، س 10، ش 2794، 4 خرداد، ص4، 221315
كشف سکه های طال و مسکوكات نادری

و مسکوكات  و كشف سکه های طال  بوشهر  در  حفاری شيخ محلة ساحلی خور 
نادری.
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اطالعات، س 10، ش 2838، 18 تير، ص3، كشف 231315
تابوت 3500 سال قبل

حفاری فرهادی در تپة حسنلو با نمايندگی شفيعی و راد و كشف يك تابوت 3500 
ساله.

اطالعات، س 10، ش 2974، 3 آذر، ص4، حفاری 241315
كشف اشياء عتيقه از نيشابور در حفاری هيئت امريکايی.و كشف عتيقات

حفریات غیرقانونی
چکیدة خبرمنبعسالردیف

در قلعة زاغه يك گنج مملو از مسکوكات قديمی كشف شده است.ايران، س 3، ش 527، 6 مهر، ص2، كشف دفينه11298

ايران، س 4، ش 735، 7 شهريور، ص1، راجع به 21299
كشف مسکوكات

در كاروانسرای جارجی در اصفهان سی ونه اشرفی زر و هجده سکة نقره پيدا شده 
است.

كوشش، س 2، ش 43، 6 جوزا )خرداد(، ص2، 31303
چندين سکة طال از فيروزكوه پيدا شد.كشف مسکوک قديمی

شفق سرخ، س 4، ش 444، 7 بهمن، ص2، سکة 41304
كشف 24 سکة خلفا از ساوه طی حفاری غيرقانونی.زمان خلفا

كوشش، س 4، ش 68، 14 مرداد، ص1، كشف 51305
كشف تعدادی سکة طالی صاحب الزمان و محمدشاه در بارفروشی در مازندران.سکه

كوشش، س 4، ش 123، 2 دی، ص2، معاينة 61305
گزارش حکومت سيستان از معاينه و عکس برداری از كشف دفينه ای در حسن آباد.محل دفينه

شفق سرخ، س 5، ش 552، 2 مرداد، ص2، 71305
گزارش كشف سکه های شاهرخ در حسين آباد زاهدان و ارسال آن به مركز.كشف دفينه

شفق سرخ، س 5، ش 555، 6 مرداد، ص2، كشف 81305
دفينه

تالش مأموران نظميه و حکومت و ساير دوائر برای معاينه و تحقيق از دفينة كشف 
شده از حسين آباد زاهدان.

شفق سرخ، س 5، ش 585، 21 شهريور، ص2، 91305
كشف سکه

گزارشی مبنی بر اينکه سکه های كشف شده در زاهدان سکه های شاه سليمان است 
و قسمت اعظم مسکوكات را مأموران دولتی از بين برده اند.

شفق سرخ، س 5، ش 592، 31 شهريور، ص2، 101305
صدور ابالغ

تعداد زيادی از سکه های كشف شده از حسين آباد زاهدان به افغانستان برده شده و 
رياست وزراء درخواست استرداد و ارسال آنها را به موزة معارف دارد.

شفق سرخ، س 4، ش 619، 9 آبان، ص2، كشف 111305
دفينه

حکومت سيستان با استنطاق از كاشف دفينة حسين آباد زاهدان و معاينة محل 
كشف گزارش كرده كه مسکوكی بيشتر از آنچه ماليه ارسال كرده وجود ندارد.

شفق سرخ، س 4، ش 655، 3 دی، ص2، راجع 121305
به كشف دفينه

حکومت سيستان و دوائر دولتی در خصوص دفينة حسين آباد شورايی تشکيل داده 
و موضوع را به صورت جدی پيگيری كرده اند، از محل عکاسی و تمام سکه ها به 
نمايندة مالية مشهد ارسال شده و مقدار كمی از آن ها را نيز كاشفان از بين برده اند.

طوفان، س 6، ش 6، 21 شهريور، ص1، كشف 131305
رجوع شود به خبر شمارة 9.سکه

رجوع شود به خبر شمارة 7.اقدام، س 5، ش 83، 2 مرداد، ص2، كشف سکه141305

تالش مأموران نظميه و حکومت و ساير دوائر برای معاينه و تحقيق از دفينة كشف اقدام، س 5، ش 87، 6 مرداد، ص2، كشف دفينه151305
شده از حسين آباد زاهدان.

اطالعات، س 1، ش 21، 13 شهريور، ص2، برای 161305
رجوع شود به خبر شمارة 15.كشف دفينه
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اطالعات، س 1، ش 28، 23 شهريور، ص1، كشف 171305
تشکيل جلسه ای در مورد بررسی دفينة كشف شده در حسن آباد.دفينه

اطالعات، س 1، ش 47، 16 مهر، ص2، دفينة 181305
اعزام نمايندة حکومت تهران برای بررسی دفينة كيکا.كيکا

اطالعات، س 1، ش 59، 30 مهر، ص2، سکه های 191305
كشف شده

تعداد زيادی از سکه های كشف شده در حسن آباد سيستان به مأمور ماليه داده شد 
كه به مركز ارسال كند.

شفق سرخ، س 6، ش 897، 18 دی، ص2، كشف 201306
دفينه در قم

دفينه ای در قم كشف شد و نمايندگان ادارات مالية حکومتی و صحيه و نظميه 
برای معاينة دفينه بدون اطالع نمايندة معارف بدانجا رفتند. مقداری هم از اشياء 

كشف شده آنجا تخريب شد.

شفق سرخ، س 6، ش 901، 24 دی، ص2، كشف 211306
عتيقه

ارسال يك جفت در چوبی به طول دو ذرع و عرض يك ذرع و قطر سه انگشت، از 
592 سال پيش، منقوش به خط كوفی به مركز.

شفق سرخ، س 6، ش 920، 23 بهمن، ص2، 221306
كشف مسکوک عتيقه

حمل غيرقانونی 740 سکة شاه شجاع سلطان جالل الدين حسين خان و يك قالب 
نقره به وزن يك من و هفت سير در تبريز.

اقدام، س 6، ش 444، 23 دی، ص3، كشفيات 231306
رجوع شود به خبر شمارة 21.در رامهرمز

اطالعات، س 1، ش 193، 28 فروردين، ص1، 241306
حمل غيرقانونی چهار تخته قالی عتيقة شاه عباسی از سرحد كرمانشاه.تخته قالی شاه عباس

اطالعات، س 2، ش 387، 30 آذر، ص3، قالی های 251306
شاه عباسی

تشکيل جلسه ای برای بررسی حمل غيرقانونی چهار تخته قالی عتيقة شاه عباسی 
متعلق به مقبرة شاه صفی.

اطالعات، س 3، ش 557، 27 مرداد، ص2، كشف 261307
نمايش مجسمة تاريخی از صنايع قديمی و تاريخی ايران در لندن.مجسمة تاريخی

اطالعات، س 3، ش 766، 25 ارديبهشت، ص2، 271308
دفينه

در تيمجان دفينه های بسياری در ساختمان های قديمی وجود دارد. افراد از اين 
سکه ها استفادة شخصی كرده اند.

اطالعات، س 3، ش 781، 14 خرداد، ص2، 281308
سرقت از نقوش صندوق چوبِی روی قبر محمدبن موسی ابن جعفر در تويسركان.راپورت تويسركان

اطالعات، س 5، ش 1245، 3 بهمن، ص2، كشف 291309
اشياء عتيقه و تاريخی

كشف آثار قديم شامل در چوبی كارشده، سه جلد مصحف و قالی و قاليچه هايی 
در امامزاده ای در فردوس و جلوگيری از حفاری قاچاق در تپه چين چه مربوط به 

عهد زرتشتيان.

301309
اطالعات، س 5، ش 1269، 9 اسفند، ص3، 

حفاری قاچاق در اطراف كرمانشاهان و فروش اشياء عتيقه به كليمی ها.راپورت كرمانشاهان؛ حفاری در هرسين

اطالعات، س 5، ش 1269، 9 اسفند، ص3، كشف 311309
قاچاق تعدادی سکة قديم و اشياء عتيقه از دو كليمی در راه طهران به همدان.مسکوک

اطالعات، س 5، ش 1269، 9 اسفند، ص3، زره 321309
كشف زره طالی سفيد طی حفاری در اطراف كرمانشاه و قاچاق آن به طهران.طال

اطالعات، س 6، ش 1310، 11 ارديبهشت، ص3، 331310
قاچاق عتيقه در كنگاور.كشف اشياء عتيقه

اطالعات، س 6، ش 1328، 2 خرداد، ص3، ضبط 341310
اشياء عتيقه

قاچاق 8 تکه عتيقه در كرمانشاه. از اشياء عکاسی شده و آن ها را مهمور كرده به 
مركز ارسال كرده اند.

اطالعات، س 6، ش 1450، 3 آبان، ص3، كشف 351310
سکه

از زمان تصويب قانون حفظ آثار ملی تاكنون در ساری مجوز حفاری داده نشده و 
فقط يك مورد حفاری قاچاق صورت گرفته است.
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اطالعات، س 9، ش 2261، 23 مرداد، ص3، 361313
حفاری سرداری در خلخال و كشف اشياء عتيقه.كشف اشياء نفيسه

اطالعات، س 9، ش 2484، 24 ارديبهشت، ص3، 371314
كشف اشياء زيرخاكی در تپة مسجدک در زابل طی حفاری چند گاودار.كشف اشياء عتيقه

كاوش های علمی
چکیدة خبرمنبعسالردیف

كوشش، س 4، ش 24، 21 اسفند، ص3، 11304
كشفيات در ايران

بر آن، حفريات هرتسفلد در  امنيت حاكم  ايران و  به  از سفر هرتسفلد  گزارشی 
سامره، جزيرة خارک )كشف سرداب های عيسوسيان(، كشف قلعة اردشير بابکان در 

نزديك فيروزآباد، به همراه توصيف اين قصر.

اطالعات، س 2، ش 265، 31 تير، ص2، كشف 21306
كشف دو نسخة خطی تاريخی به همت ادارة علمی.نسخ خطی

شفق سرخ، س 7، ش 976، 3 خرداد، ص2، 31307
گمانه زنی هرتسفلد در دشت مرغاب و به دست  آمدن معماری باشکوه.اكتشاف مهم تاريخی فارس

شفق سرخ، س 7، ش 982، 13 خرداد، ص2، 41307
موفقيت در كشف آثار تاريخی

و  پايه ستون ها  ظاهرشدن  و  مرغاب  مشهد  در  هرتسفلد  سطح االرضی  حفريات 
تقاضای هرتسفلد برای حمل احجار.

شفق سرخ، س 7، ش 990، 25 خرداد، ص2، 51307
كشف مجسمة سيروس كبير در حفريات هرتسفلد در مرغاب.كشف مجسمة سيروس كبير

اقدام، س 7، ش 531، 3 خرداد، ص3، كشفيات 61307
رجوع شود به خبر شمارة 3.تاريخی

اقدام، س 7، ش 552، 30 خرداد، ص2، كشف 71307
رجوع شود به خبر شمارة 5.عتيقه جات در ايران

اقدام، س 7، ش 574، 31 تير، ص3، آثار عتيقة 81307
ايران

كشف قصر و معبد در حفريات هرتسفلد و اثبات اينکه اين محوطه همان پاسارگاد 
قديم است.

اطالعات، س 4، ش 868، 2 مهر، ص1، كشف 91308
قديمی ترين ديوان سعدی

از  محمود  ابن  محمد  ابن  عبدالصمد  كتابت  به  سعدی  ديوان  قديم ترين  كشف 
خراسان.

اطالعات، س 6، ش 1315، 18 ارديبهشت، ص2، 101310
تهية مقدمات حفاری مستر ويلسن نمايندة موزه فيالدلفی در شمال شهر استرآباد.حفريات علمی

اطالعات، س 6، ش 1318، 21 ارديبهشت، ص3، 111310
ورود ويلسن به تخمان تپه در استرآباد برای شروع حفريات.حفريات علمی

اطالعات، س 6، ش1318، 21 ارديبهشت، ص3، 121310
برای تحقيقات شهر صددروازه

صدور مجوز برای حفاری اشميت و ورود آالت و ادوات حفاری به شهر صددروازه 
در دامغان.

اطالعات، س 6، ش 1325، 29 ارديبهشت، ص3، 131310
بازديد مستر ويلسن و رهبر )نمايندة معارف استرآباد( از محل حفاری.برای حفريات علمی

اطالعات، س 6، ش 1345، 29 خرداد، ص2، 141310
عزيمت مستر ويلسن به تورانك تپه ]تورنگ تپه[ و اشميت به شهر صددروازه.حفريات علمی

اطالعات، س 6، ش 1347، 31 خرداد، ص1، 151310
اكتشافات جديد در كيش

توصيف كامل دو قصر ساسانی يافت شده در شهر كيش به دست مستر ويتلين و 
ادامة عمليات در معبد بزرگ و توصيف الواح و مهرهای يافت شده در آن.

اطالعات، س 6، ش 1376، 7 مرداد، ص2، 161310
حفاری علمی

ادامة عمليات  تعطيلی موقت حفاری در استرآباد و فارس به دليل گرمی هوا و 
حفاری در تپه حصار.
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اطالعات، س 6، ش 1382، 16 مرداد، ص3، 171310
حفاری

كشف يك اسکلت انسانی با نيزه و كارد و چند ظرف مرمری و مسی از حفاری 
تپه حصار.

اطالعات، س 6، ش 1387، 21 مرداد، ص3، 181310
آثار تاريخی كشف شده از تپه حصار را متعلق به سه هزار سال قبل می دانند.كشف آثار تاريخی

اطالعات، س 6، ش 1391، 26 مرداد، ص3، 191310
كشفيات بيشتر در حفاری تپه حصار.راپورت دامغان

اطالعات، س 6، ش 1393، 28 مرداد، ص2، در 201310
حفريات شوش

توقف حفاری های دومکنم در شوش به دليل گرمی هوا، مقداری از اشياء به موزه 
ارسال شده و بقيه تقسيم نشده است.

اطالعات، س 6، ش 1393، 28 مرداد، ص2، در 211310
رجوع شود به خبر شمارة 16.دامغان و استرآباد

اطالعات، س 6، ش 1406، 13 شهريور، ص3، 221310
ورود و معرفی

ورود مسيو كنتنو برای حفاری در ژيان ]گيان[ نهاوند.

اطالعات، س 6، ش 1409، 17 شهريور، ص3، 231310
حفريات در شوش

عزيمت دومکنم به فرانسه و توقف حفاری به دليل گرمی هوا و تقسيم نشدن اشياء 
كشف شده.

اطالعات، س 6، ش 1409، 17 شهريور، ص3، 241310
آغاز حفاری در ژيان نهاوند در هفتة آتی.نمايندة موزه لوور

اطالعات، س 6، ش 1414، 22 شهريور، ص3، 251310
تقسيم اشياء عتيقة به دست آمده در حفاری تپه حصار.تقسيم اشياء

اطالعات، س 6، ش 1420، 30 شهريور، ص3، 261310
تهية مقدمات حفاری در تپه ژيان ]گيان[ نهاوند. حفريات علمی

اطالعات، س 6، ش 1426، 5 مهر، ص3، ارسال 271310
اشياء عتيقه

تقسيم اشياء كشف شده از حفاری استرآباد و تحويل سهمية ويلسن و قصد وی به 
ارسال آنها از ايران. دكتر اشميت هم كلکسيون آثار كشف شده را به وزارت معارف 

داده است.

اطالعات، س 6، ش 1432، 12 مهر، حفريات 281310
علمی

گزارش حفاری علمی در نقاط گوناگون: عزيمت گدار به نهاوند، مقدمات حفاری در 
قرية پزيان، حفاری اشميت و ويلسن در دامغان و استرآباد.

اطالعات، س 6، ش 1435، 15 مهر، ص3، 291310
تقاضای مسيو آرنة سوئدی برای حفاری در حوزة استرآباد.تقاضای حفريات

اطالعات، س 6، ش 1441، 22 مهر، ص3، 301310
حفريات علمی

عزيمت مسيو گدار )متخصص عتيقات( به زنجان برای تحقيقات علمی در هفتة 
آينده.

اطالعات، س 6، ش 1443، 26 مهر، ص2، حركت 311310
عزيمت مسيو گدار به سلطانيه.به زنجان

اطالعات، س 6، ش 1452، 5 آبان، ص3، سلطانية 321310
زنجان

بازگشت مسيو گدار از زنجان و تحقيق در باب قدمت گنبد سلطانيه و احتمال 
استفاده از محوطه در دوره های قبل  از اسالم و تعيين قدمت آن بر اساس خطوط 

ارمنی بدست آمده.

اطالعات، س 6، ش 1452، 5 آبان، ص3، حفريات 331310
ادامة حفريات دومکنم در شوش در ماه دسامبر.شوش

اطالعات، س 6، ش 1459، 13 آبان، ص2، كشف 341310
آثار تاريخی

كشف اشياء تاريخی در حفريات تورنگ تپه به همت اشميت و احتمال توقف عمليات 
به دليل نزديکی زمستان و ادامة حفاری ويلسن در تپه حصار و كنتنو در نهاوند.

اطالعات، س 6، ش 1463، 18 آبان، ص2، تقسيم 351310
اشياء

تقسيم اشياء كشف شده از دامغان و استرآباد و تحويل سهم ايران به موزه و احتمال 
تعطيلی هوا به دليل سردی هوا.
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اطالعات، س 6، ش 1464، 19 آبان، ص2، آثار 361310
تاريخی استرآباد

كشف اشياء تاريخی در تورنگ تپه به همت ويلسن، مربوط به چهار هزار سال قبل 
و اقوام سيت. خاتمة حفاری اشميت در تپه حصار و حمل و تقسيم اشياء كشف 

شده تا يك ماه ديگر.

اطالعات، س 6، ش 1464، 19 آبان، ص2، 371310
مراجعت كنتنو به پاريس و معرفی مسيو گيرشمان كه مشغول حفاری است.مراجت به پاريس

اطالعات، س 6، ش 1469، 25 آبان، ص2، 381310
عزيمت به امريکا

خاتمة كار ويلسن در تورنگ تپه و تقسيم اشياء كشف شده و عزيمت وی به امريکا، 
اشميت نيز پس از حمل اشياء كشف شده به مركز، به امريکا مراجعت می كند.

اطالعات، س 6، ش 1557، 16 اسفند، ص1، 391310
كشف آب جاری در قصر قديمی ايران

و  فيالميوزيوم  مشترک  حفاری  طی  م   637 تا   226 سال  ساسانی  قصر  كشف 
اكسفورد در كيش.

اطالعات، س 6، ش 1581، 22 فروردين، ص2، 401311
آثار تاريخی، رامهرمز-تل قلعه 

كشف آثار حجاری و عمارت قديمی نظير حجاری های شاهنشاهی هخامنشيان 
در تل قلعة رامهرمز بر اثر فرورفتن زمين و اعزام گدار از شوش به رامهرمز برای 

تحقيقات اثر تاريخی.

اطالعات، س 6، ش 1581، 22 فروردين، ص2، 411311
شروع به حفريات اشميت در تپه حصار 

اشميت مشغول عکس برداری و قالب گيری از اشياء تپه حصار است. ترتيب تقسيم 
اشياء به وزارت معارف داده شده.

اطالعات. س 6، ش 1614، 7 خرداد، ص1، 421311
پادشاه ايران

بررسی های مستر داويس قنسول انگليس در شيراز دربارة كتيبه ها و نوشته های 
منقور بر گوردخمة پرسپوليس.

اطالعات، س 6، ش 1617، 10 خرداد، ص2، 431311
حفريات علمی و نمايندگان معارف 

شروع مجدد حفاری های اشميت در تپه حصار با نظارت كاظمی و ادامة حفريات 
بصيری،  معارف  وزارت  نمايندگان  نظارت  با  آوه  و  ساوه  و  كرمانشاه  در  تجارتی 

شفيقی و راد.

اطالعات، س 7، ش 1640، 7 تير، ص2، حفريات 441311
علمی

نقشه و حدود عمليات  ارائة  نهاوند و درخواست  با حفاری گريشمن در  موافقت 
ميسيون علمی سوئدی در گرگان.

اطالعات، س 7، ش 1646، 18 تير، ص2، 451311
توسعة حفاری های تپه حصار به همت اشميت برای يافتن شهر صددروازه.اكتشاف شهر صددروازه 

اطالعات، س 7، ش 1646، 18 تير، ص2، 461311
حركت گريشمن از پاريس به ايران به قصد ادامة حفاری ها.ميسيون موزة لوور

اطالعات، س 7، ش 1662، 5 مرداد، ص2، 471311
حفريات علمی و شهر صددروازه 

تقويت احتمال كشف شهر صددروازه در تپه حصار با توجه به اشياء يافت شده و 
ادامة تعمير و مرمت آثار تاريخی پرسپوليس به همت هرتسفلد به سرماية مؤسسة 

امريکايی و تهية نقشه از عمارت.

اطالعات، س 7، ش 1662، 5 مرداد، ص2، 481311
رجوع شود به خبر شمارة 46.عزيمت به ايران

اطالعات، س 7، ش 1676، 22 مرداد، ص2، 491311
تهية مقدمات حفاری گريشمن در نهاوند.حفاری علمی

اطالعات، س 7، ش 1678، 24 مرداد، ص2، 501311
عزيمت به ايران

موافقت با حفاری هيئت علمی سوئدی به رياست آرته در شمال استرآباد و واليت 
خراسان.

اطالعات، س 7، ش 1683، 30 مرداد، ص2، 511311
عزيمت گدار و سپهبدی به قزوين برای بازديد و معاينة آثار.عزيمت به قزوين

اطالعات، س 7، ش 1688، 5 شهريور، ص2، 521311
توسعة حفاری اشميت در تپه حصار و گزارشی از اشياء مکشوفه.كشف آثار تاريخی دامغان

اطالعات، س 7، ش 1693، 10 شهريور، ص2، 531311
كشفيات جديد در تخت جمشيد 

در  معبدی  پايه های  و  تخت جمشيد  در  اول  اردشير  از  جديد  كتيبه ای  كشف 
حفاری های هرتسفلد.
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اطالعات، س 7، ش 1694، 12 شهريور، ص2، 541311
كشف اشياء زيرخاكی در حفاری های گريشمن در نهاوند.كشف اشياء زيرخاكی 

اطالعات، س 7، ش 1704، 23 شهريور، ص2، 551311
جريان داشتن حفاری های علمی در نهاوند و تپه حصار.جريان حفاری علمی نهاوند

اطالعات، س 7، ش 1710، 30 شهريور، ص3، 561311
عزيمت به دامغان

و سپس  تپه حصار  از حفاری  بازديد  برای  مازندران  به  و سپهبدی  عزيمت گدار 
حركت به سبزوار و شاهرود به قصد بازديد از قبر بايزيد بسطامی و دادن پيشنهاد 

جامع برای تعمير مقبره.

اطالعات، س 7، ش 1718، 7 مهر، ص1، 571311
اكتشاف بنای ساسانی )حمام و دو خانه بزرگ( در كيش.اكتشافات بنای ساسانی در خرابه های كيش

اطالعات، س 7، ش 1720، 11 مهر، ص2، 581311
تحقيقات علمی

ادامة تحقيقات علمی در شمال  برای  ايران  به  اوستن  اورل  احتمال عزيمت سر 
خليج فارس.

اطالعات، س 7، ش 1720، 11 مهر، ص3، 591311
حفريات در نهاوند

ادامة جريان عمليات حفاری در نهاوند و ضبط اشياء كشف شده با حضور نمايندة 
وزارت معارف.

اطالعات، س 7، ش 1724، 16 مهر، ص2، 601311
تصويب حفاری آرنه در استرآباد.عزيمت به ايران

اطالعات، س 7، ش 1726، 18 مهر، ص2، 611311
ميسيون علمی سوئدی

ابالغ تصويب نامة حفاری آرنه در شمال استرآباد به قصد به دست آوردن آثار تاريخی 
اقوام آرين و اقوام قبل از آنان.

اطالعات، س 7، ش 1730، 23 مهر، ص3، 621311
ادامة حفاری در نهاوند و ارسال صورت اشياء و ادامة حفاری در حصار.عمليات حفاری

اطالعات، س 7، ش 1731، 24 مهر، ص2، در 631311
دامغان

كشف اشياء جديد در تپه حصار مربوط به ساسانيان و كشف اسکلت 4 هزار سالة 
طفلی در خمره با يك دست قطع شده.

اطالعات، س 7، ش 1734، 27 مهر، ص1، 641311
كاوش های جديد در ايران

شروع كاوش در تورنگ تپه به همت ويلسن با مخارج مؤسسة امريکايی ويليم روش 
ترست. نتايج اوليه در تورنگ تپه مرتبط با كاوش های تپه حصار و آنو و طالش است. 

اطالعات، س 7، ش 1745، 10 آبان، ص2، ورود 651311
هيئت علميه

ورود هيئت آرنه و هيئت اعزامی مؤسسة ميوزيوم امريکا به ايران، برای حفاری در 
تخت ابوالنصر در فارس.

اطالعات، س 7، ش 1752، 18 آبان، ص2، 661311
ورود استين به ايران برای حفاری در تخت ابوالنصر در فارس.عزيمت به فارس

اطالعات، س 7، ش 1753، 19 آبان، ص2، 671311
تحويل اشياء

خاتمة حفاری گريشمن در نهاوند و ارسال اشياء به طهران به قصد تقسيم و عزيمت 
وی به سرپل ذهاب برای تحقيقات علمی.

اطالعات، س 7، ش 1753، 19 آبان، ص2، خاتمة 681311
عمليات حفاری

اتمام حفريات اشميت در تپه حصار و كشف نشدن شهر صددروازه و تنظيم مجموعة 
اشياء برای تقسيم.

اطالعات، س 7، ش 1756، 23 آبان، ص2، 691311
عزيمت استين به اصفهان و كرمان برای تحقيقات تاريخی.تحقيقات تاريخی

اطالعات، س 7، ش 1756، 23 آبان، ص2، 701311
عزيمت استين به دامغان برای بازديد از تپه حصار و مالقات با اشميت.عزيمت به دامغان

اطالعات، س 7، ش 1764، 2 آذر، ص2، عزيمت 711311
عزيمت استين به شيراز برای شروع عمليات حفاری.به شيراز

اطالعات، س 7، ش 1766، 5 آذر، ص2، كشف 721311
آثار تاريخی مهم پرسپوليس

كشف دو ستون حجاری شده و پلکان جديد از تخت جمشيد و ادامة عمليات مرمت 
بنا.

اطالعات، س 7، ش 1769، 9 آذر، ص2، اشياء 731311
توجه محافل امريکايی و اروپايی به اشياء حفاری اشميت در تپه حصار.دامغان
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اطالعات، س 7، ش 1785، 28 آذر، ص2، شروع 741311
شروع حفاری استين در شيراز و ارسال نمايندة وزارت معارف برای نظارت.به حفريات

اطالعات، س 7، ش 1820، 12 بهمن، ص2، 751311
ادامة جريان حفريات در شوش و شيراز.حفريات در شوش و شيراز

اطالعات، س 7، ش 1826، 19 بهمن، ص2، آثار 761311
خاكبرداری از پلکان بزرگ بدنة شرقی تاالر جلوس شاه و توصيف آن.مکشوفة تخت جمشيد

اطالعات، س 7، ش 1863، 14 فروردين، ص2، 771312
ادامة جريان عمليات حفاری در شوش و شيراز.اكتشاف آثار تاريخی

اطالعات، س 7، ش 1863، 14 فروردين، ص2، 781312
انتظار كاظمی )نمايندة وزارت معارف( برای شروع حفاری آرنه در استرآباد.حفريات علمی

اطالعات، س 7، ش 1867، 20 فروردين، ص2، 791312
عزيمت آرنه به استرآباد برای شروع حفاری.حفريات علمی

اطالعات، س 7، ش 1874، 28 فروردين، ص2، 801312
اتمام حفريات دومکنم در شوش و تحويل اشياء به موزه برای تقسيم.خاتمة حفريات شوش

اطالعات، س 7، ش 1875، 29 فروردين، ص2، 811312
ادامة حفاری در استخر )تخت جمشيد( و تهية گزارشی از آثار به همت گدار.آثار تاريخی تخت جمشيد

اطالعات، س 7، ش 1879، 3 ارديبهشت، ص2، 821312
توصيف پلکان تخت جمشيد و عکاسی و فيلم برداری از آن به همت برستد.تقسيم اشياء عتيقه

اطالعات، س 7، ش 1881، 5 ارديبهشت، ص2، 831312
تقاضای گريشمن برای حفاری در سرپل ذهاب. تقاضای حفاری علمی

اطالعات، س 7، ش 1881، 5 ارديبهشت، ص2، 841312
شروع حفاری آرنه در استرآباد.عمليات حفاری در استراباد

اطالعات، س 7، ش 1903، 2 خرداد، ص2، كشف 851312
كشف الواحی به خط ميخی در تخت جمشيد در حفاری های هرتسفلد.خطوط ميخی

اطالعات، س 7، ش 1903، 2 خرداد، ص2، 861312
تقسيم اشياء مکشوفه

تقسيم اشياء در حفاری تخت ابونصر با حضور رهنما )معاون وزارت معارف(، استين، 
عميدالملك )رئيس ادارة عتيقات و موزه( و چند نفر ديگر.

اطالعات، س 7، ش 1904، 3 خرداد، ص2، 871312
حفاری آرنه به دليل گرمی هوا در شرف اختتام است.حفاری علمی گرگان

اطالعات، س 7، ش 1906، 6 خرداد، ص1، 881312
كشفيات جديد در تخت جمشيد

توصيف عمليات حفاری و بخش های كشف شده در تخت جمشيد و سرمايه گذاری 
مؤسسة شرق شناسی شيکاگو در حفاری تخت جمشيد.

اطالعات، س 7، ش 1907، 8 خرداد، ص1، از 891312
توصيف پلکان كشف شده از تخت جمشيد.كشفيات جديد در تخت جمشيد

اطالعات، س 7، ش 1914، 15 خرداد، ص1، 901312
توصيف اكتشافات جديد در تخت جمشيد.تصويری از تخت جمشيد

اطالعات، س 7، ش 1917، 18 خرداد، ص1، يکی 911312
توصيف يکی از مجسمه های تازه كشف شده در تخت جمشيد.ديگر از آثار جديد در تخت جمشيد

اطالعات، س 8، ش 1929، 5 تير، ص5، حفاری 921312
تقاضای آرنه برای ادامة حفاری در استرآباد.علمی

اطالعات، س 8، ش 1943، 21 تير، ص2، كشف 931312
اشياء تاريخی

حمل اشياء كشف شده از حفاری استرآباد به مركز برای تقسيم و گمانه زنی در تپة 
ديگری در محل.
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اطالعات، س 8، ش 1945، 24تير، ص2، اشياء 941312
وصف كلی اشياء حفاری استرآباد و پيگيری خط مهاجرت آريايی ها.مکشوفة استراباد

اطالعات، س 8، ش 1951، 31 تير، ص2، اخبار 951312
تنظيم اشياء كشف شده از استرآباد برای تقسيم.داخله

اطالعات، س 8، ش 1964، 16 مرداد، ص2، 961312
ارسال سهم هيئت حفاری سوئدی از اشياء عتيقه به گمرک برای خروج از كشور.ارسال اشياء عتيقه

اطالعات، س 8، ش 1973، 26 مرداد، ص2، 971312
امکنة تاريخی

ضميمه كردن امکنة تاريخی به فهرست آثار ملی و كشف دو صندوق هريك حاوی 
دو لوح طاليی و نقره در تخت جمشيد كه مصطفوی به بانك شاهنشاهی سپرده 

است.

اطالعات، س 8، ش 1995، 21 شهريور، ص2، 981312
تهية مقدمات حفاری گريشمن در اسدآباد همدان. حفريات در اسدآباد

اطالعات، س 8، ش 2001، 28 شهريور، ص2، 991312
آغاز عمليات حفاری گريشمن در اسدآباد با نظارت نمايندة وزارت معارف )سپهدی(.شروع به حفريات

اطالعات، س 8، ش 2002، 30 شهريور، ص3، 1001312
شرح كامل اكتشافات اخير و ادوار استقرار در تپه حصار دامغان.ادوار تاريخی ايران، آثار تاريخی تپه حصار دامغان

اطالعات، س 8، ش 2010، 8 مهر، ص3، الواح 1011312
بحث در مورد نحوة ارسال الواح تخت جمشيد به طهران. طال و نقره 

اطالعات، س 8، ش 2019، 18 مهر، ص3، كشف 1021312
توصيف نقوش منقور بر پلکانی كه اخيراً در تخت جمشيد كشف شده است.آثار تاريخی

اطالعات، س 8، ش 2020، 19 مهر، ص3، اخبار 1031312
احتمال حفاری مسيو ايتن در شيراز و اشميت در اطالل ری.خصوصی حفريات علمی

اطالعات، س 8، ش 2034، 6 آبان، ص2، حفريات 1041312
علمی

انتقال حفاری گريشمن از اسدآباد به سيلك كاشان به دليل سردی هوا و شروع 
حفاری ايتن در تخت ابوالنصر شيراز.

اطالعات، س 8، ش2035، 7 آبان، ص2، 1051312
توصيف و ترجمة الواح مکشوفه از تخت جمشيد و تحويل آنها به موزة معارف .اكتشافات مهم تاريخی

اطالعات، س 8، ش 2039، 11 آبان، ص2، 1061312
ترجمة الواح مکشوفه در تخت جمشيد.خطوط ميخی لوحه های مکشوفة طال

اطالعات، س 8، ش 2046، 20 آبان، ص2، 1071312
تهية مقدمات حفاری گريشمن در كاشان و ايتن در شيراز. حفاری های علمی

اطالعات، س 8، ش 2070، 20 آذر، ص2، حفاری 1081312
خاتمة حفاری سراورل استين در پل ريگی كمال آباد.فيروزآباد

1091312
اطالعات، س 8، ش 2135، 12 اسفند، ص1، 

اكتشافات مهم تاريخی تفصيل الواح مکشوفة تخت 
جمشيد

انتشار رساله ای از انجمن آثار ملی در باب اهميت الواح در تخت جمشيد و توصيف 
و ترجمة آن.

اطالعات، س 8، ش 2137، 14 اسفند، ص1، 1101312
تصاويری از جعبة سنگی كه الواح تخت جمشيد در آن قرار داشتند.جعبة سنگی كه الواح در آن قرار داشتند

اطالعات، س 8، ش 2138، 15 اسفند، ص1، 1111312
تصاويری از الواح به دست آمده از تخت جمشيد.الواح تاريخی تخت جمشيد

1121312
اطالعات، س 8، ش 2139، 16 اسفند، ص1، 

يکی از سکه های طاليی كه به يادگار در زير اولين 
سنگ بنای تخت جمشيد قرار داشته اند

تصوير و توصيف يکی از سکه های طالئی كه به يادگار در زير اولين سنگ بنای 
تخت جمشيد قرار داشته است.
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اطالعات، س 8، ش 2170، 2 ارديبهشت، ص4، 1131313
تقسيم اشيای مکشوفه در شوش

و  حکمت  و  رئيس الوزرا  حضور  با  شوش  حفاری  در  شده  كشف  اشياء  تقسيم 
عميدالملك)رئيس ادارة عتيقات( و دومگنم و شرح جزئی از اشياء كشف شده.

اطالعات، س 8، ش 2170، 2 ارديبهشت، ص4، 1141313
جريان حفاری اشميت در اطالل ری.حفريات در اطالل ری

اطالعات، س 9، ش 2221، 5 تير، ص3، حفريات 1151313
ادامة حفاری در ری تا پنج سال.در اطالل ری

اطالعات، س 9، ش 2313، 22 مهر، ص3، برای 1161313
بازديد عده ای از رجال دولتی از آثار كشف شده از ری.معاينة اشياء مکشوفه

اطالعات، س 9، ش 2316، 25مهر، ص3، ورود 1171313
بازديد مستشرقين از آثار مستخرجه از ری.مستشرقين به تهران

اطالعات، س 9، ش 2317، 26مهر، ص1، حفاری 1181313
گزارش نتايج حفاری در ری.در اطالل ری

اطالعات، س 9، ش 2317، 26 مهر، ص1، 1191313
بازديد مستشرقين و نمايندگان جرايد از آثار مستخرجه از ری.تماشای حفريات ری

اطالعات، س 9، ش 2337، 21 آبان، ص3، 1201313
بازديد واالحضرت سوئد از حفاری های جاری در ری.حفاری ری

اطالعات، س 9، ش 2340، 24 آبان، ص3، مراسم 1211313
مراسم قرعه كشی اشياء كشف شده از ری.قرعه كشی اشياء مکشوفة ری

اطالعات، س 9، ش 2375، 5 دی، ص3، حفاری 1221313
گزارش دوره های استقراری در تپه سيلك كاشان در جريان حفاری های گريشمن.كاشان و كشف آثار مهم تاريخی

اطالعات، س 9، ش 2377، 11 دی، ص3، 1231313
تهية مقدمات حفاری دومکنم در شوش با نظارت سپهبدی.مقدمات حفاری

اطالعات، س 9، ش 2378، 12 دی، ص3، تقسيم 1241313
اشياء مکشوفه

تقسيم اشياء كشف شده از سيلك با حضور حجت )كفيل وزارت معارف(، فرهمندی 
)رئيس ادارة عتيقات(، گدار )مديركل عتيقات( و گريشمن.

اطالعات، س 9، ش2396، 4 بهمن، ص1، اشياء 1251313
اشياء كشف شده درحفاری های كاشان و اهميت اين آثار.مکشوفه درحفاری های كاشان

اطالعات، س 9، ش 2457، 20 فروردين، ص3، 1261314
تقسيم اشياء كشف شده در شوش.تقسيم اشياء مکشوفه در شوش

اطالعات، س 9، ش 2458، 21 فروردين، ص1، 1271314
مراسم تقسيم اشياء زيرخاكی

همکاری واندرمك و آنواال و بروتون و گزارش اشياء كشف شده در قسمت های قديم 
آكروپل شوش.

اطالعات، س 9، ش 2484، 24 ارديبهشت، ص3، 1281314
ورود اشميت به ری برای حفاری.هيئت علمی حفاری ری

اطالعات، س 9، ش 2495، 7 خرداد، ص3، 1291314
شروع حفاری اشميت در ری.حفاری علمی در ری

اطالعات، س 10، ش 2523، 10 تير، ص4، 1301314
شرح حفريات در شوش.حفريات در شوش

اطالعات، س 10، ش 2541، 31 تير، ص4، 1311314
ادامة عمليات حفاری در ری و كشف مسکوک و اشياء قديم. حفاری در ری

اطالعات، س 10، ش 2628، 12 آبان، ص4، 1321314
شروع حفريات گريشمن در شاهپور فارس و كازرون.حفريات علمی در فارس
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اطالعات، س 10، ش 2633، 18 آبان، ص4، 1331314
كشف اشياء عتيقه در حفاری گيرشمن در شاهپور فارس.حفريات علمی در فارس

اطالعات، س 10، ش 2637، 24 آبان، ص4، وقفة 1341314
وقفه در عمليات حفاری در ری به دليل سردی هوا.عمليات حفاری

اطالعات، س 10، ش 2644، 2 آذر، ص4، 1351314
پيشرفت عمليات حفاری در تپه های شاهپور فارس.پيشرفت عمليات حفاری

اطالعات، س 10، ش 2648، 6 آذر، ص4، كشف 1361314
كشف يك اتاق تاريخی و سر گاو حجاری شده در شاهپور فارس.يك اتاق تاريخی

اطالعات، س 10، ش 2679، 15 دی، ص4، 1371314
كشف قبضة شمشير تاريخی فوالدين در حفاری شاهپور فارس.كشف قبضة شمشير تاريخی

اطالعات، س 10، ش 2724، 9 اسفند، ص4، 1381314
خاتمة حفاری شاهپور فارس

وقفه در حفاری گيرشمن در شاهپور با نظارت تقی علی آبادی.

اطالعات، س 10، ش 2788، 28 ارديبهشت، 1391315
ص3، تحقيقات علمی

بررسی علمی استين به همراه بهمن كريمی )نمايندة وزارت معارف( در شيراز و 
هرسين و الشتر.

اطالعات، س 10، ش 2842، 22 تير، ص4، در 1401315
بازديد سياحان آلمانی از حفاری های ری و آثار تاريخی.اطالل ری

اطالعات، س 11، ش 3010، 13 دی، ص4، 1411315
شروع مجدد حفاری هيئت حفاری فرانسوی در شاهپور فارس.عمليات حفاری

اطالعات، س 11، ش 3033، 6 بهمن، ص3، 1421315
حفاری عده ای از متخصصان وزارت معارف در كازرون با نظارت جواد مجدزاد.حفاری های كازرون

اطالعات، س 11، ش 3097، 18 فروردين، ص1، 1431316
در خرابه های قصر خشايارشا

اين  حفاری  به  اشميت  اشتغال  و  تخت جمشيد  در  كشف شده  فضاهای  توصيف 
محوطه با نظارت حسين بصيری.

اطالعات، س 11، ش 3098، 19 فروردين، ص1، 1441316
توصيف فضاهای كشف شده و لوله كشی در تخت جمشيد و 30 هزار لوح كشف شده.تاالر صدستون و تاالر آينه

اطالعات، س 11، ش 3115، 6 ارديبهشت، ص4، 1451316
تعطيلی حفاری در شاهپور فارس به دليل گرمای هوا.تعطيلی حفاری در نيشابور

اطالعات، س 11، ش 3115، 6 ارديبهشت، ص4، 1461316
امکان حفاری هيئت فرانسوی در اطراف كاشان.در كاشان حفاری شروع می شود

اطالعات، س 1، ش 75 صبح، 17 تير، ص4، ورود 1471316
ورود ويلسون به ايران برای تحقيقات علمی.متخصص باستان شناس )ويلسون(

اطالعات، س 1، ش 144 صبح، 6 مهر، ص2، 1481316
هيئت حفاری

شروع به كار هيئت حفاری سی ارگ به همراه مشکوكی )بازرس فنی وزارت معارف( 
در اطراف كاشان.

اطالعات، س 1، ش 153 صبح، 18 مهر، ص1، 1491316
تصوير مجسمة كشف شده از حفاری شوش.مجسمة كوچك سفالی )تصوير(

اطالعات، س 1، ش 202 صبح، 21 آذر، ص2، 1501316
كشف يك بنای تاريخی و قديمی در ری

كشف بنای تاريخی و قديمی در ری در نتيجة حفاری هيئت باستان شناسی در 
كارخانة گليسيرين و تحويل بخشی از گچبری آن به موزة معارف.

اطالعات، س 12، ش 3340، 25 آذر، ص1، 1511316
تصوير ظرف به دست آمده از حفاری شوش.ظروف شوش
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مرمت و حفاظت
چکیدة خبرمنبعسالردیف

ايران، س 2، ش 310، 16 آبان، ص2، مقبرة 11297
نامناسب بودن مقبرة نادرشاه افشار و لزوم تعمير آن.نادرشاه )از مشهد نمرة 588 شب 13 ميزان(

ايران، س 3، ش 384، 28 بهمن، ص3، خسارات 21297
تلگراف قوام السلطنه والی ايالت خراسان، كه به وزارت داخله واصل شده.آستانة مقدسه

ايران، س 3، ش 441، 29 ارديبهشت، ص2، 31298
برای تعميرات باغ ناصری كرمان

به مناسبت لزوم تعمير باغ ناصری كرمان در جلسة 23 ثور هيئت وزرای عظام يك 
هزار و نهصد تومان تصويب نامه صادر كردند تا وزارت ماليه تأديه كند. 

ايران، س 3، ش 544، 5 آبان، ص1، تعمير 41298
تعمير تلگرافخانه برازجان كه يکی از كاروانسراهای شاه عباسی است.تلگرافخانه

ايران، س 4، ش659، 12 ارديبهشت 1299، 51299
ص3، نيشابور

برای تعمير  اعانه  تهيه و جمع آوری وجه  اوقاف در  ادارة  اديب بجنوردی مفتش 
مسجد جامع و بقعة امامزاده محمد محزون است.

ايران، س 4، ش 663،  19ارديبهشت، ص3، 61299
نيشابور

مسجد جامع نيشابور مخروبه شده و چندين سال است مرمت نشده. در زلزله شب 
دوم حمل خرابی آن زيادتر گرديد و معلوم نيست عوايد آن چه شده.

اختر مسعود، س 1، ش 31، ، ص4، قابل توجه 71299
دولت و ملت )ابنية سالطين صفويه(

از بقايای ابنية سالطين صفوی فقط در اصفهان آنچه به نظر دارای اهميت می رسد 
مسجد شاه، عالی قاپو، مدرسة چهارباغ و ميدان نقش جهان است، كه در شرف 

انهدام می باشد و هيچ كس درصدد تعمير و ترميم خرابی آن ها نيست.

كوشش، س 3، ش 27، 16حوت )اسفند(، ص2، 81303
تعمير مقبرة فردوسی

مجلس از دولت می خواهد مبلغ كافی برای تعمير مقبرة حکيم ابولقاسم فردوسی را 
در بودجة خود منظور و به مجلس پيشنهاد كند.

حبل المتين، س 33، ش 5، 26 بهمن، 91303
لزوم تعمير آثار باستانی اصفهان.صص16و17، تعميرات اصفهان

حبل المتين، س 33، ش 10، 20 فروردين، 101304
رجوع شود به خبر شمارة 8.ص23، تعمير مقبرة فردوسی

كوشش، س 3، ش 103، 1 آبان، ص3، حفاظت 111304
آثار عتيق

نظر به مقررات قانونی در حفاظت آثار قديمه و عتيقه جات كه بايد تحت نظر وزارت 
معارف و اوقاف اداره و محفوظ گردد.

كوشش، س 3، ش 109، 20 آبان، ص3، تعمير 121304
هزينة تعمير مسجد صفی از قديمی ترين مساجد رشت را جباراف تقبل كرده.مسجد صفی

كوشش، س 3، ش 109، 20 آبان، ص3، مسجد 131304
مسجد محمودخانی از مساجد قديم رشت رو به انهدام می رود.محمودخانی

كوشش، س 3، ش 110، 22 آبان، ص3، تعمير 141304
از طرف وزارت فوايد عامه دستور تعمير و مرمت عمارت دوشان تپه صادر شد.عمارت دوشان تپه

كوشش، س 3، ش 111، 25 آبان، ص4، انهدام 151304
مقبره

انهدام مقبرة پيربکران كه از مشايخ تصوف بوده. اين بنا در چهارفرسخی اصفهان 
بوده.

كوشش، س 4، ش 8، 5 بهمن، ص2، تعمير 161304
عمارت

با جديت  امور  متصديان  عامه،  فوايد  وزير  و  پهلوی  دربار  وزارت  تأكيد  برحسب 
مشغول تکميل تعمير عمارت های قصور سلطنتی اند.

171304
حبل المتين، س 33، ش 39، 9 آذر، ص2، 
استمداد انجمن آثار ملی برای بنای مقبرة 

فردوسی

قبر فردوسی به كلی ويران شده. به منظور ساخت مقبرة اين شاعر، انجمن آثار ملی 
اقدام به جمع آوری اعانه نموده است.

در بقعة شيخ صفی الدين عليه الرحمه عملياتی برای حفظ آثار نفيسه صورت گرفته كوشش، س 4، ش 43، 4 خرداد، ص3، از اردبيل181305
است.
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كوشش، س 4، ش 57، 10 تير، ص2، تقاضای 191305
اعتبارنامه

چون اشياء نفيسة مقبرة شيخ صفی رو به خرابی گذارده، وزارت معارف به هيئت 
دولت پيشنهاد حمل اشياء به مركز را داده.

ايالت آذربايجان اطالع می دهد از موقعی كه خلخالی به اردبيل وارد شده شروع به كوشش، س 5، ش 1، 16 دی، ص5، مرمت بقعه201305
مرمت بقعة مرحوم شيخ صفی كرده است.

كوشش، س 5، ش 8، 4 بهمن، ص3، حمل اشياء211305
خلخالی كه برای تعمير بقعة شيخ صفی الدين رفته بود، مقداری اشياء عتيقه از قبيل 
از خاک بيرون  ظروف، پرده های قلمکار و كتاب ترجمة تفسير طبری كه اخيراً 

آورده اند را به طهران آورد.

شفق سرخ، س 5، ش 502، 18 ارديبهشت، 221305
ص2، برای تعمير مقبرة نادرشاه

وزارت ماليه به وزارت داخله می نويسد چون قانون مصوبة 24 ذيقعدة 1333 راجع 
به تعمير مقبرة مرحوم نادرشاه افشار مدتی است اجرا نمی شود، تعميراتی كه در 
سنوات سابق در مقبره عمل آمده به واسطة ناتمام ماندن نزديك است به كلی از 

بين برود.

شفق سرخ، س 5، ش 589، 27 شهريور، ص2، 231305
راجع به بقعة شيخ صفی

چون وزارت ماليه درصدد برآمده بقعة شيخ صفی را تعمير و اشياء عتيقه آن را در 
حفاظت كامل دولت درآورد، مقرر داشته كميسيونی مركب از خلخالی و يك نفر 
ديگر از اعضا وزارت ماليه و نمايندگان وزارت فوائد عامه و وزارت معارف منعقد 

گردد.

شفق سرخ، س 5، ش 602، 15 مهر، ص2، راجع 241305
رجوع شود به خبر شمارة 23.به بقعه شيخ صفی

شفق سرخ، س 4، ش 605، 20 مهر، ص2، 251305
تعمير مقبرة نادرشاه

از طرف وزارت ماليه به ادارة ماليه خراسان دستور داده شد كه قرية دهشك موقوفة 
مقبرة نادرشاه را به مزايده گذارند.

شفق سرخ، س 4، ش 664، 16 دی، ص2، تعمير 261305
بقعه

و  كار كرده  به  است شروع  آمده چندی  بقعة شيخ صفی الدين  برای  خلخالی كه 
مقداری فرش برای رواق و ايوان بقعه تهيه كرده است.

طوفان، س 6، ش 115، 26 بهمن، ص 3، 271305
مهم ترين اشياء تاريخی

از مهم ترين آثار حمل شده به طهران توسط خلخالی يك تخته قاليچة شاه عباسی، 
مقداری زری های شاه عباسی گالبتون باف و زری صورتی شاه عباسی است.

طوفان، س 6، ش 4، 16 شهريور، ص 1، انجمن 281305
حفظ آثار تاريخی

حکيم الملك  محتشم السنه،  ذيل:  اشخاص  از  مركب  ملی  آثار  حفظ  انجمن 
ميرزاحسين خان عالء، نصيرالدوله، پروفسور هرتسفلد، آقاسيدعبدالرحيم خلخالی 
در قصر فرمانيه تحت رياست فيروزميرزا نايب رئيس تشکيل و راجع به كتيبه های 

ارسالی از همدان تبادل نظر شد.

طوفان، س 6، ش 17، 15 مهر، ص 1، راجع به 291305
رجوع شود به خبر شمارة 23.بقعة شيخ صفی 

در بين طرح های مزبور پيشنهادی است كه ساالر معتمد از محترمان محلی برای اقدام، س 5، ش 51، 16خرداد، ص2، مقبرة خيام301305
ساختمان مقبرة عمر خيام از سرماية شخصی خود تقديم كرده است.

ايالت خراسان شرحی به وزارت داخله اشعار داشته مبنی بر اينکه عمارت معروف به اقدام، س 5، ش 74، 14 تير، ص2، تعمير عمارت311305
كالت، كه از بناهای خيلی قديم است، رو به انهدام گذارده.

اقدام، س 5، ش 80، 27 تير، ص2، تقاضای 321305
تعمير ابنيه

ايالت كرمان شرحی به وزارت داخله از خرابی عمارات و ابنية حوزة ايالتی اشعار و 
تقاضا كرده است.

اطالعات، س 1، ش 8، 26 مرداد، ص1، بودجة 331305
آستانه رضوی

چون از تصميمات اعلی حضرت در اين مسافرت اصالح آستان رضوی بوده كه امور 
آن فوق العاده خراب است و عايدات آن حيف و ميل و در هر ماه كسر بودجه پيدا 

می شود. اعلی حضرت توليت آستان رضوی را شخصاً تحت نظر خود قرار داده اند.

اطالعات، س 1، ش 92، 10 آذر، ص2، برای 341305
تعمير پل

وزرات فوايد عامه به وزارت داخله اشعار داشته نظر به لزوم تعمير پل اهلل وردی خان 
واقع در اصفهان، آن پل را معاينه نمايند.
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اطالعات، س 1، ش 121، 15 دی، ص2، تعمير 351305
رئيس معارف اردبيل مشغول تعمير بقعة شيخ صفی الدين است.بقعة شيخ صفی الدين

شفق سرخ، س 6، ش 858، 19 آبان، ص3، 361306
از طرف ماموران و مهندسان طرق تعمير قلعة سالسل شوشتر شروع شده است.تعمير قلعة سالسل

شفق سرخ، س 6، ش 894، 13 دی، ص2، لزوم 371306
تعمير پل سی وسه پل

تعمير پل معروف به سی وسه چشمه شروع شده بود، ولی ناتمام مانده و از تعميرات 
آن خودداری شده است.

شفق سرخ، س 6، ش 898، 20 دی، ص2، 381306
تعميرات ناتمام

برای تعمير پل سی وسه چشمه سه هزار و پانصد تومان اعتبار به نمايندة فوايد عامه 
داده شده است.

 اقدام، س 6، ش 399، 27 آبان، ص2، تقاضای 391306
تعمير ابنيه

راجع به تعمير ابنيه های دولتی نظميه های واليات، راپرت نظمية شيراز را نيز ارسال 
و تقاضای اعتبار برای تعميرات آن نموده كه جلوگيری از خرابی در زمستان شود.

 اقدام، س 6، ش 441، 19 دی، ص2، لزوم 401306
تکميل تعمير سی وسه پل

برچيده شدن قسمتی از سنگ های پايه برای تعمير پايه و دهنه های پل تمام شده. 
تصور می رود اواسط اسفند و موقع سيالب خسارات مهمی به پل وارد شود.

 اقدام، س 6، ش 480، 9 اسفند، ص2، تعميرات 411306
مقبرة نادری

راجع به تعمير مقبرة نادرشاه افشار وزارت ماليه به وزارت داخله اشعار داشته كه 
3166 قران در بودجة 1305 بلدية مشهد و 16080 قران از بودجة هذه السنة بلدی 

برای تعميرات مقبرة نادری اختصاص يافته است.

اطالعات، س 1، ش 183، 17 فروردين، ص2، 421306
پل خرم آباد

حکومت خرم آباد اطالع می دهد كه پل خرم آباد، از بزرگ ترين بناهای قديم كه 
تقريباً 300 ذرع طول دارد، اخيراً محتاج به مرمت است و در صورتی كه اقدام نشود 

قريباً باعث خسارت كلی به اهالی و هم به دولت می شود.

اطالعات، س 1، ش 223، 3 خرداد، ص2، كمك 431306
به حفظ آثار ملی

و  طهران  قديم  آثار  حفظ  برای  ايران  ملی  آثار  به  عالقه مند  دوستان  از  جمعی 
محافظت و مرمت آنها تصميم گرفته اند كه اعانه از ارباب همت جمع آوری كنند و 
اين منظور در پرتو سعی و جديت جناب تيمورتاش وزير دربار پهلوی عملی شده 

است.

اطالعات، س 1، ش 250، 5 تير، مخارج تعميرات 441306
پيشنهاد وزارت ماليه راجع به پرداخت بقية مخارج تعمير ابنيه. ابنية سلطنتی

اطالعات، س2 ، ش 264، 29 تير، ص1، مجلس 451306
شورای ملی، تعمير مقبرة فردوسی

بيست هزار تومان برای ساختمان مقبرة حکيم ابوالقاسم فردوسی اختصاص يافته 
تا عالوه بر وجوه اعانه كه انجمن آثار ملی برای همين مقصود جمع آوری كرده با 

نظارت ادارة مباشرت مجلس به مصرف برسد.

اطالعات، س2، ش 242، 3 آبان، ص3، تعمير 461306
مسجد جامع قزوين

مسجد جامع قزوين كه قبل از ظهور اسالم آتشکده بوده و بعد مسجد شده اخيراً رو 
به خرابی گذاشته و در صورتی كه امسال تعمير نشود به كلی خراب و باعث خرابی 

منازل اطراف نيز خواهد شد.

اطالعات، س 2، ش 435، 30 بهمن، ص3، رفع 471306
تعطيل

مدرسة دارالفنون، كه چند روز بود به واسطة خراب شدن يکی از كالس ها و لزوم 
تعميرات تعطيل شده بود، امروز افتتاح شد.

اطالعات، س2، ش 442، 9 اسفند، ص2، تعمير 481306
مقبرة نادرشاه افشار

در نتيجة تصميم هيئت دولت برای تعمير مقبرة نادرشاه عايدات سال 1305 و 
1306 قرية دهشك )كه جزو موقوفات نادری است( صرف اين كار می شود.

 اقدام، س 7، ش 521، 23 ارديبهشت، ص2، 491307
بازديد و معاينة مقبره

تعمير بنای عمارت مقبرة فردوسی مورد توجه مقامات است و به اسرع وسايل به 
موقع اجرا گذارده شود.

 اقدام، س 7، ش 530، 2 خرداد، ص2، وضعيات 501307
صحی كاظمين

اشعار گرديده: با وجود آنکه  از بين النهرين واصل شده اطالعاً  مطابق راپرتی كه 
موقوفات كاظمين)ع( زياد و عايدات آن بيش از مخارج آن است، به آن رسيدگی 

نمی شود.

 اقدام، س 7، ش 532، 5 خرداد، ص2، تعميرات 511307
ابنيه و قصور

برای ايام اقامت اعليحضرت قصر صاحبقرانيه كه از قصور ييالقی سلطنتی است از 
طرف دولت عمارات آن تعمير شده.

 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(



هشتاد سال باستان شناسی ایران

72

 اقدام، س 7، ش 589، 22 مرداد، ص2، بنای 521307
عمارت )در تخت جمشيد جهت حفاظت آثار(

ادارة فوايد عامه و طرق يك دستگاه عمارت جديد در تخت جمشيد برای حفظ آثار 
احداث می كند.

 اقدام، س 7، ش 597، 4 شهريور، ص2، شروع 531307
به ساختمان و تعمير

ساختمان كالس های الزمه و تعميرات عمارت دارالفنون انجام و نقشة آن ها ترسيم 
و تکميل شده است.

 اقدام، س 7، ش 616، 27 شهريور، ص3، تعمير 541307
ساختمان پل

آقای وزير به ادارة طرق دستور تعمير پل طاق بستان و پل اميربهاء الدين ارجمند 
را داده است.

 اقدام، س 7، ش 618، 29 شهريور، ص3، تعمير 551307
پل

كارهای مقدماتی تعمير پل طاق بستان شروع و مخارج آن حدود 14 هزار تومان 
پيش بينی شده است.

اطالعات، س 3، ش 567، 7 شهريور، ص2، 561307
مسجد جامع قزوين

حکومت قزوين پيشنهاد كرده چون مسجد جامع محتاج تعمير است اجازه داده 
شود 30 هزار تومان به طور قرضی به مصرف و تعمير آن برسد.

اطالعات، س 4، ش 867، 1مهر، ص2، كتب 571308
نفيسة خطی ايران

مقرر شد كتاب های نفيس خطی ايرانی كه در موزه ها و دارالفنون های اروپا موجود 
و منحصر به فرد است برای قرار دادن در موزه جمع آوری شود.

اطالعات، س 4، ش 875، 10 مهر، ص3، حفظ 581308
توصيف نحوة حفاظت از آثار در كشورهای گونان. آثار عتيق

اطالعات، س 4، ش 876، 11 مهر، ص2، حفظ 591308
ادامة توصيف نحوة حفاظت از آثار در كشورهای گوناگون.آثار عتيق

ايران آزاد، س 10، ش 20، 27 شهريور، ص1، 601309
تحويل اشياء عتيقة ايران برای نمايشگاه صنعتی ايران به رئيس كمپانی.اخبار داخله، اشياء عتيقه

اطالعات، س 5، ش 1157، )؟( مهر، ساختمان و 611309
تعميرات در امامزاده داوود

كسانی كه برای زيارت امامزاده داوود بدان مکان مقدس رفته اند تصديق می كنند 
كه نه فقط به واسطة مراقبت نشدن خرابی هايی در زاوية مقدسه پيدا شده، بلکه 

زواری كه می روند به واسطة نبودن جا و مکان در مضيقه اند.

اطالعات، س 5، ش 1200، 9 آذر، حفظ بنای 621309
تاريخی

كاروانسرای شاه عباسی وسط قصبه واقع و براثر تعميرنشدن مقداری از آن خراب 
شده است.

اطالعات، س 5، ش 1277، 18 اسفند، 631309
جمع آوری اعانه برای مرمت مقبرة مستوفی

چون مقبرة حمداهلل مستوفی قزوينی، از علماي بزرگ و مورخان معروف، تعميراتی 
الزم دارد در اين چند روزه كمسيونی مركب از حکمران، رئيس عدليه، رئيس بلديه 

و ارباب برزو تشکيل شده.

اطالعات، س 6، ش 1306، 5 ارديبهشت، ص1، 641310
حفظ آثار اصفهان

بناهای تاريخی اصفهان محتاج تعمير و اصالحاتی است كه متضمن هزينة گزافی 
است و اگر دولت بخواهد به آنها دست بزند ناچار بايد نظريات ديگری اتخاذ كند.

651310
اطالعات، س 6، ش 1308، 7 ارديبهشت، ص1، 

برای تعمير ابنية اصفهان می توان عوارضی روی ترياک گذاشت.عوارض ترياک برای حفظ آثار اصفهان

اطالعات، س 6، ش 1315، 18 ارديبهشت، ص2، 661310
بررسی های وزارت معارف برای مرمت و اصالح تخت جمشيد و گزارش آن.حفظ آثار تاريخی

اطالعات، س 6، ش 1316، 19 ارديبهشت، ص2، 671310
عمارت چهل ستون اصفهان

ادارة ساخلوی باغ و عمارت چهل ستون را از نظر حفظ و حراست تخليه كرد و تحت 
نظر و مراقبت اداره بلديه اصفهان گذارده شد.

اطالعات، س 6، ش 1387، 21 مرداد، ص2، 681310
چهل ستون و عالی قاپو

برای حفظ و نگاهداری آثار تاريخی عمارت چهل ستون و عالی قاپو دستوراتی از 
مركز صادر شد.

اطالعات، س 6، ش 1393، 28 مرداد، ص2، 691310
مرمت آثار تاريخی

پيشنهادی برای مرمت آثار تاريخی اصفهان تقديم وزارت معارف و مورد تصويب 
واقع شده. برای تعميرات مقبرة خواجه نظام الملك و مسجد جامع اصفهان و آثار 
تاريخی پير بکران در سه فرسخی اصفهان سی هزارتومان اعتبار تصويب شده است.

اطالعات، س 6، ش 1429، 8 مهر، ص3، حفظ 701310
آثار تاريخی

به قرار اطالع چون در اصفهان عمارات و ابنية تاريخی زياد وجود دارد، بايد بلديه به 
حفظ ابنيه و عمارات تاريخی شهر اصفهان اقدام كند.
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اطالعات، س 6، ش 1438، 19 مهر، ص2، حفظ 711310
آثار تاريخی

احداث  حين  در  هخامنشی  شاهنشاه  داريوش  بانوی  استرمردخای  قبر  حفاظت 
خيابان در همدان.

اطالعات، س 6، ش 1443، 26 مهر، ص2، 721310
تقاضای اعتبار

برای تعمير اساسی و حفظ آثار تاريخی مهم از قبيل طاق بستان كرمانشاهان و آثار 
و عمارات تاريخی اصفهان و ساير آثار تاريخی در ناحية جنوب و غرب پيشنهادی 

تقديم وزارت معارف و تقاضای اعتبار كافی شده است.

اطالعات، س 6، ش 1614، 7 خرداد، ص2، در 731311
تخت جمشيد

از چندی به اين طرف يك ميسيون امريکايی با اجازة دولت و نظارت وزارت معارف 
در عمارت استخر و آثار تاريخی پرسپوليس مشغول تعميرات الزمه مطابق اصول 
فنی شده و پروفسور هرتسفلد مستشرق آلمانی در تعميرات مزبور نظارت فنی 

داشته است.

اطالعات، س 6، ش 1632، 9 آبان، ص2، مؤسسة 741311
علمی شيکاگو.

موافق اطالعات كه به دست آمده عمليات پروفسور هرتسفلد در تخت جمشيد برای 
مرمت عمارات تاريخی پرسپوليس مربوط به مؤسسه ای ست كه به نام مؤسسة 

علمی شرقی شيکاگو با سرماية قابلی در امريکا تشکيل گرديد.

اطالعات، س 7، ش 1682، 29 مرداد، ص2، 751311
حفظ ابنية تاريخی

مطابق فقرات 12 و 17 از مادة 29 نظام نامة قانون تشکيل بلديه های قانونی، حفظ 
ابنية تاريخی و قديمی نيز با مؤسسات بلدی است كه بايد مراقبت در نگهداری 

آنها بنمايند.

اطالعات، س 7، ش 1688، 5 شهريور، ص2، 761311
تهية راپورت )قزوين( 

گدار متخصص عتيقه جات به اتفاق سپهبدی برای معاينة آثار تاريخی شهر قزوين 
عزيمت نموده اند.

اطالعات، س 7، ش 1705، 24 شهريور، ص1، 771311
تعمير عتبات عاليات.

ادارة كل اوقاف برای تعمير اماكن مقدسه و شهرهای بغداد و كربال ده نفر را برای 
مراقبت در عمل تعميرات انتخاب كرده اند.

اطالعات، س 7، ش 1711، 31 شهريور، ص2، 781311
تعميرات مسجد سلطنتی سمنان

چون مسجد سلطانی سمنان از مساجد قديم و جزو آثار و بناهای قديم محسوب 
می شود و اخيراً طبق راپرت های واصله احتياج به تعميرات داشته، از طرف وزارت 

معارف اقدام به اين كار كرده.

اطالعات، س 7، ش 1717، 9 مهر، ص2، تعمير 791311
آثار تاريخی.

ادارة معارف و اوقاف اصفهان ضمن راپرتی راجع به وضعيت عمارت تاريخی مسجد 
شاه و عالی قاپو و چهل ستون خبر می دهد كه اين عمارات احتياج به تعميرات دارد.

اطالعات. س 7، ش 1721، 12 مهر، ص2، تعمير 801311
ابنية تاريخی اصفهان

اطالع يافته ايم موضوع تعمير ابنية تاريخی اصفهان مورد توجه قرار گرفته و حسب 
و  بناهای مهم  تعمير  به  زودتر  است هرچه  مقرر  اوقاف  و  معارف  وزارت  تصميم 

تاريخی اصفهان كه رو به خرابی گذارده اقدام شود.

اطالعات، س 7، ش 1726، 18 مهر، ص2، 811311
در محکمة قضايی فردی كه متهم به تخريب منارة كاشان بود تبرئه شد.تخريب آثار ملی 

اطالعات، س 7، ش 1730، 23 مهر، ص2، 821311
معاينة آثار تاريخی

به قرار اطالع مسيو گدار مدير موزه و عتيقات وارد اصفهان شده و مشغول معاينة 
بناهای تاريخی آنجاست كه مقدمات تعمير بناها مخصوصاً مسجد شاه اصفهان را 

فراهم سازد كه قبل از زمستان تعمير الزم انجام شود.

اطالعات، س 7، ش 1736، 30 مهر، ص2، 831311
تعميرات تاالر اشرف

چون تاالر اشرف رو به خرابی گذارده بود و بيم آن می رفت منهدم شود اخيراً مسيو 
گدار به اصفهان اعزام شده، مشغول تعمير و ترميم آن عمارت تاريخی است.

اطالعات، س 7، ش 1743، 8 آبان، ص2، تعمير 841311
بقعة شيخ ابوالحسن

از شاهرود اطالع می دهند كه تعمير بقعة شيخ ابوالحسن خرقانی چندی است مورد 
توجه حکمران محترم شاهرود قرار گرفته و به اين موضوع توجه مخصوصی كرده اند.

اطالعات، س 7، ش 1756، 23 آبان، ص2، تعمير 851311
آثار تاريخی اصفهان

تعميرات يك قسمت در تاالر اشرف از بناهای مهم صفويه شروع شده و هم چنين 
بنای مسجد شيخ لطف اهلل نيز معاينه و چون در بعضی نقاط آن تعميرات الزم است، 

مقدمات آن را دستور داده اند.

اطالعات، س 7، ش 1766، 5 آذر، ص3، عزيمت 861311
به اصفهان

مسجد  و  مسجدشاه  مرمت  و  تعمير  ساختمانی  عمليات  واصله  اطالع  قرار  به 
شيخ لطف اهلل و تاالر اشرف مطابق دستور فنی مسيو گدار شروع شده است.

 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(
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اطالعات، س 7، ش 1780، 22 آذر، ص2، حفظ 871311
آثار تاريخی

ميدان  اصالح  نقشة  اجرای  مقدمات  و  ساختمان  تعمير  مشغول  اصفهان  در 
نقش جهان اند. از طرف وزارت داخله دستور الزم به بلدية آنجا صادر شده است.

اطالعات، س 7، ش 1785، 28 آذر، ص2، مرمت 881311
آثار تاريخی

از اصفهان به وزارت معارف اطالع می دهند كه مسيو گدار به اتفاق ضياء همايون 
وارد و مشغول بازديد عمليات مرمت آثار تاريخی مسجدشاه و تاالر اشرف بوده. 
بعضی از قسمت های گنبد مسجد شيخ لطف اهلل كه شکست خورده بود كاماًل تعمير 

شده است.

اطالعات، س 7، ش 1796، 11 دی، ص2، مرمت 891311
آثار تاريخی

مطابق راپرت واصله از فارس تعمير و مرمت در تخت جمشيد با نظارت و جديت و 
مراقبت خاص مصطفوی نمايندة وزارت معارف جريان دارد.

اطالعات، س 7، ش 1809، 27 دی، ص2، تعمير 901311
و مرمت تخت جمشيد

تعمير و مرمت در تخت جمشيد جريان  از فارس عمليات  راپورت واصله  قرار  به 
دارد. پوشش سقف تاالر و تيراندازی آن خاتمه پذيرفته، قسمت عمدة خاک برداری 

پله های تاريخی تمام شده و در قسمت های مختلف به جديت ادامه دارد.

اطالعات، س 7، ش 1816، 6 بهمن، ص2، 911311
جريان عمليات تخت جمشيد

مطابق اطالع واصله نصب ستون های ايوان بزرگ تخت جمشيد هنوز تمام نشده. 
در شمال عمارت سه دروازه پلکان بزرگ به كلی از خاک خارج و سنگ های آن با 
جرثقيل در جاهای خود نصب شده. بعضی از سنگ های اين پلکان تاريخی از جای 

خود تکان خورده و ظاهراً براثر حريق و زمين لرزه نمايان شده است.

921311
اطالعات، س 7، ش 1843، 10 اسفند، ص1، يك 
نفر زن از اهل شيکاگو قصر خشايارشاه را به حال 

اصلی خود عودت می دهد

اكنون چندين نفر نمايندة مؤسسات امريکايی در اينجا هستند و تقاضای امتيازات 
هنگفتی می نمايند كه دولت ايران به اعطای آنها روی رضا نشان نمی دهد.

اطالعات، س 8، ش 1943، 21 تير، ص2، 931312
مراجعت از اصفهان

برای  اصفهان  به  معارف  وزارت  را  موزه  و  عتيقات  و متخصص  مدير  گدار  مسيو 
سركشی به امور تعميرات مسجدشاه و تاالر اشرف به اتفاق ضياء همايون فرستاده. 

اكنون بازگرديده و راپورت خود را اعالم داشته است.

اطالعات، س 8، ش 2000، 27 شهريور، ص3، 941312
اهميت تعمير مقبره خيام.قبر خيام

اطالعات، س 8، ش 2001، 28 شهريور، ص2، 951312
مراجعت به مركز

مسيو گدار، رئيس ادارة عتيقات كه روز جمعه برای سركشی به تعمير ابنية تاريخی 
اصفهان به اتفاق ضياء همايون به اصفهان عزيمت نموده بود، شب گذشته مراجعت 

كرده و به قرار مسموع تعميرات مسجدشاه اصفهان جريان دارد.

اطالعات، س 8، ش 2001، 28 شهريور، ص2، 961312
ساختمان ميدان

تعمير و اصالح ميدان نقش جهان اصفهان جريان دارد و حوض وسط ميدان ساخته 
شده و اينك مشغول حجاری سنگ های اطراف ميدان اند.

اطالعات، س 8، ش 2062، 9 آذر، ص2، مرمت 971312
راپورت مخارج مرمت مقبرة سعدی و حافظ و فراهم آوردن وسايل آن. مقبرة سعدی و حافظ

اطالعات، س 8، ش 2091، 14 دی، ص2، تعمير 981312
مقابر

ارسال اسناد خرج تعمير مقبرة حضرت الرئيس ابوعلی سينا و باباطاهر عريان در 
همدان به مركز.

991312
اطالعات، س 8، ش 2094، 21 دی، ص1، دعوت 

انجمن آثار ملي براي تکميل ساختمان آرامگاه 
فردوسي در طوس و تجليل جشن هزار سالة او

دعوت انجمن آثار ملي ايران از مردم برای خريد بليط های بخت آزمايی فردوسی كه 
خرج آرامگاه او خواهد شد.

اطالعات، س 8، ش 2110، 11 بهمن، ص1، 1001312
درخواست صادق نراقی از انجمن آثار ملی برای توجه به مقبرة ابوعلی سينا.مقبرة ابوعلی سينا

اطالعات، س 8، ش 2120، 23 بهمن، ص1، 1011312
آرامگاه فردوسی، مقبرة سعدی

درخواست جهانگير آموزگار از انجمن آثار ملی برای توجه به مقبرة سعدی و ساير 
شعرا. 

اطالعات، س 8، ش 2155، 15فروردين، ص3، 1021313
هدايا برای تکميل آرامگاه فردوسی

هدايايی از طرف مؤسساتی كه اسم آنها برده می شود برای تکميل آرامگاه فردوسی 
به انجمن آثار ملی واصل گرديده است. 
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اطالعات، س 8، ش 2170، 2 ارديبهشت، ص4، 1031313
تعميرات تخت جمشيد

در تخت جمشيد عمليات مرمت خرابه های آثار آنجا در جريان است و اكنون مشغول 
خاكبرداری قسمت شمالی آن اند.

اطالعات، س 9، ش 2238، 26 تير، ص2، تعمير 1041313
پل های تاريخی اصفهان

چون پله های خواجو و سی وسه چشمة اصفهان احتياج به تعمير داشته لذا حکمران 
اصفهان دستور الزم به بلديه آنجا داده كه اقدام فوری كنند و مشغول اقدام شده اند.

اطالعات، س 9، ش 2241، 30 تير، ص3، تعمير 1051313
طاق بستان

چندی است حکومت در صدد تنظيف و تعمير طاق بستان افتاده و نقشة آن محل 
را برداشته به مركز فرستاده و عمارت مسکون هم كه سابقاً خراب شده بود در حال 

مرمت است.

اطالعات، س 9، ش 2284، 19 شهريور، ص2، 1061313
اقدامات الزم برای تنظيمات مساجد و مبانی تاريخی شهر قزوين.حفظ مبانی تاريخی

اطالعات، س 9، ش 2287، 22 شهريور، ص3، 1071313
تعمير پل خواجو و سی وسه چشمه ادامه دارد و هنوز تمام نشده است.تعمير پل خواجه

اطالعات، س 9، ش2318، 28 مهر، ص3، آرامگاه 1081313
جديد خيام

اخيراً وزرات معارف در صدد تعمير و اصالح آرامگاه حکيم عمر خيام برآمده كه تا 
چندي قبل وضعيت خوبي نداشت و از محل وجوه اوقافي تعميرات ضروري آرامگاه 

امامزاده محمد محروق را به پايان رسانيده است.

اطالعات، س 9، ش 2327، 8 آبان، ص3، 1091313
تعميرات ابنية تاريخی

از طرف ادارة معارف اقدام به تعمير گنبد مسجد شيخ لطف اهلل شده و چند روز است 
كه اطراف گنبد را چوب بست كرده اند.

اطالعات، س 9، ش 2337، 21 آبان، ص3، 1101313
تعمير بناهای تاريخی اصفهان

رئيس ادارة عتيقات بر حسب دستور معارف و اوقاف برای برآورد تعميرات و مخارج 
ضروری ابنية تاريخی و مساجد به اصفهان وارد شده است.

اطالعات، س 9، ش 2344، 29 آبان، ص3، 1111313
تعمير پل سی وسه چشمة اصفهان

به قرار اطالع چند چشمه از طاق های پل سی وسه چشمة اصفهان را برچيده و به 
دستور بلديه مشغول ساختمان آن اند. قباًل عبور و مرور از اين پل به كلی مقطوع 

شده بود.

اطالعات، س 9، ش 2379، 13 دی، ص1، طاق 1121313
بستان پس از تعمير

به طوری كه ديروز اطالع داديم در سال جاری وزارت معارف از محل اوقاف مبلغی 
برای تعميرات طاق بستان، در هفت فرسخی كرمانشاهان، تخصيص داده و تعميرات 

انجام شده است.

اطالعات، س 9، ش 2433، 18 اسفند، ص3، 1131313
تعمير آثار تاريخی

برحسب دستور وزارت معارف ديروز در مجلسی مركب از رؤساء معارف شهر راجع 
به تعميرات بروج تاريخی مراغه مذاكرات به عمل آمد.

اطالعات، س 9، ش 2449، 10 فروردين، ص3، 1141314
ترميم ابنية آثار ملی

اخيراً وزارت جليلة ماليه در مورد مساعدت با نمايندگان ادارة عتيقات برای حفظ 
و نگاهداری و تعمير و ترميم ابنيه ای كه از آثار ملی شناخته شده، اعتبار صادر 

شده است.

اطالعات، س 9، ش 2482، 22 ارديبهشت، ص3، 1151314
تعمير مدرسة مريم بيگم

به قرار اطالع واصله از اصفهان مدرسة مريم بيگم واقع در محلة خواجو، از آثار مهم 
تاريخی اصفهان، در حال مرمت است.

اطالعات، س 9، ش 2486، 27 ارديبهشت، ص3، 1161314
تعميرات مقبرة شيخ صفی الدين

مسيو گدار و دو نفر مأمور وزارت معارف برای تعمير بقعة شيخ صفی شروع به كار 
كرده اند.

اطالعات، س 9، ش2488، 29 ارديبهشت، ص3، 1171314
رئيس معارف از آستارا مراجعت كرده، مشغول تعمير بقعة شيخ صفی و دبستان هاست.تعميرات بقعة شيخ صفی الدين

اطالعات، س 9، ش 2497، 10 خرداد، ص4، 1181314
تعميرات بقعة شيخ صفی

تعمير بقعة شيخ صفی الدين كه اعتبار آن اخيراً از مركز رسيده و مسيو گدار نيز از 
طهران اعزام شده و پس از تهية نقشه و آموزش های الزم به مركز مراجعت می كند.

اطالعات، س 9، ش 2500، 13 خرداد، ص3، 1191314
تعمير مسجد جامع اصفهان

تعمير  به  معارف  رياست  به دستور  است  اصفهان چندی  از  واصله  راپورت  طبق 
مسجد جامع اقدام شده كه زير نظر مصطفوی ادامه دارد. در نتيجة رسيدگی معلوم 

شده كه قسمت هايی از پشت بام های مسجد تعمير فوری الزم دارد.

 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(



هشتاد سال باستان شناسی ایران

76

اطالعات، س 10، ش 2534، 23 تير، ص4، 1201314
مرمت و حفاظت آثار تاريخی

به قرار اطالع تعمير و مرمت طاق بستان كه از چندی قبل شروع شده بود تمام 
و به قصد حفاظت اطراف آن را نرده گذارده و چند نفر پاسبان هم تعيين و مأمور 

حفاظت آن كرده اند.

اطالعات، س 10، ش 2537، 26 تير، ص4، 1211314
وزير معارف وارد اردبيل شده به تعميرات بقعة مرحوم شيخ صفی سركشی كردند.تعميرات بقعة شيخ صفی

اطالعات، س 10، ش 2548، 8 مرداد، ص4، 1221314
بنايی بقعة شيخ صفی با جديت رئيس معارف قريب به خاتمه است.تعمير بقعة شيخ صفی

اطالعات، س 10، ش 2553، 15 مرداد، ص4، 1231314
تعمير بقعة شيخ صفی

يك معمار به اتفاق دو كاشی كار برای كاشی كاری بقعة شيخ صفی وارد شدند. پس 
از بازديد قرار شده مقداری كاشی از تبريز تهيه و ارسال و دو هزار آجر كاشی هم 
از اصفهان حمل شود. ضمناً برای پيشرفت كار هشت كاشی كار از اصفهان حركت 

كرده اند.

اطالعات، س 10، ش 2554، 16 مرداد، ص4، 1241314
وزارت معارف دستور به تعمير و ترميم مقبرة شيخ صفی الدين در اردبيل داده است.تعمير بقعه شيخ صفی

اطالعات، س 10، ش 2564، 28 مرداد، ص4، 1251314
تعمير مدرسة سلطانی و مسجد جامع

از اصفهان خبر می دهند قسمت های عمدة تعمير مدرسة سلطانی كه از چندی قبل 
تحت نظر نمايندة وزارت معارف شروع شده بود خاتمه يافته و اينك مشغول تعمير 

سقف گنبد و مناره ها هستند كه قريباً خاتمه می يابد.

اطالعات، س 10، ش 2571، 5 شهريور، ص8، 1261314
كاشی كاری بقعة شيخ صفی

كاشی كاری های  مرمت  برای  كاشی  با 3000  معمار  يك  اتفاق  به  كاشی كار   19
بقعة شيخ صفی وارد و مشغول كار شده اند. از قرار با عدة فعلی ظرف دو ماه خاتمه 

می يابد.

اطالعات، س 10، ش 2586، 23 شهريور، ص4، 1271314
ترميم آرامگاه فردوسی

از مشهد اطالع می دهند برای مشاهدة نواقص آرامگاه و كاشی كردن ديوار و سقف 
آن ذوقی رئيس معارف به محل آرامگاه رفته و برای روغن زدن درها و ساختمان 

چند پل در مسير دستور داده است.

اطالعات، س 10، ش 2589، 26 شهريور، ص4، 1281314
تعمير مسجد شيخ لطف اهلل

با اعتبار كافی كه وزارت معارف برای تعمير و ترميم مسجد شيخ لطف اهلل تعيين 
كرده به تعمير و كاشی كاری آن مبادرت شده است.

اطالعات، س 10، ش 2591، 29 شهريور، ص4، 1291314
حفاظت پل ها

چون عبور و مرور اتومبيل های باری سنگين مخصوصاً اتومبيل های سه تنی از روی 
پل های تاريخی سی وسه چشمه و خواجوی اصفهان موجب خرابی می شود ادارات 

مربوطه دستور داده اند از عبور آنها جلوگيری شود.

اطالعات، س 10، ش 2595، 2 مهر، ص2، حفظ 1301314
آثار تاريخی

وزارت داخله برای محافظت پل های سی وسه پل و خواجوی اصفهان به حکومت 
اصفهان دستور داده است.

اطالعات، س 10، ش 2609، 19 مهر، ص4، 1311314
تعمير بقعة شيخ صفی

از تبريز خبر می دهند تعمير بقعة شيخ صفی الدين چه از حيث بنايی چه از نظر 
تعمير و مرمت كاشی ها به دست استادان كاشی كار اصفهان كه برای اين منظور به 

تبريز احضار شده اند، با جديت ادامه دارد.

اطالعات، س 10، ش 2611، 21 مهر، ص4، 1321314
تعميرات مسجدشاه

از اصفهان اطالع می دهند تعمير مسجدشاه ادامه دارد و برج چپ آن تمام شده 
و نيز نصب سنگ های جلوخان قريب اتمام است و قريباً شروع به تعمير گلدسته 

مسجد خواهند كرد.

اطالعات، س 10، ش 2611، 21 مهر، ص4، 1331314
تکميل تعمير آرامگاه فردوسی

تعمير آرامگاه فردوسی كه از چندی قبل ادارة معارف و اوقاف خراسان شروع كرده 
بود به كلی خاتمه يافته و حياط داخلی آن آجرفرش شده وشن ريزی باغچه قريب 

به اتمام است.

اطالعات، س 10، ش 2619، 30 مهر، ص1، 1341314
آرامگاه حافظ و سعدی

رئيس الوزراء نظر به عالقه و توجه به آثار و ابنية تاريخی ديروز پس از بازديد آرامگاه 
حافظ و سعدی دستوراتی برای تعمير و مرمت اين ابنيه و ا صالح نقشة آرامگاه 

حافظ و امتداد خيابان زند دادند.
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اطالعات، س 10، ش 2623، 6 آبان، ص4، 1351314
تکميل تعميرات آرامگاه فردوسی

تعميرات ادارة معارف خراسان در آرامگاه فردوسی كاماًل خاتمه يافته و در اين مدت 
كم پل سازی و شن ريزی و بندكشی سنگ ها و آجرفرش حياط داخلی آرامگاه و 
رنگ آميزی درها و ساير قسمت های مربوط به نظافت و پاكيزگی كاماًل انجام يافته 

است.

اطالعات، س 10، ش 2625، 8 آبان، ص4، 1361314
تعميرات بقعة شيخ صفی الدين

متخصصان  نظر  تحت  كه  است  آن  كاشی كاری  بقعه  اين  تعميرات  مهم ترين 
نقشه های آن طرح و اجرا شده است.

اطالعات، س 10، ش 2633، 18 آبان، ص4، 1371314
تعمير ديوارهای اطراف چهل ستون

ادامة تعمير ديوارهای اطراف چهل ستون، تعمير پل خواجو شروع شده و حکمران 
اغلب شخصاً سركشی می كند.

اطالعات، س 10، ش 2635، 20 آبان، ص4، 1381314
تعمير پل دزفول

چون پل دزفول اخيراً احتياج به مرمت پيدا كرده بود به قرار اطالع واصله چند روز 
است كه تعمير آن شروع و عبور و مرور موقتاً ممنوع شده است تا كاماًل تعمير و 

اصالح شود.

اطالعات، س 10، ش 2642، 29 آبان، ص4، 1391314
تعمير بارگاه شاه رضا

چون بارگاه امامزاده شاه رضا، نزديك شهر اصفهان، زيارتگاه مهمی است احتياج به 
تعمير داشته و مخصوصاً گنبد، صحن ها و اتاق های آن رو به خرابی گذارده بود، لذا 

چندی قبل حکمران و رياست معارف ايالتی اصفهان از آن بازديد كردند.

اطالعات، س 10، ش 2657، 17 آذر، ص4، 1401314
تعمير بنای تاريخی

نظر به اينکه مدرسة خان احتياج به تعميراتی پيدا كرده، از لحاظ احيای آثار ملی، 
تصميم گرفته شده و ادارة معارف شيراز برای بازديد و برآورد مخارج تعمير آن اقدام 

كرد تا در صورت موافقت شروع به تعمير آن كنند.

اطالعات، س 10، ش 2657، 17 آذر، ص4، 1411314
تعمير منارة مسجد الغ بيگ

از سمرقند خبر می دهند چون منارة مسجد الغ بيگ در شرف انهدام بود اقدامات 
الزم برای مرمت آن به عمل آمد و به عالوه 125 متر مربع كاشی كاری های قديم كه 

ريخته بود، مجدداً ساخته شده.

اطالعات، س 10، ش 2676، 11 دی، ص4، 1421314
تعمير ابنية تاريخی اصفهان

تعمير ابنية تاريخی به سرپرستی معارف پيشرفت دارد. تعمير مدرسة سلطانی در 
شرف اتمام است. عده ای همه روزه در مسجد شيخ لطف اهلل مشغول تهيه و نصب 

كاشی اند و تاكنون دو ترک از 16 ترک تمام شده است.

اطالعات، س 10، ش 2678، 14 دی، ص4، 1431314
صورت ابنيه و امکنة تاريخی

به فهرست آثار ملی ضميمه شده و در شمار آثار  20 قطعه ابنيه و امکنه اخيراً 
تاريخی محسوب و ثبت شده و از اين به بعد ادارات مربوط برای حفاظت آنها اقدام 

می كنند.

اطالعات، س 10، ش 2689، 27 دی، ص4، 1441314
تعمير ابنية تاريخی

تعمير و ترميم ابنية تاريخی اصفهان كه در آغاز سال جاری به دستور ادارة معارف 
شروع شده ادامه و پيشرفت دارد و طبق اطالع واصله تعمير مدرسة چهارباغ در 

شرف اتمام است و فعاًل مشغول نصب كاشی های كتيبة اطراف گنبدند.

اطالعات، س 10، ش 2698، 7 بهمن، ص4، 1451314
تعمير هفت تن و مسجد وكيل

تعميرات مسجد وكيل كه معارف ايالتی شروع كرده بود خاتمه پذيرفته و تعمير 
هفت تن نيز در شرف اختتام است.

اطالعات، س 10، ش 2724، 9 اسفند، ص4، 1461314
اقدام برای تعمير پل زال

پل زال، از پل های مهم قديم در 54 كيلومتری دزفول به طرف خرم آباد، موقع 
احداث راه خرم آباد دزفول تعمير شده بود، ولی اخيراً براثر بارندگی های شديد و 

جريان سيل خرابی پيدا كرده، لذا اقدامات فوری برای تعمير آن به عمل آمد.

اطالعات، س 10، ش 2747، 13 فروردين، ص4، 1471315
تعمير مسجد شيخ لطف اهلل

از اصفهان اطالع می دهند چند روز است ساختمان و تعمير مسجد شيخ لطف اهلل 
شروع شده و با سرعت پيشرفت می كند.

اطالعات، س 10، ش 2761، 31 فروردين، ص3، 1481315
تعمير سردرب مسجدشاه

ادارة  دستور  به  صفويه  زمان  بنای  مسجدشاه  سردر  كاشی كاری  تعمير  عنقريب 
معارف و اوقاف شروع می شود.

اطالعات، س 10، ش 2790، 31 ارديبهشت، 1491315
ص4، سركشی به ابنية تاريخی

گدار مدير كل عتيقات برای سركشی و ترميم ابنية تاريخی و مسجد جامع وارد 
اصفهان شد.
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1501315
اطالعات، س 10، ش 2798، 8 خرداد، ص4، 

انتقال اشياء نفيس مشهد اردهال به موزة آستانة 
قم

ادارة  نمايندة  و  ماليه  نمايندة  و  راد مدير موزه  اتفاق  به  ديروز احمدی حکمران 
شهربانی برای بازديد اشياء نفيسة مشهد اردهال رفته بودند.

اطالعات، س 10، ش 2856، 5 مرداد، ص3، 1511315
تعميرات بقعة شيخ صفی

از وزارت معارف چند كاشی كار اصفهانی برای تعمير بقعة شيخ صفی الدين فرستاده 
بودند. قسمت شکست رواق را كاشی كارها ساخته اند.

اطالعات، س 10، ش 2867، 17 مرداد، ص4، 1521315
حفظ اشياء نفيسه

به طوری كه اطالع داده بوديم وزارت معارف اقدام به حفظ اشياء تاريخی و نفيس 
كرده و بر اثر دستور اخيراً رئيس موزة آستانة قم برای جمع آوری اشياء تاريخی و 

نفيس از اطراف حوزة قم و انتقال آنها به موزة آستانه اقداماتی شده است.

اطالعات، س 10، ش 2874، 24 مرداد، ص4، 1531315
شروع به ساختمان آرامگاه حافظ

نظر به اينکه مقرر شده ترميمات و تعميرات در مقبرة حافظ عليه الرحمه به عمل 
آيد و چندی عمليات حجاری ادامه داشته، مرمت آن به پايان رسيده است.

اطالعات، س 10، ش 2949، 7 آبان، ص3، 1541315
تعميرات بقعه شيخ صفی الدين

تعميرات كاشی كاری نمای رواق بقعة شيخ صفی الدين خاتمه يافته و قريباً شروع به 
تعمير كاشی كاری سردر بقعه خواهند كرد.

اطالعات، س 10، ش 2965، 24 آبان، ص4، 1551315
تعميرات بقعة خواجو پيشرفت قابل توجهی كرده و عنقريب خاتمه خواهد پذيرفت.پيشرفت تعمير بقعة خواجو

اطالعات، س 11، ش 3000، 3 دی، ص4، 1561315
ساختمان مقبرة كرخی

مقبرة مسجد جامع نيشاپور كه در زير ديوار شمالی آن قرار دارد دستخوش خرابی 
و انهدام شده است.

اطالعات، س 11، ش 3004، 7 دی، ص4، تعمير 1571315
مقابر قديمه

اخيراً ادارة معارف اقداماتی برای تعمير سه مقبره از ابنية تاريخی شهر قم به عمل 
آورده.

اطالعات، س 11، ش 3048، 21 بهمن، ص3، 1581315
برای ساختمان بارگاه حافظ

برای ساختمان بارگاه حافظ و تهيه مصالح دستور خريداری مقداری تيرهای آهنی 
از خارجه داده شده بود. اينك تيرهای و ساير اشياء به بوشهر وارد شده و درصدد 

حمل آن به شيرازند.

اطالعات، س 11، ش 3049، 22 بهمن، ص4، 1591315
تعمير رباط شاه عباسی

سال گذشته ادارة معارف و اوقاف خراسان اقداماتی برای تعمير بقعه و باغ قدمگاه 
اقدام كرده بود، ولی در ساختمان رباط معروف به شاه عباسی تعميراتی نکردند.

اطالعات، س 11، ش 3049، 22 بهمن، ص4، 1601315
تسطيح خيابان پهلوی و راه مقبرة خيام

در خيابان جديدی كه به نام خيابان پهلوی دائر گرديده و طول آن بالغ بر 12 
كيلومتر است عمليات تسطيح و شن ريزی شروع شده. اين خيابان از شرق به مقبرة 

خيام می رسد و از غرب از ميان باغات خارج شهر عبور می كند.

اطالعات، س 11، ش 3070، 15 اسفند، ص4، 1611315
ساختمان بارگاه حافظ

ساختمان بارگاه حافظ پيشرفت شايانی كرده و ساختمان سردر باشکوه آن به كلی 
خاتمه يافته. ستون های سنگی داخلی آن نيز برپا شده است.

اطالعات، س 11، ش 3154، 16 خرداد، ص4، 1621316
مقدمات تعمير بدنة سد استخر طاق بستان را ادارة معارف فراهم كرده است.تعمير آثار تاريخی

اطالعات، س 12، ش 3194، 25 تير، ص4، 1631316
تعمير مدرسة سلطنتی

برای كاشی های ازبين رفتة مدرسة سلطانی كاشان ادارة معارف يك نفر كاشی پز 
از نطنز خواسته و با او قرارداد بسته كه آنچه كاشی الزم باشد با نقشه ای كه ادارة 
معارف می دهد بپزد و تحويل دهد و نيز برای رفع نواقص كاشی های ريخته شده و 

تعمير مدرسه چندين روز است كه استادان فن مشغول تعمير شده اند.

اطالعات، س 12، ش 3105، 5 مرداد، ص4، 1641316
استخر شاه

استخر شاه )شاهگلی( در يك فرسخی تبريز واقع و به واسطة بلندی آن تقريبا 70 
متر از سطح تبريز و داشتن هوای خنك از نقاط ييالقی به شمار می رود و تاكنون 
استفاده از آن نمی شد. اخيراً كاظمی والی ايالت شرقی آذربايجان دستور به ساخت 

تفرجگاهی در آن داده است.

اطالعات، س 12، ش 3123، 12 شهريور، ص2، 1651316
تعمير آستانه

سردر ايوان طالی صحن كهنه از بناهای قرن دهم صفويه برحسب دستور وزارت 
معارف از دو هفته پيش شروع به تعمير جبهة ايوان آن شده است.
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اطالعات، س 12، ش 3293، 3 آبان، ص4، 1661316
انتقال به موزة تهران

و  شده  وارد  تربت  به  مهرماه   19 روز  خراسان  ايالتی  معارف  حسابداری  رئيس 
دستورهای الزم راجع به تعمير و مرمت مزار قطب الدين حيدر را داده است.

اطالعات، س 12، ش 3335، 20 آذر، ص4، ادامة 1671316
تعميرات

تعمير سردرمسجدشاه كه ادارة معارف چندی پيش شروع كرده ادامه دارد و يك 
قسمت آن خاتمه يافته و مشغول تکميل تعميرات اند.تعمير صفة پير بکران كه از 

يك ماه پيش شروع شده نيز ادامه دارد و قريب به خاتمه است.

اطالعات، س 1، ش 203 صبح، 22 آذر، ص2، 1681316
تعمير ميل معروف نادری

ادارة معارف برای تعمير ميل معروف نادری در راه زاهدان ـ كرمان در محل لوت، كه 
برای مسافران بهترين راهنماست اقدام كرده و اينك در حال تعمير است.

اطالعات، س 12، ش 3349، 3 دی، ص4، 1691316
تعميرسرای شاه عباسی

سرای شاه عباسی واقع در انورآباد در سی كيلومتری كاشان را ادارة معارف به مدت 
15 سال به ادارة دخانيات واگذار كرده. قرار است مال االجاره خرج تعميرات ضروری 

برای آبادی و عمران شود.

اطالعات، س 12، ش 3352، 7 دی، ص1، 1701316
افزايش مرمت بناهای تاريخی در ايران در سال 1315.ساختمان های معارفی، تعمير آثار تاريخی

اطالعات، س 12، ش 3367، 22 دی، ص1، 1711316
تصوير مسجد جامع كرمان

از بناهای تاريخی شهر كرمان گنبدی است بر مزار مشتاق علی شاه. قسمت پايين 
آن در سال های اخير ترميم شده.

اطالعات، س 12، ش 235، 29 دی، ص2، تعمير 1721316
مدرسة سلطانی 

دو سالن مدرسة سلطانی كاشان تعمير شده، برای كاشی های ريختة آن قرار است 
از اصفهان يا طهران كاشی كار آورده شود.

 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(

نمایشگاه
چکیدة خبرمنبعسالردیف

شفق سرخ، س 4، ش462، 7 اسفند، ص2، 11304
نمايشگاه فيالدلفيا

سفارت ايران در واشنگتن به وزارت خارجه راجع به دعوت دولت ايران برای شركت 
در نمايشگاه مخصوص تعليم و تربيت فيالدلفيا اطالع می دهد.

كوشش، س 4، ش 42، 2 خرداد، ص2، در 21305
فيالدلفی

آقاميرزا سيدباقرخان كاظمی )مهذب الدوله( شاراژدافر ايران در امريکا از واشنگتن 
تلگرافاً اطالع می دهد بهترين محل در نمايشگاه فيالدلفيا را پروفسور پوپ برای 

غرفة ايران تعيين كرده است.

كوشش، س 4، ش 46، 11 خرداد، ص2، حمل 31305
اشياء نمايشگاه

صد و يازده صندوق اشيائی كه برای نمايشگاه فيالدلفی فرستاده شده بود به واسطة 
بی اطالعی مأموران بغداد در آنجا متوقف شده بود. به محض وصول خبر وزارت فوايد 
عامه اقدام و سفارت انگليس تلگراف صادر كرد كه حمل شود و فوراً حمل گرديد.

 كوشش، س 4، ش 60، 18 تير، ص2، نمايشگاه 41305
فيالدلفی

تقی زاده پروفسور پوپ را مالقات كرده و به اتفاق ايشان به نمايشگاه فيالدلفی رفته، 
با اجناسی كه مستر پوپ و ساير تجار داده اند غرفة ايران بی اندازه جالب توجه و 

آبرومند خواهد بود و در دوازدهم جوالی )ژويه( نمايشگاه افتتاح خواهد شد.

كوشش، س 5، ش 2، 19 دی، ص3، اشياء 51305
نمايشگاه فيالدلفی

از واشنگتن خبر می دهند مقداری از اشياء دولتی كه در نمايشگاه فيالدلفی بوده 
و به فروش نرسيده مقرر شده به ايران حمل نمايند. برای مخارج حمل آن هم به 

وزارت ماليه مراجعه شود.

شفق سرخ، س 5، ش 481، 10 فروردين، ص2، 61305
در نمايشگاه فيالدلفيا

راپورت واصله از امريکا حاكی است تصدی و امور ساختمان غرفة ايران در نمايشگاه 
صنعتی فيالدلفيا به پرفسور پوپ واگذار گرديده كه چندی قبل به ايران مسافرتی 

نموده بودند.

شفق سرخ، س 5، ش483، 12 فروردين، ص2، 71305
تقاضای غرفه در نمايشگاه

نمايشگاه  در  عتيقه جات  قائم مقامی غرفة مخصوص  ميرزاآقاخان  تقاضای  حسب 
صنعتی فيالدلفيا به ايشان واگذار شده و مقداری اشياء نفيس و كتاب و احجار 

قديم و غيره تهيه كرده است.
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شفق سرخ، س 5، ش487، 24 فروردين، ص2، 81305
اجناس فيالدلفی

اشياء عتيقه و اجناس صنعتی كه نمايندة وزارت فوايد عامه كاشف از محل اعتبار 
هفتاد و پنج هزار تومان برای نمايشگاه صنعتی فيالدلفی خريداری كرده تاكنون 

معادل چهار هزار و پانصد تومان است.

شفق سرخ، س 5، ش 505، 22 ارديبهشت، 91305
ص2، دو ميليون و نيم دوالر امتعة ايرانی

معادل دو ميليون و پانصد هزار دالر از اشياء قديم ايران و آثار صنايع مستظرفة 
ايران در زوايای اروپا و امريکا موجود و مستر پوپ مشغول جمع آوری آنها است كه 

در غرفة ايران به معرض نمايش عموم ملل بگذارد.

شفق سرخ، س 5، ش 505، 2 ارديبهشت، ص2، 101305
طرز بنای غرفة ايران

مستر پوپ سمت مستشاری غرفة ايران را در نمايشگاه فيالدلفيا تقبل كرده و از 
ايران مطابق ساختمان های قديم  واصله تصميم گرفته شده غرفة  اطالعات  قرار 

ايران بنا شود.

شفق سرخ، س 5، ش 508، 26 ارديبهشت، 111305
ص2، تقويم اشياء عتيقة نمايشگاه

روز گذشته نمايندگان وزارت ماليه و وزارت معارف و نمايندة بيوتات سلطنتی در 
وزارت فوايد عامه يافتند و اشياء عتيقه و صنعتی نمايشگاه فيالدلفيا را بازديد و 

تقويم كردند. امروز هم برای تقويم و معاينة بقية اشياء حضور خواهند يافت.

شفق سرخ، س 5، ش513، 2 خرداد، ص1، 121305
تلگراف پروفسورپوپ

به  همچنين  و  شد  خواهد  توجه  بسيار  فيالدلفيا  نمايشگاه  در  ايران  كاشی  به 
قالب دوزی های خوب و روی هم رفته كلية اشياء عتيقة قديم ايران توجه مشتری های 

اروپايی و آمريکايی را جلب خواهد كرد.

شفق سرخ، س 5، ش513، 2 خرداد، ص1، 131305
رجوع شود به خبر شمارة 2.شروع به ساختمان غرفه

شفق سرخ، س 5، ش590، 28 شهريور، ص2، 141305
وضعيت نمايشگاه

ميرزاعلی اكبرخان كاشف، كميسر تجارت ايران از امريکا به وزارت فوائد عامه اطالع 
می دهد كه غرفة دولت در دست بنا و نقاشی است و بنا بود درماه اوت خاتمه يابد، 

ولی به تأخير افتاده و اميد است تا 25 روز ديگر تمام شود.

شفق سرخ، س 4، ش 615، 4 آبان، ص2، غرفة 151305
ايران در نمايشگاه

از قرار اطالع واصله نمايشگاه فيالدلفی تا آخر نوامبر داير خواهد بود و غرفة ايران 
چند شعبه دارد. يکی اتاق شاه كه كاماًل تزئين و تخت خاتم و غيره در آنجا تهيه 
شده و ساير شعبات عبارت از اشياء عهد عتيق متعلق به چهارصد الی پانصد سال 

قبل است.

 اقدام، س 5، ش 4، 12 فروردين، ص2، غرفة 161305
رجوع شود به خبر شمارة 7.عتيقه جات

 اقدام، س 5، ش 12، 28 فروردين، ص2، اشياء 171305
فيالدلفی

چون اشيائی كه وزارت تجارت برای ارسال به نمايشگاه فيالدلفی تهيه می كند هنوز 
تکميل نشده، حمل آنها به امريکا كه قرار بود ديروز باشد به تعويق افتاده است.

 اقدام، س 5، ش 20، 9 ارديبهشت، ص3، اشياء 181305
نمايشگاه

وزارت فوايد عامه به وزارت امور خارجه شرحی داده مبنی بر اينکه با سفارتخانه های 
فرانسه و انگليس مذاكره و تقاضا كند چند مأمور و مستحفظ موقع عبور كاميون های 
دولتی حامل اشياء نمايشگاه از بين النهرين و سوريه و شامات در اختيار مأموران 

ايران گذاشته شود.

 اقدام، س 5، ش 29، 16 ارديبهشت، ص2، 191305
تلگراف پوپ

پروفسور امريکايی كه سمت نمايندگی ايران را در نمايشگاه فيالدلفيا افتخاراً تا ورود 
كميسر ايران داراست به وزارت فوايد عامه تلگراف كرده كه در نتيجة مذاكرات با 
رئيس كميتة نمايشگاه مقرر شده اسم ايرانی فقط منحصر به اشيائی باشد كه از 

ايران فرستاده می شود.

 اقدام، س 5، ش 29، 16 ارديبهشت، ص2، راجع 201305
به اشياء فيالدلفی

از وزارت فوايد عامه شرحی به وزارت امور خارجه نوشته شده مبنی بر اينکه اشياء 
نمايشگاه فيالدلفيا بايد هرچه زودتر از طهران حمل شود كه در اوايل ماه ژوئيه به 

امريکا برسد.
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 اقدام، س 5، ش 31، 24 ارديبهشت، ص2، 211305
كمك پروفسور پوپ

نمايشگاه  در  ايران  غرفة  مستشاری  سمت  امريکايی  مستشرق  پوپ  پروفسور 
فيالدلفيا را قبول كرده اند و اقدامات جدی برای پيشرفت و موفقيت امور غرفة ايران 
می نمايند و مخصوصاً تصميم گرفته اند از هر نقطة اروپا و امريکا كه آثار قديم ايران 

و صنايع مستظرفة مخصوص ايران موجود است جمع آوری نمايند.

 اقدام، س 5، ش 34، 26 ارديبهشت، ص2، 221305
معاينه و بازديد اشياء عتيقه

نمايندگان وزارت ماليه و وزارت معارف و نمايندة بيوتات سلطنتی ديروز در وزارت 
فوايد عامه حضور يافتند كه اشياء عتيقه و صنعتی نمايشگاه فيالدلفيا را بازديد و 

تقويم نمايند.

 اقدام، س 5، ش 34، 26 ارديبهشت، ص2، برای 231305
حمل به امريکا

وزارت فوايد عامه با وزارت جنگ داخل مذاكره شده است كه چند دستگاه كاميون 
برای حمل اشياء نمايشگاه فيالدلفيا تخصيص دهند.

 اقدام، س 5، ش 42، 5 خرداد، ص2، بيمه كردن 241305
اشياء

برای بيمه كردن اشياء نمايشگاه فيالدلفيا هيئت دولت به كمپانی اينچ مراجعه 
كرده كه شرايط بيمه نمودن اجناس را اطالع دهد تا تصميمات الزمه اتخاذ گردد.

 اقدام، س 5، ش 51، 16 خرداد، ص2، بنای 251305
غرفة ايران

ايران در نمايشگاه فيالدلفيا كه از چند روز قبل شروع به ساختمان  بنای غرفة 
كرده قريباً خاتمه خواهد پذيرفت. سر در بنای مزبور كاماًل با بنای مدرسة مادر شاه 

اصفهان تطبيق می كند.

 اقدام، س 5، ش 55، 20 خرداد، ص2، برای 261305
نمايشگاه فيالدلفی

بر حسب تقاضای وزارت فوايد عامه راجع به برداشتن فيلم عمارات سلطنتی اخيراً 
اعلی حضرت همايونی اجازه برداشتن عکس برای سينما صادر كرده كه به نمايشگاه 
صنعتی فيالدلفيا ارسال شود و وزارت فوايد عامه قريباً از قصر سعدآباد و عمارات 

سلطنتی شهر فيلم خواهد برداشت كه زودتر به امريکا ارسال دارد.

 اقدام، س 5، ش 118، 3 آذر، ص2، راجع به 271305
غرفة ايران

ايران حركت  به سمت  تقی زاده  ايران چون  نمايشگاه فيالدلفی و غرفة  به  راجع 
می نمايد مقرر گرديد كه غرفة ايران را سفارت ايران تحويل بگيرد و اشياء و اثاثية 

غرفه به همان حالت باقی باشد.

اطالعات، س 5، ش 1077، برای جمع آوری اشياء 281309
عتيقه

برای جمع آوری اشياء عتيقة صنايع قديمة ايران برای نمايشگاه صنايع قديم ايران 
در لندن حسب االمر همايونی نمايندگانی به مشهد و قم و اردبيل اعزام می شوند. 
اينك به طوری كه اطالع يافته ايم پروفسور پوپ عتيقه شناس معروف به مشهد اعزام 

شده.

اطالعات س 5، ش 1086، 21 تير، انتخاب اشياء 291309
عتيقه

اشياء عتيقه كه ميرزا يانس تهيه و تقديم كرده بود، بعضی از آنها انتخاب گرديده 
و دستور ورود آنان را داده اند و صورتی هم از اشياء عتيقه مستر پوپ امريکايی 

عتيقه شناس تهيه و تقديم كرده است.

اطالعات، س 5، ش 1103، 15 مرداد، انتخاب 301309
اشياء نفيس

يوسف خان ميرزا يانس نمايندة مجلس و ايوب خان رب النوع برای بازديد و انتخاب 
اشياء نفيسة شيخ صفی الدين به جهت حمل به نمايشگاه صنايع ايران در لندن به 
اردبيل وارد و با حضور جمعی از رؤساء دواير دولتی و خادم باشی بقعه اشياء را بازديد 

و مقداری از آن ها را برای نمايشگاه انتخاب كردند.

اطالعات، س 5، ش 1111، 26 مرداد، نمايشگاه 311309
مخصوص ايران

در پنجم ژانوية 1931 )15 دی ماه( نمايشگاهی از آثار عتيقه و تاريخی و اشياء 
نفيسة ايران در لندن تشکيل خواهد شد.

اطالعات، س 5، ش 1114، 28 مرداد، برای 321309
بازديد عتيقات

قبل از ظهر امروز مسيو گدار متخصص عتيقات برای بازديد و تحويل گرفتن اشياء 
عتيقه كه چندی قبل مسيو پوپ انتخاب كرده بود به مشهد با طياره حركت نموده 

و همين دو روزه به مركز معاودت خواهد نمود.

اطالعات، س 5، ش 1116، 1 شهريور، ارسال 331309
اشياء عتيقه

اشياء عتيقة انتخابی مقبرة شيخ صفی الدين از اردبيل كه برای نمايشگاه صنعتی 
انتخاب شده بود امروز به مركز ارسال شد كه جهت نمايشگاه صنعتی در لندن 

موقتاً ارسال نمايند.

اطالعات، س 5، ش 1125، 11 شهريور، اشياء 341309
عتيقه برای نمايشگاه لندن

برای نمايشگاه لندن مقرر گرديد مقداری اشياء نفيس كه جنبة تاريخی دارد از نقاط 
مختلفه جمع آوری و تحت مراقبت های مخصوص به لندن ارسال گردد.
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اطالعات، س 5، ش 1128، 15 شهريور، در قصر 351309
گلستان، بازديد اشياء عتيقه

يك ساعت به ظهر امروز اعليحضرت همايونی به قصر گلستان تشريف آوردند و 
اشيائی را كه برای نمايشگاه آثار صنعتی و تاريخی ايران در لندن جمع آوری شده 

است بازديد و معاينه فرمودند.

اطالعات، س 5، ش 1129، 16 شهريور، اشياء 361309
عتيقه بيمه خواهد شد

به قراری كه اطالع يافته ايم برای حفظ اشياء عتيقه و نفيسه كه جهت حمل به 
لندن تهيه و تنظيم گرديده حسب االمر مقرر است با يك كمپانی معتبر بيمه داخل 

مذاكره شده و اشياء را بيمه نمايند.

اطالعات، س 5، ش 1130، 17 شهريور، ارسال 371309
اشياء عتيقه با طياره

ضمن اوامری كه برای حفظ و مراقبت مخصوص اشياء صنعتی و عتيقة تاريخی ايران 
كه جهت حمل به نمايشگاه لندن تهيه گرديده مقرر است تمام اشياء انتخاب شده 
را از طهران تا آبادان با طياره حمل نمايند و از آبادان تا انگلستان با جهاز مخصوص 

حمل و ارسال خواهد شد.

اطالعات، س 5، ش 1134، 22 شهريور، اشياء 381309
عتيقة آبادان

به طوری كه اطالع داده بوديم 6 ساعت قبل از ظهر ديروز اشياء نفيسه كه برای 
نمايشگاه صنايع ايران در لندن انتخاب شده بود به وسيلة چهار فروند از طيارات 

يونکرس به آبادان فرستاده شد.

اطالعات، س 5، ش 1144، 2 مهر، اشياء عتيقة 391309
ايران

برای تحويل گرفتن اشياء ارسالی به لندن به ميرزا عيسی خان فيض كميسر نفت 
ايران در لندن دستور داده شده كه موقع ورود اشياء به بندر سرحدی انگلستان 
حضور يافته اشياء را تحويل گرفته و تحت مراقبت و توجه خويش تحويل هيئت 

عاملة نمايشگاه صنعتی ايران در لندن دهد.

اطالعات، س 5، ش 1151، 10 مهر اشياء نفيس 401309
ايران

روزنامة ديلی تلگراف می نويسد چهار طياره از طهران به جزيرة آبادان در خليج 
فارس حركت كرده و بيست و هفت صندوق خزائن و اشياء نفيسه را حمل نموده 

كه برای نمايشگاه بين المللی صنايع ايران حمل شود.

اطالعات، س 5، ش 1157، 19 مهر، صنايع 411309
نفيس ايران

يکی از جرايد لندن مقاله ای در باب اشيا نفيسة ايران اشاعه داده: خبر واصله مشعر 
بر اين است كه دوازده صندوق از صنايع نفيسة ايران با چهار طياره از تهران حركت 

كرده كه به كشتی های انگليس منتقل شود.

اطالعات، س 5، ش 116، 5 مهر، نمايشگاه 421309
صنايع ايران

مطابق اطالع واصله خبر تشکيل نمايشگاه صنايع ايران در اروپا و جرايد آنجا نشر 
شده و در مطبوعات فرانسه و انگلستان و آلمان و غيره مقاالت مفصلی انتشار يافته 
و به طوری كه اطالع می دهند از اسپانی و فرانسه و امريکا و آلمان و روسيه و ساير 
ممالکی كه دارای آثار نفيسة ايران در موزه های عمومی يا موزه های شخصی اند آثار 

مزبور را برای نمايشگاه صنايع ايران در لندن حاضر می سازند.

اطالعات، س 5، ش 1162، اهميت آثار تاريخی 431309
ايران، نمايشگاه صنعتی ايران در لندن

دولت ايران تاكنون در چند نمايشگاه تجارتي، كنفرانس ها و كنگره هاي بين المللي 
تاكنون هيچ  ولي  بوده،  ايران مفيد  نظر معرفي  نقطه  از  شركت جسته كه همه 

موردي براي ايران مثل نمايشگاه صنعتي لندن پيش نيامده است.

اطالعات، س 5، ش 1163، 26 مهر، وضعيت 441309
داخلی نمايشگاه ايران

اتاق مطالعه، كه در  از يك  بود  ايران عبارت خواهد  نمايشگاه صنايع  از  قسمتی 
اين قسمت مجموعه ای از آثار نسبت و رابطة صنايع ايران را با ساير ممالك نشان 
اسارت  زمان  به  متقدم  ادبيات  و  ظريفه  صنايع  در  فرشته  ظهور  مثاًل  می دهد، 
يهوديان است در دست بابلی ها. آنها نيز اين نقشه و فکر را از ايرانی ها اقتباس كردند.

اطالعات، س 5، ش 1167، 30 مهر، مصر و 451309
نمايشگاه ايران

از قاهره خبر می دهند كه اولياء امور منتهای سعی خود را در استتار انواع نفايسی 
كه ارسال خواهد داشت مبذول می نمايند و از افشای خبر راجع به ميزان اشيايی 

كه از مصر فرستاده خواهد شد خودداری می كنند.

اطالعات، س 5، ش 1170، 4 آبان، پاسبان غير 461309
مرئی، جواهرات شاه

ديلی اكسپرس می نويسد جواهرات بی قيمتی كه از قصر اعليحضرت پادشاه ايران 
فرستاده شده و در ماه ژانويه به معرض نمايش گذارده خواهد شد در ظرف اين 

هفته وارد لندن خواهد گرديد.
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اطالعات، س 5، ش 1172، 6 آبان، از مخبر در 471309
لندن

پاره ای از قشنگ ترين كنوز و ذخاير دنيا روز شنبه با كشتی موسوم به بهارستان 
)به ظرفيت 5479 تن( وارد لندن شد. كنوز و ذخاير مزبور متعلق به ايران است.

اطالعات، س 5، ش1173، 7 آبان، صندوق های 481309
ذيقيمت خزانه های شرق لندن

گنج های گران قيمت صنايع ايرانی كه چندی قبل با كشتی بهارستان به طور مخفی 
روانه لندن شد امروز از كشتی خارج و اينك برای نمايشگاه صنعتی بين المللی، كه 

در ماه ژانويه افتتاح خواهد شد، آماده است.

اطالعات، س 5، ش 1176، 11 آبان، نمايشگاه 491309
صنايع ايران

عمارت  در  ايران  صنايع  نمايشگاه   1931 ژانوية  ماه  اول  هفتة  در  است  قرار 
اختيار  در  كار  اين  برای  انگلستان  دولت  كه  آيد،  عمل  به  لندن  برلنکنون هوس 

كاركنان نمايشگاه گذارده است.

اطالعات، س 5، ش 1184، 20 آبان، خزائن 501309
پربهای ايران

اعليحضرت  تاجگذاری  موقع  كه  تلی،  استوارت  ادوارد  خانم  مقاله  اين  نويسندة 
همايونی در تهران بوده، از ميراث باارزش ايران صحبت می كند.

اطالعات، س 5، ش 1186، 22 آبان، صنايع 511309
ايران، نمايشگاه در آكادمی شاهی

حاال ديگر می توان يك عقيده عمومی در خصوص دايره و حدود آرتيستيکی و 
ژانويه 1931  تاريخ 5  در  آكادمی شاهی  در  كه  ايران  نمايشگاه صنعت  تاريخی 
پوپ  اپهام  آرتور  مستر  نمود.  اظهار  يافت  خواهد  ادامه  مارس  اول  تا  و  تشکيل 
اين  عاليه اش  توجهات  تحت  كه  است  ايران  شاه  آرتيستی  و  صنعتی  مستشار 

نمايشگاه تشکيل می يابد.

اطالعات، س 5، ش 1187، 24 آبان، مصاحبه با 521309
هيئت مديرة نمايشگاه

با پست اخير شرح مالقات و مصاحبة مخبر مخصوص اداره در لندن كه با يکی دو 
نفر از اعضاء هيئت مديرة نمايشگاه به عمل آمده واصل گرديد كه حاوی پاره ای 

اطالعات مفيد از نمايشگاه صنعتی ايران در لندن و اهميت آن است.

اطالعات، س 5، ش 1188، 25 آبان، نتيجة 531309
مصاحبه با هيئت مديرة نمايشگاه

نمايشگاه در 15 دی ماه افتتاح خواهد گرديد و تا اوايل مارس 1931 )مدت دو ماه( 
ادامه خواهد داشت. اشيائی را كه به معرض نمايش گذارده خواهد شد می توان دو 
قسمت كرد. يك قسمت اشيائی كه مستقيماً از ايران فرستاده شده و قسمت ديگر 

اشيائی كه در خود لندن از اشياء عتيقه و نفيس ايران تدارک ديده شده.

اطالعات، س 5، ش 1195، 3 آذر، شركت در 541309
نمايشگاه صنايع ايران.

به طوری كه اطالع داده بوديم نمايشگاه صنايع در پنجم يا ششم ژانويه 1931 در 
لندن افتتاح خواهد شد و چنانکه سابقاً هم اطالع داده شده بود از ساير دول نيز 

برای شركت در اين نمايشگاه دعوت به عمل آمده.

اطالعات، س 5، ش 1196، 4 آذر، برای حضور در 551309
نمايشگاه لندن

مسيو گدار متخصص آثار عتيقه كه برای همين قسمت در استخدام دولت ايران 
می باشد از طرف دولت مأمور شد كه در نمايشگاه آثار عتيقة ايران در لندن حضور 

يابد.

اطالعات، س 5، ش1208، 18 آذر، نمايشگاه 561309
صنايع ايران

نمايشگاه صنايع ايران در لندن روز پنجم ژانوية 1931 افتتاح خواهد شد وضعيت 
ايران ترتيب داده شده و  ابنية قديمة  داخلی نمايشگاه به صورت آثار تاريخی و 

عکس های متعدد برای تدوين آلبوم های اشياء معروضه برداشته شده است.

اطالعات، س 5، ش 1210، 20 آذر، نمايشگاه 571309
نطقی دربارة هزينه های نمايشگاه ايراد شد.صنعتی ايران

اطالعات، س 5، ش 1213، 23 آذر، عزيمت وزير 581309
انتخاب وزير معارف به عنوان نمايندة ايران در نمايشگاه لندن.معارف به لندن

اطالعات، س 5، ش 1224، 8 دی، ضيافت 591309
باشکوه در لندن

اوليای امور نمايشگاه صنايع ايران مشغول ترتيب و تنظيم كارهای نمايشگاه هستند 
كه تا روز 6 ژانويه تمام كارهای مقدماتی آن خاتمه بپذيرد و نمايشگاه افتتاح بايد.

 اطالعات، س 5، ش 1226، 10 دی، غرفة 601309
نمايشگاه

اشياء  اين دو حامل  بوئنس ايرس حركت كرد.  به قصد  لندن  از  اخيراً  دو كشتی 
عجيبی بوده اند كه روی هم رفته اشياء مزبور تشکيل يك غرفة نمايشگاه را می دهد. 
قرار است اين اشياء در نمايشگاه كانادا كه يك شعبه از نمايشگاه امپراطوری بريطانيا 

در بوئنس ايرس است به نمايش گذاشته شوند.
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اطالعات، س 5، ش1227، 11 دی، عباس خان 611309
نقاش ايرانی در لندن

تماشاچيانی كه برای نمايش صنايع ايران در قصر برلينگتن هاوس برای ديدار صنايع 
ايران خواهند آمد از ميان نمونة مسجدشاه با 30 پا ارتفاع خواهند گذشت.

اطالعات، س 5، ش 1228، 13 دی، نمايشگاه 621309
صنايع ايران

دومين كنگرة صنايع مستظرفه به نام نمايشگاه صنايع ايران در روز سه شنبه 16 
دی ماه مصادف با ششم ژانوية 1931 در لندن در عمارت معروف برلينگتن هوس 
منعقد خواهد شد. اعتمادالدوله وزير معارف كه سمت نمايندگی عالی دولت ايران 
را در نمايشگاه دارد در همين دو روز از پاريس به لندن برای حضور در نمايشگاه 

عزيمت خواهند كرد.

اطالعات، س 5، ش 1230، 16 دی، يك روز 631309
تاريخی در لندن، افتتاح نمايشگاه ايران

امروز شهر لندن شور و ولوله ای داشته است، زيرا اولين دفعه اي است كه آثار مهم و 
گران بها و برجستة تاريخي يك مملکت قديم و منظم شرقي را در خود جمع نموده 

و مي خواهند در معرض تماشاي عموم بگذارند.

اطالعات، س 5، ش 1232، 18 دی، افتتاح 641309
نمايشگاه صنايع ايران

مطابق اطالع واصله نمايشگاه صنايع ايران در لندن روز هفتم ژانويه به طرز مجلل 
و باشکوهی تحت توجهات اعليحضرتين پهلوی شاهنشاه ايران و پادشاه انگلستان 

افتتاح خواهد يافت.

اطالعات، س 5، ش 1241، 24 دی، خراب شدن 651309
كاشی های ايرانی

نمايندة ما از لندن اطالع می دهد عدة زيادی از كاشی های ذی قيمت ايرانی كه از 
اصفهان به لندن فرستاده شده در بين راه خراب شده بود و با دعوت از سی گچ كار 

و استاد آنها را ترميم كرده اند.

اطالعات، س 5، ش 1241، 24 دی، اشيائی كه از 661309
تركيه فرستاده شده

روزنامة جمهوريت تركيه می نويسد دولت انگليس آثار عتيقه و صنعتی ايران را كه 
از برجسته ترين آثار شرقی است در نمايشگاه لندن برای مدت دو ماه به معرض 

نمايش درآورده است.

اطالعات، س 5، ش 1244، 2 بهمن، يك روز 671309
قبل از افتتاح

هزار نفر از اعيان و معاريف، استادان فن و هنر، نمايندگان مطبوعات دنيا و غيره 
امروز در نمايشگاه هنر ايران، كه به طور نيمه رسمی باز مي شود، حضور داشتند و 
چون قسمت عمدة مدعوين صاحبان ذوق و عالقه مندان به هنر و صنعت بودند 
هركدام كاتالوگ مخصوص نمايشگاه را دست گرفته و با نهايت دقت از گوشه ای به 

گوشة ديگر مي رفتند. به همراه نقشة غرفه های نمايشگاه.

اطالعات، س 5، ش 1244، 2 بهمن، شمارة 681309
روزنامة تايمز شمارة مخصوصی راجع به نمايشگاه صنايع ايران در لندن منتشر كرد.مخصوص تايمز

691309
اطالعات، س 5، ش 1263، 29 بهمن، ص1، 
از ساندی تايمز. گنج های ايران هنوز هم وارد 

می شود

در جواب تلگراف فوری پروفسور اوبيلی به موزة هرميتاج لنينگراد موزة مزبور نيز 
نمايشگاه  لينکتون هوس  به  را  ايران  صنعتی  پربهای  نمونه های  بهترين  به تازگی 
صنايع نفيسة ايران فرستاده و اكنون رسيده است. اين اشياء جديدالورود بسيار 
نفيس و به 50000 پوند قيمت شده و فردا به معرض نمايش گذاشته خواهد شد.

اطالعات، س 5، ش 1277، 18 اسفند، ص2، 701309
اشيائی كه به نمايش گذاشته شده

نمايشگاه صنايع ايران كه در آكادمی سلطنتی افتتاح می شود مقدمه ای برای قلمرو 
جديدی در تمدن محسوب می شود. صنايع ظريفة شرق، غرائب غربی، نقاشی ايران، 

دورة هخامنشيان و ساسانيان.

اطالعات، س 5، ش 1279، 20 اسفند، خاتمة 711309
مطابق اطالع واصله نمايشگاه صنعتی ايران در لندن به كلی خاتمه يافت.نمايشگاه

اطالعات، س 6، ش 1297، 25 فروردين، ص3، 721310
حمل اشياء نمايشگاه

اشيائی كه چندی قبل از طهران جهت نمايشگاه بين المللی صنايع ايران در لندن 
ارسال گرديده بود نظر به خاتمة نمايش اشياء ارسالی را در آنجا به طوری كه فرستاده 

شده بود پيچيده و به ايران حمل گرديده قريباً وارد خواهد شد.

اطالعات، س 6، ش 1297، 25 فروردين، ص3، 731310
عزيمت به ايران

مسيو گدار متخصص عتيقات كه برای حضور در نمايشگاه صنايع ايران در لندن 
به اروپا عزيمت كرده بود پس از مراجعت از لندن به پاريس رفته و اخيراً به سمت 

ايران حركت كرده است.
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اطالعات، س 6، ش 1303، 1 ارديبهشت، ص1، 741310
در منچستر نمايشگاه صنعتی ايران افتتاح يافت.

موفقيت نمايشگاه صنعتی ايران در لندن موجب شد كه چندين شهر مهم از قبيل 
نيويورک و پاريس در صدد ترتيب انتقال كليه يا قسمتی از اشياء عتيقه و نفيسة 

ايران برآمده و نمايشی در شهر خود در زمينة نمايشگاه لندن تشکيل بدهند.

اطالعات، س 6، ش 1307، 6 ارديبهشت، ص1، 751310
افتتاح نمايشگاه صنعتی ايران در منچستر به دست شارژدافر ايران مقيم لندن. افتتاح نمايشگاه صنعتی ايران در منچستر

اطالعات، س 6، ش 1314، 15 ارديبهشت، ص 761310
2، ورود به تهران

پروفسور اپهام پوپ كه تأسيس نمايشگاه صنايع ايران در لندن مرهون زحمات 
ايشان است پس از خاتمة نمايشگاه برای مطالعة بيشتر در آثار قديمة ايران به ايران 

مسافرت نموده اند.

اطالعات، س 6، ش 1330، 11 خرداد، ص2، 771310
بازگشت اشياء نفيسه به ايران

اشياء عتيقه و نفيسه كه از موزه های ايران برای نمايشگاه صنايع ايران به لندن 
فرستاده شده بود اخيراً به طهران وارد شده است.

اطالعات، س 6، ش 1339، 22 خرداد، ص1، 781310
رجوع شود به خبر شمارة 77.اشياء عتيقه

اطالعات، س 6، ش 1358، 13 تير، ص2، اعادة 791310
اشياء نفيسه به محل خود

اشياء  مأمور حمل  رضوی  قدس  آستان  طرف  از  شوشتری  علی خان  سيدمحمد 
نفيس آستان قدس به مركز شد.

اطالعات، س 6، ش 1384، 18مرداد، ص2، اشياء 801310
عتيقة آستان رضوی

پس از بازگشت دادن اشياء نفيسه كه به لندن برای نمايشگاه صنعتی ايران فرستاده 
شده بود كلية اشياء نفيسه كه از بقاع متبركه انتخاب و به لندن فرستاده شده بود 

متدرجاً به محل های سابق خود عودت داده می شود.

اطالعات، س 6، ش 1492، 23 آذر، ص3، عودت 811310
اشياء نفيسه

اشياء نفيسة صنعتی كه از خزانة حضرت برای نمايشگاه لندن ارسال و عودت داده 
شده بود در حضور والی معظم و نيابت محترم توليت عظمی و ساير حضار از روی 

صورت و امضاء مقابله و معاينه و به خزانة حضرتی تحويل گرديد.

اطالعات. س 7، ش 1802، ص3، نمايشگاه تاريخ 821311
معماری ايران

مسکو. در موزة صنايع صورتگری مسکو نمايشگاهی كه راجع به تاريخ معماری 
ايران از طرف موزة مزبور به اتفاق جمعيت رابطة معارفی با خارجه تأسيس شده 
افتتاح يافت، در افتتاح نمايشگاه اعضاء سفارت كبرای ايران و نمايندگان كميسری 
امور خارجه و جمعيت رابطة معارفی با خارجه و عده ای از مستشرقين شوروی و 

متخصصين تمدن ايران حضور داشتند.

اطالعات، س 8، ش 2211، 24 خرداد، ص3، 831313
جشن فردوسی، نمايش صنايع ايران

بزرگ ترين  از  كه  نيويورک  شهر  در  واقع  كلمبيا  دانشگاه  واصله  اطالع  طبق  بر 
دارالفنون های دنياست در نظر گرفته است جشن مخصوصی برای فردوسی برپا كند 
و برای اين كار يکی از عمارات باشکوه دارالفنون را تخصيص داده است و كميته ای 
به عضويت پرفسور جاكسن مستشرق معروف ايران شناس و دكتر اسميت تشکيل 

داده است.

اطالعات، س 8، ش 2211، 24 خرداد، ص4، 841313
افتتاح نمايشگاه در مسکو

در مسکو نمايشگاهی برای فردوسی در اول ماه ژوئن افتتاح شده و اين نمايش از 
طرف موزة تمدن ممالك شرقيه برپا گرديده است. نسخ خطی شاهنامة فردوسی 
و تأليفاتی كه راجع به فردوسی به طبع رسيده و ترجمه خود شاهنامه به السنة 

مختلفه به همراه آثار ساسانی و هخامنشی به نمايش گذاشته خواهد شد.

اطالعات، س 8، ش 2211، 24 خرداد، ص4، 851313
نمايش شاهنامه های خطی

از  كتابخانة دولتی تاشکند به مناسبت هزارمين سال تولد فردوسی نمايشگاهی 
تأليفات شاعر معروف خصوصاً شاهنامه كه يکی از تصنيفات زوال ناپذير است افتتاح 
نموده. بين كتب صنايع مستظرفة شرق كه در كتابخانه تاشکند موجود می باشد 

چهار نسخة خطی شاهنامه فردوسی وجود دارد.

اطالعات، س 9، ش 2234، 21 تير، ص2، نمايش 861313
عکس بناهای تاريخی ايران در امريکا

ترجمة مقاله ای به قلم مستر چتر الدريش اهل نيويورک راجع به عکس هايی از 
صنايع و بناهای تاريخی اسالم و به خصوص ايران كه توسط پروفسور پوپ در آوريل 

گذشته در نيويورک به معرض نمايش گذاشته شد.
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اطالعات، س 9، ش 2296، 2 مهر، ص3، 871313
نمايشگاه صنايع ايران در موزة تمدن شرقی

نمايشگاه صنايع ايران كه به افتخار جشن فردوسی تأسيس يافته در موزة تمدن 
شرقی افتتاح يافت.

اطالعات، س 9، ش 2358، 15آذر، ص3، 881313
نمايشگاه بين المللی صنايع ايران در لنينگراد

بر طبق اطالعی كه آژانس پارس می دهد در ژوئية 1935 سال آتيه نمايشگاه مهمی 
در لنينگراد به نام نمايشگاه بين المللی صنايع ايران، چنان كه در سال 1931 در 

لندن منعقد گرديد، تشکيل داده خواهد شد.

891313
اطالعات، س 9، ش 2363، 21 آذر، ص3، اخبار 

خصوصی )جشن فردوسی در فرانسه، افتتاح 
نمايشگاهی در كتابخانه ملی فرانسه(

از پاريس خبر می دهند كه جشن هايی كه در فرانسه به مناسبت هزارمين سال تولد 
شاعر بزرگ ايران فردوسی برپا شده است امروز با افتتاح نمايشگاهی در كتابخانة 

ملی فرانسه شروع گرديد.

اطالعات، س 10، ش 2516، 2 تير، ص1، افتتاح 901314
نمايشگاه ايران

مدتی است كه طرح نقشة نمايشگاه بزرگی جهت صنايع ايران در ورشو از طرف 
جمعيت لهستان و ايران و جمعيت صنايع مستظرفة شهر وروشو ريخته شده است.

اطالعات، س 10، ش 2556، 19 مرداد، ص4، 911314
جمع آوری اشياء نفيسه و تاريخی

نمايشگاه و كنگرة صنايع ظريفه و اشياء تاريخی ايران قريباً در لنينگراد تشکيل 
می شود و از طرف دولت اشياء نفيسه و تاريخی كه در نمايشگاه لندن به معرض 

نمايش گذارده شده بود به آنجا فرستاده خواهد شد.

اطالعات، س 10، ش 2562، 26 مرداد، ص4، 921314
موفقيت ايران در نمايشگاه بين المللی بروكسل

نمايشگاه بين المللی بروكسل از لحاظ اهميت و كثرت اشيائی كه در آنجا به نمايش 
گذارده شده و همچنين موفقيتی كه تحصيل نموده از كلية نمايشگاه های بين المللی 

قبل از آن برتری جسته است.

اطالعات، س 10، ش 2563، 27 مرداد، ص4، 931314
حمل اشياء عتيقه به موزة لنينگراد

به مناسبت تشکيل كنگره و نمايشگاه بين المللی صنايع مستظرفة ايران در لنينگراد 
صنايع  از  نمونه هايی  تهية  برای  اقداماتی  طرف  اين  به  چندی  از  معارف  وزارت 

مستظرفة ايران و اشياء نفيس به عمل آورده است.

941314
اطالعات، س 10، ش 2566، 30 مرداد، ص1، 

محصلين دانشگاه ها در اروپا و واالحضرت وليعهد 
رومانی در غرفة ايران و مکتوب بروكسل

محصلين دانشگاه های فرانسه و هلند و لوگزامبورک و محصلين ايرانی در نمايشگاه 
بين المللی بروكسل در غرفة ايران حضور داشتند.

اطالعات، س 10، ش 2568، 2 شهريور، ص4، 951314
ورود اشياء نفيسه به لنينگراد

چهل ودو صندوق اشياء نفيس و صنايع قيمتی ايران كه برای نمايش در نمايشگاه 
بين المللی از طرف ايران به لنينگراد توسط دو نفر نماينده از طرف وزارت معارف 
حمل گرديده بود وارد و مأمورين اعزامی مشغول تحويل اشياء و تنظيم آنها در 

قفسه های مخصوص گرديده اند.

اطالعات، س 10، ش 2581، 17 شهريور، ص4، 961314
غرفة ايران در نمايشگاه بين المللی باری

غرفة ايران در بازار مکاره مزبور با كمال شکوه و آراستگی تزئين و ترتيب داده شده و 
موقع افتتاح بازار مکاره اعليحضرت امانوئل پادشاه ايتاليا غرفة ايران را به دقت بازديد 

نموده و مورد كمال توجه اعليحضرت پادشاه واقع گشته است.

اطالعات، س 10، ش2583، 19 شهريور، ص4، 971314
بازديد از موزة ارميتاژ

از 2000  اتاق  نمودند. 85  بازديد  را  ارميتاژ  موزة  ايران  نمايندگی  هيئت  ديروز 
اشياء  يافته.  ايران تخصيص  آثار  نمايش  برای  را تشکيل می دهد  سالن كه موزه 
زمان ماقبل تاريخ و دورة ساسانی و ادوار ديگر تاريخ به ترتيب در اتاق های مختلف 

چيده شده اند.

اطالعات، س 10، ش 2585، 22 شهريور، ص1، 981314
افتتاح كنگرة بين المللی صنايع ايران

سومين كنگرة بين المللی صنايع ايران در لنينگراد با حضور 250 نفر كه نمايندگان 
26 مملکت از ممالك شرق و غرب بودند افتتاح يافت.

اطالعات، س 10، ش 2585، 22 شهريور، ص1، 991314
هنرهای زيبای ما

شکوه نمايشگاه لنينگراد، جلوه های گوناگون هنر ايران در ممالك ديگر، مجسمه های 
حيوانی مرتبط با دورة هخامنشيان، اشياء فلزی دورة ساسانيان، اكتشافات تازه در 

»كازلف« »كوچا« »ترفان«، بيان اهميت آثار تاريخی ايران.

اطالعات، س 10، ش 2586، 23 شهريور، ص1، 1001314
به مناسبت افتتاح كنگرة صنايع ايران

ديشب ضيافت باشکوهی در هتل آستريا به مناسبت افتتاح كنگرة صنايع ايران از 
طرف مسيو يوسيف كميسر معارف جماهير شوروی داده شد.
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اطالعات، س 10، ش 2586، 23 شهريور، ص1، 1011314
هنرهای زيبای ما در موزة ارميتاژ

1. شکوه نمايشگاه لنينگراد جلوه های گوناگون هنرهای ايران در ممالك ديگر تجدد 
صنعتی در ايران 2. دورة صنعتی قفقاز و سلجوقيان تيموريان 3. بقايای حجاری های 
ايرانشهر 4. راهنمای معماری ايران 5. نقشه های بزرگ شده از آثار معماری ايران 6. 

بيان جلوه های هنر ايران.

اطالعات، س 10، ش 2586، 23 شهريور، ص4، 1021314
مطبوعات شوروی و كنگرة صنايع ايران

به مناسبت افتتاح سومين كنگرة بين المللی صنايع و آثار قديمة ايران مطبوعات 
را  كنگره  اين  عظيم  اهميت  و  درج  كنگره  به  راجع  متعددی  مقاالت  شوروی 

خاطرنشان می كنند.

اطالعات، س 10، ش 2586، 23 شهريور، ص4، 1031314
پروگرام كنگرة صنايع ايران

كنگره در 11 سپتامبر در ارمتياژ افتتاح يافت. صبح 11 سپتامبر نمايندگان موزة 
انفوگرافيك روس را تماشا كرده و شب در نمايش حضور به هم رسانيدند.

اطالعات، س 10، ش 2587، 24 شهريور، ص1، 1041314
در جلسة كنگرة بين المللی صنايع ايران

جلسة كنگره در مدت 5 روز برای تحقيقات در تاريخ و صنايع ايران در لنينگراد و 
يك جلسة اختتاميه در مسکو تشکيل خواهد گرديد.

اطالعات، س 10، ش 2587، 24 شهريور، ص1، 1051314
بيان جلوه های شکوه و اهميت آثار ايران.هنرهای زيبای ما در موزة ارميتاژ

اطالعات، س 10، ش 2588، 25 شهريور، ص1، 1061314
اهميت نمايشگاه صنايع زيبای ايران

اهميت خاصی كه نمايشگاه بين المللی صنايع ايران منعقده در لنينگراد دارد ما 
را بيش از پيش عالقه مند می سازد كه پيرامون هنرهای زيبای ايران بحث شود.

اطالعات، س 10، ش 2588، 25 شهريور، ص1، 1071314
بررسی تمدن قديم ايران و مقايسه آن با ساير ممالك.نمايشگاه صنايع ظريفة ايران در لنينگراد

اطالعات، س 10، ش 2588، 25 شهريور، ص1، 1081314
مراسم افتتاح نمايشگاه صنايع ايران در لنينگراد

در مراسم افتتاح نمايشگاه آثار تاريخی و صنايع ايران باستان عالوه بر اعضای كنگره 
عده ای از مأموران عالی مقام حکومت شوروی شركت كرده بودند. سه ساعت بعد از 
ظهر ديروز هيئت رئيسة نمايشگاه به رياست كميسر معارف شوروی و وزير معارف 

ايران در 132 جايگاه مخصوص خود قرار گرفتند.

اطالعات، س 10، ش 2588، 25 شهريور، ص1، 1091314
در جلسات كنگرة صنايع ايران

دورة  به  مربوط  نطق هايی  آلمانی  زارة  پروفسور  و  لهستانی  رژوروسکی  دكتر 
هخامنشی ايراد نمودند. ناطقين صنايع دورة هخامنشی و آثار تاريخی آن دوره و 

نفوذ صنايع مزبور را در نقاط ديگر عالم مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

اطالعات، س 10، ش 2588، 25 شهريور، ص4، 1101314
بحث در مورد صنايع ايران

از طرف كميتة كنگرة به ترجمه چندين جلد كتاب به مناسبت افتتاح كنگره و 
نمايشگاه مبادرت شده است كه در بين آنها ترجمة بوستان سعدی و قسمتی از 
اشعار فردوسی و شعرای ديگر و همچنين رساله های مخصوص راجع به آثار تاريخی 

و صنايع مهم ايران با گراورهای زياد به طبع رسيده است.

اطالعات، س 10، ش 2588، 25 شهريور، ص4، 1111314
بازديد قصور و آثار تاريخی پترهوف

 20 در  كه  پطرهوف  سلطنتی  قصور  و  باغ  تماشای  برای  كنگره  اعضاء  ديشب 
كيلومتری لنينگراد واقع است دعوت شده بودند.

اطالعات، س 10، ش 2588، 25 شهريور، ص4، 1121314
جلسة چهارم و پنجم كنگره صبح و عصر روز 22 منعقد گرديد.نطق نمايندگان عضو كنگره

1131314
اطالعات، س 10، ش 2588، 25شهريور، ص4، 

ضيافت به افتخار هيئت رئيسة كنگره )بازديد 
مؤسسات شوروی(

ديروز مستر بوينف كميسر معارف شوروی از هيئت رئيسة كنگره و نمايندگان ايران 
به نهار دعوت نموده بود. در سر ميز نطق های دوستانه دربارة كنگره و روابط مدنی 

بين ايران و اتحاد جماهير شوروی ايراد گرديد.

1141314
اطالعات، س 10، ش 2588، 25 شهريور، ص4، 

در سالن نمايشگاه صنايع ايران )بحث در باب 
دورة سلجوقيان(

جلسة ششم كنگره صبح روز 23 به رياست مسيو سال فرانسوی تشکيل گرديد. در 
ابتدای جلسه مسيو گدار مدير فنی موزه و عتيقات ايران راجع به معماری مساجد 

قديم ايران صبحت نمود.

1151314
اطالعات، س 10، ش 2590، 27 شهريور، ص4، 

آخرين روز توقف در لنينگراد )ضيافت مهم به 
افتخار اعضاء كنگرة صنايع ايران(

قرار بود يك جلسه به عنوان اختتامية كنگره تشکيل شود، ولی با وجود تشکيل 
9 جلسه چون عده ای از ناطقين هنوز موفق به صحبت نشده بودند مطابق آخرين 
تصميمی كه هيئت رئيسة كنگره گرفتند، دو روز در مسکو تشکيل جلسة فوق العاده 

خواهند داد.
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1161314
اطالعات، س 10، ش 2590، 27 شهريور، 

ص4، نطق های علماء در راديو، تشکر از هيئت 
نمايندگان ايران

امروز تلگرافی مبنی بر تشکر از ميهمان نوازی و پذيرايی گرم و صميمانه كه در 
لنينگراد به عمل آمد از طرف وزير معارف به نام هيئت نمايندگان ايران به آقای 

ايوانف رئيس شورای لنينگراد مخابره گرديد.

اطالعات، س 10، ش 2590، 27 شهريور، ص4، 1171314
پذيرفتن روسای هيئت اعزامی كنگرة صنايع ايران

مالقاتی  امروز  ظهر  بعداز  ساعت  دو  بود  شده  تعيين  قباًل  كه  وقتی  حسب  بر 
بين مسيو مولوتف رئيس كميسر شوروی و آقای حکمت وزير معارف و رؤسای 
هيئت های اعزامی ممالك مختلفه دست داد. در اين پذيرايی مذاكرات دوستانه به 
عمل آمد. نمايندگان مزبور از تشکيل كنگرة صنايع ايران كه به رياست افتخاری 

ايشان و آقای فروغی رئيس الوزرای ايران می باشد اظهار قدردانی و تشکر نمودند.

اطالعات، س 10، ش 2590، 27 شهريور، ص4، 1181314
در نزد رئيس كميسرهای ملی اتحاد شوروی

مولوتف رئيس هيئت كميسرهای ملی اعضاء رئيسة كنگرة صنايع ايران را پذيرفته 
است.

اطالعات، س 10، ش 2590، 27 شهريور، ص4، 1191314
كنگرة صنايع ايران

در  ايران  نمايشگاه صنايع  به  راجع  را  نظريات خود  كنگره  نمايندگان  از  عده ای 
لنينگراد در روزنامة ايزوستيا درج كرده اند.

1201314
اطالعات، س 10، ش 2590، 27 شهريور، ص4، 
مدال مخصوص سومين كنگرة بين المللی صنايع 

ايران

ضرابخانة لنينگراد مدال مخصوصی به افتخار سومين كنگرة بين المللی صنايع ايران 
ضرب كرده است.

اطالعات، س 10، ش 2591، 29 شهريور، ص4، 1211314
استقبال از هيئت نمايندگان كنگرة صنايع ايران

ترن مخصوصی ديشب برای تشکيل كنگرة بين المللی صنايع ايران از لنينگراد به 
مسکو حركت كرد و تمام علماء و مستشرقين ممالك آسيا و اروپايی و امريکايی 

را در برداشت.

اطالعات، س 10، ش 2592، 30 شهريور، ص1، 1221314
غرفة ايران در نمايشگاه باری

با عالمت شير و  قرمز  و  ايران سبز و سفيد  بيرق شاهنشاهی  ديروز 6 سپتامبر 
خورشيد در نقطة شهربازی بر سر دكان های بلند و فوق يك عده بيرق رنگارنگ 
ساير دول مشرف بر امواج بحر آدرياتيك به اهتزاز درآمده است و تا 22 سپتامبر به 

جای خود باقی خواهد بود.

اطالعات، س 10، ش 2593، 31 شهريور، ص1، 1231314
صنايع ايران به قلم پروفسور پوپ

جميت  كل  منشی  ا.پوپ  قلم  به  را  ذيل  مقالة  ايران  صنايع  بين المللی  كنگرة 
بين المللی صنايع ايران به عنوان »صنايع ايران« انتشار داده است.

اطالعات، س 10، ش 2593، 31 شهريور، ص1، 1241314
بيرق شاهنشاهی در ساحل آدرياتيك.غرفة ايران در نمايشگاه باری

اطالعات، س 10، ش 2593، 31 شهريور، ص4، 1251314
ضيافت شورای بلدی مسکو

پريشب در شورای بلدی مسکو ضيافتی از طرف رئيس شورای مسکو به افتخار 
هيئت نمايندگی كنگرة بين المللی صنايع ايران داده شد.

اطالعات، س 10، ش 2593، 31 شهريور، ص4، 1261314
ضيافت در سفارت كبرای شاهنشاهی

ديروز )28 شهريور( ضيافتی به ناهار در سفارت كبرای شاهنشاهی داده شد. در اين 
مهمانی هيئت رئيسه موزة ارمتياژ و هيئت مديرة كميتة نمايشگاه صنايع ايران و 

بعضی از رجال مسکو و هيئت نمايندگی ايران شركت داشتند.

اطالعات، س 10، ش 2593، 31 شهريور، ص4، 1271314
تماشای عمومی نمايشگاه صنايع ايران

بعد از حركت اعضاء كنگرة بين المللی صنايع ايران از لنينگراد نمايشگاه صنايع ايران 
كه تا آن روز اختصاص به مطالعات اعضاء كنگره داشت برای عموم باز شد و در 

اولين روز افتتاح 5 هزار نفر نمايشگاه صنايع ايران را ديدن نموده اند.

1281314
اطالعات، س 10، ش 2594، 1 مهر، ص3، در 
سومين كنگرة بين المللی آثار باستان و صنايع 

ايران

در دهم سپتامبر در لنينگراد و در ميان زينت های تاريخی تئاتر اوتاژ سومين كنگرة 
بين المللی آثار باستان و صنايع ايران باز شد.

اطالعات، س 10، ش 2595، 2 مهر، ص1، نطق 1291314
آقای حکمت در روز افتتاح

در گروار فوق آقای حکمت وزير معارف به هنگام افتتاح سومين كنگرة بين المللی 
صنايع ايران در لنينگراد در حالی كه مشغول ايراد نطق افتتاحيه هستند مشاهده 

می شوند.
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اطالعات، س 10، ش 2596، 3 مهر، ص1، 1301314
نمايشگاه پاريس

دولت شاهنشاهی تصميم نموده است كه در نمايشگاه بين المللی پاريس كه سال 
1937 تأسيس و افتتاح خواهد شد شركت كند.

اطالعات، س 10، ش 2596، 3 مهر، ص1، موزة 1311314
ارميتاژ محل نمايشگاه صنايع ايران

موزة ارميتاژ در لنينگراد اهميت شايانی در دنيا دارد. نمايشگاه صنايع ايران در اين 
موزه تشکيل و هشتاد تاالر آن اختصاص به نمايش اشياء نفيس تاريخی و نمونه های 

ممتاز صنايع ايران داشت.

اطالعات، س 10، ش 2597، 5 مهر، ص1، ورود 1321314
نمايندگان ايران

هيئت نمايندگی ايران كه برای شركت در سومين كنگره و نمايشگاه بين المللی 
صنايع ايران به لنينگراد عزيمت كرده بودند ديروز وارد مركز شدند.

اطالعات، س 10، ش 2597، 5 مهر، ص4، 1331314
مراجعت هيئت اعزامی ايران

هيئت اعزامی ايران به رياست آقای حکمت وزير معارف كه روز 8 شهريورماه برای 
شركت در كنگرة بين المللی صنايع ايران در لنينگراد عازم مسکو شده بودند ديروز 

ظهر به طهران مراجعت كردند.

اطالعات، س 10، ش 2598، 6 مهر، ص1، يکی 1341314
از خانم های مستشرق در حال ايراد خطابه

در كنگرة بين المللی صنايع ايران در لنينگراد چند خانم وارد به آثار تاريخی ايران 
نيز شركت نموده بودند و خانم گيوم فرانسوی سخنرانی كرد.

اطالعات، س 10، ش 2598، 6 مهر، ص1، تصوير 1351314
از مسافران سومين كنگرة صنايع ايران

موقع ورود هيئت نمايندگی ايران به بندر پهلوی جمعی از رؤسای ادارات استقبال 
نمودند.

اطالعات، س 10، ش 2598، 6 مهر، ص4، تمديد 1361314
نمايشگاه صنايع ايران

ارميتاژ مسئلة تمديد نمايشگاه صنايع ايران را تا ماه مه ـ ژوئن سال 1935 مطرح 
كرده است.

اطالعات، س 10، ش 2599، 7 مهر، ص1، تصوير 1371314
تاالر آثار دورة ساسانی

به تاالری كه اشياء دورة ساسانيان در آن قرار داده شده بود بيش از سالن های 
ديگر جلب توجه می شد، زيرا نمايشگاه مزبور از حيث داشتن آثار تاريخی دورة 

مزبور غنی است.

اطالعات، س 10، ش 2601، 9 مهر، ص1، در 1381314
نطق افتتاحية كميسر معارف جماهير شوروی.كنگرة بين المللی صنايع ايران

اطالعات، س 10، ش 2602، 10 مهر، ص1، 1391314
مينياتور و تذهيب

در سومين كنگرة بين المللی صنايع ايران منعقده در لنينگراد طاهرزادة بهزاد عضو 
هيئت اعزامی ايران در دهمين جلسة كنگره نطق جالبی در باب ميناتور و تذهيب 

ايراد كرد.

اطالعات، س 10، ش 2603، 12 مهر، ص1، 1401314
آخرين جلسة كنگرة صنايع ايران

پس از تشکيل 9 جلسه كنگرة بين المللی صنايع ايران در تاالر موزة ارميتاژ كنگره 
مزبور به مسکو انتقال يافت.

اطالعات، س 10، ش 2606، 15 مهر، ص1، 1411314
نمايشگاه صنايع ايران در لنينگراد

صنايع ايران در سالن های اشياء تاريخی و مصنوعات ايران باستان به ترتيب تاريخ 
شروع می شود.

اطالعات، س 10، ش 2608، 17 مهر، ص1، در 1421314
نمايشگاه صنايع ايران

از دورة هخامنشی اشياء بسياری در تاالرها به نمايش گذارده شده بود. اين اشياء 
بيشتر ظروف مفرغی بودند.

اطالعات، س 10، ش 2612، 22 مهر، ص2، 1431314
نمايشگاه صنايع ايران مورد استقبال عمومی اهالی قرار گرفته است.نمايشگاه صنايع ايران

اطالعات، س 10، ش 2620، 1 آبان، ص1، جشن 1441314
غرفة ايران

نمايشگاه بين المللی بروكسل هنوز داير است و تا هفتة اول اكتبر يا اوايل آبان ماه 
نيز داير خواهد ماند.

اطالعات، س 10، ش 2688، 25 دی، ص4، فيلم 1451314
نمايشگاه صنايع ايران در لنينگراد

رئيس مجلس شورای ملی، وزراء، نمايندگان مجلس، رؤسای ادارات و عده ای از 
محترمين برای مشاهدة فيلم هيئت اعزامی دولت شاهنشاهی به نمايشگاه و كنگرة 

صنايع مستظرفه ايران در لنينگراد در عمارت سينما ماياک حضور يافتند.
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اداری
چکیدة خبرمنبعسالردیف

ايران، س 3، ش 399، 19 اسفند، ص3، عمليات 11297
ادارة اوقاف

مساعدت های وزارت معارف و اوقاف به معارف مملکت و تأسيس بعضی مدارس و 
ايصال به منافع عموم. از جملة اين اقدامات: كاروانسرای شاه عباس ايوانکی به مبلغی 
اجاره داده شده به اقساط اخذ و به مصرف معارف می رسد. و تعمير مسجد جامع 
كه مخروبه شده و بقاع خيريه از تعمير بقاع امامزاده ها و قدمگاه و شيخ عطار در 

نيشابور به مدرسة ساالريه ماهی پنجاه تومان.

تصميم هيئت دولت مبنی بر صرف هر سالة پنجاه خروار گندم به خدام بقعه و ايران، س 4، ش 579، 29 آذر، ص3، اوقاف21298
بيست ويك خروار برای تعميرات از عايدات موقوفات مرحوم شيخ صفی.

ايران، س 4، ش 581، 3 دی، صص2و3، اولين 31298
خطوه اصالح و مزايده- امالک آستانة مقدسه

بحث دربارة مزايدة امالک آستانة مقدسه و ذكر نظريات و پيشنهادهای صاحبان 
امر و تجار.

ايران، س 4، ش 584، 7 دی، ص4، قم41298

اوقاف آستانه خيلی هرج و مرج است. رؤسای خدام هر يك قطعه ای از موقوفات را 
تصرف كرده و به ميل خود تعيين اجاره می كند. به خدام زير دست هيچ نمی رسد 
و ابداً درصدد آبادی و رفع خرابی موقوفات نيستند. از طرف رياست اوقاف هم هيچ 

اقدامی نمی شود.

ايران، س 4، ش 590، 16 دی، خراسان. خاتمه به 51298
اجارة موقوفات آستانه

وصول  و  موقوفات  مزايدة  اعالن  عقبة  در  مقدسه  آستانة  اصالحات  موضوع 
زمينة  و در يك  زمينة اصالح خارج گشته  از  رفته  رفته  پيشنهادهای چهارگانه 
مجادله و كشمکش های خصوصی قرار گرفت. قوام السلطنه، به همان قسم كه منافع 
آستانه را در آن تشخيص داده بودند، خود شخصاً حاضر برای اجارة امالک گشته 
و قبول نمودند كه سالی شصت هزار تومان عالوه بر اجارة سابق بپردازند، تمام 

گفتگوها رفع گرديد.

كوشش، س 1، ش 54، 12 جوزا )خرداد(، تکذيب 61302
از طرف وزارت معارف

در جلسة مجلس شورای ملی اظهار شده است كه يك عمل خالف قانونی واقع 
شده امتياز استخراج كل اشياء عتيقه در تمام ايران به مدت ده سال به يکی از 
وزراء داده شده است. در تکميل نظام نامة قانونی حفريات كه از چندين سال قبل 
در وزارت معارف در جريان است قراری به صرفة دولت و وزارت معارف مقرر داشته 
كه ابداً شخصی نبوده و بعضی مطالب به مجلس شورای ملی برای رفع سوء تفاهم 

عرض شده است.

 تصويب بودجة ملی 1303 در مجلس از جمله بودجة وزارت معارف. )1400 تومان حبل المتين، س 32، 15 تير، ص11، بودجه ايران71303
بابت عتيقه جات(

81303
كوشش، س 2، ش 35، 16 ثور )ارديبهشت(، 

ص1، درآمد و بودجة وزارت معارف، بخش عايدات 
تعمير و عتيقه جات

تعمير  عايدات  معارف:  وزارت  پيش بينی شدة  عايدات   .1303 سنة  بودجه  قانون 
1500، عتيقه جات 1400.

كوشش، س 2، ش 84، 27 سنبله )شهريور(، 91303
ص2، وظايف ادارة كل صنايع مستظرفه

پيشنهاد راجع به صنايع مستظرفه. از وظايف ادارة كل صنايع مستظرفه تأسيس 
موزة تاريخ قديم ايران و موزة صنعتی و توسعة آن در تمام مملکت و اداره كردن 

عتيقه جات و حفريات است.

كوشش، س 2، ش 102، 15 عقرب )آبان(، ص2، 101303
نقل و انتقال وزارتخانة معارف به عمارت مسعوديه

وزارت معارف تصميم گرفته كه محل و مکان دوائر مركزی وزارتی را به عمارت 
مسعوديه منتقل نمايند و هيئت دولت نيز پيشنهاد مذكور را تصويب نموده برای 

مخارج و مصارف تعميرات ابنية آن اعتباری منظور داشته اند.

كوشش، س 2، ش 109، 4 قوس )آذر(، ص3، 111303
عايدات پيش بينی شده. وزارت معارف و اوقاف: عوايد عتيقه جات 1400تومان.عايدات پيش بينی شدة وزارت معارف و اوقاف
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كوشش، س 3، ش 8، 1 دلو )بهمن(، ص1، راجع 121303
به حفريات

اظهارات سرگشيك زاده دربارة لزوم پيشنهاد قانونی در مورد حفريات به مجلس 
توسط دولت و لزوم پيگير بودن آثار توسط نظميه و استرداد آنها.

 كوشش، س 3، ش 30، 23 حوت )اسفند(، ص2، 131303
برای موزة ملی

كشف سکه های منسوب به انوشيروان در عباسی. اعزام مأمور به محل توسط وزارت 
داخله. ارسال سکه ها به مركز و سپردن آنها به موزة ملي.

حبل المتين، س 33، ش 17، 2 تير، ص1، برای 141304
حفريات ايران

جلسه ای از طرف آقايان وزرای ماليه و خارجه و معارف راجع به موضوع حفاری و 
امتياز فرانسويان در ايران تشکيل شده بود، فرانسويان تازه وارد به تهران كه مأمورين 
دولت فرانسه برای امور حفاری هستند در بعضی از قسمت های نظريات نمايندگان 

موافقت حاصل كرده اند. 

حبل المتين، س 33، ش 17، 2 تير، ص2، قالی 151304
شاه عباس

عکس گرفتن پروفسور پوپ امريکايی از قالی های شاه عباسی كه برای مقبرة شاه 
عباس دوم بافته شده است. او برای حفظ قالی های مزبور برای پيشرفت صنعت 
قالی بافی راپرت مفصلی برای وزارت معارف تهيه نموده است. پروفسور پوپ توسط 
وزارت معارف به سمت مستشار افتخاری صنايع قديمة ايران در امريکا انتخاب شد.

حبل المتين، س 33، ش 19، 5 تير، ص19، 161304
پروفسور پوپ امريکايی

نمود.  خواهد  عزيمت  امريکا  به  عتيقه  اشياء  و  آثار  در  متخصص  پوپ  پروفسور 
پروفسور در مدت اقامت در طهران مقداری اشياء عتيقه از مصنوعات ايران ابتياع 
نموده كه قدری از آنها جهت موزة امريکا و بقيه برای خودش بوده كه قسمتی از آن 

را حمل كرده و بقيه هم حمل خواهد شد.

كوشش، س 3، ش 51، )؟( خرداد، ص2، راجع به 171304
حفريات شوش

به  شوش  حفاری های  امتياز  دادن  دربارة  )نماينده(  شهاب الدين  ميرزا  سؤال 
فرانسوی ها و چگونگی نظارت دولت بر آن و پاسخ كفيل معارف و اينکه با دولت 

فرانسه مذاكراتی دراين باره صورت گرفته است.

كوشش، س 3، ش 104، 4 آبان، ص1، برای تعمير 181304
مقبرة فردوسی

اليحة وزارت ماليه راجع به تهية تمبر فردوسی كه مازاد عوايد آن خرج تعمير مقبرة 
فردوسی شود در كميسيون بودجه مطرح گرديد.

كوشش، س 3، ش 122، 20 آذر، ص2، حجاری 191304
عتيق

كشف دو قطعه سنگ حجاری قديمی كه يکی مجسمة فروهر و ديگر مجسمة يك 
نفر سرباز بوده در شيراز و تحويل به وزارت معارف. مقرر شد به موزة معارف تسليم 

شود و تحت مراقبت به عموم نمايش دهند.

كوشش، س 4، ش 21، 14 اسفند، ص3، تفتيش 201304
عتيقه جات

دستور صادره از وزارت ماليه: مأمورين ادارات ماليه برای تفتيش عتيقه جات و اشياء 
زيرخاكی با حضور و استحضار رؤسای معارف نظارت و تفتيش كامل نمايند.

حبل المتين، س 33، ش 39، 9 آذر، ص22، 211304
مراسلة نمايندة دولت عليه ايران در هندوستان

تشکيل انجمن آثار ملی و تعمير و بنای مقبرة مناسبی برای مرحوم حکيم ابوالقاسم 
فردوسی. جهت حصول اين مقصود در صدد جمع آوری اعانه از عموم ايرانيان و 

ايرانيان مقيم هندوستان هستند )اطالع رسانی شود(.

شفق سرخ، س 4، ش 417، 27 آذر، ص1، مقبرة 221304
كريمخان زند )در مجلس(

بيرون  درخواست  و  كريم خان زند  درباره  مجلس(  )نمايندة  طهرانی  آقای  بيانات 
آوردن استخوان های او از زير تخت مرمر در طهران و انتقال آن به محلی ديگركه 

مزار عامة وطن پرستان باشد.

شفق سرخ، س 4، ش 432، 20 دی، ص3، مقبرة 231304
كريمخان

عريضه ای از طرف سهراب  خان زند وكيلی )عميدالسلطان(، حسن خان زند، حاج 
نهم  گرفتن  عيد  گرديد:  اعليحضرت  تقديم  زند  حيدرخان  و  زند  غالمعلی خان 
آبان به افتخار خلع قاجاريه. بيرون آوردن جمجمة كريم خان و دفن آن در محلی 
شرح  برود.  بين  از  است  نزديك  كه  زند  لطفعلی خان  قبر  به  توجه  عطف  ديگر. 
ديدار بازماندگان زنديه با اعليحضرت پهلوی. پيشنهاد شده كه مقبرة سرچشمه را 
برای اين كار معين كنند و بناست اعتباری نيز از مجلس شورای محلی از محل 

صرفه جويی برای اين كار تقاضا كنند.

كوشش، س 4، ش 33، 9 ارديبهشت، ص2، ارسال 241305
مسکوک به مركز

مطابق راپورتی كه از دامغان به وزارت داخله رسيده مقداری مسکوک قديمه كه به 
سرقت رفته بود نظمية آنجا از سارقين گرفته و به مركز ارسال داشته اند.
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كوشش، س 4، ش 42، 2 خرداد، ص2، تأكيد در 251305
ارسال سکه

به حکومت دامغان مؤكداً نوشته شد كه به فوريت 360 سکة دورة خلفای بنی عباسی 
را به مركز بفرستند كه به وسيلة وزارت ماليه به موزة معارف تسليم شود.

شفق سرخ، س 5، ش 509، 28 ارديبهشت، ص2، 261305
برای مطالعه در آثار عتيقة ايران

دعوت انجمن حفظ آثار ملی از پروفسور هرتسفلد مستشرق معروف آلمانی برای 
مطالعات بيشتر در آثار قديم ايران تا اطالعات جامعی در كشفيات و حفظ آثار ملی 

ايران تهيه شود.

شفق سرخ، س 5، ش 526، 20 خرداد، ص2، 271305
تعيين مقبرة كريمخان زند

اعليحضرت تصميم فرموده اند كه مقبرة مزبور در زاوية مقدسة حضرت معصومه 
بنا گردد.

شفق سرخ، س 5، ش 527، 22 خرداد، ص2، 281305
پروفسور هرتسفلد 

آثار  و  عتيقه جات  امور  در  مطالعه  مشغول  آلمانی  مستشرق  هرتسفلد  پروفسور 
قديمی ايران می باشد. پس از تشکيل كابينه از طرف وزارت معارف نسبت به تعيين 
كار مستشرق مزبور، كه از طرف انجمن حفظ آثار ملی به ايران آمده اند، اقدامات 

مقتضی خواهد شد.

شفق سرخ، س 5، ش 541، 10 تير، ص1، صورت 291305
جلسة انجمن آثار ملی

صورت جلسة انجمن آثار ملی؛ تعيين رئيس، نايب رئيس، منشی، تحويلدار.
راپورت ساالنة انجمن آثار ملی شامل كيفيت تشکيل انجمن آثار ملی، اموری كه 
در انجمن شروع شده و بعضی انجام گرفته است و آمال و اقداماتی كه برای آتيه در 
نظر گرفته شده. تصويب اساسنامه در صدد توسعة انجمن و انتخاب اعضای عمومی 

و هيئت عامة موقتی.

شفق سرخ، س 5، ش 542، 12 تير، ص3، راپورت 301305
ساليانة انجمن آثار ملی

تشريح مقاصد و اهداف و وظايف و اقدامات.
1. تهية فهرستی از ابنيه و آثار تاريخی كه در شرف انهدام بوده و محتاج به مرمت 
و محافظت هستند. 2. انتشار اولين رسالة انجمن آثار ملی تحت عنوان فهرست 
مختصری از آثار و ابنية تاريخی ايران توسط كميتة فرعی. 3. كنفرانس پروفسور 
هرتسفلد تحت عنوان آثار ملی ايران در حياط وزارت معارف. 4.جمع آوری وجوه 
برای مقبرة فردوسی و تهية نقشه از طرف پروفسور هرتسفلد برای مقبرة فردوسی. 
5. مذاكرة تشکيل كميتة افتخاری از علمای خارجه كه متخصص در تاريخ و صنايع 

ايران هستند.

شفق سرخ، س 5، ش 544، 13 تير، ص4، راپورت 311305
ساليانة انجمن آثار ملی

پروفسور هرتسفلد مشغول مطالعات و جمع آوری كتب و اشياء نفيسه ای كه در نقاط 
مختلفه پراكنده است و تعيين محل موزه و كتابخانه می باشند. وزارت ماليه قبول 
كرده است كه مبلغ سی هزار تومان در بودجة 1305 وزارت معارف برای تکميل 

ادارة عتيقات و تأسيس موزه و كتابخانه منظور شود.

شفق سرخ، س 5، ش 548، 20 تير، ص2، راجع 321305
به حفريات در ايران

وزارت معارف به پروفسور هرتسفلد مستشرق آلمانی متخصص در علم عتيقات 
دستوراتی جهت مطالعه در نظامنامة حفريات و امتيازنامه كه چند سال قبل راجع 
به حفاری داده شده است صادركرده و او مشغول اقدام می باشد. راجع به تکميل 

موزة معارف و تعيين محل مناسبی برای آن نيز اقداماتی شروع شده است.

شفق سرخ، س 4، ش 612، 29 مرداد، ص2، حفظ 331305
اشياءعتيقه

تشکيل كمسيون در منزل وزير ماليه و راپورت دربارة اشياء بقعة شيخ صفی. تصميم 
گرفته شد دكتر هرتسفلد به اتفاق آقای خليلی به اردبيل رفته اشياء عتيقه ای كه 
ممکن است به تهران ارسال نموده كه در موزة معارف گذاشته شود و بقيه را در 
محل هايی در قفسه های مخصوصی قرار دهند. همچنين تعميرات ضروری آن ها را 

تعيين و صورت مخارج آن را برآورد كنند.

طوفان، س 6، ش 22، 13 آبان، ص2، استخدام 341305
هرتسفلد

استخدام هرتسفلد به مدت دوسال به عنوان مديريت كتابخانة ملی و عمومی كه 
قريباٌ افتتاح خواهد شد از طرف وزارت معارف. 

 اقدام، س 5، ش 43، 7 خرداد، ص2، پروفسور 351305
هرتسفلد

امور  برای مطالعه در  پروفسور هرتسفلد  تهية وسايل كار  وزارت معارف مشغول 
عتيقه و امور موزة معارف و كتابخانه می باشد.
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اطالعات، س 1، ش 16، 7 شهريور، ص1، مصاحبه 361305
با وزير معارف و اوقاف

سؤال راجع به حفريات در ايران و امتياز فرانسوی ها. وزير از قطع و فصل شدن اين 
مسئله به صورت دوستانه خبر داده است. سؤال دربارة اقداماتی كه راجع به موزه و 
كتابخانه ملی شده است. در جواب وزير از تأسيس موزة معارف و تنظيم نظامنامة 
آن خبر داده است. دربارة كتابخانة ملی هم انجمن آثار ملی پروفسور هرتسفلد را 

معين نمودند كه وسايل آن را تهيه نمايد.

اطالعات، س 1، ش 98، 17 آذر، ص1، استخدام 371305
هرتسفلد

وزارت معارف اليحه ای برای استخدام و كنترات پروفسور هرتسفلد آلمانی متخصص 
عتيقات كه مشغول مطالعه در تکميل كتابخانه و موزة ملی می باشد تنظيم نموده 
و به وزارت ماليه ارسال كرده است تا بعد به مجلس تقديم شود. مدت استخدام او 
پنج سال خواهد بود و رياست عتيقات موزه و كتابخانة ملی را عهده دار خواهد شد. 

و السنة پهلوی و زند و اوستا و همچنين خط ميخی تدريس خواهند كرد.

اطالعات، س 1، ش 156، 30 بهمن، ص2، برای 381305
موزة معارف

تخصيص200 تومان از بودجة معارف برای خريداری ظروف سفالين از دولت ايتاليا 
و ارسال و تحويل آنها به موزة معارف.

اطالعات، س 1، ش 157، 1 اسفند، ص1، برای 391305
تحويل اشياء موزه

نمايندگان  با حضور  معارف  موزة  به  مقبرة شيخ صفی الدين  عتيقة  اشياء  تحويل 
وزارت داخله و ماليه كه به وزارت معارف اعزام شده اند.

اطالعات، س 1، ش 162، 7 اسفند، ص1، مجلس 401305
شورای ملی

سؤال نماينده از وزير معارف دربارة جمع آوری كردن اشياء عتيقه از نقاط مختلف 
و آوردن به طهران و اقدامات برای حفظ و نگهداری آنها. توضيحات وزير دربارة 
بقعة شيخ صفی و شاه اسماعيل و اينکه در حال خراب شدن هستند و اقداماتی كه با 
حضور هرتسفلد انجام شده است. و اينکه برای نمايش به طهران آورده شده اند و نه 

برای نگهداری، در قسمت حفاظت هم نهايت دقت می شود.

اطالعات، س 1، ش 168، 15 اسفند، ص2، برای 411305
موزة معارف

ارسال يك صندوق محتوی اشياء عتيقه از تپه رشمه به وزارت معارف كه در موزه 
گذشته شود. كشف هفت سکة زيرخاكی عهد خلفای عباسی در ورامين، ارسال به 

وزارت معارف برای ضبط در موزه

اطالعات، س 1، ش 171، 18 اسفند، ص2، 421305
كميسيون در معارف

اشياء  و  عتيقه جات  به  راجع  شکايات  و  دعاوی  به  رسيدگی  كميسيون  تشکيل 
زيرخاكی به عضويت نمايندة محاكمات وزارت خارجه، نمايندة وزارت عدليه و مدير 

تعليمات عاليه در وزارت معارف.

اطالعات، س 1، ش 172، 19 اسفند، ص2، 431305
كميسيون رسيدگی به عتيقات

تشکيل كميسيونی مركب از نمايندگان ادارات عايدات داخلی، گمركات، بيوتات 
وزارت ماليه و نمايندة وزارت معارف با حضور دو نفر نمايندة تجار عتيقه در وزارت 
معارف تشکيل و راجع به شکايات تجار عتيقه چی در خصوص عتيقات روی خاكی 

راپورتی راجع به رفع شکايت تقديم مقام وزارت گرديد.

شفق سرخ، س 6، ش 912، 11 بهمن، ص1، در 441306
مجلس

ملی  شورای  مجلس  كرده اند  تقاضا  فردوسی  مجسمة  نصب  محل  خصوص  در 
مجسمة فردوسی را به عنوان هديه پارسيان هندوستان قبول نموده و مقرر گرديد 

مجسمه مزبور را در ميدان بهارستان مقابل مجلس شورای ملی نصب نمايند.

شفق سرخ، س 6، ش 914، 13 بهمن، ص2، 451306
متخصص عتيقه جات

و  حفريات  امتياز  الغای  به  راجع  فرانسه  و  ايران  بين  منعقده  قرارداد  موجب  به 
عتيقه جات، دولت ايران بايد متخصص موزه و كتابخانه ملی را از فرانسه استخدام 
نمايد. وزارت امور خارجه مسيو گدار متخصص در عتيقه شناسی را به وزارت معارف 
معرفی كرده است. اليحة استخدام او تهيه و از طرف وزارت معارف به وزارت ماليه 

ارسال گرديده است.

طوفان، س 7، ش 21، 4 مهر، ص1، تعمير مقبره461306
وزارت داخله راجع به وصول خرج تعميرات مقبرة نادرشاه افشار از محل موقوفات 
نادرشاه با وزارت ماليه و معارف مشغول مذاكره است كه آن را به مصرف تأسيس 

كارخانة چراغ برق مشهد برساند.
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طوفان، س 7، ش 48، 5 آبان، ص2، برای استخدام 471306
متخصص

وزارت معارف در صدد استخدام يك نفر متخصص عتيقه جات از فرانسه برآمده 
است. ازسفارت ايران در پاريس و سفارت فرانسه در طهران خواسته وسائل استخدام 

آن را فراهم نمايند.

طوفان، س 7، ش 125، 17 بهمن، ص2، استخدام 481306
متخصص.

وزارت  توسط  كتابخانه  و  موزه  عتيقه جات  متخصص  گدار  استخدام  اليحة  تهية 
معارف و تقديم آن به مجلس.

طوفان، س 7، ش 142، 9 اسفند، ص3، مخارج 491306
تعمير مقبرة نادر.

برای مخارج تعميرات مقبرة نادرشاه عالوه بر مبلغی كه در بودجة 1305 بلدية 
مشهد و هذه السنه آنجا اختصاص يافته عايدات سال 1305 و 1306 قرية دهشك 

)موقوفة نادری( هم تخصيص داده شده است.

 اقدام، س 6، ش 388، 13 آبان، ص2، استخدام 501306
متخصص

به سفارت فرانسه نوشته شده با مقامات دولت جمهوری داخل مذاكره شده و يك 
و عتيقه جات  كتابخانه  و  برای مديريت كل موزه  از هر جهت  نفر متخصص كه 

شايستگی داشته باشد معرفی نموده و شرايط استخدام او را اطالع دهند.

اطالعات، س 1، ش 193، 28 فروردين، ص1، 511306
اعزام مفتش به كاشان 

اعزام مأموری از طرف وزارت معارف به كاشان به دنبال شکايت تجار عتيقه چی 
كاشان از مداخلة ادارة ماليه در امور عتيقه جات و توقيف آنها بدون مجوز قانونی.

اطالعات، س 1، ش 217، 27 ارديبهشت، ص1، 521306
تحويل به موزة معارف

آقايان فهيمی، پروفسور هرتسفلد و نمايندة خزانه داری در وزارت معارف لوحی به 
خط ميخی كه به مبلغ 1200 ليره از همدان خريداری شده را معاينه كرده و به 

موزه تحويل دادند.

اطالعات، س 2، ش 262، 27تير، ص3، استخدام 531306
پروفسور هرتسفلد

معلم  هرتسفلد  ارنست  پروفسور  استخدام  دربارة  معارف  وزير  توسط  اليحه ای 
دارالعلوم برلن و تبعة دولت آلمان برای مدت سه سال از اول تيرماه 1306 به جهت 
معلمی السنة قديم و تاريخ قديم ايران و جغرافيای تاريخی و معرفت به آثار عتيقه به 
مجلس تقديم شد. شرح ماده ها و حقوق درنظر گرفته شده در خبر ذكر شده است. 

اطالعات، س 2، ش 304، 19 شهريور، ص2، 541306
مسکوک و اشياء عتيقه

به وزارت معارف شرحی نوشته شده كه مقرر شود برای مسکوک و اشياء عتيقه كه 
از وزارت ماليه به وزارتخانه برای ضبط در موزه ارسال و تحويل می گردد، كمسيونی 

تشکيل گردد و بعد به موزه تسليم شود.

اطالعات، س 2، ش 340، ؟ آبان، ص2، متخصص 551306
عتيقه جات

وزارت معارف مشغول تهية اليحه برای استخدام و جلب يك نفر متخصص عتيقه 
و حفريات از دولت فرانسه به سمت مديريت كل موزه و عتيقه جات و كتابخانه 

معارف می باشد.

اطالعات، س 2، ش 340، ؟ آبان، ص2، برای 561306
رجوع شود به خبر شمارة 50.استخدام متخصص

اطالعات، س 2، ش 419، 10 بهمن، ص1، جلسة 571306
رجوع شود به خبر شمارة 44.خصوصی انتقال مجسمة فردوسی

اطالعات، س 2، ش 420، 11 بهمن، ص3، 581306
كميسون آثار تاريخی

)كلوزر(  حفريات  فعلی  طبقه بندی  خالف  بر  تاريخ  از  قبل  عالية  آثار  كمسيون 
ايراداتی نموده است.

اطالعات، س 2، ش 448، 16 اسفند، ص1، اليحة 591306
استخدام مسيو گدار 

در تعقيب لغو قرارداد حفريات شوش با فرانسه، مسيو گدار از طرف دولت فرانسه 
برای مديريت موزه و كتابخانه معرفی و وزارت معارف هم مشغول تنظيم اليحة 

استخدام مشاراليه است.

شفق سرخ، س 7، ش 949، 23 فروردين، ص2، 601307
صيانت آثار تاريخی

ايالت فارس به وزارت داخله دربارة راه شوسة جديداالحداث كه از كنار  راپورت 
جادة تخت جمشيد می گذرد و اينکه ممکن است امتداد خط مزبور در اين راه باعث 

خرابی آثار تاريخی شود.

شفق سرخ، س 7، ش 959، 9 ارديبهشت، ص2، 611307
گمرک عتيقه جات

تجار عتيقه چی از تعرفة جديد گمركی كه برای عتيقه جات وضع و از طرف ادارة كل 
گمركات به موقع اجرا گذاشته شده به وزارت تجارت شکايت كرده اند. بين وزارت 
تجارت و وزارتين معارف و ماليه برای رفع شکايت مزبور مذاكراتی در جريان است.
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شفق سرخ، س 7، ش 968، 23 ارديبهشت، ص2، 621307
برای بنای مقبرة فردوسی

تقی زاده و ارباب كيخسرو به مشهد رفته و نقشة بنای مقبرة فردوسی و مخارج آن 
را برآورد كردند.

شفق سرخ، س 7، ش 980، 9 خرداد، ص2، مقبرة 631307
شيخ سعدی

سنگ قبر شيخ سعدی كه مدت ها بود مفقود شده بود در مقبرة معروف به مقبرة 
چهل درويش كشف شد. وزارت معارف به ايالت فارس دستور داده برای حفظ و 
نصب در روی قبر مساعدت نمايد و به هرتسفلد دستور داده شد تا سنگ را بررسی 

كند.

شفق سرخ، س 7، ش 988، 23 خرداد، ص2، 641307
محافظت عمارت تخت جمشيد

وزارت معارف به ادارة تشکيالت امنية كل مملکتی مراجعه و تقاضا نمود كه يك 
تخت جمشيد  از  كه  فارس  راه شوسه جادة جديداالحداث  در محل  امنيه  پست 

می گذرد و شايد باعث خرابی آثار تاريخی شود، برقرار نمايند.

شفق سرخ، س 7، ش 995، 1 مرداد، ص2، 651307
خواستن نقشه

وزارت معارف از وزير مختار ايران در پاريس تقاضا نموده مقدار الزم از نقشه های 
قديمه و گراورهايی از قالی های قديم ايران كه در موزه های مهم اروپا ضبط است 

خريداری كند و به وزارت معارف ارسال دارد.

شفق سرخ، س 7، ش 1157، 6 اسفند، ص2، 661307
صدور اشياء عتيقه

اتاق تجارت تهران از وزارت تجارت خواسته كه تسهيالتی برای تجار صادركنندة 
اشياء عتيقه با توجه به شکايت آنها فراهم شود. 

اطالعات، س 2، ش 478، 9 ارديبهشت، ص3، 671307
رجوع شود به خبر شمارة 61.عوايد گمرک عتيقه جات

اطالعات، س 2، ش 490، 26 ارديبهشت، ص2، 681307
استخدام متخصص موزه

مصوبة مجلس شورای ملی به وزارت معارف در تعقيب ابالغ قانون استخدام يك نفر 
متخصص فرانسوی برای موزه و كتابخانة وزارت معارف نوشته شد.

اطالعات، س 3، ش 638، 3 آذر، ص2، ورود 691307
متخصص

ورود مسيو گدار كه از طرف وزارت معارف برای حفريات و عتيقه جات از فرانسه 
استخدام شده است.

نقشة ساختمان مقبرة فردوسی كه از طرف مهندس فرانسوی ترسيم گرديده بود از اطالعات، س 3، ش 154، ص2، مقبرة فردوسی701308
طرف مقامات مربوطه مورد تصويب قرار گرفت.

اطالعات، ش 734، 17 فروردين، ص2، عمارت 711308
صحيه

وزارت معارف از وزارت داخله خواست تا صحية كل را به محل ديگری انتقال دهند 
چون برای ساختمان قسمت شرقی مدرسة دارالفنون عمارت صحيه از بين خواهد 

رفت و جزو بنای مدرسه دارالفنون خواهد شد.

اطالعات، ش 734، 17 فروردين، ص2، تعيين 721308
كميسيون

چند نفر فرانسوی متخصص در عتيقه جات و اشياء ذی قيمت وارد طهران شده و از 
طرف وزارت دربار برای تقويم جواهرات سلطنتی دعوت شده اند تا قيمت عتيقه جات 

و اشياء قيمتی سلطنتی مشخص و معلوم باشد.

اطالعات، س 4، ش 814، 27 تير، ص3، مقبرة 731308
فردوسی

انجمن  و  تومان تصويب كرد  بيست هزار  برای ساختمان مقبرة فردوسی مجلس 
حفظ آثار ملی نيز چندهزار تومان تخصيص داد. )شرح دربارة نقشة مقبرة فردوسی(

اطالعات، س 4، ش 1047، 1 خرداد، ص3، 741309
ساختمان مقبرة فردوسی

در 29 تيرماه 1306 مجلس 20 هزار تومان اعتبار از صرفه جويی بودجة مجلس 
برای ساختمان مقبرة فردوسی اختصاص داد. نقشه به وسيلة مسيو گدار تهيه شده 

و از روی آن نقشه شروع به عمل كردند. 

اطالعات، س 4، ش 1057، 13 خرداد، ص1، 751309
اعتبار ساختمان مقبرة حکيم فردوسی

كمسيون مبتکرات راجع به موافقت با اعطای ده هزار تومان جهت تکميل ساختمان 
مقبرة حکيم فردوسی. درباره ضرورت اين طرح مذاكره شد.

اطالعات، س 5، ش 1070، 3 مرداد، ص1، تکميل 761309
مقبرة حکيم فردوسی

تکميل  جهت  اعتبار  تومان  هزار  ده  اعطای  به  راجع  محاسبات  كمسيون  خبر 
ساختمان مقبرة حکيم فردوسی قرائت شد. مجلس شورای ملی به ادارة محترم 
مباشرت اجازه می دهد كه مبلغ ده هزار تومان از صرفه جويی بودجة سنوات 1308 
و 1309 مجلس برای مخارج تکميل ساختمان مقبرة حکيم ابوالقاسم فردوسی 

تأديه نمايد.
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اطالعات، س 5، ش 1082، 16 تير، ص3، بودجة 771309
تفصيلی 1309 وزارت معارف

رئيس 144 تومان، مسيو گدار 1000 تومان، متصدی موزه 107 تومان،
دارالمعلمين عالی: هرتسفلد 500 تومان.             

اطالعات، س 5، ش 1096، 5 مرداد، ص1، برای 781309
حفظ آثار عتيقه

از طرف وزارت داخله به حکام اياالت و واليات ابالغ شده است صورتی از اشياء بقاع 
قديمه تهيه كنند و برای حفظ آنها مراقبت كامل به عمل آوردند.

اطالعات، س 5، ش 1149، 8 مهر، ص3، حفظ 791309
پيشنهاد قانون محفظة آثار ملی و معاملة اشياء عتيقه به مجلس.آثار عتيقه

اطالعات، س 5، ش 1150، 9 مهر، ص2، حفظ 801309
اليحة تقديمی دولت در مورد حفظ آثار ملی با ذكر 20 ماده.آثار ملی

اطالعات، س 5، ش 1165، 28 مهر، ص2، برای 811309
 اقدامات وزارت اقتصاد ملی برای جلب سياحان خارجی.كلکسيون آثار تاريخی

اطالعات، س 5، ش 1169، 3 آبان، ص1، حفظ 821309
آثار عتيقه

راپرت كميسيون اقتصاد ملی راجع به حفظ آثار عتيقه برای شور اول در 9ماده. 

اطالعات، س 5، ش 1236، 23 دی، برای تعمير 831309
مقبرة فردوسی

از طرف حاجی ميرزا ابوالقاسم كازرونی مبلغ يك ده هزار تومان اعانه جهت تعمير 
مقبرة فردوسی به وزير ماليه تقديم شده است.

اطالعات، س 5، ش 1256، 16 بهمن، ص3، حفظ 841309
آثار قديمه

مسجدشاه يکی از بناهای تاريخی مشهد به واسطة اينکه فعاًل موقوفه ندارند يك 
قسمت از فضای آن جزء معبر عام شده اخيراً از طرف ادارة معارف وسايل حفاظت 
مسجد مذكور بيشتر فراهم گشته است. رئيس معارف به مسجدشاه رفته و تعميرات 

ضرورية آنجا را تحت نظر قرار داده اند.

اطالعات، س 6، ش 1345، 29 خرداد، ص2، ادارة 851310
عتيقات

از طرف وزارت معارف راجع به تشکيل ادارة عتيقات و تفکيك آن اداره از ادارة 
مطبوعات، مسيو گدار مدير موزة معارف و متخصص عتيقات به رياست ادارة مذكور 

تعيين گرديده است.

اطالعات، س 6، ش 1381، 13 مرداد، ص1، ادارة 861310
عتيقات

ادارة عتيقات به رياست مسيو گدار تشکيل شد و برای تهية دفاتر ثبت اشياء نفيسه 
و تاريخی و تشکيل شعب مربوطة آن در واليات صورت بودجه و تشکيالت آن تهيه 
شد. وزارت معارف به مسيو گدار مأموريت داده كه به اصفهان برود و آثار تاريخی 

آنجا را مطالعه كند و برای حفظ آنها نظريات خود را تقديم نمايد.

اطالعات، س 6، ش 1409، 17 شهريور، ص3، 871310
انتخاب مأمورين حفاری

وزارت معارف اقدام به انتخاب مأموران و نمايندگان معارف جهت نظارت در امور 
حفريات موزه های خارجه و هيئت های علمی اروپايی و امريکايی كرده است.

اطالعات، س 6، ش 1432، 12 مهر، ص3، تنظيم 881310
پيشنهاد

تنظيم پيشنهاد هيئت دولت برای صدور اجازه جهت حفريات در قسمت عليای 
گرگان رود استرآباد توسط هيئت علمية سوئد.

اطالعات، س 6، ش 1498، 30 آذر، ص2، ورود 891310
اشياء مکشوفه

وزارت  به  دامغان  تپه حصار  در  اشياء مکشوفه  با  فيالدلفی  موزه  نمايندة  اشميت 
معارف آمده است.

اطالعات، س 6، ش 1498، 30 آذر، ص2، تقاضای 901310
اعتبار

از آنجا كه وزارت معارف گنجايش نگهداری كلية اشياء مکشوفه را ندارد پيشنهاد 
شده است در بودجة سال 1311 وزارت معارف، اضافه اعتبار برای انجام اين منظور 

پيش بينی نمايند.

اطالعات، س 6، ش 1507، 11 دی، ص2، منظور 911310
داشتن اعتبار

پيشنهاد حدود يك صدوبيست هزار تومان اعتبار در بودجة سال آينده برای حفظ 
ابنيه های قيمتی تاريخی و مرمت های الزمه به مقام وزارت معارف.

اطالعات، س 6، ش 1522، 28 دی، ص2، امکنة 921310
تاريخی

پيشنهاد  به دنبال  را  اياالت و واليات  تاريخی در  امکنه های  هيئت وزراء صورت 
وزارت معارف تصويب نموده است.

اطالعات، س 6، ش 1524، 30 دی، ص3، 931310
تصويب نامة امکنة تاريخی

فهرست اماكن تاريخی كه به پيشنهاد وزارت معارف به عنوان متمم بر فهرست 
امکنة تاريخی افزوده می گردد.
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اطالعات، س 6، ش 1581، 22 فروردين، ص2، 941311
تقاضای اعتبار برای موزه

تقاضای اعتبار كافی برای تهية محل و ترتيب تأسيس موزة معارف، چرا كه موزة 
معارف گنجايش نگاهداری كلية اشياء را ندارد.

اطالعات. س 6، ش 1633، ص2، آثار تاريخی 951311
شوش

سهمية دولت از آثار حفريات شوش به موزة معارف تحويل داده شد. وزير معارف 
شخصاً از بقايای آثار مزبور بازديد كردند. توضيحاتی دربارة آثار مکشوفه از شوش.

اطالعات، س 7، ش 1662، 5 مرداد، ص2، تقاضای 961311
اعتبار

مسيو گدار برای تعميرات و ترميمات مسجدشاه اصفهان پيشنهاد كرده است كه 
مذاكره  حال  در  ماليه  و  معارف  وزارت  باره  اين  در  شود.  گرفته  درنظر  اعتباری 

هستند.

اطالعات، س 7، ش 1693، 10 شهريور، ص2، 971311
تشکيالت جديد اوقاف

اصالح ادارة امور اوقاف. اليحة قانونی راجع به امور اوقاف از طرف وزارت معارف 
تنظيم شده تا در هيئت دولت مطرح شود. در صورت موافقت تصويب و تقديم به 

مجلس گردد.

اطالعات، س 7، ش 1693، 10 شهريور، ص2، 981311
ادارة امور موقوفة زاوية مقدسه 

ادارة كل اوقاف اصالح امور موقوفة زاوية مقدسة حضرت عبدالعظيم را مورد توجه 
قرار داده است. مخارج اصالحات و تعميرات الزم برآورد و صورت آن تنظيم شده 

است.

اطالعات، س 7، ش 1717، 9 مهر، ص2، حفاری 991311
علمی

عزيمت هيئت علمية سوئد به رياست پروفسور آرن از استکهلم به ايران. پيشنهاد 
حفاری اين هيئت در استرآباد مطابق نقشه ای كه برای حفاری مسيو گدار تهيه 
گرديده بود مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفته است. از طرف مؤسسة متروپوليتن 
ميوزيوم امريکا پيشنهادی راجع به حفاری علمی در تخت ابوالنصر فارس تقديم 

وزارت معارف گرديده است.

اطالعات، س 7، ش 1723، 14 مهر، ص2، برای 1001311
تعميرات

مأموريت مسيو گدار مدير موزه و عتيقات وزارت معارف برای تعميرات آثار تاريخی 
اصفهان كه قرار است مبلغی را وزارت معارف و مبلغی هم وزارت ماليه و مبلغ 

ديگری هم از طرف بلديه اصفهان اعتبار برای مخارج اين كار داده شود.

اطالعات، س 7، ش 1761، 29 آبان، ص2، 1011311
عمليات حفاری دامغان

اتمام حفاری دكتر اشميت در حصار دامغان و عزيمت به تهران برای تقسيم اشياء 
مکشوفه. مسيو گريشمن نمايندة موزة لوور كه برای بازديد و تحقيقات علمی به سر 

پل ذهاب رفته بود به طهران مراجعت خواهد كرد.

اطالعات، س 7، ش 1766، 5 آذر، ص2، تقسيم 1021311
اشياء تاريخی نهاوند، كرمانشاه

به  نهاوند توسط گريشمن به طهران و تحويل  از حفريات  ارسال اشياء مکشوفه 
انجام  قرعه  ترتيب  به  اشياء  تقسيم  اشياء مکشوفه  تنظيم  از  بعد  معارف.  وزارت 

می شود. مقداری اشياء در نتيجة حفريات تجارتی كرمانشاه به دست آمده است.

اطالعات، س 7، ش 1767، 7 آذر، ص2، تقسيم 1031311
اشياء

تقسيم اشياء مکشوفه در نهاوند با حضور معاون وزارت معارف و آقايان گدار مدير 
ادارة عتيقات و موزه و گريشمن نمايندة موزة لوور و آقايان عميدالملك و سپهبدی 

رئيس و عضو اداره در وزارت معارف.

اطالعات، س 7، ش 1769، 9 آذر، ص2، برای 1041311
مسيو مکنم فرانسوی برای ادامة حفريات شوش به ايران عزيمت خواهد نمود.حفريات علمی شوش

اطالعات، س 7، ش 1771، 12 آذر، ص2، عزيمت 1051311
به فرانسه )گريشمن(

مسيو گريشمن نمايندة موزة لوور با اشياء نهاوند كه با قرعه به موزة لوور داده شده 
به فرانسه عزيمت خواهد كرد.

اطالعات، س 7، ش 1796، 11 دی، ص2، تحويل 1061311
اشياء مکشوفه

دكتر اشميت سه هزاروپانصد قطعه اشياء تپه حصار دامغان را به وزارت معارف تحويل 
داد. قرار است اشياء به طور قرعه تقسيم شوند.

اطالعات، س 7، ش 1892، 20 ارديبهشت، ص3، 1071312
ساختمان مقبرة فردوسی

صرفه جوئی های  از  می دهد  اجازه  مجلس  مباشرت  ادارة  به  ملی  شورای  مجلس 
بودجة 1306 مجلس شورای ملی مبلغ بيست هزار تومان برای ساختمان مقبرة 

حکيم ابوالقاسم فردوسی در طوس اختصاص دهد.

اطالعات، س 7، ش 1897، 26 ارديبهشت، ص2، 1081312
منشی مؤسسة صنايع و حفريات امريکا

حركت اسميت منشی مؤسسة امريکايی صنايع و حفريات در نيويورک به طرف 
ايران. تحقيقات او راجع به صنايع و معماری اصفهان و تخت جمشيد خواهد بود. 
وزارت معارف راجع به تسهيالت مسافرت ايشان اقدامات الزمه را انجام داده است.
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اطالعات، س 7، ش 1907، 7 خرداد، ص2، در 1091312
وزارت معارف

مذاكرة وزير امور خارجه، وزير ماليه، وزير معارف، يکی از نمايندگان مجلس شورای 
ملی، مدير بانك ملی و رئيس مباشرت مجلس شورای ملی در وزارت معارف دربارة 

تعميرات مقبرة فردوسی.

اطالعات، س 8، ش 1943، 21 تير، ص2، صدور 1101312
اجازة حفاری

با پيشنهاد وزارت معارف به هيئت دولت مبنی بر اجازة حفاری علمی اشميت در 
اطالل ری موافقت شد.

اطالعات، س 8، ش 2046، 20 آبان، ص2، 1111312
استخدام معلمين خارجی )استخدام گدار(

اتمام قرارداد آندره گدار مدير عتيقات و موزه و كتابخانه و تقاضای وزارت معارف 
مبنی بر تمديد كنترات او به مدت 5 سال ديگر.

اطالعات، س 8، ش 2064، 12 آذر، ص3، مجلس 1121312
شورای ملی، تجديد كنترات مسيو گدار

خبر كمسيون بودجه به تجديد استخدام مسيو گدار تحت موادی قرائت شد. ذكر 6 
مادة تجديد كنترات گدار و مذاكرات نمايندگان.

اطالعات، س 8، ش 2146، 22 اسفند، ص2، 1131312
ساختمان بارگاه حافظ

دستور وزارت معارف به ادارة معارف فارس مبنی بر منظور كردن اعتبار كافی در 
بودجة سال آينده برای ساختمان بارگاه حافظ. 

اطالعات، س 8، ش 2178، 15 ارديبهشت، ص3، 1141313
انجمن آثار ملی در اصفهان

تشکيل اولين جلسة آثار ملی در ادارة معارف با عضويت رؤسای مالية معارف بلديه 
و سه نفر از معتمدين ملی.

اطالعات، س 8، ش 2180، 17 ارديبهشت، ص4، 1151313
بازديد مفتش ادارة ايالتی معارف خراسان از ساختمان آرامگاه خيام.آرامگاه خيام 

اطالعات، س 8، ش 2183، 20 ارديبهشت، ص2، 1161313
سالنامه وزارت معارف

انتشار سالنامة وزارت معارف همراه با گراورهای متعدد از آثار و ابنيه های زيبای 
تاريخی ايران.

اطالعات، س 8، ش 2191، 30 ارديبهشت، ص3، 1171313
آرامگاه حکيم عمر خيام

اقدام به تعمير آرامگاه خيام با حضور حکومت نيشاپور و رئيس اوقاف با توجه به 
دستور فنی آقای بهزاد.

اطالعات، س 9، ش 2295، 1 مهر، ص3، انجمن 1181313
تأسيس انجمن آثار ملی خراسان و تشکيل اولين جلسه.آثار ملی خراسان

اطالعات، س 9، ش 2298، 4 مهر، ص3، كنگرة 1191313
مستشرقين روز 12 مهر افتتاح می شود

اولين جلسة كنگرة مستشرقين با حضور آقای رئيس الوزراء افتتاح خواهد شد. در 
اين جلسه تمام مستشرقينی كه برای شركت در جشن فردوسی دعوت شده اند 

حضور خواهند داشت.

اطالعات، س 9، ش 2311، 19 مهر، ص3، افتتاح 1201313
آرامگاه فردوسی

فردا اعليحضرت همايون شاهنشاهی آرامگاه حکيم ابوالقاسم فردوسی طوسی را 
افتتاح خواهند فرمود.

اطالعات، س 9، ش 2317، 26 مهر، ص1، ساعت 1211313
اعليحضرت همايوني آرامگاه فردوسي را افتتاح كرد. شرح جزئيات مراسم افتتاح.پنج بعد از ظهر روز جمعه بيستم مهر

1221313
اطالعات، س 9، ش 2341، 26 آبان، ص3، برای 

آرامگاه فردوسی
پيشنهاد ادارة معارف ايالتی خراسان به وزارت معارف مبنی بر منظور بودجه ای برای 

حفظ و نگاهداری ابنيه و ساختمان های آرامگاه فردوسی.

اطالعات، س 9، ش 2365، 24 آذر، ص3، 1231313
جمع آوری كاشی های تاريخی

جمع آوری كاشی های تاريخی مدرسة مريم بيگم به دنبال تذكر مسيو گدار به ادارة 
معارف اصفهان.

اطالعات، س 9، ش 2416، 28 بهمن، ص3، 1241313
ساختمان آرامگاه سعدی

از طرف وزارت معارف برای ساختمان آرامگاه سعدی دستورات الزم به معارف شيراز 
صادر شده است.

اطالعات، س 9، ش 2430، 14 اسفند، ص5، 1251313
بودجة كل مملکتی در سال 1314

برای وزارت معارف؛ ساختمان موزه: پيش بينی برای بودجة دورة عمل سال 1314= 
2000000 ريال، مبلغ بودجة مصوب سال 1313= 500000 ريال.

اطالعات، س 9، ش 2447، 7 فروردين، ص3، 1261314
كتيبه های آثار تاريخی

وزارت معارف از كلية ادارات معارف خواسته تا تصوير كتيبه های موجود در حوزة 
خود را برای كسب اطالعات و درج در مجلة آثار ايران جمع آوری و ارسال كنند.

اطالعات، س 9، ش 2476، 15 ارديبهشت، ص3، 1271314
انتخاب و معرفی اعضای جديد شورای عالی معارف از طرف وزير معارف.انتخاب اعضای جديد شورای عالی معارف
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 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(

اطالعات، س 10، ش 2515، 1 تير، ص2، راپورت 1281314
عمليات سال 1313 اداره اوقاف

راپورتی كه در روز افتتاح شعبة دانشکدة معقول و منقول رضائيه از طرف آقای 
فيوضات رئيس ادارة اوقاف ايراد گرديد، شامل مصارفی كه از عايدات موقوفات مزبور 

شده است در سه قسمت ذيل:
قسمت 1. مصارف معارفی،

قسمت 2. مصارف ساختمانی،
قسمت 3. طبع كسب.

اطالعات، س 10، ش 2516، 2 تير، ص2، راپورت 1291314
عمليات سال 1313 ادارة اوقاف

ادامة راپورتی كه در روز افتتاح شعبة دانشکدة معقول و منقول رضائيه از طرف آقای 
فيوضات رئيس ادارة اوقاف ايراد گرديد.

اطالعات، س 10، ش 2730، 17 اسفند، ص8، 1301314
بودجة كل سال 1315 كشوری در بخش معارف

اعتبار برای تشکيل ساختمان دانشگاه و ... 
اثاثية موزه 5000000  ريال،  تکميل ساختمان موزه 10000000-12000000 

ريال، وزارت معارف 41608250-31798250 ريال.

اطالعات، س 10، ش 2746، 12 فروردين، ص4، 1311315
سراهای صفويه

وزارت معارف به كلية ادارات معارف و اوقاف دستور داده صورتی از كلية سراهای 
صفويه با ذكر توضيحات تهيه و ارسال دارند.

اطالعات، س 10، ش 2891، 10 شهريور، ص1، 1321315
سالنامة معارف

با ضميمة سودمندی راجع به ساختمان های معارفی و  اين سالنامه  از  نسخه ای 
تعمير آثار تاريخی چاپ شده به اداره رسيده است.

اطالعات، س 11، ش 3090، 9 فروردين، ص4، 1331316
بازرس عتيقات و آثار ملی

مأموريت جواد حيدری از طرف وزارت معارف به سمت بازرسی عتيقات و آثار ملی 
در حوزة معارفی آذربايجان غربی.

اطالعات، س 11، ش 3106، 27 فروردين، ص3، 1341316
استخدام متخصص موزه

تصويب اليحة استخدام يك نفر متخصص عتيقه شناس برای مديريت ادارة موزه از 
فرانسه در كمسيون بودجة مجلس.

اطالعات، س 11، ش 3113، 3 ارديبهشت، ص3، 1351316
تشکيل كانون جهانگردی 

تشکيل كانون جهانگردی اصفهان تحت رياست آقای حکمران و عضويت آقايان 
رئيس شهربانی، رئيس شهرداری و رئيس معارف با حضور رئيس ادارة تبليغات و 

جلب سياحان.

اطالعات، س 12، ش 3183، 14 تير، ص4، نظافت 1361316
در باغ شاه فين

دستور ادارة معارف مبنی بر نظافت باغ شاه فين باعث بازديد همه روزة اهالی كاشان 
از آنجا شده است.

اطالعات، س 1، ش 75صبح، 17 تير، اعتبار برای 1371316
ساختمان باغ پيشاهنگی در باغ شاه فين

باغ شاه فين برحسب تصويب نامة هيئت وزرا و دستور وزارت معارف و اوقاف به ادارة 
معارف كاشان واگذار شده است. از طرف وزارت معارف مبلغی برای ساختمان باغ 
پيشاهنگی منظور شده است. اين ساختمان با دستور و نقشة مسيو سيرو مهندس 

وزارت معارف شروع خواهد شد.

اطالعات، س 12، ش 3231، 1 شهريور، ص4، 1381316
انتقال كتابخانة معارف از عمارت دارالفنون به ساختمان جديدی در جنب موزه.انتقال كتابخانة معارف

آموزشی
چکیدة خبرمنبعسالردیف

ايران، س 3، ش 375، 14 بهمن، ص2، تاريخ 11297
عمومی

انتشار يك جلد از دورة تاريخ عالم توسط آقای قويم الدوله، مترجم، مؤلف، ناشر از 
تاريخ عظمت ملل: چين، هند، مصر، كلده، آشور، عيالم، فنيقی، بنی اسراييل، ايران، 

يونان، روم در قرون قديمه.

ايران، س 3، ش 473، 21 تير، ص3، عشق و 21298
انتشار رمانی تاريخی از احوال كوروش كبير تاليف آقاموسی همدانی.سلطنت

ايران، س 4، ش 675، 2 خرداد، ص4، داستان 31299
باستان

شرح سلطنت و جهانگيری سيروس كبير، انتشار رمان تاريخی نوشتة آقای ميرزا 
حسن خان. قهرمانان اين داستان پهلوانان معروف شاهنامه هستند.
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ايران، س 4، ش 737، 9 شهريور، ص4، نمايش 41299
نمايش تاريخی كيخسرو.تاريخی باشکوه كيخسرو

ايران، س 4، ش 742، 18 شهريور، ص4، نادرشاه 51299
شرح هفت پرده درام تاريخی نادرشاه افشار.افشار، درام تاريخی در هفت پرده

اطالعات، س 1، ش 97، 16 آذر، ص1، فيلم 61305
سينمايی عالی سيروس كبير و فتح بابل

معرفی كوروش كبير و در ادامة خبر نمايش فيلم كوروش كبير و فتح بابل كه 
چندين ميليون تومان هزينة ساخت آن شده است در گراند هتل.

اقدام، س 6، ش 369، 18 مهر، ص2، مسافرت 71306
به ايران

مسافرت پروفسورهای دارالمعلمين ژاپن برای تحقيقات و مشاهدة وضعيات علمی 
و تاريخی ايران.

81307
اطالعات، س 3، ش 528، 17 تير، ص1، كتاب 

تاريخ ايران باستان

فروش كتاب آقای آقا ميرزاحسن خان پيرنيا )مشيرالدوله( در مورد تاريخ ايران از 
زمان بسيار قديم تا انقراض ساسانيان به همراه گراور و نقشه به مبلغ جلدی دو 

تومان.

91308
اطالعات، س 4، ش 886، 23 مهر، ص3، كتاب 

تدريس كتاب تاريخ ايران قديم تأليف آقای مشيرالدوله برای دورة اول متوسطه.تاريخ ايران )مخصوص مدارس(

اطالعات، س 5، ش 1115، 29 مرداد، ص1، 101309
امتحانات ساليانه

محصلين.  امتحانات  دربارة  معارف  وزارت  به  پاريس  در  سرپرستی  ادارة  گزارش 
معرفت آثار عتيقه، مهدی بهرامی كه از عهده امتحان سال اول مدرسة لوور برآمده.

اطالعات، س 5، ش 1226، 10 دی، ص1، تاريخ 111309
ملل شرق و يونان

تأليف مشهورترين مصنفين فرانسوی  تاريخ عمومی عالم دو كتاب فوق  از دورة 
از طرف كمسيون معارف و مسائل  ايزاک« كه  پرفسور ژول  و  البرماله  »پرفسور 
ترجمه و طبع و حسن انشاء با گراور و نقشه های دقيق متعددی فراهم گرديده. 
قيمت مطبوع تاريخ ملل شرق و يونان 14 قران، تاريخ رم شانزده قران و دهشاهی. 

ساير مجلدات هم مرتباً به طبع رسيده منتشر می گردد.

اطالعات، س 7، ش 1759، 26 آبان، صفحه1، 121311
تجارت خارجی ايران 

معرفی كتاب تجارت خارجی ايران تاليف آقای دكتر پرويزخان كاظمی دكترای 
حقوق و اقتصاد از دارالفنون پاريس. اصل كتاب به زبان فرانسه و تز دكترای ايشان 

است.

اطالعات، س 7، ش 1761، 29 آبان، ص3، كتاب 131311
معرفی 50 كتاب در پاسخ به درخواست آقای جهانگير در روزنامه.مفيد

اطالعات، س 7، ش 1785، 28 آذر، ص2، چه 141311
معرفی دو كتاب در پاسخ آقای جهانگير.كتاب هايی بايد خواند

اطالعات، س 7، ش 1845، ؟ اسفند، ص4، طبع 151311
كتب نفيسه

تصميم وزارت معارف به چاپ كتب فارسی كمياب كه در كتابخانه های مهم اروپا 
يافت می شود. گزارش و تصوير اين كتاب ها توسط ميرزامحمدخان قزوينی تهيه 

شده است.

اطالعات، س 8، ش 1975، 29 مرداد، ص3، 161312
راپرت ادارة سرپرستی

نتيجة امتحانات محصلين مقيم اروپا: علم آثار عتيقه: مهدی بهرانی در فاكولته 
ادبيات پاريس به اخذ تصديق تاريخ جديد و معاصر صنعت و عيسی بهنام بخشي 
از امتحانات مدرس لوور را گذرانده و به اخذ تصديق شاگرد قديم اين مدرسه نائل 

شده اند

اطالعات، س 9، ش 2221، 5 تير، ص3، دروس 171313
دانشکدة ادبيات

ايجاد رشته های  و  ادبيات دانشسرای عالی  و دانشکدة  جدا شدن دانشکدة علوم 
جديد، علم و آثار عتيقه و تاريخ صنايع ظريفه در دانشکدة ادبيات.

اطالعات، س 9، ش 2270، 3 شهريور، ص4، 181313
امتحانات محصلين متوقف در اروپا

عدم توفيق محصلين مدارس عاليه اروپا درامتحانات علم آثار عتيقه: آقای عيسی 
بهنام محصل مدرسه لوور.

اطالعات، س 9، ش 2289، 25 شهريور، ص2، 191313
دستور تحصيالت: پروگرام دورة اول متوسطه

ذكر مفاد درسی كتاب تاريخ دورة اول متوسطه بدين قرار: تاريخ جهان از زمان هومر 
و دورة هخامنشی تا دورة پروتستان در اروپا.
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اطالعات، س 9، ش 2299، 5 مهر، ص1، نشريات 201313
نو )سلسله راهنمای تاريخی(

)ادارة  معارف  وزارت  طرف  از  تاريخی  راهنمای  سلسلة  شمارة  نخستين  وصول 
قلم  به  فرانسه كه  زبان  به  و موزه  آقای گدار مدير كل عتيقات  تأليف  عتيقات( 
آقای رشيد ياسمی ترجمه شده است. به مناسبت تقارن انتشار اين رساله با جشن 
يك هزارمين سال تولد حکيم ابوالقاسم فردوسی طوسی نام آن  را »از قصر شيرين به 
طوس« اختيار نموده اند. در ادامه به اهميت تاريخی و فرهنگی و غنای آثار تاريخی 

ايران اشاره می شود.

211313
اطالعات، س 9، ش 2370، 29 آذر، ص2، هاشمی 
حائری. رسالة مخصوص شناساندن ايران نو. مجلة 

مصور به مناسبت جشن فردوسی

اهداء يك جلد مجلة مصور به مناسبت جشن هزارمين سال تولد فردوسی چاپ 
شاهرخ  برادران  تجارتخانة  توسط  آلمان  چاپ  زيتونك  استراسيونه  ايللو  روزنامة 
نمايندة انحصاری كارخانجات زيمنس شامل: عکس هايی از ابنية تاريخی ايران از 
قبيل مسجد شيخ لطف اهلل و تخت جمشيد و چهل ستون اصفهان و ابنية جديد و 
بعضی كارخانجات و مناظر زيبای عمارات تهران به ضميمة شرح ترقياتی كه در 

عصر حاضر حاصل گرديده است.

اطالعات، س 9، ش 2389، 26 دی، ص3، تدريس 221313
علم آثار عتيقه

اقدام دانشکدة ادبيات به تدريس علم آثار باستانی و عتيقه زير نظر آقای سعيد 
نفيسی و تدريس آقای ميرزا اسماعيل خان آشتيانی و كنفرانس های اونواال، گدار، 

هرتسفلد، اشميت و مصطفوی.

اطالعات، س 9، ش 2471، 8 ارديبهشت، ص3، 231314
ورود پروفسور پوپ

ورود پوپ به تهران و عزيمت برای تهية عکس از نقاط مختلف ايران با هدف تأليف 
كتابی دربارة ابنية تاريخی ايران. وی پس از بازگشت به تهران كنفرانس خود در 

پاريس دربارة ابنية تاريخی ايران تکرار خواهد كرد.

241314
اطالعات، س 10، ش 2628، 12 آبان، ص4، 

تأسيس رشتة مخصوص آثار باستان در دانشکدة 
ادبيات

رشتة مخصوص آثار باستان در دانشکدة ادبيات در سال پيش تأسيس شده است. 
كسب ليسانس آزاد منوط به اخذ چهار شهادت نامه است. برای تشويق داوطلبان اين 
رشته در تعقيب پيشنهاد دانشکدة ادبيات شورای عالی معارف مواد سه گانة ذيل را 
تصويب نمود تا به اساسنامة دانشکدة ادبيات اضافه گردد. مادة اول. شهادت نامة آثار 

باستان در دانشکدة ادبيات تأسيس می شود.
كه  می شود  تأسيس  ادبيات  دانشکدة  در  باستان  آثار  ليسانس  رشتة  دوم.  مادة 

تحصيل آن موكول به داشتن پنج شهادت نامة ذيل خواهد بود.
الف و ب( دو شهادت نامه راجع به تاريخ ايران پيش ازاسالم و بعدازاسالم

ج( شهادت نامة تاريخ عمومی.
د( شهادت نامة آثار باستان.
ه( دورة عالی زبان خارجه.

مادة سوم. كسانی كه عالوه بر شهادت نامه های »رشتة آثار باستان« يك شهادت نامة 
علوم تربيتی تحصيل نمايند ليسانسة دانشسرای عالی شناخته شده و از امتياز قانون 

تربيت معلم مصوب 19 اسفند 1312 استفاده خواهند نمود.

اطالعات، س 10، ش 2643، 1 آذر، ص1، حيات 251314
علمی مرحوم پيرنيا

مسکو  دانشگاه  و  مدرسه  در  پيرنيا  مرحوم  پيرنيا.  مرحوم  بازماندگان  به  تسليت 
شاگرد اول بودند و به 5 زبان تسلط داشتند. از تأليفات مشهور ايشان سه جلد تاريخ 
ايران باستان است. تاريخ ايران از قديم ترين ازمنه تا زمان پارت ها يا اشکانيان در 
اين سه جلد به طور جامع تأليف شده است. عمر ايشان متأسفانه كفاف نداد كه جلد 

چهارم اين سلسله تاريخ را كه دورة ساسانيان باشد به اتمام رسانند.

اطالعات، س 10، ش 2646، 4 آذر، ص1، تدريس 261314
تاريخ ايران

دانشگاه  تاريخ ملل مشرق  و  السنة شرق  انستيتو  آغاز سال تحصيلی  در مراسم 
بروكسل با حضور نمايندگان كشورها اعالم شد كه امسال زبان و ادبيات فارسی و 
تاريخ ايران باستان توسط آقای دكتر محمد نخعی جوان ايرانی كه تحصيالت خود 

را در دانشگاه بروكسل به پايان رسانيده است تدريس خواهد شد.
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بازدید از آثار و ابنیه
چکیدة خبرمنبعسالردیف

11303
كوشش، س 2، ش 54، 4 سرطان 

)تير(، ص2، تماشای قصور 
سلطنتی

چند نفر از سياحان امريکايی كه به عزم سياحت وارد ايران شده اند، تقاضای گردش در عمارات و 
قصور سلطنتی عمارات گلستان را نموده ليکن از طرف وزارت دربار اجازة گردش در عمارت موزه 

به ايشان داده نشده.

حبل المتين، س 33، ش17، 31 21303
ديقعده، ص21، موزة معارف

پروفسور پوپ آمريکايی موزة معارف و كتابخانة معارف و موزة سلطنتی را تماشا و معاينه نموده 
و مشغول تهية يك سلسله اطالعات مفيده برای اوليای دولت می باشد. روز قبل در وزارت معارف 
حضور يافته برای يك موزة صحيح در تهران جهت وزارت معارف با رؤسای وزارتخانه ها مشغول 

مذاكرات بودند.

31303
حبل المتين، س 33، ش 17، 

31 ديقعده، ص23، بازديد موزة 
سلطنتی

پروفسور امريکايی در اين چند روز توقف در طهران موزة سلطنتی را بازديد و معاينه كرده مخصوصٌا 
مقداری ظروف فلزی سابق ايران در موزة سلطنتی موجود است و در اين مدت كاماًل توجه نشده 
زنگ گرفته بوده حسب الدستور پروفسور پوپ ادوية الزم برای پاک كردن آنها ابتياع و مشغول تميز 

نمودن آنها هستند.

41304
 كوشش، س 3، ش 36، 31 

فروردين، ص2، تماشای موزة 
سلطنتی

يك نفر از امريکايی ها كه به عزم سياحت اخيراً به ايران مسافرت و به طهران آمده، برای گردش در 
قصر سلطنتی و تماشای اشياء نفيسة موزه با تحصيل اجازه روز گذشته به گلستان آمده با حضور 

آقای دبيرالملك مدتی مشغول تماشای اشياء عتيقه از كتب و غيره بوده.

51304
كوشش، س 3، ش 37، 2 

ارديبهشت، ص3، تماشای موزه و 
كتابخانه

مستر پوپ از پروفسورهای متخصص در صنايع و معلومات قديمه می باشند و نظر به آنکه در كسب 
اطالعات از صنايع مستظرفه و عتيقه جات خصوصاً كتب و تصاوير و مرقع های قديمه اشتياقی دارند، 
با اجازة دولت متبوعه خود به ايران مسافرت كرده و پس از معاينة موزة درباری دو روز است كه 

برای بازديد در كتابخانه و موزة وزارت معارف حضور به هم رسانده.

اطالعات، س 10، ش 2662، 23 آذر، ص3، تاريخ 271314
ايران باستان

ذكر افتخارات و شخصيت مرحوم پيرنيا )مشيرالدوله( و اشاره به اثر عظيم او تاريخ 
بقيه در دسترس جامعه  و  منتشر  آن  )باستان( كه سه مجلد  قديم  ايران  كامل 

نمی باشد.

اطالعات، س 11، ش 3082، 28 اسفند، ص3، 281315
چشم انداز تربيت در ايران پيش ازاسالم

چشم انداز تربيت در ايران پيش ازاسالم نام كتابی است تأليف آقای بيژن. اين كتاب 
به تفصيل از نژاد ايرانی و تربيت در ايران از دوران ماد تا ساسانی بحث می كند. 

استدالالتی نيز طبق اشعار شاهنامة فردوسی ذكر شده است.

اطالعات، س 1، ش 67صبح، 8 تير، ص2، 291316
قبول شدگان دانشسرای عالی

از 118 نفر داوطلب ليسانس كه در امتحانات نهايی شركت نموده بودند 90 نفر 
آقايان ذيل در قسمت های مختلفه قبول و به اخذ گواهينامه موفق شده اند: آثار 

باستان: آقايان روابند، صميمی، مينوئی.

301316
اطالعات، س 12، ش 3184، 15 تير، ص1، كتاب 

تاريخ عمومی عالم.

جلد اول كتاب تاريخ عمومی عالم با 93 گراور و 9 نقشة تاريخی در 450 صفحه 
تأليف آقای رضا اخوی از انتشارات جامعة ليسانسيه های دانشسرای عالی منتشر 

شد.

اطالعات، س 12، ش 3259،  29 شهريور، ص2، 311316
انتخاب رشتة تحصيلی

دانشکدة ادبيات: دارای شعب} ... { و ادبيات فارسی، تاريخ وجغرافيا، فلسفه، علوم 
تربيتی، باستان شناسی، زبان خارجه )فرانسوی، انگليسی، آلمانی، روسی( می باشد. 
دورة تخصصی آن ها يعنی ليسانس را در حال می توان با گرفتن اشتهادنامه گرفت.

321316
اطالعات، س 12، ش 3419، 17 اسفند، عصر، 

ص4، اجتماع پيشاهنگان قسمتی از كشور، روز اول 
سال نو در تخت جمشيد 

در  ميهن دوستی  و  شاه پرستی  احساسات  تحريك  و  مليت  روح  تقويت  برای 
پيشاهنگان اجتماعی از پيشاهنگان فارس، يزد، اصفهان، بنادر جنوب روز اول سال 
نو در تخت جمشيد تشکيل می شود. برنامه مراسم: ... دوشنبه 1317/1/1 مراسم 

سال نو، تاريخ ايران باستان عظمت دودمان هخامنشی.
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كوشش، س 3، ش 39، 7 61304
ارديبهشت، ص3، مسافرت به قم

مستر پوپ امريکايی به اتفاق آقای ميرزا علی اصغرخان حکمت رئيس تفتيش آن وزارتخانه پريروز 
به قم مسافرت كرده اند كه در آنجا بعضی اشياء ذی قيمت خزانه و ذخائر حرم مطهر خصوصاً قالی 

معروف شاه عباسی را تماشا نمايند.

71305
شفق سرخ، س 5، ش 520، 

12 خرداد، ص2، در تاالر موزة 
سلطنتی

پروفسور هرتسفلد مستشرق آلمانی كه از طرف انجمن آثار ملی به ايران آمده پريروز قبل از ظهر 
در تاالر موزة سلطنتی حضور پيدا كرده تمام اشياء نفيسه و عتيقه جات سلطنتی را كه بعد از اجرای 

مراسم تاجگذاری مجدداً در جاهای خود قرار داده اند بازديد و معاينه نموده اند.

شفق سرخ، س 5، ش 532، 29 81305
خرداد، ص2، مسافرت هرتسفلد

پروفسور هرتسفلد به اتفاق آقای كنت شولمبرک وزير مختار آلمان به سمت كرمانشاه و همدان 
عزيمت خواهند كرد و مطابق دستوری كه از طرف آقای وزير معارف داده شده چون در قرية 
بيستون دو سرستونی از آثار قديم ايران موجود است كه خسرو پرويز را نشان می دهد و در قلعه 
كهنه نزديك كرمانشاه هم يك سرستون قيمت دار موجود است مسيو هرتسفلد سرستون های مزبور 
را به معيت مأمورين حکومت يك قسمت را به قراول خانة نزديك بيستون حمل نمايند و قسمت 

ديگر به كرمانشاه حمل نمايند تا قرار حمل آنها را به مركز برای تخصيص به موزة معارف بدهند.

شفق سرخ، س 5، ش 532، 29 91305
خرداد، ص2، قبر استر

پروفسور هرتسفلد با آقای وزير معارف مالقات نموده و به مستشرق دستور داده شد در موقع ورود 
به همدان قبر )استر( را كه يك نفر زن كليمی و زن احشويروش يکی از سالطين هخامنشی بوده 

بازديد نموده و از روی كتيبه هايی كه در باالی قبر مزبور هست يادداشت های تاريخی بردارند.

اقدام، س 5، ش 7، 21 فروردين، 101305
ص2، برای مشاهدة آثار تاريخی

اطالع می دهند ماژرهال پيشکار ملية فارس به اتفاق وزير مختار آلمان برای ديدن آثار قديمه به 
سمت كازرون و شاهپور رفته اند.

اقدام، س 5، ش 43، 7 خرداد، 111305
ص2، بازديد موزه و كتابخانه

پريروز آقای كفيل معارف به اتفاق پروفسور هرتسفلد و آقای حکمت رئيس تفتيش در موزة معارف 
حضور يافته تمام اشياء عتيقه و محل موزه را بازديد نموده سپس در بنای جديد كتابخانه معارف 

حضور پيدا كرده آنجا را نيز معاينه و سركشی نموده اند.

اقدام، س 5، ش 48، 12 خرداد، 121305
رجوع كنيد به خبر شمارة 6 .ص2، بازديد موزة سلطنتی

شفق سرخ، س 6، ش 828، 19 131306
مهر، ص2، تدقيق آثار تاريخی

يکی از پروفسورهای دارالمعلمين توكيو پايتخت ژاپن برای تدقيق و تفحص، بازديد و معاينة آثار 
تاريخی مملکت ايران حركت كرده، قريباً به مركز وارد خواهد شد.

اقدام، س 6، ش 374، 25 مهر، 141306
ص2، مقبرة شيخ صفی

از قرار خبری كه وزير مختار دولت عليه در مصر داده اخيراً به جزيره )رودسی( كه سابقاً متعلق 
به تركيه و فعاًل از متصرفات ايطالی و در نزديکی سواحل آسيای صغير است مسافرت نموده و قبر 

شاه صفی پسر شاه سلطان حسين را مشاهده نموده است.

151307
اقدام، س 7، ش 548، 25 خرداد، 

ص2، بازديد عمارات و قصر 
گلستان

عصر روز گذشته اعليحضرت اميرامان اهلل خان پادشاه و ملکه ثريا ملکه افغانستان به اتفاق چند نفر 
از همراهان و ملتزمين خود در ساعت شش بعد از ظهر به قصر سلطنتی گلستان تشريف فرما شده 

عمارات و قصور آنجا را مدتی گردش نموده.

اقدام، س 7، ش 615، 26 شهريور، 161307
ص2، گردش موزه و قصور گلستان

مادام تيت هانيا فرانسوی كه چندی است برای سياحت به ايران و به شيراز مسافرت نموده اخيراً به 
طهران آمده. روز قبل برای گردش و تماشای دربار سلطنتی و عمارت موزة استيذان به دربار آمده 

در عمارات و قصور گلستان گردش نموده در موزه مدتی مشغول معاينه و تماشا بوده اند.

اطالعات، س 3، ش 582، 26 171307
شهريور، ص2، بازديد موزه

مادام تيت هانيا به معيت مسيو دوماره فرانسوی كه به قصد سياحت عالم از فرانسه حركت كرده اند 
به ايران وارد و پس از مسافرت به شيراز و بازديد تخت جمشيد و ساير نقاط تاريخی آنجا به طهران 
مراجعت و ديروز و امروز برای تماشای موزة سلطنتی و قصر گلستان رفته اند. مشاراليه هم كتابی از 

وقايع حين مسافرت خود تهيه نموده اند.

اطالعات، س 3، ش620، 12 آبان، 181307
ص2، موكب ملوكانه

اعليحضرت همايونی و ملتزمين ركاب روز گذشته از دزفول به طرف قلعه شوش )محل حفريات كه 
تا چندی قبل حفريات آن در دست فرانسويان بود و اخيراً امتياز مذكور ملغی گرديده است( عزيمت 
فرموده و پس از بازديد حفريات آن جا كه به وسيلة مسيو هرتسفلد متخصص حفريات وزارت معارف 

نمايش داده شده است به طرف بندر ناصری حركت كرده اند.
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191307
اطالعات، س 3، ش 721، 20 

اسفند، ص2، بازديد موزه و 
كتابخانه

سر ديس راس مستشرق انگليسی رئيس مدرسة السنة شرقية لندن می باشد و معلم بزرگی است 
كه مخصوصاً در ادبيات و زبان فارسی اطالعات كاملی دارد و بر حسب امر آقای وزير معارف آقای 
ميرزا عيسی خان صدق به اتفاق ايشان چند كتابخانه شخصی را بازديد و معاينه نموده و پريروز هم 
به موزة سلطنتی و كتابخانة سلطنتی رفته بودند در اين چند روزه بعضی از مدارس را بازديد خواهد 

نمود. نيز در نظر گرفته اند كنفرانسی راجع به ادبيات ايران در سالن وزارت معارف بدهند.

201308
اطالعات، س 3، ش 769، 29 

ارديبهشت، ص2، بازديد آثار عتيقة 
استرآباد

استرآباد: رئيس معارف كه چندی قبل برای ورود مسيو گدار به بندر جز رفته بودند، ديروز آثار 
قديمة شهر استراباد توسط مسيو گدار معاينه شد و امروز صبح به اتفاق رئيس معارف و معمار و بنا 

به سمت بنای تاريخی گنبد قابوس رهسپارند.

اطالعات، س 4، ش 837، 28 211308
مرداد، ص3، بازديد اشياء سلطنتی

روز گذشته و امروز قبل از ظهر ]...[ فرزين كفيل وزارت ماليه به بازديد باغ سلطنتی و عمارت 
بيوتات مشغول و دستورات الزم به متصديان داده اند.

221308
اطالعات، س 4، ش 824، 10 
خرداد، ص1، قزوين بنای شاه 

طهماسب
بخشی از سفرنامه آقای طاهرزادة بهزاد همراه با توصيفاتی از شهر قزوين و آثار تاريخی آن.

231308
اطالعات، ش 897، 7 آبان، ص2، 

يادداشت های مسافرت، طهران، 
بندر پهلوی

رجوع كنيد به خبر شمارة 22.

241308
اطالعات، س 4، ش 942، 16 

دی، ص2، اعليحضرت همايونی 
در شوش

اعليحضرت همايونی پس از اجرای مراسم رسمی افتتاح راه آهن جنوب كه با تشريفات مخصوصه به 
عمل آمده به وسيلة ترن از صالح آباد دو فرسخی دزفول عازم شوش گرديدند. اعليحضرت همايونی و 

ملتزمين ركاب اين دو روزه خرابه های شوش و آثار تاريخی ايران قديم را بازديد فرموده اند.

اطالعات، س 4، ش 1057، 13 251309
خرداد، ص3، بازديد ابنية تاريخی

مسيو گدار كه برای بازديد و معاينة ابنيه های تاريخی در اصفهان و شيراز به طرف جنوب حركت 
نموده بود روز گذشته وارد شد و راپرت عمليات و صورت برآورد مخارجی را كه برای تعمير و 

محافظت آثار تاريخی الزم دانسته تهيه و تقديم مقام وزارت نمود.

اطالعات، س 5، ش 1170، 4 261309
آبان، ص3، برای كشف عتيقات

مسيو گدار رئيس عتيقات ايران كه اخيراً برای معاينه و رسيدگی به عتيقات هرسين و كاكا از طرف 
وزارت معارف مأمور گرديده در هفته قبل به كرمانشاهان وارد و با آقای عزيز به محل مزبور رفته و 

راپرت چند روزة مسافرت خود را به ادارة معارف تقديم كرده است.

اطالعات، س 6، ش 1565، 26 271310
اسفند، ص3، در وزارت معارف

آقای وزير محترم دربار پهلوی و آقای رئيس الوزراء و آقايان وزير امور خارجه و وزير ماليه برای بازديد 
موزة معارف در وزارت معارف حضور به هم رسانيده، از طرف مسيو گدار در هر قسمتی توضيحات 
الزمه داده می شد و سپس اشياء جديدی كه از تپه حصار دامغان كشف و تقسيم گرديده است را 

بازديد نمودند.

281311
اطالعات، س 6، ش 1585، 27 

فروردين، ص1، محل اقامت و 
پذيرايی از تاگور شاعر معاصر هند

كانون ايران باستان كه چندی است تحت نظر آقای سيف آزاد تأسيس گرديده از طرف دولت برای 
اقامت و پذيرايی از تاگور تعيين شده است و نيز عمارتی جنب عمارت كانون ايران باستان برای 

پذيرايی از سردينشاه و دو خانمی كه همراه ايشان می باشند اختصاص يافته است.

اطالعات، س 6، ش 1588، 31 291311
فروردين، ص3، باغ ملی

)توصيف باغ ملی( باغ ملی محلی است كه ايرانی و اروپايی برای گردش به آنجا می رود. انتقاد كننده 
فراموش می كند كه همين باغ ملی تا چند سال قبل زمين خشك بوده و زحمات بلديه آن را به 

گلزار و بوستان قشنگی مبدل ساخته است.

301311
اطالعات، س 6، ش 1593، 7 
فروردين، ص2، دكتر تاگور در 

اصفهان

آقای دكتر تاگور و دينشاه پس از ورود به اصفهان، روز 4 ارديبهشت ماه آقايان علماء وتجار و ادبا و 
فضالی شهر اصفهان دسته به دسته از ايشان مالقات به عمل آوردند. آقای دكتر تاگور و دينشاه و 
همراهان ايشان در اين چند روزه كه در اصفهان متوقف بودند آثار تاريخی شهر را تماشا نموده اند.

311311
اطالعات، س 6، ش 1601، 17 

ارديبشهت، ص2، تلگراف تاگور به 
هرتسفلد

دكتر رابيندرانات تاگور پس از ديدن تخت جمشيد و مالقات با آقای پروفسور هرتسفلد، تلگراف ذيل 
را مشاراليه مخابره نموده اند. از مهمان نوازی و پذيرايی شما متشکر و مساعی شما كه افکار تازه به 

بشريت می دهد راه جديدی در تاريخ باز می كند.
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321311
اطالعات، س 7، ش 1650، 22 

تير، ص1و ص3، يك شب نشينی 
در قصر گلستان

گلستان يعنی باغستان گل، نام قصر باشکوهی است كه پادشاهان گذشته ايران در آن زندگانی 
می نمودند. اين قصر در يکی از بزرگ ترين نقاط طهران واقع و عمارت وزارت امور خارجه و عمارت 

وزارت ماليه و عمارت وزارت عدليه و ساير ادارات دولتی در جوار آن واقع گريده است.

اطالعات، س 7، ش 1690، 7 331311
شهريور، ص2، معماری ايران

اخيراً آقای پروفسور پوپ اعالم داشته است كه در نتيجة تحقيقات در آثار تاريخی و معماری های 
قديم ايران ثابت گرديده است كه معماری ايران از معماری قديم فرانسه كه نزد اهل فن به معماری 
گوتيك معروف است قديمی تر می باشد و برای ثبوت قضيه قريب به دوهزار قطعه عکس از آثار 
تاريخی ايران تهيه و در فيالدلفی در محل مخصوصی كه راجع به نمايش آثار فنی معماری است 

در معرض نمايش گذارده اند.

اطالعات، س 7، ش 1722، 13 341311
مهر، ص2، نمايش معماری ايران

اخيراً عکس هايی كه پروفسور پوپ از ابنيه و عمارات تاريخی ايران برداشته و چندی قبل نيز در 
شهر نيويورک به معرض نمايش گذارده شد. مجدداً در شهر برلن در موزة كانريرفردريك به معرض 
نمايش گذارده شد و يك نمايشگاه صنايع مخصوص نمايش عکس های مزبور در موزة مزبور ايجاد 

نموده.

اطالعات، س 7، ش 1722، 13 351311
مهر، ص2، تقديم راپورت

مسيو گدار راپورت خود را راجع به مسافرت اخير خود به دامغان و شاهرود تقديم مقام وزارت 
به پيدا كردن شهر  اثر كاوش های علمی موفق  بر  اميدواری كرد كه  ابراز  و  معارف نموده است 
صددروازه شوند و همچنين در شاهرود قبر بايزيد را معاينه و دستورهای الزم برای پاكيزگی و تعمير 

آن داده و به مركز مراجعت كردند.

361311

اطالعات، س 7، ش 1749، 
15 آبان، ص1، تشريف فرمايی 

اعليحضرت همايونی به 
تخت جمشيد 

عکس فوق موقعی برداشته شده كه اعليضرت همايونی تمام قسمت های مختلفة عمارت تاريخی 
مقابل  پروفسور هرتسفلد  و در شرف حركت می باشند.  فرموده  تماشا  و  بازديد  را  تخت جمشيد 

اعليحضرت شاهنشاهی به عرض جواب و دادن توضيحات مشغول می باشد.

371311
اطالعات، س 7، ش 1757، 24 

آبان، ص2، اعليحضرت همايونی در 
تخت جمشيد

پله هايی كه در گراور فوق به نظر خوانندگان محترم می رسد از كشفيات جديدی است كه در 
خرابه های عمارت تخت جمشيد از زير خاک بيرون آمده مقابل اين پلکان ها، پلکان های ديگری از 
زير خاک بيرون آمده كه دارای حجاری های بسيار قابل توجه می باشد و معلوم می دارد كه اين دو 

پلکان از دو طرف به قصر وارد می شده اند.

اطالعات، س 7، ش 1759، 26 381311
آبان، ص2، ورود پروفسور پوپ

از زنجان اطالع می دهند كه پروفسور پوپ وارد و در دارلحکومه پذيرايی شده و پس از يکشب توقف 
به طهران حركت كردند.

391311
اطالعات س 7، ش 1837، 2 

اسفند، ص2، برای تماشای آثار 
تاريخی ايران

مسيو برستد رئيس كل مؤسسة اونيورسيتة شيکاگو كه مأمورين آن مؤسسه فعاًل در تخت جمشيد 
مشغول ظاهر ساختن آثار تاريخی ايران از زير خرابه های عمارت استخر می باشند برای تماشای آثار 

مزبور و برداشتن چند سری فيلم سينما عزيمت كرده است.

401312
اطالعات، س 7، ش 1867، 20 

فروردين، ص2، مراجعت گدار به 
اصفهان

مسيو گدار كه به شيراز رفته بودند از آنجا به اصفهان مراجعت كرده و چون از سال گذشته مسئول 
تعميرات الزم در عمارت تاريخی تاالر اشرف و مسجدشاه و گنبد شيخ لطف اهلل گرديده لذا برای 

سركشی به تعميرات مزبور در آنجا توقف كرده است.

اطالعات، س 7، ش 1869، 22 411312
فروردين، عزيمت به اصفهان 

دكتر اسميت عالم رياضی امروز بازديد ابنية تاريخی تخت جمشيد و اكتشافات جديد نموده و به 
قصد اصفهان عزيمت نموده و جهت معاينة آثار تاريخی توقف خواهند كرد و از آنجا به شيراز عزيمت 

و آثار تاريخی پرس پليس را نيز معاينه می نمايند.

اطالعات، س 7، ش 1888، 16 421312
ارديبهشت، ص1، نمايشگاه نقاشی.

مادام فرمان خانم نقاش عتيقه شناس چند روز است به طهران وارد شده و برحسب اجازه ای كه قباًل 
كسب كرده بود امروز در قصر گلستان حضور يافته عمارت مزبور طاالر موزه را تماشا نمود و فردا 

صبح از راه بغداد و بيروت مراجعت می نمايد.

اطالعات، س 8، ش 1932، 10 431312
تير، ص2، عزيمت به اصفهان

مسيو گدار از طرف وزارت معارف مأمور معاينه و سركشی تعميرات مسجد شاه و طاالر اشرف و 
مسجد شيخ لطف اهلل در اصفهان گرديده است و همين دو روزه به اتفاق آقای ضياء همايون حركت 

خواهند كرد.
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441312
اطالعات، س 8، ش 2047، 21 
آبان، ص3، بازديد مسيو بوژه از 

عمارات تاريخی شرقی

مسيو بوژة فرانسوی كه يکی از معماران جديد پاريس است به قصد مطالعات الزمه در ابنيه های 
تاريخی شرق به سمت شرق عزيمت نموده و پس از بازديد ابنيه های تاريخی در ممالك شرق 
نزديك وارد ايران شده، عمارات تاريخی فارس و تخت جمشيد و همچنين ابنيه های تاريخی اصفهان 
را بازديد و عکس هايی نيز از عمارات مزبور تهيه كرده و قبل از ظهر امروز هم عمارت گلستان را 

معاينه كردند.

451313
اطالعات، س 8، ش 2150، 7 

فروردين، ص1، برای تماشای آثار 
تخت جمشيد

آقای كاظمی وزير امور خارجه ايام عيد به شيراز مسافرت نموده اند و مطابق اطالعات واصله دو روز 
قبل پس از تماشای ابنية تاريخی تخت جمشيد عازم شيراز گرديده و در ظرف اين دو روز به طهران 

مراجعت خواهند نمود.

461313
اطالعات، س 8، ش 2172، 8 

ارديبهشت، ص3، مسيو گدار در 
اصفهان

ديروز مسيو گدار وارد اصفهان شد. از صبح تا عصر با حکمران در ميدان شاه مشغول تهيه نقشه و 
دستور ساختمان آن بودند. امروز هم مشغول تهيه نقشه تعمير ميدان شاه بودند و بعد برای بازديد 

تعمير پل ها رفتند.

471313
اطالعات، س 8، ش 2181، 18 

ارديبهشت، ص3، پروفسور پوپ به 
ايران وارد شده است

پروفسور پوپ و فرج اهلل خان معاون و مترجم شان ظهر روز شانزدهم وارد نايين و به اتفاق حکومت 
به مسجد جامع نايين رفته از محراب و منبر و سردر و مناره مسجد عکس های متعددی برداشته و 

بعداز ظهر به طرف يزد حركت كردند.

481313
اطالعات، س 9، ش 2234، 21 

تير، ص1، تصوير اعليحضرت 
همايونی در موزة آنکارا

موقعی كه اعليحضرت همايونی در آنکارا تشريف داشتند مؤسسات مهم آنجا را بازديد فرمودند. از 
جمله مؤسسات مذكور موزة انکارا بود و در گراورهای فوق اعليحضرت همايونی هنگام بازديد موزة 

آنکارا مشاهده می شوند.

491313
اطالعات، س 9، ش 2255، 16 
مرداد، ص3، عزيمت به اصفهان 

و شيراز

هيئت فيلمبرادران ترک در ظرف اين دو روزه به سمت اصفهان و شيراز عزيمت خواهند نمود كه 
از آثار تاريخی اصفهان، شيراز و تخت جمشيد فيلم هايی بردارند.

اطالعات، س 9، ش 2262، 24 501313
مرداد، ص3، فيلم كليسای جلفا

هيئت فيلم برداران تركيه به جلفا رفته و فيلم كليساهای تاريخی آنجا را برداشتند. آقای سرهنگ 
سرداری رئيس به طرف يزد حركت نمود.

511313
اطالعات، س 9، ش 2264، 

27مرداد، ص3، فيلمبرداران تركيه 
در اصفهان

از ابنية تاريخی اصفهان از قبيل مساجد و عمارات دولتی و مناظر شهر و غيره فيلم های زياد برداشته 
و روز گذشته نيز قبل از ظهر از خيابان چهارباغ فيلم گرفته و از هيئت كاركنان كارخانه قلمزنی 

مهذب و از كارها و مصنوعات اين كارخانه فيلم ناطق مفصلی برمی دارند.

521313
اطالعات، س 9، ش 2264، 27 

مرداد، ص3، عزيمت فيلمبرداران 
به شيراز

هيئت فيلمبرداری تركيه به طرف شيراز حركت نمودند. 

531313
اطالعات، س 9، ش 2270، 

3 شهريور، ص3، مراجعت 
فيلمبرداران ترک

هيئت فيلمبرداران ترک كه برای سياحت و ديدن آثار تاريخی اصفهان و تخت جمشيد به شيراز 
عزيمت نموده بودند پس از گردش در نقاط مذكور و برداشتن فيلم از آثار تاريخی آنجا روز پنج شنبه 

به طهران مراجعت نمودند.

541313
اطالعات، س 9، ش 2278، 12 

شهريور، ص3، هيئت فيلمبرداران 
ترک

بابل. هيئت فيلمبرداران ديروز چند قطعه فيلم از قصر شاهپور برداشته، عصر برای فيلمبرداری 
داخلة كارخانه به شاهی رفته و در مراجعت شام را در باغ شاهی با حضور حکومت و يك عده از 

رؤسای ادارات صرف كرده. امروز صبح به طهران حركت نمودند.

اطالعات، س 9، ش 2294، 31 551313
شهريور، ص3، سياحت آثار تاريخی

دو نفر از مدعوين دكتر كنتنو فرانسوی و پروفسور كريستنسن دانماركی كه برای شركت در مراسم 
افتتاح آرامگاه فردوسی به ايران آمده اند اخيراً وارد شدند و برای ديدن آثار تاريخی اصفهان و شيراز 

به نقاط مزبور عزيمت نمودند.

اطالعات، س 9 ش 2296، 2مهر، 561313
ص3، پروفسور آلمانی در شيراز

شيراز. پروفسور سيايتيان آلمانی امروز عصر به سمت مركز حركت می كند و از قرار معلوم فردا برای 
تماشای تخت جمشيد توقف و روز بعد هم عازم خواهد بود.

571313
اطالعات، س 9، ش 2297، 3 

مهر، ص3، مستشرقين فرانسوی 
در اصفهان

دكتر كنتو مستشرق فرانسوی كه برای ديدن حفاری كاشان آمده با دو نفر از حفاران فرانسوی برای 
ديدن بناهای تاريخی اصفهان آمده اند.
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اطالعات، س 9، ش 2317، 26 581313
مهر، ص3، بازديد از آثار تاريخی

مسيو گدار ديروز وارد اردبيل شد و امروز صبح به بقعة مرحوم شيخ صفی عليه الرحمه رفته، مسجد 
را سركشی نموده قرار است عصر مخزن كتب و اموال نفيسه را نيز معاينه و بازديد نمايد.

591313
اطالعات، س 9، ش 2318، 28 

مهر، ص1، در باغ صفاييه، بازديد 
اشياء تاريخی ری

اكتشاف آثار ماقبل تاريخ، مسکوكات دورة سلوكيها و اشکاني. دورة اسالمي تا زمان مغول، ظروف 
دوره هاي مختلفة اسالمي برحسب دعوتي از طرف هيئت هاي حفاري علمي موزة فيالدلفي دكتر 
اشميت رئيس هيئت حفاري و اعضاي كميسيون علمي موزه و آقاي عليم الملك فرهمند رئيس ادارة 

كل عتيقات وزارت معارف و اعضاي مذكوره از آقايان مدعوين پذيرايي نمودند.

اطالعات، س 9، ش2321، 1 آبان، 601313
ص3، بازديد آثار تاريخی مراغه

اتفاق رئيس معارف معاينه و عکس  به  به هالكوخان است  تاريخی كه مشهور  ابنية  آقای گدار 
برداشته و تاريخ آنها را استخراج نمودند. آقای گدار ديروز به سمت ساوجبالغ حركت كرد.

اطالعات، س 9، ش 2327، 8 611313
آبان، ص3، برای ديدن آثار تاريخی

يك عده از مستشرقين كه از طهران برای ديدن ابنيه و آثار تاريخی به طرف اصفهان حركت نموده 
بودند به قرار اطالع واصله از اصفهان آثار تاريخی آنجا را معاينه و به طرف شيراز حركت نموده اند. 
آقايان وزير مختار فرانسه و مستشار سفارت انگليس در طهران نيز برای ديدن ابنية تاريخی به 

اصفهان عزيمت كرده اند.

اطالعات، س 9، ش 2328، 9 621313
آبان، ص3، بازديد آثار تاريخی

عده ای از آقايان مستشرقين آلمانی و امريکايی و همچنين تركيه وارد شيراز گرديده كه عمارات 
تاريخی آنجا را معاينه و از اكتشافات اخير ابنية تاريخی تخت جمشيد بازديد كنند.

اطالعات، س 9، ش 2336، 20 631313
آبان، ص3، بازديد موزة معارف

امروز واالحضرت وليعهد سوئد به وزارت معارف تشريف فرما شده و موزة معارف را بازديد نمودند و 
در موزه از طرف آقای كفيل وزارت معارف و مسيو گدار وآقای ضياء همايون توضيحات الزمه به 
عرض رسيد و در خاتمه از طرف وزارت معارف يك گلدان گلی از عهد هخامنشی با بيان جمله ذيل 
از طرف آقای كفيل تقديم گرديد: يك چنين هديه را خاک برايمان امانت نگاه داشت كه در چنين 
روزی به يك شاهزادة عالی مقام فاضل مثل شما هديه شود و فوق العاده طرف توجه واالحضرت 

وليعهد سوئد واقع گرديد.

641313
 اطالعات، س 9، ش 2339، 23 

آبان، ص3، بازديد آثار تاريخی 
اصفهان

سفير كبير بلژيك كه از طهران به قصد ديدن آثار تاريخی اصفهان حركت كرده بودند وارد و مشغول 
گردش و ديدن آثار تاريخی شده.

651313
اطالعات، س 9، ش 2340، 24 
آبان، ص1، واالحضرت وليعهد 

سوئد در اطالل ری

واالحضرت وليعهد سوئد حفاري هاي ري را تماشا فرمودند. دكتر اشميت و خانم ايشان و عده اي 
متخصصين عتيقات از يك سال به اين طرف در اطالل ري شروع به حفاري نموده و اشياء بسيار 

نفيس و مهمي مربوط به دوره هاي مختلفه قديم ايران و حتي ازمنة ماقبل تاريخ كشف نموده اند.

661313
اطالعات، س 9، ش 2343، 28 

آبان، ص3، توقف در تخت جمشيد

در  روز  سه  دارند  تصميم  و  نموده اند  ورود  تخت جمشيد  به  ايشان  همراهان  و  سوئد  وليعهد 
تخت جمشيد توقف فرمايند. در خود بناهای تخت جمشيد محل پذيرايی واالحضرت وليهعد سوئد و 

همراهان ايشان تدارک ديده شده است.

671313
اطالعات، س 9، ش 2344، 29 
آبان، ص3، تماشای آثار تاريخی 

تخت جمشيد

تلگراف ذيل را نمايندة اعزامی روزنامه از تخت جمشيد به شيراز ارسال داشته و از آنجا مخابره شده 
است: ورود واالحضرت وليعهد سوئد در تخت جمشيد ساعت هشت بعد از ظهر 27 آبان بود و ديروز 
مطالعات عميقی  ايران قديم گرديدند. واالحضرت شخصاً  تاريخی  آثار  از صبح مشغول تماشای 
را در قسمت های مختلف تخت جمشيد شروع فرموده اند. واالحضرت امشب را در قصر سلطنتی 

خشايارشاه به سر می برند.

681313

اطالعات، س 9، ش 2345، 30 
آبان، ص3، عزيمت به اصفهان 

)مطالعة آثار تخت جمشيد، 
برداشتن عکس، شکار(

وليعهد سوئد با دوربين عکاسی خود عکس های متعددی از قسمت های مختلف تخت جمشيد و 
حجاری هايی كه نقوش خشايارشا و داريوش كبير و قشون و صاحب منصبان خشايارشا را دارا 
می باشد و همچنين نقوش ملل مختلفه كه تخت و هدايا به قصر خشايارشا از پله ها باال می بردند 

برداشتند.
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691313
اطالعات، س 9، ش 2346، 1 آذر، 
در اصفهان، بازديد آثار تاريخی )از 

اصفهان، اول آذر(

واالحضرت وليعهد سوئد و پرنس برتيل با همراهان ديشب به اصفهان وارد نمودند. واالحضرت 
در عمارتی كه مخصوص پذيرايی ايشان و پرنسس لوئيز تهيه شده بود اقامت فرمودند. پرنسس 
لنينگراد و پرنسس برتيل و ساير همراهان در دو قسمت ديگر هشت بهشت اقامت اختيار نمودند. 
واالحضرت وليعهد قصد دارند امروز و فردا در اصفهان توقف و آثار و ابنية تاريخی اصفهان را بازديد 

نمايند.

701313
اطالعات، س 9، ش 2347، 3 آذر، 

ص1، از مخبر اعزامی در سويت 
سوئد )وليعهد سوئد در اصفهان(

وليعهد سوئد و پرنسس اينگريد و پرنس برتيل موفق شدند عمارت عالی قاپو، مسجدشاه و مسجد 
شيخ لطف اهلل را بازديد نمايند و عکس های متعددی از بناها برداشتند و به مسجد جامع رفتند و 
عکس هايی نيز برداشتند. بازارهای اصفهان به مناسبت جشن عيد والدت حضرت حجت عصر تزئين 

و آرايش شده بود.

711313
اطالعات، س 9، ش 2352، 8 
آذر، ص1، واالحضرت سوئد در 

تخت جمشيد

دورنمای  ديدن  مشغول  همراهان  و  لوئيز  پرنسس  و  سوئد  وليعهد  واالحضرت  ذيل  گراور  در 
تخت جمشيد و حجاری ايوان تازه می باشند و با دست قشون خشايارشا و عرابه ها و ساير حجاری های 

زيبای تخت جمشيد را نشان می دهند.

721313
اطالعات، س 9، ش 2353، 10 
آذر، ص1، واالحضرت سوئد در 

تخت جمشيد

عکس: واالحضرت وليعهد و پرنسس لوئيز يکی از سرستون های مهمی كه از زير خاک بيرون آمده 
است تماشا می فرمايند. گراور فوق پرنسس لوئيز در قسمت فوقانی بنای رستم بخاری سنگی باالی 
واالحضرت  توضيحات حضور  ياداشت های خود  از روی  پرفسور هرتسفلد  تماشا می كنند.  را  بنا 

وليعهد و پرنسس لوئيز می دهد.

731313
اطالعات، س 9، ش 2353، 10 

آذر، ص3، بازديد تعميرات پل ها و 
مساجد اصفهان

مسيو گدار مشغول بازديد تعميرات پل ها و ساختمان ميدان و تعمير مسجد شاه و غيره می باشد.

741313
اطالعات، س 9، ش 2357، 14 

آذر، ص1، واالحضرت وليعهد سوئد 
در مسجد شاه

شاه  كاشيکاری های مسجد  تماشای  مشغول  لوئيز  پرنسس  و  وليعهد  واالحضرت  فوق  گراور  در 
می باشند. آقای دكتر فرهمندی )عليم الملك( رئيس عتيقات توضيحات می دهند.

اطالعات، س 9، ش 2358، 15 751313
آذر، ص1، اصفهان

در گراور فوق آقای صور حکمران محترم اصفهان در حضور واالحضرت مشغول صحبت هستند و 
سمت چپ ايشان آقای سرهنگ اسفندياری ديده می شوند. عمارت باشکوه عالی قاپو نيز از ابنية 
لوئيز و  پرنسس  را فوق العاده جلب كرده. در گراور فوق  توجه مسافر خارجی  تاريخی است كه 
ديده  خارجه  امور  وزارت  عضو  نظام السلطان  آقای  و  ديگر  خانم های  از  يکی  و  اينگرند  پرنسس 

می شوند.

761313
اطالعات، س 9، ش 2364، 22 

آذر، ص2، از مخبر اداره در بغداد 
)حركت واالحضرت وليعهد سوئد(

واليتعهد سوئد پس از مراجعت از ايران در مدت توقف در عراق آثار قديمه و تاريخی اين سرزمين 
را بازديد و يکی دو مرتبه موزة عراق را مورد توجه قرار داده اند.

اطالعات، س 9، ش 2375، 5 آذر، 771313
ص3، بازديد ابنية تاريخی

قزوين، مسيو ونالد وبر كه از طرف وزارت معارف مأموريت دارند ديروز به اتفاق رئيس معارف ابنية 
تاريخی را بازديد و امروز درمسجد جامع و حيدريه مشغول طراحی هستند.

781313
اطالعات، س 9، ش 2427، 11 

اسفند، ص3، اميرالبحر فرانسه در 
تخت جمشيد

به طوری كه از شيراز اطالع می دهند مسيو اليوت اميرالبحر فرانسه از عباسی به شيراز برای تماشای 
آثار تاريخی تخت جمشيد عزيمت نموده و اخيراً با شش نفر از همراهان خود به شيراز وارد شده اند.

791313
اطالعات، س 9، ش 2435، 20 
اسفند، ص3، نقشه برداری از آثار 

تاريخی

آقای لينذن اسمث عضو شعبة تحقيقات شرقی در دارالفنون شيکاگو و عضو موزة صنايع مستظرفه 
برای ديدن آثار تاريخی تخت جمشيد و نقشه برداری از آثار تاريخی برای موزة صنايع مستظرفه 

اخيراً به طهران وارد شده اند.

اطالعات، س 9، ش 2442، 29 801313
اسفند، ص3، عزيمت به اصفهان

در اين موقع كه آقای وزير معارف در اصفهان تشريف دارند مسيو گدار مدير كل ادارة عتيقات 
به اتفاق مصطفوی عضو فنی اداره برای كسب دستور راجع به ابنية تاريخی اصفهان قبل از ظهر 

1313/12/27 از مركز به سمت اصفهان عزيمت نمودند.
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811314
اطالعات، س9، ش 2447، 7 

فروردين، ص3، برای ديدن آثار 
تاريخی

شاهزاده كانتاكئزن به اتفاق خانم خود و پرنسس مانيا سيتريه كه از شاهزادگان رومانی می باشند 
برای ديدن آثار تاريخی مملکت شهنشهی و سياحت در ايران اخيراً به طهران وارد و بدواً آثار تاريخی 

تخت جمشيد و بعد اصفهان را سياحت نموده اند.

اطالعات، س 9، ش 2461، 28 821314
فروردين، ص3، سياحان فرانسوی

دوازده نفر سياحان فرانسوی هفته گذشته به ايران وارد شدند و پس از تماشای آثار مهم تاريخی 
تخت جمشيد به اصفهان عزيمت و در آنجا نيز ابنية تاريخی را تماشا كردند و رهسپار عراق گرديدند.

اطالعات، س 9، ش 2463، 31 831314
فروردين، ص3، سياحان فرانسوی

دوازده نفر سياح فرانسوی مركب از شش نفر مرد و شش نفر زن پس از گردش در شيراز و اصفهان 
و عراق و همدان و قزوين به طهران ورود نمودند. هيئت مزبور در نظر داشتند به تبريز حركت نموده 
و پس از تماشای نقاط آذربايجان به طهران بيايند، ولی تصميم در موقع ورود به قزوين تغيير كرد.

841314
اطالعات، س 9، ش 2464، 1 

ارديبهشت، ص3، عزيمت سياحان 
به تخت جمشيد

سياحان امريکايی از شيراز به طرف تخت جمشيد عزيمت نمودند.

851314
اطالعات، س 9، ش 2465، 

2 ارديبهشت، ص3، سياحان 
امريکايی در تخت جمشيد

جهانگردان آمريکايی به تخت جمشيد رفته كه از آنجا مستقيماً به طرف اصفهان بروند.

861314
اطالعات، س 9، ش 2467، 4 

ارديبهشت، ص3، حركت سياحان 
فرانسوی از تبريز

از تبريز اطالع می دهند در روز قبل سه سياح فرانسوی وارد تبريز و ديروز از طرف والی دعوت چای 
شده امروز به طهران حركت نمودند.

871314
اطالعات، س 9، ش 2471، 8 

ارديبهشت، ص3، ديدن آثار 
تاريخی اصفهان

دوازده نفر از سياحان امريکايی كه به ايران آمده بودند، پس از گردش در شيراز و ديدن تخت جمشيد 
اخيراً به اصفهان وارد شده و به گردش در شهر و ديدن ابنيه و عمارت تاريخی اصفهان مشغول 

شده اند.

881314
اطالعات، س 9، ش 2472، 

10 ارديبهشت، ص3، سياحان 
فرانسوی و امريکايی

12 سياح فرانسوی كه به ايران وارد شدند پس از توقف در شيراز، به اصفهان، عراق، همدان، قزوين، 
تبريز، طهران و مازندران عزيمت و از راه روسيه به فرانسه مراجعت نمودند. سياحان در طهران موزه 

وزارت معارف و عمارات سلطنتی  را بازديد نمودند.

891314
اطالعات، س 9، ش 2474، 13 

ارديبهشت، ص3، ورود هيئت 
سياحان امريکايی

ديروز سياحان امريکايی به قزوين وارد و در معيت مأمورين نظميه مسجد جامع و مسجد حيدريه 
را كه از بناهای تاريخی قزوين می باشد بازديد نمودند.

اطالعات، س 9، ش 2497، 10 901314
خرداد، ص4، پروفسور پوپ

مختلف  نقاط  تاريخی  آثار  تماشای  از  بعد  و  شدند  آذربايجان  عازم  قبل  روز  دو  پوپ  پروفسور 
آذربايجان به پهلوی مراجعت و از راه روسيه عازم اروپا خواهد شد.

اطالعات، س 9، ش 2505، 19 911314
خرداد، ص3، بازگشت به تهران

آقای دكتر اشميت كه برای عمليات حفاری به تخت جمشيد مسافرت نموده بود پس از توقف چند 
روزی در شيراز و بازديد كارهای ساختمانی تخت جمشيد به طهران بازگشت نموده و پس از تکميل 

امور مربوطه دو مرتبه به شيراز مراجعت خواهند نمود.

اطالعات، س 9، ش 2506، 20 921314
خرداد، ص3، مراجعت به تهران

آقای پروفسور ريکا نمايندة دولت چك اسلواكی كه دو هفته قبل به طرف اصفهان و شيراز برای 
بازديد آثار باستانی و تاريخی ايران مسافرت نموده بودند پس از توقف چند روزه ديروز به طهران 

بازگشت نمودند. 

931314
اطالعات، س 9، ش 2507، 21 
خرداد، ص3، مسافرت پروفسور 

پوپ

پروفسور پوپ پس از اينکه آثار تاريخی تبريز، اردبيل و رشت را بازديد نموده و عکس هايی نيز 
برداشته، به بندر پهلوی عزيمت و در موقع سوار شدن به كشتی خود را ايرانی دانسته و ايران را 

مانند وطن عزيز خود می شمارد.

اطالعات، س 10، ش 2540، 30 941314
تير، ص4، عزيمت به چك اسلواكی

آقای پروفسور ريپکا چك اسلواكی به اصفهان و شيراز و تخت جمشيد برای معاينة آثار باستانی 
گردش و در مدت توقف خود در ايران چندين كنفرانس راجع به ادبيات و زبان ايران در دانشسرای 

عالی و انجمن ادبی ايراد نمودند.

 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(
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اطالعات، س 10، ش 2544، 4 951314، 6
مرداد، ص4، بازديد بناهای تاريخی

مسيو گدار به اتفاق آقای ضياء همايون از طرف وزارت معارف برای بازيد و سركشی به بناهای 
متبركه و قديمی همدان روز 22 تير به همدان وارد و به معيت آقای رئيس معارف بقعة بوعلی سينا 

و باباطاهر را معاينه و بازديد نمودند.

961314
اطالعات، س 10، ش 2567، 1 

شهريور، ص4، روزنامه نگار كانادايی 
در اصفهان

خانم كيپ روزنامه نگار كانادايی ديروز وارد شدند و امروز پس از ديدن ابنية تاريخی به شيراز حركت 
می نمايد.

اطالعات، س 10، ش 2581، 17 971314
شهريور، ص4، ورود سياح فرانسوی

طبق راپورت واصله از شيراز آقای موريس بلوش سياح فرانسوی برای بازديد آثار تاريخی به شيراز 
وارد شدند و پس از توقف چند روز تماشای تخت جمشيد و ساير بناهای تاريخی به طرف بوشهر 

عزيمت نمودند.

اطالعات، س 10، ش 2600، 8 981314
مهر، ص4، ورود سياحان خارجی

چند روز قبل چند نفر خانم پس از خاتمة كنگره و نمايشگاه صنايع ايران در لنينگراد به ايران 
حركت كردند و به طرف اصفهان و تخت جمشيد عزيمت نمودند. كه عبارتند از: 1.خانم اديکاخن 

انگليسی 2.خانم ماركو ميتوز امريکايی 3.خانم روانستال انگليسی

991314
اطالعات، س 10، ش 2606، 15 

مهر، ص4، جهانگردان خارجی 
در شيراز

ديروز هشت جهانگرد وارد شيراز شدند و عصر را در شهر گردش و آثار تاريخی را مشاهده نموده. 
امروز نيز برای تماشای تخت جمشيد رفتند.

1001314
اطالعات، س 10، ش 2607، 

16 مهر، ص4، مراجعت سياحان 
خارجی

7 نفر سياح امريکايی و انگليسی چندی قبل وارد ايران شده و پس از گردش در مازندران عازم 
اصفهان و شيراز گرديده و برای تماشای آثار قزوين و سلطانيه حركت كردند و بعداً هم به همدان 

وكرمانشاه می روند.

1011314
اطالعات، س 10، ش 2624، 7 

آبان، ص1، بازديد ابنيه و آثار 
تاريخی اصفهان

آقای رئيس الوزراء در مسافرت شيراز آثار تاريخی اصفهان را بازديد نمودند. مسيو گدار توضيحاتی 
در اطراف صنايع نفيس اصفهان را می داد. در اين عکس آقای رئيس الوزراء و آقای وزير داخله در 

وسط موقع بازديد يکی از ابنية تاريخی اصفهان ديده می شود.

اطالعات، س 10، ش 2632، 17 1021314
آبان، ص4، ورود به شيراز

از شيراز خبر می دهند آقای وزير مختار انگليس در طهران برای گردش و بازديد آثار تاريخی به 
شيراز وارد شدند و پس از توقف دو روزه به سمت بوشهر عزيمت نمودند.

اطالعات، س 10، ش 2643، 1 1031314
آذر، ص4، بازديد مدرسة چهارباغ

شاگردان دانشسرای مقدماتی روز يکشنبه 18 آبان تحت نظر آقايان كيوان و ميرفخرايی برای بازديد 
مدرسه چهارباغ كه عمارت عهد صفوی است رفته بودند.

اطالعات، س 10، ش 2654، 13 1041314
آذر، ص4، بازديد عمارت تاريخی

محصلين دانشسرای مقدماتی روز يك شنبه 2 آذر تحت نظر اولياء دانشسرا برای بازديد عالی قاپو 
)عمارت عهد صفوی( رفته بودند.

1051315
اطالعات، س 10، ش 2758، 

27 فروردين، ص4، تماشای آثار 
تاريخی و كنفرانس

آقای نيك انجام مدير داخلی اطالعات و آقای جهانگير جليلی نويسندة آن روزنامه چند روز است 
وارد اصفهان شده و آثار تاريخی و كارخانجات را بازديد كردند.

اطالعات، س 10، ش 2807، 18 1061315
خرداد، ص4، يك نفر سياح اسپانی

آقای واليران ساواس سياح اسپانی به اتفاق خانم خود برای جهانگردی از اسپانيا حركت كرده و به 
طهران آمده است. وی در نظر دارد اصفهان و شيراز و آثار تاريخی ايران را بازديد و خرابه های ری 

را تماشا كند و عکس های زيادی هم از دروازه های تاريخی بردارد.

اطالعات، س 10، ش 2816، 27 1071315
خرداد، ص3، ورود عتيقه شناس

آقای بهمن كريمی نمايندة ادارة عتيقات وزارت معارف در معيت آقای سرارل استين عتيقه شناس 
معروف برای مطالعات الزمه به كرمانشاهان وارد شده است.

1081315
اطالعات، س 10، ش 2819، 30 
خرداد، ص3، ورود يك نفر سياح 

دوچرخه سوار

آقای سيدمحمد شيدا حسين سياح هندی چندی است به وسيلة دوچرخه مشغول به سياحت 
می باشد و ممالك ايران و عراق و عربستان و فلسطين را سياحت كرده است. سياح مزبور به شيراز 
و اصفهان خواهد رفت و در نظر دارد يادداشت هايی راجع به كشورهای مزبور و نهضت های نوينی 
كه در آنها پديدار شده تأليف كند و انتشار بدهد. او امنيتی را كه در سراسر كشور ايران حکمفرما 

است فوق العاده دانسته.
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1091315
اطالعات، س 10، ش 2824، 4 
تير، ص1، مصاحبه با دكتر ربيع 

حکمت
شرحی از حسن اثری كه در ديدار آثار تاريخی اصفهان و شيراز در ايشان ايجاد شده بود نقل كردند.

اطالعات، س 10، ش 285، 31 1101315
تير، ص3، ورود سياح

تاريخی اصفهان و  ابنية  بازديد  و  برای گردش  از طهران  ژاپنی چند روز قبل  دكتر هوريگوچی 
تخت جمشيد به اصفهان وارد شد و پس از بازديد به طرف طهران حركت نمود.

اطالعات، س 10، ش 2852، 1 1111315
مرداد، ص3، ورود سياح ايرانی

خانم مه جبين سياح ايرانی روز 20 تير از راه اردبيل وارد شد و در ضمن مصاحبه ای كه اظهار 
نمودند اهل خميسه است و پنج سال است به قصد سياحت تمام نقاط ايران گردش می نمايد و تا 

دو ماه ديگر سياحت مشاراليه در ايران خاتمه خواهد يافت.

1121315
اطالعات، س 10، ش2950، 
8 آبان، ص4، ورود مستشرق 

امريکايی

پروفسور پوپ و چهار نفر از همراهانش اخيراً وارد كرمانشاهان شده و پس از سركشی به طاق بستان 
و برداشتن چند قطعه عکس، به مشهد و هرات خواهند رفت تا آثار تاريخی آن حدود را مطالعه 

نموده و عکس های الزمه را بردارند.

اطالعات، س 10، ش 2965، 24 1131315
آبان، ص4، ورود سياحان بلژيکی

دو نفر سياح از اهالی بلژيك پس از گردش در ممالك آلمان، چك اسلواكی، هنگری، يوگوسالوی، 
رومانيا، بلغاری، تركيه، استامبول، ارض روم از راه آذربايجان به ايران وارد شده طهران، قم، اصفهان، 

شيراز و نقاط عرض راه را كاماًل گردش نموده اند.

اطالعات، س 10، ش 2971، 1 1141315
آذر، ص4، تماشای موزة سلطنتی

عصر ديروز آقای دكتر شاخت و همراهان ايشان قصر گلستان و طاالر موزه را بازديد و اشياء نفيس 
موزه را مالحظه نمودند.

اطالعات، س 11، ش 3009، 12 1151315
دی، ص2، آثار تاريخی ورامين

گردش های علمی دانش آموزان ابوالفتح وثوق زمانی و دانش آموزان دبيرستان پانزده خرداد از خرابة 
مسجد جامع و بقعة امامزاده يحيي در ورامين )همراه با توصيف كامل اين دو بنا و پيشينة تاريخی 

آنها(.

1161315
اطالعات، س 11، ش 3013، 16 

دی، ص4، فيلمبرداری از ابنية 
تاريخی

هيئتی از كاركنان نفت ايران و انگليس چندی است مشغول تهيه فيلمی از بناهای تاريخی ايران 
شامل آثار تاريخی تخت جمشيد و بناهای ديگر اين ناحيه، بناهای تاريخی اصفهان، مؤسسات و 

كارخانجات جديد مازندران، بناهای طهران و بناهای تاريخی كرمانشاهان هستند.

اطالعات، س 11، ش 3033، 6 1171315
بهمن، ص3، بازرسی آثار عتيقه

آقای احمد راد رئيس تفتيش ادارة معارف و محمود راد رئيس موزه و علی اكبر صبری بازرس معارف 
برای بازديد و معاينة آثار عتيقه اخيراً به شهر خفرء عزيمت نموده و پس از بازرسی راپرت های الزمه 

را به ادارة متبوعه داده اند.

1181315

اطالعات، س 11، ش 3051، 24 
بهمن، ص2، از بندر عباس، گردش 

پيشاهنگان بندر عباس به طرف 
جزيرة هرمز

ابتدا به طرف قلعه كوه پيکر كه از بناهای تاريخی است رفته دو ساعت در آنجا به گردش روی بام 
بنايی كه دارای برجی وسيع به شکل دايره و به قطر 32 قدم متوسط به طول 75 متری بود رسيده 

مشغول تماشای منظره فرح انگيز دريا شديم ...

1191315
اطالعات، س 11، ش 3080، 26 

اسفند، ص1، موكب ملوكانه و 
واليتعهد در سرزمين شوش

شاهنشاه و واليتعهد مدت يك ساعت در ميان خرابه های شوش گردش می كردند و تخته سنگ ها و 
سرستون های حجاری شده را به دقت و با نگاه های عميقی مالحظه و در تاريخ اين سرزمين مطالعه 

می فرمودند.

1201316
اطالعات، س 11، ش 3087، 7 
فروردين، ص4، تشريف فرمايی 
موكب شاهنشاهی )شهر شاپور(

امروز ساعت 8 صبح موكب اعليحضرت همايون شاهنشاه و واالحضرت همايون واليتعهد به سمت 
شيراز تشريف فرما شدند.

1211316
اطالعات، س 11، ش 3089، 9 

فروردين، ص4، بازديد آثار ملی و 
ايراد كنفرانس

بر حسب دستور ادارة معارف آقايان نرجانی زاده دبير ادبيات و حيدری ليسانسية تاريخ و جغرافيا و 
عديلی دبير علوم تربيتی برای بازديد آثار ملی و ابنية تاريخی و تهية تاريخچة آنها و ايراد كنفرانس 

به مهاباد حركت كردند.

1221316
اطالعات، س 11، ش 3093، 

14 فروردين، ص1، ورود موكب 
ملوكانه و واليتعهد به اصفهان

اصفهان در پرتو صنايع جديد از يك طرف و آثار تاريخی خود موقعيت شايانی پيدا كرده است. 
امروز اين شهر شکوه مخصوصی به خود گرفته بود. جمعيت شهر، خيابان وسيع چهارباغ را سرتاسر 

فرا گرفته بودند ...
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1231316
اطالعات، س 11، ش 3103، 24 

فروردين، ص1، بازديد آثار تاريخی 
شهر اصفهان

ديروز عصر اعليحضرت و واالحضرت همايون واليتعهد آثار تاريخی و بناهای دورة صفويه را بازديد 
فرمودند. ميدان شاه اصفهان، مسجدشاه و مسجد شيخ لطف اهلل و عمارت عالی قاپو تمام بناهای 
تاريخی زير مرمت و تعمير می باشد. ايشان برای تعميرات و مراقبت بيشتری در حفظ آثار تاريخی 

دستورات و اوامر مؤكدی به حکمران و رئيس معارف اصفهان صادر فرمودند.

1241316

اطالعات، س 11، ش 3106، 27 
فروردين، ص1، درفش شاهنشاهی 
برفراز قصر خشايارشا، سد و آبشار 

بند امير در نزديکی شيراز

موكب ملوكانه و واليتعهد تشريف فرمای بند امير و اين عمارت كه بر روی خرابه های قصر خشايارشا 
در تخت جمشيد مطابق همان استيل ساخته شده است نزول اجالل فرمودند ...

1251316
اطالعات، س 11، ش 3106، 27 
فروردين، ص1، پل قديم و جديد 

دزفول

چندی قبل برحسب اوامر صادره از طرف ذات شاهنشاهی نقشة ساختمان پل دزفول ريخته شد 
و برپايه های دو طرف پل قديم دزفول در وسط، پل جديدی زده شد. موكب ملوكانه و واليتعهد 

ساختمان پل و منظره شهر دزفول را بازديد می فرمايند. 

1261316
اطالعات، س 11، ش 3108، 29 

فروردين، ص1، در خرابه های قصر 
شاپور

اعليحضرت همايون و واالحضرت واليتعهد در گراور اول در خرابه های شهر شاپور آثار تاريخی قصر 
شاپور را و در گراور دوم يك مجلس حجاری از نقش شاپور را كه در دامنه كوه ساخته شده است 

مالحظه می فرمايند.

1271316
اطالعات، س 11، ش 3111، 2 

ارديبهشت، ص1، عکس در آرامگاه 
فردوسی.

عکس عده ای از دانش آموزان دبيرستان شوكتی در آرامگاه فردوسی.

1281316
اطالعات، س 11، ش 3112، 3 

ارديبهشت، ص1، عکس يك تصوير 
بديع از كشفيات تخت جمشيد

اعليحضرت همايون شاهنشاهی و واالحضرت همايون واليتهعد در وسط پلکان باشکوه آثار تاريخی 
تخت جمشيد، نقش های حجاری ممتاز و مشهور را كه به تازگی از زير خاک بيرون آمده است ديدن 

می فرمايند.

1291316
اطالعات، س 11، ش 3117، 7 

ارديبهشت، ص1، آثار تاريخی 
اصفهان )عکس مسجدشاه(

اعليحضرت همايون شاهنشاهی و واالحضرت همايون واليتعهد هنگام توقف در اصفهان آثار و ابنية 
تاريخی صفويه را بازديد فرمودند و در بازديد آثار نيز اوامر مخصوصی برای حفظ و نگاهداری و 

تعميرات آن صادر فرمودند.

1301316
اطالعات، س 11، ش 3132، 

23 ارديبهشت، ص4، ديدن آثار 
تاريخی، اشميت

دكتر اشميت و همراهان او كه برای ديدن از آثار تاريخی گرگان و دشت آمده بودند، آثار مزبور را 
ديدن و حركت كردند.

1311316
اطالعات، س 11، ش 3136، 28 
ارديبهشت، ص4، تحقيقات علمی 

مسيو گدار در سمنان

مسيو گدار مأمور ادارة عتيقات ديروز ظهر به سمنان رسيده مسجد جامع و سلطانی را بازيد نموده 
و امروز پنج ظهر به طرف دامغان رفتند.

اطالعات، س 1، ش 62صبح، 2 1321316
تير، ص1، جهانگرد هندی

چند روز پيش جهانگردی هندی ک.س. مزحی كه با دوچرخه به دور عالم سياحت می كند به تهران 
وارد گرديد. او از راه بوشهر و شيراز و اصفهان و قم و تهران آمده و از راه قزوين، همدان، كرمانشاه 
و قصرشيرين به بغداد می رود. مشاراليه وقايع نگار مخصوص روزنامة آدوانس است و جريان مسافرت 

خود را در اين روزنامه منتشر می كند.

1331316
اطالعات، س 12، ش3180، 11 
تير، ص1، ورود پال هول و اليت 

فاس جهانگردان دانماركی

خبرنگار اداره به ديدار دو جهانگرد دانماركی كه هر دو عضو تئاتر سلطنتی دانمارک بوده و با 
موتورسيکلت به ايران مسافرت كرده اند موفق گرديد. اين دو كه از بغداد تا طهران را طی نموده 
می گفتند تعجب ما از اين بود كه صاحب منصبان همه زبان های خارجی و مخصوصاً فرانسوی تکلم 
می كردند. اين دو به جنوب حركت می كنند تا عمليات ساختمانی راه آهن را ديده به اصفهان بروند.

اطالعات، س 12، ش 3216، 17 1341316
مرداد، ص4، ورود پروفسور ژاپنی

آقای پروفسور كاما ژاپنی به معيت دو نفر محصل ژاپنی جهت مطالعة علمی و تماشای ابنية اصفهان 
وارد شده و اغلب بناهای تاريخی را تماشا كرده اند.

1351316
اطالعات، س 12، ش 3240، 10 

شهريور، ص4، بازگشت دانشجويان 
انگليسی

دانشجويان انگليسی كه برای بازديد و مشاهدة آثار تاريخی هرات رفته بودند دو روز قبل از افغانستان 
مراجعت و پس از يك شب توقف در مشهد حركت نمودند.
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1361316
اطالعات، س 12، ش 3302، 

12 آبان، عصر، ص1، تصوير طاق 
بستان

عکس باال عده ای از پيشاهنگان كرمانشاه را هنگام گردش های مفيد پيشاهنگی در طاق بستان 
نشان می دهد. طاق بستان از جمله آثار مهم تاريخی باستانی است كه گروه جوانان پيشاهنگ 

كرمانشاه با شور و شوق زيادی اخيراً از آن ديدن كردند.

اطالعات، س 12، ش 3350، 5 دی، 1371316
ص4، بازديد آثار مکشوفة تاريخی

عده ای برای بازديد ابتدا به تپه سی ارگ كه از طرف هيئت فرانسويان در آنجا مشغول حفاری 
می باشند رفته و بعداً به مقبره بابا شجاع الدين رفته اند.

لوایح، قوانین و تصویب نامه  ها
چکیده خبرمنبعسالردیف

11304
كوشش، س 3، ش 62، 5 تير، 

ص1، اليحة قانونی جمع و فرج 
مملکتی در سنه 1304

... مادة 1. مجلس شورای ملی پيش بينی عايدات دولت را برای سال 1304 به تفضيل ذيل تصويب 
می نمايد: ...وزارت معارف و اوقاف: ... عوايد تمبر و عتيقه جات 5000 تومان.

21305
كوشش، س 4، ش 84، 28 
شهريور، ص3، آزادی خروج 

عتيقه جات

نطق آقای فرمند ضياءالملك: درمواردی كه اعتقاد دارند دولت نبايد اقدام كند بلکه وظيفة اشخاص 
و مردم و كسبه و تجار است، دولت بايد مشوق باشد و يك سهولت هايی برای مردم و تجار و مالكين 

فراهم كند. من جمله موارد زير: ... 11. آزادی خروج عتيقه جات و طال و قالی جوهری.

كوشش، س 4، ش 123، 2 دی، 31305
ص2، راجع به عتيقات

شرح مفصلی از طرف مقام رياست وزراء به وزارت معارف در باب كشف دفائن و لزوم تهية قانون 
جديدی به وزارت معارف ابالغ و مقرر داشتند كه با نظر آقايان منصورالسلطنه، مسيو هس معلم 

حقوق و مسيو هرتسفلد اليحة مزبور را تهيه و تقديم دارند.

كوشش، س 5، ش 24، 17 اسفند، 41305
ص3، اليحة عتيقه جات

برای تهية اليحة قانونی جهت عتيقه جات روز گذشته آقايان منصورالسلطنه، پروفسور هرتسفلد و 
مسيو هس دعوت شده اند كه روز بيستم اسفند در كميسيون حضور به هم رسانيده، اليحة آن را 

تهيه و تدوين نمايند.

شفق سرخ، س 5، ش 532، 29 51305
خرداد، ص2، نظامنامة حفريات

از طرف وزارت معارف به پروفسور هرتسفلد دستور داده شده بود كه نظامنامة حفريات در ايران 
را مورد مطالعه قرار داده و نظريات خود را اشعار دارد. و از جمله اصالحات مزبور اين است كه اوالً 
در آتيه كلية كسانی كه امتياز برای حفاری گرفته و يا می گيرند در موقع حفر چنانچه به عمارت 
و يا بناهای قديمی برخورند بايستی آن را به وزارت معارف اطالع دهند. ثانياً كلية حفاران آنچه 
از اشياء كهنه و عتيقه پيدا می كنند اعم از مرغوب يا غيرمرغوب بايستی جمع آوری و به وزارت 

معارف اطالع دهند.

61305
اطالعات، س 1، ش 23، 17 

شهريور، ص2، نظامنامة آستانة 
رضوی

از مشهد اطالع می دهند نظامنامه ای كه برای امور آستانة رضوی صحة اعليحضرت كه سمت توليت 
افتخاری آستانة را تقبل فرموده اند رسيده بود و به آقای اسدی كه نيابت توليت را دارا می باشد امر 

شده است كه مدلول آن را به موقع اجرا بگذارند.

اطالعات، س 1، ش 157، 1 71305
اسفند، ص1، قانون بلدی

كميسون داخله پيشنهاد نمايندگان محترم را نسبت به مواد قانون بلدی كه در مجلس قرائت و 
به كميسون ارجاع شده بود در جلسات عديده به مذاكره و شور قرارداده و با اصالحاتی مواد ذيل 
تنظيم و خبر آن را برای تصويب مجلس شورای ملی تقديم می دارد. قانون بلدی، فصل اول، مواد 

عمومی: شمارة 15. حفظ ابنيه و آثار عتيقة حوزة بلدی.

طوفان، س 6، ش 9، 20 شهريور، 81306
ص3، اشياء موزة ملی

از طرف وزارت ماليه به وزارت معارف اشعار گرديد مسکوک و اشياء عتيقه كه به آن وزارتخانه 
برای ضبط در موزة ملی ارسال می شود الزم است كميسيونی با حضور نمايندگان وزارت ماليه قباًل 
تشکيل داده و پس از معاينه صورتی از اشياء و عتيقه جات برداشته و به امضای كميسيون رسانيده 

و به وزارت ماليه ارسال دارند.

طوفان، س 7، ش 40، 26 مهر، 91306
ص2، حفريات شوش

موضوع حفريات شوش كه به موجب يك اجازه نامه از طرف سالطين قديم ايران به فرانسوی ها 
واگذار شده بود طبق يك اطالع خصوصی كه به اداره واصل گرديده بود در نظر گرفته شده است 

كه امتيازات و اختيارات مزبور را لغو نمايند.
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 اقدام، س 6، ش 461، 14 بهمن، 101306
ص2، اليحة استخدام

برطبق قرارداد منعقده اخير بين دولتين )ايران و فرانسه( برای استخدام يك نفر متخصص در 
حفريات و آثار عتيقه توسط سفارت دولت علية مقيم دربار پاريس اقدامات به عمل آمده و مسيو 
گدار متخصص عتيقه شناس را معرفی نموده اند. اينك اليحة استخدام مشاراليه از طرف وزارت 
خارجه و وزارت معارف تهيه و به وزرات ماليه برای حصول موافقت ارسال شده و برای تصويب 

تقديم خواهد گرديد.

 اقدام، س 7، ش 487، 17 اسفند، 111306
ص2، تهية اليحة استخدام

پس از وصول دستور استخدام متخصص فرانسوی مسيو گدار به وزارت معارف، از طرف آن وزارتخانه 
مورد قبول و موافقت واقع گرديده و مشغول تهيه و تنظيم اليحة استخدام مشاراليه می باشند كه 

به مدت پنج سال كنترات نموده اند.

121306
اطالعات، س 1، ش 189، 24 
فروردين، ص2، راجع به اشياء 

عتيقه

بر اثر شرحی كه وزارت ماليه به وزارت داخله نوشته بود، كلية مسکوكات و اشياء زيرخاكی كه 
كشف می شود با حضور رؤسای دوائر دولتی محل تحويل ماليه همان نقطه نموده تا مطابق نظامنامة 

عتيقات توسط دايرة عايدات تسليم موزة معارف گردد.

131306
اطالعات، س 1، ش 196، 2 

ارديبهشت، ص2، تحويل به موزة 
معارف

در جلسة اخير كميسيون مأمور به رسيدگی اشياء مقبرة شيخ صفي الدين، مابقی اشياء را كه عبارت 
از يك تخته قاليچه، يك قطعه از يك تخته قالی و صد تخته پرده بوده معاينه و پس از ثبت به 

متصدی موزه تحويل گرديد.

اطالعات، س 1، ش 227، 8 141306
خرداد، ص2، صدور متحدالمال

از طرف ادارة نظميه متحدالمالی به نظميه های واليات صادر شده است كه چون اجناس  اخيراً 
عتيقه در تمام مملکت يك نوع مال التجاره است كه در بين تجار عتيقه دست به دست خريدوفروش 
می شود، غير از اشيايی كه حفارها بدون اجازه نامه استخراج كرده اند نمی توان توقيف و ضبط نمود 

و از مداخله در امور عتيقات بدون اجازة رسمی ادارة معارف خودداری نمايند.

151306
اطالعات، س 2، ش 446، 14 

اسفند، ص1، نصب مجسمة 
فردوسی در مقبره

از مشهد اطالع می دهند پيشنهادی از طرف جمعی از عالقمندان به ادبيات و زبان ايران تقديم 
پارسيان هندوستان مجسمة  اين موقع كه  براينکه در  مجلس شورای ملی گرديده است مبنی 
فردوسی را تقديم كرده اند مقتضی است آن را در طوس كه مدفن شاعر شهير بوده است نصب 

نمايند.

اطالعات، س 2، ش 453، 27 161306
اسفند، ص3، راجع به مقبرة زند

از طرف مقام رياست وزرا دستور داده شده مقبرة كريم خان زند را كه 14 هزار زرع زمين قبرستان 
مقابل پامنار می باشد نقشه برداری نمايند و مبلغ 15 هزار تومان هم برای مخارج ساختمان مقبره 
و عمارت برآورد شده. مقتضی است دستور داده شود كسانی كه اراضی قبرستان را كه موقوفه 

می باشد تصرف كرده اند آن اراضی را تخليه نمايند.

171307
 اقدام، س 7، ش 505، 1 

ارديبهشت، ص1، اليحة نمرة 
15851

اليحة نمرة 15851 دولت در كميسيون تحت پنج ماده كه تصويب آن از مجلس شورای ملی تقاضا 
می شود: مادة اول تا پنجم. استخدام يك متخصص فرانسوی كه تخصص او را دولت فرانسه تصديق 
نمايد، برای مديريت موزه و كتابخانه و عتيقات از اول فروردين 1307 به مدت پنج سال و حقوق 
سالی دوازده هزار تومان به اقساط ماهيانه و در موقع عزيمت به ايران به متخصص مذكور مبلغ 
چهارصد تومان خرج سفر داده می شود و هنگام ختم قرارداد نيز در صورت عدم تجديد كنترات 
معادل مبلغ مذكور پرداخت خواهد شد با سالی يك ماه حق مرخصی با حقوق و اينکه دولت مجاز 
است ساير شرايط استخدام متخصص را برطبق قانون 23 عقرب 1301 تعيين و كنترات مشاراليه 

را امضاء نمايد.

181307
 اقدام، س 7، ش 506، 2 

ارديبهشت، ص1، استخدام 
پروفسور ارنست هرتسفلد

اليحة نمرة 1831 و 3906 دولت راجع به استخدام پروفسور ارنست هرتسفلد تبعة دولت آلمان جهت 
معلمی السنة قديم و تاريخ باستانی ايران و جغرافيای تاريخی و معرفت به آثار عتيقه در كميسيون 
بودجه مورد شور و مطالعه واقع گرديده. )خالصه مادة اول تا پنجم( مجلس شورای ملی به دولت اجازه 
می دهد كه پروفسور ارنست هرتسفلد را برای مدت سه سال به جهت معلمی ... استخدام كند. در سال 
شش هزار تومان به قسط الشهور و در موقع ختم قرارداد و در صورت عدم تجديد كنترات مبلغ چهارصد 
تومان به عنوان مخارج معاودت به مشاراليه داده خواهد شد. چنانچه پروفسور هرتسفلد شخصاً كنترات 
خود را فسخ نمايد حق اخذ مخارج معاودت را نخواهد داشت. دولت مجاز است ساير شرايط استخدام 

پروفسور هرتسفلد را بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعيين و كنترات مشاراليه را امضا نمايد.
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191307

اقدام، س 7، ش 509، 6 
ارديبهشت، ص1، متخصص موزه 
)بررسی اليحه در مجلس شورای 

ملی(

رجوع شود به خبر شمارة 17.

اقدام، س 7، ش 531، 3 خرداد، 201307
رجوع شود به خبر شمارة 17.ص2، استخدام متخصص

اقدام، س 7، ش 546، 23 خرداد، 211307
ص1، اليحة كل بودجة

و عتيقه جات  و پول سوخت  وزارت معارف. شهريه   ... عايدات سال 1307  اول. پيش بينی  مادة 
1300000 قران.

221307
اطالعات، س 2، ش 467، 27 

فروردين، ص1، استخدام متخصص 
موزه

رجوع شود به خبر شمارة 17.

231307

اطالعات، س 2، ش 475، 6 
ارديبهشت، ص1، اليحة استخدام 

متخصص عتيقه جات )نطق در 
مجلس شورای ملی(

رجوع شود به خبر شمارة 17.

241307
اطالعات، س 3، ش 636، 30 
آبان، ص2، جلوگيری از دفن 

اموات درامامزاده

از ميانج می نويسند برای اصالح خيابان جديدالتأسيس اخيراً شورای بلدی اقداماتی نموده و قدغن 
نموده اند من بعد جنازه در امامزاده داخل شهر دفن نکنند و به تدريج صحن امامزاده را گل كاری 

نمايند.

اطالعات، س 3، ش 638، 3 آذر، 251307
ص2، اليحة حفريات

وزارت معارف اليحه ای در خصوص حفريات تنظيم و قرار است با موافقت كمسيونی از متخصصين 
و مطلعين اليحة مذكور را تکميل و سپس به مجلس شورای ملی تقديم كند. در اليحة مذكور 
حفريات در نقاط آزاد ولی حفر نقاط ممنوعه از قبيل شوش، استخر و غيره كاماًل ممنوع خواهد بود.

اطالعات، س 3، ش 686، 3 261307
بهمن، ص2، اليحة حفريات

وزارت معارف اخيراً با جلب نظر متخصص عتيقه و موزه كه از فرانسه استخدام شده است اليحه ای 
تحت چند ماده تهيه كرده كه پس از تصويب به مجلس شورای ملی تقديم شود. برطبق اليحة 
مذكور تسهيالتی جهت صاحبان امالكی كه در آن اشياء زيرخاكی و عتيقه يافت می شود منظور 

شده است.

اطالعات، س 3، ش 694، 14 271307
بهمن، ص2، اليحة موقوفات

در نتيجه رسيدگی به محاسبات موقوفات مركز و واليات و برای جلوگيری از مصارف زائد وزارت 
معارف اليحه ای تحت 10 ماده تهيه كرده، برطبق اليحة مذكور موقوفات بر دو قسمت تقسيم 
شده كه عايدات يك قسمت آن تحت نظر مستقيم وزارت معارف جمع آوری شود و به وسيلة آن 
وزارتخانه به مصارف الزمه خواهد رسيد و قسمت ديگر به وسيلة مباشرين وقف و تحت نظر وزارت 

معارف به مصرف خواهد رسيد.

281308
اطالعات، س 4، ش 729، 10 

فروردين، ص6، صدور متحدالمال 
راجع به قاچاق انحصار

متحد المال ذيل از طرف وزارت عدليه اخيراً به محکمه بدايت انحصار و محاكم و پارک های اياالت 
و واليات ابالغ شده كه عين دوسيه های قاچاقی به پاركن محل ارسال دارند و يا راپرت مشروحی 
كه چگونگی امر را توضيح كند بفرستند و در مقابل وجوه جريمة انحصار كه توسط عدليه تحويل 
می گردد به وسيلة مدل نمرة 83 كه تحت طبع است و قريباً به ادارات مربوطه فرستاده خواهد شد 

در دو نسخه رسيد تسليم نمايند.

اطالعات، س 4، ش 927، 26 آذر، 291308
ص2، اليحة قانون عتيقات

اليحة قانونی عتيقات كه از طرف وزارت معارف تهيه و از چندی قبل تحت مطالعه و شور قرار 
داشت اخيراً تکميل و با تصويب مقام وزارت به هيئت وزرا تقديم شده و قريباً به مجلس شورای 

ملی پيشنهاد خواهد شد.

اطالعات، س 4، ش 1052، 7 301309
خرداد، ص2، نظام نامة بلديه ها 

بيست و دو ماده از نظام نامة پيشنهادی دولت مصوبة كمسيون كه تحت 36 ماده و در جلسة ششم 
خرداد به تصويب رسيده: 17. حفظ ابنيه و آثار قديمه كه اختصاص به شهر داشته باشد.
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اطالعات، س 5، ش1150، 9 مهر، 311309
ص3، حفظ آثار و ابنية تاريخی

از طرف دولت برای حفظ ابنية تاريخی اقداماتی به عمل آمده است و از طرف وزارت داخله اخيراً 
متحد المالی به كلية واليات و حکام و به مأمورين مربوطه صادر و ابالغ گرديده است كه كلية 
بناهای تاريخی و آثار قديمه را كه در حوزة مأموريت آنها واقع است از هر حيث به ذكر تمام جزئيات 
آن و اينکه فعاًل در چه حال است و قسمت هايی كه دارای محل اعتبار مخارج از حيث داشتن 
موقوفه و غيره هستند و همچنين متصديان ادارة امور آثار مزبوره تحقيقات كافيه كه در اين زمينه 

به عمل می آوردند راپورت جامعی تهيه و ارسال دارند.

اطالعات، س 5، ش 1174، 8 321309
آبان، ص2، اليحة عتيقات

اليحة عتيقات از طرف وزارت اقتصاد ملی تقديم مجلس و در جلسة اخير فراكسيون ترقی مورد 
تجديد نظر واقع و در نظر گرفته شده اليحة عتيقيات را مسترد و اليحة جديدی با اصالحات 
مختصری كه در آن به عمل آمده با قيد دو فوريت تقديم مجلس نمايند كه قبل از خاتمة مجلس 

از تصويب بگذرد.

331309
اطالعات، س 5، ش 1178، 13 

آبان، ص1، قانون عتيقات و حفظ 
آثار ملی )مصوبة جلسة ديشب(

اليحة قانون عتيقات كه سابقاً از طرف آقاي فروغي به مجلس تقديم شده بود چون مورد اشکال 
وكالء واقع گرديد اصالحاتي در آن به عمل آمد و ديشب از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت 

)ذكر قانون عتيقات در 20 ماده(.

اطالعات، س 5، ش 1190، 27 341309
آبان، ص2، نظام نامة عتيقات

بر طبق قانونی كه راجع به عتيقات تصويب گرديده برای اجرای قانون مذكور نظام نامه ای بايستی 
تهيه و تدوين شود كه طرز اجرای قانون را به مأمورين مربوطه معلوم دارد. اخيراً وزارت معارف برای 
تهيه و تدوين نظامنامة مربوطه به مسيو گدار متخصص عتيقات دستور داده است مصوبة نظام نامه 

را تنظيم و تقديم دارد.

اطالعات، س 5، ش 1194، 2 آذر، 351309
ص1، ابالغ قوانين

قانون صالحيت محکمة انتظامی كه به تصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شورای ملی رسيده 
است: 2. قانون حفظ آثار ملی و تاريخی كه در جلسات اخير مجلس مورد تصويب واقع گرديده و از 

طرف كابينه رياست وزراء به وزارت اقتصاد ملی ابالغ گرديده است.

اطالعات، س 5، ش 1216، 29 361309
ذكر بعضی از نواقص و ايرادات وارده بر مواد قانون عتيقات.آذر، ص2، قانون حفظ آثار عتيقه

371309
اطالعات، س 5، ش 1241، 24 

دی، ص1، موقوفات و تعميم 
معارف

ذكر نکاتی درباره اليحة موقوفات و نيز خاطرات نويسنده دربارة وقف.

اطالعات، س 5، ش 1259، 25 381309
بهمن، ص3، جلوگيری از حفريات

چون اخيراً قانونی راجع به حفظ آثار ملی از تصويب مجلس شورای ملی گذشته و از طرف رياست 
وزراء به وزارت معارف ابالغ گرديد الزم است فعاًل به كلی از حفاری در نواحی اصفهان خودداری 

شود تا دستورات قانونی در اين موضوع صادر و ابالغ گردد.

اطالعات، س 5، ش 1280، 21 391309
اسفند، ص3، اجرای قانون عتيقات

از طرف وزارت معارف نظام نامة اجرای قانون عتيقات به كلية ادارات معارف اياالت و واليات ابالغ 
گرديده است كه مدلول آن را به موقع اجرا گذاردند و اشخاصی كه تقاضای حفاری دارند مطابق 

ورقة ضميمه تعهدنامة نظامنامه را امضاء كرده و شرايط مقرره را امضا نمايند كه اجازه داده شود.

401310
اطالعات، س 6، ش 1287، 14 

فروردين، ص2، جلوگيری از 
حفريات

برحسب تصويب هيئت محترم دولت مقرر می گردد كه حکام اياالت و واليات مأمور جلوگيری 
از حفريات غيرمجاز و مسئول اجرای اين امر هستند و ادارات نظميه و امنيه مجری احکام آنها 

خواهند بود.

411310
اطالعات، س 6، ش 1294، 22 

فروردين، ص3، صدور تصويب نامه، 
اجازة حفاری

صنايع  و  اوقاف  و  معارف  وزارت  پيشنهاد  برحسب  فروردين 1310  جلسة 14  در  وزارء  هيئت 
مستظرفه به مسيو رولسن نمايندة اونيورسيه موزام در فيالدلفی و كانسيی موزام اجازة حفاری 
علمی در تخطق تپه واقع در 33 كيلومتری شمال استراباد برای مدت 5 سال كه قابل تجديد باشد 

داده شد.

421310
اطالعات، س 6، ش ؟، 6 

ارديبهشت، ص2، حفظ آثار 
تاريخی

از طرف وزارت معارف صادر گرديده كه در حدود مقررات قانون و نظام نامة اجرايية آن اشخاصی كه 
مايل به تحصيل باشند بايستی در حدود مقررات قانون به وزارت معارف مراجعه و پس از تحصيل 

اجازه مشغول شوند و ...
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اطالعات، س 6، ش 1346، 30 431310
خرداد، ص1، واگذاری ابنيه به الوار

كميسيون بودجه راجع به واگذاری قالع و ابنيه به الوار مطرح گرديد و با عين نظر دولت موافق و 
مادة واحدة پيشنهادی دولت را به قرار ذيل تصويب نموده بود. 

مادة واحده. به وزارت ماليه اجازه داده می شود قالع و ابنيه و ساختمان هايی كه دولت برای تخت 
قاپو نمودن الوار در لرستان ساخته و تهيه نموده به خود آنها فروخته و وجه آن را مندرجاً به اقساط 

دريافت دارد.
مادة واحده. به وزارت ماليه اجازه داده می شود ابنيه و ساختمان هايی را كه دولت برای تخت قاپو 
كردن الوار در لرستان ساخته و تهيه نموده هر قسم مقتضی بداند اعم از فروش و غير آن به خود 

آنها به ملکيت واگذار نمايد.

441310
اطالعات، س 6، ش 1426، 5 

مهر، ص3، ابالغ تصويب نامة امکنة 
تاريخی

حفريات در اطراف امکنة تاريخی به قصد اكتشافات آثار تاريخی و اشياء زيرخاكی به كسی داه 
نخواهد شد مگر به مؤسسات علمی و موزه های مهم كه از روی نقشه های صحيح فنی حفاری كرده 

و آثار مزبور را سالم از زير خاک كشف نمايند.

اطالعات، س 6، ش 1606، 22 451311
ارديبهشت، ص2، اليحة اوقاف

اليحة قانونی اوقاف از طرف وزارت معارف تنظيم و به هيئت وزراء تقديم گرديده و مورد مطالعه 
می باشد.

461311
اطالعات.س 6، ش 1623، 17 

خرداد، ص1، حفظ آثار ملی )دكتر 
ملك زاده(

بخشی از سخنان آقای دكتر ملك زاده دربارة حفظ آثار ملی.

اطالعات. س 7، ش 1640، ص2، 471311
تهية فهرست آثار ملی

از طرف وزارت معارف اقدام به تنظيم فهرست كامل آثار مزبور گرديده است به اين ترتيب كه 
كارت های مخصوصی طبع و در آن عالمت مشخصه و محل آثار و بنا و ساير نکات مهم تاريخی و 
احياناً يك قطعه عکس هم از آثار و به زبان فرانسه و فارسی مشخصات مزبور توضيح داده شده است.

481311

اطالعات، س 7، ش 1646، 18 
تير، ص3، در ادامة ص1 قانون 

جديد انحصار تجارت )بند ج 
شمارة 4(

تنظيم و تدوين اليحة جديد انحصار تجارت: ... برای صدور اجناس ذيل تصديق صدور داده نشده 
ولی معافيت از تعهد منوط به اجازه مخصوص دولت خواهد بود 1.مواد نفتی 2.محصوالت شيالت 

3.تمبر پست و جواهرات 4.اشياء عتيقه.

اطالعات، س 7، ش 1653، 25 491311
تير، ص2، آثار تاريخی

پيشنهادی كه از طرف وزارت معارف برای انضمام دوازده نقطه از نقاطی كه دارای آثار و ابنية 
تاريخی در واليات آذربايجان، فارس، لرستان و غيره است به هيئت وزراء تقديم گرديده بود تصويب 

شد. بنابراين حفريات در آن نقاط بدون اجازه مخصوص وزارت معارف ممنوع خواهد بود.

اطالعات، س 7، ش 1716، 6 مهر، 501311
ص2، تقديم پيشنهاد

از طرف وزارت معارف پيشنهادی تقديم هيئت وزراء گرديده كه بر طبق قانون عتيقات به هيئت 
علمية سوئدی اجازة حفاری علمی به رياست پروفسور ارن در نقطة موسوم به تخت ابوالنصر واقع 

در حوزة ايالتی فارس نزديك آثار تخت جمشيد داده شود.

511311
اطالعات، س 7، ش 1720، 11 

مهر، ص2، صدور تصويب نامة 
حفاری

هيئت دولت تصويب نمودند كه به موسسة متروپوليتن كه تقاضای حفريات علمی در تخت ابوالنصر 
شيراز نموده بودند اجازة حفريات داده شود. به طوری كه اطالع حاصل شده است هيئت علمية 

مؤسسة مزبور به رياست مستر اپتن قريباً به ايران عزيمت خواهند نمود.

اطالعات، س 7، ش 1771، 12 521311
آذر، ص2، سرويس موزه

از وزارت پست و تلگراف به ادارات تابعه ضمن متحدالمالی ابالغ گرديده است كه سرويسی به نام 
سرويس موزة پست و تلگراف تأسيس خواهد شد و جزو ادارة پست مركزی خواهد بود.

531311
اطالعات، س 7، ش 1776، 17 

آذر، ص2، حفاری در اراضی 
خالصه

متحدالمال ذيل از طرف وزارت ماليه راجع به حقوق مالکانة دولت در اراضی كه اقدام به حفاری 
می نمايند صادر و به عموم ماليه های اياالت و واليت ابالغ گرديده است.

541312

اطالعات، س 8، ش 1982، 6 
شهريور، ص2، در مجلس، قانون 
اوقاف پس از شور در كمسيون 

معارف

كمسيون معارف در تاريخ 5 شهريورماه 1312 تشکيل شد و اليحة نمرة 10480 دولت راجع به 
تکميل قانون اوقاف را با حضور آقاي كفيل وزارت معارف مورد شور و مطالعه قرار داده با اصالحاتي 

مواد ذيل را تنظيم كرد و اينك خبر آن را براي شور اول تقديم مي دارد )در 12 ماده(.

 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(
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551312
اطالعات، س 8، ش 1990، 15 

شهريور، ص3، مجلس شورای ملی: 
قانون اوقاف

سخنان مخالفت و موافقت نمايندگان در خصوص مواد قانون اوقاف.

561313
اطالعات، س 9، ش 2243، 1 
مرداد، ص3، برای حفظ ابنية 

تاريخی

از طرف وزارت معارف برای حفظ ابنية تاريخی و مراقبت در نظافت و پاكيزه نگاه داشتن عمارات 
و آثار قديمه اقدام گرديده است تا قدغن كنند اوالً شب ها كسی در عمارت و ابنية تاريخی نماند و 
ثانياً مستخدمی برای تنظيف و پاكيزه نگاهداشتن عمارات مزبور و مراقبت در نظافت آنها استخدام 

كنند و به خدمت بگمارند.

571313
اطالعات، س 9، ش 2347، 3 آذر، 

ص4: تعيين تکليف وزارت اوقاف 
نسبت به موقوفات

اليحة ذيل در جلسة روز پنج شنبة مجلس شوراي ملي از طرف آقاي حکمت كفيل وزارت معارف 
تقديم مجلس و براي شور اول به كميسيون معارف ارجاع شد )پيشنهادهای ايشان در زمينة اوقاف 

در 10 ماده(.

اطالعات، س 9، ش 2349، 5 آذر، 581313
مقاله ای دربارة اليحة قانونی وزارت اوقاف و مراكز موقوفه.ص1، اداره كردن موقوفات

اطالعات، س 9، ش 2350، 6 آذر، 591313
ص3، اليحة اوقاف

كمسيون معارف عصر روز گذشته با حضور آقای حکمت كفيل وزارت معارف در مجلس تشکيل 
گرديده و اليحة تعيين تکليف اوقاف با اصالحات مختصری برای طرح در مجلس تقديم گرديد.

601313
اطالعات، س 9، ش 2354، 11 
آذر، ص1، تعيين تکليف اوقاف 

مجلس شوراي ملي

خبر كميسيون معارف راجع به تعيين تکليف اوقاف تحت 10 ماده قرائت و براي شور اول مطرح 
گرديد )به همراه سخنان بعضی از نمايندگان در اين رابطه(.

611313
اطالعات، س 9، ش 2364، 22 

آذر، ص1، وظايف دولت نسبت به 
موقوفات

مقاله ای در خصوص موقوفات، فوايد وقف و وظايف دولت در قبال اوقاف و وقف كنندگان.

اطالعات، س 9، ش 2372، 2 دی، 621313
ص1، مجلس شورای ملی

تصويب اعتبار برای مخارج غيرمترقبه، اليحة اوقاف در دور دوم، تصويب عهدنامة ايران و دانمارک، 
تصويب قانون الحاق به قرارداد بين المللی راجع به جلوگيری از اغواء نسوان، الحاق دولت به قرارداد 

تسهيل جريان قيام های تربيتی.

اطالعات، س 9، ش 2374، 4 دی، 631313
قانون جديد اوقاف تحت ده ماده در دو جلسة اخير مجلس شورای ملی به تصويب رسيد.ص1، قانون اوقاف

641313
اطالعات، س 9، ش 2375، 5 دی، 

صنطق كفيل وزارت معارف در 
خاتمة شور اليحة اوقاف

چاپ مجدد متن سخنرانی آقای كفيل وزارت معارف در خاتمة شور اليحة اوقاف.

651313
اطالعات، س 9، ش 2379، 13 

دی، ص3، نگاهداری بناهای 
تاريخی

از طرف وزارت معارف برای نگاهداری ابنية تاريخی شرحی به ادارة معارف اصفهان صادر شده است 
كه ذياًل به طبع آن اقدام می شود. ابنية ذيل به موجب مادة 2و3 قانون و نظامنامة عتيقات در تاريخ 
22 آذر 1313 در فهرست آثار ملی غيرمنقول به ثبت رسيده است. الزم است فوريت مراتب را بر 
طبق قانون به اشخاص ذی نفع اطالع دهيد كه در مراقبت آنها سعی و كوشش كافی نمايند )همراه 

با نام 10 بنای تاريخی(.

اطالعات، س 9، ش 2395، 3 661313
بهمن، ص3، آثار ملی مشخصه

نظر به فصل اول قانون عتيقات مصوب 28 آبان 1309 شمسی وزارت معارف ابينة ذيل را كه 
مشخصات تاريخی آنها در فهرست ادارة كل عتيقات مندرج است جزء آثار ملی به ثبت رسانيده 

است )همراه با نام 23 بنای تاريخی ثبت شده(.

اطالعات، س 9، ش 2433، 18 671313
اسفند، ص3، تعمير ابنية تاريخی

به طوری كه قيد رسيدگی به كلية ابنيه و اماكن كه در فهرست آثار تاريخی به ثبت رسيده است از 
وظايف مختصة وزارت معارف بوده، هرگونه اقدام منجر به دخالت در ساختمان يا ترميم ابينة مذكور 
بايد تحت نظر و كاماًل تحويل آن اداره باشد و بدون جلب موافقت اداره كل عتيقات ممنوع است. 
در صورت تخصيص دادن اعتباری برای ساختمان يا مرمت ابنية مذكور از طرف يکی از مقامات 

فوق الذكر مبلغ مزبور بايد تحت نظر و مراقبت ادارة كل عتيقات وزارت معارف به مصرف برسد.
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681316
اطالعات، س 11، ش 3157، 19 
خرداد، ص4، گزارش فوری اشياء 

مکشوفه

بخش نامة ذيل از طرف وزارت معارف صادر و به كلية رؤسای معارف اياالت و واليات ابالغ شده 
است: ... بدين وسيله اخطار می نمايد كه از اين به بعد در موقع كشف آثار عتيقه و غيره مراتب را 

فوری اطالع دهيد و در صورت لزوم از ارسال تلگراف هم خودداری ننماييد.

691316
اطالعات، س 12، ش 3295، 6 
آبان، عصر، ص1، اليحة فروش 

جواهرات سلطنتی

اين اليحه در جلسه امروز مجلس از طرف آقای بدو وزير ماليه تقديم مجلس شد: مجلس شورای 
ملی با استجازه از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهی در نظر گرفته كه آن بخش از جواهرات 
سلطنتی كه مورد استفاده نمی باشد برای ازدياد سرمايه به بانك ملی انتقال داده شود )همراه با 

10 مادة اين اليحه(.

اطالعات، س 12، ش 3185، 26 701316
شور دوم اليحة فروش جواهرات سلطنتی و ذكر 3 مادة آن.آبان، صبح، ص2، انتقال جواهرات

 سهم میراث فرهنگی ایران در مطبوعات )1295-1316(

مقاالت
چکیدة خبرمنبعسالردیف

ايران، س 2، ش 325، 16 آبان، ص4، در زوايای تاريخ، ظهور 11297
بررسی تاريخ ظهور زردشت از ديد افراد مختلف.زردشت به مناسبت ورود مستر جاكسون

ايران، س 3، ش 340، 13 آذر، صص2و3، كنفرانس در دارالفنون، 21297
دربارة خدمات و سفرهای ويليام جکسون به ايران.ترجمة نطق پروفسور ويليام جاكسون

ايران، س 3، ش 340، 13 آذر، ص4، متنوعه، توپ های 31297
عظيم الجثه در تاريخ

كاربرد توپ در جنگ ها و چگونگی استفاده از آن در جنگ های مربوط 
به ايران.

ايران، س 3، ش 344، 19 آذر، ص4، در زوايای تاريخ، اعادة تاريخ 41297
تاريخ بين النهرين در دوران سلطنت نينوس و همسرش سميراميس.قديم

تاريخ تمدن و تقسيمات آن.ايران، س 3، ش 392، 9 آذر، صص1و2، تمدن قديم، تمدن جديد51297

ايران، س 4، ش 546، 5 آذر، صص3و4، در زوايای تاريخ موسيقی 61298
و حجاری در ايران قديم

اثبات اين مسئله كه در زمان ساسانيان موسيقی و حجاری به باالترين 
درجة خود رسيد.

ايران، س 4، ش 557، 26 آذر، ص4، آثار ديانت زردشت در 71298
چگونگی كشف آتشکده ای زردشتی در اروميه.آذربايجان

دراين باره كه در گذشته به جای پاكت از الواح گلی استفاده می كردند.ايران، س 4، ش 688، 31 خرداد، ص4، پاكت در تاريخ قديم81299
دربارة ابعاد و چگونگی ساخت اهرام مصر و مجسمة سفنيکس.ايران، س 4، ش 783، 1 آبان، ص4، اهرام و سفنيکس91299

توضيح مختصری در مورد قالی مسجد اردبيل و موادی كه با آنها پشم كوشش، س 1، ش 62، 32 جوزا )خرداد(، قالی های شرقی101302
قالی را در گذشته رنگ می كردند.

كوشش، س 3، ش 70، 26 تير، ص2، يك صفحة شرربار از تاريخ 111304
ايران

از  به استخر پس  برادر خورزاد فارس(  ماجرای ورود هرمزان )پسر 
حملة اسکندر.

كوشش، س 3، ش 71، 29 تير، ص1، يك صفحة شرربار از تاريخ 121304
ادامة ماجرای هرمزان.ايران

در مورد بنای شهر بابل، بانی اين شهر، چگونگی وسعت و ويرانی اين كوشش، س 3، ش 76، 21 مرداد، ص3، عظمت شهر بابل131304
شهر تاريخی.

ادامة خبر شمارة 13.كوشش، س 3، ش 78، 28 مرداد، ص3، عظمت شهر بابل141304
ادامة خبر شمارة 14.كوشش، س 3، ش 81، 4 شهريور، ص4، عظمت شهر بابل151304

ماجرای تصرف شهر بابل به دست سيروس كبير و اقدامات وی پس كوشش، س 3، ش 82، 6 شهريور، ص2، محاصرة بابل161304
ورود به بابل.
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چگونگی تصرف شهر بابل به دست داريوش.كوشش، س 3، ش 83، 9 شهريور، ص3، محاصرة بابل171304
ادامة خبر شمارة 17.كوشش، س 3، ش 84، 11 شهريور، ص3، فتح بابل181304
چگونگی تصرف شهر بابل به دست اسکندر.كوشش، س 3، ش 85، 13 شهريور، ص3، اسکندر و بابل191304

كوشش، س 3، ش 90، 30 شهريور، ص4، اسکندر و سرزمين 201304
عجم

چگونگی حملة اسکندر به ايران و اقدامات داريوش سوم در مقابله 
با آن.

اقدامات اسکندر در ايران.كوشش، س 3، ش 92، 3 مهر، ص3، اسکندر و سرزمين عجم211304

اقدامات اسکندر در ايران و اقداماتی كه داريوش سوم برای مقابله با كوشش، س 3، ش 94، 8 مهر، ص4، اسکندر و سرزمين عجم221304
اسکندرانجام داد.

اقدامات داريوش برای مقابله با اسکندر.كوشش، س 3، ش 99، 22 مهر، ص4، اسکندر و سرزمين عجم231304
اقدامات داريوش در زمانی كه اسکندر در تعقيب وی است.كوشش، س 3، ش 100، 29 مهر، ص4، اسکندر و سرزمين عجم241304

اقدامات داريوش در زمانی كه اسکندر در تعقيب وی است و غلبة كوشش، س 3، ش 11، 27 آبان، ص4، اسکندر وسرزمين عجم251304
اسکندر بر داريوش سوم.

شفق سرخ، س 4، ش427، 11 دی، ص1، نفوذ ايران در شرق 261304
)توسعة اقتدار سياسی و اخالقی و ادبی ايران قديم(

نفوذ مذهب، آداب و رسوم و ادبيات ايران در شرق مانند تركستان 
چين.

شفق سرخ، س 4، ش440، 1 بهمن، ص1، كارون، زاينده رود 271304
)تحقيقات علمی و تاريخی، به مناسبت پيشنهاد اتصال اين دو رود(

خشکسالی  از  جلوگيری  و  فالحت  توسعة  برای  صفوی  پادشاهان 
تصميم به تغيير مجرای طبيعی رود كارون و اتصال آن به زاينده رود 
اصفهان می گيرند. سه نفر از سالطين صفويه )شاه طهماسب، شاه 
عباس كبير و شاه عباس ثانی( در ادوار سلطنت خود تمام تالش خود 

را برای اين عمل كردند.

شفق سرخ، س 4، ش 441، 2 بهمن، ص1، كارون، زاينده رود 281304
)تحقيقات علمی و تاريخی به مناسبت پيشنهاد اتصال اين دو رود(

احداث سد به دستور شاه عباس، احداث پل و توضيحاتی راجع به 
بند ميزان.

شفق سرخ، س 4، ش 443، 6 بهمن، ص5، كارون، زاينده رود 291304
)تحقيقات علمی و تاريخی(

و  خواجو  سی وسه چشمه،  پل های  مورد  در  مختصر  توضيحات 
شهرستان.

شفق سرخ، س 4، ش 444، 7 بهمن، ص1، كارون، زاينده رود 301304
)تحقيقات علمی و تاريخی به مناسبت پيشنهاد اتصال اين دو رود(

ميان  فاصله  كه  كوهی  در  نقب  چندين  طهماسب  شاه  دوران  در 
سرچشمة زاينده رود و سرچشمة كرنك بود زده شد، اما كار به دليل 
مشکالتی در ميانه متوقف گرديد. در دوران شاه عباس دوباره از سر 

گرفته شد.

كوشش، س 4، ش 80، 18 شهريور، ص3، آثار صفويه311305
خدمات گستردة حکومت صفوی به ايران، و نيز اقداماتی كه آقای 
خلخالی )مأمور تفتيش دواير ماليه آذربايجان( برای بقعة شيخ صفی 

انجام داده است.
هرتسفلد در وزارت معارف نطقی راجع به شاهنامه ايراد كرد.طوفان، س 6، ش 8، 25 شهريور، ص1، كنفرانس هرتسفلد321305

اقدام، س 5، ش 16، 1 ارديبهشت، ص1، تمدن اسالم )مقايسه 331305
مابين شهرهای قرطبه،  لندن و پاريس(

وارد  با شهرهايی كه اسالم  مقايسة شهرهای دارای تمدن اسالمی 
آنها نشده و اينکه شهرهايی كه اسالم وارد آنها شده از لحاظ مدنيت 

پيشرفته تر بوده اند.
توضيحات پروفسور هرتسفلد دربارة تخت جمشيد و حالت كلی اطالل.شفق سرخ، س 7، ش 1151، 28 بهمن، ص3، تخت جمشيد 3413071
دربارة آپادانا و تاالر صدستون.شفق سرخ، س 7، ش 1152، 29 بهمن، ص4، تخت جمشيد 3513072
دربارة تل مركزی و قصر هديش.شفق سرخ، س 7، ش 1153، 1 اسفند، ص4، تخت جمشيد 3613073

توضيحاتی راجع به تچر، قصر جنوب شرقی و استحکامات كوهستانی شفق سرخ، س 7، ش 1154، 2 اسفند، ص3، تخت جمشيد 3713074
تخت جمشيد.
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شمالی شفق سرخ، س 7، ش 1155، 3 اسفند، ص4، تخت جمشيد 3813075 و  جنوبی  محلة  حصار،  شهر،  اطالل  به  راجع  توضيحاتی 
تخت جمشيد.

توضيحاتی راجع به اهميت و مدت اعمال پيرايش و اكتشافات منتظره شفق سرخ، س 7، ش 1156، 5 اسفند، ص3، تخت جمشيد 3913076
در تخت جمشيد.

توضيحاتی مرتبط با مسجد جامع اصفهان، عالی قاپو، مسجد شاه و اطالعات، س 3، ش 607، 24 مهر، ص3، بناهای تاريخی اصفهان401307
مسجد شاه سلطان حسين.

توضيح مختصری راجع به قلعة فلك االفالک.اطالعات، س 3، ش644، 10آذر، ص1، احتياج لرستان به معارف411307

اطالعات، س 4، ش 1058، 14 خرداد، ص1، عظمت تاريخی 421309
دربارة عظمت آثار متعلق به ايران در موزة لوور.ايران

مربوط به نطق مسيو كوكلن رئيس هيئت مديرة موزه های ملی دربارة اطالعات، س 5، ش 1086، 21 تير، ص1، در سفارت ايران431309
»انجمن مطالعات راجع به تمدن ايران«.

اطالعات، س 5، ش 1087، 22 تير، ص1، نطق پروفسور هنری 441309
نطق پروفسور هنری ماسه مربوط به تاريخ و تمدن ايران.ماسه

راجع به بی توجهی و غفلت نسبت به حفظ آثار ملی.اطالعات، س 5، ش 1105، 18 مرداد، ص3، حفظ آثار ملی451309

اطالعات، س 5، ش 1201، 10 آذر، ص1، به قلم آرتور اپهام پوپ. 461309
دربارة اهميت و كيفيت صنايع ايران در تاريخ جهان.نمايشگاه بين المللی صنايع ايران

به توصيف و توضيح آثار به نمايش درآمده در نمايشگاه صنايع ايران اطالعات، س 5، ش 1203، 12 آذر، ص1، نمايشگاه صنايع ايران471309
در لندن.

توصيف و توضيح آثار به نمايش درآمده در نمايشگاه صنايع ايران در اطالعات، س 5، ش 1204، ؟ آذر، ص1، نمايشگاه صنايع ايران481309
لندن.

ادامة خبر شمارة 48.اطالعات، س 5، ش 1206، 16 آذر، ص1، نمايشگاه صنايع ايران491309
ادامة خبر شمارة 49.اطالعات، س 5، ش 1207، 17 آذر، ص1، نمايشگاه صنايع ايران501309

اطالعات، س 5، ش 1225، 9 دی، ص1، نطق مستشرق انگليسی، 511309
عظمت تاريخی ايران

افتتاحية  برای  مقدمه ای  درحقيقت  كه  ايران  صنايع  تاريخ  دربارة 
نمايشگاه صنايع ايران در لندن بوده.

اطالعات، س 5، ش 1237، 24 دی، ص1، صنايع ايران، تکامل 521309
تاريخ نقاشی ايران.نقاشي و دائرة مينياتور

اطالعات، س 5، ش 1244، 3 بهمن، ص1، از كوروش كبير تا 531309
سلسلة پهلوی

بررسی اجمالی تاريخ ايران از زمان كوروش تا زمان اسکندر و اقدامات 
آنها.

اطالعات، س 5، ش 1245، 4 بهمن، ص1، از كوروش كبير تا 541309
سلسلة پهلوی

توضيحات مختصری در باب تاريخ ايران از زمان اسکندر تا حملة تيمور 
لنگ.

اطالعات، س 5، ش 1246، 5 بهمن، ص1، از كوروش كبير تا 551309
بررسی تاريخ ايران از زمان تيمور لنگ تا انقراض حکومت صفوی.سلسلة پهلوی

در مورد نقاشی های به نمايش درآمده در نمايشگاه صنايع ايران در اطالعات، س 5، ش 1255، 15 بهمن، ص1، نقاشی561309
لندن و نيز معرفی استادان فن.

اطالعات، س 5، ش 1256، 16 بهمن، ص1، به قلم مژوربيلی، از 571309
اشاراتی در باب ساخت و استفاده از اسلحه، زره و جوشن در ايران.شمارة مخصوص تايمز

بررسی تاريخ منسوجات در ايران.اطالعات، س 5، ش 1258، 22 بهمن، ص1، منسوجات581309

اطالعات، س 5، ش 1259، 25 بهمن، ص1، منسوجات591309
دورة  منسوجات  در  به كاررفته  و طرح های  اسلوب ها  بيان سبك ها، 
اسالمی. در انتها نيز به معرفی پارچه های مرسوله به نمايشگاه لندن 

می پردازد.
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اطالعات، س 5، ش 1260، 26 بهمن، ص1، نسخ خطی متن با 601309
آب و رنگ و نقش و تذهيب

بيان مسائلی از قبيل اولين كتاب خطي، نقش و تذهيب، زر و زيور و 
پيرايه، نفوذ حسن خط، نقاش و تذهيب كار، خوشنويسي و رسم الخط، 

صحافی.

اطالعات، س 5، ش 1265، 4 اسفند، ص2، ظروف سفالين 611309
قبل ازاسالم

سفال های به دست آمده از شوش را به دودسته تقسيم كرده و هر يك 
را به صورت جداگانه توضيح داده است. همچنين به توصيف سفال های 

اشکانی پرداخته است.

اطالعات، س 5، ش 1266، 5 اسفند، ص2، ظروف سفالين دورة 621309
اسالمی

مقايسة ظروف ايرانی و چينی، تزئينات ظروف، سفالگری دورة اسالمی، 
مطالعة ظروف سفالين ايران و فنون كوزه گری.

اطالعات، س 5، ش 1268، 7 اسفند، ص2، ظروف سفالين دورة 631309
توضيحاتی در مورد ظروف ری و كاشی لعاب دار.اسالمی

مقايسة تمدن ايران و يونان و صنايعی از قبيل معماری، قالب ريزی، اطالعات، س 5، ش 1269، 9 اسفند، ص1، ايران و صنايع641309
قالی بافی و پارچه بافی در ايران.

اطالعات، س 5، ش 1270، 10 اسفند، ص3، فتح داريوش، ادبيات 651309
به خط ميخي، آثار منقوره در سنگ

نقوش سلحشوری در مناطقی نظير قراداغ، سرپل ذهاب و مال امير، 
نقوش بيستون، فتوحات علمی از طريق كشف رمز خطوط ميخی.

اطالعات، س 5، ش 1278، 19 اسفند، ص2، اصفهان، قصور، 661309
مساجد و باغ ها

به بررسی عمارت عالی قاپو، چهلستون و خيابان چهارباغ پرداخته شده 
است.

بررسی عمارت چهل ستون از ديد معماری و تزئينات.اطالعات، س 6، ش 1300، 29 فروردين، ص1، چهل ستون671310
تاريخچه، معماری و تزئينات مسجد شيخ لطف اهلل.اطالعات، س 6، ش ؟، 1 ارديبهشت، ص1، مسجد شيخ لطف اهلل681310
شامل توضيحاتی در مورد معماری و تزئينات مسجد شاه.اطالعات، س 6، ش 1305، 4 ارديبهشت، ص1، مسجد شاه691310

دربارة انتقاد به دولت به خاطر بی توجهی و عدم رسيدگی نسبت به اطالعات، س 6، ش ؟، 7 ارديبهشت، ص1، جلب سياحان خارجی701310
آثار تاريخی می باشد.

اطالعات، س 6، ش 1312، 13 ارديبهشت، ص1، عمارت عالی 711310
شرح معماری و تزئينات عمارت عالی قاپو.قاپو

معماری و تزئينات مدرسة چهارباغ.اطالعات، س 6، ش 1314، 15 ارديبهشت، ص1، مدرسة چهارباغ721310

تاريخچه و موقعيت جغرافيايی جلفا می باشد. همچنين توضيحاتی اطالعات، س 6، ش 1319، 22 ارديبهشت، ص1، جلفای اصفهان731310
راجع به پل های خواجو و سی وسه چشمه داده است.

اطالعات، س 6، ش 1322، 26 ارديبهشت، ص1، كليسای جلفا 741310
معماری و تزئينات كليسای جلفا.و موزه

معماری و تزئينات تخت سليمان.اطالعات، س 6، ش 1438، 19 مهر، ص2، آثار تاريخی قديمه751310

اطالعات، س 6، ش 1512، 16 دی، ص1، موقعيت زنان در زمان 761310
موقعيت اجتماعی زن در زمان ساسانيان.ساسانی )از سلسله مقاالت »زن در جامعه«(

موقعيت زن از نظر اجتماعی در آيين زردشت.اطالعات، س 6، ش 1522، 28 دی، ص1، زن در آيين زرتشت771310

اطالعات، س 7، ش 1736، 30 مهر، ص2، كنفرانسی راجع به 781311
ايران

اخبار مختصر راجع به كنفرانسی كه در آن آقای لمب به سخنرانی 
راجع به تمدن و صنايع قديم ايران پرداخته.

اطالعات، س 8، ش2023، 23 مهر، ص1، در جشن دبيرستان 791312
در مورد تأثير زن در تاريخ سياسی و اجتماعی ايران.فيروز بهرام: نطق پروين خانم خانلری: زن در تاريخ

اطالعات، س 8، ش 2042، 15 آبان، ص1، تخت جمشيد، به قلم 801312
برستد

معرفی چارلز برستد رئيس موزة دانشگاه شيکاگو، او را بانی حفريات 
تخت جمشيد خوانده اند.
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811312
اطالعات، س 8، ش 2043، 16 آبان، ص1، از نشنال جئوگرافيك 

ماگازين، ترجمة ميرحسين حجازی: تخت جمشيد اسرار 
پرسپوليس به قلم چارلز برستد

پرسپوليس، كشفيات  از ساخت  تاريخچه ای  و  موقعيت جغرافيايی 
متعدد در آنجا، توصيفات سياحان از تخت جمشيد و چگونگی آتش 

گرفتن آن.

821312
اطالعات، س 8، ش 2044، 17 آبان، ص1، از نشنال جئوگرافيك 

ماگازين، ترجمة ميرحسين حجازی: تخت جمشيد اسرار 
پرسپوليس به قلم چارلز برستد

پلکان،  دورديف  زمستانی،  قصر  حرمسرا،  كشف  دربارة  توضيحاتی 
كاربری قسمت های مختلف تخت جمشيد و حجاری ها.

831312
اطالعات، س 8، ش 2045، 18 آبان، ص1، از نشنال جئوگرافيك 

ماگازين، ترجمة ميرحسين حجازی: تخت جمشيد اسرار 
پرسپوليس به قلم چارلز برستد

عمل  دقت  و  تخت جمشيد  در  حفاری  روش  به  راجع  توضيحاتی 
هرتسفلد، حجاری ها و مجسمه ها و كشف سيستم دفع فضوالت.

841312
اطالعات، س 8، ش 2046، 20 آبان، ص1، از نشنال جئوگرافيك 

ماگازين، ترجمة ميرحسين حجازی: تخت جمشيد اسرار 
پرسپوليس به قلم چارلز برستد

مسائل حاشيه ای حفاری هرتسفلد در تخت جمشيد.

851312
اطالعات، س 8، ش 2047، 21 آبان، ص1، از نشنال جئوگرافيك 

ماگازين، ترجمة ميرحسين حجازی: تخت جمشيد اسرار 
پرسپوليس به قلم چارلز برستد

امتيازنامة جديد دولت ايران به مؤسسة شرق شناسی شيکاگو و كشف 
قلعه ای شش هزار ساله در دو مايلی تخت جمشيد.

861312
اطالعات، س 8، ش 2048، 22 آبان، ص1، از نشنال جئوگرافيك 

ماگازين، ترجمة ميرحسين حجازی: تخت جمشيد اسرار 
پرسپوليس به قلم چارلز برستد

توضيحاتی راجع به فيلمبرداری و عکاسی از پرسپوليس و نقش رستم 
برای اولين بار، سلسلة هخامنشی و جنگ های آنان.

اطالعاتی راجع به قوم سيت.اطالعات، س 8، ش 2052، 28 آبان، ص1، تحقيقات تاريخی871312

اطالعات، س 8، ش 2109، 10 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 881312
شهر طوس در زمان ساسانيان.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2111، 12 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 891312
وقايع روی داده در طوس.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2113، 15 بهمن، ص1، پس از هزار سال 901312
وقايع روی داده در طوس در دورة سامانيان.سال، سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2114، 16 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 911312
رخنة تركان در دربار سامانی و مرگ ابومنصور ابن عبدالرزاق.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2115، 17 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 921312
داستان زندگی فردوسی.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2116، 18 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 931312
ادامة خبر شمارة 92.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2122، 25 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 941312
ادامة خبر شمارة 93.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2123، 26 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 951312
اقدامات فردوسی در اواخر عمر.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2125، 29 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 961312
مرگ فردوسی.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2126، 30 بهمن، ص1، پس از هزار سال، 971312
توضيحاتی در مورد ويژگی های شخصيتی فردوسی.سعيد نفيسی

اطالعات، س 8، ش 2127، 1 اسفند، ص2، نفايس تاريخی ايران 981312
در هندوستان

هندوستان  در  كه  ايران  تاريخی  اشياء  از  برخی  توضيح  و  توصيف 
نگهداری می شود.
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اطالعات، س 8، ش 2131، 7 اسفند، ص1، اهميت اكتشافات 991312
تخت جمشيد

وسعت  قدرت،  عظمت،  اثبات  براي  طوماري  و  نوشته  كتاب،  هيچ 
مملکت و فتوحات دورة هخامنشی مهم تر از چهار لوح طال و نقره كه 

در تخت جمشيد به دست آمده نمي باشد.

اطالعات، س 8، ش 2212، 26 خرداد، ص2، آثار تاريخی 1001313
تخت جمشيد

اقداماتی جهت جلب سياحان خارجي و فراهم كردن وسايل استراحت 
ايشان در تخت جمشيد.

اطالعات، س 9، ش 2238، 26 تير، ص4، سيد صدرالدين 1011313
ظهيرالسالم زاده ای از قزوين )مبانی تاريخی قزوين(

مهم بودن شهر قزوين به عنوان شهری كه دارای آثار تاريخی مهمی 
است و انتقاد از وضعيت نامناسب آثار آن.

با وجود آثار مهم تاريخی در آستان قدس رضوی، موزه ای برای نمايش اطالعات، س 9، ش 2323، 3 آبان، ص1، شهر مشهد1021313
آنها وجود ندارد.

اطالعات، س 9، ش 2378، 12 دی، نام دوهزار و دويست ساله، به 1031313
دربارة تاريخچة كلمة ايران.قلم سعيد نفيسی

توضيح مختصری راجع به ايران و سپس بيان اقداماتی كه از طريق آنها اطالعات، س 9، ش 2382، 18 دی، ص1، جلب سياحان خارجی1041313
می توان به جلب سياحان پرداخت.

تاريخچة نوروز و منسوب كردن آن به جمشيد جم.اطالعات، س 9، ش 2442، 29 اسفند، ص1، نوروز ملی1051313

سبك اطالعات، س 9، ش 2446، 6 فروردين، ص2، نفوذ صنايع ايران1061314 مخصوصاً  ايران  معماری  آن  در  كه  پوپ  آقای  كنفرانس 
»گوتيك« بررسی شده.

اطالعات، س 9، ش 2447، 7 فروردين، ص2، مقايسة تاريخی، 1071314
كنفرانس آقای نفيسی در انجمن ادبی ايران

دوره های اردشير بابکان، انوشيروان و شاه عباس كبير بعنوان  بهترين 
دوره تاريخی ايران و بررسی و مقايسة اوضاع ايران قبل و بعد از روی 

كار آمدن اردشير بابکان.

اطالعات، س 9، ش 2448، 8 فروردين، ص2، مقايسة تاريخی، 1081314
اوضاع ايران در دورة ساسانی مخصوصاً دورة انوشيروان.كنفرانس آقای نفيسی

اطالعات، س 9، ش 2449، 10 فروردين، ص2، مقايسة تاريخی، 1091314
بررسی اوضاع ايران در قبل و بعد از روی كارآمدن شاه عباس كبير.كنفرانس آقای نفيسی

اهميت جلب سياحان خارجی و اينکه برای جلب سياح چه اقداماتی اطالعات، س 9، ش 2454، 17 فروردين، ص1، سياحان خارجی1101314
الزم است.

اطالعات، س 9، ش 2492، 4 خرداد، ص2، صنايع ايران، كنفرانس 1111314
ادامة خبر شمارة 110.مستر پوپ

اطالعات، س 9، ش 2493، 5 خرداد، ص2، صنايع ايران، كنفرانس 1121314
ادامة خبر شمارة 111.مستر پوپ

اطالعات، س 9، ش 2494، 6 خرداد، ص2، صنايع ايران، كنفرانس 1131314
توضيحاتی راجع به صنعت سفالگری، سفالگران و تزئينات سفال ها.مستر پوپ

اطالعات، س 10، ش 2606، 15 مهر، ص2، عالقه به آثار باستانی 1141314
در صنايع ايران، به قلم دكتر فردريك زارة آلمانی

تحقيقات دكتر زاره راجع به حجاری های برجسته، نقاشی های ديواری 
و ساير صنايع ظريفة ايران.

اطالعات، س 10، ش 2639، 26 آبان، ص3، داريوش نامه يا 1151314
مسابقه الواح تخت جمشيد

همسايه،  كشورهای  و  ايران  صنايع  مقايسة  الواح،  كشف  چگونگی 
احيای هنرهای دورة هخامنشی در دورة اسالمی.

ترجمة الواح و تاريخ آنها.اطالعات، س 10، ش 2640، 27 آبان، ص3، داريوش نامه1161314

اطالعات، س 10، ش 2654، 13 آذر، ص2، تأثير ايران در 1171314
اسکانديناوی قديم، به قلم پروفسور آرتور كريستمن

شباهت های ميان اساطير، افسانه ها وروايات مذهبی مخصوصاً داستان 
آفرينش عالم و اولين جانداران.

بيشتر بودن قدمت ری از تهران و تاريخ ری، وقايع مربوط به آن و اطالعات، س 10، ش 2655، 15 آذر، ص1، بنای تهران1181314
آثار تاريخی آن.
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اطالعات، س 10، ش 2655، 15 آذر، ص2، تأثير ايران در 1191314
اسکانديناوی قديم، به قلم پروفسور آرتور كريستمن

دليل مشابه بودن اساطير و افسانه ها در ايران و اسکانديناوی:
مردم اسکانديناوی دارای نژاد ايرانی اند و داستانهای ايرانی در ازمنة 
قديم به دانمارک انتقال يافته. برای مثال افسانه ای مشابه از دو فرهنگ 

نقل شده است.

اطالعات، س 10، ش 2656، 16 آذر، ص2، تأثير ايران در 1201314
اسکانديناوی قديم، به قلم پروفسور آرتور كريستمن

تأكيد بر اين نکته كه افسانه ها از ايران به اسکانديناوی رفته همچنين 
اشاره به روابط تجاری ايران و دانمارک و سوئد از طريق حفاری ها و 

كشف تعداد زيادی سکة مربوط به خلفای عباسی.

اطالعات، س 10، ش 2739، 4 فروردين، ص2، سرزمين اهورامزدا 1211315
توضيح مختصر نقش برجسته های نقش رستم و كعبة زردشت.ساية شکوه باستانی

اطالعات، س 10، ش 2740، 5 فروردين، ص3، نظری به گذشته 1221315
بيان گذشتة ايران از نظر سياسی، اجتماعی و علمی به اجمال.ايران

اطالعات، س 10، ش 2743، 10 فروردين، ص2، ظروف سفالي و 1231315
اهميت سفال و سفالگری.اهميت صنعتي آن

اطالعات، س 10، ش 2765، 4 ارديبهشت، ص3، نياكان ما در 1241315
سواحل فرات

و  روميان  با  ايرانيان  جنگ  آثار  كه  دورااروپوس  شهر  حفاری های 
روش های جنگی ايرانيان را آشکار ساخته.

اطالعات، س 10، ش 2787، 27 ارديبهشت، ص1، كانون 1251315
جهانگردی

ظرفيت های ايران برای جذب جهانگرد و توضيحاتی در مورد تشکيل 
كانون جهانگردی.

ارتباط و تناسب مشهود بين بناهای قديم ايرانی و گوتيك و اينکه اطالعات، س 11، ش 2828، 8 تير، ص2، بناهای ايرانی و گوتيك1261315
منشأ سبك گوتيك در ايران است.

اطالعات، س 11، ش 2886، 5 شهريور، ص1، معادن )پيدايش 1271315
ترتيب زمانی و چگونگی كشف فلزات.فلزات و ...(

اطالعات، س 11، ش 2907، 25 شهريور، ص2، آثار و ابنية 1281315
آثار باستانی خراسان.تاريخی خراسان

اطالعات، س 11، ش 2928، 14 مهر، ص4، كنفرانس آقای 1291315
معرفی آقای مسينا استاد موسسة مذهبی و شرقی واتيکان.مسينا، در دانشسرای عالی

اطالعات، س 11، ش 2929، 15مهر، ص3، كنفرانس آقای مسينا، 1301315
در دانشسرای عالی

سخنرانی مربوط به اصول، عقايد، سنن و سوابقی است كه موجب 
عظمت ايران باستان و پايدار ماندن آن گرديده است از دورة ماد.

اطالعات، س 11، ش 2930، 16 مهر، ص3، كنفرانس آقای 1311315
مسينا، در دانشسرای عالی

نقش اهورامزدا در كتيبه های مربوط به دورة هخامنشی و عقايد رايج 
آن دوره.

اطالعات، س 11، ش 2931، 17 مهر، ص3، كنفرانس آقای 1321315
قوانين و اعتقادات رايج در ايران باستان.مسينا، در دانشسرای عالی

اطالعات، س 11، ش 2932، 19 مهر، ص3، كنفرانس آقای 1331315
توضيحاتی دربارة زبان پهلوی و اوستا.مسينا، در دانشسرای عالی

اطالعات، س 11، ش 3088، 9 فروردين، جشن هفتصدمين سال 1341316
جشنی كه وزارت معارف برگزار كرده.تأليف گلستان و بوستان

پاره ای ديدگاه های ناسيوناليستی دربارة تخت جمشيد.اطالعات، س 11، ش 3101، 22 فروردين، ص3، گردش علمی1351316

اطالعات، س 1، ش 2 صبح، 23 فروردين، ص1، پس از 1361316
شخصيت سعدی و اقدامات وی.هفتصدسال )آرامگاه سعدی(

اطالعات، س 11، ش 3118، 8 ارديبهشت، ص4، كنفرانس راجع 1371316
كنفرانسی كه در كرمانشاه برگزار شد.به آثار تاريخی كرمانشاه
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اطالعات، س 1، ش 26 صبح، 22 ارديبهشت، ص2، بهترين 1381316
بهترين صنايع مستظرفة ايران، كاشيکاری های اصفهان.صنايع مستظرفه ايران

اطالعات، س 11، ش 3142، 3 خرداد، ص1، صنايع ايران در ايام 1391316
پيشين

توضيحاتی راجع به: تاريخ صنايع از ابعاد تاريخ اقتصادی و چگونگی 
صنايع و تحوالت آن در ازمنة مختلف، تاريخ صنايع ايران از دورة 
هخامنشيان تا ساسانيان، سخنرانی آقای پوپ دربارة اوضاع جغرافيايی 
كشورها كه در طرز تجلی صنايع ظريفه ای كه در آن كشورها پايدار 

مانده تأثير عمده دارد.

اطالعات، س 11، ش 3143، 4 خرداد، ص1، صنايع ايران در دورة 1401316
رونق صنايع در دورة صفوی و دليل از رونق افتادن صنايع.پيشين )دوره صفويه(

اطالعات، س 11، ش 3147، 9 خرداد، ص4، تاريخ ايران باستان، 1411316
كنفرانس

باستان  ايران  تاريخ  به  راجع  كالنتری  آقای  آن  در  كه  كنفرانسی 
سخنرانی می كند.

اطالعات، س 1، ش 46 صبح، 14 خرداد، ص2، بهترين صنايع 1421316
مستظرفه ايران )حجاری(

حجاری هر دوره نمايندة تمدن آن دوره می باشد و به واسطه استحکام 
قرون متمادی از بين نمی رود.

تاريخچة هديه و اينکه هديه از كدام كشور شروع شده. مطالبی دربارة اطالعات، س 1، ش 69صبح، 10 تير، ص1، تاريخچة هديه1431316
هدية هند به روم، هديه های داريوش و هدية هارون الرشيد به شارلمانی.

اطالعات، س 12، ش 3191، 22 تير، ص1، درانجمن ايران- 1441316
لندن، )حافظ واهميت تمدن ايران دردنيا(

منظور  به  لندن  ايران-  انجمن  در  آقاخان محالتی  آقای  سخنرانی 
شناسانيدن ايران جديد و صنايع مستظرفه به اروپاييان و حافظ و 

شخصيت وی.

اطالعات، س 12، ش 3220، 21 مرداد، ص1، هنرهای زيبای 1451316
ايران، نقاشی ظريف )مينياتور(

مينياتوركاری با اينکه صنعت اسالمی است، در قرون قبلی به اشکال 
مختلف در صنايع ديگر وجود داشته. همچنين اشاراتی به تاريخ ايران 

از زمان هخامنشيان تا حملة اعراب.

اطالعات، س 12، ش 3321، 22 مرداد، ص1، هنرهای زيبای 1461316
ايران

هجوم اعراب و اثرات آن، مذهب مانی و آثار مربوط به وی، نظر اسالم 
راجع به نقاشی و شيوة برخورد حکمرانان و هنرمندان با اين هنر، 

چنگيزخان و نقاشی چينی، حملة تيمور و عالقة او به صنايع.

اطالعات، س 1، ش 3222، 23 مرداد، ص1، هنرهای زيبای ايران1471316
فرق نقاشی ايران و چين، قرن طاليی نقاشی ايران، بهزاد و آثار وی، 
نقاشان ايرانی به چه عالقه داشتند، قرن شانزدهم، رنگ آميزی نقاشان 

ايرانی.

اطالعات، س 12، ش 3285، 25مهر، عصر، ص4، عبور پروفسور 1481316
پوپ از شاهيندژ

نقش پوپ در معرفی صنايع ايران و نيز كتاب هفت جلدی وی در 
باب صنايع ايران.

صنايع ايران در زمان ساسانيان و خلفای عباسی.اطالعات، س 12، ش 3330، 15 آذر، ص1 و4، صنايع ايران1491316
صنايع ايران و تأثير اوضاع جغرافيايی كشور در آن.اطالعات، س 12، ش3332، 17 آذر، ص4، صنايع ايران1501316
تأثير آب وهوا و عوامل و منابع طبيعی در ايجاد صنايع مختلف.اطالعات، س 12، ش 3333، 18 آذر، ص1و 4، صنايع ايران1511316
موضوعات و نقشه های صنايع ظريفه.اطالعات، س 12، ش 3334، 19 آذر، ص4، صنايع ايران1521316
تأثير آب وهوا بر روحيات انسان و بررسی جغرافيای ايران.اطالعات، س 12، ش 3335، 20 آذر، ص4، صنايع ايران1531316
كوه ها و دشت های ايران و تأثير آنها در صنايع.اطالعات، س 12، ش 3336، 21 آذر، ص1 و4، صنايع ايران1541316

اطالعات، س 12، ش 3336، 21 آذر، ص2، تعليم وتربيت در ايران 1551316
قوانين وضع شده در ايران باستان.باستان

به اهميت مراكز صنعتی ايران اشاره شده.اطالعات، س 12، ش 3337، 22 آذر، ص4، صنايع ايران1561316
ادامة خبر شمارة 156 .اطالعات، س 12، ش 3338، 23 آذر، ص4، صنايع ايران1571316
مقام ايران در تمدن آسيا.اطالعات، س 12، ش 3339، 24 آذر، ص4، صنايع ايران1581316
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تأثيرات محيط در تمدن.اطالعات، س 12، ش 3340، 25 آذر، ص4، صنايع ايران1591316

اطالعات، س 12، ش 3359، 14 دی، ص4، موضوع حفاری علمی 1601316
خبر سخنرانی گيرشمن در موزة ايران باستان راجع به حفاری كازرون.شاپور كازرون

اطالعات، س 12، ش 3362، 17 دی، ص6، سخنرانی در تاالر 1611316
عمارت موزه

آثار  نمايش  و  كازرون  شاپور  حفاری  به  راجع  گيرشمن  سخنرانی 
ساسانی اين محوطه.

اطالعات، س 1، ش 220 صبح، 12 دی، ص1، نظری به شهرستان 1621316
يزد نمونه ای از هنرمندی ايرانيان درقرن هشتم، ساعت عجيب

ساعت عجيب شهر يزد كه سيد ركن الدين در 726 هجری ساخته 
است.

اطالعات، س 12، ش 3374، 29 دی، ص1، ايران و اهميت نفوذ 1631316
آن درتمدن هند

تأثير ايران در تاريخ، زبان، مذهب، آداب و رسوم، ادبيات و صنايع ديگر 
كشورها، مخصوصاً هند كه به دليل همجواری با ايران دارای تشابهات 

فرهنگی است.

اطالعات، س 12، ش 3405، 2 اسفند، عصر، ص4، سخنرانی 1641316
درموزه ايران باستان

سخنرانی آقای مصطفوی معاون ادارة باستان شناسی وزارت معارف 
در موضوع كشفيات جديد تخت جمشيد در تاالر موزة ايران باستان .

وجه تسمية شهر نيشابور و آثار يافته شده از اين شهر.اطالعات، س 12، ش 3428، 28 اسفند، عصر، ص2، نيشاپور1651316

موزه
چکیدة خبرمنبعسالردیف

كوشش، س 2، ش 100، 11 عقرب )آبان(، ص2، ترتيب موزة 11303
تهيه و ثبت صورت جامعی از اشياء موزه.معارف

تصويب دو هزار تومان جهت تکميل تأسيس موزه.كوشش، س 4، ش 16، 30 بهمن، ص2، مصارف تأسيس موزه21304

ارسال هاون متعلق به دورة آل مظفر و دو تخته از تخت جمشيد از موزة حبل المتين، س 33، ش30، 26 شهريور، ص24، برای موزة معارف31304
فارس به موزة معارف. 

درخواست از مسيو نقال جهت تکميل موزة مملکتی و افتتاح كتابخانه.كوشش، س 4، ش 51، 22 خرداد، ص2، تکميل امور موزه41305

مسيو هرتسفلد اطالعات خود را در زمينة كتابخانه و موزه در اختيار كوشش، س 4، ش 60، 18 تير، ص2، راجع به موزه51305
قرار داده و تخصيص اشياء حوزة سلطنتی به موزة معارف.

شفق سرخ، س 5، ش516، 6 خرداد، ص2، توجه به آثار صنعتی 61305
و عتيقه جات

مطالعه و ارائة پيشنهاد راجع به تکميل موزه توسط هرتسفلد و بازديد 
از عمارت جديدالتأسيس كتابخانة معارف.

تصميم انجمن آثار ملی مبنی بر تخصيص مکانی برای موزة معارف.شفق سرخ، س 5، ش 535، 2 تير، ص2، برای محل موزة ملی71305
مذاكرات هرتسفلد برای فراهم آوردن مقدمات كتابخانه و موزه.شفق سرخ، س 5، ش 572، 30 مرداد، ص2، موزه و كتابخانة ملی81305

انتقال چهارلنگه در خاتم كاری عقيق از دورة شاه عباس به موزة معارف شفق سرخ، س 5، ش 596، 7 مهر، ص2، موزة معارف91305
جهت نمايش.

نگهداری اشياء عتيقه كه از اردبيل برای موزة معارف ارسال شده در شفق سرخ، س 4، ش 689، 26 بهمن، ص2، راجع به اشياء عتيقه101305
وزارت ماليه.

تعيين مکانی برای نمايش آثار كريم خان زند.طوفان، س 7، ش 155، 27 اسفند، ص 1، آثار كريمخان زند111306
اهميت تأسيس موزه و تأثير آن در افزايش آگاهی عمومی. اقدام، س 6، ش 423، 27 آذر، ص4، موزه های ملی و باغ وحش121306

شفق سرخ، س 7، ش 976، 3 خرداد، ص2، هديه به موزة ملی131307
هدية دولت فرانسه به ايران برای تأسيس موزة ملی شامل چند قالب 
از اشياء مکشوفة شوش و چند ظرف كه در موزة لوور از حيث تعداد 

بسيار است.
تقديم اشياء ذكر شده از طرف دولت فرانسه به ايران.شفق سرخ، س 7، ش 978، 6 خرداد، ص2، اشياء تقديمی141307
طبقه بندی تقويمی اشياء نفيسه و جواهرات سلطنتی در موزة ملی.اطالعات، س 3، ش 742، 26 فروردين، ص2، عمليات مقومين151308
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اهميت گسترش موزة ملی و فراوانی آثار تاريخی در ايران، توسعة موزه اطالعات، س 4، ش 1059، 21 خرداد، ص1، تأسيس موزه161309
و كتابخانة حضرت رضا در مشهد.

شروع ساختن موزة آستانة رضوی در مشهد.اطالعات، س 5، ش 1120، 6 شهريور، ص2، موزة آستانة رضوی171309
تأسيس موزة آستانة رضوی در مشهد.اطالعات، س 6، ش 1361، 17 تير، ص1، تأسيس موزة آستانه181310
بازديد وزير معارف و وزير پست و تلگراف از موزة ملی.اطالعات، س 6، ش 1414، 22 شهريور، ص3، معاينة موزه191310
تالش برای تغيير محل موزه به واسطة وسعت اشياء.اطالعات، س 6، ش 1426، 5 مهر، ص3، برای تغيير محل موزه201310
ادامه روند تأسيس موزه در مشهد.اطالعات، س 7، ش 1658، 1 مرداد، ص2، ساختمان محل موزه211311

اطالعات، س 7، ش 1897، 26 ارديبهشت، ص2، نقشة ساختمان 221312
تهية نقشة ساختمان موزة معارف در ميدان مشق.موزه

بازديد مسيو گدار از چندين نقطة طهران برای احداث ساختمان موزة اطالعات، س 8، ش 1952، 1 مرداد، ص2، برای انتخاب محل231312
معارف.

انتخاب محل باغ ملی و تخصيص 70 هزار تومان جهت احداث موزه اطالعات، س 8، ش 1982، 6 شهريور، ص2، موزة ملی241312
ملی.

تهيه نقشة ساختمان موزة ملی ايران.اطالعات، س 8، ش 1997، 23 شهريور، ص2، تهية نقشه251312
تهية وسايل مقدماتی تأسيس موزه.اطالعات، س 8، ش 2018، 17 مهر، ص3، مسافرت مسيو گدار261312

اطالعات، س 8، ش 2047، 21 آبان، ص3، معاينة محل موزة 271312
جديد

بازديد رئيس الوزراء و وزير امور خارجه و آقای حکمت از محل احداث 
موزه.

يادداشت مسيو گدار دربارة اهميت تأسيس ساختمان جديد برای موزه اطالعات، س 8، ش 2194، 2 خرداد، ص1، موزة نو در تهران281313
و توصيف نقشة بنا.

ضرورت تأسيس موزه و خبر ادامة عمليات ساخت آن.اطالعات، س 9، ش 2337، 21 آبان، ص2، يادگارهای گران بها291313

اطالعات، س 9، ش 2377، 11 دی، ص1، ساختمان های جديد 301313
در محل سابق ميدان مشق

تأسيس ساختمان های جديد موزه، ادارة ثبت اسناد و امالک، وزارت 
خارجه و قشون در ميدان مشق با الهام از بنای تخت جمشيد و توصيف 

معماری داخلی موزه.

اطالعات، س 9، ش 2429، 13 اسفند، ص3، اخبار داخله، آژانس 311313
نمره بندی اشياء موزه بر اساس قدمت تاريخی تحت نظارت مسيو گدار.پاريس، نمره بندی اشياء موزه

اطالعات، س 10، ش 2517، 3 تير، ص4، تحويل اشياء نفيسه به 321314
تحويل اشياء مقبرة شيخ صفی به موزة معارف.موزه

تأسيس موزه در قم با مديريت آقای محمودخان راد.اطالعات، س 10، ش 2553، 15 مرداد، ص4، تأسيس موزه در قم331314

اطالعات، س 10، ش 2636، 22 آبان، ص1، مريض خانه، 1314 34
افتتاح موزة آستانة مقدسه در قم.دبيرستان و موزه

اطالعات، س 10، ش 2637، 24 آبان، ص1، موزة آستان قم و 351314
موزة آستان قم و تصاوير مربوط به گزارش قم و خطابة وزير معارف.تصاوير مربوط به گزارش قم

طرح تأسيس موزه های واليات در شيراز، اهواز، اصفهان، مشهد، تبريز.اطالعات، س 10، ش 2638، 25 آبان، ص1، موزه های واليات361314

اطالعات، س 10، ش 2639، 26 آبان، ص4، ماده تاريخ موزة 371314
ماده تاريخ موزة آستانة قم.آستانة قم

تصاويری از موزة آستانة قم.اطالعات، س 10، ش2640، 27 آبان، ص1، موزة آستانة قم381314

اطالعات، س 10، ش 2642، 29 آبان، ص4، ساختمان عمارت 391314
ادامة عمليات ساختن موزة معارف.موزه
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اطالعات، س 10، ش 2650، 9 آذر، ص1، اشياء نفيسه موزة 401314
توصيف اشياء نفيسة موزة آستانة قم.آستانة قم

اطالعات، س 10، ش 2653، 12 آذر، ص4، عمارت موزة معارف 411314
تخصيص عمارت كاله فرنگی كريم خان در شيراز برای موزة معارف.فارس

اطالعات، س 10، ش 2654، 13 آذر، ص4، سركشی به عمارت 421314
بازديد آقای حکمت از بنای جديد موزة معارف.موزه

ادامة عمليات ساخت موزة شيراز.اطالعات، س 10، ش 2658، 18 آذر، ص4، ساختمان موزة فارس431314
احداث خيابانی در مقابل موزة آستانة.اطالعات، س 10، ش 2680، 16 دی، ص4، خيابان جديد موزه441314

اطالعات، س 10، ش 2690، 29 دی، ص4، عمارت موزة 451314
تهية نقشة ساختمان موزة اهواز.خوزستان

اطالعات، س 10، ش 2724، 9 اسفند، ص4، بازديد موزه و 461314
عمارت موزة معارف

بازديد محصلين اعزامی ايالت و واليات از اشياء موزه و عمارت در 
حال ساخت موزه.

اطالعات، س 10، ش 2763، 2 ارديبهشت، ص4، موزة آستانة 471315
بازديد گدار از چندين نقطه در مشهد برای احداث موزه.قدس رضوی

اطالعات، س 10، ش 2805، 15 خرداد، ص4، توسعة عمارت 481315
توسعة عمارت موزة معارف و الحاق اراضی اطراف به ساختمان آن.موزه

انتخاب آقای سپهبدی به عنوان رئيس جديد موزة تخت جمشيد.اطالعات، س 10، ش 2809، 20 خرداد، ص3، رئيس جديد موزه491315

اطالعات، س 10، ش 2836، 16 تير، ص4، برای تأسيس موزة 501315
درخواست تأسيس موزة مردم شناسی و تهيه فهرستی از اشياء.جديد

اطالعات، س 10، ش 2847، 2 تير، ص4، كمسيون تهية اشياء 511315
تأسيس كميسيونی جهت تهية اشياء موزة مردم شناسی در بوشهر.موزه

اطالعات، س 10، ش 2856، 5 مرداد، ص4، جمع آوری اشياء 521315
جمع آوری اشياء نفيسه از اطراف قم برای موزة آستانة قم.نفيسه 

اطالعات، س 10، ش 2871، 21 مرداد، ص4، ساختمان عمارت 531315
شروع به احداث ساختمان موزه در مشهد.موزه در مشهد

تعمير عمارت كه برای تأسيس موزة مشهد به نام موزة شرق انتخاب اطالعات، س 10، ش 2905، 23 شهريور، ص4، موزة شرق541315
شده.

الحاقات جديد موزة آستانة قم و توصيف اشياء نفيسة موجود در آن.اطالعات، س 10، ش 2997، 30 آذر، ص1، موزة آستانة قم551315
بازديد دانش آموزان از موزة آستانة قم.اطالعات، س 11، ش 3002، 5 دی، ص4، بازديد موزة آستانة قم561315
افتتاح موزة فارس در باغ دلگشا.اطالعات، س 11، ش 3032، 5 بهمن، ص1، موزة فارس571315

اطالعات، س 11، ش 3067، 12 اسفند، ص4، بازديد موزة آستانة 581315
و بررسی امور موقوفات

بازديد آقای دكتر فرهمند )رئيس ادارة كل عتيقات( و مسيو گدار از 
موزة آستانة قم.

اطالعات، س 11، ش 3070، 15 اسفند، ص4، تسريع در 591315
ساختمان موزه

ادامة ساختمان موزة فارس و احتمال خاتمة آن با رياست آقای محمود 
راد.

بازديد رضاشاه از موزة آستانة قم .اطالعات، س 11، ش 3075، 20 اسفند، ص4، بازديد موزة آستانة601315

اطالعات، س 11، ش 3119، 9 ارديبهشت، ص5، پادشاه انگلستان 611316
دو كتاب به موزة ملی اعطا كرد

پادشاه انگلستان دو كتاب به موزة ملی اعطا كرد. در مورد شرح سفر 
كاپيتان كوک در زالندنو و استرليا و شرح سفر ويرا به اقيانوس قطب 

جنوب.

اطالعات، س 1، ش 33 صبح، 30 ارديبهشت، ص1، عکس سردر 621316
تصوير سردر عمارت موزة ملی و توصيف بنا.عمارت موزة تهران
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اطالعات، س 1، ش 33صبح، 30 ارديبهشت، ص2، در عمارت 631316
موزه

دانشکدة  و جغرافيای  تاريخ  و  باستان  آثار  علوم  دانشجويان  بازديد 
ادبيات و دانشسرای عالی از عمارت موزه.

اطالعات، س 1، ش 42صبح، 10 خرداد، ص2، انتقال اشياء 641316
تاريخی

انتقال چند فقره اشياء تاريخی از مقبرة شيخ احمد جام به مشهد برای 
ارسال به موزة معارف در طهران.

اطالعات، س 11، ش 3165، 27 خرداد، ص1، عکس، بخش 651316
نمايش كارها و هنرهای دستی پيشاهنگان در عمارت موزه.هنرهای دستی عمارت موزة تهران

اطالعات، س 11، ش 3167، 29 خرداد، ص1، عکس، عمارت 661316
موزة تهران

بازديد آقای سميعی )رئيس دربار(، وزير معارف و رئيس كل تجارت از 
نمايشگاه پيشاهنگان.

اطالعات، س 1، ش 59 صبح، 30 خرداد، ص1، كارهای دستی 671316
نمايشگاه هنرهای دستی پيشاهنگان.پيشاهنگان در عمارت موزه

اطالعات، س 1، ش 75صبح، 17 تير، كاشی های مقبرة 681316
حبيب ابن موسی كاشان

ضبط كاشی ها و ضريح مقبرة حبيب ابن موسی كاشان برای ارسال به 
طهران.

اطالعات، س 12، ش 3210، 10 مرداد، ص1، موزه و بنای 691316
موزه و بنای كليسای ارامنه در جلفا.كليسای ارامنه در جلفا

اطالعات، س 1، ش 96صبح، 11 مرداد، ص2، حمل البسه و اشياء 701316
حمل البسه و اشياء برای موزة انسان شناسی.برای موزة انسان شناسی

توصيف چند فقره از اشياء موزة شيراز.اطالعات، س 12، ش 3221، 22 مرداد، ص2، موزة شيراز711316

اطالعات، س 1، ش 338، 23 آذر، ص4، نصب اولين سنگ بنای 721316
نصب اولين سنگ بنای موزة آستان مشهد.موزة آستان مشهد 

 اخبار متفرقه
چکیده خبرمنبعسالردیف

اعالن خريداری تمبرهای اوايل دورة ناصرالدين شاهی. نوبهار، س 6، ش 103، 9 اسفند، ص6، اعالن11296

ايران، س 2، ش 322، 11 آبان، ص2، مهمان عزيز پروفسور 21297
معرفی پروفسور ويليام جاكسون و عقايد وی راجع به زرتشت.ويليام جاكسون

ايران، س 2، ش 331، 26 آبان، ص1، پذيرايی در مجلس شورای 31297
ملی

و  امريکا  اعانة  كميسيون  اعضای  و  جاكسون  پروفسور  از  پذيرايی 
رئيس مدرسة امريکايی ها و عده ای از اروپاييان در مجلس شورای 

ملی و سخنرانی آقای ارباب كيخسرو.

ايران، س 3، ش 535، 23 مهر، ص4، حراج، كاروانسرای وسط 41298
حراج اجناس عتيقه در كاروانسرای وسط الله زار.الله زار

رجوع شود به خبر شمارة 4.ايران، س 3، ش 537، 26 مهر، ص4، حراج عتيقه جات و غيره51298

كوشش، س 2، ش 120، 1 جدی )دی(، ص2، بنای طاق های 61303
نصرت

استفاده از بناهای طاق نصرت به شکل بناهای تاريخی در خيابان های 
طهران.

حبل المتين، س 33، ش 19، 5 تير، صص7و8، بقعة تاريخی 71304
توصيف وضعيت وخيم بنا و اشياء بقعة تاريخی حضرت شيخ صفی.حضرت شاه صفی

شفق سرخ، س 4، ش 432، 20 دی، ص1، رحلت يکی از 81304
خالصه ای از ترجمة تاريخ زندگانی ادوارد براون.دوستان ايران )ادوارد براون(

كوشش، س 4، ش 32، 7 ارديبهشت، ص2، ميهمانی آقای 91305
رئيس الوزراء

مهمانی رئيس الوزراء در قصر گلستان و بازديد آثار قديمة سالطين 
ايران.
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تصميم انجمن آثار ملی مبنی بر تعمير قبر فردوسی، عمرخيام و كوشش، س 4، ش 57، 10 تير، ص2، انجمن آثار ملی101305
ساير شعراء.

شفق سرخ، س 5، ش 592، 31 شهريور، ص3، صد هزار ليره 111305
فروش يکی از نفيس ترين قالی های قديمة ايران.قيمت يك قالی ايرانی

طرح و نقشة ساخت برجی در ميدان نقش جهان. اقدام، س 5، ش 9، 23 فروردين، ص3، يك برج عظيم121305
ورود پروفسور هرتسفلد به ايران. اقدام، س 5، ش 33، 25 ارديبهشت، ص2، ورود هرتسفلد131305

دعوت انجمن آثار ملی ايران از هرتسفلد برای تحقيق درباب صنايع  اقدام، س 5، ش 39، 27 ارديبهشت، ص2، هرتسفلد141305
و آثار قديم ايران.

تهية آلبومی از تصاوير پل ها و كاروانسراها و ابنيه تاريخی اصفهان.اطالعات، س 1، ش 63، 4 آبان، ص1، ابنية تاريخی اصفهان151305

اطالعات، س 1، ش 172، 19 اسفند، ص2، تخصيص قصر قاجار 161305
تخصيص قصر قاجار برای محبوسين.برای محبوسين

توقيف قالی های شاه عباسی سرقت شده از مقبرة شيخ صفی.طوفان، س 7، ش 92، 1 دی، ص2، قالی های شاه عباسی171306
تهية نقشة ساختمان مقبرة فردوسی توسط مسيو گدار.اطالعات، س 1، ش 250، 5 تير، ص2، ساختمان مقبرة فردوسی181306

اطالعات، س 2، ش 267، 12مرداد، ص2، تلگرافات واليات، 191306
سمنان

قالع  از  يکی  و  منارة مسجد جامع سمنان  فوقانی  قسمت  خرابی 
قديمه شهر بر اثر زلزله.

تقديم قديمی ترين قالی ايران )به سال 929 هجری( از طرف ملکه اطالعات، س 2، ش 344، 6 آبان، ص1، قديم ترين قالی ايرانی201306
مارگريت به دولت ايتاليا.

 اقدام، س 7، ش 500، 26 فروردين، ص1، كتب عتيقه ايران، 211307
هدية پادشاه افغان

كتب عتيقة ايران، هدية پادشاه افغان به پادشاه انگلستان از نسخ 
قديمی ايران كه در دو قرن قبل نوشته شده.

تهية نقشه از ابنيه و آثار تاريخی اصفهان و مجموعه ای از كلية نقوش  اقدام، س 7، ش 633، 16 مهر، ص2، نقشة آثار تاريخی اصفهان221307
و آثار تاريخی اصفهان.

اطالعات، س 3، ش 612، 30 مهر، ص2، ساختمان مقبرة 231307
شروع به ساختمان مقبرة فردوسی با نقشة مهندس بهزاد.فردوسی

اطالعات، س 3، ش 633، 27 آبان، ص2، كشف اشياء سرقتی 241307
كشف اشياء سرقتی مقبرة شيخ صفی.مقبرة شيخ صفی

اطالعات، س 3، ش 638، 3 آذر، ص2، كشف اشياء بقعة 251307
فهرست اشياء سرقت شده از بقعة شيخ صفی.شيخ صفی

سرقت در بقعة سليمان داراب متعلق به 400 سال قبل در رشت.اطالعات، س 3، ش 644، 10 آذر، ص2، سرقت در تاريخی261307

اطالعات، س 3، ش 719، 18 اسفند، ص3، ساختمان مقبرة 271307
ادامة عمليات ساختن مقبرة فردوسی.فردوسی

اطالعات، س 4، ش 1006، 12 فروردين، ص1، مجسمة 281309
فردوسی شاعر بزرگ ايرانی

اهميت فردوسی و شاهنامه در تاريخ ايران و پيشنهاد جامعة ايرانيان 
بمبئی برای ساختن مجسمة فردوسی و تخصيص 25 ليره جايزه 

برای بهترين طراح مجسمه.
كشف سرقت كاشی از مسجد سيد عزيزاهلل.اطالعات، س 4، ش 1049، 4 خرداد، ص3، كشف سرقت291309

اطالعات، س 5، ش 1119، 5 شهريور، ص1، قالی معروف مقبرة 301309
شيخ صفی الدين در موزة لندن

نمايش  به  لندن  موزة  در  كه  شيخ صفی الدين  مقبرة  قالی  شرح 
گذاشته شده و انتقاد از شرايط حفاظت از آثار ملی و تاريخی ايران.

اطالعات، س 6، ش 1334، 16 خرداد، ص3، ساختمان استخر 311310
تعمير استخر شاه گلی در تبريز.برای شهر

اطالعات، س 6، ش 1413، 21 شهريور، ص1، نصب مجسمة 321310
نصب مجسمة سالطين ايران در شهر تبريز.سالطين
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اطالعات، س 9، ش 2363، 21 آذر، ص3، سقوط منارة خواجه 331313
سقوط منارة خواجه علم در اصفهان.علم در اصفهان

اطالعات، س 9، ش 2371، 1 دی، ص2، انهدام منارة خواجه 341313
انهدام منارة خواجه علم در اصفهان.علم در اصفهان

اطالعات، س 9، ش 2405، 15 بهمن، ص3، آثار باستان در 351313
كشور ايران

نطق پل پليو در دانشکدة ادبيات راجع به اقدامات دولت در كاوش های 
آثار قديم و تأسيس موزه و مرمت ابنية تاريخی.

361313
اطالعات، س 9، ش 2408، 18 بهمن، ص3، كتب خطی ايرانی 

در مزايدة لندن )يك شاهنامه به قيمت سيصد ليره قيمت 
گذارده شده است.(

مزايدة كتب خطی ايران در لندن.

اطالعات، س 9، ش 2478، 17 ارديبهشت، ص3، قديمی ترين 371314
توصيف مسجد جامع دماوند.مسجد دماوند

عکاسی از آثار قديمة دماوند.اطالعات، س 9، ش 2480، 20 ارديبهشت، ص3، آثار قديمة دماوند381314
توقيف سه عدد جام مفرغی در خراسان.اطالعات، س 9، ش 2513، 29 خرداد، ص3، توقيف اشياء عتيقه391314

اطالعات، س 9، ش 2514، 31 خرداد، ص3، شکستن قوچ 401314
سنگی

شکستن يك قوچ سنگی در مالير به فرض به دست آوردن جواهرات 
درون آن.

اطالعات، س 10، ش 2535، 24تير، ص4، ساختمان بارگاه 411314
ساختن بارگاه حافظ و سعدی در شيراز با نقشة مسيو گدار.حافظ و سعدی

اطالعات، س 10، ش 2547، 7 مرداد، ص4، مسيو گدار در 421314
شيراز

عزيمت مسيو گدار به شيراز برای تهية مقدمات تعمير بارگاه حافظ، 
مسجد وكيل، مسجد هفت تنان و ساختمان موزه.

اطالعات، س 10، ش 2663، 25 آذر، ص4، ورود عتيقه شناس 431314
ورود عتيقه شناس انگليسی، سراورل ستين به بهبهان.انگليسی به بهبهان

اطالعات، س 10، ش 2664، 27 آذر، ص1، خيابان چهارباغ 441314
اصالحاتی بر خيابان چهارباغ اصفهان با حفظ اصالت آن.اصفهان

ساخت دو گلخانه در عمارت چهل ستون.اطالعات، س 10، ش 2668، 2 دی، ص4، گلخانة چهل ستون451314

اطالعات، س 10، ش 2815، 26 خرداد، ص4، و تصاوير ش 461315
نصب مجسمة فردوسی در كتابخانة دانشسرا.2818، 30 خرداد، ص1، نصب مجسمة فردوسی

اطالعات، س 10، ش 2960، 19 مهر، ص3، قديمی ترين نسخه 471315
مزايدة قديمی ترين نسخة خطی از رباعيات خيام.خطی از رباعيات خيام

اطالعات، س 10، ش 2971، 30 آبان، ص4، جمع آوری البسة 481315
جمع آوری البسة قديمه برای تحقيقات انسان شناسی.قديمه

اطالعات، س 10، ش 2984، 14 آذر، ص4، مراجعت پرفسور 491315
پوپ به امريکا

مراجعت پروفسور پوپ به امريکا پس از تحقيق درباب صنايع قديم 
ايران.

اطالعات، س 11، ش 3007، پنج شنبه، 10 دی، ص4، 501315
فيلمبرداری از ابنية تاريخی و كارخانجات اصفهان.فيلم برداری از ابنية تاريخی و كارخانجات اصفهان

اطالعات، س 11، ش 3133، 25 ارديبهشت، ص2، كيميای عمر 511316
تخمين طول عمر افراد در ازمنة قديم.قدما

معرفی مسجد جامع مرند و نياز آن به تعمير.اطالعات، س 12، ش 3176، 7 تير، ص4، آثار تاريخی مرند521316
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نتیجه
تأثير  روز  سياسی  اوضاع  از  علوم  گوناگون  شاخه های  اصوالً 
اين  در  می گذارد.  سياست ها  بر  گسترده  تأثير  و  می پذيرد 
است. دو چندان  و سياست  انسانی  علوم  متقابل  تأثير  ميان 

باستان شناسی يا آنچه در حوزة مطالعاتی ما آثار عتيقه خوانده 
سياست گذاران  و  حکومت  دستان  در  مومی  مانند  می شود، 
بين  ايران  اوضاع سياسی جامعة  به  نگاهی  رو  اين  از  و  بوده 

سال های 1295 تا 1316 ضروری به نظر می رسد.
از  كشورها  ساير  همچون  نيز  ايران  در  باستان شناسی 
درون عتيقه جويی پا به عرصة وجود نهاد و همراه با رشد و 
بالندگی از آن فاصله گرفته و به رشته اي علمی بدل گشت. 
فعاليت هاي باستان شناختی ابتدا با كنجکاوی مبلغان مذهبی 
و جهانگردان و سياحانی در آميخته بود كه با متون مذهبی 
سابقة  )ملك شهميرزادی 1378: 15(.  بودند  آشنا  تاريخی  و 
آشنايی ايرانيان با باستان شناسی از روند گسترش فعاليت هاي 
حوزة  در  خصوصاً  مجاور،  كشورهای  در  باستان شناختی 
بين النهرين جدا نيست. از جمله سياحاني كه سفرنامه هايشان 
موجود است، خاخامي كليمی به نام بنجامين بن جناح است 

كه در سال 552 و 554خ در مسيرهای ماركوپولو سفر كرده و 
كشيش آلمانی به نام اودريش فون پوردنون كه درسال 679خ 
همين مسير را پيموده است )ملك شهميرزادی 1378: 24(. 
فعاليت هاي  دروازة  همچون  نيز  تخت جمشيد  ميان  اين  در 
باستان شناختی و جهان ادب و فرهنگ باستانی خاور نزديك 

عمل كرده است )ملك شهميرزادی 1378: 25(.
ماست  بررسي  مورد  كه  سالي   20 در  مي رسد  نظر  به 
و  گرفته  شکل  معاصر  سياسی  وقايع  مهم ترين  از  پاره ای 
كشورمان به جامعة امروزی بدل شده است. اين سال ها با وقايع 
جنگ جهانی اول همزمان است و كودتای 1299 و اقدامات 
گوناگون.  امور  در  تجدد  و  ايران دوستی  لوای  تحت  رضاشاه 
پس از خلع محمدعلی شاه از سلطنت به سال 1288خ، فاتحان 
نشاندند  سلطنت  تخت  بر  را  احمدميرزا  وی  وليعهد  تهران 
به  را  امور مملکت  ادارة  داشت،  آنجا كه وي سن كمی  از  و 
آغاز  در  سپردند.  قاجار  خانوادة  فرد  معمرترين  عضدالملك، 
از  ايران  سياسی  اوضاع  )1297ـ1293خ(  اول  جهانی  جنگ 
هر نظر آشفته بود. نيروهای ارتش تزاری روسيه در آذربايجان 
حضور فعالی داشتند، انگليسی ها تشکيالت موسوم به پليس 
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جنوب را در ميان ايالت بويراحمد و اعراب هدايت مي كردند 
و مأموران دولت آلمان به مسلح كردن ايالت قشقايی و بلوچ 
می پرداختند. در پايان جنگ، نيروهای روسيه  به دليل انقالب 
اكتبر 1917م و نيروهاي آلمان به دليل شکست در جنگ از 
ايران خارج شدند و ايران از لحاظ وضعيت سياسی و اقتصادی با 
بحران جدی روبه رو شد. قحطی، شيوع انواع بيماری ها، شورش 
سران ايالت كه در طول جنگ مسلح شده بودند و هريك در 
نقطه اي ادعای حاكميت می كردند و ناتوانی احمدشاه در ادارة 

امور، ايران را به سرعت به ورطة نابودی می كشاند.
در سال 1299 كودتا از پس شکست انگلستان در قرارداد 
1919م شکل گرفت و در پي آن رضاخان وارد عرصة قدرت و 
سياست شد. وي به سرعت به آرام ساختن شورش های گوشه 
و كنار ايران در تبريز، گيالن، آذربايجان و خوزستان، تقويت 
انگليسی  و  اخراج مستشاران سوئدی  نيروی نظامی كشور و 
از ارتش پرداخت. اين اقدامات اگرچه با خونريزی و فجايعی 
همراه بود، موقعيت سياسی و نظامی رضاخان را بيش از پيش 
استحکام بخشيد و گروه هايی از مردم و شماری از نمايندگان 
احزاب سياسی و آزادی خواهان به سوی او جلب شدند. پس 
از امضاء فرمان رئيس الوزرايی رضاخان و همزمان با گشايش 
مجلس پنجم، نقشة جمهوری مطرح و با مخالفت اقليت مجلس 
با  مخالفت  پی  در  روبه رو شد.  رهبری سيدحسن مدرس  به 
طرح جمهوری، رضاخان از سمت خود استعفا و تهران را ترک 
كرد. پس از استعفای رضاخان، مطبوعات و گروه های حامی 
از  گروهی  درنهايت  و  پرداختند  تظاهرات  به  نظاميان  و  وی 
نمايندگان او را به تهران بازگرداندند. رضاخان پس از بازگشت، 
قوا  كل  فرماندهی  و  خواستار  مجلس  از  را  كامل  اختيارات 
پايان  سمت  به  عمومی  افکار  به تدريج  شد.  واگذار  او  به  نيز 
دادن به حکومت قاجار پيش رفت تا آنکه در 9 آبان 1304 
مجلس شورای ملی انقراض سلطنت قاجاريان را تصويب كرد 
و برای تعيين سرنوشت مملکت مجلس مؤسسان تشکيل شد 
و مجلس نيز تا تشکيل مجلس مؤسسان حکومت را به طور 
موقت به رضاخان سپرد. در 21 آذر 1304 مجلس مؤسسان با 
تصويب ماده واحده ای اصول ششگانة 38، 37، 36 متمم قانون 
و  داد  تغيير  بود،  قاجاريان  به سلطنت  مربوط  كه  را  اساسی 

سلطنت مشروطة ايران را به رضاشاه پهلوی واگذار كرد.

با تاجگذاری رضاشاه اقدامات گسترده ای در امور مختلف 
مملکت آغاز شد. نخستين اقدام رضاخان در مقام سردارسپه 
تشکيل ارتش منظم و سركوب شورش ها و خلع سالح شورشيان 
بود. از اين رو در سال 1304 كه وي به سلطنت رسيد، امنيت 
داخلی تا حدود زيادی برقرار شده بود و مجلس شورای ملی 
و  مالی  اداری،  الزم  قوانين  كشورداری  برای  می توانست  نيز 

اقتصادی، مدنی، فرهنگی و نظامی را تصويب كند.
در زمينة فرهنگ و آموزش با الگوبرداری از نظام آموزشی 
فرانسه اقداماتي به شرح زير انجام شد: تأسيس دانشگاه تهران 
از  خارج  به  دانشجو  اعزام  عالی،  و  مقدماتی  دانشسراهای  و 
هيئت های  ورود  فارسی،  زبان  فرهنگستان  تأسيس  كشور، 

باستان شناسی به ايران و تأسيس موزه در شهرهای تاريخی.
از ميان ويژگی های سال های مورد بحث، آنچه بيش از همه 
بر باستان شناسی تأثير گذارد تالش برای رسيدن به جلوه های 
از  ارضای روحية وطن پرستی رضاشاه و مستقل شدن  تجدد، 
كشورهايی بود كه در دورة قاجار، محوطه های باستانی ايران در 
حکم خاک آنها بررسی و آثار آنها جمع آوري مي شد. در مقابله 
با چنين اقدامی سرانجام در 25 مهرماه 1306خ مجلس شورای 
ملی وقت قرارداد معروف به قرارداد مظفرالدين شاه را ـ كه در 
سال 1279خ منعقد و بر اساس آن انحصار كلية كاوش های 
فرانسه  دولت  به  سال  مدت60  به  ايران  در  باستان شناختی 
واگذار شده بود ـ به طور مشروط كان لم يکن تلقی و مفاد آن 
را غيرقانونی اعالم كرد. در اين هنگام موافقت شد كه هيئت 
فرانسوی فقط در شوش كاوش كند و دولت ايران تقبل كرد 
يك موزه و يك كتابخانه در تهران بنا و رياست آن را به مدت 5 
سال به يك فرانسوی واگذار كند و تا 3 نوبت هر دفعه 5 سال 
قرارداد رياست را تمديد يا فرد فرانسوی ديگری را استخدام 
كند. اين بود كه دولت ايران در سال 1306 از آندره گدار دعوت 
كرد كه به ايران بيايد و وی در سال 1308خ در ايران رسماً 
اين  لغو  زمان  از  )معصومی 2535: 8-9(.  كرد  كار  به  شروع 
قرارداد فعاليت هاي باستان شناختی ايران وارد مرحلة جديدی 
شد از جمله آنکه سبب به وجود آمدن احساس نياز به ايجاد 
و  مطالعات  به  مربوط  امور  سرپرستی  برای  مسئول  سازمانی 
تحقيقات و كاوش ها و همچنين ورود باستان شناسان متخصص 
از مليت های ديگر به همراه ديدگاه های جديد در باستان شناسی 
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شد )ملك شهميرزادی 1378: 41(. سفر رضاشاه به شوش در 
سال 1308 )روزنامة اطالعات، 16 دی 1308، ص 2( نيز به 
تسريع اقداماتی كمك كرد كه به نفع حفظ آثار عتيقه بود و 
قانون عتيقات در 12 آبان ماه 1309 ابتدا در 20 ماده تنظيم 
شد و سپس به 52 ماده افزايش يافت. در 28 آبان 1311 نيز 

آيين نامة اجرايی اين قانون از تصويب هيئت دولت گذشت. 
بر  روز  تأثيرگذاری های سياست های  نمونه هاي  ديگر  از 
باستان شناسی، استخدام متخصصان باستان شناسی مانند گدار، 
اشميت و هرتسفلد است. درواقع رضاشاه به دنبال آن بود كه 
ايران را به قدرت مستقل سياسی، اقتصادی و فرهنگی مبدل و 
از كمك كشورهای پيشرفته به ايران در چارچوب ارائة تجربيات 
راه آهن،  مانند  حوزه هايي  متخصصان  استخدام  قالب  در  آنها 
باستان شناسی استفاده كند و در عين  معدن، جنگل كاری و 
حال مانع دخالت آنها در امور كشور به شکل واگذاری امتيازات 
متعدد مانند دورة قاجار شود. از اين رو در بين خبرها ديده 

می شود كه دولت و مجلس اجازه نمي دادند بررسی و كاوش 
در منطقه اي به انحصار گروه خاصی درآيد، بلکه متخصصانی 
استخدام و مقرری و هزينة آنها را مشخص مي كردند )روزنامة 
بنا را بر  اطالعات، 6 ارديبهشت 1307، ص 1و2(، همچنين 
اين گذشته بودند كه اين متخصصان در كنفرانس ها و جلسات 
متعدد، گزارش ها و نتايج كار خود را منعکس كنند )روزنامة 

اطالعات صبح، 20 دی 1316، ص1(.
جالب آنکه بين سال های 1295 تا 1300خ، فقر خبرهای 
فرهنگی نشان از آشفتگي اوضاع اجتماعیـ  اقتصادی در بحبوحة 
جنگ و قحطی و بيماری دارد و مردم را از توجه به آنچه در حوزة 
فرهنگی می گذرد، كاماًل دور نگاه می دارد. درنهايت می توان به 
چنين برآيندی از اخبار رسيد كه باستان شناسی همچون ساير 
اقتصادی و سياسی پيوند  به مسائل اجتماعی،  امور فرهنگی 
خورده و شايد از آغاز حيات خود، براساس حوادث روزگار پيش 

رفته است. 

منابع

اطالعات، سال چهارم، شمارة 942، 16 دی 1308،صفحة 2.
اطالعات، سال دوم، شمارة 475، 6 ارديبهشت1307، صفحة اول و دوم، 
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2535  باستان شناسی ايران از 2407 تا 2535 شاهنشاهی، ستاد بزرگ 
ارتشتاران، ادارة روابط عمومی، تاريخ در آرشيو نظامی، تهران، 

اسفند 2535.
ملك شهميرزادی، صادق،

1378  ايران در پيش از تاريخ، باستان شناسی ايران از آغاز تا سپيده دم 
شهرنشينی، تهران، معاونت پژوهشی سازمان ميراث فرهنگی.



چکیده
اين  تا دهه های اخير روند بسيار كندی داشته و  باستان شناختی در خراسان  كاوش ها و بررسی های 
سرزمين كهن و پرماجرا در گذشته چنان كه بايد به طور جدی بررسي نشده است. از حدود دهة 1360 
با آغاز بررسی های نظام مند باستان شناختی گام های اساسی در بررسي خراسان برداشته شد و در ادامه 
گمانه زنی ها و كاوش هايی در نقاط گوناگون خراسان آگاهی های مفيدی از گذشتة خراسان در اختيار 
فعاليت  خراسان  در  باستان شناختی  كاوش  و  گمانه زنی  بررسی،  هيئت هاي  تاكنون  آغاز  از  گذاشت. 
كرده اند كه حاصل آن فعاليت ها طرح اين فرضيه را ممکن ساخته كه گروه های انسانی از حدود يك 
ميليون سال پيش در بخش هايی از اين سرزمين اقامت كرده اند و توانسته اند نخستين ابزارهای سنگی 
را شکل دهند. كاوش های گستردة باستان شناختی در نيشابور و درگز و توس نشان داده كه در دوره های 

تاريخی و اسالمی خراسان ظرفيت زيادی برای اقامت و شکل گيری شهرهای بزرگ داشته است.
كلید واژگان: خراسان، باستان شناسی، تاريخچة مطالعات، بررسی و كاوش.

رجبعلي لباف  خانیکي

مرور فعالیت اهي باستان شناختي خراسان
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مقدمه
از  1357خ/1978م  سال  تا  1279خ/1900م  سال های  در 
727 برنامة فعاليت باستان شناختی در ايران فقط 18 مورد 
)نگهبان  داشته  اختصاص  خراسان  به   %2/5 از  كمتر  يعنی 
گيرشمن  55؛   -74  :1386 معصومي  482؛   -505  :1376
از  بعد  اما  189ـ188(،   :1348 واندنبرگ  17ـ13؛   :1346
انقالب اسالمی روند تحقيقات و پژوهش های باستان شناختی 
در خراسان سرعت گرفته و اينك آن تحقيقات به شناخت 
بيشتر ابهامات تاريخی خراسان كمك كرده است. بازديد از 
محوطه ها و آثار تاريخی خراسان و توصيف آنها در سفرنامه ها 
فريزر  بيلی  جيمز  چون  اشخاصی  و  دارد  طوالنی  سابقة 
1210خ،  سال  در  بارنز  الکسی  ستوان  1204خ،  سال  در 
والديميرخانيکف در سال 1237خ، كلنل سی. ام، مك گرگر 
اردونوان  در سال 1253خ، هوتم شيندلر در سال 1254خ، 
در سال 1259خ، اعتمادالسلطنه در سال 1262خ، سرچارلز 
سال  در  دالمانی  رنه  هانری  1272خ،  سال  در  ييت  ادوارد 
1288خ، و دونالدُسن در سال 1296خ، آثار و بناهای تاريخی 
كمابيش  ديده اند  خراسان  در  خود  حركت  مسير  در  كه  را 
يك  گزارش  با  را  آنها  نوشتة  نمی توان  كه  كرده اند  توصيف 
باستان شناس مقايسه كرد، با ارج گزاری تمامی تحقيقات صرفاً 
به پيشينة باستان شناختی در خراسان اعم از خراسان شمالی، 

رضوی، جنوبی و طبس می پردازيم.
در  خراسان  باستان شناختی  تحقيقات  تمامی  شرح 
چند  اجمالی  شرح  از  پس  بنابراين  نمی  گنجد،  مقوله  اين 
به  بوده،  تعيين كننده  خراسان  برای  آنها  نتايج  كه  برنامه 
برنامه های  تمامی  آن  در  كه  مي كنيم  اكتفا  جدولی  آوردن 
بررسي باستان شناختی از آغاز تاكنون گنجانيده شده است. 
در فهرست سياحانی كه به خراسان آمده اند شخصی به نام 
اسپيگل مشاهده می شود كه تخصص باستان شناختی داشته 
)محسنيان راد 1366: 186( اما به اهداف سفر و برنامه هايش 
اشاره ای نشده است، فقط می توان اظهار كرد كه او در مقام 
برنامة  اولين  به خراسان آمده است.  باستان شناس  نخستين 
سال  در  را  مشخص  اهداف  با  باستان شناختی  تحقيقاتی 
1305خ ارنست هرتسفلد اجرا كرد، اين برنامه به قصد تهية 
ملی  آثار  انجمن  درخواست  به  ايران  قديم  آثار  از  فهرستی 

انجام شد. هرتسفلد در خراسان از كتابخانه و خزانة آستان 
قدس  رضوی، بقعة خواجه ربيع در مشهد، محل قبر فردوسی 
باستانی  محوطة  رادكان،  ميل  توس،  در  هارونيه  گنبد  و 
باستانی  بنای  مشهد،  جنوب  كيلومتری   30 در  سنگ بست 
و  پامنار  مسجد  مشهد،  جنوب  كيلومتری   65 در  بازه هور 
ميل خسروگرد در سبزوار، مدرسة غياثيه و مسجد جامع در 
خواف، رباط و منارة كرات در 30 كيلومتری جنوب تايباد، 
مقبرة  برج  تربت حيدريه،  كدكن  در  نظام الملك  خواجه  قبر 
كشمر در علی آباد بردسکن و منارة فيروزآباد بردسکن بازديد 

كرده )افسر و موسوی 1355: 66(.
آندره  تاريخی آغاز شد و  آثار  از سال 1310ش ثبت   
گدار كه تهية فهرستی از آثار ثبت شدني را پيگيری مي كرد، 
و  بررسی  را  متعددی  تاريخی  آثار  به خراسان  در سفرهايی 
آثار  كتاب  در  را  مطالعات خود  و  بازديدها  درنهايت حاصل 
ايران تدوين كرد. بنای بازه هور مسجد جامع گناباد، مسجد 
ملك زوزن، مسجد رشتخوار، آرامگاه ابابکر تايبادی، مدرسة 
نظاميه و مدرسة غياثيه واقع در خرگرد خواف، مسجد گنبد 
در سنگان خواف  و رباط شرف در كنار راه مشهد به سرخس 

از جمله آثار بازديد شده  است )گدار 1366: 86(.
 در سال های 1316 تا 1327ش، يکی از گسترده ترين 
برنامه های باستان شناختی هيئت اعزامی از موزة متروپولتين 
نيويورک در عرصة 3500 هکتاری شهر كهن نيشابور انجام 
از  نقاطي  در  كاوش  و  سطحی  بررسی  بر  مشتمل  كه  شد، 
نيشابور  رديابی  گستردة  فعاليت  انگيزة  به  ظاهراً  محوطه، 
پرشکوه  معماری  بقايای  در  كاوش  اما  بود،  ساسانی  عصر 
منقول  ارزشمند  اشياء  انبوه  به  دسترسی  و  اسالمی  دوران 
گويا فرصت تأمل و تعمق در داده های معماری را از هيئت 
سلب و هيئت هم و غم خود را صرف كاوش در جستجوی 
براي  اقدامی  كوچك ترين  كه  جايی  تا  كرد   موزه ای  اشياء 
و  نگرفت  صورت  ارزشمند  بسيار  معماری  بقايای  حفاظت 
معماری  ضايعات  و  خاک  از  پر  گودال های  ماند  باقی  آنچه 
در محل و انبارها و ويترين های پر از اشياء نفيس و تزئينات 
معماری در موزة اسالمی تهران و موزة متروپولتين نيويورک 
هزاران  ميان  در  باستان شناختی  كاوش  هيئت ضمن  است. 
ساسانی  دوران  سکة  هفت  به  فقط  اسالمی  دوران  شی ء 
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اندک سکه های دوران  تعداد  استناد  به  يافت و شايد  دست 
ويلکينسون  قلمداد شده،  اسالمي  و سفال هايي كه  ساسانی 
كه  كرد  استدالل  خود  نهايی  گزارش  در  هيئت  سرپرست 
قرار  كهندژ  منطقة  از  خارج  ساسانی  دوران  نيشابور  شهر 
-110  :Wilkinson 1973  ،58 )بوليت1378:  است  داشته 

202(. كاوش های باستان شناختی آن هيئت اگرچه به دليل 
و  تخريب  به  منجر  معماری  بقايای  حفظ  به  ندادن  اهميت 
انهدام بسياری از بقايای فضاهای معماری كهن نيشابور شد، 
اطالعات و آگاهی های زيادی از گذشتة فرهنگی و هنری آن 
مرزو بوم به ارمغان آورد كه حاصل آن عالوه بر انبوه اشياء 
منقول، انتشار سه عنوان كتاب در توصيف معماری، سفالگری 

و فلزكاری نيشابور است )رياضي 1371: 30ـ22(.
به  پنسيلوانيا  دانشگاه  از  اعزامی  علمی  هيئت   
ادامة  در  1328ش  سال  در  كون  .س.  كارلتون  سرپرستی 
و  بررسی  نيز  را  خراسان  ايران،  كهن  زيستگاه های  بررسی 
غار  و  كيلومتری مشهد  پنجاه  و  يکصد  را در  زو  اندرت  غار 
مخروبة خونيك را در 18 كيلومتری جنوب قاين بررسی كرد. 
نتيجة مطالعات باستان شناختی در غار خونيك به سرپرست 
هيئت امکان داد تا نظر دهد كه غار خونيك قبل از ريزش 
زيستگاهی مربوط به سی تا سی وپنج هزار سال پيش از ميالد 
بوده و اين ظرفيت را داشته تا همانند غار بيستون و غارت 
پناه دهد )صمدی 1330:  را در خود  اندرت زو شکارگرانی 

71، واندنبرگ 1348: 15ـ14(.
ديرين شناس  دو  1354خ  و   1353 سال های  در   
كهن  دوران  زيستگاه های  جستجوی  در  فرانسوی  و  ايرانی 
تيبو  كلود  و  آريايی  علی  كردند.  بررسی  را  خراسان  سنگی 
در بررسي مسافتی صدكيلومتری در كنارة كشف رود موفق 
به دوران كهن سنگی   نمونه ساطورابزار متعلق  شدند شصت 
هزار  هشتصد  آنها  اعتقاد  به  كه  كنند  جمع آوری  را  زيرين 
تا يك ميليون سال پيش ساخته شده و در شمار نخستين 
می شود  محسوب  غربی  آسيای   در  انسان  دست ساخته های 

.)Ariai & thibault 1977:196 اميرلو5:1365 ؛(
از سال 1357ش آغاز شد.   بررسی نظام مند خراسان 
در سال های 1342، 1345، 1352، 1353، 1355 و 1356 
هانوی،  نگهبان،  عزت اهلل  شيپمن،  سرپرستی  به  هيئت هايی 

امان اهلل يغمايی، يحيی كوثری و بيشونه بخش هايی از خراسان 
به  خراسان  نظام مند  بررسی  در  اما  بودند،  كرده  بررسی  را 
آثار  خراسان،  جنوب  به  شمال  از  توحيدی  فائق  سرپرستی 
از ديگری بررسي  بعد  باستانی شهرستان های خراسان يکی 
با اين شيوه عالوه بر شناسايی تمامی آثار، باستان شناس  و 
مسئول هيئت  توانست در يافته هايش از قابليت های فرهنگی 
و تاريخی هر يك از شهرستان های خراسان شناخت نسبی 

كسب كند )توحيدی 1357و1356(.
 در سال 1369ش به دنبال اتفاقي ساده، اثر ارزشمند 
حفر  شد. ضمن  خراسان كشف  تاريخ  در  تعيين كننده ای  و 
عمق  در  نيشابور  فعلی  شهر  غربی  حاشية  در  فاضالبی  چاه 
با قطعات  حدود 2 متری قطعاتی از پيکره اي سنگی همراه 
صيقل داده شدة  و  تراشيده  سنگ های  و  فلز  سفال،  متعدد 
ريخته  دور  را  آنها  كارگران  و  شده  پيدا  مخروطی  و  هرمی 
بودند. مسئوالن وقت ميراث فرهنگی نيشابور به محض اطالع 
از ادامة حفر چاه ممانعت كردند و نگارنده مأموريت يافت از 
محل بازديد كند. در محل تمامی خاک های برداشت شده از 
شد.  ميان خاک ها جمع آوری  از  زيادی  اشياء  و  بيخته  چاه 
آنچه بيش از همه جلب توجه می كرد قطعات پيکرة مردی 
نشسته به ارتفاع 9 و عرض 11 سانتی متر بود، تنة اين پيکره 
از سنگ كلرايت و دست ها و سر، كه قابل جدا شدن از تنه 
بودند، از سنگ سفيد تراشيده شده بود. بررسي اين پيکره و 
اشياء همراه آن ها اين حقيقت را روشن كرد كه پيکره دقيقاً 
و  افغانستان  )شمال  باختر  در  يافت شده  پيکره های  همانند 
پيکره های  به  شبيه  و  مرغاب  دشت  ازبکستان(،  جنوب 
تپه  تپه يحيی،  و كرمان )شهداد،  بين النهرين  يافت شده در 
ابليس و جيرفت( و محوطه های باستانی درة سند،  همگی 
مربوط به دورة مفرغ يا هزارة سوم پ م، است. اين پيکره و 
است،  مرتبط  تجارت  با  احتماالً  كه  همراه  سازه های سنگی 
نشان مي دهد كه به هر حال نيشابور در عصر مفرغ زيستگاه 
مهمی بوده و با ديگر مراكز تجاری و فرهنگی آن عصر ارتباط 

داشته است )لباف خانيکی 1381: 44ـ36(.
و  شگفت انگيز  پديده ای  همواره  گناباد  قصبة  قنات   
به  و  بوده  محل  اهالی  حتی  و  پژوهشگران  برای  افسانه ای 
اين  گفته اند.  افسانه ها  گزافه  به  آن  مورد  در  دليل  همين 
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سال  در  چيست  قصبه  قنات  واقعی  ماهيت  كه  پرسش 
مطالعات  يك ماهة  پژوهشی  برنامة  در  و  مطرح  1369ش 
كتابخانه ای و ميدانی دنبال شد. در مدت پانزده روز تمامی 
طول قنات در سطح زمين پيمايش، تعداد چاه ها شمارش، 
فاصلة ميان آنها اندازه گيری، محل انشعاب شاخه های فرعی 
و امتداد آنها تعيين و طول شاخة اصلی و شاخه های فرعی 
متر،  به عمق 186  از طريق چاهی  از مظهر،  و  اندازه گيری 
بخشی از درون قنات بازديد شد. خاكريز سر چاه های انتهای 
طوالنی ترين شاخة قنات محو شده و تشخيص آن غيرممکن 
زمين  شيب  اساس  بر  و  ارتفاع سنج  كمك  با  اما  است، 
اندازه گيری عمق مادرچاه ممکن و حاصل بررسي ها موجب 
ثبت  جهان  قنات های  كهن ترين  از  يکی  دقيق  ابعاد  تا  شد 
شود. براساس مشاهدات و اندازه گيری ها، قنات قصبة گناباد 
شاخه ها  طول  دارد.  فرعی  شاخة  شش  و  اصلی  شاخة  يك 
روی هم 33113 متر و تعداد چاه های قنات 472 حلقه است. 
كانال های قنات ابتدا تا حدود 900 متری در الية خاک نرم 
و از آن پس در رسوبات سخت يا كانگلومرا حفر و ذخيرة آب 
در درون قنات ممکن شده و به همين منظور آب بندي در 
ابتدای الية كانگلومرا احداث شده تا بتوان در زمستان آب را 
در سفره های زيرزمينی ذخيره كرد. عمق مادرچاه بين 280 
از  تا 300 متر برآورد شده است. سفال هاي جمع آوری شده 
كنارة يکی از چاه های شاخة اصلی به سفال های دهانة غالمان 
شبيه است، بنابراين قدمت آن شاخه را می توان به بيش از دو 
هزار سال پيش نسبت داد )لباف خانيکی 1376: 298ـ271(.

بيرجند،  شهرستان  بررسی  ضمن  1371ش  سال  در   
شد.  كشف  خراسان  تاريخ  مکتوب  اسناد  مهم ترين  از  يکی 
بر  مشرف  و  بيرجند  شرق  جنوب  كيلومتری   29 فاصلة  در 
دارد  وجود  براق  سياه  روية  با  بزرگی  صخرة  كوچ  روستای 
كه به الخ مزار مشهور است، روی اين سنگ، در محدوده ای 
عالئم  و  اشکال  متر،   4/5 عرض حدود  و   5 طول حدود  به 
ميان سنگی  دورة  از  كه  شده  نگاشته  و خطوطی  نشانه ها  و 
تاريخ گذاری می شود. درمجموع 308 صحنه  تا عصر حاضر 
نقش و كتيبه روی سنگ نقش بسته كه هشتادويك مورِد آن 
كتيبه های پهلوی اشکانی و ساسانی است. نقش ها و كتيبه ها 
و  نداشته  نمايشی  جنبة  گويی  و  شده  نگاشته  ريز  عموماً 

بسته   نقش  بر مکانی مقدس  يا  آئينی داشته  جنبة  احتماالً 
است. مطالعة نقش ها و كتيبه ها، باورها، اعتقادات، فرهنگ و 
هنر گذشته های دور و همچنين حضور اشخاص و اقوامي چون 
هپتالی ها را در آن سامان نشان می دهد )لباف خانيکی1373: 

76ـ74(.
سه  در  واقع  بنديان  در  مسطحی  زمين  شخم  اثر  بر   
كيلومتری شهر درگز، قطعات گچبری متعددي ظاهر و در 
بنای  به  متعلق  شد  داده  احتمال  اوليه  بررسی های  همان 
به  هيئتی  1373خ  سال  در  باشد.  ساسانی  دورة  از  مجللي 
اعزام و حفاری آن مکان  بنديان  به  سرپرستی مهدی رهبر 
اولية خاكبرداری شواهدی دال  آغاز شد. در همان روزهای 
بر وجود ديوارهای گچبری شده ظاهر و ادامة خاكبرداری در 
فصل اول به پيدايش ايواني با بقايای ديوارهای گچبری شده 
به ارتفاع حدود يك متر منجر شد )رهبر 1371: 11-14(. 
و  يافت  ادامه  متوالی  فصل  هفت  تا  بنديان  در  خاكبرداری 
اين  كتيبه ها  و  معماری  جزئيات  و  فضاها  و  آتشدان  كشف 
واقعيت را محرز كرد كه احتماالً در اواسط قرن پنجم م در آن 
محل معبد بزرگ و مجللی ساخته شده كه فضاهای معماری 
 :1386 )رهبر  است  عبادی داشته  كاربردهای  با  جانبی 
معبد  محدودة  از  خارج  كاوش های  ادامة  در   .)131-132
كاربردي متفاوت كشف شد. ويژگی  با  نيز فضاهای ديگری 
كه  است  برجسته كاری های گچی  در  اين مجموعه  معماری 
به بهترين شکل صحنه های شکار، جنگ، ضيافت و عبادت 
بزرگ در شناخت رويدادها،  اين كشف  را شکل داده  است. 

فرهنگ و هنر خراسان مفيد و مؤثر خواهد بود.
منظور  به  گمانه زنی  با  توس  باستان شناختی  بررسي   
سال  در  طابران  يا  قديم  توس  مسکونی  بافت  حريم  تعيين  
منطقة  حريم  گمانه ها  اليه نگاری  اساس  بر  و  آغاز  1374خ 
سال  در  شد.  ترسيم  آن  تقريبی  نقشة  و  مسکونی مشخص 
1375خ نيز كاوش در مركز توس به منظور اليه نگاری و در 
قبرستان سفالقان در حدود يك صد متری شمال غربی حصار 
توس انجام و كاوش ميانة شهر توس به پيدايش تاالري وسيع 
با كف آجری در عمق حدود يك متری و اليه های معماری 
تا عمق 4/5 متري منجر شد. كاوش قبرستان سفالقان كه 
روی تپه ای كم ارتفاع واقع است، به كشف شالودة ديوارهای 
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فضايی هشت ضلعی منجر شد، كه در ميانة آن سه سکوي 
فضای  سازه ها  آن  زير  و  قبر  صورت  شبيه  مکعب مستطيل 
پوششي  آن  فراز  بر  كه  داشت  قرار  سنگی  چليپايی شکل 
سنگی ساخته بودند و مركز آن كتيبة گچی قالب ريزی شدة 
برجسته داشت. با توجه به مشخصاتی كه از آرامگاه امام محمد 
غزالی در كتاب مهمان نامة بخارا آمده و نيز شواهدی كه در 
آن بنا مشاهده شد می توان آن را مقبرة غزالی دانست كه در 
دو مرحله ساخته شده است. در سال 1376ش نيز كاوش در 
پيرامون كهندژ توس ادامه يافت و عالوه بر تشخيص محل 
ارگ، پلکان ورودي و دوره های بازسازی آن، حمام و بنايی 
زندان توس بوده خاک برداری شد. كاوش توس  كه احتماالً 
را سال ها بعد محمود طغرايی ادامه داد و مسجدی وسيع در 
مجاورت هارونيه يافت )لباف خانيکی و ديگران1380: 345-

185؛ طغرايی 1381: 100ـ98(.
بررسي هاي  جديد  دورة  1378ش  سال  در   
باستان شناختی نيشابور در شادياخ با پيگيری فرضياتی آغاز 
دارد  شهرت  شادياخ  به  اكنون  كه  مکانی   .1 جمله:  از  شد 
كاخ ها  شادياخ  در   .2 است.  معروف  شادياخ  همان  احتماالً 
و عماراتی وجود داشته كه شالوده و بقايای آنها بايد اكنون 
وجود داشته باشد. 3. شادياخ به منزلة دارالعماره و دارالحکومة 
بنابراين سازه های منقول و غيرمنقول شادياخ  بوده  نيشابور 
كار  مرحلة  نخستين  باشد.   داشته  خاصی  مرغوبيت  بايد 
آثار  به  آنها  اكثر  كه  بود  محدود  ابعاد  در  گمانه   19 حفر 
از  حاكی  ديواری  نقاشی  و  گچبری  قطعات  رسيد.  معماری 
وجود بقايای سازه های معماری مجلل در دل خاک شادياخ 
را  فرضيات مطرح شده  ادامة كاوش طی شش فصل  و  بود 
تحقق بخشيد. يافته ها عموماً كيفيت بااليی داشت. فضاهای 
و  نقاشی  مثل  معماری  تزئينات  با  همراه  و  وسيع  معماری 
گچبری بود. كتيبه اي كوفی در كاخ يا عمارتي به دست آمد 
عمارت  آن  در  و  داده  نسبت  پادشاه  يا  ملك  به  را  آن   كه 
گوناگون  كارگاه های  نظير  خدماتی  تأسيسات  و  سازه ها 
چهرة  دو  به خوبی  شادياخ  خاكبرداری   بود.  شده  احداث 
پررونق و فالكت زدة قبل و بعد از يورش مغول ها را نشان داد 
بررسي  درادامة  80ـ77(.   :1382 بختياری  و  )لباف خانيکی 
ميدانی نيشابور هيئت مشترک ايران و فرانسه به سرپرستی 

نگارنده و مونيك كروران در سال 1383خ كار خود را در شهر 
كهن نيشابور آغاز كرد و در بررسی های سطحی مشخص شد 
كه بر سطح تپة آلپ ارسالن يا كهندژ نيشابور انبوهی سفال 
ويلکينسون  نظر  با  امر  اين  است.  پراكنده  ساسانی  دوران 
 )58  :1378 )بوليت  كهندژ  در  ساسانی  الية  نبود  بر  مبنی 
مغاير بود، بنابراين قرار شد براي بازنگری در نتيجة تحقيقات 
وجود  فرضية  پيگيری  و  متروپولتين  موزة  از  اعزامی  هيئت 
پايان  در  يابد.  ادامه  كاوش  در كهندژ،  تمدنی ساسانی  الية 
فصل دوم كاوش با تشخيص ديوارهای خشت و گلی دوران 
ساسانی و دسترسی به سفال ها و اشياء منحصر به آن دوران 
دوران  به  مربوط  معماری  سازه های  كه  نماند  باقی  ترديدی 
در فصل  و  است  كاماًل مشهود  و  فراوان  در كهندژ  ساسانی 
سوم كاوش عالوه بر پيدايش دروازة جنوبی، حصار پيرامون 
حصار  باالی  تيركش های  چهارگوش،  پشتيبان های  كهندژ، 
در شمال و جنوب كهندژ و تشخيص فضاهای معماری در 
شمال شرقی كهندژ، اشياء منقولی مثل گل مهر، پالک سنگی 
منقوش و سفال نبشته به خط پهلوی كشف شد كه انتساب 
محرز می كرد  دوران ساسانی  به  را  كهندژ  تحتانی  اليه های 
نيشابور  بررسي  اينکه  با  )لباف خانيکي 1385: 199-200(. 
در آغاز راه است، به بسياری از ابهامات و پرسش ها در مورد 
شدن  فراهم  مسلماً  و  داده  پاسخ  نيشابور  و  خراسان  تاريخ 
امکان ادامة تحقيق در شادياخ و كهندژ به برداشت داده های 
علمی فراوان و در نهايت عرضة دو سايت موزة معماری دوران 

اسالمی و پيش از اسالم منجر  خواهد شد.
 در سال 1382 خ بررسی های باستان شناختی عمران 
مکان  چند  شناسايی  به  خراسان  در  پاپلی  ليال  و  گاراژيان 
و  نيشابور  در  برج  تپة  گاراژيان  شد.  منجر  پيش ازتاريخي 
قلعه خان در بجنورد را براي بررسي جامع ميدانی و گمانه زنی 
از  كاری  فصل  سه  طی  و  داده  تشخيص  مناسب  كاوش  و 
سال 1383 تا سال 1385 در آنجا به نتايج بسيار ارزشمندی 
استقرارهاي مربوط  يافت، ويژگی آن دو مکان وجود  دست 
به جوامعی از عصر مس و سنگ تا دوران آهن در تپة برج و 
از حدود 6 هزار تا 60 سال پيش در قلعه خان بود )گاراژيان 

.)1387
قائن در سال 1385  تعيين  حريم شهر كهن    ضمن 

مرور فعالیت های  باستان شناختی خراسان از آغاز تاكنون
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قائن كه  اين فرضيه قوت گرفت كه مسجد معروف و كهن 
مسجد  از  غير  ستوده،  را  آن  خود  سفرنامة  در  ناصرخسرو 
ايلخانی  دوران  در  احتماالً  كنونی  مسجد  زيرا  بوده،  كنونی 
بنيان گرفته است. با طرح اين فرضيه در سال 1386 محلی 
مسجد  جنوب  متری   500 در  شاهزاده حسين  تپة  نام  به 
كنونی و خارج از بافت مسکونی قائن كنونی كاوش و منجر 
به پيدايش شالودة ديوارهای عريض سنگی و فضاهايی شد 
توصيف  با  متناسب  و  بزرگ  مسجدي  به  متعلق  مسلماً  كه 

ناصرخسرو بود، اما عالوه بر پيدايش آن عارضه كه با توجه به 
شيوة معماری و سفال های يافت شده به احتمال همان مسجد 
معروف دورة سلجوقی قائن است، بقايای چندين پايه از بنايی 
اين  نيز ظاهر شد.  دوران سلجوقی  از مسجد  بسيار كهن تر 
پايه های خشت و گلی و پالن مشهود بنا شبيه به مسجد فهرج 
يزد و به احتمال از نخستين مسجدهای مسلمانان در ايران 
بررسي ها  و  كاوش ها  ادامة  با   ،)1387 )لباف خانيکی  است 

مي توان پاسخ روشن تری به اين فرضيه داد.

ف
زمان اجرانوع فعالیتردی

سرپرست 
هیئت یا 
پژوهشگر

شهرستان 
یا منطقه

شرح اجمالی

دسترسی به گزارش اسپيگل ممکن نشدخراساناسپيگل1284 خبازديد آثار تاريخی1

توسجکسن1285 خبازديد و بررسی2
تصور  فردوسی  آرامگاه  را  آن  كه  هارونيه  گنبد  توس،  خرابه های  مورد  در  نظر  اظهار 
مورد  در  مفصلی  نسبتاً  خود شرح  گزارش  در  فردوس؛ جکسن  زادگاه  پاژ  و  كرده اند 

خرابه های توس نوشته است.

نيشابورپرسی سايکس1287 خبررسی و شناسايی3
سايکس مناطق جنوب  شرقی نيشابور را بررسی و در 39 كيلومتری جنوب شرقی، كه 
به جنت آباد معروف بود، محوطه اي باستانی كشف كرد كه اعتقاد داشت نيشابور دوران 

ساسانی است.

تهية فهرستی از هفده محوطة باستانی و اثر تاريخی در مشهد، سبزوار، خواف و بردسکن.خراسانهرتسفلد1305 خبازديد و بررسی4

خراسانآندره گدار1314 خبررسی و شناسايی5
تربت حيدريه،  تاريخی شهرستان های مشهد،  متعدد  بناهای  از  تهية گزارش مشروح 

خواف، گناباد و سرخس.

نيشابورويل كينسن27ـ1316 خكاوش باستان شناختی6
تهية گزارش تفصيلی از كاوش های باستان شناختی از چگونگی معماری، سفال و فلزات 

كشف شده در حفاری های درازمدت.

بازديد از رباط سفيد و بنای بازة هور.مشهدد. ژيلبر1316 خبازديد و بررسی7

1328 خبررسی و كاوش8
كارلتون س. 

كون
خراسان

غار  در  كاوش  و  قائن  و  در سرخس  ميا ن سنگی  دوران  زيستگاهی  غار های  شناسايی 
خونيك قائن.

بررسی نقوش و كتيبه های پهلوی كال جنگال در نزديکی خوسف بيرجند.بيرجندهنينگ1332 خبازديد و بررسی9

بررسی نقوش و كتيبه های پهلوی كال جنگال.بيرجندآلهتيم1337 خبازديد و بررسی10

11
بررسی 

باستان شناختی
دسترسی به گزارش شيپمن ممکن نشد.خراسانشيپمن1342 خ

نيشابورريچارد بوليت1344 خبررسی12
بررسی جامع شهر كهن نيشابور و جايابی برخی مکان ها و تأسيسات شهر نيشابور پيش از 
حملة مغول  و ترسيم نقشه ای كه در آن حصار شهر و برخی مکان ها مشخص شده است.
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بررسی نقوش و كتيبه های پهلوی كال جنگال.بيرجندريچارد فرای1345 خبازديد و بررسی13

خراساننگهبان1345 خبررسی و شناسايی14
بررسی و شناسايی 87 اثر و محوطه های باستانی در شمال شرق خراسان، شهرستان های 
بنای  و  تپه  ثبت 81  پيشنهاد  و  قوچان، شيروان  نادر،  درگز، كالت  مشهد، سرخس، 

باستانی.

1347 خكاوش15
سيف اهلل 
كامبخش

نيشابور
كاوش به منظور بررسي سفال و سفالگری نيشابور كه منجر به كشف چهار كورة سفالگری 

و تعداد فراوانی قالب و قطعات سفالی شد.

دسترسی به گزارش هانوی ممکن نشد.خراسانهانوی1352 خبررسی16

بازديد از معدن قديمی قلعه زری در جنوب غرب بيرجند.بيرجنداُهاير1352 خبازديد و بررسی17

كشف رودآريايی ـ تيپو1353 خبررسی18
حدود يکصد كيلومتر از كناره های كشف رود بررسی و شصت عدد ساطورابزار مربوط به 

دوران كهن سنگی جمع آوری و نظرياتی در مورد تغيير اقليم منطقه مطرح شد.

خراسانامان اهلل يغمايی1353 خبررسی و تعيين  حريم19
هيئت اعزامی از ادارة كل حفاظت آثار باستانی در مدت اقامت در خراسان 39 بنای 

باستانی را بررسی و تعيين حريم و از برخی آثار عکس و نقشه تهيه كرد.

دسترسی به گزارشی كوثری ممکن نشد.خراسانيحيی كوثری1354 خبررسی20

قائنبقراط نادری1354 خگمانه زنی21
گمانه زنی در شبستان غربی مسجد جامع قائن كه به پيدايش شالودة يك ستون چهار 

قلو مربوط به بنايی كهن تر از مسجد منجر شد.

1354 خبررسی و شناسايی22
عبدالحميد 

مولوی
خراسان

بررسی و شناسايی آثار تاريخی تربت جام و نيشابور و سبزوار و تدوين آنها در كتاب: 
آثار باستانی خراسان.

توسبقراط نادری1355خپی گردی و گمانه زنی23
پی گردی شالودة ديوارهای هارونيه و گمانه زنی در شمال شرقی آن بنا؛ در گمانه زنی ها 

ديوارهای آجری و كف آجرفرش ظاهر شد.

اينورنتيزی1354 خبررسی و شناسايی24
شمال شرق 

خراسان
هيئت اعزامی از دانشگاه تورين كانادا كناره های اترک بين قوچان و شيروان را بررسی و 

تعداد فراوانی تپه و محوطه از هزارة پنجم ق م تا دوران اسالمی شناسايی كرد.

بيشونه56 ـ 1355 خبررسی و شناسايی25
شمال شرق 

خراسان
بيشونه در مأموريت طوالنی خود درة رودخانة اترک را در شمال شرق خراسان بررسی و 

محوطه های باستانی آن منطقه را شناسايی كرد.

منطقة قوچان تا فاروج بررسی و شناسايی شد.قوچانر.ريکاردی57ـ 1356 خبررسی و شناسايی26

بيشونه1357 خبررسی و شناسايی27
شمال شرق 

خراسان
بيشونه در اين مأموريت نواحی شمالی بجنورد و بخشی از گنبد قابوس را بررسی كرد.

سبزوارفائق توحيدی1357 خبررسی و شناسايی28
فائق  به سرپرستی  مأموريت  اين  در  باستانی  آثار  ادارة كل حفاظت  از  اعزامی  هيئت 
توحيدی بررسی آثار باستانی خراسان را با شناسايی آثار باستانی دشت جوين سبزوار 
آغاز كرد و موفق شد عالوه بر آثار تاريخی جوين، كاروانسراهای سبزوار را نيز بررسی كند.

درگزكهل ـ هسکل1357 خبررسی و شناسايی 29
در بررسی و شناسايی دشت درگز تعداد زيادی محوطه و تپة تاريخی شناسايی شد كه 
مهم ترين آنها ياريم تپه بود. بر اساس نظر پژوهشگران تپه های پيش از تاريخ اين دشت با 

جنوب تركمنستان ارتباط فرهنگی واضحی داشته است.

مرور فعالیت های  باستان شناختی خراسان از آغاز تاكنون
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بجنوردفائق توحيدی1359 خبررسی و شناسايی30
در اين مأموريت هيئت آثار تاريخی بخش مانه و سملقان و بجنورد را بررسی و فهرستي 

طوالنی از آثار شناسايی شده تهيه كرد.

حسن قره خانی1359 خبررسی و شناسايی31
سبزوار و 
اسفراين

هيئت اعزامی از ادارة كل حفاظت آثار باستانی به سرپرستی حسن قره خانی در مدت 
نسبتاً طوالنی بخش های وسيعی از سبزوار و اسفراين را بررسی و در پايان اعالم كرد كه 

آتشکدة آذربرزين مهر را در ريوند سبزوار كشف كرده است.

تربت جامگونتر كوربل1359 خبررسی و شناسايی32
گونتر كوربل آثار تاريخی حد فاصل تربت جام و تايباد را بررسی و اعالم كرد كه زيستگاه هايی 

را از دوران مفرغ تا دورة تاريخی كشف كرده كه مهم ترين آنها كول  تپه است.

1362 خكاوش33
احمد 

تهرانی مقدم
قاين

هيئت اعزامی از مركز باستان شناسايی به سرپرستی احمد تهرانی مقدم در قلعة مشرف 
بر شهر قاين معروف به قلعه كوه حفاری كرد و به آثاری مربوط به قرن پنجم و ششم 

هجری دست يافت.

فائق توحيدی1362 خبررسی و شناسايی34
مشهد و 
فريمان

بخش هايی از شهرستان مشهد و فريمان بررسی و شناسايی شد.

1363 خگمانه زنی35
سيد محمود 

موسوی
نيشابور

هيئت اعزامی از دفتر آثار تاريخی در شهر كهن نيشابور گمانه زنی و تعيين  حريم كرد و 
در گمانه زنی ها به بقايای حمامي از دوران سلجوقی دست يافت.

64ـ 1363 خبررسی و شناسايی36
رجبعلی لباف 

 خانيکی
تربت جام

در  را  تاريخی  آثار  شناسايی  و  بررسی  اول  فصل  تاريخی  آثار  دفتر  از  اعزامی  هيئت 
بخش هايی از تربت جام به انجام رسانيد و محوطه هايی از دوران مفرغ تا دوران متأخر 

شناسايی كرد.

1364 خبررسی و شناسايی37
رجبعلی لباف 

 خانيکی
تايباد

طی مأموريت دو ماهه آثار تاريخی تايباد شناسايی شد، خرابه های شهر مالين مهم ترين 
محوطة منطقة باخرز بود.

1364 خگمانه زنی و پی گردی38
رجبعلی لباف  

خانيکی
خواف

مسجد رباط زيارت در حدود 40 كيلومتری خواف گمانه زنی و پی گردی و پس از اينکه 
فضاهای معماری آن مشخص شد، استاد نجفی معمار سنتی ادارة كل ميراث  فرهنگی آن  

را مرمت و كتيبه اش را تثبيت كرد.

1365 خبررسی و شناسايی39
رجبعلی لباف 

 خانيکی
خواف

در ادامة بررسی های نظام مند خراسان منطقة خواف و در اين منطقه شاهکارهای معماری 
مثل مسجد جامع زوزن و مدرسة غياثية خرگرد بررسی شد.

40
گمانه زنی و تعيين  

حريم
1366 خ

رجبعلی لباف  
خانيکی

نوخندان
تپة باستانی ميانه شهر نوخندان درگزبه قصد تعيين  حريم گمانه زنی و دامنة گسترش 

آن، كه براي خيابان كشی خاكبرداری و تسطيح كرده بودند، مشخص شد.

41
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1367 خ

سيدمحمود 
موسوی

در نقاط گوناگون توس گمانه زنی و بقايای معماری و اشياء متعدد كشف شد.توس

70ـ 1368 خكاوش42
رجبعلی لباف 

 خانيکی
زوزن

دوره های  در  مسجد  معماری  مراحل  زوزن  جامع  مسجد  اطراف  كاوش  فصل  در سه 
گوناگون تعيين و مشخص شد كه مسجد ملك زوزن هيچ گاه تکميل نشده و ساختمان 
آن احتماالً در پي حملة مغول ها نيمه تمام مانده است، با اليه نگاری معلوم شد كه قبل 
از مسجد ملك زوزن حداقل سه مسجد ديگر در آن محل با شيوه های گوناگون ساخته 

شده است.

1369 خكاوش43
رجبعلی لباف 

خانيکی
ششتمد 
سبزوار

در برنامه اي يك ماهه و در پی خاكبرداری حفاران قاچاق يك پناهگاه اوايل قرن هفتم 
هجری كاوش و اشياء فراوانی كشف شد.
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44
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1369 خ

سيدمحمود 
موسوی

توس
معماری  بقايای  به  و  حفر  گمانه زنی هايی  ارگ  به خصوص  و  گوناگون  قسمت های  در 

برخورد و اشيائی نيز كشف شد.

1369 خگمانه زنی45
رجبعلی لباف 

 خانيکی
طبس

و  معابر  برخی  و  گمانه زنی  ارگ  درون  در  طبس  گوناگون  بخش های  شناسايی  براي 
كوشك ها در آن شناسايی شد. جالب ترين بخش های ارگ طبس زندان با ديوارنوشته ها 

و نيز نظام آب رسانی ارگ بود.

46
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1370 خ

رجبعلی لباف 
 خانيکی

بجنورد
تپة معصوم زاده در جنوب شهر بجنورد گمانه زنی و عالوه بر تعيين  حريم بقايای معماری 
در برخی نقاط آن كشف و در اليه نگاری ها مشخص شد كه آن منطقه از صدر اسالم تا 

حدود قرن نهم هجری مسکون بوده است.

1369 خكشف و بررسی47
رجبعلی لباف  

خانيکی
نيشابور

ضمن حفر چاه فاضالب پيکره و اشيائی كشف، بررسي و مشخص شد كه متعلق به هزارة 
سوم پيش از ميالد است و ارتباط فرهنگی نيشابور را با بين النهرين و كرمان و باختر 

نشان دهد.

1369 خبررسی و شناسايی48
رجبعلی لباف 

 خانيکی
جاجرم

طی برنامه اي كوتاه اطراف شهر جاجرم بررسی و محوطه های باستانی از دوران نوسنگی 
تا دوران اسالمی كشف شد.

71ـ 1370 خگمانه زنی و اليه نگاری49
رجبعلی لباف  

خانيکی
مشهد

با استفاده از فرصتی كه به دنبال خاک برداری اطراف حرم مطهر پيش آمده بود به قصد 
شناسايی دوره های سکونت و نيز تغيير و تحوالت اطراف حرم مطهر در برش ها اقدام 
به اليه نگاری و در برخی نقاط اقدام به گمانه زنی و عالوه بر كشف بقايای معماری اشياء 

متعدد نيز كشف شد.

70ـ 1369 خگمانه زنی50
رجبعلی لباف  

خانيکی
گناباد

در كف مدرسة نجوميه و مسجد جامع گناباد اقدام به گمانه زنی شد. در كف مدرسة 
نجوميه كوره ها و كارگاه های فلزگری كشف و در زير كف مسجد جامع گناباد به سازه های 

معماری خشت و گلی برخورد شد كه متعلق به قرون اولية اسالمي است.

1370 خبررسی و شناسايی51
رجبعلی لباف 

 خانيکی
گناباد

طی يك ماه بررسي و پيمايش قنات قصبة گناباد بررسی و شناسايی و نقشة آن تهيه 
شد. در اين بررسی مشخص شد كه طول قنات حدود 34 كيلومتر در هفت شاخه در 

بيابان های جنوب گناباد گسترده است.

1371 خبررسی و شناسايی52
سيدمحمود 

موسوی
بخش هايی از گناباد بررسی و آثار و ابنية آن شناسايی شد.گناباد

2ـ 1371. خبررسی و شناسايی53
رجبعلی لباف 

 خانيکی
بيرجند

طی دو فصل متوالی شهرستان بيرجند بررسی و آثار تاريخی و محوطه های باستانی آن 
شناسايی شد، كه سنگ نگارة الخ مزار از جملة آن آثار بود.

1373 خبررسی و شناسايی54
رجبعلی لباف 

 خانيکی
نهبندان

آنها  مهم ترين  كه  شد  شناسايی  فراوانی  تاريخی  آثار  نهبندان  شهرستان  سطح  در 
محوطه ای به نام قلعه كهنه در ميانة شهر متعلق به دوران اشکانی است.

5ـ 1374 خبررسی و شناسايی55
رجبعلی لباف 

 خانيکی
تربت 
حيدريه

طی دو فصل كاری تربت حيدريه بررسی و شناسايی شد. جالب ترين يافته ها كاروانسراهای 
متعدد در شهر و محورهای مواصالتی شهر با ديگر مراكز جمعيتی از دوران صفوی  و 

قاجار است.

1374 خكاوش56
رجبعلی لباف 

 خانيکی
توس

در محلی كه به آرامگاه غزالی معروف بود كاوش باستان شناختی شد. عالوه بر كشف 
شالودة يك بنای هشت ضلعی فضای صليبی شکل زيرزمينی نيز كشف شد كه براساس 

شواهد احتمال دارد آرامگاه غزالی باشد.

1374 خبررسی و شناسايی57
رجبعلی لباف 

 خانيکی
گناباد

تمامی آثار باستانی شهرستان گناباد بررسی و شناسايی و مشخص شد كه از حدود هزارة 
سوم پيش از ميالد منطقه مسکون بوده است.

مرور فعالیت های  باستان شناختی خراسان از آغاز تاكنون
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1374 خبررسی و شناسايی58
محمود 
بختياری

آثار باستانی شهرستان كاشمر بررسی و شناسايی شد.كاشمر

59
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
76ـ 1375 خ

محمود 
بختياری

توس
طی دو فصل كاری با حفر بيش از صد گمانه با ابعاد محدود در شعاع های گوناگون منطقة 

مسکونی شهر كهن توس مشخص شد.

1375 خبررسی و شناسايی60
محمود 
بختياری

بخش هايی از شهرستان فردوس بررسی و آثار و محوطه های باستانی شناسايی شد.فردوس

77ـ 1376 خگمانه زنی و كاوش61
رجبعلی لباف  

خانيکی
توس

ضمن ادامة گمانه زنی به منظور تعيين  حريم در نقاطی  از ارگ در مجاورت ديوارها 
گمانه زنی شد و آرامگاه ديگری در قبرستان سفالقان توس كاوش و در آن سنگ قبری 

متعلق به بودم بيك به تاريخ 737 هجری كشف شد.

7ـ 1376 خبررسی و شناسايی62
علی 

حسن آبادی
قائن

طی دو فصل شهرستان قائن بررسی و درمجموع 87 اثر و محوطة باستانی بررسی و 
شناسايی شد.

1376 خگمانه زنی63
رجبعلی لباف 

 خانيکی
كالت نادر

به منظور پی بردن به چگونگی شکل گيری عمارت خورشيد بر روی ديوارها اقدام به 
گمانه زنی و مشخص شد كه بنای فعلی از تغيير شکل يك برج مقبرة مربوط به دوران 

ايلخانی شکل گرفته است.

1376 خبررسی و شناسايی64
محمود 
بختياری

درگز
از  از شهرستان درگز بررسی و محوطه های زيادی  طی يك فصل بررسی بخش هايی 

دوران پيش از تاريخ تا دوران اسالمی كشف شد.

1376 خبررسی و شناسايی65
محمود 
بختياری

آثار باستانی شهرستان بردسکن بررسی و شناسايی شد.بردسکن

1377 خبررسی و شناسايی66
محمود 
بختياری

آثار باستانی و بناهای تاريخی بخش هايی از شهرستان مشهد بررسی  و شناسايی شد.مشهد

به قصد شناسايی بخش های ويران شدة رباط ويرانی اقدام به حفاری و پی گردی شد.مشهدمحمود طغرايی1377 خكاوش67

توسمحمود طغرايی85ـ 1377 خكاوش68
طی چهار فصل كاوش باستان شناختی در جنوب هارونيه و پيرامون ارگ توس مسجد 
كهن تابران خاكبرداری و تأسيسات ورد به كهندژ توس از طريق دروازة نيشابور مشخص 

و ضمن دسترسی به فضاهای معماری متعدد اشياء فراوانی نيز كشف شد.

1378 خگمانه زنی69
رجبعلی لباف 

 خانيکی
نيشابور

به قصد شناسايی شادياخ و اليه های تمدنی آن اقدام به گمانه زنی و آثار و شواهد زيادی از 
اليه های گوناگون كشف شد. قطعات گچبری و نقاشی روی گچ از مهم ترين و جالب ترين 

يافته ها بود.

رشتخوارمحمود طغرايی1378 خكاوش70
به قصد شناسايی بخش های ويران شدة مسجد جامع رشتخوار اقدام به گمانه زنی و نقشه 

و شالودة فضاهای ويرا ن شده مشخص شد.

آثار باستانی شهرستان اسفراين بررسی و محوطه های جديدی كشف شد.اسفراينمحمود طغرايی1378 خبررسی و شناسايی71

1378 خبررسی و شناسايی72
محمود 
بختياری

طرقبه و 
شانديز

منطقة كوهستانی طرقبه و شانديز بررسی شد. جالب ترين يافته های باستان شناختی در 
اين فصل سنگ نگاره هاي معابر كوهستانی بود.

1378 خگمانه زنی73
محمود 
بختياری

تربت  
حيدريه

آرامگاه قطب الدين حيدر بررسي و در اطراف و  روی ديوارها گمانه زنی و مشخص شد 
كه در اصل بنا، كه احتماالً برج مقبره ای مربوط به دوران ايلخانی بوده، تغييراتی داده 

شده است.
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1378 خگمانه زنی74
محمود 
بختياری

نيشابور
در زمينی كه براي احداث افالک نما در نظر گرفته شده بود اقدام به گمانه زنی و اليه نگاری 

و مشخص شد كه اين زمين در گذشته گودالی باتالق مانند بوده است.

1378 خگمانه زنی75
حسين 
عباس زاده

اطراف رباط طرق گمانه زنی و شالودة يك رباط كهن تر ظاهر شد.مشهد

76
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1378 خ

علی 
حسن آبادی

با حفر گمانه هايی به صورت شعاعی تپة مهم و ارزشمند مود تعيين حريم شد .بيرجند

77
گمانه زنی و تعيين  

حريم
1378 خ

علی 
حسن آبادی

بيرجند
با حفر گمانه هايی در اطراف تپة تخچرآباد و در امتداد يکديگر حريم بافت تاريخی تپه 

مشخص شد.

78
گمانه زنی و تعيين 

حريم
1378 خ

علی 
حسن آبادی

با حفر گمانه هايی در اطراف تپة رافکان حريم آن مشخص شد.بيرجند

1378 خبررسی و شناسايی79
حسين 
عباس زاده

بخش هايی از سرخس بررسی و آثار باستانی و محوطه های تاريخی شناسايی شد.سرخس

1379 خكاوش80
علی 

حسنّ آبادی
سرخس

گورستان قديمی روستای بجد با هدف بررسي و پی گردی آرامگاه عبدالعلی بيرجندی 
منجم قرن نهم هجری كاوش و نشانه های روشنی از آن آرامگاه كشف شد.

1379 خكاوش و پی گردی81
علی 

حسن آبادی
بيرجند

كاوش و پی گردی با مشاركت شهرداری بيرجند انجام و زمينة مرمت و نماسازی ديوارها 
فراهم شد.

85ـ 1379 خكاوش82
رجبعلی لباف 

 خانيکی
نيشابور

طی 6 فصل كاوش باستان شناختی شادياخ نيشابور آثار و نشانه های زيادی كشف شد، 
نشانه ها حاكی از اين است كه نيشابور و به خصوص شادياخ در عصر غزنوی تا اواسط قرن 

ششم هجری رونق زيادی داشته و با يورش غزها رو به افول گذاشته است.

80 ـ 1379 خبررسی و شناسايی83
حسين 
عباس زاده

سبزوار
طی دو فصل بررسی بخش های روداب و داورزن سبزوار بررسی و آثار باستانی آن مناطق 

شناسايی شد.

1380 خگمانه زنی84
حسين 
عباس زاده

سنگ بست
در مجاورت آرامگاه ارسالن جاذب سنگ بست اقدام به گمانه زنی و شالودة يك مناره 

مشخص شد.

1380 خبررسی و شناسايی85
محمد 

اسماعيل 
اعتمادی

در برنامة يك ماهه بخش سرواليت نيشابور بررسی شد.نيشابور

1380 خكاوش86
علی 

حسن آبادی
نهبندان

نخستين فصل كاوش تپة چهار فرسخ نهبندان انجام شد و هيئت به بقايای معماری و 
داده های باستانی مفيدی دست يافت.

فصل اول كاوش رباط شرف در شترخان های حياط اول رباط شرف انجام شد.رباط شرفمحمود طغرايی1380 خكاوش87

1381 خگمانه زنی88
حسين 
عباس زاده

سبزوار
اطراف ميل خسروگرد سبزوار گمانه زنی و مشخص شد كه آن سازة معماری به تنهايی 

كاربرد داشته است.

1381 خبررسی و كاوش89
محمدرضا 

سروش
بيرجند

مدفن  درنهايت  و  انجام  بيرجندی  عبدالعلی  آرامگاه  پيرامون  مجدد  كاوش  و  تحقيق 
عبدالعلی بيرجندی در گورستان روستای بجد كشف شد.

82 ـ 1381 خبررسی و شناسايی90
حسين 
عباس زاده

قوچان و 
فاروج

طی دو فصل بخش مركز قوچان و بخش فاروج آن زمان بررسی و آثار باستانی آن مناطق 
شناسايی شد.

مرور فعالیت های  باستان شناختی خراسان از آغاز تاكنون
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1382 خبررسی و شناسايی91
محمداسماعيل 

اعتمادی
بخش هايی از نيشابور بررسی و شناسايی شد.نيشابور

نظارت بر پی گردی و اليه نگاری مجموعة معماری شيخ احمد جام.تربت جاممحمود طغرايی1382 خپی گردی و اليه نگاری92

1382 خگمانه زنی93
حسين 
عباس زاده

محل احداث پل راه آهن در سه راهی خيام نيشابور گمانه زنی شد.نيشابور

1382 خبررسی و بازخواني94
عليرضا 
نصرآبادی

درميان
هجری،   917 سال  به  متعلق  رضا،  سلطان ابراهيم  آرامگاه  تاريخی  بنای  ديوار  بر 
كتيبه های زيادی از سال 990 تا 1287 هجری نوشته شده است، هيئت موفق شد اين 

يادگارنوشته ها را بازخوانی و ثبت كند.

95
گمانه زنی و تعيين  

حريم
1383 خ

عليرضا 
نصرآبادی

نهبندان

هيئت سازمان خراسان جنوبی در مزرعه ای به نام كالته شاهپوری اقدام به گمانه زنی 
كرد و در سطح با سفال های دوران تاريخی مواجه شد و در اليه های عميق تر به معماری 
سنگی برخورد. جالب ترين اشياء كشف شده در اين گمانه زنی قطعه سفالی با كتيبة پهلوی 

و بخشی از پيکرة حيوان بود.

1383 خبررسی و گمانه زنی96
رجبعلی لباف 

خانيکیـ  
مونيك كروران

نيشابور

با تشکيل هيئت مشترک ايران و فرانسه بررسی شهر كهن نيشابور آغاز شد. سفال هاي 
جمع آوری شده از نقاط گوناگون اين نويد را می داد كه وجود الية تمدنی دوران ساسانی 
در كهندژ محتمل است، بنابراين در سمت شمال شرقی كهندژ اقدام به گمانه زنی و اين 

احتمال به يقين نزديك شد.

97
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
درميانرقيه زعفرانلو1383 خ

محوطة باستانی شاه ولی، در فاصلة 3 كيلومتری روستای گاويج، گمانه زنی و با توجه به 
بر نخوردن به اليه های تمدنی عميق نظر داده شد كه در زمان اشکانيان تپه به صورت 

موقتي مسکون بوده است.

98
گمانه زنی و تعيين  

حريم
1383 خ

عليرضا 
نصرآبادی

نهبندان
تپة قديم واقع در روستای چهارفرسخ گمانه زنی و به رغم پيدا شدن سکة ساسانی در آن 

تپه مشخص شد كه زيستگاهی مربوط به دوران اسالمی بوده است.

1382 خبررسی99
عمران گاراژيان 

ـ ليال پاپلی 
در پی بررسی محوطه های باستانی دو تپه برج و قلعه خان براي كاوش انتخاب شد.خراسان

100
گمانه زنی و تعيين  

حريم
فردوسرقيه زعفرانلو1383 خ

محوطة باستانی سرتخت باغستان در 20 كيلومتری شمال شرق فردوس به قصد تعيين 
اواخر دوران مس و  به  حريم گمانه زنی و مشخص شد كه دوران سکونت آن مربوط 

سنگ است.

1383 خبررسی و شناسايی101
عليرضا 
نصرآبادی

سرايان
در بررسی و شناسايی آثار باستانی شهرستان سرايان 54 اثر شامل محوطه و ابنيه متعلق 

به دوران پيش ازتاريخ تا دوران اسالمی بررسی شد.

102
گمانه زنی و تعيين  

حريم
خوسفرقيه زعفرانلو1383 خ

تپة قلعه گيو در روستای گيو بخش خوسف بيرجند گمانه زنی و مشخص شد كه قلعه ای 
بوده كه در دوران اسالمی استفاده مي شده است.

1383 خبررسی و شناسايی103
رجبعلی لباف 

 خانيکی
خراسان

بر اساس طرح پژوهشی »بررسی مسير تاريخی هجرت امام رضا )ع( در خراسان« با 
استفاده از اسناد و مدارک و متون تاريخی مسير مهاجرت آن حضرت در خرسان از 
بردسکن تا سرخس پيمايش و بررسی علمی و تمامی آثار و ابنية آن مسير شناسايی و 

درنهايت نقشة مسير مهاجرت ترسيم شد.

نيشابورعمران گاراژيان84ـ 1383 خگمانه زنی104
تپة برج محوطة وسيع و ارزشمند باستانی واقع در حدود 24 كيلومتری شرق نيشابور 
طی دو فصل بررسي و گمانه زنی و در آن استقرارهايی از دوران مس و سنگ و مفرغ و 

آهن تشخيص داده شد.
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86 ـ 1383 خكاوش105
رجبعلی لباف  

خانيکیـ  
مونيك كروران

نيشابور

به دنبال بررسی و گمانه زنی در كهندژ و طرح اين فرضيه كه كهندژ در دورة ساسانی 
شکل گرفته و استفاده شده، در نقاط گوناگون آن طی سه فصل كاری كاوش شد و نتيجة 
نهايی نه تنها فرضية طرح شده را بسيار تقويت كرد بلکه به كشف سازه ها و اشياء مشخص 

دورة ساسانی نيز منجر شد.

1384 خپی گردی106
محمود 
بختياری

فردوس
هيئت اعزامی از مشهد در شهر كهن تون مدرسة قديمی معروف به مدرسة شيخ را 

پی گردی كرد و موفق شد پالن آن را مشخص كند.

خاک برداری از صحن حياط اول و چاپارخانه مقابل رباط شرف .رباط شرفمحمود طغرايی1384 خكاوش107

آثار تاريخی بخشی از شهرستان فريمان بررسی و شناسايی شد.فريمانمحمود طغرايی1384 خبررسی و شناسايی108

در بخش جنوبی رباط طرق گمانه زنی و درنهايت بقايای حمام آن بررسي شد.مشهدمحمود طغرايی1384 خگمانه زنی109

1384 خگمانه زنی110
محمدرضا 

سروش
قائن

گمانه زنی در اطراف مسجد فين مشخص كرده كه بنا متعلق به دورة تيموری و فاقد 
پی سازی است.

زوزنحسن فامی85 ـ 1384 خگمانه زنی111
پيرامون مسجد جامع زوزن سازه های معماری متعدد دوران  طی دو فصل گمانه زنی 

ايلخانی كشف شد.

86ـ 1384 خآواربرداری112
عليرضا 
نصرآبادی

نهبندان
هيئت معماری طی سه فصل كاری از سطح تپة قلعه نهبندان آواربرداری كرد و درنهايت 

سازه های متأّخر اسالمی مثل كف سنگفرش و ديوارهای خشت و گلی ظاهر شد.

1384 خگمانه زنی113
حسين 
عباس زاده

تربت 
حيدريه

آن  معماری  بقايای  و  تمدنی  اليه های  و  گمانه زنی  حيدر  قطب الدين  آرامگاه  اطراف 
مشخص شد.

خوسفصاحب يوسفی1384 خبررسی و شناسايی114
قنات ها  همة  بود.  هيئت  كار  حاصل  در خوسف  قنات  رشتة  شناسايی 24  و  بررسی 

نقشه برداری و مشخصات آنها در پروندة ثبتی درج شد.

1385 خبررسی و مستندسازی115
رجبعلی لباف  

خانيکی
خراسان

در اجرای دومين طرح پژوهشی مربوط به مسير مهاجرت امام رضا )ع( در خراسان آثار 
تاريخی و محوطه های باستانی مستندسازی و طرح نمادهای پيشنهادی براي نصب در 

مسير تهيه و عرضه شد.

1385 خگمانه زنی116
محمدرضا 

سروش
بيرجند

بر اساس گمانه زنی در مسجد هندواالن مشخص شد كه بخشی از ديوارهای مسجد زير 
رسوبات حاصل از سيالب مدفون شده است.

بيرجندصاحب يوسفی1385 خگمانه زنی117
به درخواست مشاور طرح بازسازی باغ و عمارت رحيم آباد گمانه زنی و مشخص شده كه 

بخشی از عمارت را رسوب گرفته است.

به منظور بررسی و تدوين طرح مرمت باغ و عمارت اكبريه گمانه زنی شد.بيرجندصاحب يوسفی1385 خگمانه زنی118

سربيشهصاحب يوسفی1385 خآواربرداری119
معماری  فضاهای  بقايای  و  آواربرداری  مركز شهر سربيشه  در  قلعة سربيشه  درون  از 

خوانا شد.

سرايانصاحب يوسفی1385 خگمانه زنی120
به درخواست مشاور طرح مرمت به قصد شناسايی سازه های احتمالی تحت االرضی، در 

مجاورت مسجد جامع سرايان گمانه زني شد.

1385 خكاوش121
محمدرضا 

سروش
قائن

تپة باستانی واقع در جنوب شهر قائن، معروف به تپة شاهزاده حسين، كاوش و بقايای 
معماری سنگی با جرزها و پايه های ضخيم همراه با كف آجرفرش كشف شد.

مرور فعالیت های  باستان شناختی خراسان از آغاز تاكنون
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1385 خآواربرداری122
محمدرضا 

سروش
قائن

بخشی از قلعة كوه قائن آواربرداری و برخی فضاهای معماری آن پديدة مهم تاريخی 
خواناسازی شد. اشياء و آثاری از دوران سلجوقيان ضمن آواربرداری، مشاهده و ثبت شد.

بجنوردعمران گاراژيان1385 خاليه نگاری123
قلعه خان به قصد تشخيص اليه های تمدنی گمانه زنی و مشخص شد كه آن مکان از  6 

هزار سال تا حدود 60 سال پيش مسکون بوده است.

قائنرقيه زعفرانلو1385.شگمانه زنی124
پشت ايوان قبلة مسجد جامع قائن گمانه هايی حفر شد تا مشخص شود كه گنبدخانه در 

آن واقع است يا خير، در نتيجه پايابي در مسير يك رشته قنات كشف شد.

1385 خگمانه زنی125
عليرضا 
نصرآبادی

سربيشه
گمانه زنی به منظور تعيين  حريم در محوطة باستانی كهنبك سربيشه صورت گرفت، 

سفال های جمع آوری شده متعلق به اواخر دورة سلجوقی است.

1385 خبررسی و تعيين حريم126
محمدرضا 

سروش
غار تاريخی چهل دختران و محدودة آن بررسی و برای آن حريمی  در  نظر گرفته شد.سربيشه

اطراف مسجد زوزن خاكبرداری و فضاهای معماری مربوط به دوران ايلخانی كشف شد.زوزنمحمود طغرايی1385 خكاوش127

محمود طغرايی1385 خكاوش128
تربت 
حيدريه

هيئت صحن مسجد قطب الدين حيدر را خاكبرداري كرد و درنتيجه فضاهای معماری 
اطراف مسجد مشخص شد.

كالت نادرمحمود طغرايی1385 خكاوش129
پيرامون مسجد كبودگنبد كالت خاكبرداری و ضمن تعيين حريم آن مسجد به سازه های 

معماری نيز برخورد شد.

اطراف مسجد شيخ در شهر كهن تون گمانه زنی شد.فردوسمحمود طغرايی1385. خگمانه زنی130

در حياط مسجد جامع تون در مجاورت شهر فردوس گمانه زنی شد.فردوسمحمود طغرايی1385 خگمانه زنی131

132
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1385 خ

رجبعلی لباف 
 خانيکی

قائن
جهت تعيين حريم شهر كهن قائن گمانه زنی شد و هيئت جايگاه و محدودة شهر قديم 

قائن را مشخص كرد.

133
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1386 خ

محمدرضا 
سروش

سرايان
در دهستان مصعبی واقع در بخش آيسك اطراف تپه ای به نام حصار پايين گمانه زنی و 
آثار و بقايای معماری و قطعات سفال مشاهده و مشخص شد كه محل در قرون 4 تا 8 

هجری مسکون بوده است.

134
گمانه زنی و تعيين  

حريم
نهبندانصاحب يوسفی1386 خ

در حاشية روستای بيچند قلعه ای خرابه وجود دارد. در اين محل گمانه زنی شد و قطعه 
سفال هايی به  دست آمد كه اگرچه همانند سفال های پيش از تاريخ نقاشی شده بودند، 

مربوط به دوران اسالمی بود و قبور دوران اسالمی نيز در محل ديده شد.

قائنصاحب يوسفی1386 خگمانه زنی135
اراضی جنوبی شهر كنونی قائن كه عرصة قائن قديم را شامل می شود گمانه زنی شد و 
فضاهای معماری متعدد و نيز كف های آجرفرش و انبوهی سفال لعابدار و منقوش شبيه 

به سفال های عصر سلجوقی نيشابور به  دست آمد.

بيرجندصاحب يوسفی1386 خگمانه زنی136
ارگ حاجی آباد در نزديکی روستای شوكت آباد بيرجند گمانه زنی و استقامت ديوارها به 

قصد اقدامات مرمتی ارزيابی شد.

به قصد تعيين  حريم شهر تاريخی توس گمانه زنی شد.توسمحمود طغرايی1386 خگمانه زنی137

1386 خكاوش138
رجبعلی لباف  

خانيکی
قائن

در ادامة گمانه زنی شهر كهن قائن و در جستجوی مسجد جامع و معروف قائن هيئت در 
محلی به نام شاهزاده حسينی در جنوب قائن اقدام به كاوش باستان شناختی كرد عالوه بر 
دسترسی به شالودة آن مسجد آثاری از يك مسجد اولية مسلمانان را در مجاورت مسجد 

جامع دورة سلجوقی مشاهده كرد.
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1386 خكاوش139
رجبعلی لباف 

 خانيکی
مود

به قصد آموزش دانشجويان باستان شناختی دانشگاه بيرجند تپة مود در ميانة شهر مود 
انتخاب و كاوش شد. در اين فصل سازه های معماری و كندوهای ذخيرة غالت كشف شد.

1386 خكاوش140
حسن هاشمی 
ـ باربارا كاييم

سبزوار
هيئت مشترک ايران و لهستان بنای سنگی خانة ديو در ريوند سبزوار را حفاری كرد و 

به فضاهای معماری و كف سازی با اندود گل و گچ دست يافت.

141
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1386 خ

محمدرضا 
سروش

قائن
در 3 كيلومتری اسفدان قائن تپة قلعه اسفدان گمانه زنی و تعيين  حريم و براساس قطعه 
سفال های به دست آمده مشخص شد كه آن تپه زيستگاهی متعلق به اواخر قرن هشتم 

هجری بوده است.

142
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1386 خ

محمدرضا 
سروش

سرايان
سنگی  پی  آثار  به  آن  در  و  گمانه زنی  ينی خانيك  روستای  نزديکی  در  باال  تپه حصار 

برخورد شد.

1386 خگمانه زنی143
علی اكبر 
وحدتی

اسفراين
قلعه بلقيس در نزديکی شهر اسفراين به منظور تعيين  حريم گمانه زنی و مشخص شد كه 

اين محل از قرن 2 و 3 هجری تا پايان دوران صفوی مسکون بوده است.

1387 خكاوش144
حسن هاشمی 
ـ باربارا كاييم 

سبزوار
در دومين فصل كاوش های باستان شناختی هيئت مشترک ايران و لهستان بنای سنگی 

خانة ديو كاوش و جزئيات ديگری از آن كشف شد.

1387 خگمانه زنی و اليه نگاری145
محمود 
بختياری

نيشابور
ضمن خاكبرداری مجتمع مسکونی شهرک فيروزه اليه های تمدنی اي ظاهر و تخريب 

شده بود كه هيئت آنها را بررسی و اليه نگاری كرد.

نيشابورحسن باصفا1387 خكاوش146
محوطة باستانی قهوه خانة سنگی در مجاورت روستای برزنون به عنوان كارگاه آموزشی 
دانشجويان باستان شناختی مجتمع آموزش عالی نيشابور وابسته به دانشگاه فردوسی 
مشهد كاوش و اليه های تمدنی آن از دوران تاريخی تا دورة ايلخانی تشخيص داده شد.

1387 خگمانه زنی و اليه نگاری147

علی اكبر 
وحدتی ـ 
هنری پل 
فرانکفورت

سبزوار
و  گمانه زنی  را  سبزوار  شهر  حاشية  در  دامغانی  تپة  فرانسه  و  ايران  مشترک  هيئت 
اليه نگاری كرد و در آن دوره های استقراری عصر مفرغ و عصر آهن تشخيص داده شد. 

آثار فرهنگی اين محوطه به آثار فرهنگی جنوب تركمنستان شبيه است.

148
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
تپة غار تربت جام گمانه زنی و برای آن حريمی مشخص شد.تربت جاممحمود طغرايی1387 خ

1387 خكاوش149
رجبعلی لباف  

خانيکی
مود

تپة قلعه كهنة مود به عنوان كارگاه آموزشي دانشجويان گروه باستان شناختی دانشگاه 
بيرجند كاوش و منجر به پيدايش كارگاه های فلزكاری و رنگرزی شد.

خضریصاحب يوسفی1387 خگمانه زنی150
در اطراف تپه كندری در 3 كيلومتری شهر خضری قائن گمانه زنی شد. بر اساس نظر 
سرپرست هيئت آن محل از زيستگاه های موقت در دوران پيش ازتاريخ و تاريخی بوده 

است.

151
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1387 خ

محمدرضا 
سروش

طبس 
مسينا

تپه مبارزين در 500 متری غرب طبس مسينا گمانه زنی و آثار و نشانه هايی از سکونت 
موقت در دوران اشکانی مشاهده شد.

1387 خبررسی و كاوش152
محمدرضا 

سروش
قبرستان هندواالن كاوش و بررسی و مشخص شد كه به دوران اسالمی متعلق بوده است.درميان

درميانمحمد شيخ1387 خآواربرداری153
بخشی از قلعه فورگ خاكبرداری و آواربرداری و مشخص شد كه اين قلعه آب انبار و عناصر 

وابسته ای داشته است. سفال های به  دست آمده متعلق به دورة تيموری است.

مرور فعالیت های  باستان شناختی خراسان از آغاز تاكنون
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154
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
سرايانصاحب يوسفی88 ـ 1387 خ

محوطة باستانی كله كوب در آسيك گمانه زنی و بر اساس داده های گمانه ها، تعيين حريم 
شد. اين محوطه دارای اليه های فرهنگی تمدنی دوران مس و سنگ تا عصر آهن است.

خراسانهايده الله88 ـ 1387 خبررسی و شناسايی155
در بررسی نظام مند خراسان، به منظور تهية نقشه باستان شناختی و تحليل الگوهای 
استقراری در دوره های گوناگون، در دو فصل فريمان و نيشابور از ده منطقة خراسان 

بررسی شد.

156
گمانه زنی و تعيين  

حريم
فردوسصاحب يوسفی1388 خ

تپة باستانی چنجه در مجاورت قبرستان غربی شهر فردوس گمانه زنی و مشخص شد كه 
اين محوطه در قرون 4 تا 7 هجری دارای سازه های عام المنفعه بوده است.

بيرجندمحسن دانا1388 خكاوش157
دانشجويان  آموزش  قصد  به  بيرجند  شرق  شمال  كيلومتری   25 در  تپه تخچرآباد 
باستان شناختی دانشگاه آزاد بيرجند كاوش و در ميانة تپه بخشی از يك سازة خشتی 

نمايان شد. اليه های تمدنی اين تپه مربوط به دوران تاريخی است.

درميانصاحب يوسفی1388 خگمانه زنی158
در اين فصل مسجد هندواالن گمانه زنی و مشخص شد كه در ساختار آن تغييراتی ايجاد 

شده است.

1388 خگمانه زنی و اليه نگاری159
علی اكبر 
وحدتی

اسفراين
در اين فصل در درون قلعه بلقيس به منظور اليه نگاری گمانه زنی و مشخص شد كه ارگ 

در دورة ايلخانی بنيان گرفته و در دورة تيموری و صفوی مرمت شده است.

1388 خبررسی و شناسايی160
علی اكبر 
وحدتی

اسفراين
در بررسی دشت اسفراين و صفی آباد 200 اثر تاريخی شناسايی و از دورة مس و سنگ 

تا دورة قاجار تاريخ گذاری  شد.

بخش هايی از شهرستان شيروان بررسی و آثار متعدد شناسايی شد.شيروانميرزايی1388 خبررسی و شناسايی161

علی هژبری1388 خبررسی و شناسايی162
جاجرم و 

گرمه
در بررسی اين دو شهر كه در يك منطقة فرهنگی واقع است آثار و محوطه های باستانی 

زيادی شناسايی شد.

1388 خبررسی و شناسايی163
محمدتقی 

عطايی
مانه و 
سملقان

در يك فصل بررسی مانه و سملقان محوطه های باستانی و ابنيه و آثار تاريخی شناسايی 
شد.

164
گمانه زنی و تعيين  

حريم
1388 خ

علی 
حسن آبادی

در اطراف اشرف تپه قوچان گمانه زنی و براساس داده ها اقدام به تعيين  حريم تپه شد.قوچان

165
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
1388 خ

علی 
حسن آبادی

درگز
شهر تپه  درگز به منظور تعيين  حريم گمانه زنی شد و در اين رهگذر بقايای معماری و 
آثار و اشياء بسيار ارزشمندی به  دست آمد. شواهد حاكی  است كه اين تپه زيستگاهی 

متعلق به دورة تاريخی بوده است.

نيشابورحسن باصفا1388 خكاوش166
در دومين فصل كاری در مجاورت مجتمع های مسکونی شهرک فيروزه گمانه زنی و با 
بررسی داده ها مشخص شد كه اليه های تمدنی متعلق به عصر مفرغ و آهن آشفته شده  

است و نشانه هايی از كوره های سفالگری و ذوب فلز در اين محوطه ديده  شد.

توسمحمود طغرايی1389 خكاوش167
در نخستين فصل كاوش باستان شناختی ارگ تابران توس بقايای معماری مربوط به 

دوران صفويه و ايلخانی مشاهده شد.

168
گمانه زنی و تعيين 

 حريم
صاحب يوسفی1389 خ

طبس 
مسينا

تپه خرگوشی در طبس مسينا، متعلق به دورة اشکانی، با گمانه زنی تعيين  حريم شد.

1389 خگمانه زنی169
محمود 

بختياریـ  
باربارا كاييم

سبزوار
در گمانه زنی های سومين فصل كاری خانة ديو فضاهای معماری جديد و حصاری به 

ضخامت 5/5 متر مشخص شد.
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تصویر1. كتيبه و گچبری های باقی مانده از عمارتي در شادياخ نيشابور، قرن 5 و 6 هجری

تصویر2. پاكسازی و تثبيت يك اسکلت روی سنگ فرش، دروازة 
تصویر3. پيکره ای از سنگ صابون و سنگ سفيد از دوران مفرغ، نيشابورشادياخ، اواخر قرن 7 هجری.
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تصویر4. محوطة باستانی ياريم تپه، دره گز، هزارة ششم پ م  تا دوران اسالمی

تصویر5 . سنگ نگارة الخ مزار، بيرجند
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تصویر6 . بنای سنگی بازه هور، 60 كيلومتری جنوب مشهد، دوران اشکانی و ساسانی

تصویر7. بقايای ارگ و كهندژ توس )تابران قديم(، قرن سوم تا دهم هجری

تصویر8 . مسجد ملك زوزن، قرن هفتم هجری

مرور فعالیت های  باستان شناختی خراسان از آغاز تاكنون



هشتاد سال باستان شناسی ایران
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تصویر9. محراب كشف شده در مجاورت مسجد ملك زوزن، قرن ششم هجری

تصویر10.  يافته های معماری در كاوش باستان شناختی كهندژ نيشابور
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تصویر11 . بازديد رئيس وقت پژوهشکدة باستان شناسی )شادروان آذرنوش( از يافته های شادياخ نيشابور

افسر، كرامت اهلل و سيداحمد موسوی
2535 )1355(  پاسداری از آثار باستانی در عصر پهلوی، تهران، 

انتشارت وزارت فرهنگ و هنر.
اميرلو، عنايت اهلل

»نگاهی به فرهنگ های كهن سنگی ايران«، باستان شناختی و   1365
تاريخ، س1، ش1، 13-30.

بوليت، ريچارد
حسن  ترجمة  نيشابور«،  جمعيتی  و  جغرافيايی  »بازسازی    1378

شکوهيان، آئينة پژوهش، ش3: 202-213.
توحيدی، فايق

1356  گزارش بررسی و شناسايی آثار باستانی استان خراسان )سبزوار(، 
مركز اسناد ميراث  فرهنگي خراسان )منتشرنشده(.

1357  گزارش بررسی و شناسايی آثار باستانی استان خراسان )بجنورد(، 
مركز اسناد ميراث  فرهنگي خراسان )منتشرنشده(.

رهبر، مهدی

گزارش های  درگز«،  بنديان  باستان شناختی  »كاوش های    1376
باستان شناختی )1(: 9-32. 

صمدی، حبيب  اهلل
1330  »هشت ماه تالش در پی آثار عهد حجر ايران«، ماهنامة آموزش 

و پرورش، سال 25، ش6: 70-85.
طغرايی، محمود

1381  »مسجد جامع تابران توس«، تابران، سال دوم، شمارة نهم: 100-
.98

گاراژيان، عمران
1387  فرايند گذار از فرهنگ هاي مس و سنگي به عصر مفرغ در شرق 
 شمالي ايران، پايان نامة رشته باستان شناسي مقطع دكتري، استاد 
دانشکدة  نيکنامي،  دكتر  مشاور:  طاليي،  حسن  دكتر  راهنما: 

ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران.
گدار، آندره

1366  آثار ايران، ج2، ترجمة ابوالحسن سروقد مقدم، مشهد، انتشارات 

منابع

مرور فعالیت های  باستان شناختی خراسان از آغاز تاكنون
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آستان قدس رضوی.
گيرشمن، رمان

1346  هنر ايران در دوران ماد و هخامنشی، ترجمة عيسی بهنام، تهران، 
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چکیده
تحقيقات  و  علمی  پژوهش های  كانون  همواره  درخشان،  تمدن  و  غنی  فرهنگ  با  ايران  سرزمين 
باستان شناختی و فرهنگی و سرزمين كهن خراسان نيز خاستگاه و جايگاه حركت ها و وقايع اساسی 
و همواره داراي نقشی تعيين كننده و سرنوشت ساز برای ايرانيان بوده است. متأسفانه به دليل كمبود 
منابع و مآخذ مستدل تاريخی و باستان شناختی درجنوب خراسان و پژوهش های بسيار مختصر هنوز 
اخير  دهه های  محدود  پژوهش های  دارد.  وجود  اين خطه  باستان شناسي  زمينة  در  بسياري  ابهامات 
اهميت پيشينة فرهنگی- تاريخی جنوب خراسان و قهستان را به باستان شناسان نشان داده و به نظر 
مي رسد آثار فرهنگی كشف شده از زيستگاه ها و بقايای ويرانه ها از اعصار پارينه سنگی تا به امروز به 
صورت غارها و پناهگاه ها، محوطه ها و تپه های باستانی،   سنگ نگاره ها و كتيبه ها و بافت های سنتی و 
تاريخی و مانند آن نقش مهمی در مطالعات گاهنگاری منطقه ای ايفا كند؛ لذا هدف اصلی نگارندة اين 
مقاله روشن كردن تاريخچة مطالعات و پژوهش های ميدانی صورت گرفته از آغاز تا به امروز در منطقة 

قهستان خواهد بود كه به دست فراموشی سپرده شده است.  
كلید واژگان: جنوب خراسان، قهستان، تاريخچة پژوهش ها، آثار تاريخی.

علي زارعي،  محمدرضا سروش

ژپوهش اهي باستان شناختي جنوب خراسان
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موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی
 89830 حدود  وسعت  با  ايران،  شرق  در  جنوبی  خراسان 
كيلومتر، در 34 درجه و 6 دقيقه و 42 ثانية عرض شمالی 
است.  واقع  و 13ثانية طول شرقی  و 12دقيقه  و 52 درجه 
را  كشور  كل  مساحت  از  درصد   5/4 حدود  كه  استان،  اين 
دربرگرفته و از لحاظ وسعت هشتمين استان كشور است، از 
شرق با كشور افغانستان از شمال با استان خراسان رضوی، 
از شمال غربی و غرب با استان يزد، از جنوب غربی با استان 
كرمان و از جنوب با استان سيستان وبلوچستان هم مرز است. 
استان خراسان در سال 1383 به سه استان خراسان  شمالی 
و  مشهد  مركزيت  با  خراسان  رضوی  بجنورد،  مركزيت  با 
خراسان  جنوبی با مركزيت بيرجند تقسيم شد. از مهم ترين 
شهرستان های اين استان بيرجند، قائنات، نهبندان، سربيشه، 
درميان، فردوس، سرايان و بشرويه است )معاونت فرهنگی و 

ارتباطات 1384: 14-15(. 

پیشینة پژوهش های باستان شناختی
پژوهش های باستان شناسی در خراسان از سال 1867م/1284 
به  به دليل گرايش غربيان  اما  آغاز شد؛  اسپيگل  با سفر  خ 
جنوب و جنوب  غرب ايران ادامه نيافت. از 1836م/ 1214خ 
تا 1962م/ 1340خ بيش از هفتاد هيئت پژوهشی خارجی 
در ايران اقدام به حفاری، گمانه زنی و بررسی كرده اند كه از 
يافته  آن ميان فقط يك مورد به جنوب  خراسان اختصاص 

است )لباف خانيکي 16:1378(. 
و  رضايی  جمال   1320 سال  در  نخستين بار  برای    
و  سنگ  نگاره ها  باستان شناختی  بررسي  قصد  به  صادق كيا 
قرائت كتيبه های اشکانی كال جنگال گام هايی برداشتند )بهنيا 
371:1381(. در 1949م/1328ش هيئت دانشگاه پنسلوانيا 
نزديك  لکی اسپور  غار  كون  استانلي  كارلتون  سرپرستی  به 
را گمانه زنی  قائن  دهکدة خونيك در 20 كيلومتری جنوب 
دوران  از  آن  را  به دست آمده  سنگی  ابزارهای  به  توجه  با  و 
پارينه سنگی  ميانی )حدود 30تا 35 هزار سال پيش( دانست 
بيستون  غار  را شکارگرانی همانند شکارگران  آن  و ساكنان 
مديريت  تشکيل  از  قبل  تا   .)Coon 1951( داد  تشخيص 
مهم ترين  برشمرديم  انچه  خراسان  جنوب   ميراث  فرهنگی 

فعاليت های باستان شناختی در حوزة جنوب  خراسان بود.

تأسیس مدیریت میراث فرهنگی خراسان 
جنوبی

قدمت منطقة جنوب خراسان و نقش تاريخ ساز آن در وقايع 
ايران  زمين، باعث شد كه دفتر نگهبانی ميراث  فرهنگی در 
و  امور  تأسيس شود، گستردگی  آن منطقه  در  سال 1368 
تعداد آثار به جای مانده شامل قلعه ها، تپه های باستانی، ابنية 
تاريخی، كاروانسراها و آداب و رسوم متفاوت مردم كه همه از 
ميراث  فرهنگی اين سامان به حساب مي آيد زمينة تأسيس 
ادارة ميراث  فرهنگی بيرجند را در سال 1372 و حجم زياد 
زمينة  در  پژوهش  و  آموزش  مرمت،  حفظ،  براي  الزم  امور 
ميراث  فرهنگی  مديريت  ايجاد  مقدمات  ميراث  فرهنگی 
جنوب  خراسان را در سال 1375 فراهم كرد. با ادغام سازمان 
گردشگری و تقسيم استان، اين مديريت به ادارة  كل ميراث 
 فرهنگی و گردشگری خراسان  جنوبی تبديل شد و مجدداً با 
تلفيق سازمان صنايع  دستی در سال 1385 به سازمان ميراث 
 فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری خراسان  جنوبی تغيير 
نام داد و از سال 1388 تا كنون به صورت ادارة  كل ميراث 

 فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری فعاليت مي كند.
و  منطقه  تاريخی  پيشينة  به  دست يابی  منظور  به    
شناسايی آثار پراكنده در آن، بررسی های باستان شناختی در 
شهرستان بيرجند، قائن، نهبندان و توابع آنها آغاز و بيش از 
400 اثر تاريخی در اين سامان شناسايی شد )بهنيا 1381: 
استان  در  باستان شناختی  حوزة  در  خالصه  به  طور   .)372
ميراث  فرهنگی  مديريت  تأسيس  بدو  از  جنوبی  خراسان  

بيرجند اين فعاليت ها انجام شده است:
بررسی در سطح استان )6 مورد(

حفاری )4 مورد(
گمانه زنی به منظور تعيين  حريم تپه ها و محوطه ها )27 

مورد(
پروژه های باستان شناختی )13 مورد(

گمانه زنی پژوهشی )15 مورد(
پی كاوی و آواربرداری )11 مورد(

ثبت آثار تاريخی )589 مورد(
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ساير اقدامات پژوهشی )3 مورد(
در ادامه برخی ار اين اقدامات را به طور خالصه توضيح 

مي دهيم:
 بررسی ها

تا كنون مناطقي در شهرستان های بيرجند، درميان، سربيشه، 
در  بررسی  با  است  قرار  و  شده  بررسي  سرايان  و  قائنات 
شهرستان نهبندان، فردوس و بشرويه بخش اعظم اطالعات 

مورد نياز نقشة باستان شناسی استان تهيه شود.
شهرستان  تاریخی  آثار  شناسایی  و  بررسی 
سربیشه. به منظور شناسايی همة آثار شهرستان براي تهية 
معاون  اولية  اهداف  از  كه  شد  انجام  باستان شناسی  نقشة 
اثر   68 درمجموع  بود.  بيرجند  شهرستان  وقت  پژوهشی 
تاريخی شامل تپه، محوطه، غار، سنگ نگاره و بنای تاريخی 
شناسايی شد. حاصل اين پروژة تحقيقاتی، اطالعات توصيفی 
)نصرآبادی  آثار است  موقعيت جغرافيايی و عکس هاي همة 

 .)1383

 حفاری 
باستانی  محوطه های  و  تپه ها  از  برخی  در  فصل  چند  طی 
برای  را  زمينه  و  آمد  دست  به  چشمگيري  آثار  استان، 

حفاري های آتي آماده كرد. 
در  اسالم،  اوايل  آثار  از  تپه،  اين  تپه چهار فرسخ. 
است.  واقع  نهبندان  شهرستان  در  نام  همين  به  روستايی 
نخستين فصل كاوش در زمستان 1383 به سرپرستی علی 
حسن آبادی، به اين دليل صورت گرفت كه به دليل اجرای 
داشت.  قرار  تخريب  معرض  در  تپه  اين  روستايی  طرح هاي 
)نصرآبادی  شد  انجام  تپه  حريم  تعيين   قصد  به  گمانه زنی 

.)1383
تپه قلعه كهنةمود. در اين تپه، كه در مركز شهر مود 
در 35 كيلومتری بيرجند قرار دارد، از سال 1386 تا 1388 
دانشگاه  باستان شناسی  رشتة  دانشجويان  آموزشی  حفاری 
بيرجند به مدت 2 فصل، به سرپرستی لباف خانيکی و يك 
آثار  انجام شد.  آباد  زرج  هاشمی  به سرپرستي حسن  فصل 
كشف شده منحصر به آثار زير سطحی شامل بقايای معماری، 
ظروف فلزی و قطعه سفال های دورة ميانة اسالمی است. در 

نيز مشاهده شد  آثار چند قطعه سفال عصر مفرغ  اين  بين 
)لباف خانيکی 1386، 1387(.

شمال  كيلومتری   25 در  تپه  اين  تخچرآباد.  تپه 
شرق بيرجند، به عنوان محوطة كارآموزی دانشجويان رشتة 
در  نخستين بار  برای  بيرجند  آزاد  دانشگاه  باستان شناسی 
داده های  دانا كاوش شد.  به سرپرستی محسن  سال 1388 
فرهنگی نخستين فصل كاوش متعلق به دورة تاريخی است و 
بخشی از يك سازة خشتی مدور در دل تپه نمايان شده كه 

هنوز هويت آن مشخص نيست. )دانا 1388(.
قاين  قديم  اراضی شهر  در  قائن. حفاری  شهر قدیم 
سرپرستی  به   1387 و   1386 سال های  در  فصل  دو  طی 
قاين  جامع  مسجد  بقايای  كشف  به  و  انجام  لباف خانيکی 
در  آن  بقايای  اولية  بخش  كه  شد  منجر  سلجوقی  دورة  از 
بود  شده  كشف   1385 سال  در  تپه شاهزاده حسين  حفاری 

)لباف خانيکی 1386،1387(.

گمانه زنی و تعیین عرصه و حریم تپه ها و 
محوطه های تاریخی 

1. شهرستان بیرجند
خوسف  بخش  توابع  از  گيو  روستای  در  قلعه گیو. 
بودن محل،  تاريخی  به  اعتقاد  بر اساس  بيرجند،  شهرستان 
اسالمی  متأخر  و  ميانی  دوران  از  آثاری  و  حفر  گمانه هايی 

مشهود شد )زعفرانلو 1383(.
روستای  در  قبرستان  اين  آسو.  تاریخی  قبرستان 
آسو از توابع بخش مركزی شهرستان بيرجند در سال 1384 
تعيين حريم شد. شيوة تدفين غير معمول در دورة اسالمی 
در گورهای اين منطقه ديده مي شود و دفن اموات در جهات 

گوناگون صورت گرفته است )زعفرانلو 1384(.
تعیین حریم محدودة طبیعی- تاریخی كال جنگال. 
بخش  روستاهای  از  ريچ  كوه  عميق  دره های  از  كال جنگال 
در  است.  بيرجند  غربی  جنوب   كيلومتری   34 در  خوسف 
قلل نسبتاً مرتفع كوه های اين دره و روی سنگ های صيقلی 
پيکرها و نوشته هايی به زبان پهلوی اشکانی، شامل سه تصوير 
و حدود 10 كتيبه نقش بسته كه مهم ترين آنها تصوير مردی 

پژوهش های باستان شناختی جنوب خراسان
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در جدال با شير به همراه كتيبه ای است كه ترجمة آن چنين 
است: »من اردشير پسر شاپور شهربانم« )بهنيا 1381: 374(.

2. شهرستان قاینات
در  خضری  شهر  كيلومتری  سه  در  تپه كندری. 
تاريخی  و  پيش ازتاريخی  آثار  است.  واقع  قائنات  شهرستان 
نشان مي دهد كه از استقرارگاه های موقت و اقماری بوده كه 
به  طور منقطع از آن بهره برداري مي كرده اند )يوسفی1387(.

تپه قلعه كهنه اسفدن. در سه كيلومتری شمال  غربی 
شهری به همين نام در شهرستان قائنات واقع است. با توجه 
به سفال های به  دست آمده اين محل را متعلق به اواخر قرن 

هشتم تا اوايل قرن دهم هجری دانسته اند )سروش 1386(.

3. شهرستان سربیشه
سربيشه  شهر  جنوب  كيلومتری  پنج  در  تپه كهنك. 
واقع است. بر اساس سفال های به دست آمده از بررسی سطحی 
و گمانه زنی ها، قدمت محوطة كهنك را قرون ميانة اسالمی 
تا دورة تيموری دانسته اند )نصرآبادی  اواخر سلجوقی  يعنی 

.)1385
غار چهل دختران. اين غار باستانی، كه در سال 1374 
كشف شده، در روستای كالته آخوند شهرستان سربيشه قرار 
دارد. با توجه به ابزارهای سنگی به دست آمده از قبيل ساطور 
رگه های سنگ  و  غار  درونی  فضای  تيغة سنگ چخماق،  و 
چخماق به نظر مي رسد كه در دوران كهن سنگی )20000 
تا 60000 سال پيش( پناهگاه و در عين حال كارگاه ساخت 

ابزار از سنگ چخماق بوده است )بهنيا 1381: 383(.

4. شهرستان درمیان
كيلومتری شرق  اين محوطه در 3  محوطة شاه ولی. 
استقرارگاه  سطحی،  سفال های  به  توجه  با  گاويج،  روستای 

سطحی در دورة اشکانی بوده است )زعفرانلو 1382(.
تپه مبارزین. تپة تاريخی مبارزين در محوطه ای وسيع، 
واقع در 500 متری غرب طبس مسينا صرفاً در دورة اشکانی 
)سروش  است  مي شده  استفاده  موقت  استقرار  صورت  به  و 

.)1387

5. شهرستان نهبندان
روی  محوطه  اين  تاریخی كالته شاهپوری.  محوطة 
ناهمواری های طبيعی كوهپايه ای در مزرعه ای به همين نام 
حد فاصل روستاهای قدمگاه و استونند واقع است. سفال های 
سطحی آن عمدتاً متعلق به دورة تاريخی است و در بررسی 
سطحی، قطعه سفالی با كتيبة پهلوی، بقايای معماری سنگی 

و به ندرت خشتی در آن ديده شد )نصرآبادی 1383(.
بيچند،  روستای  حاشية  در  تپه  اين  قلعه بیچند.  تپة 
اقوام تركمن  از تهاجم  برای محافظت  امن  كه زمانی مقری 
اثِر  اين  است.  تپه ای مبدل شده  به  بود  ايجاد شده  ازبك  و 
با  محلی  سفال  از  گونه ای  اسالمی  متأخر  دوران  به  متعلق 
رنگ ها و نقوش همانند با سفال هاي پيش ازتاريخ را در خود 

دارد )يوسفی 1386(.

6. شهرستان فردوس
محوطة سرتخت باغستان. محوطة سرتخت، در 20 
كيلومتری شمال  شرق فردوس در شمال روستای باغستان، 
مکان های  از  يکی  حکم  در  را  آن  كه  دارد  ويژگی هايي 
استقراری دوران پيش ازتاريخ در منطقة خراسان  جنوبی براي 
لحاظ  به  محوطه  اين  مي كند.  مناسب  علمی  دقيق  بررسي 
كشور  از  منطقه  اين  در  ابزارسنگی  كيفيت  و  ميزان، حجم 
بی نظير است و با توجه به يافته های سفالی و سنگی، مي توان 

آن  را به اواخر كالکولتيك مربوط دانست )زعفرانلو 1383(.

7. شهرستان سرایان
محوطة كله كوب. در2 كيلومتری جنوب  غربی آيسك 
حاصل  آثار  به  توجه  با  و  شده  واقع  سرايان  شهرستان  در 
دوران   به  آن  تعلق  قاچاق،  حفاری های  و  هم سطح سازی  از 
پيش ازتاريخ مسلم است. طی دو فصل در سال های 1378 و 
1388 حريم و عرصة آن مشخص شده و آثار و شواهد غنی 
فرهنگی  نشان مي دهد كه احتماالً از مراكز فرهنگی دوران 
پيش ازتاريخ در شرق كشور بوده است. گسترة زمانی تعيين 
احتماالً  و  آهن  كالکولتيك،  دوران  محوطه  اين  برای  شده 

دوران تاريخی است )يوسفی 1388(.
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8. شهرستان بشرویه
يك  در  كرند  باستانی  محوطة  تاریخی ُكُرند.  محوطة 
كيلومتری شمال روستای كرند و 42 كيلومتری غرب شهر 
باستان شناختی  يافته های  به  توجه  با  دارد.  قرار  بشرويه 
بوده  فعال  بسيار  تاريخی  دورة  در  محل  اين  گفت  می توان 
اين  دارد.  خود  در  را  پارت  دورة  از  فرهنگی  نشانه های  و 
وابسته  استقرار  كه  است  اشکاني  گورستاني  صرفاً  محوطه 
با توجه به پراكندگی سفال در  به آن شناسايی نشده، ولی 
مردمان  زيستگاه  كه  دارد  احتمال  روستا  جنوبی  قسمت  های 
يا در  فعلی  زير خانه های روستای  اين گورستان  مدفون در 

جنوب آن بوده باشد )فرجامی 1387(.

د. پژوهش های باستان شناختی 
)طرح های بررسی و شناسایی(

1. بررسی سنگ نگارة الخ مزار/ 1371
شهرستان  سنگ نبشته های  و  سنگ نگاره ها  بررسی   .2

بيرجند/ 1380 
3. بررسی و شناسايی آثار تاريخی شهرستان بيرجند/ 

1381
4. بررسی و شناسايی آثار تاريخی شهرستان درميان/ 

1382
ابراهيم  آرامگاه  ديوارنگاره های  بازخوانی  و  بررسی   .5

رضا )ع( درميان/ 1382
6. بررسی و شناسايی تعدادی از قنوات خوسف بيرجند/ 

 1383
7. بررسی و شناسايی و آثار تاريخی شهرستان سرايان/ 

1383
8. بررسی و شناسايی شهرستان قائنات/ 1383

9. بررسی و شناسايی آثار تاريخی شهرستان سربيشه/ 
1385

10. بررسی، شناسايی و معرفی قالع اسماعيلی جنوب 
خراسان/ 1385

11. بررسی حوزة آبگير سدهای استان/ 1388
كال جنگال/  حريم  تعيين  و  شناسايی  و  بررسی   .12

1389

با توجه به اهميت تاريخی سنگ نگارة الخ مزار اين اثر 
ارزشمند را به طور مختصر شرح مي دهيم:

سنگ نگارة الخ مزار. در 28 كيلومتری جنوب  شرقی 
اثری  روستای كوچ  بر سطح صخره ای سنگی در  و  بيرجند 
منحصربه فرد وجود دارد كه به الخ مزار معروف است. بر سطح 
انسانی،  گروه  پنج  در  سنگ نگاره   300 از  بيش  صخره  اين 
آن  از  كه  شد،  شناسايي  كتيبه  و  عالمت  گياهی،  حيوانی، 
ميان حدود 81 مورد كتيبة پهلوی اشکانی و ساسانی است. 
اولية  قرون  از  عربی  و  فارسی  كتيبة  شماری  آن  بر  عالوه 
اسالم تا عصر حاضر مشاهده شد كه دليل بر بينش اعتقادی 
تبرک  و  تيمن  حکم  در  نيز  و  دوره  آن  مردمان  مذهبی  و 
روية  بر  نقش ها  كه كهن ترين  به  نظر می رسد  است. چنين 
الخ مزار نقوش انسانی است كه به لحاظ شيوة نقاشی احتماالً 
در دوران ميان سنگی ترسيم شده  و برخی ديگر از نقوش به 
گونه های همانند دوران پيش ازتاريخ شباهت دارد )خانيکی 

.)22-24 :1378

هـ . گمانه زنی پژوهشی
1. قلعه بيرجند/ 1376-1377

2. مسجد جامع خوسف/ 1380
3- گمانه زنی پژوهشی گورستان تاريخی بجد/ 1381

4. باغ و عمارت اكبريه/ 1384
5. باغ و عمارت رحيم آباد/ 1384

6. مسجد جامع افين/ 1384
7. مسجد جامع هندواالن درميان/  1385-1387

8. شهر قديم قائن/ 1385-1386
9. مسجد جامع سرايان/ 1385

10. مدرسة شوكتية بيرجند/ 1385
11. مسجد جامع چهاردرخت بيرجند/ 1385

12. ارگ حاجی آباد بيرجند/ 1386
13. قبرستان هندواالن درميان/ 1387

پی كاوی و آواربرداری
 ،1382،1383 قلعه نهبندان/  آواربرداری  و  پی كاوی 

1387 ،1385
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پی كاوی و آواربرداری قلعه فورگ درميان/ 1382،1383، 
1384

آواربرداری تپه شاهزاده حسين قائن/ 1385
آواربرداری قلعه كوه قائن/ 1385،1386

آواربرداری قلعه كهنة سربيشه/ 1386

ثبت آثار تاریخی
تاكنون 589 اثر تاريخی و طبيعی در سطح استان خراسان 
شامل  رسيده،  ثبت  به  كشور  ملی  آثار  فهرست  در  جنوبی 
تپه، محوطه، غار تاريخی، قلعه، مسجد، حسينيه، آرامگاه و 
آسباد،  آسياب،  انبار،  حوض  و  آب انبار  تاريخی،  خانة  مزار، 
رباط،  و  كاربات  كاروانسرا،  حمام،  بند،  و  سد  تاريخی،  باغ 
آب بر،  پل  يخدان،  قنات،  تاريخی،  گورستان  سنگ نگاره، 
نقب و بافت  های تاريخی. عالوه بر اين در زمينة ثبت ميراث 
اقداماتی صورت گرفته  نيز  مانند درختان كهن سال  طبيعی 

است.

پایان سخن
جغرافی دانان  و  مورخان  تعبير  به  يا  خراسان  سرزمين 
»بزرگ ملك خراسان« مهد شکوفايی فرهنگ ها و تمدن های 

درخشانی در طول تاريخ بوده و از قديم  ترين ايام در جلگه های 
حاصلخيز و پربركت آن، اقوام پيش ازتاريخ سکونت گزيده و 
در دوران تاريخی و اسالمی نقش مهمی در ارتباط فرهنگ ها 
و تمدن های شرق و غرب بر عهده داشته و آثار ارزشمند و 
منحصربه فردی از اين دوران بر پهنة خراسان باقی گذاشته اند. 
اين  تجزية  و  جغرافيايی  و  سياسی  اخير  تقسيمات  هرچند 
استان پهناور به سه استان كوچك تر را نمی توان مبنای دقيق 
و  فرهنگ ها  بين  ارتباط  و  قلمداد  فرهنگی  مرزهای  تعيين 
تمدن ها را در ادوار زندگی بشر به مرزهای سياسی محدود 
كرد، اين واقعيت و توجه به بررسی ها و كاوش های يکي  دو 
دهة اخير در جنوب خراسان نشان مي دهد كه فعاليت هاي 
باستان شناختی آتي بسياری از ابهامات را در مورد خراسان 
بزرگ به  طور اعم و جنوب خراسان طی ادوار گوناگون روشن 
تاريخی  اهميت  گويای  فرهنگی  مدارک  و  آثار  شد.  خواهد 
و  فرهنگ ها  تسلسل  و  خراسان  جنوب   باستان شناختی  و 
استقرارهای انسانی در آن حيطه تا به امروز است، لذا گرچه 
همانند  گاهنگاري،  جدولي  نمي توان  محدود  مطالعات  با 
مناطق غرب و جنوب  غرب ايران، براي اين خطه تعيين كرد، 
برداشتن اين گام مهم با بررسی های بيشتر در آينده ضروري 

است.

تصویر 1. بيرجند، باغ و عمارت اكبريه )برگرفته از آرشيو ادارة كل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی(
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شکل 1. نقشة خراسان جنوبی به تفکيك شهرستان و پراكندگي آثار سطح استان )برگرفته از آرشيو ادارة كل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی(
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تصویر2. درميان، چشم انداز قلعه فورگ )برگرفته از آرشيو ادارة كل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی(

تصویر 3. مود، تپه قلعه كهنه مود )عکس از زارعی(

تصویر 4. مود، تپه قلعه كهنه مود، خم های رنگرزی مکشوفه )عکس از زارعی(
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تصویر 5. قاين، تپه شاهزاده حسين، بقايای مکشوفه )برگرفته از آرشيو ادارة كل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی(

تصویر 7. قاين، مسجد جامع قاين )برگرفته از آرشيو ادارة كل ميراث 
فرهنگی خراسان جنوبی(

تصویر 6. بشرويه، قلعه دختر بشرويه )عکس از زارعی(

تصویر 8. خوسف، سنگ نگاره كال جنگال، جدال مرد با شير )برگرفته از 
آرشيو ادارة كل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی(

پژوهش های باستان شناختی جنوب خراسان



هشتاد سال باستان شناسی ایران

168

تصویر 9. سرايان، كله كوب، سفال های كشف شده )برگرفته از آرشيو ادارة كل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی(

تصویر10. سرايان، كله كوب، ابزارهای سنگی و زيورآالت فلزی كشف شده )برگرفته از آرشيو ادارة كل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی(
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چکیده
شهرستان محالت، با مساحتی بالغ بر 2600 كيلومتر مربع در قسمت كوهستانی شرق استان مركزی، به 
 علت دارا  بودن شرايط مساعد محيطی و فراوانی منابع آبی، از زمان های كهن مورد توجه جوامع بشری 
قرار گرفته و استقرارهای متنوعی در آن به وجود آمده است. آثار باقی مانده از اين استقرارها، كه به 
صورت تپه، غار، گورستان، آثار معماری و بناهايی ديده می شود، از دير باز توجه سياحان و جهانگردان 
ايرانی و اروپايی و حتی مقامات درباری را به خود جلب كرده و بارها از اين آثار در سفرنامه ها توصيفی 
مختصر آمده است. فعاليت های علمی باستان شناختی در اين شهرستان از سال 1335 خورشيدی به 
همت علی حاكمی با حفاری در معبد خورهه آغاز شد. اين فعاليت ها با حفاری های خورهه در چهار 
فصل ديگر و يك فصل حفاری در محوطة ساسانی آتشکدة آتشکوهه ادامه يافت. از ديگر فعاليت های 
از آن به همت خسرو پوربخشنده  به بررسی قسمت هايی  اين شهرستان می توان  باستان شناختی در 
اشاره كرد كه به شناسايی حدود 60 محوطة باستانی منجر شد. آخرين فعاليت علمی باستان شناختی، 
برنامة بررسی باستان شناختی شهرستان محالت، در سال 1388خ به همت نگارندگان صورت گرفت. 
در اين بررسی كه به صورت پيمايشی و شبکه بندی بر مبنای درجه های مداری و نصف النهاری صورت 

گرفت، 128 مکان باستانی از هزارة  پنجم پيش ازميالد تا دوران قاجار شناسايی شد.
در اين مقاله تاريخچه، اهداف و نتايج حاصل از فعاليت های باستان شناختی شهرستان محالت 

بررسی و جايگاه آن در باستان شناختی منطقه تحليل شده است.
واژگان كلیدی: محالت، تاريخچة بررسی ها، محوطة باستانی، خورهه، بررسی باستان شناختی.

جواد عالیي مقدم، سیده لیال بني جمالي

فعالیت اهي   باستان شناختي   شهرستان   محالت
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مقدمه 
با وسعتی قريب به 2600 كيلومتر مربع  شهرستان محالت 
و  آن شهر محالت  و مركز  استان مركزی  از شهرستان های 
شرقی  °50 طول   ،46′ تا   50′  ،10 آن  جغرافيايی  موقعيت 
و 38 ، ′33 تا ′10 °34 عرض شمالی است. اين شهرستان 
از شمال شرقی به شهرستان دليجان، از غرب به شهرستان 
)شهرستان  اصفهان  استان  به  جنوب  از  و  خمين  و  اراک 

گلپايگان( محدود است )شهرياري 1385: 54-60(.
زاگرس  كوه های  شرقی  دامنة  در  محالت  شهرستان   
واقع شده و در غرب اين شهرستان كوه های نسبتاً بلندی قرار 
دارد كه نحوة استقرار آن ها دايرة بزرگی درست كرده است 
كه به دشت يکه چاه معروف است. درمجموع نواحی جنوبی و 
شمال شرقی اين شهرستان به صورت دشت و نواحی مركزی 
و غربی آن كوهستانی و ارتفاع بلندترين قلة آن 2713 متر 
قسمت  مركز  در  چشمه،  گل  و  چاه  يکه  منطقة  در  است. 
جنوبی، نيز ناحية همواری با خاک مناسب و آب فراوان وجود 
محيطی  مناسب  بسيار  شرايط   .)14  :1375 )موحدی  دارد 
مهم ترين  شهرستان  اين  در  آب وهوايی  و  زيستنی  تنوع  و 
است.  بوده  گوناگون  ادوار  در  استقرارها  به وجودآمدن  عامِل 
از يك سو كوه ها و دره های ميان آنها پناهگاه مناسبی برای 
انسان های دوران پيش ازتاريخ بوده و از سوی ديگر دامنه ها و 
دشت غنی و پرآب آن همواره توجه حکومت ها را در دوران 
عوامل  اين  است.  كرده  جلب  خود  به  اسالمی  و  تاريخی 

كه  شده  منطقه  در  گوناگونی  استقرارهاي  پيدايش  موجب 
به  را  و خارجی  داخلی  باستان شناختی  علمی  مجامع  توجه 

اين منطقه جلب كرده است.

شهرستان محالت از منظر محققان و 
نویسندگان

اولين منبع مکتوب در مورد آثار باستانی محالت كتاب تاريخ 
قم به تاريخ 378 ه ق است كه در آن نويسنده اطالعاتی را در 
مورد خورهه بيان می كند. وی می گويد كه خورهه را خور بن 
اروند ساخته است )قمی 1361: 67( و در جايی ديگر بيان 
می كند كه »اين ديه ]خورهه[ با ميل آن اسکندر بنا نهاده 
است و بدين ديه چهار ستونی است از سنگ مدور و متساوی 
كه در آن هيچ نتوی و فرجه و نقصانی و زيادتی نيست. گوئيا 
آن ستون ها تراشيده اند و يك سنگ است و گويند كه بر سر 
اين ستون ها قبه بوده است از سنگ و اليوم بيفتاده است« 

)قمي 1361: 69(.
بسيار  خورهه  به ويژه  محالت  به  كه  ايرانيانی  ديگر  از 
توجه كرده اند، می توان به ناصرالدين شاه )1313-1264ه ق( 
اشاره كرد. وی در دو دوره به بازديد و حفاری خورهه اقدام 
كرد، كه جز چند عکس و چند صفحه خاطره در سفرنامه، 
قاجار 1362:  )ناصرالدين شاه  نيست  بر جای  آن  از  مکتوبی 

42( )تصوير 1(.
به ويژه  از محالت  ايرانيان، مستشرقان زيادی  بر  عالوه 

تصویر1. تصوير خورهه در زمان ناصرالدين شاه قاجار )رهبر 1382(
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مخصوص  پزشك  فوريه  كرده اند:  ديدن  خورهه  بخش 
ناصرالدين شاه قاجار در سفرنامة خود به نام سه سال در دربار 
بخش های  و  خورهه  مناطق  از  خود  بازديد  مورد  در  ايران 
و  شيندلر  هوتوم   .)1362 )فوريه  می نويسد  آن  پيرامونی 
و  نوشته  محالت  خورهه  از  خود  آثار  در  نيز  زاره  فردريش 
عکس هايی به چاپ رسانده اند )رهبر 1382الف: 41(. استاک 
)stack( نيز در سال 1881م از اين مکان بازديد و هر چند 
مختصر آن را توصيف كرد )Schippmann 1971: 424( آندره 
گدار نيز از جمله كسانی است كه از اين منطقه بازديد و در 
آتشکوهه  آتشکدة  به  مفصل  نسبتاً  به طور  ايران  آثار  كتاب 
ساسانی  دورران  مهم  آتشکده های  از  يکی  را  آن  و  اشاره 
و   )44-37  :1 ج   1371 ديگران  و  )گدار  می نمايد  معرفی 
در كتاب هنر ايران نيز از خورهه  در شهر محالت ياد كرده 
و آن را متعلق به دوران سلوكی دانسته است )گدار 1377: 

.)205-206
بازديد  از  پس  هرتسفلد،  ارنست  معروف  محقق   
تحقيقات  خورهه  باستانی  محوطة  مورد  در  محالت،  از 
ديگر  از  خورهه  مورد  در  وی  تحقيقات  داد.  انجام  زيادی 
بازديدكنندگان خارجی جامع تر است و وی در كتاب ايران در 
شرق باستان به شرح و توصيف كامل معبد)؟( خورهة محالت 
پرداخته و تصاوير، طرح و نقشه هايی نسبتا علمی از اين مکان 

آورده است )هرتسفلد 1381: 291-289( )شکل2(.
 از ديگر كسانی كه از محالت بازديد كرده و در مورد 

آثار آن مطالبی نگاشته اند، لوئی واندنبرگ است كه در كتاب 
ايران باستان به توصيف و شرح دو مکان خورهه و آتشکده 

آتشکوهه می پردازد )واندنبرگ 1345: 124(.
 رومن گيرشمن نيز در بازديد از منطقه، بنای خورهه 
را معبدی با طرح يونانی معرفی كرد كه ستون های آن از حد 
تناسب كالسيك بين ارتفاع و قطر تجاوز می كند و اين داللت 

بر سليقة ايرانی دارد )گيرشمن 1370: 24(. 
 عالوه بر اين موارد چند تن از شرق شناسان خارجی با 
توجه به نوشته های ديگر محققان، نظرياتی در مورد خورهة 
از آن ميان  آتشکوهه مطرح كرده اند كه  آتشکدة  و  محالت 
ايدت  هرينگ،  ارنی  برنارد،  پل  روالند،  شيپمن،  به  می توان 
مالکوم  دياكونوف،  دراستن،  فن  گدار،  آندره  گال،  فن  پرادا، 
كالج، مری بويس و فرانتز گرنر اشاره كرد )رهبر 1382الف: 

.)131-132

فعالیت های باستان شناختی در محالت 
فعاليت های ميدانی باستان شناختی را در شهرستان محالت، 
كه البته به كمتر از 10 مورد محدود  است، می توان براساس 
بررسی   و  باستانی  محوطه های  حفاری  دستة  دو  به  ماهيت 

باستان شناختی به شرح زير تقسيم كرد:
الف: حفاری های باستان شناختی در شهرستان محالت

با  خورهه  در  كاوش  نخستين  كرديم،  اشاره  كه  طور  همان  
هدف يافتن آثار باستانی در سال 1859م برابر با 1238خ  به 

شکل2. پالن، نما و نقشة توپوگرافی خورهه )هرتسفلد 1381(. 
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دستور ناصرالدين شاه قاجار انجام گرفت كه نوشته ای از آن 
موجود نيست و صرفاً دو عکس با نوشته ای كوتاه يادآور آن 
است )تصوير 1(. هر چند به دليل كشف نشدن آثار مهمی، 
حفاری شاهانه متوقف شد )محمدی فر 1387: 111(، خاطرة 
را  قاجار  بعد شاه  يعنی 32 سال  كار در سال 1270خ  اين 
به تجديد كاوش ها تحريك كرد. در اين حفاری دكتر فوريه 
)اعتمادالسلطنه  می كردند  را همراهی  شاه  اعتمادالسلطنه  و 
فصل  شش  غيراصولی،  كاوش  اين  از  غير   .)922  :1345
 1335 سال های  بين  محالت،  شهرستان  در  علمی  كاوش 
محوطة  به  مربوط  آن  فصل  پنج  كه  انجام شد  تا 1382خ، 
خورهه و يك فصل آن مربوط به حفاری در محوطة آتشکدة 

آتشکوهه است.
 اولين حفاری علمی باستان شناختی در سال 1335خ 
صورت  گدار  آندره  نظر  زير  و  حاكمی  علی  سرپرستی  به 
سال  پنج  و  سی  مدت  به  كاوش  اين  از   متاًسفانه  گرفت. 
1370خ  سال  در  اينکه  تا  نبود  دست  در  گزارشی  هيچ 
اين  )Hakemi 1990: 11-4(. در  گزارشی جامع منتشر شد 
گزارش حاكمی وسعت بخش كاوش شده را 1750 متر مربع 
ب(  ستوندار  اصلی  بنای  الف(  قسمت  سه  به  را  آن  و  بيان 
راهروی  و  تاالر  اتاق،  پ(  و  شمالی  حياط  و  راهرو  اتاق ها، 
حفاری  اين  در  كاوشگر   .)3 )شکل  می كند  تقسيم  غربی 
عالوه بر مشخص كردن بقايای معماری ستون دار، آثاری از 
جمله خمره های بزرگ، سفالينه های بدون لعاب با تزيينات 
و  زن  يك  قبر  لعابدار،  يك ظرف  بز،  سر  به شکل  برجسته 
اين  بررسی  به  توجه  با  وی  يافت.  عقيق  جنس  از  مهری 
سلوكی  دوران  به  مربوط  را  محوطه  معماری  بقايای  و  آثار 
 دانست كه استفاده از آن تا دورة پارت نيز تداوم يافته است 

.)Hakemi 1990: 11-41(

در  كاوش  ادامه  محالت،  در  علمی  حفاری  دومين   
محوطة خورهه به سرپرستي مهدی رهبر در سال 1355خ 
ضيائی  حسن  همراه  به  رهبر  مهدی  فصل  اين  در  است. 
نقشه بردار و الدوپتر مهندس معمار، به منظور فراهم آوردن 
زمينة مساعد برای بررسی محل و احياناً كاوش در فضاهای 
محدودی كه احتماالً هنوز دست نخورده مانده بود، مسافرتی 
به محل كرد كه حدود بيست روز به طول انجاميد. در اين 

فصل هدف بيشتر پاک سازی محوطة حفاری شده، شناخت 
و  باستانی  محوطة  اين  اطراف  بررسی  معماری،  عوامل 
برنامه ريزی برای كاوش در سال بعد بود. عالوه بر اين اهداف 
در اين فصل بازگرداندن بخشی از قطعات ستون ها  به محل 
شمال  فضای  به  مربوط  ديوارهای  پای  خاک برداری  اصلی، 
ايوان، بيرون كشيدن آثار حفاری های سال 1335 و بازسازی 
و مرمت بخش كوچکی شامل اتاق ها و راهروهای پشت ايوان 

ستون دار انجام شد )رهبر 1382الف: 48(. 
 سومين فصل كاوش در محوطة خورهة محالت بعد از 
بيست سال وقفه، در سال 1375خ به دست مهدی رهبر انجام 
شد. البته شايان ذكر است كه مقدمات فصل سوم كاوش در 
سال 1374خ فراهم شده بود ليکن به دليل نامناسب بودن 
زمان، اين كاوش در سال بعد انجام شد. اين عمليات همراه 
با عمليات مرمتی و حفاظتی پنجاه و پنج روز طول كشيد 

)رهبر 1375: 31(، كه در آن اهداف زير نيز پيگيری شد:
-E7 ترانشه های  در  ديوارها  كردن  مشخص  الف( 

C7-D7، جمع آوری علف های هرز و فراهم آوردن امکانات 
معماری  اجزای  همة  جمع آوری  همه  از  مهم تر  و  مرمتی 

سنگی پراكنده چه در محل معماری چه در داخل روستا.
ترانشة  و شش   F8 تا   C8 ترانشه های  در  كاوش  ب( 
ديگر، كه متأسفانه فقط كاوش در سه ترانشة جلو ايوان اصلی 

)C8-D8-E8( امکان پذير شد )رهبر 1375: 133(. 
 در اين فصل از حفاری عالوه بر يافته های معماری جديد 
اما متنوعی  بقايای طاق و قبور اسالمی، اشياء كم  از جمله 
و  حلقه  سنگی،  ظروف  و  تيغه  ساب،  سنگ  شيشه،  شامل 
سفالينه های  و  ديوار  رنگ  گلی،  گلوله های  فلزی،  ميله های 
بدون لعاب و لعاب دار به دست آمد )رهبر 1375: 53-54(. 
سفال های  بررسی  اساس  بر  و  به دست آمده  آثار  به  توجه  با 
به  بکر  خاک  از سطح  كه  كلنيکی  نوع  به خصوص  خورهه 
 دست آمده تاحدی تاريخ اين بنا مشخص شد، به اين صورت 
كه حفار با توجه به سفال های نوع كلينکی كه در دوره ای بين 
150پ م تا 250م رواج داشته اند نبود آثاري  از جمله سفال 
مربوط به دورة سلوكی در اين محوطه، تاريخی بين قرن اول 
ق م تا قرن اول م را برای بنای خورهه در نظر گرفت كه تا 
اواخر دورة اشکانی را شامل می شود. ظاهراً اين بنا با پيروزی 



175

ساسانيان تخريب و بعد از مدتی )در اواسط دورة ساسانی( 
برای  مهم  چندان  نه  بناهايی  اشکانی  دورة  خرابه های  روی 
سکونت ساخته می شود. اين مکان آخرين بار نيز به صورت 
گورستان اسالمی استفاده شده و استفاده از آن تا قرن هشتم 

ه ق ادامه يافته است )تصوير2(.
حفار در اين فصل به طور كلی دوره های خورهه را  به 

شرح زير بيان می دارد:
1. دورة پيش ازتاريخ )هزارة چهارم تا هزارة اول ق م(

2. دورة اشکانی )150ق م تا245م(
3. دورة ساسانی )اواسط دورة ساسانی(

استفاده  ه ق   8 قرن  تا  كه  اسالمی  دورة  قبرستان    .4
شده است.

 از سوی ديگر در اين دورة كاوش اين مسئله مطرح شد 
كه بنای خورهه تا اوايل دورة ساسانی به صورت كوشك يا 
منزل ييالقی امير متنفذ محلی اشکانی كه احتماالً صاحب 
پيروزی  با  احتماالً  و  شده  بوده،  خورهه  دشت  زمين های 
است.  متواری شده  يا  كشته  كوشك  اين  ساسانيان صاحب 

ظاهراً اين محوطه تا مدت ها به همين حال به صورت ويرانه 
را  آن  از  اواسط دورة ساسانيان بخش هايی  در  تا  بوده  باقی 
خرابه های  روی  ساخت وسازهايی  با  صنعتگران  و  كشاورزان 
دورة اشکانی مورد استفاده قرار داده اند و درنهايت با ظهور 
به صورت  بعدها  و  ويرانی شده  اين مکان دستخوش  اسالم 
گورستانی تا قرن هشتم ه ق داير بوده است )رهبر 1375: 

.)76-78
فصل چهارم حفاری در خورهة محالت در سال 1379 
شصت روز با اهداف معرفی بنای خورهه با توجه به حفريات 
صورت گرفته، بازبينی و تطبيق نقشة علی حاكمی و تعيين 
بخش های  در  كاوش  آن،  موافقت های  و  مغايرت ها  ميزان 
جديد، بازسازی و مرمت قسمت های بازبينی شده و درنهايت 
بنا به همت مهدی رهبر صورت گرفت  تاريخ قطعی  تعيين 

)رهبر 1379: 1-2(.
به روز  و  كامل  نقشه ای  طراحی  با  حفار  فصل  اين  در 
)شکل4(،  داشت  كامل  تطابق  حفريات  نتايج  آخرين  با  كه 
و  اندرونی  از  متشکل  دوبخشی  اربابی  خانة  را  بنای خورهه 

)hakemi 1990( 1335 شکل3. پالن و نقشة خورهه تهيه شده در سال

فعالیت های باستان شناختی شهرستان محالت
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قسمت ساختمانی دو اتاقه با انبار، آشپزخانه و راهرو معرفی 
كرد. از سوی ديگر در اين فصل تفاوت های موجود در نقشه 
علی حاكمی از جمله نپرداختن به پله های راهرو، اشتباه در 
انواع جديد تزئينات بنا  اتاق 124 و همچنين  محل ورودی 

شناسايی و ثبت شد )رهبر 1379الف: 19-20(. 
 در همين سال و همزمان با حفاری در خورهة محالت، 
اولين فصل كاوش در محوطة آتشکدة آتشکوهه واقع در شهر 
و  پنجاه  مدت  به  رهبر  مهدی  سرپرستی  به  محالت  نيمور 
شش روز و با هدف های كلی شناخت نقشة كامل اين محوطه 
باستانی، تاريخ گذاری و اقدامات مرمتی جزئی و اضطراری و 

حفاظتی صورت گرفت )رهبر 1379ب: 1-2(. 
 در پايان حفاری عالوه بر تهية نقشه و پالن آتشکدة 
آتشکوهه )تصوير 3( و مرمت های جزئی در آن، مشخص شد 
كه اين بنا در دوران ساسانی ساخته و استفاده و به داليل 
نامعلوم متروک و رها شده است. احتماالً اين متروک شدن به 
 صورت اختياری و با انتقال اشياء درون مکان صورت گرفته، 
چرا كه آثار يافت شده در حفاری اندک و فقط شامل قطعات 
اشياء  گچبری،  قطعه  چند  لعاب دار،  و  لعاب  بدون  سفالينة 
فلزی نامعلوم و يك انگشتر است. همچنين حفار نظر داده كه 
ايلخانی به صورت بسيار  اين محل در دوره های سلجوقی و 
محدود و به احتمال به صورت حاشيه نشينی استفاده شده و 
سفالينه های لعابدار سطح و اليه های بااليی محوطه مؤيد اين 

نظر است )رهبر1379ب: 45- 42(.
شهرستان  در  باستان شناختی  حفاری  فعاليت  آخرين 
محالت مربوط به پنجمين فصل حفاری در خورهه در سال 
ذكر  شايان  البته  است.  رهبر  مهدی  سرپرستی  به  1382خ 
است كه برنامة حفاری در خورهه در سال 1381 به تصويب 
رسيد، ولی به دليل نبود اعتبار مالی به سال 1382 موكول 
و  يافت  ادامه  در محوطة خورهه  كاوش  فصل،  اين  در  شد. 
يافته های  جمله  از  شد.  كامل  قبل  دوره های  حفاری  نتايج 
و  گچبری  تزئينات  بقايای  به  می توان  دوره  اين  در  جديد 
همچنين سکه ای مسی اشکانی با عالمت اختصاری ضرابخانة 
همدان اشاره كرد كه تاريخ گذاری اين محوطة بسيار ارزشمند 
بنای  از سوی ديگر مشخص شد كه پالن  تأييد می كند.  را 
تا  باريك و طوالنی دور  خورهه اشکانی و وجود داالن های 
دور فضاها و اطاق ها، مبين اين موضوع است )رهبر1379ب: 

 .)44 -56
ب. بررسی های باستان شناختی شهرستان محالت

به طور كلی  باستان شناختی شهرستان محالت  بررسی های 
بر اساس سه طرح كاماًل مجزا صورت گرفت كه اجرای اولين 
آنها را مهدی رهبر همزمان با حفاری در محوطة خورهه بر 
از شهرستان  اندک  بررسی كه فضايی  اين  عهده داشت. در 
محالت را شامل شد، چندين محوطة باستانی پيش ازتاريخ، 
تاريخی و اسالمی در اطراف محوطة خورهه شناسايی و شرح 

تصویر2. محوطة خورهه بعد از آخرين فصل حفريات
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به  صورت  باستان شناختی خورهه  آنها در كتاب كاوش های 
مختصر چاپ شد )رهبر 1382: 38- 15(. 

شهرستان  شناسايی  و  بررسی  رسمی  عمليات  اولين   
محالت بر اساس برنامة مصوب معاون پژوهشی سازمان ميراث 
 فرهنگی كشور به استناد حکم 591|16|13 مورخ 11|7|74 
 74|7|15 تاريخ  از  تهران  استان  فرهنگی  ميراث   مديريت 
انجام  پوربخشنده  خسرو  سرپرستی  به  روز  سی  مدت  به 
و  پراكنده  آثار  معرفی  و  شناسايی  بررسی  اين  از  هدف  شد. 
آن  تابع  و بخش های  باستانی شهرستان محالت  محوطه های 
بود )پوربخشنده 1374الف(. در اين بررسی بيش از شصت اثر 
باستانی، شامل  قلعه، مسجد، امامزاده، گورستان، تپه، حمام، 
ميل و برج، آتشکده، يخچال، غار و بند، شناسايی و قدمت اين 
آثار از پيش ازتاريخ تا دوران اسالمی پيشنهاد شد )پوربخشنده 

 .)10-132 :1374
را  محالت  شهرستان  گسترة  تمام  تقريباً  بررسی  اين   

و  امکانات  كمبود  دليل  به  سو  يك  از  ليکن  می شد،  شامل 
آثار  همة  شناسايی  به  موفق  طرح  مجريان  زمانی  محدوديت 
شهرستان نشدند و از سوی ديگر به دليل ثبت نشدن مختصات 
جغرافيايی آثار شناسايی شده و در مواردی توصيف بسيار كم، 
اين گزارش كارايی الزم را نداشت. هر چند اين بررسی نسبت 
به بسياری از فعاليت های هم زمان دقيق تر و علمی تر بوده است. 
شهرستان  در  باستان شناختی  علمی  فعاليت  آخرين   
در  شهرستان  اين  باستان شناختی  بررسی  به  مربوط  محالت 
اطلس  تهية  جامع  طرح  ادامة  در  و  1388خ  سال  تابستان 
باستان شناختی كل كشور انجام گرفت. اهداف كلی اين بررسی، 
كه سرپرستی آن با نگارندگان اين مقاله بوده و شناسايی آثار 
و محوطه های باستانی شهرستان محالت، تعيين تاريخ نسبی 
تهية  باستان شناختی،  شواهد  مبنای  بر  محوطه ها  از  يك  هر 
نقشة آثار باستانی شهرستان، آماده سازی اطالعات الزم برای 
شناسايی  محوطه های  حفاظتی  و  پژوهشی  برنامه ريزی های 
به  بررسی  اين  بيان شد.  استقرارها در منطقه  بررسی  شده و 
روش تقسيم بندی منطقة 2600 كيلومتری شهرستان محالت 
بر اساس خطوط مداری و نصف النهاری و بر مبنای نقشه های 
به 9  ابتدا شهرستان  اين روش  در  1/25000 صورت گرفت. 
درجه های  به  توجه  با  حوزه  هر  و  تقسيم  جغرافيايی  حوزة 
جغرافيايی به واحدهای كوچك تر تقسيم و درنهايت هر واحد 
محوطه  هر  شناسايی  از  بعد  شد.  پيمايش  دقيق  صورت  به 
سفالينه های سطحی با توجه به تقسيم بندی محوطه به چند 
محوطه  نسبی  گاهنگاری  در  آنها  از  تا  شد  بخش جمع آوری 
استفاده شود )تصوير4(. از اين حوزه ها صد و بيست و هشت 
محوطه شناسايی شد )نمودار 1-2 و شکل 5( كه آثار آنها تنوع 
بسيار دارد و شامل 47 قلعه، 2 عمارت، 1 شکارگاه، 2 مسجد، 
13 امامزاده، 2 آب انبار، 2 بند و سد، 11 گورستان، 2 حمام، 
1 كاروانسرا، 25 تپه، 1 آتشکده، 6 ميل و برج، 3 آسياب، 1 
 1 ، غار، 1 حسينيه  نگاره صخره ای، 1 معدن، 3  يخچال، 1 
كوره و 2 زيارتگاه است )تصاوير 5 تا 8(. با توجه به مقايسة 
گونه شناختی سفالينه های محوطه های باستانی، اين محوطه ها 
شدند  تقسيم   اسالمی  و  تاريخی  پيش ازتاريخ،  دورة  سه  به 
)عاليی مقدم و بني جمال 1388: ج1، 5- 2( محوطه های هر 

دوره به شرح جدول زير است: شکل4. پالن محوطة خورهه تهيه شده در سال 1375 )رهبر 1385( 
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تصویر3. محوطة آتشکوهه بعد از آخرين فصل حفريات

تعداد محوطهدورة
2پيش از تاريخ

3پيش از تاريخ- تاريخی
1پيش از تاريخ- اسالمی

24تاريخی
16تاريخی-اسالمی

82اسالمی
نمودار2. نمودار دايرهاي نسبت محوطه هاي شهرستان محالت به تفکيك 128جمع كل

دوره
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تصویر 4. نمونة سفال های محوطه های شناسايی شده در محالت )دوره های اسالمی، تاريخی و پيش ازتاريخ(

تصویر5. نمونه ای از محوطه های اسالمی محالت

فعالیت های باستان شناختی شهرستان محالت
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شکل5. پراكندگی محوطه ها در شهرستان محالت
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تصویر6. نمونة محوطة تاريخی- اسالمی محالت

تصویر7. نمونة سازة آبی دوران تاريخی در محالت

فعالیت های باستان شناختی شهرستان محالت
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تصویر8. نمونة محوطة دوران تاريخی محالت

عالوه بر آثار شناسايی شده در اين بررسی بقايا و رد و 
نشان بيش از 15 محوطة باستانی ديگر با توجه به اطالعات 
مکتوب در سفرنامه ها، گزارش ها و گفته های آگاهان محلي 
تخريب  دچار  درصد   90 از  بيش  همگی  كه  شد  شناسايی 

شده بودند. 
 با توجه به بررسی شهرستان محالت مشخص شد كه 
هر چند تعداد محوطه های دوران اسالمی نسبتاً بيشتر از ديگر 
دوره هاست، از نظر وسعت و اهميت محوطه ها و همچنين در 
نظر گرفتن گسترة زمانی هر دوره، در دوران تاريخی به ويژه 
از  زيادتری  بسيار  اهميت  محالت  منطقة  اشکانی  دوران 
ساير دوره ها داشته است. اين امر را وجود آثاری چون بنای 
خورهه، آتشکدة آتشکوهه و ميل ميلونا ثابت می كند. از ديگر 
كه  كرد  اشاره  مهم  نکتة  اين  به  می توان  بررسی  اين  نتايج 
در  محالت،  و شمالی  غربی  قسمت های  پيش ازتاريخ  دوران  
نقاط و در دوران اسالمی بيشتر  تقريباً همة  تاريخی  دوران 
مركز و شمال اين شهرستان دارای استقرارهاي انساني بوده 
 .)492-496 ج3:   ،1388 بني جمال  و  )عاليی مقدم  است 
شايان ذكر است كه با توجه به نقشه های تهيه شده در اين 
بررسی، مشخص شد كه هرچند استقرارهای متمركز وابسته 
است،  مشهود  شهرستان  اين  نقاط  برخی  در  چشمه ها  به 
بيشتر  تاريخی  و  اسالمی  دوران  در  استقراری  اصلی  الگوی 

به صورت طولی و در حاشيه رودخانه های منطقه بوده است 
)شکل 1 و 6(.

موانع و مشکالت باستان شناختی محالت
شهرستان  در  باستان شناختی  فعاليت های  روند  بررسی  با 
محالت چه در زمينة حفاری چه بررسی های باستان شناختی، 
می توان دريافت كه فعاليت های باستان شناختی در منطقه با 
موانعي رو به رو است كه به سه دستة پشتيبانی و امکاناتی، 
اول مشکالت كه  تقسيم می شود. دستة  و طبيعی  فرهنگی 
منطقه  در  باستان شناختی  فعاليت های  با  مستقيم  به  طور 
چرا  است،  امکانات  و  بودجه  كمبود  از  ناشی  دارد  ارتباط 
كه كمبود امکانات و بودجه از يك سو موجب انجام نشدن 
كاوش و بررسی دقيق محوطه ها و از سوی ديگر موجب ايجاد 
مثال  برای  است،  باستانی  محوطة  بررسی  در  زمانی  شکاف 
حفاری در محوطة خورهة محالت در دو دورة بيست ساله 
متوقف شده كه عالوه بر دشوار كردن فعاليت  حفار، موجب 
تغييرات ناشی از گذشت زمان در محوطه و تأثيرگذاری بر 
كشور  فرهنگی  مشکالت  است.  باستان شناختی  بررسی های 
باستان شناختی  فعاليت های  ارزش  از  مردم  ناآگاهی  شامل 
محوطه های  تخريب  باعث  كه  است  باستانی  محوطه های  و 
باستانی با هدف ساخت وساز و گسترش زمين های كشاورزی 
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محوطه های  در  غيرمجاز  حفاری  ديگر  طرف  از  است.  شده 
باستانی محالت در دهه های گذشته صدمه های بسيار بر پيکر 
باستان شناختی آن وارد آورده به نحوی كه در عرض كمتر 
از سی سال نزديك به بيست محوطة باستانی به طور كامل 
از بين رفته و تعداد زيادی از محوطه ها آسيب فراوان ديده  
است. آخرين مانع بررسی های باستان شناختی عوامل مخرب 
رودخانه ها  به ويژه در محوطه های حاشية  است كه  محيطی 
مشهود و باعث اختالل در مطالعات محيطی و فرامنطقه اي 

باستان شناختی است.
به  توجه  با  كه  است  ضروري  نکته  اين  ذكر  پايان  در 
و  سفرنامه ها  اساس  بر  شهرستان  اين  استقرارهاي  اهميت 
متون مکتوب و يافته هاي حاصل از فعاليت هاي اندک صورت 
گرفته اميد مي رود در صورت پژوهش هاي هدفمند و مستمر، 
سيماي جديدي از استقرارهاي اين منطقه به ويژه در دوران 
فرهنگي  گسترة  در  اساسی  تحول  باعث  و  معرفي  تاريخي 

منطقه شود.

شکل6. دامنة نفوذ استقرارهای دوران تاريخی )سمت راست( و اسالمی )سمت چپ( در شهرستان محالت

شکل1. شهرستان محالت و موقعيت جغرافيايی در استان مركزي

فعالیت های باستان شناختی شهرستان محالت
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چکیده
اواخر دهة 1960م حوزة فرهنگی جنوب شرق چندان مورد توجه باستان شناسان نبود و اطالعات  تا 
باستان شناختی منطقه به بررسی سر اورل اشتاين در دهة 1930م محدود مي شد كه منجر به شناسايی 
محوطه های بسياری از جمله تپه يحيی، تپه ابليس، نورآباد و شهـر دقيانوس در كرمان، شهر سوخته در 
سيستان و بمپور، دامين و چاه حسينی در غرب بلوچستان شد و همچنين فعاليت های سرپرسی سايکس 
در منطقة خينمان كرمان در دهة 1910م. در دهة 1960م فعاليت های منسجم باستان شناختی در منطقه 
با كاوش در بمپور، تل ابليس، تپه يحيی، شهر سوخته و شهداد آغاز شد و با فعاليت هاي تئودور ورتايم 
و پروفسور اسميت و هيوم و ديگر پژوهشگران ادامه يافت. فعاليت های باستان شناختی نشان می دهد 
كه منطقه از دورة پارينه سنگی قديم قابليت استقرار را داشته و در دوره های جديدتر نيز فرهنگ های 
پيچيده ای در منطقه شکل گرفته و به دليل موقعيت جغرافيايی منطقه در دوران باستان به صورت پل 
ارتباطی شرق و غرب درآمده و وجود منابع سنگ های معدنی و نيمه قيمتی تزئينی، زمينة شکل گيری 
جوامع صنعتی را در هزاره های پنجم و چهارم ق  م و مراكز پيچيدة شهری را مانند شهرسوخته، جيرفت 

و شهداد در هزارة سوم در اين حوزة فرهنگی فراهم آورده است.
 در اين مقاله سعی بر آن است تا با ارزيابی نتايج تمامی بررسی ها و حفاری های باستان شناختی از 
اوايل قرن بيستم تا به امروز در منطقة جنوب شرق با مشخص كردن ظرفيت ها و سيمای فرهنگی منطقه 
در پيش ازتاريخ، بستری مناسب برای محققان و پژوهشگران آتی فراهم آوريم. عالوه بر اين سعی كرده ايم 
با در نظر گرفتن برهم كنش های انسان و محيط، وضعيت باستان شناختی منطقة جنوب شرق را در دوران 
گوناگون فرهنگی از پارينه سنگی تا هزارة اول پ م به طور جداگانه پرداخته شود و نقش فرهنگ های هزارة 

چهارم و سوم پ م منطقه را در سيمايی كلی تر و در ارتباط با فرهنگ های همجوار مشخص كنيم.
كلید واژگان: جنوب شرق ايران، پيش ازتاريخ، پژوهش ها و بررسی ها.

دي  سلیماني، مهري جوادي ، انرد علیدا نصیر اسکندري

باستان شناسي    پيش ازاتریخ 
رد جنوب شر ق اريان
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مقدمه
باستان شناختی  فعاليت های  آن  اساس  كه  نوشتار،  اين  در 
در جنوب  شرق ايران است، منطقة جنوب  شرق را بر اساس 
بخش های  شامل  شهميرزادی،  ملك   نه گانة  منطقه بندی 
اعظم منطقة 8 و منطقة 7 )ملك شهميرزادی 1378: 101(، 
مناطق وسيع سيستان و بلوچستان و كرمان در نظر گرفته ايم 
با 20 درصد وسعت  برابر  با وسعتی  )شکل 1(. اين منطقه، 
كل ايران، از شمال به استان های خراسان جنوبی و يزد، از 
غرب به استان فارس، از جنوب به استان هرمزگان و دريای 
عمان و از شرق به كشورهای پاكستان و افغانستان  محدود و 
با محيط  زيست و جغرافيای خاصی كه دارد از ديگر مناطق 

مشخص می شود. 
آن است  ارتباطی  نقش  اين منطقه،  ويژگی  مهم ترين 
كه دنيای غرب و شرق را پيوند می داد و از ديگر ويژگی های 
آن وجود رودخانه های دائمی چون هليل رود با طولی بالغ بر 
400 كيلومتر، بمپور و هيرمند و خاک حاصلخيز دشت های 
تأثير مشهودی در  اين حوزه و وجود معادن غنی است كه 
و  پيش ازتاريخ  محوطه های  پراكندگی  الگوی  شکل گيري 

ساختار فرهنگی آنها داشته است. 

باستان شناختی  فعالیت های  تاریخچة 
پیش ازتاریخ در جنوب شرق ایران

دو  به  ايران  شرق  جنوب  در  باستان شناختی  فعاليت های 
خ   1357 سال  انقالب  از  پس  و  قبل  فعاليت های  بخش، 

تقسيم مي شود.

انقالب  از  قبل  باستان شناختی  فعالیت های 
اسالمي

نخستين گزارش ها را دربارة فرهنگ های جنوب  شرق ايران 
سرپرسی سايکس، سياح انگليسی، در دهة 1910 م بر اساس 
مشاهدات خود در اطراف شهر امروزی كرمان و در حاشية 
)سايکس  درآورد  تحرير  رشته  به  لوت  دشت  غربی  جنوب  
نايب السلطنة  خدمت  در  كه  ماجراجو،  نظامی  اين   .)1336
تاريخ  در  پليس جنوب  عنوان مؤسس  به  نامش  و  بود  هند 
معاصر ايران ثبت شده، باستان شناس نبود اما به سبب عالقة 
شخصی به اين رشته و نيز با هدف يافتن اشيائي براي موزة 
بريتانيا، بررسی ها و پژوهش هايی در گوشه و كنار ايران انجام 
 )Khinaman( داد. كشف و انتقال گنجينة گورستان خينمان
جمله  از  كرمان  غرب  شمال  كيلومتری   65 در  بريتانيا،  به 
خاک  سال  هشتاد  از  پس  را،  مجموعه  اين  اوست.  اقدامات 
خوردن در موزة بريتانيا، در دهة 1980 م جان كورتيس و 
ماكسول هيسلوپ بررسی كردند و از مشابهت اشيای مفرغي 
 Curtis 1988,( اين مجموعه با اشياء يحيی و شهداد خبر دادند
Hyslop 1988(. وي همچنين بررسی هايی در درة هليل رود 

و حوزة جيرفت به عمل آورد. در زمينة باستان شناسی كرمان 
قدم های اوليه را سايکس برداشت،  اما نخستين بررسی های 
پژوهشگر  همت  به  خطه  اين  در  باستان شناختی  جدی 
اشتاين،  اورل  سر  انگليسی،  مجاری االصل  خستگی ناپذير 
از  زيادی  شمار  م   1930 دهة  اوايل  در  وی  گرفت.  صورت 
نمونه برداری  را شناسايی،  منطقه  اين  باستانی  محوطه های 
سطحی و ثبت و ضبط كرد. كاوش ها و بررسی های باستان-

دهه های  انگليسی،  و  ايتاليايی  امريکايی،  ايرانی،  شناسان 
دستاوردهای  نتايج  اساس  بر  منطقه  در  م   1970 و   1960
باستان شناختی  فعاليت های  بود.  شده  طرح ريزی  اشتاين 
شناسايی  به  منطقه  در  م   1930 دهة  در  اشتاين  روشمند  شکل 1. موقعيت جغرافيايی منطقة جنوب شرق ايران
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محوطه های بسياری از جمله تپه يحيی، تپه ابليس، نورآباد و 
شهر دقيانوس در كرمان، شهرسوخته در سيستان و بمپور، 
دامين، خوراب و چاه حسينی در غرب بلوچستان منجر شد 
وی  جامع،  و  گسترده  بررسی های  از  جدا   .)Stein 1937(

محوطه هايی را به عنوان محوطه های شاخص تشخيص  داد و 
با كاوش در آنها داده های بيشتری از دل خاک بيرون  كشيد، 
كه از آن ميان می توان به حفاری های وی در محوطه های 
اشاره   )Stein 1937( چاه حسينی  و  خوراب  دامين،  نورآباد، 

كرد. 
مورد  شرق  جنوب  منطقة  پژوهش ها،  اين  از  بعد 
بي توجهي باستان شناسان قرار گرفت و پس از سه دهه وقفه 
بار ديگر در دهة 1960 م توجه باستان شناسان را به خود جلب 
كرد و فعاليت های منسجم باستان شناختی در منطقه آغاز 
شد. تا آن زمان اكثر فعاليت های باستان شناختی خاورميانه 
شده  متمركز  ايران  فالت  غربی  حاشية  و  بين النهرين  در 
 Majumdar( امری   ،)Hargreaves 1929( نال  بود. حفريات 
 Mackay 1931,( و مهنجودارو )Vats 1940( 1934(، هاراپا 

و  پاكستان  بلوچستان  و  رود سند  Marshal 1938( در درة 

Fair-( در غرب پاكستان )Quetta(  ععاليت هايی در درة كواتا
 Casal( افغانستان  مونديگاک  كاوش های  و   )servis 1956

1961( از جمله فعاليت های باستان شناختی تا قبل از دهة 
1960 م در مرزهای شرقی منطقة جنوب  شرق ايران بود و 
اين سوال را مطرح كرد كه آيا بين اين مراكز و بين النهرين 

روابط فرهنگی وجود داشته و اينکه، منابع و ثروت ساكنان 
اين  از  سؤاالتی  است؟  می شده  تأمين  كجا  از  بين النهرين 
قبيل، رفته رفته زمينة توجه به مناطق شرقی ايران را فراهم 
آورد كه هم از لحاظ جغرافيايی، به دليل واقع بودن در حد 
از  واسط بين النهرين و مناطق شرقی، اهميت داشت و هم 
لحاظ منابع معدنی غنی بود و احتمال داشت تأمين كنندة 

مواد اولية غرب بوده باشد. 
از  باستان شناس  در سال 1925 م هرتسفلد محقق و 
سيستان و آثار تاريخی آن به ويژه كوه خواجه بازديد كرد. در 
ايتاليايی به سرپرستی  سال 1960 م هيئت باستان شناسی 
انجام  باستان شناختی  بررسی  سيستان  در  شراتو  امبرتو 
مانند  ناشناخته ای  محوطه های  شناسايی  به  موفق  و  داد 
م   1960 دهة  در   .)  668  :1342 )شراتو  شد  دهانه غالمان 
آگاهی  يکديگر  قصد  از  بی آنکه  باستان شناسی  هيئت  پنج 
رشته  يك  به  دست  ايران  شرق  در  باشند،  داشته  قبلی 
و  خيره كننده  آن  نتايج  كه  زدند،  باستان شناختی  فعاليت  
غيرمنتظره بود و نشان داد كه در قرون اولية هزارة سوم ق 
با  ايران  بين النهرين در سراسر  بر   م جوامع روستايی عالوه 
آهنگ رشد برابری در راه رسيدن به مرحلة شهرنشينی گام 
برمی داشتند )مجيدزاده 1368 :140(. اين فعاليت ها عبارت 
است از كاوش دكارتی در بمپور بلوچستان در سال 1966 م 
)Decardi 1967(، حفاری های جوزف كالدول با هيئت موزة 

سال  در  بردسير  درة  در  ابليس  تل  در   )Illinoiz( ايلی نويز 

)Thronton and Karlovsky 2004: 266( تصویر 1. ترانشة پلکانی تپه يحيی
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هيئت  كاوش های  و  بررسی ها   ،)Caldwell 1967( 1966م 
به سرپرستی   )Peabody( پيبادی موزة  به  وابسته  امريکايی 
از   درة صوغان  در  يحيی  تپة عظيم  در  كارلوفسکی  لمبرگ 
1967 تا 1975 م )Karlovsky 1970( )تصوير 1(، حفريات 
سوخته  شهر  در  توزی  ماريتزيو  سرپرستی  به  ايتاليايی ها 
و  بررسی ها  و   )Tosi 1968( م   1978 تا   1967 سال   در 
كاوش های علی حاكمی از 1348 تا 1356 به مدت هشت 
فصل در شهداد )حاكمی 1385(، كه اطالعات پيش ازتاريخي 
ارزنده ای از  دل خاک بيرون كشيدند و به پژوهشگران اين 
امکان را دادند تا برای نواحی جنوب شرقی ايران چارچوبی 
است  ذكر  شايان  كنند.  تدوين  فرهنگی  و  گاه شناختی 
كارلوفسکی در آغاز كار خود در استان كرمان، در چند تپه 
و محوطة باستانی ديگر نيز كاوش هايی محدودتر انجام داد، 
از جمله در سنگستان قاسم در 48 كيلومتری جنوب كرمان 
كه آثـاری از هزارة اول ق  م در خود داشت. گمانه زنی های 
وی در تپه لنگر در 30 كيلومتری جنوب  شرق كرمان نيز به 

معرفی گورستانی از اواخر هزارة پنجم پ  م منجر شد. 
در  تنگ مردان  در  بررسی  وی  فعاليت های  ديگر  از 
را  آن  قباًل سايکس  كه  اين محل  در  است.  تپه يحيی  شرق 
دوران  از  صخره ای  مقابر  به  كارلوفسکی  بود،  كرده  بررسی 
چهل  دهة  در   .)Karlovsky 1968( برخورد  پيش ازتاريخ 
سرپرستی  به  ايرانی  باستان شناسان  از  هيئتی  خورشيدی 
انجام  كرمان  استان  در  بررسی هايی  سرفراز  علی اكبر 
و  غرب  شمال  حوزة  در  بيشتر  گروه  اين  فعاليت های  داد. 
سيرجان  شهرستان های  و  بود  متمركز  كرمان  استان  غرب 
خورشيدی  پنجاه  دهة  در  می گرفت.  بر  در  را  بردسير  و 
بيوار  سرپرستی  به  انگليسی  باستان شناسان  هيئت  فعاليت 
از  آثاری  شناسايی  به  كرمان  غبيراي  منطقة  در  فهروری  و 
غبيرا  اسالمی  شهر  شمالی  قسمت  در  پيش ازتاريخی  ادوار 
است  تپه علی آباد  و  ابليس  تل  آثار  مشابه  كه  شد  منجر  
سجادی   1355 سال  در  همچنين   .)188  :1369 )موسوی 
منطقة  در  پيش ازتاريخی  بررسی  به  مشتركاً  رايت  هنری  و 
فعاليت های   .)Sajjadi and Wright 1990( پرداختند  غبيرا 
Wer-( ورتايم تئودور  كارهاي  با  منطقه  در   ااستان شناختی 

time 1968(، پروفسور اسميت )Smith et al 1967( و خانم 

ريکاردی در ناحية جنوب  شرق ادامه يافت. كشفيات هاكرايد 
در منطقة كوهبنان كرمان بر اطالعات باستان شناختی دوران 
قديم  تر منطقه افزود، اين زمين شناس آلمانی پس از مجموعه 
به  موفق  كوهبنان  منطقة  در  زمين شناختی  بررسی های 
كشف و شناسايی دو محل باستانی در كنارة شرقی رودخانة 
مـيان  دوره هـای  بـه  را  آنـهـا  قـدمـت  كه  شد  كوهبنان 
 )Proto Neolithic( و آغاز نوسنگی )سنگی )مـزولـيتـيـك
نسبت می دهند )Huckride 1961(. پس از آن فعاليت هايي 
به شرح زير در منطقه انجام شد: بررسی های زمين شناختی 
)De Heizelin 1974(؛  فهرج  رودخانة  كنارة  در  دوهنزلين 
خاش  در  م   1967  ،1966 سال های  در  ماروچك  بررسی 
حوزة  از  بخشی  در  سجادی  بررسی  )Maruchek 1975(؛ 

هليل رود در سال 1357 خ؛ بررسی منطقة سديچ؛ بررسی ها 
و كاوش های سرفراز و بابك  راد در كرمان؛ بررسی جهانگير 
چهارروزة  بررسی  1353(؛  سراوان)ياسی  گشت  در  ياسی 
)Tosi 1970( در جنوب  ايتاليايی در دامين  با هيئت  توزی 
شرق؛ بررسی های مارتا پريکت از دانشگاه هاروارد در قالب 
پروژة يحيی در حوزة رودخانة كوشك )Prickett 1976( كه 
به شناسايی محوطة گزطويله مربوط به قبل از دورة يحيی 
VII كه بر اساس آن قدمت استقرارهای اوليه در كرمان به 

:96(؛   1382 دايسون  و  )ويت  می رسد  ششم  هزارة  اواسط 
كه  بلوچستان  منطقة  در  الديز  در  هيوم  گاری  بررسی های 
و  منجر شد  پارينه سنگی  دوران  از  به شناسايی محوطه ای 
وي بر اساس مجموعه اي شامل 1189 ابزار سنگی محوطه را 
 Hume( مربوط به دورة پارينة سنگی تحتانی جديد دانست
1976( و بررسی ها گمانه زني هاي سيدمنصور سيدسجادی از 

سال 1354 تا 1364 خ كه در محوطه اي به وسعت حدود 3 
هزار كيلومتر، كه به پنج حوزة دشت جيرفت، دشت رودبار، 
منطقة كهنوج، منطقة بلوک و منطقة اسفندقه تقسيم شده 

بود و در طی آن 46 محوطه شناسايی و ثبت شد.

انقالب  از  پس  باستان شناختی  فعالیت های 
اسالمي

باستان شناختی  فعاليت های  اسالمی  انقالب  پيروزی  با 
باستان شناسان  دست  به  سپس  و  متوقف  سال  چندين 
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فعاليت ها  اين  مهم ترين  از  شد.  گرفته  سر  از  ايرانی 
دست  به  بردسير  حوزة  باستانی  مراكز  شناسايی  و  بررسی 
و  بررسی ها  و   )Sajjadi 1987( سجادی  سيد  منصور  سيد 
كاوش های منطقة كنارو قرقوتيه اسفندقة جيرفت به دست 
هيئتی  خ   1375 سال  در   .)1370 )رهبر  بود  رهبر  مهدی 
سيد  منصور  سيد  سرپرستی  به  ايرانی  باستان شناسان  از 
سجادی دست به بررسی های مقدماتی و گمانه زنی هايی در 
محوطة شهر سوخته زد و از سال 1376 كاوش های علمی 
باستان شناختی در شهرسوخته صورت گرفت،  كه تا به امروز 
شهداد  محوطة  در  باستان شناختی  كاوش های  دارد.  ادامه 
در  ابتدا  كابلی  ميرعابدين  شد.  پيگيری  انقالب  از  پس  نيز 
تعيين  حريم  را  غربی محوطة شهداد  سال 1369 خ بخش 
از آن بين سال های 1381- 1373 شش فصل  بعد  كرد و 
كاوش در محوطة شهداد انجام داد )كابلی 1376(. در سال 
1377 و 1378 در پی كشف آثاری از منطقة جنوب شرقی 
اين  چوبك  حميده  كهنوج،  رمشك  روستای  در  جازموريان 
منطقه را بررسی و كاوش و برای نخستين بار حوزة فرهنگی 
جازموريان را معرفي كرد )چوبك 1383(. گام ديگر كاوش ها 
و بررسی ها در اين حوزة فرهنگی پس از كاوش های غيرمجاز 
در  نجات بخشی  و كاوش های  آغاز  جيرفت در سال 1380 
محوطه های ريگ انبار و كنارصندل جيرفت به همت حميده 
چوبك انجام شد. كاوش های گسترده و هدفمند كنارصندل 
از  هيئتي  فصل  شش  مدت  به   1381 سال  از  را  جيرفت 
باستان شناسان و متخصصان ايرانی و خارجی به سرپرستی 
تپه های  در  كاوش  شامل  كه  داد  صورت  مجيدزاده  يوسف 
كنارصندل جنوبی، كنارصندل شمالی و گورستان مطوط آباد 

 .)Madjidzade 2008( بود
   ديگر فعاليت های صورت گرفته در اين حوزه به شرح 
هليل رود؛  كنارة  در  آبيان  گستردة  بررسی های  است:  زير 
رابر؛  منطقة  در  سليمانی  هليل رود؛  در سرچشمة  توفيقيان 
بررسی ها و كاوش های رهبر و سيدسجادی در بخش شرقی 
اين حوزه در بمپور  )چوبك 1383: 13(؛ بررسی های عمران 
گاراژيان در دارستان بم و كاوش محوطة قلعه آتشی در اين 
منطقه، كه اطالعات ارزنده ای از دورة نوسنگی حوزة فرهنگی 
قلعه آتشی  كه  داد  نشان  و  داشت  همراه  به  شرق  جنوب 

است  منطقه  در  سفال  بدون  نوسنگی  دورة  از  محوطه ای 
)Garazhian 2009(؛ بررسي سال 1382 رضا مهرآفرين در 

وي   دكتری  رسالة  در  آن  نتايج  كه  سيستان،  زهك  حوزة 
باستان شناختی  بررسی  فصل  دو  1383(؛  )مهرآفرين  آمده 
خسروزاده در بردسير )خسروزاده 1383، خسروزاده و عالی 
كه  اسفندقه؛  در  سليمانی  عليدادی   بررسی های  1384(؛ 
اطالعات ارزشمندی از پيش ازتاريخ منطقه در پي داشت و 
طی آن 39 محوطة پيش ازتاريخي شناسايی شد )عليدادی  
سليمانی 1388( و بررسی ها و كاوش های آموزشی دانشگاه 
سيستان در منطقه، مانند كاوش های تپه رجب، تپه طالب خان 

و بررسی های حوزة بمپور. 
  ديگر فعاليت ها به خصوص شامل برخی بررسی های 
باستان شناسان ايرانی در سال های اخير در منطقه است كه  
به  منظور تهية نقشة باستان شناختی كشور انجام شده، اما 
به  امکان دسترسی  نتايج،  نشدن  منتشر  به  دليل  متأسفانه 

آنها برای نويسندگان اين نوشتار فراهم نبود.

در  جنوب  شرق  منطقة  فرهنگی  سیمای 
پیش ازتاریخ 

اين  كه  مي دهد  نشان  منطقه  كاوش های  و  بررسی ها 
قابليت  قديم  پارينه سنگی  دوران  از  فرهنگی  حوزة 
استقرارهای  نبود  همچنين  داشته،  را  استقرار  شکل گيری 
تأئيد  منطقه  در  را  پارينه سنگی جديد  و  پارينه سنگی ميانه 
و  ميان سنگی  دورة  استقرارهای  از  اندک  می كند. شواهدی 
آغاز نوسنگی در مناطق كوهبنان به  دست آمده و بررسی ها 
و كاوش های منطقة دارستان بم وجود محوطه های نوسنگی 
بدون سفال را در منطقه به اثبات رسانده است. وجود چندين 
زمينه های  بررسي  منطقه  در  سفال  با  نوسنگی  محوطة 
مس وسنگ  دورة  پيچيدة   و  صنعتی  جوامع  شکل گيری 
)هزاره های پنجم و چهارم ق م( را اين حوزة فرهنگی ضروري 
مي سازد. پراكندگی محوطه های مس وسنگ در حوزة جنوب 
شرق يکسان نبوده و اكثراً در كرمان ديده می شود. تپه يحيی 
از  كه  است  دوره  اين  شاخص  محوطه های  از  ابليس  تل  و 
مراكز صنعتی به ويژه صنعت فلزكاری در فالت ايران به شمار 
می آيد. از وجود محوطه های اين دورة فرهنگی، يعنی دورة 
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پيش از آغاز شهرنشينی، در منطقة سيستان و بلوچستان تا 
كنون گزارشي منتشر نشده است )ملك شهميرزادی 1378(. 
افزايش  آغاز هزارة سوم ق م و پيدايش نخستين شهرها  با 
چشمگيری در تعداد و اندازة استقرارها در اين حـوزة فـرهنگی 
ديده می شود. در هزارة سوم ق م با پيدايش شهرهايی چون 
در  محوطه هايي،  افزايش  شهداد،  و  جيرفت  سوخته،  شهر 
در  است.  توجيه  قابل  مراكز،  اين  اقماری  استقرارهای  حکم 
فرامنطقه ای  روابط  و  پيچيده تر  دوره ساخـتار جـوامع  اين 
كلوريتی  سنگی  اشياء  آمدن  دست  به  كه  شد  بيشتر 
كه   )Karlovsky 1988( فرهنگی  بين  سبك  با   )2 )تصوير 
مركز توليد آنها اين حوزة فرهنگی است، در نقاط گوناگون 
دنيای باستان نظير سوريه، بحرين، بين النهرين، درة سند و 
جنوب  غرب ايران گواه اين مسئله است. از مسائل مطرح كه 
بين  از  شرق  جنوب   حوزة  پيش ازتاريخ  باستان شناسی  در 
رفتن مراكز شهری و كاهش شديد استقرارها در اوايل هزارة 
دوم ق م است كه به طور قطع نمی توان دليل مشخصی برای 
در  م  اول ق  هزارة  نيمة دوم  تا  اين وضعيت  كرد.  بيان  آن 
منطقه ديده می شود و پس از آن افزايش دوبارة استقرارها در 
منطقه رخ مي دهد. منطقة جنوب شرق در دنيای باستان از 
حلقه های زنجيرة تمدنی فالت ايران به شمار می رفته و چون 
پلی ارتباطی فرهنگ ها و تمدن های واقع در ورای مرزهای 
و  بين النهرين  فرهنگی دشت  مهم  مراكز  با  را  ايران  شرقی 
است.  می داده  پيوند  ايران  جنوب  مراكز  و  خوزستان  جلگة 
نشان  ايران  شرق  جنوب   در  1960م  دهة  در  در  كاوش ها 
داد كه حوزة جنوب  شرق نقشي فعال در تاريخ قديم غرب 
آسيا داشته است )Karlovsky and Tosi 1973( و مدارک و 
داد  نشان  باستان شناختی  حفريات  از  به دست آمده  شواهد 
ميان  م  ق  دوم  هزارة  اواسط  تا  چهارم  هزارة  اواخر  از  كه 
محوطه های اين حوزة فرهنگی رابطة تنگاتنگی برقرار بوده 
به  اتکايی  بی هيچ  محوطه ها  اين  ساكنان   .)2 )شکل  است 
مواد اوليه يا فرآورده های كشاورزی بيگانه و بدون كمترين 
وابستگی به آنها، تمامی نيازمندی های خود را در شرايط انزوا 
تهيه و توليد مـی كردند و در بسياري از زمينه هاي زيربنايی 

نقشة خانه ها، نقش و شکل  فنون معماری،  فرهنگی، چون 
مراسم  و  سنگ  صنعت  مهرسازی،  مجسمه سازی،  سفال، 
تدفين، ويژگی هايي داشتند )مجيدزاده 1368: 157(. دليل 
همگونی شديد فرهنگی اين منطقه از شرق ايران به احتمال 
نظام  وجود  رهگذر  از  فرهنگی،  قوی  رابطة  وجود  فراوان 
 ،1368 )مجيدزاده  است  بوده  اقتصادی،  مبادالت  گستردة 
نشان  باستان شناختی  شواهد  است  گفتنی   .)Beale 1973

می دهد كه اين حوزة فرهنگی نقشی فراتر از نقش واسط و 
ميانجی را برای تمدن های غرب و شرق و تمدن های حاشيه 

جنوبی دريای عمان و خليج  فارس به عهده داشته است.

نتیجه گیری
با وجود فعاليت هاي باستان شناختی در منطقة جنوب  شرق 
بـاستان شناسی  زمينة  در  زيـادی  پرسش های  هنوز  ايران، 
پاسخ  يافتن  و  دارد  وجود  فرهنگی  حوزة  اين  پيش ازتاريخ 
آنها مستلزم كاوش های علمی و بررسی های فشرده روشمند 
پيش ازتاريخی  فعاليت های  است.  حوزه  اين  سرتاسر  در 
تا  از دورة پارينه سنگی قديم  منطقه، وجود استقرارهايی را 
هزارة اول ق م نشان می دهد، اما وضعيت استقراری منطقه 
نيست  مشخص  كامل  طور  به  هنوز  گوناگون  دوره های  در 
معيشتی  الگوی  مورد  در  بی شماری  بی پاسخ  سؤاالت  و 
در  فرهنگی  حوزة  اين  استقرارهای  و  جوامع  ساختار  و 
دوره های گوناگون باقی مانده است. اميد است فعاليت های 

باستان شناختی آتی پاسخگوی اين سؤاالت باشد.

پانوشت ها 
* شايان ذكر است كه دورة  نوسنگی در منطقة جنوب 
در  نوسنگی  دورة  از  ديرتر  سال   2000 حدود  ايران  شرق 

زاگرس آغاز می شود.
* اليه های تحتانی محوطة چاه حسينی در بلوچستان 
در  شهرنشينی  دورة  از  قبل  به  مربوط  استقرار  دربردارندة 

بلوچستان است.



191

منابع

چوبك، حميده
دورة  در  جيرفت  قديم  شهر  جازموريان،  فرهنگی  تسلسل    1383
علوم  انسانی  و  ادبيات  دانشکدة  دكتری،  پايان نامة  اسالمی، 

دانشگاه تربيت  مدرس )منتشر نشده(.
خسروزاده، عليرضا

شهرستان  شناسايی  و  بررسی  اول  فصل  توصيفی  »گزارش    1383
بردسير«، گزارش های باستان شناسی 3: 131-155. 

خسروزاده، عليرضا و ابوالفضل عالی
شهرستان  شناسايی  و  بررسی  دوم  فصل  توصيفی  »گزارش    1384

بردسير«، گزارش های باستان شناسی4: 178- 159. 
حاكمی، علی

محمود  توسط  گردآورنده  شهداد،  در  حفاری  فصل  هشت   1385

و  دستي  صنايع  فرهنگی،  ميراث   سازمان  تهران،  موسوی، 
گردشگری كشور.

رهبر، مهدی
مجلة  ايران«،  شرقی  جنوب  تمدن های  با  پيوند  در  »كنارو    1370

ميراث  فرهنگی، سال دوم، شمارة 3و4: 75-60.
سايکس، سر پرسی

سايکس،  سرپرسی  ژنرال  سفرنامة  ايران،  در  ميل  هزار  دو    1336
ترجمة حسين سعادت، تهران، انتشارات كتابخانة ابن سينا.

شراتو، امبرتو
1342  »هيئت باستان شناسی ايتاليايی در سيستان«، ترجمة هومان 

خواجه نوری، سخن، شمارة 6، دورة 14: 660-678. 
عليدادی  سليمانی، نادر

تصویر 2. نمونه ای از اشياء سنگی 
كلوريتی منطقة جنوب  شرق از 
 Perrot. J and( حوزة هليل رود

)Madjidzadeh 2005: 128

 Thronton and( شکل 2. موقعيت محوطه های شاخص پيش ازتاريخی منطقة جنوب  شرق ايران و مناطق شرقی آن
)Karlovsky 2004: 264

باستان شناسی پیش ازتاریخ  در جنوب شرق ایران



هشتاد سال باستان شناسی ایران

192

Beale T. W.
1973  “Early Trade in Highland Iran: A View from a 

Source Area”, World Archaeology V: No. 2: 133-
148.

Caldwell, J. R.
1967 «Investigation at Tall-i- Iblis, Illinois state Muse-

um», Preliminary reports, No.9, Springfield.
Casal,J.M
1961  Fouilles de Mundigak,)Memories de la Delaga-

tionArcheologiqueFrancaisee en Afghanistan, 17( 
2 Vols. Paris.

Curtis, J.
1988  “A reconsideration of the cemetery at Khinaman, 

South-East Iran”, Iranica Antiqua XXIII: 97-129.
Heinzelin, J.
1974  Industries Lithiques du Rud - e - fahraj , publica-

tion No. 11, Institute de Geography Universite de 
Teheran.

Fairservis,W.A.Jr.
1956  “Excavations in the Quetta Valley, West Pakistan”, 

Archaeological Paper of the American Museum of 
Natural History, Vol.45: 169-402.

Garazhian, E.
2009  “Darestan: a group of Pre-Pottery Neolithic )PPN( 

sites in south-eastern Iran”, Antiquity.Vol 83 Issue 
319. http://www.antiquity.ac.uk/projgall/garazhi-

an/.
Hargreaves,H.
1929 Excavations in Bluchistan 1925, Sampur Mound, 

Mastung and SohrDamb, Nal, Memories of the Ar-
chaeological Survey of IndiaNo.35 )Government of 
India, New Dehli(.

Huckride, R.
1961 “Jung-Quartar und End-Mesolithikum in Der 

Provinz Kerman )Iran(”. InEiszeitalter und Gegen-
wart, N12. P.25. 

Hume, G.W. 
1976  The Ladizian: an industry of the Asian Chopper-

Chopping Tool complex in Iranian Baluchistan. 
Philadelphia )PA(: Dorrance.

Hyslop, K.R.M.
1988 “A comment on the finds from Khinaman”, Iranica 

Antiqua, Vol XXIII: 129-138.
Karlovsky, L.C.C.
1968 “The Cairn burials of Southeast Iran”, East and 

West, Vol. 18, No, 3, 4: 269-277.
1988  “the ‹Intercultural Style› Vessels”, Iranica Antiqua 

XXIII: 45-95.
1970 Excavations at TepeYahya, Iran, 1967-1969, Har-

vard UniversityPress.
Karlovsky, L.C.C and Tosi, M.
1973  “Tracks on the earlist history of the Iranian plateau: 

1388  بررسی و تحليل الگوی استقراری پيش ازتاريخ دشت اسفندقه، 
علوم  و  ادبيات  دانشکدة  كارشناسی  ارشد،  پايان نامة  جيرفت، 

 انسانی دانشگاه تهران )منتشر نشده(.
كابلی، ميرعابدين

1376  »گزارش دهمين فصل كاوش گروه باستان شناسی دشت لوت 
 :1 باستان شناسی  گزارش های  شهداد«،  باستانی  محوطة  در 

.129-89
مجيدزاده، يوسف

1368  آغاز شهرنشينی در ايران، تهران، مركز نشر دانشگاهی.
ملك  شهميرزادی، صادق

ميراث  فرهنگی  سازمان  انتشارت  تهران،  ايران،  پيش ازتاريخ    1378
كشور.

موسوی، سيدمحمود
1369  »مروری كوتاه بر تاريخچة باستان شناسی استان كرمان«، در 

مجموعه مقاالت كرمان شناسي، به كوشش محمدعلی گالب زاده، 
تهران، انتشارات مركز ايرانشناسی: 177-199.

مهرآفرين، رضا
سيستان،  زهك  حوضة  باستا ن شناسی  تحليل  و  بررسی    1383
دانشگاه  انسانی  علوم   و  ادبيات  دانشکدة  دكتری،  پايان نامة 

تربيت مدرس )منتشر نشده(.
ويت، مری و رابرت دايسون

1382  گاهنگاری ايران از هشت هزار سال تا دو هزار پيش از ميالد، 
ترجمة اكبر پورفرج و احمد چايچی  اميرخيز، تهران، انتشارات 

نسل باران.
ياسی، جهانگير

سومين  گزارش های  ساحلی«،  استان  باستان شناسی  »بررسی   1353
مجمع ساالنة كاوش ها و پژوهش های باستان شناسی در ايران، 

تهران، موزة ايران باستان.



193

Shahr-i-Sokhta and TepeYahya”, East and West, 
Vol. 23: 21-58. 

Mackay, E. J. H.
1938 Further Excavations Mohenjo-daro, Government of 

India, New Dehli.
Madjidzade, Y.
2008  “Excavations at Konar Sandal in the region of the 

jiroft in Halil Basin: First preliminary report )2002-
2008(”, Iran 46: 69-103.

Majumdar, N. G.
1934  Excavations in Sind, Memories of the Archaeolog-

ical Survey of India No.48 )Government of India,
New Dehli(.

Marshal, Sir J.
1931  Mohenjo-daro and Indus Civilization,Vol.I, Prob-

sthian, London.
Maruchek, J.T.
1975  “A survey of seasonal occupation sites in Northern 

Baluchistan”, Proceeding of the 4th Annual  Sym-
posium on Archaeological research in Iran, )ed( F. 
Bagherzade, Tehran, PP. 272-283.  

Perrot. J and Madjidzadeh, Y.
 2005 “L Iconographie des vases et objects en chliorit de 

Jiroft)Iran(”, Palaeorient, vol.31/32: 123-152.
Prickett, M.E.
1976  TepeYahya Project: Upper Rud-i-Gushk Survey, 

Iran XIV: 175-76.
Sajjadi, S.M and H.T. Wright,
1990  “Archeological survey in the Qobeira Area, Prov-

ince of Kerman, Iran”, Annali, Vol.50, No.1: -14.

Sajjadi,S.M.
1987  “Prehistoric settlement in Bardsir Plain, Southeast 

Iran”, East and West, Vol.37, NOS 1-4: 11-89. 
Smith, C. S., Wertime, T. A. & Pleiner, R.
1967 “Preliminary Reports of the Metallurgical Project”, 

In: Caldwell)Ed(, Investigation at Tall-i- Iblis, Il-
linois state Museum, Preliminary reports, No.9, 
Springfield: 318-326.

Stein, Sir Aurel.
1937  Archaeological Reconnissances in North-Western 

India and South Eastern Iran, London.
Thornton C.P. & C.C. Lamberg-Karlovsky,
2004  “TappehYahya und die prähistorischeMetallurgie 

in Südostiran” In )Th. Stöllner, R. Slotta, & A. Va-
tandoust, Eds.( Persiens Antike Pracht, Bochum: 
Deutsches Bergbaumuseum: 264-273.

Tosi, M.
1968  “Excavation at Shahr-i Sokhta: A Chalcolithic set-

tlement in Iranian Sistan: preliminary report on The 
First Campain 1967”, East and West18: 9-66.

1970  “A tomb from Damin and problem of the Bampur 
sequence in Third Millennium B.C”, East and West 
XX: 9-50.

Vats, M.S.
1940  Excavations at Harappa, Government of India, 

New Dehli.
Wertime, T. A.
1968  “A Metallurgical Expedition throughthe Persian 

Desert”, Science 159: 927-935.

باستان شناسی پیش ازتاریخ  در جنوب شرق ایران





چکیده
سيستان به عنوان شرقی ترين منطقة ايران زمين محل تالقی تمدن های گوناگونی و از ديرباز مورد توجه 
اقوام گوناگون بوده است. عالوه بر آن شرايط مناسب محيطی نيز در گذشتة دور در اين سرزمين موجب 
به وجودآمدن تمدن های بزرگ و استقرار های بی شمار و    متنوعي شده،كه عظمت پاره ای از آنها مانند 
با گذشت قرن ها هنوز  شهرسوخته، دهانه غالمان، كوه  خواجه، زاهدان كهنه، حوضدار و رام  شهرستان، 
توجه سياحان و باستان شناسان را به  خود جلب مي كند. جدای از توصيف ها و گزارش هاي سياحان 
و مستشرقان غربی، از دو قرن پيش فعاليت های باستان شناختی در سيستان را از سال 1903م سر 
اورل اشتاين آغازكرد و تا زمان پيروزی انقالب اسالمی باستان شناسان خارجی در محوطه های مهم آن 
به ويژه شهرسوخته و دهانه غالمان فعاليت های چشمگيري انجام دادند. بعد از انقالب اسالمی تا سال 
1370خ فعاليت های باستان شناختی در سيستان نيز مانند ديگر نقاط كشور متوقف شد، ليکن از اين 
سال تقريباً فصلی تازه در باستان شناسی سيستان آغاز شد كه ماحصل آن فعاليت های مستمر و علمی 

گروه های باستان شناختی است.
در اين مقاله فعاليت های باستان شناختي در سيستان تشريح و به اجمال نتايج آخرين فعاليت های 

باستان شناختی در منطقه بيان شده است.
واژگان كلیدی: سيستان، فعاليت های باستان شناسی، محوطه های باستانی، حوزة جغرافيايی،

 شهر سوخته.

جواد عالئي مقدم

باستان شناسي  سيستان اريان



هشتاد سال باستان شناسی ایران

196

مقدمه
سرزمين ايران از مناطق بسيار خشك جهان محسوب می شود 
كه نزوالت جوی و پوشش گياهی در آن بسيار ناچيز است، با 
وجود اين از نخستين طاليه داران فرهنگ و تمدن جهان به 
حساب می آيد. اين سرزمين گرچه كشور متحد و منسجمی 
است، از مناطق گوناگون با شرايط خاص آب و هوايی، قومی 
و زبانی تشکيل شده،كه يکی ازاين بخش ها سرزمين سيستان 
است. سرزمين سيستان، درشرقی ترين نقطة ايران،كه اكنون 
از سپيده دم  جزوسرزمين هاي گرم خشك است )شکل 1(. 

تاريخ نقش كليدی و حساسی را عهده دار بوده است. 
هنگامی كه مستشاران نظامی، سياحان و باستان شناسان 
اروپايی در قرن نوزدهم ميالدی به سيستان آمدند خود را در 
سرزمينی يافتند كه ويرانه های باستانی آن بيش از شهرها و 
آبادی های داير آن بود. دركتاب ها و مقاله های اين نويسندگان 
كه سنخيتی با اهداف و تخصص آنان نداشت، اشارات مکرر به 

اين موضوع ديده مي شود.
 اهداف سياسی و اقتصادی اروپاييان، خصوصاً انگليس، 
كه  را،  واحد  اين سرزمين  گرديد  موجب  م  نوزدهم  قرن  در 

آثار طبيعی و انسانی متفاوتی در آن ديده نمی شد و انسجام 
از  كنند.  تقسيم  نيمه  دو  به  داشت،  ديرينه ای  يکپارچگی  و 
گفتة  به  بنا  آب سيستان  منابع  و  اراضی  تقسيم  زيانبار  آثار 
راولينسون )از مأموران تقسيم سرحدات( آن است:»مادامی كه 
هيرمند در دشت افغانستان باشد، سيستان ديگر روی آبادانی 
به خود نخواهد ديد« )راولينسون 1378: 311-313( )تصوير 1(.

ويرانی سيستان  و  اين مسئله مهم ترين عامل خشکی 
در دوران معاصر است، كه چهره ای به ظاهركم ارزش  به آن 
می دهد، ليکن فعاليت های گستردة باستان شناسان سيستان 
در چند دهة اخير روز به روز يافته ای جديد را نمايان می  كند 
كه عظمت و آبادانی گذشتة اين خطة عظيم را به رخ می كشد.

تاریخچة فعالیت های باستان شناختی 
ازآثار تاريخي سيستان ايران قبل از باستان شناسان، در طول 
دو قرن اخير،تعدادي سياح، صاحب منصب سياسي يا نظامي و 
خاورشناس غربي بازديد و معرفي كرده اند. اين افراد كه اغلب 
آنها نه به دليل عالقة صرف به علم و دانش باستان شناسي 
خود  متبوع  دول  سياسي  اهداف  اجراي  قصد  به  بيشتر  كه 
ضمن  داشته اند،  اشتغال  سيستان  در  تحقيق  و  بررسي  به 
از  به توصيف و معرفي برخي  تاريخي منطقه  آثار  از  بازديد 
آنها نيز پرداخته اند كه هر چند امروزه از نظر باستان شناختي 
در  آمده  توصيف هاي  و  نقشه ها  تصاوير،  از  اعتبارست،  فاقد 
مطالعات  در  تاريخي  اسناد  عنوان  به  مي توان  معرفي ها  اين 
علمي و نو باستان شناسي سيستان استفاده كرد )شکل 2(. 
برخی از آثار تاريخي معرفي شده امروزه به داليلي، از جمله 
از  وسيعي  جابه جايي حجم  و  بادهاي صد وبيست روزه  وزش 
خاک و ريگ روان، زير تپه هاي ماسه اي مدفون شده  يا در 
نتيجة گذشت زمان و حوادثي چون سيل و دخل و تصرف 
واقع  قاسم آباد  ميل  مثل  رفته است،  بين  از  كاماًل  انساني 
تلی  جز  چيزي  كه  زاهدان كهنه  خرابه هاي  شمال  غرب  در 
حال  )تصوير2(،  نمانده  باقي  آن  آجراز  و  خشت  قطعات  از 
از  ارتفاع بيش  با  را  اوئن اسميت در سال 1871م آن  آنکه 
ارتفاع توصيف كرده )اسميت 1378: 189-190(  70 فوت 
و مك ماهون نيز در سال 1903 م عکس آن را و در گزارش 

خود به چاپ رسانده است )مك ماهون 1378: 371(. شکل1. موقعيت سيستان در استان سيستان و بلوچستان
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تصویر1. باال: سيستان در زمان پرآبی، پايين: سيستان در زمان كم آبی

تصویر2. ميل قاسم آباد: سمت راست در سدة 19 م )تيت 1364: 210(، سمت چپ اكنون
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غير از اشتاين كه در طول سال هاي 1915 و 1916 م 
دشت سيستان را درنورديده و اولين گام علمي باستان شناختي 
را در شناسايي و معرفي بسياري از آثار تاريخي اين منطقه 
برداشته )Stein 1928(، مهم ترين فعاليت ها و پژوهش هاي 

باستان شناختي در سيستان ايران به شرح زير است:
باستان شناس  و  محقق  هرتسفلد  1925م  سال  در 
آلماني از سيستان و آثار تاريخي آن به ويژه كوه خواجه بازديد 
كرد. وي چهار سال بعد يعني در سال 1929م همراه با گروه 
كوچکي از خدمه به آنجا بازگشت و مساحي، نقشه برداري و 
حفاري كرد. او درفوريه و مارس 1929 م موفق به پاكسازي 
بخشي از نقاشي هاي ديواري كوه خواجه شد و آنها را با خود 
نتايج  هرتسفلد   .)69 )موسوی1374:  كرد  منتقل  برلين  به 
حاصل از فعاليت هاي خود را در سيستان و به ويژه كوه خواجه 
ابتدا در سال 1932م درمقاله ای با عنوان سکستان به چاپ 
رساند )Hertzfeld 1932(، سپس گزارش خود را با تفصيل 
م   1941 سال  در  باستان  شرق  در  ايران  كتاب  در  بيشتر 

.)Hertzfeld 1941( منتشر كرد
همکاري  قرارداد  انعقاد  متعاقب  و  1959م  سال  در 
ايران،  سيستان  در  باستان شناختي  پژوهش هاي  متقابل 
ايتاليا،  ايزمئو  ايران و مؤسسة  ادارة  كل باستان شناسي  بين 

جوزپه توچي )G.Tucci(، رئيس وقت مؤسسة ايزمئو،به قصد 
بازديد مقدماتي راهي سيستان شد.در سال 1960 م، هيئت 
باستان شناسي ايتاليا به سرپرستي اومبرتو شراتو بررسي در 
سيستان را آغاز كرد و طي آن موفق به شناسايي محوطه هاي 
قلعه تپه  )هخامنشي(،  دهانه غالمان  چون:  ناشناخته اي 
)شراتو1342:  شد  ساساني(  )اشکاني ـ   قلعه سام  و  )اشکانی( 

 .)6
نام  به  ديگر  ايتاليايي  باستان شناس  1961م  سال  در 
وارد  هيئتي  رأس  در   )Giorgio Gullini( جيورجيوگوليني 
را  خود  كار  آزمايشي  گمانة  چند  حفر  با  و  شد  كوه   خواجه 
آغاز كرد. نتايج فعاليت هاي وي كه البته با انتقاد هاي شديد 
كوه  نام  با  كتابي  در   ،)Tucci 1966( بود  روبه رو  نيز  توچي 
همين  در   .)Gullini 1964(منتشرشد سيستان  خواجة 
در  گوليني  باستان شناختي  فعاليت هاي  با  همزمان  و  سال 
زابل  قلعه تپة  و  قلعه سام  در  نيز  شراتو  اومبرتو  كوه خواجه، 
كاوش هاي محدودي انجام داد كه نتايج آن تاكنون منتشر 

نشده است )سيدسجادی 1379: 178(.
عظيم  محوطة  در  حفاري  عمليات  1962م  سال  در 
كيلومتري   2 در  واقع  هخامنشي،  مهم  شهر  دهانةغالمان 
سرپرستي  به  زابل  شهر  كيلومتري   44 و  قلعه نو  روستاي 

شکل2. نمونة  نقشه های سيستان كه سياحان و مستشرقان غربی ترسيم كرده اند)تيت 1364، ساوج لندور 1378، راولينسون 1378(.
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اومبرتو شراتو آغاز شد و تا سال 1965م ادامه يافت ونتايج 
.)Scerrato 1979: 709-731( آن درمقاله اي منتشر شد

در سال 1967م عمليات كاوش در تپه هاي پيش ازتاريخي 
شهرسوخته )تصوير 3( با همکاري مركز باستان شناسي ايران 
ايتاليايي  ايتاليا،به سرپرستي باستان شناس  ايزمئو  و مؤسسة 
ادامه  م   1978 سال  آن كه  تا  نتايج  توزي،آغازو  موريتزيو 
داشت، در بيش از ده ها مقاله و كتاب به زبان هاي گوناگون 

چاپ و منتشر شد )سيدسجادی 1374: 271(.
تعداد  حضور  شهرسوخته،  دركاوش  توجه  جالب  نکتة 
بود.  ميان رشته اي  علوم  دانشمندان  و  متخصصان  از  زيادي 
مسئوالن  كار،  آغازين  مراحل  در  شهرسوخته  آثار  اهميت 
مؤسسة شرق شناسي ايتاليا را بر آن داشت تا با فراهم كردن 
تفسير  و  كاوش  عمليات  كنند،  سعي  مقدمات  و  امکانات  
روش هاي  به  ارزشمند  محوطة  اين  در  باستاني  يافته هاي 
زمين شناس،  تعدادي  رو  اين  از  شود.  انجام  علمي  كاماًل 
باستان جانورشناس،  انسان شناس،  ديرين گياه شناس، 
متخصص باستان سنجي و ديگر متخصصان ايتاليايي و ژاپني 
به محل عازم شدند. در ميان آنها مي توان به نقش مفيد و 

ارزندة دانشمندان ژاپني اشاره كرد كه با بررسي هاي گوناگون 
پالئومغناطيس،  همچون  تکنيك هايی  از  بهره گيري  و 
تعيين  در  هسته اي  شکاف  روش  و   14 كربن  اورانيوم38؛ 
.)Tosi 1982:43-51( قدمت آثار نتايج مفيدی به دست دادند

با پيروزي انقالب اسالمي ايران كه توقف فعاليت  همة 
هيئت هاي باستان شناسي خارجي را به دنبال داشت، كار در 
سيستان نيز متوقف شد تا آن كه در سال 1370خ سازمان 
به  را  ايراني  كارشناسان  از  هيئتي  كشور  فرهنگي  ميراث 
ضمن  تا  كرد  منطقه  عازم  موسوي  سيدمحمود  سرپرستي 
روش هاي  و  عملي  دروس  باستان شناختي،  بررسي  انجام 
حفاري را به دانشجويان رشتة باستان شناسي مركز آموزش 
عالي ميراث  فرهنگي نيز تعليم دهد. تا آنجا كه نگارنده اطالع 
دارد، نتايج كار اين هيئت كه سه سال )72ـ1370خ( و هر 
محوطة  و   )4 )تصوير  كوه خواجه  در  ماه  يك  مدت  به  سال 
اسالمي بي بي دوست حفاري و گمانه زني كردند در قالب فقط 
يك مقاله با عنوان »يادمان خشتي كوه خواجة زابل« منتشر 

شده است )موسوی 1374: 67-98(. 
علمی  فعاليت  تجديد  سال  بايد  را  1375خ  سال 

تصویر3. قسمتی از محوطة عظيم شهر سوخته

باستان شناسی  سیستان ایران



هشتاد سال باستان شناسی ایران

200

هيئتي  سال  اين  در  دانست.  سيستان  در  باستان شناختي 
به سرپرستي سيدمنصور سيدسجادي  ايراني  كارشناسان  از 
مأموريت يافتند با بررسي هاي مقدماتي و گمانه زني در دو 
پژوهش  براي  را  زمينه  كوه  خواجه  و  شهر سوخته  محوطة 
اجراي  كنند.  فراهم  سيستان  در  باستان شناختي  گستردة 
دقيق  كاوش هاي  با    1376 سال  از  گسترده  طرح  اين 
همزمان  سال 1379  از  و  در شهر سوخته  باستان شناختي 
با شهرسوخته، در محوطة دهانه غالمان آغاز شد و هم اكنون 
نيز با جديت دنبال مي شود. نتايج فعاليت هاي سيدسجادي 
و هيئت تحت سرپرستي وي تاكنون در قالب چندين مقاله 
متشکل  در سال 1382 هيئتی  است.  منتشر شده  كتاب  و 
سرپرستی  به  زابل  دانشگاه  باستان شناسی  دانشجويان  از 
دروس  عملی  واحد  گذراندن  برای  سيدسجادی  سيدمنصور 
خودبه گمانه زنی تپة طالب خان در حاشية جادة زابل- زاهدان 
اقدام كردند )تصوير 6(. اين حفاری به عنوان اولين حفاری 
داشت.  زيادی  اهميت  شهر سوخته  اقماری  محوطه های  در 
طور  به  محوطه  اين  در  حفاری   چهارم  و  دوم، سوم  فصول 
مستمر به سرپرستی مهدی ميری تا سال 1385 ادامه پيدا 

دوران  در  وضعيت سيستان  از  مهمي  نتايج  آن  و طی  كرد 
مفرغ به  دست آمد )ميری 1385(. در سال 1383 سيدرسول 
منظم  به طور  را  زاهدان كهنه  عظيم  محوطة  موسوی حاجی 
رسالة  موضوع  طرح،كه  اين  كرد.در  بررسي  سيستماتيك  و 
دكترای وی با عنوان پژوهشی در باستان شناسی زرنگ دورة 
اسالمی )موسوی  حاجي 1383(است، هويت اين شهر بزرگ 
دورة اسالمی در منطقة سيستان مشخص شده است )تصوير 

 .)5
متعاقب اين پژوهش، رضا مهرآفرين نيز پژوهش رسالة 
دكترای خود را در منطقة سيستان انجام داد. وی حوزة زهك 
ـ يکی از 22 حوزة منطقة سيستان  ـ  را با عنوان بررسی و 
تحليل باستان شناسی حوزة زهك سيستان در سال 1383 
داد  انجام  باستانی  محوطة   40 از  بيش  وبررسي  باشناسايي 

)مهرآفرين 1383(. 
سيستان  تپه گوری كهنة  در  مهرآفرين   1386 سال  در 
حفاري وگمانه زني كرد. و در آن دو دورة استقراری اشکانی 
اين محوطه  و اسالمی را تشخيص داد.شايان ذكر است كه 
زمان  آن  تا  كه  بود  سيستان  تاريخی  دوران  محوطة  تنها 

تصویر4. محوطة تاريخی كوه  خواجه
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تاريخ گذاری مطلق مي شد)مهرآفرين 1386(. 
در سال 1386 و در پی اجرای طرح بزرگ تهية نقشة 
باستان شناختی  بررسی  طرح  كشور،  كل  باستان شناسی 
مرحلة اول پهن دشت سيستان شامل 11 حوزة جغرافيايی، 
سرپرستی  به  بزرگ  هيئتی  سالی  همان  در  و  شد  تصويب 
به  مشغول  مهرآفرين  رضا  و  حاجی  موسوی   سيدرسول 
كاروموفق به شناسايی بيش از 800 محوطة باستانی شدند. 

)موسوی  حاجی و مهرآفرين 8-1387، ج اول: 5-1(.
درست در پاييز همان سال هيئت ديگري به سرپرستی 
دانشجويان  از  جمعی  همراه  به  موسوی  حاجی  سيدرسول 
تعيين  بلوچستان،طرح  و  سيستان  دانشگاه  باستان شناسی 
عرصه و حريم شهر تاريخی زاهدان كهنه را به اجرا رساندند. در 
اين طرح عالوه بر مشخص شدن وسعت واقعی شهر تاريخی 
زاهدان كهنه، مقدمات الزم براي برنامه ريزی حفاظتی از آن 

فراهم آمد )موسوی  حاجی و ديگران 1387: 22-1(. 
سال بعد يعنی سال 1387 خ طرح مرحلة دوم بررسی 
به سرپرستی  باستان شناختی پهن دشت سيستان تصويب و 
انجام شد. در اين  ادامة آن طرح،  مجريان مرحله اول و در 
اثر   854 و  بررسی  سيستان  باقی ماندة  حوزة   11 مرحله 
باستانی اعم از تپه، قلعه، عمارت، برج و كاروانسرا شناسايی 
 :16 ج   ،1387-8 موسوی  حاجی  و  )مهرآفرين  شد  ثبت  و 
2-5(. در پايان اين مرحله، گزارش بررسی باستان شناختی 
تنظيم و  از 14 هزار صفحه  بيش  و  سيستان در 29 مجلد 

تقديم پژوهشکدة باستان شناسی كل كشور شد )شکل 3(.
دانشجويان  از  مركب  هيئتي  سال  همان  زمستان  در 
سرپرستی  به  سيستان وبلوچستان  دانشگاه  باستان شناسی 
مهدی مرتضوی به تعيين حريم و اليه نگاری در يکی ديگر از 
محوطه های اقماری شهر سوخته، معروف به تپه دشت اقدام 
استقرارهای  مورد  در  نتايج مهمي  اين عمليات  كردند. طی 
ديگران  و  )مرتضوی  آمد  دست  به  شهرسوخته  پيرامونی 

.)1388
فعـاليـت هـای ديـگر باستـان شنـاختـی در سيـستـان 
در شهر  فصل حفاری  يازدهمين  عنوان:  با  شامل سه طرح 
تعيين   تپه طالب خان و   سوخته ازسرگيری كاوش در محوطة 
همگی  كه  می شود  سيستان،  تپه صادق   اليه نگاری  و  حريم 
است.  گرفته  صورت  خورشيدی   1388 سال  دوم  نيمة  در 
حفاری در شهر سوخته در ادامة حفريات سال های گذشته 
در  كاوش  سرپرستی  شد.  انجام  سيدسجادی  سرپرستی  به 
كاوش،  حسن علی  عهدة  بر  سال  اين  در  نيز  تپه طالب خان 
استاد دانشگاه زابل بود كه همراه با دانشجويان به ادامة كاوش 
در اين محوطه اقدام كرد. حفاری در تپه صادق سيستان نيز 
به سرپرستی روح اهلل  شيرازی و مهدی توسلی و به همراهی 
بلوچستان صورت  از دانشجويان دانشگاه سيستان و  جمعی 
گرفت )تصوير 7(.دراين عمليات بسياری از نقاط تاريك در 
مورد ارتباطات ساختاری محوطه ها و نحوة استقرار در دوران 
مفرغ سيستان روشن شد )شيرازی  و ديگران 1389: 12-5(.

تصویر 5. شهر عظيم اسالمی زاهدان كهنه، نمای قلعه
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زمان  تا  كه  باستان شناسی  فعاليت های  جديدترين 
است  نشده  ارائه  آنها  از  گزارشی  هنوز  مقاله   اين  نگارش 

عبارتند از:
گراتزيانی  تپه  در  اليه نگاری  و  كاوش   فصل  اولين   -

سيستان
- اولين فصل كاوش  و اليه نگاری در تپه يلدای سيستان

- دومين فصل تعيين حريم و كاوش آموزشی دانشگاه 
و  توسلی  مهدی  سرپرستی  به  صادق  تپه  در  زاهدان 

معظم خسروجردی

بررسی فعالیت های باستان شناختی سیستان
الف( حفاری های باستان شناختی در سیستان

هر چند حجم حفاری های علمی باستان شناختی در سيستان 
تعداد  و  سرزمين  اين  باستانی  اهميت  و  وسعت  به  نسبت 
اطالعات  نيز  كم  حجم  همين  ناچيزاست،  آن  محوطه های 
كمتر  كه  گذاشته  دراختيار  گسترده ای  و  ارزشمند  بسيار 
مربوط  بيشتر  فعاليت ها  اين  ديد ه  مي شود.  ديگر   نقاط  در 
تاكنون  سال 1376  از  آن  حفاری  كه  است  به شهرسوخته 
هيئت  است.  داشته  ادامه  علمی  كاماًل  و  مستمر  به  صورت 
باستان شناسی شهر سوخته طی دو فصل نخست بر بررسی و 
كاوش در گورستان شهر متمركز شد و حدود 880 متر مربع 
از گورستان را حفاری كرد و سپس از سال 1379 به تدريج 
كار در قسمت های ديگر محوطه و از جمله منطقة معروف 
به بنای يادمانی در دستور كار گروه قرار گرفت )تصوير 8(. 
در  و  يافت  افزايش  گمانه ها  تعداد  تا 1382  از سال 1380 
اين سال ها بالغ بر 1560 متر مربع از گورستان حفاری شد 

)سيدسجادی 1388: 17(.
با  سوخته  شهر  جامعة  مردم  كه  داد  نشان  كاوش ها 
استفاده از موقعيت جغرافيايی شهر خود كه اجازة تهيه منابع 
معدنی و طبيعی و كنترل و توزيع آنها را در تمام سيستان 
اين  اين شهر را گسترش داده اند.  و مناطق اطراف می داد، 
گسترش در يك دورة 400 ساله از زندگی 1000 ساله، آن 
را از شکل يك شهرک كوچك 15 هکتاری خارج و با وسعتی 
بالغ بر 150 هکتار تبديل به يکی از بزرگ ترين شهر های 
دوران مفرغ خاورميانه كرده است )سيدسجادی 1385الف: 

.)17

تصویر6. محوطة باستانی تپه طالب خان

شکل3. حوزه های 22 گانة سيستان در بررسی باستان شناختی
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چهار  سوخته،  شهر  فرهنگی  مواد  بررسي  به  توجه  با 
دورة استقرار در اين محوطه شناسايی شده كه به يازده طبقة 
از:  است  عبارت  اصلی  دورة  چهار  می شود.  تقسيم  فرهنگی 
 2800-2500( دوم  دورة  )2800-3200پ م(،  يکم  دورة 
پ م(، دورة سوم )2500 -2300 پ م( و دورة چهارم )1800  
تا 2000-2300 پ م(. شهرسوخته طی دورة يکم پايه گذاری 
سوم  دورة  از  رسيده،  شکوفايی  اوج  به  دوم  دورة  در  شده، 
از  پايان دورة چهارم  آغاز شده و در نهايت در  اضمحالل آن 

بين رفته است )سيد سجادي 1385الف: 17-19(. 
از سه فصل حفاری در دهانه غالمان بين  نتايج حاصل 
سال هاي1381-1379، به عنوان اولين حفاری محوطه های 
هخامنشی در شرق ايران، اهميت بسيار دارد)تصوير 9(. نتايج 
اين حفريات مشخص كرد كه دهانه غالمان در سده های ششم 
و پنجم پيش ازميالد پايتخت ساتراپ هخامنشی درانگيانا يا 
به داليل  بنا  تا 200  ساله  اي 150  دوره  از  بوده، پس  زرنکا 
نامعلوم تخليه و متروک شده است كه نبود اشياء آنچنانی و 
خالی بودن محوطه از بقايای سکونتی، دخالت عامل خارجی 
چون جنگ يا آتش سوزی را در متروک شدن شهر رد می كند.

حفريات در اين شهر وضعيت معماری و نحوة زندگی مردم 
را در دوران هخامنشی روشن كرده است )سيد  ايران  شرق 

سجادی 1385ب : 9-5(. 
اين حفاری ها در سيستان موجب توجه محافل علمی 
باستان شناختی در داخل و خارج از كشور شد و اين منطقه 
را در زمينة باستان شناسی،از انزوا خارج و به عنوان يکی از 
قطب های اصلی منطقه معرفی كرد. پس از اين فعاليت ها بود 

كه محوطه های ديگر در سيستان نيز كاوش شد. 
تپه گوری كهنه به  عنوان مرجعی در مقايسة گونه شناختی 
باستان شناسی  در  ارزشمندی  جايگاه  شرق  اشکانی  سفال 

دوران اشکانی ايفا كرد )مهرآفرين 1386(.
)طالب خان،  شهر  سوخته  اقماری  تپه های  در  حفاری  
از زوايای پنهان دوران مفرغ  تپه دشت و تپه صادق( بسياری 
را كه با حفاری در شهر سوخته مشخص نمی شد آشکار كرد 
)ميری1386، مرتضوی 1378، شيرازی 1389(. از طرفي هم 
اين كاوش ها زمينه را برای حفاری ديگر محوطه های سيستان 
باستان شناسی  فعاليت های  شدن  منحصر  از  جلوگيری  و 

پيش از تاريخ سيستان، به حفاری شهر سوخته مهيا كرد.

تصویر7.تپه صادق سيستان. يکی از گمانه هاي حفاری
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تصویر8. شهر  سوخته. آخرين فصل حفاری

تصویر9. محوطة هخامنشی دهانه غالمان
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ب( بررسی های باستان شناختی در سیستان
بعد از انقالب اسالمی، بخشی هايي از سيستان را به صورت غير 
رسمی اعضای پايگاه باستان شناسی شهر سوخته با هدايت 
شهرستان  فرهنگی  ميراث  سازمان  رئيس  خسروی  عليرضا 
 3 از  بخش هايی  كه  عمليات  اين  طی  كردند.  بررسی  زابل 
می گرفت،  بر  در  را  از 22 حوزة جغرافيايی سيستان  حوزه 
تعدادی از محوطه های پيرامونی شهر سوخته شناسايی شد 

)پرونده های ثبتی سيستان، 83-1385(.
اما همان طور كه گفتيم مهم ترين بررسی باستان شناختی 
و  موسوی حاجی  سيدرسول  بررسی  سيستان  پهن دشت  در 
اين  است.  خ   1387 و   1386 سال های  در  مهرآفرين  رضا 
بررسی وسعتی بيش از هشت هزار متر مربع را در برمي گرفت 
و ماحصل آن شناسايی، ثبت و گاهنگاری نسبی نزديك به 
سيستان  جغرافيايی  حوزة   22 در  باستانی  محوطة   1670
نمونه های  بر  اساس  گاهنگاری  طبق   ،)4 )شکل  بود  ايران 
به هفت دستة  را  آنها  از سطح محوطه ها، می توان  سفالين 

زير تقسيم كرد:
 پيش ازتاريخ                                 640 محوطه
 پيش ازتاريخ ـ تاريخی                     210 محوطه
 پيش ازتاريخ ـ تاريخی ـ اسالمی         13 محوطه
 پيش ازتاريخ ـ اسالمی                      37 محوطه

 تاريخی                                        208 محوطه
 تاريخی ـ اسالمی                            99 محوطه

 اسالمی                                        463 محوطه
      در انتهای دو مرحلة اين بررسی كه حدود دو سال 
)عصر  پيش ازتاريخ  دوران   در  كه  شد  مشخص  كشيد  طول 
مفرغ: 1800-3200 پ م( استقرارها فقط در نيمة جنوبی 
سيستان تمركز داشته  و در شمال آن هيچ محوطه اي مربوط 
به اين دوران شناسايی نشد. محوطه های دوران هخامنشی 
نيز در سيستان ايران در شرق نيمة جنوبی آن  در محدودة 
سنارود  شمال  تا  بيابان  رود  از  جنوبی   - شمالی  باريك 
همين  در  نيز  سلوكی  دوران  محوطه های  است.  پراكنده 

شکل4. پراكندگی آثار در سيستان

باستان شناسی  سیستان ایران
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محدوده، ليکن در فضايی شرق- غربی گسترش يافته است. 
در  استقرار  اسالمی  متأخر  دوران  اوايل  تا  اشکانی  دوران  از 
اين  از  به  طوری كه  شد،  اساسی  تغييرات  دچار  سيستان 
با  و  جنوبی  و  شمالی  قسمت  دو  در  استقرارها  اين  دوران 
وسعتی بسيار زياد گسترش يافتند. و البته به مرور از اهميت 
بخش جنوبی سيستان كاسته و بر تعداد محوطه های شمالی 
آن افزوده شده  است. عالوه بر اين در بررسی مشخص شد 
هيچ  دارد.  وجود  ايران  سيستان  در  زمانی  گسست  سه  كه 
از 1800  نشده.و  شناسايی  م  از 3200 پ  قبل  محوطه ای 
هخامنشی  دوران  تا  شده،  متروک  شهرسوخته  كه  م،  پ 
اواخر  از  بار  ديگر  فترتی  و  نشده  شناسايی  محوطه اي  هيچ 
است.  شده  نمايان  قمری  هجری   4 قرن  تا  ساسانی  دوران 
در اين زمينه سرپرستان هيئت بررسی بر اين عقيده اند كه 
سيستان  در  كه  را  )گسست(  استقراری  زمانی  فواصل  اين 
جستجو  نيز  افغانستان  سيستان  در  بايد  دارد  وجود  ايران 
كرد. چرا كه سيستان درواقع سرزميني وسيع در بخش هاي 

آن  اعظم  قسمت  امروزه  كه  است  ايران  فالت  شرق  جنوب 
)معادل 2/3( در خاک افغانستان واقع است و واليات نيمروز، 
هلمند و فراه خوانده مي شود كه آثار بسياری از استقرارهاي  
گوناگون دارند)تصوير 10(. سيستان ايران كه در شمالي ترين 
بخش استان سيستان و بلوچستان واقع شده، سرزمين نسبتاً 
و  رسوبات  ازجنس  آن  زمين هاي  بيشتر  كه  است  همواري 
ته نشست هاي رودخانة هيرمنداست. اين دو قسمت به صورت 
باورنکردنی از لحاظ سياسی و طبيعی به هم گره خورده  و 
بررسی  بدون  آن  در  باستان شناختی  تحليل  و  نتيجه گيری 

كامل هر دو قسمت كاستی هايی دارد.
سيستان  باستان شناختی  بررسی  در  براين  عالوه 
يك  هر  كه  شد  يافت  كم نظير  شواهد  و  اطالعات  بسياری 
منطقه،زمينه  تاريخ  تاريك  زوايای  كردن  روشن  بر  عالوه 
باستان شناسی،  زمينه های  در  جامع  برنامه  ريزی   برای  را 

گردشگری و مرمت فراهم مي آورد.

تصویر10. تعدادی از محوطه های سيستان افغانستان )1. قلعه زرنج 2. سارالطاق؟ 3. زرنج 4. سفيدداغ 5. فراه 6. سرخ داغ(

منابع

اسميت، گلد
1378  »ايران شرقی«، جلد اول، در: جغرافيای تاريخ سيستان )سفر 

با سفرنامه ها(؛ترجمه و تدوين: حسن احمدی، تهران، مؤلف.

تيت، جي.پي
تهران،  اول؛ ترجمة سيداحمد موسوي،  تاريخ سيستان؛ جلد    1364
سازمان ملي  حفاظت آثار  باستاني ايران  با همکاري ادارة كل
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فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سيستان و بلوچستان.
راولينسون، سر هنری

1378  »مقاله ياداشت های سيستان«، در: جغرافيای تاريخی سيستان 
)سفر با سفرنامه(،ترجمه و تدوين حسن احمدی، تهران، مؤلف.

سيدسجادي، سيدمنصور
1374  هشت گفتار: باستان شناسي و تاريخ بلوچستان، تهران، سازمان 

ميراث فرهنگي كشور.
باستانی دشت سيستان«، تحقيقات  آثار  و  1379  »محيط طبيعی 

جغرافيايی، شمارة پياپی 56 و 57: 146-186.
زابل،  بيابانی كوچك،  در  بزرگ  آزمايشگاهی  1385الف  شهر سوخته 

پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگری شهر سوخته.
پايگاه  زابل،  هخامنشی(،  دوران  زرنگ  )شهر  دهانه غالمان  1385ب  

ميراث فرهنگي و گردشگری شهر سوخته.
باستان شناسی  پژوهشکدة  تهران،  شهرسوختة2،  گزارش های    1388

كشور )منتشرنشده(
باستان شناسی  پژوهشکدة  تهران،  شهرسوختة3،  گزارش های    1388

كشور )منتشرنشده(
شراتو، اومبرتو

1342  »هيئت باستان شناسان ايتاليايی در سيستان«، ترجمة هومن 
خواجه نوری، مجلة سخن، دورة 14، شمارة 6: ص670 ـ 666.

شيرازی، روح اهلل . مهدی توسلی
آرشيو  سيستان،  تپه صادق  اليه نگاری  و  حريم  تعيين   1389
بلوچستان  و  سيستان  استان  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث 

)منتشرنشده(.
لندور، ساوج

1378  »در سرزمين هاي محسود«، جلد دوم، در: جغرافياي تاريخي 
سيستان )سفر با سفرنامه ها(، ترجمه و تدوين حسن احمدي؛ 

تهران، مؤلف.
مك ماهون، سرآرتور هنري

1378  »نقشه برداري و اكتشافات جديد در سيستان«، در جغرافياي 
حسن  تدوين  و  سفرنامه ها(،ترجمه  با  )سفر  سيستان  تاريخي 

احمدی، تهران،مؤلف.

موسوی، سيدمحمود
كنگرة  مقاالت  مجموعه  زابل«،  خواجة  كوه  خشتی  »يادمان    1374
تاريخ معماری و شهرسازی ايران، جلد چهارم، ارگ بم،كرمان، 

تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور: 67-98. 
موسوي  حاجي، سيدرسول

1382  پژوهشي در باستان شناسي زرنگ دورة اسالمي )بررسي ميداني 
در محوطة اسالمي زاهدان كهنه واقع در شرق سيستان(، رسالة 
استاد  اسالمي(،  دوران  )گرايش  باستان شناسي  دكتري  دورة 
مدرس،  تربيت  دانشگاه  تهران:  بيانی،  سوسن  دكتر  راهنما 

دانشکدة علوم انساني )منتشرنشده(.
موسوي حاجی، سيدرسول و رضا مهرآفرين

)فاز1  سيستان  پهن دشت  باستان شناختی  بررسی  گزارش    1387-8
كشور  باستان شناسی  تهران،پژوهشکدة   ،29 تا   1 جلد  و2(، 

)منتشرنشده(.
موسوی حاجی، سيدرسول، رضا مهرآفرين و جواد عاليی مقدم

كهنه،  زاهدان  اسالمی  محوطة  حريم  و  عرصه  تعيين  گزارش   1387
و  سيستان  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث  سازمان  اسناد  مركز 

بلوچستان )منتشر نشده(.
مهرآفرين، رضا

رسالة  باستان شناسی حوزة زهك سيستان،  تحليل  و  بررسی    1383
سيدمنصور  دكتر  راهنما  استاد  باستان شناسی،  دكترای  دورة 

سيدسجادی، تهران،دانشگاه تربيت مدرس )منتشرنشده(.
زاهدان،  تپه گوری كهنه،  گمانه زنی  و  حفاری  گزارش    1386
بلوچستان  و  سيستان  گردشگری  و  ميراث  فرهنگی  سازمان 

)منتشرنشده(.
مرتضوی، مهدی و داوود صارمی نائينی

آرشيو  سيستان،  تپه دشت  اليه نگاری  و  حريم  تعيين    1387
بلوچستان  و  سيستان  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث  سازمان 

)منتشرنشده(.
ميری، حجت

و  فرهنگی  ميراث  سازمان  آرشيو  تپه طالب خان،  حفاری    1386
گردشگری زاهدان )منتشرنشده(
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چکیده
پژوهش هاي مربوط به جزاير ايرانی و سواحل شمالی خليج فارس بسيار كمتر از كارهای انجام شده در 
كشورهای حوزة جنوبی خليج فارس و آگاهی ما از حوزة جنوبی خليج فارس به مراتب بيشتر از حوزة 
شمالی آن است. بر خالف سواحل جنوبی كه در دهه های اخير در آنها چندين محوطة باستانی مربوط 
به دوره های گوناگون شناسايی و ثبت و تعداد زيادی از آنها كاوش شده، در سواحل شمالی خليج فارس 

گرچه بررسی هايی انجام شده، نتايج آنها چاپ نشده است. 
هرچند پژوهش های باستان شناختی در سواحل جنوبی خليج فارس همزمان با سواحل شمالی 
انجام شده در سواحل شمالی  از كارهای  و  يافته  بيشتری  اخير شتاب  به ويژه در دهه های  آغاز شده، 
پيشي گرفته است. در اين مقاله سعی كرده ايم تمامی پژوهش های سواحل شمالی را بياوريم، اما با 
توجه به گستردگی بررسي ها در سواحل جنوبی خليج فارس در اين مقاله صرفاً به مهم ترين بررسی ها 

و كاوش های انجام شده در محوطه های اشکانی و ساسانی اشاره كرده ايم.
كلید واژگان: باستان شناسی ايران، دورة اشکانی و ساسانی، خليج فارس.

سماعیل اسماعیلي جلودار، مرجان روایي علیرضا خسروزاده، محمدا

باستان شناسي سواحل شمالي خلیج افرس،
كاني و ساساني  سواحل جنوبي  با مرور ژپوهش اهي اش
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مقدمه
خليج فارس در امتداد دريای عمان و در ميان شبه  جزيرة 
عربستان و ايران قرار دارد، از شرق از طريق تنگة هرمز به 
شبه   به  مغرب  و  جنوب  از  و  هند  اقيانوس  و  عمان  دريای 
و شمال  كرانه های شمال  می شود.  محدود  عربستان  جزيرة 
در  و  است  پوشانده  ايران  سواحل  را  فارس  خليج  شرقی 
كمی  فاصلة  به  ا ست.  جاری  اروندرود  آن  شمال  منتهی اليه 
قرار دارد و در گوشة  از گوشة شمال غربی آن خاک عراق 
كوچکی از زاوية شمال غربی آن كويت واقع است. طول خليج 
فارس حدود 1000 كيلومتر و پهنای آن بين 200 تا 350 
كيلومتر است كه در تنگة هرمز به حدود 60 كيلومتر كاهش 
می يابد. مساحت خليج فارس در حدود 233 هزار كيلومتر 
كه  دارد  وجود  متعددی  جزاير  فارس  خليج  در  است.  مربع 
اكثر آنها متعلق به ايران است و اهميت نظامی و اقتصادی 
ويژه ای دارد. كشورهای ايران، عمان، عراق، عربستان سعودی، 
كويت، امارات متحدعربی، قطر و بحرين در مجاورت خليج 

فارس واقع اند.
در  متعدد  بررسی های  و  كاوش ها  اخير  دهه های  طی 
كشورهای حوزة جنوبی خليج فارس؛ از جمله امارات متحد 
چندين  در  آنها  نتايج  و  انجام  قطر  و  عمان  بحرين،  عربی، 

كتاب و مقاله به زبان های گوناگون چاپ شده است. 

بررسی ها و كاوش ها در سواحل شمالی خلیج 
فارس

خليج فارس را از نظر باستان شناختی می توان به دو بخش 
سواحل شمالی و جنوبی تقسيم كرد. در سواحل شمالی كه 
باستان شناختی  پژوهش های  است  ايران  خاک  به  مربوط 
انجام شده است. در  بسيار اندكی نسبت به سواحل جنوبی 
به  ايران  سواحل  در  باستان شناختی  كاوش های  اولين  واقع 
كاوش های تل پی تل در سواحل بوشهر برمی گردد. اين تپه 
از مهم ترين استقرارهای دورة عيالمی در سواحل خليج فارس 
در  شرقی  هند  كمپانی  نيروهای   ،1856 سال  در  كه  است 
طی جنگ با ايران آجرهای كتيبه دار سلطنتی مربوط به آن 
 .)English 1971: 81( دوره را از سطح اين تپه كشف كردند
در سال 1776 فردريش استولز در اين محوطه كاوش هايی 

انجام داد و حدود 2000 قطعه و 1000 آجر كامل كتيبه دار 
به دست آورد )Konig 1965: 18(. پزارد نيز در سال 1913 
طی يك فصل كاوش هايی در اين محوطه انجام داد. در اين 
كاوش ها كتيبه ها و آثاری مربوط به فرمانروای عيالمی به نام 
به  متعلق  منقوش  و سفال  )قرن 12 پ م(  نهونته  شوتروک 
 .)Pezard 1914( هزاره های چهارم و سوم پ م به دست آمد
مدارک نوشتاری به دست آمده از اين تپه نشان مي دهد كه 

.)Potts 2003( اين تپه احتماالً همان ليان باستان است
فقط  و  بررسی  را  اين منطقه  اشتاين  اورل  آن  از  پس 
تپه ای موسوم به تل پير در 40 كيلومتری سيراف شناسايی 
 Stein 1937:( دارد  پ م  چهارم  هزارة  سفال های  كه  كرد 
اين  در  كه  ديگر  غربی  باستان شناسان  جمله  از   .)234-43

زمينه فعاليت  كرده اند، می توان از ديويد وايت هاوس، اندرو 
بين  ويليامسون  اندرو  برد.  نام  وايزنر  اولريش  و  ويليامسون 
ايرانی  مشترک  هيئت  رأس  در   1971 تا   1967 سال های 
ـ انگليسی در يك برنامة جامع نواحی ساحلی خليج فارس 
و 157  بررسی  بندر جاسك  تا  بوشهر  از  را  عمان  دريای  و 
محوطه در شهرستان ميناب، 25 محوطه در بندر طاهری و 
89 محوطه در بندر بوشهر شناسايي و ثبت كرد. گزارش وی 
در چند صفحه، و بسيار مختصر و بدون توصيف هيچ يك از 
اين محوطه هاست. اين گزارش عکس، نقشه و طرح سفال نيز 

.)Priestman 2003 .ندارد )رک
پريکت  و  ويليامسون   ،1971 و   1969 سال های  بين 
شبه  جزيرة بوشهر را بررسی و حداقل 89 محوطة باستانی را 
شناسايی و سفال های فراوانی از سطح آنها جمع آوری كردند 
)Priestman 2003(. ويليامسون پس از شناسايي شمار زيادی 

محوطة ساسانی نتيجه گرفت كه محوطة بسيار بزرگ ريشهر، 
در 6 كيلومتری جنوب شهر بوشهر، احتماالً همان بندر بزرگ 
Whitehouse & William-(  ييواردشير دورة ساسانی است

شدة  جمع آوری  سفال های  مجموعه   .)son 1973: 39-41

ويليامسون از سطح محوطه های ساحلی خليج فارس را اخيراً 
 Priestman & Kennet( بازبينی كرده اند  پرست من و كنت 
Priestman 2003 ;2002(. به غير از محوطه های اسالمی و 

ساسانی ثبت شده در بررسی ويليامسون، در نزديکی روستای 
هليله در انتهای جنوبی شبه  جزيرة بوشهر نيز يك محوطة 
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شد  ثبت  و  شناسايی   )H200( مس وسنگ  دورة  به  مربوط 
 .)Whitehouse & Williamson 1973: 35, n. 32(

در سواحل ميناب ويليامسون 10 محوطة دورة ساسانی 
 Pricket( را بر اساس يافته های سطحی، شناسايی و ثبت كرد
72-1270 :1968(. عالوه بر آن سفال های سطحی مربوط به 

از چند محوطة كوچك تر ساحلی در جاسك  دورة ساسانی 
 Kennet 2002: 160,( شده  است  شناسايی  بوشهر  غرب  و 

 .)Priestman & Kennet 2002: 260

در سال 1973 دونالد ويت كامب بررسی هايی در بوشهر 
نيز در  از شبه  جزيره و 13 محوطه  داد و 2 محوطه  انجام 
مناطق دور از ساحل بوشهر شناسايی و ثبت كرد. او بيشتر 
ساسانی  و  اشکاني  و  عيالمی  دورة  به  مربوط  را  محوطه ها 
منابع  و  هوايی  عکس های  اساس  بر  ويت كامب  دانست. 
نوشتاری موفق به كشف يك كانال آبرسانی شد كه حداقل 
از اوايل دورة هخامنشی برای تأمين آب ساكنان شبه  جزيرة 

 .)Whitecomb 1987: 331( بوشهر ايجاد شده بود
در بررسی های علی اكبر سرفراز در منطقة برازجان در 
سال 1349 چندين محوطة هخامنشی شناسايی و ثبت شد 
كه از مهم ترين آنها چرخاب است. سرفراز چند فصل در اين 
محوطه كاوش و بر اساس پايه ستون های برجای مانده از اين 
كاخ و شباهت آنها به پايه ستون های پاسارگاد آن را به اواخر 
 Sarfaraz ،1350 سلطنت كورش تاريخ گذاری كرد )سرفراز
188 :1973(. يغمايی نيز چند فصل در بردک سياه كه كاخی 

هخامنشی در شهرستان برازجان است، كاوش كرد )يغمايی 
بزرگ  شهری  توج،  بزرگ  و  مهم  محوطة   .)1384  ،1383
مربوط به اوايل اسالم، در شمال برازجان را نيز احمد اقتداری 
 Whitcomb 1987:( كرد  ثبت  و  شناسايی   1970 سال  در 

.)331, n.31

بررسی های   1356 تا   1348 سال های  بين 
باستان شناختی پراكنده ای با عنوان »بررسی باستان شناسی 
استان ساحلی« در استان هرمزگان انجام شد. سرپرستی اين 
ياسی  جهانگير  شاملو،  غالمعلی  بابك راد،  جواد  را  بررسی ها 
ياسی   ،1351 )شاملو  داشتند  عهده  بر  بختياری  حسين  و 
شهرستان های  و  هرمز  و  قشم  جزاير  در  بيشتر  و   )1354
راد طی  بابك   مثال  برای  بود.  متمركز  بندرعباس  و  ميناب 

دو فصل در جزيرة قشم موفق به شناسايی و ثبت 73 اثر و 
محوطة باستانی شد )بابك  راد 1350(. ضمن اينکه همزمان 
با بررسی ها، در محوطه ای به نام گورفرنگی كاوش هايی انجام 
داد و شماری سفال ساده و لعاب دار مربوط به سده های اولية 
در  )بابك  راد 1348(.  آورد  به دست  دورة صفويه  تا  اسالم 
قشم  جزيرة  در  كاوش هايی  و  بررسی ها  نيز  اخير  سال های 
در  لباف خانيکی  مدت  كوتاه  بررسي  جمله  از  شده،  انجام 
كه  باستانی  محوطة  چند  در  قشم  جزيرة  در   1360 سال 
قباًل غالمعلی شاملو شناسايی و ثبت كرده بود، مانند كولقان 
در  محوطه  چند  و  رمچاه  روستای  در  شهيد  شاه  قشم،  در 
و   1379 سال های  در   .)1360 )لباف خانيکی  بود  باسعيدو 
1381 احسان يغمايی طی دو فصل در قلعة پرتقالی ها كاوش  
برج های  و  قلعه  درونی  فضاهای  از  برخی  آن  نتيجة  و  كرد 
چهارگانه نمايان شد. از مهم ترين مواد فرهنگی به دست آمده 
از اين كاوش می توان به اشياء شيشه ای، شمار زيادی سفال 
ساده، لعاب دار، سالدن و چينی آبی و سفيد، گلوله های كروی 
سنگی و فلزی مربوط به دوره های صفوی و قاجار اشاره كرد 
در  يغمايي  كه  است  ذكر  شايان   .)1381 1379و  )يغمايی 
بهمن و اسفند 1389 بار ديگر اين قلعه را، با هدف خواناسازي 
معماري آن، كاوش كرد )يغمايي، مکالمة حضوري(. در بهمن 
و اسفند 1384 بخشی از جزيرة قشم در استان هرمزگان را 
هيئتي از پژوهشکدة باستان شناسی دوباره بررسی كرد و به 
نتايج مهمي دست يافت، از آن جمله شناسايی محوطه هايی 
اسالمی.  متأخر  دورة  تا  محوطه(   3( آهن  عصر  از  احتماالً 
طی اين بررسی چهار محوطة اشکانی و 5 محوطة ساسانی 
و  هژبری  نوبری   ،1384 )خسروزاده  شد  ثبت  و  شناسايی 
ديگران Nobari et al. 2010 ،1389(. هرچند در اين منطقه 
فاقد  گرفته، چون  انجام  نيز  ديگری  كاوش های  و  بررسی ها 
يا  فرهنگی  توالی  نمی توان  آنها  كل  از  بود،  مشخص  نظام 

گاهنگاری مشخصی را استنتاج كرد. 
حاجی آباد  در  ساحلی،  استان  بررسی های  با  هم زمان 
را  از گورهای پشته سنگی  ياسی شماری  هرمزگان جهانگير 
و  خالصه  بسيار  گورها  كاوش  از  وی  اطالعات  كرد.  كاوش 
بين  قطر  به  پشته های سنگ  به شکل  »گورها  است:  مبهم 
5 تا 7 متر هستند. اندازة بخش داخلی گور بين 1/2 تا 1/5 
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متر است كه دور تا دور اين بخش را با استفاده از سنگ های 
الشه بدون مالط ديوارچين كرده اند« )ياسی 1354: 114(. 
ويژگی های  با  سنگ چين  گور  زيادی  شمار  نيز  ميناب  در 
ثبت  و  شناسايی  شرق  جنوب  پشته سنگی  گورهای  مشابه 
شد )شاملو 1351، خسروزاده 1384(. شاملو نيز شماری از 
ميناب  گوربند  منطقة  در  شده  بررسی  سنگ چين  گورهای 
را كاوش كرد. در نتيجة كاوش ساختار گورها به اين شکل 
نمايان شد: پس از برداشت پشته سنگ روی گور، سنگ چين 
محدودة اصلی گور آشکار شد كه به شکل مستطيل به ابعاد 
3×1 متر بود. در حدود 20 سانتی متر زير آخرين سنگ چين، 

6 ظرف سفالی به دست آمد )شاملو 1351: 127-128(.
بررسی  ضمن  بختياری،  حسين   1355 سال  در 
كوتاه مدت در جزيرة هرمز، كاوش هايی نيز در قلعة پرتقالی ها 
انجام داد. از مهم ترين يافته های اين كاوش می توان به سه 
آب انبار در بخش داخلی قلعه، مواد فرهنگی مثل سکه های 
شمار  و  حيوانی  و  انسانی  پيکرک های  هرمز،  ضرب  مفرغی 
فراوانی سفال و چينی وارداتی اشاره كرد )بختياری 1355(. 
از باستان شناسان خارجی كه در جزيرة هرمز بررسی كوتاه 
مدت انجام داده اند ولفرايم كاليس است كه گزارش مختصر 
)كاليس  است  آورده  پرتقالی ها  قلعة  توصيف  را ضمن  خود 
نيز  كريمی  فاطمه   1373 و   1372 سال های  در   .)1370
نرسيد  چاپ  به  آن  نتايج  كه  كرد  كاوش هايی  قلعه  اين  در 
اين  در  نيست.  موجود  پژوهشکده  در  آن  از  نيز  گزارشی  و 
آمد  دست  به  سفيد  و  آبی  چينی  فراوانی  شمار  كاوش ها 

)دانشپورپرور 1376(.
بختياری ضمن بررسی و كاوش در جزيرة هرمز، بررسی 
كوتاه مدتی نيز در جزيرة كيش انجام داد )بختياری 1357(. 
بررسی  ضمن  موسوی  محمود   1370-1371 سال های  در 
جزيرة كيش، طی دو فصل كاوش هايی در شهر حريره انجام 
فاقد  حريره  شهر  شد  مشخص  كاوش ها  اين  اساس  بر  داد. 
دهم  تا  پنجم  سده های  بين  شهر  اين  است.  دفاعی  ديوار 
هجری و در فاصلة زمانی رونق سيراف و هرمز رونق داشته 
و اوج شکوفايی آن در سدة هفتم، در زمان حکومت اتابکان 
احمد  و  فرهنگی  عادل   .)1375 )موسوی  است  بوده  فارس 
كبيری نيز سازه هايی را كه در اين كاوش ها به دست آمده 

بود، مرمت كردند )كبيری و فرهنگی، بی تا(. 
هيئتی  را  و 1960 جزيرة خارک  در سال های 1959 
فرانسوی بررسی و كاوش كرد. گزارش مقدماتی اين بررسی 
يك  و  آرياتيك  آرس  نشرية  در  مقاله اي  شکل  به  كاوش  و 
كتابچه به زبان فرانسوی و فارسی به همت شركت ملی نفت 
هيئت  كه  آثاری  مهم ترين   .)1335 )گيرشمن  شد  منتشر 
فرانسوی موفق به بررسی و كاوش آنها شد در چهار محدوده 
گورهای   .2 مقدس،  به صخرة  موسوم  ا. محدودة  دارد:  قرار 
كالن سنگی خرپشته ای در حدود يك ونيم كيلومتری شمال 
و شمال  غربی محدودة صخرة مقدس، 3. محدودة موسوم به 
»گورستان دشت« و 4. صومعة مسيحی. گورهای كالن سنگی 
به  كه  است  پيش ازميالد  سوم  هزارة  به  مربوط  كاوش شده 
استفاده  مجدداً  پ م   600 تا   1000 حدود  از  می رسد  نظر 
شده. يکی از مهم ترين بناهای كاوش شده در جزيره، صومعة 
600م  از  پيش  صومعه  اين  می رسد  نظر  به  است.  مسيحی 
ساخته شده و تا حدود 1000م برجا و آباد بوده، اما پس از 
اين سال متروک شده است. هيئت فرانسوی بخش عمده ای از 
صومعه را كاوش كرد و در آن به گچبری هايي ديدنی دست 
نقش مايه های مسيحی  و  نمادها  از  جالبی  تركيب  كه  يافت 
 ،1339 )گيرشمن  می گذارد  نمايش  به  را  شرقی  نقوش  و 

.)Steve 2003 ،1355 سرفراز
بزرگ ترين محوطة شناسايی و كاوش شده در سواحل 
ايرانی خليج فارس، سيراف است. در سال 1911 سر آرنولد 
ويلسون از سيراف و محل ييالقی آن، جم، بازديد كرد. وی 
اعتقاد داشت اولين كسی كه محل حقيقی سيراف را شناخته 
و از آن در سال 1835 بازديد كرده كاپيتن كمپتورن، عضو 
بحرية هندوستان بوده است. در سال 1857 بناهای برجای 
اين شهر محدود به مسجدي بزرگ از سنگ تراش خورده و 
آب انبارهای مخروبه و شماری سنگ گور بود، كه يکی از آنها 
مربوط به سدة دهم هجری به انگلستان منتقل شد )ويلسون 
1348: 62(. پزارد نيز، در بازديد از سيراف، اطالعاتی از اين 
محوطه داده و به يك مسجد، گورستان و شماری ساختمان 

 .)Pezard 1914( پابرجا اشاره كرده است
در سال 1933 اشتاين از سيراف بازديد كرد و كاوش هايی 
در آنجا انجام داد. او از بقايای ديواری حجيم، كه 400 متر 



213

از آن همچنان در بخشی از ساحل برجا بود، ياد كرده است 
)Stein 1937: 234-43(. هيئت مشترک ايران و انگليس به 

سرپرستی دكتر وايت هاوس از سال 1966 تا 1973 به مدت 
بود.  باستان شناسي  كاوش  مشغول  سيراف  در  فصل  هفت 
نتايج اين كاوش ها به صورت مقاالت متعدد به ويژه در مجلة 
 Whitehouse( است  يافته  انتشار  انگليسی،  زبان  به   Iran
دسـت  به  اثر  چشمگيرترين   .)1968, 1970-1972, 1974

آمده از شهر باستانی سيراف قلعه ای ساسانی است كه در زير 
اين  دارد.  قرار  به قرن سوم هجری  بقايای مسجدی مربوط 
نيم دايره ای در چهارگوشه دارد.  برج  قلعة چهارگوش، چهار 
دروازة ورودی آن به شکل چهارگوش با دو برج نيم دايره ای 
در دو سو، در سمت شرق قلعه قرار داشته است. شماری گور 
كنده شده در صخره و سکه ها و مهرهای ساسانی و سفال های 
يافته های مهم كاوش در سيراف  از ديگر  اين دوره  شاخص 
 Whitehouse 1972: 70, Whitehouse & Williamson( بود
آثار  اما  است،  بسيار مهمی  35-33 :1973(. سيراف محوطة 

از جمله:  به آن اشکال هاي زيادی دارد  منتشر شدة مربوط 
اشتباه، تناقض، ضعف تأليف و كوتاهی در ارجاع به مداركي 
به قصد تأييد بحث های كليدی. مواد فرهنگی به دست آمده از 
محوطه نيز بر اساس اليه نگاری دقيق معرفي نشده و نياز به 
تحليل دوباره دارد. همچنين در مورد تاريخ های پيشنهادی 
برای اليه های مربوط به دورة ساسانی ابهام هايي وجود دارد. 
مواد فرهنگی به دست آمده مربوط به قرن 13 به بعد نيز بسيار 

.)Kennet 2004: 32( اندک است
كاوش  بختياری   ،1975 سال  در  وايت هاوس،  از  پس 
در  بختياری  كاوش های  داد.  ادامه  سال  يك  را  سيراف  در 
سيراف منجر به هويدا شدن آثاری از سده های سه و چهار 
هجری )نهم و دهم ميالدی( شد )بختياری 1355(. پس از 
بختياری، معصومی كاوش های محدودی در سيراف انجام داد 
دست  به  مهمي  نتيجة  او  كاوش های  از  )معصومی 1383(. 
نيامد. در سال 1379 بررسی های باستان شناختی زير آب در 
سواحل اين بندر را هيئتی به سرپرستی ميراسکندری انجام 
داد )ميراسکندری 1379(، اين بررسی ها در سال 1388 به 
سرپرستي توفيقيان ادامه يافت )توفيقيان 1388(. در سال 
از سرگرفته  بندر سيراف  باستان شناختی  1385 كاوش های 

منظور  به  گمانه  حفر  به  محدود  فصل  اين  كاوش های  شد. 
اليه نگاری دقيق اين محوطه بود. طی اين اليه نگاری مجموعة 
بسيار خوبي از سفال های مربوط به دورة ساسانی و اسالمی به 
دست آمد )اسماعيلی 1386، 1387، اسماعيلی و توفيقيان 

 .)1389
انگليسی  و  ايرانی  مشترک  هيئت   1383 پائيز  در 
بخش هايی از استان بوشهر را بررسی كرد. طی اين بررسی 
متأخر  دورة  تا  مس وسنگ  دورة  از  محوطه   56 كوتاه مدت 
شناسايی و ثبت شد. بيشترين محوطه های ثبت شده ساسانی 
اولين بار محوطه های  برای  بررسی  اين  بود. در  و هخامنشی 
مربوط به دورة مس وسنگ، لپويی و بانش شناسايی و ثبت 

 .)Carter et al. 2006( شد
در فروردين سال بعد )1384( هيئت مشترک ديگری 
انگليس  دورهام  دانشگاه  و  باستان شناسی  پژوهشکدة  از 
بخشی از شهرستان ميناب را در استان هرمزگان، در بررسی 
ده روزه  بازبينی كرد. هدف از اين بررسی، بازبينی و بازنگری 
ويليامسون  بررسی  در  اين  از  پيش  كه  بود  محوطه هايی 
روز  ده  اين  در  بود.  دهه های 70-1960 شناسايی شده  در 
)خسروزاده  شد  بررسی  و  شناسايی  جديدی  محوطه های 
آنها  مهم ترين  از  كه   ،)1385 ديگران  و  خسروزاده   ،1384
و  ابراهيمی  نخل  به  كه  محوطه،  اين  بود.  كهورلنگرچينی 
اشکاني  محوطة  بزرگ ترين  است،  معروف  نيز  مغ بريمی 
شناسايی  فارس  خليج  شمالی  سواحل  در  تاكنون  كه  است 
تا  از سال 1386  ديگران 1385(.  و  )خسروزاده  است  شده 
1389 سيامك سرلك اين محوطه را طی 3 فصل، با تمركز 
از  دژ خشتی،  كرد.  كاوش  دژ،  و  گورستانی  محدودة  دو  بر 
به  محدوده ای  در  و  گوناگون  اشکال  و  ابعاد  در  خشت هايی 
وسعت 1/5 هکتار ساخته شده است. شمار زيادی گورخمره 
نيز كاوش شد كه مواد فرهنگی فراوان از جمله شمار زيادی 
 ،1387  ،1386 )سرلك  آمد  دست  به  آنها  درون  از  سفال 

1388، سرلك و ديگران 1387(. 
همزمان با فصل اول كاوش در نخل ابراهيمی، سرلك 
تپة باستانی ديگری به نام تم مارون )تمب ماری( را در رودان 
ياسی  بررسی های  در  اين  از  پيش  تپه  اين  كرد.  اليه نگاری 
بود  انجام شده  نيز در آن  شناسايی و كاوش های محدودی 

باستان شناسی سواحل شمالی خلیج فارس با مرور... 
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)ياسی 1350(. ياسی طی كاوش هايش به سفال های اسالمی 
و هزارة سوم در اين محوطه برخورده است. در بررسی های 
سال 1384 نيز اين محوطه بررسی و به دوره های اسالمی، 
بود.  شده  تاريخ گذاری  پيش ازميالد  سوم  هزارة  و  ساسانی 
زير  محوطه  اين  اليه نگاری  كاوش  از  آمده  دست  به  نتايج 

چاپ است )سرلك و ديگران 1387(.
در بندر ماهروبان در شمال بندر ديلم كه از مهم ترين 
بنادر اسالمی و ساسانی در سواحل شمال غربی خليج فارس 
است نيز اخيراً كاوش های محدودی انجام شده كه نتايج آن 
توفيقيان  و  )اسماعيلی جلودار  است  نرسيده  چاپ  به  هنوز 

.)1389
گورستان ُگروی، از مهم ترين گورستان های سنگ چين 
در شهرستان رودان را طی دو فصل عباس نوروزی كاوش كرد 
بود كه  اين كاوش شامل 44 گور  )نوروزی 1387-1388(. 
بيشتر آنها در گذشته غارت شده اند و از نظر شکل و ساختار 
كاماًل مشابه ديگر گورهای سنگ چين جنوب شرق ايران از 
نوع پشته سنگی هستند )برای مثال رک. خسروزاده 1385(. 
سرپيکان های  مثل  فرهنگی  مواد  گورها  اين  از  شماری  از 
از عقيق و مس و شمار زيادی سفال به  مفرغی، مهره هايی 
دست آمد. از مهم ترين محوطه های مربوط به سده های اوليه 
حاجی آباد  قلعه كهنة  هرمزگان،  استان  در  اسالمي  ميانی  و 
روستای  جنوب  كيلومتری   3 در  كه  را،  محوطه  اين  است. 
تارم، كنار جادة بندرعباس به شيراز قرار دارد، طی دو فصل 
در سال های 1387 و 1388 مرجان روايی كاوش كرد. هدف 
اليه بندی  توالی  و  استقراری  دوره های  شناخت  كاوش  از 
محوطه و شناخت ساخت وسازها و معماری قلعه بود؛ ضمن 
اينکه حين كاوش، اين محوطه تعيين حريم نيز شد. روايي در 
فصل اول سه ترانشه را در ضلع شرقی، بخش مركزی و حصار 
فصل  در  انجام شده  اليه نگاری  براساس  كرد.  كاوش  شرقی 
اول قديم ترين دورة استقراری در اين محوطه مربوط به دورة 
سلجوقی بود كه تا دورة صفويه بدون وقفه ادامه داشت و در 
دوره های قاجار و پهلوی فقط بقايای استقرار كوچ نشينی در 
آنجا به دست آمد. از مهم ترين مواد فرهنگی به دست آمده از 
اين محوطه می توان به مجموعه ای غنی از سفال های لعاب دار 
و سادة اسالمی، سالدن، چينی آبی و سفيد، سکه های مسی 

و مفرغی كه بر سطح يکی از آنها نام تارم حك شده، اشياء 
شيشه ای و مهره های تزئينی اشاره كرد )روايی 1387(. طی 
فصل دوم، كاوش ها در بخش مركزی قلعه متمركز شد و در 
نتيجه شماری از ساخت و سازهای بخش داخلی به دست آمد 
كه كاربری آنها نيز مشخص شده است )روايی 1388(. اين 
كاوش ها طی سال جاری نيز ادامه پيدا كرده است. پيش از 
طی  را  حاجی آباد  شهرستان  روايي  محوطه،  اين  در  كاوش 
از  پيش  )روايی 1384-1385(،  بود  كرده  بررسی  فصل  دو 
بررسی های وي مهدی رهبر نيز به دنبال كشف مجسمة شير 
مفرغی در حوالی روستای ميمند حاجی آباد در سال 1365 
شماری  و  داده  انجام  روستا  آن  اطراف  در  كوتاهی  بررسی 
محوطه را از هزارة سوم پ م تا دوران اسالمی شناسايی و ثبت 

كرده است )رهبر 1365(. 
ميراث  سازمان  بررسی ها،  و  كاوش ها  اين  بر  عالوه 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان های هرمزگان و 
بوشهر كاوش ها و گمانه زنی هايی در شماری از محوطه ها انجام 
داده است، كه از جملة آنها می توان به محوطة هزارمردان در 
شبه  جزيرة بوشهر، زيارت در كنار رودخانة هليله در بوشهر، 
اشاره  1379ب(  )زارعی  شهيد  تل  و  بوشهر  در  اهرم  قلعة 
انجام  استان  دو  اين  در  متعدد  بررسی های  همچنين  كرد. 
شده كه گزارش تعدادی از اين بررسی ها در كتابخانه و مركز 
اسناد پژوهشکدة باستان شناسی موجود است، از جمله دشت 
بندر   ،)1383 )بيگلری  ريحان  باغ   ،)1382 )سرلك  ميناب 
بوشهر   ،)1384 )توفيقيان  بندرعباس   ،)1384 )آبيان  لنگه 
) توفيقيان 1383(، جم )توفيقيان 1381(، كنگان )سرفراز 
1383الف(، پشتکوه شهرستان دشتستان )سرفراز 1383ب( 
و شهرستان دير )سرفراز 1384(، گاوبندی )عسگری 1384(، 
اين  از  نتايج بسياری  برازجان )زارعی 1379الف(.  پشت كوه 
بررسی ها منتشر نشده و فقط در حد گزارش مقدماتی عرضه 

شده است. 

سواحل  در  ساسانی  و  اشکانی  پژوهش های 
جنوبی خلیج فارس

آن  جنوبی  سواحل  فارس،  خليج  ايرانی  سواحل  برخالف 
اين  سابقة  است.  شده  كاوش  و  بررسی  به دقت  كمابيش 
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برمی گردد.  ميالدی  نوزدهم  قرن  به  كاوش ها  و  بررسی ها 
بررسی های هدفمند و دامنه دار در اين منطقه از سال 1953 
با كار هيئت دانماركی شروع شد و نتايج آنها در قالب چندين 
 .)Bibby1973 .مقاله و كتاب به چاپ رسيد )برای مثال رک
از  ديگری  باستان شناسان  را  دانماركی  هيئت  كار  ازآن پس 
بررسی های  به  ادامه  در  كرده اند.  دنبال  گوناگون  كشورهای 
مهم در اين بخش و محوطه های كليدی اشکانی و ساسانی 

كاوش شده در سواحل جنوبی خليج فارس اشاره می كنيم.

بررسی های استان شرقی عربستان
در بررسی های استان شرقی عربستان )حد فاصل بحرين و 
كويت(، 26 استقرار ساسانی و شمار زيادی محوطة سلوكی 
 Bibby1973, Potts et al. 1978,( شد  شناسايی  اشکانی  و 
Potts1984, potts1990: 30-48(. تاريخ گذاری اين محوطه ها 

با نقوش كندة مدور و  بر اساس ظروف سفالی نخودی ـ زرد 
نقطه ای و سفال ظريف نارنجی است. سفال های به دست آمده 
ارجاع  هيچ  و  نشده  توصيف  كامل  طور  به  بررسی  اين  از 
اواسط  در   .)Kennet 2007: 94( ندارد  دقيقی  و  مطمئن 
حوالی  در  واقع  محوطه های  از  يکی  سطح  بر   1980 سال 
عربستان سعودی  در شمال شرق  قطيف  واحة  شمال غرب 
قطعه ای از يك اسب ريخته گری شده به دست آمد كه مشابه 
است  ايران  ساسانی  محوطه های  از  به دست آمده  نمونه های 

.)Potts 1993b(

جزایر ابوظبی
به   1992 سال  در  ابوظبی  جزاير  بررسی های  فصل  اولين 
سال های  در  بررسی ها  اين  شد.  انجام  كينگ  سرپرستی 
1993 و 1994 ادامه پيدا كرد، ضمن اينکه كاوش هايی نيز 
بررسی در  اول  انجام شد. طی فصل  بنی ياس  ِسر  در جزيرة 
شناسايی  محوطه   74 مراوه،  و  دالما  بنی ياس،  ِسر  جزاير 
ثبت  و  شناسايی  بررسی ها  اين  مهم  نتايج  از  شد.  ثبت  و 
شماری محوطة اشکانی و ساسانی با مجموعة سفالی مشابه 
اينکه  محوطه های سواحل شمالی خليج فارس است. ضمن 
يك كليسای نسطوری مربوط به دورة ساسانی در الکوار واقع 
كليسای  شرقی ترين  كه  شد  كشف  بنی ياس  ِسر  جزيرة  در 

Helly-(  سسطوری گزارش شده از سواحل خليج فارس است
 er 1993, King and Hellyer 1994a, King et al. 1995,

King 1998(. اين بررسی ها كامل نيست و فقط توصيف كلی 

منتشر  فرهنگی  مواد  از  عکس  و  طراحی  چند  و  محوطه ها 
 hellyer & King 1999: figs. 1-2, King and( شده است 
 Hellyer: 1994b: 25, King & Tonghini 1998: fig. 5 a,

 .)b; King 1997

رأس مسندم
رأس مسندم در دهانة تنگة هرمز، در شمالی ترين نقطة كشور 
عمان قرار دارد. اين شبه  جزيره بخشی از خاک عمان است 
كه بخشی از خاک امارات آن را از بخش اصلی كشور عمان 
جدا كرده است. بخش های جنوبی اين منطقه كوهستانی و 
به رأس جبال معروف است. بين سال های 1971 و 1972 
سرپرستی  به  انگليسی  باستان شناسی  هيئت  را  منطقه  اين 
 de Cardi & Doe 1971, de Cardi et( دكاردی بررسی كرد
al. 1975(. در اين بررسی شمار فراوانی محوطه از دوره های 

منقوش  سفال  شماری  و  شد  ثبت  و  شناسايی  گوناگون 
شاخص ناُمرد1  مربوط به دورة ساسانی از سطح چند محوطه 
 de Cardi et al. 1975: Fig.9. 40-66, de( آمد  دست  به 

 .)Cardi 1972

گورهای  فراوانی  شمار  همچنين  بررسی  اين  در 
شرق  جنوب  سنگ چين  گورهای  مشابه  كاماًل  سنگ چين 
مثال  )برای  شد  شناسايی  ساختار،  و  شکل  نظر  از  ايران، 
رک. خسروزاده 1386(. اين گورها از دورة ام النار در عمان و 

.)Blau 2004( امارات رايج شده است

رأس الخیمه 
است  عربی  متحد  امارات  كشور  امارت های  از  رأس الخيمه 
كه در سواحل شرقی خليج فارس قرار دارد. اين منطقه در 
امارات و در همسايگی كشور عمان واقع و مركز آن  شمال 
شهر رأس الخيمه است. اولين بررسی های باستان شناختی در 
رأس الخيمه را در سال 1968 و 1977 دكاردی با هدف ثبت 

1. نامرد يا نَُمرد سفالی شاخص و مربوط به دورة ساسانی است كه نام آن از محوطه ای در 
جنوب شرق كرمان گرفته شده است.
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 de( و شناسايی و حفظ محوطه های مهم باستانی، انجام داد
 .)Cardi & Doe 1971, de Cardi 1975, de Cardi 1985

دورة  تا  ساسانی  دورة  به  مربوط  شناسايی شده  محوطه های 
بعد از المطف2  بود.

در بخش های شمالی تر، در ساحل دريا، جزيره  الهوليله 
را نيز در سال 1991 كنت بررسی كرد )Kennet 1994( و 
تا  پنجم  قرن  از  اين محوطه  در  استقرار  به  مربوط  مداركی 

اوايل قرن بيستم به دست آورد.
در بيست و پنج كيلومتري سمت جنوب پس كرانه های 
خليج فارس، واحة خط، را برای اولين بار دكاردی در سال های 
de Cardi & Doe 1971: 252-( 1968 و 1977 بررسی كرد

de Cardi 1985: 182-185 ,254(. در سال 1992 اين واحه 

به شکل دقيق تر بررسی و طی آن مداركی از استقرار مربوط 
 de Cardi,( به اواخر پيش از اسالم تا عصر كنوني به دست آمد

 .)Kennet & Stocks 1994: 53-63

و  كوش  پشت  در  كه  نيز،  هقيل  وادی  آبرفتی  دشت 
المطف واقع است، در سال 1992 به همت استاک بررسی 
شد. طی اين بررسی او 169 محوطه را شناسايی و ثبت كرد 

 .)Stocks 1996(

اندكی مربوط  در بررسی های رأس الخيمه محوطه های 
به دورة ساسانی و اوايل اسالم شناسايی شد. سه محوطه ای 
كه مدارک قطعی مربوط به اين دوره از آنها به دست آمده 
 ،)Sasaki 1995, 1996, 1997( هوليله  است  عبارت  است 
 de Cardi,( و نواحی 3 و 4 در خط ،)Kennet 1997( كوش

.)Kennet & Stocks 1994, Kennet 1998

ناحیة خط3 
ناحية خط منطقه ای كوهستانی در جنوب شرق رأس الخيمه 
 de Cardi et al.( بررسی  اين منطقه در سال 1992  است. 
1994( و طی آن دو تپة كوچك اشکانی و ساسانی شناسايی 

در   .)de Cardi et al. 1994: 58 area 3 & 5( شد  ثبت  و 
پله ای  ترانشه اي  و  بررسی  دقيق تر  تپه  دو  اين  سال 1994 

2. المطف نام محوطه ای در منطقة رأس الخيمة امارات است كه بر اساس اليه نگاری، دارای 
هشت مرحلة فرهنگی از اواخر قرن 14 تا قرن 17 م است. به اين محوطه ُجلفار نيز مي گويند. 

.)Kennet 2004 .رک(
3. Khatt

از  جالبی  فرهنگی  مواد  و  شد  كاوش   3 شمارة  محوطة  در 
دوره های اشکاني و ساسانی به دست آمد.

در  كوچکي  ترانشة  منطقه،  اين  بررسی های  بر  عالوه 
بررسی سال 1992  استقراری ثبت شده در  تپه های  از  يکی 
كاوش شد و در نتيجة آن مجموعه اي كوچك مربوط به قرن 

 .)Kennet 1998( 5 م به دست آمد

فیلکه
جزيرة فيلکه در 20 كيلومتری ساحل شهر كويت در انتهای 
خليج فارس واقع است. محوطة سلوكی-پارتی فيلکه استقراری 
بسيار كوچك است و كمي بيش از ربع هکتار وسعت دارد، 
اما كاوش  در اين محوطه، نشان می دهد كه وسعت آن بيشتر 
از چيزی است كه تصور می شد و اندازة دقيق آن نامشخص 
است )Calvet & Salles 1986(. اين محوطه را طی 5 فصل 
تا 1963 هيئت دانماركی و در سال 1974  از سال 1958 
و در سال  ترانشة كوچك كاوش كرد  قالب چند  در  هاوارد 
انجام  ايتاليايی كاوش های كوتاه مدتی در آن  1976 هيئتي 
اين  به سرپرستی سالز  فرانسوی  از سال 1983 هيئت  داد. 
 Calvet & Salles 1986, Callot et( داد  ادامه  را  كاوش ها 
 al, 1987, Potts 1990: 154, Hannestad 1984a, Jeppesen

Hannestad 1994 ,1989(. در نتيجة كاوش  در اين محوطه 

يك حصار سنگی، دو معبد و شماری خانة مسکونی و يك 
معبد كوچك آرتميس آشکار شد. اين محوطه در قرن سوم 
Han-( است شده  متروک  م  اول  قرن  در  و  مسکون     م 

به  فرهنگی  مواد   .)nestad 1994, Potts 1990: 154-196

از اين محوطه كاماًل مشابه مواد  دست آمده و معرفی شده 
 Hannestad( است  خوزستان  اشکانی  محوطه های  فرهنگی 
Hannestad 1984b ,1983(. مدارک و شواهدی از دوره های 

استقراری جديدتر در اين محوطه وجود ندارد.

عین جاوان
عين جاوان، تاج و تاروت تنها محوطه های كاوش شده و دارای 
محوطه های  تاريخ گذاری  و  هستند  اليه نگاری شده  توالی 
پيش ازاسالم در سواحل شرقی خليج فارس بر اساس توالی 
 Potts( می شود  انجام  محوطه ها  اين  اليه نگاری شدة  سفالی 
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اين  جاوان،  عين  در  اليه نگاری  اساس  بر   .)1991: 30-31

است.  اسالمي  اوايل  احتماالً  و  اشکاني  به  مربوط  محوطه 
پاتس مواد فرهنگی به دست آمده از ترانشة C در عين جاوان 
 Potts( را به اشکاني و اوايل ساسانی تاريخ گذاری كرده است
 1990: 31; Potts et al. 1978: 21-site 208-129, Potts

Potts 1993a ,108-107 :1984(. ولی كنت معتقد است كه 

مدارک ارائه شدة پاتس قديم تر و مربوط به قرن دوم م است 
 .)Kennet 2007: 95(

تاج
عربستان  شرق  در  اشکانی  محوطه های  مهم ترين  از  تاج 
سعودی است. اين محوطه در وادی المياه4 ، در 90 كيلومتری 
بندر الجبيل در ساحل خليج فارس قرار دارد. تاج، با توجه به 
بزرگي ابعاد )حدود 825×990 متر( و فراوانی مواد فرهنگی 
شبه  شرق  شمال  اشکانی  ـ  سلوكی  محوطة  مهم ترين  آن، 
 جزيرة عربستان است. هستة مركزی اين محوطه را ديواري 
و  درازا  كيلومتر   2/5 حدود  با  هکتار،   40 حدود  سنگي، 
نيز  ديوار  از  خارج  در  است.  دربرگرفته  پهنا،  كيلومتر   4/5
استقرارگاهي بزرگ وجود دارد. اگرچه مداركی از فعاليت های 
مربوط به قرن چهارم پ م يا احتماالً قديم تر در اين محوطه 
وجود دارد، ساخت و سازها و استقرارگاه اصلی در اين محوطه 
مربوط به قرن سوم پ م است كه تا حدود قرن اول م ادامه 
پيدا كرده و توالی اليه نگاری نيز اين مسئله را نشان می دهد 
و  كاوش ها  پاتس  محوطه  اين  در   .)kennet 2007: 103(

بررسی هايی انجام داده و نتيجه گرفته كه توالی كاوش شده 
است  پايان  پذيرفته  م  دوم  يا  اول  قرن  در  محوطه  اين  در 
اين  سطحی  بررسی های  در   .)Potts 1993b, potts 1984(

محوطه شماری سفال ساسانی به دست آمده كه فقط عکس 
 Dickson & Dickson 1948: pl.( است  شده  منتشر  آنها 
ساسانی  دورة  فعاليت های  مورد  در  معتبر  مدرک  تنها   .)2
در اين محوطه دو سکه از اردشير و يك سکه از شاپور دوم 
 ،)Potts & Gribb 1995: 126, Potts 1990: 203( است 
درحالی كه حدود 191 سکة اشکاني و سلوكی از اين محوطه 
با  طی كاوش ها و بررسی های سطحی به دست آمده است. 

4. Wdi al-Miyah

توجه به مدارک و مواد فرهنگی به دست آمده از اين محوطه 
كنت معتقد است كه استقرار ساسانی در اين محوطه به شکل 

 .)Kennet 2007: 95( فصلی و باديه نشينی بوده است

قالت بحرین
قالت تپه ای بزرگ و چند دوره ای با بيش از 20 هکتار وسعت 
به  معماری  ساختار  مهم ترين  و  بحرين  شمالی  سواحل  در 
دست آمده از آن، قلعة نسبتاً بزرگی است كه، بر اساس شکل 
برج های آن، لمبارد و كروران و همچنين پاتس چنين نظر 
از  احتماالً  اين محوطه  استقرار در  اولين مرحلة  داده اند كه 
قرن دوم يا سوم ميالدی شروع شده و مرحلة دوم استفاده از 
اين مکان در حدود 13 قرن، بر اساس سفال های پيدا شده در 
 Kervran et al. 2005: 155-412,( قلعه، طول كشيده است
Lombard & Kervran 1993: 136-138, potts 1990: 111-

اين  بر  اعتقاد   .)115, Hojlund & Andersen 1994, 1997

است كه اين قلعه در قرن دوم يا سوم ميالدی ساخته شده 
است )مرحلة IXA(. كروران مرحله اي بينابينی برای اين بنا 
تشخيص داده، آن را بين قرن سوم تا پنجم م تاريخ گذاری 
)Kervran et al. qalat Bahrain: 229-244( كرده و مرحلة 

كه  مجموعه ای  است  معتقد  هوجالند  است.  ناميده   IXB

كروران منتشر و به دورة ساسانی تاريخ گذاری كرده در واقع 
 Hojuland( بايد به قرن اول و دوم ميالدی تاريخ گذاری شود
 Kennet( كنت نيز نظر او را تأييد كرده است .)9-8 :2006

 .)2007: 97

جمیره
است.  دبی  شهر  غرب  جنوب  در  ساحلی  منطقه اي  جميره 
فرهنگی  مواد  ولی  شده،  انجام  محوطه  اين  در  كاوش هايی 
اندكی از آن منتشر شده است. كاوشگر آن معتقد است كه 
ساسانی  دورة  به  مربوط  محوطه  اين  در  استقرار  قديم ترين 
سفال های  كنت  ولی   ،)Potts 1990: 298-300.رک( است 
به دست آمده از اين محوطه را بررسي كرده و چنين نظر داده 
كه قديم ترين دورة استقراری در اين محوطه مربوط به قرن 

.)Kennet 2007: 97( 9 و 10 ميالدی است
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ملیحا
مهم ترين محوطة سلوكی و اشکانی در پس كرانه های خليج 
در  محوطه  اين  مليحا ست.  عربی  متحدة  امارات  در  فارس 
كيلومتری  و 75  الزياد5   كيلومتری جنوب شهر  حدود 20 
جنوب شرق شارجه قرار دارد )Jasim 2001: 103(. اول بار 
از اين محوطه در سال 1960 نام برده شد، كه ويلکينسون 
 1968 سال  در  كرد.  كشف  محوطه  اين  سطح  از  كتيبه ای 
فريفلت به وجود سفال های لعاب دار مربوط به پيش ازاسالم 
سال  همين  در  ديکاردی  و  اشاره،  محوطه  اين  سطح  بر 
جمع آوری  آن  سطح  از  را  سنگی  ظروف  و  سفال  تکه های 
كرد )Benoist et al 2003: 59(. در سال 1973 يك هيئت 
Mad-(  رراقی مستقر در امارات سه ماه در مليحا كاوش كرد

hloom 1974, Taha 1974( و از سال 1985 تا سال 1998 

هيئت های باستان شناسی فرانسوی در شارجه، به سرپرستی 
كردند  كاوش  را  محوطه  اين  هرسال  موتون،  و  بوشارال 
 Boucharlat 1985, 1986, 1989, Mouton 1990, Mouton(

Mokaddem 1992, Benoist et al 1994 &(. از سال 1999 

باستان شناختی فرانسوی  اين محوطه هيئت  كاوش ها را در 
 .)Benoist et al. 2003( داد  ادامه  بنوئيست  سرپرستی  به 
به  اماراتی  باستان شناسی  هيئت   1993-94 سال های  در 
 Jasim( سرپرستي صباح الجاسم  در اين محوطه كاوش كرد
اواسط  بين  اين محوطه  2001(. كاوش ها نشان مي دهد  كه 

سدة سوم پ م تا سدة سوم و چهارم م مسکون بوده است.
در نتيجة كاوش هاي مليحا شمار زيادی ساختار معماری 
از جمله قلعة چهارگوش به اندازه های تقريباً 60×65 متر با 8 
برج چهارگوش مربوط به اوايل دورة ساسانی، همچنين شمار 
فراوانی مواد فرهنگی مربوط به ايران، هند، جنوب عربستان 
Boucharlat & Mou-(    افريقا از اين محوطه به دست آمد
 ton 1991, Boucharlat & Mouton 1994, Mouton 1999,

Jasim 1999, Haerinck 1998a, Benoist et al 2003, Cal-

در  نيز  و ساسانی  اشکاني  vet 1990, 1994(. شماری سکة 

 Potts 1991,( است  آمده  دست  به  محوطه  اين  كاوش های 
.)1994a, Potts & Gribb 1995

از ساخت و سازهای مسکونی در اين محوطه نشانه های 
5. Al Dhaid

استقرار در مليحا شامل  به نظر می رسد  اندكی وجود دارد. 
خانه هايی از شاخ و برگ درختان خرما بوده كه كاماًل مناسب 
است.  عربستان  شرق  جنوب  گرم  آب و هوای  با  سازگار  و 
تابوت های  مردگان در ساختمان های محکم دفن می شدند، 
با  و  مي دادند  قرار  آجری  محکم  برج های  باالی  را  خشتی 
سنگ های كنگره دار تزئينی مي پوشاندند. اين ساختارها، در 
اين ناحيه وجود نداشته و برج ها يادآور برج های تدفينی در 
 Boucharlat( پترا ست  قديم  دوره های  و  قريه الفائو  و  پالمير 
 & Mouton 1993: 281, Mouton 1999, Boucharlat &

.)Mouton 1998

شمار  گورستان ها  از  هم  و  مسکونی  مکان های  از  هم 
فراوانی سفال به دست آمده كه شماری از آنها ساخت خود 
سفال های  است.  وارداتی  و  خارجی  آنها  از  شماری  و  محل 
وارداتی شامل سفال های لعاب داري است كه در جنوب غرب 
ايران يا جنوب بين النهرين توليد می شده، سفال های قرمز و 
سياه رنگ را احتماالً از شمال شرق عربستان يا جزايری مثل 
بحرين و فيلکه مي آوردند و حتی سفال های يونانی از دريای 

.)Benoist et al. 2003( اژه يا مديترانه وارد می شد

اددور
بزرگ ترين  از  عربی(  متحد  امارات  ام القوين،  )امارت  اددور 
قطر  بين  محوطة ساحلی  تنها  زياد  احتمال  به  و  محوطه ها 
و تنگة هرمز در اواخر دهه های قرن اول پ م و قرن اول م 
محوطه  اين   .)Stevens & Haerinck 1996: 72-74( است 
 120 تقريباً  و  فارس  خليج  عربی  سواحل  شرق  جنوب  در 
كيلومتری تنگة هرمز واقع است. اگرچه شواهدي از دوره های 
مثال  برای  دارد،  اين محوطه وجود  در  استقراری گوناگونی 
و  پ م  سوم  هزارة  منقوش  سفال  پيش ازتاريخ،  فلينت های 
سفال و ظروف سنگی مربوط به عصر آهن، دورة استقراری 
اصلی در اين محوطه آغاز ميالدی است. در اين دوره محدودة 
 Haerinck 1998 b:( است  كيلومتر   3×2 تقريباً  استقراری 

 .)274

در سال 1973 هيئت باستان شناسی عراقی در امارات 
بررسی كوتاهي در اددور انجام داد، و تپة كوچکي را در اين 
به  راست گوشه اي  سنگي  ساختمان  و  كرد  كاوش  محوطه 
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شکل خشکه چين آشکار شد. عالوه بر آن هيئت قلعة تقريباً 
چهارگوشي را كاوش كرد كه هر ضلع آن حدود 20 متر بود. 
ضخامت ديوارهای قلعه 70 سانتی متر بود و برج های گردی 
 Salman( به قطر 4 متر در چهارگوشة آن قلعه وجود داشت

 .)1974: m-n

در سال 1980 و 1981 سالز چندين مجموعة سفالی از 
سطح محوطه جمع آوری و بررسي و نتايج اولية شکل شناسی 
اين  مورد  در  او  بررسي جامع  كرد.  را مطرح  ظروف سفالی 
سفال ها نشان داد كه شمار زيادی از آن ها سفال محلی، بدون 
مشابه در ديگر نقاط، است. با اين حال او به وجود شماری 
گونه  و شکل شاخص وارداتی نيز اشاره كرده است؛ همانند 
لعاب دار  سفال  از  پرشمار  گونة  يك  و  شرقی  تراسيگيالتای 
 Salles( ماهی  بشقاب  زيادی  بسيار  شمار  شامل  اشکانی، 

 .)1984

در سال 1985 پاتس 300 سکة به دست آمده از اددور 
را بررسي كرد كه در مجموعه اي شخصی نگهداری می شدند 
)Potts 1991, 1994(. در زمستان همان سال رمی بوشارال، 

كه منطقة شارجه را بررسی می كرد پی به اهميت بسيار زياد 
اروپايی  هيئتي  همراه  به  گرفت  تصميم  و  برد  محوطه  اين 
اين محوطه را كاوش كند. در پائيز 1986 وي به همراه ارنی 
هرينك و فيليپس اين محوطه را بررسي مقدماتي كرد و مواد 
از  رومی  شيشة  قطعات  و  شرقی  سيگيالتای  مثل  شاخصی 

 .)Boucharlat et al. 1988( سطح آن به دست آورد
كاوش  در اددور در امارت ام القوين را گروه های بلژيکی، 
انگليسی، فرانسوی و دانماركی بين سال های 1986 و 1995 
 Haerinck 1991, 1992, 1993, 1994, 1996,( ادامه دادند 
Boucharlat et al. 1988, Boucharlat et al. 1989, Ha-

توليدات  از  به غير  اين كاوش ها  erinck et al. 1993(. طی 

منشأ خارجی  با  فرهنگی  مواد  فراوانی  مواد محلی، شمار  و 
مفرغ ها  رومی/مديترانه ای،  شيشه های  مانند  شد،  يافت  نيز 
به  مربوط  پارتی  سفال های  شده،  حکاكی  فلزی  ظروف  و 
جنوب بين النهرين، ظروف منقوش جنوب شرق ايران، سفال 
هندی و پاكستانی، يونانی و رومی، و ظروف سنگی جنوب 
 Papadopoulos 1994, Whitehouse( شبه  جزيرة عربستان
2000 ,1998( و سکه های فراوان ايراني از اشکانی و ساسانی 

 Haerinck 1988c, Potts 1991, 1994a, Potts & Gribb(

 .)1995

 از مهم ترين بناهای كاوش شده در اين محوطه قلعة 
Mou-( است كه اطالعات اندكي از آن داريم C  ااقع در ناحية
 F( و قلعة ناحية ،)ton 1992: 89-91, Potts 1990: 275-6

قرن  به  را   C ناحية  در  واقع  قلعة  موتون   .)Lecomte 1993

 Mouton( دوم يا اوايل قرن سوم م تاريخ گذاری كرده است
and note 254 91 :1992(، هرچند كنت اين قلعه را مربوط 

به دورة متأخرتر می داند )Kennet 2005: 113(. قلعة واقع در 
ناحية F نيز به قرن سوم و چهارم م  تاريخ گذاری شده است 

.)Lecomte 1993(

كوش
تپة باستانی كوش در ناحية شمال رأس الخيمه، تقريباً در 70 
 Kennet et al. 1997:( كيلومتری جنوب تنگة هرمز قرار دارد
بررسی هايش  طی  را  محوطه  اين  دكاردی  بار  اولين   .)284

 de Cardi 1985: 179,( كرد  ثبت  و  ديد   1977 سال  در 
از سال 1994 شروع  كه  اين محوطه  در  كاوش   .)site 40f

شد، نشان داد كه توالی استقراری در اين تپة بزرگ از دورة 
 Kennet et al 1997: 284,( ساسانی تا قرن 13م بوده است
محوطه،  اين  در  كه  مي دهد  نشان  كاوش    .)Kennet 2004

استقراری در كوش است كه دو  دورة يك، قديم ترين دورة 
مرحلة ساختمانی خشتی را شامل مي شود و می توان آن را 

 .)Kennet 2005( به قرن پنجم و ششم م تاريخ گذاری كرد

سوهار
و  ساساني  دورة  به  مربوط  بزرگ  و  مشهور  بندری  سوهار، 
اسالمی، در 200 كيلومتری شمال مسقط و 200 كيلومتری 
فصل  دو  و  كاوش  پروژة  سه  حداقل  دارد.  قرار  دبی  جنوب 
 Costa & Wilkinson( است  شده  انجام  سوهار  در  بررسی 
Kervran 2004: 266-270 ,1987(. گذشته از منازل مسکونی 

كوچك و مدارک اندک از ذوب مس در ارجا در پشت سوهار، 
مربوط به قرن ششم م و يك قطعه از تابوت قبطی احتماالً 
استقرار  مورد  در  مهم  مدارک  تنها   ،8 يا   7 قرن  به  مربوط 
مربوط به ساسانی از يکی از اين برنامه های كاوش و بررسی 
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 Weisgerber 1987: 148-9, Costa &( است  شده  منتشر 
 Wilkinson 1987: 107, 133-9, 184-5, Kervran 2004:

مونيك  و كاوش های  بررسی ها  برنامه ها شامل  اين   .)pl. 39

 Kervran( كروران در سال  1980 و 1986 در سوهار است
2004(. در گزارش های مقدماتی منتشرشدة وي پائين ترين 

اواخر  تا  اشکاني  به  محوطه  اين  تاريخی  توالی  در  مراحل 
ساسانی تاريخ گذاری شده )Kervran & Hiebert 1991(. اما 
تاريخ دار عرضه شده برای دو مرحلة ساسانی  اندک مدارک 
 Kennet( مشکوک و به طور مشخص اشتباه است )III-IV(

.)2007: 98

شده  كاوش  ساسانی  و  اشکانی  گورستان های 
در جنوب خلیج فارس

شمار گورستان های ساسانی شناسايی شده در شرق عربستان 
از دوره های قبل بسيار كمتر و بيشتر آنها شامل گورهای منفرد 
يا شماری گورهای كوچك، اغلب در گورهای قديم تر است. 
از معدود گورهای ساسانی كاوش شده می توان به گورستانی 
واقع در شارجة امارات در جبل  اماله6  اشاره كرد كه حاوی 
دست افزارهای جنگی ساسانی بود )Potts 1997(. برخالف آن 
شمار زيادی گورستان  سلوكی ـ اشکاني در بخش های گوناگون 
جنوب خليج فارس شناسايی و كاوش شده است. از مهم ترين 
گورهای كاوش شدة اشکانی در سواحل جنوبی خليج فارس 
می توان به گورهای تيلوس در بحرين اشاره كرد. در كل 15 
باستان شناسان دانماركی كاوش  را  اين دوره  به  گور مربوط 
كردند. از اين گورها اشياء سفالی، فلزی، شيشه ای و قطعات 

 .)Jensen 2003( پارچه به دست آمد
از  نيز  امارات  شارجة  در  ديبا  منطقة  گورستان 
اشکانی است. در سال 1997 يك كوزة  گورستان های مهم 
بقايای چند اسکلت در كاوش چند گودال  بزرگ اشکاني و 
شد.  يافت  ديبا  در  ساختمانی  كارهای  قصد  به  شده  حفر 
اساس  بر  در سال 2004  اين محوطة گورستانی  در  كاوش 
و  اسکلت  شماری  پيدا شدن  بر  مبنی  محلی  مردم  گزارش 
مواد فرهنگی در كنار آنها شروع شد و مواد فرهنگی فراوانی 
مثل سفال های لعاب دار، منقوش و خاكستری با منشأ ايرانی 

6. Jabal Emalah

 .)Jasim 2006( از اين گورها به دست آمد
از محوطة اددور شمار فراوانی گور اشکانی شناسايی و 
كاوش شده، كه به شکل چهارگوش ساده با استفاده از سنگ 
به شکل چهارچينه در دل خاک ايجاد شده و دارای اتاقکی 
ساده و يك ورودی و شماری از آنها نيز فاقد ورودی و به شکل 
با تخته سنگ های پهن  را  اتاقك گور  بوده  است. روی  ساده 
پوشانده بودند. شماری از اين گورها گروهی ولی بيشترشان 
گونه های  در  زيادی سفال  اين گورها شمار  از  بود.  تك نفره 
تراسيگيالتای  تيره،  سبز  لعاب  با  لعاب دار  و  ساده  متنوع 
نقوش  آنها  كوهان  روی  كه  شتر  از  گلی  پيکره های  رومی، 
قهوه ای و سياه اجرا شده بود، اشياء شيشه ای، مهره هايی از 
و مفرغی، پالک های  نقره ای  جنس خمير شيشه، سکه های 
به  آهنی  سرپيکان های  و  كنده  تزئينی  نقوش  با  استخوانی 

 .)Haerinck 1994( دست آمد
گورستان   زيادی  شمار  محوطه ها،  اين  از  غير  به 
بيتانه،  جمله،  از  گوناگون  محوطه های  در  هلنی ـ اشکاني 
آسيمه، بيديا، باوشار، دهران، ديبا، اددور، فيلکه، هيلی، قاله، 
جنوسان، خط، مليحا، راس ابراک، تاج، سمد، واب، وادی اندام 
كه  شده  شناسايی  ديگر  گورستانی  محوطة  زيادی  شمار  و 
شمار زيادی از آنها وسيع است )برای آگاهی از فهرست كامل 
 de Cardi 1988, 1996, .منابع مربوط به اين كاوش ها رک

.)Kennet 2007, Hanestad 1983

كلیساها و صومعه های نسطوری
در  ساسانی  آثار  مهم ترين  نسطوری  صومعه های  و  كليساها 
عربستان شرقی است. در بررسي جنوب خليج فارس شماری 
كليسا شناسايی و كاوش شده، كه از مهم ترين آنها كليسای 
 Bernard &( كويت  در  عکاظ  جزيرة  و  فيلکه  در  القصور 
 Salles 1991: 7-22, Bernard et al. 1991, Gachet 1998:

 ،)Langfeldt 1994( تاج/جبيل در عربستان سعودی ،)79-69

 Potts 1990: 203-204,( سعودی  عربستان  در  بری  جبل 
 King 1997, Elders 2001:( سربنی ياس   ،)Potts 1994b

 )47-57, Elders 2003: 230-236, King & Hellyer 1994a

در امارات متحد عربی و جزيرة خارک در ايران است.
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نتیجه گیری
خليج فارس هميشه از راه های اصلی فرستادن كاال از مناطق 
گوناگون به نواحی دوردست بوده و فعاليت های اقتصادی در 
اين دريا بدون شك در ايجاد ارتباط بين المللی و تبادل كاالها 
بين مردمان گوناگون مؤثر بوده و تمامی فرهنگ های محلی 
برده اند.  برهم كنش ها سود  اين  از  دريا  اين  در طول ساحل 
مبادلة  و  مردمان   رفت و آمد  بر  دريايی عالوه  اين مسير  در 
كاالهای تجاری، تبادل عقايد گوناگون نيز رواج داشته است.

پژوهش های انجام شده در سواحل جنوبی بسيار بيشتر 
و  دقيق  بررسی های  نبود  دليل  به  است.  شمالی  سواحل  از 
اين  پيش ازاسالم  دوره های  از  شمالی،  سواحل  در  روشمند 
منطقه چيز زيادی نمی دانيم. نتايج همان بررسی هاي اندک 
اسناد  مركز  در  مقدماتی  گزارش های  شکل  به  صرفاً  هم 
بررسی های  در  فقط  نگهداری می شود.  پژوهشکده  كتابخانة 
سال های اخير شماری محوطة مربوط به پارينه سنگی ميانی 
در شهرستان جم، جزيرة قشم و شهرستان ميناب شناسايی 
اما اطالعات ما از   ،)Dashtizadeh 2009, 2010( شده است
دوره های بعد از پارينه سنگی اندک است. برای مثال از دورة 
نوسنگی سواحل شمالی چيز زيادی نمی دانيم و هيچ محوطة 
مربوط به اين دوره در بررسی ها شناسايی و ثبت نشده است. 
قديم ترين محوطه های ثبت شده در سواحل شمالی، هليله در 
سواحل بوشهر است كه پريکت و ويليامسون شماری سفال 
 Oates( همزمان با دورة عبيد از سطح آن جمع آوری كردند
92 :2004(. درحالی كه در سواحل جنوبی خليج فارس 12 

محوطة دورة نوسنگی از سواحل كشورهای بحرين، امارات و 
عربستان شناسايی، ثبت و كاوش شده است.

به  نيز  دوره ها  ديگر  به  مربوط  محوطه هاي  وضعيت 
همين گونه است. برای مثال درحالی كه محوطه های چندانی 
در سواحل شمالی از دوره های مفرغ و آهن شناسايی و هيچ 
و  محوطه  چندين  نشده،  كاوش  دوره ها  اين  از  محوطه ای 
هزاران گورستان از اين دوره ها در كشورهای سواحل جنوبی 
خليج فارس شناسايی و ثبت و شماری از آنها نيز كاوش شده  
از محوطه های مهم عصر آهن كاوش شده در سواحل  است. 
 Hojlund & Andersen( جنوبی می توان به قالت در بحرين
و   ،)Potts 1990, 1991, 2000( ابراک  تل   ،)1994, 1997

ُمَويلِه )Magee 1999( در سواحل امارات اشاره كرد.
در  ساسانی  و  اشکانی  دورة  از  محوطه هايی  اينکه  با 
سواحل شمالی خليج فارس شناسايی شده، با توجه به اينکه 
هيچ محوطه ای از اين دوره ها كاوش نشده، مجموعة سفالی 
با تاريخ گذاری مطمئنی كه بتوان ديگر محوطه ها را بر اساس 
است كه  بنابراين روشن  ندارد.  تاريخ گذاری كرد وجود  آنها 
دوره ها  اين  به  گمان  و  با حدس  محوطه ها  اين  از  بسياری 
كامل  به طور  نيز  آنها  منتشر شدة  مواد  و  تاريخ گذاری شده 
تاريخ دار دقيق منتشر  يافته و مدارک  با اليه نگاری سازمان 
نشده است. درحالی كه همزمان با اين دوره ها شمار فراوانی 
و  غنی  فرهنگی  مواد  و  كاوش  جنوبی  سواحل  در  محوطه 
فراوانی نيز از آنها منتشر شده است )برای مثال محوطه های 
اددور، مليحا، كوش در امارات متحد عربی، سوهار در عمان، 
در  فيلکه  و  بحرين  قالت  عربستان،  در  جاوان  عين  و  تاج 
تاريخ گذاری  برای  موارد  بسياری  در  به  طوری  كه  كويت(. 
محوطه های بررسی شده در سواحل شمالی خليج فارس بايد 

به مدارک منتشر شدة محوطه های جنوب آن رجوع كرد.
دربارة آثار باستانی، باستان شناسی و تاريخ خليج فارس 
در حوزة شمالی كتاب های چندانی به چاپ نرسيده و مقاالت 
اثر را  اندک است. شايد برجسته ترين  نيز بسيار  منتشر شده 
بتوان خليج فارس به قلم آرنولد ويلسون دانست كه در سال 
به  اما  )ويلسن 1348(.  رسيد  به چاپ  انگلستان  در   1928
دليل فقدان بررسی  و كاوش  باستان شناختی به هنگام نگارش 
اعتنايی  قابل  منبع  منابع مکتوب،  به  استناد صرف  و  كتاب 
نيست. كتاب راهنمای آثار باستانی شهرها و سواحل خليج 
منابع  ديگر  از  اقتداری  احمد  نوشتة  عمان  دريای  و  فارس 
است )اقتداری 1375( كه حاوی اطالعات سودمند، اما فاقد 
و مقاالت  است. كتاب ها  باستان شناختی  و  معيارهای علمی 
ديگری نيز در اين زمينه به چاپ رسيده ، اما هيچ يك جامع و 
فراگير نبوده  است. درحالی كه در مورد باستان شناسی سواحل 
منتشر شده  فراوانی  مقاالت  و  فارس كتاب ها  جنوبی خليج 
كه به شماري از آثار مربوط به اشکانی و ساسانی آنها اشاره 
كرديم. برای مثال كتاب خليج عربی ]كذا[ در عصر باستان از 
مهم ترين منابع برای اطالع از نتايج چند دهه بررسی و كاوش 

در حوزة جنوبی خليج فارس است.
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چکیده
استان بوشهر، در جبهة جنوب غربي ايران و در حاشية خليج فارس، از شمال به خوزستان، از شرق به 
استان فارس و از جنوب به هرمزگان و از غرب به خليج فارس محدود است و بيشترين مرز آبي كشور 
و حدود 625 كيلومتر مرز آبي با خليج فارس دارد. از گذشتة دور و در ادوار گوناگون، سواحل شمالی 
خليج فارس- با توجه به بنادر بزرگی چون بندر ماهرويان، سی نيز، جنابه، ريشهر، نجيرم، سيراف و 
نايبند- از نظر اقتصادي، سياسی، تجاری و فرهنگی از هزارة سوم پيش ازميالد- با تشکيل حکومت هاي 
بزرگي چون ايالميان، هخامنشيان، ساسانيان و از صدر اسالم تاكنون- از نظر راهبردی اهميت بسيار 
داشته است. به رغم اهميت استان بوشهر، بررسی های باستان شناختی در اين استان در سال هاي قبل 
از انقالب اسالمی اندک بوده و از انگشتان دو دست تجاوز نمي كرده است. با وجود بنادر بسيار مهم در 
حاشية سواحل خليج فارس و استان بوشهر و توجه مورخان، جغرافي نويسان، سياحان و مستشرقان و 

وصف آنها در متون قديم، هيچ گاه اين آثار بررسي باستان شناختی نشده بود.
در سال های بعد از انقالب اسالمی، بررسی های باستان شناختی ارزشمندی به همت باستان شناسان 
باتجربه و جوان كشور در استان صورت گرفته، كه نتايج بسيار مهمی نيز داشته است. در اين مقاله سعی 
كرده ايم، تمامی بررسی های باستان شناختی قبل و بعد از انقالب اسالمی را در زمينه های گوناگون شامل 
بررسی های ميدانی، كاوش ها، گمانه زنی های تعيين حريم و اليه نگاری و مستندسازی آثار شناسايی شده 

در فهرست آثار ملی در استان بوشهر مطرح شود.
كلید واژگان: بوشهر، فعاليت های باستان شناختی، بررسی، كاوش، نتايج.

نصرالله ارباهیمي

ربرسي اه   و   کاوش اهي   باستان شناختي 

استان بوشهر از آغاز اتکنون
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مقدمه
استان بوشهر، با نه شهرستان ديلم، گناوه، دشتستان، بوشهر، 
جنوبی  استان های  از  جم،  و  كنگان  ريز،  دشتی،  تنگستان، 
فارس  خليج  با  آبی  مرز  آن  شهرستان  هفت  و  است  كشور 
دارد. از گذشته های دور، يعنی از زمان استقرار ايالميان در 
ليان قديم و باالخص در دورة هخامنشی، خليج فارس اهميت 
بسيار داشته، كه در آثار مورخان دريای پارس ناميده شده 
كانال سوئز  در  اول  داريوش  از  كه  كتيبه ای  بند سوم  در  و 
دربارة آن چنين آمده است : »... من پارسی از پارس مصر را 
تسخير كردم. امر كردم اين كانال را بکنند. از پی رو )يعنی 
بدان  پارس  تا دريايی كه در  نيل( كه در مصر جاری است 
روند اين كانال كنده شد. چنانکه امر كردم و كشتی ها روانه 
شدند چنانکه ارادة من بود« )پيرنيا 1382: 571(. كتيبه ای 
هيئتی  كه  خارک  جزيرة  در  باستان  فارسی  خط  به  ديگر، 
را  آن  علی اكبر سرفراز  به سرپرستی  در سال 1386  ايرانی 
كشف كرد، توجه ويژة هخامنشيان را به اين مسير ارتباطی 
و تجارت جهانی نشان می دهد. اين كتيبه، كه در كنار چاه 
به  و  سطر  پنج  در  شده،  نقر  مرجانی  سنگ های  روی  آبی 
اين  نشان دهندة  و  نوشته شده  درهم ريخته  و  ناقص  صورت 
نقر  دستور شخصی  به  و  نيست  به خط حکومتی  كه  است 
شده كه احتماالً حاكم محلی يا فرمانده بوده است )سرفراز  
سرزمين  اين  »در  است:  چنين  آن  مضمون   .)2 1386الف: 
خشك و بی آب بود. شادی و آسايش را آوردم/بهنه« )بشاش 
هخامنشيان  كامل  سيطرة  نشان دهندة  كتيبه   .)12  :1386
آريان،  نام  به  يونانی  مورخان  از  يکی  است.  فارس  بر خليج 
اسم  به  را  فارس  كه در قرن دوم ميالدی می زيسته، خليج 
كرده  معرفی   )Persikon kaitas( كای تاس«  »پرسيکون 
اول  قرن  دوم  نيمة  يونانی  معروف  جغرافی دان  استرابون  و 
در  فارس  مورد خليج  در  را  نام  به كرات همين  نيز  ميالدی 
و  رياضی دان  و  منجم  بطلميوس  است.  آورده  خود  كتاب 
ميالدی  دوم  قرن  در  اسکندريه  حوزة  معروف  جغرافی دان 
خليج فارس را پرسيکوس سينوس )Persicussinus( ناميده 

است )بيات 1376: 28(.
فنون  به  كه  امپراتورانی  برای  فارس  خليج  بی ترديد 
نقاط  از  داشتند  كامل  اشراف  دريايی  تجارت  و  دريانوردی 

و  مسئله  اين  رغم  به  اما  است.  می شده  محسوب  راهبردی 
به رغم اينکه ايجاد شبکة راه دريايی در زمان هخامنشيان و 
مورد توجه مورخان  بر خليج فارس، كه مکرراً  آنان  سيطرة 
اين  آثار  و  استقراری  از وضعيت  اطالع چندانی  قرار گرفته، 
دردست  ارتباطی  وسيع  مسير  اين  حواشی  در  فرمانروايان 
باستان شناختی  كاوش های  و  بررسی ها  در  حتی  نيست، 
هيئت های خارجی هيچ نشانه ای از آثار و استقرار هخامنشيان 
در كرانه ها و پس كرانه های خليج فارس به دست نيامده است.

با  منطقه  اين  در  ساسانيان  بزرگ  امپراتوری  استقرار 
و  فارس  خليج  اهميت  نشان دهندة  »ريواردشير«  عنوان 

شبه جزيرة بوشهر در ادوار تاريخی است.

پیشینةپژوهش هاي باستان شناختي
 در استان بوشهر

انقالب اسالمی  از  از پيش  برنامة پژوهشی  جمعاً حدود 63 
تاكنون در استان بوشهر اجرا شده كه در چهار دسته، شامل 
باستان شناختی،  بررسی های  باستان شناختی،  كاوش های 
گمانه زنی ها و بررسی باستان شناختی زير آب، در ادامه آمده 

است:

كاوش های باستان شناختی
فعاليت باستان شناختی در استان بوشهر سابقة ديرينه دارد و 
از  قبل  به  كه  است  آن  از  بخشی  باستان شناختی  كاوش های 
انقالب اسالمی برمی گردد. اين كاوش ها در پنج محوطة استان 
منطقة  قديم  ريشهر  محلة  در  بوشهر  شامل  گرفته،  صورت 
 )Tol pe Tol( تل  پی  تل  به   امروزه  كه  تپه ای  در  سبزآباد، 
معروف است، بندر تاريخی سيراف، محوطة چرخاب برازجان، 
محوطة سنگ سياه و محوطة بردک سياه. به جز بندر سيراف كه 
به صورت مستمر كاوش شده، محوطه های ديگر  هفت فصل 
در  باستان شناختی  كاوش های  و  كاوش شده  فقط يك فصل 

آنها تاكنون به اتمام نرسيده است.
سال  به  بوشهر  استان  در  باستان شناسي  فعاليت های 
و  كتيبه شناس  گروه  يك  كه  می گردد  بر  1876م/1255خ 
بررسي علمي در كنار  به قصد  از كشور پروس  باستان شناس 
پروفسور  شدند.  كاوش  به  مشغول  بوشهر  در  فارس  خليج 
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هيئت  اين  با  هم  آلمان  گوتينگن  دانشگاه  استاد  آندرئاس 
همکاری مي كرد و دكتر فرانتس استولسه از دانشگاه گوتينگن 
عکاس و عضو و احتماالً رئيس اين هيئت بود. در دورترين نقطة 
جنوبي عيالم، يعني در كنارة خليج فارس كه امروزه بوشهر نام 
شد.  كار  به  مشغول  شوش  كيلومتری   400 فاصلة  در  دارد، 
محل دقيق بررسي و كاوش آنها نيمة جنوبي بندر بوشهر بود 
كه در آن گودال بزرگي ايجاد و درون آن صدها آجر كتيبه دار 
)لوح مکتوب( از دوران كالسيك عيالم )قرن 13 و 12 پ م( 
پيدا كردند. پروفسور هينتس مي نويسد: »اين گروه ناگهان به 
به ترک محل حفاري  فرا خوانده شدند و مجبور  كشور خود 
گرديدند. آنها بسيار تنگدست شده بودند و چون براي هزينه 
پولي نداشتند كلية آجرهاي مکتوب را رها كرده و تعدادي از 
آنها را با خود بردند و به سبب نياز مالي و تأمين هزينه به گفتة 
پروفسور گئورگ هوزينك آجرهاي مکتوب را به عنوان تحفه 
كه  )محل هايي  ساختند  پراكنده  دنيا  اطراف  در  و  فروختند 
امروزه اين آجرهاي مکتوب موجود است عبارتند از: موزه هاي 
پاريس، لندن، الهه و ليدن(. دكتر استولسه فقط توانست دو 
نمونه از اين آجرها را به موزة برلين ببرد« )معصومي 1383: 

.)362-363
كاوش های علمی و نظام مند در استان برمی گردد به سال 
1913 كه هيئت فرانسوي به رياست موريس پزار در منطقة 
ويرانه هايی  بوشهر  غربي  جنوب  كيلومتري   12 در  ريشهر 
عيالم  دوران  تمدن  و  آثار  از  گنجينه اي  كه  كرد  كاوش  را 
فراوان  اشياء  كاوش ها  اين  در  داشت.  خود  در  را  ساساني  و 
و  معماري  آثار  مفرغي،  ظروف  منقوش،  سفال هاي  جمله:  از 
باستاني  منطقة  آثار  به  كه  شد  يافت  عيالمي  آجرنبشته هاي 
شوش شبيه بود. اين آثار در منطقة سبزآباد ريشهر قرار داشت 
كه هيئت پروس و آلماني در آنجا كاوش كرده بود )پزار 1384(.

و  يافت  ادامه  فصل  يك  فرانسوی  هيئت  كاوش های 
كه  نگرفته،  صورت  محوطه  اين  در  فعاليتی  هيچ  آن  از  بعد 
نظامی دريايی  پايگاه  بودن محوطه در  واقع  به دليل  احتماالً 
كاوش های  گزارش  است.  بوده  آن  از  ناشی  ممنوعيت های  و 
هيئت فرانسوی در سال1384 در كتابی با عنوان مأموريت در 
بندر بوشهر در كنگرة بين المللی سيراف به چاپ رسيد )پراز 

.)1384

منطقة  در  فرانسوی  هيئت  كاوش های  از  بعد  سال ها 
ليان بوشهر )ريشهر امروزی(كاوش های هيئت مشترک ايران 
و انگليس به سرپرستی ديويد وايت هاوس در بندر سيراف 
آغاز شد. بندر سيراف، در 250 كيلومتري جنوب بوشهر و 50 
كيلومتري جنوب شهرستان كنگان، از آغاز سدة 19م مورد 
باستان شناسان  و  تاريخ  پژوهندگان  سياسی،  مأموران  توجه 
كه  موريه،  جيمز  را  سيراف  گزارش  نخستين  بود.  خارجی 
در سال های 1808 و 1809م در ايران به سر می برد، منتشر 
كرد. وی، هرچند خود سيراف را نديده بود، اشاره می كند كه 
در محل كنونی بندر طاهری آثار خرابه هايی ديده می شود و 
كتيبه هايی نيز به خط كتيبه های پرسپوليس در آنجا وجود 

دارد )سمسار، بی تا، ص 331/1(.
محل  و  سيراف  از  ويلسون  آرنولد  1911سر  سال  در 
ييالقی آن، جم، بازديد كرد. وی اعتقاد داشت كه اولين كسی 
كه محل حقيقی سيراف را شناخته و در سال 1853 از آن 
بازديد كرده كاپيتن كمپتورن، عضو بحرية هندوستان، بوده 
يك  فقط  شهر  اين  عمارات  همة  از   1857 سال  در  است. 
انبارهای مخروبه  آب  و  تراش خورده  از سنگ  بزرگ  مسجد 
به  مربوط  آنها  از  يکی  كه  بود،  باقی  قبر  سنگ  شماری  و 
سدة دهم هـ. به انگلستان منتقل شد )ويلسون 1366: 62(. 
پژوهشگران فرانسوی هم به سيراف توجه ويژه داشتند و پزار 
بوشهر،  بندر  در  اكتشافی  هيئت  كتاب  نويسندة  فرانسوی، 
دربارة سيراف و آثار تمدن اسالمی آن آگاهی هايی به دست 
داده و از جمله به مسجد، قبرستان و بقايای ساختمان های 
آن اشاره كرده است. اين هيئت يکی از سنگ قبرهای زيبای 
سيراف را، كه دارای خط كوفی و تزيينات گل و بوته دارد، 
تاريخ  به  قبر  سنگ  دو  واقع  در  كرد.  منتقل  لوور  موزة  به 
381 هـ.ق )991م( و 383 هـ.ق )993م( را باستان شناسان 
انگليسی به موزة بريتانيا و يك سنگ قبر را در سال 1835 
انجمن سلطنتی آسيايی از بندر سيراف به موزة والز بمبئی 
سال  در  فرانسويان  كه  نيز  ديگری  قبر  سنگ  كرد.  منتقل 

1912 به موزة لوور منتقل كردند، تاريخ 527 هـ.ق را دارد.
از   1933 سال  به  نيز  باستان شناس  اشتاين  سراورل 
سيراف بازديد كرد و كاوش هايی در آنجا انجام داد. وی در 
كتاب بازديدهای مقدماتی باستان شناسی در شمال غربی هند 
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و جنوب شرقی ايران از بازماندة ديواری حجيم ياد می كند كه 
400 متر از آن همچنان در بخشی از ساحل برجا بوده است.

تا   1966 سال  از  سيراف  باستان شناختی  كاوش های 
1973 به مدت هفت فصل زير نظر هيئت مشترک ايران و 
انگليس به سرپرستی وايت هاوس انجام و نتايج آن به صورت 
مقاالت متعدد به ويژه در مجلة Iran به زبان انگليسی منتشر 
 Whitehouse 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,( شد 
1974(. از اكتشاقات هيئت مشترک ايران و انگليس می توان 

به مسجد جامع، خانه های اعيانی، بازار، حمام، كارگاه سفال، 
قورخانه، آرامگاه های خانوادگی، قلعة دورة ساسانی، خانه های 

عمومی و بنای يك كاخ اشاره كرد.
پس از وايت هاوس، در سال 1975م، حسين بختياری 
وی  داد.  ادامه  سال  يك  مدت  به  را  سيراف  در  كاوش  كار 
كاوش های  كرد.  منتشر  سيراف  دربارة  كتابی  همچنين 
بختياری در سيراف منجر به هويداشدن آثاری از سده های 
)بختياری  شد  ميالدی(  دهم  و  )نهم  هجری  چهار  و  سه 
را  سيراف  در  باستان شناختی  كاوش های  آخرين   .)1353
داد.  انجام   1385 سال  در  اسماعيلی جلودار  محمداسماعيل 
وی  بود.  نجات بخشی  كاوش های  درواقع  كاوش  از  هدف 
نوار ساحلی شامل  فقط در دو منطقه كاوش كرد، يکی در 
و   )I )ترانشة  بنگسار  ساحل  در  پرورش  و  آموزش  زمين 
قبور سنگی  و  به گوردخمه ها  تپه سيبويه متصل  ديگری در 
امکان پذير  كاوش  كار  آنها  در  كه   )II,III )ترانشة  سيراف 
بود. همچنين در حين كاوش، به قصد ثبت وضعيت موجود 
ديدگاه  از  سيراف  محوطه های  كامل  مستندسازی  سيراف 
سنگی،  قبور  و  گوردخمه ها  محورهای  در  باستان شناختی 
انبارهای  آب  و  چاه ها  آن،  در  موجود  فضاهای  و  دره لير 
شامل  شهر  مركزی  هستة  سيراف،  ساحلی  بخش  سيراف، 
فضاهای موجود در تپه های تل گنبد، قالع و دژهای سيراف 
شامل قلعه لگ لوگه و قلعه كهنه در شمال سيراف و قالع واقع 
بررسی های  همچنين  وی  داد.  انجام  را  باغ شيخ  منطقة  در 
باستان شناختی نيز در محوطه های اطراف سيراف، محورهای 
از جادة قديم جم ـ سيراف  شمالی سيراف شامل بخش هايی 
بنو،  منطقة  بندر طاهری(،  ورودی  تا  ميان راهی  آب انبار  )از 
غرب  اختر،  منطقة  تا  سيراف  حدفاصل  سيراف  شمال غربی 

سيراف شامل منطقه باغ شيخ و كمکو و شرق سيراف شامل 
منطقة پرک تا رودخانة لگ لوگه صورت داد )اسماعيلی جلودار 

.)4-5 :1385
برازجان  شهر  در  سيراف  بندر  كاوش های  با  همزمان 
در  تصادفی  و  اتفاقی  به طور  دشتستان،  شهرستان  مركز 
يکي  بوشهر  به  برازجان  آب  كانال كشي  ضمن   1350 سال 
بر  گل والي  از  قشري  در  مدفون  پايه ستون  شالي هاي  از 
و  پژوهش  ضرورت  و  نمايان  مکانيکي  بيل  با  برخورد  اثر 
است،  معروف  برازجان  به چرخاب  كه  مکان،  آن  در  كاوش 
احساس شد. زيرا شالي ستون لطمه ديده به شالي ستون هاي 
دورة هخامنشي و مخصوصاً زمان كوروش دوم در پاسارگاد 
نظام مند  و  علمی  كاوش هاي  سال  همان  در  بود.  شبيه 
علی اكبر سرفراز اهميت خاكبرداری و روشن شدن وضعيت 
و  آثار معماری  داد. خاكبرداری  نشان  را  اين محل  معماري 
نمايان  را  پاسارگاد  پايه ستون هاي  سبك  به  پايه ستون هايی 
دوازده  تاالری  با  هخامنشی  عهد  از  كاخی  بقايای  كه  كرد 
از  الحاقاتي  همچنين  است.  رديف شش تايی  دو  در  ستونی 
بناهاي خشتي و سنگ كف درگاه های ورودی نيز ظاهر شد. 
اين كاخ، به عنوان قصر ساحلی در حاشية خليج فارس، پايگاه 
جالب توجه و عظيمی است كه سيادت دريايی هخامنشيان را 
در منطقة جنوبی ايران به اثبات می رساند )سرفراز 1350الف: 
بعد  و  متوقف  اسالمی  انقالب  از  قبل  عمليات حفاري   .)27
از انقالب اسالمي از سال 1380 دوباره كاوش هاي چرخاب 
برازجان از سر گرفته شد )سرفراز 1380پ(. در سال 1381 
كاوش ها آغاز شد و پس از يك سال وقفه تا سال 1386 ادامه 
يافت و آثار ديگری از كاخ كوروش در برازجان آشکار گرديد 

)سرفراز 1380، 1382، 1383، 1384، 1385(.
سال  در  برازجان  در  كوروش  كاخ  كاوش های  از  پس 
نه  در  ديگر  محوطه ای  بررسي  در  سرفراز  علی اكبر   1350
به  كوروش(  )كاخ  چرخاب  كاخ  شمالی  جبهة  كيلومتری 
به  كه شبيه  برخورد  عهد هخامنشی  از  ديگر  كاخی  بقايای 
كاخ كوروش در برازجان و پاسارگاد است )سرفراز 1350الف: 
28(. در سال 1356 اسماعيل)احسان( يغمايي به مدت سه 
بلندي هاي  بر  سنگ سياه  كاخ  كرد.  كاوش  را  كاخ  اين  ماه 
رسوبي رودخانة دالکي در نزديکي روستاي جتوط )51 درجه 
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و 9 دقيقه طول و 29 درجه و 21دقيقة عرض جغرافيايي( 
جاي دارد. اين كاخ تاالر گستردة مياني با دو رج هشت تايي 
پي يا پايه ستون )روي هم شانزده تا( دارد. چهار ايوان با چهار 
)يغمايي  است  مرتبط  مياني  تاالر  با  گسترده  سنگي  درگاه 
نيز در  بهار 1357  1383ـ1384: 9(. در زمستان 1356 و 
بررسی های  به  توجه  با  و  سنگ سياه  كاخ  كيلومتری  پنج 
نخلستان های  ميان  در  و  دورودگاه  روستای  در  به عمل آمده 
آن روستا محوطه ای ديگر را كاوش كرد. اين محوطه، معروف 
دارد.  از عهد هخامنشی در خود  آثاری  است  بردک سياه  به 
طول  به  ماه  سه  محوطه  اين  باستان شناختی  كاوش های 
رديف  چهار  در  ستون   16 با  تاالری  آن  حاصل  و  انجاميد 
تاالر  ورودی در جانبين  با كف سنگی درگاه های  چهارتايی 
فصل  همان  در  بردک سياه  كاخ  كاوش های  است.  مركزی 
سال84- در  اسالمی  انقالب  از  پس  و  رها  ناقص  به صورت 

1383 به مدت يك فصل ديگر انجام شد و آثار ديگری از كاخ 
و همچنين اشياء جالب توجهی نظير نقش برجستة احتماالً 
داريوش، كتيبة ميخی به زبان بابلی نو و قطعات طال و اشياء 
ديگر به دست آمد )يغمايي 84-1383: 21(. كاوش های اين 

فصل نيز به صورت ناتمام رها شده است.

بررسی های باستان شناختی
استان،  باستان شناختی  فعاليت های  از  ديگری  بخش 
بررسی های باستان شناختی به منظور شناسايی آثار تاريخی، 
موقعيت، تعيين دوران مشهود، ثبت و ضبط در فهرست آثار 
ملی كشور و همچنين جانمايی آنها روی نقشة باستان شناسی 
بود. از اقدامات ديگر نيز می توان كاوش های باستان شناختی 
و گمانه زنی به قصد اليه نگاری آثار شناسايی شده را نام برد. 
اسالمی  انقالب  از  بعد  و  قبل  باستان شناختی  بررسی های 

صورت گرفته است.
قديم ترين بررسی های باستان شناختی استان بوشهر در 
جزيرة خارک صورت گرفته است. جزيرة خارک، مقابل بندر 
بوشهر، در خليج فارس واقع است. از ويرانه هاي قابل توجه 
سال 1760م  در  و  ديدن  سال 1667م  در  تونو  جزيره  اين 
نيز كارستن نيبور آنها را بررسی كرد. هرتسفلد نيز، كه پس 
از وی محوطه را بررسی كرده می گويد كه در اين خرابه ها 

سنگ های  در  كه  مي شود،  ديده  قبر   60 حدود  مجموعاً 
قابل  نظر ساختماني  از  آرامگاه  دو  و  تراشيده شده  مرجاني 

توجه است )واندنبرگ 1379: 53(.
در سال 1337 به دعوت شركت نفت منطقه اي خارک 
رومن گيرشمن به منطقه اعزام شد و به بررسي آثار منطقه 
پرداخت. حاصل پژوهش هيئت فرانسوي آثاري نظير قبرهاي 
و  است  پيش ازميالد  سال  هزار  تقريباً  به  مربوط  مگالتيگ 
معبد و همچنين كليسا و مراكز نسطوريان و آثاري از امور 
آبياري و كشاورزي كه در كتابی 23 صفحه اي به چاپ رسيده 

است )گيرشمن 1337(.
گيرشمن،  بررسي  از  پس  سال ها  و   1350 سال  در 
علي اكبر سرفراز به قصد بررسي و شناسايي خارک به منطقه 
اعزام شد و گزارش كاملي از آثار اين جزيره به رشتة تحرير 
آنجا  در  نيز  كاوش هايي  بررسي،  بر  عالوه  سرفراز،  درآورد. 
را  خارک  كه  را،  گيرشمن  نظريه هاي  برخي  و  داد  انجام 
جزيره ای غير ايراني و معبد آنجا را معبد پوزوئيدون معرفي 
كرده بود، رد كرد. وی كاوش هايي را در كليساي نسطوري 
جزيره  ساساني  دورة  قنات هاي  احياء  به  همچنين  و  كرد 
پرداخت و آثار متعدد ديگري نيز در خارک شناسايي و شرح 
باستاني جزيرة  آثار  عنوان  با  كتابي  در  را  گزارش های خود 

خارک چاپ كرد )سرفراز، 1350ب(.
آخرين بررسی باستان شناختی را در جزيرة خارک در 
سال 1385 حميد زارعی انجام داد. وی، با بررسی آثاری كه 
قباًل ديگران بررسی كرده بودند، اطالعات آثار تاريخی جزيره 
را روزآمد كرد )زارعی 1385(. زارعی يك سال بعد در سال 
1386 شهرستان دشتی را نيز بررسی و آثار تاريخی آن را 

ثبت و ضبط كرد )زارعی 1386(.
بررسي هاي باستان شناختی در ناحية غربي فارس شامل 
بخش هاي كازرون، سرمشهد و جلگة بسپر )بزپر( است كه از 
بعدها  )بزپر(،  بسپر  جلگة  مي آيد.  به حساب  كازرون  محال 
است.  شده  محسوب  بوشهر  استان  و  دشتستان  ناحية  جزو 
واندنبرگ  لوئي  كرد،  بازديد  بسپر  جلگة  از  كه  كسي  اولين 
شباهت  كه  دختر  گور  به  معروف  بناي  بررسي  به  كه  بود 
مي كند  اشاره  دارد  پاسارگاد  در  كوروش  آرامگاه  به  زيادي 
)مصطفوی 1375: 375(. بعداً فريدون توللي كه سرپرستی 

بررسی ها و كاوش های باستان شناختي استان بوشهر از آغاز تاكنون
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ضمن   1339 سال  در  داشت  برعهده  را  فسا  كاوش هاي 
جلگة  به  سرمشهد  و  كازرون  و  فارس  غرب  ناحية  بررسي 
بسپر اعزام شد و به بررسي آثار اين منطقه پرداخت.از آثار 
بربابابيگي، برخطيري،  بررسي شده مي توان به »خاورزمين، 
دهن شاه سليمان، جلگة بسپر، تل شغالي، تل خندق، كوشك 
و تخته آب شيرين« اشاره كرد.  )مصطفوي 1375: 375(. در 
زمستان 1351جهانگير ياسی منطقة جم و گله دار را بررسی 
و قبل از شروع بررسی از سيراف بازديد كرد. هيئت همراه در 
اين بررسی عبارت بود از محمد مودت، دان ويت كامب و تونی 
ويلکينسون. آنان بررسی باستان شناختی را از منطقة جم كه 
در استان بوشهر تا گله دار در استان فارس ادامه می دهند و 

گزارش نتايج بررسی را منتشر نمی كنند )ياسی 1351(.
در  اسالمی  انقالب  از  بعد  باستان شناختی  بررسی های 
استان بوشهر با بررسی علی اصغر ميرفتاح در سال 1362 آغاز 
می شود. وی يك بررسي سطحي در قبرستان شغاب در محلة 
است  داده  انجام  ريشهر،  شمال  كيلومتري  پنج  در  شغاب، 
)اليما و مرتضايی 1382: 262(. پس از آن علی اصغر نوروزی 
در سال 1375 آثار شبه جزيرة بوشهر را بررسي كرده، كه 

متأسفانه گزارش اين بررسی منتشر نشده است.
در  باستان شناختي  بررسي   1376 سال  در  همچنين 
حسين  و  ميراسکندری  محمود  سرپرستی  به  جم  منطقة 
به  كنگان  شهرستان  بخش های  از  كه  شده  انجام  توفيقيان 
شمار می رفت و اكنون شهرستان مستقل محسوب می شود. 
آثار شناسايی شده بيشتر شامل سازه های آبی است. گزارش 
با عنوان سازه های آبی جم  اين بررسی را حسين توفيقيان 
عرضه كرده است )توفيقيان 1380: 5-83(. از مناطقی كه 
محمود ميراسکندری به بررسی باستان شناختی آن پرداخته 
اعظم آن در شهرستان دشتي  منطقة مند است، كه بخش 
اين  است.  واقع  تنگستان  شهرستان  در  نيز  آن  از  اندكی  و 
بر  مشتمل  مند،  به  معروف  كوه های  حاشية  در  منطقه، 
چندين روستاست كه بخشی از آن در جانب شرقی و بخش 
ديگر نزديك به سواحل خليج فارس واقع است )ميراسکندری 

1379الف(.
ديلم و گناوه دو شهرستان مجزا در جبهة شمالی استان 
است كه در سال 1379 علي بازيار از باستان شناسان ميراث 

دو  اين  آثار  شناسايي  و  بررسي  به  بوشهر  استان  فرهنگي 
منطقه اقدام كرده است )بازيار 1379(.

علی اكبر  سرپرستي  به  ايراني  باستان شناسان  هيئت 
سرفراز در سال 1383 به بررسي و شناسايي آثار در محدودة 
كرد   عرضه  نيز  كاملی  گزارش  و  اقدام  كنگان  شهرستان 

)سرفراز 1383الف(.
و  بررسي  برنامة   1384 سال  در  نيز  بعد  سال  يك 
شناسايي آثار شهرستان دير به همت علی اكبر سرفراز انجام 
شد، كه در 180 كيلومتري جنوب بوشهر و 20 كيلومتري 

شمال كنگان واقع است )سرفراز 1384(.
شهرستان  در  باستان شناختي  علمي  بررسي هاي 
به سرپرستي  پاييز سال 1385  پاييز 1383تا  از  دشتستان 
آن  بررسی  اولين  و  مستمر  فصل  سه  در  سرفراز  علی اكبر 
بر  مشتمل  كه  گرفت،  صورت  برازجان  پشتکوه  منطقة  در 
دو بخش ارم و بوشکان از توابع شهرستان دشتستان است. 
منجر  ارزشي  با  آثار  شناسايي  به  بخش  دو  اين  در  بررسی 
شد و بيشتر اين آثار در فهرست آثار ملي ثبت شد )سرفراز 
شهرستان  از  بخش هايي  در  بررسي  بعد  يکسال  1383ب(. 
و  انجام  آبپخش  و  شبانکاره  بخش  دو  شامل  دشتستان 
تاريخي  بناهای  و  محوطه ها  و  تپه ها  ازجمله  ارزنده اي  آثار 
در  بررسي  فصل  آخرين  1384ب(.  )سرفراز  شد  شناسايي 
توابع بخش مركزی و بخش  از  محدودة روستاي محمدآباد 
و حدود  انجام  برازجان  شهر  همجوار  روستاهاي  و  سعدآباد 
شناسايي  ديگر  آثار  و  آبي  آسياب هاي  و  تاريخي  تپة   30
شد  داده  ملي  آثار  فهرست  در  آنها  بيشتر  ثبت  پيشنهاد  و 
سال  در  قباًل  كه  است  يادآوری  شايان  1385ب(.  )سرفراز 
1379 حميد زارعي از باستان شناسان ميراث فرهنگي بوشهر 
يك ماه در پشتکوه برازجان در دو بخش تنگ ارم و بوشکان 
بررسی كرده بود )زارعی 1379الف( و به دليل نواقصی كه در 
گزارش اين بررسی وجود داشت بازنگری مجدد انجام و باعث 

كشف آثار بيشتری شد و نتايج ارزنده ای نيز در پی داشت.
برای اولين بار بعد از انقالب اسالمی در استان بوشهر، 
به سال 1383 هيئت مشترک ايران ـ انگليس دست به بررسی 
باستان شناختی زد. سرپرست هيئت ايرانی حسين توفيقيان 
و سرپرست هيئت انگليسی پيت كارتر بود. اين بررسي حوزة 
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پس كرانه ها و كرانه های خليج فارس را در بر می گرفت. در 
بود،  بررسي شده  قباًل  از مناطق، مثل دشتستان كه  بعضی 
بازديد مجدد انجام و تنها اثر مهمي كه هيئت شناسايي كرد 
در  محوطه  اين  بود.  چهارروستايي  پيش ازتاريخی  محوطة 
جبهة شمالي روستاي چهارروستايي از توابع شهرستان گناوه 
واقع و به دورة كلکئولتيك تاريخ گذاري شده است )كارتر و 

توفيقيان 1383: 22(.
دورة  باستان شناختی  بررسی   1386 تابستان  در 
برای  دشتی زاده،  عبدالرضا  سرپرستی  به  پارينه سنگی، 
اولين بار در استان به صورت تخصصی صورت گرفت. از اهداف 
اولية اين بررسي ظرفيت يابي منطقه از لحاظ استقرارگاه هاي 
پارينه سنگي و چندين غار و محوطة باز مربوط به پارينه سنگی 

و نوسنگی بدون سفال شناسايی شد )دشتی زاده، 1386(.
شهرستان  باستان شناختی  بررسی   1386 پاييز  در 
تنگستان، از ديگر شهرستان های استان بوشهر، به سرپرستی 
كلی  هدف  كه  شد  انجام  يك ماه  مدت  به  سرفراز  علی اكبر 
از آن، شناسايی منطقه و شناسايی آثار به قصد تهية نقشة 
به  منظور  بدين  بود.  كشور  و  استان  باستان شناختی  جامع 
شهرستان تنگستان توجه شد كه تا آن زمان هيچ گونه برنامة 
بررسی و شناسايی در آن انجام نشده بود گزارش كاملی از 
آثار  فهرست  در  ثبت  پيشنهاد  با  همراه  شناسايی شده  آثار 
به سازمان داده شد  و مرمت  و كاوش  ملی، پژوهش علمی 

)سرفراز 1386ب: 3(.
 1388 سال  در  را  فارس  خليج  حاشية  بنادر  بررسی 
حسين توفيقان شروع كرد. اين بررسی كه از شمالی ترين تا 
جنوبی ترين نقطة استان را شامل و به قصد شناسايی بنادر 
)توفيقيان  می شد  انجام  آنها  از  به جای مانده  آثار  و  تاريخی 

1388ب(.
بررسی  و  بازنگری   1388 سال  زمستان  در 
نصراهلل  سرپرستی  به  گناوه  شهرستان  باستان شناختی 
شناسايی  علمِی  و  نظام مند  برنامة  انجام  هدف  با  ابراهيمی 
به  با توجه  آثار  تاريخی و طبقه بندی  استقرارهای دوره های 
مواد فرهنگی و زمينه سازی برای تهية نقشة باستان شناختی 
استان و كشور بود. بدين منظور اين شهرستان كه در سال 
1379علی بازيار آن را بررسی و شناسايی كرده بود، به دليل 

شناسايی شده  آثار  و  بررسی  آن،  گزارش  در  اطالعات  نقص 
به طور كامل گزارش و پيشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملی 
و پژوهش علمی و كاوش و مرمت مورد نياز به سازمان داده 

شد )ابراهيمی 1388: 4(.
برشمرديم،  كه  باستان شناختی  بررسی های  اكثر 
منطقه ای بود. عالوه بر اين ها بررسی ها، يا بازديدهايی از آثار 
تاريخی مهم استان به صورت تخصصی تر نيز صورت گرفته كه 
از آن ميان می توان به اثر تاريخی بنای گوردختر، قلعه دختر، 
مسجد بردستان، قلعه ريشهر و كالت مند اشاره كرد. در اينجا 

به شرح مختصر از اين آثار می پردازيم.
سبك  و  هخامنشی  دورة  به  متعلق  گوردختر  آرامگاه 
از  اثر  اين  است.  كوروش  آرامگاه  به  شبيه  بسيار  آن  بنای 
بخش  بزپر)بسپر(  روستای  در  واقع  برازجان  پشتکوه  محال 
محققان  و  باستان شناسان  است.  دشتستان  شهرستان  ارم 
بسياري بناي گوردختر را از زوايای گوناگون بررسی كرده اند. 
اين اثر با ارزش فاقد كتيبه و نوشتار است و با توجه به نحوة 
شده  مطرح  آن  كاركرد  مورد  در  متفاوتي  نظريات  معماري 
است. فريدون توللی طی گزارشی در كتاب اقليم پارس ضمن 
شرح بررسی دشت بسپر اشاره می كند كه اين مقبرة سنگي،  
معرفی  را  آن  ايرانی  شناسان  باستان  واندنبرگ  از  قبل  كه 
مقبرة كورش  به  بسيار  لحاظ ظاهر شباهت  از  بودند،  كرده 
كبير دارد و به شکلي ساخته شده كه درگاه كوتاه آن درست 
رو به شمال غربي باز می شود. اتاقك مقبره و سقف آن جمعاً 
آن  از  كه  يافته  تشکيل  االبعاد  مختلف  پارچه سنگ   19 از 
جمله يك پارچه سنگ ذوزنقه شکل تارک عقب مقبره را در 
همين سنوات اخير جمعي از عشاير بيابانگرد فرود آورده و 

شکسته اند )مصطفوي 1375 :379-378(.
ريچارد نلسون فراي نخستين كسی كه به وجود چنين 
ناحية  از  در سال 1948  وي  برد.  پي  بسپر  در دشت  اثري 
سرمشهد ديدن كرد و دربارة آثار و نوشته هاي ساساني آن 
 :1351 )شاپورشهبازی  داد  انتشار  ارزنده اي  مطالب  سامان 
93ـ92(. ليکن نتوانست خود آرامگاه بسپر را ببيند و شرح 

بررسی دقيق آن را منتشر كند.
تحقيقي  در  بلژيکي  واندنبرگ  لوئي   1960 سال  در 
گوردختر  تقريبي  تاريخ  و  ساختماني  شيوة  دربارة  ارزنده 

بررسی ها و كاوش های باستان شناختي استان بوشهر از آغاز تاكنون
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احتمال انتساب آن را به يکي از نخستين شاهان هخامنشي 
مطرح كرد. در همان سال ديويد استروناخ از گوردختر ديدن 
كرد و نظرية واندنبرگ در باب تاريخ تخميني آن را پذيرفت 
بررسي  با  نيلندر  كارل   1966 سال  در   .)1378 )استروناخ 
و  پاسارگاد  و  تخت جمشيد  فلزي  بست هاي  اندازة  و  شکل 
ميزان به كار رفتن انواع آنها در بناهاي هخامنشي، راهي براي 
داد  به دست  از آن ساختمان ها  پاره اي  تقريبي  تاريخ  تعيين 
و بر مبناي همين تحقيق گوردختر را مربوط به سدة پنجم 
پ م دانست )شاپورشهبازی 1351: 93ـ92(. نظريه وی را از 
جمله استروناخ و شهبازی پذيرفته اند. در سال هاي 1380 و 
1382، علی اكبر سرفراز بناي گوردختر و جلگة بزپر را بررسي 
كرد و گوردختر را مقبرة كوروش اول پسر چيش پش و مقبرة 
باالي آن را از آن همسر ايالمي وي دانست )بازيار و ابراهيمی 

.)15-16 :1386
كالت مند يا كالت حيدری از ديگر آثار مهم استان در 
مجاورت روستای وراوی و حيدری از توابع شهرستان دشتی 
مند،  كوه  در  ويژه ای  موضع  در  حيدری  كالت  است.  واقع 
صخره ای، دارای دو اتاق و تعداد بی شماری راهرو است كه از 
طريق روزنه هايی به دره ای عميق راه دارد. اين اثر را اول بار 
-251  :1348 )اقتداری  است  كرده  معرفی  اقتداری  احمد 

233(. در سال 1354 ديويد وايت هوس به همراه واريك بال 
و حسين بختياری اين اثر را به طور دقيق تر بررسی كرده و 
تعيين  برای  داخلی  مدرک  تنها  كه  كرده  اظهار  وايت هوس 
آن  گنبدهای  و  طاق ها  ساخت  شيوة  حيدری  قدمت كالت 
قرن  به  تقريباً  گوشواره ها  برفراز  گنبد  احداث  قدمت  است. 
در   .)60  :1354 بال  و  )وايت هوس  می رسد  ميالدی  سوم 
سال1380 علی اكبر سرفراز اين اثر را مجدداً بررسی می كند 
می داند.  مشابه  كرمان  در  ميمند  صخره ای  آثار  با  را  آن  و 
وی اظهار می دارد كه اين اثر مربوط به دورة ساسانی است 
شامل  ديگری  آثار  سال  همان  در  وی  1380ب(.  )سرفراز 
قلعه دختر روستای الور ساحلی از توابع شهرستان دشتی را 
بررسی می كند و تاريخ ساخت قلعه را دورة آل بويه تعيين 
در  نيز  ديگری  اجمالی  بررسی  1380ج(.  )سرفراز  می كند 
نظر  و  انجام  دير  توابع شهرستان  از  بردستان  جامع  مسجد 
با توجه به كتيبة چوبی آن  اين مسجد  می دهد كه ساخت 

اين  مربوط به قرن نهم هجري است و احتمال می دهد كه 
مسجد روی بنايی قديم تر شکل گرفته باشد )سرفراز1380د(.

قلعه ريشهر از آثار جالب توجه و مهم در شهر بوشهر و 
در محلة ريشهر واقع است. اين اثر را در سال 1913 هيئت 
فرانسوی بررسی كرده بود و در سال 1310 در حکم اولين 
در  گزارشی  رسيد.  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در  استان  اثر 
دست نيست كه مشخص كند چه كسی آن را بررسی و ثبت 
كرده است. در سال 1347 علی اكبر سرفراز مجدداً اين اثر را 
بررسی كرد و تاريخ بنای آن را دورة عيالمی و ملحقات آن را 
مربوط به دورة ساسانی و اسالمی دانست )سرفراز 1347: 1(.

گمانه زنی ها
الف(گمانه زنی به قصد الیه نگاری

گمانه زنی به منظور شناسايی و تشخيص اليه های تاريخی در 
محوطه های مهم استان صورت گرفته كه از آن ميان می توان 

به محوطه های زير اشاره كرد:
كردن  روشن  قصد  به   1378 سال  در  رهبر  مهدی 
به  اقدام  شغاب  قبرستان  تدفين  شيوة  و  قبور  وضعيت 
گمانه زنی كرد و اين قبور را مربوط به دورة عيالمي و مشابه 

قبور دورة اشکاني دانست )رهبر 1378(.
سرپرست  سرفراز  علی اكبر   ،1350 سال  حدود  در 
از  گزارش هايي  براساس  بيشاپور،  باستاني  شهر  كاوش هاي 
در  بسپر،  ناحية غرب  در  برازجان  پشتکوه  ارم  تنگ  منطقة 
قلعه اي مخروبه به نام قلعه جن در غرب آبادي سنا اقدام به 
گمانه زني و آثار جالب توجهي از دورة ساساني كشف كرد كه 
شامل ظروف سفالي و الواح گلی است )سرفراز 1383: 21(.

محوطة  در  يغمايی  اسماعيل)احسان(  سال 1373  در 
محمدآباد در پنج كيلومتري شمال برازجان بررسي و چندين 
محوطة  از  بخش هايي  در  همچنين  و  خندق  تل  در  گمانه 
محمدآباد حفر كرد كه منجر به كشف يك آتشکدة مربوط 
به دورة ساساني و يك نيايشگاه مهر از دورة پارتي و ساساني 
شد. در پاييز و زمستان 1383 پس از ده سال ديگر بار وی 
به ساماندهي محوطة محمدآباد و آتشکدة ساسانی پرداخت 

)يغمايی 1383-84: 2(.
در پاييز سال 1371 مأموران حفاظت و اطالعات منطقه 
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طور  به  كشاورزی  زمين های  در  كه  را  باستاني  مجسمه اي 
تصادفي يا با حفاري قاچاق پيدا شده بود توقيف كردند. اين 
مجسمة مرمرين كه بخشی از آن در دست نيست خداي پان 
و مارسياس يوناني است. در پي به دست آمدن اين مجسمه 
مهدی رهبر به مدت پنج روز در آن منطقه گمانه زني كرد، 

كه نتيجه اي در برنداشت )يغمايی 1383: 2(.
روستاي  شهيد  تل  در   1379 درسال  زارعی  حميد 
و  كرد  گمانه زني  برازجان  كيلومتري جنوب  در 10  بنداروز 
به گفتة وي آثاري از دورة هخامنشي در آن محوطه كشف و 
نمايان شد )زارعی 1379ب(. وی در همان سال با گمانه زنی 
ترانشه در  ايجاد يك  و  بقعة شيخ منصور خزايی  اطراف  در 
به دست آورد  نيز  از دورة اسالمی  آثاری  بقعه  جبهة شمالی 
)زارعی 1379ج(. وی همچنين در سال 1381 چندين گمانه 
در اطراف تپة زيرقلعه زائرخضرخان اهرمی حفر نمود و قدمت 

آن را به دورة ساسانی تاريخ گذاری كرد )زارعی 1381ب(.
در  اليه نگاری  قصد  به  باستان شناختی  كاوش های 
مهروبان  تاريخی  محوطة  و  سيراف  بندر  در   1388 سال 
اليه نگاری  اولين  احتماالً  كه  گرفت،  صورت  ديلم  بندر  در 
به سرپرستی  است. هيئت اليه نگاری  بوده  استان  در  علمی 
بندر  در  ترانشه  چهار  اسماعيلی جلودار،  محمداسماعيل 
مسجد  شمالی  جبهة  قلعه لگه لوگه،  قلعه كهنه،  در  سيراف، 
اصلی مشخص  هدف  كرد.  انتخاب  دريا  حاشية  در  و  جامع 
كردن توالی فرهنگی در اين قسمت از بندر باستانی سيراف 
و مقايسة آن با ديگر نقاط بود )اسماعيلی جلودار 1388: 4(. 
اسماعيلی و حسين توفيقيان در بندر تاريخی ماهرويان نيز 
كاوش هايی به منظور اليه نگاری انجام دادند و دو گمانه در 
آن محوطه ايجاد كردند و آثاری از دورة ساسانی تا اسالمی 

به دست آوردند )اسماعيلی جلودار و توفيقيان 1388(.
ب( گمانه زنی برای تعیین حریم

تاريخی  محوطه های  كمين  در  كه  آسيب هايی  و  خطرات 
است ايجاب كرد كه هر چه سريع تر حدود و وسعت پراكنش 
از  و  مشخص  تاريخی  محوطه های  استقراری  محدودة 
آسيب های جدی و جبران ناپذير جلوگيری شود. با توجه به 
اين موضوع در محوطه های تاريخی مهم استان گمانه زنی به 

منظور تعيين حريم به شرح زير صورت گرفته است: 

در سال 1381 در بندر تاريخي سيراف برای مشخص 
كردن عرصه و حريم اين بندر تاريخی به همت حميد زارعي 

)زراعی 1381ب(.
در سال 1383 در برنامة اضطراري، برای تعيين حريم 
گورستان شغاب كه قباًل باستان شناسان كشور آن را بررسي 
و گمانه زني كرده بودند، به همت علي اكبر سرفراز. وی نظر 
باستان شناسان را در مورد تاريخ گذاری قبور به دورة عيالمي 
تدفين  شيوة  نوع  دو  قبرستان  اين  در  كرد.  رد  اشکاني  يا 
و  ساساني  دورة  به  مربوط  استوداني  و  به صورت خمره اي  ـ 
به  مربوط  به شرق  رو  زمين صخره اي،  در  قبوري  به صورت 
پارسيان ساكن در منطقه از دورة هخامنشي به بعد ـ وجود 

دارد )سرفراز 1383ج(.
در  را  استان،  مهم  محوطه های  از  هزارمردان،  محوطة 
سال 1382 حميد زارعی به قصد تعيين حريم گمانه زنی كرد. 
مربوط  و  بوشهر  جزيرة  شبه  جنوبي  جبهة  در  محوطه  اين 
به دورة ساساني است. تاكنون گزارش گمانه زنی آن منتشر 

نشده است )زارعی 1382(.
گمانه زنی به قصد تعيين حريم در بنای آرامگاه گوردختر 
در سال 1386 به همت علی بازيار و نصراهلل ابراهيمی صورت 
منطقة  در  هخامنشي  دورة  از  تك بنايی  آرامگاه  اين  گرفت. 
هدف  دو  گوردختر  آرامگاه  حريم  تعيين  برنامة  است.  بزپر 
بنا ب(  اطراف  در  آثاري  به  دست يابي  الف(  داشت:  اساسي 
ابراهيمی 1386:  و  )بازيار  بنا  مشخص كردن محدوة حريم 

.)14
كاخ های هخامنشی برازجان، كه شامل سه كاخ كوروش 
خندق  تل  همراه  به  بردک سياه  و  سنگ سياه  برازجان، 
به  يغمايی  )احسان(  اسماعيل  در سال 1388  را  محمدآباد 

قصد تعيين حريم گمانه زنی كرد )يغمايی 1388(.
بررسی باستان شناختی زیر آب

بررسی  باستان شناختی،  بررسی های  انواع  ديگر  از 
باستان شناختی زير آب است. استان بوشهر به دليل همجواری 
را  كشور  جنوبی  آبی  مرز  بيشترين  فارس  خليج  سواحل  با 
داراست. با توجه به بنادر مهم تاريخی در سواحل استان نظير 
بندر مهروبان، سی نيز، جنابه، ريشهر، نجيرم، سيراف و نايبند 
و ظرفيت های استان در اين زمينه و با توجه به مراودة تجاری 
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دريايی اين بنادر با يکديگر و ديگر بنادر حاشية خليج فارس 
از آن بررسی گسترش محدودة  و كشورهای ديگر و مهم تر 

شهری بررسی های باستان شناختی زيرآب ضرورت می يابد.
را در  استان  باستان شناختی زير آب در  بررسی  اولين 
سال 1379 محمود ميراسکندري و گروه همراهش در بندر 
تاريخي سيراف انجام دادند. اين بررسی با توجه به امکانات 

اندک نتايج در خور توجهی نداشت )ميراسکندری 1379(.
طی سال هاي 1381 و 1383 دو فصل باستان شناسي 
زير آب در منطقة بندر ريگ و در روستای جزيرة شمالی و 
سرپرستی  گرفت.  صورت  گناوه  شهرستان  توابع  از  جنوبی 
و فصل دوم  ميراسکندري  را محمود  بررسی  اين  يك فصل 
را حسين توفيقيان بر عهده داشت و حاصل آن كشف چند 

خمره و ظروف سفالي و مفرغي بود )توفيقيان 1383(.
آخرين بررسی باستان شناسی زير آب در سال 1388 به 
سرپرستی حسين توفيقيان در بندر سيراف انجام گرفت، كه 
به كشتی مغروقه ای در هشت مايلی آب های سيراف مربوط 
تاكنون منتشر نشده است  بررسی  اين  می شد و حاصل آن 

)توفيقيان 1388الف(.

نتیجه گیری
تاكنون  ازآغاز  بوشهر  استان  در  باستان شناختی  فعاليت های 
جمعاً 63 مورد را شامل می شود، كه در برگيرندة كاوش در 
بوشهر و محلة ريشهر قديم، منطقة سبزآباد و در تپه ای كه 
بندر  است،  معروف   )Tol pe Tol( تل  پی  تل  نام  به  امروزه 
تاريخی سيراف، محوطة چرخاب برازجان، محوطة سنگ سياه 
و محوطة بردک سياه است. قبل از انقالب اسالمی بيشترين 
فصل  هفت  مدت  به  سيراف  تاريخی  بندر  در  كاوش ها 
و يك فصل  انگليس  و  ايران  به طور مستمر هيئت مشترک 
كاوش های  محوطه ها،  ديگر  در  داد.  انجام  ايرانی  هيئت  را 
باستان شناختی در قبل از انقالب اسالمی در يك فصل انجام 
و به صورت ناقص رها شده است. كاوش های باستان شناختی 
بعد از انقالب اسالمی به سال 1385 بر می گردد كه باز هم 
كاوش های  بيشترين  است.  داده  انجام  را  آن  ايرانی  هيئت 
باستان شناختی مستمر در بعد از انقالب اسالمی كاوش های 
بوده است.  ايرانی  به دست هيئت  برازجان  كاخ كوروش در 

در  باستان شناختی  كاوش های  كه  است  توجه  شايان 
بلکه همة كاوش های  نپذيرفته  محوطه های جديدی صورت 
بعد از انقالب اسالمی ادامة كاوش های پيشين در سال های 

قبل از انقالب بوده است.
همان طور كه در جدول پيوست ديده می شود بيشترين 
بررسی های  به  می شود  مربوط  باستان شناختی  فعاليت های 
اين  دارد.  طوالنی  سابقة  كه  استان  در  باستان شناختی 
انقالب  از  بعد  و  بوده  مورد  انقالب 11  از  قبل  بررسی ها در 
اسالمی رشد چشمگيری داشته و 26 مورد بررسی در استان 
صورت گرفته كه شامل بررسی باستان شناختی زير آب نيز 

می شود.
از ديگر فعاليت های باستان شناختی در استان گمانه زنی 
به منظور تشخيص دوره های تاريخی و تعيين حريم بوده كه 
اكثراً بعد از انقالب اسالمی انجام شده و نه مورد آن مربوط 

به اليه نگاری و پنج مورد نيز شامل تعيين حريم بوده است.
دانسته های  مطالعات  و  بررسی ها  مجموع  از  كه  آنچه 
از  كه  اينست  می آيد  بر  استان  باستان شناسی  از  ما  كنونی 
فراوانی  آثار  جم  شهرستان  در  باالخص  پارينه سنگی  دورة 
به دست آمده است و مشابه آن در نقاط ديگر استان مشاهده 
نشده است. در دورة پيش ازتاريخ در كرانه ها و پس كرانه های 
استان از دو يا سه محوطه تجاوز نمی كند و اطالعات ما از 
دورة پيش ازتاريخ در استان بسيار اندک است و محوطه هايي 
هم كه شناسايی گرديده اند به صورت سطح االرضی بررسی و 
مطالعه شده است. دورة تاريخی در استان بوشهر نسبت به 
دورة  از  فراوانی  محوطه های  و  است  پربارتر  ديگر  دوره های 
ايالمی، هخامنشی و ساسانی شناسايی و كاوش شده است. 
اما از دورة اشکانی در اين استان خالء اطالعاتی وجود دارد و 
آثاری كه گويای دورة اشکانی باشد تاكنون بررسی و مطالعه 
نشده است. كرانه ها و سواحل خليج فارس محوطه های بسيار 
مهمی از دورة اسالمی از قرون اوليه تا قرون ميانة اسالمی را 
در بر گرفته است و مطالعات باستان شناختی اندكی صورت 
آنچه  استان  در  باستان شناختی  مطالعات  اهم  است.  گرفته 
كه  باستان شناختی،  بررسی های  به  می گردد  بر  گذشت  كه 
درصد بااليی از سطح پژوهش ها را شامل می شود. حاصل اين 
بررسی ها تا به امروز بيش از 250 اثر در فهرست آثار ملی به 
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ثبت رسيده است.
در پايان بايد اشاره نمود كه بررسی های باستان شناختی 
در استان بوشهر تقريباً به اتمام رسيده و آنچه الزم است در 

سال های آتی انجام گيرد كاوش های باستان شناختی است كه 
به صورت بسيار محدود در استان انجام شده است.

جدول فعالیت هاي باستان شناختي در استان بوشهر براساس ترتیب زماني
ملیتسال م/ خموضوع پژوهشمکان پژوهشنام پژوهشگرردیف

-1036/1667بازديدخارکتونو1
دانماركي1139/1760مطالعهخارکكارستن نيبور2
آلمانيـمطالعهخارکهرتسفلد3
پروس)آلمان(1245/1876بررسي و حفاري جنوب بوشهر )ريشهر(فرانتس استولسه،آندرئاس4
فرانسوي1285/1913بررسي وكاوشريشهرموريس پزارد5
فرانسوي1338/1958بررسيخارکرومن گيرشمن6
انگليسي1339/1960كاوشسيرافديويد وايت هاوس7
ايراني1339/1960بررسيبزپر )پشت پر(فريدون توللي8
ايراني1345/1966بررسيخارکعلي اكبر سرفراز9
ايراني1347/1968بررسيبوشهر )ريشهر(علي اكبر سرفراز10
ايراني1350/1971كاوشبرازجانعلي اكبر سرفراز11
ايراني1350/1971بررسي و گمانه زنيقلعه جن )سنا-تنگ ارم(علي اكبر سرفراز12
ايراني1350/1971بررسيكاخ سنگ سياه )نظرآقا(علي اكبر سرفراز13
ايرانی1351/1972بررسیجم و گله دارجهانگير ياسی14
ايراني1353/1974كاوشسيرافحسين بختياري15
انگليسی1355/1976بررسیدشتی )كالت حيدری(ديويد وايت هاوس و واريك بال16
ايراني1356/1977كاوشكاخ سنگ سياه )نظرآقا(اسماعيل يغمايي17
ايراني8-1356/1977كاوشكاخ بردک سياه )درودگاه(اسماعيل يغمايي18
ايراني1369/1992گمانه زنيمحمدآبادمهدي رهبر19
ايراني1372/1994بررسي و گمانه زنيمحمدآباداسماعيل يغمايي20
ايراني1375/1996بررسيشبه جزيرة بوشهرنوروزي21
ايراني1378/1999گمانه زنيقبرستان شغابمهدي رهبر22
ايراني1378/1997بررسيجم و ريزمحمود ميراسکندري23

محمود ميراسکندري و حسين 24
ايراني1378/2000بررسي)باستان شناسي زير آب(سيرافتوفيقيان

ايراني1378/2000بررسيمندمحمود ميراسکندري25
ايراني1379/2000بررسيگناوه و ديلمعلي بازيار26
ايراني1379/2000گمانه زنيزيارت )بقعة شيخ منصور(حميد زارعي27
ايراني1379/2000گمانه زنيبنداروز)تل شهيدو(حميد زارعي28

بررسی ها و كاوش های باستان شناختي استان بوشهر از آغاز تاكنون
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ايراني1379/2000بررسيپشتکوه برازجانحميد زارعي29
ايراني1380/2001كاوشبرازجانعلي اكبر سرفراز30
ايراني1380/2001بررسیدشتی )كالت حيدری(علي اكبر سرفراز31
ايراني1380/2001بررسیبردستان )مسجد جامع(علي اكبر سرفراز32
ايراني1380/2001بررسیدشتی )قلعه دختر الور ساحلی(علي اكبر سرفراز33
ايراني1380/2001بررسیبزپر)آرامگاه دختر(علي اكبر سرفراز34
ايراني1381/2002گمانه زنياهرم)قلعه زائر خضرخان(حميد زارعي35
ايراني1381/2002گمانه زنيسيرافحميد زارعي36
ايراني1382/2002بررسي)باستان شناسي زير آب(بندر ريگمحمود ميراسکندري37
ايراني1382/2003گمانه زنيبوشهر-هليله )هزارمردان(حميد زارعي38
ايراني1382/2003كاوشبرازجانعلي اكبر سرفراز39
ايراني1383/2004بررسيپشتکوه برازجانعلي اكبر سرفراز40
ايراني2004بررسيكنگانعلي اكبر سرفراز41
ايراني1383/2004كاوشبرازجانعلي اكبر سرفراز42
ايراني1383/2004كاوش و ساماندهيمحمدآباداسماعيل يغمايي43

انگليسي- 1383/2004بررسيبوشهر –اهرم –دشتستانپيت كارتر-حسين توفيقيان44
ايراني

ايراني1383/2004بررسي )باستان شناسي زيرآب(بندر ريگحسين توفيقيان45
ايراني1383/2004بررسيدشتيحميد زارعي46

5-2004/كاوشدرودگاه)كاخ بردک سياه(اسماعيل يغمايي47
ايراني 1383-84

ايراني5-1384/2004بررسيديرعلي اكبر سرفراز48
ايراني1384/2004گمانه زنيبوشهر )قبرستان شغاب(علي اكبر سرفراز49
ايراني1384/2006كاوشبرازجانعلي اكبر سرفراز50
ايراني1384/2006بررسيبرازجانعلي اكبر سرفراز51
ايراني1385/2006بررسيبرازجانعلي اكبر سرفراز52
ايراني1385/2006بررسيخارکحميد زارعي53
ايراني1385/2007كاوشبرازجانعلي اكبر سرفراز54
ايراني1385/2007كاوشسيرافاسماعيل اسماعيلي55
ايراني1386/2008گمانه زنی جهت تعيين حريمبزپر )آرامگاه گوردختر(علی بازيار و نصراهلل ابراهيمی 56
ايراني1386/2008بررسیتنگستانعلی اكبر سرفراز57
ايراني1386/2008بررسیجمعبدالرضا دشتی زاده 58
ايراني1386/2008بررسیدشتیحميد زراعی59
ايراني1388/2009گمانه زنی جهت اليه نگاریسيرافمحمداسماعيل اسماعيلی جلودار 60

محمداسماعيل اسماعيلی جلودار و 61
ايراني1388/2009گمانه زنی جهت اليه نگاریديلم )بندر تاريخی مهروبان(حسين توفيقان
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ايراني1388/2010بررسیبنادر حاشية خليج فارسحسين توفيقان62
ايراني1388/2010بررسیگناوهنصراهلل ابراهيمی 63
ايراني1388/2010گمانه زنی جهت تعيين حريمدشتستاناسماعيل يغمايی64

ابراهيمی، نصراله
گزارش بررسی و شناسايی شهرستان گناوه، مركز اسناد سازمان   1388
بوشهر  استان  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث 

)منتشرنشده(. 
استروناخ، ديويد

مؤسسة  توسط  شده  انجام  كاوش های  از  گزارشی  ـ  پاسارگاد   1378
ترجمة   ،)1963 تا   1961 سال  )از  بريتانيا  ايرانی  مطالعات 
كشور  فرهنگی  ميراث  سازمان  تهران،  خطيب شهيدی،  حميد 

)پژوهشگاه(.
اسماعيلی جلودار، محمداسماعيل

گزارش كاوش بندر سيراف، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی،   1385
صنايع دستی و گردشگری كشور.

گزارش گمانه زنی به منظور اليه نگاری بندر سيراف، مركز اسناد   1388
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری كشور.

اسماعيلی جلودار، محمداسماعيل و حسين توفيقيان
مهروبان،  تاريخی  بندر  اليه نگاری  منظور  به  گمانه زنی  گزارش   1388
مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 

كشور.
اقتداری، احمد

تهران،  عمان،  دريای  و  فارس  خليج  باستانی  شهرهای  آثار   1348
انتشارات انجمن آثار ملی

اليما، بئوار و محمد مرتضايی
راهنمای باستان شناسی ايران، تهران، نشر مريم.   1382

بازيار، علی
گزارش بررسی و شناسايی شهرستان ديلم و گناوه، مركز اسناد   1379
استان  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  سازمان 

بوشهر.
بازيار، علی و نصراهلل ابراهيمی

مركز  گوردختر،  آرامگاه  حريم  تعيين  جهت  گمانه زنی  گزارش   1386
گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  سازمان  اسناد 

استان بوشهر.
بختياری، حسين

فرهنگی،  ميراث  سازمان  اسناد  مركز  سيراف،  كاوش  گزارش   1353
صنايع دستی و گردشگری استان بوشهر. 

بشاش، رسول

پارسه،  هفته نامة  خارک«،  جزيرة  هخامنشی  كتيبة  »كشف   1386
شمارة 122، ص 12.

بيات، عزيزاهلل
انتشارات  تهران،  ايران،  تاريخی  و  طبيعی  جغرافيايی  كليات   1376

اميركبير.
پزار، موريس

مطالعات  و  حفاری ها  گزارش  بوشهر،  بندر  در  مأموريت   1384
باستان شناسی، ترجمة: سيد ضياء مصلح، توضيحات و تعليمات 

غالمحسين نظامی، بوشهر، انتشارات شروع.
پيرنيا، م.ک.

سبك شناسی معماری ايرانی، تدوين دكتر غالمحسين معماريان،   1382
تهران، پژوهنده. 

توفيقيان، حسين
گزارش سازه های آبی جم، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی،   1380

صنايع دستی و گردشگری استان بوشهر. 
اسناد  مركز  بندر ريگ،  زير آب  باستان شناسی  بررسی  گزارش   1383
استان  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  سازمان 

بوشهر. 
گزارش مقدماتی بررسی بنادر حاشية خليج فارس، مركز اسناد  1388الف 
استان  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  سازمان 

بوشهر )منتشر نشده(.
گزارش مقدماتی بررسی باستان شناسی زير آب كشتی مغروقه  1388ب 
در آب های سيراف، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 

دستی و گردشگری استان بوشهر )منتشر نشده(.
توللی، فريدون 

»بررسي ناحية غرب فارس و كازرون و سرمشهد«، اقليم پارس   1345
محمدتقي  كوشش  به  فارس،  باستانی  اماكن  و  تاريخی  آثار  ـ 
مصطفوي، چ دوم، سال 1375، تهران، انجمن آثار ملی: 379-

.378
دشتی زاده، عبدالرضا 

بررسی پارينه سنگی شهرستان جم، مركز اسناد سازمان ميراث   1386
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان بوشهر.
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چکیده
جهانگردی  اما  است،  بوده  جذاب  انسان  برای  هميشه  سرزمين ها  ديگر  ديدنی های  مشاهدة  و  سفر 
تقريباً از دورة جنگ های صليبی و آشنايی اروپايی ها با ملل و سرزمين های شرقی آغاز شد. نخستين 
جهانگردان اروپايی با اهداف گوناگونی از جمله تجارت، استعمار و كشف شهرهای باستانی، كه وصف 
بررسی ها و  آغاز  اين رو  از  به ويژه خاورميانه سفر كردند.  و  به شرق  بود،  آنها در كتاب مقدس آمده 
كاوش های باستان شناختی در خاورميانه و به ويژه ايران با نخستين گزارش های جهانگردان همراه است. 
از اين رو بيشترين آثار  استان فارس خاستگاه دو شاهنشاهی جهانی )هخامنشی و ساسانی( بوده و 
پايدار اين دو شاهنشاهی بزرگ در اين منطقه واقع است. خرابه های شهر پارسه )تخت جمشيد( و شهر 
استخر، مجموعة نقش رستم و نقش رجب در دشت ميانکوهی مرودشت، مجموعة بناهای پاسارگاد 
در دشت مرغاب، مجموعة آثار دورة ساسانی در فيروزآباد، مجموعة چهارطاقی ها در فراشبند، نقوش 
برجستة تنگ چوگان و شهر باستانی بيشاپور در كازرون از جمله آثار برجای مانده از دو شاهنشاهی 
در  بودن  پابرجا  تاحدودی  و  عظمت  دليل  به  آثار  اين  است.  فارس  استان  در  ساسانی  و  هخامنشی 
گزارش های  نخستين  در  اين جهت  از  به خود جلب می كردند.  را  هر جهانگردی  نظر  نخست،  وهلة 
به ويژه  دوره ها  ديگر  و  دوره  دو  اين  از  ديگری  آثار  البته  است.  شده  اشاره  آثار  اين  به  جهانگردان 
بر اساس تحول در نگرش پژوهشگران  نگارندگان  پراكنده است.  استان  اين  دورة اسالمی در سراسر 
باستان شناسی در ايران، كه استان فارس بخش جدايی ناپذير آن محسوب می شود، همچنين افزايش يا 
كاهش پژوهش هاي باستان شناختی در استان فارس، تاريخچة پژوهش های باستان شناسی اين استان 
آنها،  گزارش های  و  جهانگردان  نخستين  بازديدهای  نخست  دورة  كرده اند؛  تقسيم  دوره  هفت  به  را 

، شهره ابوطالبیان، خدیجه محبي ري للهي، رضا بیدا سیروس ربفي، حسن مرادي، صدیقه عبدا

باستان شناسي  استان افرس
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جنبة  كاوش ها  هنوز  كه  تجاری  كاوش های  دورة  دوم  دورة 
امروزی و به اصطالح وجهة علمی نداشت و به بُعد كشف اشياء 
بيشتر  نمايش در موزه های دولت های غربی  به قصد  موزه ای 
توجه می شد؛ دورة سوم آغاز به كار باستان شناسانی كه در 
اساس  بر  و  مي دادند  اهميت  اليه نگاری  به  كاوش های خود 
دوره های  گاهنگاری  به  سفال  به ويژه  باستان شناختی  مواد 
در  كاوش  روش های  اين  پرداختند.  فارس  در  باستانی 
باستان شناسی سنتی شهرت  به  بعدها  باستانی  محوطه های 
يافت؛ دورة چهارم، يا دورة باستان شناسي نو، دورة استفاده 
از علوم ميان رشته ای در كاوش های باستان شناختی و تالش 
پژوهشگران به اينکه صرفاً در حيطة تخصصی خود پژوهش 
هر  در  كاوش  به  سنت گرا  باستان شناسان  مانند  به  و  كنند 
به كاوش  ملزم  را  و خود  نپردازند  دوره ای  از هر  محوطه ای 
در محوطه هايی كنند كه به دورة باستان شناختی آن آگاهی 
دارند. همان طور كه در اين مقاله خواهد آمد، در اين دوره 
خوبی  پژوهش های  و  يافت  تخصصی  جنبة  بررسی ها،  همة 
انقالب  وقوع  با  اين دوره  انجام شد.  زمينه های گوناگون  در 
سقوط  با  يافت.  پايان  خورشيدی   1357 سال  در  اسالمی 
دولت شاهنشاهی و روی كار آمدن جمهوری اسالمی ايران 
تغييري در همة سياست های كلی و جزئی كشور ُرخ داد. اين 
دگرگونی ها در بخش باستان شناسی و در نمايی وسيع تر در 
ميراث فرهنگی با توجه به موقعيت كشور به شکل وقفه ای 
تاريخچة  پنجم  دورة  نگارندگان  مقاله  اين  در  بود.  طوالنی 
پژوهش های باستان شناختی استان فارس را از وقوع انقالب 
پژوهش های  فترت  دورة  تحميلی،  جنگ  پايان  تا  اسالمی 
به  عراق  و  ايران  جنگ  پايان  با  ناميده اند.  باستان شناختی 
نيز  باستان شناختی  بازسازی كل كشور، پژوهش های  همراه 
پايانی دهة  تازه ای گرفت. دورة ششم شامل سال های  جان 
می شود.  خورشيدی  هشتاد  دهة  آغازين  سال های  و  هفتاد 
ايران مي دانند و  باستان شناسی  را عصر شکوفايی  اين دوره 
باالخره در دورة هفتم، كه هم اكنون در آن به سر می بريم، 
اميد  و  يافته  ادامه  كمابيش  باستان شناختی  پژوهش های 
پژوهش های  كالبد  در  تازه ای  روح  دولت  برنامه های  داريم 

باستان شناختی بدمد.
كلید واژگان: تاريخچة، باستان شناسی، فارس، كاوش، بررسی.

مقدمه
تاريخچة باستان شناسی ايران كه عمر آن به حدود يك قرن 
رسيده حاوی مطالب گوناگونی است. شايد بتوان زمينة اصلی 
از  به آگاهی  را عالقة بشر  باستان شناسی  شکل گيري دانش 
دوران گذشته و نحوة زندگی اجداد خويش دانست و اصوالً 
پيشرفت  باعث  كنجکاوی  حس  ارضای  براي  تالش  همين 
باستان شناسی و زندگی گذشتة بشر  بسيار در پژوهش هاي 
عالقه  و  كنجکاوی  و  توجه  اين  كه  وجودی  با  است.  شده 
آثار  در  جستجو  و  بررسی  برای  ابتدا  در  گذشتگان  آثار  به 
گذشتگان بسيار مفيد واقع شد و اطالعات زيادی در مورد 
تمدن های باستانی در اختيار جوامع بشری قرار داد، به تدريج 
با ارزش يافتن آثار عتيقه، از مسير اصلی خويش منحرف شد 
گنجينه  يافتن  و  عتيقه  زيان بخش جمع آوری  مجرای  در  و 
قرار گرفت. در كنار آثار جبران ناپذير كاوش های غيرمجاز به 
منظور يافتن گنجينه، بايد به توليد و ساخت اشياء تقلبی و 
بدلی نيز اشاره كرد كه به نوبة خود نتايج زيان بخشی در پی 

داشته و دارد. 
استان فارس به دليل دارا بودن دشت های حاصلخيز و 
تعداد زيادي رودخانة كوچك و بزرگ فصلی و دائمی از ديرباز 
محل استقرار جوامع انسانی بوده است. از اين رو دشت های 
ميان كوهی اين استان آثاری از دورة سنگ تا دورة معاصر را 
در خود جای داده است. به ويژه كه چشم گيرترين آثار برجای 
مانده از دو شاهنشاهی جهانی هخامنشی و ساسانی در اين 
بيشترين  كه  نيست  تعجب  جای  بنابراين  دارد.  قرار  استان 
اين استان  باستان شناختی در  حجم كاوش ها و بررسی های 
انجام گرفته است. دانش باستان شناسی و پژوهش های مربوط 
نخستين  بررسی های  و  جستجو  با  همراه  و  همگام  آن  به 
رشته  دو  اين  كردن  مجزا  و  ايران شناسی شروع شد  دربارة 
از هم به ويژه در آغاز راه نه تنها مشکل به نظر می رسد بلکه 

امکان پذير نيست.1

نخستین بازدیدها
برای  آگاهی هايی  و  داده ها  گردآوری  روش های  از  يکی 

1. برای گردآوری اطالعات به ويژه در مورد بازديدها و پژوهش های نخستين از اين منابع بهرة 
بسيار گرفته شده است: ملك شهميرزادی، 1366، 1382؛ نگهبان 1376؛ واندنبرگ 1379.
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شناخت فرهنگ های گذشته، نوشتن سفرنامه هايي بوده كه 
لشکريان مي نوشته اند. گردآوري  يا  ُسفرا  مأموران،  سياحان، 
اين گونه اخبار و اطالعات عموماً گام های نخست در شناخت 
به  بوده، ولی چون  اولية مشرق زمين  باستانی و  تمدن های 
منظور روشن كردن تاريخ و تمدن های گذشتة دنيای باستان 
داشته،  شخصی  عالقة  و  تفننی  جنبة  صرفاً  و  نشده  انجام 
و  نداشته  خاصی  علمی  چهارچوب  و  نشده  پيگيری  عموماً 
بدون ضابطه نيز ادامه يافته است. ناگفته نماند كه در ميان 
خاطرات جهانگردان نمونه های بسيار ارزنده ای وجود دارد كه 
بنيان و اساس تحقيقات بعدی علمی قرار گرفته است )نگهبان 
1376(. به طوركلی فعاليت های منظم و مداوم، كه منجر به 
آغاز مسافرت  با  باستانی تمدن های گذشته شد،  آثار  كشف 
باستان گسترش  دنيای  و  زمين  مشرق  به  اروپايی  سياحان 
يافت. بعد از بررسي آثار باستانی و فرهنگ های يونان و روم، 
اين دو تمدن  برای شناخت دقيق تر  اروپايی ها دريافتند كه 
و  بگردند  قديم تر  باستانی  تمدن های  دنبال  به  بايد  باستانی 
طبق  زيرا  شدند،  مقدس  كتاب  دامان  به  دست  رو  اين  از 
گفته های كتاب مقدس شاهنشاهی هايی پيشتر از تمدن های 
دولت های  كه  نکشيد  طولي  داشته اند.  وجود  روم  و  يونان 
اروپايی برای يافتن محل هايی كه در كتاب مقدس نام آن ها 
اساطير  كه  محل هايی  كردن  روشن  برای  همچنين  و  آمده 
خاورميانه  به  افتاده  اتفاق  آنجاها  در  مذهبی  داستان های  و 
دوره  اين  از  آمده  دست  به  اطالعات  بيشتر  شدند.  سرازير 
شامل گزارش ها و سفرنامه هايی است كه در آن ها از چندين 
محوطه و اثر تاريخی در استان فارس نام برده شده و توصيفی 

مختصر از آنها آمده است.
برانگيخت  را  آن، گردشگران  و كتيبه های  پارسه  شهر 
نظر  از  كه  كنند،  رمزگشايي  پارسی باستان  زبان  از  ابتدا  تا 
عيالمی  زبان  و  خط  از  الفبا  حروف  تعداد  و  نگارش  شيوة 
برای  ُرزتا  سنگ  كه  را  نقشی  اين بار  و  بود  ساده تر  بابلی  و 
رمزگشايی خط تصويری مصر باستان بازی كرده بود، خط و 
زبان پارسی باستان برای رمزگشايی زبان ها و خطوط سومری، 
برای  كرد.  بازی  عيالمی  و  بابلی  اورارتويی،  آشوری،  اكدی، 
نمونه دالواله در نامه ای به دوستش در ناپل ايتاليا نوشت كه 
خطوطی كه در شهر پارسه ديده به احتمال قريب به يقين 

 Ceram( مانند خط التين از چپ به راست نوشته می شود
1970(. يا نيبور به اين نتيجه رسيد كه كتيبه های واقع در 
شهر پارسه به سه خط و احتماالً به سه زبان است و تعداد 
خط حروف يکی از كتيبه ها )كتيبه های پارسی باستان( بيش 
از چهل ودو حرف نيست )ملك شهميرزادی 1366(. امروزه 
به  نزديك  و  مشابه  نتايج  به  نيز  زبان  و  خط  پژوهشگران 
را  گردشگرانی  نام  بخش  اين  در  رسيده اند.2  نيبور  اظهارات 

آورده ايم كه از آثار فارس ديدن كرده اند:
اودوريك دوپوردنون در حدود سال 1320م و ژوزفات 
شهر  ويرانه های  از   1474 تا   1472 سال  حدود  در  باربارو 
اشتباه  به  را  كوروش  آرامگاه  باربارو  كردند.  ديدن  پارسه 
پارسه  شهر  ويرانه های  بر  و  خواند  سليمان  مادر  آرامگاه 
در  دوكه  ژوفری  گذاشت.  »چهل منار«  نام  جمشيد(  )تخت 
حدود سال 1570 و هنريش فون پوزر در سال 1621 از شهر 
پارسه بازديد كردند )واندنبرگ 1379(. پيترو دالواله در سال 
از   1638 سال  در  ماندلسلو  فون  آلبرخت  يوهان  و   1621
آرامگاه كوروش ديدن كردند. دالواله در سال 1623 پس از 
داد  تشخيص  جمشيد(،  )تخت  پارسه  شهر  از  دقيق  بازديد 
آن  از  يونانی ها  كه  است  پرسپوليس  همان  محوطه  اين  كه 
نام برده اند و كتيبه های ميخی آن جا را نسخه برداری كرد و 
برای مطالعه با خود به اروپا برد )اس ت ي ون ز 1383(. سپس دون 
هربرت  توماس   ،1624 سال  حدود  در  اسپانيايی  گارسياي 
انگليسی در حدود 1628، نيلس ماتسون گيوپينگ سوئدی 
در حدود سال 1650، يوهان آلبرخت فون ماندلسلو آلمانی 
در سال 1638، ژان شاردن فرانسوی بين سال های 1665 تا 
1675، ژان باتيست تاورنية فرانسوی و فيليپ آنژل هلندی 
 ،1667 سال  در  تونو  ژان   ،1668 تا   1631 سال های  بين 
كرنليس  كونوس،  ژان   ،1685 در  آلمانی  كمفر  انگلبرت 
دو  كرنليس  و  هلند  از  نفر  سه  هر  استرويس  ژان  شپلمان، 
بُريان در حدود سال 1704 از شهر پارسه ديدن كردند. اين 
پارسه  شهر  دربارة  يادداشتی  خويش  به زعم  كدام  هر  افراد 
نوشتند و برخی از آنها نيز نقاشی های خوبی از ويرانه ها تهيه 
كردند از جمله كرنليس دو بُريان و نقاش همراه شاردن كه 
همراه  تاورنيه  باپتيست  ژان  نمونه  برای  بود.  گريلو  وی  نام 

2. حروف الفبای پارسی باستان شامل 36 حرف و 8 هزوارش و يك واژة جداكن است.
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خود يك تاجر نقاش آورد كه نام وی آندره دالير دالند بود و 
وی نخستين تصوير را از شهر پارسه در همان محل كشيد. 
توماس  نام  به  داشت  جوانی حضور  شرلی  رابرت  هيئت  در 
هربرت كه از ويرانه های شهر پارسه ديدن كرد. هربرت برای 
چاپ سوم كتابش از نقاشي به نام ونزل هوالر درخواست كرد 
در  بکشد.  پارسه  شهر  از  گفته هايش  اساس  بر  تصاويری  تا 
سال 1765 كارستن نيبور شرح مفصلی همراه با نقشه های 
خوب از ويرانة شهر پارسه چاپ كرد )نيبور 1354(. بيشتر 
اين گردشگران عالوه بر ديدن شهر پارسه و نگاشتن مطالبي 
دربارة اين محوطه، از ديگر محوطه ها نيز ديدن كردند. برای 
نمونه تاورنيه، كمپفر، دو بُريان، اوزلی، آندرآس استولز، زاره، 
شرح  را  شيراز  برم دلك  نقش برجسته هاي  كوست  و  فالندن 
تنگ  نقش برجسته هاي  و  تهيه كردند  از آن تصوير  و  دادند 
سال  در  موريه  جيمز  مانند  مسافراني  توجه  مورد  چوگان 
1809، گُر اوزلي در سال 1811، بُود در سال 1845، اوژان 
فالندن و پاسکال كوست در سال 1851، آندرآس و ستولتز 
در سال 1877 و مارسل و ژان ديوالفوآ در 1884 واقع شد 
بُريان و جانسن استرويس  )واندنبرگ 1379(. همچنين دو 
كسانی  نخستين  كرپرتر  و  انگليسی  مورية  جيمز  و  هلندی 
بودند كه پس از بازديد دقيق از آرامگاه، آن را به درستی به 
كوروش نسبت دادند. كرپرتر در سال 1813 و بوكينگهام در 
نقاشی های  امروزه  پارسه ديدن كردند.  از شهر  سال 1815 
شارل تکسيه در سال 1838، اوژن فالندن و پاسکال كوست 
در حدود سال 1841 برای پژوهشگران اسناد و تصاوير بسيار 
گران بهايی محسوب می شود. اوژن فالندن هنرمند و پاسکال 
كوست معمار از بسياری از آثار برجای مانده از دو شاهنشاهی 
هخامنشی و ساسانی )1840 ـ 1839( تصاويری با كيفيت 
خيلی باال تهيه كردند. موريه و اوزلی در سال های 1811 و 
1812 سه نقش برجسته )نقش رجب( را در دامنة كوه رحمت 
به درستی تشخيص دادند و بعدها فالندن و كوست، ديوالفوآ 
و همسرش، زاره و هرتسفلد به ترتيب از اين نقش برجسته ها 
بازديد و تشخيص آنها )موريه و اوزلی( را تأييد كردند. موريه 
حاجی آباد  كتيبة  كشف  به  موفق   )1811( سال  همان  در 
تنگ شاه سروان  در  به شيخ علی  معروف  اشکفتی  ديوارة  در 
تا   1900 سال های  بين  شد.  حاجی آباد  روستای  مقابل  در 

و  كرد  رونويسی  و  عکس برداری  كتيبه  اين  از  مان   1903
بعدها هرتسفلد آن را خواند )هينس 1385(. موريه همزمان 
با كشف كتيبة حاجی آباد چندين گمانه در شهر پارسه زد. 
ويليام اوزلی هم در همان سال بعد از بررسي دقيق ويرانه های 
شهر پارسه، چند نقش برجسته از آن محل به انگلستان برد.3  
اوزلی همچنين يك نقش برجستة ساسانی متعلق به شاهپور 
بزرگ )شاهپور يکم( را معرفي كرد كه به نقش رستم داراب 

شهره است.
از افراد ديگری كه به استان فارس سفر كرده و اطالعاتی 
به  باستانی در اختيار ما قرار داده اند، می توان  آثار  در مورد 
ولز اشاره كرد، كه در سال 1883 از قدمگاه نيريز بازديد كرد 
و اطالعاتی در مورد آن در اختيار گذاشت )نگهبان 1376: 
482-483(. آندره آس و استولز در سال 1878 و ديوالفوآ و 
ديدن  پاسارگاد  از  و 1882  سال های 1881  بين  همسرش 
بعد  سال   23 هرتسفلد  تا  كردند  تهيه  نقشه  آن  از  حتی  و 
اين آثار را ببيند و در 1928 يعنی 23 سال پس از بازديد 
بازديد آقا و خانم ديوالفوآ،  از  نخستين وي و 46 سال بعد 
 .)1379 )واندنبرگ  شود  كاوش  و  خاكبرداری  پاسارگاد 
آندرآس و اشتولز آلمانی در حدود سال 1878 در شهر پارسه 
از آنها ديوالفوآ و همسرش در  به پژوهش پرداختند و پس 
سال 1885 از اين مکان باستانی ديدن و نقشه ها و تصاويری 
روی  از  محوطه  از  بخشی  در  سپس  و  كردند  تهيه  آن  از 
تعمير  را  ويرانه ها خاكبرداری و قسمت های خراب شدة آن 

كردند.
روابط  كتاب  در  موريه  از  نقل  به  محمود  محمود 
سياسی ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميالدی آورده است 
و  به سمت  هركدام  او  هيئت  هم  افراد  و  موريه  چگونه  كه 
سويی از فارس و خوزستان روانه شدند تا در ويرانه های آن 
به پژوهش بپردازند )محمود 1353(. گاهی كار از بازديد و 
تهية نقشه و تصوير آثار گذر می كرد و به انتقال آثار به اروپا و 
گاهی اوقات به كاوش می رسيد. برای نمونه دوبُريان و موريه 
تعدادی سنگ تراش اجير كردند و قطعاتی از سنگ های شهر 
پارسه )تخت جمشيد( را به كشورهاي خود، هلند و فرانسه، 
3. قطعه سنگ حجاری شدة سر سرباز هخامنشی به همراه قسمتی از نيزة اين سرباز كه اخيراً 
در حراج كريستي لندن جنجالی بر سر آن به راه افتاد، در زمرة قطعاتی بود كه اوزلی از شهر 

پارسه به انگلستان برد.
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فرستادند؛ و افرادی هم مانند ويکتورن لوتن دوالوال با روشی 
كه خود ابداع كرده بود، از بسياری نقش برجسته های شاهپور 
ديار خود  به  و  گرفتند  قالب  پارسه  و همچنين شهر  بزرگ 
و  كنجکاوی  حس  اروپايی ها  فعاليت های  همين  بازگشتند. 
قاجار  شاهزادگان  و  شاهان  مال اندوزی  و  گنج  طمع  بيشتر 
را برانگيخته و آنها به عناوين گوناگون به كاوش تپه ها روی 
آورند. چنانچه فرهادميرزا معتمدالدوله، عموی ناصرالدين شاه 
)امداد  كرد  كاوش  به  اقدام  پارسه  شهر  در  فارس،  والی  و 
و  داشت  ادامه  اروپايی ها  تالش های  اين  وجود  با   .)1387
سرانجام بين دول اروپايی فرانسه از همه پيشی گرفت و در 
دوازدهم مه 1895 درپی مذاكرات طوالنی هيئت نمايندگی 
فرانسه در ايران، ناصرالدين شاه در ازای دريافت پنجاه هزار 
فرانك طال، انحصار كاوش در سراسر خاک ايران را به فرانسه 
واگذار كرد. در سال 1900، در قرارداد جديدی كه به امضای 
مظفرالدين شاه در پاريس رسيد، انحصار فرانسه مجدداً تأييد 
و نيز توافق شد كه مالکيت تمامی اشياء كشف شده از كاوش 

شوش از آن فرانسه باشد )موسوی 1388(. 

جستجوی اشیاء موزه ای
ديگر  از  جوان تر  بسيار  باستان شناسی  دانش  اينکه  وجود  با 
قرن  دو  به  آن  علمی  فعاليت های  سابقة  و  دانش هاست 
نمی رسد، دامنة فعاليت های پراكنده برای دست يابي به آثار 
آخرين  نابونيدوس  ظاهراً  دارد.  درازی  پيشينة  گذشتگان 
پادشاه بابل )قرن ششم پ م( بيشتر وقت خود را در كاوش 
به قصد آگاهی از پيشينة ساخت معابد در بابل گذرانده است 
سفر  هنگام  عباسی  خليفة  مأمون  يا   )1365 )سيدسجادی 
يا  بيشتر  اطالعات  به منظور جمع آوری  داد  به مصر دستور 
احتماالً دست يابی به گنجينه هايی كه در زير آثاری مانند سه 
هرم جيزه مخفی بوده به كندوكاو بپردازند )نگهبان 1376(. 
ابودولف همچنين در خالل شرح هر سرزمين و معادن موجود 
آن به معرفی آثار باستانی و بناهای آن سرزمين نيز پرداخته 
است. ابودلف )قرن چهارم هجری( به كاوش هايی در روستای 
هنديجان در نزديکی ارجان )بهبهان( اشاره می كند و آن ها را 
با كاوش های مصر مقايسه مي كند كه به منظور كشف گنجينه 
و دفينة فراعنة مصر انجام می شده و مسعودی و ناصرخسرو 

نيز آن را تأييد كرده اند )سيدسجادی 1365(. نمونة اين گونه 
يا  كنجکاوی  حس  ارضای  منظور  به  كاوش  دربارة  خبرها 
بسيار  جهانگردان  سفر  خاطرات  ميان  در  گنج يابی  سودای 
است.4  در اواخر قرن پانزدهم ميالدی اشخاص بانفوذی مانند 
پاپ، شاهزادگان و سالطين به جمع آوری آثار باستانی توجه 
خاص نشان دادند. اين عمل سرمشقی برای افراد ديگری شد 
و به تدريج عالقه به جمع آوری آثار باستانی رو به فزونی نهاد و 
كاوش های خصوصی در بعضی نواحی به قصد به دست آوردن 

آثار عتيقه انجام پذيرفت. 
اماكن  در  كه  فعاليت هايی  ديگر  از  ما  اطالعات  منابع 
كتيبه های  به ويژه  و  متون  شده،  انجام  تاريخی  و  باستانی 
برجای مانده از گذشتگان است. اما بيشتر كتيبه ها در مورد 
اتفاق می افتاد  اماكن عمومی است. گاهي  يا تعمير  تأسيس 
كه شاهان و حاكمان به دليل عالقه و اعتقاد يا به قصد كسب 
نمونه  برای  می كردند.  تعمير  را  عمومی  اماكن  محبوبيت، 
تعمير  دوره های  فعال ترين  از  ناصرالدين شاه  سلطنت  دوران 
آثار باستانی و اماكن مذهبی بوده و طبق ياداشت های باقی 
مانده و به خصوص در كتاب چهل سال تاريخ ايران متجاوز 
ناصرالدين شاه  دستور  به  قديمی  و  تاريخی  بنای  يکصد  از 
تعمير شده و ظاهراً پس از فوت ناصرالدين شاه آثار تاريخی 
بر اثر بی توجهی مسئوالن رو به ويرانی نهاده )اعتمادالسلطنه 
محوطه های  كاوش  به  همچنين  ناصرالدين شاه   .)1363
عالقه  مدفون  گنجينه های  و  طال  يافتن  منظور  به  باستانی 
شکار  كنار  در  را  خود  وقت  بيشتر  رو  اين  از  می داد.  نشان 
به تخريب محوطه های باستانی به نام طالشويی می گذراند5 
)امداد 1387(. صادق ملك شهميرزادی به نقل از سيدمحمد 
در  موزه ها  »نقش  عنوان  با  مقاله ای  در  طباطبايی  محيط 
تعليم و تربيت« آورده است كه: »در عهد فتحعلی شاه قاجار، 
ارغون در حدود زنجان كشف شد كه محتوی اشياء  دخمة 
خوشبخت  را  زنجان  و  قزوين  حاكم  شاهزاده  و  بود  ارزنده 

4. برای آگاهی بيشتر در اين مورد رک. ملك شهميرزادی 1366، 1382، نگهبان 1376، 
سيدسجادی 1365.

5. اين فعاليت هاي ناصرالدين شاه قاجار در حالی بود كه يکی از افراد همزمان با وی به نام حاج 
سياح در سال 1256خ چنين می گويد: »من مملکتی را بدبخت تر و ملتی را ذليل تر از مملکت 
و ملت ايران در هيچ جا نديدم. در ممالك ديگر جزئی آثاری از كسی غيرمعروف را با كمال 
اهتمام حفظ می نمايند سهل است، آثار قديمة ممالك دنيا را با خرج های بسيار به ممالك خود 
حمل می كنند و تاريخ آن را و صاحبان آنها را با دقايق محيرالعقول كشف و ثبت می كنند و 

افتخار خود را به اين امور می دانند« )ملك شهميرزادی 1366(.
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هم  فارس  والی  حسين علی ميرزا  شاهزاده  كرد.  خوشوقت  و 
بدين سودا سنگ روی گور پادشاهان هخامنشی را در شهر 
اين  از  يافت.  خالی  را  آنها  و  بركند  جمشيد(  )تخت  پارسه 
زمان كندوكاو به صورت تيله كنی در نقاط تاريخی ايران به 
تشويق  بودند  خارجيان  ارتباط  واسطة  كه  عناصری  دست 
تاريخ آغاز كندوكاو برای كسب منفعت  بايد  بنابراين  شد...، 
برد«  عقب  فتحعلی شاه  روزگار  به  ناصرالدين شاه  زمان  از  را 

)ملك شهميرزادی 1382(. 
فعاليت ها و پژوهش های مربوط به كشف آثار باستانی 
و تمدن های گذشته ابتدا به دست افراد بانفوذ و سرشناس، 
متمکن و شاهزادگان و سالطين انجام می شد، ولی به تدريج 
دامنة اين قبيل فعاليت ها به نحوی وسعت يافت كه فراتر از 
ظرفيت و توان افراد گرديد و به ناچار در اختيار مؤسسه هاي 
باستان شناسی، موزه ها، دانشگاه ها يا انجمن های مذهبی قرار 

گرفت و جنبة علمی تر و منظم تری يافت )نگهبان 1376(.
و  ايران  سياسی  تحوالت  و  رضاشاه  آمدن  كار  روي  با 
در  فرانسه  انحصار  هرتسفلد  ارنست  تالش های  البته  دوصد 
و  لغو   1927 اكتبر  در  رسماً  باستان شناختی  پژوهش های 
شد.  آزاد  همه  براي  ايران  در  باستان شناختی  فعاليت های 
دغدغة  بود،  شده  بيدار  غفلت  خواب  از  به تازگی  كه  ايران 
تصميم  اين رو  از  داشت؛  را  خود  نياكان  ميراث  از  صيانت 
خود  خاک  در  باستان شناختی  فعاليت های  سازماندهی  به 
اين  در  نياز  مورد  نهادهای  ايجاد  به  منظور  بدين  و  گرفت 
زمينه همت گماشت. ايرانيان كه تازه به فکر بسامان كردن 
كاوش ها افتاده بودند، آندره گدار، معمار فرانسوی را، كه با 
هنر اسالمی آشنايی داشت، مأمور كردند تا »ادارة عتيقات« را 
سازمان دهد. درواقع فرانسويان به اين شرط از امتياز انحصار 
پژوهش های باستان شناختی چشم پوشيدند كه يك فرانسوی 
سرپرست ادارة عتيقات شود. اين اصرار فرانسويان بيشتر بر 
هرتسفلد  اختيارات  گسترش  و  نفوذ  از  كه  بود  اساس  اين 
آندره  فرانسويان  سرانجام   .)1381 )موسوی  می ترسيدند 
گدار را به رياست ادارة عتيقات انتخاب كردند. گدار در سال 
1309 در نخستين نظامنامة عتيقات تقسيم اشياء كشف شده 
از كاوش ها را گنجاند،6 همچنين فهرستی از بناهای تاريخی 

6. هرتسفلد به رغم تمام كارشکنی های فرانسوايان و افراد بانفوذ در دولت، همة تالش خود را 

تهيه و حفاظت از آنها را تضمين كرد. به اين ترتيب نخستين 
سنگ بنای ثبت و حفاظت آثار در ايران گذاشته شد. گدار 
افتتاح شد، بنيان  باستان را، كه در سال 1316  ايران  موزة 
نهاد و همچنين ساماندهی كاوش های هيئت های خارجی را 
رياست  دوران  در  تحوالت  اين گونه  اگرچه  گرفت.  عهده  به 
وي بر ادارة عتيقات انجام شد، اما ضرورتاً همة اين برنامه ها 
به خواست يا ايدة گدار نبود، در بيشتر اين تصميم گيری ها 
كه  افراد دست اندركار حکومت،  ملی گرايی  روح  و  هرتسفلد 
اغلب افرادی تحصيل كرده و روشنفکر آن زمان بودند، نقش 
اساسی داشت.7 سرانجام در سال 1968 هيئت باستان شناسی 
فرانسه در ايران به وزير فرهنگ وقت پيشنهاد داد تا از آن 
پس اشياء به دست آمده از كاوش ها تقسيم نشود و در ايران 
ايران  باستان شناسی  مركز   1972 سال  در  شود.  نگهداری 
تمامی هيئت های خارجی را ملزم به رعايت اين قانون كرد 

)نگهبان 1376(. 

باستان شناسان از زمین شناسان آموختند
خود  موزه های  كردن  پر  منظور  به  اروپايی ها  كه  زمانی  از 
اقدام به كاوش كردند، مسئلة شناخت زمين مهم می نمود. 
به همين منظور نخستين كسانی كه ما آنها را باستان شناس 
همين  بودند.  معدن  مهندس  درواقع  می كنيم،  خطاب 
اشياء  از  غنی  معادن  چشم  به  تپه ها  به  معدن  مهندسان 
باستانی می نگريستند و روش كاوش آنها هم همان روش های 
موزه ای  ارزش  كه  اشيايی  جز  اين رو  از  بود.  معدن  حفر 
باستان شناختی توجهی نمی شد.  به ديگر داده های  داشتند، 
برای نمونه كاوش های دمرگان در تپة آكروپل شوش بيشتر 
شبيه به آزمايش رگه های معدن بود، به طوری كه دمرگان 
يك چاه كن را با خود از بروجرد آورده بود تا در كاوش تونل ها 

كار كند )موسوی 1371(. 
به مرور كه دانش باستان شناسی دوران طفوليت خود را 
پشت سر می گذاشت، توجه به ديگر داده های باستانی اهميت 
مطالعات  عنوان  با  نوشت  كتابی   1860 در  مورالت  يافت. 
زمين شناسی ـ باستان شناسی در دانمارک و سوئيس كه در 

كرد تا اين نظام نامه به سود ميراث فرهنگی ايران تنظيم شود.
7. برای آگاهی بيشتر از نقش تحوالت سياسی آن زمان در تاريخچة پژوهش های باستان شناسی 

رک. موسوی 1381؛ عبدی 1385.
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آن مفهوم جديدی به باستان شناسی بخشيد و آن را »تاريخ 
پيش ازتاريخ« ناميد )ملك شهميرزادی 1366(. در حالی كه 
اساس تشخيص اليه های  بر  پيش  از مدت ها  زمين شناسان 
از روی  آنها  گوناگون بر مبنای جنس و رنگ و تعيين سن 
بقايای فسيلی موجود، عمر زمين و اليه های آن را تخمين 

 .)Grant et al. 2005( می زدند
دانش  عنوان  به  باستان شناسی  از  كه  هم  لوباک  جان 
و  تاريخ  بين  مرتبط  حلقة  را  دانش  اين  می برد،  نام  جديد 
زمين شناسی دانست )ملك شهميرزادی 1366(. باألخره بايد 
از ِسر فليندر پيتری در مقام آغازگر تحولی علمی در نظم دادن 
و  روش ها  خود  كتاب  وی  برد.  نام  باستان شناسی  دانش  به 
منتشر  و  در سال 1904 چاپ  را  باستان شناسی  در  اهداف 
مهمی  بسيار  منبع  هنوز  كتاب  اين   .)Uphill 1972( كرد 
باستان شناسی  برای آموزش روش ها و ترفندهای كاوش در 
محسوب می شود )ملك شهميرزادی 1366(. همين تحوالت 
در باستان شناسی باعث شد كه روش كاوش تفاوت كند و در 
كاوش ها به كوچك ترين جزئيات هم توجه شود.8 همزمان با 
اين تحوالت در باستان شناسی جهان، در ايران باستان شناسی 
بلکه  شی ءيابی،  انديشة  با  يا  تجملي  رشته اي  عنوان  به  نه 
هنر  تاريخ  به همراه  آن  تدريس  و  پذيرفته  دانش  عنوان  به 
در دانشگاه تهران آغاز شد و فريدون توللی عنوان نخستين 
خود  به  را  گروه  اين  از  باستان شناسی  رشتة  دانش آموختة 
اختصاص داد. همان طور كه ذكر آن رفت، لغو امتياز انحصار 
داد  به دست  را  اين فرصت  ايران  در  فرانسويان  كاوش های 
كه باستان شناسان تعليم ديده از مليت های گوناگون همزمان 
با فعاليت های هيئت فرانسوی در خوزستان، در ديگر نقاط 

ايران به كاوش و پژوهش بپردازند. 
از   1906 سال  در  ابتدا  هرتسفلد  ارنست  فارس  در 
در  هخامنشيان  شاهنشاهی  از  برجای مانده  ويرانه های 
به خاكبرداری  بعد تصميم  و 23 سال  پاسارگاد ديدن كرد 
و كاوش اين آثار گرفت. علی سامی به نمايندگي ادارة كل 
در  را  هرتسفلد  كار   1949 سال  از  وقت،  باستان شناسی 
داد. سامی همزمان  ادامه  پاسارگاد  در  كاخ  خاكبرداری سه 

8. از جمله نخستين كاوش هايی كه در آن به اليه نگاری در باستان شناسی توجه شد، تل باكون 
بود كه در اوايل دهة 1930 با تکنيك اليه نگاری كاوش شد )عليزاده 1372(.

با خاكبرداری از روی كاخ های پاسارگاد، در سال 1951 تل 
خاری9  را نزديك دهکدة ابوالوردی و تل نخودی را نزديك 
مبارک آباد گمانه زنی كرد )Sami 1956(. هرتسفلد در سال 
نمايندگي  به  و  ديدن  شهرپارسه  ويرانه های  از   1923–24
پاسارگاد  كاوش های  از  پس  شيکاگو،  شرق شناسي  مؤسسة 
شروع به كاوش در شهر پارسه و كاوش خود را بيشتر روی 
از حجاب خاک  را  آن  مهم  بخش های  و  كرد  متمركز  صفه 
بيرون كشيد. هرتسفلد در سال 1923 در دو تپه در جنوب 
غربی شهر پارسه به نام های تل باكون A و B و در 1928 در 
تپة A گمانه ای زد و ظروف منقوش سفالی كه از اين محوطه 
به دست آمد باعث شد تا ديگر باستان شناسان به كاوش های 
بيشتر در اين محوطه عالقه مند شوند. باستان شناسان بعدی 
و  النگسُدرف  دادند،  نشان  عالقه  محوطه  اين  كاوش  به  كه 
مك كُان بودند كه در ادامة طرح مؤسسة شرق شناسي شيکاگو 
برای كاوش تل باكون اين محوطه را در 1932 و 1937 كاوش 
كردند. ارنست هرتسفلد و زاره در سال 1910 تنگ چوگان 
را بررسي كردند و هرتسفلد مجدداً در سال 1928 در تنگ 
چوگان به تحقيق پرداخت )مهيار 1378(. ارنست هرتسفلد 
در سال 1934 ايران را ترک و ادارة كاوش های شهر پارسه 
را به اريك اشميت واگذار كرد )عبدی 1385(. هرتسفلد در 
مدت اقامت خود در فارس به كاوش پاسارگاد و شهر پارسه 
بررسی كرد.  را  ناحيه  اين  آثار  از  بسياری  نکرد. وی  بَسنده 
بسياری از آثار مهم به دست وی كشف شد. از جمله كتيبة 
پل ساسانی تنگاب كه ُرمن گيرشمن و هنينگ آن را بررسي 
كردند و همچنين كشف نقش برجستة گويم نزديك شيراز، 
نقش برجستة كورنگون در فهليان نورآباد. اريك اشميت بين 
سال های 1935 تا 1939 در شهر پارسه مشغول به كار بود. 
با   1937 سال  در  پارسه  شهر  كاوش های  با  همزمان  وی 
هواپيما از نواحی اي كه در آنها كاوش شده بود عکسبرداری 
با همکاری علی  از اشميت، محمدتقی مصطفوی  كرد. پس 
شهر  كاوش های  باستان شناسی  ادارة  نمايندگي  به  سامی 
خاكبرداری  با  همزمان  اشميت  اريك  دادند.  ادامه  را  پارسه 
و كاوش شهر پارسه )تخت جمشيد( در سال 1935 در شهر 
9. نام بسياری از محوطه ها كه وجه تسمية آنها گفته های افراد بومی بوده هنگام برگردان از 
انگليسی به فارسی اشتباه ترجمه شده است مانند اشکفت قد برم شور؛ يا تل خاری به اين 

معنا كه بر سطح محوطه بوتة خار بسيار می روييده و به اشتباه تل َخری خوانده شده است.
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استخر كاوش كرد. يك سال بعد يعنی در سال 1936 وی 
در اطراف كعبة زرتشت و در مقابل آرامگاه داريوش واقع در 
 Schmidet( محوطة نقش رستم خاكبرداری و گمانه زنی كرد
1939(. كارل برگنر در سال 1935 بقايای ويرانه متعلق به 

دورة هخامنشی از جمله بندی را كه به بند داريوش شهرت 
اين  متأسفانه  كرد.  شناسايی  مرودشت  اَبَرِج  ناحية  در  دارد 
محوطه در جريان ساخت سد داريوش بزرگ )درودزن( زير 
آب رفت و فقط بند داريوش يا سنگ دختر را، كه بقايای يك 
شرق  ايتاليائي  مؤسسة  است،  هخامنشی  دورة  از  بند  ـ  پل 
ميانه و دور ايزمئو )ISMEO( به سرپرستی جوزپه تيليا، كه 
در آن زمان در شهر پارسه مشغول مرمت بود، جابه جا و به 
حاشية درياچة سد درودزن منتقل كرد )Tilia 1968(. اورل 
استين به دنبال مسافرت های پيشين خود در بلوچستان در 
نوامبر سال 1933 وارد فارس شد و تا ماه مه 1934 بسياری 
از دشت های ميان كوهی فارس را زير پا گذاشت. او ابتدا از 
نشد  موفق  ولی  رفت،  جهرم  به  سپس  فيروزآباد،  به  شيراز 
وارد الرستان شود و از آنجا به ترتيب به خفر، فسا، سروستان، 
داراب و از حاشية درياچة نيريز به دهبيد رفت و سپس به 
شيراز بازگشت. استين در كنار بازديد از تپه های پيش ازتاريخ 
نيز  ساسانی  دورة  از  بسياری  بناهای  از  گمانه زنی،  گاهی  و 
بازديد كرد )Stein 1937(. بيشتر اين ابنيه را پيشتر فالندن 
معرفی  هرتسفلد  ارنست  و  همسرش  و  ديوالفوآ  كوست،  و 
ايران  كرده بودند. استين بين سال های 1936 تا 1939 به 
او  پی گيرد.  را  خود  مسافرت های  گرفت  تصميم  و  بازگشت 
محوطه ها  برخی  در  و  رفت  فارس  خطة  باختر  به  بار  اين 
گمانه زنی هم كرد، از جمله در تل گرد و چند محوطة ديگر 
در جنوب خاوری اردكان. اگرچه بيشتر پژوهشگرانی كه وارد 
خطة فارس شدند عالقه مند به كاوش و پژوهش در دوره های 
دوره های  و  مس وسنگ(  و  )نوسنگی  پيش ازتاريخ  متأخر 
تاريخی بودند، گاهی اتفاق يا كشف ناگهانی باعث می شد پای 
اولين  باز شود.  به فارس  پارينه سنگی هم  پژوهشگران دورة 
شواهد استقرار پارينه سنگي در استان فارس در سال 1933 
طي پژوهش هاي زمين شناسي به نام براون زير نظر شركت 
دست  به  مهارلو  درياچة  اطراف  در  انگلستان  و  ايران  نفت 
به  امريکايي،  انسان شناس  فيلد  هنري  بعد  سال  يك  آمد. 

اتفاق براون، مارتين و ملوون در قسمت غرب ساحل درياچة 
برمشور  قادي  اشکفت  از جمله  پناهگاه صخره اي  مهارلو دو 
را شناسايي كرد )برفی 1386الف(. مجموعة گردآوري شده 
در اين پژوهش را در سال 1972 مارچلو پيپرنو بررسي كرد 
)Piperno 1974(. همزمان با كاوش های اشميت، يك هيئت 

امريکايی به سرپرستی اوپتون در سال 1932 و 34ـ1933 در 
قصر ابونصر كاوش كرد. طي دو فصل در سال هاي 36ـ1935 
بيشاپور حفاري  و ژرژسال در  و 37ـ1936 رومن گيرشمن 
كردند )گيرشمن 1379(. ماكسيم سيرو در سال 1938 در 
10 كيلومتري جنوب شرقي كازرون بقاياي آتشکده اي از دورة 
ساساني را بررسي كرد )گدار و ديگران 1375(. گيرشمن در 
سال هاي 41ـ1940 حفاري ژرژ سال را دنبال كرد و رياست 
كاوش های بيشاپور نيز با وي بود. پس از جنگ جهانی دوم 
دنيا  در سراسر  باستان شناختی  پژوهش های  در  وقفه ای  كه 
ايجاد كرد، باستان شناسان از مليت های گوناگون و با سابقة 
تحصيلی و تخصصی متفاوت در ايران مشغول پژوهش شدند. 
رشتة  دانش آموختگان  خارجی،  هيئت های  كاوش  كنار  در 
باستان شناسی دانشگاه تهران در »ادارة كل باستان شناسی« 
گاهی  بودند.  َسرَگرم  باستان شناختی  پژوهش های  به  وقت 
بررسی  و  كاوش  به  مستقل  به شکل  ايرانی  باستان شناسان 
می پرداختند و گاهی به صورت مشترک با هيئت های خارجی 

مشغول به كاوش می شدند.
لوئی واندنبرگ طی سه سفر پژوهشی 3600 كيلومتر از 
اراضی بين پاسارگاد تا شهر پارسه را درنََورديد. وی يك بار در 
دوم مه تا هيجدهم ژوئيه 1951، يکبار از بيست وسوم مه تا 
سوم اوت 1952 و آخرين بار از بيست وششم دسامبر 1954 
تا بيست ويکم ژانوية 1955 در پهنة پاسارگاد ـ شهر پارسه 
مسافرت ها  اين  در  را  عمده  هدف  دو  واندنبرگ  كرد.  سفر 
دنبال می كرد، كه نخستين آن تهية نقشة باستان شناسی از 
اين خطه و دومين آن گمانه زنی و تعيين دورة محوطه های 
مسافرت ها  اين  در  وی   .)1374 )موسوی  بود  پيش ازتاريخ 
چندين اثر و محوطه كشف كرد كه از آن جمله كتيبه های 
نيمه تمام  آرامگاه  و  امام زاده اسماعيل  استودان های  پهلوی 
به  1957م  سال  در   .)1379 )واندنبرگ  است  چاشتخوار 
مورد  در  جمله  از  باستان شناختی  اطالعات  كسب  منظور 
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گستردگی دامنة دوره های فرهنگی پيش ازتاريخ كه پيش تر 
به  بود،  كرده  كاوش  و  شناسايی  مرودشت  دشت  در  خود 
واندنبرگ  كرد.  سفر  الرستان  ناحية  و  فارس  شرقی  جنوب 
جنوب  كيلومتري   50 باالده،  در  61ـ1959  سال هاي  بين 
 Vanden Berghe( پرداخت  بررسي  به  كازرون،  شرق 
بررسي  كازرون  بزپار  در دشت  در سال 1964  1961(. وي 

كرد )واندنبرگ 1379(. بيست وهفت سال بعد از گيرشمن، 
)سرفراز  سرگرفت  از  را  بيشاپور  حفاري  سرفراز  علي اكبر 
1366(. در سال 1354 غار شکارچي را نيز طي احياءسازي 
نقش برجسته هاي تنگ چوگان علي اكبر سرفراز حفاري كرد 
)دشتي زاده 1382(. سرفراز در سال 1348 در سه كيلومتري 
بيشاپور نقش برجستة سراب قنديل را از دورة ساساني كشف 
كرد )سرفراز 1350(، بعداً در سال 1350 شيپمن و سپس در 
سال 1352 والتر هينس در آنجا بررسي هاي علمي مطالعاتي 
انجام دادند )هينس 1385(. ويليام سامنر در فاصلة سال های 
Summn-( كرد  بررسی  را  ُكر  رود  حوضة   1969 و   1968

خود  بررسی  در  مليان  تپة  شناسايی  با  سامنر   .)er 1972

تکه آجرهای كتيبه داری را از سطح اين محوطه برداشت كه 
بعدها اريکا راينر از آن رونوشتی كامل تهيه و ترجمه كرد كه 
بر اساس همان كتيبه مشخص شد كه تپة مليان همان انشان 

باستان است )كارتر 1372(.10 
تاريخچة  در  دوره  اين  اواخر  در  تحول  مهم ترين 
و  نگهبان  عزت اهلل  فعاليت های  كشورمان،  باستان شناسی 
همکاران اوست كه بسياری از نظامنامه های اجرايی كاوش ها 
و اشياي كشف شده را سامان دادند. به سبب همين تالش های 
نگهبان بود كه او را پدر دانش باستان شناسی ايران می دانند. 11 

10.  نگارندگان اين مقاله را به جای شيوة نگارش متداول مقاله هايی با موضوع تاريخچة علوم 
يا پژوهش های منطقه ای كه در آنها فقط نام پژوهشگر و سال پژوهش و گاهی موضوع پژوهش 
اين حساب  با  بنگارند.  نو  به شيوه اي  را  مقاله  اين  آورده می شود و خسته كننده می نمايد، 
بعد از اين در اين مقاله صرفاً از افراد و پژوهش هايی نام مي بريم كه به نظر نگارندگان سهم 
تعيين كننده ای در رشد دانش باستان شناسی در ايران و مسلماً در استان فارس داشته اند. اما 
برای حفظ موضوعيت اين مقاله كه تاريخچة پژوهش های باستان شناسی استان فارس است؛ 
جدولي تهيه، و سعی كرده ايم نام همة پژوهشگرانی را كه در زمينة پژوهش های باستان شناسی 
در استان فارس فعاليت كرده اند، تا حد امکان در آن بياوريم. ناگفته نماند كه افرادی از جمله 
بسزايی  نقش  فارس  باستان شناسی  تاريخچة  آندره گدار در  و  اسالمی، علی سامی  اهلل قلی 

داشتند.
آشفتة  اوضاع  كه  است  بوده  نگهبان  فقط  كه  بود  نخواهد  معنی  اين  به  مطلب  اين   .11
باستان شناسی آن زمان را بسامان كرده، بلکه افرادی مانند محمدتقی مصطفوی نيز نقش 
بسزايی در باستان شناسی آن زمان داشتند. اما نقش نگهبان، به دليل داشتن پست اجرايی 
در ادارة عتيقات آن زمان به مدت بسيار زياد و روح مبارزه طلبی در دفاع از آثار باستانی، 

بارزتر است.

گرچه موضوع اين مقاله تاريخچة فعاليت های باستان شناسی 
ايران  باستان شناسی  در  تحوالت  برخی  است،  فارس  استان 
تأثير مستقيم بر فعاليت های اين رشته در مناطق ديگر كشور 
از جمله استان فارس دارد، به ويژه كه كاوش ها و بررسی های 
باستان شناسی در ايران در آن زمان بيشتر در نيمة غربی و 

جنوب )به خصوص استان فارس( متمركز بود. 
باستان شناسی  پيشبرد  در  نگهبان  سهم  مهم ترين 
ايران، ايجاد كارگاه دائمی در دشت قزوين برای فعاليت های 
اين  در  دانشجو  تربيت  و  تهران  دانشگاه  باستان شناختی 
كارگاه است.12 او با پشتکار فراوان و روحية خستگی ناپذير، 
موفق به كسب مجوز و بودجة الزم برای تعمير كاروانسرای 
به  را  منحصربه فرد  مکان  اين  و  شد  محمدآبادخره  مخروبة 
كانونی برای پژوهش های مستمر و درازمدت باستان شناختی 
دانشگاه تهران تبديل كرد كه در آن دانشجويان با شركت در 
انواع فعاليت های ميدانی برای پيشبرد اهداف باستان شناسی 
در ايران تربيت می شدند )ملك شهميرزادی 1378(. نگهبان، 
از سرسخت ترين مدافعان منظم كردن فعاليت های مربوط به 
باستان شناسی بود. بسياری او را دشمن بزرگ قاچاقچيان و 
دالالن عتيقه در ايران می دانند. نگهبان در پنجمين كنگرة 
 ،1347 سال  در  ايران  هنر  و  باستان شناسی  بين المللی 
مقاله ای ايراد و در آن ماده ای پيشنهاد كرد كه بر اساس آن 
خريد و فروش اشياء باستانی به صورت غيرمجاز و از طريق 
قاچاق ممنوع اعالم شد و كنگره را ملزم به صدور قانونی در 
اين زمينه كرد. وی با ايراد اين مقاله، نقش اساسی در تصويب 
داشت  عتيقه  اشياء  فروش  و  قاچاق  محکوم كردن  قطعنامة 

)نگهبان 1376(.
به عقيدة بسياری از باستان شناسان ايرانی، دهة 1350 
خورشيدی دورة طاليی باستان شناسی ايران بوده و بی شك 
)موسوی  است  باقرزاده  فيروز  طاليی،  دورة  اين  طاليه دار 
همايش های  تشکيل  باقرزاده  اقدام  مهم ترين  شايد   .)1388
ساالنة باستان شناسی باشد كه در تاريخ باستان شناسی ايران 
بی سابقه بود و بعد از او نيز با آن انسجام و هماهنگی ديگر 
زمان  تا  باستان شناسی  كاوش  مشترک  هيئت  نشد.  تکرار 
12. برای دانستن اهميت اين موضوع همين بس كه بيشترين باستان شناسانی كه بعدها در 
اين رشته در ايران مشغول به كار شدند و تأثيرگذار بودند در همين كارگاه آموزش ديدند و 

پرورش يافتند.

باستان شناسی استان فارس
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باقرزاده فقط بر صفحة نامه های اداری معنا داشت و نمايندة 
ادارة باستان شناسی بيشتر برای گرفتن آمار اشياء كشف شده 
در هيئت های بيگانه به كار گماشته می شد، اما باقرزاده اين 
بود  كسي  نخستين  باقرزاده  كرد.  بسامان  نيز  را  وضعيت 
پارسه  شهر  يعني  ايران  نخستين  اثر  سه  ثبت  پيشنهاد  كه 
)تخت جمشيد(، زيگورات چغازنبيل و ميدان نقش جهان را 
به يونسکو داد و گامی بزرگ برای معرفی كردن آثار باستانی 

ايران برداشت.13 

دیگر دانش ها به كمك باستان شناسانمی آیند
است،  شده  نو  مرحلة  وارد  باستان شناسی  كه  زمانی  از 
ساير  علمی  و  فکری  كمك های  از  را  خود  باستان شناسان 
امروزه  نديده اند.  بی نياز  گوناگون  رشته های  دانشمندان 
دانش  مردم شناسی،  ژنتيك،  دانش  ماهواره ای،  عکس های 
مفاصل،  و  استخوان  آسيب شناسی  به ويژه  و  آسيب شناسی 
اقليم شناسی،  زمين ريخت شناسی،  و  زمين شناسی  جغرافيا، 
امواج  از  استفاده  ديرين جانورشناسی،  ديرين گياه شناسی، 
رايانه ای  شبيه سازی  نرم افزارهای  )ژئوفيزيك(،  راديويی 
به كمك  و همه  غيره، همه  و  ساليابی  آزمايش های  انواع  و 
بازسازی روزگار گذشتة بشر  او را در  تا  باستان شناس آمده 

ياری كند. 
چند  بررسی  صرفاً  باستان شناسی  كه  است  ديرگاهی 
بلکه  نيست،  فرهنگی  مواد  قصه وار  روايت  و  سفال  تکه 
باستان شناسان می كوشند از طريق تحليل علمی آثار و مواد 
و  كشف  را  فرهنگ  و  زمان  ارتباط  باستان شناسی  فرهنگی 
طبقه بندی  با  و  مشخص  را  فرهنگ  آن  گسترش  و  پويايی 
اطالعات به دست آمده تاريخ فعاليت اجتماعی انسان را تبيين 
بپردازد.  انسان  زيست  محيط  دقيق  بازسازی  به  و  كنند 
مشترک،  پژوهش های  راه  از  جز  هدف ها  اين  به  رسيدن 
يعنی بهره گيری از روش های علوم طبيعی امکان پذير نيست. 
احتماالً نخستين هيئت باستان شناسی كه در آن پژوهشگراني 
با تخصص های گوناگون مشغول به كار شدند، هيئت پژوهشی 
تل مليان فارس به سرپرستی ويليام سامنر بوده است. سامنر 

13. برای آگاهی بيشتر از تأثير فيروز باقرزاده بر روند رشد باستان شناسی ايران بنگريد به 
شمارة پنجم دوفصلنامة باستان پژوهی، پروندة باقرزاده  و تحول باستان شناسی ايران.

باستان شناساني با عالقه های متفاوت و تخصص های مجزا و 
ديگر پژوهشگران را در هيئت خود به كار گماشت. حاصل اين 
روند جديد، چندين پايان نامة دكترا و مقاله هاي تخصصی در 
زمينه هاي متفاوت بود كه داده های خوبی در ابعاد گوناگون از 
انشان باستان و بسترهای فرهنگی در دوران پيش ازتاريخی تا 
آغاز نگارش دشت ميان كوهی مرودشت در اختيار ما قرار داد 
)Miller & Abdi 2003(. با پيروزی انقالب اسالمی و سقوط 
و  داد  رخ  سياسی  ابعاد  همة  در  تغييراتي  پهلوی،  حکومت 
باعث شد پژوهش ها و كاوش های باستان شناسان غير ايراني 
انقالب  پيروزی  از  پيش  كمی  تا  اما  شد.  متوقف  ايران  در 
اسالمی در سال 1357 جز ويليام سامنر و گروهش كه در 
دشت ميان كوهی مرودشت به ويژه تپه مليان مشغول بررسی 
از مليت های گوناگون در  و كاوش بودند ديگر پژوهشگراني 
اواخر  در  مي كردند.  پژوهش  فارس  استان  بخش های  ديگر 
اين دوره بيشترين حجم فعاليت های باستان شناختی در 55 
حفاری های  به  می توان  ميان  اين  از  كه  شد  انجام  محوطه 
استروناخ در پاسارگاد )استروناخ 1379(، گاف در تل نخودی 
اگامی  موشکی،  تل  در  هوريوچی  و  فوكايی   ،)Goff 1964(
بخش  در  نيکول   ،)1382 شهميرزادی  )ملك  جری  تل  در 
درودزن شهرستان مرودشت )بند دختربُر(، اكبر تجويدی در 
فيروزآباد،  پارسه، ديتريش هوف در  تخت جمشيد در شهر 
زهرشير  و  مازيجان  كاريان،  چك چك،  تنگ  در  شيپمن 

)نگهبان 1376: 482-505( اشاره كرد. 

دورة فترت
پيروزی انقالب اسالمی در سال 1357، شروع جنگ عراق و 
ايران در سال 1359 و هشت سال دفاع مقدس داليل مهمی 
متوقف  ايران  سراسر  در  باستان شناسی  پژوهش های  تا  بود 
شود. اين دوره را، كه تا اوايل دهة 70 خورشيدی به طول 
نام  ايران  باستان شناسی  پژوهش های  فترت  دورة  انجاميد، 
نهاديم. واژة جنگ يادآور ويرانی و نابودی است و از اين رو آثار 
تاريخی نيز از ويرانی در هيچ جنگی در امان نيستند. در طول 
آثار باستانی ما،  از  ايران بسياری  هشت سال جنگ عراق و 
ويران شد يا به شدت آسيب ديد. سيداحمد موسوی در كتاب 
ميراث فرهنگی و جنگ تحميلی به گوشه هايی از آسيب های 
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جبران ناپذيری اشاره مي كند كه در طول جنگ بر بدنة ميراث 
نياكان ما وارد شده است )موسوی 1370(. در استان فارس، 
حمالت هوايی عراق آسيب زيادی به آثار تاريخی، به ويژه در 
بافت تاريخی شيراز وارد كرد. در اين بمباران ها تعدادی خانة 
تاريخی و همچنين چند مدرسه و مسجد دورة صفويه، زنديه 
)موسوی 1370(. همان گونه  به شدت آسيب ديد  قاجاريه  و 
مشهود  فارس  استان  كاوش های  و  بررسی ها  جدول  در  كه 
باستان شناختی  بررسی  و  كاوش  تقريباً  مدت  اين  در  است 
انجام نشد و فقط يك اثر )بقعة عالمه دواني( در سال 1364 

خورشيدی در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد.

شور و شوق باستان شناسان جوان و تجربة 
باستان شناسان پیش كسوت

با پايان يافتن جنگ عراق و ايران، دورة سازندگی در كشور 
با ديگر سازمان ها كه در راستای سازندگی  آغاز شد. همراه 
رفته  رفته  نيز  فرهنگی  ميراث  سازمان  می كردند،  تالش 
فعاليت های خود را از سر گرفت. اما شروع دوبارة پژوهش های 
باستان شناختی در سال های ابتدايی پايان جنگ، با مشکالتی 
مانند نبود بودجة كافی، نبود برنامه، هدف مشخص و مطلوب 
در پژوهش ها و ضعف مديريتی سازمان همراه بود. اين روند 
ادامه داشت تا اينکه مسعود آذرنوش در سال 1379 خورشيدی 
رياست پژوهشکدة باستان شناسی را به عهده گرفت. آذرنوش 
و  باقرزاده  فيروز  برای  شايسته  جانشينی  به حق  می توان  را 
ادامه دهندة همان دورة طاليی دانست. وی طی شش سال 
دگرگونی های  باعث  باستان شناسی،  پژوهشکدة  ُسکان داری 
همايش های  برگزاری  با  آذرنوش  شد.  نهاد  اين  در  زيادی 
متعدد، خاطرة همايش هايی دورة طاليی باستان شناسی ايران 
را زنده كرد. وي كه با مشکل اساسی باستان شناسی ايران و 
به ويژه باستان شناسان ايرانی، كه همانا پژوهش های ميدانی 
فراوان و بدون انتشار گزارش پژوهش هاست، آشنا بود؛ تصميم 
گرفت شرط ادامة پژوهش ها را برای باستان شناسان تحويل يا 
اين روند  قرار دهد.  انتشار گزارش پژوهش های پيشين شان 
باعث شد تا بسياری از گزارش های باستان شناسی كه تا آن 
زمان در گوشه و كنار سازمان ميراث فرهنگی خاک می خورد 
به  به سختی  فرهنگی  ميراث  سازمان  انتشارات  مجموعه  و 

چندين  او  رياست  طی  در  می رسيد  دست  انگشتان  تعداد 
برابر شود. كنار گذاشتن باستان شناسانی كه كاوش های شان 
بی بهره  روز  دانش  از  آنها  كار  گزارش  يا  بود  گزارش  بدون 
دانش  با  پژوهشی  نيروی  مستلزم جانشينی  بود،  كم بهره  يا 
روز در اين زمينه بود، به ويژه كه بسياری از باستان شناسان 
دوره های  در  متخصص  كمبود  دليل  به  پيشکسوت  ايرانی 
پيش ازتاريخی و تاريخی در همة محوطه ها و از همة دوره ها 
كاوش می كردند و تخصص گرايی برای آنها معنايي نداشت. به 
عقيدة برخی از باستان شناساني كه از تفکرات باستان شناسی 
سنتی پيروی می كردند؛ باستان شناس به تنهايي مي توانست 
ديگر  به  نيازي  و  كند  تفسير  را  كاوش  داده های  همة 
متخصصان نداشت. كارهاي آذرنوش باعث شد كه از سويی 
كنار گذاشته  علمی  بی كفايتی  دليل  به  كه  باستان شناسانی 
بپيوندند،  وي  دشمنان  و  منتقدان  صف  به  بودند،  شده 
دوره های  از  يك  هر  به  عالقه مند  جوانان  ديگر  سوی  از  و 
پيش ازتاريخی و تاريخی و مشتاق فعاليت های ميان رشته اي 
باستان شناسی جانشين آنان شوند. از اين رو جان تازه ای در 
پيکر باستان شناسی ايران دميده شد و در بسياری از مقاطع 
پيش ازتاريخی و تاريخی كه تا پيش از آن فقط پژوهشگران 
غيرايراني مشغول فعاليت بودند، باستان شناسان جوان ايرانی 
چندان  دو  علمی  سالم  رقابت  حس  پرداختند.  پژوهش  به 
از پيش  بيش  ايران  باستان شناسی  دانش كلی  شد و سطح 
باال رفت. اين تحوالت و بسياری ديگر از دگرگونی هايی كه 
آذرنوش مبدع آن بود بر تاريخچة باستان شناسی فارس تأثير 
از  از آذرنوش گرچه برخی  بعد  مستقيم و بسزايی گذاشت. 
دگرگونی ها نهادينه شده بود، بسياری از آن تحوالت به ورطة 

فراموشی سپرده شد. 
بيشتر كاوش های اين دوره به قصد شناخت و تکميل 
جمله  از  شد،  انجام  حفاری شده  محوطه های  اطالعات 
كاوش های رضا نوروزی و ناصر نوروززادة چگينی در بيشاپور، 
تپه باكون، جری، موشکی به سرپرستی عباس عليزاده؛ كاميار 
حسن  سرپرستي  به  رحمت آباد  تپة  بشی؛  تل  در  عبدی 
دانيل  سرپرستي  به  نورآباد  تپة  و  اسپيد  تل  فاضلی نشلی؛ 
كاميار  سرپرستی  به  تپه مليان  روستايی؛  كورش  و  پاتس 
عبدی و جان آلدن )جدول 1(. از ديگر فعاليت های مهم اين 

باستان شناسی استان فارس
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دوره در استان فارس بررسی ها و كاوش های نجات بخشی در 
باستان شناسان  از  مشترک  هيئت   8 حضور  با  بالغی  تنگة 

ايرانی و غير ايرانی از سال 1383 است.

پایان سخن، حکایت امروز باستان شناسی
در سال هاي اخير با به بهره برداري رسيدن طرح هاي عمراني از 
قبيل سدسازي، راه سازي و احداث كارخانه ها و پااليشگاه ها، از 
هر گوشه وكناري صداي دوستداران ميراث فرهنگي و محيط 
باستاني  محوطه هاي  از  بسياري  و  مي رسد  به گوش  زيست 
باارزش و ناشناخته از بين مي روند. فقط آسيب ديدن برخي 
از آثار، كه شانس شهرت و سابقة پژوهشي دارند، زمزمه هاي 
بخش  فارس  استان  ميان  اين  در  دارد.  همراه  به  اعتراضي 
مهمي از خبرهاي تخريب آثار باستاني و از بين رفتن محيط 
به دو  بايد  آن  از داليل  و  داده  اختصاص  به خود  را  زيست 

مورد اشاره كرد: 
زمينة  در  كشور  فعال  استان هاي  از  فارس  استان   .1

طرح هاي عمراني و آباداني است.
2. استان فارس تعداد بي شماري از محوطه هاي باستاني 

را در خود جاي داده كه برخي از آنها شهرت جهاني دارد.
استان در صدر  اين  باعث شده  ويژگي  اين دو  تداخل 
خبرسازترين استان ها در مقولة تخريب آثار باستاني و محيط 
زمينه  اين  در  كه  خبرهايي  جمله  از  بگيرد.  قرار  زيست 
سروصدا ايجاد كرد، افتتاح سد سيوند و به زير آب رفتن تنگة 

بالغي، عبور راه آهن از كنار محوطة نقش رستم و شهر تاريخي 
شوره زارهاي  در  فالمينگو  هزاران  مرگ  همچنين  و  استخر 
ناشي از خشك شدن درياچة بختگان بود )برفی 1386ب(. 

استان  در  باستان شناختی  پژوهش های  تاريخچة 
تناسب  به  پژوهش ها  اين  كه  می دهد  نشان  به وضوح  فارس 
خاصی در سطح استان پراكنده نشده و پراكنش فعاليت های 
پژوهش های  تعداد  كه  است  شکلی  به  استان  در  پژوهشی 
برابر  تقريباً  مرودشت  ميان كوهی  دشت  در  باستان شناختی 
با تعداد اين پژوهش ها در باقی مناطق استان است. بسياری 
از مناطق استان فارس به ويژه مناطق جنوبی )الر، جهرم و 
با دارا بودن شرايط   )... و  اقليد  )آباده،  ...( و مناطق شمالی 
پژوهش های  از  گوناگون  دوره های  در  استقرار  برای  مطلوب 
اين  وضعيت  و  مانده اند  بی نصيب  و  محروم  باستان شناسی 
مناطق در دوران پيش ازتاريخی و تاريخی همچنان برای ما 

ناشناخته است.
اين روزها پژوهش های باستان شناسی در استان فارس 
بررسی های  ملی،  آثار  فهرست  در  باستانی  آثار  ثبت  به 
نجات بخشی  كاوش های  و  آموزشی  كاوش های  شناسايی، 
پژوهشکدة  انتقال  نتيجة  و  ماند  منتظر  بايد  است.  محدود 
باستان شناسی را از تهران به شيراز ديد. شايد اين انتقال به 
استان  در  باستان شناختی  پژوهش های  راكد  وضعيت  تغيير 

فارس كمك كند.

جدول پژوهش های انجام شده در استان فارس

موقعیت كاوشگرنام اثر تاریخی كاوش شده
توضیحاتكاوشسال كاوشجغرافیایی

ـ1222مرودشتفالندن و ا.كستتخت جمشيد- نقش رستم

ـ1222سروستانفالندن و ا.كستسروستان

ـ1222مرودشتفالندن و ا.كستنقش رستم

ـ1222فراشبندفالندن و ا.كستفراشبند

ـ1233فيروزآبادفالندن و ا.كستفيروزآباد

ـ1233شيرازفالندن و ا.كستقصر ابونصر

*1261مرودشتاف. اندره و ف .سوكرتخت جمشيد
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*1262نيريزه.ولزقدمگاه درياچة نيريز

ـ1263سروستانديوالفواسروستان

*1264-1263پاسارگادديوالفواپاسارگاد

ـ1264-1263مرودشتديوالفوانقش رستم

ـ1264-1263فيروزآبادديوالفوافيروزآباد

ـ1264-1263فراشبندديوالفوافراشبند

*1287پاسارگادارنست هرتسفلدپاسارگاد

ـ1289مرودشتف. زاره و ا.هرتسفلدنقش رستم

ـ1289شيرازف. زاره و ا.هرتسفلدبرم دلك

ـ1289كازرونف. زاره و ا.هرتسفلدتنگ چوگان

ـ1299مرودشتارنست هرتسفلدنقش رستم

*1303زرين دشتارنست هرتسفلدحاجی آباد پاكيلی

ـ1305شيرازارنست هرتسفلدگويم

ـ1305فيروزآبادارنست هرتسفلدفيروزآباد

*1305ممسنیارنست هرتسفلدجنجان

*1305ممسنیارنست هرتسفلدكورانگون

*1305ممسنیارنست هرتسفلدتل اسپيد

*1307پاسارگادارنست هرتسفلدپاسارگاد

*1307كازرونارنست هرتسفلدسرمشهد

*1307كازرونارنست هرتسفلدتنگ چوگان

*1307شيرازارنست هرتسفلدنقش بهرام

*1308مرودشتارنست هرتسفلدتل باكون

*1308مرودشتارنست هرتسفلدتخت جمشيد

*1311-1309مرودشتاريك اشميتتخت جمشيد

*1311-1310مرودشتاريك اشميتنقش رستم

*1311مرودشتالنگسدورفتل باكون

*1312-1311شيرازهارز- ژاتيانقصر ابونصر

*1313فيروزآبادبايرونقلعه دختر

*1314مرودشتارنست هرتسفلدآخور رستم

*1314مرودشتبايروننقش رستم

*1314كازروند. رايسبيشاپور

باستان شناسی استان فارس
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*1316-1314كازرونر. گيريشمنبيشاپور

ـ1315فارساورل اشتينبررسی و شناسايی فارس

*1315سروستاناورل اشتينسروستان

ـ1315فسااورل اشتينتنگ كرم

ـ1315فسااورل اشتينآتشکده فسا

*1315مرودشتاورل اشتيننقش رستم

ـ1315فيروزآباداورل اشتينفيروزآباد

ـ1315ممسنیاورل اشتينكورانگون

ـ1315ممسنیاورل اشتيندائو دختر

ـ1315مرودشتم. اسيرنگلينگنقش رستم

*1315مرودشتک. برگردرودزن

ـ1317فيروزآبادآندره گدارفيروزآباد

ـ1317فراشبندآندره گدارفراشبند

ـ1317كازرونآندره گدارجره باالده

ـ1317كازرونم . سيروكازرون

*1318مرودشتاريك اشميتاستخر

ـ1318شيرازه. فيلددرياچة مهارلو

ـ1319فارساريك اشميتبررسی و شناسايی فارس

ـ1319آبادهاريك اشميتايزدخواست

ـ1319فيروزآبادارنست هرتسفلدفيروزآباد

ـ1319ممسنیاورل اشتيندائودختر

*1319؟اورل اشتينخيرآباد

*1320-1319فيروزآبادارنست هرتسفلدفيروزآباد

*1323ممسنیر. گيريشمننورآباد

*1324زرين دشته. نيبرگحاجی آباد

*1325مرودشتعلی سامی و آ. گدارتخت جمشيد

ـ1326آبادهم . سيروايزدخواست

*1326فيروزآبادر. گيريشمنفيروزآباد

ـ1328فارسآندره گداربررسی شناسايی فارس

*1329-1328مرودشتعلی سامیتخت جمشيد

*1328؟آندره گدارخيرآباد
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ـ1329مرودشتر. گيريشمننقش رستم

ـ1329كازرونر. گيريشمنتنگ چوگان

*1333-1329مرودشتعلی سامیتخت جمشيد

*1330مرودشتبرونو اورالئتتل تيموران

*1333-1332مرودشتبرونو اورالئتتل تيموران

ـ1331مرودشتل . واندنبرگبررسی شناسايی مرودشت

ـ1332شيرازل. واندنبرگباغ بدره

*1333-1332شيرازادارة باستان شناسیتل حکوان

ـ1334فيروزآبادو. هفينگفيروزآباد

ـ1334كازرونو. هفينگسرمشهد

*1335پاسارگادعلی سامیپاسارگاد

ـ1335مرودشتژ. ديناسكمقصودآباد

*1336مرودشتو. هفينگنقش رستم

*1336دارابل. واندنبرگتنگ چك چك

*1338اقليدل. واندنبرگتپه های خفرک و گورستان خوروين

*1338مرودشتن. اگامیتل گپ

ـ1338شيرازل. واندنبرگگويم

*1338ممسنیآناراشتی و ک.هوريوچیسروان

*1340-1339فارسل. واندنبرگزهيرشير

*1340-1339فارسل. واندنبرگكراده

ـ1340-1339فراشبندل. واندنبرگكنارسياه

ـ1340فراشبندل. واندنبرگفراشبند

ـ1340كازرونل. واندنبرگباالده فارس

*1340كازرونل. واندنبرگقنات باغ فارس

*1343-1342پاسارگادديويد استروناخپاسارگاد

*1342پاسارگادث. گافتل نخودی

*1342پاسارگادث. گافتل نخودی

ـ1343كازرونل. واندنبرگبزپار

ـ1343كازرونديويد استروناخبزپار

*1343كازروند. تالبوتتنگ چوگان

باستان شناسی استان فارس
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*1344مرودشتس. فوكائیتل موشکی

*1344مرودشتو. هينسنقش رستم

*1344دارابل. واندنبرگمزايجان

فوكائی و هوريوچی و تل موشکی
*1344مرودشتماتسوتاتی

*1344فيروزآبادل. واندنبرگموک

ـ1345فارسه. فن گالبررسی شناسايی فارس

*1345مرودشتديويد استروناخكوه شهرک فارس

*1345فارسديويد استروناخدره بره

ـ1345فساديويد استروناختنگ كرم

ـ1345كازرونث. نيالندربزپار

ـ1345ممسنیه. فن گالدائودختر

*1346مرودشتم. نيکولدرودزن

*1346مرودشتن. اگامیتل جری

*1346مرودشتم. نيکولدرودزن

ـ1347مرودشتو. سامنربررسی شناسايی تخت جمشيد

*1347زرين دشتأ .حاجی آباد فارس

*1347مرودشتا. ديمندتكعبه زرتشت

*1347مرودشتف. كرفترتخت جمشيد

*1347سروستانا. گرابارسروستان

*1347كازرونف. گيگنوسرمشهد

*1347مرودشتآن بريت تيلياتخت جمشيد

*1348مرودشتم. نيکولدروازه تپه

*1348مرودشتد. ولت كومبسيدون فارس

*1348مرودشتر. بورگرنقش رستم

*1348مرودشتک. شيپمننقش رستم

*1348مرودشتعلی اكبر تجويدیتخت جمشيد

*1348دارابح. هرماندارابگرد فارس

ـ1348دارابو. هينسداراب

ـ1348فيروزآبادو. هينسفيروزآباد

ـ1348ممسنیو. هينسنقش بهرام
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*1348فساو. كليسقلعه ضحاک

ـ1348فيروزآبادک. شيپمنفيروزآباد

*1348فيروزآبادد. هوففيروزآباد

ـ1348كازرونو. هينستنگ چوگان

ـ1349فارسک. گروپبررسی كتيبه های فارس

ـ1349مرودشتک. ورفلنقش رستم

*1349فراشبندد. هوفچهارطاقی گنبد

*1349كازرونعلی اكبر سرفرازبيشاپور

ـ1349كازرونپ. لوكنينتنگ چوگان

ـ1350فارسپ. گوچامامزاده های فارس

ـ1350مرودشتل. ترومپل َمننقش رستم

ـ1350مرودشتو. كليستخت رستم

*1350فارسل. واندنبرگفيشور

*1350فارسک. شيپمنزهيرشير

ـ1350دارابر. گيريشمننقش رستم داراب

ـ1350دارابک. شيپمنتنگ چك چك

*1350دارابک. شيپمنمزايجان

*1350الرک. شيپمنمحلچه )فيشور(

*1350ممسنیک. شيپمننورآباد

*1350فساپ. دميروشجیتپه گليان

*1350؟ک. شيپمنخيرآباد

*1350مرودشتم. موریدروازه تپه

ـ1350جهرمم. پيپرنوجهرم

ـ1350كازرونج. ياشیبيشاپور

*1350فساو. كليسقلعه ضحاک

*1350دارابمسعود آذرنوشحاجی آباد

*1350كازرونعلی اكبر سرفرازبيشاپور

ـ1350سپيدانر. هاولبررسی دشت مليان

*1350مرودشتعلی اكبر تجويدیتخت جمشيد

ـ1350فارسو. كليسبررسی شناسايی فارس

ـ1350الرک. شيپمنكاريان

باستان شناسی استان فارس
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*1353-1350فساپ. دميروشجیتپه زيجاليان

ـ1351فيروزآبادد. هوففيروزآباد

ـ1351فيروزآبادد. هوفبررسی فيروزآباد

ـ1351فارسو. كليسبررسی شناسايی فارس

ـ1351كازرونش. شهبازیبزپار

*1353 ـ 1351سپيدانو. سامنرتپه مليان

ـ1352مرودشتث. نيالندرتخت جمشيد

ـ1352كازرونعلی اكبر سرفرازسراب قنديل

*1352فسافريدون توللیفسا

ـ1352سروستانم. سيروسروستان

ـ1352كازرونو. هينسسراب قنديل

*1352مرودشتعلی اكبر تجويدیتخت جمشيد

ـ1354فارسل. واندنبرگبررسی شناسايی فارس

ـ1354مرودشتم. كردوانیتخت جمشيد

*1354فيروزآبادد. هوففيروزآباد

بررسی پارينه سنگی شمال كوه 
ـ1354كازرونجوديت پوالركازرون

*1357-1355سپيداندايسون و سامنرتپه مليان

ـ1356فارسج. آلدنبررسی شناسايی فارس

ـ1356فارسل. جاكوببررسی شناسايی فارس

ـ1356مرودشتژ. ايکيدابررسی مرودشت فارس

*1357دارابمسعود آذرنوشحاجی آباد

*1357مرودشتم. روزنبرگاشکفت گاوی

ـ1357مرودشتم. روزنبرگبررسی درة حوضة رود كر

بررسی آثار دوران پارينه سنگی در 
ـ1372مرودشتمصيب اميریجلگة مرودشت

ـ1374مرودشتع. عليزادهبررسی درة رود كر و مرودشت

*1376دارابمسعود آذرنوشحاجی آباد

*1377كازرونمهندس مهرياربيشاپور

*1377دارابمسعود آذرنوشحاجی آباد )تل سفيدک(

*1378كازرونمهندس مهرياربيشاپور

ـ1378فيروزآبادمصيب اميریفيروزآباد
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*1378كازرونمهندس مهرياربيشاپور

ـ1379كازرونعبدالرضا دشتی زادهبررسی پارينه سنگی دشت كازرون

ـ1380كازرونرضا نوروزیبيشاپور

پايگاه پارسه - پاسارگادـ1380مرودشتمصيب اميریبررسی آثار كوه رحمت

ـ1380المردعليرضا عسکریبررسی شهرستان المرد

سازمان فارس*1381-1380سروستانعليرضا عسکریگمانه زني كاخ سروستان

سازمان فارس*1381فيروزآبادمصيب اميریكاخ اردشير

سازمان فارس*1381خرمبيدسعيد صفرزادهگمانه زني امامزاده شهداء خرم بيد

دانشگاه كازرون*1381ممسنیسهيال درويشیتل بندو

سازمان فارسـ1381فيروزآبادرضا نوروزیبررسي شناسايي دشت فيروزآباد

سازمان فارس*1381كازرونرضا نوروزیمسجد جامع بيشاپور

سازمان فارس*1382فيروزآبادرضا نوروزیتل ريگي فيروزآباد

سازمان فارسـ1382مرودشتدشتی زاده و برفیبررسی شناسايی دشت مرودشت

سازمان فارسـ1382مرودشتسيروس برفیسازة سنگی سنگ سوراخ

دانشگاه كازرون*1382كازرونسهيال درويشیتل بندو

ايران - امريکا*1383بيضاءكاميار عبدی و جان آلدنتل مليان

كاميار عبدی و رينهارت تل بشي
ايران - امريکا*1383مرودشتبرنبك و سوزان پوالک

سازمان فارسـ1383مرودشتسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان مرودشت

سازمان فارس*1383شيرازسعيد صفرزادهضلع جنوبي ديوانخانه

سازمان فارسـ1384ارسنجانسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان ارسنجان

فاضلی نشلی و رينهارت تپه رحمت آباد
ايران - امريکا*1384پاسارگادبرنبك و سوزان پوالک

سازمان فارسـ1384جهرمسيروس برفیتل كاغذی

سازمان فارس1384نيريزسيروس برفیقصر دختر چشمه عاشق

دانشگاه كازرون*1384ممسنیسهيال درويشیتل بندو

عباس عليزاده و عليرضا تل موشکي
ايران - امريکا*1384مرودشتعسکری

سازمان فارسـ1384ارسنجانسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان ارسنجان

سازمان فارسـ1384دارابسيروس برفیبقايای قلعه گبری كمر

عباس عليزاده و عليرضا تل باكون
ايران - امريکا*1384مرودشتعسکری

باستان شناسی استان فارس
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ايران - ايتاليا*1384پاسارگادعليرضا عسکریحفاري های نجات بخشي تنگة بالغي

بنياد پارسه - پاسارگاد*1385مرودشتمحمدجواد جعفریبررسی و آثار كوه رحمت

عليرضا سرداری و عزيزاله تل مهر علي فارسي
پژوهشکدة باستان شناسی*1385اقليدرضايی

سازمان فارسـ1385كازرونسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان كازرون

سازمان فارس*1385فساامير حيدریگمانه زني حوض ماهي فسا

عليرضا عسکری و تل تخت پاسارگاد
ايران – ايتاليا*1385پاسارگادفرانچسکو كليری

بررسی آثار پارينه سنگی منطقة 
نورآباد

محسن زيدی و نيکالس 
ـ1385ممسنیكنارد

محسن زيدی و آكيرا تنگة بالغی )محوطة 130-75(
ايران - ژاپن*1385پاسارگادسونگی

محمدتقی عطايی و رمی تنگة بالغی )38-37-34-33-32(
*1385پاسارگادبوشارال

*1385پاسارگادرضا حيدری و باربارا كائيمتنگة بالغی )64-92(

سازمان فارسـ1385شيرازسيروس برفی و رضا بيداریبررسی شناسايی شهرستان شيراز

عليرضا عسکری و دانيل تل نورآباد
ايران - استراليا*1385ممسنیپاتس

ايران – لهستان*1385پاسارگادعلی اسدی و باربارا كائيمتنگة بالغی )64-92(

مژگان سيدين و باربارا تنگة بالغی )73-131(
ايران – آلمان*1385پاسارگادهلوينگ

محمدتقی عطايی و رمی تنگة بالغی )88-85-57(
ايران – فرانسه*1385پاسارگادبوشارال

عليرضا عسکری و تنگة بالغی )76(
ايران – ايتاليا*1385پاسارگادفرانچسکو كليری

بررسی محور شهرستان كازرون- 
پژوهشکدة باستان شناسیـ1385كازرونعلی قاسمیبرازجان

دانشگاه مرودشت*1386-1385مرودشترجبیتل ماد آبادی

پژوهشکدة باستان شناسی*1386فيروزآبادعليرضا جعفری زندكاوش نجات بخشی آثار سد مالصدرا

زندان سليمان، كاخ بارعام، سد 
ديدگان

رمی بوشارال و كورش 
*1386پاسارگادمحمدخانی

كاوش نجات بخشی آثار سد تنگاب 
*1386فيروزآبادعليرضا توفيقيان)محوطة سرزگان(

سازمان فارسـ1386نورآباد و ممسنیسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان نورآباد

عليرضا عسکری و دانيل سروان
*1386ممسنیپاتس
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*1386ممسنیسهيال درويشیتل بندو

محسن زيدی و نيکالس غار بوف
ايران- آلمان*1386ممسنیكنارد

كاوش نجات بخشی تل مهر علی 
فارسی

عليرضا سرداری و عزيزاله 
ايران*1386اقليدرضايی

پژوهشکدة باستان شناسی*1387-1386فيروزآبادعليرضا توفيقيانكاوش نجات بخشی آثار سد تنگاب

عليرضا عسکری –دانيل سروان نورآباد
ايران - استراليا*1387ممسنیپاتس

عليرضا عسکری - شهر پارسه
پژوهشکدة باستان شناسی - *1387مرودشتفرانچسکو كليری

دانشگاه بولونياي ايتاليا

سازمان فارسـ1387استهبانسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان استهبان

پروژة پارسه - پاسارگاد*1387مرودشتافشين يزدانیتخت جمشيد

ـ1388فراشبندمهدی رجائیبررسی شناسايی شهرستان فراشبند

ـ1388اقليدعزيزاله رضايیبررسی شناسايی شهرستان اقليد

ـ1388كازرونرضا نوروزیبررسی شناسايی شهرستان كازرون

ـ1388فساعلی اسدیبررسی شناسايی شهرستان فسا

سازمان فارسـ1388فيروزآبادسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان فيروزآباد

*1388پاسارگادحسين عزيزیتپه رحمت آباد

سازمان فارسـ1388خرمبيدسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان خرمبيد

*1388مرودشتعليرضا عسکریتخت جمشيد

سازمان فارسـ1388فراشبندسيروس برفیبررسی شناسايی شهرستان فراشبند

*1388خرمبيدعلی اسدیسد شهيد آباد

اشکان مختاری و موسی تل ميانرود
*1388پاسارگادزارع

استروناخ، ديويد
مؤسسة  توسط  شده  انجام  كاوش های  از  گزارشی  پاسارگاد:   1379
مطالعات ايرانی بريتانيا از سال 1961 تا 1963، ترجمة حميد 

خطيب شهيدی، تهران، سازمان ميراث فرهنگی كشور. 
اس ت ي ون ز، راج ر

»دي دارك ن ن دگ ان  اروپ اي ی  از اي ران  ع ص ر ص ف وی« ، برگردان من ص ور   1383
چ ه رازی ، ك ت اب  م اه  ت اري خ  و ج غ راف ي ا، شمارة  77ـ78: 38-53.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان

به  ناصرالدين شاه،  پادشاهی  دورة  در  ايران  تاريخ  سال  چهل   1363
كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات اساطير.

امداد، حسن
همکاری  با  شيراز  نويد  انتشارات  شيراز،  قاجار،  عصر  در  فارس   1387

انتشارات مؤسسة فرهنگی و پژوهشی دانشنامة فارس.
برفی، سيروس

جديد،  دورة  باستان پژوهی،  فيروزآباد«،  تنگاب  »يادمان 1های  1386ب  
سال دوم، شمارة سوم )پرونده ای برای آثار در خطر استان فارس(: 

منابع
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11ـ10.
خطر«،  معرض  در  فارس  سنگ  عصر  هزاران سالة  »غارهای  1386 الف 
)پرونده ای  سوم،  شمارة  دوم،  سال  جديد،  دورة  باستان پژوهی، 

برای آثار در خطر استان فارس(: 12.
دشتي زاده، عبدالرضا

»بررسي مقدماتي غار چشمه ساسان كازرون«، عرصة پژوهش   1382
)نشريه پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون( شمارة 1: 

76ـ61.
سرفراز، علي اكبر

»يکي از مهم ترين نقوش برجستة جالب توجه دورة ساساني«،   1350
ارتش  چاپخانة  تهران،   ،31 شمارة  تاريخي،  بررسي هاي 

شاهنشاهي: 86ـ67.
»بيشاپور«، شهرهاي ايران، به كوشش محمديوسف كياني، جلد   1366

2، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
سيدسجادی، سيدمنصور

»باستان شناسی و علوم ديگر«، مجلة باستان شناسی و تاريخ، سال   1365
اول، شماره اول، پاييز و زمستان 1365: 3-12. 

عبدی، كاميار
»ارنست هرتسفلد و مطالعات خاور نزديك«، مجلة باستان شناسی   1385
و تاريخ، سال بيست ويکم، شمارة يکم، پاييز و زمستان، )بخش 

كتاب های تازة خارجی(: 80ـ73. 
عليزاده، عباس

»پيچيدگی ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و فن مديريت تجاری   1372
در يك جامعة پيش ازتاريخ«، مجلة باستان شناسی و تاريخ، سال 

هفتم، شمارة اول و دوم )يادنامة هلن جی. كنتور(: 44ـ26.
كارتر، اليزابت

»بنای عيالم ميانی در اَنشان )تل َمليان(«، ترجمة كاميار عبدی،   1372
دوم  و  اول  شمارة  هفتم،  سال  تاريخ،  و  باستان شناسی  مجلة 

)يادنامة هلن جی. كنتور(: 55ـ49. 
گدار، آندره. يدا گدار، ماكسيم سيرو

آثار ايران، ترجمة ابوالحسن سروقدمقدم، مشهد، انتشارات آستان   1375
قدس رضوي.

گريشمن، رومن
بيشاپور، ترجمة اصغر كريمي، جلد اول، تهران، سازمان ميراث   1379

فرهنگي و گردشگري )پژوهشگاه(.
محمود، محمود

نوزدهم ميالدی،  انگليس در قرن  و  ايران  تاريخ روابط سياسی   1353
تهران، انتشارات اقبال، جلد يکم: 132ـ131.

ملك شهميرزادی، صادق
ايران«، مجلة  باستان شناسی در  تاريخچة مطالعات  بر  »مروری   1366

باستان شناسی و تاريخ، سال اول، شماره دوم: 73ـ57.
پژوهش های  مؤسسة  نخستين  محمدآبادخره:  »كاروانسرای   1378
ميدانی باستان شناسی در ايران«، باستان شناسی و هنر ايران )32 
به كوشش عباس  نگهبان(،  بزرگداشت دكتر عزت اهلل  مقاله در 
تهران،  شهميرزادی،  ملك  صادق  و  مجيدزاده  يوسف  عليزاده، 

مركز نشر دانشگاهی.
ايران در پيش از تاريخ، تهران، انتشارات معاونت پژوهشي سازمان   1382

ميراث فرهنگي كشور.
موسوی، سيداحمد

ميراث فرهنگی و جنگ تحميلی، تهران، انتشارات سازمان ميراث   1370
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چکیده
در سال1924م دولت وقت ايران از ارنست هرتسفلد خواست كه آثار تخت جمشيد را به دقت بررسي 
نقشه  با  ارزيابي كند. هرتسفلد گزارش مشروحي  آنجا  را در  بلندمدت  و  اساسي  امکان كاوش هاي  و 
و  منتشر  پارسه«  شهر  »اطالل  نام  به   1928م  سال  در  گزارش  اين  كرد.  تهيه  جالب  عکس هاي  و 
كاوش در تخت جمشيد با پشتيباني جيمز هنري برستد، مدير مؤسسة شرق شناسي دانشگاه شيکاگو 
و به سرپرستي ارنست هرتسفلد از سال1931م )1310خ( آغاز شد. در سال1311خ هرتسفلد توجه 
خود را به آپادانا معطوف كرد و عالوه بر پاكسازي آن كه به آشکار شدن پلکان شرقي و الواح زرين 
و سيمين انجاميد، دروازة ملل، تاالر شورا و  كاخ ج نيز خاكبرداري شد. هرتسفلد تا سال 1313 به 
كاوش در تخت جمشيد ادامه داد، ولي هرگز گزارش جامع كاوش هاي خود را در تخت جمشيد چاپ 
نکرد. تنها يادگار او كتاب ايران در شرق باستان و مقاالت گوناگون اوست. پس از استعفاي هرتسفلد 
در اواخر 1313خ اريك اشميت زير نظر مؤسسة شرق شناسي دانشگاه شيکاگو عهده دار ادامة كاوش در 
تخت جمشيد شد. اشميت از سال 1314 تا 1318خ موفق شد بخش وسيعي از خزانه و تاالر صدستون 
را پاكسازي كند. نتايج كاوش هاي او در سه جلد كتاب ارزشمند تخت جمشيد در سال هاي 1953، 
1957 و 1970م منتشر شد. پس از عزيمت اشميت به امريکا در دي ماه 1318خ، ابتدا به مدت چهار 
ماه حسين روان بد تختگاه تخت جمشيد را كاوش كرد و سپس در سال 1319خ، به دنبال انتصاب دكتر 
عيسي بهنام به سرپرستي بنگاه علمي تخت جمشيد، وی شش ماه كاوش را ادامه داد. سرپرستي كاوش ها 
از اوائل سال 1319خ تا خردادماه سال 1340خ بر عهدة علي سامي مدير بنگاه علمي تخت جمشيد و 
بر تختگاه تخت جمشيد و دشت جنوب غربي آن متمركز بود. بعد از آن مؤسسة ايزمئو حفاظت و مرمت 

کورش محمدخاني، راه   رساله

رد جستجوي پارهس، نگين سرزمين هخامنشیان
)ربرسي   و  کاوش تخت جمشید و شهر پارهس(



هشتاد سال باستان شناسی ایران

270

مؤسسه  آن  از  تيليا  و  گرفت  عهده  به  را  تخت جمشيد  آثار 
از  دشت مرودشت و اطراف تختگاه را به قصد يافتن آثاری 
تا 1352خ هيئتي،  از سال 1347  شهر پارسه بررسي كرد. 
از ادارة كل باستان شناسي و فرهنگ عامة وزارت فرهنگ و 
باروي  در  فصل  پنج  تجويدي مدت  اكبر  به سرپرستي  هنر 
شرقي تخت جمشيد، بر باالي كوه رحمت، شمال غربي حياط 
قسمت  و  تختگاه  پائين دست  جنوبي  در دشت  واقع  سنگي 
جنوب تختگاه موسوم به برزن جنوبي كاوش كرد. با تشکيل 
پارسه ـ پاسارگاد در سال1381 به حفاظت و  بنياد پژوهشي 
مرمت آثار تخت جمشيد و همچنين بررسي در اطراف تختگاه 
تخت جمشيد براي يافتن بقاياي شهر پارسه توجه خاص  شد. 
در سال 1382-1381 بررسي هاي باستان ژئوفيزيك با روش 
ژئومغناطيس در تخت جمشيد به كشف بقاياي ساختاري در 
احتمالي  بقاياي  و  تختگاه  اطراف  كشاورزي  زمين هاي  زير 
ديوارهاي دفاعي ارگ تخت جمشيد در برزن شمالي انجاميد. 
در سال 1382 اليروبی كانال های آب رو تختگاه به سرپرستی 
از  گرفت.  انجام  عسکری چاوردی  علی رضا  و  راهساز  حسن 
سال 1383 تا 1388 بررسی  محوطه های هخامنشی دشت 
روش های  به  پارسه  شهر  بقايای  يافتن  منظور  به  مرودشت 
ايران –فرانسه،  مشترک  هيئت  را  ژئوفيزيکي  گوناگون 
كورش  و  فيض خواه  محمد  و  بوشارال  رمی  سرپرستی  به 
محمدخانی انجام داد. از سال 1387 كاوش در اطراف تختگاه 
تخت جمشيد را هيئت مشترک ايران-ايتاليا به سرپرستی پير 
فرانچسکو كاليری و علی رضا عسکری چاوردی آغاز كرده، كه 

همچنان ادامه دارد.
كلید واژگان: تخت جمشيد، تاريخچة باستان شناسی، شهر 

پارسه، دورة هخامنشی.

مقدمه
با آغاز كاوش های علمی هرتسفلد در تخت جمشيد در سال 
1310)1931( يکی از بزرگ ترين فعاليت های باستان شناختی 
نگين  دارد. تخت جمشيد،  ادامه  آغاز شد كه هنوز  ايران  در 
تاكنون  آن،  اطراف  در  پارسه  شهر  و  هخامنشيان  سرزمين 
باستان شناسان و پژوهشگران بسياری را به نيت آشکار كردن 
تاريخ سربه مهر دورة هخامنشی به خود جلب كرده و مرور 

مقاله  اين  موضوع  امروز  به  تا  پژوهشگران  اين  فعاليت های 
است. 

آغاز پژوهش ها
در پائيز سال 1922م )1301خ( رضاخان در سفر به بوشهر 
وضعيت  از  و  كرد  بازديد  تخت جمشيد  از  اولين بار  براي 
حفاظتي بسيار بد آن متأثر شد )موسوي 1381: 51(. پس 
ارنست  از  ايران  وقت  دولت   )1923( در سال 1302  آن  از 
هرتسفلد خواست كه آثار تخت جمشيد را به دقت بررسي و 
امکان كاوش هاي اساسي و بلندمدت را در آنجا ارزيابي كند 

)عبدي 1374: 175(.  
هرتسفلد برای اولين بار در آبان 1284 )نوامبر 1905( 
هنگام بازگشت از كاوش آشور از تخت جمشيد بازديد كرد. 
وي در طول دومين سفرش به ايران، عراق و افغانستان كه از 
بهمن 1302 )فورية 1923( تا مهرماه 1304 )اكتبر 1925( 
طول كشيد به تخت جمشيد بازگشت. قسمتی از هزينه های 
اين سفر را مؤسسة علوم آلمان و قسمتی را دوستان امريکايی 
و آلمانی وي پرداختند. بخش زيادی از آن هم اهدايي گروهی 
تحقيق  به  كمك  برای  بمبئی  از  پارسی  نجيب زادگان  از 
به خصوص در مورد استان فارس بود. هرتسفلد شش هفته را، 
از 26 نوامبر تا 23 دسامبر1923 و از 2 تا 15 مارس 1924، 
در تخت جمشيد سپری كرد. او نقشه ای از كل سازه ها ترسيم 
نگاتيو  قطعه   500 حدود  شامل  كاملی  تصويری  گزارش  و 

تهيه كرد.
حاكم ايالت فارس نصرت الدوله فيروز ميرزا به نام دولت 
به  نامه ای  در  می كرد،  حمايت  را  فعاليت ها  اين  كه  ايران، 
به  توجه خاص  با  تخت جمشيد  از  دقيقی  گزارش  هرتسفلد 

نکات زير خواست:
1. توصيف شرايط واقعی باقی ماندة بنا،

2. مقياس های نگهداری از خرابه های باقی مانده،
3. تخمين هزينه ها و مدت زمان كار،

4. نقشة خرابه ها و متنی در مورد بازسازی.
عکس هاي  و  نقشه  با  مشروحي  گزارش  هرتسفلد 
دربارة  »راپورت  به نام   1928 سال  در  كه  كرد،  تهيه  جالب 
به  معروف  )پرسپليس(  پارسه  شهر  اطالل  كنوني  اوضاع 
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در جستجوي پارسه، نگین سرزمین هخامنشیان

تخت جمشيد« منتشر شد )Herzfeld 1928(. وي مدت زمان 
كاوش را دو سال محاسبه و پيشنهاد كرد بنايی برای سکونت 
نظر  در  پيداشده  اشياء  نگهداری  برای  موزه ای  نيز  و  هيئت 
گرفته شود. برای اين ساختمان، او كاخ داريوش را پيشنهاد 
كرد. درخواست اجازة كار به زبان فرانسه در تاريخ 15 دی ماه 
1302 )4 ژانوية 1924(، هنگامی نوشته شد كه ايران هنوز 
اسماً تحت حکومت قاجار بود. احتماالً به دليل انتقال قدرت 
سياسی در ايران، ترجمة متن به زبان فارسی سه سال طول 
آغاز  رضاشاه  حکومت  كه  رسيد  پايان  به  هنگامی  و  كشيد 
شده بود و برای اولين بار استثناء و حق ويژه اي برای كاوش 

فرانسويان در ايران به  وجود آمد )موسوی 1381(.
فکر حفاری در تخت جمشيد را هرتسفلد از اوايل دهة 
1920 در سر داشت و برای كسب اجازة كاوش در اين مکان 
به  را  ايران  و عتيقات  قانون حفريات  بود كه نخستين متن 
دولت تسليم كرد. به رغم اينکه هرتسفلد از چگونگی انتصاب 
نياورده،  ميان  به  سخنی  تخت جمشيد  در  كار  برای  خود 
تصور می رود كه پس از بازديد رضاخان از محل بود كه وی 
با حمايت  و  تمايل شخصی خود  و  دولت  درخواست  به  بنا 
به كار  فيروزميرزا نصرت الدوله، حکمران وقت فارس، موفق 

در تخت جمشيد شد )موسوی 1381: 52(. 
در سال 1307 )1928( معماری به نام فردريك كرفتر در 
ايران به هرتسفلد ملحق و كاوش ها در دهم اسفندماه 1310 
)اول مارس 1931( اين بار تحت حمايت مؤسسة شرق شناسی 
دانشگاه شيکاگو آغاز شد. اين نتيجة پيش قدم شدن برستد 
مصرشناس معروف و بنيان گذار مؤسسه بود. زني امريکايی، 
كه خواسته ناشناس بماند، امکان مالی اجرای پروژه را فراهم 
از  ايران  دولت  نمايندة  مقام  در  مصطفوی  محمدتقی  كرد. 
از رفتن  تا مدتی پس  به تخت جمشيد آمد و  كاوش شوش 

هرتسفلد در اين دفتر ماند )موسوی 1381(.

كاوش های سال های 1310 تا 1313 
)1931 تا 1934م(

هرتسفلد در بهار سال 1310 )1931( كارگاه كاوش  ترتيب 
كرد.  آغاز  را  خاكبرداري  تخت جمشيد  علمی  هيئت  و  داد 
علمی  كاوش های  و  عمليات  انحصاری  امتياز  اينکه  نتيجه 

آن  جانشين  عتيقات  جديد  قانون  و  يافت  پايان  فرانسويان 
شد و ملل ديگر نيز توانستند در ايران به كاوش های علمی و 
تحقيقات باستان شناختی بپردازند. عمليات اين هيئت پس از 
آغاز جنگ دوم جهانی در پائيز 1318 )1939( متوقف شد. 
تا آنجا كه معلوم است در زمان هرتسفلد يعنی تا سال 1313 
عمليات  پيشرفت  حاوی  كه  روزانه  يادداشت  دفتر   )1934(
ادامه  در  كه  اطالعاتی  و  نداشته  وجود  باشد  هيئت  كار  و 
بنگاه  كه  است  مکاتباتی  خالصة  از  نتيجه گيري  آورده ايم 
شرق شناسی دانشگاه شيکاگو در اختيار اشميت گذارده است 

 .)Schmidt 1953(

اعضاي هيئت علمی در آغاز كار عبارت بودند از مهندس 
الکساندر  كاوش  عمليات  معاون  و  كرفتر1   فردريك  معمار 
النگسدرف.2  بعداً دونالد مك كاون3  در مقام معاون عمليات 
كاوش و كارل برگ نر4  نقشه كش و فون بوسه5  عکاس به 

هيئت ملحق شدند. 
فصل  نخستين  هرتسفلد  كه  برمی آيد  امر  ظاهر  از 
اصلی  و خاكبرداری جناح  كاوش  يکجا صرف  تقريباً  را  كار 
و  تعمير  كار  به  دست  ضمناً  و  كرده  خشايارشا  حرم سرای 
تجديد بنای قسمت هايی از آن شده. تجديد بنای عالی اين 
ساختمان را، با تغييراتی به منظور استفاده از آن، به صورت 
انجام داد و كار ساختمانی آن  مركز عمليات هيئت، كرفتر 
اتمام رسيد. در سال 1311 )1932(  به  بعد  پايان سال  در 
قسمت  هرتسفلد  كارگران  تخت جمشيد  تخت گاه  باالی  در 
تخت جمشيد  ورودی  عمارت  خاک برداری  عمليات  عمدة 
)دروازة خشايارشا( را انجام دادند و در شبکة وسيع آب روهای 
زيرزمينی شروع به كار كردند. قسمتی از كاخ G مشخص و 
در نتيجة گمانه زنی و آزمايش های علمی پلکان جنوبی كاخ 
از جناح  قسمتی  و  يا سه دروازه( كشف  مركزی  )كاخ  شورا 
غربی حرم سرا نيز خاكبرداری و توده های خاک كه بر جبهة 
غربی صفه انباشته بود تسطيح شد. در آبان ماه 1311 )نوامبر 
1932( هرتسفلد پلکان سنگی بزرگ جبهة شرقی آپادانا و 
پلکان شمالی كاخ شورا را كشف كرد كه هر دو دارای نقوش 
1.  Friedrich Krefter
2.  A. Langsdorff
3.  Donald E. MaCown
4.  Karl Bergner
5.  W.Von Busse



هشتاد سال باستان شناسی ایران

272

برجسته و حجاری های ممتازند.
و  حول  در  علمی  هيئت  اقدامات،  اين  با  مقارن 
از  داد،  انجام  علمی  بررسی های  نيز  تخت جمشيد  حوش 
از  را، متعلق به دورة بعد  از معبد فراته داران  جمله قسمتی 
هخامنشی، از زير خاک بيرون آوردند و سکويي سنگی را كه 
اكنون به تخت رستم معروف است به اميد كشف اسناد نوشته 
در زير شالودة بنا، كاويدند. تپة بزرگ محل ويرانه های شهر 
 Schmidt( استخر نيز در چندين محل گمانه زنی و كاوش شد

 .)1953

)1933م(   1312 سال  در  كاوش،  فصل  سومين  در 
حياط بين كاخ آپادانا و تاالر تختگاه )كه سابقاً تاالر صدستون 
ناميده می شد( را، از تودة عظيم خاک، كه تمام فضای آن را 
تخت گاه  از  بيرون  را  خاک ها  و  كردند  خالی  بود،  انباشته 
عظيم  مجسمه های  سر  خاكبردای،  اثر  بر  ضمناً  ريختند. 
گاو، كه متعلق به پايه های سنگی طرفين ايوان ورودی تاالر 
كاخ،  همان  شرقی  قسمت  در  و  گشت  ظاهر  بود،  تخت گاه 
موفق  استادانه ای  بس  سنگی  پلکان  كشف  به  كاوش  گروه 
به آب روهای زيرزمينی منتهی می شد. هنگامی كه  شد كه 
به منظور  راه  احداث  برای  در گوشة شمال  شرقی تخت گاه 
داشت،  جريان  خاكبرداری  و  تسطيح  مشغول  واگن  عبور 
پرفسور هرتسفلد تعداد زيادی لوح گلی با نبشته های ميخی 
تخت جمشيد  حوش  و  حول  كاوش های  دربارة  كرد.  كشف 
گمانه های  )1392/3م(   1311 زمستان  در  كه  گفت  بايد 
آزمايشی ناحية استخر متوقف شد. هرتسفلد در نقش رستم 
حدود يك قسمت طويل محوطة خارجی را معلوم ساخت و 
با احداث چوب بستی عظيم از كتيبه های آرامگاه داريوش اول 

نسخه برداری كرد. 
در سال 1313 )1934م( هيئت به خاكبرداری قسمتی 
از تخت گاه تخت جمشيد ادامه داد و در عين حال در دنبالة 
روش قبلی خود قطعاتی از آثار ساختمانی را در محل اصلی آنها 
مجدداً استوار كرد. عمليات اليروبی در آب روهای زيرزمينی 
نيز ادامه يافت، ولی هيچ گاه به نتيجه ای رضايت بخش نرسيد. 
هرتسفلد  تخت جمشيد  تخت گاه  بيرون  جنوبی  محوطة  در 
زمان  حياط های  و  ساختمان ها  از  زيادی  قسمت های 
هخامنشی را خاكبرداری و بررسي علمی كرد و در محوطة 

شمالی بيرون تخت گاه بقايای ساختمان های فراهخامنشی در 
حول و حوش يك آستانة بزرگ سنگی عهد هخامنشی آشکار 

 .)Schmidt 1953( شد

كاوش های سال های 1314 تا 1318 
)1935 تا 1939م(

و  كرد  استعفا  هرتسفلد  )1934م(   1313 سال  اواخر  در 
اشميت كه در آن زمان عهده دار كاوش های علمی ری بود به 
جای وی برگزيده شد و ادارة امور هر دو هيئت را به عهده 
گرفت. از كارمندان دورة هرتسفلد دونالد مك كان به عضويت 
دائم هيئت درآمد و كارل برگ نر برای يك فصل كاوش در 

سازمان جديد باقی ماند.
جنوب   گوشة  در  )1935م(   1314 سال  كاوش های 
شرقی تخت گاه تخت جمشيد آغاز و قسمتی از باروی شرقی 
تختگاه تخت جمشيد، كه در دامنة كوه رحمت امتداد دارد، 
خاكبرداری شد. در تاريخ پنجم تيرماه آن سال )26 ژوئن( 
نيز در  بنا، كه متن معروف دائيوا6   اسناد مهم سنگ نوشتة 
ميان آن ها بود در يکی از اتاق های قسمت پادگان كشف و 
اولية  قسمت های  غرب  جانب  به  عمليات  توسعة  ضمن  در 
خزانة بزرگ تخت جمشيد آشکار شد و طی سه سال آينده به 
طور متناوب كاوش در اين قسمت ادامه يافت. در اين فصل 
كاوش، آب انبار واقع در دامنة سنگی كوه رحمت خاكبرداری 
شد و تا عمق بيست وچهار متر بدون برخورد به سنگ ديگری 
ويرانه های  كاوش   رفت.  پايين  كوهستان  طبيعی  سطح  در 
استخر نيز با دو گمانه زنی در قسمت مركزی و غربی ويرانه ها 

مجدداً آغاز شد.
وظائف دوگانة اشميت مستلزم مسافرت های متعدد بين 
هم  از  كيلومتر   640 حدود  در  كه  بود  تخت جمشيد  و  ری 
فاصله دارد. تأسيس شعبة هواپيمايی هيئت به همت ماری 
هلن و رسيدن هواپيمای آن در تاريخ 16 مردادماه 1314 )7 
اوت 1935( موجب تسهيل ارتباط بين مراكز هيئت علمی و 
سبب شد تا اشميت بتواند از نقاط باستانی ايران عکسبرداری 
هوايی كند. عالوه بر آن پروازهای اكتشافی باستان شناختی 
در نواحی شمالی، مركزی، غربی و جنوب  غربی ايران انجام 
6.  Daiva
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شد )اشميت 1342(.
در بهار سال 1315 )1936م( كاوش های قسمت خزانة 
تخت جمشيد ادامه يافت و در 10 فروردين ماه )30 مارس( آن 
سال به كشف نقش برجستة جالب توجه بارگاه داريوش اول 
منجر شد و در اتاق های نزديك اين نقش صدها لوح گلی به 
خط ميخی عيالمی كشف و پس از اين كشف ، عمليات كاوش 
آرامگاه های  مقابل  نقاط  تا  شد  منتقل  نقش رستم  به  علمی 
در 21  نقش رستم  كاوش های  بررسي شود. ضمن  سلطنتی 
تيرماه )12 ژوئن( متن نوشتة پهلوی ساسانی از كتيبة سه 
كعبة  بنای  در جبهة شرقی  كه  اول كشف شد  شاپور  زبانة 
زردتشت نقر شده بود و در كاوش های بعدی هم متن يونانی 
اشکانی همان سند مهم آشکار گشت. كاوش های  پهلوی  و 
خزانة تخت جمشيد پس از مدت كوتاهی، كه به پاک كردن و 
تعمير و ثبت آثار كشف شده گذشت از سر گرفته شد. سال ها 
فارس، درون  والی  فرهادميرزای معتمدالدوله،  قبل شاهزاده 
ابتدا  بايد  و  بود  كرده  حفاری هايی  تخت گاه صدستون  تاالر 
پاكسازی  تا  می شد  برداشته  حفاری ها  اين  خاک  توده های 
قسمتی از ايوان مدخل تاالر ممکن و در حاشية شرقی بنا نيز 

 .)Schmidt 1953( قسمت باريکی گمانه زنی شود
فعاليت هاي  )1937م(   1316 سال  كاوش های  طی 
زيادی در تخت گاه تخت جمشيد انجام و در بنای خزانه، يکی 
صورت  تخت جمشيد  آبادانی  هنگام  كه  وسيع،  تاالرهای  از 
روزگار  در  تاالر  اين  سقف  شد.  خاكبرداری  داشت،  موزه 
تخت گاه  تاالر  ايوان  بود.  استوار  چوبی  ستون  صد  بر  قديم 
)صدستون( كاماًل از زير خاک بيرون آورده و جبهة شمالی 
حرمسرا كاوش و در محل كاخ D بين قسمت اصلی عمارت 
حرم سرا و كاخ خشايارشا گمانه زنی شد. در اوايل بهار و پائيز 
سال1317 )1938م( عمليات علمی در تخت گاه تخت جمشيد 
به تکميل كاوش های سودمند و باارزش خزانة تخت جمشيد 
منحصر بود. در واپسين فصل كار هيئت علمی تخت جمشيد 
كه  اندازه ای  تا  آپادانا  جنوبی  قسمت  )1939م(   1318 در 
آثار آن برجا مانده بود خاكبرداری و در گوشة جنوب  غربی 
اثر  بر  و  تکميل  حرم سرا  غربی  جناح  خاكبرداری  تخت گاه 

از  بعضی  تخت جمشيد  ساختمان های  بقايای  در  گمانه زنی 
مشکالت ساختمانی اين آثار رفع شد. استاد بنای متخصص 
و هنرمندی استخدام شد كه ستون های خراب شده و ساير 
را تعمير و مرمت كند و ديوارهای  آثار سنگی و حجاری ها 
خشتی خزانه تا ارتفاع قابل نگاهداری كوتاه شد. در زمستان 
سال 1317 )1938/39م( آرامگاه های سلطنتی نقش رستم با 
عکس برداری و طراحی با كمك چوب بست متحرک عظيم، به 
دقت بررسی شد. از جملة آخرين فعاليت های علمی اشميت 
تفحص و بررسی گورستانی بود كه بر حسب تصادف كشف 
شد )به مناسبت نزديکی به چشمة محل آب مشروب، آن را 
علمی  هيئت  عمليات  پايان  ناميدند(.  تخت جمشيد  چشمة 
تخت جمشيد در ايران مشتمل بر تحويل كارها و انتقال مركز 
عمليات و بنای تجديدساختمان شدة حرم سرای خشايارشا به 
مقامات دولت ايران بود. در تهران چندين هفته الزم بود تا 
از نظر مقامات  عکس های مستند و نقشه های هيئت علمی 
انتظامی گذرانده شود. مجموعة كوچکی هم از اشياء كشف 
شدة تخت جمشيد كه صدور اجازة ارسال آنها به امريکا پس 
در  متأسفانه  انجاميد،  طول  به  سال  دو  هيئت  بازگشت  از 
عمليات جنگی زيردريايی غرق شد. قبل از خروج اشميت از 
خاک ايران در اوايل دی ماه 1318 )اواخر دسامبر 1939م( 
يك فروند هواپيمايی كه عمليات علمی باستان شناسی تحت 
نظر اشميت انجام می داد به انجمن هواپيمايی ملی ايران اهدا 
شد. اشميت نتايج كاوش های خود را در سه مجلد ارزشمند 
 Schmidt( در سال های 1953، 1957و 1970 منتشر كرد 

 .)1953, 1957, 1970

كاوش های سال های 1318 تا 1340 
)1939 تا 1951م(

فرهنگ  وزارت  امريکا،  به  امريکايی  هيئت  عزيمت  از  پس 
و  حفاری  امور  مستقيماً  باستان شناسی  كل  ادارة  و  وقت 
خاک برداری آثار را زير نظر بنگاه علمی تخت جمشيد ادامه 
داد )سامی 1348: 393(. در سال 1318، ابتدا به مدت چهار 
ماه، حسين روان بد تختگاه تخت جمشيد را كاوش كرد. پس از 
آن از اوائل دی ماه 1318 تا اواسط تيرماه 1319 حدود شش 

در جستجوي پارسه، نگین سرزمین هخامنشیان
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ماه عيسی بهنام كار را پيگيری كرد. در اواخر سال 1319 تا 
اواسط 1321 محمود راد بازرس فنی ادارة كل باستان شناسی 
كاوش تخت جمشيد را دنبال كرد )سامی 1330: 22( و پس 
از آن تا سال 1340 سرپرستی كاوش ها به عهدة علی سامی، 

مدير بنگاه علمی تخت جمشيد بود )سامی 1348: 394(. 
برنامة كار بنگاه علمی تخت جمشيد در نيمة دوم سال 
1318، يعنی بالفاصله پس از عزيمت هيئت علمی امريکايی، 
ديوارهای  كردن  كوتاه  و  خزانه  شمال  در  خاک ها  برداشتن 
خشتی آن بود كه تا بهار سال 1319 ادامه داشت و در سال 
1319 پاک كردن خاک های صدستون و كوتاه كردن ديوار 
اتاق های جلو موزه و برداشتن خاک های ايوان شرقی آپادانا 
در برنامة كار بود، كه اين كار هم تا آخر بهار 1320 ادامه 

يافت )سامی 1330: 25(. 
از اواخر بهار سال 1320 برنامة خاكبرداری از در بزرگ 
ورودی و پلکان های بزرگ شروع شد و تا حدود 6 متر مانده 
اين فضای در همان سال پاک گرديد و در  به ديوار شرقی 
دو سر شير  كه سر ستون عظيم  بود  فروردين همين سال 
حياط  خاكبرداری  بود.  سالم  نسبتاً  كه  شد  كشف  سنگی 
شمالی كاخ صدستون در اين سال آغاز شد )سامی 1330: 
و  شمالی  حياط  خاكبرداری  تا 1327  سال 1323  از   .)25
خاكبرداری   1328 سال  در  و  صدستون  شرقی  اتاق های 
اتاق های اندرون و حرمسرا در جنوب كاخ هديش، اتاق های 
به  موسوم  بناهای  و  گرفت  صورت  32ستون  سالن  شمالی 
كاخ اردشير سوم در غرب كاخ هديش خاكبرداری و در سال 
1329 و 1330 حفاری در تپة مركزی و ساختمان های پائين 
تأسيس   .)394  :1348 )سامی  شد  انجام  هديش  شرقی  و 
نمونة تخت جمشيد،  موزه و كتابخانة تخت جمشيد و ماكت 
بنا و آثار، از ديگر فعاليت های بنگاه علمی تخت جمشيد به 

سرپرستی علی سامی بود )سامی 1348: 395(. 
و  حفاظت   )1964-1978(  1357 تا   1343 سال  از 
مرمت آثار تخت جمشيد به مؤسسة ايتاليايی شرق نزديك و 
دور )ايزمئو ISMEO( سپرده شد. كار مرمت را سزار كاربونه7  
 1344 سال  در  سپس  و  كرد  آغاز   )1964(1343 سال  در 

7.  Cesare Carbone

)1965( به تيليا8  سپرد. در اين مدت آن بريت تيليا همسر 
ژوزپه تيليا در دشت مرودشت برای يافتن شهر پارسه دست 
به بررسي زد. تيليا نتايج فعاليت ها و پژوهش های خود را در 
دو مجلد به  نام بررسی و مرمت در تخت جمشيد و ديگر اماكن 
باستانی فارس در سال های 1351)1972( و 1357)1978( 

 .)Tilia 1972, 1978( منتشر كرد

كاوش های سال های 1347 تا 1352 
)1968 تا 1973م(

علمی  كاوش های  و  حفريات  در  ساله  چند  وقفه ای  از  پس 
كل  ادارة  پارسه،  شهر  يافتن  به  قصد  تخت جمشيد،  در 
از  هنر  و  فرهنگ  وزارت  عامة  فرهنگ  و  باستان شناسي 
به  تجويدي  اكبر  سرپرستي  به  را  هيئتي  1347خ  سال 
تخت جمشيد اعزام كرد. اين هيئت تا سال 1352 كار خود 
را ادامه داد. تجويدي در كتاب خود دانستنيهاي نوين دربارة 
هنر و باستان شناسي عصر هخامنشي كه بر پاية كاوش هاي 
اطراف  »در  مي نويسد:  نگاشته،  تخت جمشيد  ساله  پنج 
تخت جمشيد در وسعتي به شعاع نزديك ده كيلومتر و پاره اي 
دوران هاي  در  مسکوني  مهم  آثار  جابه جا  سوتر،  آن  موارد 
باستاني يافت گرديده است، كه پاره اي از آنها بيرون از سطح 
خاک قرار دارد و ويرانه هاي آنها به چشم مي خورد.« بعضي 
از آثار يافت شده به قرار زير است: درحوالي دهکدة فيروزي 
در مکاني به  فاصلة تقريبي پنج كيلومتر غرب تختگاه چند 
خزانة  ساختمان  در  آنچه  مشابه  خمره اي شکل  پاسنگ 
تخت جمشيد به  كار رفته، يافته شده كه با نظم خا صي كار 
گذاشته شده  است. با توجه به شکل اين پايه ستون ها مي توان 
احتمال داد كه آثار اين منطقه در آغاز عصر هخامنشيان و 
در دوره اي نزديك به عصر داريوش كبير ساخته شده است 

)تجويدي 1355: 9(. 
در  تختگاه  غرب  كيلومتري  سه  به  نزديك  حدود  در 
سفيدي  بزرگ  تخته سنگ هاي  گاوميشي،  گود  بنام  مکاني 
قرار  كنوني دشت  از كف  پائين تر  در سطحي  كه  ديده  شد 
داشت )تجويدي 1355: 10(. كمي دورتر، به سمت غرب در 
دو مکان متفاوت كف درگاهي هاي سنگي بسيار خوش تراش 

8.  Tilia
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در عمقي معادل نيم متر ازكف دشت يافت شد. كف درگاهي 
سياه  سنگ هاي  از  دومين  و  سفيد  سنگ هاي  از  نخستين 
خرده-سنگ هاي  از  دقيق  زيرسازي  دو  هر  و  شده  ساخته 
به   هخامنشيان  عصر  آثار  ديگر  در  آنچنانکه  تيشه اي،  دم 
چشم مي خورد، دارد. در همين حوالي وجود چند پايه ستون 
)تجويدي  مي كند  حکايت  ساختماني  مجموعه اي  وجود  از 

 .)11 :1355
)شهرک  آريامهر  زراعي  شركت  دهکدة  احداث  هنگام 
وليعصر كنوني( وجود دو اثر باستاني، يکي كف درگاهي سنگي 
بسيار خوش تراش و ديگري چند اتاق مشخص شد. بررسي 
شده،  گردآوري  سفال هاي  و  ديواره ها  و  سنگي  بخش هاي 
به دوران هخامنشيان  اين ساختمان ها  ارتباط  نشان دهندة 
ساختمان هاي  ادامة  از  كوچکي  بخش  تأسيسات  اين  است. 
به  شمار  تختگاه  غربي  جنوب  و  جنوب  دشت هاي  در  واقع 
تختگاه،  نزديکي  در   .)12-14  :1355 )تجويدي  مي آيد 
از  مختلفي  پراكنده اي  آثار  امروزی،  جنگل های  محل  در 
سنگ چين هاي نامنظم و پاره اي قطعات سنگي تراشدار ديده 
شده است كه برخي از آنها متعلق به دوران هخامنشيان است 

)تجويدي 1355: 17(. 
تخت جمشيد،  در  كاوش  فصل  پنج  طي  تجويدي 
توانست آثاري را از شهر پارسه در برزن جنوبي آشکار كند. 
آثار به دست آمده،كه به اعتقاد تجويدي بخشي از شهر پارسه 
است، مشتمل بر هشت بناست كه در قسمت جنوبي تختگاه 
واقع شده. تجويدی طی اين فصول بيشتر بر كاوش در برزن 

جنوبی و باروی تخت جمشيد متمركز بود.
بررسی  در  سامنر  ويليام   )1972(1351 سال  در 
روشمند باستان شناختی دشت مرودشت تمامی تپه ها و آثار 
باستانی دوره های پيش ازتاريخ، تاريخی و اسالمی را بررسی و 

 .)Sumner 1986( شناسايی كرد

بررسی های   و  پژوهش ها  كاوش ها، 
باستان شناختی در سال های اخیر

پس از وقفة بسيار طوالنی از سال 1352، در بررسی و كاوش 
در تخت جمشيد و محوطه های پيرامون آن، در سال 1381 
به  خاصی  توجه  پارسه ـ پاسارگاد  پژوهشی  بنياد  تشکيل  با 

بررسی های باستان شناختی در تخت جمشيد و اطراف آن و 
بنياد  راستا  اين  در  شد.  مبذول  آن  آثار  مرمت  و  حفاظت 
در  علمی  گروه های  تشکيل  به  پارسه ـ پاسارگاد  پژوهشی 
فعاليت های علمی در شاخه های  تا  اقدام كرد  تخت جمشيد 

مجزا دنبال شود. 
باستان شناسی  گروه  در  انجام گرفته  فعاليت های 
بررسی های  از  است  عبارت   1381 سال  از 
تختگاه  پيرامون  باستان ژئوفيزيکی)آركئوژئوفيزيك( 
بررسی   ،)1383 محمدخانی،  و  )امين پور  تخت جمشيد 
بررسی   ،)1383 )عطائی،  تخت جمشيد  باروی  روشمند 
كاوش های   ،)1383 )امان الهی،  تخت جمشيد  سنگ  معادن 
)تل  مرودشت  پيش ازتاريخی  تپه های  در  باستان شناختی 
جری، تل موشکی و تل باكون( در سال 1383 با همکاری 
سرپرستی  به  شيکاگو  دانشگاه  و  بنياد  باستان شناسی  گروه 
جنوب غربی  بخش  آب راهای  اليروبی  عليزاده،  عباس  دكتر 
تختگاه )حسن راهساز، عسگری چاوردی و زارع(، معرفی بنای 
)نصيرزاده 1383(،  برزن جنوبی  به كاخ دروازه در  منسوب 
)اسدی  استخر  شهر  تاريخی  دوران  استقرار  شواهد  بررسی 

1384( و بررسی قبور كوه رحمت )جعفری 1385(. 
از سال 1383 تا 1387 )2003 -2008( توبی هارتنل 
در  آب  سيستم  زمينة  در  بررسي هايي  شيکاگو  دانشگاه  از 

دورة هخامنشی در دشت مرودشت انجام داده است. 
بررسی   )2008-  2003(  1387 تا   1383 سال  از 
يافتن  به منظور  را،  محوطه های هخامنشی دشت مرودشت 
بقايای شهر پارسه به روش های گوناگون ژئوفيزيك، عکاسی 
شمال  در  هخامنشی  محوطه های  از  كايت  و  بالن  با  هوايی 
رمی  سرپرستی  به  ايران ـ فرانسه،  مشترک  هيئت  فارس، 
بوشارال و محمد فيض خواه و كورش محمدخانی انجام داده 

 .)Boucharlat & Mohammadkhani 2008( است
در سال 1386 تپه های باستانی اطراف تخت جمشيد را 
گروه باستان شناسی بنياد پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد )كورش 
افشين  و  جعفری  محمدجواد  اسدی،  علی  محمدخانی، 

يزدانی( بررسی مجدد كرد.
اطراف تختگاه تخت جمشيد  از سال 1387 كاوش در 
فرانچسکو  پير  سرپرستی  به  ايران ـ ايتاليا  مشترک  هيئت  را 

در جستجوي پارسه، نگین سرزمین هخامنشیان
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كاليری و علی رضا عسکری چاوردی آغاز كرده، كه همچنان 
ادامه دارد. اين كاوش ها براساس نقشه های مغناطيس سنجی 
ايرانی به سرپرستی بابك امين پور و هيئت  است كه هيئت 

مشترک ايران ـ فرانسه به سرپرستی رمی بوشارال، فيض خواه 
كاليری  و  )عسکری چاوردی  است  كرده  تهيه  محمدخانی  و 

.)1387

.)Herzfeld 1928 ( تصویر 2. آپادانای تخت جمشيد، ديد از شرق، سال 1302، عکس از ارنست هرتسفلد

)Herzfeld 1928 ( تصویر 1. تخت گاه تخت جمشيد، ديد از جنوب شرق، سال 1302، عکس از ارنست هرتسفلد

)Herzfeld 1928 ( تصویر 3. تاالر صدستون تخت جمشيد، ديد از شرق، سال 1302، عکس از ارنست هرتسفلد
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)www.uchicago.edu ( تصویر 4. تخت گاه تخت جمشيد، ديد از جنوب شرق، كاوش های سال های 1318-1314 اريك اشميت
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)www.uchicago.edu ( تصویر 5. كاوش های تخت جمشيد، سال های 1318-1314 اريك اشميت
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)www.uchicago.edu ( تصویر 6. كاوش های تخت جمشيد، سال های 1318-1314 اريك اشميت

)www.uchicago.edu ( تصویر 7. كاوش های تخت جمشيد، سال های 1318-1314 اريك اشميت
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تصویر8. اريك اشميت دومين كاوشگر تخت جمشيد
)1314-1318( 

تصویر 9. ارنست هرتسفلد، اولين كاوشگر تخت جمشيد
)1310-1313( 
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تصویر 10. محمدتقی مصطفوی )نفر اول سمت راست(، مقابل پلکان ورودی )1310-1314(
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در جستجوي پارسه، نگین سرزمین هخامنشیان
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چکیده
استان اصفهان، در مركز ايران و هم جوار با استان های قم، مركزی، چهارمحال و بختياری، كهکيلويه 
و بويراحمد، يزد و فارس، دارای تنوع اقليمي منحصربه فردی است، به گونه ای كه در غرب و جنوب 
آب و هوای كوهستانی و در شمال و شرق اقليم خشك كويری دارد. اين تنوع اقليمی شرايط گوناگون 
زيستی را فراهم كرده و از اين رو در نقاط گوناگون استان در گذر زمان انسان به گونه های متنوع 
استقرار يافته است. اين تنوع را تپه ها، محوطه ها و بناهای باستانی پراكنده در سطح استان به وضوح 
اقليم مساعد زيستی توجه خاص  ايران و وجود  نشان مي دهد. قرار داشتن استان اصفهان در مركز 
حکومت های اسالمی را به اين منطقه موجب شده كه پيامد آن ساخت بناهای متعدد دورة اسالمی در 
اين استان است. اين مسئله در نگرش باستان شناسان به آثار باستانی استان بازتاب چشمگيري يافته 
و زمينة فکری آنان در مورد آثار باستانی استان اصفهان عمدتاً بر اساس بناهای اسالمی شکل گرفته و 
به همين دليل تاكنون آن گونه كه شايسته است استان اصفهان مورد توجه باستان شناسان واقع نشده 
و فعاليت های باستان شناختی گسترده ای در آن صورت نگرفته است. در اين مقاله نگارندگان سعی 
كرده اند با بررسی فعاليت های باستان شناختی 80 سال گذشته در استان اصفهان، علل اين بي توجهي 

و راهکارهای مناسب حل اين مسئله را مطرح كنند.
كليد واژگان: استان اصفهان، تاريخچة بررسی ها، كاوش.

ر حاجي محمدعلیان،  مجید منتظرظهوري علمدا

باستان شناسي استان اصفهان 
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مقدمه
هم جواري استان اصفهان با استان های متعدد و موقعيت ويژة 
آن به لحاظ عبور مسيرهای تجاری شمالی- جنوبی و شرقی- 
غربی در طول تاريخ بر اهميت آن افزوده است. افزون بر اين 
از مناطق سردسير حاشية زاگرس در غرب  اقليم متنوع كه 
استان تا مناطق خشك كويری حاشية كوير مركزی ايران در 
شرق را در بر مي گيرد و رودخانة زاينده رود، كه از غرب استان 
تا حاشية كوير امتداد دارد، از ديگر ظرفيت هاي اين استان به 
شمار می رود. همچنين بايد از رود های كوچك و فصلی متعدد 
در استان ياد كرد كه تاثير بسزايی در تنوع آب و هوا و شرايط 
زيستی داشته است. به همين دليل شرايط سکونت انسان در 
از  تاريخی حاصل  و محوطه های  تپه ها  و  متنوع  استان  اين 
شکل گيری استقرارها در مناطق گوناگون استان بنا بر شرايط 
اقليمی تابع ويژگی های خاصی است. براي نمونه می توان از 
تپه های سيلك كاشان در حاشية كوير مركزی ايران با قدمت 
نوسنگی جديد از يك سو و تپة باستانی آشنا در شهرستان 
چادگان در دامنه های زاگرس با همان قدمت نام برد. از آثار 
هزارة اول پ م قبرستان روستای ايراج در قلب كوير مركزی 
واقع  داغدار  سفال های  نمونه  با  دامنه  شهر  محوطة  و  ايران 
در كوهپايه های زاگرس در شهرستان فريدن و از نمونه های 
دورة تاريخی نيز آثار ساسانی نياسر در كوهپايه های كركس 
واقع در شمال استان از يك سو و كتيبه های پهلوی ساسانی 
بر  افزون  است.  استان  در جنوب  واقع  در شهرستان سميرم 
دوره های  به  مربوط  اسالمی  دورة  متعدد  بناهای  و  آثار  اين 
ديلمی، سلجوقی، ايلخانی، تيموری، صفوی و قاجار در جای 

جای استان وجود دارد. 
اصفهان  استان  در  آثار  پراكندگی  و  تنوع  به رغم 
باستان شناسان از آثار اين استان غفلت كرده اند و اين غفلت 
باعث شده اصفهان در عرصة باستان شناسی مهجور بماند. در 
استان و سپس  باستان شناختی  فعاليت های  ابتدا  اين مجال 

وضعيت باستان شناسی  استان را شرح مي دهيم.

فعالیت های باستان شناختی در استان اصفهان از 
آغاز تا سال 1357

فعاليت های باستان شناختی در استان اصفهان سه دوره دارد: 

دورة   .2 شمسی؛   20 دهة  در  سيلك  كاوش های  دورة   .1
كاوش های مسجد جامع اصفهان در دهة پنجاه شمسی و 3. 
دورة كاوش ها و بررسی های پس از انقالب اسالمی، عمدتاً در 

اواخر دهة اخير. 
گروه های  درخواست  به  بنا  اول  دورة  دو  فعاليت های 
خارجی و به قصد تکميل مطالعات ايشان در زمينة آثار تاريخی 
محققان  اختيار  در  تاحدودی  آن  نتايج  هرچند  بوده،  ايران 
ايرانی نيز قرار گرفته است. در اين سال ها شناسايي و بررسي 
بناهای دورة اسالمی اصفهان و مرمت آن ها رو به رشد بوده و 
از بارزترين نتايج آن، دو جلد كتاب لطف اهلل هنرفر با عنوان 
آثار تاريخی اصفهان است، كه در سال 1350 منتشر شده و 
كتاب آثار ملی اصفهان كه ابوالقاسم رفيعی مهرآبادی در سال 
بناهای  بر  عالوه  كتاب ها  اين  در  است.  كرده  منتشر   1352
شهر اصفهان، بناهای شهرهای ديگر استان نيز معرفی شده و 

بي ترديد هنوز از منابع دست اول به شمار می رود. 
صورت   1378 سال  از  سوم  دورة  فعاليت هاي  عمدة 
گرفته و در سه گروه قابل بررسی است. گروه اول برنامه های 
باستان شناختی كه بنا به ضرورت های شهری و در تعامل با 
اقدامات شهرداری اصفهان انجام شده، از جمله كاوش های سی 
و سه پل، پل خواجو، چهارباغ و ميدان عتيق و برنامة گمانه زنی 

قلعه دار نائين به درخواست شركت گاز. 
گروه دوم برنامه های باستان شناختی در قالب بررسی هاي 
آثار  شناسايی  خصوص  در  چشمگيري  نتايج  كه  منطقه ای 

باستانی و در تدوين نقشة باستان شناسی استان كاربرد دارد. 
محوطه های  و  تپه ها  در  كاوش  برنامه های  سوم  گروه 
باستانی  با اهداف گوناگون، از آن جمله طرح بازنگری سيلك، 

اليه نگاری تپه آشنا، اليه نگاری تپه كوپنده و حفاری وی گل. 

سیلك
تپه های باستانی سيلك، از مراكز سکونتی بسيار مهم در حاشية 
كوير مركزی ايران در دوره های فرهنگی نوسنگی، مس سنگی، 
استان است.  اولين محوطه های حفاری شدة  از  مفرغ و آهن، 
حفاري سيلك از سال 1312 زير نظر رومن گيرشمن در تپة 
 IVو III جنوبی آغاز شد و گيرشمن آن را به دورة سيلك
به  در سال 1316  وقفه اي سه ساله  از  كرد. وی پس  تقسيم 
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سيلك بازگشت و تپة شمالی را كاوش و مشخص كرد كه الية 
تپة شمالی قديم تر از تپة جنوبی است و بر اين اساس آن را 
سيلك I وII ناميد )گيرشمن1379: 45-23(. كار گيرشمن 
پيش ازانقالب  باستان شناسي  در  مطرح  علمي  از حفاري هاي 
بررسي  مالک هاي  از  هنوز  وي  گاهنگاري  و  است  اسالمي 
طرح  می رود.  شمار  به  ايران  مركزي  فالت  باستان شناختي 
ملك شهميرزادي  صادق   1381 سال  در  را  سيلك  بازنگري 
پنج  در  علمي  فعاليت  پنج فصل  آن  كرد، كه حاصل  عرضه 
فصل  نتايج  داشت.  شايان توجهي  نتايج  و  بود  متمادي  سال 
به چاپ رسيده  زيگورات سيلك  با عنوان  بررسي ها  اين  اول 
و در آن پشتة خشتی اي كه گيرشمن آن را قلعه و سازه ای 
مادی  دانسته، بر اساس گل نبشته هاي ايالمي، زيگورات ايالمی 
قلمداد شده است )ملك شهميرزادی1381(. نتايج فصل دوم 
در سال 1382 با عنوان نقره كاران سيلك، فصل سوم با عنوان 
عنوان  با  چهارم  فصل  و   1383 سال  در  سيلك  سفالگران 

صيادان سيلك در سال 1384 منتشر شده است.
بين سال های 1387 و 1388 حسن فاضلی در دو فصل 
بررسي هاي معماری و ديگر مواد فرهنگی،  به منظور  كاوش 
تا  را  كاوش   و  كرد  ايجاد  مترمربع   2×2/5 ابعاد  با  ترانشه ای 
خاک بکر ادامه داد و به طور دقيق با استفاده از روش كربن 
14، 28 نمونة زغال از تحتانی ترين اليه ها تا اليه های فوقانی را 

تاريخ گذاری كرد )فاضلی1388(. 

كاوش مسجد جامع اصفهان
مطالعات  منظر  از  اهميت  دليل  به  اصفهان،  جامع  مسجد 
معماری دورة  اسالمی، طی هفتاد سال گذشته بارها بررسي 
ملی  سازمان  را  باستان شناختی  بررسي  اولين  است.  شده 
حفاظت آثار باستان ايران )سابق( با همکاری مؤسسة علمی 
ايزمئو طی پنج فصل به سرپرستی پرفسور شراتو انجام داد،كه 
آن  از  پس  نيست.  دست  در  آن  از  اطالعاتی  هيچ  متأسفانه 
پروفسور گالديری، از 1349 تا 1357، نتايج حفاری پروفسور 
بسياری  درنتيجه  و  بررسي  را  مسجد  معماري  نيز  و  شراتو 
كرد.  برطرف  را  آن  سازه ای  و  معماری  تاريخی،  ابهام هاي  از 
ولی  نکرد،  منتشر  را  خود  بررسي هاي  نتايج  شراتو  شادروان 
چندين  و  كتاب  جلد  سه  در  گالديری  پروفسور  بررسي هاي 

قسمت هايي چون  وی  گرفت.  قرار  محققان  اختيار  در  مقاله 
شبستان جنوبی و ميانسرا را كاوش كرده و از نتايج ارزشمند به 
دست آمده كشف يك جرز ساسانی و محراب ديلمی در قسمت 

شبستان جنوبی است)گالديری1370: 2(.
باستان شناسی  هيئت   1388 تا   1384 سال های  در 
و  سعيدی  فريبا  سرپرستی  به  ايرانی  گروه  يك  از  مركب 
چندين  در  جنيتو  برونو  سرپرستی  به  ايتاليايی  گروه  يك 
شراتو  شادروان  حفاری های  باستان شناختی  داده های  فصل 
اختيار  به صورت گزارش در  را  نتايج آن  و  بررسي كردند  را 
داده های  همچنين  دادند.  قرار  باستان شناسی  پژوهشکدة 
سفالی كاوش های شراتو را طراحی، مستندنگاری و طبقه بندی 

كردند)سعيدی1387(.

مسجد جامع اردستان 
حاشية  در  اردستان  تاريخی  شهر  در  اردستان  جامع  مسجد 
كوير مركزی ايران و در شمال استان اصفهان قرار دارد و بر 
هجری   553 سال  به  آن  قدمت  مسجد،  كتيبه های  اساس 
عبدالعزيز  عمربن  عده ای   .)212 )هنرفر1350:  بازمی گردد 
ابی دلف را بانی آن می دانند )آيت اهلل زادة شيرازی 1359 : 11(. 
از سال 1353 تا سال 1358 بنای مسجد را آندره گدار)رفيعی 
مهرآبادی1352: 895(، شرودر )رفيعی مهرآبادی1352: 895( 
و باقر آيت اهلل زادة شيرازی )آيت اهلل زادة شيرازی 1359 : 11( 
تعمير استحفاظی و استحکامی كرده اند. اين بررسي ها به قصد 
در طول  آن  تحوالت  مورد  در  اطالعات  تکميل  و  بنا  مرمت 
كاوش های  در   .)20 )كريمی1388:  است  شده  انجام  زمان 
سال  1354 مشخص شد كه بنای اولية مسجد ستوندار بوده 
و سپس ايوان جنوبی به جای شبستان ستوندار ساخته شده 

است )گدار1368: 108(.

پیگردی تپه جی 
تپه جی در شهر اصفهان در جوار پل تاريخی شهرستان قرار 
دارد. اين تپه را در سال 1366 زنده ياد دكتر شيرازی پيگردی 
باستان شناختی و طی آن دو مرحلة استقرار در آن شناسايی 
كرد. مرحلة اول بقايای مسجدی از دورة  سلجوقی و مرحلة دوم 

آثار دوره های قديم تر بود)هنرفر1352: 36(.
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اين منطقه قبرستان بوده و قديم ترين قبر آن مربوط به 
اواخر دورة صفويه با تاريخ 1117 هجري است )هنرفر 1376: 
با قبر اراشد باهلل  25(. علت تدفين در اين محل، هم جواری 
بوده، كه مردم آن را بقعة شاهزاده ابراهيم و حسين بن زيد 
بن علی می دانسته اند. الية بعد از قبرستان بقايای مسجد دورة 
سلجوقی با ستون های مدور است كه كف آن آجرفرش و مالط 
با  كشف شده  مسجد  است.  بوده  گچ  و  گل  از  آجرفرش  اين 
برابری  آن  با  لحاظ عظمت  از  و  بوده  مسجد جامع همزمان 

می كرده است )هنرفر  1352: 36(.

كاوش محوطة باستانی اریسمان 
كنار  و  نطنز  شهرستان  حومة  در  اريسمان  باستانی  محوطة 
 1370 دهة  اوايل  در  دارد.  قرار  كاشان_نطنز  قديم  جادة 
قطعه سفال  چندين  محتوی  كيسه ای  نطنز  اهالی  از  يکی 
منقوش جمع آوری شده از سطح تپه را نزد ملك شهميرزادی 
)ملك شهميرزادی1382:  كرد  بازديد  تپه  اين  از  وي  و  برد 
و  پ م  سوم  و  چهارم  هزارة  به  متعلق  محوطه  اين   .)351
بارز  مشخصه های  از  كه  است  سيلك  سوم  دورة  با  همزمان 
آن پيشرفت و نوآوری در زمينة فلز كاری )ذوب، عمل آوری، 
پيشرفتة  فنون  نيز  و  مسی(  ساخته های  و  اشيا  قالب گيری 
سفالگری است)chegini et al. 2000: 282(. به نظر می رسد 
دست ساخته های مسی اين دوران در اين محوطه، دو كاربرد 
تزئينی و ابزارآالت دارد و با روش  قالب گيری و چکش كاری 
در  را  محوطه  اين   .)9  :1385 )طاليی  است  شده   ساخته 
كرد  كاوش  آلمانی  ايرانی-  مشترک  هيئت  يك  سال 1381 
سال  در  بود.  نوروززادةچگينی  ناصر  آن  ايرانی  سرپرست  كه 
1383 حميد فهيمی و باربارا هلوينگ نيز اين محوطه را به 
قصد اطالع از نحوة استحصال فلز بررسي مجدد كردند)فهيمی 

و هلوينگ1383(.

سی و سه پل 
حاشية  در  سبز  فضاي  ساختن  درعمليات  خاكبرداری  طی 
از عرصة سی و سه پل  به قسمت هايی  زاينده رود شهرداری 
ميراث فرهنگی  ادارة  كه  شد  موجب  اقدام  اين  كرد.  تعرض 
استان به سرپرستی محسن جاوری در ضلع شمالی پل حفاری 

باستان شناختی كند. در نتيجة اين اقدام در سال 1380 رامپ 
بازسازی شد  و  و مرمت  آمد  بيرون  زير خاک  از  پل  شمالی 

)جاوری1381: 3؛ كيانی1374: 101(.

قلعه دار 
اين محوطه در 43 كيلومتری جنوب غربي نائين در مسير نائين 
به ورزنه از طريق جادة فرعی آسفالتة گردنة مالاحمد، در جوار 
روستايی به نام قلعه دار قرار دارد. در سال 1383 به سرپرستی 
محسن جاوری در اين محوطه گمانه زنی تعيين حريم انجام 
شد. به عقيدة سرپرست هيئت اين محوطه متعلق به هزارة اول 
پ م است. از نکات مهم وجود چهارطاقی مخروبه اي در نزديکی 
آن است كه فقط دو جرز آن باقی مانده. در اين برنامه حريم 
محوطه مشخص و در عين حال روشن شد كه استقرار در آن 
به صورت مقطعی بوده و بقايای باستانی صرفاً در الية سطحی 

ديده مي شود )جاوری1383: 6(.

پل خواجو 
پل خواجو اصفهان زيباترين پل تاريخی زاينده رود است. اين 
پل در سال 1060 در زمان شاه عباس دوم صفوی بنا شده 
)كيانی 1382: 124( و به نام های پل خواجو، پل حسن بيك، 
بوده است.  و پل شاهی معروف  باباركن الدين، پل گبرها  پل 
آن  طول  بی نظير،  استحکام  و  معماری  حيث  از  خواجو  پل 
132 متر و عرض آن 12 متر و در چهار طبقه بنا شده است 
از شاهکارهای معماری و  اين پل  )ميرعظيمی1379: 101(. 
پل سازی ايران و از تأسيسات مهندسی و آبرسانی بوده و به 
قصد تقسيم آب شهر و ذخيره سازی و انجام دادن محاسبات 
مربوط به تعيين حجم و تنظيم فشار آب، به صورتي كه موجب 
فرسايش بستر رودخانه نشود، ساخته شده است )كيانی1383: 
 3 منطقة  شهرداری  هماهنگی  طی   1383 سال  در   .)203
فضای  براي ساختن  اصفهان،  استان  ميراث  فرهنگی  ادارة  و 
سبز در اطراف پل و مرمت بخش هايی از آن، قسمت شمالی 
خاک  عظيم  حجم  جمع آوری  آن،  از  هدف  و  شد  حفاری 
حاصل از احداث خيابان و پيگيری رمپ شمالی پل بود. در اين 
حفاری، به سرپرستي محسن جاوری، )جاوری1384: 113( 
رمپ شمالی و نيز دو كانال از كانال های مدفون پل كشف و 
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روند مرمت پل به سمت حفظ و احياي اين بقايا كشيده شد.

كاوش خیابان چهارباغ اصفهان
دورة  قوت طراحی شهری  نقاط  از  اصفهان،  خيابان چهارباغ 
صفوی، دارای الگويی از باغ طولی است كه در امتداد آن باغ های 
جهانگردان  اكثر  و  گرفته  شکل  صفوی  خصوصی  و  شاهی 
دوره های صفوی و قاجار آن را توصيف كرده اند )سيوری1372: 
32(. دالواله در خصوص چهارباغ چنين می نويسد:» چهارباغ 
به شاه تعلق دارد. دارای عظمتی بی نظير است و بايد با طيب 
خاطر اعتراف كرد كه خيابان پوپولو در رم و خيابان پوجورئال 
هيچ كدام به پای آن نمی رسد« )بيك محمدی1386: 37(. 
آدام الئاريوس نيز چنين نوشته است: »من نظير چهارباغ را 
اطراف  كه  نديدم. خيابانی  دنيا  ديدنی  نقاط  از  يك  در هيچ 
)اولئاريوس1369:  است«  فراگرفته  شاهی  باغ های  را  آن 
608(. همچنين شاردن از خيابان چهارباغ به عنوان گردشگاه 
مشجر عمومی ياد كرده و آن را زيباترين معبري دانسته كه 
و  فواره ها  و  حوض ها  با  را  خيابان  او  است.  ديده  عمرش  به 
آبشارهای بی نهايت زيبا وصف می كند )شاردن1371: 176(. 
در پي آغاز عمليات احداث مترو اصفهان و تصميم به عبور 
مترو از زير خيابان چهارباغ، سازمان ميراث فرهنگی اصفهان در 
سال 1383 تصميم به حفاری به سرپرستی محسن جاوری با 
هدف مستندسازی باستان شناختی وضعيت تاريخی چهارباغ 
تاريخی چهارباغ  به شناسايی كف آجرفرش معبر  گرفت كه 
پاره ای  اين بررسي به دليل  منجر شد. شايان ذكر است كه 

مشکالت ناتمام مانده است )جاوری1383: 7(.

بررسی باستان شناختی تپه هژدر سمیرم 
تپه هژدر در 90 كيلومتری جنوب شهر سميرم و 9 كيلومتری 
شرق روستای پهلوشکن واقع است. در مركز بخش فوقانی آن 
چاهي عميق )38متري( و در عمق 10 متری چاه دهليزی 
ايجاد شده كه به فضايي با معماری دست كند ختم می شود، 
مجموعه شامل اتاق هايي است كه با تونل هايي به هم وصل 
مي شود و با توجه به آثار و سفال های يافت شده )خمره های 
آذوقه( می توان آن را پناهگاهی ساسانی دانست كه از نمونه های 
بارز آن شهر اويی در نوش آباد كاشان است. اين محوطه را در 

سال 1383 محسن جاوری بررسی باستان شناختی كرده است 
)جاوری1383: 3(. 

میدان عتیق 
ميدان عتيق اصفهان، ميداني سلجوقی كه در گذر زمان شکل 
و سياق خود را از دست داده و كاماًل بر اثر تحوالت شهری 
دگرگون شده و فقط تعدادی بنای تاريخی در گوشه و كنار 
يادآور آن است، مورد توجه مسئوالن  ايجادشده  خيابان های 
تاحدودی  آن  احياي  طرح  پوشش  در  تا  گرفت  قرار  شهری 
وضعيت نابه سامان مسجد جامع و بناها و بازارهای وابسته به 
آن را اصالح كنند. به اين قصد و با هدف شناسايی اليه ها و 
آثار باستانی صدراسالم و دورة ساسانی، محسن جاوری در سال 
1384 در محدودة اين ميدان ترانشه هايي حفر و اليه های به 
هم ريختة آوار كشف كرد كه مملو از قطعات سفال ساسانی، 
جاوری  و  )كريميان  بود  قاجار  و  صفوی  ايلخانی،  سلجوقی، 

.)131 :1385

تپه آشنا 
تپه آشنا از تپه های پيش از تاريخ شهرستان چادگان اصفهان در 
اسداهلل  را در سال 1384  تپه  اين  دارد.  قرار  زاينده رود  كنار 
پله ای حفر  اليه نگاری  ترانشة  آن  در  و  ميرزاآقاجانی حفاری 
و در اليه های تحتانی آن فرهنگ نوسنگی با سفال شناسايی 
و  مفرغ  آن شامل مس سنگی،  فرهنگی  دوره های  ساير  كرد. 
نشده است  اين حفاری منتشر  متأسفانه گزارش  است.  آهن 

)ميرزاآقاجانی1386(.

شاهدز 
شاهدز قلعه ای بر فراز كوه صفة اصفهان است كه قدمت آن 
به دورة ساسانی و سلجوقی برمی گردد )جعفری زند 1381: 
كاوش  سعيدی  فريبا   1384 سال  در  را  قلعه  اين   )105

كرد)سعيدی1386(.

كوپنده 
تپة باستانی كوپنده در جوار روستای كفران از توابع شهرستان 
اصفهان قرار دارد. فريبا سعيدي اين تپة تاريخی را با قدمت 

باستان شناسی استان اصفهان
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بر  را  خود  دكتری  پايان نامة  و  كرد  حفاري  سوم پ م  هزارة 
كتابخانة  در  كه  نگاشت  حفاری  اين  از  حاصل  نتايج  اساس 

دانشگاه تهران موجود است)سعيدی1387(.

شهرصبا 
در بهمن 1384 بررسی باستان شناختی محدودة ريگ سرای 
آثار  پراكندگی  حدود  تعيين  هدف  با  ورزنه،  شهر  شمال  در 
سطحی محوطه های باستانی در چشم انداز كويری امروزی آن 
و پی بردن به توالی فرهنگی اين چشم انداز بر اساس يافته ،  
به سرپرستی محمداسماعيل اسماعيلی انجام)اسماعيلی1386: 
5( و 79 محوطة باستانی شناسايی شد كه قدمت آنها از هزارة 

سوم پيش از ميالد تا دورة اسالمی است. 

بررسی باستان شناختی منطقة پاكوه نائین
نائين  شمال غرب  كيلومتری   30 در  نائين  پاكوة  محدودة 
علمدار  سال 1386  در  دارد.  قرار  هکتار  وسعت 30000  به 
بزرگ  محوطة  و  بررسي  را  منطقه  اين  عليان  حاجی محمد 
ساسانی شامل چهارطاقی، قلعه و صفه و چندين بنای دفاعی 
دورة اسالمی را شناسايي و معرفي )حاجی محمد عليان1387: 
كرد  آزمايشگاهی  بررسي  را  قلعه  و  و مالت چهارطاقی   )34

)جبل عاملی 1386(.

بررسی باستان شناختی شهرستان سمیرم 
شهرستان سميرم در جنوب استان اصفهان و هم جوار استان های 
واقع  فارس  و  بويراحمد  و  كهگليويه  بختياری،  و  چهارمحال 
است. اين شهرستان را در سال 1386 بابر نره ئی بررسی و40 
تپه و محوطة تاريخی در آن شناسايی و مستندنگاری كرد. 
آثار شناسايی شده شامل چند تپة هزارة چهارم پ م به نام های 
تل شاهی و مش كريم، چندين تپه و محوطة تاريخی به نام های 
تل ارمنی، تل نقاره، لجه ساسانی و نيز گوردخمة طاقچه بت 
)نره ئی1386: 5( و چندين كتيبة پهلوی ساسانی در منطقة 

چشمه ناز )نصراهلل زاده و جاوری1382: 71( است.

مسجد جامع گلپایگان 
در سال1386يك هيئت مشترک ايرانی- آلمانی به سرپرستی 

شبستان  شرقی  ضلع  آلمان  از  كرن  و  ايران  از  افروند  قدير 
كاوش  اين  گزارش  متأسفانه  كرد.  كاوش  را  مسجد  جنوبی 

منتشر نشده است. 

بررسی باستان شناختی شهرستان فریدون شهر
فريدون شهر، به مساحت 2133/5 كيلومترمربع، در منتهی اليه 
غرب استان اصفهان و در حدود 175 كيلومتری غرب شهر 
اصفهان واقع است. بررسی باستان شناختی اين شهرستان در 
بردن  پی  با هدف  زيدی،  محسن  سرپرستی  به  سال 1386 
به استقرارهای منطقه و مشخص كردن دوره های آن، صورت 
تپه های  شامل  باستانی  محوطة  بررسی 53  اين  گرفت. طی 
باستانی، غار، گورستان و بنا شناسايی و ثبت شد، از جمله تپه 
ميدانك1 و 2 متعلق به هزارة چهارم پ م و تپه بنوآجمال 1 و 
گورستان جم سياه متعلق به عصر آهن. اين آثار از هزارة ششم 

پ م تا كنون را شامل مي شود )زيدی1386: 4(.

بررسی باستان شناختی شهرستان فریدن
اين شهرستان در غرب استان اصفهان دو بخش مركزی و بويين 
مياندشت دارد و هم جوار با استان هاي لرستان، چهارمحال و 
مركزی  بخش   1386 بهار  در  است.  خوزستان  و  بختياري 
بررسی  عليان  حاجی محمد  علمدار  سرپرستی  به  شهرستان 
تاريخی  بناهای  و  محوطه ها  تپه ها،  شامل  تاريخی  اثر   66 و 
از هزارة  و دهق  تپه ننادگان  آنها  شناسايی شد كه مهم ترين 
چهارم پ م، تپه دامنه از هزارة اول پ م و تپه اسکندريه 1 و 
تپه داران از دورة ساسانی است. آثار به دست آمده به دوره های 
دارد)حاجی محمد  تعلق  اسالمی  و  تاريخی  پيش از تاريخ، 

عليان1386: 3(.

كاوش غارهای قلعه بزی
مجموعه غارهای قلعه بزی در حدود 25 كيلومتری جنوب – 
جنوب غربی اصفهان، شمال شرق مباركه و شمال حسن آباد 
واقع شده و شامل دو پناهگاه و يك غار است. اين غارها در 
ارتفاع 1750 تا 1810 متر باالتر از سطح دريا در دامنة جنوبی 
دانشگاه  از  هيئتی   1382 سال  در  دارد.  قرار  قلعه بزی  كوه 
اصفهان و سازمان ميراث فرهنگی اصفهان به سرپرستی مهدی 
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را كاوش و ساير غارها  قلعه بزی 1  يزدی و محسن جاوری 
را بررسي كردند. هيئت مشتركی از موزة ملی ايران، سازمان 
ميراث فرهنگی اصفهان و دانشگاه اصفهان به سرپرستی فريدن 
بيگلری در سال 1384 كاوش هايی در غار قلعه بزی 2 و پناهگاه 
كوچك قلعه بزی 3 انجام دادند كه در نتيجة آن مجموعه هايی 
بقايای  همراه  به  آنها  ساخت  ضايعات  و  سنگی  ابزارهای  از 
جانوری و ساير يافته ها از جمله زغال و نمونه های رسوب به 
 دست آمد. آزمايش هاي كربن 14 انجام شده روشن كرد كه 
آثار يافت شده به پارينه سنگی ميانی تعلق داشته و قدمتی در 

.)Biglari et al  2009( حدود 42000 سال دارد

بررسی باستان شناختی شهرستان اردستان
اردستان از شهرستان های حاشية كوير مركزی ايران، كه به 
دليل شرايط خاص آب و هوايی كمتر مورد توجه باستان  شناسان 
و  اصفهان  استان  اين شهرستان در شمال  است.  گرفته  قرار 
همجوار با شهرستان های كاشان و نطنز و كوير مركزی ايران 
قرار دارد و در سال 1388 بابر نره ئی آن را بررسی و 34 محوطه 
و تپة باستانی در آن شناسايی و مستندنگاری كرد، ازجمله 
تپه شهراب، عليرضا، تقی آباد، ليالز، جعفرآباد و ضرغاميه )نره ئی 
1388: 4(. شايان ذكر است كه زهرا كندری در سال 1380 
اردستان را بررسی كرده و در طرح جديد گزارش بررسی وي 

بازنگری شده است )كندری1381: 3(. 

بررسی باستان شناسی شهرستان تیران و كرون
شهرستان تيران و كرون در 40 كيلومتری غرب شهر اصفهان 
قرار دارد. اين شهرستان را در سال 1388 علمدار حاجی محمد 
عليان بررسی باستان شناسی و 24 اثر تاريخی آن را شناسايی 
و مستند نگاری كرد. مهم ترين محوطة شناسايی شده استقرار 
پيش از تاريخی جوزک است كه آثار آن به هزارة چهارم پ م 
مربوط مي شود. به طور كلی آثار شناسايی شده شامل محوطه اي 
پيش از تاريخی همزمان با فرهنگ سيلك III كاشان، دو محوطة 
هزارة دوم و اول، چندين تپه ساسانی و بناهای دوره اسالمی 
در  پراكنده  نگاركندهای  زيادي  تعداد  و  قلعه  شامل چندين 

سطح شهرستان است )حاجی محمد عليان1388: 4(.

وی گل 
محوطة باستانی وی گل، در شمال شهرستان آران و بيدگل 
محسن  سرپرستي  به   1385 پاييز  در  اصفهان،  استان  در 
با  دو شهر  بقايای  بررسی  اين  در  و  روشمند  بررسی  جاوری 
دو قلعة حکومتی مستقل و مجزا شناسايی شد. از آنجا  كه به 
جز اين قلعه ها ساير فضاهای شهری، آثار معماری و قطعات 
مواد فرهنگی زير ماسه های روان مدفون شده بود، بررسی های 
باستان شناختی به دشواری انجام، اما مشخص شد كه ماسه ها 
موجب حفاظت از آثار بوده و آنها در وضعيتی نسبتاً سالم حفظ 
شده اند. هيئت با اجازة پژوهشکدة باستان شناسي محدوده ای 
قريب به 100 هکتار از عرصه و حرايم اين شهرها را بررسی و 
با گاهنگاری داده های سطحی مشخص كرد كه اين دو شهر 
يعنی  ايران،  بر  سالجقه  حکمرانی  پايان  تا  ساسانی  دورة  از 
اواخر قرن ششم هجری، مسکون بوده  است )جاوری 1386: 
3( اين محوطه را در سال 1388 همين سرپرست گمانه زنی 
تعيين حريم و در سال 1389 حفاری باستان شناختی كرد كه 

اميد داريم نتايج آن را منتشر كند.
عالوه  بر فعاليت های باستان شناختی، چندين پايان نامة 
تاريخی  آثار  حوزة  در  نيز  دكتری  و  كارشناسی ارشد  مقاطع 
اصفهان به رشتة تحرير درآمده كه زوايايی از تاريخچة باستاني 
استقرار در اين منطقه را روشن مي كند)جاوری1374و1389، 

لقمان1387، صالحی كاخگی1387، حاجيلو1387(.
 

آسیب شناسي  و  پیشنهادها

آسیب شناسی
آنچه شرح داديم نشان مي دهد كه به باستان شناسی استان 
ساير  با  قياس  در  و  نشده  توجه  درخور  گونه اي  به  اصفهان 
مناطق ايران فعاليت های باستان شناختی در استان اندک بوده 

است. علل اين وضعيت به قرار زير است:
1. متعدد بودن بناهای ارزشمند دورة اسالمی در استان 
نا خود آگاه متوجه بررسی  موجب شده محققان و مسئوالن، 
اين بناها شوند. اين موضوع در جای خود بسيار ارزشمند است 
و همان گونه كه اشاره كرديم اولين فعاليت های جامع نيز در 
نظر  به  اما  شده،  انجام  پنجاه شمسی  دهه  در  اين خصوص 

باستان شناسی استان اصفهان
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می رسد اين مسئله باعث شده كه جنبة باستان شناختی استان 
مورد بی مهری قرار بگيرد. 

2. تعدد بناهای ارزشمند دورة اسالمی موجب شده كه 
همه فعاليت های ادارة ميراث فرهنگی و به تبع آن اعتبارات 

نيز در زمينة مرمت هزينه شود. 
3. تخصيص نيافتن اعتبار كافی در زمينة باستا ن شناسی 
سال های  در  كافی  باستان شناس  نيروی  نبود  آن  تبع  به  و 
گذشته باعث شده كه يك مركز باستان شناسی كارآمد شکل 
نگيرد، به همين دليل فعاليت های باستان شناسی هميشه در 

حاشيه قرار داشته است.  
با  استان  مسئوالن  اندک  آشنايی  ديگر  مشکل   .4
فعاليت های باستان شناسی است. كه به توجه كمتر و متعاقب 

آن تخصيص ندادن اعتبار در اين زمينه منجر شده است.

پیشنهادها
كه  اعتقادند  اين  بر  نگارندگان  برشمرديم،  آنچه  به  توجه  با 
زمينة  در  بهتری  نتايج  به  می توان  مدون  برنامه ريزی  با 
باستان شناسی دست يافت، لذا موارد زير راپيشنهاد می كنيم:

1. اطالع رسانی و افزايش سطح آگاهی مسئوالن درمورد 
باستان شناسی و مسائل مربوط با برگزاری جلسات متعدد و 

نشر مطالب مرتبط امکان پذير است. 
و  استان  باستانی  آثار  خصوص  در  مطالبی  انتشار   .2
برگزاری همايش های باستان شناسی در سطح ملی به منظور 
مسائل  درمورد  محققان  و  باستان شناسان  نگرش  تغيير 

باستان شناسی استان.
اهداف  تعيين  با  باستان شناختی  جامع  برنامه ريزی   .3

بلند مدت و كوتاه مدت و رايزنی با مسئوالن برای تحقق آن.
4. دعوت از باستان شناسان مجرب برای اجرای برنامه های 

باستان شناختی در استان.

نقشة 1. موقعيت استان اصفهان و پراكندگی مناطق بررسی شده
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چکیده
فعاليت های  می گذرد.  خوزستان  در  باستان شناسی  بررسی های  آغاز  از  سال  يکصدوسی  از  بيش 
باستان شناسی را غربی ها در اين منطقه شروع كردند و درواقع می توان گفت تاريخ باستان شناسی ايران 
با خوزستان آغاز می شود و ممکن است دليل آن پيوستگی به دشت بين النهرين باشد كه در آن منطقه 
كاوش های باستان شناسی سال ها زودتر آغاز شده بود. اين كاوش ها ابتدا چندان رنگ و بوی علمی نداشت 
و بيشتر پی كنی به قصد دست يابی به آثار باستانی مشرق زمين به سفارش موزه های بزرگ اروپا بود و 
عمدتاً زير نظر افرادی با تخصص هايی غير از باستان شناسی هم چون مهندسان معدن، زمين شناسان، 
مهندسان معمار، افراد سياسی و مانند آن انجام شد. اين كاوش ها در آغاز در انحصار فرانسوی ها بود، اما 
به مرور و با گسترش علم باستان شناسی، ساير كشورها نيز وارد عرصة باستان شناسی ايران شدند. در اين 
بين باستان شناسان ايرانی نيز از حدود دهة چهل خورشيدی نقش خود را يافتند و رفته رفته فعاليت های 
خود را گسترش دادند و با رويداد انقالب اسالمی و خروج باستان شناسان ساير كشورها به  طور كامل اين 
بررسی ها را در اختيار گرفتند. با توجه به اينکه تاريخچة كاملی از اين فعاليت ها در اين استان موجود نبود 
و كمبود آن احساس می شد نگارندگان بر آن شدند تا تحقيق كاملی در اين زمينه انجام دهند و عالوه بر 

نگارش تاريخچه، به فعاليت های برجسته در اين زمينه و نتايج حاصل از آن ها بپردازند. 
برای دستيابی به اين مهم، سعی كرديم همة منابع در دسترس را در مورد فعاليت های باستان شناسی 
بررسی كنيم. در متن مقاله به چگونگی آغاز بررسی ها، روند تغيير آن ها و اهم فعاليت های صورت گرفته 
فعاليت های  پايان جدولی آمده كه دربردارندة جزئيات  آنها پرداخته شده و در  نتايج  در خوزستان و 

باستان شناختی در خوزستان است.
كلید واژگان: خوزستان، باستان شناسی، تاريخچة بررسی ها.

اهدي مهران پور، یوسف ديناروند
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موقعیت جغرافیایی
خوزستان در جنوب غربی ايران و شمال غربی خليج فارس 
واقع است و وسعتی بالغ بر 64654 كيلومتر مربع دارد. اين 
دشت را رشته كوه های زاگرس در شمال و شرق، خليج فارس 
)عليزاده  احاطه كرده است  و مرز عراق در غرب  در جنوب 
دشت  امتداد  خوزستان  دشت   .)1 )تصوير   )39  :1382
آبرفتی بين النهرين است و حوضة آبريزی به مساحت حدود 
 Kirkby 1977:( 100000 كيلومتر مربع را تشکيل می دهد
251(.خوزستان از غرب به زمين های مردابی دجله و اروند، از 

شمال غرب به رشته كوه جبل حمرين و از شمال به كوه های 
زاگرس محدود می شود )زاگارل 1387: 23(.

است،  رسی  و  ماسه ای  بيشتر  خوزستان  شمال  خاک 
جنس  از  رودخانه ای  رسوبات  خوزستان  نواحی  ديگر  ولی 
رس و لوم دارد )Johnson 1973: 19(، اما دشت خوزستان 
اساساً متشکل از آبرفت های پنج رودخانة اصلی است: كرخه، 
دز، كارون، مارون و زهره. اين دشت از نظر زيست محيطی 
شيرين(،  آب  )با  مرداب  استپ،  دارد:  گوناكونی  كنام های 

 Hole et al.( كناره های رودخانه ای و پهنه های تپه ماهوری
.)1969: 10

خوزستان در متون تاریخی
اولين كسانی كه در آثارشان به خوزستان، شهرهای آن و حتی 
آثار باستانی آن اشاره و خواسته يا ناخواسته به باستان شناسی 
قرون  جغرافيا نويسان  و  تاريخ نويسان  كرده اند،  كمك  امروز 
اولية هجری اند. آثار و متونی كه از آنها به دست ما رسيده 

منبع خوبی برای تحقيقات باستان شناسی است.
از خوزستان و شهرهای آن در اكثر منابع تاريخی ياد 
البته گاهی به نقاط و شهرهايی نيز اشاره شده  شده است، 
اثری  و  رفته  بين  از  امروزه  يا  و  كرده  تغيير  آنها  نام  يا  كه 
راهگشای  تاريخی  متون  شك  بی  و  نمی شود  ديده  آنها  از 
آن  در  كه  اثری  كهن ترين  و  مهم ترين  هستند.  آنها  يافتن 
الی المغرب  اشاره شده حدود العالم من المشرق  به خوزستان 
)ستوده 1340: 137( مربوط به سال 372 هجری است كه 

متأسفانه مؤلف آن گمنام باقی  مانده است.
مقدسی در اواخر قرن نهم ميالدی از شوش بازديد و 
آن را چنين توصيف می كند: »شهر قديمی هرچند به صورت 
خرابه بوده، ولی اعتبار خود را هنوز حفظ كرده و مردم در 
حول و حوش آن زندگی می كنند« )كروران 1376: 247(. 

است كه در  منابعي  ديگر  از  العباد  اخبار  و  البالد  آثار 
آن به برخی آثار تاريخی خوزستان اشاره شده و در معرفی 
تعداد  باستانی آن،  )بهبهان( توضيحاتی در مورد پل  ارجان 
 ،)20  :1366 )قزوينی  است  آمده  پل  طول  و  طاق هايش 
همچنين به شهرهايی چون اهواز، فالحيه )شادگان(، عبادان 
اشاره شده است. اصطخری جغرافی نويس  و هويزه  )آبادان( 
به  خوزستان،  حدود  ذكر  ضمن  هجری،  چهارم  قرن  بزرگ 
مقبرة  و  شوش  در  نبی  دانيال  مقبرة  همچون  آثار  بعضی 
)اصطخری  می كند  اشاره  جندی شاپور  در  ليث  يعقوب 
سد  ساخته شدن  به  اشاره  با  نيز  خلدون  ابن   .)89  :1368
شادروان شوشتر به دست روميان، ساختن آن را شرط آزادی 
والريانوس می داند. او همچنين جندی شاپور را در خوزستان 
1383ج1:  )ابن خلدون  است  دانسته  ساسانی  شاهان  مکان 
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خوزستان و سیاحان اروپایی
آشنايی اروپاييان با ايران از قرن 12 ميالدی با سفر بنيامين 
توداليی، خاخام يهودی آغاز شد كه از اولين اروپاييانی است 
جا  به  زمين  مشرق  در  خود  سفرهای  دربارة  نوشته ای  كه 
ـ   1173 سال های  بين   .)4  :1373 )هرمان  است  گذاشته 
1163م )552 ـ 543خ( برای بررسی وضع كليميان ده سال 
زيارت  به هنگام  بود كه  اولين كسی  و  برد  به سر  ايران  در 
مقبرة دانيال نبی در شوش، از تپه های باستانی شوش ديدن 
داد  تشخيص  تورات  در  مذكور  همان شوشان  را  آن  و  كرد 
)شهميرزادی 1382: 26(. شرح بازديد وی از شوش منبع و 
مأخذی است كه به كرات در مورد شوش اوخر دورة عباسی 
از آن اقتباس و نقل قول شده است )ويت كمب 1376: 239(.

كرد  اشاره  ايران  باستانی  آثار  به  كه  كسی  اولين  اما 
به  اوايل قرن 14م  بود كه در  اودوريکوس،  ايتاليايی،  راهب 
ايران سفر و از بقايای پايتخت هخامنشيان در تخت جمشيد 
ديدن كرد )هرمان 1373: 5(. مسافرانی مانند كينر )1810-

نيز   )1836( راولينسون  و   )1818-1820( كرپرتر   ،)1808
از ويرانه های شوش ديدن كرده اند )واندنبرگ 1379: 72(. 

آغاز بررسی های باستان شناختی در خوزستان
باستان شناختی در خوزستان  بررسی و شناسايی های  اولين 
از  انگليسی شروع می شود، كه  اوستين هنری اليارد  با كار 
محمدتقی خان  پشتيبانی  با  سال  دو  مدت  به   1840 سال 
بختياری چهارلنگ، با لباس بختياری سراسر نواحی بختياری 
در  را  ايالمی  ناشناختة  نگاركند  چندين  او  درنورديد.  را 
را در  اژدر  نگاركند خونگ  نيز  و  اشکفت سلمان و كول فرح 
در  را  شيمبار)شيرين بهار(  نگاركندهای  و   )1 )تصوير  ايذه 
مسجدسليمان كشف كرد و برای نخستين بار به چاپ رساند 
)Layard 1842: 102-9(. همچنين برای اولين بار در اوايل 

در  تحقيقاتی  با  اليارد  و سپس  كينر  ملکم  جان  قرن 19م 
زمينة مکان يابی شهر باستانی شوش، روستای كوچك شوش 
باستانی  همان شهر شوش  را  ايران  غربی  در جنوب  دانيال 
kinner 1813: 57-62, Layard 1842: 102-( معرفی كردند

 .)9

بختياری،  سرزمين  در  اليارد  گشت و گذار  با  همزمان 

در سال 1841م، بارون دوبود دبير اول سفارت روسية تزاری 
از  بود،  آمده  بختياری  به  اليارد  او  كمك  با  كه  تهران  در 
نزديك  در   )2 )تصوير  سروک  تنگ  چهارگانة  نگاركندهای 
بهبهان بازديد كرد و با طرح هايی آنها و نگاركندی ديگر به 
نام سراب بهرام را در كتابش، سفرنامة لرستان وخوزستان، 
معرفی كرد )مهركيان 1376: 56(. همو نيز در ادامة سفرش 
ضمن توصيف زيارت مقبرة دانيال و تهية تصويری از مقبره 
و اطراف آن به تپه های باستانی شوش اشاره می كند )دوبد 

 .)246 :1371
متأسفانه تا به امروز اكثر نقش برجسته های خوزستان 
را باستان شناسان و سياحان خارجی كشف و معرفی كرده اند 
و اين نشان دهندة كوتاهی ايرانيان در اين زمينه است )صراف 

.)66 :1387
به  كه  بودند  نيز  ايرانيانی  خارجيان،  با  همراه  البته 
توجه  خوزستان  نقوش برجستة  به خصوص  و  باستانی  آثار 
است كه  ميرزاحسن حسينی فسايی  آنان  از  يکی  می كردند. 
به  كه  )1311ـ1300خ(  ناصری  فارسنامة  خود،  كتاب  در 
دستور ناصرالدين شاه نوشته طرح هايی از نگاركندهای تنگ 
حسينی  نصير  ميرزامحمد  همچنين  است.  آورده  سروک 
)فرصت الدوله( 50 طرح از محل های باستانی پيش و پس از 
اسالم در فارس، خوزستان و كرمانشاه در كتابش، آثارالعجم 
)مهركيان 1376:  است  ارزش  با  بسيار  كه  رسانده  به چاپ 

.)58
جعفر  چون  افرادی  همت  به  و  اخير  سال های  در 
مهركيان، تالش هايی به قصد شناسايی و معرفی اين آثار در 
خوزستان صورت گرفته كه مسلماً هنوز هم تعدادی از آنها 

.)Mehrkian 2001( ناشناخته مانده است

شوش، اولین كاوش باستان شناختی خوزستان
بين سال های 1840ـ1852 )1219ـ1231( هيئتی انگليسی 
برای تعيين حدود مرز ايران و عثمانی به ايران آمد. يکی از 
اعضای اين گروه زمين شناس و دانشمند علوم طبيعی به نام 

ويليام كنت لفتوس بود )شهميرزادی 1382: 33(.
وی اولين كسی بود كه با درک اهميت تپه های باستانی 
شوش نام خود را در مقام اولين كاوشگر شوش ثبت كرد. او به 
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منظور كشف آثار باستانی در فاصلة سال های 1852ـ1849 
در خوزستان فعاليت )لفتوس 1385: 7( و كار خود را بر تپة 
آپادانا متمركز كرد. تعدادی از ته ستون ها و آجرهای لعاب دار 

كاخ آپادانا را از زير خاک بيرون آورد )لفتوس 1385: 96(
جای  فرانسوی ها  لفتوس،  رفتن  از  پس  سال  چند 
و  ديوالفوا  مارسل  گرفتند.  خوزستان  در  را  انگليسی ها 
همسرش پس از يك دوره گشت وگذار در ايران و بازديد اوليه 
)ديوالفوا  بردند  پی  آن  باستانی  تپه های  غنای  به  شوش  از 
آغاز  را  شوش  در  حفاری   1883 سال  در  و   )689  :1371
كردند )هرمان 1373: 16( آنها نيز عمدة فعاليت خود را در 
تپة آپادانا انجام دادند ولی با توجه به اينکه فرصت بيشتری 
و  دادند  انجام  محوطه  تمام  بر  گسترده ای  بررسی  داشتند 
هم  هنوز  كه  كنند  تهيه  محوطه  تمام  از  نقشه ای  توانستند 

معتبر و مورد استفاده است.
پس از ديوالفوا، فرانسوی ها تصميم گرفتند كاوش های 
گسترش  ايران  سراسر  در  بلکه  شوش  در  تنها  نه  را  خود 
كاوش های  سرپرست  مقام  در  را  دمرگان  ژاک  آنها  دهند. 

عقد  با  اقدام  اولين  در  او  و  كردند  اعزام  شوش  به  باستانی 
قراردادی كاوش های شوش و در عهدنامة دوم كاوش در تمام 
محوطه های باستانی ايران را به انحصار دولت فرانسه درآورد. 
همچنين با استفاده از يکی از بندهای قرارداد توانست قلعه ای 
بی شمار  كارگرهای  استخدام  با  او  كند.  بنا  آپادانا  تپة  روی 
آكروپل  تپة  به خصوص  شوش  محوطة  تمام  به  را  كاوش 
تعميم )تصوير3 و 4( و عالوه بر آن بررسی هايی در مازندران 
)واندنبرگ  داد  انجام  گرگان  خرگوش تپة  در  كاوش هايی  و 

 .)8 :1379
ايران  در  دمرگان  جانشين  دومکنم  رولند   ،1928 از 
در  فقط  و  می كرد  كار  دمرگان  شيوة  همان  به  نيز  او  شد. 
پی دستيابی به اشياء تاريخی برای نمايش در موزة لوور بود.

مدرسة  آموزش ديدة  كه  گيرشمن   1946 سال  در 
فرانسوی  گروه  سرپرستی  برای  بود  لوور  باستان شناسی 
انتخاب و در واقع با انتخاب يك باستان شناس گامی اساسی 
شد.  برداشته  ايران  در  فرانسه  پژوهش های  علمی شدن  در 
مهم ترين فعاليت گيرشمن در شوش كاوش در ترانشه ای بود 
را  دوره  توانست 15  وی  است.  گرفته  نام  پانزدهم  كه شهر 
بر كاوش های  ترانشه مشخص كند. گيرشمن عالوه  اين  در 
شوش كه تا سال 1967 عهده دار آن بود، فعاليت های فراوانی 
در ديگر نقاط خوزستان نيز انجام داد كه به ذكر مختصر آنها 
و نتايج عمده ای كه از فعاليت های او به دست آمد خواهيم 

پرداخت.
گيرشمن در سال 1949 غار پبده را در شمال شرقی 
شوشتر كاوش كرد و عالوه بر سفال، تعدادی ابزار سنگی و 
استخوانی به دست آورد و آنها را مربوط به دورة نوسنگی و 
همزمان با دورة اول سيلك تشخيص داد )واندنبرگ 1379: 
و  ندارد  چنداني  كاربرد  امروزه  وی  نظريات  چند  هر   ،)66
نيازمند به بازنگری مجدد است. گيرشمن در سال 1950 در 

ايوان كرخه نيز كاوش كرد )واندنبرگ 1379: 67(.
 

چغازنبیل
از بزرگ ترين و مهم ترين اكتشافات گروه های فرانسوی بيرون   تصویر 2. ژاک دمرگان و پرشايل، دوتن از اولين حفاران شوش در كنار 

استل نارام سين كشف شده در شوش
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كشيدن زيگورات چغازنبيل از زير خاک بود. اين بنا را براون 
هنگام  انگليس  و  ايران  نفت  شركت  نيوزيلندی  كارشناس 
پرواز بر فراز منطقه كشف كرد و گروه فرانسوی مستقر در 
بين  بار دومکنم  اولين  از وجود آن مطلع ساخت.  را  شوش 
سال های 1936 تا 1939 گمانه هايی در چغازنبيل حفر كرد. 
با  از سال 1952  اين محوطه  اما كاوش های جدی و وسيع 
كار گيرشمن آغاز شد )گيرشمن 1373(، اين زيگورات تا به 
امروز تنها زيگورات به دست آمده در ايران است )تصوير 5(.

فعاليت های گيرشمن در خوزستان كاوش در  از ديگر 
حاشية  در  مسجدسليمان  صفة  به  معروف  سرمسجد،  بنای 
يك  سال 1948  در  ابتدا  گيرشمن  است.  شهر  اين  شمالی 
فصل در ضلع جنوبی اين بنا و پس از 18 سال وقفه مجدداً 
خود او بين سال های 1972-1967 شش فصل ديگر در اين 
محل كاوش كرد  )رضايی نيا 1381: 28(. گيرشمن همچنين 
در محلی ديگر در 16 كيلومتری شمال  شرقی مسجد سليمان، 
به نام برده نشانده، بين سال های 1966-1964 بررسی نمود 
)عبدی 1373: 100(. بعضی از ستون های سنگی كه نقوش 

مربوط  می رسد  نظر  به  و  شده  حجاری  آنها  روی  بر  انسان 
به دورة اليمايی است و در برد نشانده به دست آمده  در باغ 
موزة شوش به نمايش درآمده  است. همچنين او در تپه های 
حلوی ماش كاوش هايی انجام داد كه متأسفانه از نتايج آنها 

مطلبی در دست نيست.
پرو رسيد كه آخرين سرپرست  ژان  به  نوبت  سرانجام 
فاصلة  در  و  گيرشمن  از  پس  البته  است.  فرانسوی  هيئت 
سال های 68-1967 پراستو چند ماهی سرپرستی كاوش های 
شوش را عهده دار بود، ولی به دليل اينکه مركز باستان شناسی 
ايران و تشکيالت باستان شناسی فرانسه به دنبال فعاليت های 
در  فراوانش  سابقة  دليل  به  را  پرو  ژان  بودند،  علمی تر 
خاورميانه به سرپرستی هيئت باستان شناسی شوش منسوب 

كردند )گفتگوی شخصی با مير عابدين كابلی(. 
باستان شناسی  او  آمدن  با  و  باز داشت  پرو ذهنی  ژان 
خوزستان وارد مرحلة جديدی شد. او با شناخت قابليت های 
همکاران خود به بهترين شکل ممکن از آنها در بررسی های 
ژنويو  از سال 1968  بود كه  اين چنين  بهره جست.  شوش 

تصویر 3. تصويری از حفاری  فرانسوی ها در اوايل قرن بيستم در تپة آكروپل شوش

باستان شناسی خوزستان
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دولفوس كار در تپه های جعفرآباد، جوی و بندبال را آغاز كرد 
و چندين فصل ادامه داد. او با كاوش و اليه نگاری دقيق در 
استقراردر قسمت  برد كه جعفرآباد كهن ترين  جعفرآباد پی 
غرب دشت است )Dollfus 1985: 11-21(. از همان سال آلن 
لوبرن در آكروپل به بررسی و اليه نگاری پرداخت و يکی از 
دقيق ترين اليه بندی ها و اليه نگاری ها را در ايران را به انجام 
رساند و 27 اليه را در آكروپل شناسايی كرد. پرو و دنی كانال 
 Le Brun 1985:( نيز مصطبة بلند آكروپل را بررسی كردند

.)25-31

درعين حال ژان پرو و دانيل الديره بار ديگر كار در كاخ 
آپادانا را آغاز كردند و در سال 1970 كتيبه های بنياد كاخ و 

در سال 1972 مجسمة مصری داريوش بزرگ به دست آمد 
)عبدی 1373: 102(. 

با همکاری كردوانی  بوشارال  از سال 1970 البروس و 
اليه های  در  كار  و  كروران  مونيك  و  شائور  كاخ  در  حفاری 
هس  آلبرت  آغازكردند.  را  شوش  صنعتگران  شهر  اسالمی 
به اطالعات  ژئوفيزيك  بررسی های  با  نيز  نيزدر سال 1970 
كاخ  فونداسيون  و  شوش  باستانی  آثار  زمينة  در  مهمی 

هخامنشی آپادانا دست يافت )عبدی 1373(.
استفاده  پرو  ژان  سرپرستی  ويژگی های  مهم ترين  از 
ميان  اين  در  بودكه  غيرفرانسوی  باستان شناسان  از 
باستان شناسان امريکايی همچون اليزابت كارتر و هنری رايت 

تصویر 4. عکس هوايی از معبد چغازنبيل و حصارهای اطراف آن
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سهم عمده ای داشتند، برای مثال هنری رايت مدتی مستقاًل 
 .)Wright 1978( در آكروپل گمانه زنی كرد

ورود  افتاد  پرو  ژان  دوران  در  كه  ديگری  اتفاق 
نمايندة  مقام  در  نه  بررسی ها  اين  به  ايرانی  باستان شناسان 
مثال  برای  بود.  گروه  مقام همکار  در  بلکه  در هيئت،  ايران 
ميرعابدين كابلی در سال 1354 بنای هديش را حفاری كرد 
و تعداد ديگری از باستان شناسان ايرانی همچون شهيدزاده، 
رحمتيان، كردوانی، آذرنوش، رهبر، خطيب شهيدی و روحانی 
 :1373 )عبدی  كردند  همکاری  خارجی  باستان شناسان  با 

 .)102
هيئت  ساالنة  نشرية  راه اندازی  پرو،  ديگر  اقدامات  از 
باستان شناسی فرانسه در ايران دافی )DAFI( در سال 1971 
 :1373 )عبدی  است  شده  منتشر  آن  شمارة   15 كه  بود 
102(. همزمان با وقوع انقالب اسالمی نيز همة فعاليت های 
باستان شناسی فرانسه در خوزستان و تمام ايران تعطيل شد.

بازگرديم و  به عقب  اينجا الزم می دانيم چند دهه  در 
نيز  فرانسه  ساير كشورها جز  باستان شناسی  فعاليت های  به 
بپردازيم. پس از لغو قرارداد انحصاری فرانسه در ايران، اين 
امکان برای باستان شناسان ساير كشورها نيز به وجود آمد كه 

سهمی در باستان شناسی ايران داشته باشند. 
سر اورل اشتاين از افرادی بود كه ضمن سفر به ايران 
فعاليت های باستان شناسی فراوانی انجام داد. او ضمن بازديد 
از خوزستان در سال 1935 در شرق بهبهان موفق به كشف 
بناهای ساسانی از جمله: آتشگاه چهارده نزديك گچساران، 
يك چهارطاقی نزديك دهکدة خيرآباد و پل روی رودخانه و 
در تنگ سروک، در محلی به نام كيکاووس، يك چهارطاقی 
تل  در  گمانه زنی  با  همچنين   .)60  :1379 )واندنبرگ  شد 
حسنك و تل گوريپاه در حوالی بهبهان، يك نمونه از سفال 

باكون را در خوزستان شناسايی كرد )واندنبرگ 1379(. 
او تصوير نقوش برجستة تنگ سروک را، كه بارون دوبود 
شناسايی كرده بود، برای اولين بار در كتاب خود جاده های 

قديم ايران غربی منتشر كرد )واندنبرگ 1379(.
اشتاين پس از كشف اشيائی از معبد شمی در ايذه، در 
پيکرک  و  تعدادی مجسمه  آنجا كاوش كرد و ضمن كشف 

ديگر پی ريزی های معبد مستطيل شکلی را به دست آورد كه 
آتش گرفته و غارت شده بود و در ميان آن قربانگاهی با آجر 

ساخته بودند )واندنبرگ 1379: 65(. 

ورود باستان شناسان امریکایی به خوزستان 
هم زمان با فعاليت فرانسوی ها در خوزستان، امريکايی ها نيز 
از اواخر دهة چهل م وارد باستان شناسی خوزستان شدند. در 
ادامه شرحی از فعاليت های عمدة آنها را در مناطق گوناگون 

خوزستان آورده ايم:

رامهرمز
كوه های  و  كارون  ميان  در سال 1948 مك كان جلگه های 
بختياری را بررسی كرد و به اين نتيجه رسيد كه از اهواز تا 
خليج فارس آثار پيش از دورة اشکانی وجود ندارد )واندنبرگ 
گسر  تل  در  گمانه هايی  همچنين  مك كان   .)68  :1379
آغاز  گل نبشته های  جمله  از  مهمی،  آثار  و  زد  رامهرمز  در 
عيالمی، به دست آورد )واندنبرگ 1379: 68(. تل گسر در 
از بزرگ ترين و مهم ترين محوطه های شرق  رامهرمز،  دشت 
رسوبی  دشت های  و  زاگرس  كوه های  بين  است،  خوزستان 
درونی  مهم فالت  و  تاريخی  روی مسيرهای  بر  كارون،  رود 
 .)Hansman 1972: 103( ايران و جنوب غرب ايران قرار دارد
برای  اين مکان  تپه تشکيل شده است. در  از پنج  تل گسر 
 )1327-28(  1948 سال  در  مك كان  دونالد  بار  نخستين 
دست به كاوش زد، ولی گزارش نتايج كارش را جوزف كالدول 
در سال Caldwell 1968( 1968( و همچنين توصيف بقايای 
آغاز عيالمی اين تپه را دونالد ويتکمب در سال 1971 منتشر 
كرد )ولی پور1381: 27(. تل گسر نوعی پيوستگی سکونت را 
از اوروک تا اليه های آغاز عيالمی نشان می دهد. هرچند هنوز 
مشخص نشده كه اين مکان قسمتی از يك نظام استقراری 
مکان  هيچ  منطقه  بررسی  در  زيرا  نه،  يا  بوده  منطقه ای 
ديگری با سفال های چندرنگ اوروک جديد يا جمدت نصر/ 
آغاز عيالمی شناسايی نشده است )Alden 1982(. در اواسط 
يکي  بُرمي  تل  از  بخش هايی  تسطيح  دنبال  به  سال 1960 
علي اكبر  رامهرمز،  دشت  عيالمی  محوطه هاي  مهم ترين  از 
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سرفراز از مؤسسه باستان شناسي يك ترانشة آزمايشي در اين 
محوطه ايجاد كرد )سرفراز 1960(. 

هنري رايت و اليزابت كارتر در سال 1969 غربي ترين 
بخش دشت رامهرمز، در غرب رود اعال، را بررسي و پس از 
34 سال گزارشی كوتاه از بررسی دشت رامهرمز در جشن نامة 
 .)Wright & Carter 2003( كردند  منتشر  سامنر  ويليام 
از  روشن تر  درک  آوردن  دست  به  بررسی  اين  اولية  هدِف 
استقرارهای مناطق پيرامون دشت شوشان بود و در اين ميان 
به استقرارهای هزارة چهارم و سوم پ م يعنی نخستين دوران 
شکل گيری حکومت های اوليه و توسعة نهادهای اقتصادی و 
سياسی توجه ويژه داشتند. محدودة بررسی رايت و كارتر به 
به دليل طغيان  اعال محدود می شد و  بخش غربی رودخانة 
كنند.  بررسی  دشت  شرقی  بخش  در  نتوانستند  رودخانه 
گوشه های شمال غربی دشت و شمال و غرب تل ِگِسر نيز 

جزو منطقة بررسی آنها نبود.

دهلران
از  خارج  سياسی  لحاظ  از  امروزه  چند  هر  دهلران،  دشت 
استان خوزستان واقع شده، در ادوار باستان از نظر فرهنگی با 
خوزستان پيوند داشته و به همين دليل الزم می دانيم در اين 

نوشتار به بررسی های اين منطقه نيز بپردازيم.
دشت دهلران با حدود 940 كيلومتر وسعت و ارتفاعی 
بين 100 تا 500 متر از سطح دريا، شمال غربی ترين قسمت 
تقسيمات  نظر  از  امروزه  كه  می دهد  تشکيل  را  خوزستان 
سياسی جزو استان ايالم است. اين دشت كوچك رسوبی از 
جنوب به بلندی های جبل حمرين و به مرز عراق و از شمال 
 Kirkby 1977,( متصل است )به ارتفاعات زاگرس )سياه كوه

 .)Kirkby & Kirkby 1969, Redding 1981

دو رودخانه دائمی ميمه و دويرج در نيمة غربی و شرقی 
دشت كه از ارتفاعات شمالی سياه كوه و ديناركوه سرچشمه 
می  گيرند با جاری شدن به سمت جنوب تمام دشت را در بر 

 .)Redding 1981: 63-70( می گيرند
اين سرزمين هوايی گرم با تابستان های خشك دارد كه 
دما در طول روز گاه بر50 درجة سانتی گراد افزون می شود، 
زمستان ها ماليم و تا حدودی با بارش باران همراه است. اين 

منطقه از خاستگاه های مهم توليد خوراک و استقرار دائم و 
.)Hole et al. 1962( زندگی مبتنی بر روستانشينی است

پیشینة بررسی های باستان شناختی در دشت 
دهلران

نخستين بررسی علمی باستان شناختی در دشت دهلران به 
سال 1903 باز می گردد. در آن زمان كه هيئت كاوش های 
باستان شناسی فرانسوی در تپة شوش به سرپرستی دمرگان 
در حال حفاری بود، دو نفر از اعضای هيئت وی به نام های 
گوتيه و المپر از برخی تپه های اين دشت بازديد و در برخی 
از آنها اقدام به حفر گمانه های آزمايشی كردند. گزارش اين 

گمانه زنی ها منتشر شده است )ملك شهميرزادی 1382(. 
طرح  مدير  بريدوود  رابرت   ،1960 سال  در  سپس 
داوسون  ريچارد  همراه  به  شيکاگو  دانشگاه  پيش ازتاريخ 
خاص  شرايط  به  توجه  با  و  كرد  بازديد  دهلران  دشت  از 
مورد  در  بررسی  برای  را  محمدجعفر  تپة  زيست محيطی، 
 Braidwood( توليد غذا و آغاز استقرار، مناسب تشخيص داد

.)1961: 3-7

از  تن  دو  فالنری  و كنت  هول  فرانك  در سال 1961 
شاگردان مکتب بريدوود از دانشگاه رايس به محل آمدند و 
عالوه بر بررسی باستان شناختی مختصر، در برخی از تپه های 
مهم اين دشت مانند تپه علی كش و تپه سبز اقدام به كاوش 
كردند )Hole et al. 1962( . در اين پروژه برای اولين بار برای 
يافتن ابزار و استخوان حيوانات و همچنين دانه های گياهی از 
روش شناورسازی استفاده شد كه نتايج جالب توجهی در پی 
داشت. مجدداً اين فعاليت ها در سال 1969 با حفاری فرانك 
اين  برآن، طی  ادامه پيدا كرد. عالوه  هول در تپه چغاسفيد 
باستان شناختی دشت دهلران  بررسی  به  نيلی  برنامه جيمز 
پرداخت )Hole et al. 1969(. در سال 1969 بار ديگر دشت 
و  بررسی علمی  رايت  نيلی و هنری  نظر جيمز  زير  دهلران 

.)Wright 1969( سيستماتيك شد
كاوش در محوطة فرخ آباد را در سال 1968 هنری رايت 
آغاز و مشخص كرد كه استقرار در اين محوطه از هزارة پنجم 
با وقفه ای در هزارة سوم تا هزارة اول پ م  پ م آغاز شده و 
موسيان  تپة   .)Wright 1969: 172( است  كرده  پيدا  ادامه 
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نيز كه قباًل در اوايل قرن 20 فرانسوی ها آن را كاوش كرده 
بودند، مجدداً در سال 1963 زير نظر فرانك هول كاوش شد 

.)Hole et al 1969: 65-72(

فصلی  استقرارهای  مهم ترين  و  كهن ترين  از  يکی  اما 
دشت شوشان را فرانك هول در تپه توله ای)تواليي( حفاری 
كيلومتری   15 در  پيش از تاريخی  تپه ای ست  توله ای  كرد. 
فرانك   1973 سال  در  كه  انديمشك  شهرستان  جنوب 
هول آن را حفاری كرد و قدمت آن به 5900 - 6200 پ م 

.)Hole 1974: 219( پيش از تاريخ می رسد

ایذه
دشت ايذه كه قباًل اليارد از آن بازديد كرده بود، در سال 1967 
زير نظر هنری رايت و گروهش كه اكثراً ايرانی بودند بررسی 
 Wright( كامل شد. حاصل كار شناسايی 180 محوطه بود
بود  آموزشی  برنامه ای  بررسی  اين  واقع  در   ،)1967: 5-33

به  باستان شناختی  پژوهش های  ايرانی  مركز  با همکاری  كه 
سرپرستی هنری رايت برگزار شد )هول 1381: 129(.

رايت و  نيز در فورية سال 1975 هنری  را  دشت گل 
 Wright &( يحيی كوثری به مدت چهار روز بررسی كردند
زير  بعد  فورية سال  نيز در  ايوه  Kossary 1979: 1(. دشت 

 Wright & yaghmai 1979:( نظر رايت و يغمايی بررسی شد
19(. آن-ها موفق شدند محوطه هايی از دوران پارينه سنگی 

در خوزستان شناسايی  اولين بار  برای  را  فراپارينه سنگی  و 
كنند.

در  امريکايی ها  باستان شناسی  پروژه های  مهم ترين  از 
شوشان،  دشت  شرق  در  كه  بود  كاوشی  برنامة  خوزستان، 
سرپرستی  شد.  اجرا  تپه چغاميش  در  و  دزفول  جنوب  در 
كاوش های چغاميش را، كه جمعاً يازده فصل به طول انجاميد، 
 Delougaz( هلن كنتور و پينهاوس دلوگاز برعهده  داشتتند
به  دستيابی  پروژه  اين  مهم  نتايج  از   .)and kantor 1996

شوشان  از  شوشان،  دشت  پيش ازتاريخ  ادوار  تمام  اليه های 
عتيق تا دورة آغاز نگارش بود كه قباًل به شکل پراكنده در 
مهم  نکات  از  همچنين  بود.  شده  شناسايی  محوطه ها  ساير 
همچون  ايرانی  باستان شناسان  چشم گير  حضور  پروژه  اين 
ملك شهميرزادی  و صادق  مجيدزاده  يوسف  عليزاده،  عباس 

بود و سرانجام پس از گذشت سال ها از كاوش های چغاميش، 
Ali-( دززارش آن را در دو جلد عباس عليزاده به چاپ رسان

.)zadeh 1996, 1997

بود  مهمی  بسيار  كاوش های  از  نيز  چغابنوت  حفاری 
كه در دو فصل هلن كنتور انجام داد و به شناسايی يکی از 
كهن ترين استقرارهای جنوب غرب ايران منجر شد. گزارش 
اين كاوش ها را نيز عباس عليزاده در سال 1996، به همراه 
نتايج يك فصل كاوش خودش در سال 1375 به چاپ رسانده 

.)Alizadeh 2003( است

بررسی های عمده در خوزستان
رابرت مك آدامز بين سال های 61-1960 با بررسی گسترده  
آغاز كرد. وی  را  پژوهشی جديدی  در دشت شوشان، دورة 
عنوان  با   1962 سال  در  مقاله ای  در  را  خود  بررسی  نتايج 
غرب  جنوب  در  شهرنشينی  زندگی  و  باستان  »كشاورزی 
ايران« منتشر كرد )Adams 1962(. اما نتايج بيشتر كارهای 
روشی  آدامز  بررسی  در  مهم  موضوع  است.  نشده  منتشر  او 
بررسی  از  پس  است.  گرفته  كار  به  بررسی  برای  كه  است 
با رهيافت مسئله محور در  بررسی ها  آدامز، دومين مجموعه 
مناطقی از دشت خوزستان متمركز شد كه تاحدودی آدامز 
پوشش داده بود. اين بررسی ها با كار هنری رايت در منطقة 
شوشتر و گتوند و خوزستان شرقی شروع شد. رابرت شاخت 
 )Schacht 1976( داد  ادامه  هفت تپه  جنوب  در  را  كار  اين 
.چند سال بعد حسن طاليی در منطقة ديمچه بررسی كرد 
)طاليی 1978(. ساير بررسی ها نيز با رهيافت جغرافيا محور 
پرو  ژان  و  نگهبان  عزت اهلل  نظر  زير  هفت تپه  و  شوش  در 
صورت گرفت )مقدم 1384: 18(. تا سال 1973 اكتشافات 
در  آنها  سريع  تخريب  و  طرف  يك  از  باستانی  مکان های 
لزوم  تا  شد  باعث  كشاورزی،  فعاليت های  گسترش  جريان 
باستانی  صورت برداری فشرده تر و مستند سازی محوطه های 
گنجوی،  سعيد  را  كار  اين  شود.  آشکارتر  خوزستان  دشت 
اطالعات  افراد  اين  دادند.  انجام  ونکه  رابرت  و  رايت  هنری 
در دسترس را بررسی و بررسی مجدد روشمندانه را در كل 
پروژه  اين  ميدانی  كارهای  اعظم  كردند. قسمت  آغاز  دشت 
شناسايی،  برای  هوايی  عکس های  از  او  داد.  انجام  ونکه  را 
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مشاهده و جمع آوری اطالعات بيش از 1000 مکان باستانی 
در دشت استفاده كرد )Wenke 1975(. در ادامه نيز هانس 
انجام  بررسی هايي  بهبهان  دشت  در  ردمن  چارلز  و  نيسن 

.)Nissen & Redman1971( دادند

فعالیت های عمدة باستان شناسان ایرانی 
پیش ازانقالب اسالمي

كاوش های  سرپرستی  بيستم  قرن  ابتدای  در  چند  هر 
سمت  فقط  ايرانی ها  و  بود  خارجی ها  با  باستان شناسی 
رفته  رفته  داشتند،  هيئت ها  اين  در  را  ايران  دولت  نمايندة 
همين نمايندگان نيز دست به فعاليت هايی زدند. يکی از اين 
افراد جمشيد اونوواال از پارسيان مقيم هند بود كه در سال 
را كاوش  بولحيه در 3 كيلومتری جنوب شوش  تپة   1928

كرد )محمدی فر 1387: 150(.
ايرانی  باستان شناسان  فعاليت   مهم ترين  و  اولين  اما 
باستانی  محوطة  در  كاوش  خوزستان  در  پيش ازانقالب 
سال  در  كه  بود،  نگهبان  عزت اهلل  سرپرستی  به  هفت تپه 
)نگهبان  انجاميد  طول  به  فصل  دوازده  و  شد  آغاز   1344
1372(. كاوش در محوطة هفت تپه، كه مربوط به دوران عيالم 
ميانه است، زوايای پنهان فراوانی را از تاريخ اين دوره روشن 
بر گورهای  اين كاوش ها عالوه  يافته های  از مهم ترين  كرد. 
دسته جمعی سلطنتی لوحه های گلی به خط اكدی است. اما 
دستاورد مهم تر بررسی های هفت تپه ورود جمع كثيری از 
دانشجويان ايرانی اين رشته به جامعة باستان شناسی آن زمان 
بود كه بعدها هر كدام از آن ها به باستان شناسان سرشناسی 
بدل شدند و همان ها پس از انقالب و رفتن باستان شناسان 
خارجی چراغ راه باستان شناسی ايران را روشن نگه داشتند.

ايرانی  باستان شناسان  از  زيادی  تعداد  اين  بر  عالوه 
گوناگون  فعاليت های  در  خارجی  باستان شناسان  پا به پای 
قرار  با  كرديم  اشاره  كه  گونه  همان   كردند.  شركت  فعاالنه 
گرفتن ژان پرو در رأس هيئت باستان شناسی شوش افرادی 
مانند كابلی، رهبر، كردوانی و آذرنوش در مقام باستان شناس 
ايرانيان  نيز  بررسی  زمينة  فعاليت  كردند. در  اين هيئت  در 
عرصه را خالی نگذاشتند، برای نمونه سعيد گنجوی بررسی 
خوزستان  شمال  در   1351-52 سال های  طی  گسترده ای 

داد  انجام  تپه  هفت  و  دزفول  شهرهای  بين  منطقه ای  در 
و  دومين  اولين،  در  را  آن  گزارش های  و   )1352 )گنجوی 
سومين مجمع ساالنة كاوش ها و پژوهش های باستان شناسی 

در ايران به چاپ رساند )گنجوی 1352، 1353 و 1354(.

باستان شناسی خوزستان پس ازانقالب اسالمي
از  اسالمی  پس ازانقالب  خارجی  باستان شناسان  خروج  با   
راكد  كاماًل  سال  چندين  تا  خوزستان  باستان شناسی  ايران 
در  باستان شناسی  منظر  از  مهم  رويداد  اولين  احتماالً  ماند. 
بهبهان  در  ارجان  گنجينة  انقالب، كشف  از  پس  خوزستان 

است )تصوير 6(. 
آرامگاهی  درون  از   1361 زمستان  در  گنجينه  اين 
و  خليلی  ابتدا  آمد.  دست  به  تصادفی،  شکل  به  عيالمی، 
و  شدند  اعزام  آرامگاه  درون  اشياء  شناسايی  برای  توحيدی 
 .)72  :1367 )وطن دوست  كردند  منتقل  تهران  به  را  آنها 
كاوش  برای  يغمايی  اسماعيل  سرپرستی  به  گروهی  سپس 
مستمر به محل اعزام شدند )وطن دوست 1367: 72(. بعدها 
تعدادی از پژوهشگران به بررسی هر كدام از اشياء به دست 
اين  را در  به شکل جداگانه پرداختند. نخستين مقاله  آمده 
مورد رسول وطن دوست منتشر كرد و طرحی از جام ارجان 
را در معرض ديد همگان قرار داد. فرانسوا واال بر اساس كتيبة 
موجود بر روی دسته يك حلقة طاليی كه همراه جام به دست 
 .)Vallat 1984( آمده، آرامگاه را به دورة عيالم نو نسبت داده
عيالم شناسی،  تاريخ  در  ارجان  جام  تزيينات  بودن  يگانه 
تحليلی  مقاله ای  تا  داشت  آن  بر  نيز  را  صراف  محمدرحيم 

دربارة آن بنويسد )صراف 1368: 4(.
اما مستمرترين كاوش در خوزستان، حفريات ميرعابدين 
كابلی در شوش بود. او كه پيش از انقالب نيز همراه با گروه 
را  آپادانا  غربی  جبهة  می كرد،  فعاليت  شوش  در  فرانسوی 
تا بتواند وضعيت تختگاه آپادانا و ديوارة آن را  انتخاب كرد 
روشن كند. او سرانجام پس از يازده فصل كاوش كه تا سال 
تختگاه  غربی  ديوارة  ابعاد  توانست  انجاميد،  به طول   1384
آپادانا را مشخص كند. همچنين موفق به كشف دروازه ای در 
گوشة شمال غربی تختگاه شد و روشن كرد كه به رغم تصور 
فرانسوی ها مبنی بر اينکه دروازة موجود در شرق كاخ دروازة 
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اصلی بوده، دروازة ورودی در گوشة شمال غربی قرار داشته و 
دروازة شرقی دروازة خروجی بوده است )كابلی 1378: 241-

.)261
از ديگر افرادی كه بررسی های دامنه داری در خوزستان 
انقالب  از  قبل  كه  او  است.  عليزاده  عباس  داده اند،  انجام 
اسالمی نيز در كنار هلن كنتور در خوزستان حضور داشت، 
پس از انقالب اسالمی نيز به قصد پيگيری بررسی های قبلی 
و پژوهش های جديد، در خوزستان فعاليت های فراوانی كرد. 
از مهم ترين فعاليت های او ادامة كاوش در چغابنوت بود كه 
با وقوع انقالب اسالمی نيمه كاره مانده بود. او نتيجه گرفت 
حيوانات  و  گياهان  كردن  اهلی  اولية  مراحل  چغابنوت  كه 
دو  با  همراه  را  كاوش  اين  گزارش  او  است.  می گذرانده  را 
در  وی  است.  رسانده  چاپ  به  انقالب  از  قبل  كاوش  فصل 

 Alizadeh et al.( بالديه  و  چغادوسر  چون  مکان هايی 
كه  كرد  كاوش  ابوفندوا  تپة  در  نيز  فصل  يك  و   )2004/5

قباًل نگهبان آن را بررسی كرده بود، كاوش كرد )تصوير 7(. 
شناخت  بالديه،  و  چغادوسر  تپه های  در  كاوش  از  او  هدف 
حضور  با  كه،  بود  زيست  محيط  با  انسان  تعامل  چگونگی 
دانشگاه  زمين ريخت شناسی  و  باستان شناسی  گروه  نيافتن 
شيکاگو، اين طرح نيمه تمام ماند. همچنين هدف او از كاوش 
كه  چرا  بود،  اوروک  دورة  تاريخ گذاری  تصحيح  ابوفندوا  در 
و  بود  كرده  معرفی  قديم  اوروک  مركز  را  ابوفندوا  جانسون 
با بررسی های عباس عليزاده مشخص شد كه استقرار دورة 
اوروک قديم در ابوفندوا بيش از يك هکتار نبوده و اين تپه 
از دورة اوروک جديد مسکون شده است. در شهريورماه سال 
باستان شناسي و مؤسسة  1385 هيئت مشترک پژوهشکدة 
شرقي دانشگاه شيکاگو به سرپرستي عباس عليزاده با بررسي 
منظور  به  رامهرمز  دشت  باستان شناختي  زيست محيطي 
از شرايط  ِگِسر، اطالعاتی  اقماري تل  شناسايي محوطه هاي 
زيست محيطي  شرايط  و  باستان شناختي  بقاياي  و  اقتصادي 
در دشت رامهرمز به دست آورد و همچنين چند تپة باستاني 
جديد را شناسايي و با درج موقعيت جغرافيايي به فهرست 
تپه هاي باستاني دشت رامهرمز اضافه كرد )عليزاده 1385(. 

گذشته  بررسي های  و  بررسي  اين  از  حاصل  داده هاي 
به شناسايي تحول جمعيتي در دوران هاي گوناگون سکونتي 
نوسان هاي  به  مي توان  آن ها  اساس  بر  و  مي كند  كمك 
جمعيتي در هر دورة خاص مانند شوشان متأخر، آغاز نگارش 
همچنين  عليزاده   .)1385 )عليزاده  پي  برد  عيالمي  آغاز  و 
از  حاصل  داده های  مانند  پيشين،  پژوهش های  براساس 
بررسی گرمليزا، به ترسيم الگوهای استقراری دشت شوشان 
پرداخت )عليزاده 1382(. او به اين نتيجه رسيد كه الگوی 
اسکان اين منطقه نشان دهندة وجود چندين شهر بزرگ با 
شهرک ها و دهکده های كوچك شان در امتداد راه های اصلی 
آبی است )عليزاده 1371: 37(. نتيجة مهم ديگر اين بود كه 
به رغم مسکون بودن شمال خوزستان از حدود 8 هزار سال 
سلوكی  اشکانی/  دوران  در  بار  اول  منطقه  اين  جنوب  پ م، 

  .)Alizadeh 1985( مسکون شده است
اين سال ها  نيز در  اين ها فعاليت های ديگری  بر  عالوه  تصویر 5. يکی از اشياء طاليی گنجينة ارجان 
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بهزاد مفيدی  اشاره می كنيم.  آنها  اهم  به  صورت گرفته كه 
ژئوفيزيك  بررسی های  و  تپه  هفت  كاوش های  پيگيری  با 
 )1  :1383 )مفيدی  آلمان  ماينز  دانشگاه  همکاری  با 
شناخت  كرد  سعی  و  زد  گسترده ای  بررسی های  به  دست 

بيشتری از ساختار شهر عيالمی كبنك )هفت تپه( به دست 
اكدی  زبان  به  را  فراوانی  گل نبشته های  او  آورد. )تصوير8( 
از زير خاک بيرون كشيد كه به روشن شدن وضعيت دوره 

عيالم ميانه كمك خواهد كرد.

تصویر 6. بخش شرقی محوطة هفت تپه، مستطيل ها و مربع های سفيد محل هايی را نشان می دهد كه بررسي هاي ژئوفيزيك در آن جا انجام شده است)مفيدی1383(
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در  كه  است  باستان شناسانی  ديگر  از  رهبر  مهدی 
در  كاوش  او  فعاليت های  از  است.  كرده  كار  خوزستان 
محوطه های دستوا و گاللك در شوشتر، محوطة باستانی كنار 
جادة انديمشك و قلعه صالح آباد و محوطة اليمايی صالح داوود 

است )رهبر 1378(. 
در نهم ارديبهشت ماه 1385 هنگام عمليات لوله گذاری 
در  كانال  حفر  و  خوزستان  استان  آب و فاضالب  سازمان 
نو  عيالم  آرامگاه  يك  رامهرمز،  جوبجی  باستانی  محوطة 
تا  شد  سودجو  افراد  برای  انگيزه ای  و  ديد  آسيب  به شدت 
اين  فرهنگی  ارزشمند  بسيار  اشياء  و  آثار  تاراج  به  دست 
اين رخداد هيئتی زير نظر  از  بزنند. يك هفته پس  آرامگاه 
پژوهشکدة باستان شناسی به محل اعزام و كاوش اضطراری 
و نجات بخشی منطقه آغاز و گروه كاوش به سرپرستی آرمان 
شيشه گر موفق شد انبوهی از آثاری را كه از چشم غارتگران 
به دور مانده بود نجات دهد و مستند نگاری آنها را آغاز كند 
به نوشته ای  با استناد  آرامگاه  اين  به طور كلی  )تصوير 9(. 
ميخی به نام شوتور نهونته پسر ايندد روی يکی از حلقه های 
زرين موجود در مجموعه، به اواخر دوران عيالم نو )644 تا 
539 پ م( تعلق دارد. از اين آرامگاه اشياء زرين فراوانی به 

دست آمده است )تصوير 10(. 
سال های  باستان شناختی  رويدادهای  مهم ترين  از 
اخير در خوزستان كشف محوطه ای پارينه سنگی در حوزة 
به  هيئتی  بررسی  در   1387 تابستان  در  است.  كرخه  رود 
رود  حاشية  در  خوزستان  ميراث  از  شيخ  محمد  سرپرستی 
ابزارهای  داشتند،  عضويت  آن  در  نيز  نگارندگان  كه  كرخه، 
متخصصانی چون  نظر  براساس  آمد.  به دست  پارينه سنگی 
فريدون بيگلری و حامد وحدتی نسب ابزارهای به دست آمده 
مربوط به همة ادوار عصر سنگ از پارينه سنگی قديم تا جديد 
است. از مهم ترين نتايج اين بررسی تغيير ديدگاه ها در مورد 
همچنين  است؛  آن  خاستگاه  و  خوزستان  نوسنگی  دوران 
بی شك در صورت انتشار نتايج علمی اين بررسی گاهنگاری 

موجود در خوزستان تغيير فراوانی خواهد كرد. 

نتیجه گیری
كاوش های اوايل قرن 20 صرفاً به منظور كشف آثار ارزشمند 
بر  پژوهش  نام  و  می شد  انجام  موزه ها  در  دادن  قرار  برای 
آنها سنگينی می كند؛ ولی با همان كاوش ها دوران طفوليت 
باستان شناسی ايران طی شد كه دير يا زود بايد طی می شد. 

تصویر 7. اعضای هيئت نجات بخشی جوبجی در حال مستند نگاری بقايای تابوت های آرامگاه
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كاوش ها،  اين  شدن  علمی تر  با  م   1960 دهة  اوايل  از  اما 
خوزستان  در  هم  موازات  به  باستان شناسی  مکتب  سه 
با  كه  بود  فرانسوی  يکی  مکتب  سه  اين  از  داشت.  جريان 
شروع كار ژان پرو از مکتب سنتی فرانسوی در ايران فاصلة 
زيادی گرفت و مکتب جديدی به وجود آمد كه تركيبی بود 
از بررسي هاي باستان شناسی و انسان شناسی. ديگری مکتب 
چند  سابقة  كه  بود  شيکاگو  دانشگاه  شرق شناسی  مؤسسة 
دهه كار ميدانی در بين النهرين و به ويژه در منطقة دياله را 
داشت و دلوگاز و هلن كنتور در تپه های چغاميش و چغابنوت 

نمايندگان آن بودند.
می توان  نيز  را  آن  كه  را،  سوم  مکتب  باالخره 
رابرت  شاگردان  دانست،  باستان شناسی  ـ  انسان شناسی 
بريدوود در كاوش ها و بررسی های تپه های علی كش، چغاسبز 
و چند محل ديگر رواج دادند. اين كار را در دهلران فرانك 
به  و ديگران  رايت، جانسون  آغاز كرد و سپس هنری  هول 
ايرانی  باستان شناسان  دادند.  تسری  مناطق خوزستان  ساير 
حفاری  ابوفندوا  و  هفت تپه  در  كه  نيز  نگهبان  همچون 
می كردند، از نظر توصيف يافته ها پيرو مکتب شيکاگو بودند. 
از انقالب خوزستان نيز در دهة اخير و  باستان شناسی پس 
امکان  كه  ژئوفيزيك  همچون  جديدی  تکنيك های  ورود  با 
شناخت سريع ساختار محوطه ها را فراهم می كند، در حال 

ورود به مرحلة جديدی است.

منتشر  دارد،  فراوان  نمود  ميان  اين  در  كه  مشکلی 
خوزستان  در  كه  است  فراوانی  فعاليت های  گزارش  نشدن 
صورت گرفته است. از هشتاد سال حضور فرانسوی ها غير از 
يکی دو دهة آخر حضورشان، كمترين اطالعات را در اختيار 
داريم، حتی گيرشمن جز در مورد چغازنبيل، چندان اطالعي 
از فعاليت هايش به خصوص در شوش برای ما به جا نگذاشته 
است. البته اين وضعيت پس از انقالب اسالمي نيز متأسفانه 
فاقد هرگونه  ميراث خوزستان  پژوهشی  و بخش  دارد  ادامه 
نتايج  انتشار سريع  اين زمينه است. در حالی كه  آرشيو در 
به دست آمده به حل مشکالت باستان شناسی در خوزستان 

كمك خواهد كرد.

تشکر و قدردانی
براي  اميدفر  مهدی  و  احمدزاده  لقمان  عزيزمان  دوستان  از 
محترم  مدير  پورفرخی  آقای  از  بی دريغ شان،  كمك های 
معاون  حسينی  آقای  و  خوزستان  فرهنگی  ميراث   سازمان 
از بخش  پژوهشی ميراث خوزستان نيز برای اجازة استفاده 
كتابخانة  در  ميرولی  هادی  از  و  خوزستان  استان  پژوهشی 
و  يار  بخش  اين  از  استفاده  در  كه  شوش  ميراث  فرهنگی 
ايراد و نقص  ياورمان بود، سپاسگزاريم. مسلم است هرگونه 

در اين نوشتار متوجه نگارندگان خواهد بود.

تصویر 8. تعدادی از اشياء زرين به دست آمده در آرامگاه جوبجی )شيشه گر1386(
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شکل 1. نقشة استان خوزستان و پراكندگي محوطه هاي باستاني شاخص اين استان

تصویر 9. برخی از باستان شناسانی كه در خوزستان فعاليت كرده اند: 1. ژاک دمرگان، 2. ژان پرو، 3. عزت اهلل نگهبان، 4. ميرعابدين كابلی،
 5. مهدی رهبر، 6. فرانك هول، 7. عباس عليزاده و 8. بهزاد مفيدي.
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جدول مربوط به فعالیت های باستان شناسی در خوزستان
نوع فعالیتكشورتاریخمحل فعالیتپژوهشگر
بررسیانگليس1846ايذههنری اليارد

كاوشانگليس52-1849شوش ـ آپادانالفتوس
كاوشفرانسه85-1884ايوان كرخه ديوالفوا
كاوشفرانسه89-1885 شوشديوالفوا
كاوشفرانسه1912-1897شوشدمرگان
كاوشفرانسه1901مال امير بختياریژكيه

كاوشفرانسه1901مال امير بختياریونسان شايل
كاوشفرانسه1903تپة موسيانگوتيه و المپر
كاوشفرانسه1903تپة خزينهگوتيه و المپر

كاوشفرانسه1905شوشژكيه
بررسیفرانسه1905دهلرانگوتيه و المپر
كاوشفرانسه1905تپة مرادآبادگوتيه و المپر
كاوشفرانسه1905تپة خزينهگوتيه و المپر

كاوشفرانسه1923دويسيهدومکنم
كاوشفرانسه1923جویدومکنم
كاوشفرانسه39-1912شوشدومکنم

كاوشاز پارسيان هند1928تپة بولحيهجمشيد اونوواال
كاوشفرانسه1928جعفرآباددومکنم
بررسیآلمان1929تنگ بتان )شوشتر(هرتسفلد
كاوشآلمان1929شيمبار شوشترهرتسفلد
كاوشفرانسه1930بندباللوبرتون
كاوشفرانسه1930بندبالدومکنم
كاوشفرانسه1930تنگ بتاندهاال

كاوشفرانسه34-1930جویلوبرتون
كاوشفرانسه38-36-1933بوهالندومکنم
كاوشفرانسه39-1933تپه بوهالندومکنم
كاوشفرانسه36-1934شوشلوبرتون
كاوشانگليس1935تل حسنك و تل گوريپا ـ بهبهاناستين
بررسیانگليس36-1935بهبهان، باغ ملك، ايذهاستين
كاوشانگليس1936مال امير بختياریاستين
كاوشفرانسه39-1936چغازنبيلدومکنم

چهارده فهليان، كيکاووس فهليان، تنگ سروک استين
بررسی و گمانه زنیانگليس1940بهبهان، مال امير بختياری و پای پل

بررسیفرانسه1942ايذهدبواز
كاوشفرانسه1942هونگ  نوروزی، مال اميردبواز

كاوشفرانسه1967-1946شوشگيرشمن
بررسیانگليس1947دشت خوزستانهانسمن
بررسیامريکا1948جنوب و شرق خوزستان )بين اهواز و خليج فارس(مك كان
كاوشفرانسه1949ايوان كرخهگيرشمن
كاوشامريکا1949تل گسرمك كان
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كاوشفرانسه1949برده نشاندهگدار
بررسی1950شمال شرق خوزستانفيلد

كاوشفرانسه 1950ايوان كرخهگيرشمن
كاوشفرانسه1950حلوی ماش ـ شوشگيرشمن
كاوشفرانسه1950برده نشاندهگيرشمن
كاوشفرانسه1962-1951چغازنبيلگيرشمن
بررسیبلژيك1952دهلرانواندنبرگ
بررسیآلمان66-1952دشت شوشانگرمليزا

بررسیبلژيك1953دهلرانواندنبرگ
بررسیامريکا61-1960دشت شوشانمك آدامز

بررسیامريکا1961دهلرانفرانك هول و فالنری
بررسی و گمانه زنیفرانسه62-1961ده نوگيرشمن
كاوشفرانسه1967-1961برده نشاندهگيرشمن

كاوشامريکا78-1961چغاميشكنتور و دلوگاز
كاوشامريکا1962مال اميروالتر هينس
بررسی و گمانه زنیامريکا63-1962مال امير، هونگ كماوند و قلعه تل والتر هينس

بررسیامريکا- بلژيك63-1962ايذه - مسجدسليمانوالتر هينس و واندنبرگ
بررسیبلژيك1963مال امير، هونگ نوروزی، بيدزردواندنبرگ
كاوشانگليس1963شمیاستين

كاوشامريکا1978-1963تپة چغاميشهلن كنتور و پير دلوگاز
بررسی1964دشت شيمباربيوار و شيگر

بررسیفرانسه65-1964هفت تپهگيرشمن
كاوشفرانسه66-1965هفت تپهگيرشمن
بررسی66-1965خدا اشاران بهبهان ژ.گوهن
بررسیفرانسه69-1965سرمسجدگيرشمن
بررسیايران1966ايذهسرفراز
كاوشايران67-1966ابوفندوانگهبان
كاوشايران80-1966هفت تپهنگهبان

كاوشامريکا1967علی كشهول و فالنری
كاوشامريکا68-1967فرخ آبادهنری رايت

كاوشامريکا1968تپة سبزهول و فالنری
كاوشامريکا1968تل گسركالدول

بررسیامريکا1968دهلرانفرانك هول
بررسیبلژيك1968كوه تينا )شوشتر( وكوه ترازواندنبرگ

كاوشامريکا1968جندی شاپورآدامز و نيسن
كاوشامريکا69-1968چغاسفيد و شرف آبادهول و فالنری
بررسیامريکا69-1968دشت شوشاناليزابت كارتر
بررسیامريکا69-1968دهلراننيلی و رايت
كاوشامريکا70-1968تپه فرخ آبادهنری رايت

كاوشفرانسه79-1968جعفرآباددلفوس
كاوشفرانسه79-1968بندبالدلفوس
كاوشفرانسه79-1968جویدلفوس
كاوشفرانسه1979-1968شوشژان پرو

باستان شناسی خوزستان
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كاوشامريکا1969تپه سوز  ـ   بهبهاننيسن
كاوشامريکا1969شهر شاهیاليزابت كارتر
بررسیامريکا1969دشت شوشانفرانك هول
بررسیامريکا1969گتوندهنری رايت

كاوشايران1969دستوا )شوشتر(سرفراز
بررسیامريکا1969رامهرمزرايت و كارتر

بررسیفرانسه1970قلعه برده و قلعه ليتگيرشمن
كاوشفرانسه76-1970كاخ شائوربوشارال
بررسیامريکا71-1970دشت شوشانجانسون

فهليان خوزستان، كيکاووس خوزستان، كالوس شيپمن
بررسیآلمان1971مسجدسليمان، شوشتر

كاوشآلمان1971تپه شرف آبادرابرت شاخت
كاوشامريکا 1972قبر شيخانهاروی وايس

كاوشفرانسه1972تپه بوری و تپه ديلم شوشترپراستو
كاوشفرانسه1972تپه ديلم وتپه بوری شوشترپراستو
بررسیايران75-1972خوزستانگنجوی
گمانه زنیايران1973تپه گلکه، مسجدسليمانسرفراز

بررسیايران1973مسجدسليمانعلی اكبرسرفراز
بررسیفرانسه1973تنگ سروک و مال اميردووال

كاوشامريکا1973تواليیفرانك هول
كاوشامريکا1973تپه 372فرانك هول

بررسیامريکا- ايران74-1973شرق خوزستان )ايذه(رايت و كوثری
كاوشفرانسه74-1973جعفرآبادژنويو دولفوس
بررسیامريکا74-1973خوزستانهنری رايت
بررسیآلمان74-1973دشت شوشانرابرت ونکه

بررسیآلمان1975-1973خوزستانولفرام كاليس
بررسیامريکا75-1973دزفول و خوزستانگريگوری جانسون

بررسیامريکا1974خوزستانهانسمن
كاوشامريکا75-1974بندبالژنويو دلفوس
بررسیآلمان75-1974مياناب )هفت تپه( رابرت شاخت
بررسی75-1974تنگ سروک و مال بختياریاريك دووال
كاوشامريکا1975چغابنوتهلن كنتور
بررسیامريکا1975دشت گلهنری رايت
بررسیبلژيك1975شرق خوزستانواندنبرگ

بررسیامريکا- ايران76-1975دشت گل ـ ايذهرايت و كوثری
بررسیامريکا1976دشت ايذههنری رايت
كاوشامريکا1976تپة رضاقلی دشت گلهنری رايت
كاوشامريکا1976چغابنوتهلن كنتور
بررسیامريکا1977خوزستانجان آلدن

بررسیفرانسه1977درة كوچك بين دهلران و خوزستان)شمال شوش(دوميرو شجی
بررسیآلمان1977شرق خوزستان )بهبهان(آلن زاگارل

بررسیايران1978ديمچهحسن طاليی
بررسیايران2001دشت مياناب شوشترعباس مقدم
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بررسیايران2006رامهرمزعباس عليزاده
كاوشايران1384تل ابوچيزان شوشترعباس مقدم

كاوشايران1385ابوفندوا هفت تپهعباس عليزاده، نياكان
بررسی و شناسايیايران1385تل گسر رامهرمزعباس عليزاده، نياكان

كاوش فصل دومايران1385هفت تپه مفيدی
كاوشايران1385ايوان كرخهغالمعلی باغبان

بررسی و گمانه زنیايران1385شوشترعبدالمجيد رضايی

حوزة آبگيری درياچة سد كارون2 در بخش دشت سعيدی
كاوشايران1386سوسن ايذه

كاوشايران1386جوبجیآرمان شيشه گر
بررسی و شناسايیايران1386حوزة سرداريان شوشترخسرو پوربخشنده
تعيين حريمايران1386محوطة شوشمحمدتقی عطايی

تعيين حريمايران1386صفة سرمسجد و برده نشانده مسجدسليمانسيدمحسن حسينی
بررسی و شناسايیايران1386محدودة آبگيری سد گتوندحسين عزيزی

بررسی و شناسايیايران1386محدودة آبگيری سد گتوندعبدالرضا پيمانی
بررسی و شناسايیايران1386محوطة منصورآباد بهبهاناحمد آزادی
بررسی و شناسايیايران1386دشت سوسن ايذهميراسکندری

بررسیايران1387رامهرمزاحمدزاده و اميدفر
هيئت مشترک ايران و آلمان 

كاوشايران1387هفت تپهبه سرپرستی مفيدی

كاوشايران1387قلعة سالسلرهبر
كاوشايران1387تپة سنجرسرداری
گمانه زنیايران1387خرم كوشك اهوازحسينی
بررسیايران1387بهبهانعبدی

هيئت مشترک ايران و آلمان 
بررسی ژئوفيزيكايران1387هفت تپهبه سرپرستی مفيدی

كاوشايران1387مسير قطار شهری اهوازفرياديان
پی گردیايران1387قلعة سالسلموسوی

كاوش مشترک ايران و ايران1387هفت تپهمفيدی
آلمان

كاوش مشترک ايران و ايران1387خونگ اژدر )ايذه(جعفر مهركيان
ايتاليا

بررسی و شناسايیايران1387حاشية رود كرخهمحمد شيخ

گمانه زنی به منظور تعيين ايران1387صفة سرمسجد و بردنشاندهسيدمحسن حسينی
حريم

گمانه زنیايران1388محوطة باستانی حسين غليم شوشمحمد شيخ
گمانه زنیايران1388تل رضوان )رامشير(سيدمحسن حسينی

گمانه زنیايران1388جوبجیآرمان شيشه گر
كاوش آموزشیايران1388محوطة باستانی مشول )شوشتر(عباس مقدم

بررسي درياچه ای در حوزة ايران1388ايذهجمالی
محوطه های باستانی

كاوشايران 1388بندر ديلم، سی نيز مهرويانتوفيقيان و اسماعيلی جلودار
كاوشايران1388كالنتر4 و چم لوندولی پور
كاوشايران1389بالنجان دزفولعبدی

باستان شناسی خوزستان
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ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد
پژوهشگاه  تهران،  آيتی،  عبدالمحمد  ترجمة  ابن خلدون،  تاريخ   1383

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اصطخری، ابواسحاق ابراهيم

مسالك و ممالك )ترجمة فارسی قرن پنجم/ ششم هجری(، به   1368
اهتمام ايرج افشار، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

دوبد، كلمنت آگوستوس، بارون
سفرنامة لرستان و خوزستان، ترجمة محمدحسين آريا، تهران،   1371

انتشارات علمی و فرهنگی.
ديوالفوآ، ژان

كوشش  به  فره وشی،  محمدعلی  ترجمة  و شوش،  كلده  ايران،   1371
بهرام فره وشی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 

ذكريا  بن  محمد  بن  محمود القزوينی
آثارالبالد و اخبارالعباد، ترجمة عبدالرحمن شرفکندی )هه ژار(،   1366

تهران، انتشارات انديشة جوان.
رضايی نيا، عباس

بزرگ  معبد  و  برد نشانده  چهارستونی  معبد  دربارة  »بحثی   1381
مسجدسليمان«، باستان شناسی و تاريخ، سال شانزدهم، شمارة 

دوم، بهار و تابستان 81: 25-34.
رفيعی علوی  علويجه، بابك

 1600-1900 از  كهن  ايالم  حوزة  گسترش  ميزان  سنجش   1386
در  ارشد  كارشناسی  درجة  دريافت  برای  رساله  پيش ازميالد، 

رشتة باستان شناسی، دانشگاه تهران.
رهبر، مهدی

گزارش فصل اول كاوش های باستان شناسی صالح داوود، تهران،   1378
مركز اسناد پژوهشکدة باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگي.

زاگارل، آلن
باستان شناسی پيش ازتاريخ منطقة بختياری، ظهور شيوة جديد   1387
زندگی در ارتفاعات، ترجمة كوروش روستايی، انتشارات سازمان 

ميراث فرهنگی استان چهارمحال و بختياری. 
ستوده، منوچهر

حدودالعالم من المشرق الی المغرب، به كوشش منوچهر ستوده،   1340
تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

شيشه گر، آرمان
كشف آرامگاهی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر ايندد، دورة   1386
انتشارات  تهران،  پ م(،   539 تا   585( 3ب  مرحلة  نو،  ايالم 

سازمان ميراث فرهنگی كشور.

صراف، محمدرحيم
اثر،  بهبهان«،  ارجان،  از  مکشوفه  هوتران  كيدين  برنزی  »جام   1368

شمارة 17: 4-61.
نقوش برجستة ايالمی، با مقدمه ای از عزت اهلل نگهبان، تهران،   1378

انتشارات سمت.
عبدی، كاميار

»صدوسی سال حفاری در شوش«، ويژه نامة نخستين گردهمآيی   1373
باستان شناسان ايران )شوش(، تهران: انتشارات سازمان ميراث 

فرهنگی.
عليزاده، عباس

»بازتاب نقش جغرافيايی، زيست محيطی و اقتصادی در تحوالت   1371
جنوب باختری ايران«، اثر، شمارة 21: 29-47.

شوشان  دشت  پيش از تاريخی  فرهنگ های  و  استقرار  الگوهای   1382
)براساس تحليل مجموعة حاصل از بررسی ف. ج. ل. گرمليزا(، 
با مقدمة هنری رايت، ترجمة ليال پاپلی يزدی و عمران گاراژيان، 
ميراث  سازمان  باستان شناسی  پژوهشکدة  انتشارات  تهران، 

فرهنگي.
كابلی، مير عابدين

كنگره  دومين  شوش«،  آپادانای  و  تختگاه  برپائی  »چگونگی   1378
ايران )جلد سوم(، تهران، سازمان  تاريخ معماری و شهرسازی 

ميراث فرهنگی كشور )پژوهشگاه(.  
كروران، مونيك

»نحوة تغيير شکل شهر شوش و اقتصاد آن از عهد ساسانی تا   1376
عهد عباسی، شوش و جنوب غربی ايران«، گزارش گردهمايی 
نشر  مركز  تهران،  اقبال،  هايده  ترجمة  شوش،  بين المللی 

دانشگاهی و انجمن ايران شناسی فرانسه: 244-258. 
گنجوی، سعيد

خوزستان«،  استان  باستان شناسی  كاوش های  و  »بررسی ها   1352
در  باستان شناسی  كاوش های  ساالنة  مجمع  دومين  گزارش 

ايران، تهران، انتشارات مركز باستان شناسی ايران.
خوزستان«،  استان  باستان شناسی  كاوش های  و  »بررسی ها   1353
در  باستان شناسی  كاوش های  ساالنة  مجمع  سومين  گزارش 

ايران، تهران، انتشارات مركز باستان شناسی ايران.
خوزستان«،  استان  باستان شناسی  كاوش های  و  »بررسی ها   1354
در  باستان شناسی  كاوش های  ساالنة  مجمع  چهارمين  گزارش 

ايران، تهران، انتشارات مركز باستان شناسی ايران.
گيرشمن، رومن
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چغازنبيل )دوراونتاش(، ج اول، زيگورات، ترجمة اصغر كريمی،   1373
تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، سازمان ميراث فرهنگی.

لفتوس، ويليام كنت 
شوش،  كاوشگر  نخستين  لفتوس،  سرهنگ  پژوهشی  سفرنامة   1385

ترجمة عباس امام، تهران، نشر شادگان.
محمدی فر، يعقوب

باستان شناسی و هنر اشکانی، تهران، انتشارات سمت.  1387
مفيدی، بهزاد

باستان شناسی  پژوهشکدة  انتشارات  هفت تپه،  حفاری  گزارش   1383
سازمان ميراث فرهنگي.

مقدم، عباس
انتشارات  تهران،  شوشتر،  مياناب  باستان شناختی  بررسی های   1384

پژوهشکدة باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگي.
ملك شهميرزادی، صادق

ايران در پيش ازتاريخ، باستان شناسی ايران از آغاز تا سپيده دم   1382
شهرنشينی، تهران، سازمان ميراث فرهنگی كشور.

مهركيان، جعفر
ايران«،  صخره ای  و  سنگی  نگاركندهای  در  پژوهش  »پيشينة   1376
و  بهار  دوم،  شمارة  دهم،  سال  تاريخ،  و  باستان شناسی 

تابستان75، شماره پياپی20: 54-61.
نگهبان، عزت اهلل

و  علمی  انتشارات  تهران،  خوزستان.  دشت  هفت تپه  حفاری   1372

فرهنگی.
واندنبرگ، لويي

باستان شناسی ايران باستان، با مقدمة رومن گيرشمن، ترجمة   1379
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وطن دوست، رسول
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ولی پور، حميدرضا
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چکیده
باستان شناسی در حکم دانش بررسی انسان و آثار برجای مانده از او، بيش از يك و نيم قرن در ايران 
به عبارتی  به چند دهه پيش و  باستان شناختی  تاريخچة مطالعات  اما در خطة شوشتر  پيشينه دارد، 
و  ايرانی  هيئت های  مرحله  همين  از  برمی گردد.  باستان شناسی  تحقيقات  چهارم  مرحلة  به  درست 
خارجی با اهداف متفاوت محوطه های اين شهرستان را بررسی و كاوش كرده اند. نتايج اين پژوهش ها 
نشان می دهد كه نخستين بار در هزارة هفتم ق. م شرايط استقرار در دشت های شوشتر مهيا شده و 
كوچندگان فصلی ساكنان اولية اين خطه بوده اند كه به تدريج در سرتاسر نواحی مستعد به ويژه مجاور 
نهرهای آن روستاهای نخستين را شکل داده اند و در اواخر دوران روستانشينی برخی از اين روستاها 
اروک  فرهنگ  توسعة  به ويژه  و  مناطق همجوار  نقش  ميان  اين  در  و  مرحلة شهرنشينی شدند،  وارد 
در محوطه های اين خطه بی تأثير نبوده است. در دوران تاريخی به ويژه دورة پارت و ساسانی يکی از 
بزرگ ترين شهرها يعنی دستوا در اين خطه شکل گرفته و درنهايت به دليل موقعيت راهبردی شوشتر 
اين شهر به ويژه در دوران اسالمی رو به توسعه نهاده و آثار و ابنية متعددی در آن ايجاد شده كه تا به 
امروز باقی است. در اين مقاله به اجمال تاريخچه، مکان ها و دستاوردهای باستان شناختی شهرستان 

شوشتر بررسی شده است.
كليد واژگان: خوزستان، شوشتر، فعاليت های باستان شناختی، تاريخچه.

حسن    ردخشي

باستان شناسي حوزه شوشتر
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مقدمه
طور  به  ايران  جنوب  غربی  در  باستان شناختی  بررسی های 
به  فرانسوی  هيئت  كار  با  نوزدهم  قرن  اواخر  از  رسمی 
سرپرستی ژاک دمرگان آغاز شد، هر چند كاوش های اوليه 
قرن  اواسط  در  لوفتوس در شوش  كارهای  به  اين خطه  در 
نوزدهم باز می گردد، از آن زمان تاكنون هيئت های خارجی و 
ايرانی با اهداف متفاوت بررسی ها و كاوش هايی را به ويژه در 
دشت شوشان انجام داده اند. در اين ميان بررسی های جدی 
و  شوشان  دشت  شرقی  پس كرانه های  در  باستان شناختی 
به ويژه حوزة شوشتر به مرحلة چهارم تحقيقات باستان شناسی 
در  است.  داشته  تداوم  تاكنون  زمان  آن  از  كه  بازمی گردد 
زمينة پژوهش دوران پيش ازتاريخی در همين نواحی می توان 
از باستان شناسانی چون هنری رايت و عباس مقدم نام برد 
در  دشت  اين  استقرارهای  از  جامعی  نسبتاً  اطالعات  كه 
از  اعم  تاريخی  دوران  پژوهش های  در  و  گذاشته اند  اختيار 
بررسی و كاوش باستان شناختی اين خطه هيئت های ايرانی 
پيشرو هستند. كسانی چون علی اكبر سرفراز و به ويژه مهدی 
تاريخی  محوطه های  مورد  در  مبسوطی  گزارش های  رهبر 
محيطی  مطالعات  زمينة  در  نگاشته اند.  شوشتر  شهرستان 
گريگوری  چون  كسانی  شوشتر  دشت  در  زمين ريختی  و 
در  ارزنده ای  اطالعات  رضايی  عبدالحميد  اخيراً  و  جانسون 
خود  نوع  در  كه  كرده اند  طرح  زيست محيطی  بستر  زمينة 
از يك طرف به دليل دارا  كم نظير است. شهرستان شوشتر 
بودن ابنية متعدد و پابرجا از دوران اسالمی اعم از كاروانسرا، 
مسجد، امامزاده و خانة قديمی و از طرف ديگر به دليل دارا 
بودن سازه های متعدد آبی اعم از پل، بند، پل- بند، آسياب و 
سازه های مرتبط آبی اهميت بسيار دارد؛ به  طوری كه حقيقتاً 
نام گذاری اين شهر به شهر موزة آبی و ثبت سازه های آن در 
ميراث جهانی بجا و شايسته است و اين گونه آثار اكنون نيز 
در دست حفاظت و مرمت قرار دارند. و اكنون پس از مقدمه 
شهرستان  باستان شناختی  مطالعات  تاريخچة  به  اختصار  به 

شوشتر می پردازيم:

موقعیت جغرافیایی شهرستان شوشتر
شهرستان شوشتر با 3538 كيلومتر مربع مساحت در مركز 
اين  است.  شوشتر  شهر  آن  مركز  و  واقع  خوزستان  استان 
از  شهرستان از شمال به گتوند، از شرق به مسجدسليمان، 

اهواز محدود است.  به  از جنوب  و  به شوش و دزفول  غرب 
شهر شوشتر مركز آن بين 32 درجه و 3 دقيقة عرض شمالی 
از  آن  ارتفاع  و  واقع  شرقی  طول  دقيقة   50 و  درجه   48 و 
سطح دريا 43 متر است )افشار سيستانی 1373: 892(. بر 
اساس تقسيمات كشوری اين شهرستان دو شهر به نام های 
مركزی و شادروان و هفت دهستان و 375 روستا دارد. بخش 
مركزی شامل دهستان های سردارآباد،  شهيد مدرس، مياناب 
دهستان  دو  شامل  نيز  شادروان  بخش  و  شمالی  و  جنوبی 
نيروهای  جغرافيايی  )سازمان  است  غربی  و  شرقی  شعبييه 

مسلح1385: 10(.

تاریخچة پژوهش های باستان شناختی
 در شوشتر

گوناگون  كشورهاي  از  خارجي  و  ايراني  باستان شناسان 
دشت های وسيع خوزستان را بررسي و كاوش و ضمن اجرای 
اين  كرده اند.  بازديد  نيز  شوشتر  منطقة  از  خود  پروژه هاي 

فعاليت ها به ترتيب زمانی بدين شرح است: 

بازدید و بررسی اكتشافی
در  كه  بود  كساني  اولين  از  انگليس،  از  چلسي  كلنل 
1181خ/1803م از شمال خوزستان و منطقة شوشتر بازديد 
كرده است. او در بررسي شوشتر از تأسيسات آبي آن و مسير 
)راولينسون 1363:  كرد  ديدن  كارون  و  گرگر  رودخانه هاي 

.)42-52
در سال 1188خ/1809م هنري راولينسون ضمن سفر 
از ذهاب به خوزستان از منطقة شوشتر بازديد كرد. او عالوه 
بر مسير رودخانه هاي گرگر و كارون، كانال داريون را بررسي 
داريون  ماندن  بالاستفاده  از  بعد  بند خاک  بودن  فعال  به  و 
پل هايي  و  بندها  در شمال  شرق شوشتر  همچنين  و  اشاره 
را شناسايي می كند و چنين نظر می دهد كه در زمان هاي 
جديد با آب انداختن كانال شرقي- غربي جنوب دروازة لشکر 
 :1363 )راولينسون  است  تبديل  شده  جزيره ای  به  شوشتر 

.)42-52
5-1884م  5-1264خ/  سال  در  نيز  ديوالفوا  ژان 
مورد  ايران  غربي  مناطق  ساير  نظير  را  و شوشتر  خوزستان 
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بازديد و بررسي قرار داد و در سفر خود عالوه بر شناسايي 
محوطه ها و آثار باستاني اشاراتي نيز به قوم نگاري و شرايط 

جغرافيايي مناطق مي كند )ديوالفوآ 1376 705-721(.
طي  اورل-استاين  1315خ/1936م  سال  در  سرانجام 
سفر تحقيقاتي از سيستان و بلوچستان تا غرب ايران از دشت 
خوزستان عبور و آثار و محوطه هاي حوزة شوشتر را شناسايي 

می كند. )كريمی 1329(.

گمانه زنی در غار پیش ازتاریخی
در 1328خ/1949م رومن گيرشمن در بررسی و گمانه زنی، 
در  و  در شمال شرقي شوشتر  آثار شناخته شده  قديم  ترين 
1941م  سال  به  را  پابيدا  تنگ  در  آن  كوهستاني  منطقة 
به دست آورد. او اين آثار را مربوط به دورة نوسنگي با سفال 
مي دانست )اقتداری 1375: 784-781(. اكنون اين غار در 

حوزة شهرستان اللی قرار دارد.

مطالعات محیطی
در 1331خ/1952م ليز-فالکون در بررسي دشت خوزستان 
بررسی رسوب شناختی و خاک شناختي بخش هايي از شوشتر 
را در برنامة خود قرار داد و شرايط اقليمي، زمين شناختي و 
 Lees and Falcon 1952:( .رسوبي نهشته ها را بررسي كرد

.)24-39

بازدید و بررسی محوطه های پیش ازتاریخی
در 1344خ/1965م فرانك هول، جيمز نيلي و كنت فالنري 
تپه هاي  ايران در خوزستان  پيش ازتاريخ  پروژة  عنوان  تحت 
علي كش، موسيان، تپه سبز و چند تپة ديگر را حفاري كردند 
از  هول  فرانك  كه  می گويند   ،)485-505  :1376 )نگهبان 
 Alizadeh( نيز بازديد كرده است )منطقة شوشتر )درخزينه
رايت  هنري  نيز  1348خ/1969م  در   .)and Kuzuh 2003
در نواحي شوشتر، گتوند و رامهرمز شماري از محوطه ها را 

.)Wright 1969( .بررسي محيطي و باستان شناختي كرد

مرحلة نخست كاوش در محوطة تاریخی دستوا
دستوا شهري است در 5 كيلومتري جنوب  غربي شهر شوشتر 
در دشت ميان آب. در 1347 خ/1968م علي اكبر سرفراز در 
اراضي ماهي بازان دو ترانشه به ابعاد 4×6 متر حفر كرد كه 

دورة  از  و سفالينه هايي  آثار  و  اليمائيد  آرامگاه  به شناسايي 
اسالمي تا ساساني منجر شد. آرامگاه بدون اسکلت بود و از 
نظر تابوت و ظروف سفالي به آرامگاه هاي شوش در اين دوره 
شباهت داشت. وي همچنين آثار كورة سفالگري مربوط به 
دورة ساساني را در عمق دو متري به  دست آورد كه در شرق 
آن اتاقی مملو از سه پايه هاي سفالي شناسايي شد. )سرفراز 

.)72 :1348

بررسی ابنیه و محوطه های شوشتر
و  بررسي  بر  عالوه  اقتداري  احمد  1349خ/1970م  در 
نزديکي  در  شوشتر،  شهرستان  ابنية  و  آثار  از  عکس برداري 
بررسي  را  تپة كم ارتفاع شترخووس  نبي شوشتر  بقعة خذر 
كرد و سفال هاي منقوش با نقش افزودة تپه را متعلق به دورة 

اشکاني-ساساني دانست )اقتداری 1375: 781-784(.

بررسی ظرفیت محیطی خوزستان و شوشتر
در1352خ/1973م گريگوري جانسون خوزستان را به  مدت 
دو ماه بررسی و شوشتر را از نظر توان هاي محيطي بررسي 

.)Johnson 1973( كرد

اولین مرحلة بررسی های تاریخی قلعة سالسل
در 1355خ/1976م علی اصغر ميرفتاح جزو اولين كسانی بود 
را  قلعه  اين  قلعة سالسل  اجمالی  بررسی  و  بازديد  كه طی 
توصيف و از همه مهم تر مسير خندق را در قلعه ارزيابی كرد. 

)ميرفتاح 1355(.

كاوش در آرامگاه های الیمایی دوران اشکانی
فصل  سه  در  رهبر  مهدي  9-1365خ/8-1977م  در 
قصد  به  را  شوشتر  )گاللك(  مهدي آباد  اشکاني  آرامگاه هاي 
شناخت بيشتر شوشتر در زمان پارت ها بررسی كرد. گاللك 
در 3 كيلومتري جنوب شوشتر و در حد  فاصل دو شعبه از 

كارون يعني گرگر و شطيط واقع است.
محوطة گاللك در كنار شهر اليمايي دستوا قرار دارد. 
قبل از كاوش مهدي رهبر در محوطة گاللك بررسي سطحي 
محوطه نشان داده بود كه اولين دورة استقراري را بعد از دورة 
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مي داده  تشکيل  ساساني  و  اشکاني  سپس  اليمايي،  سلوكي 
است. از دورة اسالمي حدود قرن ششم و هفتم هجري استقرار 
كوچکي در اين محوطه به  وجود آمده و قطعات سفالي لعابدار 
و بدون لعاب و يك سکة مسي شاخص اين دوران است )رهبر 
فصل  سه  گاللك طی  محوطة  بررسي  در   .)176-7  :1376
)بين سال های 69-1365( به  طور كلي كارگاه هاي ذوب فلز 
بناي  يك  و  سفالگري،  كوزة  دو  آرامگاه،  پنج  آهن،  به ويژه 
معماري  آثار  تعدادي  و  چاه  يك  خشتي،  بناي  دو  سنگي، 
مهر،  فلزي،  شيشه اي،  سفالي،  قطعات  شد.  كشف  منفرد 
و  دارد،  تعلق  اول(  )ارد  اليمائيان  زمان  به  تابوت ها  و  سکه 
سکه اي نيز از دورة ساساني به  دست آمده است )رهبر 1376: 
7-176( اما مجموعه آرامگاه هاي گاللك به دو گروه تقسيم 
ايراني و  مي شود، گروه اول آرامگاه هاي زيرزميني: كه صرفاً 
معماري  هنر  عبارتي  به   است،  ايالمي  هنر  از  متأثر  شديداً 
بومي را از دورة ايالم ميانه تا دورة اليمايي نشان مي دهد و 
برخالف  و  بر سطح ساخته شده  آرامگاه هايي كه  گروه دوم 
آرامگاه هاي نوع اول فاقد سکو و شامل اتاق ساده اي است كه 
در جلو ورودي تزئينات گچي و نيم ستون هاي تزييني داشته 

و متأثر از هنر يوناني بوده است )رهبر 1376: 188-9(.

بررسی های منطقه ای حوزة شوشتر
بررسی  و  شناسايی  قصد  به  رهبر  مهدي  1368خ/1980م 
بررسي هاي  كرد.  عزيمت  مسجدسليمان  به  شوشتر 
پژوهشي  برنامه هاي  در  كه   ،1368 سال  باستان شناختي 
جنوب  بود،  شده  گنجانيده  كشور  ميراث  فرهنگي  سازمان 
در  را  مسجدسليمان  جادة  از  قسمتي  و  )ميان آب(  شوشتر 
باستاني  محوطة  زيادي  تعداد  بررسي  اين  در  مي گرفت.  بر 
ارزشمند شناسايي شد. قلعة نظامي پارتي حدود 300×700 
 15 ضخامت  به  خشتي  ديوارهاي  با  مستطيل شکل  متر 
سانتي متر، هم چنين محوطة وسيع باستاني تل التون نزديك 
ده نورعلي كه شهر مهمي از هزارة دوم پيش ازميالد است و 
نيز تعداد زيادي خرف خانه »پير دالو« يا دخمه نيز شناسايي 
رود  و كنار  عيار در جنوب شوشتر  برج  )رهبر 1368(.  شد 
گرگر )مقابل كشتارگاه فعلي( از آثاري است كه با سنگ هاي 
ماسه اي و مالط ساروج ساخته شده است. اين اثر چهار بخش 

كنده شده،  كانال هاي  ديوارها،  )بقاياي  دارد  هم  با  مرتبط 
صابي كش  را  محدوده  اين  اتاق مانند(  فضاهاي  و  صفه  اتاق 
مي نامند. با توجه به شواهد اعتقاد بر اين است كه مجموعة 
اتاق صفه و كانال هاي كنده شده در صخرة كنار رود گرگر و 
بند برج عيار همگي مربوط به پرستشگاه قوم صابئين بوده 

است )رهبر 1374: 78-108(.

بررسی سازه های آبی شوشتر
بررسي  و  بازديد  ضمن  رجبي  صفر  سيـد   1371 سـال  در 
كوتاه مدت شوشتر بناهاي شبکة آبياري پيرامون شهر شوشتر 
را معرفی می كند از جمله پل بند ميزان و عمارت كاله فرنگي، 
پل بند شادروان، قلعة سالسل، كانال و پل داريون، پل بند و 
آسياب هاي گرگر، پل بند و برج عيار، پل بند و دروازة مافاريان 
)واقع در شمال بند ميزان(، پل بند دختر، پل بند خداآفرين و 

پل بند قير )رجبی 1371(.
داريون  سردهانة  در  مقدم  عباس  نيز   1380 سال  در 
او در  را بررسی می كند.  گمانه زنی و دشت مياناب شوشتر 
و  كرد  كاوش  و  بررسي  را  داريون  آبي  سازة  ماه  سه  مدت 
آبگير  يك  داريون  سردهانة  بخش های  در  گمانه زنی  ضمن 
آبگيرها،  شناسايی  بر  عالوه  بررسی  اثنای  در  كرد.  كشف 
مسئلة زمان ايجاد و ساخت نهر داريون و آبگيرهای وابسته 
با گمانه زنی مشخص شد كه در دورة  بود كه  به آن مطرح 
با  فصل  اين  طی   .)1380 )مقدم  است  شده  ايجاد  اشکانی 
باستاني  محوطه هاي  و  آثار  شوشتر،  ميان آب  دشت  بررسی 
متعدد از دوره های پيش ازتاريخ، تاريخي و اسالمي شناسايی 
شد. هيئت ضمن بررسی به گمانه زني و اليه نگاري سه تپة 
ابوعمود، مشول و داروغه در سه مکان متفاوت دشت اقدام 
كرد )Moghaddam & Miri 2003؛ مقدم و همکاران 1385(.

باستان شناسی موضوعی )مسئله محور(، 
بررسی و گمانه زنی در محوطه های پراكنده 

از  و منطقة شوشتر  رود كرخه  پروژة منظر  در سال 1380 
نظر تحول فرهنگي و معيشت كشاورزي را عباس عليزاده بر 
عهده گرفت و در اثنای آن كاوش در محوطه هاي بردكارگر، 
چغاكوچ، درخزينه نيز صورت پذيرفت. چغاكوچ و درخزينه 
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سوزيانای  دوران های  از  ترتيب  به  فصلي  كوچ  محوطه هاي 
ميانی متأخر و سوزيانای جديد است و برد كارگر نيز بناي 
 Alizadeh and Kuzuh 2003: 5-6,( است  ايالمي  مذهبي 

.)Alizadeh 2005: 85

در سال 3-1381 عباس مقدم در بررسی شرق گرگر 
از ديدگاه باستان شناختي و ژئومورفولوژي پهندشت در چند 
فصل و سال های متمادی مناطق بين مالثانی، نفت سفيد و 
داالن شرق گرگر را بررسی كرد. بررسی اين مناطق نشان داد 
از نظر تطابق و  كه ديرين اقليم دشت مياناب و شرق گرگر 
تبعيت پراكندگي محوطه هاي پيش از تاريخ، تاريخي و اسالمي 
با تغييرات جغرافيايي و اكوسيستم در اين دوره ها مشابهت 
دارد. در شرق گرگر عالوه بر محوطه و تپه هاي شناسايي شده 
چندين محوطه و تپة مهم كشف و سازوكار سيستم فرسايش 
و مقاطع طبيعي حاصل از فرسايش رودخانه اي بررسي شد 

)مقدم 1382(.
در سال 1382 سيدمحمود مير اسکندري طي مأموريتي 
يك ماهه به بررسي و شناسايي بند ميزان و آسيب شناسي و 
گمانه زني آن در ضلع جنوب  غربي بند اقدام كرد. همچنين 
به قصد شناخت كلي پشت بند ميزان، به دليل اليروبی آن، 
نهشته هاي  و  رسوب گذاري  ميزان  برآورد  و  آسيب شناسي 

رودخانه اي مورد مطالعه قرار گرفت )ميراسکندری 1382(.

باستان شناسی نجات بخشی
در سال 1383 عبدالحميد رضايی طي يك فصل كاوش در 
بند خاک شوشتر سازة آبی را به  طور كامل خاكبرداری كرد. 
اين سازه در اصل متعلق به دورة ساسانی است و نهری كه از 
داريون منشعب می شده به بند خاک و سپس از اين مخزن 
به نهر رقت و در نهايت به رودخانة گرگر می پيوسته است. 
اين بند تا چند دهة اخير مورد استفاده بود، كه درنهايت با 
است  متروک شده  اهواز  به  احداث جادة كمربندی شوشتر 

)رضايی و همکاران 1383(.

باستان شناسی با محوریت آموزش و مرحلة 
دوم كاوش های باستان شناختی در دستوا

در سال 4-1383 مهدی رهبر طی دو فصل كاوش در دستوا 

آزاد  دانشگاه  باستان شناسی  دانشجويان  آموزش  به  منظور 
دستوا  شهر  گوناگون  بخش های  در  را  كارگاه  چند  شوشتر 
از  مجموعه ای  دستوا،  شهر  مردمی  گورستان  و  كرد  كاوش 
متعدد  آثار  و  و گچبری ها  بزرگ  تاالر  آجری، يك  پايه های 
آرشيو  در  فصل  دو  گزارش  در  آن  نتايج  كه  آورد  به دست 
است  موجود  باستان شناسی  پژوهشکدة  و  شوشتر  دانشگاه 

)رهبر و همکاران 1383 و 1384(.

محوطة  در  گمانه زنی  و  بررسی ها  تداوم 
پیش ازتاریخی شرق گرگر

گمانه زنی  ابوچيزان  تل  در  مقدم  عباس   1383-4 سال  در 
مياناب  نجات بخشی دشت  بررسی  ادامة  كرد. طی  كاوش  و 
شوشتر، نيز بررسی هايی در شرق گرگر و غرب رامهرمز صورت 
پيش از تاريخی  محوطه های  ماهيت  بهتر  درک  برای  گرفت. 
نفت  منطقة  و  گرگر  شرق  )مياناب،  ناحيه  سه  در  پراكنده 
سفيد( پژوهش های جامعی در يکی از اين محوطه ها، يعنی 
ابوچيزان، انجام شد. بدين ترتيب عالوه بر بررسی نظام مند 
الية  يك  و  بيست  حاوی  اليه نگاری  گمانة  يك  محوطه 
استقراری و يك ترانشة افقی نيز حفر شد. اين محوطه آثاری 
خود  در  را  جديد  شوشان  و  متأخر  ميانة  شوشان  دوران  از 
همچنين   )35:  1386 مقدم  1384؛  و   1383 )مقدم  دارد 
نتايج كاوش اين محوطه در خصوص توسعة استقرارهاي دورة 
روستانشينی جديد در كوهپايه های حوزة رودخانه كارون به 
 Moghaddam( عنوان رسالة دكتری اين پژوهشگر ارائه شد

.)2008

تاریخی  ـ  قلعة  در  تعیین  حریم  و  ساماندهی 
 اسالمی سالسل

گمانه زنی  را  قلعه سالسل  درخشی  سال 1384 حسن  در   
برای  سالسل  قلعة  فصل  اين  طی  كرد.  تعيين  حريم  و 
تعيين  حريم در  به قصد  و  پاكسازی  بار ساماندهی و  اولين 
از كف  آثاری  كه  ايجاد شد  گمانه هايی  آن  گوناگون  جهات 
از  خندق، يك گور دوران ميانة اسالمی و همچنين بخشی 
استحکامات پشت باروی قلعه را نمايان كرد. از طرف ديگر 
گمانة اليه نگاری ارگ قلعه، گرچه به خاک بکر نرسيد، چند 

باستان شناسی حوزة شوشتر
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متأخر  دوران  تا  اسالمی  ميانة  دوران  از  ساختمانی  مرحلة 
قاجاری را نمايان كرد )درخشی 1384(.

بررسی زمین باستان شناختی شوشتر
گمانه زنی  و  بررسی  رضايی  عبدالحميد   1385 سال  در 
زمين باستان شناختی دشت شوشتر را انجام داد. اين پروژه در 
نواحی شوشتر و پيرامون كارون اجرا شد و بر اساس داده هاي 
در  كه  شد  مشخص  آن  از  حاصل  محيطي  و  آزمايشگاهي 
اقليم  پيش  سال  هزار  هشت  تا  هزار  ده  از  شوشتر  نواحی 
خشك حاكم بوده است و به تدريج در اواخر هولوسن قديم، 
از هفت هزار سال گذشته شرايط زيست محيطي دشت تغير 
به  پيش  سال  هزار  هفت  در  اول  بار دشت شوشتر  و  كرده 
اشغال كوچندگان فصلي قلمرو كوهستاني بختياري در آمده 
است. نتايج اين بررسی را رضايی در رسالة دكتری خود آورده 

است )رضايی 1385(.

تعیین حریم صحرای بلبل
اين محوطه را عبدالرحيم پيمانی در سال 1386خ گمانه زنی 

و تعيين حريم كرد )پيمانی 1386(.

كاوش در قلعة تاریخی اسالمی سالسل
در سال 1388 در كاوش مهدی رهبر در قلعة سالسل، كه 
در دو كارگاه صورت گرفت، يك فضای بزرگ طاق نما كه در 
يافته ها  از ديگر  نمايان شد.  بود  قاجاری  اصل كوشك دورة 
استراحت(  برای  زيرزمينی  )پناهگاه  شوادان  يك  كشف 
مربوط به دوره های قديم تر قاجار بود كه هنوز كاماًل تخليه و 
استخراج نشده است. همچنين هشت فضا به عرض 3 و طول 
16 متر به   دست آمد كه در دورة قاجار انبار مهمات بود و در 
دوره های گوناگون چندين بار مرمت شده بود و در درون يکی 
از اين فضاها يك توپ كوچك، اصطالحاً زنبورک، يافت شد 

)رهبر 1388(.

تداوم باستان شناسی آموزشی
در سال 1388 عباس مقدم كاوش در تپه مشول III را آغاز 
اين  در  مياناب  دشت  بررسی  طی  وي  سابقاً  هرچند  كرد. 

محوطه نيز گمانه زنی آزمايشي كرده و به آثاری از دوره های 
برخورده  ساسانی  و  پارت  و  اروک   ،)LS1( جديد  شوشان 
دانشجويان  برای  آموزشی  كاوش  طی   ،)1384 )مقدم  بود 
حفر   5×5 ترانشة  يك  شوشتر  آزاد  دانشگاه  باستان شناسی 
كرد كه اليه های فوقانی آن بقايای استقراری كوتاه مدتی را 
از دورة اشکانی نمايان ساخت و در يکی از مربعات عمودی 
به  دست  جديد  شوشان  از  قديم تر  داده های  ترانشه  همين 
آمد كه تا آن زمان در دشت مياناب نمايان نشده بود )مقدم 

.)1388

كاوش در تپه داروغة شوشتر
هدف  با  1389خ  سال  در  عرب  حسنعلی  را  محوطه  اين 
شناسايی و درک تحوالت دورة هخامنشی در دشت ميانآب 

گمانه زنی كرد )عرب، 1389(.

بحث و نتیجه گیری
حوزة شوشتر پس كرانة شرقی دشت شوشان و در اصل جزو 
باستان شناختی در  بزرگ است. گرچه پژوهش های  شوشان 
از محدودة اصلی دشت شوشان آغاز شده،  اين خطه ديرتر 
فعاليت های نجات بخشی در همين دهة اخير به پژوهش های 
خطه  اين  اهميت  نشان دهندة  كه  شده،  بدل  محور  مسئله 
است. سازه های آبی اين شهرستان غنی از آثار و محوطه های 
جهانی  شهرت  اسالمی  و  تاريخی  بناهای  و  آثار  و  باستانی 
دارد. مروری بر تاريخچة پژوهش های باستان شناختی به ويژه 
بررسی های  به  خطه  اين  پيش از تاريخی  دوران  به  مربوط 
سی  از  بيش  كه  بر می گردد  رايت  هنری  دوره محوری 
قديم ترين  كه  كرد  بررسی  را  گوناگون  دوره های  از  محوطه 
ولی  بود،   )LS1( يك  جديد  سوزيانای  دورة  با  همزمان  آنها 
با گمانه زنی و كاوش در دهة اخير و به ويژه در تل ابوچيزان 
دورة  و  پ م  پنجم  هزارة  به  شهر  اين  در  استقرار  پيشينة 
توسعه  با  اين مرحله مصادف  سوزيانای ميانی جديد رسيد. 
بزرگ  شوشان  دشت  در  روستايی  استقرارهای  پيچيدگی  و 
است كه درنهايت به شهرنشينی ختم شد و توالی اين روند را 
در محوطه های شهرستان شوشتر نيز می توان مشاهده كرد. 
طور  )به  رسوب شناختی  و  زمين ريختی  مطالعات  زمينة  در 
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كلی محيطی( در اين حوزه می توان به مطالعات ليز و فالکون 
اشاره كرد، ولی جامع ترين پژوهش در اين زمينه به مطالعات 
اساس  بر  كه  می گردد  باز  رضايی  عبدالحميد  زمين ريختی 
داده های حاصل از بررسی و مطالعات آزمايشگاهی مشخص 
كرد كه شرايط زيستی در دشت شوشتر در هزارة هفتم پ م 
مهيا بوده و نخستين ساكنان آن كوچندگان رمه دار بودند كه 
دشت های شوشتر را به  طور فصلی اشغال می كردند. اين دوره 
را همزمان با دورة عتيق سوزيانا دانسته اند، هرچند تاكنون 
محوطه ای در دشت های شوشتر با اين قدمت شناسايی نشده 
اين  استقراری  محوطه های  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  و 
يا  زير رسوبات مدفون  ارتفاع كمتر  و  به دليل وسعت  دوره 
در  مقدم  عباس  گمانه زنی  ولی  باشد،  شده   فروشست  دچار 
تپة مشول III اين نظر را تقويت كرد كه چنين محوطه ای 
دشت  متقدم  دوره های  از  ارزشمندی  داده های  احتماالً 
)مقدم،  باشد   IIمشول آن  تواند  می  دارد  خورد  در  شوشتر 
1388(. و در صورت به  دست آمدن شواهد باستان شناختی 
در تأييد بستر زمين ريختی و محيطی، اين مسئله كه توسعة 
در  جمعيتی  فشار  و  پ م  پنجم  هزارة  در  روستايی  جوامع 
به  مناطق  آن  كشاورز  جوامع  كه  شد  باعث  شوشان  دشت 
به دشت های شوشتر گسيل شدند  از جمله  و  كرانه ها  پس 
منتفی خواهد شد. بعد از پايان دورة روستانشينی اين خطه 
در  اروكی  دورة  شواهد  و  شد  شهرنشينی  مرحلة  وارد  نيز 
برخی محوطه های دشت شوشتر از جمله در مشول III اين 
مسئله را تأييد می كند. شواهد دورة ايالم قديم و ميانی در 
بسياری از محوطه های اين منطقه طی بررسی های نظام مند 
به  دست آمده است. براساس گمانه زني هاي تيم عباس مقدم 
)و مشخصاً محمدتقي عطايي( در تپه داروغة دشت مياناب 
شوشتر، مدارک ارزشمندي از هزارة اول پ م و به ويژه دورة 

همين  در  گسترده  كاوش  با  كه  آمد  به دست  هخامنشي 
در  هخامنشی  دورة  تحوالت  از  جامع  شناخت  امکان  تپه 
پارت  دورة  پژوهش های   .)1389 )عرب،  شد  نمايان  منطقه 
و ساسانی در اين خطه بيشتر نمايانگر حضور اليمايی هاست، 
مهدی  بررسي هاي  به ويژه  متعدد  كاوش های  و  بررسی ها 
و گاللك  دستوا  در  ازجمله  و  كليدی  محوطه های  در  رهبر 
ناشناخته های اين دوره را تاحدودی آشکار كرده و بررسی های 
نظام مند دشت مياناب نشان دهندة افزايش محوطه ها در اين 
دوران و در پی آن افزايش جمعيت و بهره وری بيشتر از زمين 
و  پشتيبانی  با  كانال ها  و  نهرها  توسعة  و  ايجاد  با  كه  است 
نظارت دستگاه حکومتی صورت می گرفت، به  طوری كه در 
اين دوران سازه های آبی متنوعی ايجاد شد و توسعه يافت كه 
همچنان در دوران اسالمی بازسازی و استفاده می شد و در 
اين ميان شهر شوشتر به دليل وجود مراكز ادرای ـ سياسی، 
اقتصادی و مذهبی در حکم مركز اصلی جنوب  غربی ايران تا 
دورة پهلوی همچنان رونق داشت و فقط در چند دهة اخير 
مورد كم لطفی قرار گرفت، و اميد است كه عظمت گذشتة 

خود را بازيابد. 
وابسته  علوم  و  باستان شناسی  پژوهش های  آغاز  از 
توصيف  از  شوشتر  حوزة  مورد  در  ما  دانش  خوشبختانه 
و  تحليل  سوی  و  سمـت  مـواردی  در  و  رفته  فراتر  صرف 
مسئله محوری يافته ولی با اين حال روند كار در اين زمينه 
نسبتاً جديد است و تا زمانيکه پژوهش های نظام مند و جامع 
همراه  پيرامون  مناطق  و  اين شهرستان  در  باستان شناختی 
با مطالعات ميان رشته ای از جمله قوم باستان شناسی تکميل 
نشود درک صحيح تحوالت اين حوزه و به تبع آن پاسخگويی 

به برخی از مسائل موكول به مطالعات آتی خواهد شد.
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چکیده
جغرافياي لرستان كه با محوريت رود سيمره به دو بخش پيشکوه و پشتکوه تقسيم شده است. از ديرباز 
در ميان عالقه مندان به آثار باستاني به واسطة مفرغ هاي نامي آن جايگاه ويژه اي داشته است. در اين مقاله 
تالش كرده ايم مطالعات صورت گرفته در اين حوزه را بررسي و در حد امکان چشم اندازي كلي از يافته هاي 

حاصل از اين مطالعات ترسيم كنيم.
كلید واژگان: لرستان، پيشکوه، كاوش، بررسی، تاريخچة مطالعات.
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مقدمه 
زمان  صرف  موجب  معموالً  انجام شده،  كارهاي  از  ناآگاهي 
دليل  به  به خصوص  سرمايه،  اتالف  و  گزاف  هزينه هاي  و 
موازي  كاري ، دوباره كاري يا سوء استفاده هاي احتمالي مي شود. 
البته بايد اين نکته را نيز اضافه كنيم كه محققان و پژوهشگران 
را  تهيه شده  منابع  از  بهينه  بهره برداري  و  بهره گيري  امکان 
نخواهند داشت و تحقيقات انجام شده نيز نارسا و ناكافي خواهد 
بود و انجام پژوهش دوباره  را ضروري خواهد كرد. بنابراين تهيه 
و تدوين و انتشار فهرست تحقيقات انجام شده، از مناسب تر ين 

ابزارهای پژوهش است. 
هدف از انتشار اين گزارش در حقيقت پركردن خالء آگاهي 
از مطالعات انجام شده و احساس ضرورت براي اطالع رساني به 
پژوهشگرانی است كه در آينده مي خواهند دست به تحقيق و 
پژوهش بزنند و آگاهی برنامه ريزان از كارهای انجام شده كه 
قطعاً در سرعت بخشيدن به روند تحقيقات نقش به سزايي 
از اين گذشته اشکال مهم  دارد و مانع دوباره كاري مي شود. 
نشدن  منتشر  و  چاپ  ايران  در  باستان شناختی  فعاليت های 
گزارش  يا  مقاله  كتاب،  قالب  در  باستان شناسی  گزارش های 
برخی  فقط  داخلی  پژوهشگران  گزارش های  ميان  از  است. 
حمايت  با  مي توان  را  اشکال  اين  البته  شده،  منتشر  آنها  از 
مسئوالن و تخصيص اعتبار برای چاپ و انتشار گزارش ها به 
صورت كتاب و فصلنامه های ملی و استانی بر طرف كرد. به 
هر حال به منظور اطالع رساني درست و در وهلة اول آگاهي از 
كارهاي انجام شده، سازمان دهي منابع و خدمت به پژوهشگران 

اين مقاله را تهيه و تنظيم كرده ايم.

سیماي طبیعي لرستان
لرستان منطقه اي است كوهستاني در بخش مياني سلسله جبال 
زاگرس و در غرب ايران. رشته كوه هاي آن عموماً از شمال غرب 
به جنوب شرق امتداد يافته و شکل گيري آنها موجب به وجود 
آمدن دره هاي عميق، كم عرض و طويل و دشت هاي محصور 
به  پژوهشي  سفري  دمرگان طي  ژاک  است.  شده  محدود  و 
صفحات غربي ايران و به اقصا نقاط لرستان مسافرت كرده و 
در توصيف كوه هاي لرستان نوشته است: »شرح زمين شناسي 
كه ذياًل مي آيد باز هم تصويري دقيق تر از چهرة خارجي زمين 

به ما مي دهد. اين شرح به ما مي فهماند ... موانعي ... كه مسافر 
در منطقة لرها با آن برخورد مي كند كدام اند و توضيح خواهد 
يوناني ها و ساسانيان هرگز  داد چرا آسوري ها ، هخامنشي ها، 
لرستان را به تبعيت در نياوردند و چرا در روزگار ما هم هنوز 
]اين منطقه[ درحقيقت مستقل است.« )دمرگان 1339: 163(.

اصلي  يال هاي  در  شدن  واقع  دليل  به  منطقه  اين 
رشته كوه هاي زاگرس از مناطق ناهموار ايران محسوب مي شود 
و تقريباً سراسر آن منطقه پوشيده از كوه ، تپه ماهور، دره و 

دشت است. 
قديم ترين  از  باستاني  يافته هاي  گواه  به  منطقه  اين 
دست افزارهاي  مي رود.  شمار  به  بشري  زيستگاه هاي 
پارينه سنگي كهن و غارهاي مسکون و منقوش پيش از تاريخ با 
قدمتي بيش از چهل هزار سال، از جمله غارهاي يافته، پاسنگر، 

گرارجنه، هوميان و ميرمالس گواه اين مدعاست.

پیشینة پژوهش هاي باستان شناختي  در لرستان
منطقة لرستان تا قرن نوزدهم از دو قسمت شرقی و غربی يا 
پيشکوه و پشتکوه تشکيل شده بود. منطقة پيشکوه در اختيار 
واليان لرستان و پشتکوه در اختيار والی پشتکوه قرار داشت. 
در اين سده لرستان با محوريت كبيركوه )بعداً رود سيمره( به 
دو استان تقسيم شد. پشتکوه استان ايالم و پيشکوه لرستان 

نام گرفت.
پژوهش های  همجوار،  مناطق  با  قياس  در  لرستان،  در 
باستان شناختی منسجم و طوالنی مدت كم تر انجام شده است. 
ژاک دمرگان در زمرة نخستين باستان شناسانی بود كه از اين 
ناحيه عبور و در سال 1891 آن را بررسي كرد. وی در ناحية 
پشتکوه در امتداد رود آفتاب بررسی و مناطق پيش ازتاريخی 
جباب بن روان و تپه غالم را در دشت غالم كشف كرد و در آن 
محل ابزار مربوط به دورة نوسنگی به دست آورد. وی همچنين 
را  آن  اطراف  و محوطة  بررسي  را  تپه قلندر  دره شهر  درة  در 
ناحية  در  همچنين  وی  كرد.  اعالم  باستان  ماداكتوی  محل 
پيشکوه تپه جلدان را در درة خرم آباد شناسايي كرد و در مورد 
فعلي خرم آباد جايي  نوشت: »محل  آن  اهميت  و  ناحيه  اين 
است كه هميشه مسکون بوده است. در جنوب خرم آباد جلگة 
زيبايي است، مشروب از رودخانة دور آن دهات چندي از قبيل 
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گلدان )جلدان( و شاهين آباد و بسياري ديگر وجود دارد كه 
براي منطقه مهم  اند. در نزديك اين دهات تپه هاي مصنوعي 
توجه  بسيار جالب  آنها  بزرگي است كه تحقيق و كاوش در 
است و من فکر مي كنم با خايدالو متون آشوري مطابقت كند« 

)دمرگان1339: 211ـ208(.
سلسله اي  پايتخت  را  خرم آباد  شهر  نيز  هينتس  والتر 
عيالمي به نام سيماشکي معرفي كرده است. )هينس 1371: 
94(. در گمانه زني هاي نگارنده در سال 1376 ، در تپة شرقی 
ماسور خرم آباد در عمق 180 سانتي متري از كف زمين هاي 

اطراف، تعدادي گل ميخ  سفالي كشف شد )سجادی 1376(. 
لويی واندنبرگ از دانشگاه گان بلژيك 15 فصل در حوزة 
پشتکوه به فعاليت های ميدانی مبادرت كرد و موفق شد عالوه 
بر بازسازی توالی استقراری منطقه از هزارة پنجم تا سده های 
ششم و هفتم پ م آثار و ويرانه های مربوط به سده های 3 تا 7 
م را نيز به  دست آورد )واندنبرگ 1348(. واندنبرگ گزارش 
مقدماتی بسياری از محوطه ها را در نشريات بين المللی، به ويژه 
ايرانيکا آنتيکوا به چاپ رساند )Vandenberg et al. 1989(. در 
در  را شاگردانش  او  گروه  فعاليت های  اخير حاصل  سال های 
منتشر كرده اند  كتاب  و چندين جلد  رساله  های دكترا  قالب 

 .)Hearinck and Overlaet 2004(

از ديگر بررسي هايي كه البته غيرباستان شناسان انجام 
داده اند، كارهاي بارون ث. آ.دوباد1 و سرآستين هنری اليارد2  
است كه بين سال هاي 1840 تا 1920 در صفحات غربی ايران 
و خوزستان سفر و ضمن اجراي مأموريت هاي خود اطالعاتی 
كردند  جمع آوری  مناطق  اين  تاريخی  و  باستانی  آثار  از 

)ملك  شهميرزادی 1366: 57-74(. 
طبق اعتراف شخص لوفتوس و تأييد پرفسور دانيل، نيمة 
دوم قرن نوزدهم م مصادف است با بروز ميل شديد برای به 
دست آوردن اشياء باستانی به هر طريق ممکن. خود لوفتوس 
انگيزه اش از حفاری را چنين بيان می كند: »ميل شديدی برای 
به دست آوردن اشياء مهم و چشمگير موزه پسند در حداقل 
زمان با كمترين هزينه« )ملك شهميرزادی 1366: 57-74(. 
»طالشويی«  و  »زمين كنی«  واژه هاي  معروف  قول  به  اينان 

1. Th. A. Bode
2.  Sir Austen Henry Layard

تاريخ  دفتر  كهن  در  را   )57-74  :1366 شهميرزادی  )رک. 
تا موزه های خود را غنی و  اين مرز و بوم باب كردند  تمدن 

ريشة فرهنگی ما را ضعيف كنند.
در  عتيقات  بازار  در  سال های 1928-1930  حدود  در 
تهران و لندن و پاريس و شهرهای ديگر اشيايی از مفرغ و آهن 
نمودار شد كه به »مفرغ های لرستان« معروف است )واندنبرگ 
اسرارآميز  منطقة   1307 و   1306 سال  از   .)91  :1345
لرستان به واسطة كشف اتفاقي و ورود هزاران شيء مفرغي 
به بازارهاي عتيقة تهران، پاريس، لندن و نيويورک كانون توجه 
از  دوره اي  سال ها  همين  حوالی  گرفت،  قرار  باستان شناسان 
فعاليت هاي گستردة باستان شناسي در ايران شروع شد و يکي 
از مناطقي كه مورد توجه ويژة گروه هاي باستان شناسي قرار 
گرفت، سرزمين لرستان بود. ]آن زمان[ دوران رقابت و فعاليت 
سخت و گسترده براي دستيابي به اين اشياء بود و همين عامل 
باعث شد كه هزاران گور قديمي براي به دست آوردن اشياء 

مفرغي تخريب شود )هول 1352(. 
گدار در سال 1930 و 1931 از منطقة هرسين و نواحی 
لرستان بازديد و نخستين كتاب خود را راجع به اين مفرغ ها 
چاپ كرد )واندنبرگ 1345: 92(. متعاقب آن فريا استارک به 
شمال  غرب و جنوب لرستان سفر و از دشت هاي خاوه و الشتر 
اولين كسي است كه مقابر عصر  بازديد كرد. وی  و پشتکوه 

مفرغ را توصيف كرده )استارک 1935،1934،1932(. 
در سال 1343 پروفسور لوئي واندنبرگ گونه هاي مفرغ 
 Vanden berghe 1975:( را شرح داد و تحليل كرد  لرستان 

 .)1-8, 1966

و  اهالي  غيراصولي  و  غيرعلمي  حفاري هاي  از  پس   
بودند،  اشياء  استخراج  دنبال  به  فقط  هيئت های خارجی كه 
در محوطه های پارينه سنگی لرستان حفاري هاي علمي صورت 
پارينه سنگی  محوطه های  پراكندگی  به  نگاهی  با  گرفت. 
محوطه هاي  داراي  محل های  از  لرستان  ايران،  غرب  در 
پارينه سنگي است كه در اين قسمت از فالت ايران كاوش  و 
بررسی  علمی شده، اما بيشتر اين فعاليت ها معطوف به منطقة 
خرم آباد و مناطق شرقی استان و دورة پيش ازتاريخ بوده است. 
به  هيئتی  1938-1937م  و   1934  –  1935 سال های  در 
سرپرستی اريك اشميت موسوم به هيئت هلمز به كاوش های 
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اكتشافی تطبيقی برای مؤسسة امريکايی هنر و باستان شناسی 
ايران اقدام و به اين منظور در دره های رومشکان و سيمره در 
جنوب لرستان تفحص كرد. كريستين هولمز و كارل هولمز 
مسئول كاوش در لرستان ناشناخته بودند و به اين منظور به 
كاوش در چغا سبز پرداختند. اين هيئت در رومشکان 14تپه 
و محوطة باستانی را بررسی كرد. اشميت در كوهدشت روی 
تپه های مير ولی و كمترالن و در نورآباد در تپه دماويزه و تپه 
بدآور )بادآور( و محوطة خاتون بان و تپه جمشيدی تعدادی قبر 
-62 ,35 :Schmidt et al. 1989( پيش از تاريخی را كاوش كرد

65 و رک. واندنبرگ 1345: 93(. هيئت هلمز در بررسی هاي 
خود از هواپيما استفاده كرد. نتايج فعاليت  هاي اين هيئت در 
 )1315 و   1318(  1936 و   1935 سال هاي  در  را  لرستان 
مؤسسة شرقی دانشگاه شيکاگو، در سال 1989، در دو جلد به 

.)Schmidt et al. 1989: 35, 62-65( چاپ رساند
بنا به اظهارات واندنبرگ، هرتسفلد نخستين كسی بود 
كه در اين ناحيه دست به كاوش هاي علمی زد. وی ابتدا ناحية 
نزديك  در  و  كرد  بررسي   1928 سال  در  را  شرقی  لرستان 
ژيلوران )گيلوران خرم آباد( يك قبر دوران مگاليتيك، شامل 
ظروف و تنگ های فلزی، پيدا كرد )واندنبرگ 1345: 87(. در 
اين محوطه در سال 1381 بر اثر فعاليت هاي راه سازي قبري 
خرپشته ای كشف شد و به دنبال آن عادلی محوطه را كاوش و 
يك قبر متعلق به هزارة اول را حفاری كرد. هرتسفلد همچنين 
سنگ نبشتة خرم آباد و كتيبة پل كلهر معموالن را بررسي و 
قرائت كرد )مهريار و همکاران 1378: 63(. يك هيئت روسي 
نقشه  تهية  به  م  به سرپرستی چريکوف در سال 1850  نيز 
به  خرم آباد  در  وی  است،  كرده  مبادرت  قديمی  از شهرهای 
و  اطراف  تمامي  كه  اشاره مي كند  قديمي  خرابه هاي شهري 
بر مي گرفته است )مهريار و  را در  قلعه  حتي بخش جنوبي 

همکاران 1378: 63(. 
پس از هرتسفلد، اريك اشميت در سال 1316 خ )35-

1934م( در محوطة سرخ دم لري كوهدشت كاوش علمي كرد. 
كاوش هاي هيئت هلمز به سرپرستی وی در محوطة سرخ دم 
لری و برخی ديگر از محوطه های جلگة غربی پيشکوه از كارهای 
 Schmidt( ميدانی انجام گرفته در اين حوزه به شمار می رود
et al. 1989(. كاوش در محوطة سرخ دم لری از سال 1388 

به سرپرستي كاميار عبدي از سر گرفته شد )عبدي 1388(.
در سال 1936 سر اورل استين پس از بازديد از خوزستان 
وارد ايالت لرستان شد. وی از دزفول حركت كرد، وارد لرستان 
و  خرابه ها  توصيف  و  زال  چين  از  عبور  از  پس  و  شد  غربی 
سفال هاي آن به بررسی درة سيمره پرداخت و در چند تپة آن 
گمانه زنی كرد. وی همچنين در منطقة پشتکوه از بقايای شهر 
سيروان )شيروان( بازديد كرد. در هليالن به بررسی و شناسايی 
پرداخت و چند محوطه را گمانه زنی كرد )Stein 1938, 1940؛ 
و رک. واندنبرگ 94 :1345(. وی در منطقة پيشکوه، ترخان 
كوهدشت  و  )كشماهور(  كوشماهوی  و  هليالن  و  )ترحان( 
)واندنبرگ  بررسي  نيز  را  دلفان  و  و خاوه  الشتر  و فالت هاي 
قلعه گوری، چيازرگران، چياسياه، چياآهو،  از  و   .)94 :1345
چياسرخ، باغ زال، مقبرة داودرش و كانال های تنگ گراز بازديد 
و در ادامة اين پژوهش، تپه چياپهن، را كاوش و گمانه زنی قرار 

 .)Stein 1969: 255-266( كرد
عبارت  منطقه  در  وی  گستردة  پژوهش هاي  خالصة 
)ترحان(  تيخان  ليمو،  باغ  شامل  سيمره،  درة  الف(  از:  است 
كوزه گران و چغاسبز؛ ب( درة رومشکان، چغاسبز و قبرستان 
ج(  كموترالن2؛  كموترالن1و  چغاپهن،  چغابردينه،  ميرولی، 
كوهدشت،  درة  د(  شيرچغا؛  و  )كازآباد(  هليالن،كزآباد  درة 
قلعه گوری، چغاپهن و سرخ دم لری؛ ه( جلگه الشتر، ژيرآيران 
)گريران(، بتکی، چغابال و چغاكبود؛ و بيش از 30 تپة باستانی 
و  چغاسای  تلياب،  مويلبك،  بدآور  درة  و  دلفان  منطقة  در 
دماويزه )واندنبرگ 1345: 94، 176 و 177(. اشتاين بقايای 
چند پل را نيز در لرستان بررسي كرد، از جمله پل شاپور يا پل 
دختر روی رودخانة كشکان و پل خسرو روی رودخانة سيمره 
نزديك اتصال اين رودخانه با رود كشکان و آثار ديگری مانند 
پل آب برده و پل سفله. وی همچنين در دره شهر و در قلعه 
)واندنبرگ 96  كرد  عهد ساسانيان كشف  از  بناهايی  هزاردر 
 Stein( و به شاپورخواست دورة حسنويه اشاره كرد .)1345:

.)1969: 273

 1950 سال  در  امريکايي  انسان شناس  فيلد،  هنري 
لرستان  ناحية  در  باستان شناختي  ـ  انسان شناختي  بررسي 
و خوزستان شمالی را آغاز كرد. وی در نقاط پيش از تاريخی 
جنوب  در  زاغه  تپه  خرم آباد،  غرب  شمال  در  سراب دوره 
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جنوب  در  كنجی  غار  و  دورود  نزديك  تپه بحرين  خرم آباد، 
خرم آباد كاوش كرد )واندنبرگ 97-96 :1345(. فيلد گمانه اي 
در غار كنجي خرم آباد حفر كرد. وی اولين باستان شناسی است 
كه محوطه هاي پارينه سنگي را در لرستان شناسايی كرده است 

 .)Field 1957: 91-92(

شرايط  اهميت  به  دهة 1960  اوايل  و  دهة 1950  در 
زيست محيطي و بررسي جوامع باستاني توجه شد و در چنين 
شرايطي رابرت بريدوود از دانشگاه شيکاگو براي نخستين بار 
گروهي از متخصصان علوم را با خود به كوه هاي زاگرس آورد 
تا هم نظر خود و هم نظر چايلد را در مورد توسعة كشاورزي 
و دامپروري بيازمايد و اين امر سرآغاز به كارگيري ساير علوم 
در باستان شناسي شد. وي نخستين باستان شناسي است كه 
و  جانورشناسان  از  دهة1960  اوايل  1950و  دهة  اواخر  در 
كمك  زاگرس  كوه هاي  در  خود  كاوش هاي  در  گياه شناسان 

گرفت )عليزاده1380: 84 و 85(.
از سال  1959 تا 1967 فرانك هول استاد دانشگاه رايس 
امريکا و همکار او كنت فالنري با هدف بررسي زندگي انسان 
غرب  منطقة  در  طبيعي  زيست  محيط  با  او  سازش  نحوة  و 
به حفاري  لرستان دست  پيشکوه  و  پشتکوه  ايران مخصوصاً 
باستان شناختي زدند. هول و فالنري درة خرم آباد را به دليل 
وجود غار هاي پيش از تاريخي متعدد و كثرت و تراكم آثار در 
آن مركز بررسي هاي دورة پارينه سنگي خود قرار دادند و موفق 
شدند در اين دره هفده استقرارگاه انساني دورة پالئولتيك را 
را در  اين تحقيقات  نتايج  بيابد. )هول 1352: 16-17-22(. 
سال 1967 با عنوان گزارش مقدماتی دوران هاي پيش از تاريخ 
است  كرده  منتشر  رايس  دانشگاه  ايران،  غربی  جنوب  در 

)ايزدپناه 1363 ج 1: 63(. 
تاريخ گذاري  راديو كربن نمونه هاي موستري از غار كنجي 
قدمتي متجاوز از40/000 سال و نمونه هاي برادوستي غار يافته 
بين 21 هزار تا 40 هزار را نشان مي دهد )ايزدپناه 1363ج1: 

66-63 و 76-77(. 
فالنري و هول آثار متعلق به دورة روستانشيني قديم را 
در شش تپة ديگر دشت خرم آباد كشف كردند. چند تکه سفال 
هم در غار كنجی كشف شد. يانگ )Young 1966( وجود سه 
محوطة باستاني ديگر، يکي در شرق خرم آباد و دو محوطه در 

انتهاي ديگر درة بروجرد را گزارش داد و محوطه هاي ديگری را 
.)Goff 1971( در كوهدشت واقع در غرب خرم آباد كشف كرد

كار فرانك هول را در بهار 1348/1969 جان اسپت از 
دانشگاه ميشيگان دنبال كرد. او به كاوش غار كنجي پرداخت 
و ضمن تأييد يافته هاي فرانك هول، در دهانة غار گورستاني 

.)Speth 1977: 172-173( پيش از تاريخي كشف كرد
يورگن  سرپرستی  به  دانماركی  باستان شناسی  هيئت 
بازديد  را  به مالوی  ملدگارد در سال 1962 م جادة شاه آباد 
بتخانه(،  )غار  قرعليوند  غار  از  كوهدشت،  در  و  مقدماتی 
بازديد  باستانی  نقاط  ابوالوفا و ديگر  تپه  قبرستان سرخ دم و 
كرد. محمود آرام در اين بررسی در مقام نماينده و بازرس ادارة 
 Meldgard et( كل باستان شناسی ايران در معيت هيئت بوده

.)al. 1964, Thrane 1965, 1970

و  مورتنسن  )ملدگارد،  هيئت  اين  اعضای  آن  متعاقب 
دادن  قرار  اساس  با   ،1963-64 سال های  در  تران(  هنريك 
سرطرهان،  بلوران،  دره های  اشميت،  هوايی  بررسی هاي 
و  بررسی  مجدداً  را  هليالن  و  شابداغ  كوهدشت،  كشماهور، 
كاوش و با توجه خاص به دورة نوسنگی، تپه گوران هليالن را 

 .)Meldgard et al. 1964( كاوش كردند
هليالن  دشت  در  تران  هنريك  پشتکوه  در  همچنين 
در كناره های سيمره به كاوش در كوران بزان و تنگ حمام-

دارتاوی  تپه های  سرطرحان  در  پيشکوه  در  و  پرداخت  الن 
قبور خرپشته ای  از  نمونه ای  به  و  كرد  كاوش  را  وتپه ژارعلی 
هيئت   .)Thrane 1964, 1965, 1970, 2001( يافت  دست 
باستان شناسی دانماركی به سرپرستی اينگه دمانت مورتنسن 
طی سال هاي 1973 و 1974بار ديگر به مدت دو فصل در 
دشت هليالن به بررسی و شناسايی پرداخت و درنتيجه 161 
مربع  كيلومتر  بر140  بالغ  محدوده ای  در  باستانی  محوطة 
بررسی هاي  در  مورد   16 فقط  تعداد  اين  از  كرد.  شناسايی 
استين و پژوهش هاي كلرگاف شناسايی شده بود )نوروززادة 
محل  هفت  هليالن  درة  در  مورتنسن  چگينی1372: 107(. 
باستاني مربوط به دورة موسترين را در نزديك محل باستاني 
 Mortensen( پل باريك مربوط به دوره آشوليان مشخص كرد
191-190 :1975(. غار هوچي، غار ويال، پناهگاه سنگي و پنج 

محل رو باز از اين جمله  است. ابزار سنگي اين مناطق شبيه 

باستان شناسي لرستان 
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به ابزار غارهاي خرم آباد است، ولي از روش لوالوا براي توليد 
تيغه  استفاده كرده اند كه در سکونتگاه هاي موقتي فصلي رايج 

بوده است.
منطقة  در  خود  پژوهش هاي  ادامة  در  نيز  يانگ  كايلر 
كرمانشاه، لرستان شمالی را نيز بررسی كرد. وی در سال1961 
تپه و در مسير  و  اليگودرز 27 محوطه  به  بروجرد  در مسير 
كرد  شناسايی  و  بررسی  را  محوطه   8 خرم آباد  به  بروجرد 

 .)Young 1969: 228-238(

 1342/1963 سال هاي  در  كلرگاف  انگليسی  هيئت 
به  و  بررسي  تا گرين  از كبير كوه  را  لرستان  و 1346/1967 

مسيرهاي كوچ نشيني زير توجه كرد:
الف( خرم آباد، باالگريوه، خوزستان

ب( نورآباد، كوهدشت، سيمره، كبيركوه
اين  باستاني  محوطه هاي  شناسايي  با  تا  كوشيد  وی 
مسيرها الگويي براي شناخت لرستان و درة خرم آباد در روزگار 
باستان به  دست آورد. در بررسي هاي وي آنچه از مواد باستاني 
در لرستان مركزي يعني از كبيره كوه تا گرين فراهم آمد، به 
 Goff( دوره هاي هزارة هفتم تا هزارة دوم ق م طبقه بندي شد
134-131 :1971(. تپه هاي دارايي در جنوب خرم آباد و رباط 

در شمال اين شهر، با سفال هاي آغازين )هزارة ششم ق م( تا 
عصر مفرغ )هزارة دوم( برابر با اليه هاي 4 تا 2 گيان، مهم ترين 
 Goff( محوطه هاي باستاني درة خرم آباد در اين بررسي بودند
151-134 :1971(. وی نواحی بررسي شدة هيئت های قبلی را 

مجدداً با دقت بيشتر بررسی كرد و درنتيجه نمونه های متعدد 
سفال را از تپه های چيازرگران، چياپهن و بلوران، جمع آوری و 
تحليل كرد. گاف همچنين درة كشماهور و صخره های منقوش 
در انتهای درة ديالی كوهدشت را توصيف كرد كه با گل اخرای 

 .)Goff 1971, 1964( قرمز نقاشی شده است
سرانجام كلرگاف، به مدت سه فصل در شمال لرستان 
به ويژه تپة باباجان در نورآباد فعاليت ميداني كرد و يافته هاي 
ارزشمندي از لرستان در هزاره هاي دوم و اول پيش از ميالد، 
 Goff( به ويژه عصر آهن1 تا 3، در اين منطقه به دست آورد

)1968: 105-133

در سال 1969 م، چارلز مك برنی، از دانشگاه كمبريج، 
در غرب لرستان در ناحية كوهدشت نزديك كوه سرسورن به 

بررسی و شناسايی محوطه های باستانی پرداخت. وی درچهار 
ارتفاعات  در   2 و   1 هوميان  و  برد اسپيد  ميرمالس،  محوطة 
كوهدشت گمانه زنی كرد و پناهگاه صخره ای هوميان را به دورة 
پارينه سنگی متعلق دانست. مك برنی نتايج كاوش هاي خود 
 Burney 1969,( را در چند خبرنامة كوتاه چاپ و منتشر كرد

1970 همچنين رک. روستايی و همکاران1380 :47(. 

به  ايران  پارينه سنگي  دوران  توصيف  در   1 هوميان 
مرتفع ترين  از  كه  دليل  اين  به  اول ،  دارد:  اهميت  دليل  دو 
شده  شناخته  )موستري(  مياني  سنگي  پارينه  محوطه هاي 
سطح  از  باالتر  مربع  متر   2000 حدود  با  نزديك  خاور  در 
دريا ست و دوم به اين دليل كه قديم ترين ساليابي مطلق براي 
دورة پارينه سنگي مياني زاگرس مربوط به اين منطقه است 

)روستايی و همکاران1380:-46-63(. 
در  عبدالحسين  تپه  از   1969 سال  در  پوالر  جوديت 
حفاري  را  آن   1976 سال  در  و  بازديد  نورآباد  خاوة  منطقة 
كرد )Pollar 1987(. در اين محوطه ابزاري مانند هاون تعبيه 
شده در بستر گلي به دست آمد كه مشخصة كشاورزي بود 
با  آن هم زمان  دورة  نيز كشف شد.  دانه درشت  بذر گندم  و 
روستانشيني آغازين يا نوسنگي بي سفال است )هول 1352: 
113(. روستاي شهن آباد دلفان نيز از مناطقي است كه ساكنان 
آن متعلق به دورة روستانشيني قديم و براساس نتيجه گيري 
مك دانلد كشاورزان يك جانشين بوده اند )هول 1352: 113(.

ولفرام كاليس از ديگر باستان شناسانی است كه در سال 
به  ايران  فالت  داخل  به  خوزستان  از  خود  مسير  در   1973
بررسی لرستان پرداخته. وی بيشتر به آثار معماری همچون 
پل ها و كاروانسراها و مقابر مذهبی توجه كرده و در بررسی هاي 
پل شاپوری،  پل خرم آباد،  لرستان مخصوصاً  پل هاي  از  خود 
پل  دختر،  پل  كشکان،  پل  معموالن،  كلهر  پل  كاكارضا، 
گاوميشان وپل سی پله سر طرحان بازديد كرده است. او گنبد 
و  در خرم آباد  زاهدشير  گنبد  و  پلدختر  در  )بابازيد(  باباسيد 
 Kleiss 1994,( امام زاده ويلو و تپه هاي مجاور آن را در بروجرد
1996 ,1995( و در مسير خرم آباد به خوزستان، تپه غالمان را 

.)Kleiss 1975: 78( بررسي كرد
در بررسي هاي مقدماتي سال هاي پاياني روزگار پهلوي 
تکميل  قصد  به  را  خرم آباد  درة  برمان  جوديت   1978 در 
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رسالة دكترای خود بررسی و 148 محوطه شامل محوطه هاي 
Bur-(  ااستاني و بناهای تاريخی در درة خرم آباد شناسايي كرد

mann 1978 و رک. جوادي و همکاران 1379: 4(.

حميد ايزدپناه از پژوهشگراني كه در سال  هاي 1346 تا 
1348 خ برای بررسی مناطق گوناگون لرستان تالش كرده و 
حاصل زحمات وي در چند جلد كتاب چاپ و منتشر شده  
از جمله آثار باستاني و تاريخي لرستان و تاريخ جغرافيايي و 

اجتماعي لرستان )ايزدپناه 1363، 1376(.
در بررسي هاي اخير سازمان ميراث فرهنگي هيئت  های 
ايرانی نيز در مناطقی همچون خاتون بان نورآباد، سرخ دم لری 

و سرخ دم لکی، چوب تراشان، سنگ تراشان، قلعة فلك االفالک 
تاريخی  از  پيش  غارهای  و  محوطه ها  و  شاپورخواست(  )دژ 
»بررسي  گروه  از جمله  كرده اند،  كاوش  باباجيالن  و  لرستان 
زمستان  در  كه  پارينه سنگي«  محوطه هاي  باستان شناختي 
1379 به بررسي در لرستان دست زد و نتايج مهمي به دست 

آورد )روستايي و همکاران 1380: 65-62(.
لرستان  مفرغ هاي  صاحب نظران ،  مطالعات  اساس  بر 
در  است.  مربوط  تا 600 ق  م  زماني 2500  فاصلة  به  حدوداً 
جدول پيوست اسامی كاوشگران لرستان را با ذكر تاريخ كاوش 

و محل نگهداری گزارش آن آورده ايم. 

مکان نگهداری گزارش هاسالكدپژوهشگرعنوان گزارشردیف

بررسی و شناسايی ميدانی وضعيت بيولوژيك و 1
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1379ل-ر-1حامد وحدتی نسبتنوع زيستی در دوران پارينه سنگی

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

2
بررسي، شناسايي و مستند سازی غارها، پناهگاه هاي 
صخره ای و زيستگاه هاي باز دوران پارينه سنگی در 

استان لرستان

كوروش روستايي، 
فريدون بيگلري، 

سامان حيدري، حامد 
وحدتي نسب

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1379ل-ر-2
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی باستان شناختی تپة پيش از تاريخ دارايی واقع 3
رسالة كارشناسی ارشد1380ل-ر-3محمدحسن پاک نژاددر درة خرم دره

گمانه زنی به منظور تعيين حريم تپه های لرستان، 4
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1375ل-ر-4علی سجادیتعيين حريم تپه گريران الشتر

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

1378-ل-ر-5عمران گاراژيانبررسی و شناسايی نورآباد لرستان فصل اول و دوم5
80

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

گمانه زنی به منظور تعيين حريم تپه های لرستان، 6
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1379ل-ر-6عمران گاراژيانچغادرويشان، فندق، خيرآباد

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1386ل-ر-7احمد پرويزبررسی دشت سيالخور شهرستان درود، جلد اول7
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1379ل-ر-8سامان حيدریبررسی و شناسايی ميدانی وضعيت اقليم آن8
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1375ل-ر-9علی سجادیتعيين حريم تپة سيکوند نورآباد9
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی و شناسايی آثار فرهنگی تاريخی شهرستان 10
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1376ل-ر-10علی سجادیالشتر، فصل اول

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي1376علي سجاديبررسی راه هاي باستاني شوش به همدان11

1379 - علي سجاديبررسی بقاع و مقابر تاريخی استان لرستان12
80

مركز اسناد و سازمان ميراث 
فرهنگي لرستان

باستان شناسي لرستان 
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بررسی و شناسايی آثار و مکان هاي فرهنگی 13
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1386ل-ر-11احمد حيدریدهستان پيشکوه ذلقی

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1386ل-ر-12پوريا خديشاليه نگاری تپه توبره ريز لرستان، كوهدشت14
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

15
بررسی و شناسايی آثار و مکان هاي فرهنگی 

دهستان ذلقی شرقی بخش بشارت شهرستان 
اليگودرز

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1388ل-ر-13احمد حيدری
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی، تحقيق و توصيف تعميرات در مسجد جامع 16
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1370ل-ر-14محمد مقدسبروجرد

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

1379 - ل-ر-15آرمان شيشه گركاوش محوطة باستانی سرخ دم لکی )جلد اول(17
81

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

1379 - ل-ر-16آرمان شيشه گركاوش محوطه باستانی سرخ دم لکی )جلد دوم(18
81

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1377ل-ر-17احمد چايچیگمانه زنی برای تعيين حريم در تپه ماسور خرم آباد19
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

كاوش محوطة باستانی سرخ دم لکی فصل هاي پنج 20
1382 - ل-ر-18آرمان شيشه گرو شش

83
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

1384آرمان شيشه گركاوش باستان شناسی محوطة چوب تراش21

22
گزارش فعاليت های فرانك هول از دانشگاه رايس 

و جان اسپت از دانشگاه ميشيگان در محوطه های 
باستانی خرم آباد و اطراف آن

مركز اسناد و مدارک ميراث 271342فرانك هول
فرهنگی

مركز اسناد و مدارک ميراث 281344جهانگير ياسينیگزارش سفر اكتشافی فرانك هول به خرم آباد23
فرهنگی

گزارش حفاری هيئت باستان شناسی دانشگاه 24
مركز اسناد و مدارک ميراث 51348اله قلي اسالمیميشيگان در غاركنجی خرم آباد

فرهنگی

مركز اسناد و مدارک ميراث 1348م.101-4محمدرحيم صرافبررسی غار منقوش دوشه كور شوراب25
فرهنگی

م.101-علي اكبر سرفرازكاوش در گورستان سر تخت خاتون بان26
مركز اسناد و مدارک ميراث 161353

فرهنگی

بررسی درة خاتون بان و كاوش در گورستان سر 27
م.101-نصرت اهلل معتمدیتخت خاتون بان

مركز اسناد و مدارک ميراث 381353
فرهنگی

سيد منصور  كاوش در تپة نورآباد دلفان28
مركز اسناد و مدارک ميراث 1360سيد سجادی

فرهنگی

گمانه زنی به منظور تعيين عرصه و حريم محوطة 29
مركز اسناد و مدارک ميراث 1372ليال خسرویتی هله خرم آباد

فرهنگی

1935 و اريك اشميتبررسی تپه برم اليگودرز30
1938

بررسی، شناسايی و مستند سازی غارها و 31
پژوهشکدة باستان شناسی1379ل-ر-19كوروش روستايیپناهگاه هاي لرستان
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جمع آوری اطالعات و بررسی ميدانی دست 32
پژوهشکدة باستان شناسی1379ل-ر-20فريدون بيگلریافزارهای به جامانده از دوران پارينه سنگی

33
بررسي نقش كنده ها و نقاشي های صخره ای هوميان 

لرستان، هيئت مشترک باستان شناسان ايران و 
بلژيك

فريدون بيگلري و 
مارسل ات

1377 و 
1383 و 

1387
پژوهشکدة باستان شناسی

34
كاوش در غار يافته، باستان شناسان ايران و بلژيك. 

هدف از كاوش در غار يافته كشف خاستگاه 
انسان هاي مدرني )اوريناسي( است

فريدون بيگلري و 
مارسل ات

1383 و 
پژوهشکدة باستان شناسی1387

فصل اول بررسی محوطه، غار و پناهگاه هاي 35
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1387ل-ر-21بابك مرادیصخره ای منطقة پل دختر

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

كاوش هاي باستان شناسی محوطة باستانی 36
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1383ل-ر-22علی سجادیفلك االفالک، فصل اول

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی ژئوفيزيکی به روش مغناطيس سنجی در 37
پژوهشکدة باستان شناسی1385ل-ر-23بابك امين پورمحوطة باستانی چوب تراش لرستان

بررسی و شناسايي و مستند سازی آثار باستانی 38
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-24داود داودیشهرستان الشتر

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-25مصطفی عبدالهیبررسی و شناسايی شهرستان ازنا )جلد1( فصل اول39
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-26مصطفی عبدالهیبررسی و شناسايی شهرستان ازنا )جلد2( فصل اول40
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-27مصطفی عبدالهیبررسی و شناسايی شهرستان ازنا )جلد3( فصل اول41
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی و شناسايی و مستند سازی آثار فرهنگی- 42
ل-ر-27مرتضی گراوندتاريخی دهستان كرگاه شرقی خرم آباد، فصل اول

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385)ل-ر28(
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی باستان شناختی در شهرستان پل دختر، 43
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-29علی اكبر وحدتیتهية مدارک ثبتی 51 اثر

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

44
بررسی و شناسايی آثار باستانی شهرستان 

كوهدشت، بخش  هاي مركزی طرهان و كونانی، 
جلد دوم

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1386ل-ر-30حسن دهقانی  فرد
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی و شناسايی محوطه های فرهنگی بخش 45
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1386ل- ر-31احمد حيدریچگنی

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1386ل-ر-32جعفری، خسرویبررسی باستان شناختی بخش ويسيان46
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

47
بررسی و شناسايی آثار باستانی شهرستان 

كوهدشت، بخش های مركزی طرهان و كونانی، 
جلد اول

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1386ل-ر-33حسن دهقانی فرد
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی محوطه، غار و پناهگاه هاي صخره ای 48
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-34بابك مرادیكوهدشت

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی و شناسايی و مستند سازی آثار باستانی 49
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-36مجتبی مهدورشهرستان خرم آباد )جلد دوم( بخش پايی

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

باستان شناسي لرستان 
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بررسی و شناسايی و مستند سازی آثار باستانی 50
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر- 37مجتبی مهدورشهرستان خرم آباد بخش پايی )جلد اول ودوم(

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی،شناسايی و مستند سازی آثار باستانی 51
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-39ذبيح ا... بختياریشهرستان خرم آباد، دهستان رباط نمکی

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی دشت سيالخور شهرستان بروجرد، فصل 52
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-41احمد پرويزنخست

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی و شناسايی و مستند سازی آثار باستانی 53
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1386ل-ر-42داود داوودیشهرستان الشتر )دهستان دوآب(

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی باستان شناختی در شهرستان پلدختر 54
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-43محمد تقی عطايیلرستان

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی های باستان شناختی شهرستان ازنا )جلد 55
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1387ل-ر-44مصطفی عبداللهیاول( فصل دوم و سوم

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی های باستان شناختی شهرستان ازنا 56
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1387ل-ر-45مصطفی عبداللهی)جلددوم( فصل دوم و سوم

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1387ل-ر-46سونيا شيدرنگگمانه زنی غار يافتة لرستان57
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسی و شناسايی آثار فرهنگی حوزة سد و نيروگاه 58
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 1385ل-ر-47جالل عادلیليرو

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

1384 - ل-ر-48جالل عادلیبررسی و شناسايی آثار فرهنگی حوزة سد بختياری59
85

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

85 و 83 جالل عادلیكاوش هاي باستان شناختی محوطة تاريخی پامنار60
و 86

1383جالل عادلیكاوش باستان شناختی محوطة چوب تراش61

كاوش هاي باستان شناختی سنگ تراشان خرم آباد، 62
1384 - ل-ر-40مهرداد ملکزادهدفينه ای از مفرغ هاي لرستان

88
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 15281388مصطفی عبدالهیگمانه زنی محوطة باستانی كهنه شهر63
اسناد ميراث فرهنگي لرستان

تعيين حريم تپة باستانی ماسور )محدودةه جهاد 64
پژوهشکدة باستان شناسی، مركز 15591388علی سجادیخود كفايی ارتش( نقشة اوزاليد

اسناد ميراث فرهنگي لرستان

بررسي محوطة باستاني شيخ حيدر واقع در شرق 65
1378 و شمارة 12ميرعابدين كابليخرم آباد

مركز اسناد و مدارک فرهنگي كشور1380

66
گزارش فعاليت هاي فرانك هول از دانشگاه رايس 
و ان اسپت از دانشگاه ميشيگان در محوطه هاي 

باستاني خرم آباد و اطراف آن
مركز اسناد و مدارک سازمان ميراث 1342شمارة 27فرانك هول

فرهنگي كشور

گزارش حفاري هيئت باستان شناسي دانشگاه 67
مركز اسناد و مدارک سازمان ميراث 1348شمارة 5فرانك هولميشيگان در غار كنجي خرم آباد 

فرهنگي كشور

گزارش بررسی اشياء كشف شده در تپة خيرآباد 68
خرداد شمارة 26حسن قراخانیخرم آباد 

1362
مركز اسناد و مدارک سازمان ميراث 

فرهنگي كشور
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مركز اسناد و مدارک سازمان ميراث 1344شمارة 28جهانگير ياسیگزارش سفر اكتشافی فرانك هول به خرم آباد69
فرهنگی كشور

مركز اسناد و مدارک سازمان ميراث 1362شمارة 15مهدی رهبربررسی قبرستان خضر خرم آباد70
فرهنگي كشور

گزارش مقدماتی بررسی و گمانه زنی غار آلين آوا و 71
سرخ دم خرم آباد لرستان

مهدی رهبر و نصرت اهلل 
مركز اسناد و مدارک ميراث 1364شمارة 7معتمدی

فرهنگي

كاوش محوطة سرخ دم لکی كوهدشت،72
مركز اسناد ميراث فرهنگی لرستان1378نصرت اهلل معتمدیفصل اول

1367ناصر نوروززاده چگينیبررسی منطقة اليگودرز، ازنا وگمانه زنی در تپه برم73 

مهندسين مشاور خاک مطالعة الکتريك قلعة فلك االفالک 74
مركز اسناد ميراث فرهنگی لرستان1380پايه

بررسي باستان شناسي محوطه هاي پارينه سنگي 75
استان لرستان

كوروش روستايي، 
فريدون بيگلري، سامان 
حيدري گوران و حامد 

وحدتي نسب

مجلة باستان شناسي و تاريخ، سال 1380
16، شمارة اول

بررسی و شناسايی بخش زاغه و تهية مدارک ثبتی 76
ميراث فرهنگی لرستان1385علی رشيدی50 اثر

ميراث فرهنگی لرستان1384علی رشيدیانجام عمليات پژوهش و كاوش محوطه توبره ريز77

بررسی و شناسايی آثار )محوطه ها و غارهای 78
ميراث فرهنگی لرستان1385بابك مرادیكوهدشت( و تهيه مدارک ثبتی 30 اثر

بررسی آثار چغلوندی و تهية مدارک ثبتی 50 اثر 79
-85ذبيح اله بختياری)دو فصل(

ميراث فرهنگی لرستان1384

منابع

آرام، محمود
گزارش بازديد مقدماتی از شهرستان كوهدشت   1963/1945
ملد  همراه  به  باستان شناسی  مركز  بازرس  آرام  )محمود 
شمارة  فرهنگي،  ميراث  سازمان  مدارک  و  اسناد  مركز  گارد(، 

م0101ل56 )منتشرنشده(. 
ادموندز،جان سيسيل

دو سفرنامه دربارة لرستان، ترجمة سکندر امان اللهي بهاروند و   1362
ليلي بختياري، تهران، بابك.

اسپت، جان
گزارش حفاري هيئت باستان شناسي دانشگاه ميشيگان در غار   1348
اسناد و مدارک ميراث فرهنگي، ش 5  كنجي خرم آباد، مركز 

)منتشرنشده(.
اسالمی، اهلل قلی

گزارش حفاري هيئت باستان شناسي دانشگاه ميشيگان در غار   1348

اسناد و مدارک ميراث فرهنگي، ش 5  كنجي خرم آباد، مركز 
)منتشرنشده(. 

اشميت، اريك
پرواز بر فراز شهرهاي باستاني ايران، برگردان آرمان شيشه گر،   1376

تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور )پژوهشگاه(. 
امان اللهي بهاروند، سکندر

به  ناشناس[،  ]نويسندة  پشتکوه،  و  پيشکوه  لرستان  جغرافياي   1370
كوشش سکندر امان اللهي بهاروند، خرم آباد، ادارة كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمي لرستان. 
ايزدپناه، حميد

آثار باستاني و تاريخي لرستان، تهران، مؤسسة انتشارات آگاه.  1363
و  آثار  انجمن  تهران،  لرستان،  اجتماعي  و  جغرافيايي  تاريخ    1376

مفاخر فرهنگي.
بيشوب، ايزابل

باستان شناسي لرستان 
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كل  ادارة  )گاهنامة  شقايق  سياح«،  يك  نگاه  از  كوچك  »لر   1376
فرهنگ و ارشاد اسالمی(، سال1، شمارة 1، بهار 1376: 223-

 .220
جوادي، محمدرضا و ويدا نوروز برازجاني

گزارش شناسايي مقدماتي تپه ها و معرفي غارهاي درة خرم آباد،   1379
تهران، دفتر فني معاونت حفظ و احيا سازمان ميراث فرهنگي 

كشور )منتشرنشده(.
دفتر  تهران،  خرم آباد،  درة  باستان شناسي  و  تاريخ  گزارش   1379
كشور  فرهنگي  ميراث  سازمان  احيا  و  حفظ  معاونت  فني 

)منتشرنشده(. 
دالوند، حميدرضا

شركت  گزارش  فلك االفالک(،  )قلعة  خواست  شاپور  دژ   1384
مهندسان مشاور ارگ بم كرمان، آرشيو سازمان ميراث فرهنگي 

و گردشگري استان لرستان )منتشرنشده(.
دمرگان، ژاک

جغرافياي تاريخي ، ترجمة كاظم وديعي ، تبريز، انتشارات چهر.  1339
دوبد، بارون

سفرنامة لرستان و خوزستان، ترجمة محمدحسين آريا، تهران،   1371
علمي ـ فرهنگي. 

دوراند، ا. ر.
سفرنامة دوراند، ترجمة علي محمد ساكي، خرم آباد، كتابفروشي   1364

محمدي.
دهگان ، ابراهيم 

 :)1333 )ارديبهشت   2 شمارة   ،7 دورة  يغما،  فرزين«،  »قلعه   1375
.85-86

راولينسون
بهاروند،  امان الهي  سکندر  ترجمة  خوزستان،  به  ذهاب  گذراز   1362

تهران، انتشارات آگاه.  
روستايي، كورش، فريدون بيگلري، سامان حيدري، حامد وحدتي نسب 

محوطه هاي  باستان شناسي  بررسي  مقدماتي  »گزارش   1380
تاريخ،  و  باستان شناسي  مجلة  لرستان«،  استان  پارينه سنگي 

سال شانزدهم، شمارة 1، )پياپي 31(: 62-65. 
رهبر، مهدی

ميراث  مدارک  و  اسناد  مركز  قبرستان خضر خرم آباد،  بررسی   1362
فرهنگی شمارة 15 )منتشرنشده(.

رهبر، مهدی و نصرت اهلل معتمدی
سرخ دم  و  آلين آوا  غار  گمانه زنی  و  بررسی  مقدماتی  گزارش   1364
مدارک  و  اسناد  مركز  مرداد،   7 تا  25تير  لرستان،  خرم آباد 

سازمان ميراث فرهنگي شمارة 7 )منتشرنشده(.
ساكي، علي محمد

كتاب فروشي  خرم آباد،  لرستان،  تاريخ  و  تاريخي  جغرافياي   1343
محمدي.

ستوده ، منوچهر
»دو كتيبة كوفی از بدربن حسنويه«، يغما، دورة 18، شمارة 5   1375

)مرداد 1344(:250 - 248.
سجادی، علی

گمانه زنی تپة جنوب شرقی ماسور، مركز اسناد ميراث فرهنگی   1376
لرستان )منتشرنشده(.

صادق بهنام، مينا
موزة  )مجموعة  اسالمي  فلزي  صنايع  و  لرستان  مفرغ هاي  بي تا 
لرستان  استان  فرهنگي  ميراث  اسناد سازمان  مركز  خرم آباد(، 

)منتشرنشده(. 
عبدی، كاميار

كاوش محوطة سرخ دم لری، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی   1388
استان لرستان، )منتشر نشده(.

عليزاده، عباس 
تئوري و عمل در باستان شناسي، تهران، سازمان ميراث فرهنگي   1380

كشور. 
قراخانی، حسن

مركز  تپه خيرآباد خرم آباد،  در  اشياء مکشوفه  بررسی  گزارش   1362
اسناد و مدارک ميراث فرهنگی شمارة 26 )منتشرنشده(.

كابلي، ميرعابدين 
بروجرد،  جاده  اطراف  باستانی  محوطه های  بررسی  گزارش   1362
خرم آباد و پلدختر در بهار 1362، مركز اسناد و مدارک ميراث 

فرهنگی، شمارة 8 )منتشرنشده(.
بررسي محوطة باستاني شيخ حيدر واقع در شرق خرم آباد، مركز   1364

اسناد و مدارک ميراث فرهنگي، ش 12 )منتشرنشده(.
كابلي، ميرعابدين، عقيل عابدی، هوشنگ خزاعی، احمد صالحی آزاد،

گزارش بررسی محوطه های باستانی تپه جلد )جلدان( خرم آباد   1360
در سال 1360، مركز اسناد و مدارک ميراث فرهنگی، شمارة 

10 )منتشرنشده(.
كبيري ، احمد 

گزارش بررسي و شناسايي باستان شناسي شهرستان خرم آباد ،   1365
مركز سازمان ميراث فرهنگي كشور )منتشرنشده(.

كريمی، بهمن
راه هاي باستانی و پايتخت هاي قديمی غرب ايران، تهران، بی نا.   1329

گاف، ميد كلر
ترجمة  پيش ازميالد«،  اول  هزارة  نخست  نيمة  در  »لرستان   1375
فرخنده اعتصام، بررسی های تاريخی، سال 12، شمارة 4)مهر و 

آبان 1365(: 48–13.
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گدار ،آندره، يدا گدار، ماكسيم سيرو 
انتشارات  مشهد،  مقدم ،  سروقد  ابوالحسن  ترجمة  ايران ،  آثار   1368

آستان قدس. 
گيرشمن، رومن

ايران از آغاز تا اسالم، ترجمة محمد معين، تهران، بنگاه ترجمه   1349
و نشر كتاب.

معتمدي ، نصرت اهلل
»آيين تدفين در لرستان هزارة اول ق م«، مجلة باستان شناسی   1375

و تاريخ، سال 1، شمارة 1، پاييز و زمستان 1365: 31-42. 
ملك شهميرزادي ، صادق

تهران ،  مصر ،  و  بين النهرين  ايران ،  پيش از تاريخ  باستان شناسي   1374
جهاد دانشگاهي.

ايران در پيش از تاريخ، از آغاز تا سپيده دم شهرنشينی، تهران،   1378
معاونت پژوهشی سازمان ميراث فرهنگی كشور.

موري، پي آر،اس
علي  تنظيم  و  ترجمه  ايران،  قديم  مفرغي  زيرخاكي هاي   1379

داراب بيگي، تهران، انتشارات كرمانشاه.
مهريار، محمد و شاميل فتح اهلل يف، فرهاد فخاری تهرانی، بهرام قديری

سازمان  تهران،  قاجار،  دورة  ايراني  شهرهاي  تصويري  اسناد   1378
ميراث فرهنگي كشور و دانشگاه شهيد بهشتي. 

نوروززادة چگينی، ناصر
»هيئت هلمز نخستين فعاليت های باستان شناسی در لرستان«،   1372

)شمارة   1-2 شمارة   ،7 سال  تاريخ،  و  باستان شناسی  مجلة 
پياپی14- 13(: 97-114. 

واندنبرگ، لويي
تهران،  بهنام ،  عيسي  ترجمة  باستان،  ايران  باستان شناسي   1348

دانشگاه تهران. 
بررسي هاي  شهيدي ،  يحيی  ترجمة  لرستان« ،  »مفرغ هاي   1349

تاريخي، سال 1349، شمارة 27: 89-132.
هول ، فرانك 

گزارش فعاليت های فرانك هول از دانشگاه رايس و جان اسپت   1342
از دانشگاه ميشيگان در محوطه هاي باستانی خرم آباد و اطراف 
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چکیده
استان لرستان در غرب ايران و در بخش زاگرس مركزی از جمله مناطقی است كه به واسطة عوامل 
جغرافيايی و ظرفيت زيستی مناسب طی ادوار گوناگون فرهنگی مورد استفاده جوامع بشری بوده است. 
توجه گروه های  مورد  نيز  اين حوزة جغرافيايی  ايران،  در  باستان شناختی  فعاليت های  با شکل گيری 
باستان شناسی خارجی و داخلی قرار گرفت. غنای مواد فرهنگی باستان شناختی لرستان به خصوص 
فراوانی اشيا مفرغی و فعاليت افراد سودجو  در زمينة سرازير كردن اين اشياء به موزه های خارجی، 
هيئت هايی را به قصد دستيابی به اين اشياء روانة لرستان كرد. حضور هيئت های خارجی و فعاليت های 
باستان شناختی آنها در دهه های30 و 40 در لرستان به قصد دستيابی به اين يافته های مفرغی بود. 
با ورود باستان شناسان خارجی به اين سرزمين هيئت های باستان شناسی ايرانی نيز اقداماتی در اين 
زمينه انجام دادند و اين روند به صورت جسته و گريخته در بسياری از محوطه های باستانی لرستان 
كاوش های  از  برخی  نتايج  انتشار  شاهد  اخير  سال های  در  اگرچه  دارد.  ادامه  امروز  به  تا  )پيشکوه( 
را هيئت های  كاوش ها  اين  از  بسياری  نتايج  بوده ايم،  بحث  مورد  فرهنگی  در حوزة  باستان شناختی 
ايرانی در اين حوزة فرهنگی تا به حال منتشر نکرده اند. در نوشتار پيش رو برآنيم كه به فعاليت های 

ميدانی و نتايج حاصل از اين كاوش ها در پيشکوه لرستان بپردازيم.
كلید واژگان: باستان شناسی، هيئت های ايرانی، پيشکوه، كاوش، اشياء.

مرتضي    گراوند

باستان شناسان ارياني 
رد حوزه  فرهنگي   پيشکوه لرستان  
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مقدمه
ايران،  در  خارجی  گروه های  باستان شناختی  فعاليت های  در 
باستان شناسان و پژوهشگران ايرانی به عنوان نماينده و ناظر 
سازمان ميراث فرهنگی حضور داشتند. فعاليت  باستان شناختی 
آن  ميانکوهی  دشت های  و  باز  دره های  و  لرستان  حوزة  در 
بسيار كمتر از مناطق همجوار همچون خوزستان، كرمانشاه و 
همدان است. به رغم فراوانی محوطه های باستانی در اين حوزه، 
متأسفانه فعاليت های علمی و منسجمی در زمينة نقش اين 
لبة  مفقودة  و شناخت حلقه های  فرهنگی  تحوالت  در  حوزه 
غربی فالت ايران و تأثير و تأثر فرهنگی آن با نواحی همجوار 
و  محوطه ها  از  مفرغی  اشياء  كشف  است.  نپذيرفته  صورت 
اشياء  اين  ورود  و  لرستان  منطقة  جای جای  در  گورستان ها 
در  باستان شناسی  فعاليت های  زمينه ساز  عتيقه  بازارهای  به 
اين حوزه شد. هدف از اين كاوش ها دست يابی به اين اشياء 
كاوش های  اگرچه  بود.  لرستان  مفرغ های  عنوان  با  مفرغی 
باستان شناختی صورت گرفته اين ناحيه را به يکی از كانون های 
مهم فرهنگی ايران در جهت شناخت توالی استقرارهای شکل 
ميدانی  پژوهش های  كرد،  تبديل  مركزی  زاگرس  در  گرفته 

باستان شناسان ايرانی در لرستان محدود به سنت دست يابی به 
اشياء مفرغی و كاوش های نجات بخشی و اضطراری باقي ماند. 
در اين نوشتار به بررسی فعاليت های ميدانی و نتايج حاصل از 

آنها می پردازيم.

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی لرستان
استان لرستان در عرض جغرافيايی 3 51 46 شمالی و طول 
جغرافيايی 22 37 32 شرقی با مساحت 28559 كيلومتر مربع 
به  از شمال  استان  اين  است.  واقع  ايران  لبة غربی فالت  در 
استان های مركزی )شهرستان های خمين و اراک( و همدان 
اصفهان  استان  به  شرق  از  نهاوند(،  و  مالير  )شهرستان های 
استان های  به  غرب  از  گلپايگان(،  و  فريدون  )شهرستان های 
ايالم و كرمانشاه و از جنوب به استان خوزستان محدود است 
)حقيقت  رفيع 1376(. استان لرستان و به بيانی ديگر منطقة 
اليگودرز،  كوهدشت،  بروجرد،  خرم آباد،  شهرهای  پيشکوه 
شامل  را  سراب  دوره  و  اشترينان  درود،  ازنا،  الشتر،  نورآباد، 
مي شود )نقشة 1(. لرستان ناحيه ای كوهستانی و ناهموار است 
كه بيشتر آن بر رشته كوه های زاگرس واقع شده. اين كوه ها به 

نقشه 1. استان لرستان و تقسيمات سياسی كنونی آن
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صورت رشته هايی مرتفع و موازی با جهت شمال  غربی ـ جنوب 
دشت های  داشتن  با  لرستان  استان  دارند.  امتداد   شرقی، 
ميانکوهی، دره ها، كوه های مرتفع و چراگاه های هموار شرايط 
مناسبی را برای گروه های كوچرو و يکجانشين فراهم ساخته 

است.

پیشینة فعالیت میدانی باستان شناسان ایرانی 
در حوزة فرهنگی پیشکوه لرستان

از  برخی  ايران  در  خارجی  باستان شناسان  فعاليت   آغاز  با 
باستان شناسان ايرانی به همراه هيئت های خارجی به عنوان 
اين  در  و  يافتند  مطبوع شان حضور  سازمان  نمايندة  و  ناظر 
و  آثار  فراوانی  و  به دليل غنای فرهنگی  لرستان،  ناحية  بين 
محوطه های باستانی، مورد توجه پژوهشگران و باستان شناسان 
ايرانی قرار گرفت. فعاليت های باستان شناسی در حوزة فرهنگی 
پيش ازتاريخی،  استقرارهای  شکل گيری  از  حاكی  لرستان 
تاريخی و اسالمی در اين منطقه است. با توجه به گستردگی 
فعاليت های باستان شناختی در اين حوزه امکان تقسيم بندی 
از  برخی  استقراری  توالی  لحاظ  به  نگارنده  برای  دوره ای 
بر  در  را  اسالمی  دورة  تا  پيش ازتاريخ  دورة  از  كه  محوطه ها 
می گيرند ميسر نبود، لذا فعاليت ها و مطالعات باستان شناختی 
اين حوزه بر اساس نوع فعاليت تقسيم بندی شده و در ادامه 

آمده است.

بررسی های باستان شناختی
لرستان  فرهنگی  حوزة  در  ايرانيان  باستان شناختی  بررسي 
دوشه1،  غار  از  در سال 1348  محمدرحيم صراف  بررسی  با 
تپه چيابل2 و بنای زاغه رومشگان شروع شد. وی در اين بررسی 
نسبت  مس وسنگ  دورة  به  را  آن  و  كرد  ثبت  را  تپه چيابل 
او بين سال های1350 تا 1353  از  داد )صراف 1348(. پس 
تاريخی  و  باستانی  آثار  دربارة  كتاب  دو جلد  ايزدپناه  حميد 
لرستان منتشر كرد كه مطالب آن بر اساس بازديد مقدماتی 
و سطحی بود )ايزدپناه 1363(. محمد مهريار و احمد كبيری 
بازديد و  آثار روستای كوهنانی كوهدشت  از  در سال 1360 

1. Doshe
2. Chey bal

گزارش سطحی از بنای باباسالم، چال زر، تپه كلوران محمدآباد 
و تپه چيابل كوهنانی عرضه كردند و بنای باباسالم را به دورة 

اسالمی نسبت دادند )مهريار و كبيری 1360(. 
ميرعابدين كابلی در سال 1363 بنا به درخواست ادارة 
فرهنگ استان لرستان مبنی بر تعريض جادة بروجرد ـ  خرم آباد 
بررسی  با  وی  كرد.  عزيمت  منطقه  به  خرم آباد-پلدختر  و 
محدودة تعريض جاده 6 اثر را در حريم جاده شناسايی كرد كه 
از نظر استقراری به اواخر هزارة سوم پ م و قرون اولية اسالمی 
تعلق دارد )كابلی 1363الف(. در سال 1364 ميرعابدين كابلی 
از محوطة شيخ حيدر در 15 كيلومتری شمال  شرق خرم آباد 
بازديد كرد. اين تپه به اواخر هزارة پنجم و اوايل هزارة چهارم 
پ م تعلق دارد. ابزارهای سنگی به دست آمده از تپة شيخ حيدر 
دورة  به  را  ابزارها  اين  و  كرد  بررسي  اميرلو  عنايت اهلل  را 

پارينه سنگی نسبت داد )كابلی 1364(. 
در سال 1367 ناصرنوروززادة چگينی و خسرو پوربخشنده 
تپة برم اليگودرز را بررسی كردند. بر اساس مواد جمع آوری 
اول پ م است  به هزارة  تپه مربوط  اين  بررسی  اين  شده در 
و همچنين بر سطح و دامنة آن بقايايی از سازه های معماری 
خشتی مربوط به دورة ماد و هخامنشی ديده مي شود. هيئت 
بررسی تپة برم اليگودرز عالوه بر بررسی اين تپه بخش هايی 
ادوار  از  باستانی  اثر  و250  بررسی  نيز  را  اليگودرز  منطقة  از 
گوناگون فرهنگی طی اين بررسی شناسايی كرد )چگينی و 

پوربخشنده 1367(. 
پس از گزارش مأموران نيروری انتظامی و كميتة انقالب 
اسالمی مبنی بر كشف و توقيف تعدادی از اشياء طال و نقره 
از افراد سودجو كه ادعا مي كردند اين اشياء را از غار كلماكره 
به دست آورده اند، اين غار را كارشناسان سازمان ميراث استان 
 1368 سال  در  كرمانشاه  استان  غارنوردی  گروه  و  لرستان 
مهله  كوه  در كمركش  كلماكره  غار  كردند.  بازديد  و  بررسی 
بخش  و  پلدختر  شهرستان  غرب  شمال  كيلومتری   15 در 
رومشگان كوهدشت واقع است. پس از بررسی اولية غار، گروه 
غارنوردان كروكی و پالن غار را ثبت كرد. اين غار از چهار تاالر 
نسبتاً گسترده با دهليزهايی پرپيچ و خم و ورودی های حفره ای 

تشکيل شده است )غضنفری 1371(. 
در سال 1375 عبدالمطلب شريفی  هواليی كاروانسراهای 
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استان لرستان را در محور خرم آباد ـ  بروجرد بررسی و شناسايی 
و در نتيجه تعدادی از كاروانسراها و مسيرهای ارتباطی بين 
آنها را شناسايی كرد )شريفی 1375(. علی سجادی كارشناس 
راه   1376 سال  در  لرستان  استان  فرهنگی  ميراث  سازمان 
وی  كرد.  بررسی  لرستان  حوزة  در  را  شوش ـ همدان  شاهی 
در اين بررسی به بقايای برخی از راه ها و پل های تخريب شدة 
روی رودخانة كشکان و انشعابات آن برخورد و آنها را به دورة 
هخامنشی نسبت داد. از طرفي هم وی بر اساس داده ها بيان 
می كند كه راه شوش ـ همدان از پلدختر ـ خرم آباد و خرم آباد-

عمران   .)1376 )سجادی  است  مي رسيده  همدان  به  نورآباد 
و  بررسی  را  نورآباد  ميربگ  منطقة  و  خاوه  دشت  گاراژيان 
استقرارهايی از دورة نوسنگی تا قرون ميانة اسالمی را شناسايی 
كرد )گاراژيان 1379الف(. محمدرضا جوادی در سال 1379 
درة خرم آباد را بررسی و محوطه هايي از دورة نوسنگی متأخر 
تا دورة اسالمی را شناسايی كرد )جوادی و ديگران 1379(. در 
سال 1379 بررسی پارينه سنگی كوهدشت به سرپرستی مازيار 
اشرفيان انجام شد. طی اين بررسی 21 غار و پناهگاه صخره ای 
در غرب و شمال  غرب خرم آباد، كوه مپل3 و شمال پلدختر 
شناسايی شد كه مربوط به دوره های پارينه سنگی  ميانی، جديد 

و فراپارينه سنگی است )روستايی و ديگران 1380(. 
لورنس  سرپرستی  به  هوميان  صخره ای  نقوش  بررسی 
اين  طی  شد.  انجام   1384 سال  در  عادلی  جالل  و  رماكل 
بررسی محوطة سنگ مهرداد، ارا رمياي شرقی4 و چالگه شله5  
غربی شناسايی و تعداد زيادی از مجموعه نقش ها مستندسازی 
و بررسي شد. يك تخته سنگ منقوش كه از ديوارة ارا رمياي 
لرستان  باستان شناسی  موزة  به  بود  كرده  ريزش  شرقی 
فعاليت های  مهم ترين  از   .)Otte et al 2007( يافت  انتقال 
باستان شناسی در سال های اخير در منطقة لرستان بررسی های 
با  و   1385 سال  در  بررسی ها  اين  است.  باستان شناختی 
قالب 25 هيئت  باستان شناختی كشور در  نقشة  تهية  هدف 
اين  نتيجة  در  يافت.  ادامه  سال   3 مدت  به  باستان شناختی 
بررسی ها بيش از 3000 اثر فرهنگی شناسايی و از اين تعداد 
2000 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شد. استان لرستان طی 
3. Kuhe mapel
4. Ara rmya
5. Chalgah shalah

اثر در  تعداد  اين  با ثبت  سال های 1385 و 1386 و 1387 
فهرست آثار ملی در كشور رتبة نخست را به دست آورد. براي 
جلوگيری از تکرار مطالب، اطالعات مربوط به اين بررسی ها به 
صورت جدول و با مشخصات كامل در پايان اين گزارش آمده 

و در متن فقط به برخی از آنها اشاره  شده است )جدول 1(. 
گذشته  سال های  طی  لرستان  بررسی های  ميان  در 
آن  فصل  سه  كه  كوهدشت،  پارينه سنگی شهرستان  بررسی 
انجام شده، شايان ذكر است. اين بررسی از جمله پژوهش های 
ايراني در  ميدانی و تخصصی است كه باستان شناسان جوان 
حوزة لرستان با توجه به كمبود مطالعات باستان شناسی دورة 
پارينه سنگی انجام داده اند. طی دو فصل اول اين پژوهش ميدانی 
55 محوطه شامل غار و پناهگاه صخره ای و محوطة باز، عمدتاً 
مربوط به دورة پارينه سنگی  جديد و فراپارينه سنگی، شناسايی 
شد. از محوطه های پارينه سنگی  جديد می توان به پناهگاه های 
خسروآباد، قاللون6  و شادابکوه 3 و از مکان های مهم فراپارينه 
 سنگی به  كلك رو7  و ورمر8  اشاره كرد )مرادی 1387(. در 
اليگودرز را جالل عادلی  سال 1385 حوزة آبگير سد رودبار 
بررسی كرد كه در نتيجة آن تعدادی از محوطه های باستانی 
مربوط به ادوار گوناگون فرهنگی شناسايی شد )عادلی 1385(. 
محمد بروجنی در سال 1386 حوزة سد سيمره را در بخش 
استقرارهای  شناسايی  هدف  با  كوهدشت  شهرستان  طرهان 
شکل گرفته در حوزة آبريز اين رودخانه بررسی كرد كه طی 
آن 130 اثر فرهنگی از ادوار پيش ازتاريخی، تاريخی و اسالمی 

مشخص شد )بروجنی 1387(. 

كاوش های باستان شناختی
علی اكبر  لرستان  در  باستان شناختی  فعاليت های  شروع  با 
سرفراز در سال 1353 به بررسی و كاوش گورستان سرتخت 
دارد  تعلق  پ م  اول  هزارة  به  كه  پرداخت  نورآباد  خاتون بان 
ايران  در  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پس   .)1353 )سرفراز 
ناحية  در  را  جديدی  پژوهش های  مجدداً  باستان شناسان 
لرستان آغاز كردند. در سال 1360 سيدمنصور سيدسجادی 
تپة نورآباد )ميکاييل( را كاوش كرد. تپة نورآباد در انتهای بخش 
6. Qela lon
7. Kelek ro 
8. Varmra
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غربی شهرستان نورآباد و بر سر راه خاكی خرم آباد به هرسين 
ادارة  گزارش  پی  در  و  نورآباد  تپة  كاوش  از  قبل  است.  واقع 
فرهنگ و آموزش عالی وقت لرستان به مركز باستان شناسی 
برای  باستان شناسی  مركز  كارشناس  يغمايی  اسماعيل  ايران 
گزارش وی حاكی  كرد.  عزيمت  لرستان  به  مقدماتی  بازديد 
از تعلق اين تپة باستانی به اواخر هزارة چهارم و اوايل هزارة 
سوم پ م است كه بخشی از ضلع شمال شرقی آن را بلدوزر 
شهرداری تخريب كرده است )سيدسجادی و ساماني 1378(. 
با توجه به وضعيت تپه و حفاری های گستردة غير مجاز افراد 
سودجو هيچ  نقطة دست نخورده ای بر سطح آن ديده نمی شد 
را  تپه، 8 كارگاه  بررسی سطح و دامنه های  از  و هيئت پس 
انتخاب و كاوش كرد. در كاوش تپة نورآباد 5 دورة استقراری 
از  آن  تاريخ گذاری  قابل  قديم ترين قطعه سفال  مشخص شد. 
نوع سفال لبه واريختة دوران آغاز نگارش است. نخستين دورة 
 Va استقرار در تپة نورآباد دورة پنجم است كه به 2 مرحلة
و Vb تقسيم مي شود. سفال های اين دوره شبيه سفال های 
تپة  در  استقراری  است. آخرين دورة   IV خاكستری گودين 
حاوی  كاوش شده  گمانه های  داده های  اساس  بر  را  نورآباد 
سفال های نخودی و ظروف نخودی سه پايه، سازه های معماری، 
تکه سفال های شبيه گورهای تپه جمشيدی و مهرهای مسطح 
دانست  تا 700 پ م  بين سال های 1250  سوسکی، می توان 

)سيدسجادی و ساماني 1378(. 
بنا بر گزارش ادارة فرهنگ استان لرستان و كشف تعدادی 
اشياء فلزی و سفالی در محوطة ونايی9 در سال 1362 هيئتی 
به سرپرستی يحيی كوثری به منطقه اعزام شد و محوطه را 
كاوش و گمانه زنی كرد. محوطة ونايی در روستای ونايی و در 
شمال شرق شهرستان بروجرد واقع است. در محوطة ونايی 
ابعاد 2×2 حفر  به  و دو گمانه  ابعاد 10×8 متر  به  ترانشه ای 
شد. در نتيجة اين كاوش تعدادی از سازه های معماری ساخته 
شده با قلوه سنگ و مالت گل نمايان شد. سازه های معماری 
به دست آمده در راستای شرقی-غربی امتداد يافته است. بخش 
و  دارد  قرار  روستا  بافت  زير  معماری  سازه های  از  وسيعی 
می توان گفت سازه های معماری مکانی برای دفن اشياء بوده 

است )كوثری 1362(. 

9. Venay

ماسور  باستانی  تپة   1363 سال  در  كابلی  ميرعابدين 
را كاوش كرد. اين اثر باستانی در ميان روستای ماسور و در 
به  را  اثر  اين  قرار دارد. وی  حاشية جادة خرم آباد ـ انديمشك 
دورة آغاز نگارش نسبت داد. عالوه بر داده های باستان شناختی 
دورة آغاز نگارش سفالينه های ادوار ساسانی و اسالمی نيز در 

تپة ماسور به دست آمد )كابلی 1363ب(. 
منطقة شهرستان  در  غاركلماكره  اتفاقی  از كشف  پس 
پلدختر و بررسی اوليه در سال 1371، نصرت اهلل متعمدی اين 
غار را كاوش كرد. كاوش اين غار با توجه به وضعيت آشفتة 
آن دشوار بود. با بررسی تك تك دهليزها و رف های ايجاد شده 
هيچ گونه يافتة شاخصی به دست نيامد. وجود يافته های سفالی 
و 12 گور كاوش شده و آشفته در دهليز اول كه كاوندگان 
غارت كرده بودند، نشان  داد كه درون آن تدفين هايي صورت 
با  مرتبط  كافی  اسناد  و  مدارک  كاوش  طی  است.  گرفته 
سکونت و حيات در درون غار كلماكره به دست نيامد. با توجه 
به سفالينه های شناسايی شده در درون غار و اشياء به دست 
مکانی  غار  اين  می رسد  نظر  به  مجاز  غير  كاوندگان  از  آمده 
در  سلطنتی  اموال  و  خزائن  از  قسمتی  ساختن  پنهان  برای 
در  علمی  و  دقيق  كاوش  ازاين رو  است.  بوده  اول پ م  هزارة 
اين غار مستلزم تخلية غار از تمام سنگ های بزرگ وكوچکی 
است كه به صورت توده های عظيم كف سالن ها را انباشته است 

)معتمدی 1372(. 
در سال1377نصرت اهلل معتمدی محوطة سرخ دم لکی را 
در 6 كيلومتری غرب شهرستان كوهدشت پس از كشف سه 
قطعه سنگ با نقوش برجسته از افراد سودجو كه به ادعای آنها 
از محوطة سرخ دم لکی به دست آمده بود، كاوش كرد. با كاوش 
خشکه چين  معماری  سازه های  از  مجموعه ای  محوطه  اين 
با استفاده از سنگ های الشه ای و نيمه تراش  نمايان شد كه 
با مالت گل ساخته شده  بود. اين سازه های معماری بخشی از 
يك تختگاه بزرگ سنگی از دورة آهن ميانی و جديد را به خوبي 
نشان مي دهد كه روی يکی از تراس های طبيعی كوه چنگری10 
است.  مشرف  كوهدشت  دشت  تمامی  بر  و  شده  ساخته 
ادامة فعاليت های خود در شهرستان كوهدشت  معتمدی در 
در بخش رومشگان كاوش كرد. وی ضمن كاوش در محدودة 

10. Kuhe chengeri

باستان شناسان ایرانی در حوزة فرهنگی پیشکوه لرستان  
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گورستان كمترالن11 و چيا سبز رومشگان آثاری به دست آورد 
كه با پی های چيده شده در سرخ دم لکی مشابهت دارد. آنچه از 
اين دو محوطه شناسايی شد پی های سنگی بود كه روی سطح 
طبيعی زمين ساخته شده  و كف داخلی و خارجی آنها در يك 
سطح بود. طی كاوش در محوطة كمترالن و چيا سبز هيچ  اثري 
از ديوار چينی روی اين سازه ها و آوار ناشی از تخريب سازه های 
معماری به دست نيامد. معتمدي همچنين در بررسی منطقة 
پلدختر و اطراف كوه مهله12  آثاري از يك شهر تخريب شده 
محوطة  مشابه  معماری  نظر ساختار  از  كه  كرد  را شناسايی 
سرخ دم لکی است )معتمدی 1379(. آرمان شيشه گر در سال 
1379 تا 1383 طی پنج فصل در ادامة فعاليت های معتمدی 
كاوش ها  نتايج  پرداخت.  كاوش  به  لکی  سرخ دم  محوطة  در 
مواد  ديگر  و  سفالی  يافته های  معماری،  سازه های  شامل  كه 
فرهنگی است نشان می دهد كه محوطة سرخ دم لکی به دورة 
آهن ميانی و جديد تعلق دارد. از طرف ديگر وجود سفالينه های 
اشکانی  اين محوطه در دورة  تداوم حيات در  بيانگر  اشکانی 
محوطة  كاوش  از  حاصل  يافته های  مقايسة  و  تحليل  است. 
سرخ دم لکی امکان مکان يابی اين محوطه را به عنوان مركز 

حکومتی اليپی13  قوت می بخشد )شيشه گر 1384ب(. 
تابوت  كشف  و  چوبتراش  محوطة  گمانه زنی  از  پس 
مفرغی، آرمان شيشه گر محوطة چوبتراش را كاوش كرد. طی 
كاوش اين محوطه سازه های معماری ساخته شده از الشه سنگ 
اين  وی  آمد،  دست  به  خشکه چين  صورت  به  گل  مالت  و 
سازه ها و مواد فرهنگی به دست آمده را به دورة اشکانی نسبت 

داد )شيشه گر 1384الف(. 
افزايش و گسترش حفاري های غيرمجاز افراد سودجو در 
سال های اخير به قصد دستيابی به اشياء عتيقه و فعاليت های 
عمرانی همواره بسياری از مکان های باستانی را تخريب كرده 
مناطق  در  باستانی  مکان های  اين  اتفاقی  كشف  به  منجر  و 
افراد  كه  مکان هايي  ازجمله  است.  شده  لرستان  گوناگون 
سودجو برخی از اشياء آن را به يغما برده اند محوطة سنگتراشان 
خرم آباد است. اين اثر فرهنگی را، پس از بازديد عطا حسن پور 

11. Kmtarlan
12. Kuhe mahle

13. اليپی ها يکي از حکومت های محلی بودند كه در هزارة اول پ م در مناطقی از زاگرس 
مي زيستند.

كارشناس ميراث فرهنگی استان لرستان از محوطه و دستيابی 
درخواست  بر  بنا  محوطة  سطح  بر  مفرغی  اشياء  برخی  به 
مهراد  باستان شناسی  پژوهشکدة  سازمان مطبوع، طی مجوز 
ملکزاده در سال 1384 مأمور كاوش نجات بخشي شد. كاوش 
اين محوطه به صورت اضطراری و با هدف شناسايی و نجات 
بخشی آثار آغاز شد و طی 3 فصل كاوش بيش از 400 قطعه 
اشياء متنوع مفرغی و آهنی در آن به دست آمد. اگر چه اين 
از نظر  باستان شناختی است،  فاقد نهشتة  داده های فرهنگی 
ويژگی هنری به عصر آهن تعلق دارد )ملکزاده 1385(. كاوش 
اين محوطه به دليل مشکالت اداری و مسائل درون سازمانی سه 
سال متوقف شد و دوباره در بهار و زمستان 1388 فصل های 
)ملکزاده  گرفت  از سر  ملکزاده  مهرداد  را  آن  و ششم  پنجم 

 .)1388
در ارديبهشت ماه 1384 اولين فصل پژوهش های ميدانی 
ايران و بلژيك به هدايت مارسل ات و فريدون بيگلری در غار 
يافته انجام شد. اهداف عمدة مطالعاتی فصل نخست شامل:1. 
گمانه زنی در غار يافته و 2. بررسی نقوش صخره ای هوميان 
بود. طی سه هفته كار ميدانی در غار يافته گمانه ای به ابعاد 
ثابت  نقطة  به  نسبت  سانتی متر   240 عمق  تا  و  متر   1×2
از دورة  اين گمانه دو اليه  با كاوش  اندازه گيری كاوش شد. 
هولوسن و اواخر پليستوسن شناسايی شد. سه نمونه زغال از 
عمق 125 سانتی متری تا عمق 240 سانتی متری برداشت و 
ساليابی شد كه تاريخ هايی بين 24 تا 35 هزار سال را به دست 

.)Otte et al. 2007( داد
باستان شناختی حوزة  بررسی  از  در سال 1385 پس   
آبگير سد رودبار اليگودرز محوطة باستانی تپة ده شاهی را در 
حوزة اين سد جالل عادلی كارشناس ميراث فرهنگی استان 
لرستان كاوش نجات بخشی و اضطراری كرد )عادلی 1385(. 
عادلي هم چنين محوطة پامنار خرم آباد را، در محدودة شهری، 
بين سال های 1385 و 1386 كاوش كرد. در نتيجة اين كاوش 
از الشه سنگ  ساخته شده  محقر  معماری  سازه های  و  فضاها 
زمانی  نظر  از  كه  شد  نمايان  خشکه چين  صورت  به  آجر  و 
به دورة اسالمی تعلق دارد و روی سازه های قديم تر ساخته 
شده است )عادلی 1386(. در سال 1385 به دنبال كشف و 
توقيف تعدادی شيء فرهنگی از افراد سودجو و اظهار نظر آنها 
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مبنی بر اينکه اين اشيا را از محوطة باباجيالن نورآباد به دست 
ميراث  فرهنگی  سازمان  كارشناس  حسن پور  عطا  آورده اند، 
سال های  بين  فصل  دو  طی  محل  از  بازديد  از  پس  استان 
1386 و 1387محوطه را كاوش نجات بخشی كرد. اين محوطه 
گورستانی از عصر آهن است كه بر اثر حفاری های غير مجاز 
شده  مجاز  غير  كاوش  آن  گورهای  بيشتر  و  آشفته  به شدت 
است. طی كاوش نجات بخشی در اين گورستان تعدادی شيء 
مفرغی، آهنی و سرپيکان های سنگی و انگشتری با نقش انسان 
بالدار از جنس آهن به دست آمد. گورهای كاوش شده در اين 
گورستان به دو دستة چهار چينة سنگی وگور  خمره ای تقسيم 
می شود )حسن پور 1387(. در خردادماه سال 1387 دومين 
فصل پژوهش های ميدانی غاريافته به سرپرستی مارسل ات و 

سونيا شيدرنگ انجام شد.
باستان شناختی در حوزة پيشکوه  از ديگر فعاليت های 
لرستان كاوش محوطة سرخ دم لری است. محوطة سرخ دم لری 
در شرق شهرستان كوهدشت را درسال 1938 اشميت كاوش 
كرد. در نتيجة اين كاوش 1804 قطعه شیء و تعدادی سازة 
معماری ساخته شده از الشه سنگ و مالت گل شناسايی شد، 
وی بر اساس يافته ها اين محوطه را نيايشگاه مربوط به عصر 
آهن  دانست )چگينی 1372(. پس از اتمام كاوش اشميت در 
محوطة سرخ دم لری اين اثر به حال خود رها شد، به نحوی كه 
بخش زيادی از حريم و عرصة آن در وضع موجود زير فضاهای 
مسکونی روستا قرار دارد و بخش های وسيعی از آن را افراد 
سودجو تخريب كرده و كاويده اند. بنابراين در سال 1388 و 
سال  در  شد.  گرفته  سر  از  اثر  اين  بررسي  سال  از 70  پس 
1388 كاميار عبدی اين محوطه را كاوش كرد. طی كاوش اين 
محوطه مجموعه ای از فضاها و سازه های معماری شناسايی 
شد كه با الشه سنگ و مالت گل ساخته شده  است. اين فضاها 
به هم پيوسته و متصل  بيانی ديگر واحدهای ساختمانی  به  و 
از دور دوم كاوش های  نتايج فصل نخست  با توجه به  است. 
اين  گفت  می توان  لری  سرخ دم  محوطة  باستان شناختی 
اين  پيرامون  در  بلکه  نيست  دورافتاده  و  تك  بنايی  محوطه 
را  آن  كه  دارد  وجود  ديگري  ساختمانی  واحدهای  نيايشگاه 

احاطه كرده است )عبدی 1388(.
 1386 سال  در  سيمره  سد  حوضة  بررسی  اتمام  با 

كاوش های باستان شناختی اين حوضه در تعدادی از مکان های 
در چند محوطه  مقدم  عباس  استقراری شاخص شروع شد. 
در سيمره از جمله چهارآرو و چشمه رجب به گمانه زنی به 
منظور اليه نگاری پرداخت )مقدم، 1387(. وی همچنين در 
تپة پيش از تاريخی چم قوله14  گمانه زنی و كاوش كرد )مقدم 
پيش از تاريخی  تپة  دارابی  حجت  حوضه  همين  در   .)1388
چيا سبز را كاوش كرد. بر اساس كاوش تپه چياسبز و يافته های 
آغاز نوسنگی نسبت داده  به  را  اثر فرهنگی  اين  آن كاوشگر 
حوضة  نجات بخشی  كاوش های  ادامة   .)1388 )دارابی  است 
سد سيمره در سال 1389 با كاوش تعدادی از محوطه ها و 
تپه های باستانی ادامه يافت. مصيب اميری در تپه چهار آورو،15 
در  نياكان  ليلی  شرقی،  تپه چيا سبز  در  حصاری  مرتضی 
تپه قلعه پيروز و مهاجری نژاد در تپه چشمه رجب كاوش كردند. 
آن  دوم  مرحلة  در  سيمره  سد  باستان شناختی  فعاليت های 
طبق برنامة پيشنهادی پژوهشکدة باستان شناسی از سرگرفته 
شد. در كاوش استقرارهای حوضة سد سيمره در آبان 1389 
اين  را عبدالرضا مهاجری نژاد كاوش كرد،  قلعه پيروز  محوطة 
باستان شناختی و سازه های  بر اساس داده های  اثر فرهنگی 
معماری بنا بر گزارش مقدماتی كاوشگر به دورة تاريخی تعلق 
دارد )مهاجری نژاد 1389(. از ديگر محوطه های كاوش شده در 
حوضة سد سيمره محوطة قلعه گبری در بخش طرهان است كه 
عطا حسن پور كاوش كرد. اين اثر فرهنگی در حاشية رودخانة 
سيمره و مشرف بر آن شکل گرفته و با توجه به ويژگی های 
معماری و تزيينات گچبری به دست آمده به نظر می رسد خانة 
اربابی حاكم نشين بوده كه احتماالًً حاكم قدرتمند محلی در 
حاشية رودخانة سيمره و در مسير راه های ارتباطی فرعی جادة 
ابريشم ساخته و از طريق پل های احداث شده روی اين رودخانه 

با مناطق همجوار و مراكز حکومتی در ارتباط بوده است.
از ديگر كاوش های باستان شناختی حوضة سد سيمره 
برزقواله به سرپرستي آرش لشگری و كاميار  كاوش محوطة 
عبدي است. اين اثر فرهنگی به مساحت 10 هکتار از بزرگ ترين 
محوطه های دورة تاريخی در منطقة زاگرس مركزی است كه 
در حاشية رودخانة سيمره شکل گرفته است. در اولين فصل 
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كاوش در اين اثر فرهنگی يك مجموعة ساختمانی به دست آمد 
كه با استفاده از خشت و سنگ های قلوه ای همراه با مالت گچ 
ساخته شده است. اين بنا، كه از آن با عنوان سازة خشتی نام 
 برده می شود، دارای يك فضای مركزی چليپايي است كه در 
پيرامون بازوهای آن اتاق هايي با ابعاد متغير ساخته شده است. 
اين سازة خشتی در هر ضلع دارای درگاهی با طاق هاللی است 
كه جرزها و زيرطاق های سنگی با پالک های گچی آناهيتا، گل 
و بوته، نقوش حيوانی و پرندگان شامل گراز، ميمون، مرغابی 
خشتی  بنای  اين  در  شده است.  آراسته  و  تزئين  طاوس  و 
به جز جرز درگاهی كه قوس های هاللی سنگی روی آنها اجرا 
ابعاد10×40×40،  با  با خشت هايي  شده مابقی سازه ها تماماً 
بنا  سازندگان  است.  شده  ساخته  و10×12×26   40×40×12
برای يك  دست كردن سازه های خشتی و سنگی تمامی سطح 

ديوارها را با اندود گچ پوشانده اند )لشگری و عبدی 1389(. 
باستان شناسان كاوش های نجات بخشی ديگري در چند 
مکان انجام داده اند كه از جملة آنها كاوش محوطة پيش ازتاريخی 
فراش است كه بر اساس داده ها و يافته های فرهنگی به دورة 
اروک و جمدت نصر تعلق دارد )نياكان 1389(. كاوش ديگر در 
اين حوزه كاوش مصيب اميری در گورستان های عصر مفرغ  و 
آهن چغاسبز غربی بود كه در آن كاوش تعدادی شیء مفرغی 
انتهايی گودينIII به دست آورد  و ظرف سفالی هم دورة فاز 

)اميری 1389(.

گمانه زنی والیه نگاری باستان شناختی
در سال 1362 طی گزارش ادارة ارشاد اسالمی استان لرستان 
خرم آباد  خضر  قبرستان  در  قبر  سنگ  يك  كشف  بر  مبنی 
اساس  بر  را  قبرستان  و  به منطقه عزيمت كرد  رهبر  مهدی 
اين  كرد.  بررسی  حفرشده  گودال  از  به دست آمده  داده های 
راه خرم آباد كوهدشت  و در سر  قبرستان در غرب خرم آباد 
واقع است. ساختمان منسوب به خضر با پالنی مربع شکل به 
ابعاد 90/5×90/5 دارد و بلندی آن تا گنبد 3/50  متر است. 
مصالح اين مقبره سنگ، آجر و مالت گچ است. 3 عدد سنگ 
قبر در اين مقبره به دست آمد كه به نظر می رسد به قرون 
6-7 هجری تعلق دارد. در جوار اين مقبره 2 سردابه به ابعاد 
20 /5 ×30 /2 با مصالح سنگ و آجر ساخته شده است. اين 

مقبره احتماالً مربوط به جمال الدين خضر از اتابکان لر كوچك 
است. در نتيجة بررسی وگمانه زنی محوطة خضر خرم آباد آثار 
و 7  قرون 6  از  نظر می رسد  به  و  نيامد  به دست  استقراری 
پيرامون قبر جمال الدين خضر، كه در دوره های بعد ساختمانی 
بر روی آن ساخته شده، به صورت قبرستان مورد استفاده قرار 
گرفته است )رهبر 1362(. ميرعابدين كابلی در همان سال 
تپه جلدان را نيز گمانه زنی كرد و در نتيجة آن پژوهش تپة 
جلدان به دورة نوسنگی متأخر تعلق يافت. وی طی كاوش اين 
تپه به آثاری از دورة تاريخی و اسالمی نيز برخورد كرد )كابلی 

1363ج(. 
در سال 1364 مهدی رهبر و نصرت اهلل معتمدی تنگ 
سياب طرهان، محوطة سرخ دم لری و نگارگری های دوشه را 
بررسی و غار آلين آوا16 را گمانه زنی كردند. غار آلين آوا در 
بخش طرهان و در 5 كيلومتری دره تنگ سياب در رشته كوه 
داگله واقع است. دهانة غار رو به جنوب و ارتفاع دهانة آن تا 
باريکی به  سطح جاده حدود 50 متر است. درون غار راهرو 
طول 7 متر و عرض 80 سانتی متر است. در منتهی اليه اين 
راهرو سکويي ساخته شده كه حدود 150 سانتی متر از سطح 
راهرو پايين تر است. تمامی سطح داخل غار را افراد سودجو 
حفاری و اليه های فرهنگی و استقراری آن را آشفته كرده اند. 
با بررسی داخل غار آلين آوا در دو طرف دهليز غار دو گمانه با 
حروف التين a–b مشخص و كاوش شد. در گمانة a در عمق 
15 سانتی متری از عمق ثابت اندازه گيری كف پاكوبی نمايان 
شد. در ادامة كاوش در سطح پايين تر از اين كف اجاقی به طول 
150 سانتی متر و عرض 80 سانتی متر آشکار شد و در اطراف 
قطعات  و  ابزار سنگی  تعدادی  آن  پيرامون  خاكستر  و  اجاق 
شکل  استوانه ای  شيشه ای  مهرة  عدد   1 و  سفال  شکستة 
به دست آمد كه مركز آن سوراخ است. در كاوش گمانة b در 
عمق 20 سانتی متری از نقطة ثابت اندازه گيری قطعات شکستة 
تاپو )محل نگهداری غالت( مربوط به دورة ساسانی به  بدنة 
دست آمد. در اين گمانه همچنين بخشی از يك گور آشکار شد 
كه قسمت هايي از آن را حفاران غيرمجاز تخريب كرده اند. با 
كاوش در محدودة گور، 1 عدد ظرف سفالی و 1 عدد گرد-نبند 
مفرغی اواخر هزارة سوم مشخص شد. در عمق پايين تر قطعات 
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شکستة سفالی مربوط به هزارة چهارم به دست آمد. در دهانة 
غار و در فضايی كه از طريق دو مجرای باريك و تنگ به صورت 
ابعاد 1/50 در  به   c نيمه خيز می توان داخل آن شد، گمانة
1/50 سانتی متر حفر و با كاوش آن و پس از برداشتن اليه های 
رسوبی تعدادی قطعة شکسته سفال جمع آوري شد كه به دورة 
ساسانی تعلق دارد. با توجه به كاوش در غار آلين آوا می توان 
نتيجه گرفت اين غار در هزارة سوم پ م مورد استفاده بوده و 
بر اساس داده های سفالی آخرين دورة استقراری غار مربوط به 

دورة ساسانی است )رهبر و معتمدی 1364(.
حسن رضوانی در سال 1373 بنا بر گزارش ادارة ميراث 
فرهنگی استان لرستان براي بررسی و بازديد از تپة موسوم به 
تنگ موسی و قلعه اراز در بخش پاپی واقع در 50 كيلومتری 
غرب خرم آباد كه افراد سودجو حفاری كرده بودند به منطقه 
عزيمت كرد. تپة تنگ موسی به ابعاد 15×15 و به ارتفاع 6 متر 
و دارای بستری طبيعی است. وی چهار گمانه به ابعاد 2×2 
در آن باز كرد. از كاوش اين گمانه ها هيچ  يافتة فرهنگی به 
دست نيامد. قلعه اراز در غرب روستای دهگاه در باالي كوهی 
به همين نام ايجاد شده است. قلعه اراز معماری صخره ای دارد 
كه در برخی از قسمت های آن فضاهايي با الشه سنگ و مالت 
گچ ساخته شده است. اين قلعه دو بخش دارد كه از طريق 
قسمت  در  است.  متصل  يکديگر  به  تراشيده شده  پلکان های 
بيرونی قلعه چاهی در بدنة كوه حفر شده كه به نظر می رسد 
ساكنان  برای  آب  نگهداری  محل  ديگر  بيانی  به  و  آب انبار 
لعابدار  و  معمولی  سفالينه های  به  توجه  با  است.  بوده  قلعه 
جمع آوری شده در داخل و پيرامون قلعه می توان گفت از نظر 
زمانی اثر مورد بحث به قرون 6 و 7  هجری تعلق دارد. اين 
قلعه از نظر ساختار و موقعيت قرارگيری و صعب العبور بودن 

مشابه قلعه های دورة اسماعيليه است )رضوانی 1373(.
در سال 1378 طی مأموريتی عمران گاراژيان تپه های 
چقا درويشان، چقا خندق و تپه خيرآباد را به منظور تعيين عرصه 
اساس  بر  باستانی  محوطه های  اين  كرد.  گمانه زنی  حريم  و 
داده های فرهنگی به دورة پيش ازتاريخی، تاريخی و اسالمی 

تعلق دارد )گاراژيان 1379ب(. 
روستای  اهالی  از  يکی  گزارش  بر  بنا   1383 سال  در 
اشياء  به  شخم زنی  عمليات  حين  اينکه  بر  مبنی  چوبتراش، 

فرهنگی  ميراث  كارشناس  عادلی  جالل  برخورده،  فرهنگی 
محوطة  بررسی  از  پس  و  بازديد  محل  از  لرستان  استان 
چوبتراش، آن را گمانه زنی كرد. با گمانه زنی اين محوطه تابوت 
فلزی همراه با ماسك دو تکه از جنس طال كشف شد )عادلی 
1383(. قلعة فلك االفالک را در سال های 1385 و 1386 علی 
سجادی مدير پروژة قلعه گمانه زنی كرد )سجادی 1386(. در 
سال 1386 جالل عادلی طی گزارشی از شهر چيابل بخش 
رومشگان كوهدشت مبنی بر كشف تعدادی شیء طال و نقره 
در حين عمليات تسطيح و پی  كنی جهت احداث يك واحد 
كرد  گمانه زنی  را  مذكور  مکان  و  بازديد  از محل  ساختماني 

)عادلی 1386(.
غار بتخانه را در 18 كيلومتری شرق شهرستان كوهدشت 
در دامنة كوه دم چهر روستای قرعليوند در سال 1386 نگارنده 
تعيين حريم نظری و ساماندهی كرد. ساماندهی غار بتخانه 
گرفت.  انجام  باستان شناختی  نهشته های  در  دخالت  بدون 
براساس دادهای فرهنگی و سفالينه های به دست آمده به نظر 
می رسد غار بتخانه در دورة مس و سنگ تا دورة اشکانی به 
عنوان استقرارگاه كوچرو در زاگرس مركزی مسکون بوده است. 
طی بررسی اطراف غار، 3 پناهگاه صخره ای و تعدادی محوطة 
اطراف غار  پناهگاه های  بررسی  نيز شناسايی شد. در  سرباره 
بتخانه تعدادی ابزارسنگی مربوط به دورة زارزی نيز جمع آوری 

شد )گراوند 1387(.
تپه توبره ريز17  كوهدشت  در سال 1386 پوريا خديش 
گونه شناسی  و  گمانه زنی  اين  نتيجة  در  و  كرد  گمانه زنی  را 
تطبيقی سفال ها دو دورة زمانی يعنی عصر مفرغ قديم و عصر 
آهن و استقراری از دورة اشکاني را در اين محوطه شناسايی 

كرد )خديش 1389(. 
در  باستانی  محوطه های  از  تعدادی   1388 سال  در 
حوزة پيشکوه گمانه زنی و اليه نگاری شد. مصطفی عبدالهی 
و مشخص كرد كه  و اليه نگاری  گمانه زنی  را  ازنا  تپه قال گپ 
بوده  استفاده  مورد  اسالمی  ميانة  دورة  تا  نوسنگی  دورة  از 
است )عبدالهی 1388(. احمد حيدری محوطة كهنة اليگودرز 
گمانه زنی  در سال 1388  دارد  تعلق  اسالمی  دورة  به  كه  را 
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كرد )حيدری 1389(. در همان سال احمد پرويز تپه كه كو18  
شهرستان درود را اليه نگاری كرد. وی بر اساس يافته ها اين 
)پرويز 1389(.  داد  نسبت  متأخر  دورة هخامنشی  به  را  تپه 
نگارنده در سال 1388 تپه كلك چم مهر و تپه كالتة پلدختر را 
با هدف تعيين عرصه و حريم گمانه زنی كرد. تپه كلك چم مهر 
در محل تالقی رودخانة سيمره و كشکان در غرب روستای 
تاريخی است  از دورة  اثر محوطه ای  اين  است.  واقع  چم مهر 
به  گمانه ها  فرهنگی  مواد  و  داده های سطحی  اساس  بر  كه 
اواخر دورة اشکانی تعلق دارد و در دورة ساسانی و سده های 
ميانة اسالمی نيز مسکون و مورد استفاده بوده است. محوطة 
لرستان  منطقة  تاريخی  دورة  محوطه های  از  چم مهر  كلك 
و سسيتم های  آن  به وسعت 16 هکتاری  توجه  با  كه  است 
آب رسانی به نظر می رسد به مرحلة شهری رسيده بوده است 
)گراوند 1388(. تپة كالته نيز در حاشية رودخانة سيمره در 
غرب روستای چم مهر و در 12 كيلومتری محوطة  چم مهر واقع 
از  نابرجای آهکی شکل گرفته  اين تپه، كه روی تودة  است. 
دورة نوسنگی متأخر تا دورة ميانة اسالمی بدون انطقاع مورد 
استفاده بوده است. مهم ترين ويژگی اين تپه فراوانی سفال های 
اروكی، جمدت نصر وكاسه های لبه واريخته است كه در بخش 
فوقانی آن پراكنده شده )گراوند 1388(. در پاييز 1388 بابك 
مرادی محوطة كلك اسد مراد شهرستان پلدختر را گمانه زنی 
كرد. اين محوطه براساس داده های سطحی و مواد حاصل از 

گمانه زنی به دورة نوسنگی تعلق دارد )مرادی 1388(. 

فعالیت های پژوهشي وكتابخانه ای
هنگام خاكبرداری و حفر كانال برای نصب تير برق در روستای 
گيلوران در 4 كيلومتری غرب خرم آباد با قبری برخورد شد 
كه تعدادی شیء سفالی در درون آن وجود داشت. اين اشياء 
فروردين 1363  در  لرستان  ارشاد  ادارة  به  انتقال  از  پس  را 
كارشناسان دفتر آثار تاريخی )پير بازاری، كوشانفر و توحيدی( 
بررسی و مطالعه كردند. گزارش گروه كارشناسی حاكی از آن 
ديوارهای  و  خرپشته ای  صورت  به  كشف شده  گور  كه  است 
كناری آن سنگ چين است. اشياء به دست آمده از اين گور 24 
ظرف سفالی و 1 ظرف فلزی است. اين اشياء به اواخر هزارة 

18. Tape kah kuh

سوم و اوايل هزارة اول پ م تعلق دارد )پير بازاری و ديگران 
.)1363

نتیجه گیری
اين  و ورود  فعاليت های غيرمجاز  اثر  بر  اشياء مفرغی  كشف 
اشياء به بازارهای عتيقة داخلی و خارجی باعث روانه كردن 
گروه های خارجی و ايرانی به منطقة لرستان براي دستيابی به 
اين اشياء در بستر پژوهش های باستان شناختی شد. به بيان 
ديگر ورود اين اشياء زمينه ساز مطالعات باستان شناختی با هدف 
دستيابی به اين اشياء متنوع شد. فعاليت های باستان شناختی 
با   40 دهة  در  لرستان  فرهنگی  حوزة  در  ايرانی  هيئت های 
بررسی و كاوش های نجات بخشی ناشی از روند حفاری های 
كشف  سبب  كه  شد  شروع  عمرانی  فعاليت های  و  غيرمجاز 
اتفاقی محوطه های باستانی بود. اگرچه اين دست فعاليت های 
به غنای  توجه  با  را  لرستان  باستان شناختی، حوزة فرهنگی 
فرهنگی آن به يکی از قطب های باستان شناختی تبديل كرد، 
گذشته  تداوم سنت های  انجام شده  پژوهش های  امروز  به  تا 
كه  باستان شناختی  فعاليت هاي  همة  ديگر  بيان  به  است. 
تاكنون در لرستان انجام شده كاوش نجات بخشی و اضطراری 
بوده و باستان شناسان ايرانی پژوهش مدون علمی براي روشن 
انجام  فرهنگی  حوزة  اين  استقراری  الگوهای  وضعيت  كردن 
فعاليت های  از  برخی  و  انجام شده  كاوش های  مرور  نداده اند. 
مدون شده نشان مي دهد كه به دليل مشکالت مالی و مسائل 
درون سازمانی از يك فصل كاوش فراتر نرفته است. از طرف 
ديگر هيئت های كاوش در طرح نتايج مطالعات ميدانی خود 
به گزارش مقدماتی نتايج كاوش به مركز اسناد سازمان متبوع 
اكتفا  كاوش  از  به دست آمده  فرهنگی  دادهای  توصيف  يا 
كرده  اند. البته برخی نيز حتي گزارش مقدماتی را به فراموشی 
سپرده اند. تنها گزارش كامل منتشرشده در زمينة كاوش های 
باستان شناختی هيئت های ايرانی در لرستان تا به امروز يك 
جلد كتاب كاوشگر محوطة سرخ دم لکی )شيشه گر 1384ب( 
و معدود مقاالتی توصيفی است كه برخی از كاوشگران منتشر 
در  اضطراری  و  نجات بخشی  كاوش های  گزارش  كرده اند. 
اين حوزه نشان می دهد كه بيشتر محوطه ها به دورة متأخر 
پيش ازتاريخی يعنی دوره های مفرغ و آهن تعلق دارد. اين روند 
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حلقه های  از  بسياری  شده  سبب  لرستان  منطقة  در  كاوش 
ارتباطی و جريان تأثير و تأثر فرهنگی مناطق همجوار بر نواحی 
لرستان ناشناخته باقی بماند. به نحوی كه تاكنون گاهنگاری 
قطعی بر مبنای مجموعه سفال های محلی و منطقه ای در اين 
حوزة فرهنگی صورت نپذيرفته كه تداوم و توالی استقرارهای 
و  اضطراری  كاوش های  به  توجه  با  دهد.  نشان  را  منطقه 
ادوار  خصوص  در  فراوانی  كاستی های  منطقه  نجات بخشی 

فرهنگی لرستان وجود دارد.
شروع  زمان  از  لرستان  پارينه سنگی  دورة  زمينة  در 
اين  در  ايرانی  پژوهشگران  باستان شناختی  پژوهش هاي 
هيئت  كاوش  پژوهشی  اهداف  با  ميداني  فعاليت  تنها  حوزه 
مشترک بلژيکی و ايرانی به سرپرستی مارسل اٌت و فريدون 
كاوش  فصل  دو  از  پس  متأسفانه  بود.  يافته  غار  در  بيگلری 
اين مکان در سال های 1384 و 1386 روند آن متوقف شد. 
بررسی  دوره،  اين  زمينه  در  صورت گرفته  كارهای  ديگر  از 
باستان شناختی غار و پناهگاه های صخره ای كوهدشت است 
كه يك فصل به سرپرستی مازيار اشرفيان )روستايی و ديگران 
1380( و سه فصل به سرپرستی بابك مرادی صورت گرفت 
پارينه- محوطه های  از  تعدادی  بررسی ها  اين  نتيجة  در  و 

ادوار  ديگر  مورد  در  فراپارينه سنگی شناسايی شد.  و  سنگی 
مس وسنگ  و  نوسنگی  دوره های  به خصوص  پيش ازتاريخی 
پژوهشگران ايرانی فعاليت هاي مدون و منسجمی براي شناخت 
ويژگی يافته های سفالی اين دوره، كه رنگ و بوی محلی در آن 
ديده می شود، انجام نگرفته است. شايد بتوان تنها كار شاخص 
در زمينة دورة نوسنگی و مس  وسنگ را گمانه زنی و كاوش تپة 
باغ  نو خرم آباد دانست، كه به دورة نوسنگی متأخر تعلق دارد 
)هول 1381(. ديگر دوره های متأخر پيش ازتاريخی لرستان نيز 

همين وضعيت را دارد. 
اشياء  هنری  جنبة  از  تنها  آهن  و  مفرغ  دورة  لرستان 
و  داخلی  موزه های  زينت بخش  كه  شده  شناخته  آن  فراوان 
خارجی است. متأسفانه پژوهش ميدانی در مورد مراكز ساخت 
و توليد اين اشياء با وجود محوطه های سرباره ای در نزديکی 
وضعيت  به خوبی  كه  آهن،  عصر  و  مفرغ  دورة  استقرارهای 
توليد و ساخت اين اشياء را روشن می كند، صورت نپذيرفته 
است. از طرف ديگر وضعيت استقراری محوطه های ادوار مورد 

بحث از نظر ويژگی گونه های سفالی و سازه های معماری نيز 
در  چندروزه  بررسی  در  نگارنده  است.  مانده  باقی  ناشناخته 
مناطق كوهدشت و نورآباد تعدادی از محوطه های سرباره ای را 
شناسايی كرد كه نشان می دهد فعاليت های صنعتی در خود 
اين حوزه صورت پذيرفته و از طرف ديگر وجود چاله های ذوب 
و ابزارهای مرتبط با ساخت و توليد اشياء پيرامون برخی از اين 

محوطه ها تأييدكنندة اين مطلب است )گراوند 1386(. 
و  راهبردي  موقعيت  به  توجه  با  تاريخی،  دورة  لرستان 
قرارداشتن آن در لبة غربی فالت ايران و نقش ارتباطی آن در 
حکم يکی از ايستگاه های ارتباطی بين دولت های شکل گرفته 
در ايران با مناطق همجوار، كاماًل ناشناخته باقی مانده است. به 
بيان ديگر لرستان دورة تاريخی هيچ  جايگاهی در پژوهش هاي 
بتوان  شايد  است.  نداشته  امروز  به  تا  ايران  باستان شناختی 
نقش  و  لرستان  تاريخی  اقدام در مورد دورة  گفت مهم ترين 
آن در باستان شناسی دورة تاريخی فعاليت های نجات بخشی 
تاريخی حوزة  دورة  محوطه های  از  تعدادی  در  صورت گرفته 
سد سيمره به خصوص محوطه های برزقواله و قلعه گبری است. 
محوطة قلعه گبری بنايي از دورة تاريخی در حاشية رودخانة 
سيمره است كه با توجه به ويژگی های معماری و يافته هايي 
چون پالک های گچی به نظر مي رسد خانة حاكم نشين محلی 
جرئت  به  را  برزقواله  محوطة   .)1389 )حسن پور  است  بوده 
می توان شاخص ترين بنای دورة تاريخی حوزة سد سيمره و 
منطقه لرستان به شمار آورد كه تا به امروز باستان شناسان 
بيش  وسعتی  با  برزقواله  محوطة  كرده اند.  كاوش  و  پژوهش 
است.  گرفته  رودخانة سيمره شکل  در حاشية  هکتار  از 12 
كشف تعدادی پالک گچی متعلق به آناهيتا و نقوش حيوانی 
و گل و بوته به دست افراد سودجو و گزارش های مکرر برخی 
از باستان شناسان به سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان 
امر  متوليان  عنوان  به  نهاد  اين  مسئوالن  از  برخی  بازديد  و 
حفاظت از آثار تاريخي ـ  فرهنگی، به اقدامی در زمينة اين اثر و 
كاوش باستان شناختی آن منجر نشده و به بيان ديگر سازمان 
محوطه های  وضعيت  خصوص  در  لرستان  فرهنگی  ميراث 
باستانی حوزة سد سيمره به طور مطلق سکوت كرده است. 
به  را  هيئتي  باستان شناسی  پژوهشکدة  درنهايت  اينکه  تا 
سرپرستی كاميار عبدی به منطقه اعزام كرد. كاوش محوطة 
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فضايي  كه  شد،  منجر  خشتی  سازه اي  شناسايی  به  برزقواله 
ابعاد  با  اتاق هايي  آن  بازوهای  پيرامون  و  دارد  چليپايي شکل 
متفاوت ساخته شده است. اضالع چهارگانة اين چليپا طاق های 
و  حيوانی  نقوش  و  گچی  پالک های  تزئين  با  سنگی  هاللی 
مانده  به جای  بقايای  و  آثار  )عبدی1389(.  دارد  بوته  و  گل 
از پل های دورة هخامنشی و دورة ساسانی )سجادی 1376( 
روی رودخانه های پر آب اين حوزه و وجود بناها و يادمان های 

تاريخی در جای جای اين منطقه نشان دهندة اهميت لرستان 
دورة تاريخی است كه مورد بی  توجهی گروه های پژوهشگر و 
بنابراين مطالعات  تاريخی قرار گرفته است.  ادوار  متخصصان 
موقعيت  به  توجه  با  لرستان،  ناحية  باستان شناختی  مدون 
جغرافيايی و راهبردي آن كه طی ادوار گوناگون محل تاخت وتاز 
اقوام بوده، جايگاه و نقش آن را در روابط فرهنگی با مناطق دور 

و نزديك به خوبی روشن مي كند.

دورهنوع فعالیتسال كاوشنام محوطه های باستانینام محلنام كاوشگرردیف

كوهدشت بخش محمدرحيم صراف1
رومشگان

تپه چيابل، بنای زاغه 
پيش ازتاريخ، تاريخیبررسی1348رومشگان، غار منقوش دوشه

بررسی و بازديد از آثار تاريخی استان لرستانحميد ايزدپناه2
تمامی ادوار فرهنکیبررسی1353-1350و فرهنگی

هزارة اولكاوش نجات بخشی1353گورستان سرتخت خاتون باننورآبادعلی اكبر سرفراز3

سيد منصور 4
هزارة چهارم-هزارة اولكاوش نجات بخشی1360تپه نورآباد )ميکائيل(نو ر آبادسيد سجادی

محمد مهريار، احمد 5
كبيری

باباسالم، چل زر، كلوران، 
پيش ازتاريخی، اسالمیبررسی1360محمدآباد، چيابل

اسالمیكاوش1362قبرستان خضرخرم آبادمهدی رهبر6
تاريخیكاوش اضطراری1362تپه ونايیبروجرديحيی كوثری7
نوسنگی متأخر- اسالمیگمانه زنی1363تپه جلدانخرم آبادميرعابدين كابلی8
آغاز نگارشگمانه زنی1363تپه ماسورخرم آبادميرعابدين كابلی9

جادة بروجرد، ميرعابدين كابلی10
پيش از تاريخی تا اسالمیبررسی1363جادة بروجرد ـ خرم آبادخرم آباد

پارينه سنگی هزارة چهارمبررسی اضطراری1364تپه شيخ حيدرخرم آبادميرعابدين كابلی11

مهدی رهبر، 12
نصرت اهلل معتمدی

كوهدشت بخش 
طرهان و رومشگان

آتشگاه كوهزاد، تنگ سياب، 
هزارة چهارم تا دورة بررسی و كاوش1364سرخ دم لری و غار آلين آوا

تاريخی
تاريخی، اسالمیكاوش1364تپه خيرآبادخرم آبادحسن قراخانی13
هزارة سومبررسي اشياء1363تپه گيلورانخرم آبادپيربازاری، كوشانفر14

ناصر چگينی، خسرو 15
پيش ازتاريخی تا اسالمیبررسی1367تپه برم وديگر مناطق اليگودرزاليگودرزپوربخشنده

هزارة اولكاوش1368تپه چغا سبز، تپه كمترالنرومشگاننصرت اهلل معتمدی16
تاريخیكاوش اضطراری1368آتشکدة كوهزادرومشگاننصرت اهلل معتمدی17
هزارة اولبررسی اضطراری1368غار كلماكرهپلدخترحسين غضنفری18
دورة ميانة اسالمیبررسی وگمانه زنی1373تپه تنگ موسی، قلعه ارازبخش پاپیحسن رضوانی19
اسالمیبررسی1375بررسی كاروانسراهاخرم آباد- بروجردعبدالمطلب شريفی20

بررسی راه شاهی شوش پل دختر -نورآبادعلی سجادی21
هخامنشیبررسی1375ـ همدان
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تپه چقا درويشان، چقا خندق خرم آبادعمران گاراژيان22
پيش ازتاريخی، اسالمیگمانه زنی1378و خيرآباد

نوسنگی متأخر تا دورة بررسی1379دشت خاوه و منطقة ميربگنورآبادعمران گاراژيان23
ميانة اسالمی

هزارة اولكاوش اضطراری1379سرخ دم لکیكوهدشتنصرت اهلل معتمدی24
پارينه سنگیبررسی1379كوهدشتمازيار اشرفيان25
نوسنگی تا اسالمیبررسی1379درة خرم آبادخرم آبادمحمدرضا جوادی26
هزارة اولكاوش1382-1379سرخ دم لکیكوهدشتآرمان شيشه گر27

گمانه زنی 1383محوطة چوبتراشخرم آباد، چوبتراشجالل عادلی28
اشکانینجات  بخشی

اشکانیكاوش اضطراری1384محوطة چوبتراشچوبتراشآرمان شيشه گر29

فريدون بيگلری، 30
پارينه سنگیكاوش1384غار يافتهخرم آبادمارسل اوت

پارينه سنگیبررسی1384هوميانكوهدشترماكل، عادلی31
هزارة اولكاوش اضطراری1389-1384محوطة سنگ تراشانخرم آبادمهرداد ملکزاده32
كاوش اضطراری1385تپة ده شاهیاليگودرزجالل عادلی33
اسالمیكاوش1386-1385پامنارخرم آبادجالل عادلی34
اسالمیگمانه زنی1386-1385قلعة فلك االفلكخرم آبادعلی سجادی35
ادوار گوناگونبررسی1385دروداحمد پرويز36
ادوار گوناگونبررسی1385كوهدشتحسن دهقانی37
ادوار گوناگونبررسی1385كوهدشتبابك مرادی38
ادوار گوناگونبررسی1385پلدخترعلی اكبر وحدتی39
ادوار گوناگونبررسی1385الشترداود داودی40
ادوار گوناگونبررسی1385ازنامصطفی عبدالهی41
ادوار گوناگونبررسی1385بروجرداحمد پرويز42
ادوار گوناگونبررسی1385بخش چغلوندیعطا حسن پور43
ادوار گوناگونبررسی1385بخش زاغهعلی رشيدی44
ادوار گوناگونبررسی1385بخش چگينیاحمد حيدری45
ادوار گوناگونبررسی1385بخش پاپیمجتبی مهدور46
ادوار گوناگونبررسی1385دهستان كرگاهمرتضی گراوند47
ادوار گوناگونبررسی1385بخش ويسيانمحمدجواد جعفری48
ادوار گوناگونبررسی1385دهستان رباطذبيح بختياری49
ادوار گوناگونبررسی1386پلدخترمحمد تقی  عطايی50
ادوار گوناگونبررسی1386دروداحمد پرويز51
ادوار گوناگونبررسی1386الشترداود داودی52
ادوار گوناگونبررسی1386ازنامصطفی عبدالهی53
ادوار گوناگونبررسی1386اليگودرزاحمد حيدری54

باستان شناسان ایرانی در حوزة فرهنگی پیشکوه لرستان  



هشتاد سال باستان شناسی ایران

356

ادوار گوناگونبررسی1386كوهدشتبابك مرادی55
ادوار گوناگونبررسی1386پلدختربابك مرادی56

مارسل ات، سونيا 57
پارينه سنگیكاوش1386غار يافتهخرم آبادشيدرنگ

پارينه سنگیبررسی1386پناهگاه هوميانكوهدشترماكل، عادلی58
دورة مفرغ و آهنگمانه زنی1386تپه توبره ريزكوهدشتپوريا خديش59
ادوار گوناگونبررسی1387اليگودرزاحمد حيدری60
ادوار گوناگونبررسی1387خرم آباداحمد پرويز61

حوضة سد خان آباد مصطفی عبدالهی62
ادوار گوناگونبررسی1387اليگودرز

هخامنشی متأخراليه نگاری1388تپه كه كودروداحمد پرويز63

نوسنگی تا دورة ميانة اليه نگاری1388قالگپازنامصطفی عبدالهی64
اسالمی

گمانه زنی وتعيين 1388تپه كالتهپلدخترمرتضی گراوند65
حريم

نوسنگی متأخر تا دورة 
ميانة اسالمی

گمانه زنی وتعيين 1388محوطة چم مهرپلدخترمرتضی گراوند66
حريم

دورة تاريخی و ميانة 
اسالمی

اسالمیگمانه زنی1388محوطة شهركهنهاليگودرزاحمد حيدری67
مفرغ ميانی و آهنكاوش1388سرخ دم لريكوهدشتكاميار عبدی68
نوسنگیگمانه زنی1388كلك اسدمرادپلدختربابك مرادی69
پيش ازتاريخكاوش نجات بخشی1388چم قولهحوزة سد سيمرهعباس مقدم70
آغاز نوسنگیكاوش نجات بخشي1388چيا سبزحوزة سد سيمرهحجت دارابی71
پيش ازتاريخكاوش نجات بخشی1389تپه چهارآوروحوزة سد سيمرهمصيب اميری72
پيش ازتاريخكاوش نجات بخشي1389تپة چيا سبزحوزة سد سيمره مرتضی حصاری73
تاريخیكاوش اضطراری1389قلعه پيروزحوزة سد سيمرهليلی نياكان74
تاريخیكاوش اضطراری1389تپه چشمهحوزة سد سيمرهعبدالرضا مهاجری75
پيش از تاريخكاوش اضطراری1389تپه فراشحوزة سد سيمرهليلی نياكان76
تاريخیكاوش اضطراری1389محوطة برزقوالهحوزة سد سيمرهكاميار عبدی77
پيش از تاريخیكاوش اضطرای1389تپة چغاسبزحوزة سد سيمرهمرتض حصاری78
تاريخیكاوش اضطراری1389قلعه گبریحوزة سد سيمرهعطا حسن پور79
تاريخیكاوش اضطراری1389قلعه پيروزحوزة سد سيمرهعبدالرضا مهاجری80

منابع

ايزدپناه، حميد
آثار باستانی وتاريخی لرستان، تهران، مؤسسة انتشارات آگاه   1363

اميری، مصيب
كاوش نجات بخشی تپه چهارآورو حوزة سد سيمره، مركز اسناد   1389

پژوهشکدة باستان شناسی )منتشر نشده(.
مركز  سيمره،  سد  حوزة  در  تپه چيا سبز  نجات بخشی  كاوش   1389
اسناد پژوهشکدة باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگی كشور 

)منتشرنشده(.
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بختياری، ذبيح 
اسناد  مركز  خرم آباد،  رباط  دهستان  باستان شناختی  بررسی   1385

سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشر نشده(. 
بروجنی، محمد

باستان شناختی حوزة سد سيمره، مركز اسناد سازمان  بررسی   1387
ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(.

پرويز، احمد
بررسی باستان شناختی شهرستان كوهدشت، مركز اسناد سازمان   1379

ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
سازمان  اسناد  مركز  درود،  شهرستان  باستان شناختی  بررسی   1385

ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
بررسی باستان شناختی شهرستان بروجرد، مركز اسناد سازمان   1385

ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
سازمان  اسناد  مركز  درود،  شهرستان  باستان شناختی  بررسی   1386

ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
بررسی باستان شناختی درة خرم آباد، مركز اسناد سازمان ميراث   1387

فرهنگی استان لرستان، )منتشرنشده(.
گمانه زنی واليه نگاری تپة كه كو درود، مركز اسناد سازمان ميراث   1388

فرهنگی )منتشرنشده(.
جوادی، محمدرضا، ندا نوروزی، احمد پرويز

بررسی باستان شناختی درة خرم آباد، مركز اسناد سازمان ميراث   1379
فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

جعفری، محمد جواد
سازمان  اسناد،  مركز  ويسيان،  بخش  باستان شناختی  بررسی   1385

ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
حسن پور، عطا 

اسناد  مركز  خرم آباد،  چغلوندی  بخش  باستان شناختی  بررسی   1385
سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

اسناد  مركز  نورآباد،  باباجيالن  گورستان  نجات بخشی  كاوش   1387
سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

سازمان  اسناد  مركز  قلعه گبری،  محوطة  نجات بخشی  كاوش   1389
ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(.

حقيقت رفيع، عبدالرفيع
انتشارات  ايران،  شهرستان های  وجغرافيايی  تاريخی  فرهنگ   1376

كومش.
حيدری، احمد

اسناد  مركز  خرم آباد،  چگنی  بخش  باستان شناختی  بررسی   1385
سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

بررسی باستان شناختی شهرستان اليگودرز، مركز اسناد سازمان   1386
ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

بررسی باستان شناختی شهرستان اليگودرز، مركز اسناد سازمان   1387
ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

گمانه زنی محوطه شهركهنه اليگودرز، مركز اسناد سازمان ميراث   1388
فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

خديش، پوريا
شهرستان  تپه توبره ريز  دوم  و  اول  فصل  گمانه زنی  گزارش   1389
لرستان  استان  فرهنگی  ميراث  اسناد سازمان  كوهدشت، مركز 

)منتشرنشده(.
دارابی، حجت

سيمره،  سد  حوضة  در  شرقی  تپه  چيا سبز  نجات بخشی  كاوش   1388
مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(.

داوودی، داوود
سازمان  اسناد  مركز  الشتر،  شهرستان  باستان شناختی  بررسی   1385

ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
سازمان  اسناد  مركز  الشتر،  شهرستان  باستان شناختی  بررسی   1386

ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
دهقانی، حسن

كوهدشت،  كوهنانی  و  طرهان  بخش  باستان شناختی  بررسی   1385
مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

رضوانی، حسن 
ميراث  سازمان  اسناد  مركز  لرستان،  استان  غارهای  بررسی   1373

فرهنگی استان لرستان، سند شمارة 52 )منتشرنشده(. 
روستايی، كوروش، فريدون بيگلری، سامان حيدری و حامد وحدتی نسب

محوطه های  باستان شناختی  بررسی  مقدماتی  »گزارش   1380
باستان  مجلة   ،»1379 زمستان  لرستان،  استان  پارينه سنگی 

شناسی و تاريخ، شمارة پياپی 31: 47-64.
رهبر، مهدی

ميراث  سازمان  اسناد  مركز  خرم آباد،  خضر  قبرستان  بررسی   1362
فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

رهبر، مهدی، نصرت اهلل معتمدی
اسناد  مركز  كوهدشت،  طرهان  بخش  آلين آوا  غار  گمانه زنی   1364

سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
رشيدی، علی  

بررسی  باستان شناختی بخش زاغة خرم آباد، مركز اسناد سازمان   1385
ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

سجادی، علی 
ميراث  سازمان  اسناد  مركز  همدان،  شاهی شوش-  راه  بررسی   1376

فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
گمانه زنی حريم قلعه فلك االفالک خرم آباد، مركز اسناد سازمان   1386

ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(. 

باستان شناسان ایرانی در حوزة فرهنگی پیشکوه لرستان  
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سرفراز، علی اكبر
كاوش گورستان سرتخت خاتون بان نورآباد، مركز اسناد سازمان   1353

ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(.
سيدسجادی، سيدمنصور و نوروزعلی سامانی

»گزارش يك فصل كاوش در تپه نورآباد، لرستان«، باستان شناسی   1378
و هنر ايران، 32 مقاله در بزرگداشت عزت اهلل نگهبان، به كوشش 
عباس عليزاده، يوسف مجيدزاده، صادق ملك شهميرزادی، تهران، 

مركز نشر دانشگاهی: 130-85
شريفی هواليی، عبدالمطلب

محور  لرستان،  استان  كاروانسراهای  شناسايی  و  بررسی   1375
استان  فرهنگی  ميراث  سازمان  اسناد  مركز  خرم آباد ـ  بروجرد، 

لرستان )منتشرنشده(.
شيشه گر، آرمان 

كاوش محوطة چوبتراش خرم آباد، مركز اسناد سازمان ميراث  1384الف 
فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

گزارش كاوش محوطة سرخ دم لکي، كوهدشت لرستان، تهران،  1384ب 
پژوهشکدة باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور.

صراف، محمدرحيم 
ميراث  سازمان  اسناد  مركز  رومشگان،  بخش  بررسی  گزارش   1348

فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
عادلی، جالل

گمانه زنی محوطة چوبتراش خرم آباد، مركز اسناد سازمان ميراث   1383
فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

ميراث  سازمان  اسناد  مركز  خرم آباد،  پامنار  محوطة  كاوش   1385
فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

گمانه زنی در محدودة شهر چيابل رومشگان، مركز اسناد سازمان   1386
ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

عبدالهی، مصطفی
بررسی باستان شناختی شهرستان ازنا، مركز اسناد سازمان ميراث   1385

فرهنگی استان لرستان، )منتشرنشده(.
بررسی باستان شناختی شهرستان ازنا، مركز اسناد سازمان ميراث   1386

فرهنگی استان لرستان، )منتشرنشده(.
ميراث  سازمان  اسناد  مركز  اليگودرز،  خان  سد  حوزة  بررسی   1386

فرهنگی استان لرستان، )منتشرنشده(.
گمانه زنی واليه نگاری تپه قالگپ درود، مركز اسناد سازمان ميراث   1388

فرهنگی استان لرستان، )منتشرنشده(. 
عبدی، كاميار 

كاوش محوطة سرخ دم لری، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی   1388
استان لرستان، )منتشرنشده(.

مركز  سيمره،  سد  حوزة  برزقواله،  محوطة  نجات بخشی  كاوش   1389

اسناد سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(
عطايی، محمد تقی

بررسی باستان شناختی شهرستان پلدختر، مركز اسناد سازمان   1386
ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

غضنفری، حسين
»غار كلماكره«، مجلة اثر، شمارة 21: 7 -22  1371

قره خانی، حسن
بررسی و كاوش محوطة خيرآباد خرم آباد، مركز اسناد سازمان   1362

ميراث فرهنگی كشور، سند شمارة 26 )منتشرنشده(.
كابلی، ميرعابدين

مركز  خرم آباد ـ  بروجرد،  و  بروجرد  ـ خرم آباد  جادة  مسير  1363الف بررسی 
اسناد سازمان ميراث فرهنگی كشور، سند شمارة 8 )منتشرنشده(.

گمانه زنی تپه ماسور خرم آباد، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی  1363ب 
استان لرستان )منتشرنشده(.

گمانه زنی تپه جلدان خرم آباد، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی  1363ج 
استان لرستان، سند شمارة10 )منتشرنشده(.

بررسی محوطة شيخ حيدر خرم آباد، مركز اسناد سازمان ميراث   1364
فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

پير بازاری، فريدون، كوشانفر و توحيدی، فائق
گزارش مقدماتی تپة گيلوران، شهرستان خرم آباد، مركز اسناد   1362

سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
كوثری، يحيی

گزارش گمانه زنی تپه ونايی بروجرد، مركز اسناد سازمان ميراث   1362
فرهنگی استان لرستان، سند شمارة 10 )منتشرنشده(.

گاراژيان، عمران
بررسی باستان شناختی دشت خاوه و منطقة ميربگ نورآباد،  1379الف 
مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

چغا درويشان،  تپة  حرايم  تعيين  منظور  به  گمانه زنی  گزارش  1379ب 
چغاخندق و خير آباد، مركز اسناد، سازمان ميراث فرهنگی استان 

لرستان، )منتشرنشده(
گراوند، مرتضی

اولين فصل بررسی دهستان كرگاه خرم آباد، مركز اسناد سازمان   1385
ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

شهرستان  بتخانه،  غار  ساماندهی  و  حريم  تعيين  گزارش   1387
لرستان  استان  فرهنگی  ميراث  اسناد سازمان  كوهدشت، مركز 

)منتشرنشده(.
محوطة  وحريم  عرصه  تعيين  منظور  به  گمانه زنی  گزارش  1388الف 
فرهنگی  ميراث  سازمان  اسناد  مركز  پلدختر،  كلك، شهرستان 

استان لرستان )منتشرنشده(.
وحريم تپه كالته،  عرصه  تعيين  منظور  به  گمانه زنی  گزارش  1388ب 
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استان  فرهنگی  ميراث  اسناد سازمان  پلدختر، مركز  شهرستان 
لرستان )منتشرنشده(.

مرادی، بابك
بررسی باستان شناختی غار و پناهگاه های صخره ای كوهدشت،   1386
مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

بررسی باستان شناختی غار و پناهگاه های صخره ای شهرستان   1387
لرستان  استان  فرهنگی  ميراث  سازمان  اسناد  مركز  پلدختر، 

)منتشرنشده(.
گمانه زنی محوطة كلك اسدمراد شهرستان پلدختر، مركز اسناد   1388

سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.
معتمدی، نصرت اهلل

1368الف كاوش محدودة گورستان كمترالن و تپه چياسبز رومشگان، مركز 
اسناد سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

گزارش حفاری قلعه ويزنهار بخش رومشگان روستای قاطرچی،  1368ب 
مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(. 
ميرات  مجلة  كلماكره«،  غار  باستان شناسی  حفاری  »گزارش   1372

فرهنگی، شمارة 11-10؛ 52-3.
كاوش باستان شناختی محوطة سرخ دم لکی، مركز اسناد سازمان   1379

ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(.
ملکزاده، مهرداد

كاوش باستان شناختی محوطة سنگتراشان، مركز اسناد سازمان   1385
ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

كاوش باستان شناختی محوطة سنگتراشان، مركز اسناد سازمان   1388
ميراث فرهنگی استان لرستان )منتشرنشده(.

مهاجری نژاد، عبدالرضا
اسناد  مركز  سيمره،  سد  حوزة  تپه چشمه،  نجات بخشی  كاوش   1389

سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(.
مهريار، محمد و كبيری، احمد

ميراث  سازمان  اسناد  مركز  كوهنانی،  و  طرهان  بخش  بررسی   1360
فرهنگی كشور، سند شمارة 24 )منتشرنشده(.
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چکیده
منطقة زاگرس مركزی با توجه به شرايط زيست محيطی خاص و موقعيت راهبردی خود و قرارگرفتن 
بين مناطق مهمی مانند بين النهرين، خوزستان، آذربايجان و بخش های مركزی ايران به مانند چهارراهی 
همواره نقش مهمی در برقراری ارتباطات فرامنطقه ای بين اين نواحی ايفا كرده و سنت های اين مناطق 
همجوار به صورت مستقل يا در تركيب با سنت های بومی منطقه ديده می شود. از اين  رو منطقة زاگرس 
مركزی همواره در پژوهش های باستان شناختی جايگاه ويژه ای داشته است. ماهيدشت، كه در غرب جادة 
خراسان و در مجاورت شهر كرمانشاه واقع است، بزرگ ترين دشت ميان كوهی زاگرس مركزی و حوضة 
آبريز كرخه به شمار می رود كه با توجه به مراتع حاصلخيز، زمين های مستعد كشاورزی وسيع، منابع غنی 
آب و جريانات اقليمی مناسب از ديرباز منطقه ای مناسب برای استقرار جوامع انسانی بوده است. اگرچه 
ماهيدشت را هيئت های گوناگون بررسی و پژوهش كرده اند، به دليل موردی بودن پژوهش ها بخش های 
مهمی از توالی فرهنگی آن ناشناخته مانده است. دو پژوهش بنيادی ماهيدشت در پيش ازانقالب يعنی 
پروژة پيش ازتاريخ ايران به سرپرستی بريدوود و پروژة ماهيدشت به سرپرستی لوين فقط با تأكيد بر 
دوره های نوسنگی و مس وسنگ منطقة صورت گرفت و با وجود شناسايی آثار ديگر دوره ها هيچ گاه مطلبی 
در خصوص آن ها انتشار نيافت و بعد از انقالب نيز فعاليت های باستان شناختی، جز معدودی، در اين منطقه 
تقريباً متوقف شد. دوره های پارينه سنگی، مفرغ، آهن و دوره های تاريخی و اسالمی از ناشناخته ترين و 
مبهم ترين دوره های فرهنگی در ماهيدشت است كه با توجه به حجم پژوهش ها در منطقه غير عادی به 

نظر می رسد.
 در اين نوشتار سعی كرده ايم با مرور پيشينة پژوهش های باستان شناختی منطقه در دوره های 
گوناگون سيمايی كلی از گذشتة منطقه ترسيم كنيم و در پايان با بررسی آسيب شناسی پژوهش ها به اين 

كاستی ها بپردازيم.
واژگان كلیدی: زاگرس مركزی، ماهيدشت، پژوهش های ميدانی، تاريخچه، مشکالت.
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مقدمه
كرمانشاه،  امروزی  استان های  محدودة  كه  مركزی  زاگرس 
در  از چند جهت  می گيرد  بر  در  را  لرستان  و  ايالم  همدان، 
موقعيت  ازيك سو  دارد.  اهميت  ايران  غرب  باستان شناسی 
فرهنگی  مهم  حوزه های  بين  قرارگرفتن  و  آن  راهبردی 
فالت  و  شمالی)آذربايجان(  زاگرس  خوزستان،  بين النهرين، 
از  بزرگ  خراسان  جادة  عبور  ديگر  سوی  از  و  ايران  مركزی 
نقشی مهم در  ارتباطی است كه  پلی  مانند  اين منطقه، كه 
تبادالت فرهنگی ميان اين سرزمين ها ايفا كرده است. زاگرس 
مركزی با توجه به دارا بودن امکانات زيست محيطی مناسب از 
قبيل مراتع حاصل خيز، زمين های مناسب كشاورزی، فراوانی 
منابع آب از ديرباز سکونت گاهی مناسب بوده است. دشت های 

ميان كوهی زاگرس مركزی در دو دسته بررسی شده است: 
صحنه،  كنگاور،  مانند:  سفيد  كوه  شرق  دشت های   .1

هرسين و همدان.
ماهيدشت،  مانند:  سفيد  كوه  غرب  دشت های   .2

حسن آباد، اسالم آباد و سرپل ذهاب.
دشت های  از  كرمانشاه  استان  در  ماهيدشت  حوزة 
دشت های  از  خود  كه  است  سفيد  كوه  غرب  ميان كوهی 
در  ماهيدشت   .)1 )نقشة  می شود  تشکيل  كوچك تری 
بسيار  اهميت  مركزی  زاگرس  باستان شناختی  پژوهش های 
دارد. قابليت های زيست محيطی منطقه شامل زمين های وسيع 
كشاورزی، دشت های آبرفتی وسيع، جريانات اقليمی مساعد، 
پوشش گياهی مناسب، مراتع فراوان، رودخانه ها و منابع آب 
زيرزمينی متعدد است. در ماهيدشت تداوم فرهنگی از قديم ترين 
قرار  همچنين  است.  مشهود  امروز  به  تا  پارينه سنگی  ادوار 
گرفتن در همسايگی سرزمين های پست بين النهرين و شوشان 
و وجود سنت های بومی در كنار سنت های مناطق همجوار و 
امکان ايجاد ارتباطات فرامنطقه ای، توجه باستان شناسان را به 
ماهيدشت جلب كرده، به  طوری كه دو پروژة باستان شناسی 
مهم با تمركز بر اين منطقه انجام شده، »پروژة پيش ازتاريخ 
ايران« دانشگاه شيکاگو به سرپرستی رابرت بريدوود و »پروژة 
ماهيدشت« موزة سلطنتی اونتاريو به سرپرستی لويی لوين. در 
اين مقاله سعی كرده ايم فعاليت های باستان شناختی منطقة 

ماهيدشت را از آغاز تاكنون بررسی و نقد كنيم.

اين  مجموعة  شدن  مخدوش  از  پرهيز  منظور  به 
باستان شناسی  متون  در  كه  كوچك  ميان كوهی  دشت های 
ايران به ماهيدشت معروف شده و بخش ماهيدشت از توابع 
استان كرمانشاه كه خود يکی از اين دشت های كوچك است 
در اين نوشتار از اصطالح »ماهيدشت بزرگ« برای نام گذاری 

اين مجموعه از دشت ها استفاده كرده ايم. 

ماهیدشت بزرگ
در باستان شناسی معموالً تقسيم بندی ها بر اساس حوزه های 
رودها،  آبريز  حوضة  )مانند  جغرافيايی  مرزهای  يا  فرهنگی 
دشت ها و مناطق با موانع طبيعی( انجام می شود. بر اين اساس 
زير  رودخانة  سه  آبريز  حوضة  می توان  را  بزرگ  ماهيدشت 

دانست )نقشة 2(:
1. رودخانة قره سو

سرچشمة اين رودخانه سراب روانسر در 50 كيلومتری شمال 
غرب كرمانشاه است و در جهت شمال غربی به جنوب شرقی 
كرمانشاه  غرب  شمال  كيلومتری   15 در  می يابد.  جريان 
می پيوندد.  قره سو  به  آن  فرعی  شاخه های  و  رازآور  رودخانة 
در نزديکی روستای قزانچی رودخانة ِمِرگ كه جهت جريان 
آن بر عکس قره سو از جنوب  شرقی به شمال  غربی است نيز 
به اين رودخانه ملحق می شود. قره سو با شيب آرام در جهت 
از طی  و پس  عبور می كند  از شهر كرمانشاه  جنوب  شرقی 
مسافتی در جنوب شرقی كرمانشاه )در منطقة درودفرامان( با 
اتصال به رودخانة گاوماسی آو كه از مناطق شمال  شرقی استان 
سرچشمه می گيرد از شرق استان كرمانشاه خارج می شود. از 
اين پس قره سو با نام سيمره در استان لرستان به جريان خود 
به طرف جنوب  غرب ادامه می دهد و در خوزستان با نام كرخه 
وارد هورالعظيم می شود )سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح 

.)1381
2. رودخانة ِمِرگ

اين رودخانه از سراب سرفيروزآباد در جنوب  غربی ماهيدشت 
سرچشمه گرفته و در جهت شمال  غربی به جريان خود ادامه 
می دهد. ِمِرگ پس از عبور از رباط ماهيدشت و دريافت آب 
آب  آنجا  در  و  می شود  سنجابی  دشت  وارد  كاشنبه  سراب 
قلعه گلينه سرچشمه  از چشمه سارهای  كه  زردآب،  رودخانة 
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می گيرد، به آن می پيوندد و سرانجام در ناحية دو آب در پای 
كوه ويس به رودخانة قره سو ملحق می شود )جعفری 1376: 

.)388
3. رودخانة رازآور

رودخانة رازآور از كوه های شمال  غربی و جنوب غربی كندوله و 
كوه های اطراف كامياران سرچشمه می گيرد و پس از دور زدن 
كوه های جنوب  شرقی كامياران در جهت جنوب  شرقی در پای 
كوه قراول به مسيرش ادامه می دهد و در جنوب قزانچی وارد 

قره سو می شود )سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح 1381(.
در  كه  رازآور  و  ِمِرگ  قره سو،  رود  سه  آبريز  حوضة 
بزرگ ترين دشت  اينجا »ماهيدشت بزرگ« خوانده می شود، 
ميان كوهی حوضة آبريز رود كرخه است كه خود دشت های 
كوچك تری مانند درود فرامان، ميان دربند، كوزران، سرفيروزآباد 
و ماهيدشت را شامل می شود. اين حوضه منطقه ای را در حدود 
4500 كيلومتر مربع در بر می گيرد كه از شمال به شهرستان 
كامياران در استان كردستان، از غرب به شهرستان اسالم آباد 
غرب، از جنوب به بخش های جاللوند و عثمانوند و از شرق به 

دشت بيستون و دشت هرسين محدود می شود. 
از نظر  اقليم معتدل و خشك دارد و  ماهيدشت بزرگ 
محسوب  كردستان  چين خوردة  زاگرس  جزو  زمين شناختی 
می شود. مهم ترين عامل مؤثر بر اقليم و آب وهوای ماهيدشت 
بادهای باران آور غربی است كه در فصول سرد باران و برف به 

همراه دارد )عليجانی و كاويانی 1373 :157(.

فعالیت های باستان شناختی در ماهیدشت 
بزرگ پیش از انقالب اسالمی 

با بررسی استين  باستان شناختی در ماهيدشت  فعاليت های 
در مسير راه های باستانی ايران و پرواز هوايی اشميت بر فراز 
شهرهای ايران و بازديد او از ماهيدشت در اواسط دهة 1940 

م آغاز شد.
بررسی های استین 

سر مارک اورل استين يك نظامی انگليسی بود كه در فاصلة 
بررسی های  به  ماه  سی  مدت  به   1936 1935تا  سال های 
باستان شناختی در ايران اقدام كرد. او بررسی خود را از فارس 
به سمت غرب در مسير راه های باستانی ايران آغاز كرد و وارد 

خوزستان شد، سپس در جهت شمال به لرستان رسيد و در ادامه 
كردستان و مناطق جنوبی آذربايجان به ويژه منطقة سلدوز-

اشنويه را بررسی كرد. استين داده های حاصل از بررسی ها و 
گمانه زنی های خود را، در محوطه های مس وسنگ و مفرغ در 
دره های كوهدشت، رومشگان، سيمره، هليالن، الشتر، دلفان، 
ماهيدشت و كرمانشاه، در يك مجموعه جمع آوری كرد كه 
بخش هايی از آن منتشر شده )Stein 1940( و نمونه هايی از 
 Henrickson( آن هم اكنون در موزة بريتانيا نگهداری می شود
1983(. وی نخستين كسی بود كه محوطه های باستانی غرب 

 26 او  كرد.  جمع آوری  را  آنها  سفال های  و  بررسی  را  ايران 
ايران  محوطة باستانی را طی بررسی خود در دره های غرب 
شناسايی كرد )Levine 1974(. او در كتاب راه های باستانی 
غرب ايران ضمن شرح چگونگی بررسی منطقة ماهيدشت به 
تپه های جامه شوران عليا، جامه شوران سفلی، دوچيا، چيابلك، 
چيابهار، سه چيا، چياگنوژ، چيانرگس، تپه خيبر و قباق تپه اشاره 
می كند و اطالعاتی دربارة مواد باستانی و ابعاد اين تپه ها در 
اختيار قرار می دهد )Stein 1940(. براساس بررسی های وی، 
بيشتر تپه های منطقه دارای قطعات ابزار سنگی، سفال های 
منقوش با نقوش هندسی )هاشوری، مواج و نواری( و سفال 
قرمز بود. وی همچنين تعداد كمی سفال با نقوش حيوانی و 
سفال لعابدار اسالمی نيز شناسايی كرد. شايان ذكر است كه 
تپه های چيانرگس و خيبر گمانه زنی كرده است  استين در 

.)Stein 1940(

بررسی های اشمیت 
اريك اشميت، باستان شناس امريکايی، در قالب پروژة دانشگاه 
شيکاگو در فاصلة سال های 1935 -1934 و 1937 -1936 
در دو مرحله با هواپيمای موسوم به »دوست نقره ای ايران« 
بر فراز قسمت های گوناگون ايران پرواز و بخش هايی از مركز 
)اصفهان، كاشان و ری(، شمال شرق )دشت گرگان(، شمال 
را  ايران  غربی  نواحی  و  )فارس(  جنوب  )آذربايجان(،  غرب 
بررسی هوايی و از مناطق بررسی شده نقشه و عکس های هوايی 
ايران مناطقی  بر فراز نواحی غربی  تهيه كرد. وی طی پرواز 
مانند دشت ايالم، رومشگان، سيمره، لرستان، غرب كرمانشاه، 
كرد.  بررسی  را  ماهيدشت  و  )اسالم آباد(  هارون آباد  هليالن، 
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بررسی هوايی ماهيدشت در دو مرحله انجام شد: در مرحلة 
اول اشميت در تمامی طول ماهيدشت پرواز كرد و در مرحلة 
دوم )1937( بخش های جنوبی ماهيدشت را مجدداً بررسی و 
ضمن پرواز بر فراز رود ِمِرگ از چندين تپه در اطراف سياچغا 
نقشه برداری كرد. اشميت در كتاب پرواز بر فراز شهرهای ايران 

در مورد ماهيدشت چنين می گويد:
ماهيدشت نام يك حوضچة طويل در غرب كرمانشاه است. در سال 
1934 جرج مايلز و نگارنده )اشميت( بخش شمالی آن را به طور متقاطع 
با اتومبيل بررسی كرديم. محوطه های بی شماری با ناهمواری ضعيف و يا 
به شکل تپه های بلند اين دره را پركرده است، به طوری كه اين منطقه 
به عنوان منطقة مهم باستان شناسی و مرزهای چندين فرهنگ بايد مورد 
ظروف  شبيه  قطعه سفال هايی  جا  اين  در  گيرد.  قرار  پژوهش  و  توجه 
قرمزرنگ آناتولی به دست آمد كه دست ساز بودند و سفال های زرد متمايل 
به قهوه ای با مغز تيره، يادآور سفال هيتی ها در اليشر )دورة 2( و بغازكوی 
هستند. سفال های منقوش منطقه وابسته به لرستان می باشند. به عالوه 
در اين جا بايد التقاط فرهنگ های بين النهرين و داخل ايران را پذيرفت. 
قطعه سفال های ساده ظاهراً به سرزمين های سفالی غربی نظر دارند. دره 
و  مرتفع تر،  نهشته های  نظر گرفتن  در  بدون  آزمايشی  برای يك كاوش 
مقياس  با  كاوش  برای  تمركز  ثانياً  و  آسان تر  در محوطه های  گمانه زنی 
وسيع تر، روی يکی از بزرگ ترين تپه ها، كه مطابق اطالعات به دست آمده 
از گمانه های آزمايشی، اليه های مهمی را شامل می شود، سرزمين مناسبی 

است. 
از  ماهيدشت  منطقة  هوايی  بررسی  طی  اشميت 
عصر  گورستان های  و  قيصروند  ياوان،  مانند  محوطه هايی 
قلعه كهنه  سياچغا،  پائين،  سركر  و  آب-رازآور  درة  در  مفرغ 
با آن كه اشميت  نام می برد )اشميت 1376(.  و تپه ملکشاه 
می گويد در نيمة جنوبی ماهيدشت چندين نقطة جالب ديده 
فعاليت های  برای  را  آن  شمالی  نيمة  همچنان  اما  می شود، 

باستان شناختی مناسب تر می داند )اشميت 1376(.

پروژة پیش ازتاریخ ایران
فعاليت های باستان شناسی كه بر اثر آغاز جنگ جهانی دوم و 
كشمکش های سياسی ناشی از آن مدتی دچار وقفه شده بود 
با پايان يافتن جنگ و آرام شدن اوضاع رفته رفته از سر گرفته 
شد. نخستين بررسی های روشمند در منطقة ماهيدشت زير 
نظر رابرت بريدوود در قالب »پروژة پيش ازتاريخ ايران« مؤسسة 
شرق شناسی شيکاگو انجام شد. اين پروژه درواقع ادامة »پروژة 

مشکالت  بروز  دليل  به  كه  بود  جارمو«  عراق-  پيش ازتاريخ 
سياسی در كشور عراق )كودتای نظامی احمد حسن البکر و 
بود.  تعليق درآمده  به حالت  بركناری دولت سلطنتی عراق( 
پيش ازتاريخ،  باستان شناسی  كنفرانس  در  نگهبان  ا...  عزت 
كه در شهر هامبورگ، از بريدوود و همسرش دعوت كرد كه 
جارمو فعاليت هايشان را در  با توجه به توقف پروژة عراق – 
 .)Braidwood and Braidwood 1999( كنند  دنبال  ايران 
با  بريدوود   1960 ژوئن  تا   1959 اكتبر  از  ترتيب  اين  به 
هيئتی متشکل از باستان شناسان و متخصصان علوم طبيعی 
پژوهش های باستان شناختی و تاريخ طبيعی را در دشت های 
»پروژة  عنوان  تحت  ايران  مركزی  غرب  در  كرمانشاه  اطراف 
پيش ازتاريخ ايران« به انجام رسانيد. هدف اين پروژه بررسی 
و  فرهنگی  تاريخ  جنبة  از  زاگرس  غربی  كوهپايه های  نقش 
طبيعی در مراحل آغازين و توسعة مقدماتی شيوه های زندگی 

.)Braidwood 1960a( جوامع كشاورز روستايی بود
 )Oasis theory( چايلد  واحه ای  نظرية  زمان  اين  در 
و  كشاورزی  منشأ  زمينة  در  شده  پذيرفته  و  رايج  نظريه ای 
دامداری بين باستان شناسان بود. بر اساس اين نظريه آب وهوا 
و  خشکی  موجب  و  كرد  تغيير  پارينه سنگی  دورة  اواخر  در 
كم آبی دشت های خاور نزديك و گرد آمدن گروه های انسانی، 
جانوران و گياهان پيرامون واحه ها )رودها و چشمه ها( در اين 
منطقه شد. شناخت كافی از گياهان و جانوران بر اثر مجاورت 
با آنها و نياز به منبع غذايی بيشتر، انسان ها را بر آن داشت تا 
از راه كنترل روشمند زادوولد برخی از جانوران )اهلی كردن 
بز و گوسفند( و پرورش برخی از گياهان )كشت گندم و جو( 
منابع غذايی خود را گسترش دهند. نخستين باستان شناسی 
كه نظرية چايلد را آزمود بريدوود بود. مهم ترين انتقاد بريدوود 
به نظرية چايلد اين بود كه چايلد برای دگرگونی آب وهوا در 
بود  قائل  پايه ای  نقش  دامداری  و  كشاورزی  به  آوردن  روی 
)عليزاده 1374(. بريدوود به منظور آزمايش اين نظريه پروژة 
عراق – جارمو را آغاز و سپس با حفاری در محوطه های جارمو 
 )Nuclear zone theory( و كريم شهير فرضية مناطق هسته ای
خود را مطرح و در ادامه به منظور آزمايش و تقويت فرضية خود 
زاگرس  مركزی  كوهپايه های  در  را  ايران  پيش ازتاريخ  پروژة 
بود كه قسمت وسيعی  بريدوود معتقد  ايران شروع كرد.  در 

باستان شناسی منطقة ماهیدشت
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از هالل حاصلخيزی، كه از بخش های غربی سوريه آغاز و تا 
قسمت هايی از جنوب غرب ايران كشيده شده، منطقة زيستگاه 
طبيعی انواع گونه های حيوانی )بز و گوسفند( و گياهی )گندم 
و جو( بوده است. هنگامی كه انسان در اين منطقه مستقر شد 
به تدريج با گياهان و حيوانات محيط  زيست خود آشنا شد و 
سرانجام توانست با اهلی كردن برخی از گونه های حيوانی و 
گياهی قسمتی از غذای مورد نياز خود را تأمين كند و عماًل 
مناطق  را  مکان هايی  چنين  بريدوود  بپردازد.  غذا  توليد  به 

هسته ای ناميد )ملك شهميرزادی 1382(. 
اسالم آباد  دشت های  ايران  پيش ا زتاريخ  پروژة  طی 
و  كرمانشاه  غرب  در  )حسن آباد(  زبيری  شيان،  )شاه آباد(، 
بخش هايی از ماهيدشت بزرگ بررسی شد. وسعت محدودة 
بررسی در حدود 5000 كيلومتر مربع بود و درمجموع 255 
محوطة باستانی شناسايی و يافته های فرهنگی در هشت دوره 
دورة  تا  آشولی  تبردستی های  دورة  از  كه  شد  طبقه بندی 
آغاز نگارش )حدود 3500 تا3000 ق م( را در بر می گرفت. 
همچنين طی اين پروژه چندين محوطة باستانی در ماهيدشت 
پناهگاه  قبه،  غار  از  است  عبارت  كه  شد  نيزكاوش  بزرگ 
صخره ای ورواسی و تپه های آسياب، سراب، سياه بيد، موريان 

.)Braidwood 1960a( و ده سوار
پژوهش های  بر  عالوه  ايران  تاريخ  پيش  از  پروژة  در 
شـامـل  گـونـاگـونـی  بررسـی هـای  باستـان شناختی، 
باستان گياه شناسی، باستان زمين شناسی، باستان  جانورشناسی 
و ديرين  اقليم شناسی را نيز به منظور درک صحيح محيط 
ميان  آن  از  كه  شد  انجام  منطقه  حال  و  گذشته  طبيعی 
رايت  هربرت  ديرين اقليم شناسی  پژوهش های  به  می توان 
بررسی  و   )Wright 1961( ميرآباد  و  زريبار  درياچه های  در 
بقايای جانوری محوطه های آسياب و سراب، مربوط به دوران 
مهم اهلی سازی، به همت شاندر بوكونی باستان جانور شناس 
همچنين  كرد.  اشاره   )Bokonyi 1977( مجاری االصل 
های  بررسی  واتسون(  جو  )پتی  هيئت  قوم باستان شناس 
امروزی  روستای  چندين  در  فشرده ای  قوم باستان شناختی 
رژيم های  و  خانه داری  غذا،  گردآوری  شيوه های  به  توجه  با 
پروژه  اين  اعضای  از   .)Watson 1979(داد انجام  كشاورزی 
رايت  هربرت  )باستان گياه شناس(،  هلباک  هانس  می توان 

)زمين شناس(، ريچارد واتسون )زمين شناس(، كنت فالنری، 
فرانك هول، پتی جو واتسون، بروس هاو، فردريك ماتسون، 

عزت ا... نگهبان و رضا مستوفی فرد را نام برد.
منطقة  كه  بود  نظريه  اين  بر  تأييدی  پروژه  اين  نتايج 
طبيعی پوشيده از علفزارها و جنگل های بلوط در كوهپايه های 
زاگرس )احتماالً ارتفاعات 4500-2000پايی( محل اصلی رخ 
و  نباتات  پرورش  حيوانات،  كردن  اهلی  موارد  نخستين  داد 
شکل گيری اقتصاد كشاورزی مبتنی بر يکجانشينی بوده است. 
بدين ترتيب نتايج مهم فعاليت های بريدوود در كوهپايه های 
زاگرس نظرية واحه ای چايلد را بی اعتبار كرد و نظرية منطقة 

هسته ای بريدوود جانشين آن شد )عليزاده 1374(. 
شايان ذكر است كه پژوهش های باستان شناختی بسياری 
از بطن پروژة پيش ازتاريخ ايران بيرون آمده كه می توان آنها 
را ادامة فعاليت های اين پروژه و در راستای اهداف آن دانست، 

مانند موارد زير: 
1. بررسی دانشگاه شيکاگو در دشت شوشان به سرپرستی ادمز )1961 

)1960-
2. حفاری دانشگاه شيکاگو در محوطة چغاميش به سرپرستی دلوگاز 

)1962(
3. بررسی دانشگاه رايس در دشت دهلران و حفاری در محوطه های 

علی كش، سبز و سفيد به سرپرستی فرانك هول )1963(
4. بررسی دانشگاه پنسيلوانيا در دشت كنگاور به سرپرستی كايلر يانگ 

)1965(
5. پروژة گودين موزة سلطنتی اونتاريو و دانشگاه تورنتو به سرپرستی 

يانگ و وايس )1974 - 1965(
6. بررسی دانشگاه مونترال در دشت هرسين و حفاری در محوطة 

گنج دره به سرپرستی فيليپ اسميت )1974 - 1965( 
7. حفاری مشترک دانشگاه رايس و ميشيگان در محوطة فرخ آباد به 

سرپرستی فرانك هول و هنری رايت )1967(
به  تورنتو  دانشگاه  و  اونتاريو  سلطنتی  موزة  ماهيدشت  پروژة   .8

سرپرستی لويی لوين )1978 - 1975(

 پروژة ماهیدشت 
با آرام شدن اوضاع سياسی عراق، بريدوود و هيئتش به عراق 
بازگشتند و پروژة عراق _ جارمو را از سر گرفتند و در ادامه 
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به منظور آزمايش و تقويت فرضية منطقة هسته ای طی پروژة 
مشترک دانشگاه استانبول _ شيکاگو در جنوب شرقی تركيه 
و در محوطة چای اونو مشغول به كار شدند. در همين هنگام 
درصدد   )Royal Ontario Museum( اونتاريو  سلطنتی  موزة 
آماده شدن برای اجرای سلسله پژوهش هايی در غرب مركزی 
ايران با تمركز بر ماهيدشت بود، از اين رو بريدوود تمامی مواد 
از بررسی ها و كاوش در محوطه های  فرهنگی به دست آمده 
داد.  قرار  مؤسسه  اين  اختيار  در  را  موريان  و  سراب  آسياب، 
سلطنتی  موزة  حمايت  تحت  ماهيدشت  پروژة  ترتيب  بدين 
موزة  ايران شد. هيئت  پيش ازتاريخ  پروژة  ميراث دار  اونتاريو 
اونتاريو به سرپرستی لويی لوين بررسی متمركزی  سلطنتی 
را طی تابستان سال های 1975 و 1978 تحت عنوان »پروژة 
ماهيدشت« انجام داد، كه اهداف مشخصی چون ترسيم نقشة 
باستان شناسی منطقه، ترسيم نقشة ادوار گوناگون فرهنگی، 
تنظيم  منطقه ای،  استقراری  الگوهای  ارزيابی  و  شناسايی 
سفال ها،  گونه شناسی  براساس  منطقه  مقدماتی  گاهنگاری 
مطالعات باستان زمين شناختی و ارزيابی قابليت های كشاورزی 
دنبال می كرد.  را  ماهيدشت  و  پيرامون كرمانشاه  دشت های 
و  متحد  اياالت  ايران،  كانادا،  كشورهای  از  هيئت  اعضای 
Henrick-( 14 نفر بود  ننگلستان و تعداد آن ها به طور متوسط

son 1983( كه از آن ميان می توان از لويی لوين )سرپرست 

هنريکسون،  اليزابت  )زمين شناس(،  بروكس  ايان  هيئت(، 
و  طاليی  حسن  پالک،  سوزان  دنل،  رابين  مك دونالد،  مری 
سيدمنصور سيدسجادی نام برد. وسعت محدودة تعريف شده 
برای پروژة ماهيدشت در حدود 4500 كيلومتر مربع از كوه ها، 
دامنه ها و دشت های نزديك به شهر امروزی كرمانشاه بود كه 
به طور دقيق تر حوضة آبريز رود ِمِرگ، رود قره سو و انشعابات 
آن، قسمت های پائينی آب رازآور، جنوب كوه پراو و محدودة 
اتصال قره سو به گاماسياب را در بر می گرفت )نقشة 3(. منطقه 
در ارتفاع 1350 تا 3300 متر از سطح دريا قرار داشت و شامل 
 Levine( چين خوردگی های ژوراسيك و رسوبات كرتاسه بود

.)1974, 1975

بررسی  باستان شناختی  پژوهش های  بر  عالوه 
بروكس  ايان  همت  به  نيز  مقدماتی  زمين ريخت شناختی 
نظر  زير  شيفيلد  دانشگاه  از  دنل  رابين  و  يورک  دانشگاه  از 

نشان  داد كه  و  انجام شد  اونتاريو در منطقه  موزة سلطنتی 
آغاز  منطقه  در  اشکانی  دورة  از  پس  وسيعی  رسوب گذاری 
شده و ضخامت اين رسوب گاهی به بيش از 10 متر می رسد 
)Brookes 1989(. طی پروژة ماهيدشت فقط نيمی از منطقة 

مورد نظر بررسی )2250 كيلومتر مربع( و950 محوطة مربوط 
به ادوار گوناگون طی آن شناسايی شد. همچنين اين هيئت 
در  حفاری  به   1978 سال  در  خود  فعاليت های  ادامة  در 
محوطه های سراب )تصوير 1(، آسياب )تصوير 2(، سياه بيد، 

جامه شوران و چغاماران در ماهيدشت بزرگ دست زد.
بررسی ها و كاوش های پروژة ماهيدشت سهم ارزنده ای 
در روشن شدن وضعيت الگوهای استقراری منطقه در دوران 
حوزة  فرهنگی  مواد  توالی  شناخت  مس وسنگ،  و  نوسنگی 
داشت.  منطقه  برای  نسبی  گاهنگاری  تدوين  و  ماهيدشت 
در  سفال  با  نوسنگی  دورة  تپه سراب  در  حفاری  نتيجة  در 
ماهيدشت به دو مرحلة قديم و جديد تقسيم شد كه شاخصة 
نوزاد  نقش  با  سفال  و  هندسی  نقش  با  سفال  قديم  مرحلة 
قورباغه ای )نوسنگی ميانه( و شاخصة مرحلة جديد سفال با 
نقش خطی و سفال با نقش سفيد بر روی زمينة سياه )نوسنگی 
جديد( بود )Levine and McDonald 1977( )مری مك دونالد 
از اعضای پروژة ماهيدشت پايان نامة دكترای خود را با تمركز 
بر دورة نوسنگی زاگرس مركزی و بر اساس داده های حاصل 
از كاوش تپه سراب نگاشت( )McDonald 1979(. همچنين با 
كاوش در سياه بيد و چغاماران و بر اساس شواهد اليه نگاری 
اين دو محوطه دورة مس وسنگ منطقه به سه مرحلة قديم، 
ميانی و جديد تقسيم شد و اطالعات بسياری در مورد دورة 
 Henrickson( آمد  دست  به  ماهيدشت  حوزة  مس   وسنگ 
1983( )اليزابت هنريکسون از ديگر اعضای پروژة ماهيدشت 

پايان نامة دكترای خود را با تمركز بر دورة مس وسنگ زاگرس 
مركزی و بر اساس كاوش های سياه بيد و چغاماران به رشتة 
حاصل  های  داده   .)Henrickson 1983( آورد(  در  تحرير 
وضعيت  مورد  در  منبع  تنها  نيز  جامه شوران  تپة  حفاری  از 
ذكر  شايان  )هول 1381(.  است  ماهيدشت  آهن حوزة  عصر 
است كه كاوش در محوطة آسياب به دليل مصادف شدن با 
پيروزی انقالب اسالمی ناتمام ماند و داده های آن هم اكنون 
در زيرزمين يکی از بيمارستان های كرمانشاه نگهداری می شود 

باستان شناسی منطقة ماهیدشت
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تصویر 1. دو نماي گوناگون از تپه سراب
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تصویر 2. نمايي كلي از محوطة آسياب

)Levine 1974( نقشه 3. محدودة بررسي شدة هيئت پروژة ماهيدشت
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)گفتگوی شخصی با فريدون بيگلری(.

بررسی هیئت ایرانی 
در سال 1347 خ هيئت ايرانی متشکل از علی اكبر سرفراز، 
منظور  به  يغمايی  اسماعيل)احسان(  و  صراف  محمدرحيم 
ثبت محوطه های ادوار گوناگون در اطراف كرمانشاه بررسی و 
محوطه هايی مانند چيانرگس، جامه شوران عليا، جامه شوران 
سفلی، ميمز، چيابهار، سياه چيا، كاروان سرای شاه عباسی و پل 
صفوی را در منطقة ماهيدشت شناسايی و ثبت كردند. )سرفراز 
و ديگران 1347(. عالوه بر فعاليت های يادشده يانگ و لوين 
در سال 1965 منطقه را بررسی كردند، اما نتايج اين بررسی 
هيچ گاه منتشر نشد. همچنين خانم كلرگاف طی فعاليت های 
خود در لرستان بخش هايی از مناطق جنوبی ماهيدشت را نيز 

.)Goff 1971( بررسی كرد

فعالیت های باستان شناختی در ماهیدشت 
بزرگ پس از انقالب اسالمی 

بخش كوزران )دهستان های كوزران و هفت آشیان( 
بزرگ  ماهيدشت  غربی  شمال  و  غربی  نواحی  به  كوزران 
زمين  و  زمين شناختی  ساختار  نظر  از  كه  می  شود  اطالق 
ريخت شناختی ادامة بخش اصلی ماهيدشت است و تا روانسر 
را  كوزران  بخش  قره سو  و  ِمِرگ  رودخانه  دو  می يابد.  ادامه 
مشروب می سازد. كوزران از شمال به روانسر، از جنوب و غرب 
به اسالم آباد و از شرق به ماهيدشت محدود می شود. نخستين 
بررسی های باستان شناختی در منطقة كوزران به دهة 1970 
م باز می گردد كه هيئت موزة سلطنتی اونتاريو به سرپرستی 
شناسايی  و  بررسی  به  ماهيدشت  پروژة  طی  لوين  لويی 
محوطه های باستانی در بخش هايی از كوزران پرداخت. بعد از 
انقالب اسالمی كوزران در فاصلة سال های 1379 تا 1383 به 

مدت سه فصل بررسی شد.
فصل اول 1377

در پائيز سال 1377 عباس مترجم دشت كوزران را، در مساحتی 
حدود 170 كيلومتر مربع، بررسی و 84 محوطة باستانی از دورة 
نوسنگی تا ادوار معاصر اسالمی در آن شناسايی كرد، به طور 

تقريبی در هر 2/5 كيلومتر مربع يك محوطه )مترجم 1378(.
فصل دوم 1379

در سال 1379 يوسف مرادی مناطق كوهستانی دشت كوزران 
را، به وسعت 180 كيلومتر مربع، به صورت پيمايشی بررسی 
دورة  استقرارهای  بر  مشتمل  باستانی  محوطة   32 آن  در  و 

نوسنگی تا قاجاريه را شناسايی كرد )مرادی 1379(.
فصل سوم 1383

را  كوزران  دشت  باستان شناختی  بررسی های  فصل  سومين 
شهين كرماجانی به صورت پيمايشی انجام داد. در اين فصل 
مناطقی كه قباًل بررسی نشده بود بررسی و 35 محوطة باستانی 

از دورة نوسنگی تا قاجاريه شناسايی شد )كرماجانی 1383(.
در سال 1376 نيز علی محمد خليليان در رأس هيئتی 
به مدت دو هفته گمانه زنی هايی در اطراف سراب قره دانه واقع 
در چهار كيلومتری جادة كوزران به روانسر، انجام داد كه طی 
آن آثاری از دورة نوسنگی بدون سفال شناسايی شد )خليليان 

.)1376

بخش مركزی كرمانشاه دهستان های باال دربند، میان 
دربند، پشت دربند و رازآور

شهرستان  شمالی  نيمة  دربرگيرندة  اساساً  محدوده  اين 
از روستای كاليان در  كرمانشاه است كه درة رودخانة رازآور 
شرق تا روستای قيسوند در غرب را شامل می شود. هم چنين 
دشت هشيالن، نواحی جنوب سه راهی قيسوند و دشت سراب 
نيلوفر نيز جزو اين منطقه به حساب می آيد. منطقه ارتفاعات 
صخره ای كارستی، چشمه های پر آب و دشت های ميان كوهی 

دارد و دو رودخانة رازآور و قره سو آن را مشروب می كند.
اين منطقه را در سال 1386 كوروش روستايی و حسن 
روش  با  تلفيقی  صورت  به  بررسی  كردند.  بررسی  رضوانی 
گسترده و فشرده و استفاده از نقشه های 1/25000 انجام و 
طی آن 139 محوطة باستانی در منطقه شناسايی و ثبت شد 

)روستايی و رضوانی 1386(.
دهستان های دورود فرامان و قره سو 

از  پراو،  بيستون  ارتفاعات  به  شمال  از  فرامان  دورود  منطقة 
شرق به رودخانة گاوماسی آب و كوه های هرسين، از جنوب 
به رودخانة قره سو و از غرب به شهر كرمانشاه محدود است. 
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دو رودخانة قره سو و گاوماسی آب كه با نام سيمره وارد استان 
لرستان می شود در اين دهستان به هم می پيوندند.

بخش كوچکی از دهستان دورود فرامان را در سال 1387 
دهستان  رضائی نيا  عباس   1388 سال  در  و  رضوانی  حسن 
دورود فرامان را، با حدود 401 كيلومتر مربع وسعت، بررسی و 
طی اين بررسی 136 محوطة باستانی شناسايی كرد )رضائی نيا 

.)1388

بخش ماهیدشت )دهستان های ماهیدشت وچغانرگس( 
در شهريور 1386 مريم دهقان بخش ماهيدشت را با تمركز بر 
استقرارهای دورة مس وسنگ منطقه بررسی ميدانی و نتايج 
حاصل از اين بررسی را در پايان نامة كارشناسی ارشد خود با 
عنوان تحليل و الگوی استقرار عصر مس وسنگ ماهيدشت در 

سال 1387 در دانشگاه تهران عرضه كرد )دهقان 1378(.
مناطق  مستعدترين  و  بهترين  از  ماهيدشت  بخش 
كشاورزی ايران است و رودخانة ِمِرگ مهم ترين منبع آب آن 
به شمار می رود. عمليات شناسايی و بررسی با استفاده از وسيلة 
شناسايی،  از  پس  و  انجام  گذرا  پيمايشی  به صورت  و  نقليه 
موقعيت محوطه ها روی نقشة توپوگرافی 1/25000 مشخص و 
سطح آنها پيمايش و آثار شاخص سطحی جمع آوری شد. در 
اين بررسی كه منطقه ای به وسعت 765 كيلومتر مربع را در بر 
می گرفت، 59 محوطه و اثر باستانی شناسايی شد )شامل 55 
تپه و محوطه و 4 بنای باستانی(. به دليل منتشر نشدن نتايج 
هيئت  مطالعات  به ويژه  پيشين  بررسی های  از  حاصل  دقيق 
موزة اونتاريو به سرپرستی لوين امکان تطبيق داده های بررسی 
جديد با بررسی های گذشته وجود نداشت. نتايج به دست آمده 
از اين بررسی نشان می داد كه بسياری از تپه ها و محوطه های 
شهرنشينی،  با  مرتبط  فعاليت های  گسترش  پی  در  باستانی 

صنايع و كشاورزی از بين رفته  است )دهقان 1387(. 

بخش فیروزآباد )دهستان سرفیروزآباد(
بزرگ  ماهيدشت  بخش  جنوبی ترين  سرفيروزآباد  دهستان 
دهستان  اين  در  سرفيروزآباد  سراب  از  ِمِرگ  رود  است. 
جريان  سرفيروزآباد  دشت  سراسر  در  و  گيرد  می  سرچشمه 
می يابد. سرفيروزآباد، با وسعتی در حدود 971 كيلومتر مربع، 

محسوب  بزرگ  ماهيدشت  ميان كوهی  دشت  بزرگ ترين 
می شود. در مرداد و شهريور سال 1388كمال الدين نيکنامی 
در رأس هيئتی از دانشگاه تهران حوضة آبريز رود ِمِرگ را در 
و 320 محوطه  بررسی  به صورت فشرده  دشت سرفيروزآباد 
از ادوار گوناگون شناسايی كرد. اين بررسی، نخستين بررسی 
باستان شناختی منطقه بود و تا پيش از آن در دشت سرفيروزآباد 

فعاليت باستان شناختی صورت نگرفته بود )نيکنامی 1388(.

نتیجه گیری 
باستان شناختی  پژوهش های  گفتيم،  نيز  پيشتر  كه  چنان 

ماهيدشت بزرگ را می توان در دو بخش بررسی كرد :
1. پژوهش های باستان شناختی در ماهيدشت بزرگ قبل 

از انقالب اسالمی.
2. پژوهش های باستان شناختی در ماهيدشت بزرگ بعد 

از انقالب اسالمی.
فعاليت های باستان شناختی در ماهيدشت بزرگ پيش 
سال  در  ايرانی  هيئت  بررسی  استثناء  به  اسالمی،  انقالب  از 
1347، همگی به دست باستان شناسان خارجی انجام شد، كه 
در اين بين بررسی اشميت بررسی هوايی به منظور تهية نقشه 
و عکس هوايی و بررسی استين درواقع سفری در مسير راه های 
باستانی ايران به همراه گمانه زنی های محدود در چند محوطه 
و جمع آوری مواد فرهنگی شاخص محوطه ها بود. هدف اصلی 
اين دو بررسی شناسايی و ثبت محوطه های باستانی مهم در 

ماهيدشت بزرگ بود.
در  بزرگ  ماهيدشت  در  روشمند  بررسی  نخستين 
بريدوود،  رابرت  سرپرستی  به  ايران  پيش ازتاريخ  پروژة  قالب 
ازپيش طرح شده،  پژوهشی  پرسش های  و  فرضيات  براساس 
انجام شد. اين پروژه برای نخستين بار با به كارگيری مطالعات 
ميان رشته ای مانند باستان جانورشناسی، باستان گياه شناسی 
و ديرين اقليم شناسی در باستان شناسی ماهيدشت انجام شد. 
تأكيد ويژة آن بر نقش مهم زيست بوم و تالش برای بازسازی 
زيست بوم منطقه در ادوار گذشته بود و نقش انکارناپذيری در 
ماهيدشت  باستان شناختی در  فعاليت های  روند شکل گيری 
پيش ازتاريخ  پروژة  درواقع  داشت.  همجوار  مناطق  و  بزرگ 
رويکرد  داشتن  و  ميان رشته ای  ديدگاه  به  توجه  با  را،  ايران 
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و  اقتصادی  فرهنگی،  دگرگونی های  بر  تأكيد  و  تطورگرايانه 
ايران دانست  نو در  باستان شناسی  اجتماعی، می توان مبدأ 
)Abdi 2001(. سلسله پژوهش های پروژة ماهيدشت، با تمركز 

بزرگ،  ماهيدشت  در  مس وسنگ  و  نوسنگی  دوره های  بر 
بود.اين  ايران  پيش ازتاريخ  پروژة  فعاليت های  ادامة  درواقع 
دو پروژه نقش بسيار مهمی در پژوهش های باستان شناسی 
ماهيدشت بزرگ داشت و با تدوين گاهنگاری نسبی بر اساس 
در  استقراری  الگوهای  شناسايی  و  منطقه  سفال های  توالی 
الگوهای  بررسی  و   )3 )تصوير  مس وسنگ  و  نوسنگی  ادوار 
منطقه،  در  زمين ريخت شناسی  بررسی های  و  رسوب گذاری 
چشم انداز مطالعاتی مناسبی برای فعاليت های باستان شناختی 
آتی در ماهيدشت بزرگ در اختيار گذاشت، به طوری كه امروز 
نيز تمامی پژوهش های باستان شناختی در ماهيدشت بزرگ 
با تأكيد بر دست آوردهای اين دو پروژه صورت می گيرد،1 اما 

نقاط ضعفی نيز در اين دو پروژه به چشم می خورد:
هر دو پروژة پيش ازتاريخ ايران و ماهيدشت با تأكيد بر 
پروژة  اجرای  از  انجام شد. هدف  دوره های خاص در منطقه 
پيش ازتاريخ ايران درک چگونگی روند اهلی سازی گياهان و 
جانوران در كوهپايه های زاگرس بود و پروژه با تمركز بر دورة 
زمانی اين رويداد انجام می شد، در پروژة ماهيدشت نيز تأكيد 
بر دوره های نوسنگی و مس وسنگ منطقه بود و به داده های 
ديگر ادوار باستانی منطقه به طور جدی توجه نشد. برای مثال، 
جديدتر  دوره های  يافته های  به  اشاره ای  پروژه  دو  اين  در 
تاريخی ماهيدشت بزرگ نشده و دانسته های ما از اين ادوار 
بسيار اندک است. از سوی ديگر، در سفرنامه ها و كتاب های 
جغرافيای تاريخی از ماهيدشت همواره به عنوان منطقه ای آباد 
و پرجمعيت در دوران اسالمی ياد شده، در حالی كه وضعيت 
باستان شناختی منطقه در دوران اسالمی مبهم و ناشناخته 

مانده است. 
نتايج بسياری از فعاليت های انجام شده در قالب اين دو 
پروژه در ماهيدشت بزرگ هيچ گاه به صورت كامل منتشر نشد. 
از حفاری محوطه هايی مانند سياه بيد، موريان و ده سوار در 

1. باستان شناسان زيادی بر اساس اين دو پروژه در مقاطع گوناگون پايان نامه نوشته اند كه 
از اين بين می توان به پتی جو واتسون، كارول كريمر، مری مك دونالد، رابرت هنريکسون و 

اليزابت هنريکسون اشاره كرد.

قالب پروژة پيش ازتاريخ ايران و محوطة آسياب در قالب پروژة 
ماهيدشت به استثنای چند سطر گزارش يا اشارة پراكنده در 

برخی مقاالت اطالع ديگری در دست نيست.
پروژة  پژوهش های  دوم  فصل  شدن  مصادف 
به دنبال آن  انقالب اسالمی و  با پيروزی  ماهيدشت)1978( 
انزوای باستان شناسی ايران باعث شد كه فعاليت های اين پروژه 
تعريف شده  مربع وسعت  كيلومتر  از 4500  و  رها  نيمه تمام 

برای پروژة ماهيدشت فقط نيمی از آن بررسی شود.
فعاليت های باستان شناختی در ماهيدشت بزرگ بعد از 
انقالب اسالمی محدود به سه فصل بررسی بخش كوزران، دو 
فصل بررسی بخش مركزی، يك فصل بررسی بخش فيروزآباد 
و يك فصل بررسی بخش ماهيدشت است، يعنی در مجموع 
هفت فصل بررسی حدود 800 محوطة باستانی شناسايی شده 
بخش  در  قره دانه  سراب  اطراف  در  گمانه زنی  استثناء  به  و 

كوزران، هيچ محوطة ديگری كاوش نشده است. 
از نقاط ضعف فعاليت های باستان شناختی در ماهيدشت 

بزرگ بعد از انقالب اسالمی می توان به موارد زير اشاره كرد:
بر  را  مناطق  معموالً  باستان شناختی  پژوهش های  در 
آبريز  حوضة  )مانند  طبيعی  و  جغرافيايی  حوزه های  اساس 
حوزه های  يا  طبيعی(  موانع  با  مناطقی  يا  دشت ها  رودها، 
فرهنگ  يا  حلف  فرهنگ  گسترش  حوزة  )مانند  فرهنگی 
هيچ  در  كه  حالی  در  می كنند،  بندی  تقسيم  چشمه علی( 
اسالمی  انقالب  از  بعد  بزرگ  ماهيدشت  بررسی های  از  يك 
اساس  بر  بررسی ها  و همگی  نشده  رعايت  تقسيم بندی  اين 
مرزبندی های سياسی صورت گرفته است )هر بخش استان 
باعث  مسئله  اين  و  شده(  بررسی  مجزا  واحد  يك  مثابه  به 
ماهيدشت  و  شده  منطقه  فرهنگی  حوزه های  در  گسستگی 
بزرگ را با حوزة فرهنگی مشابه به واحدهای كوچك سياسی 
باستان شناسی منطقه را دچار  تبديل و چشم انداز مطالعات 

گسست كرده است.
وضعيت  در  بسيار  ابهامات  به  توجه  با  سو،  ديگر  از 
باستان شناختی ماهيدشت بزرگ، در مفيد بودن اين بررسی ها 
كه بسياری از آن ها به قصد طرح تهية اطلس باستان شناسی 
ايران در اواسط دهة شصت زير نظر سازمان ميراث فرهنگی 
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منابع

وجود  ترديدهايی  نرسيده(  جايی  به  تاكنون  )ولی  انجام شد 
مواد  توالی  شناخت  بررسی هايی  چنين  الزمة  زيرا  دارد، 
فرهنگی، گاهنگاری نسبی و زيست بوم منطقه است و - با توجه 
به ناكافی بودن دانسته های ما در مورد وضعيت گاهنگاری و 
با  ناآشنايی  و  گوناگون  ادوار  منطقه طی  استقراری  الگوهای 
توالی مواد فرهنگی منطقه و به كار نبستن روش های علمی 
روشمند  كاوش های  نشدن  انجام  و  برداری  نمونه  و  بررسی 
نظر  به   - ابهامات  اين  رفع  به قصد  در محوطه های شاخص 
می رسد بسياری از اين بررسی ها كه با صرف هزينه های زياد و 
بدون اهداف پژوهشی خاص و فقط به منظور شناسايی و ثبت 
محوطه ها در چهارچوب وظايف اداری انجام شده تأثير چندانی 
ماهيدشت  باستان شناختی  وضعيت  از  ما  دانش  افزايش  در 
از  يك  هيچ  گزارش  تاكنون  همچنين  نداشته  است.  بزرگ 
انقالب  از  بعد  بزرگ  ماهيدشت  در  شده  انجام  فعاليت های 

اسالمی منتشر نشده است.
مسئلة ديگر شرايط جغرافيايی منطقه و عوامل طبيعی 
فعاليت های  فرسايش،  رسوب گذاری،  )مانند  انسانی  و 
كشاورزی، عمرانی و شهرسازی( است كه محوطه های باستانی 
را در معرض نابودی قرار داده  است. شاهد اين مدعا كاهش 
چشم گير محوطه های شناسايی شده طی بررسی های جديد 
محوطة   55 از  مثاًل  است.  گذشته  بررسی های  به  نسبت 
مس وسنگ قديم شناسايی شده در پروژة ماهيدشت فقط 10 
محوطه در بررسی های جديد ثبت شده است )منهوبی 1388( 
و در نتيجة فعاليت های كشاورزی و جاده سازی از دو محوطة 
كليدی آسياب و سراب در ماهيدشت بزرگ تقريباً چيزی باقی 
نمانده است. با در نظر گرفتن اين مسئله كه با از بين رفتن 
از اطالعات مربوط به جنبه های  هر محوطة باستانی بخشی 
گوناگون زندگی انسان در آن محوطه طی ادوار گذشته نابود 
می شود كه ديگر دسترسی به آن ممکن نخواهد بود، اجرای 
طرح های حفاظتِی سازمان ميراث  فرهنگی به منظور جلوگيری 

از اين روند ضروری است )متأسفانه تعداد محوطه هايی كه به 
دليل نبود نظارت سازمان های مربوط به زمين های كشاورزی 

تبديل می شوند روز به روز در حال افزايش است(.
روند  در  ساله  فترتی سی  وجود  به  توجه  با  پايان  در   
پژوهش های باستان شناختی ماهيدشت بزرگ نياز جدی به 
باستان شناختی منطقه وجود  بازنگری كلی در پژوهش های 
در سی سال  انجام شده  فعاليت های  پاية  بر  هنوز  كه  دارد، 
پيش استوار است. از اين رو با در دست داشتن اطالعات كلی 
از وضعيت گاهنگاری نسبی و توالی مواد فرهنگی ماهيدشت 
در  منطقه  باستان شناختی  پژوهش های  است  الزم  بزرگ، 
يا  ناشناخته  دوره های  بر  تمركز  با  كه  هدايت شود  مسيری 
كمتر شناخته شدة حوزة ماهيدشت مانند فراپارينه سنگی، آغاز 
نوسنگی  از  گذر  مانند  انتقالی  دوره های  و خصوصاً  نوسنگی 
مفرغ  از  گذر  مفرغ،  به  از مس-وسنگ  گذر  به مس وسنگ، 
به آهن و گذر از آهن به هخامنشی و كاوش های گسترده و 
افقی برای روشن كردن وضعيت ناشناختة فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی ماهيدشت بزرگ و به  طور كلی زاگرس مركزی بتوان 
بيشتر  به سؤالهای بسيار پاسخ گفت. بدين ترتيب چنان كه 
با توجه به شرايط نامناسب محوطه های باستانی  نيز گفتيم 
اثر  بر  آنها  بيشتر  هرچه  گرفتن  قرار  تخريب  معرض  در  و 
فعاليت های گوناگون لزوم پژوهش های روشمند با رويکردهای 
نو و زيست بوم شناسانه برای رفع نقاط تاريك باستان شناسی 

ماهيدشت بزرگ بيش از پيش احساس می شود.
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چکیده
دشت بيستون يا چمچمال، با مساحتی بالغ بر 35 هزار هکتار، در شرق استان كرمانشاه قرار دارد. اين 
دشت از شمال به كوه َهجر، از غرب به كوه های نوژي وران و َكمرزرد، از جنوب به كوه شيرز و از شرق به 
روستاهای محمودآباد و گاوُكل عليا محدود می  شود. عوامل متعددی همچون موقعيت ويژة جغرافيايی، 
قداست كوه بيستون مشهور به بغستان، نهرها و رودخانه های پر آب )گاوماسی آو و دينورآو( و قرار داشتن 
بر سر شاهراه تاريخی پيونددهندة فالت ايران و بين النهرين باعث شکل گيري آثار تاريخي ارزشمند از دورة 

پارينه سنگی  ميانی تا كنون در اين دشت شده است. 
  از قرن اول پيش از ميالد آثار تاريخی بيستون توجه بسياری از سياحان، مورخان و جغرافی دانان 
ايرانی و غيرايرانی را  جلب كرده است. راولينسون در سال های 37-1835 با رمزگشايی متن فارسی 
باستاِن كتيبة داريوش، راهگشای كشف خطوط عيالمی، بابلی و همواركنندة مسير مطالعات آشورشناسی 
تامپسون،  و  كينگ  افرادی چون جکسون،  و  شدند  بيستون  اهميت  متوجه  جهانيان  آن  از  پس  شد. 
كامرون، دمرگان، هرتسفلد، زاره، مان و سيرو به بررسی آثاری همچون كتيبه و نقش برجستة داريوش، 
سرستون های ساسانی، فرهادتراش و نقش برجستة بالش پرداختند تا جايی كه هرتسفلد اين منطقه را 

دروازة آسيا لقب داد. 
  كاوش هاي سال 1949 كارلتون استانلی كوون در غار شکارچيان را می توان سرآغاز كاوش های 
باستان شناختی اين دشت به حساب آورد. از اين تاريخ هيئت هاي باستان شناسی متعددی متشکل از 
گروه های داخلی و خارجی در اين دشت مشغول فعاليت بوده  و از اين ميان چهار هيئت  بعد از انقالب 
اسالمي دشت بيستون را در قالب طرح های بررسی و شناسايی كرده و هيئت های ديگر در قالب طرح های 
كاوش، گمانه زنی و اليه نگاری آثار اين دشت منحصربه فرد را كاويده اند. نگارندگان برآن هستند تا در اين 
نوشتار ضمن بررسی پيشينه و تاريخچة كاوش ها و بررسی های دشت  بيستون، دستاوردهای هر كدام را 

نيز بيان كنند.
كلید واژگان: دشت بيستون، كاوش، بررسی، تاريخچه، محوطة جهانی بيستون.

مژگان خان مرادي، سیروان محمدي قصریان

  باستان شناسي   دشت   بيستون
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مقدمه
دشت  بيستون با 35 هزار هکتار مساحت در شرق كرمانشاه قرار 
دارد و از لحاظ تقسيمات سياسی در محدودة شهرستان های 
هرسين و صحنه قرار می گيرد. اين دشت از شمال به كوه های 
كوه های  به  جنوب غرب  و  شمال غرب  از  خانه كودا،  و  هجر 
نوژي وران و بيستون، از جنوب به سه ِچك، كوه الره و كوه 
است  محدود  شيرز  كوه  به  جنوب شرق  و  شرق  از  و  ايل دره 

)نقشة 1(. 
  از قرن اول پيش از ميالد تاكنون جغرافی دانان، مورخان 
ايرانی و غيرايرانی بسياری در نوشته های خويش  و سياحان 
و  شاعران  حتی  پرداخته اند.  آن  آثار  برخی  و  بيستون  به 
اديبان نيز از ذكر نام بيستون و افسانة شيرين و فرهاد غافل 
نمانده اند. بيستون از قديم االيام در مطالعات باستان شناسی و 
ايران شناسی جايگاه مهمی داشته است. اين نام در بيشتر منابع 
بيستون يا بيُسُتون در برخی منابع بِِِهستون، بِِهستان و در منابع 
قديم  يونانی  منابع  در  و  بيستون  و  بَِهستون  بِِهستون،  عربی 
بَگيستانون آمده است )آذرنگ 197:1375(. عوامل متعددی 
همچون موقعيت جغرافيايی و راهبردي، وجود سراب ها، نهرها 
و رودخانه های پرآب، منابع طبيعی فراوان، چشم اندازهاي زيبا و 
درنهايت شکوه و عظمت كوه  بيستون سبب شده تا از روزگاران 
كهن، مجموعة تاريخي ارزشمندی از دورة  پارينه سنگی  ميانه 
شواهد  از  آن گونه كه  شود.  ايجاد  بيستون  دشت  در  تاكنون 
دورة  در  اولين بار  انسان ها  برمی آيد  باستان شناسی  مدارک  و 
اين  صخره ای  پناهگاه های  و  غارها  در  ميانی   پارينه سنگی  
محدوده )غار شکارچيان، َمرتاريك، َمردودر، َمرآفتاب و غيره( 
ساكن شدند. وجود غارها، پناهگاه های صخره ای، تپه ها و آثار 
فراوان موجود در دشت بيستون نشان می دهد كه اين منطقه 
تپه هايی  و  بوده  تا عصر آهن مسکون  پارينه سنگی  جديد  از 
ديگر  تپة  ده ها  و  چغاگالن  َكسَکان،  نازليان،  گرگيوند،  چون 
شاهدانی بر اين مدعايند. قداست كوه بيستون، شرايط مطلوب 
واقع شدن  و  بين النهرين  به  محل  اين  نزديکی  آب و هوايی، 
هخامنشی  دوران  در  بابل  به  ماد  )جادة  مهم  راه های  سر  بر 
و سلوكی، جادة ابريشم در روزگار اشکانی و ساسانی( سبب 
شده تا در دوران تاريخی شاهان و فرمانروايان بی شماری به 
يادگارهای  و  آثار  آن  محدودة  در  و  كنند  توجه  منطقه  اين 

بي شمار بر جای بگذارند. تاكنون 101 اثر مربوط به اين دوران 
در دشت شناسايی، بررسی و بعضاً كاوش شده است. برخی 
از اين آثار به حق در رديف باارزش ترين مدارک تاريخی عصر 
خويش قرار دارند و بيانگر واقعه ای تاريخی اند كه از آن ميان 
می توان به كتيبه و نقش برجستة داريوش )دورة هخامنشی(، 
نقش برجسته های  و  سلوكی(  )دورة  هركول  نقش برجستة 
اين  از  بعضی ديگر  اشاره كرد.  و گودرز  اشکانی مهرداد دوم 
مهندسی  دانش  و  فناوري  باالی  سطح  نشان دهندة  آثار، 
سازندگان اند كه پل خسرو )دورة ساسانی( و پل بيستون )دورة 
ساسانی( از آن جمله اند. با بررسی ديگر آثار بيستون می توان 
پاره ای از ابهامات موجود در زمينة هنر، معماری، شهرسازی 
و حتی مسائل اجتماعی و مذهبی دوران گوناگون را روشن 
ماد(،  )دورة  مادی  دژ  ماد(،  )دورة  مادی  پرستشگاه  كه  كرد 
كاخ  اشکانی(،  )دورة  پارتی  پرستشگاه  بالش،  نقش برجستة 
خسرو )دورة ساسانی(، شهر پارتی )دورة اشکانی(، كاروانسرای 
ايلخانی )دورة ايلخانی(، كاروانسرای شاه عباسی )دورة صفوی( 
آن جمله اند  از  صفوی(  )دورة  شيخ عليخان زنگنه  وقف نامة  و 
بيستون در  )خان مرادی 1388الف: 4ـ2(. در دوران اسالمی 
و  عراق  به  زيارتی  و  نظامی  تجاری،  راه های  مهم ترين  مسير 
قرار  بزرگ  به شاهراه خراسان  اسالمی مشهور  مركز خالفت 
دوران  به  مربوط  بنا  و  كتيبه  تپه،   56 تاكنون  است.  داشته 
ايلخانی، بنای مغولی  اسالمی شناسايی شده كه كاروانسرای 
كاروانسرای  و  شيخ عليخان زنگنه  وقف نامة  گاماسياب،  كنارة 

شاه عباسی از مهم ترين آنها به شمار می رود.
مهم ترين بخش اين دشت محوطة تاريخی بيستون واقع 
در جنوب شهر كنونی بيستون است كه آثار شاخص و مهمی 
از دوران پارينه سنگی ميانی تا عصر كنوني در آن جای دارند 
و بيشترين تحقيقات نيز در اين بخش صورت گرفته و اصوالً 

بيستون با اين بخش شناخته شده است )نقشة 2(.

تاریخچة بررسي هاي باستان شناختی
 دشت بیستون

با  بيستون دانست كه  بايد سرآغاز تحقيقات  را  نوزدهم  قرن 
رمزگشايی كتيبه و نقش برجستة داريوش آغاز شد و محققان 
زيادی را از سراسر جهان متوجه بيستون و آثار آن كرد. هرچند 
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كشف سرستون های ساسانی و انتشار طرح هايی از آنها به همت 
فالندن و كست همان قدر برای محققان دورة ساسانی همچون 
زاره، هرتسفلد، مان و لوشای اهميت داشت و آنها مشتاقانه به 
قصد بررسی به بيستون آمدند. در اين نوشتار سعی كرده ايم 
را  بيستون  دشت  كاوش های  و  بررسی ها  زمانی  ترتيب  به 
به اختصار بررسی و نتايج هركدام را عرضه كنيم. بسياری از 
اين تحقيقات در قالب مقاله و كتاب منتشر شده و تعدادی 
زيادي نيز هنوز منتشر نشده و به صورت گزارش در آرشيو 
يا  كشور  گردشگری  و  صنايع دستی  ميراث فرهنگی،  سازمان 
پايگاه ميراث فرهنگی و گردشگری بيستون نگهداری می شود. 
كتاب شناسی كامل تحقيقات مربوط به باستان شناسی بيستون 
مژگان  را  كتابخانه ای  فعاليت های  و  بررسی  كاوش،  از  اعم 

خان مرادی تهيه كرده كه در آستانة انتشار است )خان مرادی 
1386(. در اين نوشتار تاريخچة بررسي و كاوش آثار تاريخی 
دشت بيستون به ترتيب از قديم ترين ادوار يعنی پارينه سنگی تا 
دورة اسالمی به  طور جداگانه بررسی شده است. البته در مورد 
كتيبة بيستون گاه بررسي ها شامل مطالعات زبان شناختی نيز 
مي شود. در پايان فهرست بررسی های دشت به ترتيب زمانی 

آمده است.

تاریخچة بررسي آثار دورة پارینه سنگی
 اولين مکان كاوش شده در دشت بيستون غار بيستون يا غار 
شکارچيان مربوط به پارينه سنگی  ميانی است. اين غار كوچك 
با 35 مترمربع مساحت در محوطة تاريخی بيستون و در شمال 

باستان شناسی  دشت بیستون

نقشة 1 . نقشة دشت بيستون
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كتيبه و نقش برجستة داريوش قرار دارد. كارلتون استانلی كوون 
از دانشگاه پنسيلوانيا در سال 1949 م )1328 خ( تا عمق 6/5 
متري در آن كاوش كرد و تعداد نسبتاً زيادی مصنوعات سنگی 
موستری، بخشی از استخوان ساعد انسان و يك دندان پيشين 
به  دست آورد. وی استخوان ها را به انسان نئاندرتال نسبت 
داد. از ديگر يافته های اين كاوش می توان به استخوان گوزن، 
 .)Coon 1951(غزال، گاو وحشی، اسب سانان و گراز اشاره كرد
كوون در اليه های باالتر به سفال های آشوری؟ و هخامنشی 
تا عصر كنوني دست يافت )Coon 1957( و نتايج اين كاوش  
 Coon 1951,( رساند  چاپ  به   1957 و   1951 سال  در  را 
1957( پس از وی جيمز اسکينر از دانشگاه كلمبيا در اوايل 

دهة شصت بخشی از مصنوعات سنگی حاصل از اين كاوش 
را بررسي كرد )Skinner 1965(. در سال 1984 هارولد ديبل 
از دانشگاه پنسيلوانيا تمام مصنوعات سنگی غار شکارچيان را 
بررسي كرد )Dible 1984: 23-34(. ترينکاوس و نانسی مينو با 
بررسی استخوان و دندانی كه كوون به انسان نئاندرتال نسبت 
داده بود، متوجه شدند كه دندان متعلق به گاوسانان است و 
با توجه به اينکه ويژگی ريخت شناختی استخوان ساعد انسان 
نئاندرتال و گونة قديم تر انسان هوشمند يکسان است، اظهار 
كردند كه به طور قطع نمی توان اين استخوان را به يکی از اين 
دو گونه نسبت داد )بيگلری 1377(. در سال 2006 ترينکاوس 

و بيگلری نيز اين يافته های استخوانی را برسسي و نتايج آن را 
.)Trinkaus and Biglari 2006: 105-111( چاپ كردند

كه  است  پارينه سنگی  مکان  دومين  َمرِخر  يا  غارَخر   
بر  اسميت  فيليپ  و  يانگ  كايلر  )1344خ(  در سال 1965م 
اساس طرح بررسی و شناسايی محوطه های ماقبل  تاريخ غرب  
ايران شناسايی كردند )Young and Smith 1966(. اين غار را، 
كه در شمال شرقی غار شکارچيان قرار دارد، در همان سال 
از يك گمانة  آمده  به دست  آثار  اسميت كاوش كرد.  فيليپ 
2×1 متری كه هيچ گاه به خاک بکر نرسيد مربوط به دوران 
فراپارينه سنگی،  پارينه سنگی  جديد،  ميانی،  پارينه سنگی  
نوسنگی و ساسانی است. ابزارهای به دست آمده از اليه های 
پارينه سنگی  ميانی شامل خراشنده های نامتقارن و تيغه های 
شامل  پارينه سنگی  جديد  ابزارهای  و  ضخيم  روتوش شدة 
 Smith( است  كولدار  تيغه های  و  انتهايی  خراشندة  اسکنه، 
1967(. يافته های جانوری شامل استخوان اسب سانان، گوزن، 

غزال، بز كوهی، ميش وحشی، گاو وحشی و مانند آن را پركينز 
و هس )هس 1382( بررسی و نتايج بررسی و كاوش غار خر 
 را اسميت و يانگ در نشريات و كتاب هاي متعدد منتشر كردند 
Smith and Young 1967: 63- ،1114-112 :1375 اسميت(
 64; Smith 1967, 1986a, 1986b: 681-695;Young and

.)Smith 1966

نقشة 2 .  نقشه محوطه تاريخی بيستون
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  از زمان كاوش اسميت در غار خر هيچ كدام از غارها و 
پناهگاه های غنی و متعدد دورة پارينه سنگی در اين محل تا 
سال 1365 بررسی و كاوش نشد، تا اينکه فريدون بيگلری در 
اين سال در فاصلة دو غار شکارچيان و غار خر سه غار ديگر 
شناسايی كرد. اين غارها، در ارتفاع 1500 تا 1600 متری در 
دامنة كوه بيستون قرار دارند، عبارتند از: غار َمرتاريك، غار َمر 
آفتاب و غار َمر دودر. در جريان اين بررسی از َمرتاريك 55 قطعه 
مصنوعات سنگی شامل خراشند، سوراخ كننده، اسکنه، تراشه، 
تيغه و سنگ  مادر از جنس سنگ های ژاسب، چرت، كوارتزيت 
و سنگ آهك به  دست آمد، كه ويژگی صنعت موستری را دارند 
)بيگلری 56:1379-54(. از َمر دودر مقداری ابزار و مصنوعات 
سنگی دوران پارينه سنگی  ميانی و پارينه سنگی  جديد از انواع 
سنگ ِچرت به  دست آمده )بيگلری1373(. يافته های سطحی 
َمر آفتاب شامل 21 مصنوع سنگی از جنس ژاسب و چرت به 
شکل ابزار روتوش شده، تراشة ساده، تراشة وازده و سنگ مادر 
مربوط به صنعت موستری است )بيگلری 1373، 56:1379(.      

در  سامان حيدری  و  بيگلری  فريدون  بعد  سال  يك    
چند كيلومتری شمال بيستون بررسی و محوطة بازَچرِخالن 
بررسی  را كشف كردند. در  َزرَده بيِچگ  پناهگاه صخره-ای  و 
شامل  مصنوعات  سنگی  از  مجموعه ای  بازَچرِخالن  محوطة 
ابزار  ساخت  ضايعات  و  ريزتيغه  تيغه،  تراشه،  مادر،  سنگ 
احتماالَ  كه  شد،  كشف  پارينه سنگی  جديد  دورة  به  مربوط 
بقايای اردوگاه های موقت تابستانی است )بيگلری و حيدری 
روستای  زرده بيچگ، در 1300 متری شمال  از   .)49:1383
تعدادی مصنوعات سنگی كشف شد كه نشان   نيز  سنقرآباد، 
با چرخ اِلن گروه های  مي دهد از اين محل هم زمان احتماالً 
استفاده  جديد  پارينه سنگی   دورة  گردآورنده   – شکارگر 
محمداقبال   .)49:1383 حيدری  و  )بيگلری  مي كرده اند 
و  بررسی  بازنگری  طرح  قالب  در   1388 سال  در  چهری 
بررسی  دوباره  را  اثر  دو  اين  هرسين  شهرستان  شناسايی 
پارينه سنگی  جديد  به دوران  را مربوط  بازچرخالن  كرد. وی 
و فراپارينه سنگی دانست كه در دورة نوسنگی و بعد از آن نيز 
)چهری 1388: 729(. چهری همچنين  است  استفاده شده 
شده  كشف  ابزارسنگی های  اساس  بر  را  زرده بيچگ  پناهگاه 
مربوط به دوران پارينه سنگی  جديد، فراپارينه سنگی و نوسنگی 

دانست)چهری 1388: 510(.
  در سال 1383 هيئت مشترک پژوهش های پارينه سنگی 
ايران  فرانسه به سرپرستی فريدون بيگلری و ژاک ژوبر در غار 
مرتاريك بيستون كاوش كردند. همانگونه كه گفتيم اين غار 
اين  از  هدف  بود.  كرده  بررسی  و  كشف  بيگلری  پيشتر  را 
موقعيت  و  صنايع  سنگی  از  روشن تر  تعريفی  دادن  كاوش 
گاهنگاری موستری زاگرس بود )ژوبر و ديگران 1384: 11(. 
بررسی مصنوعات سنگی به  دست آمده از اين غار ارتباط فن 
گونه شناختی آن را با ديگر صنايع موستری اين ناحيه تأييد 
می كند. از جمله استفاده از منابع سنگ محلی، تراشه برداری 
با  ابزارهای روتوش شده  باالی  لوالوا، درصد  انحصاری  تقريباً 
نيزه، تيزة كشيده، خراشندة متقارب و دورويه.  شمار زيادی 
در اين كاوش استخوان جانورانی چون ماهی، خفاش، موش 
 Mashkour 2004:( آمد  به  دست  پستانداران حشره خوار  و 
انسانی كشف  بقايای  هيئت،  اعضای  از  موريل،  نظر  به   .)88

 شده را احتماالً مربوط به دورة هولوسن و انسان هوشمند است 
.)Jaubert et al. 2006, 2009 ژوبر و ديگران 12:1384؛(

طرح  قالب  در   1388 سال  در  نيز  چهری  محمداقبال 
بازنگری بررسی و شناسايی شهرستان هرسين 8 غار و پناهگاه 
را  جديد  و  پارينه سنگی  ميانی  دورة  به  مربوط  ديگر  سنگی 
شناسايی و بررسی كرد. اين آثار عبارت است از: غار َمرآوه زا، 
 I، II، III غار تنگزين نوژي وران، پناهگاه های حسين آباد درتنگ

و پناهگاه های مراشکفت I، II، III )چهری 1388(.

تاریخچة بررسي آثار دورة نوسنگی
تا كنون در دشت بيستون هيچ بررسی و كاوشی صرفاً با هدف 
بررسی آثار دورة نوسنگی صورت نگرفته و آثار كشف شده در 
جريان بررسی های كلی نگر يا تعيين حريم آثار به  دست آمده  
است. آثار شناسايی شده دورة نوسنگی اين دشت عبارت است 
از: غار خر، غار چناران، تپه َكْسکان، تپه نازليان و محوطه های 
سان ُسريا. همان طور كه پيشتر اشاره كرديم غار خر را در دهة 
شصت اسميت كاوش كرد و در باالی اليه های فراپارينه سنگی 
سفال های شاخص اين دوره با آميزة كاه به  دست آمد )اسميت 

.)113 :1375
در سال 1380 حسن رضوانی از پژوهشکدة باستان شناسی، 
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به منظور تعيين  حريم مجموعة تاريخی بيستون، در غرب اين 
مجموعه گمانه زنی كرد و موفق به تعيين  حريم غرب مجموعه 
شد. وی در جريان اين عمليات محوطه های سان سريا 1، 2 و 
3 را در محدوده ای به طول 200 متر كشف كرد. اين محوطه ها 
در دامنة كوه بيستون؛ شرق پارک جنگلی و در جنوب غربی 
محوطة تاريخی بيستون قرار دارد. از اين محوطه ها مقداری 
تراشه، تيغة سنگی و سفال دست ساز به  دست آمد و با توجه 
به ويژگی اين آثار به دورة نوسنگی تاريخ گذاری شد )رضوانی 
نيز در  1380: 13-10(. يعقوب محمدی فر و عباس مترجم 
سال 1381 در جريان طرح بررسی، شناسايی و مستندسازی 
آثار باستانی شهرستان هرسين غار چناران، تپه پاگر چم بطان 
عليا، تپه َكْسکان و تپه نازليان را شناسايی كردند. تاريخ گذاری 
تراشه ابزار،  از  اعم  ابزارهای سنگی  بررسي  اساس  بر  آثار  اين 
سنگ  مادر و تيغه صورت گرفته است )مترجم و محمدی فر 

.)1381

تاریخچة بررسي آثار دوران مس و سنگ و مفرغ
در دشت بيستون هيچ  بررسی منسجم و كاوشی صرفاً با هدف 
بررسی آثار دورة مس سنگی و مفرغ صورت نگرفته و آثار كشف 
شده در جريان بررسی های كلی نگر به  دست آمده  است. دشت 
بيستون در تقسيمات كنوني بخش هايی از شهرستان هرسين 
و صحنه را شامل می شود. در بررسی ها نيز هر ازگاهي بخشی از 
آثار دوران مفرغ و مس و سنگ دشت بيستون بررسی و در جريان 
اين بررسی ها 27 محوطة مربوط به دورة مس ـ  سنگی و 19 
محوطه مربوط به دورة مفرغ شناسايی شده است. اين بررسی ها 
را به ترتيب زمانی غالمرضا معصومی در سال 1357)معصومی 
1386: 174(، يعقوب محمدی فر و عباس مترجم )مترجم و 
و  يعقوب محمدی فر)محمدی فر 1382(  محمدی فر 1381(، 

چهری )چهری 1388( انجام داده است.
دورة  بررسي  به  كه  را،  دشت  اين  در  بررسی  تنها   
سعيدی  محمدرضا  مي شود،  مربوط  دشت  اين  مس و سنگ 
و  بررسی  طرح  قالب  در  وی  است.  داده  انجام   هرسينی 
گاوماسي آو  رودخانة  باستان شناختي حوضة  داده هاي  تحليل 
)گاماسياب( در دوران مس سنگي 18 تپه مربوط به اين دوره 
تقسيمات  لحاظ  به  البته  كرد.  بررسی  بيستون  دشت  در  را 

محدودة  در  تپه   8 و  صحنه  شهرستان  در  تپه   10 سياسی 
شهرستان هرسين جای دارد. نتايج اين بررسی در سال 1385 
در قالب پايان نامة دكتري دانشگاه تربيت مدرس تدوين شد 

)سعيدی هرسينی 1385(.

تاریخچة بررسي آثار عصر آهن
تپه  باستان شناختی 21  كاوش های  و  بررسی ها  تاكنون طی 
و بناي مربوط به عصر آهن در دشت بيستون به  دست آمده 
است. در ادامه تاريخچة فعاليت های باستان شناختی مربوط به 

اين دوره را به ترتيب زمانی آورده ايم. 
را  داريوش  نقش برجستة  زير  تنگة  سال 1963-4  در   
اعضای هيئت آلمانی كاوش كردند و درنتيجه آثاری از يك 
صفه به بلندی يك ونيم متر، با ده و نيم متر طول و هفت متر 
عرض به  دست آمد كه به  صورت خشکه چين با سنگ های 
نتراشيده ساخته شده است. راهرويی به عرض يك و نيم متر و 
طول هفت متر اين صفه را به دو بخش تقسيم كرده است. در 
انتهای اين راهرو اتاقی به ابعاد 6/5×3/5 متر قرار دارد كه دو 
طرف آن  را شکاف كوه و انتهای آن  را ديواری به عرض يك و نيم 
متر و طول پنج و نيم متر مسدود می كند. جلو صفه، دو پله برای 
دسترسی به آن از سنگ های نتراشيده ايجاد شده است. در طرح 
بازسازی اين محل را به شکل محلی برای اجراي مراسم مذهبی 
بازسازی كرده اند )لوشای و كاليس 1385: 33(. نتايج كاوش 
 در اين بخش از بيستون را لوشای و كاليس به چاپ رسيده اند 
 Luschey 1972: 296;  ،39-33  :1385 كاليس  و  )لوشای 

 .)Luschey 1974: 118

سفال های كشف شده، كه در دهة 90 ر.م بومر آنها را 
بررسي كرده، نشان دهندة تاريخ قرن 8-7 ميالدی براي اين 
صفه است. ظاهراً در همان ايام كايلر يانگ در گفتگوی شفاهی 
با لوشای، مادی بودن صفه را مطرح كرده است )بومر 1385: 

.)39-63
 در سال 1966)1346شمسی( در نزديکی نقش برجستة 
ناميده اند، كاليس  پارتي  آلمانی ها  هركول و در دامنه اي كه 
محدوده ای به ابعاد 16× 18 متر را كاوش كرد و درنتيجه بنايی 
با حصارهای سنگی و پيش آمدگی هايی  به دژ مادی  موسوم 
 .)Kleiss 1970: 133-167( آمد  دست  به    مستطيل شکل 
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اين حصار سنگی 18× 180 متر است و سفال ها و يافته های 
كوچك كشف شده از آن همانند يك سنجاق سينه مفرغي 
تاريخ آن را به دورة ماد می رساند. كاليس كه سرپرستی اين 
با قلعة  اين تأسيسات  كاوش را به عهده داشت معتقد است 
سکايه واتيش )مکانی كه داريوش گئومات مغ را به بند كشيد( 

مطابقت دارد )كاليس 1385الف:30(.
 در سال 1381 مهرداد ملکزاده محوطة موسوم به دژ 
مادی را كاوش كرد. اين محوطه در شمال غربی محوطة جهانی 
بيستون و در شهر بيستون قرار دارد. كارگاه های كاوش شامل 
9 كارگاه در جاهای گوناگون و شامل هفت كارگاه كاوش، يك 
محل های  خواناسازی  كارگاه  دو  و  نگاری  اليه  پيشرو  گمانه 
كاوش شده در گذشته است.  جز گمانة پيشرو اليه نگاری كه 
آثار اليه های گوناگون در آن به  دست آمد، كاوش در اليه های 
ديگر پائين تر از الية نخست نرفت )عليزاده 1382: 98(. تمامی 
گمانة  از  سفال(  جز  قطعه   8055( به دست آمده  سفال های 
اليه نگاری به تهران منتقل شد تا تك تك آنها بررسی كمی و 
كيفی شود كه هدف از آن دستيابی به گونه های سفال هر دوره 
بود. اين بررسي را كريم عليزاده از پژوهشکدة باستان شناسی 
يافته های سفالين دژ مادی  اين بررسي  بر اساس  انجام داد. 
آهن  عصر  جديد،  مفرغ  عصر  اليه های  وجود  مؤيد  بيستون 
و  ميانه و جديد(  )فاز  اشکانی  و III(، هخامنشی،   II اواخر(
اسالمی در اين محوطه است )عليزاده 1382: 88-87(. درواقع 
يا شيب  پارتی  دامنة  نام  به  بزرگ تری  در محوطة  مادی  دژ 
پارتی قرار دارد كه اولين بار كاليس در دهة 60 بررسی كرد و 
بنايی موسوم به دژ مادی نيز در آن قرار دارد كه اين دژ رام وی 

در همان دهه كاوش كرد.
در سال 1381 مترجم و محمدی فر در جريان بررسی 
نام های  به  آهن  عصر  به  مربوط  تپة  سه  هرسين  شهرستان 
را در  تپه شن و ماسه چهر  آبادی كهنة سنقرآباد، گوهره II و 
دشت بيستون شناسايی كردند )مترجم و محمدی فر 1381(. 
نيز در جريان بررسی  از آن محمدی فر در سال 1382  پس 
شهرستان صحنه 9 تپة مربوط به اين دوره را شناسايی كرد كه 

در گزارش وی در دسترس است )محمدی فر 1382(.
 در سال 1384 علی سجادی به گمانه زنی در دشت بيستون 
پرداخت. هدف از ايجاد اين گمانه ها شناسايي دشت بيستون 

با استفاده از روش هاي ژئوفيزيك و گمانه زني بر گمانه هاي 
الکترو زمين شناسي بود. هدف اول كاليبره كردن محل گمانه از 
لحاظ بررسي هاي زمين شناختي و باستان شناختي و به دنبال 
آن دستيابي به آثار مدفون )شهر قديمي( بدون آسيب رساندن 
به آنها و به انجام رساندن حفاري در كوتاه ترين زمان ممکن 
از ديگر اهداف برنامه بود. در طی اين گمانه زنی مجموعاً 11 
گمانه در دشت بيستون حفر شد كه از اين مجموعه گمانه های 
1، 3، 4 و 5 فاقد هرگونه مشخصات ظاهری و سطحی از نظر 
آثار فرهنگی مانند سفال بود و گمانه های 6، 7 و 8 نيز با وجود 
آثار سطحی مانند سفال بعد از عبور از خاک بکر تعدادی سفال 

كشف شد)سجادی 1385: 199(. 
  تنها تپه ای كه سجادی گمانه زنی كرد، تپة گرگيوند در 
روستای گرگيوند است. اين تپه با مساحتی در حدود 30 هکتار 
محوطه هاي  بزرگ ترين  از  زمين  از سطح  ارتفاع  متر  و 12 
پنج  از كاوش  نتايج حاصل  به شمار می رود.  بيستون  دشت 
استمرار  روند  كه  داد  نشان  تپه  اين  روی  و  در حريم  گمانه 
فرهنگي در اين تپه از پيش  از تاريخ تا كنون وجود داشته و 
مي توان عمده ترين عوامل مؤثر بر شکل گيري و استمرار اين 
روند را وجود رودخانة دائمي گاوماسي آو و دشت حاصل خيز 
بيستون دانست. عالوه بر آن در عصر آهن III و عصر آهن I اين 

تپه قبرستان بوده است )سجادی 1384: 138(. 
تپة  گمانه زنی  از  حاصل  اطالعات  تکميل  منظور  به    
در جبهة  كيوان عيسی پور  زنگنه  تيرماه 1385  در  گرگيوند 
جنوبي گمانة شمارة 11 بازنگري و درنتيجه 13 اليه مشخص 
شد كه بر اساس بررسي يافته های سفالين، اين اليه ها را به 
دوران ماد، اشکانی و ايلخانی منتسب كرد. وی همچنين اعتقاد 
دارد كه در اليه های  10و 11 سيل دو مرتبه تپه را در خود 
فرو برده و آثاري از شن و ماسة رودخانه نيز روي اليه ها نمايان 

است )عيسی پورزنگنه 1385(.

تاریخچة بررسي آثار دورة هخامنشی
همان طور كه می دانيم در دورة هخامنشی يکی از مهم ترين 
آثار اين دوره يعنی كتيبه و نقش برجستة داريوش به فرمان 
شاه مقتدر هخامنشی در دامنة بيستون حجاری شد. در اين 
دوره بيستون به دليل قداست كوه بغستان و قرار داشتن بر 

باستان شناسی  دشت بیستون
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نيز  داليل  همين  به  داشت.  وافری  اهميت  شاهی  جادة  سر 
داريوش بزرگ ترين كتيبة جهان را به زبان فارسی باستان در 
اين نقطه به يادگار گذاشت. به رغم اين موضوع تاكنون غير 
از اين اثر، تپة دوچغا I و تپة ميرزاعلی اثر ديگری از اين دوره 
به  دست نيامده و اين مسئله جای تعمق و بررسی بيشتری 
دارد. در ادامه به طور مفصل به كتيبه و نقش برجستة داريوش 
مي پردازيم. شايان ذكر است كه اين تپه ها را در سال 1381 
باستانی  آثار  مستندسازی  و  شناسايی  بررسی،  پروژة  طی 
بررسی  و  شناسايی  محمدی فر  و  مترجم  هرسين  شهرستان 

كرده اند )مترجم و محمدی فر 1381(. 
بيستون،  تاريخی  از محوطة  دمرگان در سال 1896 م 
به دليل وجود كتيبه و نقش برجستة داريوش در  امروزه  كه 
فهرست آثار جهانی به ثبت رسيده، با نام بَغستان ياد كرده در 
متون تاريخی آمده است. بر اساس بررسي هاي وی در سال 
1310 خ، اين محوطه به  عنوان محوطه ای هخامنشی به شمارة 

26 در فهرست آثار ملی ثبت شد )دمرگان 1339: 99(.
دورة  آثار  مهم ترين  از  داريوش،  نقش برجستة  و  كتيبه 
عرض  متر   7/8 و  طول  متر   22 كتيبه  است.  هخامنشی 
و  باستان، عيالمی  فارسی  زبان های  و  به خط ميخی  و  دارد 
اكدی يا بابلی نو نگاشته شده است )داندامايف 1348: 46(. 
سنگ نبشتة سترگ داريوش دربردارندة رويدادهای سال يکم 
و در يك مورد گزارش سال های دوم و سوم پادشاهی داريوش 
بزرگ از چگونگی به پادشاهی رسيدن وی است. در اين گزارش 
داريوش بزرگ شورش هايی را كه پس از مرگ كمبوجيه در 
ايران رخ داده و سركوب هشت شورش به دست خود و يارانش 
در سال يکم و سركوب نهمين شورش را در سال های دوم و 

سوم پادشاهي اش شرح داده است.
اين اثر شکوهمند از قرن اول قبل از ميالد نظر سياحان، 
مورخان و جغرافی دانان ايرانی و انيرانی را به خود جلب كرده 
و مکرراً معرفی شده است. اما اولين بار سر هنری راولينسون در 
سال های 37-1835 در دورة حکومت محمدشاه قاجار و در 
سال هاي 1844 و 1847 دورة حکومت ناصرالدين شاه قاجار 
كتيبه را از نزديك بررسی و از قسمتی از آن رونوشت تهيه 
كرد. نتايج بررسي هاي وی در مقاالت متعدد به چاپ رسيد 
 Rawlinson 1846, 1847, 1850, 1851, 1852; Rawlinson(

and Norris 1855(. وی در سال های 1851-1849م كتابی با 

نام كتيبه های ميخی فارسی در بيستون نوشت و با رمزگشايی 
متن فارسی باستاِن كتيبه  بيستون، راهگشای كشف خطوط 
آشورشناسی  مطالعات  مسير  همواركنندة  و  بابلی  و  عيالمی 
شد )كامرون 1338: 143، داندامايف 1348: 50(. درواقع وی 
متون فارسی  باستان و بابلی را خواند ولی متن عيالمی به عهدة 
ادوين نوريس گذاشته شد كه آن را در سال 1855 م چاپ كرد 

.)Norris 1855(

در سال 1282 خ / 1903 م ابراهم. و. ويليام جکسون 
استاد دانشگاه كلمبيا دومين كسی بود كه از كوه بيستون باال 
از خطاهای  برخی  و  بررسی  را  داريوش  و سنگ نوشتة  رفت 
به  عالوه  كرد.  اصالح  ميخی  عالئم  قرائت  در  را  راولينسون 
وی اولين شخصی بود كه از كتيبه و نقش برجستة داريوش 
عکسبرداری كرد و حاصل پژوهش خويش را در كتاب ايران در 
گذشته و حال در سال 1906 در نيويورک چاپ كرد )جکسون 
هيئتي  م   1904  / خ   1283 سال  در   .)217-245  :1352
رگينالد  و  ويليام كينگ  لئونارد  به سرپرستی  بريتانيا  موزة  از 
پايين  كتيبه  از  باالتر  متر  هفتاد  نقطه ای  از  كمپل تامپسون 
از متن خوانده شدة راولينسون را اصالح  رفتند و بخش هايی 
كردند، ولی متأسفانه اين هيأت موفق به نسخه برداری مجدد از 
كتيبه نشدند )King and Thompson 1907(. در سال 1911 
وايسباخ )Weissbach( متن عيالمی را ويرايش و ترجمه كرد 

.)Wissbach 1911: 8-79(

هرتسفلد كه در اوايل قرن بيستم به بيستون سفر كرده 
بود، ضمن بررسی اين منطقه در مورد چشم انداز، اهميت كوه 
آن  سنت های  و  داريوش  نقش برجستة  هنری  خصوصيات  و 

.)Herzfeld 1920( مطالب مهمی بيان كرد
از  و  كتيبه  همة  كامرون  در سال 1948م جورج. جی 
جمله نسخة اول متن عيالمی را كه تا آن زمان ناخوانا مانده 
بود نسخه برداری كرد و توانست شمار ديگری از واژه ها و حروف 
خوانده نشده را قرائت و با خمير كائوچو از نشانه ها قالب گيری 
كند. همچنين كامرون  برای اولين بار موفق شد از پايين كتيبه 
راهی برای رسيدن به آن پيدا كند )كامرون 1338(. متأسفانه 
به سبب نگهداری نادرست بيشتر قالب های التکس متن بابلی 
ياری  به  بود،  مانده  باقی  آنچه  اساس  بر  است.  رفته  ميان  از 
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شادروان كامرون دو تن از شاگردانش به نام های وارن بنديکت 
 Elizabet N.( و اليزابت فون ويتلندر )Warren C. Benedict(

سال  در  را  بابلی  متن   1-29 سطرهای   )Von Voictlander

 .)Benedict and VoigHander 1956( كردند  چاپ   1956
به سختی  كتيبه  بابلی  متن  قالب  تصادفی  به  طور  متأسفانه 
آسيب ديد و در بهار 1957 قالب ديگری از اين متن تهيه شد 
را  خويش  بررسی هاي  نتايج  كامرون   .)Schmit 1990: 300(

طی مقاالت متعدد در نشريات معتبر آن روزگار به چاپ رساند 
.)Cameron 1950, 1951, 1960a, 1960b, 1967, 1973(

باستان  فارسی  متن  رولند.گ.كنت   1950 سال  در 
واژه نامه و  انگليسی،  را ويراستاری كرد. متن، حاصل ترجمه 
نکات دستوري را نيز شامل مي شد. وی در سال 1953 دومين 
قرائت شدة  متن  اساس  بر  را  باستان  فارسی  متن  از  ويرايش 
هاينتس   1963 سال  در   .)1384 )كنت  داد  انجام  كامرون 
لوشای موفق شد با استفاده از داربست های ايجادشده اقدام به 
 Luschey( عکاسی و بررسی دقيق نقش برجستة داريوش كند

.)1968a: 63-94

دكتر ماهيار نوابی در سال 1355 متن های فارسی باستان 
كتيب را ترجمه و كوشش كرد از آن واژه های فارسی باستان 
استفاده كند كه در فارسی ميانه و فارسی دری بازمانده بودند 

)ماهيارنوايی 1355: 368-381(.
بررسی های خانم فون ويتلندر، همراه با بازبينی های وی 
از سنگ نبشته در سال های 1966 تا 1972، در سال 1978 
منتشر شد و تا به امروز جامع ترين بررسی متن بابلی سنگ نبشته 
محسوب مي شود )Voigtlander 1978(. تازه ترين ترجمة متن 
آرامی را جوناس گرينفيلد و بی. پورتن در سال 1982 عرضه 
ترجمة  )Greenfield and Porten 1982(. جديدترين  كردند 
كتيبة متن فارسی باستان را بورگر و والتر هينز در سال 1984 
 Borger and( بر پاية متن فارسی  باستان قبلی صورت دادند
اشميت  رودريگر   1991 سال  در   .)Hinz 1984: 419-50 

)R. Schmitt( نسخة فارسی باستان را همراه با تحقيقات جامعی 

.)Schmitt 1991( منتشر كرد
)Malbran Labat( در سال های 1994  مالبران- البات 
به همراه  وايتلندر  فون  كار  اساس  بر  را  بابلی  متن  و 1999 
La-( كرد چاپ  واژه نامه  و  نوشتاری  و  دستوری   رررسی های 

وايتلندر  ويرايش  كه  است  ذكر  شايان   .)bat 1994, 1999

تأئيد  جنبه ای  هيچ  از  بابلی  نسخة  از   )Voigtlander 1978(

راولينسون و كامرون و  بر مبنای برداشت  نمي شود، چرا كه 
مهم ترين  بنابراين  است.  يا حتی طراحی دستی  فاقد عکس 
سند از دورة هخامنشی هنوز نيازمند ويرايش انتقادی و معتبر 
است )Schmitt 1990: 300(. تا كنون محققان زيادی دربارة 
اين اثر مطالبي نگاشته اند كه به دليل كثرت منابع نمی توان در 
اين مبحث همة آنها را معرفي كرد )برای اطالعات بيشتر  رک. 

خان مرادی 1386(.

بررسی آثار اشکانی
بررسی ها و كاوش های دشت بيستون نشان مي دهد كه اين 
شاهان  توجه  مورد  بيستون  تاريخی  محوطة  به ويژه  و  دشت 
دوم،  گودرز  دوم،  مهرداد  نقش برجسته های  و  بوده  اشکانی 
دشت  اين  در  تپه   56 وجود  مدعايند.  اين  بر  داليلی  بالش 
دارد.  دوره  اين  در  استقرارها  چشمگير  افزايش  از  نشان  نيز 
دربارة  كه  فراوانی  مطالب  به  توجه  با  كه  می رسد  نظر  به 
نقش برجسته های دورة اشکانی نگاشته شده نيازی به توضيح 
اول  بار مان در سال 1903 موفق  آثار نيست.  اين  و معرفی 
 .)Mann 1903: 321-327( به كشف نقش برجستة بالش شد
گودرز  دوم،  مهرداد  نقش برجسته های  نيز  زاره  فريدريش 
 Sarre 1923, Sarre( كرد  معرفی  و  بررسی  را  بالش  و  دوم 
به  هرتسفلد  آن  از  پس   .)and Herzfeld 1910: 189-198

پرداخت نقش برجسته ها  اين  دربارة  نظر  اظهار  و   بررسی 
.)Herzfeld 1920( 

در بهمن ماه 1337 هنگامی كه كارگران شركت شوسه 
كوه  دامنة  در  كرمانشاه  به  همدان  جديد  راه  احداث  برای 
بيستون مشغول خاكبرداری و تسطيح بودند، به مجسمة نسبتاً 
بزرگی برخوردند كه قسمتی از شانه آن از زير خاک نمايان بود. 
پس از اطالع به ادارة  كل باستان شناسی علی حاكمی در 12 
روز كاوش نقش برجستة هركول بر روی سکويی به ارتفاع 1/5 
متر از سطح زمين به -دست آورد. پشت سر هركول كتيبه ای 
به خط يونانی نقر شده بود كه متن آن را حاكمی خواند. در 
اطراف هركول ديوارهای سنگی نامنظمی با اندود گچ به  دست 
آمد، كه از نظر حفار نشان مي دهد نقش برجستة هركول داخل 
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اطاقی قرار داشته است. وی همچنين تاريخ ساخت را 153 
اول  دانسته است  با حکومت مهرداد  از ميالد و مقارن  پيش  
)حاكمی 1338(. سال ها بعد لوشای كه در مورد آثار تاريخی 
بيستون تحقيق مي كرد اين اثر را به سال های پايانی حکومت 

سلوكيان منتسب كرد )لوشای 1385الف: 83-85(.
كاوش  را كاليس  منطقة شمال سراب  در سال 1967 
به دورة اسالمی  اين محدوده قبرستانی مربوط  كرد، وی در 
يافت كه البالی قبور آن آثاری از دورة اشکانی وجود داشت. 
عالوه بر اين در دامنة بين كارخانه قند و سراب كه در نقشة 
2 مشهود است، گمانه هايی زد و حصارهايی بزرگ كشف و به 
اين ترتيب نقشه و شهر اشکانی را، كه به گمان وی در دامنه 
يا شيب پارتی قرار دارد، تکميل كرد )كاليس 1347: 3(. به 
اعتقاد وی دامنة پارتی، كه منطقه ای مسکونی است، 800-

700 متر طول و 300 متر عرض دارد، در دامنة كوه بيستون 
قرار داشته و با ديواری در سمت رودخانه محصور بوده است 
)كاليس 1385ب: Kleiss 1970: 133 ،105(. در سال 1388 
سجاد علی بيگی در دامنة پارتی واقع در شمال و شمال غرب 
كه  شد  مشخص  و  كرد  گمانه زنی  بيستون  تاريخی  محوطة 
وسعت دامنة پارتی بيشتر از آن است كه در بررسي آلماني ها 
در دهة شصت مشخص شده بود. گزارش اين گمانه-زنی قرار 

است منتشر شود.
در سال 1379 عباس مترجم در محوطة تاريخی بيستون 
به كاوش پرداخت. وی در اين فصل از كاوش در ديوارة ضلع 
تعيين  منظور  به  گمانه ای  هركول  نقش برجستة  شمالی 
ضخامت آثار باستانی و گاهنگاری ايجاد كرد و در نتيجه در 
شمال نقش برجستة هركول يك درگاه پلکانی و سازه ای قطور 
از سنگ های نتراشيده و مالط گل از دورة اشکانی به  دست 
آمد، كه به  دليل تخريب اين بخش در جريان جاده سازی سال 
1335 نمی توان ارتباط منطقی بين آنها برقرار كرد )مترجم 

.)6-29 :1379
ميراث  فرهنگی  از  كرماجانی  شهين   1379 پاييز  در 
جادة  مسير  و  بيستون  سراب  قسمت  در  كرمانشاه  استان 
عبارت  وی  اهداف  كرد.  كاوش  كرمانشاه  به  همدان  آسفالتة 
بود از: شناسايی مسير جادة مربوط به دوران اسالمی كه در 
اليه های  شناسايی  بود،  كرده  شناسايي  مترجم  سال 1378 

استقراری در اين بخش از مجموعه و جلوگيری از فعاليت های 
استانداری در محوطه. )كرماجانی1379( .وی با كاوش پيرامون 
سراب به قسمت هايی از يك صفة مربوط به دورة اشکانی دست 
بزرگ و  از سه رديف تخته سنگ   استفاده  با  اين صفه  يافت. 
ابعاد  مالط گچ ساخته شده كه به دليل اتمام مدت حفاری 

دقيق آن مشخص نشد )كرماجانی 1379: 22(.
در سال 1372 فريدون بيگلری و فريدون جمشيدی غار 
چشمه سهراب را در دامنة كوه مرآوازا بررسی، نقشه برداری و از 
نقوش صخره ای آن، عکاسی و طراحي كردند. بعدها در سال 
1385 عليرضا مرادی بيستونی غار را بررسی و آثار معماری 
مربوط به دوران ساسانی ـ اشکانی در آن شناسايی كرد )بيگلری 

و ديگران 1386: 50-54(.

بررسی آثار دوران ساسانی و اسالمی
آغاز  شانزدهم  قرن  جهانگردان  با  بيستون  تحقيقات  درواقع 
و  ستون ها  ويرانه ها،  چشمه ها،  چشم اندازها،  از  كه  كردند 
سرستون های ساسانی توصيفاتی كرده اند، به خصوص يکی از 
كاروانسرايي  در  در سال 1598  كه  پينکون  آبل  نام  به  آنان 
اواخر  در   .)21 1385ب:  )لوشای  بود  كرده  اقامت  قديمی 
به دليل  پادشاهی خسرو دوم  به ويژه در زمان  دورة ساسانی 
ساخت و سازهای  آنجا  در  بيستون،  خاص  اهميت  و  اعتبار 
فراوانی صورت گرفت از جمله پل بيستون، پل خسرو، صفحة 
معروف به فرهادتراش و سدی از اين دوره در حاشية رودخانة 
باستان شناختی نشان داد  گاماسياب. تحقيقات و كاوش های 
كه اين ساخت و سازها ناتمام مانده و هرگز تکميل نشده است. 
درواقع سنگ های تراش خورده اي كه به طول هفت كيلومتر از 
فرهادتراش تا سنقرآباد پراكنده  است، سندی گويا و  حکايت گر 
ساخت وسازهای عظيم در بيستون است و نشان می دهد كه 
اين فعاليت ها، پيش از آن كه به واسطة مرگ خسرو دوم در 
سال 628 م به طور ناگهانی متوقف شود، پيشرفت چشمگيری 
فعاليت های  مركز  دوره،  اين  اواخر  در  احتماالً  است.  داشته  
ساختمانی دشت بيستون در محوطة تاريخی بيستون و تخت 
است  آن  از  انشعاباتی  حاجی آباد  و  سرماج  كه  بوده  شيرين 

)كاليس و كالماير 1385: 133(.
راه های  مهم ترين  مسير  در  بيستون  اسالمی  دوران  در 
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اسالمی  خالفت  مركز  و  عراق  به  زيارتی  و  نظامی  تجاری، 
مشهور به شاهراه خراسان بزرگ قرار داشته است. سياحان، 
مورخان و جغرافی دانان زيادی به كرات از بيستون و آثار آن ياد 
كرده اند. تاكنون آثار اين دوره از 56 تپه و بنا گزارش شده است 

)خان مرادی 1388ب: 8(.
بررسي سرستون های ساسانی بيستون، اساس و سرآغاز 
كه  است  شايسته  بنابراين  است،  بيستون  دشت  بررسي هاي 
به  همچنين  بپردازيم.  بدان ها  تاريخی  تقدم  ترتيب  به  ابتدا 
دليل اينکه بناهای ساسانی به داليلی ناتمام مانده و در دورة 
اسالمی تکميل و استفاده شده در اينجا بر اساس هر 2 دوره 

بررسی خواهد شد.

سرستون های ساسانی
كه  است  ساسانی  دورة  آثار  اولين  ساسانی  سرستون های 
باستان شناسان را برای بررسی، كاوش و پژوهش به بيستون 
محوطة  در  سرستون  چها   1967 تا   1840 سال  از  كشاند. 
اين  شد.  منتقل  بستان  طاق  به  و  كشف  بيستون  تاريخی 
سرستون ها نقوش انسانی و گياهی چشمگيري دارد كه نقوش 
انسانی آن را به آناهيتا، بهرام و خسرو دوم نسبت می دهند. 
است.  نگاشته شده  بسياري  مقاالت  نقوش،  اين  در خصوص 
فالندن و كست از كسانی اند كه در سال 1840 م سرستون های 
ساسانی بيستون را معرفي و طرح هايی از آنها ترسيم كردند. 
آنها محل كشف دو سرستون مشخص شده است.  نقشة  در 
است.  بيستون  تاريخی  محوطة  از  نقشه   اولين  اين  درواقع 
فالندن همچنين نقوش اين سرستون ها را به خسرو و شيرين 
منتسب كرد )فالندن 1356: 195(. مان در سال 1903 ضمن 
بازديد از بيستون يك سرستون ساسانی را بررسی و در مورد 
 .)Mann 1903: 321-327( انتساب نقوش آن اظهار نظر كرد
پس از وی فريدريش زاره در سال 17- 1916 دو سرستون 
ساسانی را بررسی )لوشای 1385ب: 21( و هرتسفلد در سال 
بررسی  را  بيستون سرستون های ساسانی  به  1910 در سفر 
نوشته های  از  استفاده  با  اردمان  و   )Herzfeld 1920( كرد 
به جامانده از سياحان قديم اين سرستون هارا بررسي و نتايج 
 Erdmann 1943:( كار خويش را در سال 1943 منتشر كرد
24-1(. بعدها در سال 1963 لوشای سرپرست هيئت آلمانی 

كرد چاپ  را  مطالعاتش  نتيجة  و  بررسي  را  سرستون ها   نيز 
.)Luschey 1968b, 1969(

در سال 1967 منطقة شمال سراب بيستون را كاليس 
كاوش كرد، زيرا پيشتر در آن محل يك سرستون ساسانی به 
 دست آمده بود و تصور می شد بنايی مربوط به دورة ساسانی 
در آن كشف شود، اما به رغم تالش هيئت اثری از معماری 

ساسانی به  دست نيامد )كاليس 1347: 3(.

بنای ناتمام ساسانیـ   كاروانسرای ایلخانی
روبه روی فرهادتراش، در حد فاصل كاروانسرای صفوی و سراب 
بنای  اين  دارد.  قرار  دورة ساسانی  از  ناتمامی  بنای  بيستون، 
مستطيلی با جهت شرقی ـ غربی حدود 139 متر طول و 83/75 
متر عرض دارد و شامل دو بخش شرقی به ابعاد 80 در 85 متر 
و بخش غربی به ابعاد 55 در 44 متر است. اين دو بخش از 
طريق يك درگاهی با همديگر ارتباط دارند. بخش غربی درواقع 
حياط خلوت مجموعه به شمار می رود و ورودی اصلی در شرق 
بنا قرار دارد )رهبر 1380(. اين اولين بنای دورة ساسانی است 
كه از سال 1959 تاكنون توجه باستان شناسان را جلب كرده 

است.
ماكسيم سيرو كه كاروانسراها و بناهاي وابسته به راه ها 
را بررسي مي كرد، در سال 1959 از بيستون بازديد كرد. وی 
با مشاهدة بقايای بنايي با سنگ هاي تراش خورده، آن را جزو 
كاروانسراهای ساسانی طبقه بندی كرد. آن گاه با توجه به بقاياي 
قابل رؤيت يا حدس و گمان نقشه ای تهيه و ابعاد بنا را 48/80× 
88 متر تعيين كرد كه اتاق هايي مستطيل شکل در يك رديف 
)سيرو 1357: 76-77(.  است  مي گرفته  فرا  را  آن  دورتادور 
شايان ذكر است كه مان در سال 1903 ضمن بازديد از بيستون 
حصار سنگی اين بنا را مشاهده و آن را به ساسانيان منتسب 
كرده بود )Mann 1903: 321-327(. پالن سيرو، لوشای آلمانی 
را به بيستون كشانيد. در سال 1961 هاينتس لوشای در مقام 
مدير مؤسسة باستان شناسی آلمان به تهران اعزام شد و در 
سال 1962 اطراف بيستون را، كه هرتسفلد آن را دروازة آسيا 
ناميده بود، هدف تحقيقات باستان شناختی خويش قرار داد و 
آن را جزء وظايف مؤسسة باستان شناسی تازه تأسيس آلمانی 
دانست. در سال 1962 وی به اولين كشف خود دستيافت كه 

باستان شناسی  دشت بیستون



هشتاد سال باستان شناسی ایران

388

همان بنای شناسايی شدة سيرو بود و بعداً آن را كاروانسرای 
بيستون كاخ  ويرانه های  بود كه در  اميدوار  او  ناميد.  قديمی 
نخستين  مي داد  احتمال  كه  بيابد،  را  دوم  خسرو  ساسانی 
الگوی سرستون های ساسانی باشد كه امروزه در طاق بستان 
قرار دارد. بنابراين حفاری های بيستون به سرپرستی لوشای 
ولفگانگ  هينتسن،  فرديناند  مان،  ترمپل  لئو  همکاری  با  و 
زالتسمان، ولفرام هوپفنر و ولفرام كاليس از 1963 شروع شد 
)كاليس 1385ج:  يافت  ادامه  فصل   5 مدت  به  تا 1967  و 
آغاز كرد در  بيستون  را در  آلماني، كاوش خود  12(. هيئت 
حالی كه زندگي در روستا، به  صورت كاماًل فعال جريان داشت. 
شکل  قديمي  بناهاي  خرابه هاي  روي  روستا  كه  وجودي  با 
گرفته و تمام آن را اشغال كرده و مکان آزاد را براي فعاليت 
ميداني محدود كرده بود )تصوير2(، با گمانه زني در فضاهاي 
باز استخوان بندي اين بنا و تداوم تاريخي آن در دوره هاي بعد 
تقريباً مشخص شد )رهبر 1386: 63(. درواقع هيئت با توجه 
به ديوار شرقي مشهود و همچنين ديوار سنگي برخي ديگر از 
تأسيسات قسمت شرق كه هنوز روستا در آن پيشروي نکرده 
به قرينه سازي در  با عنايت  با گمانه زنی هاي محدود،  و  بود 
نقشة بنا، اقدام به تهية نقشه  كرد )لوشای 1344(. بر  اساس 
اين نقشه، بنايي چهارگوش به ابعاد 79×83/75 متر در سطح 

شيب دار شناسايي شد. نمای خارجي اين بنا اغلب با قطعات 
سنگ  تراش خورده و مالط گچ ساخته شده بود. حصارهای 
بيرونی 2/4 متر ضخامت و پشت بندهای پيش نشسته در حدود 
80 سانتی متر، هر كدام در چهارگوشه با طول پنج متر، دارند. 
حصار شمالی پنج پشت بند، حصارهای جنوبی و غربی هركدام 
دو پشت بند و حصارشرقی يعنی سمتی كه دروازة ورودی در 
آن واقع شده، 2 پشت بند دارد. در هر كدام از حصارهای دو 
طرف دروازه پشت بندی به طول 4/58 متر ايجاد شده است. 
اين سازه ها مربوط به اولين دورة ساختمانی تأسيسات است 
كه فقط شامل حصار عريض بيرونی است و فضای داخلی آن 
ساخت و ساز ندارد. در دومين دورة ساختمانی يك رديف اتاق 
در هر چهار سمت ساختمان ساخته شد. در سمت غرب نيز 
ورودی جديدي به سمت جادة كاروان رويی ايجاد شد كه از 
آنجا می گذشت. آلماني ها دورة دوم را متعلق به دورة ايلخانی 
دانسته و آن را كاروانسرای قديمی معرفی كرده اند. در سال 
1967 در وسط حياط بنايی مربع شکل به ابعاد 9/29×9/58 
متر كشف شد كه در جنوب غربی فضای تورفتة محراب مانندی 
دارد و احتماالً عبادتگاه اسالمی كوچکی برای اين كاروانسرا 
در  كه  شده  ساخته  سکويی  بنا  اين  نزديك  در  است.  بوده 
گوشه های آن پشت بندهای پيش نشسته ای مشاهده می شود. 

تصویر 2. روستای بيستون ،  روی بنای ناتمام ساسانی- كاروانسرای ايلخانی )رهبر1380(
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كاوشگران معتقدند اين سکو محل خواب مسافران بوده است 
)كاليس 1385د: 187-202(.

  ابتدا با توجه به كشف سرستون های منقوش ساسانی 
در بيستون لوشای تصور كرد اين بنا احتماالً كاخی از دورة 
ساسانی است. اما خيلي زود به اين نتيجه رسيد كه رباطی از 
دورة آل بويه است كه در آن از بلوک های تراش خوردة ساسانی 
استفاده كرده اند. به اعتقاد وی در قرن 12 يا 13 م نيز اين رباط 
كه بيشتر دژ بود تا سکونتگاه تغيير بنا پيدا كرد، دروازه اش از 
شرق به غرب تغيير يافت و تبديل به كاروانسرايی با تجهيزات 
ساده شد و در سال 1681 م جای خود را به كاروانسرای صفوی 

داد )كاليس 1385د: 198(.
 كاوش های بيستون در سال 1968 به دليل كاوش لوشای 
در قلعه بسطام آذربايجان متوقف شد. آلماني ها در اواسط دهة 
هفتاد تالش كردند كاوش های بيستون را از سر بگيرند، اما 
دولت ايران ديگر مجوزی برای آنان صادر نکرد تا اينکه در سال 
1976 بيستون و اطراف آن منطقة باستانی اعالم شد )كاليس 
1385ج: 12(. در مدت پنج فصل كاوش و بررسی هيئت آلمانی 
در بيستون بسياری از آثار محوطه كاوش و بررسی شد. آنها 
بلوک های تراش خوردة دورة ساسانی را بررسي كردند. عالوه بر 
آن فون گال نيز نقش برجسته های هركول، بالش، مهرداد دوم 
و گودرز را بررسي كرد كه مربوط به دورة اشکانی است. اين 
گروه در هر كجا قطعه سنگ، تکه سفال، آجر يا يافتة ديگری 
متعدد  مقاالت  در  را  بررسي ها  اين  نتايج  و  بررسی  می ديد 
چاپ مي كرد، مشروح اين نتايج در كتاب بيستون: كاوش ها و 
تحقيقات سال های 1967-1963 به كوشش ولفرام كاليس و 
پتر كالماير در سال 1996 به چاپ رسيد كه به فارسی ترجمه 

شده است )كاليس و كالماير 1385(.
همانطور كه گفتيم در دهة 40خ / 60م، هيئت آلمانی 
به سرپرستی لوشای و بعدها كاليس در بنای ناتمام ساسانی ـ 
كاروانسرای ايلخانی، يا به پندار آنها كاروانسراي كهنة بيستون، 
كاوش كردند. از آنجا كه روستای بيستون روی بنای ساسانی قرار 
داشت، ادارة كل باستان شناسي به منظور كاوش هاي علمي از 
مقامات مسئول خواست روستا را به مکان ديگري منتقل كنند. 
روستا در سال 1354 تخليه شد و مردم آن را به شهركي بردند 
كه به قصد اسکان رانده شدگان عراقي ساخته شده و به  داليلي 

استفاده نشده بود. مركز باستان شناسي ايران، اعتبارات الزم را 
براي تخريب و پاكسازي روستا و كاوش تأمين كرد و هيئتي 
به سرپرستي مهدی رهبر از سال 1355 به بيستون اعزام شد 
)رهبر 1380: 3(. هيئت كار خود را از بيستم فروردين 1355 
آغاز كرد و قبل از تخريب به بررسی وضع روستا پرداخت )رهبر 
1356الف: 4(، پس از آن تخريب ديوار خانه ها و تخلية خاک 
آن ها شروع شد و تا سال 1356 ادامه يافت. فصل دوم كاوش 
هيئت ايرانی از تاريخ 1356/7/21 به مدت دو ماه انجام شد. با 
اينکه حجم خاكبرداری و تخريب دهکدة بيستون در مقياسی 
بود كه بايد در حکم پيش درآمد فعاليت های بعد انجام مي شد، 
ضمن خاكبرداری، كاوش نيز ادامه يافت و در اين فصل اسکلت 
بيرون  زير خاک  از  كهنه  كاروانسراي  به  موسوم  بنای  كامل 
آمد و در بعضی نقاط آن نيز حفاری شد )رهبر 1357الف: 1(. 
به  طوری كه طي اين دو فصل ديوار شمالي بناي منسوب به 
كاروانسراي كهنه از زير خاک خارج و در گوشة شمال غربي 
راه پله اي كشف شد كه به قصد دسترسي به پشت بام ساخته 
شده و فقط نشانه هايي از چند پلة آن باقي مانده بود. ضمناً 
درست در برابر دروازة شرقي كه مشهود بود، دروازة ديگري 
ظاهر شد كه در دورة ايلخاني مسدود شده بود. عالوه بر آن 
بقايای ديواری متصل به گوشة شمال غربی بنا به دست آمد 
كه 37 متر از طول آن كاوش شد و جای هيچ ترديدی باقی 
نماند كه بنا عالوه بر حياط اندرونی و مركزی حياط بزرگ تر 
تا  ديوار  اين  تصور  شد كه  و  دارد  جانبی هم در ضلع غرب 
مقابل فرهادتراش ادامه داشته است.)شکل 4( گزارش كامل 
كاوش اين دو فصل، در سمپوزيوم هاي سال 1355 و 1356 
باستان شناسي و هنر ايران عرضه، ولی متأسفانه گزارش هاي 

اين سمپوزيوم هرگز چاپ نشد )رهبر 1380: 3-4(.
در سال 1357 مهدی رهبر خاكبرداری و كاوش بنا را 
را  عالئم حجاری  وی همچنين  )رهبر 1357الف(.  داد  ادامه 
روی بلوک های  تراش خوردة بيستون متعلق به دورة ساسانی 
گروه هايي  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  و  كرد  ثبت  و  شناسايي 
بودند  شده  گمارده  كار  به  آنان  حجاری  برای  حجاران  از 
)رهبر1357ب(. با پيروزی انقالب اسالمی كاوش و بررسی در 

بيستون متوقف شد.
همانطور كه گفتيم در سال 1379 مترجم در محوطة 

باستان شناسی  دشت بیستون



هشتاد سال باستان شناسی ایران

390

تاريخی بيستون كاوش كرد. يکی از اهداف وی تداوم كاوش  
بنای ناتمام ساسانی بود كه درنهايت حد نهايی ديوار شمالی آن 
به  دست آمد و مشخص شد كه اين ديوار فقط 55 متر طول 
دارد و بدين ترتيب به تمام فرضيات در خصوص تداوم ديوار 
حياط جانبی بنای ساسانی تا مقابل صخرة فرهادتراش پايان 

داد )مترجم 1379: 16(.
در 1380 سومين فصل كاوش های باستان شناختی پس از 
انقالب اسالمي به سرپرستی مهدی رهبر در بنای ناتمام ساسانی 
آغاز و بخش های جنوب و جنوب غربی بنا كاوش شد )شکل 
5(. كاوشگر در اين فصل بر اساس نتايج نظرية لوشای را، مبنی 
بر انتساب اين بنا به آل بويه، رد كرد. داليل رد اين نظر عبارت 
است از: مقايسة شيوة كار، نوع گچ و سنگ های حجاری شده 
با عالئم حجاران دورة ساسانی، وجود سرستون های ساسانی 
بيستون و مشابهت اين بنا با ديوار ساسانی مقابل فرهادتراش. 
به عالوه وی اعتقاد دارد كه سفال هايی كه آلماني ها به دورة 
آل بويه منسوب كرده اند مربوط به دورة ايلخانی است )رهبر 
1380: 24(. وی معتقد است كه، با توجه به شيوة ساخت و 
مصالح ساختمانی به خصوص آجرهای به كاررفته و نوع طاق و 
ديوارهای ساسانی  از  استفاده  با  بنا  به دست آمده،  سفال های 

در دورة ايلخانی تکميل شده است. به اعتقاد وی و همچنين 
هيئت آلمانی بنا در اين دوره كاربري كاروانسرا داشته است. 
حکايت  ريخته  كف  روي  كه  اتاق ها  آجری  فروريختة  سقف 
اين حادثه  از  زلزله دارد. پس  واقعة غيرمترقبه ای همانند  از 
كاروانسرا كاربری اصلی خود را از دست داد، تا اينکه در دورة 
با استفاده از الشه سنگ و  تيموری ساخت و سازهای ضعيفی 
مالط گل در آن صورت گرفت كه احتماالً مربوط به گروه های 

كم درآمد و كوچ رو بوده است )رهبر 1380: 23-27(.
در سال 1386 پس از شش سال وقفه، كاوش های بنای 
ساسانی به سرپرستی مهدی رهبر از سر گرفته شد. هدف از 
كاوش، پاكسازي بخش های شمالی، غربی و حياط از آوارهاي 
دورة پهلوي و بررسي ساخت و سازهاي احتمالي دورة قاجار در 
اين قسمت ها بود. البته كاوش نشان داد كه ساخت وسازهاي 
بخش  در  است.  كرده  رو  و  زير  را  قاجاری  آثار  معاصر،  دورة 
تعداد  به همراه  ايلخاني  بناي دورة  به  اتاق مربوط  غربي سه 
اتاق ها  اين  زيادي سفال و سازه هاي حرارتي شناسايي شد. 
در دوره اي پس از ويراني بنا تخليه و از آوار پاكسازي و سپس 

شکل4.  نقشه كاروانسرای ناتمام ساسانیـ  ايلخانی بيستون بعد از كاوش 
سال 1355، ترسيم حسن ضيايی )رهبر 1355(

شکل 5. كاروانسرای ناتمام  ساسانیـ  ايلخانی پس از سومين فصل كاوش 
1380 )رهبر 1380(
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دوباره استفاده شده بود. شواهد اين سکونت شامل چندين تنور، 
اجاق، يك سازة سنگ چين و تعدادي سفال شکسته است. به 
نظر مي رسد با توجه به بررسي سفال هاي به دست آمده از اين 
اتاق ها، به احتمال استقرار مجدد در اين محوطه مربوط به دورة 

پهلوي است )رهبر 1386(.
پنجمين فصل كاوش بنای ساسانی- كاروانسرای ايلخانی 
رهبر صورت گرفت  به سرپرستی مهدی  تابستان 1387  در 
كليات  در  ديگر  به  عبارت  نشد.  بيشتريحاصل  اطالعات  و 
دستاوردها تغييری به  وجود نيامد. شواهد نشان دهندة مسکون 
بودن اين قسمت از بنا در دوره های ساسانی، ايلخانی، تيموری، 
قاجار و پهلوی بود كه در فصول قبل محرز شده بود. اهداف 
اين فصل خواناسازی معماری و آماده  كردن بنا به قصد مرمت 
اتاق های 43  كاوش  از  فصل  اين  در  بود.  استحکام بخشی  و 
جنوب شرقی  بخش  در  و  بنا  جنوب شرقی  بخش  و   50 تا 
هفت اتاق دورة ايلخانی خاكبرداری شد. معماری اين بخش 
با وجود  بود.  و جنوبی  نيز مشابه بخش های شمالی، شرقی 
در  بنا،  اين  و اليه نگاری  اساس كاوش ها  بر  نسبی،  شناخت 
گوشة جنوب غربی بنا اليه نگاری شد )رهبر 1387: 216(. بر 
اساس اين اليه نگاری، قديم ترين بخش بنا به دورة ساسانی 
برمی گردد كه آثار آن شامل ديوارهای كاخ ناتمام است. بعد 
از اين دوره از ديوارهای بنا برای ساخت كاروانسرايي استفاده 
شده كه براساس شواهد، بر اثر زلزله ويران شده است. هرچند 
همين كاروانسرای مخروبه در دورة تيموری، مأمن افرادی قرار 
گرفته كه از نظر مالی در شرايط مناسبی قرار نداشتند. برخی 
از اتاق ها با دستکاری هايی مسکون و اتاق هايی نيز با استفاده 
از مصالح موجود به  صورت ابتدايی ساخته شده است. استفاده 
به  علل  و  نپاييده   ديری  نيز  تيموری  دورة  در  محل  اين  از 
به  از دورة صفوی  آثاری  است. چون  متروک شده  نامعلومی 
 دست نيامده، می توان شکل گيری دهکدة بيستون روی بنای 
ساسانی- ايلخانی را به اواخر دورة قاجار منتسب كرد و وجود 
به  كاروانيان  به  عرضة خدمات  به  نياز  و  كاروانسرای صفوی 
نظاير  و  نعل بندی  آهنگری،  غذايی،  مواد  علوفه،  تهيه  شکل 
آن را دليل شکل گيری بناهايي در محل بيستون دانست كه 
به تدريج گسترش يافته و در دورة پهلوی به  صورت روستای 

كاملی درآمده است )رهبر 1387: 216-218(.

ناتمام  بنای  كاوش  ششم  فصل   1388 سال  در    
ساسانی به سرپرستی مهدی رهبر انجام شد. اهداف اين فصل 
خواناسازي بخش هايي از معماري كاخ ساساني و كاروانسراي 
بنا  غرب  به  توجه  بيشترين  فصل  اين  در  بود.  ايلخاني  دورة 
يا به اعتقاد كاوشگر به كاخ A معطوف شد. تعيين وضعيت 
شيب حياط بنا از ديگر اهداف كاوش بود)رهبر 1388: 6(. طی 
كاوش ديوارهای شمالی، شرقی و جنوبی كاخ A خواناسازی 
بررسی شد  نيز   A كاخ  غربي  بخش  در  اسالمي  گورستان  و 
)شکل6(. به اعتقاد كاوشگر گورها مربوط به كاروانيان و زائراني 
است كه در اوج رونق كاروانسراي ايلخاني، به داليلي در محل 
فوت كرده و در شرق كاروانسرا و دور از آن دفن شده اند )رهبر 
1388: 44(. البته در فصل سوم وی اين قبرستان را به مردمان 
ساكن در شرق كاروانسرای كهنه يا كاخ B نسبت داده و بخشی 

از آن را بررسی كرده بود )رهبر 1380: 11(.

شکل6. بخش های كاوش شدة بنای ناتمام  ساسانیـ  كاروانسرای ايلخانی 
در سال 1388 )رهبر 1388(
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فرهادتراش
فرهادتراش از جمله آثار ساسانی بيستون است كه با ادبيات 
كردي و فارسی پيوندی ناگسستنی دارد. اين اثر به طول 200 
و ارتفاع 36 متر بزرگ ترين صفحة تراش خوردة جهان است كه 
از آثار ناتمام دورة ساسانی به شمار می رود. ژاک دمرگان، اولين 
باستان شناسی بود كه در سال های پايانی قرن نوزدهم صفحة 
فرهادتراش را بررسی كرد. وی در كتاب خويش در سال 1896 
آن  و  كرد  بيان  به دقت  را  فرهادتراش  تراش  و  ساخت  نحوة 
را با مجموعه بناها و ساخت و سازهای بيستون مرتبط دانسته 
از  در سال 1903  نيز  )De Morgan 1896: 287(. جکسون 

فرهادتراش بازديد كرد و در كتاب خويش دربارة آن مطالبي 
تامپسون  و  كينگ  بعد  سال  يك   .)1352 )جکسون  آورد 
فرهادتراش را بررسی كردند و آن را محل كاخ شاهان ساسانی 
هرتسفلد   .)King and Thompson 1907: p.xxvi( دانستند 
نيز در ابتدای قرن بيستم در سفر به بيستون از فرهادتراش 
غافل نماند. به اعتقاد وی داريوش شاه هخامنشی قصد داشته 
 Herzfeld 1920:( وصيت نامة خويش را در اين مکان بنگارد

.)17

به  اقدام  فرهادتراش  مقابل  در  لوشای   1963 سال  در 
كاوش كرد. در اين بخش ديواری سنگی با مالط ساروج وجود 
داشت كه از سال 1961 و 1962 توجه وی و كاليس را به 
بود، به همين دليل و به منظور دست يابی  خود جلب كرده 
ارتباط  ارتفاع اين ديوار و  به اطالعاتی اعم از طول، عرض و 
و مشخص شد  گرفت  كاوش هايی صورت  فرهادتراش  با  آن 
كه اين ديوار از قطعه سنگ های بزرگ تراش خورده به همراه 
سنگ های مکعب مستطيل ساخته شده كه برخی عالئم حجار 
دارند. ديوار، كه تا حد شش رديف سنگ بلندی دارد، حد و 
مرز مشخصی از دو طرف نداشت و ظاهراً در طرفين ناتمام رها 
شده بود. لوشای معتقد است كه امکان بازسازی طول تقريبی 
در حدود 200 متر وجود دارد كه با طول فرهادتراش تطبيق 
می كند وی اين ديوار را ديوار پشتيبان ناميده است )لوشای 

1385ج: 167-171(.
از اعضای هيئت آلمانی به  در سال 1965 زالتس مان 
و   )Salzmann 1976( پرداخت  فرهادتراش  صخرة  بررسی 
و  كرد  برآورد  متر  را 200  آن  و طول  متر  را 36  آن  ارتفاع 

همچنين در اقدامی جسورانه شيارها و كانال تعبيه شده در زير 
لبة فرهادترش را بررسی كرد )لوشای 1385ج: 167-171(. 
سفری  در  شهبازی  عليرضاشاپور  شادروان   1353 بهار  در 
كوتاه مدت به بيستون فرهادتراش را بررسی كرد و در گزارشی 
كوتاه نحوة ساخت، اهداف و تاريخچة آن را نگاشت )شهبازی 

.)1353

پل بیستون )پل صفوی(
و  بيستون  شهر  در شرق  پل صفوی  به  مشهور  بيستون  پل 
ساسانی  دورة  در  پل  اين  دارد.  قرار  دينورآب  رودخانة  روی 
بنيان گذاشته، اما همانند ساير آثار ساسانی بيستون رها شده 
در  استفاده شد.  و  تکلميل  پل  اين  اسالمی  دوران  در  است. 
)كاماًل  آن  كنار  اسالمی  قلعة  پل،  اين  كاليس   1967 سال 
بيستون  امروزه شهر  كه  را،  قبرستان صفويه  و  تخريب شده( 
روی آن قرار دارد، بررسی و نقشه برداری كرد )كاليس 1347: 
4(. بايد خاطر نشان كرد كه نظرية وی مبنی بر صفوی بودن 
)مرادی  كرد  رد  مرادی  يوسف  توسط  در سال 1380  را  پل 
1380(. در مردادماه 1380 يوسف مرادی از ادارة  كل ميراث 
 فرهنگی كرمانشاه در پل بيستون مشهور به پل صفوی كاوش 
كرد. اين كاوش، به صورت محدود )300 مترمربع( در شمال 
غربی پل، منتج به نتايج ارزنده ای شد. تا پيش از آن، تمام 
محققانی كه در مورد پل بيستون مطالبی نگاشته بودند ساخت 
آن را به دورة صفوی نسبت می دادند، اما مرادي شش مرحلة 
ساخت و ساز روی پل شناسايی كرد. به اعتقاد وی پايه های پل 
در دورة ساسانی و احتماالً در زمان خسرو دوم ساخته، ولی 
همانند ديگر تأسيسات ساسانی بيستون، عمليات ساخت آن 
متوقف شده است. پس از دورة ساسانی، امرای ُكرد َحَسنويه در 
قرن چهارم ه.ق به تکميل پل اقدام كرده اند. در دورة ايلخانی 
ضمن بازسازی بخش هايی از پل تأسيساتی به شمال غربی آن 
افزوده شد. از دورة صفوی تا پهلوی دوم نيز تعميراتی روی آن 

صورت گرفت )مرادی 1380(.
تابستان 1381  در  بيستون  پل  كاوش  فصل  دومين    
و  شرق  در  هيئت  و  شد  انجام  مرادی  يوسف  سرپرستی  به 
شمال شرقی پل موفق شد دهانة پنجم پل موسوم به دهانة 
دورة  قبرستان  ساسانی،  دورة  سنگ تراشی  كارگاه  نويافته، 
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اسالمی )احتماالً ايلخانی ـ قاجاری( و كوره های آجرپزی واقع 
در پشته شمال شرقي آن را كشف كند )شکل7(.  همچنين 
يك كورة آهك پزی در همين بخش به  دست آمد كه به همراه 
كوره های آجرپزی مصالح مورد نياز مرمتگران پل را در دورة 

ايلخانی فراهم می كرد )مرادی 1381(.
بيستون  پل  كاوش های  ادامة  خان مرادی   1387 در 
بخش  در  ترانشه  كاوش 9  از  فصل  اين  در  گرفت.  سر  از  را 
شرقی ايجاد شد كه مهم ترين دستاورد آن كشف يك دهانه 
در اين بخش از پل است )شکل8(، كه شمار دهانه های پل 

را به شش مي رساند. همچنين در شمال شرقی پل، ديواری 
كه  متر كشف شد  به طول 23/3  گچ  و مالط  قلوه سنگ  از 
به قصد منحرف كردن و هدايت آب به سمت دهانة چهارم و 
جلوگيری از ورود آن به راهرو شرقی پل در فصل های پرباران 
ساخته شده است. در بخش شمال شرقی بقايای استقرارهای 
نيز شامل معماری سنگی و  ايلخانی  به دورة  كوچ رو مربوط 

سفال به  دست آمد )خان مرادی 1387(.

پل خسرو
پل خسرو از آثار دورة ساسانی در دو كيلومتری جنوب غربی 
متري جادة كرمانشاه   همدان روي  و در 170  بيستون  شهر 
رودخانة گاوماسي آو ساخته و با توجه به شواهد، همانند ديگر 
است.  شده  رها  ناتمام  داليلی  به  بنا  بيستون  ساسانی  آثار 
فالندن اولين كسی بود كه به پل خسرو اشاره و آن  را به دورة 
نيز  راولينسون  ساسانی منتسب كرد )فالندن 1356: 210(. 
كه در سال های 37-1835 م روی كتيبة داريوش كار می كرد 
از بقايای پل خسرو در داخل رودخانه بازديد و آن را به دورة 

 .)Rawlinson 1839: 114( ساسانی منتسب كرد
شکل 7. پالن پل بيستون پس از دومين فصل كاوش )مرادی1381( در سال 1966 م / 1346 خ( ولفرام كاليس از اعضای 

شکل 8. پالن پل بيستون پس از سومين فصل كاوش )خان مرادی1387(

باستان شناسی  دشت بیستون
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هيئت باستان شناسی آلمانی كاوش پل خسرو را عهده دار شد 
و قسمت هايی از سرپل ها و دو پايه را كه با ماسه پوشانده شده 
بود از زير خاک بيرون آورد. بنابراين مشخص شد  كه اين پل 
با 152 متر طول دارای 9 پايه و 10 دهانه است. وی همچنين 
حدس زد كه پل خسرو ناتمام رها شده، زيرا در بستر رودخانه 
 ،)Luschey 1990: 294( نيافت  آن  طاق های  از  نشانی  هيچ 
همچنين با كاوش هايی در امتداد رودخانه و كشف يك خاكريز 
و ديواری به طول 1100 متر مربوط به دورة ساسانی به اين 
نتيجه رسيد كه پل خسرو قسمتی از يك سد ساسانی است. 
ساسانی  دورة  در  نيز  را  شکارگاه  كاربری  واقع  در  كه  سدي 
داشته است. كاليس در اين فصل بخشی از جادة ساسانی را 
كاوش كرد كه به پهنای هفت متر از پل می گذشته و بيستون 
را به محوطه های ساسانی مهمی چون سرماج، تخت شيرين 
پيوند می داده است )كاليس 1385ذ: 164- نهاوند  نهايتاً  و 

.)143

دیوارة ساسانی  بنای ایلخانی كنارة گاوماسی آو
جنوبی  اراضی  در  و  گاوماسی آو  رودخانه  راست  كنارة  در 
هرگز  كه  دارد  قرار  ساسانی  دورة  از  ديواری  بقايای  بيستون 
تکميل نشده است )كاليس 1347: 3(. اين ديوار با پنج متر 
ضخامت از يکي دو رديف بلوک  بزرگ تراش خورده ساخته شده 
كه هركدام عمدتاً 70 سانتی متر ارتفاع دارد. اين ديوار را در 
سال 1963 هيئت باستان شناسی آلمان ها كشف و ترومپلمان 
آن را گمانه زنی كرد. وی روی اين ديوار و در امتداد آن بنايی 
مربوط به دورة ايلخانی يافت )كاليس 1385ر: 285(. در سال 
1967 كاليس بررسی های ديگری روی ديوار انجام داد و بنای 
ايلخانی را از خاک بيرون آورد. او طول ديوار را 500 متر تعيين 
كرد. تحقيقات نشان داد اين ديوار، كه همانند ساير تأسيسات 
ساسانی بيستون هيچ گاه به اتمام نرسيده، مربوط به تأسيساتی 
از آن  ابعاد 1100 متر × 500 متر است كه روی بخشی  به 
بنای مغولی ساخته شده است. پس از كاوش معلوم شد كه 
اين حصار مربوط به زمينی است كه در شمال جاده ساسانی 
و پل خسرو، در غرب ديوار ساسانی، در شرق  سدی چينه ای 
و در جنوب سدی سنگي آن را محصور می كرده است. چون 
در پشت اين حصار اثری از ساخت و سازهای ساسانی به  دست 

محوطة  زمين  اين  كه  كرد  استنباط  چنين  كاوشگر  نيامد، 
طاق  گراز  شکار  صحنة  در  احتماالً  و  است  مستطيل شکلی 
بنابراين شکارگاه شاهان ساسانی  بستان بدان تصوير شده و 
بر  ولی  يافته  توسعه  دوم  دستور خسرو  به  احتماالً  كه  بوده 
اثر انقراض ناگهانی سلسلة ساسانی ناتمام مانده است )كاليس 

.)3 :1347
در اين فصل همچنين بخشی از بنای ايلخانی به ابعاد 
30× 22 متر و با پالن مستطيل شکل  به  دست آمد. پی بنا از 
الشه سنگ و مالط آهك و روی آن، ديوارهايی از آجر و مالط 
گچ ساخته شده  است. اين بنا يك تاالر، سه ايوان جانبی و 
سيزده اتاق پيرامونی دارد و تاالر آن با سه ايوان جانبی با اتاق ها 
مرتبط است. طرح اولية بنا با تاالر مركزی احتماالً گنبددار با 
دست كم سه ايوان به بناهای ايلخانی سيراف، تخت  سليمان 
و كتابخانة رصدخانة مراغه شبيه است )كاليس1385د: 289-

186(. تعداد بسياری آجر تراش خورده از اين بنا كشف شده 
كه به بناهايی چون گنبد علويان همدان و مستنصريه بغداد 
شباهت بسيار دارد )Luschey 1990: 297(. وی بنای ديگری 
دليل  به  كه  كرد  شناسايی  بنا  اين  كنار  در  ايلخانی  دورة  از 
زير كشت بودن محدوده موفق به كاوش در آن نشد )كاليس 

.)3 :1347

گرگیوند
در بخش عصر آهن دربارة اين تپه سخن گفتيم. در سال 1377 
عباس مترجم از ميراث  فرهنگی كرمانشاه روی تپة گرگيوند به 
طور اضطراری گمانة آزمايشی حفر كرد و تا عمق 2 متری به 

آثاری از دورة ايلخانی دست يافت )مترجم 1377(.

جادة اسالمی كنارة سراب
از آنجا كه محوطة تاريخی بيستون در جنوب شهر بيستون 
به لحاظ دارا بودن شرايط مطلوب آب و هوايی و سراب پرآبش 
محل استراحت مسافران و تفرجگاه ساكنان شهرهای اطراف به 
شمار می رود طرح ساماندهی آن به شکل پارک را مسئوالن 
استان به سازمان ميراث فرهنگی استان كرمانشاه عرضه كردند 
و از سال 1378 اجرای آن آغاز شد. هنگام اجرای اين طرح 
در ضلع غربی سراب در اسفند 1378 بقايای ديوارة سنگ چين 
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مشاهده و بالفاصله عباس مترجم در محل مشغول گمانه زنی 
شد. اهداف اين گمانه زنی پيگردی ديواره در ضلع جنوبی و 
آشنايی با وضعيت اليه های احتمالی و آثاری بود كه احتمال 
داشت در قسمت پشت اين ديواره قرار گرفته باشد )مترجم 
بقايای  از كاوش در منتهی اليه غربی سراب  1378: 3(. پس 
جاده ای شنی با عرض 6/5 متر مربوط به دورة قاجار و قبل 
از آن به  دست آمد كه با توجه به كمبود يافته هاي باستانی 
نمی توان تاريخ دقيق آن را مشخص كرد. ظاهراً در دهة سی 
جادة كرمانشاه  همدان روی اين جاده ساخته شده  است. عالوه 
بر آن مشخص شد كه ديوارة سراب نيز ظاهراً قدمت زيادی 

ندارد )مترجم 1378(.

بررسی های دشت بیستون
محوطة تخت شيرين در هفت كيلومتری بيستون قرار دارد و 
در متون تاريخی دورة اسالمی بارها به آن اشاره شده است. 
افراد محلی موفق  راهنمايی  با  اولين كسي است كه  فالندن 
به بازديد از محوطة تاريخی تخت  شيرين شد، او معتقد بود 
كه خسرو به دليل هوای ماليم شهری قصری در اين محل بنا 
از وی دمرگان در  بوده است. پس  كرده كه منزلگاه شيرين 
1896 م اين محوطه را بررسی و آن را به دورة ساسانی منتسب 
كرد. )دمرگان 99:1339(. در فاصلة 1962 تا 1967 لوشای و 
همکارانش با اينکه در محوطة تاريخی بيستون متمركز بودند 
بيشتر  البته  انجام دادند،  بررسی هايی  نيز  بيستون  در دشت 
توجه آنها معطوف به آثاري ساسانی پيرامونی و مرتبط با آثار 
بود  بيستون همچون تخت  شيرين  تاريخی  ساسانی محوطة 
كه لوشای آن را اثری ناتمام مربوط به ساسانيان دانسته است. 
محوطة  چگينی  نوروززادة  ناصر   1388 زمستان  در 
كه  كرد  گمانه زنی  تعيين  حريم  منظور  به  را  تخت  شيرين 

گزارش آن در دست آماده سازی است.
كيلومتری   9 در  ساسانی  محوطه های  ديگر  از  َسرماج 
شرق بيستون است كه از آن در متون اسالمی به عنوان دكان 
ياد شده و گزارش هاي متعددی از قرن چهارم هجری از آن 
در دست است. راولينسون، كه در سال های 37-1835 م در 
بيستون روی كتيبة داريوش كار مي كرد، از اين محوطه بازديد 
 Rawlinson 1839:(  و آن را به دورة ساسانی منتسب كرده

از محوطه های  اريك. ف. اشميت، كه  114(. در سال 1937 

دشت  روی  پرواز  با  می گرفت،  هوايی  عکس  ايران  باستانی 
بيستون از كوه بيستون، پايروند و قلعة سرماج واقع در جنوب  
شرقی بيستون، كه محل نگهداری خزانة امرای كرد َحسنويه 
تهيه كرد  به شمار مي رفت، عکس هايی  ه.ق  قرن چهارم  در 
به  كه  سرماج  هوايی  عکس   .)215-221  :1376 )اشميت 
درخواست آندره گدار رئيس ادارة عتيقات تهيه شده، از منابع 
ارزشمند در بررسي اين قلعة معروف است كه محدودة اصلی 

آن را بر ما آشکار می كند. 
سرپرستی  به  آلمانی  هيئت  را  سرماج  60م  دهة  در 
لوشای بررسی كرد. قلعة سرماج متعلق به دورة حسنويه و دو 
قبرستان آن به قصد دست يابی به آثار دورة ساسانی بازبينی 
و در نهايت بخشی از يك ديوار آن يافته شد كه با سنگ های 
تراش خوردة مکعب مستطيل و با ظرافت ساخته شده بود و 
آثار سنگی ساسانی همچون آتشکدة  بر همة  از نظر ظرافت 
تاق گرا  و  فيروزآباد، پل خسرو  فيروزآباد، پل  تراس  بيشاپور، 
رجحان دارد. به اعتقاد آلماني ها سرماج همان»دكان« است كه 
طبق نوشته های جغرافی دانان عرب فرمانروای ساسانی در آن 
نمايندگان روم و چين را به حضور می پذيرفت. در سال 1356 
نيز مهدی رهبر از سرماج بازديد و گزارشی در مورد آن تهيه 

كرد )رهبر 1356 ب(.
حاجی آباد و رحيم آباد، در 12 كيلومتری جنوب غربی 
بيستون، را در دهة توسط آلمان ها بررسی و در آنها آثاری اعم 
از ستون، پايه ستون و سرستون بدون تزئين مربوط به دورة 

ساسانی كشف كردند )لوشای 1385د: 403-405(.
مسعود گلزاری در سال 1354 دشت بيستون را بررسی 
كرد، وی آثار زيادی اعم از قبرستان، غار، نقش صخره ای و تپه 
دورة پارينه سنگی تا عصر قاجار را شناسايی و معرفی كرد كه 
به دليل كثرت آثار نمی توان در اين نوشتار بدان ها پرداخت. 
وي نتايج كاوش و بررسی هيئت آلمانی در بيستون را نيز در 

كار خود آورده است )گلزاری 1357(.
در  رأس هيئتی  در  در سال 1357 غالمرضا معصومی 
بيستون، سنقر و كليايی بررسی و گمانه زنی و حريم برخی 
را  دشت  ثبت  قابل  تپه های  و  تعيين  را  تاريخی  تپه های 
)تپة  قلعه برناج  تپة  از:  تپه ها عبارت است  اين  مشخص كرد. 
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تصویر 3. كاوش پل بيستون در سال 1381 )مرادی 1381(

  )Jaubert et al. 2004(تصویر 1. كاوش غار مرتاريك در سال 2004 
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تپة  باقرآباد،  خاَكنة  تپه  نوژي وران،  زنجيرة  تپة  عمادالدوله(، 
َكس َكس)َكسکان( باقرآباد، تپة عرب  كاشانتو، تپة حسينعلی  
اميری  وسطی، تپة سفيدچغا، تپه-های قلعه كهنه، كبود و سير 
در شيخ آباد، تپة ُچغاگالن، تپة َسمنگان عليا، تپة جار مارانتو و 

تپة پاقلعه )معصومی 1386: 174(.
و  خاكبرداری  بر  عالوه  رهبر  مهدی   1357 سال  در 
كاوش بنای ناتمام ساسانی- كاروانسرای ايلخانی بررسی های 
آن كشف  نتيجة  كه  داد  انجام  بيستون  اطراف  در  محدودي 
كانال آب و كتيبة بزن آباد مربوط به دورة صفوی بود )رهبر 

1357الف(.
و  بررسی  طرح  قالب  در  علی سجادی  سال 1375  در 
شناسايی آثار شهرستان هرسين برخی از آثار تاريخی دشت 
بيستون اعم از قلعه سرماج، غار پشت تنگ سرماج، تپه سرماج 
حسين خانی، تپه گوهره، تپه غالم گوهره، تخت  شيرين و تپة 
كرد  تهيه  آثار  شناسنامة  آنها  برای  و  بررسی  را  پشت تنگ 

)سجادی 1375(.
و  مترجم  عباس  سرپرستی  به  هيئتی  سال 1381  در 
و شناسايی  بررسی  را  يعقوب محمدی فر شهرستان هرسين 
كردند و از آنجايي كه به لحاظ تقسيمات سياسی بخشی از 
دشت بيستون در اين شهرستان قرار دارد، بخشی از آثار دشت 
را نيز بررسی كرد. اين آثار كه تعداد آنها به 57 عدد می رسد 
در بخش های جنوبی، غربی و شمال  غربی دشت قرار دارد و 
سکونت انسان در دشت بيستون از دورة پارينه سنگی ميانی تا 
عصر حاضر را نشان می دهد. شايان ذكر است كه برخی از اين 
آثار پيشتر شناسايی و كاوش شده بود و مجدداً بررسی شد 
تپه گرگوند  آثار،  اين  از  )مترجم و محمدی فر 1381(. يکی 
و  مترجم   .)1384 محمدی فر  و  )مترجم  است  گرگيوند  يا 
واقع  باروی  و  برج  وجود  تپه،  وسعت  به  توجه  با  محمدی فر 
مورخان،  اشارات  و  بيستون  كوه  به  نزديکی  آن،  پيرامون  در 
سلطان آباد  شهر  همان  را  تپه  اين  سياحان  و  جغرافی دانان 
الجايتو در پای كوه  چمچمال دانستند كه به گفتة مورخان 

بيستون ساخته است )مترجم و محمدی فر 1384(.
در سال 1382 محمدی فر شهرستان صحنه را با هدف 
شناسايی و مستندسازی آثار آن بررسي كرد. از آنجا كه بخش 
اين  در  سياسی  تقسيمات  لحاظ  از  بيستون  دشت  شرقی 

از آثار دشت نيز بررسی شد كه  شهرستان قرار دارد بخشی 
شامل 36 تپة دارای آثاری از دورة ميان سنگی تا دورة قاجاری 

بود )محمدی فر 1382(.
كرمانشاه،  استان  باستان شناسی  نقشة  تهية  به  منظور 
استان  و گردشگری  ميراث  فرهنگی، صنايع  دستی  سازمان 
هرسين  و  صحنه  شهرستان های  در  تا  شد  آن  بر  كرمانشاه 
همين  به  دهد.  صورت  تکميلی  باستان شناسی  بررسی های 
طرح  قالب  در   1388 سال  در  چهری  محمداقبال  منظور 
از  و  بررسی  هرسين  شهرستان  شناسايی  و  بررسی  بازنگری 
آنجايی كه به لحاظ تقسيمات سياسی بخشی از دشت بيستون 
در اين شهرستان قرار دارد موفق به شناسايی 33 اثر تاريخی 
اعم از غار، قبرستان، پناهگاه صخره ای، تپه، پل و قنات شد. از 
لحاظ گاهنگاری اين آثار به دوران پارينه سنگی ميانی تا پهلوی  
اول تاريخ گذاری شده  كه پرداختن به تك تك آنها از حوصلة 

اين بحث خارج است )چهری 1388(.
استان كرمانشاه  باستان شناسی  نقشة  تهية  در راستای 
نسرين گنجی در قالب طرح بازنگری بررسی شهرستان صحنه 
بخش هايی از دشت بيستون را كه به لحاظ سياسی در اين 
شهرستان قرار دارد بررسی كرد و موفق به كشف آثاری اعم از 
قبرستان، غار و تپه از دوران پارينه سنگی  ميانی تا عصر قاجار 

شد )گنجی 1388(.

نقشه3. بنای ناتمام ساسانی – كاروانسرای ايلخانی)كاليس1385(
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نتیجه گیری
دشت بيستون و به ويژه محوطة تاريخی بيستون به  واسطة موقعيت 
ويژة جغرافيايی، شرايط مساعد آب و هوايی، حاصلخيزی و تقدس 
كوه بيستون از دوران پارينه سنگی تا دورة قاجار مأوای گروه های 
انسانی بوده است. تاكنون در اين دشت كه 35 هزار هکتار وسعت 
دارد، 170 اثر تاريخی كشف شده كه داللت بر اهميت فراوان 
به   دارد.  كشور  غرب  باستان شناختی  بررسي هاي  در  بيستون 
واسطة آثار جالب توجهی چون نقش برجسته و كتيبة داريوش 
بيستون از قرن اول پيش ازميالد تا كنون توجه مورخان، سياخان 
و جغرافی دانان ايرانی و انيرانی را جلب كرده است. نسخه برداری 
از كتيبة داريوش و كشف سرستون های زيبای ساسانی كه اكنون 
در طاق بستان نگهداری می شود، در اين توجه باستان شناسان و 
دركل ايران شناسان در قرن نوزدهم مؤثر بوده است. از آن زمان، 
دمرگان  و  مان  هرتسفلد،  زاره،  چون  متعددی  باستان شناسان 
به قصد بررسی اين خطه رنج سفر را متحمل شدند و سرانجام 
اولين كاوش باستان شناختی در سال 1328 شمسی كوون در 
غار شکارچيان صورت داد و با كشف استخوان انسان نئاندرتال از 
اين غار بر اهميت آن در بررسي هاي پارينه سنگی زاگرس مركزی 
افزود. با تحقيقات پنج سالة هيئت آلمانی به سرپرستی لوشای 

بررسي هاي باستان شناختی وارد دور تازه ای شد و در اين مدت 
تاريخی  محوطة  به ويژه  و  دشت  اين  دربارة  فراوانی  اطالعات 
معتبر  هنوز  اطالعات  اين  از  بسياری  كه  شد  حاصل  بيستون 
است و از منابع دست اول در باستان شناسی اين دشت محسوب 
می شود، هرچند نظريات آلماني ها را در مورد بنای ناتمام ساسانی 
– كاروانسرای ايلخانی كاوشگران ايرانی و در رأس آنها، مهدی 
رهبر اصالح كردند. كاوش اين بنا در بيستون توجه دولت وقت 
را به خود جلب كرد و با تخريب روستای بيستون كه روی اين 
بنا قرار داشت، كاوش ها روند بهتری به خود گرفت و بنا در سال 
1388 كاماًل بيرون كشيده شد. متأسفانه دشت بيستون تاكنون 
به طور يك پارچه و يك دست بررسی نشده و هربار بخشی از آن 
در قالب طرح بررسی و شناسايی شهرستان های هرسين و صحنه 
بررسی شده است. اهميت اين دشت در آن است كه در ميانة 
دشت غنی هرسين و دشت كرمانشاه و در نزديکی دشت كنگاور 
قرار دارد. نتايج بررسی های گسسته در اين دشت نشان می دهد 
كه هنوز گاهنگاری آن در برخی ادوار مبهم مانده است. در پايان 
بي مناسبت نيست كه شعری از لوشای را حسن ختام قرار دهيم 
كه در سال 1965 در زمان كاوش های خود در بيستون سروده 

است:

  باز هم در كنار ديوارة سراشيب قهوه ای زندگی می كنم، 
نقش برجستة داريوش مرا به خود می خواند و من در زير نفوذ شگرف آن با تو سخن می گويم. 

پادشاها! مرا بنگر كه چگونه خرده سفال ها را بيرون می كشم، 
من رازهای مدفون تو را می جويم و از آن نگهبانی می كنم،

 با دستانم روح باعظمت تو را ای كوه بلند می كاوم و همچنان به جستجويم ادامه می دهم.
1965/10/9 بيستون.
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ن  رد تپه هگمتاهن  همدا

بهزاد     بلمکي
چکیده

اول بار مك دانلد كينر در سال 1818م شهر همدان امروزي را محل تپه هگمتانة باستان معرفي كرد، اين 
نظر طرفداران بسياري پيدا كرد، پس از وي بوكينگهام همدان را هگمتانة باستان شناخت. سرهنري 
هواداران چنداني  نظر وي  اما  كرد،  معرفي  تپه هگمتانه  را  تخت سليمان  متون،  بررسي  با  راولينسون 
نيافت. در دهة 1840 فالندن و كاست به پايه ستون هاي هخامنشي در 2 كيلومتري شرق همدان اشاره 
كردند و نخستين تحقيقات باستان شناختي را ژاک دمرگان به عمل آورد. تا اينکه در سال هاي 1352 تا 
1355 خ محمد مهريار به رياست هيئت آماده سازي تپه انتخاب شد. محمد مهريار بر اساس بررسي هاي 
خود نظر داد كه حتي اگر هگمتانة هخامنشي زير تپه هگمتانة امروزي باشد، هگمتانة مادي را بايد 
در جاي ديگري جستجو كرد. كاوش هاي تپه هگمتانه پس از انقالب اسالمی در طيف گسترده اي طي 
سال هاي 1362 تاكنون در حال انجام است. در مرحلة اول هيئت هايی به سرپرستی محمدرحيم صراف 

با نقشه برداري دقيق و مجدد از محوطه و زدن گمانه هايي كار خود را آغاز كردند.
بعد از آن طي عملياتي، با توجه به رسيدن به مجموعه ساختارهاي معماري، هيئت با رويکرد 
اين ساختارهاي معماري  آزادكردن  به  و  ادامه داد  را در سطح  پيگردي در كاوش، حفاري هاي خود 
ابهام ها  روشن شدن  براي  تصميم  گرفت  آذرنوش  مسعود  كاوش هاي صراف،  يافتن  پايان  با  پرداخت. 
دقيق  با اليه نگاري  كرد  كاوش ها سعي  اين  در  و  بزند  تپه  اين  در  كاوش هاي اليه شناختي  به  دست 
وضعيت آثار اين محوطه را  مشخص كند. در اليه نگاري ها مشخص شد سطِح داراي ساختار معماري 
و پالن هندسي شهر خشتي هگمتانه  است  اشکانی  دورة  و   استقرار  دورة  اولين  به  مربوط  هندسي 
دوران  معماری  يافته های  نداشتن  تطابق  است.  شبيه  آي خانوم  و  دورااورپوس  معماري  الگوهاي  به 
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شهر  محدودة  تخمين  و  جديد  كاوش های  با  هخامنشی 
ابهام ها در مورد هگمتانه است. در  از ديگر  اشکانی همدان 
اين  فعاليت های صورت گرفته در  اين مقاله تالش كرده ايم 
محوطه را بررسي و دانسته هاي حاصل از نزديك به سه قرن 

مباحثه در خصوص اين آثار را تحليل كنيم.
كلید واژگان: همدان، هگمتانه، كاوش و بررسی، اليه نگاری.

مقدمه
)بين΄35.˚34  همدان  شهرستان  مركز  همدان،  شهر 
و΄15.˚35 عرض شمالي و΄20.˚48 تا΄28.˚49 طول شرقي( 
جزو شهرهای غربي و سردسير كشور، در دره ای قرار گرفته 
كه از دو طرف به كوه هاي بلند و ارتفاعات الوند محصور شده 
و ارتفاع آن از سطح دريا حدود 1800 متر است )تصوير1( و 
ازاين نظر جزو شهرهاي مرتفع محسوب مي شود. شهرستان 
همدان از شمال به رزن و كبودرآهنگ، از جنوب به مالير و 
تويسركان، از مشرق به ساوه و اراک و از غرب به شهرستان 
ارتفاع  با  الوند  قلة  آن  نقطة  بلندترين  بهار محدود مي شود. 
در  عمرآباد،  اراضي  استان  نقطة  پست ترين  و  متر   3580

بخش شراء و پيشخوار، كنار رود قره چاي است. تپه هگمتانه 
اكباتان و  انتهاي خيابان  ايران، در  تاريخي  آثار  از مهم ترين 
شهر  شمال  شرقي  محله هاي  از  هفت تير  ميدان  حاشية  در 
همدان واقع و در ميان خانه هاي مسکوني و خيابان هاي شهر 
محصور  است. اين تپه و نقاط مجاور آن به شمارة 28 درتاريخ 

24 شهريور 1310 در دفتر آثار ملي  به ثبت رسيد.
 

هگمتانه از نظر مورخان و سیاحان
به  نظر مي رسد قديم ترين اطالعات جامع تاريخي در مورد 
شهر همدان را هرودوت و سپس ديگر مورخان يوناني مانند 
پوليبيوس و كتزياس جمع آوري كرده اند. آنچه كه از روايات 
هرودوت برمي آيد اين است كه بعد از تاخت وتازهاي پياپي 
ايران زمين،  شمال  غربي  و  غربي  سرزمين هاي  در  آشوريان 
نظامي  نيروي  و  دادند  تشکيل  اتحاديه اي  مادي  قبيله هاي 
سازمان يافته اي براي دفاع از سرزمين خود بسيج  كردند. در 
سرزمين ماد هم از ديرباز دژهايي ساخته  شده  بود كه فقط 
و  بود  كارآمد  همسايه  قبيله هاي  تازش   برابر  در  دفاع  براي 
ساختمان های  همچون  آنها  ساختما ن هاي  بر  غالب  عنصر 

)Google Earth( تصویر1.  تصوير هوايي شهر همدان در دامنة كوه الوند
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تاریخچة تحلیلي 291 سال باستان شناسي در تپه هگمتانة همدان

 .)171 )دياكونف1380:  بود  بين النهريني  كوچيدة  اقوام 
قصر  از  آن  اجتماعي  سازمان  اساس  بر  ماد  شهري  فضاي 
حکومتي )محصور با ديوارهاي سنگين( تأسيسات نظامي و 
اداري، انبارهاي ذخيره )با ديوارهاي محصور(، محالت اشراف 
و تأسيسات فرهنگي مربوط به اشراف و نجبا و باالخره محل 
حصار،  ماد  شهرهاي  مي شد.  تشکيل  مردم  عامة  سکونت 
داشت  آشوريان،  عهد  شهرهاي  از  متأثر  ديوار،  و  خندق 

)طبيبيان1353: 54(.
از سومريان  به پيروي  بين النهريني و عيالمي  مردمان 
باالي  بر  و  مي ساختند  بلند  برج هاي  خود  شهرهاي  در 
حصارهاي  يعني  مي كردند،  درست  معبد هايي  آن ها 
هم  زيگورات مانند  برج هاي  ايراني(،  متحدالمركز)ساروي  
ساخته  مي شد كه كاخ هگمتانه از اين سنخ ساختمان ها بود. 
ديااكو  به  را  اين كاخ  پنجم ق  م هرودوت ساختن  در سدة 
نسبت مي دهد كه در سدة هشتم ق  م فرمان مي رانده  است. 
البته بايد توجه كرد كه اين تاريخ تاريخ بناي شهر هگمتانه 
نيست، زيرا بنا بر واژة »هنگمتان« به معني  تجمع گاه ظاهراً 
اين محل جايگاه گردهمايي قبايل و اقوام آن سرزمين بوده و 
تاريخ بناي شهر از آنچه در مورد كاخ هگمتان گفته  مي شود، 
بسي فراتر مي رود. چنانکه اشارات الواح آشوري نيز مؤيد اين 
مطلب است )اذكايي1367: 61(. هرودوت همچنين توصيفي 
كه  كنگره دار  و  تودرتو  هفت حصار  و  می آورد  شهر  از  زيبا 
»پس  مي افزايد:  و  دارد  خود  به  مخصوص  رنگي  هركدام 
و  آن ستبر  باروهاي  كه  را ساخت  اكباتان  ]دئيوكس[ شهر 
استوارند و گردبرگرد هم فرازيده اند« )هرودوت1324(. اين 
بوده  باستان شناختي  كاوش هاي  از  بسياري  مبناي  سخنان 
 است، ولي با وجود اين هنوز مدركي براي روشن شدن مسئله 
از  پرده اي  در  همچنان  هرودوت  عبارات  اين  و  يافت  نشده 

ابهام باقي  مانده  است. 
كتزياس نويسندة يوناني و پزشك اردشيردوم هخامنشي 
ساخت شهر را به سميراميس ملکة آشوري نسبت مي دهد و 
مي گويد:»هنگامي كه سميراميس به هگمتانه آمد در جلگه اي 
پست و هموار كاخي بساخت كه بيش از هر كاخ ديگري كه 
در جاهاي ديگر بنا كرده  بود، به آن توجه و اهتمام ورزيد« 
)جکسن 1369: 4-173(. جکسن در عزيمتش به همدان )در 

حدود 1904-1903م(،  بيش از هركس به  دنبال اين شواهد 
به بررسي در همدان پرداخت و بعضي نشانه ها را، كه به  نظر 
به  از جمله نهري كه  برد،  نام  به درستي پيداكرده ،  مي رسد 
قولي به فرمان ملکة سميراميس در همدان كنده  شده، وي 
در اين باره مي گويد: »رودخانة بي اهميت الوسجرد از وسط 
يك   )تصوير3(  پل  سنگي  چندين  آن  بر  كه  مي گذرد  شهر 
چشمه، و چند پل چوبي زده اند. در بهار آب اين رودخانه بر 
اثر آب  شدن برف هاي الوند باال مي آيد، اما در تابستان تقريباً 
خشك است، هرچند آن قدر آب دارد كه بتواند آسياهاي آبي 
ايراني را كه در ساحل آن قراردارد، بگرداند. ظاهرآ اين همان 
رودي است كه كتزياس بدان اشاره مي كند، آنجا كه مي گويد: 
»سميراميس، ملکة آشور، پس از ديدن اين محل كاخي در 
آن ساخت، اما چون ديد كه آب شهر كم است فرمان داد تا 
با صرف هزينه اي گزاف نهري بکنند و آب درياچه اي را كه در 
آن سوي كوه  اورونتس است به شهر بياورند« )جکسن1369: 
هنوز  قديم شهر همدان  در عکس های  )تصوير2(.   )170-1
و  می گذرد  هگمتانه  تپة  امروزی  محوطة  از  كه  رودی  آثار 
 .)3 تصوير  به  )بنگريد  پيداست  شده،  می  ناميده  نظربيگ 
سرجان شاردن در سفرنامة معروف خود سياحتنامة شاردن 
همسو با مورخان ارمني و افرادی مثل راولينسون معتقد بود 
كه اكباتان هرودوت، همدان كنوني نيست و محل پايتخت 
بيست وپنج  امروزي،  تخت  سليمان  در  بايد  را  ماد  قديم 
فرسخي درياچة اروميه به طرف جنوب  شرقي جستجو كرد 

تصویر 2. طرح جکسن از پل سنگي رودخانة الوسجرد
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)ملکزاده 1374: 98(؛ ولي دمرگان كه حفريات شوش را اداره 
همان  هرودوت،  اكباتاِن  كه  كند  ثابت   داشت  مي كرد سعي 
همدان امروزي است و از برآمدگي هاي زمين و تپه ها جاي 
 .)1339 )شاردن  دهد  تشخيص  را  همدان  قصر  قلعة  هفت 
هنگام  جکسن  همچون  نيز  هرتسفلد  كه  است  ذكر  شايان 
بازديد از تپة مصلي آنجا را محل واقعي تپة هگمتانه ناميد 
باستان شناختي  تحقيقات  با  اما   ،)177-8  :1369 )جکسن 
ان  نبوده  و در  نظر درست  اين  شارل فوسه1 معلوم  شد كه 
است  موجود  اشکانی  دوران  سادة  باروی  بقايای  فقط  محل 
)Chevalier 1989: 245-7(. در تحقيقات آذرنوش هم هيچ 

مدركی مبني بر استقرار مادها در اين تپه به  دست نيامد. در 
شد  معرفي  و  كاوش  اشکاني  گورستان  يك  نيز  شير  سنگ 

.)Azarnoush 1975 ،1355 ،1354آذرنوش(
در گزارش پوليبيوس )132-204ق م( جزئيات بيشتري 
در اين باب آمده است: »اكباتان در اصل تخت گاه مادها بود 
ساختمان هايش  و شکوهمندي  ثروت  در  شهرها  ديگر  بر  و 
وسيعاً تفوق داشت. آن شهر در دامنة كوه  الوند قرارگرفته و 

1. Charles Fossey

با آنکه بدون باروست داراي ارگي استوار است كه به گونه اي 
شگفت انگيز آن را مستحکم  ساخته اند. در پايين كاخي است 
تاحدي  آن  دربارة  كامل  سکوت  يا  آن،  جزئيات  وصف  كه 
دشوار است. باروي كاخ از نظر اندازه، پهنه اي را كه محيط 
آن نزديك به هفت استاد )هر استاد در حدود 184/73متر( 
پوشانده  است و با گرانمندي ساختار در بخش هاي مقتدرش، 
نشانگر ثروت سازندگان نخستين آن است. تيرها و تخته كاري 
سقف ها و ستون هاي رواق و سرستون ها با ورقه هاي سيم يا 
زر پوشش  يافته ...« )اذكايي 1367: 63(. نکتة مهم آن است 
ارگ  و  دژ  اگرچه  ندارد  شهر حصار  پوليبيوس  به  گفتة  كه 
بسيار محکمي در آن ساخته اند كه در زير آن كاخ شاهي قرار 
دارد و مي نويسد كه كاخ را از چوب ساخته اند، زيرا اين امر 
به خصوص موجب شد كه كاخ به آساني انهدام بپذيرد برخالف 

تخت جمشيد كه در ساختن آن سنگ به  كار برده اند.2  
تأييد  را  امر  اين  هگمتانه  موزة  شالی ستون های  و  پايه  سنگ شناختی  بررسی  نتايج   .2
و  پايه ستون ها  بقاياي  پتروگرافي  بررسی  و  براي تشخيص جنس سنگ ها  نگارنده  می كند. 
شالي ستون هاي موزة هگمتانه نمونه هايی از اين سنگ ها را در اختيار آزمايشگاه سنگ شناسي 
گروه زمين شناسي دانشگاه بوعلي سيناي همدان قرار داد و مشخص شد نمونه ها نوعي شيل 
)Shale( است كه از فشرده  شدن اليه هاي آبرفتي در اليه هاي زمين شکل مي گيرد. اين 
شيل ها نرم و دارای قابليت تورق است. از اين نوع شيل در منطقة همدان به وفور يافت می شود. 

تصویر3. قسمتي از عکس  هوايي  اشميت، گرفته شده در سال 1937م  كه در آن آثار رودخانة نظربيگ مشخص است )اشميت1376: 97(
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شهر  اولية  بناي  باب  در  هم  ديگري  نظريات  اما 
)اسم  آپوكريف  از  يهوديت  كتاب  در  دارد.  وجود  همدان 
بناي  تورات،  به  منسوب  است(،  كتاب  منضمات  و  ملحقات 
شهر هگمتانه، به زبان آرامي احمتا3 به پادشاهي موسوم به 
به  او  تاريخي  شخصيت  هنوز  كه  نسبت داده شده،  ارفکشاد4 
مي رسد  به  نظر   .)62  :1367 )اذكايي  است  نرسيده   اثبات 
اسالمي كه  تاريخ نگاشت عهد  تمام گزارش هاي  به  طوركلي 
استناد آنها روايت هاي كلبي و وهب بن منبه و مانند اين دو 
اپوكريفي  يهودي  عهد  عتيق   كتاب هاي  پاية همين  بر  بوده 
از دانشمندان  از يکي  نقل  به  نيز  ابن فقيه  پديد آمده  است. 
حدود  و  جبل  شهر   بزرگ ترين  »همدان  مي گويد:  پارسي 
درنهايت  كه  مي كند  اضافه   و  بوده  است...«  فرسنگ  چهار  
بخت النصر با تدبير خويش شهر را فتح و آن را ويران مي كند 

)ابن فقيه 1349: 36(. 
بوده  پابرجا  اين شهر همچنان  اما در دورة هخامنشي 
شواهد  كه  می شده  استفاده  تابستاني  پايتخت  عنوان  به  و 
آن، به صورت پايه ستون ها و سفال ها و ظروف هخامنشي، از 
تپة هگمتانه و اطراف همدان به  دست  آمده است. با حملة 
اسکندر در سال 330 پ  م شهر پرطمطراق هگمتانه عظمت 
خود  تصرف  به  را  هگمتانه  اسکندر  داد.  دست  از  را  خود 
درآورد و خزانة آن شهر را چون ديگر پايتخت هاي هخامنشي 
او  كه  است  يادماني  احتماالً  همدان  شيرسنگي  كرد.  غارت 
است  كرده   برپا  هفايستيون5  سردارش  و  دوست  افتخار  به 
اشکاني  اول  مهرداد  استرابو،  گفتة  به   .)240 )لوشه1380: 
از  به  تصرف درآورد و  را  در حدود سال 148پ  م هگمتانه 
زمان مهرداد دوم )124پ  م(، اشکانيان همانند هخامنشيان 
از اين شهر به عنوان پايتخت تابستاني خود استفاده كردند. 
سلوكوس  وي  متصرفات  شرقي  بخش  در  اسکندر  جانشين 

نکتة مهم نرم و سست بودن آنهاست كه خرد شدن نمونه هاي موجود و تکه پاره بودن آنها 
شاهدي بر اين مدعاست. اين ضعف مقاومت اجازة استفاده از ستون هاي سنگي سنگين را 
بر روي آنها نمي داده و بنابراين نمي توان تصور كرد كه ستون هاي سنگي مرتفع روي اين 
پايه ستون ها و شالي ها سوار بوده و اندازة كوچك آنها نيز در مقايسه با نمونه هاي تخت جمشيد 
و پاسارگاد بيانگر اين است كه اين عناصر در ساختماني با ابعاد كوچك به كاررفته و می توان 
احتمال داد كه ستون هاي به كاررفته روي آنها، از نوع چوبي بوده كه براي قطور شدن دور آنها 
را با گل مي پوشانده اند. نمونه هاي چنين ستون هايي در بابل يافت شده است )رک. ماري كخ 

1377: 1-170 (، نتايج مفصل اين تحقيق هنوز منتشر نشده است.
3. Achmetha
4. Arphaxad
5. Hephaistion

شهربان   320 سال  از  كه  م(  )281-312پ  )نيکاتور(6  اول 
مشرق،  يونانيان  سرور  مقام  در   312 سال  از  هم  بود،  بابل 
كه  بگسترد  هند  مرزهاي  تا  را  خويش  فرمانروايي  قلمرو 
 Rawlinson( بود  آن  تابعة  ايالت هاي  از  يکي  هم  مادستان 

 .)1873: 31-2

به  محلی  به  ميالدی  اول  قرن  در  خاراكسی  ايزيدور 
به  قربانی  اشاره می كند كه در آن مدام  )اكباتان(  باتانا  نام 
آنائيتس تقديم می كنند )خاراكسی 1381: 5، جکسن 1369: 
201-167(. در دورة ساساني نيز اين شهر همچنان پررونق 
به كار خود ادامه  داد، گويا در اين دوره به اين  شهر»همتان« 
را  همدان  ساخت  ايران  شهرستان های  كتاب  در  مي گفتند. 
به يزدگرد پسر شاپور نسبت داده اند )تفضلی 1368: 335(. 
همدان  اسالم  از  پيش  بافت  مورد  در  مورخان  و  سياحان 
گزارش هاي متعددي نگاشته اند، اما از اين گفته ها مساحت و 
شکل واقعي شهر معلوم نمي شود. بيشتر مورخاني كه با چشم 
خود همدان پيش ازاسالم را ديده اند با شگفتي هرچه تمام تر 
به نظر ما خيلي  به تعريف جزئيات پرداخته اند، جزئياتي كه 
اغراق آميز مي آيد. مي توان حدس زد كه همدان شهر بزرگي 
 بوده و از پاي دامنة كوه )روايت  كتزياس( تا محدودة فعلي 
شگفتي هاي  داراي  و  ادامه  داشته  است  همدان  شهر  حومة 
مورد  اين  در  بيشتر  اطالعات  كه  بوده  بي شماري  معماري 
باستان شناختي مشخص  مي شود. شايان  با كاوش هاي  فقط 
بابلي ضمن  متون  در  هگمتانه  واژة  مورد  در  كه  است  ذكر 
به دست كورش دوم  پادشاهي ماد  افتادن  بر  واقعة  حکايت 
پارسي)550(، به آمدن كورش به اگمنتو7 ، اشاره شده است. 
همچنان كه مي دانيم اسم اين شهر در كتيبة داريوش اول در 
 Roland 1953:( بيستون به  صورت »همگ متانا8 « آمده است
122(. در متون كالسيك يوناني و ديگر منابع موجود اين اسم 

اكباتاناس12 و   ، اپوباتانا11   ، اگباتانا10   ، اكباتانا9  به شکل هاي 
سرانجام همدان13 آمده است )عبدی 1374: 153(.

6. Seleucus Nicator

7. Agamatanu

8. Hamgmatana
9. Ekbatana
10. Agba,tana
11. Apobatana
12. Ecbatanas
13. Hamadan

تاریخچة تحلیلي 291 سال باستان شناسي در تپه هگمتانة همدان



هشتاد سال باستان شناسی ایران

410

جغرافيدانان  مشاهدات  به  توجه  با  اسالمي،  دوران  در 
مسلمان تصويري كلي دربارة همدان وجود دارد. در سال 23 
اسالم  قواي  به دست  نهاوند،  از جنگ  هجري همدان، پس 
اولية  اسالمي  دوره هاي  در  شهر  اندازة  مورد  در  شد.  فتح 
ابن حوقل سياح قرن  چهارم مي گويد: »همدان شهر بزرگي است 
به مساحت يك  فرسخ در يك فرسخ و به  دست مسلمانان ساخته  شده  
است و حصار و ربض چهار درب آهنين دارد. بناهاي شهر از گل است و 
آب ها و باغ ها فراوان و كشتزارهاي آبي و ديمي دارد )ابن حوقل 1345 
دربارة  المسالك،  و  ممالك   در  نيز  اصطخري  ابراهيم  ابواسحق    .)392:
آب  و  بستان ها  با  است.  همدان شهري خوش نزه  مي گويد:»اول  همدان 
 روان و زراعت بسيار و طول و عرض به قدر فرسنگي در مثل خود باشد و 
آن شهر و ربض هست و چهار دروازه  دارد. در هر دروازه دري از آهن  كرده 
)اصطخری1373:  110(.  است«  گل  از  ايشان  خانه هاي  تمامت  و 
مقدسي بشاري )قرن  چهارم( در مورد همدان چنين مي گويد: 
»همدان تختگاه سرزمين جبال شهري كهن است كه ساختماني باستاني 
در آن است. شهر ميانگاه اين شهر، كه خانه هاي مردم )ربض(پيرامون آن 

قرارگرفته،خراب شده است« )مقدسی1368:  392(.
ما   به  زمان  آن  همدان  از  كلي  تصويري  بررسي،  اين 
مي دهد و مسائلي مانند اين را روشن می كند كه همدان داراي 
حصار و ربض بوده و دروازه هاي آهنين داشته  است. الراوندي 
در راحه الصدور )مربوط به تاريخ آل سلجوق،599هجري( از 
كوهکي به  نام خضر بر در همدان نام مي برد )الراوندي 1373: 
گورستان  شهر  حوالي  در  جايي  كنوني  خضر  محلة   .)262
تأكيد  نکته  اين  به  كه  است  شهر  شمال  شرقي   سمت  در 
دارد كه گورستان در كنار ورودي هاي شهر ساخته  مي شده 
و شهر تا آنجا كشيدگي داشته  است. در روزگار كنوني هم 
اين محله تقريباً در انتهاي شهر قرار دارد و با در نظر گرفتن 
رشد جمعيت كنونی و جاي گيري جمعيت در فضاي شهري، 
اعصار  آن  در  همدان  شهر  كه  بگوييم  جرئت  به  مي توانيم 
بين  در  ويژه اي  جايگاه  و  بوده  پرجمعيت  و  پررونق  شهري 
نويسندة   .)86  :1381 )بلمکی  داشته  است.  ديگر  شهرهاي 
راحه الصدور همچنين از مکان ها و محالت دورة سلجوقي نام 
)رک.  مي شود  محسوب  همدان  بافت  جزو  هنوز  كه  مي برد 
به علت  اين زمان  الراوندي 1373: 334-262(، همدان در 

استقرار حاكم در اينجا »دار الملك« خوانده  مي  شده است. 

ياقوت حموي كه ذكري از همدان آورده، كتاب خود را 
قبل از آنکه همدان بر اثر حملة مغول در سال 617 ويران 
شود نوشته  است. می گويد همدان 24 رستاق دارد، كه همگي 
از توابع همدان هستند و همة آنها را نام مي برد )ياقوت حموی 
1972: 16-413(. يك  قرن بعد حمداهلل مستوفي نيز به ذكر 
اين اسامي پرداخته  است )مستوفی1362: 71(. جکسن كه 
در سال 1282خ از همدان ديدن كرده نقشة شهر را چنين 
توصيف مي كند: »شکل و طرح شهر تقريباً متوازي االضالعي 
است كه از شمال به جنوب امتداد دارد. كوه الوند به فاصله اي 
قرارگرفته  جنوب  در سمت  )5كيلومتر(  ميل  سه   در حدود 
 است و مصلي يا دژ تپه متصل به قسمت شرقي شهر است و 
قسمتي از آن را تشکيل مي دهد. شهر از نظر امور اداري به 
چهار ناحيه و محله تقسيم مي شود، كه هريك را كدخدايي 
است.  مسئول  حاكم  برابر  در  كدخدا  اين  و  است  جداگانه 
 .)170  :1369 )جکسن  است«  موروثي  عمآل  او  شغل  اما 
نکتة جالب در مورد مشاهدات وی وقتي است كه از مقبرة 
استرومردخاي ديدن مي كند و مي گويد اين عمارت در يك 
قبرستان كهنة يهودي واقع در جنوب قسمت مركزي شهر 
قرار دارد )جکسن 1369:  189(. جکسن همين  طور از قلعة 
كهنه )جايگاه كنوني دبيرستان  امام خميني و ادارات غله وشکر 
در  كه  مي برد  نام  )اذكايي57:1367(  شهرباني(  زندان   و 
است  قرارگرفته   الوند  امتداد كوه   قسمت جنوبي همدان در 

)جکسن 1369:  185(. 
اسامي ديگري كه براي همدان ذكرشده  عبارت است  از: 
هگمتان)دركتيبه هاي هخامنشي(، ايپافيا )سلوكي(، سارو يا 
ساروق )به  گفتة ياقوت  حموي  نامي است كه عرب ها به اين 
آورده  اخبارالبلدان  كتاب  در  )ابن فقيه  ناذمه  داده اند(،  شهر 
كه ناذمه به معناي محبوبه است(، همدان)يکي از شهرهاي 
همدان بن سام بن نوح  آن  باني  نام  به  كه  عراق  عجم  است 
اسالمي(،  محققان  اكثر  و  همذان)مورخان  مي شود(،  ناميده 
قلمرو  سرانجام  و   )172  :1369 )جکسن  )درتورات(  احمتا 
علي  شکر بهارلو)آخرين اسم همدان به مناسبت اينکه  مردي 
به  نام علي شکر بهارلو بر آن حکمراني داشته  است( )قراگوزلو 

.)17 :1380
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تپة  در  باستان شناختي  فعالیت های  تاریخچة 
هگمتانه

  اول بار مك دانلد كينر در سال 1818 شهر همدان امروزي 
 Kinneir 1818:( كرد  معرفي  باستان  تپه هگمتانة  محل  را 
وي  از  پس  و  كرد  پيدا  بسياري  طرفداران  نظر  اين   ،)171

بوكينگهام همدان را هگمتانة باستان شناخت، اما در تعيين 
قدمت آن اغراق كرد و آن را برابر 2000 سال ق م دانست 
 :1374 ملکزاده  رک.  همچنين   ،Buckingham 1929(
8-97(. در سال 1840 سرهنري راولينسون با بررسي متون 
deMor-(  خخت سليمان را به عنوان تپة هگمتانه معرفي كرد

gan 1896: 238(. اما اين نظر بعد از چندی به كلی رد شد. در 

دهة 1840 فالندن و كاست به پايه ستون هاي هخامنشي در 
دو كيلومتري شرق همدان اشاره كردند )عبدي1374: 154(. 
نخستين تحقيقات باستان شناختي را ژاک دمرگان به 
و  كاوش  همدان  در  مدتي   1890 سال  در  وي  آورد.  عمل 
اشيايي را از مردم خريداري كرد. كالماير اين اشياء را مادي يا 
هخامنشي )Calmeyer 1972: 64-67( و ماسکارال فقط يکی 
از آنها را هخامنشی دانست )Muscarella 1980: 31(. پس از 
آن در سال 1913م./1292 خ ( هيئتي به سرپرستي شارل 
فوسه14 نزديك به شش ماه در نواحي گوناگون همدان كاوش 
حفاري هاي  اما   ،)Chevalier 1989: 247-8( كرد  بررسي  و 
پراكندة وي بي نتيجه بود. فوسه همچنين حفاري هايي در تپة 
مصلي انجام داد، اما در آن محل صرفاً برج و بارويي متعلق 
محلة سرقلعة  متوجة  بعد  و  اشکانی مشخص شد  دوران  به 
همدان يا هگمتانة امروزي شد، ولي به سبب پوشيده بودن 
محوطه از منازل مسکوني و كوره هاي آجرپزي عماًل نتوانست 
كاري انجام دهد، گود )چال( شترخاب و گود فرانسوی ها روی 
تپة هگمتانه، تنها بقايای به جا مانده از اين حفريات گسترده 
است. فوسه هنگام خروج اشيايي شامل دو دستة مفرغي بدون 
تزيينات به شکل اردک و به شکل شير، يك زينت مفرغي به 
شکل فرشتة بالدار و تکه هايی مفرغي به شکل برجسته كاري 
نيکول  بعدها  را  اشياء  اين  داد.  فرانسه  مقامات  تحويل  را 
در  كالماير  و   )Chevalier 1989: 245-253( منتشر  شواليه 
با اشياء مفرغي لرستان اين اشياء را مادي  بررسی تطبيقي 

14. Charles Fossey

معرفي كرد )Calmeyer 1974: 64-7(. بايد اين مسئله را در 
فوسه  بودن حفاري هاي  پراكنده   به  توجه  با  كه  گرفت  نظر 
نمي توان اين اشياء را متعلق به همدان يا تپة هگمتانه دانست 
و احتمال دارد متعلق به محلي به نام اروز باغي )اروس باغي( 
باشد.15 به  نظر می رسد در حدود سال های 1330 خورشيدی 
و  گرفته  هگمتانه  تپة  در  كاوش  به  تصميم  دايسون  رابرت 
رئيس وقت ادارة باستان شناسی، محمدتقی مصطفوی او را از 
اين كار منصرف و تپة حسنلو را به وی پيشنهاد كرده است. 
بعد از آن مدتي كار در اين محوطه متوقف شده تا اينکه در 
سال هاي 1352 تا 1355 خ ادارة كل باستان شناختي وقت 
به خريد و تخريب خانه هاي احداث شده روي تپه پرداخته و 
محمد مهريار در مقام رئيس هيئت آماده سازي تپة هگمتانه 
اقدامات مفيد و مؤثري در اين زمينه انجام داده است )مهريار 
1354: 50-41(. مهريار براساس بررسي هاي خود معتقد بود 
حتي اگر هگمتانة هخامنشي زير تپة هگمتانة امروزي قرار 
داشته باشد، هگمتانة مادي را بايد در جاي ديگري جستجو 

كرد )مهريار 1354: 44-5(.
بررسی های مهريار نشان داد كه مساحت محدودة فعلي 
در حدود 28 هکتار است و با توجه به خاكريز گستردة  باروها 
و نيز خندق شهر مساحت نهايي در حدود 50 هکتار خواهد 

بود )مهريار 1354: 44-5(. 
كاوش هاي  انقالب،  از  پس  سال هاي  در  سرانجام 
باستان شناختي تپه هگمتانه به سرپرستي محمدرحيم  صراف 
 ،1366  ،1363 سال هاي  در  و  شد  آغاز   1362 شهريور  از 
صراف1374:812(،1375-76   (،1374  ،1373  ،1367

15. طبق نوشته های محمد تقی مصطفوی رئيس ادارة كل باستان شناسی در حدود دهة 1330 
اشياء زيادی منسوب به تپة هگمتانه و اطراف آن وجود دارد كه به طرق تصادفی كشف و از مردم 
خريداری شده و به  نظر بسياری از باستان شناسان همگی هخامنشی است رک مصطفوی 1332؛ 

واندنبرگ 1379 و صراف 1368. برخی از اين اشياء شامل موارد زير است: 
 لوح زر به  نام اريارامنه در موزة برلن، لوح زر به  نام ارشام، گنجينة مارسل و يدال، الواح زر 
و سيم داريوش در موزة ايران باستان و موزة كاخ مرمر، كوزه به  نام خشايارشا، موزة ايران باستان، 
بشقاب نقرة زمان اردشير، موزة ايران باستان، بشقاب نقره به  نام اردشير اول، موزة متروپوليتن 
نيويورک، لوح زر به  نام داريوش دوم، موزة ايران باستان، لوح زر به  نام داريوش دوم، موزة ايران 

باستان، لوح زر به  نام داريوش دوم، مجموعة مارسل و يدال،  پايه ستون سنگي به  نام اردشير 
دوم، موزة ايران باستان، نوشته به  نام اردشير دوم روي سه ستون سنگي، مجموعة شخصي در 
انگلستان، مجموعة زينت هاي هخامنشي از طال،  موزة ايران باستان، گنجينة زر و مارسل و يدال، 

از دوران هخامنشي.
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)صراف 1378: 106(، 1377، 1378، 1379،)صراف 1379: 
149( مجموعاً به  مدت 11 فصل ادامه يافت.

طي اين يازده فصل سطوح گسترده اي از محوطة باستاني 
هگمتانه حفاري شد و آثار معماري مهمی به  دست آمد. در 
از محوطه  و مجدد  نقشه برداري دقيق  با  اول هيئت  مرحلة 
از آن در طي  بعد  آغاز كرد.  را  و زدن گمانه هايي كار خود 
عملياتي با توجه به رسيدن به مجموعه ساختارهاي معماري 
هيئت بر اساس رويکرد پيگردي در كاوش، حفاري هاي خود 
را در سطح ادامه داد و به آزادكردن اين ساختارهاي معماري 

پرداخت )صراف 1374: 817(.
باستان شناختي  تا 1377 هيئت  طي سال هاي 1362 
هگمتانه موفق شد يك شهر باستاني خشتي را به مساحت 
كند  خارج  خاک  زير  از  متري   5 تا   2 عمق  از  هکتار   25
با حصار خشتي  آن  اطراف  اين شهر خشتي كه  )تصوير4(. 
به قطر 9متر و به ارتفاع 15-10 متري محصور شده، پالن 
مشخصي دارد. شهر داراي معابر يا خيابان هايي به عرض 3/5 
متر در جهت شمال  شرقي- جنوب  غربي در فاصلة 35 متري 

از يکديگر و به موازات هم بوده است )صراف 1379: 149(.

شمال  شرقي  محوطة  در  كاوش ها  گسترده  شدن  با 
ميدان هفت  تير مشخص شد تغييراتي در سيستم معماري 
به  وجود آمده  است )شکل1(. حفاري در فصل يازدهم عالوه 
بر كارگاه هاي گوناگون در كارگاه ميدان هفت  تير نيز با حفر 
ترانشه هايي ادامه يافت و كشف معبر شمارة 7 با كف آجري 
از دستاوردهاي آن بود )صراف 151:1379(. هنگام حفاري 
شکسته اي  شالي ستون  يازدهم  فصل  طول  در  دهم  معبر 
آن مشاهده  در  ميخي  به خط  كتيبه اي  آثار  كه  كشف شد 
مي شود. اين كتيبه مربوط به اردشير دوم هخامنشي بود كه 

شرح آن در قسمت آثار خواهد آمد. 
به عقيدة صراف بر اساس كاوش هاي انجام گرفته تا سال 
79، نمی توان در مورد دوره بندی محوطه اظهار نظر قطعی 
آزمايش  نتايج  اينکه  وجود  با  و   )152  :1379 )صراف  كرد 
ترمولومينسانس نشان مي دهد كه آثار كشف شده در طيفي 
از زمان هاي 1806، 1830، 1184، 1700 و درنهايت 2180 
سال پيش قرار دارند )صراف 1379: 152(، صراف خود در 
اين داده ها  به  آزمايش ها شك دارد و نمی تواند  اين  صحت 
اعتماد كند )صراف 1379: 3-152(. طبق اين نتايج شهر را 

تصویر4. شهر خشتي تپة هگمتانه
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مي توان از دوران اشکانی تا اسالمي قدمت گذاري كرد. صراف 
در مورد نتايج دست آوردهاي دهمين و يازدهمين فصل كاوش 
در تپة هگمتانه مي گويد:» به احتمال زياد شهري كه اكنون 
از درون تپة هگمتانه در همدان بيرون مي آيد همان هگمتانة 
پايتخت هخامنشيان است و از آنجايي كه هگمتانة هخامنشي 
همان هگمتانة مادها هم هست به همين جهت مي توان گفت 
كه مادها اين شهر خشتي را بنيان گذاري كرده و هخامنشي ها 
ابنيه اي بر آن افزوده اند« )صراف 1379: 5-154(. اتکای بر 
از جمله شالی ستون كشف شده در حين كاوش،  موارد  اين 
اين  به  آثار  كل  دادن  نسبت  و  هخامنشی  اردشير  كتيبة  با 
دوران و دوران قبل از آن، )صراف 1385: 117(، نشان دهندة 
اين  تاريخ گذاری  برای  ازپيش تعيين شده،  و  ثابت  نگاهی 
بر  اصرار  می دهد  نشان  كاوش ها  دور  اين  و  است  محوطه 
هگمتانه  تپة  باستان شناختی  كاوش های  در  ثابت  رويکردی 
است و به راه حل های ديگر توجهی نمی شود. حتی با مقايسة 
ساختارهای به دست آمده با ساختارهای همگون و بدون اتکا 
به داده های تاريخ گذاری شده نيز می توان در هخامنشی  بودن 
 ،)Boucharlat 1998: 173-186( كرد  ترديد  ساختارها  اين 
همچنين مقايسه با ساختارهايی نظير آی خانوم و دورااورپوس 
با ساختار معماري هندسي يونانی مآب )هيپوداموس( نشان 
داد كه اين طبقه و اين ساختارهاي معماري نمی تواند مربوط 
به دوران هخامنشيان باشد )آذرنوش 1385: متن سخنرانی 
در همايش( و شبکة هندسي شهر خشتي هگمتانه با الگوهاي 
معماري در دورااورپوس و آي خانوم هم خوانی دارد )شکل 2 

و 3(؛ بنابراين طبيعی بود كه باستان شناسان ديگر اين روش 
را نقد و از بی جواب ماندن بسياری از سؤاالت اساسی بعد از 

فصول متعدد كاوش گاليه كنند.
با پايان يافتن كاوش هاي صراف، هيئت جديد ايرانی به 
براي روشن شدن  تصميم گرفت  آذرنوش  سرپرستی مسعود 
بزند  تپه  اين  در  اليه شناختي  كاوش هاي  به  دست  ابهام ها 
)آذرنوش 1385: 18(. در اين كاوش ها سعي براين بود كه با 
اليه نگاري دقيق وضعيت آثار محوطه مشخص شود )شکل4(. 
در اليه نگاري ها مشخص شد طبقه ای كه الگوی منظم دارد 
و  است  هگمتانه  تپة  از  بخش  اين  در  استقرار  دورة  اولين 
سفال ها  جمله  از  باستان شناختي  داده هاي  و  آثار  مطالعة 
نشان داد اين طبقه و اين ساختارها مربوط به دورة اشکانی 
است. داليلی كه در اين دور از كاوش ها با اتکا به اليه نگاری 
در تپة هگمتانه مطرح مي  شد منطق رويه اي داشت و نشان 

مي داد كه مي توان به آنها اعتماد كرد.
با رويکرد تعيين عرصة شهر اشکانی در  اين كاوش ها 
درگذشت  علت  به  متأسفانه  اما  كرد،  پيدا  ادامه  بعد  سال 
گروه  چندی  از  پس  و  شد  متوقف  كار  آذرنوش  شادروان 
كار  سال 1388  در  محمدی فر  يعقوب  سرپرستی  به  بعدی 
همچنان  گروه،  اين  شدة  ايجاد  گمانه های  كرد.  پيگيری  را 
تخريب  طبقات بااليی و حجم زياد ساخت و سازهای معاصر 
را تأييد كرد و نشان داد كه حجم آثار طبقات بااليی نسبت 
به آثار به دست آمده از شهر خشتی مربوط به دوران اشکانی 

ناچيز و مخدوش می نمايد )محمدی فر: مذاكرات شفاهي(.
عرصة  تعيين  منظور  به  كاوش ها  دور  آخرين  اكنون 
محوطة اشکانی هگمتانه به سرپرستي علي هژبری در حال 

پيگيری است )هژبری: گفتگوی شفاهی(.

و  هگمتانه  تپة  باستان شناختی  تحلیل 
نتیجه گیری

در جمع بندی كاوش های  باستان شناختی تپة هگمتانه و آثار 
موجود و منسوب به اين محوطه و محوطه های اطراف آن بايد 
به دو مورد اساسی توجه كرد. نخست آثار مربوط يا منسوب 
به  همدان شامل بقايای پايه ستون های هخامنشی )نپتون و 
ديگران 1385: 62-53( و دوم عرصه ای كه می توان برای اين  شکل 1. پالن هندسي در محوطة شمال  شرقي
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شکل3. پالن دوراارپوس شکل2. پالن آي خانوم

شهر مهم دوران اشکانی در نظر گرفت و پيدا كردن ارتباط 
مکانی اين پايه  ستون ها با  محدودة آثار دوران اشکانی. چراكه 
كشف پايه ستون های كتيبه دار در شهر همدان – كه اكنون 
در موزة ملی، موزة بريتانيا و مجموعه های خصوصی نگهداری 
اشارات  همين طور  و    - ديگران:53-6(  و  )نپتون  می شود 
نمی توان وجود  آنها  به  استناد  با  كه  است  مواردی  تاريخی، 
شهر  در  را  هخامنشی  دوران  از  تأسيساتی  حداقل  يا  شهر 
همدان رد كرد. آثار و بقايای هفت قطعه پايه و شالي ستون 
نيز در موزة موقت تپة هگمتانه نگهداري مي شود، كه از سطح 
شهر همدان و اطراف محوطه جمع آوري شده و اكنون در اين 
ارتباط  شالي  ستون ها  و  پايه ها  اين  مي شود.  نگهداري  موزه 
مکانی با يکديگر ندارد و فقط به دليل كمبود فضا در موزة 
موقت تپة هگمتانه در كنار هم نگهداری می شود و از طرفی 
بودن  هخامنشی  داليل  زمرة  در  بارها  اهميت شان  به سبب 
آنچه همواره مورد  اما  است.  استفاده شده  محوطة هگمتانه 
و  منفرد  به طور  عناصر  اين  است كه  اين  نشده  واقع  توجه 
جدا از هم در مکان های گوناگون يافت شده و در بسياری از 

موارد اين آثار منسوب به همدان است و از طريق كاوش های 
اين  نمونة  آخرين  است.  نيامده  به  دست  باستان شناختی 
قطعات نيز قسمتي از شالي ستون يافت شده در معبر دهم از 
تپة هگمتانه است كه كتيبه اي  يازدهمين فصل كاوش هاي 
به خط ميخي دارد. ترجمة اين كتيبه بدين شرح است: »اين 
ايوان را اردشيرشاه با ستون هاي سنگي بنا كرد ... اهورامزدا 
و ديگر خدايان او را بپايند« )نپتون و ديگران 1385: 55 و 

تصوير 6(.
با نگاهی به نقشة پراكندگی اين قطعات كه به صورت 
به راحتی می توان حدس زد كه  حدودی تخمين زده شده، 
اطالعات ما در اين مورد چقدر مخدوش بوده و تنها راه آن 
يك  در  و  جای خودش  در  قطعات  اين  از  يکی  كردن  پيدا 
مطالعات  نتايج  ديگر  سوي  از  است.  باستان شناختی  كاوش 
داد  نشان  هگمتانه  تپة  در   ،1385 سال  از  باستان شناختی 
دنبال  به  فعلی  گمانه های  از  غير  ديگری  جای  در  بايد  كه 

هخامنشيان گشت.
مورد ديگر وجود آثاری از دوران اشکانی و همسان با تپة 
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هگمتانه در جاهايی نزديك به محوطه است. از جملة اين موارد 
آثار يافت شده در مسجد جامع همدان در حدود 400 متری 
تپة فعلی هگمتانه است. در كاوش اضطراری صحن  جنوب 
مسجد جامع همدان در تيرماه 1385، كه در محدوده ای به 
مساحت تقريبی 400 متر مربع انجام گرفت، هيئت كاوش 
از  گوناگون  دوره های  رنجبران  محمدرحيم  سرپرستی  به 
شناسايی  محوطه  اين  در  را  اشکانی  دوران  تا  حاضر  زمان 
كرد )رنجبران 1385: 79(. اليه های سطحی تا عمق حدود 
دوره های  كف سازی های  را  مسجد  حياط  كف  از  متر   1/5
برای  آجر  و  سنگ  از  ساخته شده  كانال های  و  مسجد  قبل 
انتقال آب های سطحی و مصالح حاصل از تخريب شبستان 
قديم مسجد جامع )شبستان شمالی( تشکيل می دهد كه به 
شبستان چهل ستون معروف بوده است. در بخش شمالی اين 
تأسيسات، كه كارگاه ذخيره و تصفية روغن های گياهی است، 
سنگ چرخ مانند بزرگی به  دست آمد كه در بخش نابودشدة 
اين كارگاه با آن گياهان را له و روغن آنها را به حوضچه ها 

هدايت می كردند )تصوير7(.
در پايان اين تأسيسات و بقايای آثار دوران اسالمی به 

سه  عمق  در  می رسد.  تاريخی  دوران  از  مخدوش شده  آثار 
با خشت هايی  كه  آمد  به  دست  وسيعی  متری كف خشتی 
مشابه  كاماًل  و  پوشيده شده  سانتی متر  ابعاد 30×30×5  به 
خشت های كشف شده از هگمتانه است )رنجبران 1385: 80 
و تصوير7(. عالوه بر اين در گوشة شمال غربی محل كاوش 
آجرفرش شده  محوطة  احاطه كنندة  فرش  سنگ  زير  در  و 
بقايای ديواره هايی خشتی به دست آمد كه با خشت هايی به 
ابعاد 50×50×13 ساخته شده بود. اين خشت ها نيز دقيقاً از 
نوع خشت های به كاررفته در معماری فوقانی هگمتانه است. 
شواهد نشان می دهد كه معماری بقايای هگمتانة باستانی را 
تا اين قسمت از شهر می توان رديابی و پيگيری كرد )تصوير 
12(، به  رغم اينکه در اين شواهد در برخی از قسمت ها بسيار 
دخل و تصرف و از مصالح آن در دوره های جديدتر به نحوی 

ديگر استفاده شده است )رنجبران 1385: 80(.
كه  می دهد  نشان   اول  وهلة  در  امر  شواهد  بنابراين 
چيزی  از  اهميت تر  با  و  وسيع تر  اشکانی  دوران  در  همدان 
محوطه های  وجود  می شود.  تصور  حاضر  حال  در  كه  بوده 
اشکانی دائمی و غير دائمی در اطراف شهر همدان نيز، )رک. 

شکل4.  طرح برش اليه نگاري در يك كارگاه  )آذرنوش 1385(
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تصویر 6. قسمتي از شالي ستون يافت شده در معبر دهم از يازدهمين فصل كاوش هاي تپة هگمتانه

مترجم  و بلمکی 1388: 155-135( بيانگر ارتباط با مکان 
كه  محوطه  مركزی ترين  و  وسيع ترين  يعنی  است،  مركزی 
همين تپة هگمتانه است. تخمين عرصة واقعی هگمتانه در 
دوران اشکانی از راهکارهای مناسبی است كه خوشبختانه در 
حال انجام است و كمك شايانی به درک ما از موقعيت اين 

شهر در دوران اشکانی می كند. 

تصویر 5. پايه و شالي به ابعاد پاية 109×109  ، ارتفاع 20 و ارتفاع شالي 20 
سانتي متر است. به نظر مي رسد اين اثر از خود تپة هگمتانه در بررسي كشف 
شده  است. شالي به شکل زنگوله اي و شبيه به نمونه هاي تخت جمشيد است
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تصویر 7.  تصوير از باال مربوط به حفاری صحن مسجد جامع همدان در سال 1385 )خشت ها در كف مشخص است( )رنجبران، گزارش های منتشرنشده(

تاریخچة تحلیلي 291 سال باستان شناسي در تپه هگمتانة همدان

منابع

آذرنوش، مسعود
گزارش هاي  در  شير«،  سنگ  محوطة  گورستان  »كاوش هاي   1354
سومين مجمع ساالنه كاوش ها و پژوهش هاي باستان شناسي در 

ايران، تهران:51-72.
در  همدان«،  در  شير  سنگ  محوطة  كاوش هاي  دوم  »فصل   1355
پژوهش هاي  و  كاوش ها  ساالنة  مجمع  چهارمين  گزارش هاي 

باستان شناسي در ايران، تهران: 40-59.
همايش  هگمتانه«،  تپة  اليه نگاری  كاوش  مقدماتی  »گزارش   1385
ميراث  فرهنگي  سازمان   ،17-18 ايران:  غرب  باستان شناسي 

صنايع دستي و گردشگري )منتشر نشده(. 
ابن حوقل، ابوالقاسم محمد

صوره االرض، ترجمة جعفر  شعار، تهران، بنياد  فرهنگ  ايران.  1345
ابن فقيه )ابوبکر احمد اسحاق همدانی(

ترجمة مختصرالبلدان، بخش مربوط به ايران، ح. مسعود، تهران،   1349
بنياد فرهنگ ايران.

اشميت، اريك ف
شيشه گر،  آرمان   ترجمة  باستاني  ايران،  شهرهاي  فراز  بر  پرواز   1376

تهران،سازمان  ميراث  فرهنگي كشور.
اذكايي، پرويز

مجلة  باستان شناسي  همدان«،  تاريخچة  به  »درآمدي   1367
باستان شناسي و تاريخ، سال  دوم، شمارة دوم، تهران،  مركز  نشر 

دانشگاهي: 56-67.
اصطخري، ابواسحق ابراهيم

ممالك و المسالك، به  كوشش ايرج  افشار، دكتر محمود افشار   1373
 يزدي، تهران، انتشارات ادبي و تاريخي  موقوفات.

بلمکي، بهزاد
سال  هشتم ،  فرهنگ  همدان،  مجلة  همدان«،  تاريخي  »بافت   1381
اسالمي  استان  ارشاد  و  فرهنگ  كل  ادارة  همدان،   ،28 شمارة 

 همدان: 80-88.
تفضلی، احمد

»شهرستان های ايران«، شهرهای ايران، به كوشش محمديوسف   1368
كيانی، ج3، تهران، جهاد دانشگاهی: 332-349.

جکسن، ابراهم. و. ويليامز
سفرنامة جکسن، ترجمة منوچهر اميري، فريدون  بدره اي، تهران،   1369



هشتاد سال باستان شناسی ایران

418

انتشارات  خوارزمي.
خاراكسي، ايزيدور

كاروانسراهاي اشکاني، ترجمة همايون صنعتي زاده،كرمان  1381
دياكونوف، ميخائيل، ميخائيلوويچ

تاريخ ماد، ترجمة كريم كشاورز، تهران، علمی و فرهنگی )چاپ   1380
اول 1345(.

الراوندی، محمدبن علی بن سليمان
ترجمة محمد  تاريخ آل سلجوق،  در  آيه السرور  و  الصدور  راحه   1373

 اقبال، تهران، شركت سهامي چاپ و انتشارات كتب ايران.
رنجبران، محمدرحيم

»كاوش های مسجد جامع همدان«، همايش باستان شناسی غرب   1385
ايران، كرمانشاه، ص 77-81.

شاردن، سر جان
محمد   ترجمة  ايران(،  تمدن  شاردن)دايره المعارف  سياحتنامة   1349

عباسي، جلد  دوم، تهران، انتشارات اميركبير.
صراف، محمدرحيم

»هگمتانه«، شهرهای ايران، به كوشش محمديوسف كيانی، ج3،   1368
تهران، جهاد دانشگاهی، ص 290-311.

»نويافته هاي معماري و شهرسازي در تپه هگمتانه )همدان(«، در   1374
مجموعه مقاالت كنگرة تاريخ معماري و شهر سازي ايران، ارگ 

بم،كرمان، 5 ج، تهران، ص812-840 .
»روند معماري و شهرسازي شهر باستاني هگمتانه )همدان( در   1378
تاريخ معماري و  پاييز 1377«،  در  نهمين فصل كاوش  پايان 
شهرسازي ايران، 29-25 فروردين ماه 1378، ارگ بم،كرمان، 5 
جلد، تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، ج 1، ص87-120. 

دستاوردهاي  نتايج  همدان:  هگمتانه،  خشتي  باستاني  »شهر   1379
دهمين و يازدهمين فصل كاوش در تابستان و پاييز 1378-79«، 
نهمين كنفرانس بين المللي مطالعه و حفاظت معماري خشتي، 

ص149-170.
»شهر باستانی مکشوفه در تپة هگمتانه«، همايش باستان شناسي   1385
غرب ايران، سازمان ميراث  فرهنگي صنايع دستي و گردشگري: 

.114-117
طبيبيان، منوچهر

»بررسي سير تکامل شهرهاي ايران«، تهران، دانشکدة هنرهاي   1353
زيباي دانشگاه تهران.

عبدي ،كاميار
»پايتخت هاي هخامنشي«، مجموعة پايتخت هاي  ايران به كوشش   1374
محمديوسف كياني، تهران، سازمان  ميراث  فرهنگي: 147-234.

قراگوزلو، غالمحسين
هگمتانه تا همدان )قديمی ترين شهر ما(، تهران، اقبال.  1380

لوشه، هانس
مجموعة  از  اذكايي،  پرويز  ترجمة  اكباتان«،  »شيرسنگي   1380

همدان نامه، همدان، نشرمادستان. 
ماري كخ، هايد

1377  از زبان داريوش، ترجمة پرويز رجبي، تهران، كارنگ.
مترجم، عباس و بهزاد بلمکی

الوند  دامنه های شمالی  اشکانی  استقرارهای  تحليل  و  »بررسی   1388
دانشگاه  شمارة1،  باستان شناسی،  مطالعات  مجلة  )همدان(«، 

تهران: 135-155.
محمدي فر، يعقوب

پنجم ،  فرهنگ  همدان، سال   مجلة  پايتخت  مادها«،  »هگمتانه    1378
شمارة 17و18، همدان، ادارة كل  فرهنگ و ارشاد اسالمي  استان 

 همدان، ص16-24.
 مستوفی، حمداهلل

نزهه القلوب، تصحيح گای لسترنج، تهران، دنيای كتاب.  1362
مصطفوي، محمدتقي

هگمتانه، آثار تاريخي همدان و فصلي دربارة ابوعلي سينا، تهران،   1332
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

مقدسي، محمدبن احمد 
علي نقي  منزوي،  ترجمة  في معرفه االقاليم«،  احسن التقاسيم   «  1368

تهران، شركت  مؤلفان و مترجمان  ايران.
ملکزاده، مهرداد

كوشش  به  پايتخت هاي  ايران  مجموعة  ماد«،  »پايتخت های   1374
محمديوسف كياني، تهران، سازمان  ميراث  فرهنگی: 83-146.

مهريار، محمد
»پيش درآمد يك برنامة عظيم باستان شناسي در تپة هگمتانه«،   1354
پژوهش هاي  و  كاوش ها  ساالنة  مجمع  سومين  گزارش هاي 

باستان شناسي در ايران، تهران، ص41-50.
نپتون، پيتر، محمدرحيم صراف، و جان كرتيس

»پايه ستون های كتيبه دار همدان«، ترجمة منيژه اذكايی، مجلة   1385
باستان شناسی و تاريخ، شمارة 39 و 40: 52-66.

واندنبرگ، لويي 
باستان شناسي ايران باستان، ترجمة عيسي بهنام، تهران، دانشگاه   1379

تهران )چاپ اول 1345(.
هرودوت

كتابفروشي  تهران،  مازندراني،  وحيد  ترجمة  هرودوت،  تاريخ   1324
محمدعلي علمي.

ياقوت حموی
معجم البلدان، ج 5، چاپ بيروت.   1972



419

Azarnoush, M.
1975 “ Survey of excavation in Iran, Hamadan”, Iran xiii: 

181-2.
Boucharlat, R.
1998 “A la recherche d’Ecbatane sur tepe Hegmata-

taneh”, Iranica Antiqua, XXXIII:173-186.
Buckhingham, J.S.
1929 Travels in Assgvia, media anpersia etc, London.
Calmeyer, P.
1972 Hamadan, reallexicon der Assyrologie und vordera-

siatischo, «Archaologie IV, Berlin.
Calmeyer, P.
1974 «Zu einigen vernach lassigten aspkten medischer 

kunst», proceedings of the 2nd Annual symposium 
on archaeological Research in Iran, 1973.

Chevalier, Nicole
1989 “Hamadan 1913: une mission oublièe”, Iranica An-

tiqua XXIV: 247-8
De Morgan, J.
1896 Mission scientifique en perse IV», recherche ar-

chéologiques I, paris.
Kinneir, John. Macdonald
1818 voyages dans I Asie Mineure, I Arménie et le 

Kourdistan, Dans les Annees 1813 et 1814, vol 2, 
paris.

Muscarella,O.W.
1980 «Excavated an unexcavated Achaemenian Art». In 

Ancient persia:the Art of a Empire, Malibu: 23-42.
Rawlinson, G.
1873 Sixth great orriental monorchy )Parthia(, NewYork.
Roland, Kent,
1935 Old persian, American oriental society, Nnew 

Heven Conneccicur.

تاریخچة تحلیلي 291 سال باستان شناسي در تپه هگمتانة همدان





چکیده
از آنجايی كه فعاليت های علمی باستان شناختی در استان كردستان در مقايسه با ساير مناطق ايران اندک 
و انگشت شمار است، نتايج تالش ها در معرفي بررسي هاي اين استان، چندان چشم گير به نظر نمي آيد. 
صعب العبور بودن منطقه، رخ دادهاي سياسي تاريخ معاصر كردستان و گاه سليقه هاي مديريتي و پاره اي 
كوتاهي هاي باستان شناسان در ناشناخته ماندن سير و تاريخچة استقرار انسان در اين استان تأثيرگذار بوده 
است. در اين مقاله تالش كرده ايم وضعيت باستان شناختي اين منطقه را معرفي كنيم تا زمينه اي براي 

شناخت بيشتر بررسي هاي باستان شناختي در اين استان و توجه بيشتر به آن فراهم شود.
كلید واژگان: كردستان، تاريخچة بررسی های باستان شناختی.

محمدمعصومیان ، مرضيه  رحیمي گلوگاهي

باستان شناسي  استان کردستان
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مقدمه
استان كردستان به دليل قرار گرفتن در موقعيتي مهم و راهبردي 
از ديرباز محل اسکان گروه هاي انساني بوده است. اين منطقه 
بي شماري  تمدن هاي  كه خاستگاه  بين النهرين،  با  يك سو  از 
در  قرارگرفتن  دليل  به  سو  ديگر  از  و  است  ارتباط  در  بوده، 
محدودة ارتفاعات زاگرس در حکم يکي از مهم ترين كانون هاي 

استقراري انسان دوران پارينه سنگي مطرح است.
آن  برفگير  ارتفاعات  و  كردستان  كوهستاني  منطقة 
سيمينه رود،  قزل اوزن،  چون  مهمي  رودهاي  سرچشمة 
زرينه رود و رودخانة زاب و حاشية اين رودها از ديرباز مأمن و 
استقرارگاه جوامع انساني بوده است. به دليل مساعد بودن براي 
فعاليت هاي دامداري، اين منطقه توجه پژوهشگران دوران آغاز 

دامداري و اهلي كردن حيوانات را جلب كرده است.
از  طبيعي  محيط  شرايط  دليل  به  كردستان  استان 
مناسب ترين مکان ها براي احداث قلعه و تأسيسات نظامي بوده 
است. در اين راستا بررسي هاي باستان شناختي غناي منطقه را 
از حيث بناها و تأسيسات نظامي به ويژه قلعه ها نشان مي دهد.

با ايـن وصـف اسـتان كردستـان از نظـر پژوهش های 
باستان شناختي بسيار فقير و دچار كمبودهاي اساسي است، 
كه داليل متفاوتي دارد، از جمله هدفمند نبودن پژوهش هاي 
باستان شناختي اين استان كه به طور عمده بدون طرح سؤال 
و فرضيه و صرفاً در قالب مأموريت هاي اداري يا پژوهش هاي 
بودن  كوهستاني  است.  پذيرفته  صورت  كوتاه مدت  موردي 
نبودن  مناسب  بر  مبني  پيش فرض هايي  داشتن  و  منطقه 
منطقة كردستان براي شکل گيري استقرارهاي مهم و گسترده 
وجود  با  است.  بوده  پژوهشگران  بي توجهي  داليل  جمله  از 
باستان شناختي  اهميت  پژوهش هاي صورت گرفته  اندک  اين 

كردستان را بيش از پيش روشن مي سازد.
اين مقاله با در نظرگرفتن مشکالت و كمبودهاي پيش گفته 
و به قصد نشان دادن نقص ها و نارسايي ها در حوزة پژوهش های 
باستان شناختي استان كردستان از يك سو و معرفي قابليت ها 
و توانمندي هاي منطقه از منظر باستان شناختي از سوي ديگر 
به نگارش درآمده است. اميدواريم در دست يافتن به اين مهم 

گامي هرچند كوچك برداشته باشيم.

استان كردستان
استان كردستان با وسعتی حدود 28235 كيلومتر مربع و با 
حدود يك ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت در غرب كشور و 
در همسايگی استان های كرمانشاه، همدان، زنجان و آذربايجان 
غربی قرار دارد و از طرف غرب با كشور عراق همسايه است و 
9 شهرستان با مركزيت سنندج دارد. زبان مردم كردی است و 
به دليل موقعيت و ويژگی های جغرافيايی استان، می توان آن 
را از پرجاذبه ترين و ممتازترين كانون های فرهنگ و تاريخ و 
به طور كلی ميراث فرهنگی كهن ايران معرفی كرد )ايرانی و 

همکاران 1388: 2(.
منطقة كردستان غنای بااليی از نظر آثار باستانی و تنوع 
منطقة  در  تاكنون  كه  طوری  به  دارد،  استقراری  دوره های 
كردستان 700 اثر تاريخی به ثبت رسيده است، از آثار باستانی 
و بناهای تاريخی شناسايی شده از دورة پارينه سنگي )محوطة 
جداقاية قروه(، دورة مس وسنگ )تپة چهل اميران بيجار و تپة 
بيجار(،  تی تاج  )تپة  قروه(، مفرغ  تپة ميهم  و  تل وار دهگالن 
آهن )گورستان زاگرس و تپه صاحب سنندج و تپه كلين كبود 
مريوان(، دورة ماد )دژ زيويه و تپه قپالنتو در سقز( تا اسالمي 
)قلعة حسن آباد ياسوكند مشهور به امام زاده عقيل در بيجار، 

تپة بابا فيصل قروه(.
به اين استان، برخالف استان های هم جوار مانند آذربايجان 
غربی، همدان و كرمانشاه، از نظر بررسي هاي باستان شناختی 
و مردم شناختی كمتر توجه شده و چه در دورة قبل از انقالب 
اسالمی چه بعد از آن پژوهش های باستان  شناختی منسجم و 

هدفمندی در اين استان صورت نگرفته است.
استان  باستان شناختی  فعاليت های  نوشتار،  اين  در 
اسالمی  و  تاريخی  پيش ازتاريخ،  دورة  سه  به  كردستان 
و  فعاليت ها  وضعيت  بررسی  به  ادامه  در  و  شده  دسته بندی 

نتايج آن پرداخته ايم.
استان  در  را  باستان شناختي  فعاليت هاي  نخستين 
و پس  داد  انجام  استين  اورل  در سال 1940 سر  كردستان 
از آن در سال 1970 گرک گروپ به بررسی باستان شناختي 
در اين استان پرداخت )نگهبان 1376: 66(. پس از آن هيئت 
ايران به سرپرستي هول و فالنری  بررسی پيش ازتاريخ غرب 
)هول 1386: 45( و نيز هيئت بريدوود و نيز سوينی در استان 
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 Swiny( كردستان به پژوهش های باستان شناختی پرداختند
1971( كه شرح آنها در زير آمده است.

پیش از تاریخ
قبل از پيروزي انقالب اسالمي در استان كردستان پژوهش هاي 
باستان شناختي چنداني در راستاي شناسايي، بررسي و كاوش 
استقرارهاي پيش ازتاريخي صورت نپذيرفت. از معدود فعاليت ها 
در اين زمينه بررسي هاي كهن اقليم شناختی درياچة زريبار در 
هول  فرانك  شد.  انجام  رايت  سرپرستي  به  كه  است  مريوان 
از دورة  اقليمي  نيز برای به دست آوردن اطالعات  و فالنری 
هولوسن به نمونه برداری از كف درياچة زريبار پرداختند )هول 

.)45 :1386

غار كاني میکائیل
حفاری  اسالمی،  انقالب  از  پس  معدود  حفاري هاي  از  يکي 
غار كانی مکائيل به دست حسن رضوانی و كوروش روستايی 
در سال1380 است. غار كانی ميکائيل در نزديکی غار كرفتو 
در منطقه اي متشکل از تپه ماهورهای پيوسته واقع است كه 

زمين های مسطح اندكی بين آنها ديده می شود.
غار كانی ميکائيل در ديواره ای صخره ای از جنس سنگ 
آهك ماسه ای واقع است، كه در آن چندين غار كوچك وجود 
سنگ  انحالل  نيز  و  تخريبی  فرايندهای  براثر  غار  اين  دارد. 
آهك ناشي از اثر آب های فرورونده ايجاد شده است. منطقه 
به دليل ارتفاع زياد از سطح دريا زمستان های بسيار پربارش و 

تابستان های معتدل دارد.
غار  مربع،  متر   712 حدود  مساحتی  با  كانی ميکائيل، 
بسيار وسيعی است. حداكثر عمق غار حدود 29/4 متر و پهنای 
آن در حدود 36/7 متر است. دهانه ای به عرض 7 متر و ارتفاع 
8 متر و دهانه ای فرعی به عرض 5 متر و ارتفاع حدود 2/3 
متر دارد. دهانة فرعی در حدود 5 متری سطح زمين در ديوارة 
بيرونی غار واقع شده و حالت پنجره دارد و هر دو دهانه رو به 

شمال است )روستايی و رضوانی 1381: 59(.
كانی ميکائيل  غار  در  گمانه زنی  از  اوليه  و  اصلی  هدف 
آزمودن اين فرضيه بود كه آيا غارها و پناهگاه های صخره ای 
مناطق مرتفع غرب ايران ــ به ويژه در عرض های جغرافيايی 

بوده  پارينه سنگی مسکون  ادوار  در  ــ  كردستان  نظير  باالتر 
از گمانه زنی، آزمودن احتمال وجود  نه؟ هدف ديگر  يا  است 

استقرارهای پس از پارينه سنگی در اين غار بود.
درک  به  می توانست  گمانه زنی ها  اين  از  حاصل  نتايج 
بهتر توالی فرهنگی منطقه كمك كند. از آنجايی كه كاوش 
غار كانی ميکائيل نخستين كاوش محوطه اي غاری در دو دهة 
اخير در ايران، با هدف يافتن استقرارهای پارينه سنگی بود از 
همان ابتدا پژوهش های رسوب شناختی، ديرين اقليم شناختی و 
ديرين جانورشناختی، به منزلة پژوهش های ميان رشته ای نيز 

جزو اهداف جانبی اين گمانه زنی قرار گرفت.
از گمانه های 2 و 3 درمجموع 400 تکه سفال به دست 
آمد، قدمت اين سفال ها از دورة پيش ازتاريخ تا سده های ميانی 
اسالمی و احتماالً دوره های متأخر است. به  طور كلی در اين 
مجموعه، سفال های شاخص دوره های گوناگون بسيار كمياب 
اساس سفال های  بر  رضوانی 1381: 62(.  و  )روستايی  است 
از  دست كم  كانی ميکائيل  غار  كه  است  روشن  به دست آمده، 
دورة فرهنگی دالما )هزارة 6 تا اواسط هزارة 5پ م( تا به امروز 
گاه به گاه مورد استفاده بوده است )روستايی و رضوانی 1381: 

.)68
هرچند طی اين كاوش هيچ شاهدی از استقرار جوامع 
دست  به  كانی ميکائيل  غار  در  پارينه سنگی  دوران  انسانی 
كردستان،  استان  در  كاوش شده  استقرار  كهن ترين  نيامد، 
پيدا  همچنين  شد.  شناسايی  منتشرشده،  اطالعات  براساس 
نشدن نشانه ای مبنی بر استفاده از غار كانی ميکائيل در دوران 
ديرينة  اقليم  دربارة  موجود  فرضيه های  از  پارينه سنگی خود 
اين  در  گمانه زنی  ديگر،  از سوی  می كند،  پشتيبانی  زاگرس 
نخستين  برای  تا  داد  دست  به  خوبی  بسيار  فرصت  محوطه 
غاری  نهشته های  ماهيت  با  نزديك  از  ايرانی  پژوهشگران  بار 
استنباط های  نتيجه  در  و  آن،  رسوب شناختی  تحليل  و 
رضوانی 1381:  و  )روستايی  آشنا شوند  ديرين اقليم شناختی 

.)67
اهميت كانی ميکائيل به منزلة يکی از معدود محوطه های 
غاری در زاگرس شمالی در اين است كه شواهدی از نخستين 
استقرارهای موقت چوپانی در هزارة 5 و 6 پ م را در خود دارد. 
اين شواهد را می توان بالقوه به منزلة آغاز كوچروی تخصصی 
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در اين منطقه به شمار آورد. برای آزمايش اين نظريه الزم است 
بررسی های روشمند و فشرده برای شناسايی محوطه های غاری 
هم افق با استقرار اوليه در غار كانی ميکائيل در منطقه انجام 

شود )روستايی و رضوانی 1381: 68(.

در  میهم  محوطة  در  گمانه زنی  و  الیه نگاری 
شهرستان قروه

اين محوطه در روستای ميهم از توابع شهرستان قروه قرار دارد 
كه در سال 1385 زاهد كريمی آن را گمانه زنی و اليه نگاری 
استقراری  مرحلة  دو  و  بود  باال  به  پايين  از  اليه نگاری  كرد. 
تشخيص داده شد كه در كل شامل نه اليه بود و مرحلة يك 
است  اين  بر  اعتقاد  را شامل می شد،  تا ششم  يکم  اليه های 
كه مرحلة يکم با وقفة زمانی كوتاهي وارد مرحلة استقراری 
اين  در  است.  نهم  تا  هفتم  اليه های  شامل  كه  می شود  دوم 
مرحله تراكم نسبتاً زيادی از داده های سفالی در اليه های هفتم 
از سنگ های  انباشتی  نيز  و هشتم ديده می شود و الية نهم 
زاويه دار همراه با مخلوطی از قطعات شکستة استخوان است. 
در اين دو مرحلة استقراری آثاری از معماری ديده شده كه 
احتماالً از نوع چينه ای بوده است. يافته ها، از جمله ابزار سنگي 
و سفال، نشان دهندة تاريخ دورة مس سنگي براي اين محوطه 

است )زاهد كريمی، مکالمه شخصي(.

محوطة دلبران
با  تاريخ  اين  دارد.  تعلق  پيش ازتاريخ  دورة  به  محوطه  اين 
گمانه زنی محدودی كه صورت گرفت مشخص شد، اما به دليل 
مغشوش بودن اليه ها فقط با پژوهش هاي متمركز و دارای طرح 
و برنامة كامل برای حفاری می توان دوره های آن را مشخص 

كرد )عزيزی، مکالمه شخصی(.

پژوهش هاي نقوش صخره ای در كردستان
اول بار  را  اورامان  منطقة  و  كردستان  استان  نقوش صخره اي 
جمال لحافيان بررسی و نتايج آن را در قالب سه مقاله منتشر 
كرد )لحافيان Lahafian 2004 ،1380 ،1379(، مارسل اُت، 
فريدون بيگلري و اقبال عزيزی از نقوش »برد مير و مرتاش« 
در نزديکی روستای »دركی« ناحية اورامانات ديدن كردند و در 

سال 1384 طاهر قسيمی اين منطقه را بررسی كرد )قسيمی 
.)73 :1385

نقوش صخره ای اورامان از نوع نقش كنده يا پيتروگليف 
اين  بررسی شدة  نقوش  است.  كوبشی  آنها  ايجاد  تکنيك  و 
منطقه در چهار دستة انسانی )چهار مورد(، حيوانی )سی ويك 
مورد(، هندسی يا نمادين )هشت مورد( و تركيبی )چهار مورد( 
عمودی حك  روی سطح  نقوش  بيشتر  می شود.  طبقه بندی 
است.  كلسيت(  و  )آهکی  رسوبی  نوع سنگ های  از  كه  شده 
رنگ كلية نقوش منطقة اورامان )قهوه ای مايل به قرمز( بر اثر 
عوامل طبيعی )واكنش شيميايی( تشکيل شده است )قسيمی 

.)79 :1386

دورة تاریخی
به  كردستان  استان  تاريخي  دوران  باستان شناختي  سيماي 
شده  روشن  تاحدودي  صورت گرفته  فعاليت هاي  اندک  لطف 
بررسي شده  باستان شناختي  محوطه هاي  مهم ترين  از  است. 

مي توان به غار باستاني كرفتو و تپة زيويه اشاره كرد.

غار كرفتو
غار كرفتو در 72 كيلومتری شمال شرقی شهرستان ديواندره 
و با همين فاصله از جنوب شرقی شهرستان سقز قرار دارد. 
نزديك ترين روستا در شمال غربی غار به فاصلة 3 كيلومتری 
به نام ميرسيد يا ميرسعيد واقع است. اصلی ترين راه دسترسی 
به غار كرفتو جادة تکاب است. موقعيت غار به گونه ای ست كه 
به طور كلی بادگير نيست و در زمستان ها برف دامنة جنوبی 
آن را نمی پوشاند در حالی كه 500 متر آن طرف تر، قسمت 
بادگير است و در فصل سرما كاماًل  جنوب شرقی غار كاماًل 
كرفتو  غار  روبه روي  كوه  باالي  در  مي شود.  پوشيده  برف  از 
دليل  به  محلي  مردم  كه  دارد  وجود  برجستگي هاي طبيعي 
تشابهات شان به اشکال انساني بدان ها سه دختران مي گويند، 
است.  غار  ارتفاعات  با  هم سطح  تقريباً  برجستگي ها  اين 
)در  از سمت غرب گرم  غار  درون  و هنگام سرما  زمستان ها 
هنگام  و  تابستان  در  و  سانتی گراد(  درجه   25 تا   21 حدود 
و  )حمزه لو  است  خنك  غار  درون  باد  كوران  لحاظ  به  گرما 

ميراسکندری 1379: 278(. 
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فن گال آلمانی از جمله كسانی است كه كرفتو را بررسي 
از  يکی  پيش  سال   150 از  بيش  كه  می كند  اشاره  و  كرده 
 .)Gall 1978( كتيبه های يونانی در اين غار كشف شده است
نام ج.  به  انگليسی تبار  را در سال 1819 پزشکی  غار كرفتو 
برای  و  ساروق رود كشف  به  مشرف  درة كوچك  در  كرميك 
نخستين بار در همان سال رابرت كرپورتر از اين غار بازديد كرد 
و متن كتيبه را خواند و در سال 1838 هنری راولينسون از 
غار بازديد كرد و آنچه را كه كرپورتر خوانده بود اصالح كرد 

)حمزه لو و ميراسکندری 1379: 281(.
در سال 1963 سر اورل استين همراه با دستيار هنری 
خود ايوب خان نقشة اتاق های حجاری، راهروها، و دهليزهاي 
طبيعی را تهيه كرد. در سال 1975 ر.نومن از كرفتو ديدن و 
در مورد آن مقاله ای منتشر كرد، در آن مقاله نقشه ای آمده كه 
از نقشة استين دقيق تر است، اما برای تکميل آن به جزئيات 
پرداخته و در ميان مجموعة كامل عکس ها نقوشي تزيينی ديده 
شود كه نسبتاً كامل تر است. امروزه به دليل خاكبرداری های 
به طور كامل نقشة  نامناسب و پاكسازی راهروها و دهليزها 

ميراسکندری  و  )حمزه لو  است  شده  تغيير  دستخوش  اوليه 
.)282 :1379

در سال 1376 محمود ميراسکندری در رأس هيئتی به 
گمانه زنی های محدود در درون و بيرون غار اقدام كرد )آرشيو 
ميراث فرهنگی استان كردستان، 1389(. غار كرفتو متشکل از 
دو بخش است: بخش طبيعی و بخش مصنوعی يا مسکون كه 

انسان ايجاد كرده و به قلعه مشهور است )تصوير 1(.
غاركرفتو. اين غار چهار طبقه دارد، كه طبقة اول آن 
به دليل زلزله و ريزش و تخريب غار مسدود است. هر كدام 
اين  از  هركدام  ديوارة  روی  دارد.  اتاق هايی  طبقه ها  اين  از 
اتاق های طبقات چهارگانه آثاري از نقوش تزيينی هندسی و 
حيوانی تا حجاری ديده مي شود كه در هر كدام از طبقات و 
اتاق ها شباهت ها و تفاوت هايی دارد )حمزه لو و ميراسکندری 

.)292:1379
دارای  كه  است  غار  از  بخش  آن  منظور  كرفتو.  قلعة 
فضای معماری و نشان دهندة دخالت انسان در فضای غار برای 
فرم های  كه  غار  از  قسمت  اين  است.  نياز  مورد  كاركردهای 

تصویر 1. غار كرفتو
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متنوع معماری دارد، در هر دوره كاركردی خاص داشته، زمانی 
به عنوان پناهگاه و براي حفاظت انسان از حوادث طبيعی و 
همچنين محافظت از حملة حيوانات استفاده می شده و گاهی 
همچون دژی در برابر هجوم بيگانگان انجام وظيفه می كرده و 
زمانی به عنوان نيايشگاه و مکانی برای انجام تشريفات مذهبی 
و آئينی كاربرد داشته است. اين غار به دليل تنوع هم از لحاظ 
معماری و هم از لحاظ اعتقادات مردمان ساكن در آن همچون 
مخزنی غنی، اسراری پر بها را از دوران نوسنگی تا اوايل دورة 
ميراسکندری  و  )حمزه لو  است  داشته  نگه  محفوظ  قاجار 

 .)295:1379

تپه یا دژ زیویه
تپة زيويه از شاهکارهای معماری مانايیـ  مادی در سدة نهم تا 
ششم پ م در 55 كيلومتری شهرستان سقز در شمال روستايی 
با همين نام با 40 هکتار وسعت و ارتفاع 10 تا 140 متری از 
سطح زمين های اطراف واقع است. موقعيت خاص طبيعی تپه 
در چشم انداز علت اصلی و اساسی برای بنای چنين دژی بوده 

است )تصوير 2(.
برای نخستين بار از اين بنای تاريخی در سالنامة آشوری 
ذكری به ميان آمده و بيان شده كه به دنبال شورش و طغيان 
اقوام مانايی )سدة 9تا 6 پ م( از باالي اين تپه عمليات جنگی 

.)Bohmer 1964: 13( هدايت شده است
اعتبار و شهرت جهانی زيويه به سال 1325خ باز می گردد 
كه بر اثر عوامل جوی و ريزش برف و باران قسمتی از رأس 
در  شد.  كشف  اتفاقی  صورت  به  اشياء  و  آثار  و  تخريب  تپه 
سال 1967 ساكنان روستای مجاور و همساية تپه، گنجينه ای 
افسانه ای و يك تابوت بزرگ وانی شکل انباشته از تزئينات طال 
به  روستاييان  پيدا كردند.  را  و كنده كاری های عاجی  نقره  و 
ارزش يافته هايشان پي نبردند و برای آسان تر كردن تقسيمات، 
فرهنگی  آثار  اين  اكنون  كردند.  تکه تکه  را  و طالها  تزئينات 
در بهترين و بزرگ ترين  موزه های  جهان  نگهداري مي شود 

.)kantor 1960: 1(

اولين عمليات باستان شناسی اين منطقه را رابرت دايسون 
امريکايی در سال 1945 انجام داد. در تاريخ 1325/8/21 برای 

تصویر 2. دژ زيويه
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ايوب ربنو به مدت 12 سال حفاری  اين منطقه  اولين بار در 
تجارتی و سپس محمود راد كمتر از يك فصل آنجا را حفاری 
كرد. ربنو مقدار بسيار زيادی از آثار به دست آمده را از كشور 

خارج كرد )نگهبان 1376: 167(.
سال  در  سامی  علی  و  حاكمی  علی  ربنو  از  پس 
آندره گدار در سال  1326، صادق صميمی در سال 1327، 
در  پيرامون  محسن   ،1329 سال  در  توللی  فريدون   ،1328
در سال  ملکی  عباس  همراه  به  گنجوي  سال 1329، سعيد 
1332، جواد كامبيز به همراه جرج كامرون در سال 1334، 
هيئت مشترک ايران و امريکا به سرپرستی دايسون در سال 
علي اكبر   ،)30  :1385 1344-1958/1343-1956)كاليکان 
سرفراز و عباس دانشور به همراه هيئت ژاپنی در سال 1347 
و از سال 1354 تا سال 1357 هيئتی به سرپرستی نصرت اهلل 
معتمدی در قبل از انقالب به حفاری و بررسي باستان شناختی 

در اين محوطه پرداختند )نگهبان 1376: 167(.
بيشتر اين حفريات به خصوص حفريات ايوب ربنو تجاری 
بوده و حفاران با حفاری ها و خاكبرداری های غير اصولی خود 
علمی  كارهای  و  محوطه شدند  به  بسيار  زيان  و  باعث ضرر 

بعدی را نيز با مشکل مواجه كردند.
مدارک حاصل از كاوش های زيويه شامل آثار معماری، 
فلزی )مفرغ و آهن( و قطعات عاجی منقوش  اشياء  قطعات 
باستان شناختی حاصل  و شواهد  مدارک  كلی  به طور  است. 
اقوام  معماری  مجموعة  نشان دهندة  زيويه  كاوش های  از 
مانايی است. اقوام مانايی در نيمة اول هزارة اول پيش ازميالد، 
امروزی  كردستان  و  آذربايجان  شامل  وسيع  منطقه ای  در 

می زيسته اند )معتمدی 1375: 35(.
افق  معرفی  قصد  به  يانگ  كايلر  را  زيويه  سفال های 
منتشر  و  بررسي  ايران  شمال غرب  متأخر  آهن  عصر  سفال 
را  مانايي آن  بويمر در معرفي سفال  و   )Young 1965( كرد 

.)Boehmer 1968( با سفال هاي زندان سليمان شبيه دانست
بعد از انقالب اسالمي نصرت اهلل معتمدی مجدداً در سال 
1373 حفاری ها را از سر گرفت و تا سال 1377 ادامه داد و 
بعد از توقفي يك ساله، كاوش ها از سال 1379 به سرپرستي 
سيمين لك پور از سرگرفته شد و تا سال 1382 ادامه يافت 
به  عبدی  كاميار   1387 سال  در  اينکه  تا   .)1382 )لك پور 

حفاری در زيويه با هدف بازبينی بررسي هاي انجام شده اقدام 
كرد )اقبال عزيزي، مکالمات شخصي(.

منطقة بیجار
در سال 1971 سوينی طی بررسی باستان شناختی شمال غرب 
ايران در منطقة بيجار قبرهايی پيدا كرد كه در ساخت آنها 
اين قبرها 1/50 در 2  بود.  استفاده شده  از سنگ های الشه 
به  كه  پيدا شد  اشياء سفالی  قبرها  اين  داخل  از  بودند.  متر 

.)Swiny 1971( شبيه است I سفال های مشخص عصر آهن

گورستان كول تاریکه
روستای  غربی  جنوب  كيلومتری  يك  در  گورستان  اين 
كيلومتری   50 و  كرفتو  غار  كيلومتری   5 يوزباش كندی، 
شمال شهرستان ديواندره قرار دارد. گورستان كول تاريکه طی 
بررسی های ميدانی حسن رضواني در اطراف غار كرفتو در پاييز 

1379 كشف شد.
چشم انداز منطقة كول تاريکه عبارت است از تپه ماهورهای 
به هم پيوسته ای كه ناهمواري هاي اندكی در آن ديده می شود. 
پس از نقشه برداری محدودة احتمالی گورستان و بخش مسطح 
پيوستة آن مساحتی حدود 150 متر مربع، پس از شبکه بندی 

5 در 5 برای كاوش انتخاب شد )رضوانی 1383: 81(.
ساختار گورها. در بيشتر موارد نشانه های ظاهری مبنی 
بر وجود گورها عبارت بود از چند تخته سنگ كه به صورت 
افقی روی چالة گور نهاده شده بود. فقط در يك مورد )گور 
قلوه سنگ  از  تخته سنگ  به جای  گور  روی  پوشش  برای   )9
استفاده شده بود. در بين گورهای كول تاريکه ساختار گورهای 
بقيه متفاوت است، بدين ترتيب كه چالة گور 9  با  9 و 10 
برخالف بيشتر گورها، در الية خاک باالی بستر سنگی كنده 
و ديواره های آن با قلوه سنگ و تخته سنگ های كوچك چيده 
شده است، گور شمارة 10 در خاک سطحی كنده شده كه 
از اين نظر مشابه گور 9 است، ولی برای ديواره چينی آن از 
تخته سنگ های بزرگی استفاده كرده بودند كه به صورت عمود 

در زمين كار گذاشته شده بود.
تدفین. اسکلت بيشتر گورها آنچنان در هم ريخته است 
كه بازسازی شکل تدفين آنها بسيار دشوار بود. گور شمارة 7 
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شکل اولية تدفين را نشان می دهد، به نظر می رسد كه تدفين 
چمباتمه ای در اين گورستان عموميت داشته است، در هر گور 
تدفين هم ديده  با دو  ولی گورهايی  دارد  تدفين وجود  يك 

می شد )رضوانی 1383: 82(.
تاريکه  كول  گورستان  در  گور  هدايای  جنس  و  شمار 
تفاوت های چشمگيری دارد كه مرتبة اقتصادی افراد را نشان 
می دهد، متداول ترين اين اشياء ظروف سفالی هستند. از ديگر 
اقالم هدايای گور كه لزوماً در همة گورها ديده نشده اشياء 
مفرغی است شامل پالک، سنجاق قفلی، سوزن های تزيينی، 
پرچ و يك مهرة كوچك.  انگشتر، گوشواره، كاسه، يك ميخ 
مجموع  در  آنهاست.  در  جنگ افزار  نبود  توجه  شايان  نکتة 
تنوع اشياء آهنی از مفرغی كمتر است )رضوانی 1383: 84(. 
براساس مقايسة سفالی، تاريخ نيمة اول هزارة اول پيش ازميالد 
برای گورستان كول تاريکه پيشنهاد شد )رضوانی 1383: 84(.

گورستان زاگرس
طور  به  كه  است،  واقع  سنندج  شهر  داخل  در  محوطه  اين 
ناگهانی در سال 1387 هنگام خاكبرداری برای تعريض جاده 
كه  محوطه  اين  كاوش  شد.  كشف  آن  حسن آباد  محلة  در 
و  اضطراری  به صورت  است  آهن  به عصر  مربوط  گورستاني 
نجات بخشی بوده و سيستماتيك و دارای برنامه ريزی از قبل 

نبوده است.
در اين كاوش 10 تا 12 گور عصر آهن I و II بررسی شد. 
اين تدفين ها، قبل از حملة آشوری ها به منطقه صورت گرفته 
و نوع آن ها به صورت درازكش و چمباتمه ای بود. دور بعضی از 
گورها را سنگچين كرده بودند، بعضی ها هم به صورت ساده و 

بعضی ديگر با تخته سنگ های بزرگ پوشيده شده بود.
سفالی،  و  فلزی  آثار  شامل  گورها  از  به دست آمده  آثار 
گردنبند و گوشواره و مهم تر از همه پنج مهر استوانه ای بود 
بودند  شبيه  از حسنلو  به دست آمده  هم زمان  مهرهای  به  كه 

)توحيدی، مکالمه شخصي(.

حفاری گورخمره های دورة اشکانی در مریوان
اين حفاری را، به صورت فعاليت نجات بخشي، عباس مترجم 
انجام دادند و 19 گور شناسايی كردند  و يعقوب محمدی فر 

كه هيچ كدام سالم نبود، اما نتايج كار نشان داد كه در مريوان 
اين  است  ممکن  و  دارد  وجود  اشکانی  دورة  گورخمره های 
باشد  اشکانی در كردستان  استقراری دوران  از مراكز  منطقه 

)عباس مترجم، مکالمات شخصي(.
در مريوان محوطه های لوشته و حاجي آباد در حوزة آبگير 
سد آزاد را ليال خسروی در سال 1387 كاوش كرد. گزارش 
اين كاوش در مركز اسناد پژوهشکدة باستان شناسي نگهداري 

مي شود )خسروي 1387(.

دورة اسالمی
در دوران پيش از انقالب اسالمي بررسي باستان شناختی مهمي 
در زمينة دورة اسالمي صورت نگرفته بود و اندک گزارش هاي 
در دسترس نيز فقط اشاراتي به آثار دورة قاجار شهر سنندج 
برخي محوطه هاي دورة اسالمي  اجمالي  به معرفي  و  داشت 

محدود مي شد.
فعاليت های پس از انقالب اسالمي بيشتر شامل بررسی 
وگمانه زنی است و فقط يکي دو مکان حفاری شده كه نتايج 
و  بررسی ها  كامل  فهرست  است.  نشده  منتشر  هنوز  هم  آن 
گمانه زنی ها در جدولی در پايان مقاله آمده است و ما در اينجا 

به تعدادی از آنها اشاره می كنيم.
قلعة سنه دژ و برقلعة مریوان

بررسی و گمانه زنی قلعة سنه دژ را در سال 1382 اقبال عزيزی 
و عبداهلل قسيمی انجام دادند و برقلعة مريوان را صابر وفايی در 

سال 1380 به  مدت يك فصل بررسی و گمانه زنی كرد. 
قلعه مریوان )امام(

از بناهايي كه اخيراً بررسي شده قلعه مريوان )قلعه امام( است 
كه نگارنده آن را شناسايي و بررسي كرده است. قلعه مريوان 
از  و  است  واقع  مريوان  شهرستان  جنوب  كيلومتری   3 در 
سطح دريا 1600 متر ارتفاع دارد. اين قلعه روی كوهی بلند 
با 3 قله واقع شده كه سه قرن از مکان های حکومتی اميران 
بابان و اردالن بوده )تصوير 3( و وجه تسمية آن حضور شيخ 
احمد بن انبار نعيمی الحسنی در مسجد اين قلعه در مقام امام 
و پيش نماز بوده است. وي در سدة هشتم هجری به دستور 
اميرحمزة بابان به آنجا آورده شده بود )مدرس 1389: 495(.

كه  ـ  اول  قلة  در  گورستاني  سطحی  بررسی  در 
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و  شيخ احمد  قبر  و  شد  شناسايی  ـ  است  قله  كم ارتفاع ترين 
هه لوخان نيز مشخص شد. در قلة دوم قلعه امير و مسجد سرخ 
قرار دارد و به دليل وجود قلعه امير به اميرنشين نيز مشهور 
است، در اين قسمت ايوان يا تراس قلعه، كه منظره ای چشم نواز 
بقايای ديوار مسجد سرخ  نمايان است، و آب انبار و  از آن جا 

شناسايی شد.
داشت  قرار  قله  دل  در  كه  سنگی  از  آب انبار  و  ايوان 
تراش خورده و ساروج كاری شده است. بقايای به دست آمده از 
آجرهای قرمز مسجد سرخ نشان دهندة معماری مرسوم دورة 
صفوی است، به ويژگی هاي معماری اين بنا در كتاب بنه مالة 
)مدرس  است  اشاراتي شده  مدرس  مالعبدالکريم  از   زانياران 
1389: 495(. اين كتاب شرح زندگی دانشمندان و وضعيت 

تاريخي دورة زندگی آنهاست.

سخن پایاني
پراكندگي  فعاليت،  نوع  به  توجه  با  ديديم  كه  همان گونه 
جغرافيايي و نبود پيوستگي و تداوم در فعاليت هاي صورت گرفته 
در استان كردستان، پيشينة فعاليت باستان شناختي در اين 
استان را مي توان در چند سطر خالصه كرد: فعاليت ها بيشتر 
اداري و فاقد اهداف پژوهشي بوده و مسئوالن نيز چشم انداز 
كالن و درازمدت براي باستان شناسي در اين استان در نظر 

نگرفته بوده اند و بيشتر اين فعاليت ها موردي و بدون برنامه 
به انجام رسيده است و عموماً هم ادامه نيافته، ذكر چند مثال 

گوياي مطلب است:
فعاليت هاي  طوالني مدت ترين  تقريباً  كه  زيويه،  از 
با نگاهي  باستان شناختي استان كردستان را شامل مي شود، 
نتيجة  و درخور،  پژوهشي الزم  فاقد چهارچوب هاي  و  اداري 
جدي و مهمي به دست نيامده است. حفريات كرفتو پس از آن 
آغاز شد كه عبداهلل رمضان زاده استاندار وقت استان كردستان، 
بودجه اي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي گذاشت و رضواني 
براي  آماده سازي محوطه  و  به قصد ساماندهي  و همکارانش 
بازديد اعزام شدند. حضور آنان در محوطه باعث كاوش در دو 
محوطة مجاور آن يعني گورستان كول تاريکه و غار كاني ميکائيل 
نيز شد كه بعد از آن داوم نيافت. بررسي هاي اشکاني مريوان 
با حضور محمدي فر ـ دوست و همکار مدير وقت استان در 
دانشگاه بوعليـ  آغاز و به سرعت جلو آن گرفته شد و متأسفانه 
ادامه نيافت. ليال خسروي بخش كوچکي از كاوش نجات بخشي 
سد آزاد را به مدت يك فصل ادامه داد. گورستان عصر آهني 
زاگرس هنگامي به مدت يك فصل كاوش نجات بخشي شد كه 
تيغة ماشين هاي راه سازي شهرک حسن آباد سنندج بخشي از 
اين گورستان را بيرون كشيد و آوازة شاهزادة موميايي  شدة 
مادي سنندج براساس شايعاتي در تمام محافل پيچيد )نقشه 

تصویر 3. قلعه امام
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يك(. بخش عمدة بررسي هاي انجام شده در استان كردستان 
براي تکميل پرونده هاي ثبتي بوده و جز بررسي هاي محدود 
سويني، بويمر و ...، فعاليت جدي چشمگير ديگري در آن ديده 
نمي شود. از اندک فعاليت هاي صورت گرفته، كه در اين مقاله 
بررسي شد، تعداد محوطه هاي فاقد هيچ گونه اثر منتشر شده 
و يا حتي بدون گزارش اداري زياد است و ما مجبور به دريافت 

اطالعات از طريق مکالمات شخصي شديم.
اين استان نشان  به فعاليت ها در  بنابراين، نگاهي كلي 
مي دهد كه در كل استان كردستان، برنامة جدي، دنباله دار و 

هدفمند براي اين استان در نظر گرفته نشده و حضور بسيار 
زمينة  نبود  دليل  به  نه  استان،  اين  در  پژوهشگران  كم رنگ 
پژوهش، بلکه به دليل نبود سياست  كاري و برنامة مدوني است 

كه الزم است مديران و مسئوالن استان تدوين كنند.
تا  ايران فرصتي است  همايش 80 سال باستان شناسي 
برنامه هاي اجرا شده در طول يك قرن گذشتة باستان شناسي 
كشور در مناطق و دوره هاي گوناگون در كنار هم سنجيده و با 
تدوين چشم اندازي كلي و براي رفع كمبودها در آيندة نزديك 

تالش شود.

شکل 1.  نقشة استان و پراكندگی محوطه های حفاری شده. 

فهرست فعالیت های پژوهشی باستان شناختی در استان كردستان از سال 71 تا 88 
)آرشیو میراث فرهنگی استان كردستان 1389

1371هوشنگ ثبوتیبررسی و شناسايی شهرستان بيجار1

1372رسول اشتودانبررسی و شناسايی شهرستان كامياران2

1356 و 1373نصرت ا... معتمدیحفاری گورستان چنگبار3

1373نصرت ا... معتمدیحفاری تپة زيويه4
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1374نصرت ا... معتمدیحفاری تپة زيويه5

1375نصرت ا... معتمدیحفاری تپة زيويه6

1376نصرت ا... معتمدیحفاری تپة باستاني  زيويه7

1376صابر وفايیبررسی و شناسايی شهرستان سقز8

1376اقبال عزيزیبررسی و شناسايی شهرستان سقز9

1376محمود ميراسکندریگمانه زنی غار باستانی كرفتو10

1377نصرت ا... معتمدیحفاری تپة باستانی زيويه11

1378صابر وفايیبررسی و شناسايی شهرستان سقز12

1378اقبال عزيزیبررسی و شناسايی شهرستان قروه13

1379سيمين لك پورحفاری تپة باستانی زيويه14

1379حسن رضوانیحفاری غار باستانی كرفتو15

1379_بررسی امام زاده عقيل بيجار16

1379حسن رضوانیبررسی تپه صاحب17

1379صابر وفايیدهستان سرگرد 18

1380اقبال عزيزیبررسی و شناسايی شهرستان بيجار)بابا فقيه(19

1380كيومرث زبيریبررسی و شناسايی شهرستان سقز20

1380سيمين لك پورحفاری تپة باستانی زيويه21

1381جمال لحافيانبررسی سنگ نگاره های استان22

1381اقبال عزيزیبررسی و شناسايی شهرستان بيجار23

1381روناک احمدی نيا و كژال جهانگيریبررسی و شناسايی شهرستان سقز24

1381عباس مترجم و يعقوب محمدی فربررسی و شناسايی شهرستان مريوان25

1381سيمين لك پورحفاری تپة باستانی زيويه26

1382روناک احمدی نيابررسی و شناسايی شهرستان سنندج27

1382زاهد كريميبررسی و شناسايی شهرستان سروآباد28

1382اقبال عزيزیبررسی و شناسايی شهرستان دهگالن29

1382فردين زندیبررسی منطقة اورامان30

1382سيمين لك پورحفاری تپة باستانی زيويه31

1382حسن رضوانیحفاری غار باستانی كرفتو32

1382محمدابراهيم زارعیبرنامة گمانه زنی قلعة باستانی سنه دژ33

1383اردالن عبدا...پورگمانه زنی آزمايشی در محدودة روستاي دوشان سنندج34

1383رامين اردالنگمانه زنی آزمايشی در تپة خانقاه شهر زاگرس سنندج35
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منابع

مستندسازی مطالعة كتيبه و متون استان:36
 27 مورد سنندج، 3 مورد سقز، 2 مورد مريوان، 4 مورد بيجار

1383

1384شادی شجيعیبررسی و شناسايی اتالل و آثار باستانی دهستان كوماسی، بخش مركزی شهرستان  مريوان37

1384رامين اردالنگمانه زنی تپة زاگرس سنندج38

1385صابر وفايیگمانه زنی روستاهای الك، توبره ريز و شهر موچش39

1385-بررسی و شناسايی شهرستان مريوان40

1385-بررسی و شناسايی شهرستان قروه41

1385زاهد كريمیگمانه زنی ميهم سفلی42

1385رسول اشتودانگمانه زنی شهرستان سقز )روستای كانی جژنی(43

1385اقبال عزيزیگمانه زنی شهرستان قروه )محوطة دلبران(44

1386صالح نصراللهیبررسی بخش مركزی ننور بانه45

1386اردشير جوانمردحفاری حوزة سد آزاد46

1387صالح نصراللهیبررسی بخش نمه شير بانه47

1387خسرو پوربخشندهحفاری حوزة آبگير سد داريان48

1387حامد وحدتی نسبحفاری حوزة آبگير سد تالوار49

1387فايق توحيدیكاوش تپه زاگرس50

1387ليال خسرویكاوش سد آزاد51

1388ليال خسرویكاوش سد آزاد52

1388محمدی فر و مترجمكاوش قبور خمره ای مريوان53

1388ذبيح ا... بختياریبررسی موچش كامياران54

1388-كاوش سد سنگ سياه55

1388مصطفی راستی دوستكاوش محوطة AZ.88-005 باقل آباد سنندج56

نويسندگان در پايان از استاد گران قدر ميرروح اهلل محمدي به 
دليل پيشنهادهاي سودمند و همکاري صميمانه شان در تمامي 
مراحل و دكتر كريم حاجي زاده براي راهنمايي و مشاوره شان 
و نيز از دكتر رضا رضالو براي پيشنهادشان در مورد انتخاب 

و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  ادارة  كاركنان  از  موضوع، 
گردشگري استان كردستان به خصوص آقايان اقبال عزيزي، 
دكتر  بزرگوار  استاد  از  باالخره  و  وفايي  و صابر  كريمي  زاهد 

عباس مترجم كمال تشکر و قدرداني را دارند.

سپاسگزاری

ايرانی، جمال، خضری، سعيد، وحدانی، اقبال، عظيمی وزيری، سهيال
جغرافيای انسانی استان كردستان، تهران، شركت چاپ و نشر   1388

كتاب های درسی ايران.

حمزه لو، منوچهر، ميراسکندری، محمود 
»قلعه و غار كرفتو«، اثر، شمارة پياپی 33 و 34: 278-304.   1379

خسروي، ليال
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سد  آبگير  حوزة  حاجي آباد  و  لوشته  محوطه هاي  در  كاوش   1387
باستان شناسي  پژوهشکدة  اسناد  مركز  مريوان ـ كردستان،  آزاد 

سازمان ميراث فرهنگي كشور )منتشر نشده(.
رضوانی، حسن

گزارش حفاری در غار كرفتو، آرشيو پژوهشکدة باستان شناسی   1379
سازمان ميراث فرهنگي )منتشر نشده(. 
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چکیده
زيويه محوطة نامي عصر آهن 3 در شمال  غرب است، تا حدی كه دشوار مي توان از عصر آهن 3 شمال 
غرب صحبت كرد و از زيويه سخني به ميان نياورد. با وجود اين، زيويه محوطه اي است ناشناخته، نه از 
داستان كشف اتفاقي آن به دست پسركي چوپان و گنجينه اي كه در تابوتي يافت شد چيز زيادی می دانيم 

و نه از نتايج بيش از ده فصل كاوش علمي، در آن.
به رغم ناشناخته ماندن محوطة زيويه، در اكثر موزه هاي مهم جهان، آثاري منسوب به آن وجود دارد 
كه در مقاالتي معرفي شده و از انتصاب آن ها به هنر ماد، مانا، سکايي، آشور، هخامنشي و گاه اورارتويي 
سخناني به ميان آمده، آثاري كه كثرت آن ها ماسکارال را بر آن داشت تا مقالة انتقادي »زيويه و زيويه« 

را بنگارد. 
اين مقاله در تالش است تا با تکيه بر اسناد، سير حفريات تجاري زيويه را بررسي و مشخص كند 
در چه زماني، به دست چه كسي و تحت چه شرايطي اين فعاليت ها به انجام رسيده است و با استناد به 
صورت جلسه هاي مربوط به اشياء يافت شده تصوير شفافي از دوران نسبتاً طوالني حفريات تجاري زيويه 
ارائه و اين بخش ناشناخته از تاريخچة محوطه را واكاوي كند و تالش كند نشان دهد كه چه تعداد از 
اشياي منسوب به زيويه واقعي است. به عالوه در اين مقاله تالش كرده ايم پژوهش های مربوط به اين 
محوطه را بررسي و آنچه را طي بيش از شش دهة گذشته از اين طريق عايد دانش باستان شناسي شده 

مطرح كنيم.
كلید واژگان: كردستان، محوطة زيويه، عصر آهن3، حفريات تجاری، پژوهش های باستان شناختی. 
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مقدمه
محوطة نامي زيويه از سال 1325، با كاوش های تجاری ايوب 
ربنو و متعاقب آن سرازير شدن يافته های فراوان منسوب به اين 
محوطه به اكثر مجموعه ها و موزه های مهم جهان، به جامعة 
باستان شناسی معرفی شد. تا به امروز ده ها كتاب و مقاله در 
مورد زيويه نگاشته شده و با احتساب بررسی های كوتاه مدت 
دايسون، چهارده فصل فعاليت علمی باستان شناختی در آن 

صورت گرفته است.
آثار  فهرست  در  به شمارة 762  در 1346/10/4  زيويه 
ملی كشور ثبت شد و جزو اولين محوطه هايی بود كه در قالب 
و  اداری مستقل شد  تشکيالت  و  بودجه  با  بزرگ  پروژه های 
راه اندازی  زيويه  در  كشور  فرهنگی  ميراث  پايگاه  نخستين 
شد )چگينی، مکالمات شخصی(. ليکن محوطة زيويه اكنون 
ويرانه ای بيش نيست و حجم مطالب علمی قابل استناد در مورد 
آن به كمتر از چند برگ می رسد. در اين مقاله می خواهيم با 
واكاوی و بازبينی پژوهش ها و آثار مربوط به اين محوطه، برای 

رفع ابهامات در اين زمينه تالش كنيم. 

حفریات تجاری ایوب ربنو در زیویه
كاوش های تجاری ايوب ربنو از سال 1325 آغاز شد. وی نمايندة 
خود به نام اسداهلل را بر كاوش های زيويه گمارد و بر اساس 
اسناد تا 1331 هرسال چندماه در اين محوطه كاوش كرد و 
بقايای باستانی اين محوطه را تا حد زيادی به نابودی كشاند. 
دانسته های ما از اين سال ها به چند منبع برمی گردد، نخست 
اسناد بايگانی ادارة فرهنگ شهرستان سقز، كه در تيرماه 1360 
در 27 صفحه با عنوان حفاری صهيونيست ها در زيويه منتشر 
شد و نسخه ای از آن در مركز اسناد سازمان ميراث  فرهنگی 
نگهداری می شود. دوم گزارش های سه جلدی شادروان رشيد 
 ،1363 )كيخسروی  بی خبری  دوران  عنوان  با  كيخسروی 
1369 و 1388( و سوم اسناد باستان شناختی كتابخانة مركزی 
كشور كه تعدادی از آنها را مرضيه يزدانی منتشر كرده است 

)يزدانی 1380(.
مجوز كاوش تجاری محوطة زيويه بر اساس اسناد پس 
از درخواست كتبی ايوب ربنو در تاريخ 1325/08/19 صادر 
شد. در اين سند آمده است: »آقاي ايوب ربنو، به طوري كه 

ضمن نامة مورخ 1325/08/12 درخواست نموده ايد طبق مادة 
11 و مادة 19 آئين نامة عتيقات به  شما اجازه داده مي شود 
فرهنگ  ادارة  نظارت  و  اطالع  با  سقز  محال  از  زيويه  در  كه 
شهرستان سقز و رعايت مواد 12 و 13 و 14 و 16 قانون و 
مواد 27 و 28 و 29 و 31 آئين نامة عتيقات به انجام حفاري 
تجارتي مبادرت نموده و كلية اشيائي كه به  دست مي آيد ]را[ 
به ادارةكل باستان شناسي ارائه دهيد كه بر طبق مقررات قانون 
و آئين نامة عتيقات دربارة آنها رفتار شود و مدت اين اجازه تا 
پايان سال 1325 مي باشد/وزير فرهنگ/)شمارة 1775 مورخة 
1325/08/19( رونوشت شرح فوق جهت اطالع ادارة فرهنگ 
باستان شناسي،  ادارة  كل  مي شود/رئيس  فرستاده  كردستان 

مشکوتي.«
اولين  و  آغاز  روزها  همان  در  زيويه  فعاليت های  ظاهراً 
تنظيم   1325/09/24 تاريخ  در  اشياء  كشف  صورتجلسة 
تلگرافی، كشف  شد1 و چهار روز بعد در 1325/09/28 طی 
در  را  مجوز  اين  رسيد.2  فرهنگ  وزارت  اطالع  به  آثار  اين 
تمديد  نيز   1326 سال  برای  فرهنگ  وزارت   1325/12/11
كرد.3 در 1326/02/20، ايوب ربنو طی نامه ای عبداهلل نودل و 
اسداهلل جواهری را به نمايندگی خويش به ادارة فرهنگ سقز 
معرفی می كند، در اين نامه آمده است: »ادارة محترم فرهنگ 

محمدحسن  و  كيخسروي  ابراهيم  آقايان  اطالع  با   1325/09/24«  .1
كيخسروي به قرار شرح زير اشياء مکتشفه كه از اثر حفاري از ده زيويه به 
دست آمد به اينجانب اسداهلل جواهري مقيم قصبة شاه عبدالعظيم طهران 

تحويل گرديد.
مفرق شکسته و سالم، ده تيکه، النگوي مفرق بيست دانه، پابند مفرق شش 
دانه، پيکان مفرق شصت و پنج دانه، ميخ مفرق دوازده دانه، سر اردک گلي 

شش دانه، حيوان كوچك مفرق شصت و پنج دانه.
متعهدم اشياء نامبرده را به وسيلة آقاي ربنو به ادارة باستان شناسي تحويل 

دهم/اثر انگشت اسداهلل جواهري.
حضور داشتم، صحيح است: غريب داوديان«

2. »تلگراف، تهران، فرهنگ، باستان شناسي، طبق اطالع در حفريات زيويه 
چند عدد تيركمان آهني، النگو، پابند، سرديگ مفرغي، سر پاره اي جانوران 
گلي، و دو قطعه فلز مفرغي كشف، نمايندة آقاي ربنو متعهد شد عين اشياء 
را به ادارة عتيقات تحويل دهد/عاليی )شمارة 4027 مورخة 1325/09/28(«

3. »ادارة كل باستان شناسي/شمارة 2611/ 46951/ تاريخ 1325/12/11
آقاي ايوب ربنو، عطف به  نامة مورخ 1325/11/13 به  طوري  كه درخواست 
نموده ايد بر طبق مقررات و مواد قانون و آئين نامة عتيقات پروانة حفاري 
شمارة 1775/ 33719 مورخ 1325/08/20 به نام شما در زيويه از محال 
سقز با تمام شرايط مندرجه در آن تا پايان سال 1326 تمديد مي گردد/از 

طرف وزير فرهنگ، امضاء.«
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سقز/عبداهلل نودل و اسداهلل جواهري كه از كاركنان اين جانب 
هستند به آن اداره معرفي مي نمايم كه با اطالع ادارة فرهنگ به 
زيويه رفته مشغول كاوش و گمانه بشوند تا محل هاي مناسبي 
را معين نموده كه تا يکماه ديگر كه خودم مي آيم كاماًل مشغول 
حفاري رسمي بشوم. مستدعي است مقرر فرماييد در صورت 

لزوم به آنها كمك الزم بشود/با احترام: ايوب ربنو«.
فقط يك صورت جلسة  از سال 1326  اشياء حاصل  از 

1326/04/20 در دست است.4
ادارة  كل  از  گزارشی   1326 خردادماه   23 در 
باستان شناسی به دربار شاهنشاهی ارسال می شود كه در آن 
ضمن شرح چگونگی كشف محوطة زيويه و مبادالت مرسوم 
تا  اتخاذ شود  ترتيبی  كه  كرده اند  درخواست  روزگار،  آن  در 
موزة ايران  باستان بتواند اين آثار را خريداری و از خروج آنها 
از كشور جلوگيری كند.5 نيز در گزارشی كه دو روز بعد در 

4. »صورتجلسه/ با اطالع آقای محمدحسن كيخسروی مالك ده زيويه و 
اينجانب محمدسعيد عدنانی كارمند فرهنگ سقز و اشخاص معتمدی كه 
ذيل ورقه را امضاء نموده اند در تاريخ 26/04/20 تا تاريخ 26/05/22 اشيائی 
كه از عمل حفاری ده زيويه به دست آمد و به آقای اسداهلل جواهری دارندة 
شناسنامة شمارة 2821 صادرة قصبة شاه عبدالعظيم طهران نمايندة آقای 

ربنو تحويل گرديد و به قرار صورت زير می باشد.
1. يك تکه استخوان عاج كه در اثر كلنگ به پنج تکه شده است كه دارای 

سه صورت و يك صورت شير كوچك در طرف ديگر استخوان واقع است.
2. يك تکه عاج كوچك دارای خطوط.

3. ميخ مفرق ]مفرغ[ چهار عدد.
4. نصف سر مجسمة گوسالة گلی به وزن تقريبی يك من و تکه و پارة متفرقه 

از همان مجسمة گلی.
5. مجسمة شير كوچك گلی يك عدد.

اين صورت مجلس در پنج نسخه تهيه شده و به امضاء مطلعين رسيده و 
اينجانب اسداهلل جواهری متعهدم در طهران اشياء فوق را به وسيلة آقای ربنو 

به ادارة باستان شناسی ارائه دهم.
اسداهلل جواهری/ محمدحسن مالك ده زيويه/ محمدسعيد عدنانی/ محمدامين 

ايوبی پيشنماز زيويه/ عبدالحميد طاهری/ توفيق حمزه ای.« 
5. .»عنوان سند: وزارت فرهنگ، ادارة  كل باستان شناسي، شماره ندارد.

مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران/ تهران: سازمان 
اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 95.

تاريخ: 23 خرداد 1326
در اوايل سال گذشته در تپة ماهور مجاور قرية زيويه واقع در شش فرسخي 
اتباع  و  نيروهاي دولتي  بين  شمال شرقي »سقز« كه روي خط مشترک 
و  گل  مقداري  تصادف  به  طور  تپه  سينة  در  كودكي  بوده  قاضي محمد 
پولك هاي طال مشاهده و جمع آوري مي كند. و اين امر باعث اطالع و توجه 
ساكنين آنجا به محل كشف طالها شده و درنتيجه قسمت هاي ديگر از زير 
خاک بيرون آمده به  طور مستقيم يا غير مستقيم به دست اشخاص مختلف و 
حتي نظاميان مي رسد. كاشفين اوليه و اهالي محل صرفاً از نظر اين كه جنس 
اشياي مکشوفه از طالست قطعات شکسته و خردشدة اين آثار را غير از آنچه 

از  فهرستی  می شود  فرستاده  نخست وزير  برای   1326/3/25

ظاهراً به »تبريز« و »بغداد« رفته به »سقز« و نواحي مختلف خاک افشار و 
مخصوصاً به شهر همدان آورده نزد زرگرهاي آن شهر مي برند و خوشبختانه 
پيش از آنکه به دست زرگرها رسيده، ذوب شود، يکي از دالالن كه مختصر 
آشنايي با اشياء عتيقه داشته، قطعاتي از آنها را ديده به قيمت زيادتر از بهاي 
معمولي طال خريداري مي نمايد و به منظور استفادة بيشتر آن را به تهران 
آورده به تجار عتيقه مي فروشد و اين امر باعث مي شود كه قسمت هاي ديگر 

در همدان به تدريج به دست دالالن مي رسد و خطر ذوب مرتفع مي گردد.
در تير و مردادماه سال گذشته اولين قسمت اين اشياء كه عبارت از يك 
سر و تنة شير طالي شکسته در چهار قطعه و يك آهوي كوچك طال بود 
از طرف يکي از تجار عتيقة تهران براي فروش به موزة ايران باستان عرضه 
گرديد. ترتيب خريداري آن با مختصر اعتباري كه براي اين منظور موجود 
بود داده شد. ضمناً تاجر مزبور از طرف موزة ايران باستان تشويق شد كه 
اطالعات زيادتري از محل كشف اين اشياء تحصيل و اگر قسمت هاي ديگري 
هم به دست آيد به موزه ارائه نمايد. پس از يکي دو ماه قطعات ديگر شامل 
قسمتي از تنة شير سابق الذكر و يك توري پشت دستي و 32 پارچه گوشواره 
و سنجاق و زينت هاي مختلف كه همان تاجر به دست آورده بود به موزه ارائه 
و پس از تعيين و قطعي شدن قيمت به واسطة فقدان اعتبار پرداخت بهاي آن 
به سال جاري موكول مي گردد. تا اينجا موزة ايران باستان يکجا هفتاد هزار 
ريال براي خريداري قسمت اول پرداخته و قسمت دوم را به قيمت صد هزار 
ريال از اعتبار سال جاري تعهد مي نمايد و ضمناً بر اثر اطالعات متواتر مبني 
بر اين كه نمونه هاي فوق از همدان به دست آمده چند نفر تجار عتيقة تهران 
متوجه همدان مي شوند و چون نام زيويه كه محل اصلي كشف گنجينه است 
نيز به سمع ايشان مي رسد از وزارت فرهنگ تقاضاي حفاري در آن محل را 
با حضور بازرس فني مي نمايند. در اواخر آبان ماه سال گذشته صاحب اجازة 
حفاري به اتفاق يك نفر از بازرسان بسيار مطلع و آزمودة باستان شناسي به 
سقز عزيمت نموده با اطالع و كمك مقامات نظامي و خوانين مربوط به زيويه 
مي روند و تا اندازه اي كه مقتضيات آن وقت و مصالح محل اجازه مي داده 
تحقيقات و كاوش هاي ممکن به عمل مي آورند و در بازگشت به تهران ضمن 
گزارش خود به وزارت فرهنگ اطالع مي دهند كه در حدود شش ماه پيش از 
آن يعني ارديبهشت ماه سال گذشته اشياء نفيسي از طال در نزديکي زيويه به 
 دست آمده، قسمت عمدة آن در حدود شصت مثقال به كليمي هاي عراقي 

فروخته شده است.
ضمناً در نتيجة كاوش در اطراف زيويه قبرها و آثار دورة »سيت ها« كه مربوط 
به هزار سال پيش از ميالد بود كشف نموده، اشياء مختلفي كه از آن زمان 
به  دست آورده اند با خود به موزه مي آورند. كاركنان باستان شناسي در تهران 
تا اندازه اي كه ممکن بوده غافل ننشستنه، ضمن تکميل اطالعات و تحقيق 
بيشتر چون اقدامات رسمي بيش از آنچه كه گذشت نتيجه نمي داد، بر اثر 
آشنايي متمادي به روحيه و طرز كار تجار عتيقه از حس رقابت و پشتکار 
مخصوص ايشان به نحو اكمل استفاده مي نمايد و درنتيجه با تشويق و ترغيب 
ايشان به انجام خدمت به ميهن و موزه و در عين حال استفادة شخصي 
خودشان از راه مشروع، قسمت هاي مهم تر اين آثار كه وزناً هم بالغ بر ده برابر 
شصت مثقال سابق الذكر مي گردد به دست چند نفر تجار كه به شركت براي 
انجام اين كار اقدام نموده بودند، مي رسد منتها به علت اطالع از نبودن اعتبار 
براي خريداري اين اشيا و از طرفي قرض و آلودگي فوق العاده كه در راه به 
 دست آوردن مجموعة گرانبهاي مزبور دامنگيرشان شده براي ارائه و تسليم 
فوري آنها به موزه قدري تأمل مي نمايند و با وجود سهولت صدور اين اشيا به 
وسيلة بسته هاي سياسي و غيره و ارزش بي حدي كه در كشورهاي ثروتمند 
دنيا دارد و استفادة فوق العاده سرشاري كه با صدور و فروش آن عايد تجار 
مزبور مي گرديد، در نتيجة اطمينان وزارت فرهنگ حقاً خدمت به كشور و 
موزة ايران را با كمال رغبت استقبال نموده، كلية اشيائي را كه به  دست آورده 
بودند در اسفندماه گذشته و فروردين ماه سال جاري به موزة ايران باستان 

ارائه و تسليم مي دارند« )يزدانی 1380: 100(.
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اشياء پيشنهادی موزة ايران باستان برای خريد ارائه می شود 
و ضمن قيمت گذاری آنها درخواست می كنند كه مجوز خريد 

آنها برای موزة ايران باستان صادر شود.6

شمارة 3/233،  باستان شناسي،  ادارة كل  فرهنگ،  وزارت  سند:  »عنوان   .6
ضميمه: گزارش گنجينة كردستان، محرمانه.

مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران/ تهران: سازمان 
اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 97.

تاريخ: 25 خردادماه 1326
يادداشت ذيل سند: وزير فرهنگ ]امضاي دكتر سيدعلي شايگان[

]حاشيه:[ به عرض رسيد، فرمودند آقاي وزير فرهنگ در هيئت دولت مذاكره 
نمايند.

خالصة سند: گزارش قيمت گذاري و خريد گنجينة دورة هخامنشي كردستان 
از كاشفان آنها براي موزة ايران باستان

متن سند: جناب اشرف آقاي نخست وزير. به طوري كه در روز تشريف فرمايي 
به موزة ايران باستان به عرض و نظر عالي رسيد، دست زمانه در بحبوحة 
روزهاي سخت و هنگام مواجهة كشور كهن سال ايران با خطرات زيادي 
گنجينة گرانبهايي از آثار فوق العاده مهم و نفيس دورة »مد« و دورة پيش 
از هخامنشي را در گوشه ]اي[ از خاک كردستان نمودار ساخته. براي ارائة 
ميزان ذوق و عظمت تمدن ايرانيان قديم نمونه و شاهکار تازه پديدار كرده 
است و هرچند كاشفين اوليه بر اثر بي اطالعي يا رعب تمام اين اشياء و آثار 
ذي قيمت را خرد كرده اند و ظاهراً قسمتي از آن در زمان سلطة دموكرات هاي 
آذربايجان به تبريز و قسمتي هم به خاک عراق انتقال يافته، حتي ذوب شده 
است. با وجود اين قسمت هاي فوق العاده مهم كه حّصة اصلي اين گنجينه 
محسوب مي شود اكنون در موزة ايران باستان است كه جناب اشرف آن را 
بازديد و مالحظه نموده اند و به طور اجمال عبارت از اشياء زير بوده تمام آنها 

از طالي خالص مي باشد:
1. يك لوح بسيار بزرگ كامل و يك لوح كوچك كامل و قطعات چندي از 
الواح كوچك ديگر كه تماماً شامل نقوش برجستة انسان و حيوانات كوچك 

بالدار افسانه ]اي[ و نقش برجستة درخت زندگاني و غيره است.
2. دو مجسمة شير و دو مجسمة سر مرغ

3. غالف خنجر كه از دو طرف تماماً پوشيده از نقوش برجستة سرهاي شکار 
است.

4. زنجيرهاي زياد و بسيار ظريف با منگوله از همان نوع و همان كار
5. ليوان داراي نقوش برجستة مختلف

6. توري پشت دستي
7. قطعات النگو يا چيز ديگر شبيه دستة شمشير مركب از مجسمه هاي سر 

شکار كه به هم پيوسته، باالي يکديگر قرار گرفته است.
8. حلقه هاي گوشواره يا انگشتر و غيره داراي نقش سر شير و حيوانات ديگر

9. گل و برگ هاي مختلف و اشياء متفرقة ديگر
جريان امر و چگونگي كشف اين گنجينه طي گزارش ضميمه معروض و اضافه 
مي شود كه طبق اطالعات و قرائن موجود قسمت هاي ديگر اين اشياء هنوز در 
دست اشخاص مختلف همدان و نقاط ديگر هست كه همه منتظر طرز معامله 
وزارت فرهنگ با صاحبان اشياء فعلي هستند و اين وزارتخانه تصور نمي كند 
جز به طريقي كه تاكنون عمل شده طريق بهتري براي به  دست آوردن بقيه 
مفيد فايده باشد. خصوصاً كه عالوه بر نتيجة فوق قاطبة عتيقه فروشان به جاي 
توجه به خارجيان، نسبت به موزه و مقامات مربوط دولتي اعتماد و اطمينان 
بيشتر يافته كمتر به خروج ذخاير ايران از طريق موجود مبادرت خواهند 
نمود. بهاي مورد تقاضاي صاحبان اين اشياء پس از اتمام مذاكرات مفصل و 
طوالني آقاي »گدار« و متصديان مربوط موزه مبلغ هفتصد هزار تومان است 
و براي اين كه بقيه را هم بتوان زودتر از طريق مقتضي با وسايل ممکن به  
دست آورد تصور مي رود جمعاً مبلغ يك ميليون تومان براي اين موضوع به 
وزارت فرهنگ مرحمت شود كه اين وزارتخانه بتواند چنين اثر گرانبهايي را 

در 24 شهريور 1326 نامه ای از مديركل وزارت فرهنگ به 
دفتر نخست وزيری ارسال و در آن اطالع داده می شود كه اين 
اشياء به موزة ايران باستان سپرده7  و در پيگيری آنها در آبان 
1326 نامه ای در خصوص پرداخت هزينة آثار تحويل شده به 
موزة ايران باستان به دفتر نخست وزيری فرستاده شده است.8 
كه يادگار توصيف نشدني هنگام زمامداري جناب اشرف و از لحاظ اهميت و 
ارزش در رديف الواح زرين و سيمين تخت جمشيد است در موزة ايران باستان 
نگهداري نمايد و با تهية محل محفوظ جداگانه و جعبه آئينه هاي مخصوص 
يکي از افتخارات بي نظير ايران قديم را در معرض تماشا و استفادة عالقه مندان 

قرار داده موزة ايران باستان را بيش از پيش سربلند و مفتخر نمايد.
ختاماً به عرض عالي مي رساند كه تأخير و تعويق اين كار باعث توليد خطر 
ازدست رفتن قسمت هايي كه در دست اشخاص متفرق پراكنده است مي باشد 
كه يا از ترس يا از نظر احتياج قسمتي از اين طالها را كه در دست دارند 
زودتر به كسان ديگري كه درصدد خريداري يا خروج آن مي باشند فروخته 
كار را بر موزه و دستياران آن بيش از پيش مشکل و پيچيده مي نمايد« 

)يزدانی 1380: 104(.
7. »عنوان: وزارت فرهنگ، ادارة  كل باستان شناسي، شمارة 7869/1672، 

خيلي فوري است.
مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران/ تهران: سازمان 

اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 98.
تاريخ: 1326/6/24

يادداشت ذيل سند: مديركل وزارت فرهنگ ]امضاي دكتر محمد نصيري[
]حاشية 1:[ سابقه 1326/6/24

]حاشية 2:[ مالحظه شد.
خالصة سند: خريد اشياء عتيقة مکشوفه در كردستان از كاشفين آنها براي 

جلوگيري از خروج نفايس كشور
متن سند: رياست كل دفتر نخست وزيري. عطف به نامة شمارة 10775/4 
موضوع طالهاي عتيقة مکشوفه در كردستان اطالع مي دهد كه از طالهاي 
نفيس مزبور آنچه به دست آقايان »نجات ربيع« و »نوراهلل كهن« و »عزيز« 
و »ايوب ربنو« و »رفيع ربيع« رسيده، مدت چندين ماه است به موزة ايران 
باستان سپرده اند. جناب اشرف هم آنها را مالحظه فرموده اند. وزارت فرهنگ 
نسبت به حفظ اين آثار و جلوگيري از خروج نفايس كشور به هر طريق و 
وسيله كه موجود و مقتضي باشد، اقدام نموده و مي نمايد« )يزدانی 1380: 

.)106
8. »عنوان: وزارت فرهنگ، ادارة كل باستان شناسي، شمارة 3/937، ضميمه: 

صورت، محرمانه.
مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران، تهران: سازمان 

اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 103.
تاريخ: 1326/08/05

يادداشت ذيل سند: وزير 
يادداشت ذيل سند: دكتر عيسي صديق ]امضاء[

]حاشيه:[ به آقاي وزير بنويسيد موضوع را در هيئت دولت شخصاً عنوان 
نمايند.

خالصة سند: خريد اشياء عتيقة كردستان از تاجران كليمي توسط موزة ايران 
باستان

متن سند: جناب اشرف آقاي نخست وزير. تعقيب نامة محرمانة شمارة 232/م 
مورخة 23 خردادماه سال جاري موضوع طالهاي نفيس و عتيقة كردستان كه 
در هنگام آشوب و انقالب آن سامان به طور تصادف كشف شده به دست مردم 
بي اطالع رسيده و با همة اوضاع نامساعد آن وقت خوشبختانه قسمت هاي 
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در مرداد سال بعد به تاريخ 1327/05/07 مـجدداً نامه ای به 
دفتر نخست وزير ارسال و نظر قطعی ادارة كل باستان شناسی 

به هيئت دولت اعالم می شود.9

مهم آن به تدريج توسط تجار عتيقة تهران جمع آوري و به موزة ايران باستان 
تسليم گرديده است. به عرض مي رساند كه اكنون مدتي از تحويل طالها 
با تحمل مخارج و خسارات فوق العاده و حتي  مي گذرد و تجار مزبور كه 
خطرات )7/000/000 ريال( دريافت نکرده اند، بلکه اطمينان قطعي از اينکه 
چه وقت در ازاي اين خدمت بي سابقه خودشان موفق به تحصيل قيمت طالها 
و گشايش كار و كسب شان خواهند شد ندارند و اين امر نه تنها موجبات 
دلسردي و افسردگي ايشان را كه حقاً بايستي مورد تشويق و تقدير واقع 
گردند فراهم نموده، سهل است دست تنگي و مضيقة تجار مزبور باعث شده 
است كه قسمت هاي ديگر طالهاي مزبور به دست ايشان و درنتيجه به موزة 
ايران باستان نرسد و خطر صدور و از دست رفتن قطعات اين گنجينة گرانبها 

توسط اشخاص متفرقه پيش بيايد.
البته جناب اشرف و اولياي دولت به خوبي مستحضر است كه هنگام پيدايش 
اين گونه آثار منحصربه فرد چگونه موزه ها و صاحبان مجموعه هاي عتيقه از 
هر طريق و به هر وسيله و قيمت بتوانند در تحصيل آن مجاهدت مي كنند و 
اكنون كه قسمت هايي از اين آثار هنوز به موزه نرسيده معطل گذاشتن تجار 
عتيقه و دلسردي كساني كه مي توانند بقية آن را از طريق ممکن و مقتضي 
به دست آورند باعث خواهد شد كه قسمت هاي ديگر از كشور خارج و مانند 

بسياري مفاخر گذشتة اين كشور نصيب ديگران گردد.
عالوه بر نفاست فوق العاده و صنعت بسيار ظريف و منحصربه فرد اين آثار آقاي 
»گدار« متخصص و مدير باستان شناسي، طالهاي مزبور را تنها و نخستين 
نمونه هايي از تمدن دورة مد مي دانند كه اساساً تاكنون كشف گرديده است 
ابتدا كه يکي دو قطعه از آنها در تير و مرداد سال گذشته به موزة  و در 
تهران عرضه گرديد، آقاي گدار فوق العاده از مشاهده و به دست آمدن آنها 
اظهار خرسندي و به آورندة آنها سفارش زياد در به دست آوردن قطعات و 
نمونه هاي ديگر نموده و پس از رسيدن قسمت هاي فعلي البته به هيچ ترتيب 
نمي توان از هيچ قسمت آنها صرف نظر نمود و در عين حال تجاري كه در 
اين موضوع حقيقتاً به تمام معني كاري بجز خدمت به كشور نکرده اند بايد از 
حق خود محروم نمانند. بدين لحاظ مجدداً صورت ريز اين اشيا را به ضـميمه 
تـقديـم و بـا تـوجـه بـه اين كه پرداخت اين مبلغ از بودجة وزارت فرهنگ 
ميسر نيست استدعا دارد دستور فرمايند ترتيبي داده شود كه عرضه كنندگان 
اشياء مزبور زودتر به دريافت حق خودشان نائل گشته از نگراني و دلسردي 

بيرون آيند.
در خاتمه معروض مي دارد كه قطعات مهم چندي از اين اشياء در دست 
ايران  از اطالع به جمع آوري آثار موجود در موزة  اشخاصي است كه پس 
باستان آمادگي خود را براي فروش آنچه در دست دارند به موزة ايران باستان 
اعالم داشته اند و البته پس از تعيين تکليف قطعي قسمت اصلي مجموعة 
مزبور، خريداري قسمت هاي بعدي امر مشکلي نخواهد بود. وزارت فرهنگ 
وظيفة خود مي داند در دنبالة اقدامات و مجاهدت هايي كه تاكنون به عمل 
آورده و بر اثر تجربه و كارداني و صميميت آقاي گدار و متصديان مربوط به 
چنين موفقيتي نايل گشته است توجه جناب اشرف و ساير اولياي امور را 
به اين امر حساس جلب و استدعاي تسريع در تعيين تکليف قطعي آن را 

بنمايد« )يزدانی 1380: 111(.
9. »عنوان: وزارت فرهنگ، ادارة  كل باستان شناسي، شماره ]ندارد[.

مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران، تهران: سازمان 
اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 106.

تاريخ: 1327/05/07
]حاشية 1:[ دفتر نخست وزيري به وزارت فرهنگ ابالغ نمايند: در جلسة 
1327/05/18 هيئت وزيران مطرح و قرار شد كميسيوني از خبره ها تشکيل 
و قيمت قطعي آن را تعيين نمايند و به دولت گزارش شود تا قرار پرداخت 

قيمت آن داده شود.
]حاشية 2:[ امضاي دكتر منوچهر اقبال 1327/05/18

خالصة سند: نظرية ادارة  كل باستان شناسي دربارة قيمت طالهاي كردستان. 
گزارش اهميت طالهاي مزبور از لحاظ علمي و باستان شناسي. گزارش از 

چگونگي وصول طالها به موزة ايران باستان.
متن سند:

طالي  اشياء  باستان شناسي.  و  علمي  لحاظ  از  مزبور  طالهاي  اهميت   .1
كردستان مخصوصاً از اين نظر اهميت فوق العاده دارد كه براي نخستين بار 
را در دورة »مد« نشان مي دهد زيرا چگونگي  ايران  از صنعت  نمونه هايي 
صنايع دورة مد تاكنون كاماًل مجهول و پوشيده مانده، پيش از به  دست 
آمدن طالهاي مزبور هميشه اين سئوال در بين بود كه تمدن درخشان دورة  
هخامنشي و آثاري چون تخت  جمشيد و ساير صنايع زيبا و ظريف هخامنشي 
چگونه بدون سابقه به وجود آمده است. تصور اين كه تنها اقتباس از آثار 
»كلده« و »آشور« و »مصر« و »يونان« و ابتکار صنعتگران دورة هخامنشي 
موجب پيدايش ناگهاني چنين تمدن عظيم و درخشاني شده باشد در عين 
ايجاد حس تحسين و تمجيد باعث شگفتي كامل بوده، باور كردن آن دشوار 
مي نمود و پس از كشف گنجينة كردستان و وصل آن به موزة ايران باستان 
پرده از اين معما برداشته شد و معلوم گرديد دورة صنايع زيبا و ظريفي كه 
پايه و مبناي تمدن درخشان عهد هخامنشي باشد در ايران وجود داشته 
است. مثاًل لوحة بزرگ سينه ريز طال شامل نقش برجستة مجموعة كامل 
حيوانات افسانه ]اي[ است كه بعضي از آنها را بعداً در دورة هخامنش اقتباس 
و تقليد كرده اند. همچنين غالف خنجر كه تمام سطح خارجي دو طرف آن 
از نقش سرهاي بز كوهي پوشيده شده به خوبي با غالف خنجر »داريوش« 

در نقش برجستة موجود در موزة ايران باستان قابل مقايسه و تطبيق است.
2. چگونگي وصول طالها به موزة ايران باستان. در اواخر تيرماه و اوايل مردادماه 
1325 يك سر و تنة شير طال كه چهار قطعه شده بود با يك مجسمة كوچك 
طال متعلق به پيش از دورة هخامنشي به موزة ايران باستان براي فروش عرضه 
شد و فوق العاده طرف توجه واقع گشته پس از مذاكرات و اقدامات الزم به 
قيمت هفتاد هزار ريال خريداري گرديد. فروشندة آن به موزه )آقاي نجات 
ربيع( بعداً توسط تجار عتيقة ديگر كه بيش از او به اهميت و نفاست اين 
قطعات و اهميت موضوع پي برده بودند اطالع يافت كه قيمت حقيقي سر و 
تنة شير و مجسمه آهوي مزبور زيادتر از آن است كه به موزه فروخته است و 
از طرفي هم آقاي »گدار« به مشاراليه سفارش بليغ در به دست آوردن قطعات 
ديگر از اين نمونه ها نموده بود. كمي بعد باقي همان شير را با يك دست بند 
توري طال و 32 قطعه اشياء كوچك طال از قبيل گوشواره و سر مجسمه شير 
و سنجاق و زر و زيورهاي مختلف به قيمت 190/000 ريال عرضه داشت و 
موزة ايران باستان 40/000 ريال آن را از اعتبار سال 1325 پرداخت و قرار 
شد بقية آن را از اعتبار 1326 خريداري نمايد. ضمناً قطعات ديگر اين اشياء 
توسط دالالن و اشخاص متفرقه در تهران به عتيقه فروشان عرضه شده تجار 
عتيقه اطالع يافتند كه اين طالها را از همدان به تهران مي آورند بدين لحاظ 
چند نفر از عتيقه فروشان معتبر گاهي با اطالع يکديگر و گاهي چنانکه رسم و 
معمولشان است بدون اطالع يکديگر به همدان رفته در صدد خريداري آنچه 
بتوانند برآمدند و به همين ترتيب توانستند به وسيلة قرض و رهن و غيره 
مقدار مهمي از اين مجموعة گران بها را به دست آورند. ضمناً چون از قرائن 
معلوم شد محل كشف طالهاي مزبور نقطه اي در كردستان است، يکي از 
بازرسان فني باستان شناسي به همراهي آقاي »ايوب ربنو« كه بيش از ساير 
عتيقه فروشان ذوق و اطالع دارد در آبان ماه 1325 به كردستان رفتند. با 
همة پيچيدگي اوضاع آنجا توانستند از محل اشياء و كيفيت پيدا شدن آنها 
توسط طفل چوپاني اطالع كافي پيدا كنند و معلوم شد اين گنجينة نفيس 
در ارديبهشت ماه 1325 كشف شده، اهل محل هركس آنچه توانسته نصيب 
گرفته، قسمت هايي از اين ذخيرة گران بها را ذوب كرده اند و باقي به صورت 
قطعه و خردشده به بيجار و كرمانشاهان و مخصوصاً به وسايل گوناگون در 
»بغداد« خريداري و به ايران برگشته است )مطلب اخير را تسليم كنندگان 
طالها به موزه ضمن مذاكرات خود اظهار مي دارند(. نکتة قابل توجه اين است 

واكاوي اسناد و پژوهش های باستان شناختی  زیویه
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از  مشترک  جلسه ای   1327 شهريور   28 در  نهايتاً 
اعضای هيئت دولت، ادارة  كل باستان شناسی و عتيقه فروشان 
تشکيل و بر سر قيمت آثار فرستاده  شده به موزة ايران  باستان 
توافق نهايی حاصل شد.10 ظاهراً پيگيری عتيقه فروشان برای 

كه هرچند يکبار خبر كشف سکه يا دفينه و اين گونه مطالب در روزنامه ها و 
ضمن نامه هاي ادارات مختلف ذكر مي شود و عموماً يا اصاًل بي اساس و روي 
اغراض محلي و يا بي اطالعي است و يا اگر هم حقيقت داشته باشد از مقداري 
سکه و چيزهايي غيرمهم تجاوز نمي كند و اغلب براي يك كشف جزئي يا خبر 
دروغ مکاتبات فراوان از مقامات مختلف شده پروندة مفصلي تشکيل مي گردد 
لکن در مورد كشف بي نظير و فوق العادة طالهاي كردستان كوچك ترين 
اطالع و خبري از هيچ مقام و شخصي پيش از جريان باال به اطالع وزارت 
فرهنگ نرسيده، اولين مقامي كه از اين مطلب اطالع يافته براي جمع آوري 

آنها اقدام كرده است مستقيماً ادارة كل باستان شناسي مي باشد.
مزبور. چگونگي  قيمت طالهاي  دربارة  باستان شناسي  ادارة  كل  نظرية   .3
را كه صاحبان طال  باال عرض شد قيمتي  به شرح  به موزه  وصول طالها 
پس از مذاكرات مفصل با آقاي گدار عنوان كرده و غير از آن حاضر نشده اند 
مبلغ هفت ميليون ريال است و بديهي است دربارة اين گونه آثار توجه زياد 
به قيمت و ترديد در خريداري باعث از دست رفتن آنها مي شود. هم اكنون 
قسمت هاي ديگري از اين طالها كه به تدريج به تهران رسيده با نفايس ديگر 
توسط بعضي جواهرفروشان خريداري و جمع آوري شده در وضعيت فعلي 
خطر خروج آنها كاماًل در بين است و دسترسي به آنها جز از راه خريداري و 
جلب اطمينان دارندگان طال به هيچ وجه ديگر متأسفانه عملي و مفيد نيست. 
بنابراين قبل از هر چيز تأمين اعتبار خريداري آنها حتمي و الزم به نظر 
مي رسد. پس از انجام اين قسمت البته الزم است كميسيوني از شخصيت هاي 
مورد اعتماد و متخصصين فن تشکيل و نسبت به پرداخت بها و تعيين قيمت 
قطعي آن اقدام نمايند. و هر قدر تأخير بشود صاحبان طال از اين اقدام قابل 
تقدير خود دلسرد و پشيمان تر شده خريداران ديگر و كساني ]كه[ مترصد 
خروج قسمت هاي ديگر اين نفايس هستند جري تر خواهند شد و اين خطر 
اخير به طور شديد متأسفانه وجود دارد و باعث نگراني كساني است كه قدر 
و قيمت اين نفايس را از نظر تاريخ گذشته و صنعت ايران قديم بيشتر و بهتر 
اطالع دارند. از موقع استفاده نموده براي مزيد اطالع مقامات متبوع به عرض 
مي رساند كه به قرار معلوم چندي قبل آقاي »برومر« از عتيقه فروشان معروف 
نيويورک فوت نمود و موزة متروپوليتن قسمتي از اشياء دورة هخامنشي و 
عتيقات ديگر متعلق به اين شخص را بدون معطلي به مبلغ 1/200/000 دالر 
كه تقريباً معادل 90/000/000 ريال مي شود خريداري كرد. علت خريداري 
اشياء اين بود كه موزه ها و كلکسيونرهاي ديگر پيش دستي نکرده يا باعث 
توليد رقابت و ازدياد قيمت نشوند. در مورد طالهاي كردستان به طوري كه 
عرض شد قطعات ديگر آن توسط بعضي جواهرفروشان مسلمان خريداري و 
جمع آوري شده است و جاي كمال تأسف خواهد بود كه عده اي در راه خدمت 
به موزة كشور دچار ضرر و پريشاني شوند و ديگران كه با موزه كاري ندارند 
از راه فروش اين گونه آثار به خارجي ها استفادة هنگفت برده، به ادامه روية 
خود جري و تشويق گردند و اگر اميد كساني كه قسمت هاي مهم اولي را 
به موزه سپرده اند تبديل به يأس گردد به هر وضعي باشد بقية آن از كشور 
خارج خواهد گرديد و عالوه بر سلب اطمينان از موزة ايران باستان عناصر 
استفاده جويي كه نفع شخصي را به هر چيز ديگر ترجيح مي دهند بيش از 
پيش آورندگان طالها را مورد سرزنش و طعنه قرار داده، تشويق شان خواهند 
كرد كه بعد از ]اين[ هرگونه نفايس به دست آورند به ايشان بفروشند كه بهتر 

و نقد خريداري كنند و از ايران خارج نمايند« )يزدانی 1380: 114(.
10. »عنوان: وزارت فرهنگ، اداره كل باستان شناسي، رونوشت صورت مجلس 

شمارة 1858 به ادارة  كل باستان شناسي.
مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران، تهران: سازمان 

دريافت مطالباتشان همچنان ادامه داشته و در دی و بهمن 
1327 از سوی محمود جم وزير دربار شاهنشاهی نامه هايی 
را روشن كند.11  پرونده  اين  تکليف  تا  نوشته  به نخست وزير 

اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 108.
تاريخ: 1327/06/28

يادداشت ذيل سند: رونوشت برابر با اصل است ]امضاء[.
خالصة سند: اعالم قيمت نهايي عتيقه ها و طالهاي گران بهاي كردستان.

متن سند: صورت مجلس. بنا به دستور جناب آقاي وزير فرهنگ به منظور 
اجراي مفاد تصميم كه در جلسة مورخة سه شنبه 23 شهريور اتخاذ گرديده 
بود براي تعيين قيمت بهاي قطعي دو قسمت از مجموعة اشياي زرين كه در 
كردستان به دست آمده است، كميسيوني مركب از آقايان: »سيد محمدعلي 
شوشتري، سليمان سپهبدي، دكتر مهدي بهرامي، محمدتقي مصطفوي، 
موسي پيرامون، ايوب ربنو، نجات ربيع، نوراهلل كهن« در تاريخ يکشنبه 28 

شهريورماه تشکيل گرديد.
اوالً: راجع به مجموعه ]اي[ كه در سال گذشته به موزه سپرده شده بود بر 
طبق صورت مجلس ضميمه بهاي آن از طرف فروشندگان 7/000/000 ريال 
پيشنهاد گرديده است كه به نظر كارشناسان موزه با توجه به وضع مالي و 
اعتبارات مربوط به مبلغ 3/700/000 ريال تخمين شد ولي نظر به اينکه در 
طي اين مدت صاحبان اشياء نامبرده مبالغي متصور گرديده بودند و حاضر 
به فروش به اين مبلغ نمي شدند با تذكرات آقاي شوشتري به فروشندگان و 
پس از مذاكرات مفصل موافقت شد كه مبلغ 600/000 ريال بر مبلغ فوق 
افزوده شود و در نتيجه پيشنهاد بهاي اين مجموعه از طرف كميسيون به مبلغ 

4/300/000 ريال تعيين گرديد.
ثانياً: نسبت به تعيين بهاي مجموعة ثانوي كه در همان روز تشکيل جلسة 
سابق الذكر ارائه شده است بهاي عرضه كنندگان بر طبق صورت ريز ضميمه به 
ميزان 3/150/000 ريال مي باشد و با مطالعة كافي از طرف كارشناسان موزه 
به مبلغ 2/300/000 ريال تعيين گرديد و چون موافقت حاصل نشد پس از 
مذاكرات مفصل و پيشنهاد نهايي آقاي شوشتري قيمت قطعي مجموعة ثانوي 
جمعاً به مبلغ 2/700/000 ريال تعيين گرديد و مورد موافقت كميسيون 

واقع شد.
محمدعلي شوشتري، نجات ربيع، ايوب ربنو، مدير موزة سپهبدي، رئيس 
ادارة كل باستان شناسي، موزه دار موزة ايران باستان، نوراهلل كهن، محمدتقي 

مصطفوي، دكتر مهدي بهرامي« )يزدانی 1380: 119(.
11. الف( »دربار شاهنشاهی، شمارة م/9181، تاريخ 27/10/12]13[

قربانت گردم
آقايان رب النوع و جمعی از تجار يهودی مقداری اشياء عتيقه كه متعلق به 
عهد باستانی »مد« است و در كردستان پيدا شده به وزارت فرهنگ )موزة 
ايران باستان( به امانت سپرده اند. متجاوز از دو سال است اين امر بالتکليف 
و دائماً تجار شکايت می نمايند بها يا عين اشياء را مطالبه می نمايند. در يك 
كميسيونی كه مخلص هم با مطلعين دعوت شده بودم، اشياء نفيسه را ديدم، 
همه لزوم نگهداری اين اشياء را در موزه تصديق نمودند، متأسفانه در اين 
مدت طوالنی هنوز نتوانسته اند تصميمی اتخاذ نمايند. حقيقتاً صاحبان اين 
اشياء مزاحم هستند. اينك متمنی است امر دستور فرماييد يا ترتيب خريد 
اشياء را زودتر بدهند و اگر مايل به خريداری نيستند اشياء را مسترد بدارند 

رقيمه آسوده شود/امضای محمود جم
]حاشية 1[: متشکر می شوم از اقدامی كه می فرمايند مطلعم فرمايند تا به 

عرض مبارک برسد ]امضای محمود جم[
]حاشية 2[: به وزارت فرهنگ نوشته شود كه اقدام فوری نمايند 14/10/27 
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كار به جايی می رسد كه عتيقه فروشان نامه ای به نخست وزير 
آثار برگردانده  يا اصل  آثار پرداخت  يا قيمت  می نويسند كه 
شود و در تاريخ 19 آبان1328 نخست وزير در خصوص تعيين 

وضعيت آثار نامه ای به وزير فرهنگ می نويسد.12
»]13[

ب( »دربار شاهنشاهی، شمارة 8343، تاريخ 1327/11/9، پيوست: دو برگ
جناب آقای نخست وزير

عده ای از تجار عتيقه چی كه در نتيجة حفريات در »سقز و بانه« مقداری 
اشياء طالی باستانی به دست آورده و آن اشياء را فعاًل در موزة ايران باستان 
به طور امانت گذارده اند؛ عريضه ای به پيشگاه مبارک ملوكانه تقديم و از 
اين كه تاكنون دولت تکليف آن ها را از حيث پرداخت بهای اشياء و يا مسترد 
نمودن عين اشياء تعيين ننموده شرحی معروض داشته اند. عريضة مشاراليهم 
از شرف عرض گذشت مقرر فرمودند )چون داشتن اين اشياء برای كشور 
ايران ضرورت دارد( به دولت تأكيد شود كه اين عمل را بيش از اين به تأخير 
نياندازند و هرچه زودتر به اين كار خاتمه دهند. اينك با اطالع فرمان مطاع 
مبارک، رونوشت عريضة صاحبان اشياء در تعقيب نامة شمارة 7603 ]تاريخ[ 
1327/10/16 برای مزيد استحضار جناب عالی تلواً ايفاد می گردد. خواهشمند 
است در اين خصوص اقدام سريع مبذول و نتيجه را برای عرض گزارش به 

پيشگاه مبارک اعالم فرماييد/ وزير دربار شاهنشاهی ]امضای محمود جم[
]حاشية 1[: سابقه 11/19 ]1327[

]حاشية 2[: به وزارت فرهنگ نوشته شود باالخره اين كار به كجا انجاميد و 
مذاكره با بانك ملی چه نتيجه]ای[ داده 27/11/19]13[

]حاشية 3[: آقای قلمزن، ضميمة نمرة 16313 در ]تاريخ[ 27/10/18]13[ 
جهت اقدام خدمت جناب آقای برومند و بيرشك است. 27/11/21]13[

]حاشية 4[: آقای همتی، مذاكره. 11/25/]1327[« )يزدانی 1380: 125-
.)123

12. »عنوان: نخست وزير، ادارة امور وزارتخانه ها، شماره ندارد.
مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران، تهران: سازمان 

اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 123.
تاريخ: 1328/08/09

يادداشت ذيل سند: نخست وزير.
]حاشية 1:[ ادارة بايگاني: اين موضوع پروندة مفصل ديگري هم دارد كه در 
زمان نخست وزيري جناب آقاي هژير تشکيل شده و با بانك ملي ايران هم در 
اين خصوص مکاتباتي به عمل آمده، كلية پرونده را در هر كجا هست در يك 
دوسيه جمع آوري ]كنيد[ و به نظر اين جانب برسانيد. ممکن است قسمتي 

هم جزو كارهاي هيئت وزيران باشد. ]امضاء[ 1328/08/09
]حاشية 2:[ آقاي تهرانچي 1328/08/14

]حاشية 3:[ دو قسمت پرونده ضميمه است. يك پرونده هم راجع به خريد 
الواح زرين مي باشد كه جزو كارهاي هيئت وزيران است. 1328/08/16

خالصة سند: تقاضاي تجار عتيقه براي استرداد قيمت و يا عين اشياء عتيقه اي 
كه به موزه تحويل داده بودند. 

متن سند: وزارت فرهنگ. آقايان تجار عتيقه چي كه در حفريات »سقز« و 
»بانه« مقداري اشياء طالي باستاني به دست آورده و آن اشياء را در موزة 
ايران باستان به طور امانت گذارده اند، عريضه اي به پيشگاه مبارک ملوكانه 
تقديم و تقاضا كرده اند قيمت يا عين اشياء به آنها مسترد شود. دستور فرماييد 
با توجه به سوابق امر و نامة شمارة 20791 ]تاريخ[ 1328/01/17 و رونوشت 
نامة شمارة 1534/14476 مورخة 1327/07/10 وزارت فرهنگ با رونوشت 

در آخر طی تلگرافی در 17 آذر 1328 شاه مجوز خريد 
اين اشياء را به نخست وزير اعالم می كند13 و در 6 دی 1328 
پيگيری می شود14 و چهار روز بعد، دولت در نامه ای بودجة 

در صورت مجلس كميسيون منعقده را ارسال دارند« )يزدانی 1380: 134(.
13. »عنوان: تلگراف مبارک اعليحضرت همايوني شاهنشاهي 

اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران، تهران: سازمان اسناد ملي ايران، 
پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 126.

تاريخ: 17 آذر 1328
خالصة سند: اعالم اجازة خريد اشياء عتيقة قيمتي در زيويه از جانب شاه به 

نخست وزير
يادداشت ذيل سند: نمرة 13435، تاريخ 1328/9/19/ اقدام شد.

متن سند: جناب ساعد نخست وزير، تهران. نظر به اهميت تاريخي اشياء 
عتيقه كه در زيويه استخراج گرديده الزم است به طوري كه توسط جناب وزير 
دربار نيز دستور داده شد، براي خريد آن اقدام نماييد« )يزدانی 1380: 136(.
14. »عنوان سند: وزارت فرهنگ، ادارة  كل باستان شناسي، شمارة 215/2891.

مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران، تهران: سازمان 
اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 127.

تاريخ: 6 دي ماه 1328
خالصة سند: پيگيري نهايي خريد اشياء نفيس كردستان و طالهاي دورة 

هخامنشي در زيويه
يادداشت ذيل سند: وزير فرهنگ ]امضاي دكتر عبدالحميد زنگنه[ 

]تاريخ   3435 شمارة  نامة  به  عطف  نخست وزير.  آقاي  جناب  سند:  متن 
1328/9/19[ موضوع خريداري و جمع آوري گنجينة زر كردستان از آثار 
بي سابقة دورة »مد« و مجموعة زرين هخامنشي موجود در امريکا، در تعقيب 
گزارش ها و نامه هايي كه سابقاً در اين باره به عرض رسيده است اينك براي 

مزيد استحضار خاطر عالي مراتب زير را توضيحاً معروض مي دارد.
1. قسمت هاي مهمي از گنجينة مزبور كه براثر اطالع و اهتمام ادارة  كل 
باستان شناسي از اواسط سال 1325 به بعد به موزه رسيده، گزارش آن از 
ماه هاي اول سال 1326 ]به[ دربار شاهنشاهي و هيئت محترم دولت تقديم 
شده بود در تاريخ 1327/6/23 در كميسيوني مركب از جناب آقاي »جم« 
وزير دربار وقت و جناب آقاي »حکمت« رئيس هيئت مديرة انجمن آثار 
ملي با عموم آقايان اعضاي هيئت مديرة انجمن مزبور و جناب آقاي دكتر 
»اقبال« وزير فرهنگ وقت و جناب آقاي دكتر »مهران« معاون اين وزارتخانه 
و آقاي »شوشتري« نمايندة فروشندگان طالها با حضور متصديان ادارة  كل 
باستان شناسي و موزة ايران  باستان ارائه گرديد و در نتيجة مذاكرات و بررسي 
كامل، نظرية عموم آقايان اعضاي كميسيون مبني بر لزوم قطعي خريداري 
آنها و جلوگيري از خروج اين آثار از كشور اتخاذ و اعالم شد و ترتيب تعيين 
قيمت آن به عهدة كارشناسان مربوط موزة ايران باستان محول گشت و با نظر 
آقاي گدار و كارشناسان ديگر موزة مزبور موافقت صاحبان طالها با مبلغ هفت 
ميليون ريال پرداخت آن در دو قسط مساوي جلب گرديد. نصف اين مبلغ 
يعني 3/500/000 ريال در بودجة سال جاري وزارت فرهنگ ضمن اعتبار 
مادة 46 كه مخصوص كارهاي باستان شناسي است منظور و پرداخت شده، 
نصف ديگر نيز در همين ماده ضمن بودجة سال 1329 منظور و پرداخته 

خواهد شد.
2. عالوه بر قسمت هاي فوق الذكر قطعات ديگري در دست اشخاص مزبور 
مي باشد كه از ارائه و ابراز آن بيم دارند و به وسيلة كساني كه از طرز عمل 
ادارة  كل باستان شناسي نگراني ندارند از وجود آن ها اطالع به دست آمده است 
و يقيناً با خريداري هر قسمت به تدريج قطعات مزبور آشکار و عرضه خواهد 
گرديد و آنچه تاكنون به طور مسلم از اين قطعات سراغ داده شده است مبلغي 
در حدود 3 ميليون ريال اعتبار الزم دارد و براي رعايت احتياط به نظر وزارت 
فرهنگ مبلغ پنج ميليون ريال براي خريداري قسمت هاي ديگر گنجينة زر 

واكاوي اسناد و پژوهش های باستان شناختی  زیویه
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خود را برای خريد آنها اعالم می كند15 و نهايتاً در بهمن  همان 
كردستان بايد منظور و تأمين نمود تا با خريداري آنچه عرضه مي شود هركس 
هرچه دارد به ارائه و فروش آن به موزه ترغيب گردد و اين خدمت بيشتر 

مقرون به تکميل موفقيت بشود.
الواح طال به خط  3. مجموعة زرين دورة هخامنشي مجموعه]اي[ شامل 
ميخي به نام اجداد شهرياران هخامنشي و نقوش حيوانات بالدار طال و تزئينات 
ديگري تماماً از نفايس بي نظير عصر هخامنشي است كه قريب سي سال پيش 
در همدان پيدا شده و به امريکا انتقال يافته و سال گذشته در نمايشگاه آثار 
ايران در »پاريس« براي اولين بار به معرض نمايش گذارده شد و اعليحضرت 
همايوني مکرر دستور خريد آن را به عهدة دولت صادر فرموده اند و طبق 
آنچه در ذيل عکس قسمتي از مجموعه در يکي از مجالت خارجه نوشته 
شده بود، قيمت آن 150/000 دالر مي باشد. وزارت فرهنگ طي نامه هاي 
مربوط پيوسته استدعا نموده است كه مبلغ 150/000 دالر توسط جناب 
آقاي »عالء« در امريکا به صاحبان اين مجموعه پرداخت گردد و اسناد تاريخي 
بي نظير فوق كه براي كشور و ملت ايران عالوه بر جنبة تاريخي و صنعتي از 
لحاظ مليت ارزش غير قابل وصفي دارد به ايران اعاده و در موزة ايران باستان 

نگهداري شود.
بنابراين عالوه بر رقم مذكور ضمن مادة 46 در بودجة سال جاري وزارت 
فرهنگ يکجا مبلغ پنج ميليون ريال جهت قطعات گنجينة زر كردستان 
و يکجا مبلغ 150/000 دالر كه هم ارز ريالي آن بالغ بر 4/875/000 ريال 
محسوب مي شود براي خريداري مجموعة زرين دورة هخامنشي يعني جمعاً 
مبلغ 9/875/000 ريال اعتبار مخصوص براي افزايش به مادة مزبور مورد 
احتياج مي باشد كه گزارش آن به فرمان مبارک ملوكانه ضمن شرفيابي هاي 
اين جانب و آقاي گدار به عرض پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي هم 
رسيده، مکرر دستور خريداري و جمع آوري هر دو قسمت باال را صادر و 
پيوسته تأكيد در انجام اين خدمت فرموده و مي فرمايند. و وزارت فرهنگ 
هم اقدامات مربوط به خود در اين باره ]را[ انجام داده، اجراي اوامر مطالع 
ملوكانه و تأمين نظر كلية عالقه مندان به نگهداري اين نفايس بي نظير و مفاخر 
تاريخي و ملي ايران در موزة كشور منوط به تأمين و اعطاي 9/875/000 ريال 

اعتبار سابق الذكر از طرف وزارت دارايي مي باشد« )يزدانی 1380: 136(.
15. »عنوان: وزارت دارايي، شمارة 57966.

مشخصات مرجع: اسناد هيئت هاي باستان شناسي در ايران، تهران: سازمان 
اسناد ملي ايران، پژوهشکدة اسناد، 1380، سند شمارة 128.

تاريخ: 1328/10/10
يادداشت ذيل سند: از طرف وزير دارايي ]امضاء[.

]حاشية 1:[ 14643، 1328/10/11
]حاشية 2:[ به عرض برسد، گزارش هم از وزارت فرهنگ در اين باب رسيده 

بود كه براي استحضار خاطر مبارک تقديم شد. 1328/10/12
]حاشية 3:[ سابقه 1328/10/14

]حاشية 4:[ در اين ترتيب به وزارت فرهنگ تأكيد و عطف به سابقه به وزارت 
دربار هم نوشته شود. 1328/10/14.

خالصة سند: اعالم ميزان بودجة دولت جهت خريداري اشياء عتيقه و گنجينة 
مکشوفه در زيويه

متن سند: جناب آقاي نخست وزير. عطف به رونوشت مرقومة شمارة 13435 
به تاريخ 1328/9/19 كه به عنوان وزارت فرهنگ در خصوص خريد اشياي 
عتيقة مربوط به گنجينة وزارت دارايي ارسال فرموده اند به استحضار مي رساند: 
در بودجة تفصيلي وزارت فرهنگ همه ساله مبلغي ضمن مادة 46 براي خريد 
و جمع آوري اين گونه اشياء كه ممکن است در يکي از نقاط كشور كشف 
گردد منظور مي شود كما اين كه در بودجه امسال وزارت نامبرده نيز مبلغ 
9/190/000 ريال از اين بابت منظور گرديده، بديهي است در صورتي كه 
وزارت فرهنگ كمبودي براي خريد اشياء مورد نظر داشته باشد بايستي در 

سال قسط اول خريد اين آثار پرداخت می شود.16
از ديگر سو، كاوش های تجاری بعد از سال 1327 هم ادامه 
می يابد. در مرداد 1327 ادارة  كل باستان شناسی طی نامه ای 
از ايوب ربنو علت نفرستادن گزارش ها را جويا می شود: »تاريخ 
1327/5/23/ شمارة 1401/ آقاي ايوب ربنو/ مدتي است كه 
گزارش  و  شده  صادر  شما  به نام  زيويه  مجدد  حفاري  پروانة 
اقدامات و نتايج حاصله از كاوش هاي اخير خود را به اطالع اين 
اداره نرسانيده ايد و اين موضوع با حسن نظر اين اداره دربارة 
شما و چگونگي عمليات شما مغايرت دارد. الزم است هرچه 
زودتر ادارة باستان شناسي را در چگونگي عمليات و استخراجات 
خود مستحضر داريد، ضمناً اضافه مي نمايد كه كاوش هاي شما 
مراقبت  و  نظر  كاماًل تحت  بايستي  نامبرده  باستاني  از محل 
البته  ديگري  ترتيب  و  گيرد  انجام  كردستان  فرهنگ  ادارة 
عمل نخواهد شد كه به طوري كه مي دانيد مورد موافقت ادارة  
كل باستان شناسي نمي باشد/رئيس ادارة كل باستان شناسي.« 
صورت جلسه هاي سال های1320 تا 1330 ادارة فرهنگ سقز 
بودجة سال آتية دولت تأمين نمايد. لهذا طي نامة جداگانه كه رونوشت آن 
جهت مزيد استحضار عالي به پيوست تقديم مي گردد نوشته شد كه در صورت 
وجود كمبود اعتبار مادة 46، اعتبار الزم را در بودجة سال آتيه خود منظور 

دارند تا پس از تصويب به موقع اجرا گذارده شود« )يزدانی 1380: 138(.
16. »دربار شاهنشاهی، شمارة 61057، مورخة 1328/11/2 

وزارت دربار شاهنشاهی
عطف به نامة شمارة 10993 به تاريخ 1328/10/18 موضوع خريد گنجينة 
به دورة »مد« و مجموعة زرين  تاريخی زر مکشوفه در كردستان متعلق 
بهای  اول  قسط  كه  می رساند  استحضار  به  امريکا  در  موجود  هخامنشی 
گنجينة زر مکشوفه در كردستان توسط وزارت فرهنگ در سال جاری به 
فروشندگان پرداخت گرديده و مقرر گرديده بقية آن با بهای مجموعة زرين 
هخامنشی ضمن مادة 46 بودجه سال آتی وزارت فرهنگ منظور گردد تا 
پس از تصويب بودجة سال 1329 نسبت به خريد آن اقدام شود/ وزير دارايی 

]امضا[/ رونوشت برابر با اصل است ]امضا[«
»دفتر نخست وزير، شماره ]ندارد[، تاريخ ]1329/05/17[، ]رونوشت[

به عرض برسد
برای اين كه طالهای مکشوف در كردستان و گنجينة زر هخامنشی كه از آثار 
بی نظير دورة »مد« می باشد از بين نرود به وزارت فرهنگ دستور داده شد 
كه برای خريد اشياء مزبور اقدام نمايند. اينك به  طوری  كه از وزارتخانة مزبور 
گزارش می دهند دو فقره اعتبار يکی به مبلغ 4/500/000 ريال برای خريد 
گنجينة زر هخامنشی و ديگری به ميزان 3/500/000 ريال برای پرداخت 
قسط دوم خريد طالهای كردستان منظور شده بود ولی از سوی كميسيون 
بودجة مجلس شورای ملی اعتبار خريد گنجينة زر هخامنشی را به كلی حذف 
]كرده[ و اعتبار قسط دوم خريد طالهای كردستان را به نصف تقليل داده اند و 
اشعار داشته اند در صورتی كه ضرورت ايجاب نمايد اعتبارات باال ضمن بودجة 
29 منظور گردد. موقوف به موافقت كميسيون بودجه خواهد بود. استحضاراً 

به عرض رسيد. ]امضا[.« )يزدانی 1380: 139-140(. 



443

نحوة  نشان می دهد.17  را در هر سال  زمان حفريات  و  نحوه 
17. »صورت مجلس مورخ 1327/5/31 

با اطالع آقای محمدحسن كيخسروی مالك قرية زيويه و چند نفر از معتمدين 
محل و عبداهلل ويسی بازرس ادارة فرهنگ اينجانب اسداهلل جواهری شناسنامة 
شمارة 2821 مقيم شاه عبدالعظيم ری و نمايندة آقای ايوب ربنو در نتيجة 
عمل حفاری از تاريخ 1327/5/20 تا تاريخ 1327/5/31 اشياء صورت زير را 

از حفر كوه زيويه استخراج نموده و نزد خودم می باشد.
زنگ مفرق]مفرغ[ گردن االغ سی ويکعدد كه هشت عدد آن بزرگ و چهار 

عدد وسط و نوزده عدد كوچك است.
كوزة گلی كوچك يکعدد.

كوزة لعابی كوچك يکعدد.
كاسة مفرق]مفرغ[ شير دوشی كه كمی از لبة آن به وسيلة بيل شکسته و دو 

طرفش هم شکافته است.
كوزة گلی كوچك دو عدد كه يکی دارای محسنات می باشد.

كوزه گلی يك عدد كه در اثر كلنگ خرد شده و دارای محسنات می باشد.

كوزه گلی يك عدد كه در اثر كلنگ خرد شده و دارای محسنات می باشد.
سر عصای مفرق]مفرغ[ يك عدد بدون عالمت.

تيکة مفرق]مفرغ[ مثل پيش خوری كه دستة آن در وسط است 12 عدد 
بزرگ و 6 عدد كوچك است.

پيشانی بند مال از مفرق]مفرغ[ دو عدد.
بدين وسيله متعهد می شوم در مراجعت به طهران اشياء مکشوفه را به وسيلة 

آقای ايوب ربنو به ادارة باستان شناسی تحويل دهم.
اسداهلل  فرهنگ،  بازرس  ويسی  عبداهلل  ده،  مالك  محمدحسن كيخسروی 

جواهری، علی سعدی پيشنماز، علی وحدت دهبان، عبدالرحمان قادری«
»صورت جلسة مورخ 1327/6/11 

چفت صندوق از مفرق]مفرغ[ شکسته كه دارای شبکه می باشد يك عدد.
ايضاً چفت صندوق كه از مفرق]مفرغ[ شکسته و دارای محسنات می باشد.

سرمجسمة بز كوهی دارای يك شاخ.
دشنة آهنی زنگ زده شکسته يك عدد.

يك تکه استخوان )عاج( دارای نقشه كه در اثر كلنگ كاری خرد شده.
پولك استخوانی با نقشه )عاج( دوازده عدد.

كوزة لعابی بزرگ شکسته يك عدد.«
»اشياء مکشوفه در تاريخ 1327/7/1 

كوزة لعابی بزرگ شکسته 3 عدد.
جام مفرقی]مفرغي[ سالم يك عدد.

پولك اسب از نقره كه دو طرف آن مثل شانه و دو سر آن مدور و وسط آن 
دارای سه قفل است 8 عدد.

كوزة گلی شکسته پنج عدد كه يکی از آنها دارای مجسمه است، ولی چون 
شکسته مشخصات آن معلوم نمی باشد.

سرنيزة آهنی پوسيدة كوچك و بزرگ 30 عدد.«
»صورت جلسة مورخ 1327/7/11 

كوزة لعابی گلی بزرگ شکسته يك عدد.
كوزه گلی سالم كوچك و بزرگ مخصوص بچه ها 15 عدد.

گوش ماهی بزرگ استخوانی يك عدد.
سرعصای مفرقی]مفرغي[ يکعدد.

تقريباً دو من سفال شکستة گلی و لعابدار.
پنج سير مفرق]مفرغ[ خردشده كه دوتيکة آن بزرگ ]است[ ولی  تقريباً 

محسنات ندارد.«
»اشياء مکشوفه در تاريخ 1327/8/10

كوزة سنگی مرمر سفيد شکسته سه عدد.
بشقاب سنگی سبزرنگ بزرگ با پاية شکسته.

ايضاً بشقاب سنگی سبزرنگ بدون پايه.
يك عدد بشقاب سنگی سياه رنگ پايه دار شکسته.

قنددان سنگی سياه رنگ پايه دار.
كوزة گلی لعابدار دو عدد يکی كوچك و سالم و ديگری بزرگ و شکسته.

مقدار هفت سير تيکه های مفرق]مفرغ[.
مقدار سه سير استخوان نقشه دار شکسته كه يکی مجسمة دماغ و چشم 
آدمی است و ديگری شکل يك حيوان مثل اسب و يکی هم شاخ يك حيوان.«

»اشياء مکشوفه در مورخ 1328/5/3 
چراغ گلی لوله دار مانند قوری ولی دارای دو دسته می باشد دو عدد يکی 

بزرگ و سالم و ديگری كوچك و لولة آن شکسته.
يك پياله و يك كوزة كوچك.

زنگ مفرق]مفرغ[ پوسيده كه جلو دستة آن سوراخ است.
كوزة كوچك لعابدار بدون دستة سالم دو عدد.

يك تکه مفرق]مفرغ[ مدور مثل سر قوری كه دستة آن در وسط می باشد.
قنددان شکستة گلی سياه يك عدد.

تيکه های مفرق]مفرغ[ كوچك تقريباً پنج سير.«
»صورت مجلس مورخ 1328/6/12 

مهرة عقيق سرخ رنگ كوچك و بزرگ دويست عدد.
مهرة شيشة سفيدرنگ كوچك يك صد عدد.

زنگ مفرق]مفرغ[ پوسيده بزرگ و كوچك دو عدد.
تغار بزرگ گلی كه از دو طرف دارای دو صورت آدم می باشد.

گلدان بزرگ شکسته منقوش يك عدد.
مفرق]مفرغ[ های شکستة بزرگ و كوچك چهل تکه.

كارد مفرق]مفرغ[ دسته دار فلزی كه ممکن است نقره باشد يك عدد.«
»تاريخ 1328/5/21 

يك عدد مفرق]مفرغ[ مانند دستة آب پاش.
دستگيرة مفرقی]مفرغي[ درگاه يك عدد.

النگوی مفرق]مفرغ[ ده عدد.
مفرق]مفرغ[ به اشکال گوناگون چهار عدد.

پيالة گلی شکسته دسته دار يك عدد.
ظرف سفالی مانند قوری دارای سه دسته و يك لوله.

كوزة كوچك سفالی پايه دار.
ظرف گلی شکل قوچ و دارای محسنات.

بشقاب سنگی عالی دارای سه پاية شکسته.
بشقاب سنگی زردرنگ يك عدد.«

»اشياء مکشوفه در مورخ 1328/5/28 
ظرفی از سنگ مرمر.

بشقاب سنگی بزرگ سفيد شکسته.
بشقاب مانند آجيل خوری از سفال قرمز.

دستة لعابی چاقو يا كارد كه يکطرفش دارای مجسمه و طرف ديگرش ناقص 
است.

يك عدد كارد كه سرش شکسته و دستة آن سالم است.
قوطی كوچك مفرق]مفرغ[ يك عدد.

دو تيکه مفرق]مفرغ[ به طول 25 سانتی متر.
ميخ مفرق]مفرغ[ شکسته كه سر آنها طالست.

مهرة طالی كوچك چهارده عدد.«
»اشياء مکشوفه در مورخ 1328/7/15 

واكاوي اسناد و پژوهش های باستان شناختی  زیویه
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سنگ ستونی مدورشکل كه درازای آن 70 و قطرش 40 سانت بوده و دارای 
برجستگی و خطوط است.

در حدود 12 كيلو تيکه های كوچك و بزرگ لعاب دار و نقاشی شده.
آن  سر  كه  مفرق]مفرغ[  و  طال  ميخ  با  دسته استخوانی  شکستة  خنجر 

پوسيدگی دارد.
پولك مفرق]مفرغ[ بدون محسنات.«

»در تاريخ 1328/8/15 
مقدار دويست و هفتاد عدد خورده طالی سادة خيلی كوچك به وزن يك 

مثقال و بيست و سه نخود.
هشت كيلو تيکه های لعاب مختلف.«

»صورت جلسه مورخ 1328/5/10 
لولة مفرقی]مفرغ[ كوچك كه يك سر آن سوراخ است 6 عدد.

ايضاً لولة مفرقی]مفرغ[ رنده مثل سر قليان كه هر دو سرش سوراخ شده 
است 2عدد.

ايضاً قوطی مفرقی]مفرغ[ خيلی نازک 16 عدد.
ايضاً قوطی مفرقی]مفرغ[ كوچك 2 عدد.

زنگ مفرقی]مفرغ[ 3 عدد كه يك عدد آن بزرگ و ساده و 2 عدد كوچك و 
منقوش می باشد.

لولة مفرقی]مفرغ[ منقوش دو عدد.
پيالة مفرقی]مفرغ[ كوچك پنج عدد.

دهنة اسب از مفرق]مفرغ[ سالم يکعدد.
قنديل مفرقی]مفرغ[ كه سر آن شکسته يکعدد.

لوله های مفرقی]مفرغ[ چهل عدد.
عطردان مفرقی]مفرغ[ مجسمه دارای چهارپا و دو دست يکعدد.

لولة مفرق]مفرغ[ مانند، مجسمة زن و مقدار شصت كيلو تکه های مختلف 
مفرق]مفرغ[.

ميخ های قبر مرده از مفرق]مفرغ[ سيزده عدد كه چهار عدد آن كوچك و 9 
عدد بزرگ می باشد.

سر عصای مفرق]مفرغ[ دارای محسنات يك عدد.
دو سانت كه زيرش  تقريباً  و  انگشت دراز  بند  اندازة  به  سرچفت صندوق 

مفرق]مفرغ[ و رويش طالست.
پيالة گلی قرمز شکسته.«

»اشياء مکشوفه در مورخ 1329/3/31 
كوزة كوچك سفالی لعابدار ساده 3 عدد.

پيکان تير 25 عدد.
پيالة كوچك از سنگ سياه يك عدد.

يك عدد ميخ چهارپر لعابی.
سه عدد مفرق كوچك ساده.

يك عدد مفرغ مثل بست جلو صندوق دارای برجستگی و نقش.
يك عدد لولة طال به وزن يك مثقال و طول پنج سانتی متر.«

»اشياء پيدا شده در صورت جلسه مورخ 1329/5/24 
سر مجسمة بره از سنگ 

يك عدد گل كوچك مدور گچی
يك عدد سنگ مخصوص گردن بند اسب دارای برجستگی

نعلبکی از سنگ سبز
يك تيکه نقرة پوسيده به وزن يك سير

يکعدد كاسة سفالی شکسته
ايضاً يك عدد كاسة سفالی منقوش حصيری دارای ته برجسته و شکسته

مقدار يك كيلو تيکه های مختلف سفال كه در ميان آنها چهار عدد مجسمة 

تقسيم آثار را نيز از محتوای يکی از اين صورتجلسه ها می توان 
فهميد.18 نحوة فعاليت های ربنو و تخريب های صورت گرفته در 

سر جانوران كوهی ديده می شود.
. مقدار چهار عدد سير استخوان عاج تکه تکه شده.«
»اشياء مکشوفه در صورت جلسة مورخ 1329/7/20 

قنددان گلی پايه دار شکسته
النگوی مفرقی]مفرغ[ بی نقش

يك عدد ليوان سالم سفالی لعاب دار
مهرة لعابی سالم به اندازة يك گردو

ميخ مفرقی]مفرغ[ چهارپهلو با سر مدور يك عدد
مفرق]مفرغ[ مدور مثل درب توری دسته دار كوچك

زنگ مفرق]مفرغ[ شبکه دار يك عدد
سفال دارای نقوش مختلف 8 كيلو

سه پاية مفرقی]مفرغ[ يك عدد
پيکان از عاج 18 عدد

بشقاب لعابی بزرگ ساده يك عدد
يك تيکه سفال مثل آجر پخته كه شکل يك گوش و گردن دارد و در پشت 

گردن نقوشی به چشم می خورد.
سنگ كوچك كه در وسط آن يك گل حجاری شده

شش عدد مجسمة سنگی كوچك
دوازده سير عاج شکسته.«

»اشياء پيدا شده در تاريخ 1330/4/11 
يك عدد عاج مانند سر عصا به شکل سرمار كه در وسط شکسته است.

يك مجسمة چوبی انسان مانند دستة خنجر كه دست های آن به طرفين 
چسبيده و پاهای آن از زانو به پايين ناقص است. 

يك عدد مجسمة اردک از لعاب كه وسط پشتش مانند لبة كوزه است.
مقدار 6 كيلو انواع تيکه های لعاب.

دو عدد بشقاب سالم و شکستة لعابی ساده.
يك تکه مفرق]مفرغ[ كه در وسط آن نقش دو گل به چشم می خورد.

يك عدد كوزة لعابی سبزرنگ.
يك عدد بشقاب سنگی پايه دار.«

18. صورت مجلس مورخ 1328/12/8 در خصوص تقسيم اشياء مکشوفه
در تاريخ دوشنبه 1328/12/8 اشياء مکشوفه در زيوية كردستان كه پروانة آن 
به شمارة 151/1623 مورخ 28/1/13 به نام آقای ايوب ربنو صادر شده بود با 
حضور امضاءكنندگان زير مالحظه و بررسی كامل دربارة آن معمول گرديد و 

به شرح زير تقسيم گرديد:
الف( سهم موزة ايران باستان

كلية اشياء مفرغی شامل قطعات شبيه لوله های عريض و پاية تخت يا صندلی 
و زنگ و قطعات مفرغ دارای نقوش برجسته و سنجاق های مدور.

سيزده عدد ظروف سالم سفالی و چهار ظرف سنگی و يك ميخ بزرگ و 
قطعات مختلف.

يك عدد بست مفرغی با روكش طال و 12 عدد ميخ مفرقی]مفرغ[ سرطال و 
مقداری دكمه های ريز طال به وزن تقريبی هشت گرم.

ب( سهم حفار
كلية قطعات ظروف سفالی لعابدار.

يك عدد گرز از سنگ مرمر.
يك عدد سر قوچ كوچك نقره.

يك عدد كارد آهنی شکسته با دستة نقره و عاج الوان.
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زيويه را از محتوای نامة عبداهلل ويسی نمايندة ادارة فرهنگ به 
سازمان مطبوعش در سقز به شمارة 15 در تاريخ 1329/6/31 
محترم  »ادارة  است:  آمده  نامه  اين  در  زد،  تخمين  می توان 
تيکه های  مقداری  می رساند  به عرض  محترماً  سقز/  فرهنگ 
سنگ بزرگ و كوچك كه عموماً تراشيده و برجسته است آثار 
اطراف  متر  و 50×50  استخراج  دارند  را  بزرگ  يك مجسمة 
سنگ را كاوش نموده اند، متأسفانه تاكنون سر آن كشف نشده، 
ضمناً ساختمان های بسيار كه آثار سفيدكاری چهار ديوار آنها 
به خوبی روشن و كليه به هم متصل بوده اند كشف، ولی عموماً 
خالی و كوچك ترين اشيائی استخراج نشده و به واسطة اينکه 
و كشف  ]است[  ناقص  آن هم  تکه های  اغلب  و  سر مجسمه 
نشده معلوم نيست چه مجسمه ای خواهد شد، آقای جواهری 
فعاًل از تحويل گرفتن و تنظيم صورتجلسه خودداری می نمايند 
مربوط  انبار  در  خروار  دو  تقريبی  وزن  به  عموماً  سنگ ها  و 
ضبط گرديد و فوق العاده مورد توجه می باشند. هم اكنون در 
سمت ديگر تپه مشغول حفريات هستند و چون عمل حفاری 
به واسطة سردی هوا ممکن است در آخر مهرماه تعطيل گردد 
موكول  بعد  سال های  به  سنگ  تيکه های  استخراج  بنابراين 
خواهد شد، لذا استدعای عاجزانه دارد دربارة آن دستور الزمه 
را صادر و ابالغ فرماييد./ ناظر فرهنگ در حفاری زيويه: عبداهلل 
 1331 سال  در  ربنو  ايوب  كاوش های  مجوز  نهايتاً  ويسی.« 
گسترش  زيويه  از  كيلومتر   50 شعاع  به  و  می شود  تمديد 
ايوب  آقاي  مورخ 31/4/17/  »شمارة 13761/836/  می يابد: 
با توجه به خدماتي كه  ربنو/ در جواب نامة مورخ 31/3/17 
دربارة جمع آوري گنجينة زيوية كردستان به عمل آورده ايد و 
ضمناً چند سال است در محل مزبور به حفاري تجارتي مبادرت 
نموده و متحمل خساراتي گرديده ايد. لذا به شما اجازه داده 
مي شود كه در محل زيويه و اطراف آن به شعاع پنجاه كيلومتر 
با اطالع ادارة فرهنگ كردستان بر طبق مواد 25 و 26 و 27 
و 28 و 31 آئين نامة عتيقات به حفاري تجارتي مبادرت نموده 
و از نتيجه وزارت فرهنگ را مستحضر داريد. اعتبار اين اجازه 

قطعة مفرقی]مفرغ[ شبيه سر مرغابی.
مديركل باستان شناسی: آندره گدار، مدير موزه: سليمان سپهبدی، موزه دار: 
ملکه بيانی، رئيس ادارة كل باستان شناسی: محمدتقی مصطفوی، موزه دار: 
ناهيد جهان آرا، بازرس فنی: علی حاكمی، بازرس فنی موزه: محمود راد، 

صاحب پروانه: ايوب ربنو، ارزياب و كارشناس موزه: مولر پير.«

فرهنگ:  وزير  طرف  است/از  يکسال  مدت  تا  صدور  تاريخ  از 
دكتر فرساد.« يك ماه بعد قراردادی بين آقايان كيخسروی و 
حبيب اهلل قديسی، كه ظاهراً نمايندة جديد ربنو در زيويه است، 

برای كاوش در زيويه به امضاء می رسد.
»به تاريخ 1331/5/20

قرارداد
قرارداد زير بين آقاي مهندس جبيب اله قديسي دارندة 
تهران  فعلي  مقيم  تبريز  از  صادره   4102 شمارة  شناسنامة 
خيابان بهارستان كوچة قاين منزل وزيري و آقايان ابراهيم خان 
حومة  زيويه  قرية  مالکين  كيخسروي  محمدحسن خان  و 

شهرستان سقز برگزار گرديد.
1. آقايان كيخسروي قرية زيويه را از اين تاريخ اال آخر 
آقاي  اختيار  تحت  تجارتي  حفاري  براي   1331 اسفندماه 
مهندس قديسي گذاشتند كه طبق مقررات و آئين نامة ادارة 

 كل باستان شناسي مشغول حفاري بشود.
2. كلية اجناس مکشوفه با حضور نمايندة وزارت فرهنگ 
و آقايان كيخسروي و آقاي مهندس قديسي صورت مجلس و 

مهر و موم خواهد شد.
لوازمات  و ساير  اثاثيه  قبيل  از  كلية مخارج حفاري   .3
مهندس  عهدة  به  فرهنگ  نمايندة  فوق العادة  و  عمله  مزد  و 

قديسي مي باشد.
4. پس از خاتمة عمل حفاري كلية اشياء مستخرجه طبق 
آئين نامة ادارة  كل باستان شناسي به تهران حمل ]مي شود[ و 
باستان شناسي  ادارة  به  است  متعهد  قديسي  مهندس  آقاي 
تحويل دهد و پس از وضع سهم دولت بقية اشياء به شرح زير 
تقسيم مي شود. سهم آقايان كيخسروي سي درصد ]است[ و 

بقيه كه هفتاد درصد مي باشد تعلق به مهندس قديسي دارد.
5. مخارج اياب و ذهاب در مدت اقامت آقايان كيخسروي 

به تهران و بالعکس به عهدة آقاي مهندس قديسي مي باشد.
از روي  را  آقايان كيخسروي مي توانند سهمية خود   .6
قيمت تعيين شدة ادارة  كل باستان شناسي به آقاي مهندس 
تقدم  حق  است  بديهي  نمايند،  واگذار  ديگري  يا  و  قديسي 
اين قرارداد در سه نسخه  با آقاي مهندس قديسي مي باشد. 
تنظيم ]شده[ و هر يك از آقايان باال يك نسخه در دست دارند.

محمدحسن  كيخسروي،  ابراهيم  زيويه:  مالکين 
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فرهنگ:  نمايندة  قديسي،  حبيب اله  مهندس  كيخسروي، 
محمدرسول يزداني«

صورتجلسة 1331/06/15 ما را از انجام شدن كاوش های 
ادامة  از  آن سندی  از  و پس  سال 1331 مطمئن می كند19 

كاوش  در درست نيست.
طبق اسناد، كاوش های تجاری زيويه از آبان 1325 آغاز 
شد و حداقل تا شهريور 1331 ادامه يافت20 و در طول اين 
مدت تحت لوای قانون عتيقات و با حضور نمايندگان وزارت 
فرهنگ و اطالع و پيگيری ادارة  كل باستان شناسی، لطمات 
فعاليت های  كل  بر  و  آورد  وارد  محوطه  به  جبران ناپذيری 
باستان شناختی ساليان بعد رابرت دايسون، نصرت اهلل معتمدی، 

سيمين لك پور و كاميار عبدی در محوطه تأثير گذاشت. 

كتاب  دوران بی خبری
بی خبری  دوران  جلدی  سه  مجموعة  می رسد  نظر  به 
جنجالی ترين پروندة زيويه در مرزهای داخلی ايران باشد. اين 
كتاب به قلم مرحوم رشيد كيخسروی فرزند ابراهيم كيخسروی 
مالك زيويه به رشتة تحرير درآمده )كيخسروي 1363، 1369 و 
1388(، كه خود و خانواده اش مستقيماً در اتفاقات اين محوطه 
به نحوی دخيل بوده اند. رشيد كيخسروی در سال 1325، كه 
حفريات تجاري زيويه آغاز شد، نوجوانی ده يازده ساله بوده 
)كيخسروی 1363: 66(، از 1329 تا 1335 در سنندج، تبريز 
و تهران به تحصيل اشتغال داشت و خود می گويد كه از سال 
1335 ]حدوداً از بيست سالگی[ تا اواخر عمر )وی در شهريور 
1374 درگذشته است( پيگير پروندة حفريات تجاری و تخريب 

19. »اشياء پيدا شده در تاريخ 1331/6/15 
مجسمة سر و گردن اسب از مفرق]مفرغ[ سالم.

چهار دست و پای يك مجسمة شير از مفرق]مفرغ[.
دو دست يك مجسمة گوساله از مفرق]مفرغ[.

پيکان مفرق]مفرغ[ 6 عدد.
ميخ مفرقی]مفرغ[ 2 عدد.

پولك مفرق]مفرغ[ چفتی كوچك و سالم پنج عدد.
مفرق]مفرغ[ سالم به شکل درب قوری پنج عدد.

قوطی كوچك مفرقی]مفرغ[ ساده دو عدد.
حلقة مفرقی]مفرغ[ پنج عدد.

تکه های متفرقة مفرق]مفرغ[ در حدود دو كيلوگرم.«
20. هرچند كيخسروی ادامة كاوش ها را تا 1335 می داند، معتمدي طول اين 

فعاليت ها را 8 سال عنوان مي كند )معتمدي 1374: 321(.

آن بوده )كيخسروی 1363: 70( و به نحوی مثال زدنی برای 
گشودن پروندة زيويه و ردگيری آثار به يغما رفتة آن تالش 
اين مدت هفت شکايت رسمی در  كرده است. وی در طول 
خصوص زيويه در دادگستری طرح كرده )كيخسروی 1363: 
نفر  با 42  نامه به مسئولين مختلف فرستاده و   133 ،)192
حضوری ديدار و گفتگو )كيخسروی 1363: 185- 175( و 24 
مقاله و گزارش در روزنامه ها و مجالت چاپ كرده )كيخسروی 
 :1363 )كيخسروی  شده  بازجويی  بارها  و   )187  :1363
159ـ145( و نهايتاً به دليل مطالبی كه در مجلة رنگين كمان 
)ش 49( در سال 1348 عليه ابوالحسن ابتهاج مديركل وقت 
بانك ملی ايران در خصوص دخالت وی در فروش آثار زيويه21 
منتشر  كرده به مدت 11 سال تبعيد در زاهدان محکوم شده 
است )كيخسروی 1388: 238ـ236(، با همة اين ها وی دست 
از اين پرونده برنداشته و ماحصل پيگيری هايش را در اين سه 
جلد كتاب منتشر كرده و طبق يادداشت فرزندش در مقدمة 
سومين گزارش، دو جلد منتشرنشده نيز باقی مانده كه احتماالً 
در آينده منتشر می شود. اما هدف كيخسروی از اين پيگيری و 

تالش خستگی ناپذير چه بوده است؟
كه  می شود  آغاز  چنين  زيويه  به  مربوط  مطالب  اكثر 
تابوتی  زيويه  روستای  در  چوپان  پسركی   1325 سال  در 
 ... كردند  تکه تکه  را  آن  روستا  اهالی  كه  كرد  مفرغی كشف 
كيخسروی در جواب نامة يکی از خوانندگان كتابش می نويسد: 
»صهيونيست ها دوازده سال تمام در زيويه حفاری نمودند، اما 
در رسانه های گروهی و در كتب و مقاالت متعددی كه دربارة 
زيويه به چاپ رسانيدند، همه جا روستائيان زيويه را محکوم 
به دزدی و چپاول و غارت گنج زيويه نموده بودند ... قيام من 
21. محمدتقی مصطفوی، رئيس وقت ادارة باستان شناسی كشور در معرفی 
موزة ايران  باستان آورده است: »... گنجينة زر مکشوف در زيويه )كردستان( 
و گنجينة عاج مکشوف در همان محل و ظروف كاشی و سفالی بی نظير قرن 
8 پيش ازميالد كه از آنجا به دست آمده و براثر چه مجاهدت ها و فداكاری ها 
و مخارجی باالخره نصيب موزة ايران  باستان گرديده است از افتخارات اين 
مؤسسة علمی به شمار می رود كه اهميت آن را از نظر معنوی و علمی و مادی 
در دنيا چند برابر ساخته است و ارزش آنها در آينده بيشتر و بهتر معلوم خواهد 
گشت« )مصطفوی 1334: 66(، و در پانوشتی در همان صفحه آورده است: 
»گنجينة عاج كه از نفايس منحصربه فرد جهان است براثر واقع بينی جناب 
آقای ابوالحسن ابتهاج مديركل اسبق بانك ملی ايران و همکاری ذی قيمت 
آقای مهندس فروغی به موزة ايران  باستان وارد گرديد« )مصطفوی 1334: 
66(. وی در همين اثر، بارها از خريد و انتقال مجموعة عاج و طالهای زيويه به 
موزة ايران  باستان به عنوان يك موفقيت بسيار بزرگ ياد می كند )مصطفوی 

.)113 ،93 ،72 :1334
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در زيويه دقيقاً ]برای[ خنثی نمودن اثرات شوم اين شايعات 
نگاه  اين  با  وی   .)157 )كيخسروی 1369:  است«  بی اساس 
و  اسناد مجوزها  ارائة  با  اينکه  بر  گزارش عالوه  نخستين  در 
صورتجلسه های كاوش های تجاری زيويه، ما را از چند و چون 
ايوب ربنو در قالب قانون عتيقات آگاه  تاراج زيويه به دست 
می كند، در كنار آن با نگاهی بسيار بدبينانه به سازمان يونسکو 
)كيخسروي 1363: 3(، دستگاه باستان شناسی كشور و موزة 
بلندبااليی  فهرست  6 ـ 5(،   :1363 )كيخسروی  باستان  ايران 
از باند ايوب ربنو می آورد كه در آن نام وزيران فرهنگ وقت 
از قبيل محمود مهران، محسن فروغی و مهرداد بهبد و اكثر 
مديران باستان شناسی از قبيل محمدتقی مصطفوی، عبدالعلی 
پورمند و جواد كامبيز و كارشناسانی چون محمود راد، ايرج 
رومن  چون  پژوهشگرانی  و  خرم آبادی  سيدمحمد  و  مافی 
گيرشمن و آندره گدار و شخصيت  های ديگری چون ابوالحسن 
می شود  ديده  شفا  شجاع الدين  و  محبوبيان  مهدی  ابتهاج، 
)كيخسروي 1363: 9(. اين نگاه بدبينانه تا بدانجاست كه در 
جای جای كتاب به عناوينی چون گدار خيانتکار يا گيرشمن 
كيخسروی  و  برمی خوريم   )33  :1363 )كيخسروي  خائن 
با ضخامت 20  و  متر  اغراقات چون آجرهای 1×1  پاره ای  با 
سانتی متر )كيخسروي 1363: 21( يا داستان يافت شدن 120 
و  )كيخسروي 1363: 29(  گور  داخل يك  در  كيلوگرم طال 
]در  دالر  هزار  قيمت 280  به  زيويه  قطعه شیء  معاملة سه 
سال 1351[ طبق نامه ای كه ادعا می شود مهدی محبوبيان به 
مافی رئيس بازرسی سازمان حفاظت ملی )كيخسروي 1363: 
64- 63( نوشته راه خود را از تدوين سند علمی كاماًل جدا 
می كند و كتاب وی را صرفاً می توان سندی در مورد حفريات 
تجاری زيويه دانست و در مورد اظهارات شخصی وی قضاوت 

نکرد.
كيخسروی با آوردن مطالب بی اساس و عوامانه ای چون 
طلسم قبر كاوش شده در زيويه كه قوری سفالی بوده است و 
اسدا... به تهران حمل كرده )كيخسروي 1363: 50- 49( يا 
ادعای يافت شدن دو كتيبه در زيويه )بدون ذكر مرجع(، كه 
طبق ادعای وی اكنون در موزة لوور نگهداری می شود و حتي 
متن يکی از آن ها را نيز آورده: »با هزاران كشمکش و زحمت 
توانستيم قلعة كرفتو را فتح نماييم. زيبيه« )كيخسروي 1363: 

تکرار  كرده  هم  گزارش  سومين  در  را  ادعا  همين  و   )110
)كيخسروی 1388: 149( نشان  داده كه تا چه ميزان از دانش 
باستان شناسی فاصله دارد و اميد خواننده را در دست يابی به 

مطالب علمی در اين كتاب به يأس تبديل  كرده است.
و   )1364 )وامقی  شده  بررسی  و  نقد  نخست  گزارش 
)كيخسروي 1369:  است  برانگيخته  را  گوناگونی  بازتاب های 

.)120 -196
وی در دومين گزارش از هدف اولية خود كه ارائة اسنادی 
از حفريات ربنو است قدری فاصله می گيرد و، گويی در اين 
فاصله بر اطالعات باستان شناختی وی افزوده شده، يك فصل 
باستان شناسی«  دانش  و  علم  »اهميت  به  را  دوم  گزارش  از 
اختصاص می دهد و سعی می كند مطالب خود را با ذكر مرجع 
گزارش،  نخستين  اغراق آميز  اطالعات  پاره اي  حتي  و  بياورد 
ابعاد آجرها را، به صورت 34×34×9 سانتي متر اصالح  مانند 
از  وامقي  ايرج  توصية  به  بنا  نيز  و  )كيخسروي 1369: 98( 
به كار بردن عناوين خـائن، خـودفروخته و جاسوس خودداري 
مي كند )كيخسروي 1369: 149(، با اين حال به دليل ناآشنايی 
با چهارچوب علمي باستان شناختی در ورطه ای ديگر گرفتار 
می شود: »روز 1363/11/27 ... در كتابخانة ملی... چشمم به 
نوشته های هرودوت دربارة ساختمان هگمتانه افتاد و فهميدم 
احتمال دارد زيويه همان ساختمان هگمتانه باشد ... از كتابخانه 
به  را  عجله خود  با  و  رفتم  باستان شناسی  مركز  به  مستقيم 
تعدادی  با  را  خودم  كشف  موضوع  رسانيدم،  باستان شناسان 
از آنان در ميان گذاشتم ... نتيجه را با هر باستان شناسی در 
ميان گذاشتم حرف هايم را با چنان سردی و بی تفاوتی شنيد 
كه چيزی نمانده بود مرا نيز مانند خودش بی تفاوت و دلسرد 
نمايد ... ولی من... از پای ننشستم« )كيخسروی 1369: 102- 
101(. كيخسروی از پای ننشست و نه تنها بر هگمتانه بودن 
زيويه تأكيد كرد )كيخسروي 1369: 144، 117، 102، 97، 
96، 54، 34 و10؛ 1388: 92، 152 و 153(، فصل های 2 تا 
6 دومين گزارش را نيز به اثبات اين امر اختصاص داد و در 
عنوان فصل پنجم آورد: »اسناد و مدارک تاريخی و شايعات 
و شواهدی كه نشان می دهد زيويه همان هگمتانه است« و 
زيويه  روستای  كارگران  و  اسدا...  توضيحات  استناد  به  حتی 
نماهای زيويه را، البته بسيار شبيه به ساختمان های مادی در 

واكاوي اسناد و پژوهش های باستان شناختی  زیویه



هشتاد سال باستان شناسی ایران

448

نقش برجسته های آشوری، بازسازی كرد )كيخسروي 1369: 
91( و همين كار را در مورد گور كشف شده در زيويه انجام داد 
)كيخسروي 1369: 86( و آن را به سرداران مادی و شخص 
فرهنگی  موجوديت  »دشمنان  و  نوشت:  كرد  منتسب  رستم 
ايرانيان با برنامه ريزی های زيركانه چنان وانمود نموده اند كه 
رستم وجود خارجی ندارد و اين شعر را وارد شاهنامه نموده اند 
كه رستم يلی بود در سيستان، منش كردمش رستم داستان ... 
مطمئن هستم كه آرامگاه زيويه متعلق به رستم و ساير امراء 
ماد از جمله طوس و فريبرز و هوخشتره و غيره می باشد...« 
)كيخسروی 1369: 11(. از اينجای كار كيخسروی با اعتماد به 
نفس كامل در مورد نظريات خود صحبت می كند و هر كسی 
را كه سخنی خالف ميل وی گفته باشد اجيرشدة صهيونيسم 
می خواند: »بدون شك شخص گيرشمن دانسته است كه جنازة 
دستور  به  بنا  اما  بوده،  رستم  به  متعلق  زيويه  موميايی شدة 
بدون وقفه در محل  تمام  صهيونيزم جهانی كه دوازده سال 
آرامگاه رستم ]زيويه[ حفاری نموده اند، حقيقت وجود آرامگاه 
رستم را كتمان نموده...« )كيخسروی 1369: 13؛ 1388: 203(، 
»در واقع ايوب ربنو و آقايان محمود راد و محمدتقی مصطفوی 
می باشد«  زيويه  در  هگمتانه  ساختمان  كه  داشته اند  خبر 
نام يك  به  )كيخسروی 1369: 101(، »نام گذاری قبر زيويه 
ناجوانمردانه  طرح  يك  گيرشمن[  دست  ]به  سکايی  پادشاه 
برای بی اعتبار كردن اين آثار است« )كيخسروی 1363: 50(. 
»گيرشمن ... با كمال تعجب در هيچ كدام از كتاب های سه گانة 
خود نمی نويسد كه زيويه محل سکونت مادها بود و دليل اين 
اما  داشته  نظام صهيونيستی  به  كه  است  تعهدی  همان  كار 
اقرار می نمايد،  واندنبرگ  پروفسور  نزد دوست صميمی خود 
از ميالد محل سکونت  قبل  لغايت 625  از سال 675  زيويه 
مادها و حکمرانی آنان بوده، اين اشارة مختصر خيلی از رازهای 
پنهان و آشکار پروفسور گيرشمن را برمال می سازد و به وضوح 
نشان می دهد پروفسور گيرشمن همه مسائل را در مورد زيويه 
دانسته اما از افشای آن به همان داليلی كه در فوق نوشته شد 
خودداری كرده است« )كيخسروی 1369: 96- 95(. وی در 
تکميل اظهاراتش می گويد: »كافی است يك نفر باستان شناس 
بی نظر به زيويه اعزام شود، اگر ساختمان هگمتانة مادی را با 
تمام خصوصيات و بدون كم و كاست تحويلش ندادم ]منظور 

هگمتانه[،  از  مورخان  توضيحات  با  مطابق  است  ساختمانی 
حاضرم كلية هزينه های انجام شده را با افزودن هر رقم جريمه 
و خسارت بپردازم« )كيخسروی 1369: 47(. ادعايی كه هر 
داشته  باستان شناسی  دانش  از  اطالعی  كمترين  كه  فردی 
باشد، از طرح آن، به اين شيوة قاطع، خودداری می كند. البته 
درنهايت به دليل مخالفت باستان شناسان با نظرية كيخسروي 
و احتماالً پس از آشنايی اش با معتمدی و بروز پاره ای مشکالت 
بين آن ها، آب پاكی را روی دست همه می ريزد و می نويسد: 
»ناگفته نگذارم كه من معتقدم كه تشکيالت باستان شناسی و 
موزه های تمامی دنيا به  وسيلة نظام صهيونيستی اداره می شود 
... تکيه نمودن به نظرات باستان شناسان را چه خارجی و چه 
داخلی زياد به صرفه و صالح نمی دانم و لزوم يك خانه تکانی 
شديد را در تشکيالت باستان شناسی از هر نظر خيلی ضروری 
می دانم و آن را كمتر از مسائل خورد و خوراک و تهية نان 
و آب برای مردم و بهبود وضع اقتصادی و فرهنگی مملکت 

نمی شناسم« )كيخسروی 1369 : 143(.
اما نکته ای كه در تمام گزارش های كيخسروی پررنگ 
می نمايد، بی اطالعی وی از مباحث باستان شناختی است، كه 
باعث می شود هر فرضيه ای را پذيرفتنی بداند، مثاًل در خصوص 
اينکه يکی از كارگران زيويه از راديو اسرائيل شنيده است كه 
هيئت امريکايی در زيويه دستگاه بی سيم پيدا كرده، با راديو 
اسرائيل مکاتبه می كند و يا در دومين گزارش می آورد است كه 
دستگاهی فلزی به ابعاد 1×1/5×2 متر كشف شد كه به محض 
و حتی  قرار گرفت متالشی شد  هوا  مقابل جريان  در  اينکه 
فرصت تهية يك قطعه عکس را به آقای ويسی ]نمايندة ادارة 
فرهنگ[ نداد و به قوطی های مکعبی كوچکی تبديل شد كه 
داخل آن مايعی به رنگ های مختلف بود ... گويا آقای مصطفوی 
دارويی  آزمايشگاه  يا  رنگ  توليد  كه يك دستگاه  بوده  گفته 
بوده و با باطری كار می كرده است )كيخسروی 1369: 204-

201(، يا با هر فرضيه ای كه مطرح می شود به گونه ای همراهی 
می كند: »بعيد نيست نظرية يکی از صاحب نظران سقزی كه 
مشغول نوشتن كتابی دربارة سقز است درست باشد. ايشان بر 
اين باور است، به احتمال قريب به يقين ساختمان زيويه متعلق 
به حضرت زرتشت بوده و با بيان داليل علمی، گور اصلی زيويه 
را متعلق به زردشت می داند و می گويد بقية مردگان به احترام 
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ايشان در آرامگاه زيويه به خاک سپرده شده اند. ساليان درازی 
است صحت گفته ها و فرموده های ايشان در مغزم جای دارند 
اما از ترس باستان شناسان و ايرادگيری آنان جرئت بيان آن را 
آرامگاه حضرت زردشت در زيويه  بگويم  اگر  نداشته ام. چون 
است مرا به آن متهم می نمايند كه دربارة زيويه دچار خياالت 
واهی شده ام و بنابراين منتظرم نتيجة تحقيقات اين دوست 
راستگويم را در كتابش بخوانم، زيرا پيشاپيش با ايشان هم صدا 

هستم« )كيخسروی 1388: 93(.
و  بناها  كاربری های  تعيين  و  بازسازی ها  كنار  در  وی 
مقبره های زيويه، نابودی زيويه را نيز بر اثر زلزله حدس می زند: 
»جالب ترين صحنه ای كه در يکی از اتاق ها ديدم، آن بود كه 
جنازة يك مرد تنومند در آن اطاق طوری قرار گرفته بود كه 
گويی در حال خواب بوده و هنگام وقوع زلزله نتوانسته است 
»اسدا...  )كيخسروی 1369: 61(،  بدهد...«  نجات  را  خودش 
يا گوش هايش  بوده  يا خوابش سنگين  اين شخص  می گفت 
خوب نمی شنيده، زيرا زلزله و فرو ريختن سقف اتاق را احساس 
نکرده...« )كيخسروی 1369: 62( و مجدداً بر آن تأكيد می كند 
)كيخسروي 1369: 166؛ 1388: 168، 169، 176(. در ادامه 
فهرستی را شامل 148 شیء حاصل از حفريات تجاری زيويه 
بر اساس صورت جلسه ها، می آورد )1388: 92-84( و از آن 
نتيجه می گيرد كه: »با يك بررسی اجمالی مشخص می شود 
كه تمامی اشياء زيويه، شکل موزه ای دارند و من شخصاً شکی 
ندارم كه ساختمان هگمتانه و آرامگاه رستم در ادوار بعدی به 
صورت يك موزه و آرامگاه مقدس اداره شده...« )كيخسروی 
جديدش  نظريات  تأييد  برای  اينکه  جالب تر  و   )92  :1388
داستان  شرح  در  مثاًل  می آورد،  ربنو  ايوب  گروه  از  خاطراتی 
كشف كوزه های لعابدار از زبان اسدا... نقل می كند كه »سه عدد 
كوزة لعابدار زيبا و كوچك كه در كنار هم چيده شده بودند، 
و شکست  تکه شد  كوزه ها چند  از  يکی  و  ريخته  فرو  يکجا 
)كيخسروی 1388: 162(... اسداهلل... گفت: اين كوزه ها به ويژه 
رنگشان سبز است ... خدا را چه ديده ايد شايد اين اتاق ها موزه 

بوده اند و ما خبر نداريم« )كيخسروی 1388: 164(.
جالب ترين بخش ماجرا، كه بخش عمدة سومين گزارش 
به آن اختصاص يافته، شرح اختالفات كيخسروی و معتمدی 
زيرا  است،  عجيب  اختالف  اين  هرچند  است.  زيويه  كاوشگر 

كيخسروی سال ها به دنبال ارسال هيئت علمی باستان شناسی 
از سازمان مطبوع با مديران ديدار كرده و در جايی آورده كه 
فيروز باقرزادهـ  مدير وقت ادارة  كل باستان شناسيـ  به او گفته 
است: »تا زمانی كه اين رويه را ادامه دهيد نه تنها به نفع زيويه 
كاری نکرده ايد بلکه باعث نابودی بيش از پيش زيويه می شويد. 
سروصدائی  كه در اطراف زيويه درست كرده ايد سبب شده كه 
هيچ باستان شناسی جرئت نمی كند پايش را به زيويه بگذارد. 
گروه امريکايی دايسون از ترس آبرويش و از بيم آنکه فردا تمامی 
رسوايی های باند ايوب ربنو در زيويه به نام آنان تمام بشود و 
بهتر بگويم به دليل جوی كه در اطراف زيويه به وجود آورده ايد 
جرئت حفاری در زيويه را نداشتند. ادارة  كل باستان شناسی 
و باستان شناسان اين ادارة  كل و همة دست اندركاران وزارت 
فرهنگ و هنر نيز از ترس چنين جوی جرئت نزديك شدن 
به زيويه را ندارند.« )كيخسروی 1363: 218( و درواقع وی را 
دعوت به آرامش می كند تا هيئت باستان شناسی بتواند كارش 
را انجام دهد، اما اختالفات آنها از همان سال های نخست آغاز 
می شود و كيخسروی علناً می نويسد: »عقيدة من... اين است 
كه شخص آقای نصرت ا... معتمدی، رئيس گروه علمی زيويه، 
ربنو  ايوب  صهيونيستی  باند  با  زيويه  در  اهدافش  و  عملکرد 
معتمدی  وی  )كيخسروی 1388: 147(.  ندارد«  فرقی  هيچ 
می نويسد:  و  می كند  متهم  وظايفش  انجام  در  كوتاهی  به  را 
»آقای معتمدی خبر داشت و می دانست حفاری در آن ارتفاع 
تجربيات  و  است  جرم  سايبان  يا  و  سوله  ]؟[  انجام  بدون 
حفاری  شروع  از  پيش  می كرد  حکم  او  به  باستان شناسی 
پيش بينی الزم را بنمايد، اما چون نيتش تخريب و نابودی آثار 
زيويه است و البد شركايش درس الزم را به او داده اند، اتاق ها و 
تاالرهای به دست آمده را بدون كوچك ترين مصونيت در مقابل 
عوامل جوی به حال خودش رها نموده...« )كيخسروی 1388: 
153(. يا در جای ديگری آورده: »اگر باستان شناس ديگری 
به جای آقای معتمدی بود، مسائل زيويه تا اين حد پيچيده و 
طلسم مانند نمی شد ... معتمدی از سال 1355 لغايت 1357 
با امکانات وسيع مملکتی در زيويه حفاری نموده ... ايشان با 
گذشت بيست سال حتی يك سطر گزارش دربارة نتايج علمی 
ننوشته...« )كيخسروی 1388: 148( و  حفاری اش در زيويه 
سال 1373  قاچاق  حفاری  در  شركت  به  را  معتمدی  حتی 

واكاوي اسناد و پژوهش های باستان شناختی  زیویه
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زيويه متهم می كند )كيخسروی 1388: 148(.
قرار  را تحت الشعاع  همين ديدگاه سراسر گزارش سوم 
داده است و جالب تر اينکه چهرة اسدا... در گزارش سوم كاماًل 
عوض  شده و برای دست انداختن باستان شناسان، در قالب نقل 
ترسيم  برايش  »دانای كل«  مانند  وی، چهره ای  از  خاطراتی 
اينکه كاوشگري تجاري  ايراد بيش ندارد و آن  شده كه يك 
است و ديگر سراسر كمال است و نيکی. در جايی به نقل از 
اسدا... آورده است: »من زحمت كشيدم و به شماها همه چيز 
اتاق های  آن  بالگرفته در  باستان شناسان  آن  اما  دادم،  ياد  را 
دربستة موزه نشسته اند و هلو بيا گلو می كنند. من در همين 
كرده ام،  آشنا  دانش  و  علم  با  را  شما  همة  زيويه  چاله های 
به  نسبت  و  تجربی هستيد  باستان شناسان  اكنون همة شما 
حفظ و حراست از آثار باستانی در خود احساس شور و عالقه 
می نماييد« )كيخسروی 1388: 190(. وی حتی كارهايی را 
به  ديده  زيويه  باستان شناسی  هيئت  از  می رسد  نظر  به  كه 
اسدا... نسبت می دهد: »اسداهلل... به احدی اجازه نمی داد پيش 
از انجام عکس برداری و بررسی های الزم كه توسط خود او و 
آقای اويسی انجام می شد دست به چيزی بزند« )كيخسروی 
1388: 214(. در جای ديگر برای اينکه به باستان شناسان ايراد 
بگيرد كه كارشان را خوب بلد نيستند و نمی توانند ديوارهای 
ترانشه هايشان را بر معماری محوطه منطبق كنند می نويسد: 
»اسدا... می گفت: چاله زنی در باستان شناسی اصول و قواعدی 
دارد كه باستان شناسان دانشگاه ديده از روی غرور و تکبر كم تر 
بدان توجه می كنند و من ديده ام در وسط تعداد چاله هايی كه 
آقايان مصطفوی يا علی حاكمی و محمود راد... زده اند، ديوار 
درآمده و اين قبيل باستان شناسان برای الی جرز همان ديوار 
را  نقشة يك چاله  نتواند  كه  باستان شناسی  و  خوب هستند 
به درستی بکشد، مرگ برايش بهتر است« )كيخسروی 1388: 

.)161
و  نگذاشته  بی پاسخ  را  مطالب  اين  نيز  معتمدی  البته 
بخشی از گزارش منتشرنشدة خود را )صفحات 14 تا 26( بـه 
نـقد گفته های كيخسروی اختصاص داده )معتمدی 1373: 
26-14( كه اميد است با انتشار آن در آينده اين مسائل روشن 

شود. 
به  رغم تمام اغراق ها و تحريف های احتمالي گزارش هاي 

كيخسروي، اين اثر از يك جنبه كتاب بي نظيري است، در تمام 
قانون عتيقات  لواي  ايران تحت  باستان شناسي  دوراني كه در 
»حفاري تجاري« رواج داشت، تنها سرنوشت زيويه است كه تا 
حد زيادي آشکار و جزئيات آن به بحث گذاشته شده و از ديگر 
محوطه ها جز اشارات محدودي در دست نيست و اين امر را 
به نوعي مديون تالش هاي كيخسروي هستيم. هرچند ايرادهای 
اين اثر پرشمار است و نمي توان در حکم اثری علمي به آن نگاه 

كرد، ويژگي پيش گفته به آن جايگاه ممتازي مي بخشد.

انتشاراتي علمي با یك نوع اطالعات
در مورد آثاري كه از موزه ها و مجموعه هاي داخل و خارج ايران 
سردرآورده اند، مطالب زيادي منتشر شده، كه نخستين آنها دو 
اثر منسوب به آندره گدار است )Godard 1949, 1950(، كه 
در آنها محوطه را معرفی كرده و به شرح داستان كشف آثار 
آن و معرفي آثاري پرداخته كه از موزة ايران باستان و چند 
مجموعة خصوصي و به خصوص مجموعة ايوب ربنو سردرآورده 
است. يدا گدار نيز برای انتشار آثار مربوط به زيويه، دوشادوش 
همسرش تالش و در سال 1950 مطالبي در خصوص چگونگي 
France Illustra-(  ششف مجموعة زيويه در مجلة فرانسه مصور

tion( )Y. Godard 1950a( و سپس همين اطالعات را به زبان 

.)Y. Godard 1950b( انگليسي منتشر كرد
با انتشار اين مقاالت انتشار مطالب بسياري در مورد زيويه 
از افرادی هستند كه در مورد زيويه  آغاز شد. اين ها بخشی 
 ،)Falkner 1952( فالکنر  مارگارت  كرده اند:  منتشر  مطالبی 
 Wilkinson 1952, 1955, 1956, 1960, 1963,( ويلکينسون
 Sulimirski( سلمرسکي   ،)Schefold 1954( شفلد   ،)1975

آنونيموس   ،)Vandennerg 1954, 1959( واندنبرگ   ،)1954

 Frankfort( فرانکفورت ،)Anonymous 1955, 1956, 1966(

 Bussagli( بوساگلي   ،)Barnet 1956, 1962( بارنت   ،)1955

 Dyson 1957, 1963,( دايسون ،)Carter 1957( كارتر ،)1956

 Needler( نيدلر ،)Kantor 1957, 1960( هلن كنتور ،)1965

 ،)Amandry 1958, 1965a, 1965b, 1966( اماندري ،)1957

 Girshman 1950,( رومن گيرشمن ،)Benson 1960( بنسون
 1954, 1960, 1961, 1962a, 1962b, 1964a, 1964b, 1973,

 Melikian( مليکيان   ،)Hoffmann 1961( هافمن   ،)1974
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 Godard( گدار  آندره   ،)Parrot 1961( پارو  آندره   ،)1961

VanUf-( وان آفورد ،)Tuchelt 1962( توشلت ،)1962 ,1951

Gold-( گلدمن ،)Boehmer 1964( بومر ،)ford 1962, 1963

ماسکارال   ،)Porada 1964, 1965( پرادا  اديت   ،)man 1964

 Terrace 1965,( تريس   ،)Muscarella 1965, 1971, 1977(

 ،)Shepherd 1966( شفرد   ،)Young 1965( يانگ   ،)1966

.)Mallowan 1974( و ملوان ،)Moorey 1971( موري
است،  آمده  اطالعات  خاص  گونة  چند  مقاالت  اين  در 
نخست اطالعاتي از چگونگي كشف اين مجموعه كه البته بيشتر 
تکرار اطالعاتي است كه در مقاالت آندره گدار و همسرش يدا 
گدار در 1950 منتشر شده و در آن ها تخريب هاي ايوب ربنو 
در زيويه از قلم افتاده و اين نکته را اول بار دايسون در جامعة 
دوم   .)Dyson 1963: 34( است  كرده  مطرح  باستان شناسي 
اطالعات مربوط به سفال هاي زيويه است كه در دو مقالة بومر 

)Boehmer 1964( و يانگ )Young 1965( آمده است.

ديگر اطالعات عموماً در مورد يك يا چند شيء منسوب 
به  نگارنده،  عالقة  و  دسترس  در  شواهد  بر  بنا  كه  زيويه،  به 
يکي از سبك هاي هنري خاور نزديك از قبيل مانا، ماد، اورارتو، 
تاريخ  مباحث  در  يا  داده شده  نسبت   ... و  آشور  هخامنشي، 
هنري ساير محوطه ها، آثار آن ها با اشياء منسوب به زيويه شبيه 
دانسته شده است. اين سيل اطالعات ناهمگن و گاهاً نامستند 
را ماسکارال )Muscarella 1977( نقد كرده22 و از تکرار مطالب 

وی در اينجا خودداری می كنيم.
در درون ايران نيز مطالبی در مورد اين اشياء منتشر شد 
كه عمدة آنها ترجمة همين آثار يا تکرار اطالعات مطرح شده 

در آنها بود كه تعدادی از آنها را بررسی می كنيم.
ريچارد فرای در يك پاراگراف محوطه را معرفی و داستان 
كشف آن را بازگو می كند )فرای 1344: 104-103(. واندنبرگ 
نيز به داستان كشف اتفاقی و بخشی از اشياء آن می پردازد 
كه به موزة ايـران  بـاستـان و سايـر مجـموعه های جهان راه 
يافتند و در سه زيرعنوان الف( اشياء طال، ب( اشياء عاج و ج( 
اشياء نقره اشياء منسوب به زيويه را معرفی و فرضيات مطرح 
شده در خصوص منشأ هنری شان را مطرح می كند )واندنبرگ 

22. ترجمة فارسي اين مقاله را مي توانيد در شمارة 7 مجلة باستان پ ژوهي 
)دورة جديد( بخوانيد )زير چاپ(.

.)110-114 :1345
رمـن گيـرشمـن با نظريه ای منحصربه فرد اين مجموعه 
زيويه«  شاهی  آرامگاه  و  »سکايی ها  عنوان  با  مدخلی  در  را 
بررسی می كند. وی پيوند مانايی ها، سکايی ها و مادها را شرح 
می دهد و پس از شرح دوران تسلط سکاها بر بخشی از خاک 
ماد و شکست آنها از مادها در 625 پ م، »گنجينة زيويه« را 
مقبرة يك شاه نيرومند سکايی می داند و در ادامه با آوردن 
شواهدی از ساختار گورهای سکايی و مقايسة گنجينه زيويه 
از عاج های منسوب  آوردن تصاويری  و  از حسنلو  تدفينی  با 
و  خصوصی  مجموعه های  و  باستان  ايران   موزة  از  زيويه  به 
سينه ريز طال و بشقاب نقره، سفال ها، مهر و ديگر پالک ها و 
دست بندهای طال و خـنجرهـا و شـرح جزئيات هنری و فنی 
آنها در تقويت فرضية خود می كوشد و مجموعة زيويه را به 
قرن 7 پ م تاريخ گذاری می كند )گيرشمن 1346: 98-125(.

غالمرضا معصومی در شش سطر مکان زيويه را معرفی و 
به پژوهش های دايسون اشاره و دو تصوير از آثار زيويه را چاپ 
كرده است )معصومی 1355: 29-28(. ايدت پرادا فصل دهم 
كتاب خود را »گنجينة زيويه« نام نهاده. وی در اين كتاب، كه 
نسخة اصلی آن در سال 1965 )1344( منتشر شده، سعی 
كرده عمدة بحث های مطرح شده در مورد زيويه را بياورد و 
اندكی پا را فراتر نهاده و فرضيات مطرح شده را تاحدودی با 
 Dyson( اطالعات حاصل از بررسی ميدانی دايسون در زيويه
و شرح  معرفی محوطه  از  درنـهايت پس  و  1963( سنجيده 

در  را  تاريخی  فرضيات  عنوان»دژ«،  زير  آن  كشف  چگونگی 
مورد زيـويه مطرح و هنر سکاها، مادها، آشوريان، اورارتوها و 
سبك سوريه ای ـ فينيقی را مطرح و نمونه هايی از آثار زيويه 
احتمال  و  بررسی  را  و دست بند  لعابدار  عاج، ظرف  قبيل  از 
وابستگی و ارتباط ميان اين آثار و يافته های مارليك را مطرح 
و درنهايت سبك محلی را در آثار زيويه ره گيری كرده است 
)پرادا 1357: 190-170(. به اثر پرادا در آثار فارسی پس از آن 

بيشتر از بقية مطالب ارجاع داده شده است.
مقالة رقيه بهزادی از جملة مطالبی است كه به استناد 
تکرار  ضمن  آن،  در  و  شده  نگاشته  برشمرديم  كه  مطالبی 
و  طالها  از  تعدادی  معرفی  و  زيويه  مجموعة  كشف  داستان 
عاج های آن، به هنر و ساختارهای اجتماعی ماناها )بهزادی 

واكاوي اسناد و پژوهش های باستان شناختی  زیویه
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1371( پرداخته شده است. گدار )گدار 1358(، لوئيز هيوت 
 :1376 )نگهبان  نگهبان   ،)176-178  :1389 )لوئيزهيوت 
472-471( و ده ها نگارندة ديگر، هركدام بنا به مورد و نياز، 

بخشی از اين اطالعات را بازگو كرده اند.

فعالیت هاي باستان شناختي در زیویه
سال  از  ترتيب  به  را  زيويه  در  باستان شناختی  فعاليت های 

1343 تا 1387 می توان در سه مرحله دسته بندی كرد.

مرحلة نخست: فعالیت های رابرت دایسون 
رابرت دايسون نخستين كسی بود كه در سال 1343 به فعاليت 
علمي باستان شناختي در زيويه پرداخت )Dyson 1963(. وی 
در گزارش كوتاهی به چگونگی كشف زيويه، مطالب منتشر 
شده در خصوص يافته هاي منتسب به زيويه و فرضيات مطرح 
اشياء می پردازد.  زمينة خاستگاه هنری  شدة متخصصان در 
كوتاه  گزارش  اين  وی  كه  است  اين  دايسون  كار  مهم  نکتة 
را براساس بازديدهای مکرر از زيويه حين كاوش های حسنلو 

تنظيم كرده است.
با  )1956م(   1335 سال  در  دايسون  بازديد  نخستين 
همراهی جيسون پيگ و تقی عاصفی انجام شد. وی دومين بار 
در سال 1339 / 1960 در معيت اديت پرادا و هلن كنتور از 
محوطه بازديد كرد و نهايتاً در سال 1343 / 1963 با مجوز 
كاوش و بررسی به همراهی كرافورد به زيويه رهسپار شد.23 

23. »شمارة 5/449
مورخ 1343/5/4
از شهرباني سقز

به فرمانداري محترم شهرستان سقز
در مورد ورود و خروج بيگانه

محترماً به استحضار مي رساند بعد از ظهر روز 43/5/3 آقاي واگن كرافورد 
فرزند اون تبعة امريکا شغل باستان شناس داراي گذرنامة 231279 صادره از 
نيويورک و پروانة عبور شمارة 7937 مورخ 43/4/15 به سقز وارد و صبح روز 
43/5/4 به طرف قرية زيويه عزيمت نمود/كفيل شهرباني سقز، ستوان يکم 

ايراني« و نيز در جواب اين نامه آمده است: 
»شمارة 2773
مورخ 43/5/6

فرماندة گروهان ژاندارمري سقز
دستور واصله از مقام استانداري حاكي است كه هيئت علمي مشترک ايران و 
امريکا به رياست آقاي دايسون كه به موجب تصويبنامة هيئت محترم دولت 
امتياز حفاري و خاكبرداري به معيت آقايان نفيسي و شهيدزاده بازرسان 
فني ادارة  كل باستان شناسي عازم سقز و دو قريه مذكور مي باشند و دستور 

وی از چاله های متعددی ياد كرده كه ايوب ربنو در محوطه 
ايجاد كرده بود و در اين بررسی  تعدادی قطعة سفالی و گاهاً 
فلزی را از اطراف گودهای ربنو جمع آوری كرده است. به عالوه 
از آجرهای لعابدار كوچك مثلثی شکل، قطعات سفالی لعابدار 
كه  می كند  ياد  سانتی متر   34×34×9 ابعاد  در  آجرهايی  و 
حين بررسی ها با آنها برخورد كرده است. دايسون ضمن شرح 
كوتاهی از سفال های گردآوری شده از سطح محوطة زيويه و 
با  تزئينات به كاررفته روی آنها، سفال های زيويه را همزمان 
حسنلوی IV و III تاريخ گذاری می كند. البته دايسون شرح 
بازديدهاي خود را در همان سال ها منتشر كرده است. وي در 
سال 1343 مدتی كوتاه، حدود يك هفته، در زيويه كاوش و 
داده هاي حاصل از آن را به آرشيو موزة فيالدلفيا منتقل كرد، 

اما گزارش آن به چاپ نرسيد.24

و  معتمدی  نصرت اهلل  كاوش های  دوم:  مرحلة 
سیمین لك پور

اگر مطالعات كوتاه مدت دايسون را نخستين دورة كاوش های 
با  زيويه  مطالعات  دورة  دومين  آوريم،  به  شمار  زيويه  علمی 
نيمة دوم خردادماه  از  حضور هيئتی به سرپرستی معتمدی 
سال   در  كاوش ها  اين   .)1373 )معتمدی  شد  آغاز   1355
1356 و 1357 نيز ادامه يافت و بنا به گزارش های منتشرنشدة 
رايت،  افرادی چون هنری  اعضاي هيئت  ميان  معتمدی، در 
حضور  لك پور  سيمين  و  گلشن  جليل  ورث،  چارلز  مارتين 
داشتند. با وقوع انقالب اسالمی، كاوش  در اين محوطه تعطيل 
شد و از سال 1373 به سرپرستی معتمدی از سر گرفته شد 
و تا سال 1377 به مدت 5 فصل ادامه يافت كه اگر سه فصل 
كاوش های پيش از انقالب را نيز اضافه كنيم، مجموعاً معتمدی 
8 فصل در زيويه كاوش كرده است. از سال 1379 سرپرستی 
كاوش ها به سيمين لك پور واگذار شد كه از نخستين سال 

فرموده اند كه تسهيالت الزم و تشريك مساعي در پيشرفت كار آنها فراهم 
گردد. لذا قدغن فرماييد به پاسگاه حوزة مذكور دستور الزم صادر شود كه 
در صورت مراجعه طبق مقررات كمك هاي الزم را به آنها بنماييد/فرماندار 

شهرستان سقز، ادهمي.«
24. پيشتر گمان مي كردم كه مقالة منتشرة دايسون در مورد زيويه، ماحصل و 
گزارش كاوش وي در زيويه بوده است. از مري ويت، كيمبرلي لِمان و خصوصاً 
اشتفان كرول كه در جواب به ايميل ارسالي ام، مرا از جزئيات امر آگاه كردند، 

بي نهايت سپاسگزارم.
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كاوش ها  داشت.  معتمدی حضور  هيئت  در  كاوش ها  شروع 
به سرپرستی لك پور تا سال 1382 به مدت چهار فصل ادامه 
يافت. از حدود 12 فصل كاوش باستان شناختی اين محوطه، 
)معتمدی 1374،  شد  منتشر  پياپی  سال  سه  در  مقاله  سه 
1375 و 1376( و متأسفانه گزارش كامل آن هنوز در انتظار 

چاپ به  سر می برد.
محوطه،  كليت  معرفی  به  معتمدی  نخست  مقالة  در 
و  بناها  ساخت  در  رفته  به كار  مواد  آن،  مختلف  بخش های 
خود  كار  سرلوحة  را  معماری  فضاهای  شرح  و  -پرداخته   ...
قرار  داده است )معتمدی 1374(. در دومين مقاله نيز معتمدی 
همين روال را پی گرفته و فقط بخش كوتاهی از مقالة دوم را 
به مبحث سفال زيويه اختصاص  داده و تصاويری از عاج های 
زيويه را نيز به چاپ رسانده است )معتمدی 1375(. اين روال 
در مقالة سوم نيز حفظ شده و اين اولويت به عنوان مقاله نيز 
سرايت كرده است: »معماری و شرح سفال« )معتمدی 1376(. 
حفاری  زمان  مدت  و  به حجم  توجه  با  مقاالت  اين  هرچند 
و  می آيد  به حساب  مقدماتی  بسيار  گزارش هايی  معتمدی، 
مالک خوبی برای سنجش عملکرد معتمدی در زيويه نيست، 
وارد  وی  كار  به  بخش  همين  در  احتماالً  كه  ايرادی  ليکن 
است اين است كه به رغم اينکه معماری بيش از 70% حجم 
انتشارات معتمدی را در مورد زيويه به خود اختصاص  داده و 
وی در اين زمينه از توصيفات و تصاوير بسيار بهره جسته، پالن 
زيويه را )هرچند به صورت مقدماتی( به دست نداده و تا به 

امروز هم هيچ پالنی از زيويه منتشر نشده است.
پس از فعاليت های لك پور، كاوش های باستان شناختی 
زيويه تعطيل شد و زيويه نخست در قالب پروژه های بزرگ و 
سپس طرح پايگاه های ميراث فرهنگی، در زمرة طرح های با 
اولويت حفاظتی و مرمتی قلمداد و هرساله به كاهگل كردن 
ديوارهای آن بسنده شد و اتفاق ديگری در اين محوطه رخ 

نداد.

گورستان چنگبار
گورستانی از آهن 3 در جنوب شرقی روستای زيويه به فاصلة 
1/5 كيلومتری محوطة زيويه واقع است كه كاوش  در آن را از 
سال 1355 هيئت معتمدی آغاز كرد. بنا بر شنيده ها در اين 

گورستان بيش از 170 گور كاوش شد، اما تاكنون مطلبی در 
مورد آن منتشر نشده است. بخشی از يافته های اين گورستان 
را، كه در مخازن موزة ملی ايران نگهداری می شود، اميرصادق 
نقشينه برای نگارش رسالة دكتری بررسی كرده است )نقشينه 

.)1387

مرحلة سوم: پژوهش های بازبینی به سرپرستی 
كامیار عبدی

پس از تشکيل پايگاه ميراث فرهنگی زيويه و تغيير مديريتی در 
آن، در زمان مديريت حميد امان اللهی در پايگاه زيويه، كاميار 
عبدی در نيمة دوم مردادماه 1387 برای بازبينی كاوش های 
زيويه  راهی  باستان شناسي  پژوهشکدة  با مجوز  اين محوطه، 
شد. در طول ساليان توقف فعاليت ها در زيويه، تخريب ها و 
ريزش های مجدد فراوانی در محوطه رخ داده و از ديگرسو، به 
دليل تخريب های حاصل از فعاليت های درازمدت ايوب ربنو و 
نيز پاره ای ايرادهای كار هيئت كاوش پيشين و ابهامات جدی 
و  به خواناسازی معماری محوطه  در معماری زيويه، تصميم 
حذف آوارها و خاک های دورريز كاوش های پيشين گرفت و 
از ديگرسو تالش كرد تا مسئلة گاهنگاری محوطه و مطالعة 
اثر پاره ای  بر  انجام برساند كه  به  از آن را  يافته های حاصل 
و  نرسيد  سرانجام  به  مطالعاتی  فصل  اين  اداری،  مشکالت 

به  صورت ناقص رها شد.
شايد ايراد اصلی كار عبدی در اين بود كه مطالعات بسيار 
گسترده و بلندمدتی را در زيويه شروع و با پيشگيری از كار 
وی، اغلب بخش ها به صورت ناقص رها شد. اين فصل كاوش 
زيويه به تشکيل يکی از پرونده های جنجالی مطبوعاتی ميراث 
فرهنگی ايران منجر شد كه هنوز بسته نشده است نتايج اين 
فصل از بررسی های مطالعات زيويه در قالب مجموعه-مقاالتی 

در حال آماده سازی برای انتشار است.

پژوهش های جانبی
هرچند پس از انتشار مقالة انتقادی ماسکارال در خصوص آثار 
مورد  در  بيشتری  احتياط  با  پژوهشگران  زيويه،  به  منسوب 
زيويه دست به قلم می برند، ليکن هنوز هم مطالعاتی در مورد 

زيويه در جريان است. 
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چارلز ورث در سال 1981 عاج های منسوب به زيويه را 
در موزة ملي ايران بررسی و برای انتشار آماده كرد، اما منتشر 
كتابخانة  در  كه  را،  پژوهش ها  اين  منتشرنشدة  نسخة  نشد. 
موزة ملی ايران نگهداری می شد، ناهيد دهقان ترجمه و برای 
چاپ آماده كرده است )چارلز ورث 1389(. از ديگرسو ميترا 
رحيمی، عاج های حاصل از كاوش های باستان شناختی زيويه 
را كه در موزة سنندج نگهداری می شود، به قصد نگارش رسالة 

كارشناسی ارشد خود بررسی كرد )رحيمی 1388(.
ديدگاهی  با  كدام  هر  نيز  وفايی  صابر  و  ساالر صالحيه 
متفاوت حوزة فرهنگی زيويه را به قصد نگارش رسالة كارشناسی 
ارشد بررسی كرده اند. هنوز هم پژوهشگرانی به قصد تقويت 
فرضيات خود، يافته ها )Kroll 2000( و معماری )فيروزمندی 
 )Curtis 1983( زيويه را بررسي يا با مناطق ديگر )1385: 238

خوانندة  مطمئناً  كه  دارد  اذعان  نگارنده  می كنند.  مقايسه 
عالقه مند و جستجوگر می تواند موارد ديگری به اين فهرست 
بيافزايد و آنچه ذكر شد شمايی كلی از بررسی ها و آثار مربوط 

به محوطة زيويه است.

سخن پایانی
و  زيويه  محوطة  كشف  از  دهه  از شش  بيش  گذشت  از  پس 
انتشار ده ها مقاله و كتاب، چندين رساله و صدها متن خبری و 
روزنامه ای، زيويه به يکی از نامی ترين محوطه های باستانی ايران 
بدل شده است. به عالوه نبود گاهنگاری مشخص، ابهام در معماری 
و اليه نگاری و منتشر نشدن نتايج 14 فصل كاوش باستان شناختی 
و وضعيت مرمتی و حفاظتی نه چندان مطلوب كنونی آن، لزوم 
توجه جدی مديران و تصميم گيران را در خصوص وضعيت اين 

محوطه بيش ازپيش يادآوری می كند.
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چکیده
و  بـوده  محـققان  توجه  مورد  ديرباز  از  بين النهرين  با  مجاورت  لحاظ  به  ايران  فالت  شمال  غرب 
بررسي  به  خارجی  باستان شناسي  هيئت هاي  عراق  در  باستان شناسي  فعاليت هاي  با  هم زمان  تقريباً 
رسانده اند.  انجام  به  را  كاوش هايی  منطقه  اين  محوطه هاي  در  و  كرده  اقدام  نيز  ايران  آذربايجان  در 
اقدام كرده و  ايراني نيز به بررسي در محوطه هاي منطقه  همچنين در همين برهة زمانی گروه هاي 
ماحصل اين اقدامات، تهية جداول گاهنگاري باستان شناختي حوزة شمال  غرب و اطالعات نسبتاً زيادي 
است كه در اين زمينه حاصل گرديده و به فهم هرچه بهتر دو مقولة بررسي هاي باستان شنـاختي و 
كاوش های علمي كمك مي كند. معهذا با دقـت در بررسي ها و كاوش ها درمي يابيم كه به بخش غربي 
درياچة اروميه بيش از بخش شرقي آن توجه شده و بررسي ها در شرق درياچه محدود بوده است. در 
اين مقاله سعی كرده ايم با اشاره به تمامی بررسی ها و كاوش های باستان شناختی منطقة شمال  غرب 
از قرن نوزدهم تا به امروز چهارچوبي مطالعاتی برای تحقيقات آينده فراهم آوريم. از طرف ديگر سعی 
كرده ايم به به وضعيت باستان شناختی منطقة شمال  غرب از دوران پارينه سنگی تا عصر آهن نيز به 
 طور جداگانه بپردازيم. نکتة حائز اهميت ديگر اينکه پس از آغاز دوران  نوسنگی منطقة شمال  غرب 
را نبايد به صورت منطقه ای و بومی در نظر گرفت، بلکه بايد در بافتی گسترده تر به آن پرداخت، برای 
مثال در دورة نوسنگی شاهد ارتباط ايـن منطقة با بين النهرين هستيم يا با بررسی منطقة شمال  غرب 
در دورة مس و سنگ  ميانی و جديد درمی يابيم كه منطقة آذربايجان، فرات علی، جزيره، شرق آناتولی و 
خود بين النهرين همگی جزئی از قلمرو واحد فرهنگی بزرگي بوده اند. همچنين با مراجعه به عصر مفرغ 
 قديم به ارتباطات فرهنگی بسيار گستردة منطقه از يك طرف با قفقاز جنوبی، از طرف ديگر با شرق 
آناتولی، غرب  مركزی ايران و نيز با جنوب  غرب ايران و منطقة بين النهرين پي مي بريم كه اين روابط 
چندجانبه تا دوران مفرغ جديد و آهن نيز ادامه می يابد. اين رويکرد  بايد در تحليل ها و نگرش محققان 

به حوزة شمال  غرب در نظر گرفته شود.
كلید واژگان: شمال غرب، مطالعات باستان شناسی، پيش ازتاريخ، ابهامات و چالش ها.

حمید خطیب شهیدي، بهروز عمراني، اکبر عابدي

باستان شناسي   پيش از اتریخ
رب اريان   شمال  غ
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مقدمه
با  غربي  آسياي   در  مرتفعي  نسبتاً  سرزمين  ايران  فالت 
به شرق،  از غرب  حدود 2500000 كيلومتر مربع مساحت 
از رودهاي دجله و فرات تا درة رود سند و پالمير و از شمال 
تا  جيحون،  رود  و  توران  بيابان  و  خزر  درياي  از  جنوب  به 
خليج پارس و اقيانوس هند ممتد است )مشکور 1371: 9(. 
ايران در جوار كوه هاي قفقاز و رود كورا  شمال  غربي فالت 
با آسياي صغير، قفقاز و شمال بين النهرين همجوار است و 
منطقه اي بالغ بر يکصد هزار كيلومترمربع را شامل مي شود 
غربي،  آذربايجان  استان هاي  كشور  سياسي  تقسيمات  با  و 

شرقي و اردبيل در آن جاي گرفته است.

باستان شناختي  فعالیت هاي  بر  اجمالي  مروري 
پیش از تاریخي در شمال  غرب فالت ایران

از  بين النهرين  با  به لحاظ مجاورت  ايران  شمال  غرب فالت 
ديرباز مورد توجه محققان بوده و تقريباً هم زمان با فعاليت هاي 
باستان شناسي بررسي و  باستان شناختي درعراق هيئت هاي 
را آغاز كرده اند. همچنين در  كاوش در محوطه هاي منطقه 
بررسي در  به  نيز  ايراني  بررسي  و  اثنا گروه هاي كاوش  اين 
تهية  اقدامات  اين  ماحصل  و  پرداختند  منطقه  محوطه هاي 
 Voigt & Dyson( بود  باستان شناختي  گاهنگاري  جداول 
1992(. به قصد تفهيم هرچه بهتر ماحصل بررسي اين مناطق 

حفاري هاي  و  باستان شناختي  بررسي هاي  مقولة  دو  در  را 
علمي بررسي مي كنيم.

با دقت در بررسي و حفاري ها درمي يابيم كه به بخش 
و  شده  تـوجـه  شرقي  بخش  از  بيش  اروميه  درياچة  غربي 
بررسي در شرق درياچه محدود بوده است. البته در سال های 
اخير باستان شناسان ايرانی براي روشن شدن وضعيت فرهنگی 
شرق درياچة اروميه تالش كرده اند كه به  دليل محدود بودن 
اين بررسی ها و كاوش ها فعاليت های باستان شناختی در اين 
بخش از شمال  غرب ضروری به  نظر می رسـد. در ايـن بخش 
بـا اشـاره بـه تمـامی بررسی ها و حفاری های باستان شناختی 
از قرن نوزدهم در منطقة شمال  غرب، سعی كرده ايم نگاهی 
كلی به بررسی ها و حفاری ها در اين بخش از ايران بيندازيم.

بررسي هاي باستان شناختي
در ابتدا تمامی بررسی ها را از قرن نوزدهم، كه با فعاليت هاي 
مي كنيم  مطرح  شده،  آغاز  آذربايجان  منطقة  در  دمرگان 
تاريخ  طول  در  كه  مي پردازيم  كاوش هايی  به  سپس  و 

باستان شناسی منطقة شمال غرب به انجام رسيده است.
سرپرستي  به  لوور  موزة   ،1889-1890 سال  بررسي 
دمرگان در منطقة آذربايجان و غرب ايران كه به بازشناسي 
چندين محوطة پيش ازتاريخي منجر شد)دمرگان 1338(. اما 
تاكنون داده های اين بررسی به  صورت دست نخورده در موزة 
لوور باقی مانده اند، كه با توجه به غنای اين داده ها، بررسي و 

انتشار آنها ضروري به نظر مي رسد.
اورل اشتاين در سال هاي 6-1935 م كرانه هاي خليج 
سلدوز  درة  تا  زاگرس  امتداد  در  شمال  سمت  به  را  فارس 
بررسي و در درة اشنويه و سلدوز در دو تپة دينخواه و حسنلو 
گمانه زني كرده است )Stein 1940(. در سال 1326 فرهادي 
با نظارت محمود راد مأمور اعزامي از وزارت فرهنگ وقت و در 
سال 1338 علي حاتمي و محمود راد در تپة حسنلو حفاري 
علمي كردند و آثار به دست آمده از اين محوطه به آن اندازه 
مرحوم  كه  بود  باستان شناسي  مسئول  مقامات  توجه  جالب 
محمدتقي مصطفوي مدير ادارة باستان شناسي وقت با »رني« 
مدير دانشگاه پنسلوانيا در امريکا مالقات و او را تشويق كرد 
به جاي حفاري در تپة هگمتانه، در حسنلو حفاري حفاري 
Ed-  ،27  :2535 معصومی   ،1373 )ملك شهميرزادي  نند 

wards 1986، حاكمی و راد 1329(.

سيف اله كامبخش فرد در سال هاي 6-1344 سه سال 
در آذربايجان  شرقي و اردبيل بررسي كرد. وي در بررسي هاي 
خود در منطقة سراب در تپة قلعه جوق آثار دورة مس سنگی 
و همچنين سفالينه هاي سياه داغداري را يافت كه روي آن 
يانيق تپه،  آثار  با  آثار  اين  مقايسة  با  و  بود  نقر شده  نقوشي 
آنها را به عصر مفرغ تاريخ گذاري كرد )كامبخش فرد 1380: 

.)1346 ،332
چارلز برني، در سال 1958 در سواحل غربي و شمالي 
درياچة اروميه از 48 محوطه، اعم از تاريخي و پيش ازتاريخي، 
بازديد و در سال 1978 دشت مشکين شهر در شمال  شرقي 
آثار  با  محوطه   76 وجود  از  و  كرد  بررسي  را  آذربايجان 
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.)Burney 1979( دوره هاي گوناگون گزارش داد
رابرت دايسون در سال 1957-1956، در منطقة اطراف 
تپه حصار، درياي مازندران، همدان و نيز تپة حسنلو بررسي 
و در اين فصل گمانه هايي در تپه هاي حسنلو، حاجي فيروز، 

دالما، پيزدلي و دينخواه باز كرد.
پروژة  قالب  در   ،1966-1967 سال  در  كيرتون  رنه 
حسنلو، درة اشنو سلدوز و جنوب  غرب درياچة اروميه، دشت 
و  تركيه  مرز  حوالي  و  مرند  دشت  خوي،  اروميه،  سلماس، 
عراق را بررسي و بيش از 250 محوطه از دورة پارينه سنگی 

.)Kearton 1969, 1970( تا دورة معاصر را شناسايی كرد
درياچة  غربي  در جانب  در سال 1968،  رالف سولکي 
به  را  تا مهاباد و سردشت در جنوب  از شمال خوي  اروميه 
قصد شناسايي محوطه هاي پارينه سنگي و فاقد سفال بررسي 
و در اين اثنا از غارهاي ماكو و مراغه بازديد و در چند محوطه 
 Soleki( نيز از جمله در تپه سيوان اقدام به گمانه زني كرد
and Soleki 1973(. در نتيجة اين بررسي 38 تپه، 18 غار، 7 

.)Soleki 1969( پناهگاه و تعدادي قبر شناسايی شد
سرپرستي  به  كلمبيا،  دانشگاه  انسان شناسي  هيئت 
همدان،  شهرهاي  در   ،1968 سال  در  سويني  استوارت 
هرچند  داد.  انجام  بررسی هايي  بيجار  و  مياندوآب  زنجان، 
هزارة  محوطه هاي  به  پرداختن  بررسي  اين  اصلي  كه هدف 
اول پ م )عصرآهن( بود، به محوطه هاي دوره هاي قبل اعم از 
دوره هاي نوسنگی، مس سنگي و مفرغ نيز توجه شد. درنتيجة 
اين بررسي پانزده محوطه از عصر مفرغ قديم شناسايي شد 
كه حاوي سفال هاي مشخص فرهنگ يانيق يعني سفال هاي 
از بررسي در  با نقش كنده است. احتماالً هدف  سياه داغدار 
به  فرهنگ  اين  نفود  و  اين محوطه شناسايي مسير حركت 
داخل فالت بوده است )Swiny 1975(،  يعني همان مسيري 
كه يانگ از آن به عنوان مسير حركت اين فرهنگ و ورود به 

.)Young 2004 :659( منطقة غرب  مركزي ياد می كند
از  كرول،  اشتفان  و  كاليس  ولفرام   ،1979-1968
 1968  -1979 سال هاي  در  آلمان،  باستان شناسي  مؤسسة 
با هدف جمع آوري اطالعات از قلعه هاي اورارتويي در شمال  
از  بيش  از  اثنا  اين  در  زدند.  بررسی  به  دست  ايران  غرب 
مسير  طول  در  پيش ازتاريخ  تپه هاي  با  محوطه  شصت 

مياندوآب، اروميه، مرند، جلفا، ماكو و منطقة ميانه و اردبيل 
خاص  توجه  رغم  به   .)Edwards 1985: 69( كردند  بازديد 
از 43 محوطه حاوي  بيش  اورارتويي  به محوطه هاي  ايشان 
آثار سفالين عصر مفرغ قديم از ماكو به جانب شرق شناسايي 
و سه محوطة راوز، يخولي و بابل آباد به طور كامل تر معرفي 

.)Kliess 1979, Kroll 2004( شد
صادق كورس در سال 1975، در محدودة تبريز، ميانه 
و مراغه، با هدف روشن كردن زندگي انسان از گذشتة دور 
و ارتباط متقابل او با محيط پيرامونش بررسي و چندين غار 
Sadek-( كرد  مشخص  سنگی  پارينه  آثار  با  باز  محوطة  و 

.)Kooros 1976

از ديگر محققاني بوده كه در سال  1958  چارلز برني 
درياچة  پيرامون  را  باستان شناختي  بررسي هاي  مجموعه 
وي  داد.  تشخيص  را  مفرغ  عصر  آثار  و  ديد  تدارک  اروميه 
همچنين در سال 1978 در مشکين شهر بررسي و آثاری از 
 Burney 1979:( پيش ازتاريخ تا دوران اسالمي شناسايي كرد
با  و  بازديد  يانيق تپه  از  بررسي سال 1958  در  برني   .)156

از سفال هاي مشابه شرق  تپه  بودن سطح  به پوشيده  توجه 
دوره  اين  آثار  نشدن  نيز شناسايي  و  قفقاز  ماوراء  و  آناتولي 
در تپة حسنلو و امکان خلل فرهنگي در گوي تپه، يانيق را 
انتخاب كرد و همچنين در سال 1968 در هفتوان تپه سلماس 
كاوش كرد و تسلسل فرهنگي منطقه را از هزارة سوم ق  م 
عنوان  با  برني دركتاب خود  داد.  تا دورة ساساني تشخيص 
اليه نگاري  با  محوطه هايي  نبود  به  تاريخي  اتالل  و  مردمان 
 )Burney 1971: 128( پيوسته در طول فرهنگ يانيق اشاره
و ظاهراً تاحدودي در حفاري هاي فصول بعد هفتوان براي پر 

كردن اين خالء در تداوم فرهنگي تالش كرده است.
 1978 سال  در  پکورال  سرپرستي  به  ايتاليايي  گروه 
بررسي منظم  نظام مندي را در جانب غربي درياچة اروميه به 
انجام رساند كه در آن تمامي دوره هاي فرهنگي از نوسنگي 
اسالمي  تا  )حسنلو((  حاجي فيروز  با  همزمان  )احتماالً 
شناسايي شد و در دو محوطة گيجلر و اسماعيل آقا اقدام به 

.)Pecorella and Salvini 1984: 241( گمانه زني كرد
عالوه بر اين بررسي ها، هيئت هاي ايراني نيز بررسي هايي 
انجام داده اند كه از آن ميان مي توان به موارد ذير اشاره كرد:
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سرافرازـ  بابك راد در سال هاي1344 كه در آن محوطه هايي از 
دوران گوناگون اعم از پيش از نوسنگي، نوسنگي و مس سنگي 

مشخص شد )سرفراز و بابك راد 1344(؛
سجادي در منطقة مشگين شهر؛

خزالعي،  توحيدي،  خلعتبري ،  كهيال در تپه هاي اردبيل؛
حسن طاليي در اهرنجان سلماس؛

كردواني و حريرچيان در دشت مغان؛
كامبخش فرد در تپة قره چپق بناب درمسير بناب ـ مياندوآب 
 - سياه  سفالينه هاي  و  كرد  گمانه زني  صافي چاي  جوار  در 
خاكستري يافت و آنها را به اقوام كوچ نشيني متعلق دانست 

)كامبخش فرد 1380: 349(؛
)كارگر   1370 سال  در  شاهيندژ  منطقة  در  كارگر  بهمن 

1370(؛
در  اروميه  درياچة  شرقي  جنوب  در  غفاري  و  بيگلري 
مياني  پارينه سنگي  سنگي  ابزار  يافتن  به  كه  سال1380، 

منجر شد )بيگلري و غفاری 1383(؛
)حيدری  خوي،  1382  و  سلماس  منطقة  در  حيدري  رضا 

1383(؛
)فيض خواه   1383 هشترود،  منطقة  در  فيض خواه  محمد 

1383(؛
ميانه  آيدوغموش  سد  محدودة  در  نجات بخشی  بررسی های 

)قندگر 1384(؛
بررسی و شناسايی حميد خطيب شهيدی و رافائل بيشونه در 
محوطه های عصر آهن در محدودة شرق درياچة اروميه،1385 

)Khatib Shahid & Biscione 2007(؛
بهرام آجرلو در راستای فرايند نوسنگی منطقة آذربايجان در 

سال 1386 )آجرلو 1386(؛
)فيض خواه  آفرين ، 1386  خدا  منطقة  در  فيض خواه  محمد 

1386(؛
آبريز  حوضة  پيش از تاريخی  استقرارهای  در  بيننده  علی 

سيمينه رود در سال 1388 )بيننده 1388(.

كاوش های شمال  غرب ایران
ارپ و برتون براون محوطة گوی تپه را در سال 1948 كاوش 
كردند كه به شـناسـايی آثـاری از دورة مـس سنگی تا آهن 

منجر شد )Brown 1951(؛
چارلز برنی در سه فصل از 1961 تا 1964 در محوطة 
يانيق تپه كاوش كرد كه به شناسايی آثاری از دورة نوسنگی 
ق  م  اول  هزارة  دوم  نيمة  تا   )X با حسنلو  )همزمان  جديد 

منجر شد )Burney 1961a, 1961b, 1962, 1964(؛
برني  چارلز  حفاري  از  پيش  هفتوان  محوطة  كاوش 
هزارة  به  مربوط  اطالعات  منظور كسب  به  سال  1968،   در 
دوم و اول ق  م. بوتامين )Butamin( در سال هاي 1933-4 
Ed-( بود  كرده  ايجاد  تپه  مركز  در   8×4 ابعاد به   ررانشه اي 

wards 1983(. برني در حفريات خود به هشت دورة اصلي، 

دورة هشت همزمان با عصر مفرغ قديم )ماوراء قفقاز II( تا 
دورة ساساني اشاره كرده است.

پکورال و همکارانش در تپة  گيجلر كه در دشت اروميه 
بين سال های 78-1977 خفاري و گمانه زني كردند، كه به 
و  منجر  اول  هزارة  تا  هزارة چهارم ق  م  از  آثاری  شناسايی 
گزارش آن به همراه گزارش كاوش در محوطة اسماعيل آقا به 

.)Pecorella and Salvini 1984( زبان ايتاليايی منتشر شد
نخستين كاوش هاي باستان شناختي در تپه حسنلو به 
 صورت حفاري تجارتي با نظارت وزارت فرهنگ وقت در سال 
1313 خ و سپس حفاري گروه مشترک دانشگاه پنسلوانياي 
امريکا و مركز باستان شناسي ايران و موزة هنرهاي متروپوليتن 
و  دايسون  به سرپرستي  تا 1974  نيويورک در سال 1956 
نوسنگي  آثار  شناسايي  به  كه  ماسکارال،  و  كرافورد  معاونت 
و سفال )حسنلو X( تا دورة ايلخاني منجر شد. محوطه های 

معروف دالما و پيزدلی را هم شناسايی و گمانه زنی كردند؛
كاليس و كرول كاوش در قلعه راوز در سال 1979 كه 

حاصل آن مقاله ای در مجلة AMI است )Kleiss 1979(؛
گمانه زنی بهمن كارگر در محوطة اهرنجان و شناسايی 
آثاری از دورة نوسنگی جديد تا هزارة اول ق  م )كارگر 1374(؛

محوطة  در  خطيب شهيدی  حميد  كاوش  فصل  چهار 
اورارتويی بسطام از سال 1377 تا 1380؛ 

حفاری جواد قندگر در محوطة توپراقلی ميانه در سال 
آيدوغموش  سد  نجات بخشی  حفاری  راستای  در   1384

)قندگر 1384(؛
كاوش محمد فيض خواه در محوطة كول تپة هشترود با 
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آثاری از دورة مفرغ قديم تا دورة اسالمی )فيض خواه 1384(؛
تپه ايدير  در  اكبری  حسن  و  حصاری  مرتضی  كاوش 
مفرغ  تا  نوسنگی  دورة  از  آثاري  شناسايی  به  كه  پارس آباد 

 قديم در منطقة مغان منجر شد )حصاری و اكبری 1383(؛
محوطة  در   1384 سال  در  عفيفی  و  حيدری  كاوش 

گوی تپه )حيدری و عفيفی 1384(؛
از  بوكان  قاليچی  محوطة  در  كارگر  بهمن  كاوش های 

سال 1378 تا 1385 به مدت هشت فصل )كارگر 1383(؛
كاوش های بهمن كارگر و رضا حيدری در محوطة ربط 
تا   1384 سال  از  فصل  پنج  مدت  به  سردشت  نزديکی  در 

Kargar & Binandeh 2009( 1388(؛
حوزة  تپه الوين  در  بيننده  علی  اليه نگاری  كاوش 

سيمينه رود در سال 1388 )بيننده 1388(؛
و  عرصه  تعيين   منظور  به  خرازی  اسماعيل  گمانه زنی 
حريم محوطة قره گوزلو در مياندوآب در سال 1388 )خرازی 

1388(؛
كاوش های نجات بخشی در منطقة خداآفرين با آثاری از 
دوران نوسنگی تا تاريخی و اسالمی كه بر اساس آن چندين 
)عبداهلل زاده  است  شده  نوشته  ارشد  كارشناسي  پايان نامة 

1389(؛
در  عابدی  اكبر  و  خطيب شهيدی  حميد  كاوش 
محوطة پيش ازتاريخی كول تپه هادی شهر در بهار و تابستان 
از دوران مس سنگی جديد تا دوران پارتی  با آثاری   ،1389

)خطيب شهيدی و عابدی Abedi et al. 2009 ،1389(؛
در  عمرانی  بهروز  و  اميرخيز  چايچی   احمد  كاوش 
زمستان  در  فصل  دو  مدت  به  دييرمان تپه  باستانی  محوطة 
1388 و تابستان 1389 )چايچی اميرخيز و عمرانی 1388، 

چايچی اميرخيز و عمرانی 1389(؛
كاوش فرنگيس ميرزايی در محوطة قپان شاهين دژ در 

سال 1389؛
محوطة  در  خان محمدی  بهروز  نجات بخشی  كاوش 
 1389 سال  در  آذربايجان غربی  استان  در  نقده  بايزيدآباد 

)نقشة شمارة 1(؛
در محدودة  بررسی ها  و  كاوش ها  به  اجمالی  نگاهی  با 
شمال  غرب ايران می توان دريافت كه با توجه به حجم نسبتاً 

باالی اين فعاليت ها، مجموع انتشارات حاصل ازآنها محدود به 
گزارش كاوش ها و بررسی هاست، كه البته برخی از اينها نيز 
درحد بسيار محدودی منجر به مجموعه كتاب های منسجمی 
از  شده اند كه مجموعه كتاب ها و مقاالت مربوط به حسنلو 
 Dyson 1965, 1968, 1972, 1986, 1989,( آنهاست جمله 
Dyson & Pigott 1975, Dyson & Muscarella 1989, Dy-

son & Voigt 2003(. به غير از چند مجموعه،  ساير داده های 

خام فقط به  صورت گزارش مختصر در كتابخانه ها و آرشيو 
سازمان ميراث فرهنگی انباشته شده و به چاپ نرسيده است.

شمال  منطقة  پیش ازتاریخ  باستان شناسی 
غرب، كاوش ها و بررسی ها

كنون،  تا  دور  زمان های  از  بررسی ها  و  كاوش ها  به  توجه  با 
طرحي  و  چهارچوب  كرده ايم  سعی  مقاله  از  بخش  اين  در 
تا  تعريف كنيم  ايران  باستان شناسی شمال  غرب  برای  كلی 
پژوهشگرانی كه در آينده قصد فعاليت در اين حوزة فرهنگی 
اين زمينه  با ديدی علمی پاسخ سؤاالت مطرح در  را دارند 

را بيابند.
در  گاهنگارانه  چهارچوب  گرفتن  نظر  در  با  را  بحث 
بررسی ها  مي كنيم.  آغاز  پارينه سنگی  دوران  از  غرب  شمال  
محدوة  كل  كه  علمی  و  منسجم  بررسی   كه  مي دهد  نشان 
جـغرافيايی شمال  غرب باشد را شامل مي شود، انجام نگرفته 
و  بررسی هاي انجام شده محدود به قسمت خاصی از حوزة 
سؤاالت  به  نمي تواند  بالطبع  كـه  بوده،  ارومـيـه  دريـاچـة 
ديرين شناسان جواب دهد. از طرف ديگر بررسی های معدود 
هيئت های ايرانی و غير ايراني در حوزة درياچة اروميه نشان 
بررسی های  برای  مناسب  بستری  حوزه  اين  كه  مي دهد 
غرب  شمال   فرهنگی  حوزة  اين  در  پارينه سنگی  نظام مند 

ايران است )بيگلری و غفاری 1383(.
در  نوسنگی  دوران  داده های  انبوه  با  ما  ادامه  در 
منطقة  كه  مي دهد  نشان  بررسی ها  مواجهيم.  غرب  شمال 
از  ديرتر  كمی  اروميه  درياچة  حوزة  مخصوصاً  و  آذربايجان 
زاگرس مركزی وارد مرحلة نوسنگی شده كه به  دليل شرايط 
درياچة  را  مطلب  اين  است.  بوده  دوران  اين  در  اقليمی  بد 
در   .)1384 عمرانی   ،1386 )آجرلو  می كند  تأييد  اروميه 

باستان شناسی پیش از تاریخ  شمال  غرب ایران
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ابهامات  غرب  شمال   منطقة  نوسنگی  دوران  وضعيت  مورد 
بسياری وجود دارد، گرچه تحقيقات اخير كه در اين منطقه 
شرايط  اينکه  به  توجه  با  است.  داشته  سودمندی  نتايج 
زيست محيطی منطقة شمال  غرب تا قبل از هزارة هفتم پ  م 
مساعد نبوده، هيچ گونه استقراری قبل از اين دوران در حوالی 
بررسي هاي  با  است.  نشده  معرفی  و  شناسايی  درياچه  اين 
پيش ازتاريخ  دوران  در  منطقه  اين  اقليمی  و  زمين شناختی 
مشخص می كند كه با توجه به ارتفاع 1270- 1250 متری 
نوسنگی  دورة  در  گرفته  شکل  محوطه های  اروميه،  درياچة 
در ارتفاع باالتری از سطح درياچه قرار داشته اند، براي مثال 
و  اهرنجان  و  متر  ارتفاع 1250  با  جلبر  مانند  محوطه هايی 
منطقه هايی  در دشت سلماس.  متر  ارتفاع 1300  با  قره تپه 
مانند خوی با توجه به ارتفاع كم آن )1100 متری( در مسير 
دبی آب درياچه كه زمانی به رود ارس و نهايتاً به دريای خزر 
می ريخته قرار است و امکان شکل گيري محوطه های نوسنگی 
آذربايجان  منطقة  شدن  وارد  با  است.  نبوده  بخش  اين  در 
باز  دالما  فرهنگی  مرحلة  همان  يا  مس سنگی قديم  دورة  به 
هم اطالعات ما محدود به حفاری های معدود انجام شده در 
محوطة دالما و چند محوطة ديگر است. اين دوره از مهم ترين 
دوره های پيش ازتاريخی منطقه و داده های آن بسيار محدود 
و نيازمند بررسی و حفاری های كاماًل علمی است. تحقيقات 
گسترده ای در مورد فرهنگ دالما و چگونگی گسترش آن بـه 
سـمـت زاگـرس مركزی تا لرستان شمالی و حتی تا برخی 
 )Henrickson 1985:87( قسمت های بين النهرين انجام شده
و نتايج آن نشان داده كـه عـمـدة گسترش اين سنت سفالی 
از حوزة درياچة اروميه و به ويژه قسمت های جنوبی درياچه 
بوده است. تحقيقات اخير وجود گونه های سفالی و فرهنگ 
دالما را در منطقة خوی و گستره و نفوذ شمالی اين فرهنگ 
را تا اين بخش از شمال غرب نشان می دهد. نبود حفاری های 
نمونة  يك  به  محدود  كه  مطلق  گاهنگارهای  با  منسجم 
اين  به  پاسخگويي  مسلماً  دالماست،  محوطة  در   14 كربن 
ابهامات اساسی را دشوار مي كند. پيشنهاد می شود با بررسی 
نظام مند تمامی محوطه های اين فرهنگ شناسايی و ثبت و 
الگـوهـای استـقراری اين  سپس بر اساس نحوة پراكنش و 
می توانند  كه  محوطه هايی  اروميه  درياچة  در حوزة  فرهنگ 

پاسخگوی اين ابهامات باشند انتخاب و كاوش  علمی شوند. 
همت  به  پيزدلی  معروف  محوطة  در  حفاری  اولين  از  پس 
معروف  سفال های  از  گونه ای  گرفت  انجام  يانگ  و  دايسون 
نوع عبيدی از حفاری حاصل و به سفال نوع پيزدلی معروف 
شد )Dyson and Young 1960(. از طرف ديگر از كاوش ها و 
بررسی ها در حوزة درياچة اروميه گونه ای سفال به دست آمد 
كـه با توجه به كاوش های محوطة گوی تپه اروميه و گيجلر 
به سفال نوع گوی M يا گيجلر C معروف شد، كه از لحاظ 
از  جديدتر  كمی  و  مس سنگی جديد  دورة  به  متعلق  زمانی 
دورة پيزدلی است. در حوزة درياچة اروميه فقط سه محوطه 
با سفال های شاخص گوی M كاوش شده است. ارزيابي اين 
داده ها در يك منطقة جغرافيايی وسيع براي مثال در قياس 
با فرات عليا، شمال بين النهرين و منطقة جزيره گاهنگاری اي 
گاهنگاری  با  مي گذارد.  اختيار  در  دوره  اين  برای  را  نسبی 
دورة  به  متعلق  را  پيزدلی  محوطة  می توان  هم جوار  مناطق 
به  عبيد  دورة  از  انتقال  دورة  يا   )Post Ubaid( فرا-عبيدی 
 .)Hellwing 2004( گرفت  نظر  در  جديد  مس سنگي  دورة 
مرحلة گوی M–گيجلر C نيز در محدودة زمانی مس  سنگي 
جديد جا می گيرد. بررسی های هئيت ايتاليايی از وجود 20 
محوطه با سفال های نوع گوی M يا گيجلر C خـبر می دهد. 
نيز  و  در حوزة شرقی  زيادی هم  اين محوطه های  بر  عالوه 
محوطه های  و  دارد  وجود  اروميه  درياچة  شمالی  حوزة  در 
تپة  و  كول تپه هادی شهر )خطيب شهيدی و عابدی 1389( 
باروج مرند )عليزاده و آذرنوش 1381( از جمله محوطه های 
با  كه  گفت  می توان  اوصاف  اين  با  دوره  است.  اين  شاخص 
آناتولی،  منطقة شرق  در  منظم  بسيار  حفاری های  به  توجه 
جزيره و فرات عليا و بين النهرين بايسته است حوزة درياچة 
با  نيز  منطقه  اين  در  و  نماند  دور  فرايند  اين  از  نيز  اروميه 
زمينة  در  موجود  خال  كردن  پر  براي  هدفمند  كاوش های 
پر  زيرا  شود،  تالش   )Post-Uruk( فرا-اوروكی  فرهنگ 
كردن اين خال ما را به بازسازی هرچه بهتر روابط فرهنگی 
گسترده اي قادر می سازد كه در دورة بعد يعنی در دورة مفرغ 

قديم رايج بوده است.
مفرغ، منطقة  به دورة  آذربايجان  وارد شدن منطقة  با 
شمال  غرب دستخوش تغييرات اساسی در ساختار فرهنگی، 
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اجتماعی و اقتصادی مي شود. ورود اقوام جديد با سنت جديد 
سفالی و فلزگری باعث تغييرات عمده  در ساختار اجتماعی 
به  معطوف  عمدتاً  راستا  اين  در  بررسي ها  مردمان شد.  اين 
حفاری های يانيق تپه و چند محوطه در شرق درياچة اروميه 
است كه با توجه به پراكندگی بسيار زياد محوطه های متعلق 
به اين دوره بسيار ناچيز است )عمرانی 1384(. حفاری های 
اخير نگارندگان در سال 1389 در محوطة كول تپة هادی شهر 
آشکار ساخته  زمينه  اين  در  را  ارزشمندی  اطالعات  )جلفا( 
ابهامات  اما  1389(؛  عابدی  و  شهيدی  )خطيب  است 
و  قفقاز  ماوراء  منطقة  كل  در  دوره  اين  مورد  در  زيادی 
مخصوصاً در حوزة شمال  غرب وجود دارد، زيرا فعاليت های 
نسبت  غرب  در شمال   دوره  اين  به  مربوط  باستان شناختی 
به ساير مناطق ماوراء قفقاز ناچيز بوده است. از نکات مبهم 
مربوط به اين دوره كه جای كار دارد،  نبود وجود وقفه بين 
مفرغ  قديم  و دورة  M گوی تپه(  )دورة  دو دورة مس سنگی 
است.  اروميه  درياچة  فرهنگی  حوزة  در  گوی تپه(   K )دورة 
اين موضوع در نقاط گوناگون شمال  غرب از بحث انگيزترين 
يعنی  اين سؤال  پاسخ  يافتن  است. محققان در پی  مباحث 
به  اقدام  قديم  مفرغ  به  جديد  ازمس وسنگ  گذر  فرايند 
كاوش هايی كرده اند كه كاوش  محوطه های سد خداآفرين از 
مطلوب  حد  در  نتوانسته  فعاليت ها  اين  اما  آنهاست،  جملة 
 ،Maziar 2010  ،1387 )مازيار  دهد  پاسخ  سؤال ها  اين  به 
كار  براي  مناسب  محوطه های  از جمله  عبداهلل زاده 1389(. 
كول تپة جلفا و تپه باروج مرند است كه با توجه به دارا بودن 
بااليی  و مفرغ  قديم ظرفيت  هر دو دورة مس  سنگي جديد 
در اين زمينه دارند. اين ابهام بيشتر در منطقة دشت اشنو-

VIIC حسنلو و  به چشم می خورد، جايی كه دورة  سولدوز 
مبهم   VIIB,A دورة  يعنی  جديدتر  دوره های  با  آن  ارتباط 
مانده است. در اين برهة زمانی  بايد جايگاه محوطة حسنلو را 
در جريان فرهنگی منطقه تعريف و بحث بازنگری و بررسی 
مجدد داده های مرتبط با دورة انتقالی از مس  سنگي جديد به 
مفرغ قديم را به قصد رفع ابهامات اين بخش از حوزة فرهنگی 

شمال  غرب مطرح كرد.

نتیجه گیری
انقالب  از  پس  باستان شناختی  فعاليت های  به  نگاهی  با 
غالب  در  كه  می رسد  نظر  به  ايران  غرب  در شمال   اسالمی 
موارد اين گونه فعاليت ها پاسخ دقيقي به سؤاالت مربوط به 
نداده اند.  دوره ای  خالهای  و  منطقه  فرهنگی  جريان  روند 
بررسی های بيگلری در جنوب درياچة اروميه و منطقة مراغه، 
با عنايت به يافت شدن قديم ترين فسيل های انسانی در منطقة 
قفقاز گرجستان، تاحدودی در كسب اطالع از حضور جوامع 
گونه های  بررسي  و  بوده  مؤثر  پارينه سنگی  اواخر  از  انسانی 
ابزاری آنها به شناخت جوامع مذكور كمك مي كند. پس از آن 
يافت شدن سنگ نگاره های منطقة ارسباران آذربايجان، البته 
نه به  صورت بررسی هدفمند تاحدودی به بحث در مورد دورة 
فراپارينه سنگی دامن زده است )رفيع فر 1381(. بررسي هاي 
بعدی در مورد تاريخ گذاری اين آثار ابهاماتی را مطرح كرده 
و پس از وقفة پيش آمده ناشي از نبود اطالع از حضور جوامع 
نوسنگی بدون سفال، يافت شدن ابزار سنگی شبيه به جارمو 
پر كرده  را  اين خال  اهرنجان سلماس  تحتانی  از بخش های 
است. از اين پس جدول گاهنگاری گروه دانشگاه پنسيلوانيا 
)Voigt & Dyson 1992( چهارچوب بررسی جريان فرهنگی 

شمال  غرب ايران را مشخص كرده است.
بررسي دورة انتقالی از مس سنگي جديد به عصر مفرغ 
با كاوش های نجات بخشی منطقة حوزة آبگير رودخانة ارس 
 Maziar  ،1387 )مازيار  جلفا  كول تپة  و  كهنه تپه  اتالل  در 
2010، عبداهلل زاده 1389، خطيب شهيدی و عابدی 1389( 

وارد مرحلة جديدی شده، معهذا نتايج حاصل هنوز به  طور 
نبوده  اين تغيير و تحوالت فرهنگی  بازگوكنندة روند  دقيق 
باستان شناختی  فعاليت های  شتاب  كنوني  دهة  در  است. 
كار مشترک گروه های  و شايد  گرفته  فزونی  مفرغ  دورة  در 
و  گياه شناسان  جانورشناسان،  همراه  به  باستان شناختی 
محققان ديگر رشته های علمی راز تحوالت اين دوره را آشکار 
كه  تپة حسنلو   VIII دورة  در  بازنگری  آن  بر  عالوه  و  كند 
به  يانيق  همزمان  مفرغ  دورة  فرهنگی  تحوالت  جريان  در 
 طور مستقل عمل می كند، شايد در تحليل تحوالت و روابط 

منطقه ای اين دوره موثر واقع شود.
همچنين به قصد تحليل ارتباطات فرهنگی بين منطقة 

باستان شناسی پیش از تاریخ  شمال  غرب ایران
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شمال  غرب، قفقاز، آسيای  صغير و فالت ايران كاوش افقی در 
دييرمان تپة بستان آباد و منطقة هشترود پيشنهاد مي شود. به 
يقين كاوش در تپه ذوالبين هشترود از حيث تنوع گونه های 
سفالی )فرم و نقش مايه( به تعميق اطالعات عصر مفرغ جديد 
در  VI حسنلو  دورة  با  گاهنگاری همزمان  تکميل جدول  و 
حاصل  اطالعات  شايد  و  مي كند  كمك  غرب  شمال   منطقة 
روند تغيير از دورة مفرغ به عصر آهن I را نيز ملموس تر كند.

سپاسگزاری
نويسندگان از تمامی كسانی كه به نوعی با فعاليت های علمی 
و ميدانی خود سعی در روشن كردن ابهامات و گذشتة اين 
پهنه فرهنگی داشته اند صميمانه سپاسگزارند. به  دليل زياد 

بودن تعداد اين محققان بردن نام آنها ممکن نشده است.

آجرلو، بهرام
1386  فرايند نوسنگی شدن در آذربايجان، پايان نامة دكتری، دانشگاه 
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بيگلري، فريدون و رضا غفاري
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جنوب شرقي درياچة اروميه«، همايش بين المللي باستان شناختي 
شمال  غرب، سازمان ميراث  فرهنگي، صنايع  دستی و گردشگري، 

اروميه.
بيننده، علی
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خرازی، اسماعيل
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عبداهلل زاده، آيالر
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چکیده
استان زنجان به دليل قرارگرفتن در ميان سه حوزة مهم جغرافيايی ـ فرهنگی شمال غرب، غرب و فالت  
مركزی ايران، قابليت های فراوانی در زمينة مطالعات باستان شناختی به ويژه در دوران پيش ازتاريخ دارد. 
اين  فرامنطقه ای،  برهمکنش های منطقه ای و  اهميت منطقه در درک  اين موقعيت ممتاز و  بی شك 
محدوده را به منطقه ای مهم در مطالعات باستان شناختی حاشية شمال غربی فالت  مركزی و بخش های 
شرقی تر شمال  غرب ايران بدل كرده است، با اين حال آگاهي هاي ما از گذشتة منطقه بسيار ناچيز 
بر اساس بررسی های مقدماتی و كاوش و  و پراكنده است. از دوران پيش از تاريخ استان زنجان صرفاً 
گمانه زنی در چهار محوطة دورة نوسنگی، مس وسنگ و مفرغ منطقه اطالعاتي داريم، در حالي كه تا كنون 
از نتايج مطالعات محوطه های پيش ازتاريخی كاوش شدة منطقه هيچ مطلبي منتشر است. در اين نـوشـتار 
سعی كرده ايم بـا مـرور تاريخچة پژوهش های باستان شناختی منطقه به اين مشکالت و ابهامات مطرح 

در اين زمينه بپردازيم و در پايان نيز چشم اندازی از باستان شناسی پيش ازتاريخ منطقه ترسيم كنيم.
كلید واژگان: استان زنجان، مطالعات باستان شناسی، دوران پيش ازتاريخ، تاريخچه.

سجاد علي بیگي ،  شکوه خسروي

باستان شناسي   پيش ازاتریخ
استان زنجان
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مقدمه
استان زنجان و به خصوص بخش هاي شرقي تر آن از مناطق 
در  استقرارها  شکل گيري  و  انساني  گروه هاي  جذب  مهم 
است. دشت هاي حاصلخيز،  بوده  نزديك  و  دور  گذشته هاي 
رودهاي دائمي، نهرها، چشمه ها و منابع حيواني و گياهي كه 
برآورده مي كند، به طور عمده در  را  نيازهاي اصلي معيشت 
منطقه وجود دارد و اين محدوده را مستعد استقرار ساخته  
است. وضعيت قرارگيري دشت ها و دره ها از ديرباز تا كنون 
منطقه را به صورت گذرگاه و مسير مهم ارتباطي درآورده و با 
در نظر گرفتن اينکه اين ناحيه مسير اصلي و طبيعي ارتباط دو 
ناحية فالت  مركزي و شمال  غرب ايران از دورة نوسنگي تا به 
امروز بوده، بررسي وضعيت استقرارهاي آن درخور توجه است. 
دليل ديگر اهميت اين ناحيه، گذشتن جادة خراسان بزرگ از 
جانب شرق آن است. به رغم اين، استان زنجان در بررسي هاي 
باستان شناختي پيش ازتاريخ ايران كاماًل ناشناخته است و هيچ 
اطالع دقيقي از فرهنگ هاي دوران پيش ازتاريخ آن در دست 
نيست. از اين رو به علت كمبود اطالعات پايه ای و مقدماتی 
تاكنون در هيچ كتاب يا مقالة تخصصی از دوران پيش ازتاريخ 
درصدد  مقاله  اين  در  است.  نشده  برده  نامی  زنجان  استان 
هستيم شماری از ويژگی های مهم و بارز منطقه را برشماريم 
پيش ازتاريخ  زمينة  در  نارسايی ها  و  ابهامات  به  اشاره  با  و 
بررسي هاي  در  زنجان  استان  اهميت  درک  به  زنجان  استان 

باستان شناختی كمك كنيم. 

باستان شناسي پیش ازتاریخ استان زنجان
هنوز به روشنی مشخص نشده كه نخستين استقرار بشر در 
منطقه مربوط به چه زمانی است. دوره ها و الگوهای استقراري 
در دوران پيش ازتاريخ منطقه چگونه بوده و جدول گاهنگاری 
به چه شکل است. فرهنگ های پيش ازتاريخ منطقه  منطقه 
تحت تأثير يا در ارتباط با كدام حوزه يا حوزه های فرهنگی 
جغرافيايی همجوار بوده و فرهنگ  و سنت  سفالگری منطقه 
چه شکلی داشته و چه تداوم و گسستی در روند فرهنگ های 
پيش از تاريخی منطقه وجود داشته است. تمامی اين موارد و 
ابهامات فراوان ديگر همگی از مشکالت بررسي باستان شناختی 
پيش ازتاريخ استان زنجان به شمار می رود و تا كنون در زمينة 

حل آن گام هايی حتي مقدماتی برداشته نشده است.
تنها طي ساليان اخير و با بررسي هاي انجام گرفته در اين 
منطقه، آگاهي هايي در مورد فرهنگ هاي پيش ازتاريخي حاصل 
به گزارش بررسي هاي  با توجه  شده است. برهمين اساس و 
باستان شناسي  از  چشم اندازي  درصدديم  استان،  در  اخير 
پيش ازتاريخ منطقه عرضه كنيم؛ از اين رو به صورت مختصر 
تاريخچه و مشکالت  باستان شناسي پيش ازتاريخ منطقه،  به 

پژوهش در اين زمينه خواهيم پرداخت. 

پیشینة پژوهش هاي باستان شناختي در استان 
زنجان

به طور كلي مطالعات باستان شناختي زنجان بسيار محدود و 
شامل بررسي ها و گمانه زني هاي مختصر و كاوش در بناهاي 
دوران اسالمي بوده است. هر چند مطالعات جسته و گريخته اي 
بررسي هاي  انجام شده،  اين منطقه  در  در سال هاي گذشته 
باستان شناختي  پژوهش های جامع  اخير نخستين  سال هاي 
فعاليت های  تاريخچة  مي رود.  شمار  به  حوزه  اين  در 
و  كاوش  دستة  دو  به  منطقه  پيش ازتاريخ  باستان شناختی 

بررسی  تقسيم  مي شود. 
فعاليت های  تاريخچة  مختصر  طور  به  بخش  اين  در 
باستان شناختی دوران پيش ازتاريخ منطقه را،  ابتدا در مناطق 
اين  نتايج  گوناگون شرح مي دهيم و سپس جمع بندی كلی 

فعاليت ها را مي آوريم.

كاوش های باستان شناختی
در  پيش ازتاريخ  دوران  باستان شناسی  كاوش های  اينکه  با 
انقالب  از  پيش  سال ها  از  زنجان  استان  با  همجوار  مناطق 
اسالمی آغاز شده، تا همين اواخر هيچ محوطة پيش ازتاريخی 
در اين منطقه كاوش نشده بود. فعاليت های باستان شناختی 
در سال های پيش از انقالب اسالمي به كاوش در ارگ و بناهای 
دورة اسالمی اطراف سلطانيه محدود مي شد. عالوه بر آن ايوب 
در  دهة 40  آغازين  سال های  در  تجارتی  حفاری  چند  ربنو 
با  )گفتگو  داد  انجام  نظارت سعيد گنجوی  با  ايجرود  حوالی 
برای نخستين  بار در سال  اما  دكتر سعيد گنجوی 1386(. 
1373 تپة قلعه ابهر )تصوير يك( را، كه اول بار جهانشاه خان 
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افشار از مالکان مقتدر و رئيس ايل افشار خمسه جست وجو 
و حفاري غيرعلمي كرده بود )آقامحمدی 1377(، علی اصغر 
گمانه زني  و  بررسي  پوربخشنده  خسرو  همکاري  با  ميرفتاح 
آن  از  اسالمی  دورة  تا  آهن  عصر  به  مربوط  بقايای  و  كرد 
سال 1380  در  اين  وجود  با  )ميرفتاح 1373(.  شد  گزارش 
تشخيص  هدف  با  دوباره  را  قلعه ابهر  تپة  عسگريان  مهرداد 
اينکه محدودة شمال تپه در بردارندة بقايای باستانی است يا 
نه، به طور محدود گمانه زنی كرد )عسگريان 1380(.  بقايای 
با  به دست آمده نشان دهندة وجود فرهنگ عصر مفرغ قديم 
سفال های خاكستری–سياه يانيق در قلعه تپه بود )گفتگو با 

مهرداد عسگريان 1388(.
در سال 1381 مجدداً بخش هايي از شهر قديم سلطانيه 
را علي اصغر ميرفتاح كاوش كرد و از زير خاک بيرون آورد. در 
همين زمان اليه هاي دورة مس وسنگ و مفرغ تپه نور)تصوير2( 
را پروين كاظم پورعصمتي زير نظر پروژة سلطانيه كاوش كرد 
پژوهش های  در سال 1388 فصل چهارم  )ميرفتاح 1381(. 

باستان شناختی را پروين كاظم پورعصمتی در تپه نور با هدف 
اليه نگاری بقايای دورة پيش ازتاريخ در دو ترانشة 5×5 انجام 
دورة  بقاياي  اهميت  وجود  با  )كاظم پورعصمتی 1388(.  داد 
پيش ازتاريخ تپه نور، متأسفانه تا كنون گزارشي از اين كاوش ها 

منتشر نشده است. 
گالبر  سد  آبگيری  و  احداث  پی  در  و   1386 سال  در 
دورة  از  استقراري  كه  تپه  سهاچاي  ايجرود،  شهرستان  در 
پروژة  طي  است،  سجاس رود  درة  در  ميانی  مس وسنگ 
باستان شناسی نجات بخشي به طور گسترده در 156 متر مربع 
زير نظر ابوالفضل عالی كاوش )عالی 1387( و مشخص شد كه 
سها چای تپه روستايی بسيار كوچك از نيمة دوم هزارة پنجم و 

مربوط به فرهنگ دالماست )تصوير3(.
باستانی  تپة  منطقه،  كاوش شدة  محوطة  جديدترين 
بقايای  خالصه  )تصوير4(.  است  ابهر  رودخانة  درة  در  خالصه 
سال  در  كه  است  جديد  نوسنگی  دورة  از  كوچك  روستايی 
1388 به منظور آموزش دانشجويان باستان شناسی دانشگاه 

باستان شناسی پیش ازتاریخ استان زنجان

تصویر 1. قلعه تپه ابهر و ساخت و سازهای پيرامون

تصویر 2. تپه نور سلطانيه
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آزاد اسالمی واحد ابهر به سرپرستی حميدرضا ولی پور كاوش 
شد )ولی پور1388( )شکل 1(.

بررسی های باستان شناختی
منطقه  در  صورت گرفته  بررسی های  از  يك  هيچ  تاكنون 
و  نشده  انجام  پيش ازتاريخ  دوران  شناخت  هدف  با  صرفاً 

قصد  به  صرفاً  و  مقدماتی  بررسی های  بررسی ها،  تمامی 
شناسايی محوطه های باستانی بوده  كه طی آنها محوطه های 
پيش ازتاريخی نيز بررسی و شناسايی شده است. بررسی های 
باستان شناختی منطقه در پيش از انقالب اسالمی فقط شامل 
2 مورد بررسی مقدماتی است كه يکی بيشتر با هدف شناسايی 
بررسی  هدف  با  ديگری  و  باستانی  محوطه های  عمومی 

تصویر 3. سهاچای تپه در دره سجاس رود



473

استقرارهای عصر آهن شمال  غرب ايران به اجرا درآمده است.
به نظر مي رسد حوضة آبريز ابهررود و بخش هايي از شرق 
باستان شناختي  پژوهش هاي  پروژة  از  جزئي  زنجان  استان 
مؤسسة باستان شناسي دانشگاه تهران در اواخر دهة 1350 خ 
بوده است. در نقشه اي كه عزت اهلل نگهبان در دومين شمارة 
مجلة مارليك چاپ كرده )شکل 2( مناطق غربي فالت مركزي 

و دشت ها و دره هاي ابهر و خرمدره بخشي از »منطقة بررسي 
 :2536 )نگهبان  آمده  حساب  به  تهران«  دانشگاه  حفاري  و 
نقشه 1(، اما دامنة اين پژوهش ها هيچ گاه به استان زنجان 
نرسيده است )گفتگو با دكتر حسن طاليی 1386(. گويا در 
و  طارم  مناطق  بر  عالوه  اسالمی،  انقالب  از  پيش  سال هاي 
از  بابك راد  جواد  را  ابهر  حوالي  )بابك راد 1352(،  ماهنشان 

تصویر 4. تپه خالصه خرمدره

شکل 1. موقعيت استان زنجان و محوطه های كاوش شدة دوران پيش ازتاريخ آن.
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مركز باستان شناسي بررسي كرده است )گفتگوي شخصي با 
دكتر ميرفتاح و ابوالفضل عالي(. بر اساس دانسته های كنونی 
تنها بررسی پيش از انقالب اسالمی كه منجر به كشف چند 
بررسی های  شده،  زنجان  استان  در  پيش ازتاريخ  محوطة 
استوارت سوئينی است. وی و همسرش از مركز مطالعات ايرانی 
استان  و جنوب  غرب  از  بخش هايی  در سال 1971  بريتانيا 
را بررسی كردند. وی به چند محوطة پيش ازتاريخی  زنجان 
چون محوطة تپه آبا و سه محوطة بی نام در درة سجاس رود 
و گوزل تپه، كول تپه و يك محوطة بی نام در جنوب شرقی 
 Swiny( زنجان اشاره كرده كه در خالل اين بررسی يافته است

.)1975

ديگر  همچون  زنجان  در  باستان شناختی  فعاليت های 
نقاط ايران به واسطة وقوع انقالب اسالمی و آغاز جنگ بيش از 
20 سال به حالت تعليق درآمد و هيچ پژوهش بنيادی در اين 
سال ها صورت نگرفت. اين دورة فترت پس از  جنگ هم تا سال 
1380 ادامه يافت و از آن سال فعاليت های باستان شناختی 
زنجان با حضور ابوالفضل عالی جانی تازه گرفت. وی با بررسی 
شهرستان های  ماهنشان، ابهر و خرمدره محوطه های فراوانی 

را شناسايی كرد و با همکاری در انتشار دستاوردهای آن به 
دانسته های ناچيز ما از باستان شناسی منطقه افزود.

گويا در اواسط دهة 70 خ و در زمان كاوش های مجدد 
ارگ و شهر سلطانيه، علی اصغر ميرفتاح از بخش هاي زيادي از 
منطقه )سلطانيه، ابهر، خرمدره و صائين قلعه( بازديد و مناطقی 
را بررسي كرد )گفتگو با دكتر ميرفتاح 1385(؛ اما متأسفانه 
هيچ گزارشي از آن تاكنون منتشر نشده؛ با اين حال ارض اهلل 
محوطه های  به  خود  كارشناسی ارشد  پايان نامة  در  نجفی 

اسالمی اين بررسی پرداخته است )نجفی 1375(.
 1380 سال  از  منطقه  در  عالی  ابوالفضل  فعاليت های 
با بررسي شهرستان ماهنشان طي يك فصل به انجام رسيد. 
محدودة بررسي 2786 كيلومتر مربع بود و در طي آن 180 
محوطه و مکان باستاني از دوران پيش ازتاريخ تا دوران معاصر 

كشف و شناسايي شد )عالی 1381(.
بررسي  از  فصل  نخستين  در  وی   1382 سال  در 
باستاني و 2 سال  ابهررود 92 محوطة  آبريز  هدفمند حوضة 
اثر را  اين بررسي 165  بعد در سال 1384 در دومين فصل 
شناسايي كرد. بر اساس بررسي وی، استقرار در اين منطقه 

شکل 2. موقعيت زنجان و به ويژه حوضة آبريز ابهررود در نقشة حوزة مطالعات باستان شناسی مؤسسة باستان شناسی دانشگاه تهران )نگهبان 2536، نقشة 1(.
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از دورة پارينه سنگي  قديم آغاز شده و تا دورة اسالمي ادامه 
يافته است. با وجود  اين سال 1386 را بايد سال بررسی های 
باستان شناختی در استان زنجان ناميد. در اين سال بخش های 
زيادی از محدودة استان چون شهرستان های طارم، خدابنده 
گوناگون  دوره های  از  محوطه  چندين  و  بررسی  ايجرود  و 
شناسايی شد. در همين زمان سها چای تپه در درة سجاس رود 

نيز كاوش شد )عالی 1387(.
در تابستان اين سال بررسي باستان شناختي شهرستان 
ايجرود به سرپرستي علی اصغر ميرفتاح در محدودة دهستان 
از  انجام رسيد و طي آن 67 بنا و محوطة باستاني  گالبر به 
بررسي   در   .)1386 )ميرفتاح  شد  شناسايي  گوناگون  دوران 
بخش های زرين رود و گرماب شهرستان خدابنده نيز طي دو 
فصل در همان سال به سرپرستي فرزاد مافي به ترتيب 70 و 
80 محوطة باستاني شناسايي و ثبت شد. شواهد استقرار در 
اين منطقه شامل آثاري از دوران پارينه سنگي تا دورة اسالمي 

متأخر است )مافی 1386الف و 1386ب(.
طی همان سال در نخستين فصل از بررسي هاي منطقة 
طارم به سرپرستي ارض اهلل نجفي )نجفي 1386(. 96 محوطه 
از دوران گوناگون شناسايي شد. شواهد استقرار در اين منطقه 

شامل آثاري از دوران پيش ازتاريخ تا دوران اسالمي است.

شهرستان ایجرود
شهرستان ايجرود از شهرستان هاي هفتگانة استان زنجان در 
جنوب غربي استان واقع است و بالغ بر 1829 كيلومترمربع 
مساحت دارد. شرايط اقليمي منطقه، بر حسب ارتفاع، بسيار 
متغير و شامل اقليم مديترانه اي و آب و هواي خشك است. دو 
رودخانة دائمي قزل اوزن و خوئين در اين شهرستان جريان 

دارد.
در نخستين فصل از بررسي اين شهرستان در تابستان 
1386 به سرپرستي علی اصغر ميرفتاح در محدودة دهستان 
از دوران گوناگون شناسايي  باستاني  بنا و محوطة  گالبر 67 
شد. بيشترين تراكم آثار و تنوع دوره اي محوطه ها در حوالي 
كه  شده،  گزارش  گالبر  و  قره دره  سها،  جوقين،  روستاهاي 
احتماالً به دليل شرايط اقليمي مناسب اين محدوده بوده است 
منطقه شامل  اين  در  استقرار  )ميرفتاح 1386: 23(. شواهد 

آثاري از دورة نوسنگي تا اسالمي متأخر است و از دوران كهن تر 
هيچ مدركي به دست نيامده است. 10 محوطة پيش ازتاريخ 
از بررسي اين منطقه گزارش شده است. از سه محوطة اين 
منطقه، تعداد معدودي مصنوعات سنگي به دست آمده و بر 
اين اساس استقرارها به دورة پيش ازتاريخ منتسب شده ، اما به 
دليل نبود يافته هاي شاخص در ميان مصنوعات به دست آمده، 
از ذكر تاريخ دقيق براي اين محوطه ها خودداري شده است، 
هرچند بر اساس گزارش بررسي و با توجه به ريخت شناسي 
ابزارها، اين مصنوعات از دورة نوسنگي قديم تر نيست. ساير 
محوطه هاي منطقه بر اساس شواهد )سفال( شامل يك محوطة 
نوسنگي، دو محوطة مس وسنگ و چهار محوطة دورة مفرغ 
است. با وجود اين انتساب بعضي از محوطه ها بـه دورة مـفرغ 
قطعی نيست. از دورة نوسنگي سفال هاي دست ساز و خشن 
شده   معرفي  قهوه اي  و  نخودي  رنگ هاي  به  گلي  پوشش  با 
كه آميزة آنها كاه و ذرات شن و ماسه است. سفال هاي دورة 
نسبتاً  و  نيز شامل سفال هاي دست ساز  منطقه  مس وسنگ 
خشني است كه پوشش گلي نخودي، نارنجي، قرمز و قهوه اي 
سطح آنها را پوشانده است. پخت اين سفال ها ناكافي است. 
 Red( در گزارش بررسي به سفال هاي موسوم به پوشش قرمز
slip( در ميان مجموعه سفال هاي مس وسنگ نيز اشاره شده 

است.
ساير استقرارهاي منطقه به دورة مفرغ تعلق دارند، مواد 
به دست آمده از اين محوطه ها شامل سفال هاي دست ساز با 
پوشش گلي نخودي تا قهوه اي در خارج و داخل ظرف است. 
اين سفال ها پخت ناكافي دارند و از نظر انسجام خميره در ردة 

سفال هاي متوسط قرار مي گيرند.
از ده محوطة شناخته شده در منطقه يك محوطه مربوط 
اين محوطه، در 1781 متري سطح  به دورة نوسنگي است. 
دريا، وسعتي كمتر از نيم هکتار دارد. از دورة مس و سنگ دو 
محوطه شناسايي شده كه وسعتي كمتر از نيم هکتار دارد و 
در ارتفاع 1712 و 1727 متر از سطح دريا واقع است. چهار 
محوطة منطقه نيز داراي شواهدي از دورة مفرغ و از اين ميان 
محوطه  دو  و  هکتار  يك  از  كمتر  وسعتي  داراي  محوطه  دو 
داراي يك تا سه هکتار وسعت است و هر چهار محوطه در 
ارتفاع 1850- 1600 متر از سطح دريا قرار دارد. سه  محوطة 
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ديگر منطقه، مواد شاخصي براي تاريخ گذاري نداشت و فقط 
دوران  به  به دست آمده،  ابزارسنگي  نمونه  چند  اساس  بر 
پيش ازتاريخ منتسب شد. همة محوطه ها در كنار منابع آب 
واقع است و آثار و شواهد استقراری درهيچ غاري از منطقه 

گزارش نشده است ) ميرفتاح 1386: 25(.
بر اين اساس آغاز استقرار در اين منطقه مربوط به دورة 
نوسنگي است و از دوره هاي كهن تر شواهدي به  دست نيامده 
است. از دورة نوسنگي فقط يك استقرارگاه كوچك شناسايي 
دورة  به  نسبت  مس وسنگ  دورة  در  استقرار  است.  شده 
نوسنگي افزايش يافته و شمار استقرارها به دو محوطه رسيده 
است. بر اساس اين بررسي بيشترين شواهد مربوط به دوران 
منتسب  يافته هاي  است.  مفرغ  دورة  به  مربوط  پيش ازتاريخ 
از چهار محوطه گزارش شده است. شمار  نيز  به دورة مفرغ 
استقرارهای دورة مفرغ نسبت به دورة نوسنگي در منطقه چهار 

و نسبت به دورة مس وسنگ 2 برابر شده است.

شهرستان خدابنده
بخش زرین رود

شهرستان  بخش هاي  از  بزينه رود  بخش  مركز  زرين رود، 
خدابنده در جنوب استان زنجان، آب وهواي معتدل كوهستاني 
دارد. رودخانه هاي قزل اوزن )پرآب ترين رودخانة استان( شور، 
تالوار، آجي چاي، خررود و بزينه رود منابع و ذخاير زيرزميني 

غني ای براي منطقه فراهم آورده  است.
يك  طي  زرين رود(  )بخش  خدابنده  شهرستان  بررسي  
و طی  انجام  مافي  فرزاد  به سرپرستي  در سال 1386  فصل 
آن 70 محوطة باستاني شناسايي و ثبت شد. يافته هاي اين 
منطقه، نشان از استقرار از دوران پيش ازتاريخ تا قرن حاضر 
دارد. به طور كلي در بررسي 17 محوطه، شواهدي از دوران 
پيش ازتاريخ به دست آمد. هرچند بيشتر محوطه هاي منطقه 
با عنوان كلي »پيش از تاريخ« معرفي شده  و از تاريخ دقيق تر 
استقرار آنها ذكري به ميان نيامده، به نظر مي رسد هيچ كدام 
نباشد.  قديم تر  مس وسنگ  دورة  از  منطقه  استقرارهاي  از 
منطقه  پيش ازتاريخي  استقرارهاي  بررسي  گزارش  براساس 
داراي سفال هاي دست ساز با پوشش گلي غليظ قرمز است و 
سفال هاي موسوم به پوشش قرمز درچند محوطه از اين منطقه 

 Zr به دست آمده است. از تنها پناهگاه صخره اي )منصوركهل
به دورة  095( شناخته شده در منطقه شواهد سفالي متعلق 

يك  از  فقط  نيز  دالما  نوع  سفال  آمد.  دست  به  مس وسنگ 
محوطه )منجوق تپه Zr 157( گزارش شده است.

به دليل تاريخ گذاري نه چندان دقيق برخي محوطه ها، 
اين استقرارها  اكثر  آنها بحث كرد.  نمي توان بيشتر در مورد 
از  كمتر  محوطه   كوچك ترين  وسعت  ندارد.  زيادي  وسعت 
دارد؛  پنج  هکتار وسعت  آنها  بزرگ ترين  و  است  1/. هکتار 
پست ترين محوطة منطقه در ارتفاع 1664 متري و بلندترين 
از  متري   1951 ارتفاع  در  منطقه  پيش ازتاريخي  محوطة 
از دورة  فرهنگی  توالي  استقرارها  اين  است.  واقع  دريا  سطح 
پيش ازتاريخ ندارد، اما شواهدي از استقرار در دوره هاي تاريخي 

و اسالمي نيز از بررسی آنها به دست آمده است.
بخش گرماب شهرستان خدابنده 

گرماب، مركز بخش افشار از شهرستان خدابنده، 231 كيلومتر 
مربع مساحت دارد و ناحيه اي  كوهستانی با آب  و هواي  سرد و 
خشك  به شمار مي رود  از روخانه هاي مهم آن، مي توان به قزل 

اوزن، شور و تالوار اشاره كرد.
در بررسي شهرستان گرماب در سال 1386 به سرپرستي 
گوناگون  دوران  از  محوطه   80 1386ب(  )مافي  مافي  فرزاد 
شناسايي شد. شواهد استقرار در اين منطقه شامل آثاري از 
در  محوطه  سی  است.  متأخر  اسالمي  تا  پارينه سنگي  دورة 
منطقه شواهدي از دوران پيش ازتاريخ دارد. شانزده مکان از 
اين تعداد شامل غارها و پناهگاه هاي صخره ای است كه تنها 
در 10 مورد آنها آثار سکونت به صورت محدود گزارش شده 
است. اين شواهد شامل مصنوعات سنگي است و تنها در يك 
غار، عالوه بر مصنوعات سنگي، سفال دورة اسالمي نيز گزارش 
شده است. در ساير غارها و پناهگاه هاي سنگي اثري از سکونت 
اين  به  ترديد  با  مکان ها  اين  و  نيامد  به  دست  پيش ازتاريخ 

دوران منتسب شده  است.
چهارده استقرار ديگر منطقه شامل تعدادي تپه و محوطة 
 Gr باستاني است. از اين تعداد، يك محوطة روباز )جان جان
035( با آثاري از دورة پارينه سنگي  مياني شناسايي شد كه 

بقايای استقراري تك دوره اي است. در دو محوطه فقط قطعات 
ابزارسنگي به دست آمد كه قابل انتساب به دورة خاصي نيست 
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و پيش ازتاريخ معرفي شده  است. ساير محوطه ها سفال هاي 
موسوم به پوشش قرمز و در موارد معدودي مصنوعات سنگي 
دارد. به دليل مشخص نبودن انتساب برخي از محوطه ها به 
دورة خاصي از دوران پيش ازتاريخ، بحث در مورد آنها دشوار 
است؛ اما بر اساس گزارش بررسي، استقرارهاي منطقه معموالً 
مواد  به  توجه  با  آنها  بيشتر  و  است  كم وسعت  و  كوچك 
به دست آمده از بررسي، به دورة مس وسنگ تعلق دارد. هرچند 
در بررسي اين منطقه تعدادي غار و پناهگاه سنگي شناسايي 
شده، محدوديت مواد به دست آمده از اين مکان ها انتساب آنها 

را به دوره ای خاص دشوار كرده است.

شهرستان طارم
شهرستان طارم، از شهرستان هاي حاصلخيز و مرطوب استان 
كيلومترمربع   2235 طارم  است.  واقع  آن  شمال  در  زنجان، 
وسعت دارد، آب وهواي آن معتدل و خاک آن حاصلخيز است. 
اين شهرستان نـاهـمـواري هاي بسيار دارد و رودخانة پرآب و 
خروشان قزل اوزن، درة عميقي در آن ايجاد كرده است. عالوه 
بر قزل اوزن رودخانه هاي فرعي ديگري نيز در اين شهرستان 

جاري است كه همگي به قزل اوزن می ريزند.
به   1386 سال  در  منطقه  بررسي   فصل  نخستين  در 
از  محوطه   96  )1386 )نجفي  نجفي  ارض اهلل  سرپرستي 
اين  در  استقرار  شواهد  شد.  شناسايي  گوناگون  دوران های 
اسالمي  دوران  تا  پيش ازتاريخ  دوران  از  آثاري  شامل  منطقه 
است. به نظر مي رسد استقرارهاي پيش ازتاريخي در اين منطقه 
از وجود محوطه هاي كهن در  اندک است و شواهدي  بسيار 

دست نيست.
دو  به  محدود  منطقه  اين  پيش ازتاريخي  استقرارهاي 
محوطة گورقلعه 1 )001( و قره قوم )091( است. از اين دو 
خميرة  با  پيش ازتاريخي  سفال هاي  گورقلعه  فقط  محوطه 
قهوه اي و پوشش گلي به رنگ نخودي تا قهوه اي روشن دارد 
كه دست ساز با پخت كافي و آميزة آنها شامل مواد آلي است. با 
وجود اين از اين محوطه نيز فقط با عنوان كلی پيش ازتاريخ ياد 
و از ذكر دوره اي خاص براي آن خودداري شده است. از محوطة 
قره قوم نيز فقط چند قطعه مصنوع سنگي به دست آمده و از 
اين رو به دورة پيش ازتاريخ نسبت داده شده ، به عالوه اين 

دو محوطه شواهدي از دوران تاريخي و اسالمي نيز دارد. اين 
محوطه ها به ترتيب 1 و 6 هکتار مساحت دارند و ارتفاع آنها 

از سطح آب هاي آزاد نيز به ترتيب 1619 و 1848 متر است.
با وجود قابليت هاي زيست محيطي منطقة طارم، يافت 
از  از دورة پيش ازتاريخ بسيار دور  بيشتر  نشدن محوطه هاي 
ذهن مي نمود و دليل آن را بايد در موقعيت جغرافيايي منطقه 

يا در انتخاب راهبرد بررسی ها جستجو كرد.

شهرستان ماهنشان
شهرستان ماهنشان، در غرب استان زنجان، كوهستاني و اغلب 
سال پوشيده از برف و داراي آب و هواي سرد است. رودخانة 
مي گيرد،  سرچشمه  كردستان  چهل چشمة  از  كه  قزل اوزن 
پس از طي حدود 90 كيلومتر از شمال  غرب شهرستان خارج 
می شود و به سد منجيل و سپس به درياي مازندران مي ريزد. 
از  علم كندي  رودخانة  شهرستان  اين  رودخانه هاي  ديگر  از 
ارتفاعات قارياغدي و رودخانه انگوران چاي از ارتفاعات قوزلو و 
خورجهان است كه هر دو به رودخانة قزل اوزن مي ريزند. ارتفاع 

اين شهرستان از سطح آب هاي آزاد 1350 متر است.
در بررسي شهرستان ماهنشان طي يك فصل در سال 
1381 به سرپرستي ابوالفضل عالي و در محدودة 2786 كيلومتر 
مربع، 180 محوطه و مکان باستاني از دوران پيش ازتاريخ تا 
معاصر شناسايي شد. از اين تعداد، پانزده محوطه به دورة پيش 
تا  نوسنگي  دورة  از  استقرارهايي  شامل  و  دارد  تعلق  ازتاريخ 
مفرغ است. استقرارهاي كهن تر در اين منطقه گزارش نشده 

است.
پنج استقرار در اين منطقه مربوط به دورة نوسنگي، شش 
استقرار داراي شواهدي متعلق به دورة مس وسنگ و ده استقرار 
از پنج استقرار نوسنگي  از دورة مفرغ است.  داراي شواهدي 
منطقه، يك محوطه وسعتي كمتر از نيم هکتار، دو محوطه 
وسعتي بين 1 تا 2 هکتار و دو محوطه ديگر نيز وسعتي باالي 
4 هکتار دارد.1 اين استقرارها هيچ كدام تك دوره اي نيست. در 
سه محوطه، توالي استقرار از نوسنگي به مس وسنگ و فقط در 

1. هرچند اين ابعاد نمی تواند بيانگر اندازة واقعی استقرار در دورة نوسنگی باشد. 
به هرحال به نظر می رسد كه بيشتر وسعت محوطه ها متعلق به دوره های بعدی 

استقرار در آن باشند.

باستان شناسی پیش ازتاریخ استان زنجان



هشتاد سال باستان شناسی ایران

478

يك محوطه توالي استقراري از دورة نوسنگي، مس و سنگ و 
مفرغ وجود دارد.

با وجود اين استقرار در اين محوطه ها در دوره هاي پس 
از عصر آهن نيز ادامه يافته است. از پنج استقرار دورة نوسنگي، 
سه استقرار در ارتفاع 1500 - 1300 متری از سطح دريا قرار 
دارد، يك استقرار در ارتفاع 1721 متري و يك استقرار ديگر 

در ارتفاع 1881 متري از سطح دريا واقع است.
هفت محوطه در اين منطقه شواهدي از دورة مس وسنگ 
دارد؛ از اين ميان سه محوطه وسعتي كمتر از نيم هکتار، دو 
محوطه بين 1تا2 هکتار و دو محوطه نيز باالي چهار هکتار 
وسعت دارد. از اين ميان چهار استقرار در ارتفاع بين1400 تا 
1600 متر، دو استقرار در ارتفاع بين 1600 تا 1800 متر و 
تنها يك استقرار در ارتفاع باالي 1800 متر واقع است. هيچ 
كدام از استقرارهاي مس وسنگ منطقه تك دوره اي نيست و 
آثار و شواهدي از دوره هاي قبل و بعد دارد. در اين ميان چهار 
استقرار دورة نوسنگي در دورة مس وسنگ نيز مسکون شده  
و در يك مورد توالي استقراري نوسنگي، مس وسنگ و مفرغ 
وجود دارد. سه استقرار نيز فقط شواهدي از دورة مس وسنگ 
و مفرغ دارد. ده استقرار ديگر همگي داراي شواهدي از عصر 
مفرغ است. از اين ميان پنج استقرار داراي وسعتي كمتر از 
نيم هکتار، چهار استقرار داراي وسعتي بين 1تا2 هکتار و يك 
استقرار نيز دارای وسعتی باالي چهار هکتار است. به عالوه چهار 
استقرار دورة مفرغ اين منطقه در ارتفاعي بين 1400تا1600، 
چهار استقرار در ارتفاع 1600تا1800 و دو استقرار در ارتفاع 
1800تا2000 متر از سطح دريا واقع است. تمامي محوطه ها 

در كنار يا نزديك منابع آب قرار دارد.

شهرستان های ابهر و خرمدره
در بررسی فباستان شناختی حوضة آبريز ابهررود طی دو فصل 
در پائيز 1382 و تابستان 1384 زير نظر ابوالفضل عالی در 
منطقه اي به وسعت 3400 كيلومتر مربع 257 محوطه و اثر 
باستانی شناسايی شد )عالی 1383؛ 1385الف؛ 1385ب(. از 
اين تعداد سی و چهار محوطه دارای بقايای دوران پيش ازتاريخ 
از دورة پارينه سنگي قديم تا دورة مفرغ جديد است. يك محوطه 
دارای بقايای دورة پارينه سنگي و نوسنگي، بيست و پنج محوطه 

از دورة مس وسنگ و هفت محوطه به احتمال مربوط به دورة 
از دورة پيش ازتاريخ  مفرغ است. محوطه هاي شناسايي شده 
شامل تپه ها و محوطه هاست، بررسي در چند غار و پناهگاه 
پيش ازتاريخ  دورة  استقرار  مورد  در  مدركي  هيچ  صخره اي 
در اختيار قرار نداد. به طور كلي استقرارهاي پيش ازتاريخي 
در بيشتر نقاط حوضة آبريز ابهررود مشاهده مي شود. نواحي 
كوهستاني بسيار مرتفع و محدودة رودخانة ابهررود تا كوه هاي 
شمالي از مناطقي است كه در آن استقرارهاي كهن به نسبت 

ديگر نقاط كمتر ديده مي شود.
كهن ترين شواهد حضور انسان در منطقه، مربوط به دورة 
Alibaigi and Khosravi 2009; Al-( تاارينه سنگي  قديم اس

ibaigi et al. 2010(. با وجود اين در بررسي هاي صورت گرفته 

هيچ مکاني با بقاياي دورة فراپارينه سنگي شناسايي نشد.
از يك محوطه )تپه خالصه(، سفال هاي دورة نوسنگي به 
دارد.  را  و منطقه اي  بومي  ويژگي هاي  برخي  آمده كه  دست 
با  به ويژه  فرهنگي  پيوندهاي  نشان دهندة  يافته هاي سطحي 
شمال  غرب و در مواردی فالت مركزي است. ويژگي خالصه 
اين است كه محوطه اي نوسنگي در ارتفاع باالي 1500 متري 
از سطح درياست؛ اين مسئله از لحاظ مکان گزيني استقرارهاي 

دورة نوسنگي قابل تأمل است. 
حوضه  گوناگون  نقاط  در  پيش ازتاريخي  استقرارهاي 
كوهپايه،  دشت،  در  متري   2200 تا  متري   1450 ارتفاع  از 
تمامي  است.  پراكنده   باالتر  ارتفاعات  و  تنگ  دره هاي 
محوطه هاي شناسايي شدة دورة نوسنگي و پس از آن  جز يك 
محوطة دورة مس وسنگ )چخماق داشه AB 132( به احتمال 
فراوان به صورت محوطه هاي استقراري و روستاهاي كوچك 
است  بوده   پراكنده  منطقه  از  در بخش هاي وسيعي  بزرگ  و 
)خسروی 1388(. از دورة مس وسنگ بيست و پنج محوطه 
شناسايي شد. تعداد محوطه هاي اين دوره نشان دهندة افزايش 
شديد جمعيت و تعداد استقرارها نسبت به دورة قبل است. 
محوطه هاي اين دوره هم در دشت و هم در مناطق كوهستاني 
پراكنده و مرتفع ترين محوطة اين دوره در ارتفاع 2150 متری 
و پست ترين آنها در ارتفاع 1490 متری از سطح دريـا واقـع 
اسـت. بر پاية مکان يابي محوطه هاي دورة مس وسنگ، اكثر 
محوطه ها در نزديکي منابع آب و در فاصلة كمتر از 500 متري 
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آن واقع بوده اند.  سفال هاي دورة مس وسنگ در منطقه شامل 
سفال هايي با خميرة قرمز تا نارنجي؛ پوشش گلي قرمز غليظ 
و آميزة آلي و در موارد زيادي كاني است. همة اين سفال ها 
دست ساز و در حرارت اندک پخته شده و به همين دليل مغز 
مس وسنگ  دورة  سفال هاي  از  برخي  است.  دودزده  سفال 
منطقه با نقوش هندسي نسبتاً ساده و رنگ هاي تيره تزيين 
سفال های  دوره  اين  محوطه های  از  نيمی  تقريباً  شده  است. 
دالمايی دارد )خسروی و ديگران 1388(. يافته هاي سطحي 
دوره های گوناگون عموماً نمايانگر تأثير فرهنگ هاي شناخته-

شدة مناطق همجوار و ارتباط فرهنگي منطقه با ساير مناطق 
به ويژه در دورة مس وسنگ است.

ما  اندک  دانش  دليل  به  مس وسنگ  دورة  همچون 
نبود  و  مفرغ  دورة  استقرارهاي  توالي  از  شناخت  نداشتن  و 
و  محوطه ها  تفکيك  و  تشخيص  كاوش شده،  محوطه هاي 
مراحل استقرار دورة مفرغ به طور جامع و كامل دشوار است. 
محوطه هاي مربوط به دورة مفرغ هفت مورد است كه در دو 
محوطه استقرار از دورة مس وسنگ ادامه يافته، در بقية موارد 
نيز استقرارهاي جديدي شکل گرفته است. آثـار فرهنگي ايـن 
دوره عموماً به صورت تپه ها و محوطه هايي با سفال خاكستري-

سياه و قرمز شاخص دورة مفرغ غرب و شمال  غرب و مفرغ 
جديد فالت مركزی است.

محوطه هاي دورة مفرغ در منطقة ابهررود همچون دورة 
مس وسنگ، هم در دشت و هم در مناطق كوهستاني پراكنده 
است. مرتفع ترين محوطة اين دوره در ارتفاع  1972 متری و 
پست ترين آنها در ارتفاع  1497 متری از سطح دريا واقع است. 
با توجه به شمار زياد استقرارهاي مس وسنگ حوضه، تصور 
مي شد كه با استقرارهاي بزرگي در اين دوره مواجه باشيم. اما 
كاهش شديد شمار استقرارهاي دورة مفرغ، نشان می دهد كه 

منطقه در اين دوره از جمعيت خالي شده است.

چشم انداز باستان شناختی استان زنجان 
براساس فعالیت های كنونی

استقرارهاي  باستان شناختي،  بررسي هاي  نتايج  به  توجه  با 
زنجان  استان  گوناگون  نقاط  در  پيش ازتاريخ  شناسايي شدة 
بسيار محدود است و در بسياري از موارد نيز به دليل محدوديت 

مواد به دست آمده از سطح محوطه ها، از انتساب آنها به دوره اي 
خاص اجتناب شده است. از دورة پارينه سنگي فقط دو محوطه 
به طور قطع به اين دوره نسبت داده شده و مواد به دست آمده 
از ساير غارها و پناهگاه هاي سنگي، ويژگي هاي شاخص را براي 
انتساب به دورة پارينه سنگي ندارد. اين دو مکان  متعلق به 
از  پارينه سنگی  ميانی است.  پارينه سنگی قديم و دورة  دورة 
دوره هاي جديدتر پارينه سنگي هيچ محوطه اي شناسايي نشده 
است. اين ويژگي براساس پژوهش هاي كنوني در تمام نقاط 
استان زنجان ديده می شود. نبود يا كمبود استقرار در دورة 
پس از پارينه سنگي  قديم در منطقه ممکن است بی ارتباط 
اين  مشابه  نباشد.  منطقه  آب وهوايي  و  جغرافيايي  شرايط  با 
از  پس  زماني  در  ايران  شمال  غرب  در  تاحدودي  وضعيت 
پارينه سنگي  ميانی رخ داده است. اين مسئله ممکن است با 

شرايط اقليمي همسان اين دو منطقه مرتبط باشد.
هفت استقرار از اين مناطق نيز متعلق به دورة نوسنگي 
است. همانند دورة پارينه سنگي، در اين دوره نيز با محوطه هاي 
احتمال  به  دوره  اين  محوطه های  هستيم.  روبه رو  معدودی 
همگی روستاهای كوچك و كم وسعتی است كه بسيار دور از 
هم و به  طور پراكنده در بخش های غربی و در مواردی در شرق 
استان واقع شده. توضيح اينکه چه علل يا عواملي باعث نبود يا 
كمبود استقرارهاي پارينه سنگي و نوسنگي شده بسيار مشکل 
است و فقط با مطالعات بيشتر، بررسي هاي فشرده و كاوش هاي 

اصولي مي توان توضيحی برای اين مسئله پيدا كرد.
مس وسنگ،  انتقالی  دورة  بقايای  با  محوطه ای  هيچ 
فرهنگ موسوم به چشمه علي )سيلك II( در هيچ  نقطه ای 
بتوان  شايد  اساس  اين  بر  است.  نشده  شناسايی  استان   از 
اين فرض را مطرح كرد كه بخش های غربی دشت قزوين و  
تاكستان سرحدات غربی حوضة نفوذ فرهنگ چشمه علی است.

با توجه به نتايج بررسي ها، در دورة مس و سنگ احتماالً 
با افزايش شمار و گاه وسعت استقرارها مواجهيم. شمار زياد 
افزايش  نشان دهندة  احتماالً  مس وسنگ  دورة  محوطه های 
عموماً  مناطق  اين  مس وسنگ  استقرارهاي  است.  جمعيت 
كوچك  و محوطه هاي چنددوره اي داراي توالي در اين مناطق 

بسيار محدود است.
سفال هاي به دست آمده از استقرارهای دورة مس وسنگ 

باستان شناسی پیش ازتاریخ استان زنجان
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منطقه، ويژگي هاي بينابيني دارد. نمونه هايی از اين قطعات 
فالت  منطقة  سفال  با  بسيار  شباهت  نقش  و  فرم  لحاظ  از 
مركزي ايران دارد؛ اما از نظر تکنيك ساخت، به سفال شمال  
با  سفال هايی  يافته ها  اين  بر  عالوه  است.  شبيه   ايران  غرب 
بررسی  در  نيز  ايران  غرب  و  فالت  مركزی  بارز  ويژگی های 
منطقه گزارش شده است. شمار اندک اين يافته ها  هم احتماالً 
بيانگر نفوذ فرهنگ های دورة مس وسنگ مناطق همجوار و هم 
وجود نمونه های وارداتی در اين حوزه است. نگاهی به موقعيت 
طبيعی و نحوة مکان گزينی استقرارهای دورة مس وسنگ و 
حتی مفرغ وجود نوعی شيوة زندگی كوچروی و دامداری را 
در منطقه آشکار می سازد. بی شك استقرارهای مناطق مرتفع 
اقتصاد  با  كوچرو  جوامع  حضور  نشان دهندة  زنجان  استان 

شبانی و زندگی فصلی طی اين دوران در منطقه است.
اين مناطق محدود است. به  نيز در  شواهد دورة مفرغ 
نظر مي رسد همچون بيشتر مناطق همجوار در دورة مفرغ با 
كاهش شمار استقرارها روبه رو هستيم. استقرارهاي مفرغ اين 
مناطق معموالً كم وسعت است، هرچند به دليل نبود اطالعات 
كافي در مورد دورة مفرغ اين مناطق هر نوع بحث در اين مورد 

دشوار خواهد بود.
استقرارهاي مفرغ منطقه سفال هاي دست ساز  خاكستری 
و خاكستري–سياه  با سطوح اندكی صيقل يافته دارد. بر سطح 
مفرغ  فرهنگ عصر  مشابه  نقوش كندة  قطعات  اين  از  برخي 
قديم در شمال غرب و غرب ايران ديده می شود. با وجود اين 
با سفال هاي شاخص عصر مفرغ اندكی در منطقه مواجهيم. 
به عالوه از قلعه تپه ابهر سفال هاي شاخص عصر مفرغ جديد 
مشابه نمونه هاي قلي درويش و تپة سگزآباد دشت قزوين به 
دست آمده، كه احتماالً نشان دهندة ارتباط فرهنگي نزديك با 

فالت مركزي است.

پژوهش های  ابهامات  و  نارسایی ها  دشواری ها، 
باستان شناختی پیش ازتاریخ در استان زنجان

چشم انداز  از  ما  اندک  آگاهي هاي  و  اطالعات  هرچند 
باستان شناختي پيش ازتاريخ استان زنجان شناخت اين منطقه 
را با مشکل مواجه كرده؛ مطالعات دوران پيش ازتاريخ استان 
ابهررود  آبريز  ابوالفضل عالي در حوضة  بررسي هاي  با  زنجان 

سال  در  سهاچای تپه  كاوش  و  سال هاي 1382و 1384  در 
از  محدود  هرچند  بخشي  و  شد  تازه اي  مرحله  1386وارد 
پيش ازتاريخ اين منطقه را روشن كرد. در كنار اين پژوهش، 
در ساير مناطق استان نيز طي ساليان اخير بررسي هايي انجام 
گرفته كه آگاهي هاي هر چند محدود از دوران پيش ازتاريخ 
و ب؛  )مافي1386الف  است  داده  قرار  اختيار  در  مناطق  اين 

نجفي1386؛ ميرفتاح 1386(.
دشواري ها،  استقرارها،  بررسی  روند  در  اين  وجود  با 
محدوديت ها و مشکالتي نيز وجود دارد. نبود كاوش هاي اصولي 
و هدفمند در يك محوطة پيش ازتاريخي در استان زنجان و 
داخلي  تقسيم بندي  و  تفکيك  اليه نگاري؛  اطالعات  نداشتن 
بسيار دشوار  منطقه  در  را  دورة مس وسنگ  مراحل سه گانة 
كرده است. بررسي هاي گاه ناقص و اطالعات منتشرنشده از 
كاوش محوطه هاي پيش ازتاريخي منطقه و نبود محوطه هاي 
كليدي حفاري شده در استان زنجان كه نشان دهندة مراحل 
از  كه  شده  موجب  باشند،  حوزه  اين  در  استقرار  گوناگون 
توالي گاهنگاري اين منطقه آگاهي چندانی در دست نباشد 
و تاريخ گذاري محوطه هاي كشف شده فقط بر اساس مطالعة 
گونه شناختي يافته های حاصل از بررسي، مقايسة يافته های 
حاصل از بررسي با سنت هاي سفالگري فرهنگ هاي هم افق 
از كاوش محوطه هاي  اطالعات حاصل  و  مناطق همجوار  در 
پيش ازتاريخي حاصل شود كه در فواصل دور و نزديك از  اين 
منطقه واقع است. اين محوطه ها شامل تپه سيلك، مرتضي گرد، 
قبرستان، ازبکي و اسماعيل آباد در فالت  مركزي، تپه شيزر 
تاكستان در حاشية غربي فالت  مركزي، سه گابی و گودين تپه 
در غرب، يانيك تپه و دالماتپه در شمال  غرب ايران و شواهد 
جديد به دست آمده از كاوش هاي سهاچاي تپه در استان زنجان 

است.
استان  گوناگون  مناطق  بررسی  در  كه  همان طور 
زنجان اشاره شد؛ محوطه هاي معدودي با شواهدي از دوران 
پيش ازتاريخ در تمام مناطق استان گزارش شده است. از دوران 
پارينه سنگي و نوسنگي شواهد بسيار اندكي در استان زنجان 
به دست آمده، معدود بودن شواهد مربوط به اين دوران نکته اي 
قابل توجه در بررسی پيش ازتاريخ استان به حساب مي آيد. با 
وجود اين نبايد عوامل طبيعي و تخريب ها و دستکاري هاي 
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انساني را در ناشناخته ماندن اين استقرارها از نظر دور داشت. 
با  فقط  پارينه سنگي  دوران  محوطه هاي  اينکه  به  توجه  با 
بود،  خواهند  كشف  قابل  پيمايشي  و  فشرده  بررسي هاي 
بررسي های كلی كه عموماٌ با استفاده ازماشين انجام می شود، 
نمی تواند به نحو احسن منجر به كشف مکان هايی از اين دوران 
شود. همين امر در مورد استقرارهاي دوران آغازين يکجانشيني 
است.  نيز صادق  كوچرو  اجتماعات  به  مربوط  استقرارهاي  و 
اين محوطه ها با وسعت و ارتفاع كم، ممکن است طي عوامل 
طبيعي و انساني نظير فعاليت هاي كشاورزي و عمراني از ميان 
رفته و از نظر دور مانده باشد. بر همين اساس اين محوطه ها 
در مقابل چنين تهديدهاي آسيب پذيرتر خواهند بود و فقط 
توانست  خواهيم  نظام مند  و  فشرده  بررسي هاي  كمك  به 
برای مثال  را شناسايي كنيم.  تاحدودي چنين محوطه هايي 
نقشة پراكندگي استقرارها نشان مي دهد كه تنها محوطة دورة 
نوسنگی حوضة آبريز ابهر رود تقريباً در وسط دشت و در كرانة 
رودخانه واقع است. با توجه به اينکه امروزه بيشتر زمين هاي 
باغات و جنگل  به زمين هاي زراعي؛  ابهررود تبديل  پيرامون 
شده؛ احتمال دارد محوطه هاي دورة نوسنگي با ارتفاع و وسعت 
اندک از بين رفته و به مزارع كشاورزي تبديل شده باشد. اين 
و  داشت  استقرارها خواهد  بر چشم انداز  زيادي  تاثير  مسئله 
بررسی های متداول كنونی نخواهد توانست نتايج رضايت بخشی 
در اين زمينه در اختيار قرار دهد. بي پرده مي دانيم كه نتايج 
از  اوليه  ارزيابي  برآورد مقدماتي و  اين قبيل بررسي ها صرفاً 
وضعيت گذشتة منطقه در اختيار قرار می دهد و با بررسي ها ي 
فشرده و تکميلي و كاوش هاي هدفمند و اصولي در آينده اين 
آگاهي ها كامل تر و مستدل تر می شود و ممکن است بسياري 
از تاريخ گذاري ها و تفسيرهاي كنونی در آينده و با بررسی های 

كامل تر دستخوش تغيير شود.

جمع بندی و نتیجه گیری
منطقة  هرچند  ايران  فالت  مركزي  شمال  غربي  حاشية 
جغرافيايي كوچکي به حساب مي آيد، موقعيت قرارگيري آن 
در ميان سه حوضة فرهنگي – جغرافيايي مهم فالت  مركزي، 
شمال  غرب و غرب ايران اهميت ويژه اي به آن بخشيده است. 
با وجود اين و با توجه به اهميت منطقه در حکم منطقه اي 

بينابيني مـيـان شمـال  غربي و مركز فالت ايران، پژوهش هاي 
در  پيش ازتاريخ  دوران  پژوهش هاي  به ويژه  باستان شناختي 

اين منطقه بسيار محدود است.
شمار  و  پژوهشي  طرح هاي  نشدن  اجرا  حال  هر  در 
اندک پژوهش هاي باستان شناختي اصولي و هدفمند دوران 
فرهنگي  مواد  ماندن  ناشناخته  باعث  منطقه  در  پيش ازتاريخ 
ادوار گوناگون و بی اطالعی ما از جنبه هاي گوناگون زندگي بشر 
در منطقه شده است. از اين رو لزوم بررسی دقيق جنبه هاي 
منطقه  سياسي  و  اقتصادي  فرهنگي–اجتماعي–  گوناگون 
باستان شناختی در  بررسی های  اهميت  است.  يافته  ضرورت 
استان زنجان از اين روست كه آگاهي هاي فراواني از فرهنگ ها 
و سنت هاي شرقِي شمال  غربی ايران و  فرهنگ هاي غربي 
اين  فرهنگی  شاخصه های  و  ويژگی ها  و  ايران  فالت  مركز 
منطقه اي  در  را(  دو  اين  وتشابهات  )تفاوت ها  را  حوضه ها 

كوچك اما مهم در اختيار قرار می دهد.
با اين حال نتايج همين پژوهش هاي اندک در منطقه 
هم هيچ گاه منتشر و در مواردی حتي تدوين نشده و از اين 
پيش ازتاريخ  باستان شناسي  مورد  در  نظر  اظهار  هرگونه  رو 
به عالوه پژوهش هاي  با مشکل مواجه كرده است.  را  منطقه 
باستان شناختي پيش ازتاريخي در مناطق جغرافيايي اطراف اين 
محدوده نيز انگشت شمار و شامل كاوش تپه شيزر تاكستان در 
سال 1385 به سرپرستي حميدرضا ولي پور و بررسي  مناطقي 
در همدان، آذربايجان و كردستان است، كه فقط آگاهي هايی 
كلي در زمينة پيش ازتاريخ اين مناطق در اختيار قرار داده و 
مناطق،  اين  استقراري  الگوهاي  مورد  در  تحقيقاتي  تا كنون 
منتشر نشده است. اين محدوديت ها سبب شده كه با پرسش ها 
باشيم.  روبه رو  منطقه  پيش ازتاريخ  دربارة  فراواني  ابهامات  و 
نبود  و  باستان شناختي  پژوهش هاي  و  كاوش ها  محدوديت 
اطالعات اليه نگاري در استان زنجان، دانسته هاي ما را از دوران 
پيش ازتاريخ اين منطقه بسيار محدود كرده است. به عالوه از 
توالي گاهنگاري خود منطقه اطالع چنداني در دست نيست. 
دوره هاي  داخلي  مراحل  به  محوطه ها  از  هريك  انتساب  لذا 
نوسنگي، مس وسنگ و مفرغ بر اساس اطالعات كنوني دشوار 
محوطة مس وسنگي  اخير  كاوش هاي  تنها  است.  عجوالنه  و 
در  اخير  بررسي هاي  و  ايجرود  شهرستان  در  سهاچاي تپه 

باستان شناسی پیش ازتاریخ استان زنجان
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آقامحمدی، محمد
1377  ابهر، گذری و نظری، زنجان، زنگان.

بابك راد، جواد
سخنرانی های  ماهنشان«،  و  طارم  ساسانی  »آتشکده های   2535
و  تاريخ  ايران،  فرهنگ  و  تاريخ  همايش  اجالسية  پنجمين 
فرهنگ ايران در زمان ساسانيان، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، 

ص: 44-50.
خـسروی، شکـوه

آبريز  حوضة  در  پيـش ازتاريخ  دوران  استقراری  الـگـوهـای   1388
دانشگاه  باستان شناسی  كارشناسی ارشد  پايان نامة  ابهررود، 
به راهنمايی دكتر حميد  باستان شناسی،  تربيت مدرس، گروه 

خطيب شهيدی )منتشر شده(.
خسروی، شکوه، حميد خطيب شهيدی و سجاد علی بيگی

بر  مروری  سنگ:  و  مس  دورة  در  رود  ابهر  آبريز  »حوضة   1388
ايران«،  فالت  مركز  غربی  شمال  حاشية  دالمايی  استقرارهای 

پيام باستان شناس، سال ششم، شمارة 12 )زير چاپ(. 

منابع

استان زنجان شواهدي از استقرارهاي پيش ازتاريخي منطقه 
در اختيار قرار داده است. از اين رو، بخش اعظم آگاهي هاي 
شکل  منطقه اي  مقدماتی  بررسي هاي  اساس  بر  ما  مقدماتي 
اشکال  از  خالي  نيز  بررسي ها  اين  حال،  اين  با  است.  گرفته 
نيست و كاستي هايي خواهد داشت. اين پژوهش هاي مقدماتي 
تنها مي توانند تصويري كلي از منطقه در اختيار قرار دهند. 
طي  محيطي  شرايط  تأثير  و  انساني  فعاليت هاي  به عالوه 
تأثير  اين استقرارها  بر سيماي  ساليان متمادي ممکن است 
بررسي هاي  و  اصولي  كاوش هاي  تنها  رو  اين  از  باشد.  نهاده 
فشرده و نظام مند تصويري نسبتاً دقيق از وضعيت استقرارها 
پيش رو قرار می دهد.  بر اين اساس بحث در مورد جنبه هاي 
گوناگون استقرارهاي پيش ازتاريخ منطقه، تببين ويژگي هاي 
فرهنگي، پرداختن به مباحثي چون شيوه هاي معيشتي و بافت 
و شکل استقرار )دائمي يا فصلي( و گاهنگاري منطقه اي بسيار 
پيچيده و مفصل خواهد بود.  نکتة مهم اينکه بی شك امروزه 
هيچ محوطه ای بدون طرح پرسش های بنيادی و رويکردهای 
نظری كاوش نمی شود، اما نگاهی به تاريخچه و روند آغاز و 
انجام كاوش در محوطه های پيش ازتاريخی استان زنجان نشان 
می دهد كــه تمامی اين محوطه ها اصوالً بدون پرسش های 
اساسی و هدف های سنجيده كاوش شده و كمبود يا فقدان 
كاوش ها،  اين  اجرايی  عموماً  اهداف  متخصص،  نيروهای 
منتشر نشدن نتايج اين فعاليت ها، همگی نشان می دهد كه 
رويکردهای  فاقد  زنجان  استان  پيش ازتاريخ  باستان شناسی 
نظری و حتی پرسش های مقدماتی است و تقريباً تنها هدف 

مشترک اين فعاليت ها اهداف اجرايی و در مواردی نيز فقط 
كلنگ زدن های نه چندان هدفدار بوده است. 

نگاهي به تاريخچة بررسی باستان شناختي منطقه نشان 
مي دهد كه برخالف بسياري از نقاط كشور، اين منطقه كمتر 
مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و مطالعات صورت گرفته نيز 
بيشتر حول و حوش دورة اسالمي منطقه بوده و لزوم بررسی 
فرهنگ هاي پيش ازتاريخ منطقه بسيار احساس مي شود. نکتة 
منتشر  نيز  اندک  فعاليت هاي  همين  دستاورد  اينکه،  اصلي 

نشده است.

سپاسگزاری
از ابوالفضل عالی به سبب همکاری های ارزنده و همياری های 
عسگريان  مهرداد  و  گنجوی  سعيد  دكتر  از  دوستانه اش، 
بررسی های  تاريخچة  مورد  در  مفيدی  آگاهی های  كه 
دادند،  قرار  اختيار  در  زنجان  استان  باستان شناختی 
سازمان  اسناد  مركز  و  آرشيو  محترم  كاركنان  از  همچنين 
به ويژه  استان  گردشگري  و  صنايع  دستی  فرهنگی،  ميراث  
سركار خانم هما ميرزايی كه تمامی مدارک موجود در مورد 
تاريخچة بررسی ها و كاوش های باستان شناختی را در اختيار 
در  می كنيم.  سپاسگزاری  صميمانه  دادند،  قرار  نگارندگان 
تقديم  عالی  ابوالفضل  به  را  نوشتار  اين  عالقه منديم  پايان 
كنيم كه سال هاست برای پيشرفت باستان شناسی و حفظ 

ميراث  فرهنگی استان زنجان صميمانه و خالصانه می كوشد.
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عالی، ابوالفضل
بررسی و شناسايی آثار باستانی شهرستان ماهنشان، پژوهشکدة   1381

باستان شناسی )منتشرنشده(.
حوضة  باستان شناسی  شناسايی  و  بررسی  اول  فصل  گزارش   1383
سازمان  آرشيو  و خرمدره(،  ابهر  )شهرستان های  ابهررود  آبريز 
زنجان  استان  وگردشگری  دستی  صنايع   ميراث  فرهنگی، 

)منتشرنشده(.
باستان شناسی  شناسايی  و  بررسی  فصل  دومين  گزارش  1385الف 
آرشيو  خرمدره(،  و  ابهر  )شهرستان های  ابهررود  آبريز  حوضة 
استان  وگردشگری  دستی  صنايع   ميراث  فرهنگی،  سازمان 

زنجان )منتشرشده(.
»گزارش توصيفی مقدماتی بررسی وشناسايی باستان شناختی  1385ب 
شمارة  سوم،  سال  باستان شناس،  پيام  ابهررود«،  آبريز  حوضة 

ششم: 17-42.
كاوش های باستان شناسی نجات بخشی پشت سد گالبر زنجان،   1387

آرشيو پژوهشکدة باستان شناسی )منتشر نشده(.
عسگريان، مهرداد
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كاظم پور عصمتي، پروين
آرشيو  )پيش از تاريخ(،  تپه نور  كاوش  چهارم  فصل  گزارش   1388

پژوهشکدة باستان شناسي )منتشر نشده(.
مافی، فرزاد

زرين رود  بخش  باستان شناسی  بررسی  اول  فصل  گزارش  1386الف 
ميراث  سازمان  آرشيو  زنجان(،  )استان  خدابنده  شهرستان 

 فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری استان زنجان )منتشرنشده(.
گزارش فصل اول بررسی باستان شناسی بخش گرماب شهرستان  1386ب 
خدابنده )استان زنجان(، آرشيو سازمان ميراث  فرهنگی، صنايع 

 دستی و گردشگری استان زنجان )منتشرنشده(.
ميرفتاح، علی اصغر

اثر، شمارة 22و 23، ص  ابهر«،  قلعه تپة  و شناسايی  »بررسی   1373
.168-185

گزارش مقدماتی فصل چهاردهم كاوش در شهر قديم سلطانيه،   1381
آرشيو پژوهشکدة باستان شناسی)منتشرنشده(.

ايجرود  شهرستان  باستان شناسی  بررسی  اول  فـصل  گـزارش   1386
)استان زنجان(، آرشيو سازمان ميراث  فرهنگی، صنايع  دستی و 

گردشگری استان زنجان )منتشرنشده(.
نجفی، ارض اهلل

پايان نامة  زنجان،  استان  باستانی  آثار  شناخت  و  بررسی   1375
كارشناسی  ارشد باستان شناسی به راهنمايی علی اصغر ميرفتاح، 

دانشکدة ادبيات و علوم  انسانی، دانشگاه تهران )منتشرنشده(.
گرماب  بخش  باستان شناسی  بررسی  اول  فصل  گزارش   1386
شهرستان طارم عليا )استان زنجان(، سازمان ميراث  فرهنگی، 

صنايع  دستی و گردشگری استان زنجان )منتشرنشده(.
نگهبان، عزت اهلل

سگزآباد«،  منطقة  حفاری  عمليات  دوماهة  مقدماتی  »گزارش   2536
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باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.
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چکیده
مجموعة  علمي  ـ پژوهشي  رصدخانة  مراغه در سال  657 ه.ق ، در عصر  حکمراني  هالكوخان  مغول  بر 
روي كوه رصد در حاشية غربي  شهر مراغه  به همت خواجه نصيرالدين طوسي )597ـ672 ه.ق( ساخته   
نتايج   كتابخانه ای،  مطالعات  و  كامل ستارگان  مرحله  رصد  پايان  يك   از  و همکارانش پس   شد. وي 
تحقيقات خود را در كتابي  به  نام زيج  ايلخاني گرد آوردند كه  اين  كتاب  در نوع  خود از منابع  علمي  و 

تقويم نجومی معتبر  محسوب  مي شود. 
رصدخانة مراغه جزو حوزه های چهارگانة علمی ايران در قرن هفتم هجری بود و اين مركز الگو 
َربع رشيدی تبريز، چين،  اُلغ بيگ سمرقند )827 ه.ق(، شنب غازان،  و سرمشق كامل رصدخانه های 

استانبول، هند و اروپا و قرار گرفت. 
حاكميت  عصر  در  بعدی  سال های  و  ه.ق  سال 703   تا  مجموعه  اين  تاريخی،  مستندات  برابر 
ايلخانان مغول، به مدت بيش از نيم قرن آباد و داير بوده و سپس تخريب شده يا رو به ويرانی رفته و 

بقايای آن در زير پشته های آوار مدفون شده است.
باستان شناسی  را هيئت  ويرانه های رصدخانة خواجه نصيرالدين طوسی  علمی  و كاوش   بررسی 
كاوش  فصل  اولين  1351خ  سال  در  وی  داد.  انجام  ورجاوند  پرويز  شادروان  سرپرستی  به  ايرانی 
با همکاری علی اكبر سرفراز آغاز كرد. فصل دوم و سوم كاوش نيز در سال  باستان شناختی خود را 

1354 و 1355خ به  انجام رسيد. 
در كاوش مجموعة  بزرگ  رصدخانة مراغه، بقاياي پايه و فونداسيون هفده واحد معماری كشف شد . 
اين واحدها خود به دو دسته تقسيم می شود: گروه اول آنهايی كه به  طور مستقيم در فعاليت ها و تحقيقات

سیروس خیري

کاوش رد  رصدخاهن خواجه نصیرالدين  طوسي

 رد مراهغ، آرذبایجان شرقي
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نجومی كاربرد داشته و گروه دوم آنهايی كه به صورت واحدهای 
پشتيبانی و وابستة مركز علمی كاربردهايی ويژه چون كتابخانه، 

مدرسه، كارگاه ريخته گری و ابزارسازی داشته است.
كاوش رصدخانة مراغه، از چند نظر مهم بوده است، از 

جمله اين كه:
با  كه  است  ايران  در  باستان شناختی  كاوش  اولين   .1
هدف بازيافتن و شناسايی آثار برجای مانده از يك مركز علمی 

صورت می پذيرد:
2. احتماالً نخستين كاوشی است كه تمامی مراحل آن 
از بررسی و كاوش و پژوهش علمی و نگارش و چاپ گزارش و 
بررسي هاي تاريخی و پژوهش های كتابخانه ای و ميدانی آن را 

در ايران، هيئتي ايرانی انجام داده است. 
پژوهشی  و  مطالعاتی  گزارش  انتشار  و  كاوش  اين   .3
كتابخانه ای و ميدانی آن سرآغاز اميدبخشی برای جلب توجه 
ايجاد  و  نجوم  اهميت  به  جهان  و  كشور  دانشگاهی  مراكز 
واحدهای آموزشی و پژوهشی علم نجوم در سطحی گسترده تر 

بود.
هم اكنون رصدخانة مراغه به شمارة 1675 در فهرست 
آثار ملی ايران به ثبت رسيده و اين محوطه در زمرة جاذبه های 
مهم گردشگری تاريخی، فرهنگی و علمی ايران و جهان اسالم 
از  بسياری  و خارجی  داخلی  روزه گردشگران  و هر  آمده  در 
آن بازديد می كنند. اين اثر با توجه به ضرورت هاي آموزشی 
و پژوهشی عصر كنوني و ارزش و اهميت قابل  توجه اثر در 
و  آسيب پذيری ها  نيز  و  اسالمی  ـ  ايرانی  تمدن  و  فرهنگ 
اجرای  نيازمند  انسانی،  تخريب هاي  و  طبيعی  فرسايش های 
طرح های حفاظتی، مرمتی و باززنده داری و تعيين حريم های 

قانونی است.
كلید واژگان: رصدخانة مراغه، علم نجوم، خواجه نصيرالدين، 

دورة مغول، آذربايجان شرقی، بررسی های باستان شناختی.

مقدمه
 657 سال   در  مراغه  رصدخانة   علمي  ـ پژوهشي   مجموعة  
رصد  كوه  باالي  مغول   هالكوخان   حکمراني   عصر   در  ه.ق ، 
)رصدداغي ( در دو كيلومتري  حاشية غربي  شهر مراغه  به همت 

  15 مدت  در  ه.ق(  )597ـ672  طوسي«  »خواجه نصيرالدين 
سال ساخته   و به ابزارهای نجومی تجهيز شد )ورجاوند 1366: 

.)149
پايان   از  و همکاران وي پس   خواجه  نصيرالدين  طوسي 
يك  مرحله  رصد كامل ستارگان كه  حدود پانزده  سال  به  طول  
انجاميد، نتايج  تحقيقات خود را در كتابي  به  نام زيج  ايلخاني 
تقويم  و  منابع  علمي   از  نوع  خود  اين  كتاب  در  آوردند.   گرد 

نجومی معتبري  محسوب  مي شود )ورجاوند 1366: 151(.
رصدخانة مراغه الگو و سرمشق كامل رصدخانه های واقع 
گرفت.  قرار  اروپا  و  هند  استانبول،  در حوزة چين، سمرقند، 
شهرت و حيات اين مركز علمی تا قرن هشتم هجری پايدار 
ماند و زمانی به  دست فراموشی سپرده شد كه رصدخانة شنب 
غازان و مركز علمی َربع رشيدی تبريز و سپس رصدخانة معروف 
و دستاوردهای  اساس طرح  بر  ه.ق(  الغ بيگ سمرقند )827 
علمی و نمونة ابزارهای دقيق ستاره شناسی رصدخانة مراغه بر 

پا گشت )ورجاوند 1366: 360(.
برابر مستندات تاريخی، اين مجموعه تا سال 703  ه.ق 
و سال های بعدی در عصر حاكميت ايلخانان مغول، به مدت 
)هالكو،  مغول  ايلخانان  و  بوده  داير  و  آباد  نيم قرن  از  بيش 
انتقال  از  پس  ولی  كرده اند.  بازديد  آن  از  الجايتو(  و  غازان 
پايتخت به تبريز و نيز وقوع زمين لرزه های ويرانگر و بی توجهی 
زياده طلبان،  به دست  آن  ساختمانی  مصالح  چپاول  و  حکام 
ساختمان های آن تخريب شد يا رو به ويرانی رفت و اعتبار آن 
روبه افول گذاشت و بقايای آن در زير پشته های آوار مدفون 

شد )ورجاوند 1366: 357-360(.
اولين بازديد هدفمند هيئت باستان شناسی ايرانی از تپة 
خواجه نصيرالدين  رصدخانة  ويرانه های  بررسی  و  رصدداغی 
طوسی در سال 1344 به سرپرستي پرويز ورجاوند انجام شد. 
پس از تهية كروكی از پشته مانندهای سطح تپه و تحقيق منابع 
مسئوالن  و  وقت  علوم  وزارت  با  طرح  موضوع  و  كتابخانه ای 
دانشگاه تبريز، موجبات شروع كاوش و گرفتن اعتبار و مجوز 
كار فراهم آمد و در ادامه دانشگاه تهران و سازمان ملی حفاظت 
آثار باستانی مجوز كاوش در محل را براي هيئتي به سرپرستي 
تيرماه سال  پرويز ورجاوند صادر كردند و در  شادروان دكتر 
با  ايرانی  هيئت  باستان شناختی  كاوش  فصل  اولين   1351
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همکاری سرفراز و بختياری آغاز شد. فصل دوم و سوم كاوش 
با دو سال فاصله، در تابستان 1354 و 1355 به  انجام رسيد. 
دانشگاه  را  مراغه  رصدخانة  در  كاوش  فصل  سه  هزينه های 
 :1366 )ورجاوند  گرفت  برعهده  تبريز(  )دانشگاه  آذرآبادگان 

پيشگفتار(.
ايران در سال  برگزاری نخستين سمينار ستاره شناسی 
1353 به همت دانشگاه تبريز، راه اندازی مجموعه پالنتاريوم 
نيروهای  فعاليت های  و  تبريز  دانشگاه  ستاره شناسی  مركز  و 
متخصص اين دانشگاه برای شناساندن پيشينة تاريخی نجوم 
علم  اهميت  با  جوانان  ساختن  آشنا  همچنين  و  ايران  در 
ستاره شناسی در عصر كنوني و نيز پيگيری يافته های علمی 
و آثار و مدارک باستان شناختی رصدخانة مراغه در كاوش ها و 
طرح های بازسازی رصدخانة مراغه و مجموعة علمی ـ دانشگاهی 
ربع  رشيدی تبريز )خيری 1384: 123(، از ديگر دست آوردهای 
اين كاوش های علمی بوده است )ورجاوند 1366: پيشگفتار(. 

و  طوسی  نصیرالدین  خواجه  اجمالی  معرفی 
رصدخانة   مراغه

سدة  اواسط  در   مراغه  رصدخانة   پژوهشي   و  علمي   مجموعة  
هفتم هجری يا به بيان دقيق تر متون تاريخی، در سال  657 
هجري  )روز سه شنبه  چهارم  جمادي  االول و 167 سال پيش 
از احداث رصدخانة مشهور سمرقند در قرن نهم هجری(، در 
عصر  حکمراني  هالكوخان  مغول  باالي كوه رصد واقع در دو 
كيلومتري  حاشية غربي  شهر مراغه  به همت خواجه ابوجعفر 
بن حسن نصيرالدين محمد طوسي منجم، رياضي دان، فيلسوف، 
حکيم، فقيه، دانشمند و نويسنده و متفکر بزرگ ايران زمين و 
جهان اسالم در دورة ايلخانی و صاحب رسالة مشهور اخالق 
ناصری و زيج ايلخانی و 190 عنوان رسائل و كتاب هاي ديگر و 
همراهی عده ای از فضال و دانشمندان قرن هفتم هجری ساخته   

و به ابزارهای نجومی تجهيز شد )ورجاوند 1366: 149-50(.
ايران در دوره  دونالد ويلبر در كتاب معماري اسالمـي 
اين گونه نوشته است: »پس  ايلخانان، دربارة رصدخانة مراغه 
 656 سال  در  ايران  به  بغداد  ]فتح[  از  هالكو  مراجعت  از 
داد  دستور  به زودی  و  گرديد  مستقر  مراغه  در  ه.ق/1258م، 
كه رصدخانه ای مطابق نقشه ای كه خواجه  نصيرالدين طوسی 

فراهم كرده بود، در آن جا ساخته شود و ظاهراً يك سال بعد 
كار ساختمان اين رصدخانه آغاز گرديد... اين ساختمان دارای 
گنبدی بود و در يك جناح آن بنای كتابخانه ای وجود داشت. 
غازان خان در دورة سلطنت خود از رصدخانة مراغه ديدن كرد 
و دستور داد كه گنبد جديدی روی آن ساخته شود. اولجايتو 
نيز از اين بنا بازديد كرد؛ ولی در سال 1340م وقتی حمداهلل 
مستوفی به نوشتن نزهه  القلوب مشغول بود، بنای مزبور روبه 
خرابی گذاشته بود. در صفحات 10 و 17 اين كتاب اطالعات 
1883م  سال  در  است.  شده  داده  رصدخانه  دربارة  بيشتری 
نقشة خرابه های آن توسط هوتوم  شيندلر ترسيم شده است. 
دارای  معماری  نظر  از  باقی مانده  ديوارهای  خراب  قطعات 
اهميت نيست، ولی نشانة احيای فعاليت ساختمانی در زمان 

سلطنت هالكو می باشد« )ويلبر 1365: 118ـ117(.
داشت.  فراوان  دنيای كهن شهرتی  در  مراغه  رصدخانة 
و  ماند  پايدار  قرن هشتم هجری  تا  علمی  مركز  اين  شهرت 
زمانی به  دست فراموشی سپرده شد كه رصدخانة شنب غازان 
و مركز علمی ربع رشيدی در تبريز و رصدخانة معروف سمرقند 
نمونه  و  علمی  دستاوردهای  و  براساس طرح  )827 هجری( 

ابزارهای دقيق ستاره شناسی رصدخانة مراغه برپا شد.
انتهاي   و  از سطح  حاشية شهر  كوه  رصد  ارتفاع  سطح  
مي رسد  نظر  به   و  است   متر   110 حدود  پاسداران ،  خيابان  
بنای  احداث  از  پس  كرده اند.  تسطيح   را  آن  سطح   ابتدا  كه  
رصدخانه، به درخواست خواجه نصيرالدين، كتاب ها و اسباب و 
آالت علمی و نجومی را كه از فتح قالع اسماعيليه و بغداد به  
دست آورده بودند، در مجموعة رصدخانة مراغه متمركز كردند. 
كتابخانه ای  به  پژوهشی،  و  علمی  مركز  اين  ترتيب،  اين  به 
اخترشناسی  ابزارهای  و  كتاب  بر چهارصد هزار جلد  مشتمل 

متنوع مجهز شد.
خواجه نصيرالدين طوسی، مراغه را به دليل كمتر ابري 
جغرافيايی،  عرض  و  طول  در  آن  موقعيت  و  آسمان  شدن 
بهترين محل برای احداث رصدخانه يافت. گفتنی است كه »در 
از مراغه يافت  امر »بستن رصد« جايی بهتر  ايران برای  تمام 
نشده است. از اين رو، خواجه نصيرالدين طوسی پس از تحقيق، 
بنای  به  و  بسته«  تفحص و تجسس در آن زمين رصد زيج 

رصدخانه همت گماشت )رازی، هفت اقليم: 263(.



هشتاد سال باستان شناسی ایران

488

رصدخانة مراغه مختص رصد ستارگان نبود، بلکه سازمان 
علمی گسترده اي بود كه امر آموزش و تحقيق و پژوهش و تأليف 
و ترجمه در بيشتر شاخه های علمی را به كمك انديشمندان 
و  ه.ق  سال 703   تا  مجموعه  اين  داشت.  عهده  بر  عصر  آن 
سال های بعد در عصر حاكميت ايلخانان مغول، بيش از نيم قرن 
آباد و داير بود و ايلخانان مغول )هالكو، غازان و الجايتو( از آن 
بازديد كردند، ولی پس از انتقال پايتخت به تبريز و نيز بر اثر 
وقوع زمين لرزه های ويرانگر و بی توجهی و چپاول زياده طلبان، 
ساختمان های آن تخريب شد يا رو به ويرانی رفت )ورجاوند 

.)357-361 :1366
احمدبن   فخرالدين    « رصدخانه   مجموعة  اصلي   معمار 
تقريبي  هزينة احداث آن   امين  مراغي  است  و ميزان   عثمان  
حدود بيست  هزار دينار رايج عصر خود بوده ، كه  اين  مبلغ  از 
خزانة  دولت  و نيز موقوفات  رصدخانة مراغه تأمين  شده  است. 
ابزار آالت  نجومي  مورد استفاده  در  كار ساختن  دستگاه ها و 
رصدخانه  را »مؤيدالدين  ُعرضي « و فرزندش  محمد« انجام  داده  
كه  هزينة  آن  نيز بالغ  بر حدود سي  هزار دينار ذكر شده  است  
مجموعة  معماري   واحدهاي   احداث   هزينة   با  مقايسه   در  كه  

رصدخانه، رقم  قابل توجهي  مي باشد« )ورجاوند 1366: 153(.
ساخت  در  را  خواجه   كه   ستاره شناساني   و  دانشمندان  
همراهي   علمي   مركز  اين   علمی  پژوهش های  و  راه اندازی  و 
مراغي،  فخرالدين   ُعرضي،  مؤيدالدين   از:  عبارت اند  كردند 
شيرازي،  قطب  الدين   دبيران،  نجم الدين   اخالطي،  فخرالدين  
شرواني،  شمس الدين   ابهري،  اطهرالدين   مغربي،  محي الدين  
)ورجاوند 1366:  و حسام الدين  شامي  ايکي  شيخ  كمال الدين  

.)137-140
پايان   از  و همکاران وي پس   خواجه  نصيرالدين  طوسي 
يك  مرحله  رصد كامل ستارگان كه  حدود پانزده  سال  به  طول  
ايلخاني  بنام زيج   را در كتابي   نتايج  تحقيقات خود  انجاميد، 
گردآوردند و آن، شامل  چهار مقاله  در باب: تواريخ، سير كواكب  
و مواضع  آنها از حيث  طول  و عرض  جغرافيايی، معرفت  اوقات  
طالع ها و نيز باقي  اَعمال  نجومي  و اين  كتاب  در نوع  خود از 
منابع  علمي  معتبر آن  زمان  محسوب  مي شده است )ورجاوند 

.)347-355 :1366
زيج  ايلخاني در سال 1356م )سيصد سال پس از مرگ 

قديم ترين  شد.  منتشر  اروپا  در  و  ترجمه  خواجه  نصيرالدين ( 
نگهداری  پاريس  ملی  كتابخانة  در  هم اينك  زيج  اين  نسخة 

می شود.1
خواجه نصيرالدين طوسي بيشترين سال هاي عمر خود را 
در مراغه گذرانيد و نزديك پايان عمرش به كاظمين سفر كرد 
و در همان جا در هيجدهم ذيحجة سال 672 ه.ق از دنيا رفت. 
پس از وفات خواجه نيز، الجايتو ايلخان مغول از رصدخانة مراغه 
ديدار می كند و برای تکريم شخصيت علمی خواجه، دوتن از 
فرزندان وی يعنی صدرالدين علی و اصيل الدين را به سرپرستی 

رصدخانة مراغه می گمارد )ورجاوند 1366: 357-359(.
با تهاجم مغوالن، بالد شرق اسالم از هم پاشيد و درواقع 
حفظ ميراث گذشتگان بر عهدة افراد عالقه مند نهاده شده كه 
خواجه نصيرالدين طوسی و سپس خواجه رشيدالدين فضل اهلل 
همدانی هم از اين معدود دانشمندانی بودند كه با پايه گذاری 
رصدخانة مراغه و ربع رشيدی تبريز و حوزه های علمية اربعه 
)شامل حوزه های علمية مراغه، غازانيه، رشيديه و سلطانيه(، 
خدمات ارزنده ای به جهان علم و ديانت كردند )نصر 1350: 4(.

نام خواجه نصيرالدين طوسي و علم ستاره شناسي ايراني 
در هم گره خورده است. او ستاره شناس و منجم و فيلسوف 
نتيجة چند دهه مطالعة  بود كه  اسالم  ايران و جهان  بزرگ 
وی، تأليف حدود 190 عنوان كتاب، رساله و مقاله در زمينة 
فقه،  فلسفه،  ادبيات،  گوهرشناسي،  معدن،  نجوم،  رياضيات، 
بقية  كتاب،  عنوان  چند  متأسفانه  جز  كه  است   ... و  الهيات 
آثار وی هنوز بازخوانی، ترجمه، تصحيح و منتشر نشده است 

)ورجاوند 1366: 128-130(.
اگر تمام قلمرو علوم، فلسفه و هنر را با يکديگر در نظر 
بگيريم، بی شك پس از ابن سينا، بزرگ ترين شخصيت علمی 
مشرق زمين همانا خواجه نصير است و هيچ كس به اندازة او در 
زمينه هاي گوناگون در ديگران تأثيرگذار نبوده است. همچنين، 
)رصد  ارصاد  راهنماهاي  بهترين  از  يکي  رنسانس،  دورة  تا 
بستن( رصدخانه هاي اروپا، همان زيج ايلخانی و جداول نجومي 
و محاسبات دقيق رصدخانة مراغه بود. بر اين اساس، رصدخانة 
به  مراغه  رصدخانة  از  تقليد  به  هجري(  نهم  )قرن  سمرقند 
همچون  مغرب زمين  بزرگ  رصدخانه هاي  حتي  آمد.   وجود 

http://fa.wikipedia.org/1.  زيج  ايلخاني
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رصدخانه هاي تيکو براهه و كپلر نيز تحت تأثير رصدخانة مراغه 
بوده اند )احدي 1369: 24(.

هشت قرن بعد از درگذشت خواجه نيز، يونسکو به دليل 
اهميت دستاوردهای علمي اين بزرگمرد ايراني، سال 2008 
ميالدی را سال رصدخانة مراغه و به پاس خدمات او به پيشرفت 

علم نجوم، نصف النهار 41 درجة جنوبي و مدار صفر درجة كرة 
ماه را خواجه نصيرالدين طوسی نامگذاري كرد.

هزاران افسوس از آن رو كه كمترين مدت رصد سی سال 
تمام را كه يك دورة كامل ُزحل است، الزم دارد و خواجه در 
شانزدهمين سال تأسيس رصدخانه وفات يافت و آن گاه عمل 

تصویر 1. رصدخانة خواجه نصيرالدين طوسي، نقشة كلی مجموعة واحدهاي نجومي كشف شده بر سطح تپة رصدداغی مراغه )ورجاوند 1366: 169(.

كاوش در  رصدخانة خواجه  نصیرالدین  طوسي در مراغه، آذربایجان شرقی
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رصد و زيج ناتمام ماند )مدرس 1369: 177(. 
در طول مدت فعاليت، رصدخانة مراغه جزو حوزه های 
علمية اربعة عصر مغوالن بوده است. امری كه در ميان تمامی 
رصدخانه های دنيای اسالمی و جهان تا قبل از نيمة دوم قرن 
شانزدهم ميالدی استثناء به  شمار می رود. زيرا طبق مدارک 
موجود، رصدخانه الغ بيگ سمرقند كه بر اساس طرح و ضوابط 
بنا  ه.ق(   824 )سال  هجری  نهم  قرن  در  مراغه  رصدخانه 
می شود، با همة شهرت و حمايت های معمول، فقط حدود 30 
گويا  )ورجاوند 1366: 357-361(.  است  كرده  فعاليت  سال 
پايان  كار رصدخانة  خواجه  نصيرالدين  طوسي با  زلزله اي  ويرانگر 
مقارن شده، به  طوري كه حمداهلل  مستوفي  در سال 740 ه.ق 
ويران  مراغه  رصدخانة  سال    آن  در  آورده،  نزهه القلوب  در  
مراغه حکيم   باره می نويسد: »بر ظاهر  اين  او در  بوده است . 
خواجه نصيرالدين طوسی به فرمان هالكوخان رصد بسته است 

و اكنون خراب است« )مستوفی 1336: 100(.
حاكمان  مرگ  با  مراغه  رصدخانة  اعتبار  و  شهرت  اما 
و تغيير مقر حکومت از مراغه به تبريز و سپس سلطانيه، از 
هنرپرور  )پسر  اُلُغ بيگ  805ه.ق،  سال    در  بلکه  نرفت،  بين 
شاهرخ  و نوة  اميرتيمور گوركاني(،  از بقاياي عمارت  رصدخانة  
خواجه  نصيرالدين در مراغه  ديدار كرد  و سپس از غياث الدين  
جمشيد كاشاني و ساير دانشمندان  و ستاره شناسان پيرامون  
دست آوردهاي  و  معماري  طرح  به   توجه   با  خواست   خود 
رصدخانة مراغه،   رصدخانة معروف  سمرقند را طراحي كنند و 
كتاب ها، تحقيقات و دستگاه هاي  رصد و آالت  نجومي  اين  مركز 
را به  سمرقند انتقال  دهند. نتيجة اين اقدامات، به قولی، ويرانی 
رصدخانة مراغه و پراكنده شدن دانشمندان اين مركز علمی از 
يك سو و تدوين  زيج  اُلُغ بيگ در سمرقند از سوی ديگر شد 

)ورجاوند 1366: 360(.
تا  شد  برآن   صفوي   شاه  اسماعيل   صفويان ،  دورة   در 
رصدخانة خواجه  نصير را در مراغه   بازسازي  كند. به اين  منظور، 
گماشت  آن   بر  زمان ـ   را  آن   منصور ـ دانشمند  امير غياث الدين  
و  شاه  عباس  اول  صفوي  نيز دانشمندان  وقت ، از جمله شيخ  
بهائي، مالجالل  منجم و عليرضا عباسي  خوشنويس را براي  
اعزام  كرد  به  مراغه   نقشة  مجموعة رصدخانه   تهية   مطالعه  و 

)ورجاوند 1366: 361(.

مورد،  چند  مجموعه،  جز  اين  ويرانی  دقيق  زمان  از 
اشاره ای روشن به رصدخانة مراغه و توصيف آن نشده است. 
آن  از  تاريخی  و عکس  نقشه  و  مورد طرح  همچنين جز دو 
از  ترسيم شده  طرح  قديم ترين  نيست.  دست  در  مجموعه 
ويرانه هاي  رصدخانة مراغه ، به كروكی مختصری مربوط است 
 )Houtum Schindler( شيندلر  هوتوم   سال 1883م  در  كه 
آلماني  ترسيم كرد )ويلبر 1365: 118 ، ورجاوند 1366: 364(.

روزة   چند  اقامت   با  همزمان   نيز،  1276ه.ق  سال  در 
از   وی  )1276ه.ق(   مراغه   شهر  در  قاجار  ناصرالدين  شاه  
اعتمادالسلطنه  جمله  از  نفر  چند  و  بازديد  مراغه  رصدخانة 
)وزير علوم(، فرهادميرزا )والي آذربايجان(،  استاد مالعلي محمد 
اصفهاني )رياضي دان( و ميرزا احمد حکيم باشي را برای بررسي  
رصدخانة مراغه مأمور كرد.  بدين  ترتيب استاد مالعلی محمد 
از  مختصری  نسبتاً  علمي ـ توصيفي  و گزارش   نقشه   اصفهانی 
بقاياي اين مجموعه  بر سطح تپه تهيه كرد كه در شمارة هفتم 
سال 1281 ه.ق روزنامة علميه به  چاپ رسيد )ورجاوند 1366: 

.)361-364
بررسی هاي  رايج شدن  با  1312ـ1316خ  سال های  در 
براي  امريکايی  باستان شناسی  هيئت  يك  باستان شناختی، 
يافتن مکان دقيق رصدخانة مراغه تالش كرد و بررسي هايي 
انجام داد. بيست سال بعد هم هيئتی متشکل از باستان شناسان 
ژاپنی، كوه رصد مراغه و ُحفره های پيرامون آن را در اقدامی 

بی نتيجه بررسی كردند )سرفراز 1388(.
را  مراغه  رصدخانة  علمي   كاوش هاي   فصل   اولين   اما 
عماًل در تيرماه  سال  1351خ  هيئت  باستان شناسي  ايراني  به  
سرپرستي  پرويز ورجاوند داد و فصول  دوم  و سوم  اين كاوش  در 
تابستان سال هاي  1354 و 1355 ادامه  يافت و در نتيجة  اين 
كاوش ها، مجموعة بزرگ رصدخانة خواجه نصيرالدين  طوسي  

مراغه  از زير خاک  خارج  شد.

بررسی ها و كاوش های باستان شناختی رصدخانة 
مراغه

باستان شناختی سال 1344  بررسی های  در جريان مجموعه 
پرويز ورجاوند در منطقة آذربايجان، از تل معروف به رصدداغی 
واقع در خارج شهر مراغه بازديد شد. در آن روز اوايل تابستان 
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خوشه های گندم ديم، قسمت عمدة سطح تپه را پوشانده بود و 
در چند محل نيز گودال های كم عمقی ديده مي شد كه سربازان 
در جريان تمرين های نظامی به  عنوان سنگر ايجاد كرده بودند. 
وجود همين چاله ها و خاک هايی كه از داخل آن بيرون ريخته 
بودند، نظر ورجاوند را به  وجود ويرانه هائی در محل جلب كرد. 
فراوان،  خرده آجرهای  لعابدار،  سفال های  كوچك  قطعه های 
همه و همه حکايت از وجود آثاری داشت كه به شدت ويران 
شده بود و جز چند برجستگی كم ارتفاع، اينجا و آنجا، چيزي 

از آنها برجای نمانده بود )ورجاوند 1380(.
از  باستان شناختی، ورجاوند  بررسی های  اين  در جريان 
سال ها  از  كه  رصدداغی،  غرب  صخره ای  معماری  واحدهای 
پيش آن را رصدخانه مراغه تصور می كردند، نيز بازديد كرد و 
سرانجام كار بررسی و اولين فصل كاوش های باستان شناختی 
ورجاوند در سال 1351خ در محل آغاز شد )ورجاوند 1366: 

پيشگفتار(.
همچنان كه گفتيم، هيئت باستان شناسی در بررسی های 
اولية خود متوجه شد كه واحدهای معماری صخره ای غرب 
رصدداغی رصدخانة مراغه تصور شده و اين حفره ها و اتاقك 
و چاه موجود، به  »چاه رصد« تعبير شده است. گروه كاوش 
نيز براساس همين فرضيه كار خود را آغاز كرد و پس از ماه ها 
كار طاقت فرسا در دل صخره و چاه های تو در تو، به اتاقکی 
با ابعاد سه متر در سه متر ـ كه فاقد منفذ به پيرامون و سقف 
بود ـ رسيدند و محرابی شبيه به محراب های آئين مسيحيت در 

آن كشف كردند )سرفراز 1388(.
ادامة كار دو سال به تعويق  اولين فصل كاوش،  از  بعد 
افتاد و بار ديگر در سال های 1354 و 1355 دو فصل ديگر 
كاوش و بررسی بر سطح و دامنة تپة رصدداغی صورت گرفت 
كه به روشن ساختن كلية واحدهای سطح و بخش اساسی و 
عمدة واحدهای صخره ای دامنة غربی تپه منجر شد )ورجاوند 

1366: پيشگفتار(.
خود  كاوش  های  و  بررسی  در  باستان شناسی  هيئت 
به  تاريخی  بنايي  فونداسيون  به  كه  شد  سنگ هايی  متوجه 
صورت فضايی دايره ای شکلی به قطر 22 متر تعلق داشت كه 
همان برج مركزی رصدخانه باشد. با حفاري در جبهة جنوبی 
ترانشه هم راهرويی به طول سه متر كشف شد كه در آن جا 

ناو يا ريل سنگی ُمتشکل از سنگ هايی حجاری شده در ابعاد 
چهل وپنج در چهل وپنج سانتی متر در كنار هم برای بسترسازی 
حركت دستگاه نجومی ربع جداری رصدخانه، قرار داشت. دو 
پله در اطراف ناو يا ريل سنگی و شيشه های رنگی قرمز، سفيد، 
زرد و سياه نيز در اين مکان طی مدت چهار سال كاوش كشف 
شدكه بی گمان برای تشديد و تضعيف و تلطيف نور استفاده 

می شده است )سرفراز 1388(.
در هر طرف ناو سنگی، نشانه های وجود پنج اتاق متقارن 
نيز يافت شد كه در بعضی قسمت های آن كف پوشی از آجر 
است  ممکن  موجود،  نشانه های  به  توجه  با  داشت.  وجود 
رصدخانة مراغه بنا به  دستور حاكمی در ادوار بعد تخريب شده 
اُلُغ بيگ سمرقند  با احداث رصدخانه  باشد. گمان می رود كه 
به  مراغه  رصدخانة  مركز  در  فعال  دانشمندان  ه.ق(،   805(
اين  از  اما  ترغيب  شده اند،  و  تشويق  سمرقند  به  مهاجرت 
پژوهش  و  مطالعه  براي  را  مراغه  رصدخانة  و  سرباز  زده  امر 
ترجيح  داده اند. در نتيجه، اُلُغ بيگ برای مجبور كردن ايشان به 
مهاجرت اجباری به سمرقند، دستور تخريب رصدخانة مراغه 
را صادر كرده و مردم محلی نيز با آگاهی از اين تصميم، در 
فرصت مناسب، بخش عمده ای از مصالح ارزشمند به كاررفته 
از  قبل  را  آجری  كف پوش های  جمله  از  رصدخانه  بنای  در 
تخريب كامل بنا و فرورفتن كف پوش ها به زير آوار، از جای 
شخصی  ساختمان های  در  استفاده  برای  و  كرده  جدا  خود 
به همين دليل،  از مجموعة رصدخانه منتقل كرده اند.  خود، 
به  صورت  كف  آوار  زير  در  كف پوش  آجرهاي  از  كمي  آثار 
بنا  تخريب  بنابراين، شيوة  است.  باقي  مانده  مدفون  و  كامل 
و نوع بقايای برجای مانده از آثار و ابنيه، از جمله جای خالی 
كف پوش های آجری مجموعه، نشان دهندة اين اقدام احتماالً 
چپاول گرانه و نشان دهندة تأثير تخريب عوامل انسانی پيشتر از 
زمين لرزة ويرانگر در محل بوده است. به اين ترتيب تنها پی و 
فونداسيون  های مجموعة رصدخانة مراغه به صورت فعلی باقی 

 مانده  است )سرفراز 1388(.

معرفي  واحدهاي  كشف شدة رصدخانة مراغه بر 
سطح  كوه  رصد

در گزارش  حفاري مجموعه ، كاوشگر مجموعة  بزرگ  رصدخانة 

كاوش در  رصدخانة خواجه  نصیرالدین  طوسي در مراغه، آذربایجان شرقی



هشتاد سال باستان شناسی ایران

492

مراغه همزمان  با معرفي  ويژگي هاي معماري  هريك از واحدهاي  
هفده گانة كشف شده  از روي  بقاياي پايه و فونداسيون واحدها 
باقي  نمانده (  به   آنها  ارتفاع  از  سانتي متر   50 از  بيشتر  )كه  
كاربري احتمالي  آنها نيز اشاره  شده  است . اين واحدها به دو 
دسته تقسيم می شود: گروه اول آنهايی كه به  طور مستقيم 
دوم  گروه  و  شده  استفاده  نجومی  تحقيقات  و  فعاليت ها  در 
آنهايی كه به  صورت واحدهای پشتيبانی و وابستة مركز علمی 
كاربردهايی ويژه چون كتابخانه، مدرسه، كارگاه ريخته گری و 
ادامه اين  ابزارسازی داشته  است )ورجاوند 1366: 170(. در 
مجموعه و برخی از واحدهای آن را به اختصار شرح مي دهيم:

1. تپة رصدخانه و دیوارهاي  سنگچین 
تپة رصدخانة مراغه به طول 510 و عرض متوسط )ميان تپه( 
است.  واقع  مراغه  شهر  غرب  در  متر   110 ارتفاع  با  و   217
واحدهای  مجموعه  است.  شمالی ـ جنوبی  تپه  طول  امتداد 
دو  و  شده  بنا  تپه  اين  جنوبی  نيمة  در  نيز  مراغه  رصدخانة 
قسمت تپه با ديواری به  عرض حدود يك متر و طول 139 
متر از يکديگر جدا شده است. در سمت شرق تپه نيز ديواری 
به  طول 180 و عرض 1 متر وجود  با جهت شمالي ـ جنوبی 
دارد. در لبة غربی تپه نيز حصار يا سنگچينی هست كه پس از 
برخورد با انتهای ديوار شمالی ادامه پيدا می كند و تا قسمتی 
از نيمة دوم تپه پيش می رود. اين ديوارهای منظم  و نامنظم  به  
عرض 1/20 متر با پشت بندهاي  كمکي  در بخش هاي  شمالي ، 
حصاركشي   قصد  به   رصدداغی  تپة   غربي   و  شرقي   جنوبي ، 
و  الشه سنگ   نامنظم،  سنگ هاي  قطعه   از  مجموعه   پيرامون 
قلوه سنگ های رودخانه ای به  همراه  مالط  گل  و آهك ساخته 

شده  است )ورجاوند 1366: 172-175(.

2. برج  مركزي  رصدخانه
با   كاملي   دايرة   از  عبارت    رصدخانه   مركزي   برج   اصلي   طرح  
قطر خارجي   23/60 و قطر داخلی 22 متر است  و ديوارهاي  
آن  كه  80 سانتي متر ضخامت  دارد، روي  پي سنگ چيني ، به  
جانب جنوب   در  آن   ورودي   و  ساخته  شده  متر  عرض 1/80 
است  و در دو طرف  آن  يك  جفت  سنگ  يك پارچة  منظم  به 
ارتفاع  80 سانتي متر وجود دارد. ناو سنگي  يا ربع  جداري، كه  از 

جنوب  به  شمال  به  تدريج  بر ارتفاع  آن  افزوده  مي شود، در ميان  
يا ريل  ناو  اين  باقي ماندة   دهليز مركزي  برج  قرار دارد. طول  
سنگي كه  درواقع  قسمت  اصلي  و محل  رصدكردن  ستارگان  
را تشکيل  مي داده ، 5/70 متر است . هم اكنون از اين اثر مهم 
5/55 متر برجاست كه با اندازه گيری و محاسبه، طول شعاع 
آن حدود 18/10 متر به دست آمده است. در دو سوي  راهرو  
مركزي  برج ، شش  جفت  اتاق در دو رديف  قرار دارد كه  امروزه  

فقط پي هاي  آنها برجاي  مانده  است .
اين واحد، مهم ترين واحد از واحدهای هفده گانة مجموعة 
رصدخانة مراغه است. دربارة ارتفاع برج، با توجه به  طول ربع 
جداری و قطر برج می توان گفت كه ارتفاع اصلی برج احتماالً 
20 تا 25 متر بوده و در چنين شرايطی، دست كم، نمای برج 

 بايد به چهار طبقه تقسيم شده باشد. 
از:  است  عبارت  برج  در  شده  گرفته  به كار  مصالح 
و  خارجی  ازارة  برای  تراشيده  الشه سنگ های  و  قلوه سنگ 
در  آجر  برج،  ورودی  برای  بزرگ  تراشدار  داخلی، سنگ های 
در  لعابدار  و  رنگی  كاشی های  گچ،  اندود  و  اندازه، مالط  سه 
سه طرح و نوع، سنگ های حجاری شده و نقش دار، آجرهای 

نقش دار تزيينی.
بر اساس قطعه های تزيينی به دست آمده در كاوش ها و 
با توجه به توصيف متون تاريخی در مورد اين برج به خصوص 
كه  گفت  می توان  اصفهانی  قاضی القضات  معروف  قصيدة 
و  داشته  چشم گير  و  پُرشکوه  نمايی  مراغه  رصدخانة  برج 
تزيينات داخل آن كه براساس ضوابط نجومی و صور فلکی و 
درجه بندی های محاسباتی نقش شده، زيبايی خيره كننده ای 
به  مربوط  نقش دار  كاشی های  از  قطعه ای  است.  داشته  بهره 
كتيبة بزرگ نمای خارجی برج مركزی، كه در جريان كاوش 
به  دست آمده، دارای زمينة كار سفيد مايل به كرم، نقش های 
برجسته  نوشته های  و  قهوه ای  رنگ  به   گل و بته  و  گياهی 
و  طرح ها  ديگر  كنار  در  قطعه  اين  است.  الجوردی  به  رنگ 
نمای  زيبايی  نشان دهندة  آجر(  و  )كاشی  معقلی  تزئينات 
و  مرمت  است طرح های  بديهی  و  است  مركزی  برج  بيرونی 
احيای پيشنهادی برج از روی همين نمونه ها تدوين شده است 

)ورجاوند 1366: 176-197(.
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3. واحدهاي  سنگ  چین  دایره اي 
اين واحدهای دايره ای شکل  پنج گانه در جنوب، جنوب  شرقی 
و شمال  شرقی برج مركزی رصدخانه مراغه واقع و از جنس 
قلوه سنگ  كف  رودخانه ای و مالط  گل  است و احتماالً هر يك 
استفاده  به  طور مستقيم در كار پژوهش های نجومی  آنها  از 
اين  در  است.  می شده  استوار  آنها  روی  نجومی  ابزارهای  و 
باره تنها و جالب ترين متن و مدرک همانا متن كتاب ارزندة 
كه  مزبور  ابزارهای  است.  رصد  آالت  به شرح  مربوط  ُعرضی 
بوده   اين واحدها نصب می شده، عبارت  به  احتمال در محل 
است از: ذات الحلق و ذات الشعبتان، آالت مخصوص تعيين ميل 
اندازه گيری كسوفات و  و  اعتدالين  تعيين مواقع  دائره البروج، 
ربع متحرک برای اندازه گيری مختصات افقی ستارگان، آلت 

ظلی عظيمه و آلت كامله )ورجاوند 1366: 198-208(.

4. تاالر چهارگوش  سکودار 
يك  واحد معماري  با يك  تاالر چهارگوش  و يك  سکوي  مدور 
  B15  به  قطر2/30 متر از جنس قلوه سنگ  و مالط  گل  )شبکة
نقشة1 ( وجود دارد كه  احتماالً براي  استقرار وسيله اي  نجومي  
براي تشريح آن در وسط تاالر و آموزش  آن  به  كارآموزان و 

عالقه مندان ساخته  شده  است )ورجاوند 1366: 208-212(. 

5. كارگاه  ریخته  گري  و ساخت  وسایل  نجومي
 D8 پايين تر است  )شبکة تپه   از سطح   واحد 1/12 متر  اين  
نقشة1  ( و فقط 12 سانتي متر از ديوارهاي  سنگي  آن  بر سطح  
تپه  نمايان است. ورودي  آن  از سمت  جنوب  است  و در گوشة 
كه   دارد  وجود  تنوري  شکل   كوره اي    واحد   اين   شمال  شرقي  
احتماالً ذوب  فلزات، قالب گيري ، ريخته گري و تهيه  و ساخت 

ابزارآالت نجومي   رصدخانه در آن  انجام مي گرفته  است .
كه  دارند  اشاره  امر  اين  به  صراحت  با  تاريخی  منابع 
عرضی، دانشمند معروف و نويسندة كتاب معتبر شرح آالت 
ابزار و آالت فلزی اين مركز را  رصدخانة مراغه، كار ساختن 
در محل مجموعة علمی رصدخانة مراغه انجام می داده است 

)ورجاوند 1366: 212-214(.

6. كوشك  ایواندار
اتاق مستطيل  شکل  چسبيده به  هم  )شبکة  اين  واحد از سه  
K7 نقشة1  ( تشکيل شده كه  شايد به  منظور سکونت  در اين  
مجموعه  ساخته  شده  باشد . ديوارهاي  واحد بر روي  يك  پي 
سنگ چين  از جنس قلوه سنگ  به  پهناي 1/10 متر بنا شده  و به 
دليل  فرسايش  ديوارها و ارتفاع  ناچيز باقي مانده  از آنها، ورودي  
اتاق ها به روشني  مشخص  نيست )ورجاوند 1366: 215-218(.

7. مدرسه  یا تاالر كنفرانس 
اين  واحد جنوبی ترين اثر كشف شده بر سطح تپة رصدخانه، 
و  ايواندار  تاالر  بخش   دو  از  كه  است  بزرگی  نسبت  به  بنای 
از بين رفته  محوطة  سنگفرش  تشکيل  شده و ديوارهاي  آن 
است )شبکة F17 نقشة1  (. اين واحد تنها بنای مجموعه است 
كه عمدة مصالح آن را آجر تشکيل می دهد و طرح  كلي  آن 
نشان  دهندة احتمال  استفاده  از اين  بنا براي  آموزش  يا برگزاري  
و  پژوهشگران   و  استادان  علمي   گفتگوهاي   و  درس   جلسات  

دانش  پژوهان  بوده است .
احتمال  ديگر اين  است كه اين  واحد  مسجد بوده و براي  
واحدهاي   ميان   در  چراكه  مي شده،  استفاده   نماز  برگزاري  
معماري  به دست  آمده  بر سطح  تپه، اثري  از ساختمان مسجد 
وجود ندارد ، مگر آن كه  بناي  اين واحد را به  اعتباري  مسجد نيز 

به  شمار مي آورده اند )ورجاوند 1366: 218-222(.

8. دفتر كار یا استراحتگاه 
اين واحد  بناي  مستطيل  شکل  دو اتاقه اي  )شبکة  E14 نقشة1 ( 
است ، كه  احتماالً از آن به صورت دفتر كار يا استراحتگاه  شبانة 
 :1366 )ورجاوند  است  مي شده   رصدخانه  استفاده   كاركنان  

.)222-223

9. كتابخانه
در گوشة  شمال   غربي  مجموعة رصدخانه  )شبکة  A1 نقشة1  (  
به  اتاق ها و غرفه هاي  متعدد  با  بزرگي   واحد مستطيلی  شکل  
 مساحت 330 متر مربع وجود دارد كه  بي  شباهت  به  كتابخانه 
 نيست . در اين واحد ، تاالر مطالعه ، مخزن  و طاقچه هايي  براي  
نگهداري  كتاب  بوده است . اين  محل  با  حصارهاي  قطور احاطه 
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علمي   كتاب هاي   و  منابع   و  مدارک   و  اسناد  احتماالً  و   شده  
نماند  ناگفته  است .  مي شده   نگهداري   آن   در  مركز  ارزشمند 
كتابخانة  كتاب هاي   تاريخي،  معتبر  منابع   و  متون  اغلب  در 
جلد  چهارصدهزار  از  بيشتر  را  مراغه   رصدخانة   علمي   مركز 
اين  كتاب ها  در غارت شهرهاي  بغداد، شامات ،  ذكر كرده اند.  
جزيره ، موصل  و خراسان  جمع آوري  و به اين مركز منتقل شده  
است. كتاب دار اين  كتابخانه  در زمان  خواجه  نصيرالدين  طوسي، 
محدث   بن ابي المعالي شيباني   بن احمد  عبدالرزاق  ابوالفضائل  

بغدادي معروف  به ابن الفوطي بوده  است .
به رغم  اين  اوصاف  در واقع اين  واحد گنجايش  اين  تعداد 
كتاب  را ندارد و امکان  دارد اين رقم اغراق آميز باشد يا قسمت  
عمدة  اين كتاب ها در محل  ديگري  غير از اين واحد نگهداري  
موقعيت   نظر  از  چه   واحد  اين  حال،   اين   با  است.  مي شده  
مکاني  چه  از نظر پالن  و ساختمان آن ، در ميان  ساير واحدها، 

مناسب ترين  مکان  براي كتابخانه  بوده است . 
دربارة طرح و پالن  اين واحد جا دارد يادآور شويم كه اين 
واحد يك نقشه و پالن  جالب توجه و به اعتباری استثنائی دارد. 
از جمله آن كه هنرمندان در نقشة اين بنا به  گونه ای هنرمندانه 
دو عبارت: اهلل و علی را نقش انداخته اند، موردی كه شايد بتوان 

آن را بی سابقه دانست )ورجاوند 1366: 223-234(.

10. مجموعة  بناهاي  روستایي 
آثار  نقشة1  (   O1 )شبکة  مجموعه   شمال  شرقي   گوشة   در 
ويراني   از  پس   دوران   به   مربوط   مسکوني   واحدي  معماري   
از مصالح  ساختماني   استفاده   با  به  دست  آمده  كه   رصدخانه  
ويرانه هاي  واحدهاي  معماري  مجموعة رصدخانه  ساخته  شده  
است . اين  واحد اتاق هاي  متوسط ، انباري  كوچك، آشپزخانه ، 
تاپوي گندم ، تنور، اجاق، خمرة  آب  و تغارهاي  ذخيرة گندم  و 

خمير نان  دارد )ورجاوند 1366: 234-241(.

11. آب انبار
در شيب  دامنة  جنوب  شرقي  كوه  رصد، آب انباري  هست كه  
بي گمان آن را با آب  باران  و برف  پر مي كردند. اين آب انبار  8/5 
متر طول  و 6/5 متر عرض  و 3 متر ارتفاع  و در مجموع  گنجايش  
پهناي   به    آن   جانبي   ديوارهاي   دارد.  را  آب   مترمکعب    107

يك متر از سنگ  الشه  و قلوه  سنگ  به همراه  مالط  ساروج  ساخته 
 شده  و پوشش  آن  از نوع طاق ضربي آجري  بوده  كه هم اكنون 
فرو ريخته است. كف  اين  واحد پس  از زيرسازي و كف سازي  
اصولي، به خوبي  با اندود ساروج  پوشانده  و كوبيده شده و سطح 
اندود به  طور كامل صيقل يافته و  آب بندي )ايزوله( شده  است 

)ورجاوند 1366: 285-287(.

12. مجموعة معماري  صخره اي دامنة  غربي  كوه  رصد
وجود واحدهای معماري  صخره اي  موجود در دامنة  غربي  كوه  
رصد، همواره  در كنار رصدخانة خواجه  نصيرالدين  طوسي  در 
بازديدكنندگان   از  بسياري   حتي   گاهي   و  بوده   مطرح   مراغه  
با رصدخانة واقعي،  كه  روي  كوه  واقع است ،  و محققان  آن را 
از  پايين تر  متر   32 صخره اي   واحد  اين   گرفته اند .  اشتباه  
با مجموعة رصدخانه،  بنای آن  و  قرارگرفته   سطح  كوه  رصد 
همزماني  تقريبي  دارد، ولي  نمي توان  با اطمينان آن  را مرتبط با 
كاربري هاي   علمي  و پژوهشي  مشخص رصدخانه  دانست، بلکه  
اين واحدها بيشتر  مجموعة مذهبي  تدفيني  مردگان  مذاهبی 
چون نسطوريان يا كليسای زيرزمينی يکی از مذاهب مسيحيت 

به نظر مي رسد.
قسمت هاي  اين  واحد، شامل اتاق ، سردابه، داالن  با سقف 
جناغی، محراب، سکو، قبر و چاهي  به قطر يك متر كه  تا عمق  
42 متري  آن خاكبرداري  )كاوش(  شده  و قطعاتي  از كاشي ، 
سنگ  تراشدار و پيه سوز از آن  كشف شده  است ، همگي  در دل  

صخره  ايجاد شده اند )ورجاوند 1366: 279-283(. 

13. مصالح  به كاررفته  در بناي  واحدهاي  رصدخانه 
سنگ هاي   و  قلوه  سنگ هاي  رودخانه اي  الشه،  سنگ هاي  
تراشيده  در پي سازي ، ازاره بندي ، سنگ فرش ها، پايه ستون ها و 

تزئينات  نماسازي؛
خشت  در ديوارها و روي  كرسي  چيني هاي  سنگي؛

آجرهاي   و  كف سازي   و  ديوارها  در  متنوع   آجرهاي  
تراشيدة  تزئيني  در نماي  ساختمان ها؛

مالط هاي  گل ،گل  و آهك، مالط  گچ  و گچ  و گل  در ميان  
مصالح  و مالط  ساروج  در آب انبار؛

اندود گچ  سفيد روي  بعضي  از ديوارها؛
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چوب  در تيرريزي هاي  سقف  و توفال كوبي  روي  آنها؛
موزائيکی:  قطعات  هنری  تركيب  از  َمعقلي   تزئينات  
سنگ، آجر، قطعات كاشي هاي  از پيش  تراشيده  شده در دو 
رنگ  فيروزه اي  و قهوه اي  سوخته  در بستري  از مالط  گچ  در 
قاب سازي هاي  برجسته  برای تزئين دور پنجره ها و در ها و نماي  
خارجي  بناهاي  مجموعه  به ويژه برج مركزی. اين  تزئينات  به 
شکل هاي زيباي  هندسي  ايجاد شده  و تصور مي رود كه  نخستين  
گام هاي  آفرينش  و شکل گيري  شيوة  تزئيني كاشي هاي  ُمعرق 
و طرح های معقلی در اين  محل  برداشته  شده  است )ورجاوند 

.)245-277 :1366
انواع  كاشي ها نظير كاشی های خشتي مستطيل شکل با 
نقش برجستة مارپيچ های متقاطع و درخشان، كاشی خشتي  
كتيبه دار برجسته  و نيز طرح های معقلی شامل معرق كاشی 
و آجر تراش دار كه  از نظر كيفيت  مواد و ارزش  هنري  و فنی، 
جلوه، نقش و نوع خط  امتياز و اعتبار چشمگير دارد و نشان 
دهندة وجود نوعي  شکوفايي  صنعتي  و هنري  و ابتکار در امر 
نظرية  مطرح شدن  و  مراغه  تاريخی  شهر  در  كاشي   ساخت  
مکتب مراغه در كاشيکاری قبل از ظهور مکتب هنری تبريز 
است )ويلبر 1365: 91؛ ورجاوند 1366: 277-245؛ خيری 

.)85-89 :1387
تا پيش از كشف اين كاشی ها در مراغه، نمونة آن را در 
جای ديگر سراغ نداريم و عجيب آن است كه پس از مراغه 
نيز در ديگر آثار دوران ايلخانان، نظير آن به  كار نرفته است. 
اگر اين استنباط درست باشد، بايد آفرينش و كاربرد اين نوع 
بناهای مجموعة رصدخانة مراغه و مربوط  كاشی ها را خاص 
ايلخانان در مراغه  تزيينات معماری در دوران  به آغاز سبك 
در  )معرق(  تراشدار  كاشی   گونه  شانزده  كشف  با  دانست. 
كاوش های رصدخانة مراغه با قابليت تركيب و ايجاد طرح های 
متنوع، اين تصور پيش می آيد كه به احتمال زياد گام نخستين، 

در آفرينش كاشی معرق در اين محل برداشته شده است.
مشخص  نمونه های  يافت شده،  قطعه های  بر  عالوه 
طرح های تركيبی كاشی تراشيده و آجر )معقلی( يا معرق آجر 
و كاشی نيز در اين محل كشف شده كه به اعتبار قطعه های 
يافت شده در كاوش های رصدخانه مراغه، وجود چنين شيوه ای 
در كاشيکاری سال های آغازين عصر ايلخانان ممکن مي شود. 

ويژه ای  اهميت  ايران  معماری  و  هنر  تاريخ  نظر  از  كه  امری 
ميانة  تا  را  معرق  كاشی سازی  آفرينش شيوة  آغاز  زيرا  دارد، 
)دهة ششم( سدة هفتم هجری به عقب برمی گرداند )ورجاوند 

1366: 277-245؛ ويلبر 1365: 91ـ90(.

14. اشیاء كشف شده از رصدخانة مراغه
در جريان كاوش های سطح و دامنة تپه طی سه فصل كاوش 
منقول  اشياء  معماری،  واحدهای  فونداسيون  حفاری،  جز  و 
چشم گيری به  دست نيامد. آن چه كه در واحدهای گوناگون 
كشف شد، بيشتر به صورت قطعه های شکسته و بسيار كوچك 
قطعه سفال  هزاران  ميان  از  چنان كه  بود،  كاشی  و  سفالی 
شکسته، فقط چند ظرف سفالی به نسبت كامل در دست است. 
در ميان اشياء يافت شده بيش از هر چيز قطعه كاشی های 
سنگ های  و  قالبی  نقش دار  آجرهای  نقش دار،  و  كتيبه دار 
حجاری شده اهميت دارد؛ زيرا به  ياری اين قطعه ها می توان 
دربارة جنبه های تزئينی آثار معماری كشف شده بر سطح تپه 
آثار معماری دوران  آنها و ديگر  با مقايسة  و  اظهار نظر كرد 
ايلخانی، اطالعات جامع تری در مورد معماری رصدخانه و به 

طور كلي معماري آن زمان به  دست آورد.
در جريان كاوش تاكنون به هيچ گونه شیء كه در نجوم 
كاربرد داشته باشد، برخورد نشده و اين امر نشان مي دهد كه 
قبل از متروک شدن رصدخانه، همة لوازم و ابزار علمی و فنی 

آن به رصدخانه ها و مراكز علمی ديگر انتقال يافته است.
از ميان همة ابزار و آالت نجومی كه در رصدخانه مراغه 
قرار داشته، فقط يك ُكره فلزی را می شناسيم كه بر آن صور 
فلکی نقش بسته است. اين ُكره در قرن هفتم هـ ق در مراغه 
ساخته شده و امروز در موزة درسدن آلمان شرقی نگهداری 

می شود )ورجاوند 1366: 407-433(.

سخن پایانی
رصدخانة مراغه به شمارة 1675 در فهرست آثار ملی ايران به 
ثبت رسيده و هم اينك، اين محوطه از جاذبه های مهم گردشگری 
تاريخی، فرهنگی و علمی ايران و جهان اسالم است و همه روزه 
گردشگران داخلی و خارجی بسياری از آن بازديد مي كنند. از 
ميان طرح های حفاظتی، مرمتی و باززنده داری چندی، تنها 
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تصویر 2. ماكت بازسازي برج مركزی رصدخانه )ورجاوند 1366: 226(

برج مركزی رصدخانه )مهم ترين قسمت رصدخانه( با پوشش 
نيم كروی سفيد رنگ فلزی ـ كه نمونة ديگر آن در دوسلدورف 
آلمان برپاگرديده ـ پوشانده شده و اين طرح انتقاداتی را درپی 
داشته، چراكه برپاساختن اين پوشش نيم كروی، روی آثار برج 
مركزی رصدخانه، ممکن است تصور وجود رصدخانة جديدی 
را برای بينندگان از دور به  وجود آورد )ورجاوند 1366: 397(.

نگهداری  و  مرمت  طرح های  نيز  اخير  سال های  در 
برای  قوت هايی چند  و  با ضعف  احيای چندی  و  بازسازی  و 
باززنده داری يکی از قديم ترين، بزرگ ترين، جامع و كامل ترين 
رصدخانه های تاريخی جهان در دورة قبل از اختراع تلسکوپ 
كنار  در  موزة ستاره شناسی  و  احداث رصدخانة جديد  نيز  و 
رصدخانه و نيز آزادسازی حريم قانونی و منظر اثر تدوين شده، 
و  آموزشی  نيازمندی های  و  با وجود ضرورت ها  متأسفانه  كه 
پژوهشی كنوني و ارزش و اهميت بسيار اثر در فرهنگ و تمدن 

ايرانیـ  اسالمی و نيز آسيب پذيری ها و فرسايش های طبيعی و 
انسانی، هنوز هيچ يك از اين طرح ها و تعيين حريم های قانونی 

و حفاظتی اثر جامة عمل نپوشيده است.
سه شنبه  روز  يعنی  نوبت  يك  در  فقط  اخير  دهة  در 
نوزدهم خردادماه 1383 همزمان با رويداد عبور سيارة ُزهره از 
مقابل خورشيد، براي رصد اجرام آسماني و آشنايي نسل جوان 
با علوم و شيوه هاي ستاره شناسي، برنامه ای در محل رصدخانة 
و  پژوهشگران  از  نفر   30 همايش،  آن  در  شد.  برگزار  مراغه 
اخترشناسان حرفه اي داخلي و خارجي به همراه دانش آموزان 
و دانشجويان عالقه مند، در محل محوطة رصدخانه مراغه براي 
رصد اين رويداد نادر ـ كه هر يك صد سال يکبار اتفاق می افتد 
و مناسب ترين محل براي رصد آن نيز محوطة رصدخانه مراغه 
اعالم شده بود ـ تجمع كردند و تصاوير اين حادثة مهم قرن را به 
صورت زنده به شبکه هاي تلويزيوني فرانسه و ايران فرستادند. 
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تصویر 3. ماكت هاي بازسازي شده از نمای برج مركزی رصدخانه از روي قطعات كاشی و آجرهای تراشيدة به دست آمده از كاوش رصدخانة مراغه با تزئينات معقلي 
ـ تخميري و طرح های هندسی )ورجاوند 1366: 226(

تصویر 4. چند نمونه از قطعات كاشي  زرين فام كتيبه دار برجسته به دست آمده در كاوش رصدخانة مراغه به همراه طراحي نگاره هاي گل و بُته های اسليمي اجراشده 
در پس زمينة كتيبه )ورجاوند 1366: 275-276(.

تصویر 5. چند نمونه از قطعات كاشي  زرين فام كتيبه دار برجسته به دست آمده در كاوش رصدخانة مراغه به همراه طراحي نگاره هاي گل و بُته های اسليمي 
اجراشده در پس زمينة كتيبه )ورجاوند 1366: 275-276(.

كاوش در  رصدخانة خواجه  نصیرالدین  طوسي در مراغه، آذربایجان شرقی
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تصویر 6. رصدخانة خواجه نصيرالدين طوسي تصاوير سه قطعه آجر نقش دار قالبي برجسته به دست آمده در كاوش رصدخانه مراغه )ورجاوند 1366: 275(

تصویر 7. نمايی از وضعيت فعلي اجرای طرح حفاظت و نگهداري بقاياي برج مركزی رصدخانه مراغه به كمك سازة گنبدی، بالن و گوي سفيد. اين سازة 
نيم كروی سفيدرنگ فلزی ـ كه نمونة ديگر آن در دوسلدورف آلمان برپا گرديده ـ انتقاداتی درپی داشته، چراكه برپاساختن چنين پوشش نيم كروی اي، بر روی آثار 

برج مركزی رصدخانه، ممکن است تصور وجود رصدخانة جديدی را برای بينندگان از دور به  وجود آورد )ورجاوند 1366: 397(.
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تصویر 8. وضعيت فعلي ناو يا ريل سنگی معروف به »ربع جداری« واقع در برج مركزي رصدخانه در زير سازة گنبدی، بالن و گوي سفيد

تصویر 9. طرحی فرضی برای بازسازي مجموعة رصدخانة خواجه نصيرالدين طوسي مراغه

كاوش در  رصدخانة خواجه  نصیرالدین  طوسي در مراغه، آذربایجان شرقی
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تصویر 10. پالن مجموعة معماري صخره اي موجود در دامنة غربي رصدداغي 
)خيری 1385: 264(

تصویر 11. سکو و قبور موجود در مجموعة معماري صخره اي دامنة غربي 
رصدداغي )خيری 1385: 264(.

احدي، طالب
رسالة  مراغه،  رصدخانه  گنجينة  و  طوسي  نصيرالدين  خواجه   1369
تهران،  دانشگاه  اسالمی،  ملل  تمدن  و  تاريخ  ارشد  كارشناسی 

دانشکدة الهيات.
اكرمی آذر، علی

»در حاشية احيای رصدخانة تاريخی مراغه«، دوهفته نامة اميد   1389
تبريز، سال ششم، 12 تيرماه 1389، شمارة 100: 4.

اشپولر، برتولد 
تاريخ مغول، ترجمة دكتر ميرآفتاب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر   1351

كتاب.
اقبال آشتياني، عباس

تاريخ مفصل ايران، جلد 1 و 2، تهران، اميركبير.  1334
الفي، ابوصالح

الفن االسالمي، قاهره، دارالمعارف.  1967
شاه حسيني، ناصرالدين

سير فرهنگ در ايران، قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني.  1373
خواجه نصيرالدين طوسی

زيج ايلخانی، نسخة خطی، كتابخانة آستان قدس رضوی. 672ه.ق 
خيري، سيروس

در  جهان  دانشگاهي  شهر  نخستين  تبـريز،  رشيـدي  »َربـع   1384
كنگرة  مقاالت  خالصه  ميالدي«،  هجري/سيزدهم  هفتـم  قرن 
بين المللی ربع رشيدی، دانشگاه تبريز، 28 ارديبهشت ماه 1384: 

126ـ123.
»جاذبه های گردشگری استان آذربايجان شرقی، فرصت ها، موانع   1385
موانع،  توانمندی ها،  بررسی  كنگرة  در  سخنراني  راهکارها«،  و 
آذربايجان شرقی،  استان  در  گردشگری  راهکارهای  و  مشکالت 

منابع
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دانشگاه آزاد اسالمی تبريز، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری 
استان آذربايجان  شرقی، 28 آذر ماه 1385.

معماري و تزئينات ستاوندهای چوبی دورة صفويه در آذربايجان،   1385
جلد1، تبريز، انتشارات مهدآزادي.

معماري و تزئينات ستاوندهای چوبی دورة صفويه در آذربايجان،   1386
جلد2، تبريز، انتشارات مهدآزادي.

»معماري و تزئينات ستاوندهاي چوبي صفوي شهرهاي مراغه،   1387
بناب و عجب شير، نماد و پيامد نوآوري هاي مکتب هنري تبريز«، 
مجموعه مقاالت همايش ملی مکتب هنري تبريز، دانشگاه هنر 

اسالمی تبريز، اول خردادماه 1387: 89–85.
ستوندار  مساجد  تزئينات  و  معماري  تطبيقی  »مقايسة   1389
قاجاری«،  و  صفوی  دوره های  در  آذربايجان  چوبي ـ تاريخی 
تبريز،  در  قاجار  هنر  و  فرهنگ  ملی  همايش  مقاالت  مجموعه 
دانشگاه هنر اسالمی تبريز و فرهنگستان هنر ـ 6-5 خردادماه 

.40-42 :1389
و  معماری  در  مرور  با  اصفهانی  معماری  سبك  »تبارشناسی   1390
تزئينات ستاوندهای آذربايجان در سرآغاز دورة صفويه«، چكيده 
مقاالت همايش ملی معماری و شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر 

اسالمی تبريز 22ـ21 ارديبهشت ماه 1390: 100-101.
خيري، سيروس و علي صدرايي

ارک عليشاه تبريز اثري ماندگار، تبريز، مهدآزادي.  1381
داماس، موريس

تاريخ صنعت و اختراعات، ترجمة احمد آرام، تهران، اميركبير.   1346
دمرگان، ژاک

مطالعات جغرافيايي هيئت علمي فرانسه در ايران، ترجمة كاظم   1338
وديعي، تبريز، چهر.

جغرافياي شمال ايران، ترجمة كاظم وديعي، تبريز، چهر.  1338
دوري، كارل

هنر اسالمي، ترجمة بصيري، تهران، فرهنگسرا.  1363
دهخدا، علي اكبر

لغت نامة دهخدا، لوح فشرده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.  1386
مدرس، عالمه آيت اهلل ميرزامحمدعلی

ريحانه االدب، تهران، انتشارات خيام.  1369
رازي، امين احمد

هفت اقليم، تهران، سروش.  1389
زرين كوب، عبدالحسين

كارنامة اسالم، تهران، اميركبير.  1360
زيدان، جرجي

تاريخ و تمدن اسالمي، ترجمة علي جواهركالم، تهران، اميركبير.  1369
سپهروند، مجيد

مراغه در سير تاريخ، تبريز، انتشارات احرار.  1381
سپهری، جعفر

و  دريانوردی  ناوبری،  پهنة  در  ايرانيان  ابتکارات  و  »اختراعات   1389
نجوم«، ماهنامة پيام دريا، تيرماه 1389، شمارة 193. 

سرفراز، علی اكبر
تحليلي  علمي  )پايگاه  آنالين  نظر  سايت  رسانه ای،  مصاحبه   1388
www.  - نظر  شهرسازي  و  معماري  هنر،  تحقيقات  مركز 

nazaronline.ir( ، 16 تير 1388.
كارنگ، عبدالعلي

ابنيه و آثار تاريخي مراغه، تبريز، سازمان آموزش و پرورش.  1350
كامبخش فرد، سيف اله

گزارش هاي باستان شناسي استان آذربايجان  شرقي، فصل سوم،   1346
سال 1346، بررسي هاي شبستر، مرند، آذرشهر و مراغه، مركز 

اسناد و مدارک سازمان ميراث فرهنگي كشور )منتشرنشده(.
ميراث  مجلة  مراغه«،  و  آذرشهر  باستان شناسي  »بررسي هاي   1373
ايران،  باستان شناسي  گردهمايي  نخستين  ويژه نامة  فرهنگي، 

شمارة12: 164ـ129.
محمدي، ذكراهلل

نقش فرهنگ و تمدن اسالمي در بيداري غرب، قزوين، انتشارات   1373
دانشگاه بين المللي امام خميني.

مدرس رضوی، محمدتقی
احوال نصيرالدين، تهران، بنياد فرهنگ.  1354

مستوفي، حمداهلل
نزهه القلوب، به كوشش و تصحيح گاي ليسترانج، چاپ اول، تهران،   1362

دنياي كتاب.
مخلصي، محمدعلي

فهرست بناهاي تاريخي آذربايجان شرقي، تهران، سازمان ميراث   1371
فرهنگي كشور.

مراغه اي، زين العابدي
سياحتنامة ابراهيم بيگ، به كوشش م.ع.سپانلو، تهران، اسفار.  1364

مينورسکي، والديمير
»مراغه«، دايره المعارف اسالمي، ترجمة عبدالعلي كارنگ، مجلة   1335

يغما، سال هيجدهم، شمارة 3: 277-282.
نصر، سيدحسن

مجموعه خطابه هاي تحقيقي دربارة خواجه رشيدالدين، تهران،   1350
انتشارات دانشگاه تهران.

كاوش در  رصدخانة خواجه  نصیرالدین  طوسي در مراغه، آذربایجان شرقی
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علم و تمدن در اسالم، ترجمة احمد آرام، تهران، انتشارات انديشه.  1350
همداني، رشيدالدين فضل اهلل

به كوشش محمدتقی دانش پژوه و  جامع  التواريخ رشيدی، ج2،   1388
محمد مدرس زنجانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

ورجاوند، پرويز
كاوش رصدخانة مراغه، تهران، اميركبير.  1366

»رصدخانه مراغه از اولين كاوش ها تا به  حال«،   1380
www.ichodoc.ir :سايت

ويلبر، دونالد
معماري اسالمـي ايران در دورة ايلخانان، ترجمه عبداهلل فريار،   1365

چاپ دوم، تهران، علمی و فرهنگی .

http://www.mirasmaktoob.ir
http://daneshnameh.roshd.ir
http://fa.wikipedia.org/زيج  ايلخاني



چکیده
محوطة باستانی تخت  سليمان »آتشکدة آذرگشسب« در 45 كيلومتری شمال شرقی شهرستان تکاب 
در استان آذربايجان  غربی، از مکان های تاريخی ـ  فرهنگی مهم و ارزشمند كشور است كه در منطقه ای 

كوهستانی و دلفريب و سرشار از جاذبه های كم نظير طبيعی ـ  تاريخی قرار دارد.
بقايای آثار اين محوطة باستانی درون حصاری سترگ )دژ مانند با 12 هکتار مساحت و 38 برج وباروی 

سنگي( با دو دروازة بزرگ از دوران ساسانی به شکل قلعه ای جنگی خودنمايی می كند.
ايران باستان يعنی  باقی ماندة بزرگ ترين و مقدس ترين نيايشگاه  در مركز اين مجموعة تاريخی 
ابنية مذهبی و اجتماعی ديگر كنار  با تأسيسات و  آتشکدة آذرگشسب »آتشکدة شاهان و سپاهيان« 
درياچه اي سحرانگيز، هميشه  جوشان و مقدس واقع شده كه ويژگی منحصربه فردی بدان بخشيده است.

در اين مقاله تالش كرده ايم تاريخچة پژوهش هاي مربوط به اين محوطه و فعاليت هاي صورت گرفته 
در آن را بررسي و بازبيني كنيم.

كلید واژگان: يافته های باستان شناختی، بقايای معماری، دورة ساسانی، دورة ايلخانی، تاريخچة پژوهش ها، 
تخت سليمان.

ارباهیم حیدري

ژپوهش اهي باستان شناسي
 رد تخت  سلیمان 
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مقدمه
اين نوشتار را با سخنی از پدر باستان شناسی نو ايران روان شاد 
عزت اهلل نگهبان آغاز می كنيم: »تجسس و تفحص در آثار و 
بقايای گذشتگان همواره مورد نظر و عالقة مردم بوده و روايات 
و شواهد و مداركی در زمينة اين گونه فعاليت ها به  طور پراكنده 

باقی مانده است ... « )نگهبان 1376: 19(. 
با وجودی كه علم باستان شناسی در مقايسه با علوم ديگر 
بسيار جوان می نمايد و سابقة فعاليت های علمی آن احتماالً 
به بيش از يك قرن نمی رسد، دامنة فعاليت های پراكنده برای 
كه  آنجا  تا  و  دارد  طوالنی  سابقة  باستانی  آثار  به  دست يابي 
علم باستان شناسی اطالع می دهد به قرن هفتم پيش ازميالد 
می رسد. ظاهراً نابونيدوس آخرين پادشاه بابل بيشتر اوقات خود 
را صرف تحقيقات و حفريات باستانی نموده ... يا مأمون خليفة 
عباسی هنگام مسافرت به مصر بسيار تحت تأثير عظمت اهرام 
مصر قرار گرفته و دستور داده به منظور جمع آوری اطالعات 
بيشتر يا احتماالً دست يابی به ذخايری كه زير اين آثار مخفی 
بوده در آن ها به كندوكاو بپردازند و ... جای هيچ گونه ترديدی 
نيست كه عمليات مشابهی را، نظير آنچه در باال نقل كرديم، 
انجام  خود  منطقة حکمرانی  در  ديگر  و حکمرانان  سالطين 
داده اند كه اخبار آن به تدريج به بوتة فراموش سپرده شده است 

)نگهبان 1376: 19(. 

سابقة تاریخی منطقة تخت سلیمان
دورة پیش ازتاریخ

منطقة تخت  سليمان به  دليل ويژگي هاي طبيعي و موقعيت 
منابع  همجوار(،  فرهنگ هاي  با  ) ارتباط  جغرافيايي  خاص 
زيستي )درياچه و چشمه هاي جوشان و خاک حاصل خيز( و 
شرايط وي ژة توپوگرافي از ديرزمان مورد توجه بشر بوده است. 
تخت  سليمان  منطقة  در  باستان شناختي  شواهد  قديم ترين 
محوطه  دو  دوره  اين  از  است.  پارينه سنگي  ميانه  به  متعلق 
شناسايي شده است. يکي از آن ها به نام تپه چال مکان استقراري 
بازي در قسمت جنوب تختگاه تخت  سليمان و محوطة ديگر 
به نام برده چخماق كارگاه ابزارسازي در قسمت شمال تخت 
 سليمان است )حيدري و قصيديان 1383( . روي تپة كوچکي 
نزديك  بابانظر  در جنوب تخت  سليمان و تپة بزرگي نزديك 

 احمدآباد پايين در شمال  غربي كوه ميان تهي موسوم به زندان 
 سليمان، قطعاتي از مفرغ مربوط به عصر مفرغ به  دست آمده 

است )ناومان 1386: 21(.
بر اساس نظرية ناومان در منطقة تخت  سليمان وجود 
پيش ازميالد  اول  هزارة  اوايل  به  مربوط  مسکوني  محوطة 
زندان  مخروط  پيرامون  دوره  اين  در  چون  است،  محتمل 
 سليمان جايگاه مقدسي ساخته شده است. اين ساخت وسازها 
جايگاه  كاربري  همان  اول  دورة  در  كه  است  دوره  دو  شامل 
مقدس را داشته و در دورة دوم، با توجه به شباهت سفال هاي 
متروک  مقدس  جايگاه  كه  مي رود  احتمال  اول ،   دورة  با  آن 
تغيير  به محوطة مسکوني  بالفصل همان مردم،  را منسوبان 
كاربري داده و به آن ويژگي سکونت گاه قلعه مانندي را داده اند، 
كه اين سکونت نيز داوم زيادي نداشته است. پس از آن، اين 
خبيثه  ارواح  جايگاه  نيز  امروزه  و  نبوده  مسکون  ديگر  محل 
دانسته مي شود )ناومان 1386:  22-21(. با توجه به سفال هاي 
زندان  سليمان  باستان شناختي  كاوش هاي  از  به دست آمده 
مشخص مي شود كه ساخت وسازهاي پيرامون زندان متعلق به 
قلمرو مانايي ها بوده كه از سال 830 تا 660 پ م در بخشي 
تومولوس1  ايران حکومت مي كرده اند )مالزاده 1387(. دو  از 
بزرگ نيز در منطقه شناسايي شده كه يکي از آن ها روي يکي 
از كوهپايه هاي كوه تريفه در باالدست دهکدة احمدآباد قرار 
زندان سليمان  شمال  شرقي  كيلومتري   2 در  ديگري  و  دارد 
روي تپة مجيد واقع است. تاريخ گذاري دقيق اين تومولوس ها 
نامشخص است، ولي به نظر مي رسد هم زمان با آثار پيرامون 

زندان باشد )ناومان 1386(. 
دورة تاریخي

آثار  زير  در  تخت سليمان  تختگاه  روي  هخامنشي  دورة  از 
دورة ساساني محوطه اي مسکوني در قالب دهکده اي كوچك 
شناسايي شده كه خانه هاي محقري دارد و تدفين هاي آنها زير 

كف خانه انجام گرفته است )ناومان 1386(.
تخت  سليمان  منطقة  در  سکونتي  دورة  مهم ترين  اما 
اشاره  كريستن سن  چنانکه  است،  ساسانيان  دورة  به  مربوط 
دولت  نماد  دولت  و  دين  وحدت  نماد  آذرگشسب  مي كند 
ساسانيان بوده است. اين محل در دورة همة سلسله هاي ايراني 

1. گورپشته، گورتپه، تل گورستان: تپة خاک انباشته روی بسياری از گورهای باستانی.
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به خصوص سلسلة ساسانيان اهميت فراواني داشته، به  طوري  
كه مي توان آن را كعبة ساسانيان دانست )كريستن سن 1372(.

عظمت اين بنا تا اواخر دورة ساساني حفظ شده، زيرا بر 
اساس منابع تاريخي در سال 623م هراكليوس امپراتور بيزانس 
تبرميس رفته كه  به  با لشگريانش  از تسخير »گنزک«   پس 
شايد همان شيز باشد ) مينورسکي 1378: 33-31(  و آتشکدة 
از  اين حمله آتشکدة آذرگشسب  با  را ويران كرده است.  آن 

رونق افتاد و ديگر اهميت گذشتة خود را باز نيافت. 
دورة اسالمي

است  بوده  روشن  مدتي  تا  آتشکده  اين  اعراب  حملة  از  بعد 
)ابودلف 1343: 40(. اوج عظمت منطقه اي تخت  سليمان بعد 
تخت  دوره  اين  در  است.  ايلخانان  زمان  در  ساساني  دورة  از 
تا 680 ه ق( شد  آباقاخان )663  احياء و كاخ شکار   سليمان 
ياد  ستورليق  به  عنوان  آن  از  منابع  و   )23  :1386 ) ناومان 
تا زماني كه  به  نظر مي رسد  كرده اند ) مستوفي 1362:  64( . 
716ه ق(  تخت  تا   703( كرده  انتخاب  را  سلطانيه  اولجاتيو 

 سليمان اهميت داشته، ولي بعد از آن اهميت خود را از دست 
 داده است )جعفري 1356: 36(. نام تخت  سليمان، و مجموعة 
افسانه اي پيرامون آن يعني زندان  سليمان حدود 3 كيلومتري 
غرب تخت سليمان و تخت بلقيس را پس از فتح ايران تيمور 

لنگ به آنها داده است ) حافظ ابرو  1372(. 

تخت سلیمان در یك نگاه
شمال  كيلومتری   45 در  سليمان  تخت   باستانی  محوطة 
از  آذربايجان  غربی،  استان  در  تکاب  شهرستان   شرقی 
مکان های تاريخی ـ فرهنگی مهم و ارزشمند كشور است كه در 
منطقه ای كوهستانی و دلفريب و سرشار از جاذبه های كم نظير 

طبيعی ـ تاريخی قرار دارد )نقشة 1، تصوير 1(.
بقايای آثار اين محوطة باستانی درون حصاری سترگ 
)دژ مانند با 12 هکتار مساحت و 38 برج و باروی سنگي( با 
جنگی  قلعه ای  شکل  به  ساسانی  دوران  از  بزرگ  دروازة  دو 

خودنمايی می كند )نقشة 2(.

تصویر 1.  عکس هوايي تخت سليمان در 1976 نقشة 1.  موقعيت تخت سليمان در آذربايجان غربي
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باقی ماندة بزرگ ترين و  تاريخی  اين مجموعة  در مركز 
مقدس ترين نيايشگاه ايران باستان يعنی آتشکدة آذرگشسب 
»آتشکدة شاهان و سپاهيان« با تأسيسات و ابنية مذهبی و 
و  هميشه جوشان  سحرانگيز،  درياچة  كنار  ديگر  اجتماعی 
بخشيده  بدان  منحصربه فردی  ويژگی  كه  شده  واقع  مقدس 
است )تصوير 2(. درون اين حصار بزرگ بقايای ساخت وسازهای 
متفاوتی از دوران ساسانی و اسالمی بر بستری سنگی ناشی 
از  متر   20 حدود  كه  می خورد  چشم  به  درياچه  رسوبات  از 

زمين های پيرامون بلندتر است. می دانيم آتشکدة آذرگشسب 
تخت سليمان تنها بازماندة سه آتشکدة مهم زمان ساسانی و 
بزرگ ترين مركز نيايش ايرانيان در تمام دوران اعتقاد به آئين 
زرتشت به حساب می آيد. همچنانکه پاسارگاد و تخت جمشيد، 
نيز  را می نمايد، تخت  سليمان  جالل و عظمت هخامنشيان 
يادآور شکوه ايران دوران ساسانی و نشانة پيوند دين و دولت 

در اين زمان است.
را در جنگ های  اين مجموعة عظيم مذهبی ـ اجتماعی 

نقشة 2.  پالن مجموعه آثار تاريخي تخت سليمان
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ايران و روم در زمان خسروپرويز در سال 624م سپاهيان روم 
پس   .)1331 نفيسی   ،1373 )فرای  كردند  تخريب  و  غارت 
ساسانی  دوران  اواخر  سياسی  اغتشاشات  دليل  به  هم  آن  از 
مبين  دين  پذيرفته شدن  و  اعراب  )لوكونين 1350(، حملة 
اسالم نزد ايرانيان، ديگر فرصت تجديد حيات آن نبود و رونق 
به  تبديل  و  )نولدكه 1378(  داد  دست  از  را  خود  آبادانی  و 
اينکه در سال  تا  برای مردمان منطقه شد  شهركی خدماتی 
و  قابليت ها  به  توجه  با  او  جانشين  و  مغول  آباقاخان  674خ 
ويژگی های طبيعی ـ تاريخی اين مکان باستانی، آن را پايتخت 
تابستانی و تفرجگاه خود قرار دادند و با تعمير بناهای دورة 
مکان  اين  به  تازه ای  رونق  و ساخت و سازهای جديد  ساسانی 
بخشيدند )اقبال آشتيانی 1376(. بعد از سقوط ايلخانان مغول، 
قرن 11  از  و  داد  از دست  را مجدداً  اهميت خود  اين محل 

ميالدی به كلی متروک  شد )اشپولر 1371(.
با توجه به منابع و متون تاريخی و اشارات مورخان رومی 
و ارمنی و سياحان و جغرافی نويسان دوران اسالمی )ابن فقيه 
1349، ابن خردادبه 1371، ابودلف 1342(، همچنين شاهنامة 
سخن سرای بزرگ توس )فردوسی 1370(، به ويژه به استناد 
پنج دهة  از كاوش های  به  دست آمده  و مدارک علمی  شواهد 
معروف  آتشکدة  همان  مکان  اين  كه  می شود  معلوم  اخير 

يا گنجه و در  زبان پهلوی گنزک  آذرگشنسب است، كه در 
منابع يونانی و رومی گزن، گزنکا و در گات ها گادزاكا يا گادزا 
)پورداوود 1927( ناميده شده و مورخان عرب آن را جزن يا 
جزنق ناميده اند و بعدها به شيز موسوم شده است و از دورة 
)اميرعشايری  است  مشهور شده  سليمان  تخت   به   تيموريان 

 .)1385

وجه تسمیة شیز
معادل هاي فارسي شيز عبارت است از: گنجك، گنزک، گنجه 
كه به نظر مي رسد اين واژگان به علت ثروت سرشار آتشکده، 
ناشي از هدايا و نذورات و هم چنين به علت معادن غني طال، 
سرب و روي، نقره، جيوه، آهن و ساير مواد معدني است كه در 
اطراف مجموعه وجود دارند، زيرا بنا بر گفتة ابودلف »در آن 
شهر معادن طال، جيوه،  سرب، نقره، زرنيخ زرد و سنگ معروف 
به لعل بنفش ) الجمست( بسيار مي باشد« ) ابودلف  1342: 39-

.)38
اين شهر در دوران اسالمي نيز اهميت داشته، زيرا زماني 
كرد،   آذربايجان حمله  به  فرماندة عرب  يمان  بن  كه حذيفه 
مرزبان آن واليت با حذيفه صلح كرد، مشروط بر اينکه »حذيفه 
كسي را نکشد يا به اسيري نگيرد و آتشکده اي را ويران نسازد 

تصویر2.  منظرة عمومي مجموعة آثار تخت سليمان شامل آثار دورة ساساني و اسالمي، دورنماي روستاي نصرت آباد و كوه زندان سليمان
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... و خاصه اهل شيز را از رقص و پايکوبي در روزهاي عيد و 
انجام مراسم باز ندارد ...« )وكيلی 1362(.

بنا به اهميت تاريخی و اجتماعی اين مکان مذهبی كه 
نقش اساسی در حکومت ساسانيان و شهرت فراوان دارد و نيز 
با توجه روزافزون محققان و جهانگردان اروپايی به شناسايی 
مکان های باستانی مشرق  زمين به ويژه خاورميانه، و پژوهش 
ديده شد  اقبال خاصی  هم  تخت سليمان  به  مکان ها  اين  در 
 Kerporter( به  طوری  كه در سال 1819 سر روبرت كرپورتر
 Monteth( مونيث«  »دبيليو  كلنل  در سال 1831  و   )1822

Rawlin-( »و در سال 1833 »سر هنری راولينسون )1833

son 1841( از اين محل بازديد و گزارش مفصلی در مورد آن 

منتشر كردند كه سبب جلب توجه بيشتر برای بررسی  و در 
نهايت منجر به پژوهش هايی در تخت  سليمان شد. در ادامة 
آنجا  به  قرن 19م  اواخر  از  ديگری  پژوهشگران  اقدامات  اين 

رفتند و گزارش هايي دربارة اين مجموعه منتشر كردند.
ويرانه های تخت  سليمان را ابتدا اريك اشميت در سال 
1937م با پرواز بر فراز ايران و تهية عکس های هوايی گويا و 

مشخص از محدودة آن )تصوير 3( به صورت مدارک مستند 
در  بررسی هايي  و   )1376 )اشميت  كرد  معرفي  و  شناسايي 
همان سال به نام بررسی معماری ايرانی د. آن. ويلبر )ويلبر 
انجام  منطقه  آن  در   )Pope 1938( پوپ  آرتور  و   )1346
دادند، كه عماًل سبب شد تخت  سليمان به فهرست تحقيقات 
علمی ـ  پژوهشی افزوده شود. به  دنبال پيگيری های آتي اولين 
بررسی باستان شناختی در تخت سليمان را مؤسسة امريکايی 
باستان شناسی و هنر ايران به سرپرستی پروفسور پوپ در سال 

.)Pope 1937( 1937 انجام داد
سپس دونالد ويلبر اقدام به نقشه برداری و تهية پالن از 
آثار مشهود مجموعه كرد )Wilber 1938(، اما با آغاز جنگ 
جهانی دوم و در پي نابسامانی هاي مربوط به آن، بيش از 20 
سال پژوهش های باستان شناسی تخت سليمان متوقف شد. تا 
اينکه در سال 1959 بعد از پيگيری های مستمر باستان شناسان 
و مسئوالن آلمانی با صدور مجوز برای مؤسسة باستان شناسی 
آلمانی ـ سوئدی  مشترک  هيئت  ايران،  دولت  طرف  از  آلمان 
به سرپرستی هانی هنينگ فون دراوستن و رودلف ناومان با 

تصویر 3. عکس هوايي تخت سليمان قبل از كاوش، اشميت 1936م
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نظارت كارشناسان ايرانی حفريات تخت سليمان را آغاز كردند 
كيانی  و  سرفراز   ،1354 ناومان  و  بختياری   ،1338 )ايمانی 

.)1347
با درگذشت فون دراوستن در سال 1960، فصل بعدی 
يافت )فون  ادامه  ناومان  به سرپرستی  كاوش در همان  سال 
دراوستن و ناومان 1386(، و از سال 1976م به ديتريش هوف 

واگذار شد )هوف 1368، ناومان و هوف 1351(.
در زندان سليمان به فاصلة 4 كيلومتری از غرب تخت 
 سليمان در سال 1960م ولفرام كاليس زير نظر ناومان اقدام به 
 Kleiss( كرد )حفر تونلی به داخل گودال كوه زندان )نقشة 3
زندان  كوه  پيرامون  مناطق  در  پژوهشی  عمليات   ،)1965

)معبدی از هزارة اول پ م( و بررسی مقدماتی آثار ساسانی دژ 

 Huff( در 7 كيلومتری شمال شرقی تخت )بلقيس )تصوير 4
1974( و برخی آثار ديگر در محدودة تخت  سليمان نيز انجام 

شد.
در سال 1357 همزمان با انقالب اسالمی، فعاليت های 
پژوهشی اين مجموعه پانزده سال دچار وقفه شد تا اينکه در 
بزرگ  پروژة  ده  فهرست  در  سليمان  تخت   كه  سال 1372، 
اقدامات  موازات  به  گرفت،  جاي  كشور  تاريخی ـ  فرهنگی 
گستردة ساماندهی، كارهای پژوهشی ضروری مجموعه نيز تا 

سال 1385 در سه مرحله به شرح زير پيگيری شد:
الف( از 1372 تا 1375 خورشيدی به سرپرستی ابراهيم 

حيدری 
محمد  ياد  زنده  سرپرستی  به  تا 1379  از 1375  ب( 

نقشة 3.   توپوگرافي محوطة زندان سليمان و معماري كشف شده در حاشيه هاي آن

پژوهش هاي باستان شناسي در تخت  سلیمان
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مهريار
پ( از 1380 تا 1385 به سرپرستی يوسف مرادی

در طول فعاليت های پژوهشی پنج دهة تخت  سليمان، 
آثار، شواهد و مدارک فرهنگی ارزشمندی به  دست  آمده كه 
اهميت زيادي براي تاريخ گذاری و معرفی ويژگی های معماری 
و هنری مجموعه دارد و اسناد معتبری برای تکميل اطالعات 
در  می شود.  محسوب  فرهنگی  مشهور  مکان  اين  به  مربوط 
مقاالت،  تاكنون  پژوهش ها  و  بررسی  اين  نتايج  خصوص 

گزارش ها و كتاب هاي متعددی تهيه و منتشر شده است. 

آغاز كاوش گروه آلمانی در تخت  سلیمان
فن  آلمانی  مشهور  باستان شناس  1337)1958م(  سال  در 
دراوستن، كه از افسران پروسی در جنگ جهانی اول بود و پس 
از جنگ مدت ها در تركيه به حفاری های بزرگی مانند حفاري 
برای  انتخاب محلی  به منظور  اشتغال داشت،  آليشارهويوک 
حفاری های باستان شناختی به ايران سفر كرد. در آن هنگام 
مدتی بود كه با دانشگاه اوپساال در كشور سوئد همکاری و در 
آنجا تدريس می كرد. دراوستن در نظر داشت يك هيئت حفاری 

بين المللی باستان شناسی به وجود آورد و پس از بررسی نقاط 
گوناگون، باألخره تخت  سليمان را انتخاب كرد )تصوير 5(. در 
سال 1338)1959م( فن دراوستن هيئت حفاری بين المللی 
ايراني  و  آلماني  سوئدي،  باستان شناسان  از  مركب  را  خود 
تشکيل داد كه شامل آلمکرن از دانشگاه آپساالی سوئد، فن 
دراوستن، ناومان و كاليس از مؤسسة باستان شناسی آلمان و 
عزت الهی نگهبان از دانشگاه تهران بود. ضمناً از هركدام از اين 
كشورها چهار نفر دانشجو با هيئت همکاری می كردند )نگهبان 

 .)118-120 :1376

فعالیت های گروه آلمانی
مجموعة  در  كاری  فصل  در 20  آلمان  باستان شناسی  گروه 
تخت سليمان از 1958م/1338خ تا 1979م/1357خ هم زمان 
و  با شأن  متناسب  ارزشمند  فعاليت هاي علمي  و  پژوهش  با 
جايگاه فرهنگی - تاريخی اين يادمان مشهور، بنا به نيازهای 
اطالعات  تکميل  جهت  در  پژوهشی  ضرورت های  و  علمی 
و  درون  آثار  فرهنگی  ارتباط  تحليل  و  پژوهشي  مدارک  و 
پيرامون مجموعه، گام های مستندسازی و معرفی جذابيت های 

تصویر 4.  منظرة عمومي دژ بلقيس، دورة ساساني، حومة تخت سليمان
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طبيعی - تاريخی محوطة اطراف مجموعة آتشکدة آذرگشنسب 
گام هاي مؤثري برداشت و محوطه ها و سکونتگاه های دوران 
و  منطقه  كهن  معادن  و  اسالمی  و  تاريخی  پيش ازتاريخ، 
پديده های زمين شناختی اطراف آن را به صورت علمی بررسي 

كرد. پاره اي از تالش هاي ارزندة آنان را در ادامه آورده ايم.

مدارک  و  اسناد  تهیة  و  مقدماتی  بررسی های 
فنی و تخصصی

بررسی مقدماتی ديوارة معروف به سنگ اژدها )مسير آبرسانی 
در حکم  از حصار محيطی(،  قديم خارج  منطقة مسکون  به 

عنصری شاخص در مجموعة تخت سليمان.
نقشه برداری كامل محوطة 12 هکتاری در حد نيازهای 
فضای  كامل(  )شبکه بندی  شطرنجی  نقشة  تهية  و  كاوش 

درونی حصار محيطی.
بررسی مشخصات زندان سليمان و تهية نقشه های كامل 
از مخروطة ميان تهی، شبکه بندی به قصد كاوش آثار پيرامون 

محوطه.
موجود  وضع  از  اوليه  نقشه های  تهية  و  مستندسازی 

منظور  به  تخت  محيطی  حصار  درون  معماری  مانده های 
بهره گيری در جريان كاوش و تدوين طرح هاي بازسازی برخی 

از عناصر مهم معماری مجموعه.
تغييرات  بررسی  و  عمق سنجی  و  درياچه  پالن  تهية 
ديوارة فوقانی، تعيين محل خروج جوی های آب دورة ساسانی 

روی نقشه.
تهية نقشة برج و باروی حصار محيطی و مشخصات فنی 

و معماری وضع موجود آن.
تعيين موقعيت جوی های خروجی آب درياچه و چگونگی 
آبرسانی به مزارع پيرامون. به ويژه آثار جوی های آبرسانی قديم 
و آسياب های دورة ساسانی و قرون اولية اسالمی در خارج از 

حصار محيطی.
شناسايی چشمة بزرگ آب گرم روستای قينرجه نزديك 

روستای قينرجه و قلعه ای تاريخی در مجاور آن.
معدنی  آب  چشمه های  علمی  بررسی  و  مستندسازی 
از  يکی  حکم  در  زندان  كوه  غربی  جنوب  و  جنوبی  دامنة 
جذابيت های مهم مجموعه كه با چشمة خشکيده گودال زندان 

هم زمان بوده است. 

تصویر 5.  كاوش هيئت آلماني در تخت سليمان در سال 1357. برای انتقال خاک هاي دورريز از ماشين آالت سبك استفاده شده است

پژوهش هاي باستان شناسي در تخت  سلیمان
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توضيح پديده هاي زمين شناختي محوطه هاي اطراف از 
جمله چشم انداز طبيعی گسترده و پديده های زمين شناختی 
زيبا بر باالی ارتفاعات غرب روستای برنجه در 10 كيلومتری 
)مانند  يکی خالی  گودال  دو  تخت، كه شامل  جنوب شرقی 
زندان سليمان( و ديگری با چشمة جوشان و درياچه ای مانند 
طريق  از  آن  فراوان  آب  ريز  سر  كه  تخت سليمان  درياچة 
كمركش گودال از شياری طبيعی تونل مانند به طول بيش از 1 

كيلومتر به رودخانه ای در جنوب درياچه می ريزد.
قطر حدود 80  به  زيبايی  درياچة  توصيف  و  شناسايي 
متر در جنوب تخت سليمان نزديك روستای بدرلو كه روی 
آن توده ای چمن شناور )تصوير 6( به قطر 60 متر روئيده و 
به داليلی طبيعی حركتی آرام دارد و هر زمان به يك سمت از 

ديوارة درياچه نزديك می شود.
شناسايي و توصيف بلندی های زيبای كوه تريفه سليمان 
جذاب  بسيار  طبيعی  ساختار  كه  سليمان  تخت  جنوب  در 
ساسانی  دورة  در  احتماالً  و  دارد  فراوان  چشمه سارهای  و 
آثار  و  بوده  آتشکده  زوار  و چهارپايان  اسبان  نگهداری  محل 
برای  شده  استفاده  بزرگ  تخته سنگ های  و  قديم  معادن 

ساخت و سازهای تخت سليمان در آنجا ديده مي شود.
بررسی كوه منفرد صخره ای قرمز رنگی در شمال دهکدة 
براي  الزم  تخته سنگ های  استخراج  محل  كه  باال  احمدآباد 
انقالب  اوايل  )تا  بوده  تخت  ايلخانی  كاخ های  ساخت و سازها 
اسالمی كتيبه ای سنگی از زمان ايلخانان در آن جا باقی مانده 

بود(.
مطالعات الزم و تهية طرح های اوليه از مزارع و بررسی 
گونه های گياهی و جانوری و امکانات زيست محيطی خاص به 

منظور توصيف منظر فرهنگی قابل اعتناي پيرامون مجموعه.
محدودة  مناطق  برخی  در  زمين شناختی  بررسي هاي 
تخت سليمان به خصوص بستر و ساختار سنگی تخت، كوه 
زندان، چشمه های معدنی آب گرم و سرد، دامنة كوه زندان، 

قينرجه، تخت بلقيس و درياچة برنجه.
بلقيس  استحکامات تخت  و مستندسازی  اوليه  بررسی 
در 7/5 كيلومتری شمال شرقی تخت سليمان روی بلندترين 
قلة منطقه در ارتفاع 3200 متری و جمع آوری و دسته بندی 
اطالعات مناسب از آثار اين محوطة مهم باستانی دورة ساسانی. 
شناسايی محوطه های مسکون و چهار طاقي های ساسانی 

تصویر6.  چمن متحرک واقع در روستاي بدرلو، حومة تخت سليمان
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در نزديکی روستاهای نصرت آباد، چهار طاق، چراغ تپه و ... 
شناسايی و بررسی آثار پيش ازتاريخ در روستاهای بابانظر 
غرب  شمال  )در  تپه مجيد  تومولوس های  پ م(  سوم  )هزارة 
تخت به صورت تپة نيم كره مانندی به قطر 50 متر و بلندی 

حدود 25 متر( )نقشة 4(.
قطر 100  و   20 بلندی  با  ديگری  تومولوس  شناسايي 
متر در جنوب غربی كوه زندان در دامنة كوه تريفه در نزديکی 
روستای احمدآباد باال )هر دو تومولوس متعلق به هزارة اول 

پ م هستند(.
شناسايی آثاری از دوران اسالمی در روستاهای چراغ تپه، 

قراولخانه، احمدآباد و نصرت آباد. 
معدنی  آب های  و  زمين شناختی  پديده های  بررسی 

روستای قيزجه با حوضچه ها و مسيرهای طبيعی منظم. 

شرح مختصر كاوش های باستان شناختی گروه 
آلمانی 

 عمليات گستردة كاوش بقايای آثار دوران ساسانی و ايلخانی 
در شمال و غرب درياچه، از جمله كاوش گسترده و شناسايی 
و  مهم ترين  عنوان  به  آتشکده  چهار طاقی  مستندسازی  و 
اصلی ترين هستة مجموعه )تصوير 7( و تأسيسات وابسته بدان 

ـ طبيعي پيرامون تخت سليمان )ناومان 1386( نقشة 4.   موقعيت آثار تاريخي 

پژوهش هاي باستان شناسي در تخت  سلیمان
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نگهداری  محل  آتشکده،  شمالی  و  جنوبی  ايوان های  شامل 
محل  معطر،  تركه های  پرورش  باغچه های  جاويدان،  آتش 
به  منسوب  معبد  آتشکده(،  )موزة  نذورات  و  هدايا  نگهداری 
سابقة  معرفی  و   ... چليپا  اطاق  آتشدان،  پاية سنگی  آناهيتا، 
اين عناصر معماری.  اليه برداری و پژوهش مانده های معماری 
آثار ساسانی،  از سطح  بازارچه های دوران اسالمی  و  ايلخانی 
آتشکده  چهار طاقی  غرب  در  ستواندار  تاالرهای  شناسايی 
محوطة  محافظ  دهليز  عام(  و  خاص  پذيرايی  )سالن های 
مقدس )مربع شمالی درياچه(، كاوش در محل سکونت موبدان 
و خدمة آتشکده در ضلع شرقی محور دروازة شمالی تا حد كف 
دورة ايلخانی و ضلع غربی جبهة درونی دروازه و شناسايی برج 
و باروی خشتی قديم و اولية حصار محيطی، مستندسازی و 

معرفی علمی آنها.
پژوهش باستان شناختی در ايوان غربی معروف به ايوان 
خسرو و تاالر و دهليزهای ضلع جنوبی آن و تهية گزارش فنی 

تخصصی از اين واحدهای معماری ارزشمند و شاخص. 
تاالرهای  كف  زير  در  هخامنشی  دهکده اي  آثار  كشف 
غرب چهار طاقی با مصالح خشت خام و مستندسازی و حفاظت 

اصولی آن )تصوير 8(.

در  محيطی  بيرون حصار  فضای  از  بخش هايی  بررسي 
قسمت پشت برج و باروها به منظور تعيين كف و پی و ارتفاع 

ديوار. 
گمانه زنی و رديابی برای شناسايی پايه های رواق مربع 

پيرامون درياچة دورة ساسانی. 
ايلخانی  دورة  معماری  بقايای  گستردة  كاوش های 
شکار  كاخ  ساختمان های  به ويژه  درياچه،  غرب  و  شمال  در 
و تاالرهای هشت ضلعی دو سوی ايوان خسرو، بنای دوازده 
ضلعی، تاالر چهار ستونه و كارگاه های صنعتی و كاشی پزی و 
سراميك سازی دوران ايلخانی و تعريف عملکرد آنها، معرفی و 

مستندسازی علمی مانده های معماری. 
تزئينی  عناصر  طراحی  و  مستندسازی  طبقه بندی، 
گچبری،  كاشی ها،  مانند:  ايلخانی  دوران  از  به دست آمده 
شمشه گيری ها، نقاشی روی گچ، سنگ های منقوش، به عنوان 

بخش عمده ای از آراية بناها )تصوير 9(.
كاوش آثار معبد هزارة اول پيرامون زندان سليمان و حفر 
تونل به داخل گودال آن و بررسي باستان شناختی و زمين-

شناختی در اين مکان طبيعی و تاريخی و تهية مدارک فنی و 
مستندسازی آن ها.

تصویر7.   بقاياي چهارطاقي آتشکدة آذرگشنسب، مركز بزرگ مذهبي دورة ساساني



515

تپه مجيد  تومولوس  در  باستان شناختی  كاوش  انجام 
در شمال غربی تخت سليمان و جمع آوری اطالعات الزم از 

چگونگی ساختمان آن.
تا سال 1979م  سليمان  تخت  محوطة  گفتيم  چنانکه 
)1357خ( جز سال های 1967 و 1971م همه ساله به طور 
منظم بررسی و كاوش مي شد تا اين عمليات از سال 1357 
تعطيل شد و در سال 1363خ با حضور نمايندگان وزارت امور 
خارجه، سفارت و مؤسسة باستان شناسی آلمان و نمايندگان 
دفتر آثار تاريخی تهران و دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار 
شمارة  اداری  دستور  اساس  بر  غربی  آذربايجان  در  باستانی 
از  محوطه  صورتجلسه اي  مورخ 1363/5/27 طی   62/1624
مؤسسة باستان شناسی آلمان تحويل گرفته و مسئوليت آن 
به دفتر فنی حفاظت آثار باستانی آذربايجان غربی واگذار شد. 
بر اين اساس بعد از تعطيلی كار گروه آلمانی و وقفه ای 
پانزده ساله، بر اثر اطالعات و توصيف هاي ارزشمند آنان از آثار 
پايگاه راه اندازی و در مقياس پروژة  مجموعه بود كه مجدداً 
بزرگ كشوری فعال شد تا جايی كه بعد از ده سال يعنی در 
سال 1382 اين يادمان فرهنگی به عنوان چهارمين اثر باستانی 

مهم كشور در فهرست ميراث جهانی به ثبت رسيد.

پیگیری و ادامة بررسی و پژوهش كارشناسان 
ایرانی در تخت سلیمان 

فعاليت های  اسالمی،  انقالب  وقوع  پي  در  اينکه  رغم  به 
تحقيقاتی مجموعة تخت سليمان از سال 1358 تا 1372خ به 
مدت پانزده سال متوقف شده بود، در سال 72 همزمان با توجه 
بيشتر مسئوالن كشور به امور باستان شناسی و ميراث فرهنگی، 
تخت سليمان هم در فهرست ده پروژة بزرگ فرهنگی ـ تاريخی 
جاي گرفت و فعاليت های ساماندهی و پژوهشی آن به همت 
كارشناسان ايرانی مجدداً آغاز شد و به موازات اقدامات گستردة 
حفاظت و مرمت اضطراری آثار موجود، بر اساس برنامه و بر 
بر  كيلومتری  شعاع حدود 30  آثار  بررسي  اولويت ها  حسب 
اساس برنامه های مصوب و در حد توان كارشناسی در دستور 
تاريخی  دوره های  باستانی  اثر   30 حدود  و  گرفت  قرار  كار 
شناسايی و مستندسازی شد و مانند ديگر آثار با ارزش منطقه 

تحت حفاظت و مراقبت قانونی قرار گرفت. 

تصویر 9.   كاشي زرين فام تخت سليمان با نقش اژدها، دورة ايلخاني تصویر 8.   بقاياي معماري و قبور دورة هخامنشي در تخت سليمان
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اهم فعالیت های پژوهشی كارشناسان ایرانی در 
تخت سلیمان

بررسی دقيق محدودة حريم مورد نظر و تعيين مکان های مهم 
تاريخی در مناظر فرهنگی پراكندة پيرامون مجموعه به منظور 
تدوين ضوابط حفاظتی و حريم منظری آن با وسعتی معادل 

7500 هکتار با 14 اثر تاريخی و طبيعی )نقشة 5(. 
كامل  نقشه برداری  و  مستندسازی  قصد  به  پژوهش 
آثار درون حريم )نقشة 6(، مزارع و باغات پيرامون، روستای 
 1000 از  بيش  سطح  در  طبيعی  شاخص  عوارض  و  مجاور 
معماری  آثار  بقايای  از  دقيق  نقشه های  تهية  به ويژه  هکتار 
روی سکوی تخت سليمان، پيرامون كوه زندان، تخت بلقيس 
و معادن كهن استخراج سنگ و تهية پالن، برش و مدارک فنی 

الزم و دقيق تر )تصوير 10(. 
و  تاريخی  معتبر  اسناد  و  مدارک  اطالعات،  جمع آوری 
پژوهشی مربوط به اين مکان و تشکيل مركز اسناد و آرشيو 

فنی پايگاه براي استفادة محققان و پژوهشگران. 
نتايج  به  مربوط  تخصصی  كتاب  جلد  پنج  انتشار 
بررسی های مرحلة اول فعاليت های تحقيقاتی ـ پژوهشی تخت 
سليمان )موسوی 1370، قوچانی 1371، گوبل 1384، فون 
دراوستن و ناومان 1386، ناومان 1386(، 35 جلد گزارش از 
فعاليت های مرحلة دوم پژوهشی پانزده سالة پايگاه )امان اللهی 
1385، باباخانی و چهرق 1370، گروه پژوهشی زرنه اكتشاف 
1385 و 1387( و تدوين دو جلد پروندة ثبت جهانی و پالن 

مديريت مجموعه )حيدری 1381، 1382(. 

طبقه بندی و مستندسازی، بررسي، حفاظت و ساماندهی 
و تهية شناسنامة فنی برای بيش از 2500 قطعه شيئ فرهنگی 
منظور  به  مجموعه،  دهة  چهار  كاوش های  از  به دست آمده 
به  آنها  از  تعدادی  انتقال  و  فرهنگی  و  پژوهشی  بهره برداری 

موزة اروميه. 
تخصصی،  كتابخانة  پايگاه،  تخصصی  موزة  راه اندازی 

آزمايشگاه مرمت آثار فرهنگیـ  تاريخی. 
مجموعه  پيرامون  قديم  معادن  مستندسازی  و  بررسی 
)مورد استفاده در ساخت و ساز بناها( از قبيل محل استخراج 
سنگ، معادن گچ و آهك و خاک )برای تهية آجر و كاشی( و 
تحقيق و بررسی و آزمايش موفقيت آميز توليد گچ نيم پخت و 

نيم كوب مطابق مالت های دورة ساسانی و ايلخانی. 
بررسي ژئوفيزيکي در بخش هايی از مجموعه به منظور 
سازمان  همکاری  با  موجود  اشياء  و  آثار  احتمالی  شناسايی 

زمين شناسی كشور. 
بررسی های زمين باستان شناختی مجموعه و تهية گزارش 

مقدماتی. 
بررسی های گسترده به منظور تهية طرح جامع ساماندهی 
مجموعه )در محدودة حريم منظری و عرصه های تاريخی( به 
قصد تعيين اولويت و هدايت صحيح برنامه های عمرانی منطقه.

روستای  نزديکی  در  زرشوران  ارزشمند  معادن  بررسی 
تا  هخامنشی  دوران های  از  مهم  بسيار  معادن  اين  پژمرد، 
ايلخانی به تناوب بهره برداری شده و دارای ذخاير سرشار طال، 
نقره، جيوه و ... است و سرمايه ای مهم برای كشور به حساب 

تصویر10.   طرح مرمت و بازسازي آتشکدة آذرگشنسب
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نقشة5.   پراكندگي آثار پيرامون مجموعة ميراث جهاني تخت سليمان

نقشة 6.   نقشة حريم حفاظتي مجموعة تخت سليمان و آثار موجود آن

پژوهش هاي باستان شناسي در تخت  سلیمان
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می آيد. خوشبختانه در سال های اخير دوباره بهره برداری از آنها 
را دولت از سر گرفته است.

پژوهش هاي ابراهیم حیدری )1372 تا 1375(
كاوش و تحقيق در مورد آثار معماری غرب درياچه )تصوير11( 
مربوط به دورة ايلخانی به منظور شناسايی حد و حدود پی 
در  به ويژه  آنها  خواناسازی  و  اضطراری  حفاظت  و  ديوارها 
و  ضلعی  هشت  تاالرهای  ضلعی،  دوازده  چليپا شکل،  بناهای 

سالن جنوبی ايوان خسرو )تصوير 12(. 
در  ايلخانی  دورة  ورودی  هشتی  بررسی  و  شناسايی 
ضلع جنوبی باروی شمارة 3 با تهية نقشه و مستندنگاری و 

خواناسازی آن )تصوير 13(.
بررسی مقدماتی ايوان ايلخانی جنوب درياچه و اصالح 

نظريه و نقشه های قبل آن. 
كاوش و بررسی مقدماتی آثار ساسانی به دست آمده در 
اقدام  و  متری(   4/5 )عمق  بخشداری  ساختمان  پی  قسمت 

سريع براي تعيين ضوابط ممانعت از تخريب بقايای احتمالی 
)اعالم  محيطی  حصار  از  خارج  در  ساسانی  شارستان  آثار 
در محدودة حريم  عميق  و خاک برداری  گودكنی  ممنوعيت 

درجة 1 مجموعه(. 
كاوش در كورة پخت آجر دورة ايلخانی در فاصلة حدود 
700 متری جنوب برج و بارو و حفاظت اضطراری بقايای آن 

)تصوير 14(. 
بازنگری و بررسي دقيق فضای بيرونی دروازة شمالی تا 
كف دورة ساسانی به قصد اجرای برنامة نجات بخشی اين بخش 

از برج و بارو و كارهای حفاظت اضطراری.

تا  مهریار)1375  محمد  زنده یاد  پژوهش هاي 
)1379

تاالر  پيرامون  فضای  مستندسازی  و  علمی  بررسی  كاوش، 
شناسايی  و   )15 )تصوير  شورا  ايلخانی/تاالر  چهار ستونة 
سکوبندی پيرامون آن و راه پله های دسترسی و خواناسازی آثار 

تصویر 11.  آثار ايلخاني غرب درياچه پيش از آواربرداري و ساماندهي در سال 1372
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به دست آمده با حفظ اصالت بنا.
كاوش در سالن ضلع شمالی ايوان خسرو به منظور فراهم 
كردن شرايط احياء و حفاظت اساسی آن به عنوان عنصری 
حفاظتی برای تنها ديوار باقی ماندة ايوان خسرو، تهية مدارک 

فنی و مستندسازی كامل آن.
مقدس،  محوطة  محافظ  دهليز  غربی  ضلع  در  كاوش 

مستندسازی و حفاظت اضطراری بخش های باقی مانده و احياء 
بخشی از سقف پوششی دهليز و شناسايی ورودی آجری دهليز 

محور چهار طاقی آتشکده.
منظور  به  شمالی  دروازة  خارجی  فضای  در  پژوهش 
شناسايی مسيرهای تردد زوار آتشکده به عنوان ورودی اصلی 
مجموعه در دورة ساسانی و كشف آثاری از دوره های اسالمی 

)سلجوقی و ايلخانی( در اين محدوده.

پژوهش هاي یوسف مرادی )1380 تا 1386(
منظور  به  آتشکده  در حياط شمالی  منظم  كاوش  و  بررسي 

روشن كردن وضعيت معماری آن و اصالح نقشه های قبلی.
شمالی  حياط  فضای  در  متأخر  دوران  مسجد  كشف 

آتشکده. 
بررسي و كاوش در بخش هايی از فضاهای پشت برج و 
بارو )باروهای 3 و 4 و 34( به قصد شناسايی پی و حد اولية 
ديوار و تعيين دقيق ارتفاع برج و باروی مجموعه و به دست 

آوردن اطالعات مفيد براي اصالح نقشه های قبل. 
حفاری منظم فضای درونی دروازة شمالی )تصوير 16( و 
شناسايی كف اصلی دورة ساسانی و به دست آوردن شواهدی 
اين  در  دروازه  ايوان  يا  ورودی  فضای  بودن  بر مسقف  مبنی 
آثار جوی های خروج آب درياچه در  به  قسمت و دست يابی 
دوره های گوناگون و مشخص شدن ويژگی های معماری اين 

بخش مهم از مجموعه. 
ادامة كاوش ها در واحدهای معماری طرفين محور دروازة 

تصویر 12.    نمايي از وضعيت آثار ايلخاني غرب درياچه پس از مرمت و ساماندهي

تصویر 13.   هشتي ورودي جنوبي دورة ايلخاني قبل و بعد از كاوش

پژوهش هاي باستان شناسي در تخت  سلیمان
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شمالی و آتشکده و شناسايی آثار مهمی از دوران ساسانی و 
ايلخانی )حمام ايلخانی، كارگاه های صنعتی و ...(.

حفاری واحدهای معماری ضلع شرقی دروازة شمالی و 
كشف تعداد نسبتاً زيادی از گل مهره های ساسانی )تصوير17(، 
اين اسناد مکتوب، مانند گل مهره های قبلی، اطالعات بيشتری 
از مناسبات اجتماعی دورة ساسانی در اين مکان تاريخی در 

اختيار محققان قرار مي دهد.
كاوش در نقاط خارج از برج و باروی مجموعه به منظور 
و  آتشکده  پيرامون  سکونت های  احتمالی  آثار  شناسايی 
شناسايی بقايای معماری دوران ساسانی و اسالمی به منظور 
ساكنان  سکونتی  ارتباطات  تعريف  و   1 درجة  حريم  تعيين 

درون و بيرون حصار محيطی. 
حفاری و بررسی محل آسياب های واقع در خارج از حصار 
نقشه های  و اصالح  محيطی در شمال شرقی دروازة شمالی 

قبل. 
كاوش در ضلع شرقی همين آسياب ها و كشف واحدهای 
معماری جالب توجه و سکوی مربوط به نيايش آتش در فضای 
همانند  ساسانی،  دورة  اوايل  به  مربوط  احتماالً  )تربال(  باز 

فيروزآباد فارس. 
زندان  كوه  پيرامون  معماری  آثار  بررسي  و  بازنگری 
)معبدی از هزارة اول پ م كه با الشه و تخته سنگ بدون مالت 
آن(  ساماندهی  و  اضطراری  حفاظت  منظور  به  شده  ساخته 
)برای اطالعات بيشتر از فعاليت های مرادی در تخت سليمان، 

رک. مرادی 1383الف، 1383ب(. 

همکاران پژوهشی تخت سلیمان
اسامی كارشناسان ايرانی كه از سال 1338 تا 1357خ )1959 
تا 1979م( با گروه باستان شناسی آلمانی در تخت سليمان در 

مقام بازرس همکاری كرده اند:
1. دكتر عزت اله  نگهبان و منوچهر ايمانی و جهانگير 

ياسی، 1338خ/1959م
2. منوچهر ايمانی و جهانگير ياسی، 1339خ/1960م

3. علی اكبر كارگرسرفراز، 1334خ/1964م
4. سيدمحمد خرم آبادی و سهيل فرزاد، 1341خ/1962م

سرفراز،  كارگر  علی اكبر  و  رهنمون  جعفر   .5
1342خ/1963م

تصویر 14.   بقاياي كورة آجرپزي عهد ايلخاني
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6. رضا معمار زاهدانی و سعيد گنجوی، 1343خ/1964م
7. مهدی رهبر و نادر ملکی، 1344خ/1965م 

شهبازی،  شاپور  ع.  و  كيانی  محمديوسف   .8
1345خ/1966م

9. تعطيل بوده، 1346خ/1967م
10. سيدمحمود موسوی و اكبر تجويدی، 1347خ/1968م 

11. خوشايی، 1348خ/1969م 
12. حسن قراخانی، 1349خ/1970م

13. تعطيل بوده، 1350خ/1971م
14. تعطيل بوده، 1351خ/1972م

15. محمد مهريار، 1352خ/1973م
امينی،  معتمد  محمدحسين  و  مهريار  محمد   .16

1353خ/1974م
17. حسين بختياری، 1354خ/1975م
18. حسين بختياری، 1355خ/1976م

19. حسن رضوی، 1356خ/1977م 
20. محمداسماعيل بيانی، 1357خ/1978م

ناگفته پيداست كه حضور اين كارشناسان در كنار گروه 

كاوش آلمانی تخت سليمان و خدمات و تالش های شايستة 
اين بزرگواران در جهت پيشبرد اصولی برنامه ها در هر فصل 
حفاری در معرفی ويژگی های مجموعه بسيار مؤثر بوده و، برای 
هميشه ياد و نام آنها با ارزش های فرهنگی تخت سليمان پيوند 
خورده است. گزارش هاي مستند آنها نيز مدارک معتبری از 
روند عمليات كاوش محوطه به حساب می آيد از جمله اقدامات 
شايان توجه آنان می توان به انتشار كتاب تخت سليمان نوشتة 
سرفراز و كيانی و برنامة پيشنهادی حفاظت و مرمت آثار تخت 
روان شاد  همت  به  فارسی(  زبان  به  تخصصی  گزارش  )اولين 

محمد مهريار اشاره كرد.
اسامی كارشناسان باستان شناسی حاضر در كاوش های 
باستان شناسی تخت سليمان از سال 1372 تا 1385 به اين  

شرح است:
1. محمد مهريار )سرپرست كاوش از 1375 تا 1379( 

2. ابراهيم حيدری )سرپرست كاوش از 1372 تا 1374( 
3. حسين رزاقی 
4. محمد قربانی 
5. مجيد ارفعی 

تصویر 15.   زنده ياد محمد مهريار در حال كاوش در تاالر چهار ستونة ايلخاني در تخت سليمان.

پژوهش هاي باستان شناسي در تخت  سلیمان
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6. ابراهيم خرازی 
7. امير مطلوبی 

8. وحيد رنج دوست يگانی 
9. حجت عباس زاده 

10. مريم ماليی 
11. مظفر زرين كوه

12. اختر ساچلی
13. معصومه عاشوری 
14. حميد امان الهی 

15. قدرت علی نيا 
16. جواد باباپيری 

17. يوسف مرادی )سرپرست كاوش از 1380 تا 1385(
18. عبدالقادر كوچری

تصویر 16.   كاوش در محور دروازة شمالي تخت سليمان

تصویر 17.   نمونه هايي از گل مهرهاي ساساني از تخت سليمان
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19. اسماعيل صفری تمك 
20. ميثم حسين زاده 

21. حسين غالمی
22. عباس رزم پوش

23. مرتضی اديب زاده
24. سياوش شهبازی 

25. مرتضی گراوند
26. سامان حيدری 
27. الهام قصيديان

28. مهدی بيگ محمدپور
29. مامش اميرعشايری

30. نادر محمودی
تعدادی از اين كارشناسان در بررسی و شناسايی ميدانی 
آثار پيرامون مجموعة در چند نوبت همکاری كرده و بقيه نيز 
براساس برنامه های مصوب اعضای گروه پژوهش كار كرده اند 
پژوهشی  فعاليت های  رسيدن  ثمر  به  در  آنان  تالش هاي  و 

مجموعه بسيار مؤثر بوده است. 

پژوهش های جانبی و رساله های دانشجویی با 
محوریت تخت سلیمان

در پايان بايد اين نکته را يادآور شويم كه عالوه بر كاوش ها و 
پژوهش هاي كارشناسان و متخصصان ايرانی و غير ايراني در 

قالب رساله های  نيز در  پژوهش هايي  محوطة تخت سليمان 
دانشجويی يا به صورت پژوهش های مستقل در اين محوطه 
انجام شده كه در نوع خود كم نظير است. پژوهشگرانی عالوه 
ايده های گوناگون در  با  بر اعضای هيئت هاي رسمی كاوش، 
مورد اين محوطه مطالبی نوشته اند )توفيقيان و طبيبی 1383، 
باستان شناسی  رشتة  دانشجويان   ،)1383 شاه محمدپور 
)بيگ محمدپور 1383، مواليی 1384، اميرعشايری 1385(، 
مرمت )عباس زاده 1380، ملك لو 1383، آستركی 1384(، 
حيدريان  )اجاقی 1375،  طبيعی  جغرافيای  و  زمين شناسی 
 ،1380 وطن خواه اردكانی   ،1388  ،1382 قدری   ،1377
زارعی نژاد 1378(، معماری )الهی 1368(، هنر )احيايی 1380، 
رسولی 1380( و طراحی محيط زيست )اينانلوداعی لو 1379( 
رسالة خود را با محوريت تخت سليمان تدوين كرده اند. تنوع 
يادآوری مجدد اهميت  بر  آنها، عالوه  فراوانی  اين رشته ها و 
اين محوطه، نشان از اقبال بلند آن نيز دارد، زيرا تاكنون كمتر 
محوطه ای تا اين حد از جنبه هاي گوناگون بررسي شده و شايد 
سياست ها و حمايت های مسئوالن وقت اين پروژه نيز در اين 

امر بی تأثير نبوده است.
به هر صورت اكنون محوطة تخت سليمان به محوطه ای 
جهانی بدل شده و نيازمند توجه جدی تر مسئوالن در حفظ 
نهايتاً  و  پژوهش ها  تداوم  برای  زمينه سازی  آن،  نگهداری  و 

معرفی آن است.

آستركی، مرضيه
با تکيه بر درب های ورودی،  طرح مرمت حصار تخت سليمان   1384
پايان نامة كارشناسی ارشد رشتة مرمت آثار فرهنگی و تاريخی، 
به راهنمايی دكتر اصغر محمدمرادی، دانشکدة هنر و معماری، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز )منتشر نشده(.
ابن خردادبه، ابوالقاسم عبيداهلل بن عبداهلل

المسالك و الممالك، از روی متن تصحيح شدة دخويه، ترجمة   1371
حسين قره چانلو، تهران، مترجم. 

ابن فقيه، ابوبکر احمد بن اسحاق همدانی
مختصرالبلدان، ترجمة ح مسعود، تهران، بنياد فرهنگ.  1349

ابودلف، مسعر بن المهلهل 

سفرنامة ابودلف در ايران، تأليف 341 هجری، با تعليقات والديمير   1342
مينورسکی، ترجمة سيدابوالفضل طباطبايی، تهران، زوار. 

اجاقی، بهرام
طالی  كانسار  تودة  شکل  بررسی  و  اقتصادی  زمين شناسی   1375
به  زمين-شناسی،  رشتة  ارشد  كارشناسی  پايان نامة  زرشوران، 

راهنمايی احمد خاكزاد، دانشگاه شهيد بهشتی )منتشر نشده(.
احيايی، محمد

پايان نامة  باستان،  ايران  تمام نمای  آبگينة  سليمان،  تخت   1380
كارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شاهد )منتشرنشده(.

اشپولر، برتولد
تهران،  ميرآفتاب،  محمود  ترجمة  ايران،  در  مغول  تاريخ   1371

منابع
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علمی فرهنگی.
اشميت، اريك

آرمان شيشه گر،  ترجمة  ايران،  باستانی  فراز شهرهای  بر  پرواز   1376
تهران، سازمان ميراث فرهنگی كشور.

اقبال آشتيانی، عباس
تاريخ مغول و اوايل ايام تيموری، تهران، نشر نارمك.  1376

الهی، وحيد
مجتمع فرهنگی گردشگری تخت سليمان، پايان نامة كارشناسی   1368
ارشد رشتة معماری به راهنمايی دكتر پرويز وزيری، دانشگاه يزد 

)منتشرنشده(.
امان اللهی، حميد

بررسی های زمين باستان شناختی منطقة تخت سليمان، بايگانی   1385
پايگاه ميراث فرهنگی تخت سليمان )منتشرنشده(.

اميرعشايری، مامش
كارشناسی  پايان نامة  سليمان،  تخت  مذهبی  معماری  مطالعة   1385
ارشد رشتة باستان شناسی به راهنمايی دكتر مسعود آذرنوش، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز )منتشرنشده(.
ايمانی، منوچهر

گزارش حفاری تخت سليمان، مجلة باستان شناسی و هنر ايران،   1338
3و 4: 104-119.

اينانلو داعلی لو، شبنم
موردی:  نمونة  تاريخی،  سايت های  منظر  طراحی  و  ساماندهی   1379
تخت سليمانـ  تکاب، پايان نامة كارشناسی ارشد رشتة مهندسی 
ايرانی بهبهانی،  هما  دكتر  راهنمايی  به  زيست،  محيط  طراحی 

دانشگاه تهران )منتشرنشده(.
باباخانی، عليرضا و محمدامين چهرق

زمين شناسی  سازمان  بايگانی  تکاب،  تراورتن ساز  چشمه های   1370
كشور )منتشرنشده(.

بختياری، حسن و رودلف ناومان
گزارش كاوش های باستان شناسی هيئت مشترک ايران و آلمان   1354
مركز  هنر  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  سليمان،  تخت  محوطة  در 
باستان شناسی ايران، آرشيو سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری 

كشور.
بيگ محمدپور، مهدی

ارشد  كارشناسی  پايان نامة  سليمان،  تخت  دفاعی  استحکامات   1383
رشتة باستان شناسی به راهنمايی دكتر هايده الله، دانشگاه تهران 

)منتشرنشده(.
پورداوود، ابراهيم

گات ها: سرودهای زرتشت، بمبئی، انتشارات انجمن زرتشتيان.   1927
توفيقيان، حسين و علی طبيبی

بررسی و شناسايی درياچة نخن سليمان، خالصه مقاالت همايش   1383
و  فرهنگی  ميراث  سازمان  ايران: حوزة شمال غرب،  بين المللی 

گردشگری )پژوهشکدة باستان شناسی(: 56.
زارعی نژاد، مژگان

با  سليمان  تخت  منطقة  ژئومورفولوژيکی  ويژگی های  مطالعة   1378
جغرافيايی  اطالعات  سيستم  و  ماهواره ای  تصاوير  از  استفاده 
)GIS(، پايان نامة كارشناسی ارشد در رشتة جغرافيای طبيعی 
)ژئومورفولوژیـ  هيدرولوژی( به راهنمايی دكتر محمود الجوردی، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی )منتشرنشده(.
جعفری، قادر

»تخت سليمان يا سقورلوق در زمان مغول و بعد از آن«، مجلة   1356
وحيد، شمارة 214: 20-21.

حافظ ابرو، عبداهلل بن لطف اهلل
سيدكمال  از  تعليقات  و  تصحيح  مقدمه،  زبده التواريخ،   1370
وزارت  انتشار  و  چاپ  سازمان  تهران،  ج1،  حاج سيد جوادی، 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، نشر نی.
حيدری، ابراهيم

پروندة ثبت جهانی مجموعة تخت سليمان، بايگانی پايگاه ميراث   1381
فرهنگی تخت سليمان )منتشر نشده(.

»ثبت محوطة باستانی تخت سليمان در فهرست ميراث جهانی«،   1382
نامة پژوهشگاه ميراث فرهنگی، شمارة 3: 5-6. 

حيدری، سامان و الهام قصيديان
در  باستان زمين شناختی  بررسی های  مقدماتی  »گزارش   1383
شواهد  براساس  سليمان  تخت  منطقة  تراورتنی  قسمت های 
باستان شناختی در اواخر پليستوسن«، مجموعه مقاالت همايش 
بين المللی باستان شناسی ايران: حوزة شمال غرب، به كوشش 
گردشگری  و  فرهنگی  ميراث  سازمان  تهران،  آذرنوش،  مسعود 

كشور: 141-150.
حيدريان، مجيد

تخت   1  :100000 چهارگوش  اقتصادی  زمين شناسی  بررسی   1377
به  زمين شناسی،  رشتة  ارشد  كارشناسی  پايان نامة  سليمان، 

راهنمايی دكتر ايرج، دانشگاه شهيد بهشتی )منتشرنشده(. 
رسولی، منصور

از منظر هنرهای تجسمی،  باستانی تخت سليمان  آثار  بررسی   1380
حاتم،  دكتر غالمعلی  راهنمايی  به  ارشد،  كارشناسی  پايان نامة 

دانشکدة هنرهای زيبای تهران )منتشرنشده(.
سرفراز، علی اكبر با همکاری محمديوسف كيانی

تخت سليمان، تبريز، مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران.  1347
شاه محمدپور، عليرضا

مجموعه  سليمان«،  تخت  سنگ های  بر  شده  حجاری  »عاليم   1383
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شمال  حوزة  ايران:  باستان شناسی  بين المللی  همايش  مقاالت 
غرب، به كوشش مسعود آذرنوش، تهران، سازمان ميراث فرهنگی 

و گردشگری كشور: 27-43.
عباس زاده، مظفر

سليمان(،  )تخت  آذرگشنسب  آتشکدة  بازسازی  و  مرمت  طرح   1380
پايان نامة كارشناسی رشتة مرمت بنا، به راهنمايی دكتر اصغر 

ميرفتاح، مركز آموزش عالی ميراث فرهنگی )منتشرنشده(.
فرای، ريچارد نلسون

»تاريخ ايران در دورة ساسانيان«، در تاريخ ايران از سلوكيان تا   1373
فروپاشی دولت ساسانيان )جلد سوم ـ قسمت اول(، گردآورنده: 

احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران، اميركبير.
فردوسی، ابوالقاسم

شاهنامه، تهران، نسخة مول.  1370
فون دراوستن، هانس هينگ و رودلف ناومان

تخت سليمان، ترجمة فرامرز نجد سميعی، تهران، سازمان ميراث   1386
فرهنگی كشور )چاپ سوم(.

قدری، محمدرضا
بر  تأكيد  با  سليمان  تخت  منطقة  ژئومورفولوژی  پژوهش های   1382
ارشد در رشتة  پايان نامة كارشناسی  ويژگی سنگ های آهکی، 
دكتر  راهنمايی  به  ژئومورفولوژی  گرايش  با  طبيعی  جغرافيای 

محمدحسين رضايی مقدم، دانشگاه تبريز )منتشرنشده(.
نقش مورفوتراويتونيك در پيدايش و توسعة پديده های كارستی،   1388
مطالعة موردی: منطقة تخت سليمان، پايان نامة دكترا در رشتة 
دكتر  راهنمايی  به  ژئومورفولوژی  گرايش  با  طبيعی  جغرافيای 

محمدحسين رضايی مقدم، دانشگاه تبريز )منتشر نشده(.
قوچانی، عبداهلل

نشر  مركز  تهران،  سليمان،  تخت  كاشی های  فارسی  اشعار   1371
دانشگاهی. 

كريستن سن، آرتور امانوئل
دنيای  تهران،  ياسمی،  رشيد  ترجمة  ساسانيان،  زمان  در  ايران   1372

كتاب.
گروه پژوهشی زرنه اكتشاف

آرشيو  تکاب،  منطقة  روی(  و  )سرب  نقره  معادن  گزارش   1385
پژوهشکدة حفاظت و مرمت سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری 

كشور )منتشرنشده(
تخت  پيرامون  كهن  معادن  مستندسازی  و  شناسايی  بررسی،   1387
)منتشر  سليمان  تخت  جهانی  ميراث  پايگاه  بايگانی  سليمان، 

نشده(.
گوبل، روبرت

اواخر  مهرشناسی  در  جستاری  سليمان،  تخت  گل مهرهای   1384

ميراث  سازمان  تهران،  سميعی،  نجد  فرامرز  ترجمة  ساسانی، 
فرهنگی و كردشگری و پايگاه ميراث جهانی تخت سليمان.

لوكونين، والديمير گريگوريچ
1350  تمدن ساسانی، ترجمة عنايت اهلل رضا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر 

كتاب.
ملك لو، محمدرضا

شمالی(،  )جبهة  سليمان  تخت  غربی  ايوان  مرمت  و  مطالعه   1383
بناهای  احيای  و  مرمت  رشتة  در  ارشد  كارشناسی  پايان نامة 
آزاد  دانشگاه  شيرازی،  آيت اهلل زادة  باقر  راهنمايی  به  تاريخی 

اسالمی واحد تهران مركز )منتشر نشده(.
مرادی، يوسف

»گزارش مقدماتی نخستين فصل از دور سوم كاوش های تخت  1383الف 
سليمان«، نامة پژوهشگاه ميراث فرهنگی، شمارة 2: 91-106.

سليمان:  تخت  شمالی  دروازة  باستان شناختی  »كاوش های  1383ب 
اهداف، دستاوردها و ابهامات«، چكيده مقاالت همايش بين المللی 
باستان شناسی ايران: حوزة شمال غرب، به كوشش دكتر مسعود 

آذرنوش، تهران، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری: 171.
مستوفی، حمداهلل ابن ابی بکر بن محمد بن نصر مستوفی قزوينی

1362الف  نزهه القلوب، تصحيح لسترنج، تهران، دنيای كتاب.
1362ب  تاريخ گزيده، باهتمام عبدالحسين نوايی، تهران، اميركبير.

مالزاده، كاظم
و  آشوری  متون  )براساس  مانا  پادشاهی  سياسی  »تاريخ   1387
اورارتويی(«، مجلة علمی پژوهشی دانشکدة ادبيات و علوم انسانی 

دانشگاه تهران، شمارة 186-4: 201-224.
موسوی، سيدمحمود

راهنمای تخت سليمان، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگی   1370
كشور.

مواليی، مريم
سفالگری ساسانی در تخت سليمان، پايان نامة كارشناسی ارشد   1384
باستان شناسی به راهنمايی دكتر مسعود آذرنوش، دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مركز )منتشرنشده(.
مينورسکی، والديمير

نام های جغرافيايی و ريشه های تاريخی آن در آتروپاتن )ماد(،   1378
ترجمة رقيه بهزادی، تهران، پژوهنده.

ناومان، رودلف
ويرانه های تخت سليمان و زندان سليمان، ترجمة فرامرز نجد   1386

سميعی، تهران، سازمان ميراث فرهنگی كشور.
ناومان، رودلف و ديتريش هوف

»حفاری های تخت سليمان«، مجلة باستان شناسی و هنر ايران،   1351
شمارة نهم و دهم: 24-61.
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Huff, Dietrich

1974 “Sasanidische-fruhislamische Ruinenplatze im 

Belqis-Massiv in Azerbeidjan”, AMI VII: 203-13.

Kerporter, Robert

1822 Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Baby-
lonia…during the years 1817-1820, 2 Vols, Lon-

don, 1821-22.

Kleiss, w.

1965 “Takht-I Suleiman und Zendan-I Suleiman”, Die 

Grabungen auf dem Zendan-I Suleiman Archaolo-
gischer Anzeiger: 716-788.

Pope, Arthur

1938 A survey of Persian Art from prehistoric times to 
the present, NewYork-London.

Wilber, D. N.

1938 “The Parthian Structure of takht-I Suleiman”, Iran-
ica Antiqua VII: 389-410.

نفيسی، سعيد
تاريخ تمدن ساسانی، جلد يکم، تهران، دانشگاه تهران.  1331

وطنخواه اردكانی، مصطفی
منطقة  انتخابی  چشمه های  هيدروئوشيمی  و  هيدروژئولوژی   1380
ناصری،  رضا  راهنمايی  به  ارشد  كارشناسی  پايان نامة  تکاب، 

دانشگاه شهيد بهشتی )منتشر نشده(.
وكيلی، اسماعيل

آذربايجان پيش ازتاريخ و پس از آن، تهران، ندا.  1362
ويلبر، نيوتون دونالد

فريار،  عبداهلل  ترجمة  ايلخانان،  دورة  در  ايران  اسالمی  معماری   1346
تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

نولدكه، تئودور
تاريخ ايرانيان و عرب ها در زمان ساسانيان، ترجمة عباس زرياب   1378

خويی، تهران، نشر علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هوف، ديتريش

»تخت سليمان«، شهرهای ايران، به كوشش محمديوسف كيانی،   1368
تهران، جهاد دانشگاهی: 1-33.



چکیده
استان كهنسال گيالن از هزاران سال پيش مهد تمدن و فرهنگ و محل استقرار اقوام باستانی در اين 
سرزمين بوده است. از سال 1341خ تاكنون، گروه های باستان شناس داخلی و خارجی مشتاقانه برای 
روشن كردن تاريخ درخشان اين منطقه و تشخيص ويژگی های تمدن اقوام باستانی مستقر در آن، تالش  
كردند و به آثاری ارزنده و منحصربه فرد دست يافتند كه نشان از تمدن و فرهنگی غنی در اين نقطه از 

خاک ايران دارد.
در اين مقاله ضمن طرح پيشينه ای از كا وش ها و بررسی های باستان  شناختی و معرفی مناطق و 
محوطه های كاوش شدة منطقه سعی می كنيم با مقايسة فعاليت های انجام شده و تعداد آثار منتشر شده 
در دهه های اخير، به نوعی ارزيابی آماری و نموداری دست بزنيم. همچنين اشياء گيالن را در بخش 
تاريخی موزة ملی معرفی و تعدادی از اشياء دوره های تاريخی را بررسی و معرفی می كنيم. ضمناً در بخش 
كتاب نامه كتاب ها مقاالت، و گزارش ها و پايان نامه های مربوط به گيالن را به قصد استفادة پژوهشگران و 

محققان آورده ايم.
كلید واژگان: گيالن، دوران تاريخی، تحوالت، كاوش های باستان شناختی، ارزيابی آماری، كتابنامه.

كتایون پالسعیدي، فیروزه بابایي ژناد  ردیا سري

باستان شناختي دوران اتریخي استان گیالن
گاهي هب آاثر بخش اتریخي موزۀ ملي اريان با ن
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مقدمه
استان گيالن با مساحت حدود 14709 كيلومتر مربع در كرانة 
جنوب غربی دريای خزر در 36 درجه و 36 دقيقه،  تا 38 درجه 
و 27 دقيقة عرض شمالی و 48 درجه و 25 دقيقه تا 50 درجه 
است.  واقع  گرينويچ  نصف النهار  از  دقيقة طول شرقی  و 34 
به  غرب  از  خزر،  دريای  ساحلی  آب های  به  از شمال  گيالن 
آذربايجان، از شرق به مازندران و از جنوب به استان های زنجان 
و مركزی محدود می شود. طول آن از شمال غربی به جنوب 
شرقی، 225 كيلومتر و عرض آن از 25 تا 105 كيلومتر تغيير 

می كند )فومنی گيالنی 1314 و 1315 ، ص: ب.(.
 94 بخش،   25 شهر،   32 شهرستان،   11 استان  اين 
دهستان و 930 آبادی )748 آبادی و 182 آبادی خالی ازسکنه( 
دارد و مركز آن شهرستان رشت است )مركز آمار ايران: 1371، 

سازمان برنامه و بودجة گيالن 1372: 1(.
چهارگوشه  سرزمين   )varana( َورن  اوستا  در  گيالن 
منسوب  ايران  اساطيری  پادشاه  فريدون  به  و  شده  توصيف 
اين كتاب مقدس ذكر شده كه گيالن  است و همچنين در 
شانزدهمين سرزمين ايرانی به شمار آمده و چهارمين كشوری 
است كه اهورامزدا آفريده است )دوستخواه 1387: 663(. بدون 
توجه به تعبير صفت چهارگوشه برای گيالن كهن، امروزه نيز 
است. سرزمين  مشهود  گيالن  در  متمايز  نسبتاً  بخش  چهار 
گيالن را از حدود منجيل و رودبار تا سواحل خزر در حدود 
آستانة اشرفيه به دو بخش شرقی و غربی وبه اصطالح محلی 
بيه پس و بيه پيش تقسيم می كنند. همچنين خط فرضی و 
بين جلگه و كوه در سراسر كوهپايه های شمالی  نامشخصی 
البرز و تالش در جنوب گيالن، كوهستان های ديلمان و تالش 
را از قسمت های جلگه ای آنها، كه از دامنة كوه تا ساحل دريا 
كشيده شده، جدا می كند. اين دو خط فرضی مرزهايی ايجاد 
می كنند كه با مرز های جغرافيايی، تاريخی و فرهنگی تا حد 

بسيار زيادی هماهنگی دارد )نقشة 2(.
دامنة  در  نخستين بار  گيالن  باستانی  تمدن های 
كوهستان ها شکل گرفتند و به تدريج به ارتفاعات تغيير مکان 
زمان  از  گيالن  باستانی  اقوام  تجمع  مراكز  ضمن  در  دادند. 
پيدايش اجتماعات در اين ناحيه برخالف مساكن اقوام نجد 
را  امر  اين  علت  است.  نبوده  متمركز  معينی  مکان  در  ايران 

از  اينکه آب، كه  به دليل  می توان چنين توضيح داد كه: 1. 
عوامل اصلی و تأثيرگذار در زندگي بشر است، به طور فراوان 
در نواحی كوهستانی وجود داشت و در دسترس بود. 2. وجود 
اقوام در اين منطقه، كه  ابتدای سکونت  انبوه در  جنگل های 
موجب تمركز نيافتن مساكن شد. اين دو عامل مانع مهمی در 
ايجاد تمدن های هم بستة گيالن و ساير نقاط ساحلی دريای 
ساكنان  وضعيت  در خصوص  متأسفانه  است.  بوده  مازندران 
قديم منطقة گيالن نمی توان با قطعيت اظهار نظر كرد. نظری 
اجمالی به تاريخ ايران نشان دهندة سکونت اقوام و نژادهای 
از  قبل  كه  است  محقق  ولی  است،  ايران  فالت  در  گوناگون 
ورود آريايی ها ـ كه البته در خصوص مکان ورود آن ها به ايران 
و اينکه اقوام بومی ايرانی بودند يا نه. اكنون نظريات متفاوفی 
مطرح شدهـ  در اين منطقه اقوامی به اسامی ماردها، كادوسی ها، 
كاسپی ها، كاتوزی ها، گيل ها، و غيره زندگی می كردند )موسوی 
1374: 532(. در كتيبه های هخامنشی نامی از اين اقوام برده 
نشده، ولی از نظر جغرافيايی می توان نظر داد كه همة اقوام 
ساكن در كرانه های دريای خزر ساتراپی هيركانی بودند و در 
كتيبه های هخامنشيان اين نام آمده است )حاكمی 1347: 3(.

در دوران اشکانی ها و ساسانی ها هم به نام كادوسی و 
گيل برمی خوريم )فومنی  گيالنی 1314 و 1315، ص: ت( و 
در كتاب های مورخان دورة اسالمی نيز از گيل و مرد كه بعدها 
به گيل تغيير يافته ذكری به ميان آمده است )فومنی  گيالنی 

1314 و 1315، ص: ت(.
از ديگر طوايف گيالن می توان از طايفة دربيکه نام بردكه 
نام آن ها به يکی از قلل البرز موسوم به درفك داده شده و از 
طايفة آمارو كه در محل عمارلوی فعلی سکونت داشته اند و نام 
آن ها به سفيدرود تغيير كرده است )فومنی  گيالنی 1314 و 

1315، ص: ت(.

پیشینة كاوش های باستان شناختی در 
محوطه های باستانی گیالن

از  گيالن  منطقة  در  باستان شناختی  كاوش های  و  بررسی ها 
اواخر قرن نوزدهم م با بررسی های ِدُمرگان فرانسوی در منطقة 
تالش آغاز شد )فهيمی1381: 61( تا به امروز در منطقة گيالن 

ادامه دارد.
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باستان شناختی دوران تاریخي استان گیالن

در  باستان شناختی  كاوش های  و  بررسی ها  همة 
به  مربوط  اطالعات  و  گرفته  صورت  گورستانی  محوطه های 
مسائل گوناگون اعم از فرهنگ و تمدن گيالن حاصل از بررسی 
و پژوهش هايی است كه اساس آن ها آثار و اشياء كشف شده 
از قبور باستانی منطقه بوده است. اين بررسی ها را هيئت های 

مشترک خارجی و ايرانی به انجام رسانيده اند. 
درخصوص باستان شناسی گيالن متأسفانه امروزه خالءها 

و ابهامات بسياری ديده می شود از جمله كمبود بررسی  و كاوش  
در دوره های پارينه سنگی، نوسنگی و مس وسنگ در كوهستان 
مناطق  در  زيست  قابل  غار   120 حدود  شناسايی  به رغم 
كوهستانی گيالن و نيز كشف نشدن آثار فراوان از قبل از دورة 
ساسانی. همچنين با توجه به آثار بی نظير دوران اسالمی مانند 
محوطه های اسپی مزگت و هفت دغنان، كه به نظر می رسد دو 
ناشناخته  دوره همچنان  اين  اسالمی اند،  دوران  مدفون  شهر 

نقشه 1.    نقاط باستانی كوهپايه های شرقی )املش( و رحمت آباد در حواشی سپيدرود
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مانده و غالباً دورة شناخته شدة باستان شناسی گيالن را اندكی 
قبل و بعد از عصر آهن می دانند.

به هرحال در ادامه فعاليت  در استان گيالن را بر اساس 
امروزی  نه براساس موقعيت جغرافيايی  اولويت های كاوش و 
به دو دستة فعاليت در منطقة رودبار و ديلمان تقسيم شده، 

توضيح می دهيم.

منطقة رودبار
1. رودبار. شهرستان رودبار در جنوب استان گيالن واقع است 
به  از جنوب  از شمال به شهرستان هاي رشت و الهيجان،  و 
استان قزوين، از مشرق به شهرستان كوچصفهان و از غرب به 

شهرستان فومن و استان زنجان محدود مي شود.
رودبار  خشکه رودبار،  چون  نام هايي  به  رودبار 
و  بوده  معروف  پيلده رودبار  و  زيتون  رودبار  محمدزمان خاني، 
اين  در  داشتن سفيدرود  رودبار جريان  تسمية  وجه  احتماالً 

شهرستان است.
اين شهر قدمتی بسياركهن دارد و به دليل واقع شدن 
در دامنة كوهستان و در امتداد سفيدرود، منطقه اي بکر براي 
جهانگردي است. ييالقات و دژهاي باصفاي اين ناحيه و نيز 
مناظر زيبا در ارتفاعات پوشيده از درختان هميشه سبز زيتون، 

تاريخي و ديرينگي فرهنگي  آب هاي معدني گوارا و پيشينة 
اين  است،  آن  نشانه هاي  بارزترين  از  تپه مارليك  كه  منطقه، 
تبديل  مهم گردشگري  از ظرفيت هاي  يکي  به  را  شهرستان 

كرده است.
پيکرک هاي  قلم شیء شامل  تعداد 20  منطقه،  اين  از 
از  مفرغي  ادوات جنگي  و  ابزار  و  مفرغي، سکه هاي ساساني 
 :1376 )نگهبان  است  آمده  دست  به  غيرعلمي  حفاري های 
قلم   16 ساسانی،  دورة  به  متعلق  اشياء  اين  از  قلم   3  .)17

اشکانی و 1 قلم هخامنشی هستند.
با  است  عقابي  مفرغي  پيکرة  اشياء  اين  معروف ترين  از 
بال هاي گشوده مربوط به دورة هخامنشي با شمارة موزة 962 
به طول 19/5 و عرض 14/5 سانتي متر كه در كاوش غير علمي 
به دست آمده و اكنون در بخش تاريخي تاالر ايران باستان در 

معرض ديد است )تصوير 1(.
منطقة  در  تپه مارليك  )چراغعلي تپه(.  مارلیك   .2
رحمت آباد و در درة گوهررود قرار دارد و شامل پنج تپه به 
نام هاي مارليك )چراغعلي تپه(، زينب بيجار، دوربيجار، پيالقلعه 

و جازم كول است )نگهبان 1342: 145(.
به  هيئتي  1341خ  تا  از1340  را  باستاني  تپة  اين 
يك  شامل  مارليك  كرد.  كاوش  نگهبان  عزت  اهلل  سرپرستي 

تصویر 1.  پيکره عقاب از رودبار متعلق به دورة هخامنشي )شمارة موزه: 962(
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تپة طبيعي سنگي است كه در باالي آن و بر سطح تپه در 
منطقه اي، كه حدود 135 متر طول و 80 متر عرض دارد، 53 

آرامگاه شناسايي شده است )نگهبان 1376: 17(. 
طال،  ظروف  شامل  اشيائی  مارليك  آرامگاه های  درون 
نقره و سفالي، سالح هاي مفرغي و آهني، ظروف بدل چيني 
و شيشه اي مربوط به ادوار گوناگون به دست آمد. به طوركلی 
از مجموع اين آثار 54 قطعه متعلق به دورة تاريخی است كه 
در سال 1341خ به بخش تاريخي و لرستان موزة ايران باستان 

تحويل شد.
بيشترين آثار متعلق به دورة ساساني است و از آن جمله 
مي توان يك جفت گوشوارة طال با آويز مرواريد متعلق به دورة 
ساسانی و به شمارة موزة 3101 به وزن 5/5 گرم و شمارة حفار 
836 را نام برد )تصوير 2( و نمونة ديگر ظرف سفالي به شمارة 
موزة 3121 آجري رنگ با قطر دهانة 12/5 سانتي متر و ارتفاع 

5 سانتي متر، كه ساده و بدون نقش است )تصوير 3(.

به  رودبار  شهرستان  توابع  از  رودبار.  رحمت آباد   .3
به  از شمال  است.  تنکابن  و مركز آن روستاي  شمار مي رود 
رستم آباد شمالي و رحمت آباد و بلوكات و از جنوب به منجيل 
و از شرق به خوركام و دشتويل و از غرب به رستم آباد منتهي 
مي شود )جمعی از محققان 1354: 135(. اين محوطه را در 
سال 1345 هيئت ايراني به سرپرستي جهانگير ياسي كاوش و 

آثاري از هزارة اول پ م تا دورة اشکاني كشف كرد. 
اكنون 10 قلم شیء از اين محوطه در بخش تاريخي و 
لرستان نگهداري مي شود كه همه متعلق به دورة ساسانيان 
است. از جملة اين اشياء مي توان به آثاري چون ظروف سفالي 
و اشياء نقره اي و مفرغي اشاره كرد كه بيشتر آن ها مربوط به 
دورة ساساني است، از جمله جام بيضي شکل از نقرة سياه شده 
به شمارة موزة 3536 با قطر دهانة 21 سانتي متر كه ساده و 
بدون نقش است )تصوير 4( و ظرف سفالي آجري رنگ با شمارة 
موزة 3545 با يك دستة ساده و بدون نقش با قطر دهانة 13 

تصویر 2. يك جفت گوشوارة طال از مارليك متعلق به دورة ساساني 
)شمارة موزه: 3101(

تصویر 3. يك ظرف سفالي از مارليك متعلق به دورة اشکاني )شمارة 
موزه: 3121(

تصویر 4. جام نقره از رحمت آباد رودبار متعلق به دورة ساساني )شمارة 
موزه: 3536(

تصویر 5. ظرف سفالي كشوفه از رحمت آباد رودبار متعلق به دورة 
ساساني )شمارة موزه: 3545(

باستان شناختی دوران تاریخي استان گیالن
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سانتي متر )تصوير 5(.
4. جوبن. اين منطقة باستاني در يازده كيلومتري شمال 
رودبار و سه كيلومتري جادة شوسه و نزديك به سفيدرود قرار 
دارد و جزو دهستان رستم آباد به شمار مي رود. روستاي جوبن 
بابان محله،  پنج محله دارد كه شامل شيخ محله ، مرزان كش، 

سرامرزمحله و جوبن )جمعی از محققان 1354: 76(.
حفاري در محوطة جوبن در سال های 1344 تا 1347 به 
سرپرستي علي حاكمي و با عضويت محمود كردوانی و سعيد 
گنجوی انجام و آثاري از هزارة اول پيش ازميالد تا اواخر دورة 
ساساني شناسايي شد، شامل اشيايي چون ظروف شيشه اي و 
سفالي، اشياء مفرغي و زرين. متأسفانه گزارش يا حتی گزارش 
مقدماتی كاوش های سال 1344 حاكمی عرضه نشده و فقط 
خالصة وضعيتی از اشياء اين محوطه در موزة ملی ايران موجود 

است. 
باستانی،  محوطة  اين  در  شده  كشف  آثار  مجموع  از 
136 قلم مربوط به دورة اشکاني و ساساني است كه در بخش 
تاريخي نگهداري مي شود. از ارزنده ترين نمونه هاي اشياء اين 
بخش مي توان يك جفت گوشوارة زرين به شمارة ثبت 3854 
موزة ملي )تصوير 6( مربوط به دورة اشکاني به وزن 3/7 گرم با 
چهار قطعه نگين ياقوت است كه هنرمندانه  در قسمت مياني 
نيز  پاييني  قسمت  در  گوشواره ها  است.  گرفته  جا  گوشواره 
انگور مزين شده كه از ويژگي هاي طالكاري و  با خوشه هاي 
نقره كاري دورة اشکاني است و ليوان شيشه اي به شمارة 3812 
و   11/2 دهانة  قطر  با  خارجي  بر سطح  برجسته  نوارهاي  با 

ارتفاع 10 سانتي متر )تصوير 7(.

5. عمارلو )پیركوه(. اين منطقه باستاني در دهستان 
عمارلو از توابع رودبار قرار دارد و در چهارده كيلومتري جنوب 
شرقي شهرستان رودبار واقع است. برخی محققان می گويند كه 
نام عمارلو برگرفته از نام اقوام پيش از اسالم گيالن )آماردها( 
مارد  باستانی  قوم  نام  را  عمارلو  تسمية  وجه  برخی  و  است 
می دانند. سرتيپ پور می نويسد: »ماردها در سرزمين های مجاور 
سفيدرود حکومتی درازمدت داشتند كه نامشان به سفيدرود 
داده شده است. درحال حاضر منطقة وسيعی در جانب شرقی 
آمارد  نام  يادآور  كه  می باشد  معروف  آمارلو  نام  با  سفيدرود 

است« )سرتيپ پور 1356: 109(.
اين محل جزو مناطقي است كه هيئت بررسي گيالن 
شرقي به سرپرستي محسن مقدم در سال 1340خ كاوش كرد 

.)Moghadam 1962(

دورة  قطعه شیء  بر 71  عالوه  باستاني  محوطة  اين  از 
تاريخي به دست آمده از كاوش علمي، شامل 7 قلم هخامنشی،  
45 عدد ساسانی و 19 قلم اشکانی، 12 شيء نيز از مجموعة 
توقيفي ايوب ربنو و 16 قطعة ديگر نيز از حفاري غيرعلمي 
به دست آمده است. حاصل اين كاوش ها شناسايي آثاري از 
شامل  ساساني،  دورة  تا  پ م  اول  هزارة  از  تاريخي  دوره هاي 

تصویر 6. يك جفت گوشوارة طال از جوبن متعلق به دورة اشکاني 
)شمارة موزه: 3854(

تصویر 7. ظرف شيشه اي از جوبن متعلق به دورة اشکاني 
)شمارة موزه: 3812(
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ظروف سفالي، ظروف مفرغي، ابزار و اداوات جنگي، زيورآالت 
تزئيني، اشياء شيشه اي و پيکرک هاي مفرغي است. نمونة مهم 
اين اشياء گردنبند زرين ساسانی به شمارة موزة 2492 و وزن 
معادل 36/3 گرم است كه با سنگ كبود تزئين شده و از ديگر 
آثار شاخص آن، انگشتر طاليي با نگين عقيق به شمارة ثبت 
1557 موزة ملی است كه روي نگين آن نقش سر يك زن 

كنده كاري شده است )تصوير 8(.
6. كلورز. محوطة باستانی كلورز نيز به صورت تپه ای 
در منطقة رودبار و در شمال  غربی تپة مارليك در ساحل غربی 
سپيدرود، واقع است. كلورز در 85 كيلومتری دريای خزر و 55 
كيلومتری رشت قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا به 400 
متر می رسد. اين محوطه در منطقة كوهستانی داخل دره ای 
سرسبز قرار دارد كه از غرب به شرق كشيده شده است. كلورز 
شامل دو آبادی كوچك كلورز و جالليه است. رودخانة كوچکی 
دره  اين  از  نيز،  می گيرد  كوه های سالن سر سرچشمه  از  كه 

می گذرد و به سپيدرود سرازير می شود )فهيمی 1381: 69(.
اين محوطة تاريخي را در دهة 1340 هيئتي به سرپرستي 
علي حاكمي كاوش و در آنجا آثار و ادوات جنگي و تزئيني و 
مجسمه هاي مفرغي و ظروف سفالي هزارة اول پ م تا اشکاني 

كشف كرد )حاكمی1347: 8(.
بيشتر آثار به دست آمده از كلورز مفرغي است و اثر دورة 
ايران  موزة  تاريخي  بخش  در  آمده.  دست  به  كمتر  تاريخي 
باستان فقط 2 قلم شي از اين محوطه وجود دارد كه هر دو 
اشکاني و يکي از آن ها ظرف سفالي كله قندي با دو دسته به 
قطر دهانة 4/3 و ارتفاع حدود 14/5 سانتي متر به شمارة موزة 

3792 است )تصوير 9(.
7. سیاه دره. اين محوطة باستانی در منطقة رحمت آباد 
رودبار در يك كيلومتري جنوب غربي ناوه در محلي پوشيده 
از جنگل قرار دارد. سياه دره را نخستين بار در سال 1345خ 
هيئت علی حاكمي كاوش كرد و شواهدي از حفاري  غيرمجاز 

را در آن گزارش داد )حاكمی 1344(.
و  ساساني  دورة  سفالي  و  مفرغي  آثار  محوطه  اين  از 
مربوط  قلم  كه 89  آمده  به  دست  )اسالمي(  عباسي  خلفاي 
به دورة ساساني است و در بخش تاريخي موزة ايران باستان 
مفرغي  دسته دار  پيالة  آن ها  معروف ترين  مي شود.  نگهداري 

است به شمارة موزة 3756 با قطر دهانة 12/5 و ارتفاع 10 
سانتي متر و شمارة حفار 75 )تصوير 10(.

8. رشي. رشي نيز جزو دهستان رودبار است و در سال 
1345خ هيئت ايراني به سرپرستي سعيد گنجوي، جهانگير 
 ياسي و محمدرحيم صراف آن را كاوش كرد. نتيجة اين حفريات 
كشف آثار ساساني و اشکاني بود، شامل ظروف سفالي، مفرغی، 
آهنی و نقره )گنجوي و همکاران 1345(. از اين محوطه در 
بخش تاريخي موزة ملی 76 اثر حاصل از حفاري علمي و 1 اثر 
حاصل از حفاري غيرعلمي نگهداری می شود. از اين ميان 28 

قلم اشکانی و 48 قلم ساسانی است.
از مهم ترين آثار بخش تاريخي، جام رشي كه از جنس 
نقرة زراندود است. اين جام با شمارة ثبت 4115، قطر دهانة 
دارد.  تعلق  ساساني  دورة  به  سانتي متر   4/1 ارتفاع  و   20/5
هنرمند بر سطح داخلي بشقاب دريايي به تصوير درآورده كه 
پر از ماهي، اردک و موجودات افسانه اي است و در چهار رأس 
ديده  ماهي گير  دو  با  قايق  يك  دايره،  هم  بر  عمود  قطر  دو 
مي شود. در وسط بشقاب نيز مدال كوچکي كه جداگانه ساخته 

شده به بشقاب افزوده شده است )تصوير 11 و 12(.
9. اصطلخ جان. اين ناحيه، از توابع شهرستان رودبار، بين 
رستم آباد و شهر رشت قرار دارد. در سال 1367خ محمدرضا 
اين محوطه كاوش  كرد )موسوی 1374 :34(.  خلعتبري در 
اين  در  فوكايي،  به سرپرستي  ژاپني  نيز هيئتي  آن  از  پيش 
محوطه بررسي  كرده بود )موسوی 1374 :34(. همچنين در 
حفاري تجاري جواد بابك راد به صاحب امتيازي ايرج لك چند 
قبر كاوش شد، ولی هيچ كدام از اين فعاليت ها َرد و نشاني از 

تصویر 8. گردنبند طال از پيركوه عمارلو متعلق به دورة ساساني )شمارة 
موزه: 2492(

باستان شناختی دوران تاریخي استان گیالن



هشتاد سال باستان شناسی ایران

534

وجود گنجينة اصطلخ جان نشان نداد )موسوی 1374 :34(.
آثار متعلق به گنجينة اصطلخ جان، كه در موزة ملي ايران 
نگهداري مي شود به ادوار هخامنشي و اواخر اشکاني و اوايل 
سفالين  مجسمه هاي  بر  مشتمل  و  مي شود  محدود  ساساني 
حيواني، ظروف مفرغي، سالح  و اشياء زينتي از طال و نقره و 
سنگ گران بهاست. از اين محوطة باستانی نيز 25 قلم شیء 
يافت شده كه 15 قلم آن هخامنشی و 10 قلم آن اشکانی 

است.
به گنجينة اصطلخ جان، كه  آثار منسوب  ارزنده ترين  از 
در بخش تاريخي موزة ايران باستان نگهداري مي شود، ريتوني 
هخامنشی از جنس نقره به شکل اسب و به شمارة ثبت 3995، 

با ارتفاع 24 سانتي متر و وزن 540 گرم است )تصوير13(.

منطقة دیلمان
1. دیلمان. اين نام با آنکه ريشه در تاريخ سرزمين گيالن دارد، 
اما امروزه به دهستاني از بخش سياهکل شهرستان الهيجان 
اطالق مي شود كه در 48 كيلومتري جنوب شهر سياهکل قرار 

دارد )مرعشی 1347: 250(.
ناحية ديلمان از شمال به الهيجان و سپيدرود، از غرب به 
رانکوه يا درواقع سمام و اشکور، از جنوب به عمارلو و از غرب به 
رحمت آباد يا تنکابن محدود است. مجموعه روستاهای واقع در 
ناحية ديلمان عبارت است از: امام، سمام، بويه، مربو، غياث آباد، 
آروشکی،  آسيابر،  تنگرود،  نياوول،  ميکال،  گالک،  ديارجان، 
خرمرود، لسلوكان، كوه پس، حسنی محله، اسپيلی، نوروزمحله، 
قلعه كوتی، شاهجان، پيشگلی جان، كليشوم، پيركوه، زرچال و 

بن زمين.
به  ژاپني  هيئت  را  ديلمان  تاريخي  ناحية  نخستين بار 
فصل  چند  طي  فوكايي  شينجي  و  آگامي  ناميو  سرپرستي 
تا 1971 كاوش كرد و در حسني محله،  در سال هاي 1965 
قلعه كوتي، نوروزمحله، لسوكان)رسول خان( و تپه خرم رود نيز 
حفرياتي انجام داد )فهيمی 1381: 65(. در گزارش كاوش هاي 
باستان شناسان ژاپني آمده است كه »در ناحية ديلمان ميان 
كوه هاي البرز رودخانة پل رود جريان دارد و دهکده هاي كوچکي 
چون ديلمان ديارجان و امام جاي گرفته است. اين ناحيه حوضة  

تصویر 9.  انگشتر طال از پيركوه عمارلو متعلق به دورة ساساني 
)شمارة موزه: 1557(

تصویر 10. ظرف سفالي از كلورز متعلق به دورة اشکاني
 )شمارة موزه: 3792(
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آبگيري ميان كوهستان است. طبيعت آن زيباست و با موقعيت 
 Egami 1965:( »سوق الجيشي مهد حکومت آل بويه بوده است
ژاپني در منطقة  باستان شناسان  15(. طي كاوش هاي علمي 

آهن،  و  جديد  مفرغ  عصر  از  ارزنده اي  اشياء  و  آثار  ديلمان 
اشکانی و ساساني شامل ظروف سفالي و مفرغي، سالح هاي 
آهني و مفرغي، ظروف شيشه اي و اشياء تزئيني به  دست آمد 

.)Egami 1965: 15(

طي حفريات ديلمي در سال 1340خ 7 قلم شیء شامل 

انگشتر و ظروف مفرغي و ظرف نقره متعلق به دورة اشکاني و 
ساساني به دست آمد. از جمله اين اشياء تنگ نقره اي ساساني 
به شمارة موزة 1444 با قطر دهانة 5/5 و ارتفاع 14سانتي متر 
و وزن 315 گرم است )تصوير 14(. از ديگر اشياء اين محوطة 
باستانی در بخش تاريخي موزة  ملی انگشتر مفرغي ساسانی 

تصویر 11. ظرف مفرغي از سياهدره متعلق به دورة ساساني )شمارة موزه: 3756(

تصویر 13. ريتون نقره اي اسب از اصطلخ جان متعلق به دورة هخامنشي تصویر 12. جام رشي متعلق به دورة ساساني )شمارة موزه: 4115(
)شمارة موزه: 3995(
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با نگين بيضي به شماره موزة 1445 است كه روي آن يك 
آتشدان كنده كاري شده، قطر آن 2/5 سانتي متر و وزن آن 8 
گرم است. در گنجينة موزة ملی از اين محوطة باستانی 7 شیء 
وجود دارد كه 1 قلم آن هخامنشی، 1 قلم اشکانی و 5 قلم 

ديگر آن ساسانی است.
2. تپه خرم رود. اين منطقه، كه جزو دهستان ديلمان 
به شمار مي رود، در 8 كيلومتري شرق شهرستان ديلمان و در 
2 كيلومتري شرق رودخانة كوچکي در حوالي قلعه كوتي واقع 
است. اين تپه را، هم زمان با نوروزمحله، لوسلکان و قلعه كوتی، 
 .)Egami 1968: 1( در سال 1960م هيئت ژاپنی كاوش كرد
آثار خرم رود نشان می دهد كه قدمت اين محوطة باستانی را به 
 Egami( آغاز دورة آهن تا دوره های اشکانی و ساسانی می رسد

.)1968: 1

تپة باستانی خرم رود از محوطه های باستانی  مهم دورة 
اشکانی و ساساني است و اشياء شيشه اي، مفرغي، آهني، زرين 
و سنگ آن معروفيت بيشتري دارند و تعداد اشياء اين منطقه در 
بخش تاريخي و لرستان 6 عدد است. از ميان اشياء كشف شده، 
از جمله قالب  است،  ديگر ساسانی  قلم  و 5  اشکانی  قلم   1
كمربند مفرغي ساسانی به صورت بيضي با قطر 3 سانتي متر و 
وزن 15 گرم به شمارة موزة 1624 و گردنبند ساسانی با چهار 
مهره از سنگ سياه و عقيق به شمارة موزة 1626 )تصوير 15(.

3. حسني محله. محوطة باستانی حسنی محله، در شمال 
غرب ديلمان، دارای دو بخش شرقی و غربی است. اين محوطه 
را هيئت ژاپني به سرپرستي سونو كاوش و آثار دوره هاي آهن، 

.)Sono 1968: 6( اشکانی و ساساني را در آن شناسايی كرد
آثار حسنی محله شامل ابزار و ادوات مفرغي و آهني و 
ظروف سفالي است كه 18 شيء آن در بخش تاريخي موزة 
ايران باستان نگهداري مي شود. از اين ميان 4 قلم ساسانی و 

.)Fakaie 1968( 14 قلم اشکانی است
از آثار اين محوطه در بخش تاريخي كوزة سفالي با شمارة 
موزة 1632 داراي يك دسته و پاية غير مسطح با قطر دهانة 
5/3 و ارتفاع 18/5 سانتي متر و سرنيزة مفرغي با دستة بلند با 
شماره موزة 1639 به طول 63/5 و عرض 6 سانتي متر و وزن 
450 گرم است، هر دو شيء به دورة اشکانی تعلق دارد )تصوير 

16 و 17(.

ميان  در  ديلمان  منطقة  در  قلعه كوتي  قلعه كوتي.   .4
قرار  كوپاس  روستاي  غرب  شمال  در  و  البرز  رشته كوه هاي 
دارد. تپه هاي باريکي به شکل چهار پشته كوه نزديك به هم كه 
از شمال به جنوب كشيده شده در روستاي قلعه كوتي ديده 
می شود، اين تپه ها را قلعه كوتي مي نامند. به عبارتی قلعه كوتی 
در شمال شرقی نوروزمحله و ديلمان و نيز در شمال غربی كوه 
پس قرار دارد. در ادامة بررسي ناحية ديلمان اين محوطه ها 
و  آگامي  ناميو  سرپرستي  به  ژاپني  باستان شناسي  هيئت  را 
شينجي فوكايي كاوش كرد و در آن آثاري از عصر آهن، دورة 

.)Fakaeie 1968( اشکانی و ساساني به  دست آورد
تا   2 فقط  قلعه كوتي،  در  به دست آمده  آثار  مجموع  از 
مربوط به دورة ساساني است كه در بخش تاريخي نگهداري 
مي شود، يك رشته گردنبند از خمير شيشه به شمارة 3256 
و ظرف شيشه اي استوانه اي شکل به شمارة 3257 )تصوير 18 

و 19(.
5. نوروزمحله. نوروزمحله از دهستان هاي ديلمان گيالن 
به شمار مي رود و در شمال لسلوكان واقع است. نوروزمحله 

تصویر 14. ظرف فلزي از ديلمان متعلق به دورة ساساني
 )شمارة موزه: 1444(
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و شينجي  آگامي  ناميو  به سرپرستي  ژاپني  هيئت  اول بار  را 
فوكايي با عضويت سرفراز كاوش كرد و آثاري از عصر آهن تا 
دورة ساساني به دست آورد كه شامل اشياء سفالي و ابزار و 

.)Egami et al 1966( ادوات آهني است
اكنون در بخش تاريخي موزة ايران باستان تعداد 39 قلم 
شیء از اين محوطه نگهداري مي شود كه همة آن ها اشکانی 
است. از شاخص ترين اين اشياء، ظرفی سفالي با سه پايه و قطر 
دهانة 25 و ارتفاع 13 سانتي متر با شمارة موزة 1597 است 

)تصوير 20(.
بين  رودسر،  شهرستان  شهرهاي  از  املش،  املش.   .6
لنگرود و رودسر است و نام آن در پی كشف آثار مفرغي و زرين 
بسيار زيبايی بر سر زبان ها افتاد كه از كاوش های غيرعلمی و 
قاچاق به  دست آمده بود. البته بعدها اين آثار به دليل خاص و 
منحصربه فرد بودن به گنجينة املش مشهور شدند. از آنجايي كه 
اغلب اشياء به دست آمده از املش در كاوش هاي غيرعلمي و به 
طور قاچاق يا تصادفي كشف شده  نمي توان انتساب آنها را به 
محل يا فرهنگ و قوم خاصي قطعي دانست، هر چند امروزه در 

مجامع علمي آن را گنجينة املش مي خوانند )فهيمی 1381: 
65( )تصوير 7(.

در بخش تاريخي موزة ملی 109 قلم شيء گنجينة املش 
نگهداری می شود كه شامل آثار سفالي، شيشه ای، مفرغي و 
زرين است كه عمدتاً به هزارة اول پ م تا دورة ساساني تعلق 
دارد. از ميان 109 شیء، 93 قلم ساسانی، 12 قلم اشکانی و 
4 قلم هخامنشی است. از آثار شاخص اين گنجينه پيکرک 
سواركاري از جنس طال است كه احتماالً  كاربرد سنجاق سينه 
داشته است. اين پيکرک زرين با ابعادي 2/7 در 3/5 سانتي متر 
21 گرم وزن دارد و به شمارة 1503 در موزة ايران باستان به 

ثبت رسيده است )تصوير 21(.
ديلمان  تاريخي  منطقة  دهستان هاي  از  نیاول.   .7
به  ايراني  باستان شناسي  هيئت  را  نياول  مي رود.  شمار  به 
در  و  كرد  كاوش  در سال 1340خ  مقدم  سرپرستي محسن 
نتيجة كاوش آثار سفالي مربوط به دورة ساساني به دست آمد 

)مقدم، منتشرنشده(.
موزة  تاريخي  بخش  در  شیء  قلم   35 محوطه  اين  از 

تصویر 15. قالب كمربند از تپه خرم رود متعلق به دورة ساساني
 )شمارة موزه: 1624(

تصویر 16. ظرف سفالي از حسني محله متعلق به دورة اشکاني
 )شمارة موزه: 1632(
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ايران باستان نگهداری می شود كه عمدتاً  شامل ظروف طال، 
شيشه، مفرغ و سفال دورة ساسانی هستند. از ارزنده ترين اين 
آثار گوشوارة طال با آويز مرواريد به شمارة 2839 با قطر 1/1 

سانتي متر و وزن 5 گرم است )تصوير 22(.
8. سیاه كوه. در 13 كيلومتری غرب صومعه سرا واقع 
مقدم  را محسن  است. سياه كوه  آن  مركزی  و جزو دهستان 
در سال 1340خ با دستياری منوچهر ايمانی كاوش و آثاری 
 Moghadam( كرد  كشف  ساساني  دورة  و  پ م  اول  ازهزارة 

.)1972

از ميان اين آثار 9 قلم در موزة ملي نگهداري مي شود كه 
تمامی آن ها ساسانی و يکی از آنها پيه سوز سفالي نخودي رنگ 
به شمارة موزة 2859 با قطر دهانه 3/3 و ارتفاع 4/5 سانتي متر 

است )تصوير 23(.
ساحل  در  لمه زمين  باستانی  گورستان  لمه زمین.   .9
لمه زمين  است.  واقع  و شمال غربی شهران  شرقی سپيدرود 
آنجا تمشك  در  است كه  مکانی  معنای  به  لهجة گيلکی  در 
می رويد. بررسی و كاوش شهران را اول بار هيئت ژاپنی در سال 

1976م به نمايندگی از دانشگاه توكيو )پروژة باستان شناسی 
قبور  وجود  دليل  به  داد.  انجام  فصل  يك  در  ايران(   - عراق 
حفره ای بسيار در اين منطقه بخشی از آن به عنوان لمه زمين 
از  قبل  را  محوطه  اين  قبور  بيشتر  متأسفانه  شد.  كاوش   I
كاوش باستان شناسان ژاپنی روستائيان كاوش  غير مجاز كرده 
بودند )آبيار 1374: 66(. دومين فصل بررسی و حفاری علمی 
لمه زمين در سال 1978م زير نظر دانشگاه توكيو به سرپرستی 
 II فوكايی ادامه يافت. در فصل دوم هيئت منطقة لمه زمين
را، در حدود 200 متری جنوب منطقة I، در مساحتی حدود 
74 متر مربع كاوش و قبور آن را به دو گروه تقسيم كرد: قبور 
بزرگساالن به شکل بيضی و قبور كودكان به شکل مستطيل. 
از اين محوطه آثاری نظير ظروف سفالی خاكستری و قرمزرنگ 
قيفی شکل  به  صورت  بزرگ  ته گرد، درپوش های  فرم های  با 
باز و تقارهای بزرگ و همچنين اشياء سفالين ديگری نظير 
پيکرک های انسانی و اشيائی از جنس فلز كشف شد. مهم ترين 
 Fukai( نکته اين است كه تمامی اشياء ازجنس مس بوده اند

 .)1982: 82

نتايج اين كاوش ها را دانشگاه توكيو به چاپ رسانده و 
باستان شناسی  مركز  به  را  كاوش ها  مقدماتی  گزارش  هيئت 
گيالن  پروندة  در  گزارش ها  اين  اكنون  و  داده  تحويل  سابق 
سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری كشور با عنوان گزارش 

شمارة 3 گيالن موجود است )آبيار 1375: 67(. 
10. نصفی. دهکدة نصفی در شمال شرقی رودبار واقع 
كهن رود  ندارد.  چندانی  فاصلة  مارليك  گورستان  با  و  است 
دارد  جريان  آن  در  غربی  شمال  به  شرقی  جنوب  جهت  در 
و به سفيدرود می رسد. دو رشته كوه نعلی شکل اين روستا را 
احاطه می كند و در نزديکی سفيدرود كه از دامنه های غربی 
اين ارتفاعات می گذرد به يکديگر نزديك می شود و معبر تنگی 
به  وجود می آورد كه از لحاظ سوق الجيشی در روزگار باستان 
بسيار اهميت داشته است. مسير رودخانة كوری )كهن رود( در 
اين دره ناحيه را به دو منطقة قشالق و نصفی تقسيم می كند 
 1343 سال   از  را  نصفی  باستانی  محوطة   .)1344 )حاكمی 
گزارش  متأسفانه  ولی  كرده،  كاوش  حاكمی  علی   1348 تا 
را  كامل كاوش های خود را عرضه نکرده و صرفاً خالصة  آن 
داده   تحويل  باستان شناسی سابق  مركز  به  در سال 1343خ 

تصویر 17. سرنيزة مفرغي از حسني محله ديلمان متعلق به دورة 
اشکاني )شمارة موزه: 1639(
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تصویر 20. ظرف سفالي از نوروز محله متعلق به دورة اشکاني )شمارة موزه: 1597(

تصویر 19. ظرف شيشه اي از قلعه كوتي متعلق به دورة ساساني )شمارة موزه: 3257(

تصویر 18. گردنبند از خمير شيشه مکشوفه از قلعه كوتي متعلق به دورة ساساني )شمارة موزه: 3256(
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به  مأموريت  هنگام  سال 1344  در  همچنين  حاكمی  است. 
كلورز و جوبن، در منطقة نصفی نيز كاوش كرده  و گزارش اين 
كاوش را هم تحويل نداده و تنها مدرک در مورد اين كاوش ها 
برچسب هايی است كه بر برخی از اشياء كشف شده در آن سال 
در موزة ملی ايران موجود است. حاكمی به رغم اينکه گزارش 
كامل نتايج كاوش هايش را در اختيار نگذاشته، گورهای نصفی 
را بر مبنای ساختار گورها و نوع سفال ها و اشياء مفرغی داخل 

گورها به سه دورة زمانی تقسيم می كند )حاكمی 1343: 5(.
 18 و  املش  جنوب  كيلومتری   50 در  امام  اُمام.   .11
كيلومتری شرق ديلمان واقع است و به  دليل پوشش جنگلی 
انبوه در اين منطقه برای دسترسی به محوطة املش، بايد از 
ميان جنگل ها و رود خانه های بسياری عبور كرد. نخستين بار 
اين منطقه را در سال 1334خ حبيب اله صمدی كاوش كرد. 
متأسفانه گزارش حفاری وی بسيار مختصر است و اطالعات 
محوطة  اين   .)1338 )صمدی  نمی گذارد  اختيار  در  مفيدی 
تابستان 1340خ محسن مقدم،  اوائل  بار دوم در  را  باستانی 
كه مأمور بررسی و كاوش های علمی در شرق گيالن بود، به 

نمايندگی ادارة كل باستان شناسی كاوش كرد )مقدم 1345: 
14( و به گورهای چهارچينه ای برخورد كه آن ها را با چهار 
چينة سنگی منظم و مرتب به عرض 80 و طول 200 و عمق 
100 سانتی متر با الشه سنگ و بسيار مستحکم ساخته بودند 

)كامبخش فرد 1373: 19(.
پنج چراغ  دراين كاوش ها جز يك ظرف سفالی سياه، 
روغنی سادة مفرغی، يك سه پاية مفرغی و دو تيغة مفرغی به 
دست نيامد. البته در برخی گورها النگو، گوشواره، كارد، خنجر، 
سرنيزه و سرتبر مفرغی و آهنی يافت شد )فهيمی 1381: 66(.

از  12. تُماجان. روستای تماجان، جزو دهستان ُسمام 
توابع رودسر، در چهار كيلومتری شمال شرقی امام واقع است. 
از  و  دارد  قرار  كوه  دامنة  در  تماجان  شدة  كاوش  گورستان 
گورستان امام غنی تر بوده است. تماجان را در اوايل تابستان 
1334خ حبيب اله صمدی كاوش  كرد و در گورهای آن اشياء 
النگو،  مجسمه،  دهنه،  قمه،  سفالی،  ظروف  همچون  فراوانی 
گوشواره و آويز مفرغی و مهره های شيشه ای پيدا كرد )صمدی 

.)91 :1338
13. غیاث آباد. غياث آباد در جنوب مربو واقع است. در 
كاوش های غيرمجاز اين محوطه اشياء زيادی به دست آمد و 
كاوش های  )ستوده 1351: 52(. طی  فروخته شد  املش  در 
باستان شناسی در اين منطقه، انواع سفال سياه رنگ و لبه دار، 
سفال های نخودی و قهوه ای و نيز قمه و ابزار جنگی آهنی و 
مفرغی و شمشيرهايی با نيزه هايی در انتها برای اتصال به دسته 
كشف شد )فهيمی 1381: 67(. گورهای غياث آباد را مربوط به 
عصر آهن I و II تشخيص داده اند )كامبخش  فرد 1373: 22(.

14. بن زمین. اين منطقه در جنوب شرقی پير كوه واقع 
است و از قسمت شمالی آن رودخانة پل رود می گذرد. در اين 
محوطة باستانی فقط سه گمانه و يکی از آن ها به ابعاد 20×10 
غيرمجاز حفر شد  كاوش های  آثار  بين  و  آزاد  عرصه های  در 

)فهيمی 1381: 67(.
تاريخ گورهای چهارچينة پير كوه و بن زمين را سده های 
نهم تا هفتم پ م دانسته اند )كامبخش فرد 1373: 23(. از اين 
محوطه سفال های لبه دار و بدون حلقه و يا با حلقه به جای 
آن ها  بدنه های  و  لبه ها  و  دسته ها  كه  آمده،  به دست  دسته 
به داخل ظرف متمايل است و همچنين ظروف لوله دار )لوله 

تصویر 21. سنجاق سينة طاليي از املش متعلق به دورة ساساني 
)شمارة موزه: 1503(
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و  ناودانی  دهانة  با  ظروفی  دسته،  دو  با  كوزه هايی  ناودانی(، 
كوزه های دسته دار و لوله باريك )كامبخش فرد 1373: 23(.

15. السلوكان. اين محوطه در شمال شرقی ديلمان و 
جنوب غربی نوروزمحله واقع شده و امتداد آن به سمت شمال 
تا رشته كوه های البرز می رسد و دارای سطحی شيب دار و مايل 
است. اين محوطة باستانی را در سال 1960 هيئت دانشگاه 
با عضويت علی اكبر سرفراز  اگامی  ناميو  به سرپرستی  توكيو 
كاوش كرد. در گورهای السلوكان اشياء متنوعی مانند ظروف 
نيز  و  تنگ  يا دهانة  باز  با دهانة  سفالی خاكستری دسته دار 
كاسه های سفالی، النگوهای مفرغی، حلقه، مهره های شيشه ای 
و سنگی به دست آمده است. آثار اين محوطه مربوط به اواخر 

 .)Egami 1965: 15( هزارة دوم و اوايل هزارة يکم پ م است
16. شهران. دره ای است كه با شيب ماليمی از شرق به 
غرب به سفيدرود منتهی می شود. اين دره شامل دو قسمت 
شهران باال و شهران پايين است و از شمال به حليمه جان و 
كوه  به  از شرق  و  اصطلخ جان  باستانی  محوطة  به  از جنوب 
به سفيدرود محدود  از غرب  و  باال شهران  و منطقة جنگلی 

می شود.
اولين فصل كاوش های شهران را در قسمت شهران پايين 
و هيئت ژاپنی )Fukai 1977: 66( و دومين فصل كاوش های 
به سرپرستی محمدرضا  ايرانی  هيئت  در سال 1365  را  آن 
به  شهران  شهران،  به  تاريك  سد  جادة  مسير  در  خلعتبری 
انجام و در دو فصل  پايين  به خرشك  اصطلخ جان و شهران 

ديگر هم ادامه داد )خلعتبری 1370: 105(.
در جريان اين كاوش ها قبور اوايل هزارة اول پ م كشف 
شد و در آنها تعدادی گردنبند متنوع از جنس عقيق، الجورد، 
و ظروف  نقش دار  مهرهای  و  و سيلندرها  فلز  و  خميرشيشه 

متنوع سفالين به دست آمد )فالحيان 1389: 203(.
17. جمشیدآباد. روستايی از توابع دهستان رستم آباد 
جنوبی است كه در بخش مركزی شهرستان رودبار واقع است. 
اين محوطة باستانی را در سال 1379 يوسف فالحيان گمانه زنی 
كرد و اين گورها و آثار به دست آمده از آن ها را با ذكر ده دليل 
متعلق به عصر آهن I دانست. اين داليل عبارت است از: 1. 
قلعه كوتی  و  لمه زمين  آثار  با  آهن 2. مشابهت  نشدن  كشف 
ديلمان كه مربوط به عصر آهن I شناخته شده بودند.3. فرم 

چاله ای و حفره ای سادة گورها 4. نوعی خاص از ظروف لوله دار 
5. ظروف ته دكمه ای 6. نوعی خاص از فنجان های سفالی اين 
برای قرار گرفتن روی  دوره 7. نوعی ظروف سفالی گرد كه 
زمين احتياج به سه پايه دارند 8. كشف نشدن سفالينه های 
نخودی رنگ 9. كشف نشدن گاو كوهاندار و كشف نمونه هايی 
از پيکرک های دورة قديم آهن 10. نوعی خاص از خنجرها كه 
در دوران اواخر هزارة دوم پ م دسته بندی شده اند )فالحيان 
جمشيدآباد  در  نيز   1385 سال  در  فالحيان   .)224  :1382
كاوش و الية سکونت دوران اسالمی روی گورستان عصر آهن 

جمشيدآباد شناسايی كرد )فالحيان 1385: 136(.
در  و  است  رودسر  شهرستان  توابع  از  18. شیرچاک. 
را  شيرچاک  شده.  واقع  تماجان  غربی  شمال  و  اُمام  شمال 
به سرپرستی محسن مقدم كاوش و  در سال 1340 هيئتی 
متأسفانه صرفاً گزارش مختصری منتشر كرد )مقدم 1345: 

11ـ10(.
در جريان اين كاوش حدود 20 قبر حفاری شد كه به 
همراه اجساد اشياء گوناگونی داخل آنها قرار داده بودند. اين 
اشياء بيشتر شامل مهره های گردنبند از عقيق، گچ و سنگ 
آنها،  با دوايری متحدالمركز بر روی  از طال  حديد، آويزهايی 
يك خلخال كوچك ناقص از طال، تعدادی سرپيکان مفرغی 
انضمام  به  ناقص  و  ساده  سياه رنگ  سفالين  تعدادی ظرف  و 
پيکره ای سفالی، خاكستری و توخالی بود. به نظر سرپرست 

تصویر 22. يك جفت گوشوارة طاليي از نياول متعلق به دورة ساساني 
)شمارة موزه: 2839(
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اين كاوش آثار قبور مربوط به 1200-1000 پ م است )آبيار 
.)89 :1375

ارتفاعات در سواحل جنوب  اين  19. ارتفاعات تالش. 
 غربی دريای خزر واقع شده و از جنوب به كوه ماسوله داغ و 
آق داغ، از غرب به كوه بغروداغ، از شمال به مرز سياسی ايران و 
جمهوری آذربايجان و از شرق به حاشية جنگی ساحل دريای 

خزر محدود می شود.
محوطه هايی كه در ناحية تالش شناسايی و بعضاً كاوش 
شده عبارت است از: خواجه رود، كپرو، نمين، لرداغی، قيالخانه، 
شگوالده، جاليك، تالش كپرو، حسن زمينی، شيرشير، دخاليان 
گورستان هايی  درحقيقت  محوطه ها  اين  همگی  آق اولر.  و 

مربوط به عصر آهن است )فهيمی 1381: 70(.
20. آق اِولَر. روستايی است در بخش مركزی شهرستان 
تالش. اين روستا را در سال 1901م هيئت فرانسوی دمرگان 
اغلب مستطيل شکل،  دلمن،  به شکل  قبر  و چندين  حفاری 
كشف كرد )Morgan 1901-1905: 321(. در اين قبور آثاری 
لوله ای  دستة  با  سرنيزه هايی  تيشه، خنجر،  تبر،  تيغه ،  مانند 
از جنس مفرغ و آهن و پيکرک های خيلی كوچك به شکل 
گوزن و گاو پيدا شد كه سوراخی روی بدنة آنها وجود دارد. 
گوشواره های كوچك و حلقه ای، گردنبند از سنگ های متنوع، 
درفش  دست بند،  سنگی،  و  استخوانی  دوک های  و  مهره ها 
مفرغی، انواع ظرف سفالی به شکل كاسة مخروطی، ظروفی 
با دو دسته شبيه به قمقمه، ديزی و همچنين ظروف سفالينی 
نقوش  آنها  بدنة  روی  كه  آمد  دست  به  نيز  تنگ  شکل  به 

زيکزاكی به حالت عمودی و داغدار وجود دارد )آبيار 1375: 
100(. محوطة آق اولر را در سال های 1378-1377 و 1379 
بزرگ ترين  كه  كرد  مشخص  و  كاوش  خلعتبری  محمدرضا 
گورستان پيش ازتاريخ ايران بوده است )خلعتبري 1371: 1(. 
در يکی از گورهای كاوش شدة اين گورستان، پيکرک زنی به 
دست آمد كه زره جنگی در دست دارد )فهيمی 1381: 71(.

21. چیالخانه. اين قبرستان در شمال غربی گيالن قرار 
گرفته و از شمال به خودجاكری و از جنوب به لِمير محدود 
اين  ناميده اند.  نيز  شيالخانه  يا  قيالخانه  را  چيالخانه  است. 
 Morgan(  محوطه را در سال 1905-1901م دمرگان كاوش
دلمن  به شکل  قبوری  كاوش   در طی  و   )1901-1905: 265

كشف كرد. از جمله آثاری كه از اين دلمن ها به دست آمد انواع 
ابزار رزمی شبيه به آثار مارليك و قلعه كوتی و ديگر مناطق 
گيالن است؛ همچنين ظروف سفالی به شکل تنگ با دو دسته 
بدنه،  بر  موازی عمود  برجستگی های دور گردن و خطوط  و 
مخروطی  بدنة  با  كاسه هايی  يا  پايه دار  كاسه هايی  همچنين 
خمير  مهره های  با  گردن بند هايی  و  دسته دار  بشقاب های  و 
شيشه، گچ و استخوان و نيز النگويی با دو سر به شکل مار 

)آبيار 1375: 103(.
22. خواجه داودكپرو. در غرب آستارا و در شمالی ترين 
سال 1901  در  فرانسوی  هيئت  دست  به  ايران  تالش  نقطة 
كاوش شد. قبور اين محوطه دايره ای شکل بود و دورتادور آنها 
را سنگچين كرده  بودند. از اين محوطه ظروف سفالين به شکل 
كوزة بدون دسته و انواع تيغه، سرپيکان، و دستة خنجر و موبند 

.)Schaeffer 1948: 416( مفرغی به دست آمد
23.تالش كپرو. از ديگر مناطق تالش است كه هيئت 
 .)Schaeffer 1948: 416( فرانسوی در سال 1901 كاوش كرد
اين محوطة باستانی نيز قبوری به شکل دلمن دارد و اشيائی 
اعم از ظروف سفالين، ابزار و ادوات مفرغی و النگويی به شکل 
دو سر مار و يك مهر مفرغی از آن به دست آمده است )آبيار 

.)106 :1375
24. حسن زمین. گورستان حسن زمين را، كه روی تپة 
در سال  دارد،  قرار  قره سو  رودخانة  راست  در طرف  كوچکی 
Schaef-( 1901م هيئت فرانسوی به سرپرستی دمرگان كاوش

fer 1948: 404( و تعدادی قبر دلمن شکل به هم چسبيدة بسيار 
تصویر 23. پيه سوز سفالي از سياه كوه متعلق به دورة ساساني 

)شمارة موزه: 2859(.
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منظم سنگ چين شده يافت. از اين قبور آثاری مانند خنجر، 
مهر  يك  و  سفالی  ظرف  سه  همچنين  و  سرنيزه  سرپيکان، 
سيلندری كشف شد، كه نقش آن بسيار شبيه به نقش سيلندر 

مربوط به آق اولر است )آبيار 1375: 103(.
25. واجالیك. در شرق رودخانة قره سو قرار دارد و از 
جنوب به حاجی نريمان و از شمال شرق به تالش كپرو محدود 
می شود. اين محوطه را هم در سال 1901م هيئت فرانسوی 
كاوش كرد )Morgan 1901-1905: 298( و آثار سفالين متنوع 
سربندهای  مفرغی،  دسته های  با  سرنيزه هايی  همچنين  و 
مفرغی، النگو با دو سر روی هم قرارگرفته و موبندهای مفرغی 

به دست آورد )آبيار 1375: 107(.
است  تالش  قبرستان  محوطه های  از  جیرجیر.   .26
Mor-( كرده  كاوش  1901م  سال در  فرانسوی  هيئت   هه 

gan1901-1905: 306(. از اين قبرستان نيز تعداد زيادی قبر 

به شکل دلمن و آثاری نظير ظروف سفالين شبيه به تنگ با 
پاية كوتاه و همچنين دو عدد تيغة خنجر آهنی كشف شد 

)آبيار 1375: 107(.
27. وسکه. در مسير جادة بندر انزلی به تالش پس از 
عبور از رضوان شهر و پونل در مسير رودخانة شفارود، پس از 
طی مساحتی حدود 32 كيلومتر به روستای وسکه می رسيم. 
بررسی  اول بار در سال 1371 محمدرضا خلعتبری  را  وسکه 
و كاوش و در جريان آن چهار قبر شناسايی كرد. سه قبر از 
اين چهار قبر از نوع حفره ای ساده و يك قبر نيز از نوع قبور 
سنگی اطاقی شکل بود. از اين گورستان ها آثاری همچون انواع 
سرنيزه، خنجر، سرپيکان، تبر، آويز و آينة مفرغی به دست آمد 

)خلعتبری 1371: 18(.

بررسي ها و كاوش هاي پراكنده
تعدادي  آمد،  شرح شان  كه  گيالن  پژوهش هاي  از  گذشته   
كاوش  و بررسي كوتاه مدت و پراكنده نيز باستان شناسان در 
گيالن انجام داده اند كه متأسفانه از نتايج آنها اطالع چنداني 
پس  است.  نشده  منتشر  و  چاپ  هم  آن ها  گزارش  و  نداريم 
املش  شهرستان  حوزة  و  سمام،  امام،  مناطق  بررسي هاي  از 
باستان شناسي  هيئت  سال  همان  پاييز  در   ،1340 سال  در 
ادارة كل باستان شناسي به گيالن عزيمت و در مناطقي چون 

امام، سمام، دره خانه، چاک رود، پيركوه و كلشيم بررسي كرد. 
سرپرستي اين هيئت را محسن مقدم بر عهده داشت و علي 
حاكمي دستيار وي در اين برنامه بود و باستان شناساني چون 
سيف اهلل كامبخش فرد، منوچهر ايماني، محمد مشيرپور  و ايرج 

مافي در اين هيئت عضويت داشتند )آبيار 1375: 81(.
به عالوه در بخش تاريخي موزة ايران باستان 72 قطعه 
شیء وجود دارد كه به اشياء گيالن معروف است. اين اشياء 
از طريق حفريات  دارد  تعلق  و ساساني  اشکاني  دورة  به  كه 
رو  همين  از  و  آمده   به  دست  خريداري  و  قاچاق  غيرعلمي، 
نمي توان به طور دقيق محل پيدايش آنها را تعيين كرد. اين 
آثار عمدتاً از سفال، شيشه، مفرغ و طال است. از ميان اين اشياء 

1 قلم سلوكی و بقيه ساسانی است.

جمع بندی و نتیجه گیری
باستان  ايران  موزة  تاريخی  بخش  در  اثر   779 به  نزديك 
نگهداری می شود كه از محوطه های باستانی گيالن به دست 
آمده  است. بيشتر اين آثار مربوط به دورة ساسانی و بعد از آن 

اشکانی و كمترين آثار هخامنشی است.
محوطه های  گيالن،   باستانی  محوطه های  ميان  از 
شهرستان رودبار با اعزام 29 هيئت، كه البته با احتساب فصول 
متعدد كاوش رقمی در حدود 100 هيئت می شود، بيشترين 

كاوش های باستان شناسی را به خود ديده   است. 
نوع پژوهش ميدانی انجام گرفته در استان هم متفاوت 
بوده، به اين صورت كه كاوش گسترده با 15 هيئت بيشترين 
آزمايش  به منظور  از آن گمانه زنی  بعد  و  پژوهش است  نوع 

باستان شناختی دوران تاریخي استان گیالن

نمودار1. ميزان بررسی و گمانه زنی و كاوش های باستان شناسی
از دهة 40 تا 80 خورشيدی
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با  بررسی  و  با 12 هيئت، گمانه زنی  تعيين حريم  و  محوطه 
8 هيئت، گمانه زنی تجارتی با 8 هيئت، پيگردی با 6 هيئت، 
گمانه زنی اضطراری با 5 هيئت، و بازديد گسترده با 4 هيئت 
و  كاوش  ميدانی  برنامة  مرحله   17 فقط  تاكنون  دارد.  قرار 
بررسی )كاًل 4 هيئت( را خارجی ها در گيالن به ثبت رسانده اند 

و ژاپنی ها در اين ميان بيشترين سهم را داشته اند.
پژوهش ها نشان می دهد كه كاوش  و بررسی و به  طور 
كلی پژوهش های باستان شناختی در دهة 80 از هميشه بيشتر 
تعداد كاوش ها  بيشترين  از دهة 80، در دهة40  بعد  و  بوده 
و در دهة 50 كمترين تعداد كاوش ها صورت پذيرفته است 

)نمودار 1(.
منظر  از  گيالن  استان  به  مربوط  آثار  انتشار  زمينة  در 
تاريخی و باستان شناختی نيز بيشترين مکتوبات مربوط به سال 
83 و بعد از آن سال 85 و كمترين تأليفات مربوط به سال 86 

بوده است.

سپاسگزاری
از جناب آقای ابراهيم خادم بيات و سركار خانم زهرا اكبری كه 

تصاوير اين مقاله را در اختيارمان نهادند، بسيار سپاسگزاريم.

جدول مطالعات میداني باستانشناختي استان گیالن از آغاز تا سال 1387

زمان نوع پژوهشدورة تاریخيشهرستانبخشنام محوطهردیف
پژوهش

ملیت 
پژوهش 

گران
سرپرست یا موسسة مجري

سرپرستان
نوع گزارش و 

مالحطاتانتشارات

1

تالش )آق اولر، 
چيالخانه، حسنی 

زمينی، داود، 
واجاليك و ...(

تالشمركزی

هزارة دوم و هزارة  
اول پيش از ميالد 

)مفرغ جديد و عصر 
آهن(

بررسی و 
گمانه زنی

1902 ـ 
1901م/ 
1281 ـ 
1280خ

گزارش به زبان نهايیژاک دمرگانموزة لور فرانسهفرانسوی
فرانسه است.

كاوش عصر آهناملشرانکوهتُماجان 2
ادارة كل باستان ايرانی 1334خگسترده 

شناسی
حبيب اله 
مقدماتیصمدی

3

محوطه های 
ديلمان )قلعه 

كوتی، السوكان، 
نوروز محله و 

خرم رود و حسنی 
محله(

عصرآهن، اشکانی و سياهکلديلمان
ساسانی

كاوش 
گسترده 

 ،66 ،64
1960م/ 45، 
43 ـ 1339خ

مؤسسة فرهنگ شرق ژاپنی
دانشگاه توكيو 

ناميو اگامی
 + سونو

نهايی 
اگامی. كشفيات 

نوروزمحله و خرم رود 
1966-1960

گزارش چاپ در 
قالب 5 مجلد به 
زبان های ژاپنی 

و انگليسی 
تحت عناوين 
ديلمان ارائه 
شده است.

4

اُمام، بويه، 
شيرچاک، 

غياث آباد و بن 
زمين

نيمة دوم هزارة دوم املشرانکوه
پ م )عصر آهن(

بررسی و 
ادارة كل باستان ايرانی1340خگمانه زنی

محسن مقدمشناسی

مقدماتی 
مقدم. گزارش 

شماره13،
منتشرنشده

رحمت آباد مارليك و پيالقلعه 5
رودبار و بلوكات

مارليك )عصر آهن( 
ييالقلعه )هزارهة 
دوم پ م تا دوران 

اسالمی(

كاوش 
گسترده

1340خ 
ايرانی1341

ادارة كل باستان 
شناسی و دانشگاه 

تهران
عزت اله نگهبان

نهايی، نگهبان.1966. 
گزارش كامل حفاری 

مارليك

به زبان 
انگليسی هم 
گزارش ارائه 
شده است.

6
محوطه های اشکور 
سفلی )كشان و 

كلکاموس(
دوران اسالمی رودسررحيم آباد

)اسماعيلی(
بررسی و 
گمانه زنی 

1963م/ 
دانشگاه ويلنگتون انگليسی1342خ

نهايیپيتر ويلیانگلستان

شفقتمركزی بُداب و زردكام 7
هزارة اول پ م، 

اشکانی، ساسانی و 
اسالمی

كاوش 
ادارة كل باستان ايرانی1344خگسترده 

شناسی
رضا معمار 
مقدماتیزاهدانی 

رحمت آباد نسفی و جوبن8
رودبارو مركزی 

اواخر هزارة دوم و 
اوايل هزارة اول ق م، 

دوران اشکانی

كاوش 
ادارة  كل باستان ايرانی1345خگسترده

علی حاكمیشناسی

مقدماتی، 
حاكمی.1343. 

گزارش شمارة 16 
گيالن
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ليلی جان، ناوه و 9
دوران ساسانی و رودبارخورگامسيادره 

اسالمی
كاوش 
ادارة كل باستان ايرانی1345خگسترده

علی حاكمیشناسی

مقدماتی. 
حاكمی.1343. 

گزارش شمارة16 
گيالن

اواخر هزارة دوم و رودبارمركزیكلورز10
اوايل هزارة اول پ م

كاوش 
گسترده

1346خ
ادارة  كل باستان ايرانی1347 

مقدماتی علی حاكمیشناسی
حاكمی1348

شيركوه، سندس، 11
لسفی و تپه بران

رحمت آباد 
عصرآهن، اشکانی و رودبارو بلوكات

ساسانی 
گمانه زنی 
ايرانی1345خ)تجارتی(

ادارة كل باستان 
شناسی با مشاركت 

مردم
مقدماتیجواد بابك راد 

رحمت آباد تپه رشی12
گمانه زنی اشکانی رودبارو بلوكات

)تجارتی(
 ،1347
ايرانی1346خ

ادارة كل باستان 
شناسی با مشاركت 

مردم
جواد بابك راد

رحمت آباد گورستان رشی13
هزارة اول پيش از رودبارو بلوكات

ميالد
گمانه زنی 
ايرانی1346خ)تجارتی(

ادارة كل باستان 
شناسی با مشاركت 

مردم
نداردسعيد گنجوی

اصطلخ جان و 14
فتح كوه

رحمت آباد 
گمانه زنی ساسانیرودبارو بلوكات

ادارة كل باستان ايرانی1346خ)تجارتی(
شناسی و مردم

سيدجعفر 
مقدماتی؟رهنمون 

گمانه زنی اشکانی و ساسانیرودسررحيم آبادسيدجيران15
ادارة كل باستان ايرانی1346خ)تجارتی( 

شناسی و مردم
محمود 
مقدماتیكردوانی

هزارة اول پيش از رودسررحيم آبادديورود سی پل16
ميالد

گمانه زنی 
ادارة  كل باستان ايرانی1347خ)تجارتی(

شناسی و مردم
محمود 
نداردكردوانی

نفت خانی 17
هزارة اول پيش از رودسررحيم آبادديماجانکش

ميالد )600پ م(
گمانه زنی 
ادارة كل باستان ايرانی1348خ)تجارتی(

شناسی و مردم
محمود 
موسوی

كرفس چاک و 18
هزارة اول پيش از رودبارخورگامخرسه چاک

ميالد و اشکانی
گمانه زنی 
ادارة كل باستان ايرانی1348خ)تجارتی(

شناسی و مردم

محمود 
موسوی و 

يحيی كوثری
ندارد

هزارة اول پيش از رودبارخورگامسندس و ناوه19
ادارة  كل باستان ايرانی1347خگمانه زنیميالد و اشکانی

شناسی
عبدالحسين 

مقدماتی؟شهيد زاده

كلورز، شيمام و 20
شهران

مركزی 
و رحمت 

آباد
رودبار

هزارة اول پيش از 
ميالد، اشکانی و 

ساسانی

كاوش 
ادارة كل باستان ايرانی1348خگسترده

شناسی
عبدالحسين 

مقدماتیشيهدزاده

اطراف سد تاريك21
مركزی 
و رحمت 

آباد
ادارة كل باستان ايرانی1348خبررسیعصر آهن تا اسالميرودبار

گزارش در حد جهانگير ياسیشناسی
مکاتبه 

ادارة كل باستان ايرانی1350خگمانه زنیدورة هخامنشیتالشمركزیدوخالکوه و تالرک22
شناسی

عبدالحسين 
مقدماتی؟شهيدزاده 

بررسی و دوران اسالمیرودسررحيم آبادقرية لسبو23
ادارة كل باستان ايرانی1353خگمانه زنی

شناسی
محمود 
مقدماتیموسوی

24

قلعه كوتی 
كومنی، مياركشه، 

رگرچشمه، 
لشکستان و 

شاهجان

عصر آهن، دوران رودسررحيم آباد
اشکانی و ساسانی

بررسی و 
گمانه زنی

57 تا 
ادارة  كل باستان ايرانی1354خ

شناسی
محمود 
موسوی

مقدماتی 
فوكايی1968.

حسنی محله و قلعه 
كوتی ديلمان

حليمه جان و 25
شهران

رحمت آباد 
رودبارو بلوكات

اواخر عصر برنز، 
عصر آهن، اشکانی، 
ساسانی و اسالمی

كاوش 
گسترده

77ـ1976م 
)57 تا 
1355خ

ژاپنی

اكتشافات باستان 
شناسی ايران و عراق 
وابسته به دانشگاه 

توكيو

شينجی 
نهايیفوكائی

گزارش در 
قالب 2 مجلد 
تحت عناوين 
حليمه جان 1 
و 2 به زبان 

انگليسی ارائه 
شده است.

مركز باستان شناسی ايرانی1360خگمانه زنیدورة اسالمی رودبارمركزیتپه لوشان26
مقدماتیمهدی رهبرايران

باستان شناختی دوران تاریخي استان گیالن
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گمانه زنی دورة ساسانیرودسررحيم آبادتوكاس اشکور27
مركز باستان شناسی ايرانی1361خاضطراری

ايران
محمود 
نداردموسوی

رودبارخورگامقرية سيبون28

دوران ساسانی و 
هزارة اول پيش از 

ميالد )700 تا 800 
پ م(

گمانه زنی 
مركز باستان شناسی ايرانی1362خاضطراری

ايران
محمود 
مقدماتیموسوی

رحمت آباد اصللخ جان29
اواخر نيمة اول رودبارو بلوكات

هزارة اول پ م
بررسی و 
مركز باستان شناسی ايرانی 1362خگمانه زنی

ايران

موسی درويش 
روحانی و فائق 

توحيدی
مقدماتی

بناها و محوطه های 30
ديلمان

ديلمان و 
بازديد و دوران اسالمیسياهکلپيركوه

محمدرضا سازمان ميراث فرهنگیايرانی1366خبررسی
مقدماتیخلعتبری

31
شهران، 

جمشيدآباد و 
اصطلخ جان

رحمت آباد 
رودبارو مركزی

هزارة اول پ م 
هخامنشی، اشکانی 

و اسالمی
1365 تا گمانه زنی

محمدرضا سازمان ميراث فرهنگیايرانی1368خ
خلعتبری

مقدماتی. خلعتبری،
1370. گزارش 

بررسی و گمانه زنی 
شهران و تعيين 
حريم اصطلخ جان

محمدرضا سازمان ميراث فرهنگیايرانی1369خبررسیاز عصر آهن به بعدرودبارمركزیغرب سپيدرود32
مقدماتیخلعتبری

روستای بلگور 33
صومعه سرامركزیخشت پل

هزارة اول پ م و 
دوران اسالمی 

)صفوی(
محمدرضا سازمان ميراث فرهنگیايرانی1369خگمانه زنی

مقدماتیخلعتبری

سازمان ميراث فرهنگیايرانی1370خگمانه زنیعصر آهنرودبارمركزیكلورز34
يحيی كوثری 
و محمدرضا 

خلعتبری

مقدماتی. خلعتبری.
1371. كاوش در 

كلورز

كاوش هخامنشی و اشکانیرضوان شهرمركزیوسکه و ميانرود35
گسترده

1371خ
محمدرضا سازمان ميراث فرهنگیايرانیو 73

خلتعتبری

نهايی. خلعتبری.
1372. كاوش در 
وسکه و ميانرود 

تالش

اين گزارش 
در قالب كتاب 

چاپ شده 
است

قرن پنجم تا هشتم فومنمركزیكهنه ماسوله36
علی اصغر ميراث فرهنگی گيالنايرانی1374خگمانه زنیهجری

مقدماتیمقری

اواخر دور ة مفرغ و املشرانکوهگردنه سربويه37
اوايل عصر آهن

گمانه زنی و 
در حد نامة  اداریرضا صدركبيرميراث فرهنگی گيالنايرانی1375خاضطراری

كاوش عصر آهن و اشکانیتالشمركزیاسب سرا38
مديريت پژوهش هاي ايرانی 1377خگسترده

باستان شناسی
محمدرضا 
مقدماتی؟خلتعتبری

مريان آقاولر و 39
تالشمركزیتندوين

نيمة دوم هزارة دوم 
و هزارة اول پيش 

از ميالد

كاوش 
گسترده

82 تا 
ايرانی1378خ

مديريت پژوهش های 
باستان شناسی ميراث 

فرهنگی

محمدرضا 
خلعتبری

نهايی. خلعتبری.
1383. كاوش های 
باستان شناسی 

درمحوطه باستانی  
تالش-مريان و 

تندوين

به صورت كتاب 
هم منتشر شده 

است

ادارة كل ميراث ايرانی1379خگمانه زنیعصر آهن 1رودبارمركزیجمشيدآباد 40
در حد يك مکاتبة رضا صدر كبيرفرهنگی گيالن

اداری

يافته ها در 
پايان نامة 

كارشناسی 
ارشد يوسف 

فالحيان )عضو 
هيئت( كاماًل 
بررسی شده 

است

ادارة كل ميراث ايرانی1379خپی گردیسلجوقی، صفویفومنمركزیقلعه رودخان41
رضا صدر كبير فرهنگی گيالن

مقدماتی، صادقی 
نژاد. 1386. كتاب 

قلعه رودخان، 
تاريخچه و معماری
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اسپيه مزگت 42
ادارة كل ميراث ايرانی81ـ1379خپی گردیسلجوقی، ايلخانیرضوان شهرپره سر)اسپی مزگت(

در حد يك مکاتبة رضا صدر كبيرفرهنگی گيالن
اداری

43
محوطه های حوزة 
غرب سپيدرود و 

تپة جالليه
همة دوره ها از عصر رودبارمركزی

آهن به بعد
بررسی و 
گمانه زنی

83 تا 
1380خ

ايرانی و 
ژاپنی

سازمان ميراث فرهنگی 
كشور و دانشگاه توكيو

جبرئيل 
نوكنده و اوتسو 

تاداهيکو
منتشرشدهنهايی، نوكنده.1382

44

مسير بزرگراه 
رشت، قزوين از 
امام زاده هاشم تا 

تنکابن(

رحمت آباد 
عصر آهن، اشکانی و رودبارو مركزی

اسالمی
بازديد و 
ادارة كل ميراث ايرانی1381خبررسی

فرهنگی گيالن

يوسف 
فالحيان و 
شهرام رامين

مقدماتی

رحمت آباد تپة كندالت 45
گمانه زنی دورة اسالمی رودبارو بلوكات

رضا صدر كبيرميراث فرهنگ گيالنايرانی1381خاضطراری 
گزارش از يوسف 
فالحيان )معاون 

هيئت(

حوزة آبگيری سد 46
بازديد و از عصر آهن به بعدرودسررحيم آبادپل رود

ميراث فرهنگي گيالنايرانی1381خبررسی

يوسف 
فالحيان 
و مهدی 
ميرصالحی

مقدماتی

حوزة رودخانة 47
رودبارعمارلوشاهرود )عمارلو(

دوره های پارينه 
سنگی، نوسنگی و 
عصر آهن به بعد

بررسی و 
پژوهشکدة باستان ايرانی82،1381خشناسايی

شناسی
يوسف 
فالحيان

نهايی. فالحيان
.1384

اين پروژه اولين 
بررسی روشمند 
در گيالن بوده 

است

ميرصالحی و ميراث فرهنگی گيالنايرانی82،1381خپی گردیدورة سلجوقیتالشگرگان رودقلعه ليسار48
مقدماتیصدر كبير

تالشمركزیتول گيالن 49
هزارة اول پيش از 
ميالد( اورارتوئی( و 

دوران اشکانی

كاوش 
پژوهشکدة باستان ايرانی84تا1382خگسترده

شناسی
محمدرضا 
خلعتبری

نهايی. خلعتبری.
.1386

اين گزارش در 
قالب كتاب هم 
منتشر شده 

است.
نهايیشهرام رامينميراث فرهنگی گيالنايرانی83،1382خپی گردیسلجوقی و صفویفومنمركزیقلعه رودخان50

رحمت آباد محوطة مارليك51
گمانه زنی و عصر آهنرودبارو بلوكات

پژوهشکدة  باستان ايرانی1382خسامان دهی
شناسی

رضا 
مستوفی فرد

گزارش از يوسف 
فالحيان )عضو 

هيئت(

به دليل بروز 
پاره ای مشکالت 

برنامه ناتمام 
ماند

ديلمان و حمام ديلمان52
ميرمهدی ميراث فرهنگی گيالنايرانی1382خپی گردیدورة اسالمیسياهکلپيركوه

مقدماتیصالحی

خسروخانی يا 53
خرساخانی ديلمان

ديلمان و 
عصر آهن، پارتی و سياهکلپيركوه

يوسف ميراث فرهنگی گيالنايرانی1383خگمانه زنیاسالمی
نهايیفالحيان

54
مسير گازرسانی 
از كياباد تا بره 

سرخورگام

رحمت آباد 
بازديد و از عصر آهن به بعدرودبارو بلوكات

فالحيان و ميراث فرهنگی گيالنايرانی1383خبررسی
مقدماتیميرصالحی

رحمت آباد چرة رودبار55
گمانه زنی و دورة اشکانیرودبارو بلوكات

محمدرضا ميراث فرهنگی گيالنايرانی1383خاضطراری
مقدماتیباقريان

مقدماتیولی جهانیميراث فرهنگی گيالنايرانی85،1382خگمانه زنیاسالمی )صفوی(صومعه سرامركزیهفتدغنان56

در مجله 
گيله وار هم 
چاپ شده 

است

عصر آهن، رودبارمركزیگنج تپه )جالليه(57
هخامنشی و اشکانی

كاوش 
پژوهشکدة باستان ايرانی85ـ1384خگسترده

شناسی
محمدرضا 
مقدماتیخلعتبری

رضوان شهرپره سراسپی مزگت58
اسالمی )قرن های 
پنجم، ششم و 

صفوی(

كاوش 
سازمان ميراث فرهنگی ايرانی1385خگسترده

و گردشگری گيالن
يوسف 
فالحيان

نهايی.
 فالحيان.
.1385

گزارش 
منتشرنشده

سازمان ميراث فرهنگی ايرانی1385خگمانه زنیعصر آهن و اسالمیرودبارمركزیجمشيدآّباد59
و گردشگری گيالن

يوسف 
فالحيان

نهايی. فالحيان.
.1382

سازمان ميراث فرهنگی ايرانی1385خگمانه زنیدورة سلجوقیفومنمركزیقلعه كول60
و گردشگری گيالن

مهدی 
مقدماتیميرصالحی
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طالش منطقه ای قومی در شمال ايران، جلد اول، ترجمة مظفر   1367
امين فرشچيان، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس 

رضوی.
باقری، محمد

»قلعه رودخان«، مجلة نجوم، هدهد )ماهنامة علمی و فرهنگی(،   1358
سال اول، شمارة نهم: تهران.

برومبرژه، كريستيان
سيد  مترجم  گيالن،  روستايی  جامعة  در  معماری  و  مسکن   1370
تحقيقات  و  مطالعات  مؤسسة  تهران،  گوشه گير،  عالءالدين 

فرهنگی.
باقريان، محمدرضا و بای كيدنگ

در  باستان شناختی دوران سنگ  بررسی های  اول  گزارش فصل   1386
فرهنگی،  ميراث  سازمان  كره،  و  ايران  مشترک  هيئت  گيالن، 
باستان شناسی  پژوهشکدة  كشور،  گردشگری  و  دستی  صنايع 

)منتشرنشده(.
باالئی  لنگرودی،

خاوری،  گيالن  دربارة  گفتارهايی  بيه پيش:  واليت  گنج نامة   1389
مازندران باختری، طالقان و الموت، تهران، سبحان نور.

بديعی، رفيع
جغرافيای مفصل ايران، 3جلد، تهران، چاپ اقبال.   1372

بشرا، محمد و طاهر طاهری
جشن ها و آئين های مردم گيالن، از مجموعه كتاب های دانشنامة  ]بي تا[ 
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فرهنگ و تمدن گيالن، رشت، نشرگيالن. 
دانشنامة  كتاب های  مجموعه  از  گيالن،  مردم  عاميانة  باورهای  ]بي تا[ 

فرهنگ و تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.
بشکنی، امير

دريای  جنوب  كرانه های  پارينه سنگی  محوطه های  معرفی   1387
مازندران، پايان نامة كارشناسی ارشد دانشگاه تهران )منتشرنشده(.

بهمنش، احمد
تاريخ ملل قديم آسيای غربی، تهران، دا نشگاه تهران.  1369

بهنام، عيسی
از چه قومی هستند؟«، مجلة هنر و  »مردم گيالن و مازندران   1351

مردم، شمارة 115، 2-7
بيگلری، فريدون و حسين عبدی

»گزارش بررسی مقدماتی پناهگاه صخره ای خل وشت در منطقة   1379
پانزدهم،  سال  تاريخ،  و  باستان شناسی  مجلة  گيالن«،  عمارلو 
تابستان 80:  و  بهار  و  زمستان 79  و  پاييز  دوم،  و  اول  شمارة 

.68-72
بيگلری، فريدون، ولی جهانی، مرجان مشکور، آلن آراگان، سونيا شيدرنگ، 

كمال طاهري
»شواهدی نويافته از دورة پارينه سنگی قديم در گيالن«، مجلة   1386

باستان شناسی و تاريخ، شمارة 41: 30-37.
بهلر، مسيو

جغرافيای گيالن و مازندران و استرآباد، تهران، ملی886، شکسته  قرن13 
نستعليق )منتشرنشده(.

پاينده، محمود
خونينه های تاريخ دارالمرز )گيالن و مازندران(، رشت، گيالن.  1370

پوپ، آرتور 
شاهکارهای هنری ايران، ترجمة پ. ن. خانلری، تهران، فرانکلين.   1324

پورهادی، مسعود
و  فرهنگ  دانشنامة  كتاب های  مجموعه  از  گيالن،  گاه شماری  ]بي تا[ 

تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.
تمدن  و  فرهنگ  دانشنامة  كتاب های  از مجموعه  گيلکی،  زبان  ]بي تا[ 

گيالن، رشت، نشرگيالن.
پيرنيا، حسن 

ايران باستان، جلد اول، تهران، دنيای كتاب.   1370
پرادا، ايدت

دانشگاه  تهران،  مجيدزاده،  يوسف   ترجمة  باستان،  ايران  هنر   1357
تهران.

پرتو، افشين
تاريخ گيالن، رشت، انتشارات حرف نو.   1379

تقوا، گل بهشت 

بر  باستانی كلورز  يافت شده در محوطه های  آثار  به  نو  »نگاهی   1385
اساس نمونه های موزة ملی ايران«، گلستان هنر، شمارة 4.

توحيدی، ناصر
سير تکاملی توليد آهن و فوالد در ايران و جهان، تهران، اميركبير.   1364

تيموری، جعفر 
»آستارا: شمالی  ترين ستارة دريايی ايران«، روزنامة ايران، شمارة   1377

1023، 31 مرداد.
توكلی مقدم، حسين

وجه تسمية شهرهای ايران، جلد اول، تهران، ميعاد.  1375
جهانی، ولی

باستان شناسی املش: معرفی جغرافيا و آثار تاريخی املش )بخش   1351
مركزی و رانکوه(،  تهران، فرهنگ ايليا.

قلعه های گيالن، از مجموعه كتاب های دانشنامة فرهنگ و تمدن  ]بي تا[ 
گيالن، رشت، نشرگيالن. 

دانشنامة  كتاب های  مجموعه  از  گيالن،  تاريخی  جاذبه های  ]بي تا[ 
فرهنگ و تمدن گيالن، رشت، نشرگيالن. 

جکتاجی، م، پ. 
رشت،  جلد2،  گيالن شناسی،  مقاالت  مجموعه  گيالن نامه:   1369

انتشارات طاعتی. 
كتاب های  مجموعه  از  گيالن،  زيارتگاه های  عاميانة  باورهای   1387

دانشنامة فرهنگ و تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.
حاج سيدجوادی، حسن

امروز، تهران، )كتاب گيالن(،  تا  از پنج هزار سال پيش  گيالن   1347
جلد2، گروه پژوهشگران ايران.

حاكمی، علی
هيئت علمی رودبار، گزارش شمارة 16 استان گيالن، تهران، مركز   1343

اسناد سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(.
حفاری علمی در رودبار و رحمت آباد )روستای نصفی و جوبن(،   1344
گزارش شمارة 16 گيالن، تهران، ادارة كل باستان شناسی ايران 

)منتشرنشده(.
»اشياء فلزی مکشوفه در كلورز گيالن«، يادنامة پنجمين كنگرة   1351
بين المللی باستان شناسی و هنر ايران، تهران، وزارت هنر، 2-16.

»كلورز )گيالن(«، مجلة وحيد، تهران، مهرماه: 848-850.   1348
»خنجر طال از سه هزار سال پيش )و دو جام زرين مکشوفه در   1326

كالردشت(«، مجلة پيام نو، سال 3، شمارة 12: 47-50.
خاكپور، مژگان

معماری خانه های گيالن، از مجموعه كتاب های دانشنامة فرهنگ  ]بي تا[ 
و تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.

خداداديان، اردشير
آريايی ها و مادها، تهران، اصالت تنشير.   1376
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خودزكو، الکساندر 
سرزمين گيالن، ترجمة سيروس سهامی، تهران، انتشارات پيام.  1354

سرزمين گيالن، ترجمة سيروس سهامی، رشت، انتشارات فرهنگ   1385
ايليا.

خلعتبری، محمدرضا
بررسی جوبن رستم آباد رودبار، گزارش شمارة 21 گيالن، مركز   1365

اسناد سازمان ميراث  فرهنگی كشور )منتشرنشده(.
محوطة  حريم  تعيين  شهران،  در  گمانه زنی  و  بررسی  گزارش   1370
باستانی اصطلخ جان، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی كشور 

)منتشرنشده(.
كاوش در كلورز، پايان نامة دورة كارشناسی ارشد باستان شناسی،   1371

تهران، دانشگاه تهران )منتشرنشده(.
گزارش مقدماتی كاوش دو گور باستانی در تالش، گزارش شمارة   1371

23 گيالن، مركز سازمان ميراث  فرهنگی كشور )منتشرنشده(.
نتايج كشفيات باستان شناسی در تالش »دورة پارت«، مركز اسناد   1371-3

سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشرنشده(. 
كاوش در وسکه و ميانرود تالش، سلسله سخنرانی ها با همکاری   1372

موزه ملی ايران.
شوش،  باستان شناسی  گردهمايی  يادنامة  كلورز«،  در  »كاوش   1376

تهران، سازمان ميراث فرهنگی كشور: 89-126. 
كاوش های باستان شناسی در محوطه های باستانی تالش ـ مريان   1383

و تندوين، تهران، سازمان ميراث فرهنگی كشور. 
»تمدن فراموش شده: بررسی يافته های باستان شناسی تالش در   1383

گفتگو با محمدرضا خلعتبری«، تهران، ا برار.
گيالن«،  تول  باستان شناسی  كشفيات  نتايج  بر  »تحليلی   1386
مجموعه مقاالت دومين همايش فرهنگ و تمدن تالش، انتشارات: 

پايگاه ميراث فرهنگی و گردشگری تالش.
گيالن«،  آهن  عصر  معماری  نهشته های  كلورز،  باستانی  »تپة   1386

گزارش های باستان شناسی 7: 231-253. 
كاوش های باستان شناختی در محوطه های باستانی تالش- رشت،   1383

تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگی.
باستانی وسکه ـ ميان رود  باستان شناختي در محوطة  كاوش های   1383
تالش، رشت، ادارة كل ميراث فرهنگی استان گيالن با همکاري 

پژوهشکدة باستان شناسی.
دياكونوف، ايگور ميخائيلوويچ

تاريخ ماد، ترجمة كريم كشاورز، تهران، علمی و فرهنگی.  1371
دهقان، ناهيد و فريده شيرخدايی

كتاب  شناسی باستان شناسی شمال و شمال شرق ايران، تهران،   1384
پژوهشکدة باستان شناسی و ادارة كل امور فرهنگی.

رضايتی، محرم

كتاب های  مجموعه  از  مركزی(،  گويش  )توصيف  تالشی  زبان  ]بي تا[ 
دانشنامة فرهنگ و تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.

رهنمايی، محمدتقی
گيالنگردی )كتاب گيالن(، جلد2، تهران، گروه پژوهشگران ايران.  1374

حاج سيدجوادی، حسن
امروز، تهران، )كتاب گيالن(،  تا  از پنج هزار سال پيش  گيالن   1374

جلد2، گروه پژوهشگران ايران.
رايس، تالبوت 

سکاها، ترجمة رقيه بهزادی، تهران، يزدان.  1370
رابينو، هـ ل.

واليات دارلمرز گيالن، ترجمة خمامی زاده، تهران، بنياد فرهنگ   1350
ايران، جلد1.

فرمانروايان گيالن، ترجمة جکتاجی و رضا مدنی، نشر گيلکان.  1363
مازندران و استرآباد، غالمعلی وحيد مازندرانی، تهران، علمی و   1365

فرهنگی.
رجبوف، ا.

تالش ها به نقل از نشرية صدای تالش، شمارة 2، باكو.  1992
سرفراز، علی اكبر

قلعه كوتی، لسولکان، نوروزمحله و خرم رود، مركز اسناد سازمان   1339
ميراث فرهنگي كشور )منتشرنشده(.

سرتيپ پور، جهانگير
»نشانی هايی ازگذشتة دور گيالن و مازندران«، مجلة بررسی های   1349

تاريخی، سال پنجم، شمارة 4: 17-38.
»شواهدی دربارة ازمنة قبل از تاريخ گيالن و مازندران«، يادنامة   1351
تهران،  ايران،  هنر  و  باستان شناسی  بين المللی  كنگرة  پنجمين 

وزارت فرهنگ و هنر، 17-23.
نام ها و نامدارهای گيالن، رشت، انتشارات گيلکان.  1370

انتشارات  تهران،  مازندران،  و  از گذشتة دور گيالن  نشانی هايی   1356
خرمی.
ستوده، منوچهر

از آستارا تا استارآباد، مجلد دوم، تهران، انجمن آثار ملی.  1351
از آستارا تا استارآباد، مجلد چهارم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد   1366

اسالمی.
شايسته، فريدون

نهضت جنگل )از آغاز تا فرجام(، از مجموعه كتاب های دانشنامة  ]بي تا[ 
فرهنگ و تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.

شهيدزاده، عبدالحسين
كل  ادارة  اسناد  مركز  گيالن،  باستان شناسی  علمی  كاوش های   1348

باستان شناسی ايران )منتشرنشده(. 
باستان شناسی  علمی  گزارش  اول،  مجمع  علمی  كاوش های   1348
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گيالن، تهران، گزارش شمارة 1، سازمان ميراث فرهنگی كشور 
)منتشرنشده(.

گزارش مقدماتی هيئت كاوش های علمی باستان شناسی گيالن،   1348
ميراث  سازمان  اسناد  مركز  گيالن،  استان   18 شمارة  گزارش 

فرهنگي كشور )منتشرنشده(.
صادقی نژاد، آذر

قلعه رودخان، بزرگترين دژ گيالن، تاريخچه و معماری، تهران،   1386
انتشارات گنجينة هنر.

صمدی، حبيب اهلل
»حفريات گرمابك و تماجان«، مجلة باستان شناسی و هنر ايران،   1338

شمارة اول و دوم، ص91.
سوم،  مجلد  باستان شناسی،  گزارش های  كالردشت،  گنجينة   1334

تهران، اداره كل باستان شناسی.
صديق، مصطفی

»يادداشتی دربارة حفاری های علمی و باستان شناسی در استان   1350
گيالن«، مجله هنر و مردم، شمارة 105.

صراف، محمدرحيم
گزارش بازديد غار كميشان، مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی   1367

و گردشگری )منتشرنشده(.
طالبی، فرامرز

تاريخ ارمنيان گيالن، از مجموعه كتاب های دانشنامة فرهنگ و   1377
تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.

»سفر به گيالن در آلزاس«، مجلة موزه ها، ضميمة شمارة 42،   1384
ص46-49. 

طاهری، ابوالقاسم
نظر  از  آذربايجان  و  مازندران  و  گيالن  تاريخی  جغرافيای   1347

جهانگردان، تهران، شورای مركزی جشن شاهنشاهی ايران.
طاليی، حسن

مجلة  آريايی ها«،  مهاجرت  و  لوله دار  سفالين  ظروف  »پيشينة   1373
باستان شناسی و تاريخ، شمارة 17، تهران، مركز نشر دانشگاهی.

باستان شناسی و هنر ايران در هزارة اول پ م، تهران، سمت.   1374
عبدی، كاميار

شمارة 16،  تاريخ،  و  باستان شناسی  مجلة  ماد«،  دورة  »وارسی   1374
تهران، مركز نشر دانشگاهی.

عبدلی، علی
تاريخ كادوسان، تهران، فکر روز.  1378

عظيمی  دوبخشری، ناصر
جغرافيای طبيعی گيالن، از مجموعه كتاب های دانشنامة فرهنگ  ]بي تا[ 

و تمدن گيالن، رشت، نشرگيالن.
عباسی، هوشنگ

مجموعه كتاب های  از  ايرانی،  سياحان  سفرنامه های  در  گيالن  ]بي تا[ 
دانشنامة فرهنگ و تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.

غالمی، قاسم
و  فرهنگ  دانشنامة  مجموعه كتاب های  از  گيالن،  امام زاده های   1387

تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.
و  فرهنگ  دانشنامة  مجموعه كتاب های  از  گيالن،  زيارتگاه های   1387

تمدن گيالن، رشت، نشرگيالن.
فاخته، قربان

كرونولوژی تاريخ گيالن، رشت، انتشارات گيلکان.  1383
تاريخ گيالن پيش ازاسالم، از مجموعه كتاب های دانشنامة فرهنگ   1387

و تمدن گيالن، رشت، نشرگيالن.
تاريخ گيالن پس ازاسالم، از مجموعه كتاب های دانشنامة فرهنگ   1387

و تمدن گيالن، رشت، نشر گيالن.
فومنی گيالنی، عبدالفتاح

تاريخ گيالن و مازندران، رشت، انجمن ساالنه و   1314 و 1315 
تأليف دبيرستان دولتی شاهپور رشت.

تاريخ گيالن، به تصحيح منوچهر ستوده، تهران، بنياد فرهنگ   1349
ايران.

تاريخ گيالن، تهران، ملك.  1349
فالحيان، يوسف

بررسی تحليلی داده های گورستان عصرآهن جمشيدآباد گيالن،   1380
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تهران،  ارشد،  كارشناسی  پايان نامة 

تهران مركز )منتشرنشده(.
جمشيدآباد«،  گورستان  در   1 آهن  عصر  فرهنگ  »تجلی   1382

گزارش های باستان شناسی2: ص217-237.
»پيوند تمدن های عصرآهن مناطق گيالن با مناطق شمال غرب   1383
خالصه مقاالت  باستان شناسی«،  دستاوردهای  اساس  بر  ايران 
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چکیده
پژوهش هاي باستان شناختي دشت قزوين هرچند ديرتر از مناطق غرب و جنوب غرب ايران شروع شد، نتايج 
آن به داليلي چند از جمله نزديکي به پايتخت، تمركز كاوش هاي آموزشي دانشگاه تهران در اين منطقه 
و اهميت يافته هاي باستان شناختي آن در سال هاي اخير مورد توجه خاص محافل باستان شناختي كشور 
بوده است. كاوش هاي دانشگاه تهران در محوطه هايي چون زاغه، سگزآباد و قبرستان در دهه هاي گذشته 
باعث فراهم آمدن اطالعات زيادي درخصوص تحوالت فرهنگي دوران پيش ازتاريخ به ويژه عصر نوسنگي 
و مس سنگي اين منطقه شده واز طرفي هم مطالعات باستان شناختي در زمينة آثار و بناهاي شاخص 
دوران اسالمي در قزوين و مناطق اطراف آن اطالعاتي درخصوص دورة اسالمي منطقه فراهم آورده بود. 
در سال هاي اخير تداوم فعاليت هاي ميداني دانشگاه تهران و نيز بررسي هاي جديد در محوطه هايي چون 
چهاربنه، ابراهيم آباد )هزارجلفا( و اسماعيل آباد ضمن افزايش حجم اطالعات و داده هاي باستان شناختي 

حتي به پيشنهاد تغييراتي در جدول گاهنگاري بخش های  غربي فالت مركزي انجاميد.
تمركز مطالعات باستان شناختي بر بخش هاي خاصي از دشت قزوين و كم توجهي به ديگر مناطق 
از جمله ارتفاعات دامنه هاي جنوبي البرز و نيز بخش هاي غربي دشت، نوعي خأل مطالعاتي ايجاد كرده 
بود، ليکن خوشبختانه در سال هاي اخير و در نتيجة بررسي هاي باستان شناختي در مناطقي چون آبيك 
و تاكستان و بوئين زهرا و اشتهارد و نيز كاوش و اليه نگاري و گمانه زني در محوطه هايي چون نرگه، مزرا، 
شيزر، ضمن كشف و معرفي شواهدي از حضور بشر در منطقه از حدود عصر پارينه سنگي مياني تا قرون 
متأخر اسالمي اطالعات ارزشمندي در خصوص وضعيت فرهنگي منطقه در عصر پارينه سنگي و مفرغ 
و آهن و تاريخي به دست آمد كه براساس آن تغييرات اساسي در جدول گاهنگاري تطور فرهنگ هاي 
منطقه الزم بود. در سال هاي آينده الزم است ضمن تداوم فعاليت هاي ميداني بخش مركزي دشت، توجه 
بيشتري به مناطق كم تر شناخته شده و از نظر زماني نيز به وضعيت فرهنگي در دوران پارينه سنگي و 

مفرغ و تاريخي بشود.
كلید واژگان: دشت قزوين، آبيك، تاكستان، تاريخچة پژوهش ها.

فرزاد   مافي  و صارب  قیاسي
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مقدمه
غربی  شمال  گوشة  در  آن  پيرامون  مناطق  و  قزوين  دشت 
مركز فالت ايران از مناطقی است كه به دليل توانمندی های 
از مراكز  از ديرباز  ويژة جغرافيايی  و موقعيت  زيست محيطی 
مهم تکوين و تکامل فرهنگ های بشری در ايران بوده است. هر 
چند پژوهش های باستان شناختی اين منطقه ديرتر از مناطق 
غرب و جنوب غرب كشور آغاز شد، بنابر داليلی از جمله تمركز 
در  تهران  دانشگاه  باستان شناختی  پژوهش های  دهه ای  چند 
اين منطقه، نزديکی به پايتخت و غنای فرهنگی محوطه های 
باستانی آن، نتايج حاصل از اين پژوهش ها جايگاه ويژه ای در 
قزوين  دشت  مستعد  شرايط  كرد.  پيدا  ايران  باستان شناسی 
براي استقرار و سکونت جوامع انسانی در ادوار پيش ازتاريخی، 
بقايای زيستگاه های بشر به  تا  تاريخی و اسالمی باعث شده 
صورت تپه ها و محوطه های باستانی در تمامی منطقه مشهود 

باشد.
وفور اين محوطه ها و قرابت جغرافيايی آنها با تهران باعث 
گروه  پژوهشی  و  آموزشی  مطالعات  گسترش  و  شکل گيری 
باستان شناسی دانشگاه تهران در اين منطقه شد كه در نتيجة 
آن از دهة چهل تا به امروز، كاوش، اليه نگاری و بررسی های 
بر چند  ارزشمندی صورت گرفته است. اين بررسي ها عمدتاً 
و  قبرستان  )زاغه،  بؤيين زهرا  شهرستان  اطراف  در  محوطه 
سگزآباد( متمركز بوده و از آنجايی كه شواهد باستان شناختی 
پيش از تاريخی  فرهنگ های  به  مربوط  عمدتاً  محوطه ها  اين 
بيشتر  قزوين  دشت  باستان شناختی  مطالعات  است،  منطقه 
كه  »سگزآباد«  و  »قبرستان«  »زاغه«،  چون  اسم هايی  با 
معرف فرهنگ های پيش ازتاريخ منطقه است شناخته  عمدتاً 
جديدتر  پژوهش های  كه  حالی  در  است.  شده  شناسانده  و 
و  قزوين  )تاكستان،  دشت  مناطق  ساير  در  باستان شناختی 
آبيك( و نيز مناطق مرتفع )دامنه های جنوبی البرز، دامنه های 
شمالی ارتفاعات جنوبی دشت و الموت( باعث شده افق های 
فراروی  قزوين  باستان شناختی  پژوهش های  در  جديدی 
باستان شناسان گشوده شود. در اين مقاله در پی آن هستيم كه 
روند فعاليت هاي پيشين و سال هاي اخير را در منطقه بررسي 
و نقد كنيم. بدين منظور ابتدا مختصری از موقعيت جغرافيايی 
و ويژگی های اقليمی قلمرو پژوهش آورده ايم و سپس كاوش ها 

و بررسی های منطقة قزوين و نتايج و آثار منتشر شدة آن را 
از واپسين سال های دهة چهل تاكنون معرفي، نقد و بررسي 
كرده ايم. شايان ذكر است كه با توجه به اين كه نتايج و گزارش 
كاوش های دانشگاه تهران به طور كامل و مستمر انتشار نيافته 
و آرشيو كامل و منظمی از آن در دسترس نيست، در برخی 
موارد تعيين دقيق تعداد كاوش ها و مدت زمان و سرپرستان 

آنها عماًل غيرممکن می نمايد.

موقعیت جغرافیایی
نقطة  در  مركزی  فالت  غربی  شمال  گوشة  در  قزوين  دشت 
ارتباطی آن فالت با مناطق شمالی، شمال غربی و غرب قرار 
دارد. از شرق به مرز استان تهران )شهرستان ساوجبالغ(، از 
شمال به كوهپايه های جنوبی البرز، از غرب به ارتفاعات چرگر 
و از جنوب به كوه های رحمان)رامان( محدود می شود. ارتفاع 
آن از سطح دريای آزاد 1100 متر و دارای شيب شمال غربی 

به جنوب شرقی است.

بررسی های باستان شناختی دشت قزوین
در طول چهار دهة گذشته بررسی های باستان شناختی متعدد 
در دشت قزوين و ارتفاعات مشرف به آن انجام شده كه آنهارا 

می توان به چند گروه تفکيك كرد:
1. بررسي گروه های باستان شناسی دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی،
2. بررسي هدفمند و سيستماتيك پژوهشي،

3. بررسی كارشناسان سازمان ميراث فرهنگی با هدف 
شناسايي و ثبت،

هر چند با توجه به ماهيت، روش و نتايج حاصل از بررسی ها 
بود،  نخواهد  اشکال  از  خالی  اين صورت  به  آنها  دسته بندی 
برای تبيين موضوع ذكر مثال هايی از مصاديق اين دسته بندی 
ضروری می نمايد. از دستة اول بررسی های گروه باستان شناسی 
دانشگاه تهران، گروه باستان شناسی دانشگاه ابهر و دانشجويان 
باستان شناسی مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا. از دستة دوم 
بررسی كوهپاية آبيك )مافی 1385، مافی و آخوندی 1389( 
بررسی درة اندج رود )مؤمنی 1385( و فصول جديد بررسی 
و  سال های 1382، 1383  در  نشلی  )فاضلی  تهران  دانشگاه 
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1385( و از دستة سوم بررسی های كارشناسان سازمان ميراث 
فرهنگی قزوين را در قالب مأموريت های اداری مي توان ذكر 

كرد. شرح مختصر برخی از اين بررسی ها در پی می آيد.
هيئت  كاوش  سال های  نخستين  در  می رسد  نظر  به 
دانشگاه تهران و در آغاز دهة پنجاه بررسی های محدودی نيز 
و گزارش كامل  آنها شده  به  اشارات كوتاهي  انجام شده كه 
چون  و  چند  دربارة  قضاوت  امر  همين  و  منتشر نشده  آنها 
آنها را دشوار می سازد. هدف اين بررسی ها بيشتر آشنايی با 
محوطه های اطراف زاغه، قبرستان و سگزآباد و آموزش بررسی 
به دانشجويان بوده است. از معدود مواردی كه گزارش نتايج 
اين بررسی ها منتشر شده گزارش مختصر عزت اهلل نگهبان در 
باستانی در شعاع 15 كيلومتری  تپة  خصوص شناسايی 20 
تپه زاغه كه با آثار هم افق با آن بوده )نگهبان 1376(، در حالی 
كه به گفتة حسن طاليی در دهة پنجاه نگهبان حدود 300 
محوطه را در دشت قزوين شناسايی كرده است )فاضلی نشلی 

.)211 :1385
آغاز  و  ابهر  دانشگاه  باستان شناسی  گروه  تأسيس  با 
بررسی های  و  تپه نرگه  در  دانشگاه  اين  آموزشی  كاوش های 
پراكندة مرتبط با اين كاوش در بخش غربی دشت قزوين فصل 
گشوده  خطه  اين  باستان شناختی  پژوهش های  در  جديدی 
شد. در طول يازده فصل كاوش دانشگاه ابهر در اين منطقه 
بررسی های  همانند  كه  می گرفت،  صورت  نيز  بررسی هايی 
دانشگاه تهران بيشتر با جهت گيری آموزش دانشجويان انجام 
می شد، ولي تمام استانداردهای رايج در بررسی باستان شناختی 
مناطق  صرفاً  مکانی  گسترة  نظر  از  و  می شد  رعايت  آن  در 
پيرامون تپه نرگه را در بر می گرفت. از مهم ترين دستاوردهای 
اين بررسی ها شناسايی محوطه هايی چون شيزر بود كه كاوش 
در آن به نحو چشم گيری اطالعات باستان شناسان از وضعيت 
فرهنگی منطقه را در ادوار پيش ازتاريخی افزايش داد )ولی پور 
1385(. بعضاً نيز دانشجويان  مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری 
بررسي هايي  تحصيلی  پايان نامه های  قالب  در  باستان شناسی 
بررسی  از  است  عبارت  آنها  اهم  كه  دادند،  انجام  منطقه  در 
)مافی  قاقازان شرقی  پيش ازتاريخی  استقرارهای  و شناسايی 
قزوين  دشت  نصرت آباد  پيش ازتاريخی  تپة  بررسی   ،)1386
)طاهرخانی 1381( و بررسی های ليلی نياكان در دشت قزوين 

1385)نياكان  و   1384  ،)1382 1382)نياكان  سال های  در 
.)Niakan 2008 ،1389 1384الف، 1384ب، 1385ج و

حجم  و  بررسی ها  ميان  كيفی  و  كمی  تناسب  نبود 
معدود  نتايج  نشدن  منتشر  و  قزوين  دشت  كاوش های 
بررسی های در دو دهة اول فعاليت های باستان شناختی دانشگاه 
تهران، بررسی های نظام مند علمی براي ساماندهی، تکميل و 
اصالح اطالعات و يافته ها را به ضرورتی اجتناب ناپذير مبدل 
كرد و بررسی باستان شناختی دانشگاه تهران در سال 1382 
به سرپرستی حسن فاضلی نشلی گام مهمي در اين زمينه بود. 
اين بررسی با هدف آشنايی با تحوالت باستان شناختی دشت 
قزوين و توزيع و پراكنش مکانی استقرارگاه های ادوار گوناگون 
و سازوكار های حاكم بر روابط و عملکرد اين استقرارگاه ها به 
منظور اصالح و تبيين يافته ها و مدارک حاصل از كاوش های 
جديدترين  طبق   )213  :1385 نشلی  )فاضلی  انجام شده 
روش ها و استانداردهای رايج در پژوهش های باستان شناختی 
انجام شد كه حاصل آن شناسايی و مستندسازی بيش از 62 
محوطة باستانی بود. از طرفی هم نتايج اين بررسی بسياری از 
سؤاالت مربوط به گاهنگاری دشت قزوين را پاسخ داد )فاضلی 

نشلی 1385(.
بر  تهران  دانشگاه  باستان شناختی  فعاليت هاي  تمركز 
دشت قزوين آن هم صرفاً بر بخش های جنوبی دشت و غفلت 
كيفيت  و  البرز(  كوهپايه هاي  )به ويژه  آن  بخش های  ساير  از 
پايين بررسی های دانشگاه ابهر در بخش غربی باعث شد كه 
ديگر باستان شناسان در راستای تکميل اين فعاليت ها در ساير 
مناطق به تالش هايي دست بزنند. از اولين اين تالش ها فصل 
اول »بررسی باستان شناختی كوهپايه های البرز« در محدودة 
شهرستان آبيك به سرپرستی فرزاد مافی در سال 1385 )مافی 
1385، مافی و آخوندی 1389( بود. نبود بررسی روشمند و 
فرهنگی  آثار  غنای  منطقه،  در  باستان شناختی  هدفمند 
سطح االرضی برخی محوطه ها، تهديدهاي ناشی از كاوش های 
غيرمجاز، خأل قانونی بر اثر ثبت نشدن بسياری از محوطه ها از 
انگيزه های اصلی طرح و اجرای اين بررسی بود. اين بررسی با 
اهدافی چون شناسايی و ثبت محوطه های باستانی، و مشخص 
استقراری  الگوی  و  باستانی  مکانی محوطه های  توزيع  كردن 
محوطة  آن 89  نتيجة  در  و  انجام  گوناگون  ادوار  در  منطقه 
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باستانی از ادوار گوناگون شناسايی شد. در اين بين كشف آثار 
ارزشمند به جای مانده از كاوش های غيرمجاز اطالعات جديدی 
دربارة عصر آهن منطقه به دست داد، همچنين چندين محوطة 
با اهميت ويژه شناسايي شد، از جمله يك محوطة باز عصر 
پارينه سنگی ميانی )نادری و ديگران 1389( و گورستان عصر 
جديدی  اطالعات  آن  در  نجات بخشی  كاوش  كه  مزرا،  آهن 
داد  به دست  منطقه  آهن  عصر  فرهنگی  تحوالت  دربارة 
گفت  می توان  بررسی  اين  نتايج  براساس  )مافی 1387الف(. 
پارينه سنگی  عصر  از  آبيك  شهرستان  در  البرز  كوهپايه های 
و  جوامع  توجه  مورد  همواره  اسالمی  متأخر  قرون  تا  ميانی 

گروه های انسانی بوده است.
باستان شناختی  بررسی  بخش  اين  بررسی های  ديگر  از 
آتوسا مؤمنی در درة اندج رود الموت است، كه همانند مورد 
اخير در منطقة كوهستانی انجام و در خالل آن 90 محوطه از 
عصر مفرغ تا دورة اسالمی شناسايی شد )مؤمنی 1385(. عالوه 
اين ها حکمت اهلل مالصالحی در منطقة كوهستانی جنوب  بر 
دشت قزوين در سال 1386 )مالصالحی 1386( و در بويين 
زهرا و آوج در سال 1387 )مالصالحی 1387( بررسي و نقوش 
صخره ای محوطه های چلمبر، يازلی و قليچ كندی )مالصالحی 
 Vahdati( و يك محوطه از دورة پارينه سنگی )و ديگران 1386

nasab et al. 2009( را كشف و معرفی كرد.

دهة  چند  طول  در  دانشگاهی  بررسی های  بر  عالوه 
قالب  در  فرهنگی  ميراث  سازمان  كارشناسان  نيز  گذشته 
ثبت  و  شناسايی  منظور  به  عمدتاً  و  اداری  مأموريت های 
محوطه های باستانی و تاريخی يا به ضرورت بازديد از محل 
اجرای پروژه های عمرانی بررسي هايي در دشت قزوين انجام 
داده اند، كه اهم آنها عبارت است از: بررسی و شناسايی مسير 
اتوبان زنجان-قزوين )ثبوتی 1370(، بررسی و شناسايی محور 
ابهر-تاكستان )ثبوتی 1374(، بررسی و شناسايی شهرستان 
آثار سميرم در  بررسی و مطالعه  آبيك )رضايی كلج 1382(، 
منطقة طارم قزوين )رضايی كلج 1384(، بررسی و شناسايی 

شهرستان تاكستان)ثبوتی 1376(.

نقد و بررسی
بررسی های دانشگاهی را در دشت قزوين در طول چهار دهة 

گذشته گروه های باستان شناسی دانشگاه تهران )متناوباً از سال 
1349 تاكنون( و دانشگاه ابهر )از سال 1377 تا 1387( انجام 
داده اند. همچنان كه گفتيم در خصوص بررسی های دانشگاه 
تهران پيش از انقالب اسالمی به دليل كمبود اطالعات ناشی 
از منتشر نشدن گزارش ها به سادگی نمی توان اظهار نظر كرد. 
اشارات كوتاه در ساير گزارش هاي كاوش  و ديگر شواهد و قراين 
مبين اين است كه بيشتر اين بررسی ها نظام مند و دارای اهداف 
تعريف شده نبوده اند و عمدتاً به  منظور آموزش دانشجويان يا 
كسب اطالعات از مناطق اطراف محوطه های زاغه، قبرستان و 
سگزآباد و شناسايي محوطه هاي ديگر انجام شده است. حداكثر 
نتايج اين بررسی ها شناسايی و معرفی مختصر چندين محوطة 
باستانی بوده كه هيچ گاه بطور دقيق مستندنگاری و معرفی 
تغيير  اسالمی  انقالب  از  پس  سال های  نخستين  در  نشدند. 
محسوسی در كم وكيف بررسی های دانشگاه تهران مشاهده 
تکميلی  بخش  عنوان  به  عمدتاً  نيز  بررسی ها  اين  نمی شود. 
كاوش ها به صورت تصادفی و بدون برنامه ريزی دقيق و با هدف 
آموزش شيوه های بررسی به دانشجويان صورت گرفت. اواخر 
دهة هفتاد »بررسی ها« اندک اندک جايگاه واقعی خويش را 
در روند فعاليت هاي باستان شناختی پيدا كرد، كه نمونة آن 
بررسی های حسن فاضلی نشلی در سال های 1382، 1383 و 
1385 است. اكثر قريب به اتفاق بررسی های دانشگاه تهران در 
منطقة قزوين همانند كاوش های آن عمدتاً بر بخش های جنوبی 
دشت متمركز بود. بي توجهي به ساير مناطق دشت قزوين و 
فعاليت های  كاستی های  بارزترين  از  آن  بر  مشرف  ارتفاعات 
دانشگاه تهران است. بررسی های ساير باستان شناسان در ديگر 
بخش های منطقة قزوين )آبيك، تاكستان و الموت( نشان داد 
كه تعميم نتايج حاصل از بررسي بخش های جنوبی دشت به 
تمام منطقة قزوين به هيچ عنوان صحيح نيست و برای داشتن 
تصوير صحيح تر از تحوالت و تطورات فرهنگی منطقه از عصر 
پارينه سنگی تا قرون متأخر اسالمی بررسی های بيشتر در تمام 

گسترة استان قزوين ضروری است.
بودجه،  كمبود  دليل  به  نيز  ابهر  دانشگاه  بررسی های 
به  هيئت ها  سرپرستان  نداشتن  تمايل  زمانی،  محدوديت 
بهره گيری از دانشجويان  كم تجربه در بررسی و مخالفت مالکان 
با بازديد از محوطه های واقع در امالک خصوصی هرگز در قالب 
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پروژه های مستقل اجرا نشد و نتايج آن هم حداكثر شناسايی و 
معرفی چند محوطة تازه شناخته بود كه البته بررسي برخی از 
آنها مانند شيزر اطالعات تازه و ارزشمندی در خصوص وضعيت 
فرهنگی غرب دشت قزوين در ادوار پيش از تاريخی به دست داد.

در سال های اخير بررسی های باستان شناختی تازه ای در 
نتايج  كه  آن صورت می گيرد  اطراف  مناطق  و  قزوين  دشت 
بر وجهة علمی  با تکيه  اين پژوهش ها،  درخور توجهي دارد. 
از  بهره گيری  با  نظام مند  و  هدفمند  بررسی های  شامل  كار 
جديدترين رهيافت های رايج در پژوهش های باستان شناختی 
است و از آنجايی كه عمدتاً به سرپرستی و با مشاركت اعضاء 
هيئت علمی و دانشجويان دانشگاه ها انجام می شود، پشتوانه ای 
و  استان  فرهنگی  ميراث  بودجة سازمان  با  و  دارد  آكادميك 
انجام  نيز  سازمان  اين  امکانات  و  تجربه  توان،  از  بهره گيري 
می شود. روشمند بودن بررسی ها اين امکان را فراهم می آورد 
كه نتايج علمی آنها در قالب كتاب، مقاله و پايان نامة تحصيلی 
تدوين و بهره وری ازآنها برای ساير باستان شناسان امکان پذير 
شود. عالوه بر آن اين بررسی ها برخالف بررسی های دانشگاه 
بخش هايی  و  نمي شود  انجام  خاصی  منطقة  در  صرفأ  تهران 
بر می گيرد كه قباًل توجه  از گسترة جغرافيايی قزوين را در 
اين بررسی ها  از ديگر ويژگی های  بود.  آنها نشده  به  چنداني 
برنامه ريزی و آينده نگری در آنهاست، كه نه مانند بررسی های 
دانشگاهی محدود به فصل كاوش آموزشی دانشجويان است 
و  اداری  قالب ضرورت های  در  اداری  بررسی های  مانند  نه  و 
اجرايی، بلکه برآمده از دل نيازهای پژوهشي باستان شناختی 

منطقه است.
بررسی های كارشناسان سازمان ميراث فرهنگی از حيث 
شناسايی، مستند سازی و معرفی محوطه های باستانی و به ويژه 
فراهم  را  محوطه ها  اين  قانونی  ثبت  امکان  كه  بابت  اين  از 
قرار می دهد حايز  قانونی  را در چتر حمايتی  آنها  و  مي آورد 
اهميت است. از طرفي هم الزامات اداری مجريان اين طرح ها 
را ملزم به تدوين و تحويل گزارش در پايان مأموريت می كند، 
لذا انتشار نتايج از ديگر امتيازات اين گونه بررسی هاست. اين 
و  می شود  انجام  پيش فرض  و  سؤال  بدون  عمدتاً  بررسی ها 
نتايج آنها نيز صرفاً توصيفی و معموالً عاری از هرگونه تحليل 
باستان شناختی است و اصطالحاً به صورت اطالعات خام است. 

و از آنجايي كه بيشتر اين بررسی ها پيمايشی فشرده نبوده، 
چنين  بود.  نخواهد  ممکن  به سادگی  آنها  از  علمی  استنتاج 
بررسی هايي در مناطق گوناگون دشت قزوين كمابيش انجام 
از اطالعات فرا روی محققان قرار داده،  شده و حجم وسيعی 
اين  از  برخی  دليل كه  اين  به  نيز  و  به داليل پيش گفته  اما 
بازبينی  به  نياز  و  شده  انجام  گذشته  سال های  در  بررسی ها 
نتايج آنها احساس می شود، بررسی های علمی باستان شناختی 
مستقل ازفعاليت های آموزشی دانشگاه ها و مأموريت های اداری 
كارشناسان سازمان ميراث فرهنگی از ضرورت های انکارناپذير 

در بيشتر نقاط استان است.

كاوش های باستان شناختی
ارتفاعات  دامنة  و  قزوين  دشت  باستان شناختی  كاوش های 
مشرف بر آن را می توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. كاوش های 
فرهنگی  ميراث  كارشناسان سازمان  كاوش های  آموزشی، 2. 

استان و 3. كاوش های پژوهشی.
به  نيز  پژوهشی  جنبة  گاهی  كه  آموزشی-  كاوش های 
خود می گرفت- شامل كاوش های گروه باستان شناسی دانشگاه 
اسماعيل آباد،  سگزآباد،  قبرستان،  زاغه،  تپه های  در  تهران 
گروه  كاوش های  نيز  و  چهاربنه  و  جلفا(  )هزار  ابراهيم آباد 
از  است.  تاكستان  تپه نرگة  در  ابهر  دانشگاه  باستان شناسی 
اشاره  زير  موارد  به  می توان  دوم  دستة  كاوش های  جمله 
كرد: گمانه زنی سعدی ملکی در تپه خله كوه )ملکی 1379(، 
گمانه زنی هيئت محمود ميراسکندری و مصطفی راستی دوست 
در تپه اقباليه )ميراسکندری و راستی دوست 1385(، گمانه زنی 
احمد آزادی در محوطة آراسنج )آزادی 1385( و كاوش ها و 
گمانه زنی هايی عمدتاً در محوطه های اسالمی درون شهری، از 
جمله كاوش شهيدزاده در مسجد جامع قزوين در سال 1353 
)نگهبان 1376(، يحيی كوثری در تپه حمام تاكستان در سال 
1357 )نگهبان 1376(، علی اصغر ميرفتاح در مسجد جامع 
قزوين در سال 1360 )نگهبان 1376(، محمدرضا خلعتبری 
در ميمون قلعه در سال های 1368 و 1367 )خلعتبری 1369(، 
گمانه زنی و كاوش هاي محمدرضا رضايی كلج در حمام قديمی 
)رضايی كلج  دولت خانه  )رضايی كلج 1383(،  روستای خيارج 
1385ب(،  )رضايی كلج  شاهی  مهمان خانة  1385الف(، 

باستان شناسي دشت قزوین
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خيابان سپه )رضايی كلج 1385ج( و آتوسا مؤمنی در راستة 
وزير )مومنی 1387(. از مهم ترين كاوش های صرفاً پژوهشي 
كاوش محوطة باستانی مزرا به سرپرستی فرزاد مافی )مافی 
به سرپرستی حميدرضا ولی پور  تپه شيزر  1387الف(، كاوش 
)ولی پور 1385( و دو فصل كاوش و اليه نگاری ليلی نياكان در 
تپة دولت آباد در سال های 1384و 1385 )نياكان 1385الف و 

1385ب( است.
لويی  را  قزوين  دشت  باستان شناختی  فعاليت های 
)نگهبان  كرد  آغاز  از سال 1345  تپة سگزآباد  در  واندنبرگ 
فعاليت هاي  شناخته شده ترين  و  وسيع ترين   .)1376
آن  پيرامونی  مناطق  و  قزوين  دشت  در  باستان شناختی 
كاوش های آموزشی دانشگاه تهران است كه در طول چهار دهة 
گذشته به طور متناوب انجام شده و. عمدتاً بر تپه های زاغه، 
سال های  فاصلة  در  است.  بوده  متمركز  سگزآباد  و  قبرستان 
1349 تا 1358 كاوش در تپه های زاغه، قبرستان و سگزآباد 
به سرپرستی و با همکاری عزت اهلل نگهبان، رضا مستوفی فرد، 
مسعود گلزاری، صادق ملك شهميرزادی، يوسف مجيدزاده و 
فرخ ملکزاده انجام شد. هيئت باستان شناسی نگهبان به دليل 
بهره گيری از تجارب متخصصان گوناگون )باستان گياه شناس، 
هيئت های  بهترين  از  خود  زمان  در  باستان استخوان شناس( 
اطالعات  كاوش ها  اين  نتيجة  در  بود.  ايران  باستان شناسی 
نو  از  قزوين  دشت  فرهنگی  وضعيت  مورد  در  ارزشمندی 
سنگی تا عصر  آهن به دست آمد. تنوع و غنای مواد فرهنگی 
به دست آمده از اين كاوش ها باعث شد تا دشت قزوين و به ويژه 
با  كند.  پيدا  ايران  باستان شناسی  در  ويژه ای  جايگاه  »زاغه« 
تدوين نتايج حاصل از چند فصل از اين كاوش ها در قالب رسالة 
 Majidzade( شيکاگو  دانشگاه  در  مجيدزاده  يوسف  دكتری 
 Malek( صادق ملك شهميرزادی در دانشگاه پنسيلوانيا ،)1976

Shahmirzadi 1977( و محمدصالح صالحی در دانشگاه سوربن 

قزوين  دشت  باستان شناختی  پژوهش های   ،)Salehi 1984(

در  اسالمی  انقالب  وقوع  با  گرفت.  خود  به  علمی تری  شکل 
ايران، كاوش های گروه باستان شناسی دانشگاه تهران در دشت 
قزوين نيز متوقف شد. پس از گشايش دانشگاه ها و آغاز به كار 
گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، كاوش های باستان شناختی 
مدت  در  شد.  سرگرفته  از   1363 سال  از  نيز  قزوين  دشت 

دشت  باستان شناختی  ميدانی  فعاليت های  توقف  چند سالة 
اين  بود.  شده  فراهم  كتابخانه ای  پژوهش هاي  زمينة  قزوين 
پژوهش ها كه براساس نتايج كاوش های پيشين آغاز شده بود با 
بهره گيری از نتايج تحقيقات جديد و به كارگيری رهيافت های 
نو رايج در باستان شناسی كمك شايانی به ساماندهی و توسعة 
از  از فالت مركزی كرد.  اين بخش  در  باستان شناسی  دانش 
مهم ترين دست آورد های اين دوره می توان به تدوين جداول 
گاهنگاری های  جمله  از  مركزی  فالت  شمال  گاهنگاری 
مری ويت و رابرت دايسون )ويت و دايسون 1382(، يوسف 
ملك شهميرزادی  صادق  و   )Majidzadeh 1976( مجيدزاده 
يافته های  كرد.  اشاره  )ملك شهميرزادی 1382: 529-539( 
باستان شناختی دشت قزوين نقش مهمی در شکل گيری مبانی 

و چهارچوب های اين جداول گاهنگاری داشت.
كاوش های پس از انقالب اسالمی با سرپرستی و هدايت 
نسل تازه ای از باستان شناسان بومی، عمدتاً از شاگردان نگهبان 
و دانش آموختة دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از 
كشور، از سال 1363 آغاز شد و تاكنون ادامه دارد. در طول 
اين مدت مجموعاً 25 فصل كاوش، دو فصل آن در سال های 
و  اصفهان  )جی  قزوين  دشت  از  خارج  در   1368 و   1367
سلطانية زنجان( و بقيه در منطقة قزوين، به سرپرستی مسعود 
شيره جين،  فيروزمندی  بهمن  دانشپور پرور،  فخری  گلزاری، 
طاليی،  حسن  صالحی،  محمدصالح  فرد،  مستوفی  رضا 
مسعود آذرنوش، حسن فاضلی نشلی، حکمت اهلل مالصالحی و 
كمال الدين نيکنامی انجام شد. در دور جديد اين كاوش ها در 
سال های اخير عالوه بر محوطه های پيشين، فاضلی نشلی در 
اسماعيل آباد در سال1381 )فاضلی نشلی 1385(، ابراهيم آباد 
)هزارجلفا( و چهاربنه در سال 1385 )فاضلی نشلی 1386( 

نيز كاوش كرد.
به هر حال مهم ترين كاوش های باستان شناختی دشت 
انجام شد،  و سگزآباد  قبرستان  زاغه،  محوطه های  در  قزوين 
كه تا واپسين سال های دهة هفتاد عمدتاً مبتنی بر شيوه های 
سنتی رايج در ايران و با جهت گيری صرفاً آموزشی دانشجويان 
بود. از اواخر دهة هفتاد با بهره گيری از روش ها و امکانات نو 
دور تازه ای از كاوش های علمی را افرادی چون حسن طاليی، 
فاضلی  حسن  و  مالصالحی  حکمت اهلل  نيکنامی،  كمال الدين 
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نشلی آغاز كردند. نيم نگاهی به روند و نتايج اين پژوهش ها و 
مقايسة آنها با فعاليت های پيشين آشکارا بيانگر روند رو به رشد 
كمی و كيفی اين فعاليت هاست. به هر حال برای به دست دادن 
تصوير صحيح تری از روند فعاليت های دانشگاه تهران در منطقة 
قزوين ذكر چکيده ای از كاوش های شاخص )زاغه، قبرستان و 

سگزآباد( ضروری به نظر می رسد.

تپه زاغه 
شهرستان  محدودة  در  و  قزوين  دشت  جنوب  در  تپه زاغه 
از مركز دهستان سگزآباد حدود 8  و  است  واقع  زهرا  بوئين 
كيلومتر فاصله و حدود يك و نيم هکتار مساحت دارد. ارتفاع 
و  است  سانتی متر   50 حدود  اطراف  زمين های  سطح  از  آن 
هزاره های  طول  در  دشت  زياد  نسبتاً  رسوب گذاری  دليل  به 
گذشته بيشترين اليه های استقراری ادوار گوناگون تپه پايين تر 
از سطح زمين های اطراف قرار دارد. كاوش در تپه زاغه از سال 
1349 به سرپرستی عزت اهلل نگهبان آغاز شد. فصول بعد اين 
كاوش به سرپرستی وی و تنی چند از شاگردانش از جمله رضا 
مستوفی فرد، مسعود گلزاری و صادق ملك شهميرزادی ادامه 
نگهبان اليه نگاری و تشخيص 17  از كارهای شاخص  يافت. 
الية استقراری در تپه زاغه بود )نگهبان 1376(. نتايج بيشتر اين 
كاوش ها به صورت مدون و مستمر انتشار نيافت، ليکن نگهبان 
برخی از نتايج اين كاوش ها را در قالب گزارش مقدماتی، مقاله 
 ،1351 )نگهبان  كرد  عرضه  علمی  مجامع  در  سخنرانی  و 
 Negahban 1974, 1976,  ،1376  ،1374  ،1365  ،1356
1984 ,1979(. نگهبان در سال 1376 كتابی با عنوان مروری 

برپنجاه سال باستان شناسی ايران چاپ كرد كه در آن ماحصل 
بسياری از فعاليت های باستان شناختی وی آمده است )نگهبان 
پژوهش های  كليدی  اهميت  بر  كتاب  اين  در  وی   .)1376
راهنمای  را  آنها  و  تأكيد كرده  قزوين  باستان شناختی دشت 
دانسته است.  ايران  نواحی مركزی  باستانی  آثار  تعيين هويت 
پس از نگهبان، صادق ملك شهميرزادی بيشترين كاوش ها را 
در تپه زاغه انجام داد. وی ضمن سرپرستی چهار فصل كاوش 
در تپه زاغه، رسالة دكترای خويش را در دانشگاه پنسيلوانيا با 
موضوع »تپه زاغه: يك روستای هزارة ششم پيش ازميالد دشت 
 )Malek Shahmirzadi 1977( »قزوين در فالت مركزی ايران

تدوين كرد. از ويژگی های بارز كار ملك شهميرزادي تالش وی 
برای گاهنگاری تپه زاغه براساس نتايج اليه نگاری بود بنابراين 
وی در دو فصل كاوش در سال های 1356 و 1358 گمانه زنی 
و اليه نگاری و بعدها براساس نتايج حاصل از اين اليه نگاری و 
ساير اطالعات موجود جدول گاهنگاری خويش را برای دشت 
قزوين تدوين كرد )ملك شهميرزادی 1382(. وی پس از انقالب 
اسالمی نتايج حاصل از پژوهش های خويش را در چندين جلد 
گزارش، كتاب و مقاله منتشر كرد و در دسترس عالقه مندان 
قرار داد )ملك شهميرزادی، 1356، 1359، 1365، 1367الف، 
1367ب، 1369، 1371، 1372، 1374الف، 1374ب، 1382، 
نخستين   .)Malek Shahmirzadi 1979a, 1979b, 1990

فصل  كاوش زاغه پس از انقالب اسالمی طبق روال پيشين و با 
هدف آموزش دانشجويان باستان شناسی انجام شد. در اواسط 
دهة هشتاد و طی چهاردهمين فصل از كاوش های تپه زاغه به 
سرپرستی مالصالحی، عالوه بر آموزش دانشجويان، پژوهش نيز 
در دستور كار قرار گرفت كه نتيجه آن تدوين گاهنگاری جديد 
برای اين محوطه بود ) مالصالحی و ديگران 1385(. عالوه بر 
آن حسن فاضلی نشلی با رويکردی جديد به پژوهش در تپه زاغه 
كار را ادامه داد. وی با هدف تجديد نظر در گاهنگاری دشت 
قزوين و بررسی الگوهای استقرار )فاضلی نشلی 1385: 26( در 
سال 1380 به گمانه زنی و اليه نگاری در تپه زاغه اقدام كرد. وی 
در اين فصل از كاوش موفق شد، پس از گاهنگاری های نگهبان، 
ويت و دايسون، مجيدزاده، ملك شهميرزادی و نيز آزمايش های 
ساليابی مرجان مشکور )مالصالحی و ديگران 1385( با استناد 
به پژوهش های گونه شناختی سفال و نيز آزمايش های ساليابی 
نمونه های آلی و تدوين گاهنگاری نسبی و مطلق، ضمن تجديد 
فعاليت های  از  جديدی  اطالعات  تپه زاغه  گاهنگاری  در  نظر 
نشلی 1385:  )فاضلی  دهد  به دست  آن  ساكنان  فرامعيشتی 
استفاده  با  كه  بابت  اين  از  نشلی  فاضلی  پژوهش های   .)36
از جديدترين روش های  از تمام تجارب پيشين و بهره گيری 
رايج انجام گرفت نقطة عطفی در پژوهش های باستان شناختی 
دشت قزوين بود. وی نيز نتايج اين مطالعات را در چندين مقاله 
1376الف،  نشلی  )فاضلی  داد  قرار  عالقه مندان  دسترس  در 
1376ب، 1384الف، 1384ب، 1385، 1386، فاضلی نشلی و 
 Fazeli Nashali & Abbasnegad 2005, Fazeli،1382جمالی
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Nashli et al. 2005, Young & Fazeli Nashli 2008 (. وی 

بعدها برای تکميل مطالعات خويش به اليه نگاری در تپه های 
چهاربنه  و  جلفا(  )هزار  ابراهيم آباد  اسماعيل آباد،  و  قبرستان 

پرداخت.

تپه قبرستان
و  زاغه  همانند  تپه قبرستان  باستان شناختی  پژوهش های 
آغاز  نگهبان  عزت اهلل  سرپرستی  به   1349 سال  از  سگزآباد 
شد و تا پيش از انقالب اسالمی ادامه يافت. »به طور دقيق 
كاوش  مورد  فصل  چند  در  تپه قبرستان  كه  نيست  مشخص 
تا  كاوش ها  اين  می رسد  نظر  به  در مجموع  ولی  گرفت،  قرار 
سال 1357 هر ساله در يك فصل كامل ادامه داشته است« 
)فاضلی نشلی 1385: 79(. سرپرستی چند فصل از كاوش های 
تپه قبرستان به يوسف مجيدزاده واگذار شد. وی در قبرستان 
با  و  داد  تشخيص  فرهنگی  دورة  چهار  و  باستانی  الية   19
استناد به همين يافته ها و پژوهش های ساير محوطه های فالت 
مركزی جدول گاهنگاری خويش را برای فالت مركزی ايران 
را  نتايج مطالعاتش  از  تدوين كرد، همچنين وی بخش هايی 
يك   ،)Majidzadeh 1976( خويش  دكترای  رسالة  قالب  در 
 ،1356 )مجيدزاده  كرد  منتشر  مقاله  مجموعه ای  و  كتاب 
 .)Majidzadeh 1978, 1981  ،1369 ،1368 ،1364 ،1359
در ادامة فعاليت دانشگاه تهران در تپه قبرستان حسن فاضلی 
ارزيابی گاهنگاری مجيدزاده  با هدف  نشلی در سال 1381، 
به  نشلی 1385: 80(،  )فاضلی  محوطه  وسعت  برآورد  نيز  و 
اينکه وسعت  اعالم  اقدام و، ضمن  اين محوطه  گمانه زنی در 
محوطه 2 هکتار بوده، با استناد به تاريخ گذاری نسبی و مطلق 
در  بازبينی  و  محوطه  گاهنگاری  اصالح  برای  پيشنهادهايی 
نتايج پيشين مطرح كرد. در بخش ديگری از تپه قبرستان كه 
آثار و شواهد يك گورستان عصر آهن شناسايی شده نيز پيشتر 
پژوهش هايی صورت گرفته بود از جمله ترانشه ای كه در سال 
1351 فرخ ملك زاده حفر و در نتيجة آن دو گور مربوط به 
)ملك زاده 1356(. در سال 1381  آهن شناسايی كرد  عصر 
و در جريان كاوش های مجدد فاضلی نشلی نيز گمانه هايی در 
اين بخش از محوطه ايجاد شد كه در نتيجة آن حفار احتمال 
داده كه گورهای عصر آهن قبرستان مدفن ساكنان سگزآباد 

در عصر آهن بوده و نظر داده كه مواد فرهنگی اين گورستان 
شباهت بسيار با نمونه های مشابه در ساير محوطه های عصر 
آهن شناسايی شده در شمال فالت مركزی دارد )فاضلی نشلی 
1385: 129(. همچنين وی در سال های 1382 و 1385 به 
منظور تکميل پژوهش های خود به كاوش مجدد در اين تپه 
اقدام كرد )فاضلی نشلی 1386، فاضلی نشلی و ديگران 1386(.

تپه سگزآباد
شمال  كيلومتری   8 در  قره تپه[  محلی  نام  ]با  تپه سگزآباد 
روستای سگزآباد قرار دارد. ارتفاع آن از سطح زمين های اطراف 
حدود 5 متر و دارای آثاری از اواخر هزارة سوم تا قرن چهارم 
آن  مهم  ويژگی های  از  )ملك شهميرزادی 1372(.  است  ق م 
 Talai( است I توالی آثار معماری اواخر عصر مفرغ با عصر آهن
1983(. كاوش های غير مجاز فراوانی در آن صورت گرفته و 

هيئت هايی از بلژيك ]لويی واندنبرگ[ و ژاپن در سال 1345 
كاوش های محدودی در حد چند گمانة كوچك در آن انجام 
داده اند كه به دليل چشمگير نبودن نتيجة آنها، متوقف شده 
است، همچنين در سال 1347 ترومپل مان )نگهبان 1376( و 
امير ماهانی )ورجاوند 1349: 35 و ملك شهميرزادی 1356( 
دانشگاه  باستان شناختی  فعاليت های  كردند.  كاوش  آن  در 
رضا  منوچهر ستوده،  بررسی های  از  در سگزآباد، پس  تهران 
مستوفی فرد، حسين طيب نعيمی، صادق ملك شهميرزادی و 
از سال 1349 آغاز  ويليام سامنر )ملك شهميرزادی 1356(، 
شد و تا سال 1356 در هشت فصل بدون وقفه به سرپرستی 
بقايای  آن  طی  و  يافت  ادامه  ملك شهميرزادی  و  نگهبان 
معماری عصر آهن به دست آمد. با وقوع انقالب اسالمی كاوش 
در اين تپه نيز همانند زاغه و قبرستان متوقف و پس از وقفه ای 
19 ساله از سال 1376 تا 1378 به سرپرستی حسن طاليی 
از  شواهدی  كاوش ها  اين  با  شد.  گرفته  سر  از  فصل  سه  در 
معماری دورة پنجم استقراری )عصر مفرغ متأخر( به دست داد 
)طاليی 1387ب(. طاليی نيز نتايج مطالعاتش را در سگزآباد 
در قالب چندين مقاله و بخش هايی از كتاب هايش منتشر كرد 
)طاليی1376الف، 1376ب، 1378الف، 1378ب، 1381الف، 
 .)  Talai 1983, 1984a, 1984b،1387  ،1385 1381ب، 
سرپرستی  به  ديگر  بار  هشت ساله  وقفه ای  از  پس  كاوش ها 
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ادامه  و 1388  در سال های 1387  نشلی  فاضلی  و  نيکنامی 
يافت )نيکنامی 1387الف، 1387ب، نيکنامی و فاضلی نشلی 

.)1388
محوطه ها،  اين  بر  عالوه  كرديم،  اشاره  كه  چنان 
دانشگاه  باستان شناسی  هيئت  نيز  را  ديگری  محوطه های 
توسعة  در  آنها  از  حاصل  اطالعات  كه  كرده،  كاوش  تهران 
ازجمله  بوده،  مؤثر  منطقه  فرهنگی  دربارة وضعيت  ما  دانش 
كاوش فاضلی نشلی در تپه های اسماعيل آباد، ابراهيم آباد )هزار 
جلفا( و چهاربنه. فاضلی در سال 1381 در تپة اسماعيل آباد 
گمانه زنی و اليه نگاری كرد. قبل از وی محمدرضا خلعتبری 
در سال 1365 در اين تپه گمانه زنی كرده بود كه البته نتايج 
آن منتشر نشد. اين تپه در شمال بافت امروزی قزوين و در 
ناحية نزديك به كوهستان قرار دارد و طبق نظر حفار از بقايای 
)فاضلی  قزوين است  استقرارگاه های هزارة چهارم ق م دشت 
نيز  هزارجلفا  به  كه  ابراهيم آباد   .)149-209  :1385 نشلی 
شناخته می شود در جنوب نيروگاه شهيد رجايی قزوين و در 
ميان زمين های زراعی قرار دارد. اين تپه در خالل كاوش های 
و  شد  اليه نگاری   1385 سال  در  تهران  دانشگاه  آموزشی 
مشخص شد كه مربوط به دورة نوسنگی با سفال و حداقل اوايل 
هزارة ششم ق م است )فاضلی نشلی 1386، فاضلی نشلی و 
ديگران 1386ب(. تپة چهاربنه را نيز، كه در 3/3 كيلومتری 
جنوب شرق تپه زاغه و در ميان زمين های كشاورزی قرار دارد. 
در سال 1385 گروه باستان شناسی دانشگاه تهران اليه نگاری 
كرد. اين تپه نيز مربوط به دورة نوسنگی باسفال و حداقل اوايل 
هزارة ششم پ م است )فاضلی نشلی 1386 و فاضلی نشلی و 
ديگران 1386الف(. در اين بين يافته های تپه اسماعيل آباد به 
دليل واقع شدن اين محوطه در منتهی اليه شمال دشت اهميت 
خاصی دارد، چرا كه تا پيش از آن تمركز كاوش ها در قسمت 
جنوبی دشت بود و از قسمت شمالی دشت اطالعی نداشتيم. 

چنانچه پيشتر اشاره كرديم پژوهش های دانشگاه تهران 
به استثناي كاوش های فاضلی نشلی بر بخش جنوبی دشت 
قزوين متمركز بود. با تأسيس گروه باستان شناسی دانشگاه ابهر 
و آغاز كاوش های آموزشی اين دانشگاه در تپة نرگه در بخش 
غربی دشت قزوين فصل جديدی در پژوهش های اين خطه 

گشوده شد. 

تپه نرگه
تپه نرگه در500 متری شرق روستای نرگه از توابع شهرستان 
ابهر  دانشگاه  باستان شناسی  گروه  است.كاوش  واقع  تاكستان 
در تپه نرگه از سال 1377 شروع شد و 11 فصل ادامه يافت. 
اين كاوش ها به سرپرستی سعيد گنجوی در سال های 1377، 
1386)گنجوی  و   1385  ،1384  ،1381  ،1380  ،1379
و  1377، 1379، 1380، 1381، 1383، 1384، 1385الف 
1386الف(، حميد خطيب شهيدی در سال های 1378، 1382 
فرزاد  و   )1383 و   1382 ،1378 )خطيب شهيدی  و 1383 
مافی در سال 1387 )مافی 1387ب( انجام شد. بزرگی تپه 
باعث شد با وجود 11 فصل كاوش مقدار كوچکی از اليه های 
شود.  كاوش  اسالمی،  متأخر  دورة  آثار  با  عمدتاً  آن،  فوقانی 
اليه نگاری در اين تپه به دليل وجود الية ضخيم آوار ناشی از 
ساخت وسازهای خشت و گلی روی تپه و تخريب آنها حاوی 
مجموعه  يازده  در  كاوش ها  اين  نتايج  نبود.  كاملی  اطالعات 
مقاله  سه  و  شد(  ذكر  باال  در  )كه  باستان شناختی  گزارش 
)گنجوی 1383، 1385ب و 1386ب( انتشار يافت. دستة دوم 
كاوش های باستان شناختی قزوين را كارشناسان سازمان ميراث 
انجام داده اند . برخی از مهم ترين اين كاوش ها عبارت است از: 
اقباليه و اسماعيل آباد،  گمانه زنی تپة خله كوه، گمانه زنی تپة 
گمانه زنی در محوطة آراسنج، كاوش تپه حمام تاكستان، كاوش 
مسجد جامع قزوين، كاوش ميمون قلعه، گمانه زنی خيابان سپه، 
كاوش مهمانخانة شاهی، كاوش دولتخانه و گمانه زنی راستة 
وزير. با وجود دستاوردهای كاوش باستان شناسی دانشگاه های 
 تهران و ابهر و كارشناسان سازمان ميراث و كمك شايان آنها به 
توسعة كمی و كيفی اطالعات باستان شناختی قزوين، نظر به 
برخی مالحظات، كاوش های علمی با اهداف از پيش تعيين شدة 
اين  انکارناپذير می نمود. در  باستان شناسان مستقل ضرورتی 
راستا در سال های گذشته فعاليت های چندی صورت گرفت 
كه برجسته ترين آنها كاوش تپة شيزر به سرپرستی حميدرضا 
ولی پور و محوطة باستانی مزرا به سرپرستی فرزاد مافی است. 

محوطة باستانی مزرا
محوطة باستانی مزرا در نزديکی روستاهای چناسك و شکرناب 
 20 در  و  آبيك  شهرستان  غربی  كوهپاية  دهستان  توابع  از 
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كيلومتری شمال نيروگاه شهيدرجايی قزوين واقع است. اين 
محوطه در بررسی باستان شناختی منطقه در بهار 1385 به 
صورت گورستانی از عصرآهن شناسايی شد كه براثر حفاری های 
غيرمجاز به شدت آشفته شده بود. كشف مقدار زيادی سفال 
زيادی  تعداد  و  سنگی  پيکرة  يك  بقايای  عصر آهن،  شاخص 
مهره و ابزار و ادوات مفرغی و بقايای گورهای آشفته در روند 
بررسی )مافی 1385، مافی و آخوندی 1389( باعث گرديد تا 
»طرح كاوش نجات بخشی گورستان باستانی مزرا« تدوين و 
كاوش در آن به سرپرستی فرزاد مافی در تابستان 1387 در 
يك فصل انجام شود. آشفتگی ناشی از حفاری های غيرمجاز 
كاوش نظام مند را با مشکل مواجه می كرد. كاوش در 5 ترانشه 
و آواربرداری نيز در 5 ترانشة ديگر انجام و فقط از دو ترانشه 
آثار معماری كشف شد كه آن هم بقايای حفاری های غيرمجاز 
در سال های دور بود. در نتيجة اين كاوش ضمن كشف شواهد 
زيادی سفال،  مقادير  منطقه،  معماری عصرآهن  از  آشفته ای 
مهره، زيورآالت طال و نقره و ابزار و ادوات مفرغی كشف شد. 
بازسازی  مانع  غيرمجاز  از حفاری های  ناشی  آشفتگی شديد 
پيش گفته  يافته های  اما  شد،  گورستان  اين  تدفين  شيوة 
ارزشمندی درخصوص وضعيت فرهنگی منطقه در  اطالعات 

عصر آهن به دست داد )مافی 1387الف(. 

تپه شیزر
تپه شيزر در بررسی های  دانشگاه ابهر در سال 1379 شناسايی 
در   1384 سال  در  نيز  نياكان  ليلی   .)1379 )گنجوی  شد 
مربوط  محوطه ای  را  آن  و  پرداخت  آن  معرفی  به  مقاله ای 
نزديکی  در  تپه شيزر   .)Niakan 2005( دانست  آهن  به عصر 
روستايی به همين نام از توابع بخش ضياءآباد در 35 كيلومتری 
جنوب تاكستان و در ميان دره ای ميان كوهی در جنوب خررود 
واقع است. فاصلة آن از راه اصلی همدان - تاكستان 4 كيلومتر 
متر   19 حدود  در  اطراف  زمين های  سطح  از  آن  ارتفاع  و 
به  پاييز 1385  در  تپه  اين  در  كاوش  فصل  نخستين  است. 
سرپرستی حميدرضا ولی پور انجام شد. طی اين كاوش با توجه 
به اهداف، ترانشه ای در رأس تپه ايجاد )ترانشه I( و با توجه 
به محدوديت زمان در امتداد آن ترانشة II حفر و با ايجاد يك 
ترانشة ارتباطی اليه های تحتانی ترانشة I با اليه های فوقانی 

از نهشت های  ارتباط داده شد. كاوش در 17 متر   II ترانشة
باستانی قبل از رسيدن به خاک بکر به  اتمام رسيد و دسترسی 
شد.  موكول  بعد  فصل  به  بکر  خاک  و  تحتانی  اليه های  به 
براساس داده های فرهنگی و نتايج تاريخ گذاری می توان گفت 
نهشت های باستان شناختی ترانشة I دربردارندة آثار عصر آهن 
و مفرغ و ترانشة II دربردارندة آثار عصر مفرغ و مس  سنگي 

است )ولی پور 1385(.

نقد و بررسی
پژوهش های باستان شناختی دانشگاه تهران در دشت قزوين 
ويژگی هايی دارد كه آن را از ديگر پژوهش های باستان شناختی 
ايران متمايز می كند. اول اينکه مؤسسه ای علمی و داخلی فقط 
با اتکاء به دانش بومی باستان شناسان ايرانی يکی از نخستين 
پروژه هاي بلند مدت پژوهش های باستان شناختی را سازماندهی 
و اجرا می كند، ديگر اين كه با اين پژوهش ها برای نخستين بار 
فعاليت های  ساختار  وارد  آموزش  منظور  به  كاوش  ايران  در 
و  ايراداها  رغم  به  كه،  كاوش هايی  می شود.  باستان شناختی 
باستان شناسی  آموزش  گسترش  با  بيگاه،  و  گاه  انتقاداهای 
در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور هم اكنون در سطح 
وسيع و هر ساله در ده ها محوطة باستانی كشور اجرا می شود 
و نقش مهمی در آموزش باستان شناسی دارد. و ديگر اينکه 
به دليل گسترش چشمگير فعاليت های عمرانی دشت قزوين 
در دهه های چهل و پنجاه روند تخريب و نابودی محوطه های 
فعاليت های  اگر  كه  شد  تسريع  گونه ای  به  آن  در  باستانی 
دانشگاه تهران باعث جلب توجه مسئوالن نمی شد، معلوم نبود 

چه تعدادی از اين محوطه ها نابود می شدند.
به عنوان  قزوين  انتخاب دشت  اين داليل  به  استناد  با 
اقدامی  تهران  دانشگاه  باستان شناختی  پژوهش های  كانون 
كاستی هايش خدمت  رغم  به  كه  بوده  هوشمندانه  و  بايسته 
بزرگی به روند پژوهش های باستان شناختی در شمال كشور 
و به ويژه فالت مركزی ايران كرده است. اما با وجود اين نکات 
مثبت هنگام مرور روند پژوهش های دانشگاه تهران در دشت 
قزوين نواقص و كاستی هايی مشاهده می شود كه ذكر آنها نه به 
قصد برجسته كردن اين كاستی هاست و نه به قصد فرو كاستن 
ارجاع و  از آن روست كه به هنگام  بلکه  از ارزش فعاليت ها، 
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باشيم  واقف  امر  اين  به  پژوهش ها  اين  يافته های  به  استناد 
شواهد  مستندسازی  و  روند كشف  در  موارد  بسياری  در  كه 
و مدارک باستان شناختی دشت قزوين استانداردهای رايج در 
با  متناسب  استانداردهای  )حتی  باستان شناسی  پژوهش های 
به  نگاهی  ديگر  سوی  از  است،  نشده  رعايت  پژوهش(  زمان 
راهبردهای جديد در  تدوين  به  اين كاستی ها كمك شايانی 
پژوهش های باستان شناختی دشت قزوين در آينده خواهد بود. 
با توجه به آنچه گفتيم، می توان گفت كه آموزشی بودن 
كاوش های دشت قزوين از مواردی است كه به نوبة خود ممکن 
بود مانعی در اجرای دقيق سياست های پژوهشی تلقی شود، 
امر  كه  دارند  اذعان  پروژه  اين  مجريان  است  ممکن  هرچند 
يکی  شخصی  تجربة  نبوده،  اولويت  در  دانشجويان  آموزش 
از  يکی  در  شركت كننده  دانشجوی  عنوان  به  نگارندگان  از 
فصل های كاوش تپه زاغه حاكی از اين واقعيت است كه گاهی 
در اين كاوش ها نه تنها چارچوب های پژوهش علمی رعايت 
نمی شد، بلکه گاه حتی اصول مقدماتی آموزش حفاری نيز به 
دانشجويان آموخته نمی شد و محوطة باستانی به عنوان مکانی 
برای دستگرمی دانشجويان در كاوش درمی آمد. خوشبختانه 
در سال های اخير اين نقيصه تا حد زيادی جبران شده و در 
فصول متأخر كاوش ها به سرپرستی نسل جديد باستان شناسان 
كه عمدتاً دانش آموختة دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی خارج 
از كشور بودند )حسن طاليی، كمال الدين نيکنامی، حکمت اهلل 
مالصالحی و حسن فاضلی نشلی( ضمن رعايت استانداردهای 
رايج در پژوهش های باستان شناختی آموزش دانشجويان نيز 
به خوبی صورت گرفته است. متناسب نبودن حجم آثار علمی 
با حجم وسيع پژوهش های دانشگاه تهران در دشت قزوين از 
ديگر نکاتی است كه با توجه به اين كه مجری اين پژوهش ها از 
معتبرترين مراكز آموزش باستان شناسی كشور است نقيصه ای 
جدی قلمداد می شود. كامل و منظم نبودن روند انتشار گزارش 
گاهی  كه  است  گونه ای  به  پژوهش ها  اين  نخست  فصل های 
حتی تدوين تاريخچة كاوش بعضی محوطه ها ممکن نمی شود 
كه  نيست  مشخص  دقيقاً  تپه قبرستان  مورد  در  مثال  )برای 
پيش از انقالب اسالمی چند فصل كاوش در آن صورت گرفته 
است(. در مورد كاوش ها و پژوهش های پيش از انقالب اسالمی 
حجم انتشارات علمی عزت اهلل نگهبان به عنوان بانی، مجری و 

سرپرست پروژة باستان شناسی دشت قزوين متناسب با ميزان 
فعاليت های انجام شده و نيازهای علمی دانشجويان وی نبوده 
است. در بين اولين كسانی كه به عنوان سرپرست و همکار از 
بدو آغاز اين پژوهش ها تا نخستين سال های دهة هفتاد در اين 
پروژه مشاركت كرده صرفاً صادق ملك شهميرزادی و يوسف 
مجيدزاده آثار علمی متناسب با مطالعات خويش منتشر كرده 
كتاب  عنوان  چند  چاپ  با  دكتری  رسالة  تدوين  بر  عالوه  و 
و  محققان  علمی  نيازهای  پاسخگوی  زيادی  حد  تا  مقاله  و 

دانشجويان بوده اند. 
در نخستين فصل های پژوهش باستان شناختی دانشگاه 
تهران در دشت قزوين پس از انقالب اسالمی نيز هيچ گاه نتايج 
كامل كاوش ها انتشار نيافت، ليکن از اواخر دهة هفتاد و در 
نتيجة فعاليت نسل جديدی از باستان شناسان انتشارات علمی 
از نظر كمی و كيفی پيشرفت چشمگيری كرد كه در اين مورد 
به خصوص می توان به مقاله ها و كتاب های منتشر شدة حسن 
1378ب،  1378الف،  1376ب،  )طاليی1376الف،  طاليی 
 Talai 1983, 1984a,،1387  ،1385 1381ب،  1381الف، 
1984b (،كمال الدين نيکنامی )نيکنامی 1387الف( حکمت اهلل 

مالصالحی )مالصالحی 1385 و 1386(، حسن فاضلی نشلی 
1384ب،  1384الف،  1376ب،  1376الف،  نشلی  )فاضلی 
نشلی  فاضلی  جمالی1382،  و  نشلی  فاضلی   ،1386 ،1385
و ديگران 1386الف، فاضلی نشلی و ديگران 1386ب، فاضلی 
 Fazeli Nashali & Abbasnegad 2005,،1386 نشلی و ديگران
 Fazeli Nashli et al. 2005, Young & Fazeli Nashli 2008,

Schmit & Fazeli 2007, Mattews & Fazeli 2004( و مرجان 

مشکور )شيرازی و ديگران 1385، مالصالحی و ديگران 1385، 
 Mashkour 2001b, 2002, 2003, Mashkour et al. 1999,

 Eiesnman & Mashkour 1999, Bocherens et al. 2000,

Bocherens et al. 2001( اشاره كرد كه زمينة بهره  وری هر چه 

بيشتر باستان شناسان را از نتايج اين پژوهش ها فراهم آورد. از 
ديگر ويژگی های پروژة باستان شناسی دانشگاه تهران در دشت 
زمانی خاص  دوره های  و  محوطه ها  بر  فعاليت  تمركز  قزوين 
بود. به گونه ای كه تا اواخر دهة هفتاد فقط سه محوطة زاغه، 
قبرستان و سگزآباد در جنوب اين دشت كاوش شد، كه آثار 
فرهنگی آنها از نظر زمانی محدوده ای از نوسنگی تا عصر آهن 

باستان شناسي دشت قزوین
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را شامل می شد. در حالی كه پژوهش های اخير حکايت از آن 
دارد كه در دشت قزوين و ارتفاعات پيرامون آن محوطه هايی از 
عصر پارينه سنگی ميانی تا قرون متأخر اسالمی وجود دارد كه 
برخی از آنها شناسايی و معرفی شده است از جمله: شواهدی 
از عصر پارينه سنگی ميانی در نرگة تاكستان )بيگلری 1382(، 
ارتفاعات شمالی  پارينه سنگی ميانی در  باز عصر  يك محوطة 
و ديگران 1389(، محوطه های عصر مفرغ در  )نادری  دشت 
درة اندج رود الموت )مومنی 1385( و شيزر تاكستان )ولی پور 
باستانی در آبيك  از محوطه های  نيز تعداد زيادی  1385( و 
)مافی 1385، نجفی و ديگران 1389( و )رضايی كلج 1384(. 
موارد  ديگر  از  كاوش های  و  بررسی ها  نداشتن حجم  تناسب 
تهران  دانشگاه  باستان شناختی  فعاليت های  مورد  در  مطرح 
است. در اين خصوص بايد گفت با وجود كاوش های مستمر 
هيچ گاه بررسی های هدفمند فراگير و مستمر، كه مکمل اين 
كاوش ها باشد، صورت نگرفته است. چنان كه بعدها خواهيم 
ديد در دهة هشتاد اولين تالش های جدی برای بررسی های 
هدفمند در دشت قزوين آغاز و صرفاً در بخش های خاصی از 
آن انجام شده است. از ديگر موارد شايان ذكر تغيير پی د رپی 
سرپرستان هيئت های كاوش پس از انقالب اسالمی است. به 
نحوی كه گاهی بعضی از باستان شناسان صرفاً يك فصل در 
دانشگاه  باستان شناسی  كاوش های  آغاز  كرده.  كاوش  منطقه 
دشت  پژوهش های  در  نوی  فصلی  سرآغاز  تپه نرگه  در  ابهر 

قزوين بود، كه از سال 1377 آغاز شد.
مناطق  با  مركزی  ارتباطی فالت  بر سر مسير  تپه نرگه 
آن  ظاهری  وضعيت  است.  واقع  كشور  شمال غرب  و  غرب 
)ابعاد و اندازه و بستر فرهنگی شکل گيری و آثار سطحی آن( 
به گونه ای است كه انتظار می رفت كاوش در آن كمك زيادی 
از دشت قزوين  به روشن شدن وضعيت فرهنگی اين بخش 
كند. اما نتايج يازده فصل كاوش در اين محوطه بنا به داليلی 
اين انتظارات را برآورده نکرد، كه از جملة اين داليل می توان 
به موارد زير اشاره كرد: كاوش تپه نرگه نيز همانند كاو ش های 
دانشگاه تهران جنبة آموزشی داشت بنابراين در برخی موارد 
اهداف پژوهشی آن تحت شعاع ضرورت آموزش دانشجويان 
 190x220( تپه  بزرگی  و  ديگر وسعت  از سوی  گرفت،  قرار 
و 23 متر ارتفاع( به گونه ای است كه با يازده فصل كار فقط 

بخش های كوچکی از اليه های فوقانی آن كاوش شده كه عمدتاً 
در بردارنده آثار و شواهد از قرون متأخر اسالمی است. حجم 
زياد آوار ناشی از ساخت وسازهای خشتی و گلی قرون متأخر 
بی نتيجه  برای اليه نگاری  باعث شد عماًل تالش  نيز  اسالمی 
رويکردی جديد  با  نيز كه  اين كاوش ها  يازدهم  بماند. فصل 
اليه نگارانة  مشکالت  گره گشای  كه  می رفت  و  بود  آغاز شده 
نرگه باشد به دليل تصميم مسئوالن دانشگاه ابهر به انتخاب 
محلی نزديك دانشگاه برای كاوش در فصول بعد ادامه نيافت 

و ناتمام ماند.
كارشناسان  كاوش   قزوين  كاوش های  از  ديگری  بخش 
در  و  قزوين  داخل شهر  در  عمدتاً  كه  بوده،  فرهنگی  ميراث 
بنابراين  و  انجام شده  اسالمی  بيشتر  محوطه های  و  مکان ها 
عموماً نتايج آنها كمك چندانی به روشن شدن وضعيت منطقه 
در دورة پيش ازاسالم نکرده و نتايج آنها نيز يا منتشر نشده يا 
صرفاً گزارش هايی توصيفی است كه در آرشيو سازمان ميراث 

فرهنگی بايگانی شده است.
كاوش در محوطه های باستانی مزرا و شيزر از شاخص ترين 
كاوش های مستقل انجام شده در منطقة قزوين است. هر دو 
اين كاوش های صرفاً پژوهشی منطقة قزوين، با وجود اطالعات 
ارزشمندی كه فراهم آورده، بنا برداليلی از جمله نبود بودجة 
انجام شده ، درحالی كه  فقط يك فصل  مالی  اعتبار  و  كافی 
غنای فرهنگی هر دو محوطة مزرا و شيزر به اندازه ای است 
كه كاوش در آنها گره گشای بسياری از مسائل باستان شناسی 

دشت قزوين خواهد بود. 
فعاليت های  كرديم  اشاره  پيشتر  چنانچه  خوشبختانه 
)هزار  ابراهيم آباد  اسماعيل آباد،  چون  محوطه هايی  در  جديد 
جلفا(، چهاربنه، نرگه، مزرا، شيزر و اندج رود باعث شده، ضمن 
از  بيش  نيز  ديگر  زمانی  ادوار  استان،  مناطق  ساير  به  توجه 
توسعه  و  تداوم  گيرد.  قرار  باستان شناسان  توجه  مورد  پيش 
اين مطالعات در آينده تصويری كامل تر از تطورات و تحوالت 

فرهنگی منطقة قزوين در ادوار گوناگون به دست خواهد داد.

نتیجه گیری
توانمندی های  ارتفاعات پيرامون آن به دليل  دشت قزوين و 
از  ديرباز  از  جغرافيايی  ويژة  موقعيت  و  زيست محيطی 
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زيست گاه های بشری در فالت ايران بوده است. وجود شواهد 
و مدارک باستان شناختی از عصر پارينه سنگی تا قرون متأخر 
اسالمی در گوشه و كنار اين منطقه مؤيد اين ادعاست. به رغم 
غنای فرهنگی منطقه پژوهش جدی در آن ديرتر از ديگر مناطق 
كشور و با پروژة باستان شناسی دانشگاه تهران در دشت قزوين 
در واپسين سال دهة چهل آغاز شد و با كاوش در سه محوطة 
مهم زاغه، قبرستان و سگزآباد به سرپرستی عزت اهلل نگهبان و 
تنی چند از شاگردان ايشان تا پيش از انقالب اسالمی ايران در 
چندين فصل ادامه يافت. اهميت يافته های باستان شناختی اين 
محوطه و به ويژه زاغه و تدوين اولين گاهنگاری نسبی منطقه 
باعث شد تا دشت قزوين جايگاه خاصی در باستان شناسی ايران 
بيابد. تالش های نگهبان در برنامه ريزی و اجرای اين كاوش ها 
بود.  باستان شناختی منطقه  گام مهمی در پيشبرد مطالعات 
بعدها شاگردان نگهبان به ويژه ملك شهميرزادی و مجيدزاده 
گام های بلندی در توسعة پژوهش های باستان شناختی دشت 
قزوين برداشتند. به رغم  اقدامات ارزشمند اين باستان شناسان، 
سنتی بودن برخی شيوه ها و استفادة كمتر از فناوری های نو 
ساليابی و امکانات آزمايشگاهی در بعضی از فصل های كاوش، 
جهت گيری صرفاً آموزشی در برخی از فصول، متناسب نبودن 
ميزان و نحوة بررسی های روشمند باستان شناختی متناسب با 
حجم كاوش ها، انتشار نيافتن منظم و كامل گزارش فعاليت ها 
و، تمركز بر جنوب دشت و غافل ماندن از ساير مناطق قزوين، 
از  جديدتر  يا  قديم  محوطه های  و  مکان ها  به  توجهی  كم 
باعث  ديگر  عوامل  و  داليل  برخی  و  پيش گفته  محوطه های 
اسالمی  انقالب  از  پيش  باستان شناختی  فعاليت های  تا  شد 
سير  خصوص  در  باستان شناسانه  سؤاالت  تمامی  پاسخگوی 

تطور فرهنگ های منطقه نباشد. 
توقف  باعث  موقت  طور  به  اسالمی  انقالب  پيروزی 
فعاليت های ميدانی باستان شناختی شد و همين امر فرصتی 
تکميلی  پژوهش های  با  باستان شناسان  برخی  تا  كرد  فراهم 
تحليل  و  ارزيابی  را  قزوين  دشت  باستان شناختی  يافته های 
كنند. در اين بين سهم باستان شناسانی چون ملك شهميرزادی 
بسيار شاخص، بود چرا كه وی جدول گاهنگاری منطقه تدوين 
كرد كه از معتبرترين گاهنگاری هاي دشت قزوين است. عالوه بر 
ملك شهميرزادی، مجيدزاده نيز با استفاده از داده ها و يافته های 

فرهنگی كاوش های اين منطقه گاهنگاری فالت مركزی را با 
و  فرهنگی  انقالب  از  پس  كرد.  عرضه  فالت  شمال  بر  تکيه 
گشايش دانشگاه ها پژوهش های باستان شناختی دانشگاه تهران 
روال  طبق  نيز  فعاليت ها  اين  فصول  اولين  شد.  سرگرفته  از 
به منظور آموزش دانشجويان انجام شد. در  گذشته و عمدتاً 
اواخر دهة هفتاد و با فعاليت نسل جديد باستان شناسان اين 
فعاليت ها وارد دور جديدی شد. كاوش های حسن طاليی در 
سگزآباد و حسن فاضلی نشلی در زاغه، قبرستان، اسماعيل آباد، 
فعاليت های  مهم ترين  از  چهاربنه  و  )هزارجلفا(  ابراهيم آباد 
باستان شناختی اين دوره محسوب می شود؛ هرچند كاوش های 
راستای  در  و  پيشين  محوطه های  واكاوی  عمدتاً  نيز  آنان 
كاوش های آموزشی بود، بهره گيری از شيوه های جديد كاوش و 
اليه نگاری و در كنار بهره گيری از تجارب پيشينيان، بهره گيری 
از امکانات آزمايشگاهی و تکنيك های ساليابی و بررسی های 
سيستماتيك باستان شناختی باعث دست يابی به نتايج علمی و 
به ويژه تدوين پيشنهادهای پيشنهادات جديد برای گاهنگاری 
دشت  گوشه و كنار  در  فعاليت ها  اين  با  همزمان  شد.  منطقه 
قزوين و ارتفاعات مشرف بر آن نيز فعاليت های باستان شناختی 
ديگر انجام شد. اين فعاليت ها عمدتاً برنامه های بررسی عمومی 
كارشناسان ميراث فرهنگی استان به منظور شناسايی و ثبت 
محوطه های باستانی و تاريخی و كسب اطالعاتی برای تکميل 
از اين محوطه ها بود، كه با وجود كسب  پروندة ثبتی برخی 
عموماً  منطقه  باستانی  مکان های  از  ارزشمندی  اطالعات 
باستان شناختی  تحليل های  برای  استنادی  قابل  اطالعات 
به دست نمی دهند. در كنار اين بررسی ها و به تناسب نيازهای 
توسعة شهری در داخل شهر  و  پروژه های عمرانی  از  حاصل 
قزوين و مناطق مجاور ده ها پروژة كاوش، گمانه زنی، و بررسی 
و شناسايی انجام شد كه بنا بر ماهيت شان كمك چندانی به 

توسعه و تکميل روند پژوهش های باستان شناختی نکرد. 
كاوش های باستان شناسی دانشگاه ابهر در نرگة تاكستان 
گام مهمی در اين زمينه بود. اين كاوش ها و بررسی های مکمل 
بيشتر  تهران  دانشگاه  مشابه  نمونة  همانند  چند  هر  نيز  آن 
اطالعات  دادن  به دست  ضمن  داشت،  آموزشی  جهت گيری 
متأخر  قرون  در  منطقه  فرهنگی  وضعيت  درخصوص  زيادی 
شد  پارينه سنگی  عصر  از  شواهدی  زمينه ساز كشف  اسالمی 
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تداوم  در  )بيگلری 1382(.  نداشت  آن سابقه  از  پيش  تا  كه 
شواهد  شيزر  باستانی  محوطة  در  كاوش  فعاليت ها  اين 
باستان شناختی ارزشمندی از عصر مس سنگی تا ادوار تاريخی 
به دست داد كه كمك زيادی به تبيين وضعيت فرهنگی غرب 

دشت قزوين كرد.
قزوين  استان  تمام  در  باستان شناختی  مطالعات  لزوم 
بررسی های  به ويژه ضرورت  و  ارتفاعات شمالی دشت  به ويژه 
از  جديدی  دور  شکل گيری  زمينه ساز  علمی  سيستماتيك 
فعاليت های باستان شناختی در قزوين شد. فصل اول بررسی 
نظام مند باستان شناسی كوهپايه های البرز و كشف 89 محوطة 
باستانی از جمله شواهدی از چند محوطة پارينه سنگی ميانی و 

نيز شناسايی و سپس كاوش محوطة باستانی مزرا از يك سو 
و بررسی باستان شناختی منطقة اندج رود و بررسی های مناطق 
كوهستاني جنوب دشت قزوين و ساير پژوهش های مشابه در 
سال های اخير اطالعات زيادی در خصوص تطورات فرهنگی 
ارتفاعات شمالی و جنوبی دشت قزوين و كم و كيف تعامالت 
فرهنگی اين منطقه با نواحی پست دشت به دست داد. با توجه 
به بهبود تکنيك ها و توسعة روند فعاليت های باستان شناختی 
قزوين می توان اميدوار بود در آيندة نزديك تصوير صحيح تری 
از وضعيت دشت و ارتفاعات مشرف بر آن و نقش منطقه در 

تحوالت و تطورات فرهنگی فرامنطقه ای ترسيم شود. 

نقشة استان قزوین
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جدول یك :  بررسی های دشت قزوین
محدودهپژوهشگرسالردیف

بررسی باستان شناختی دشت قزوينعزت اهلل نگهبان11349-1357
بررسی تهران- طالقانيحيی كوثری21353-1354
بررسی كرج و قزوينيحيی كوثری31357
بررسی و شناسايی مسير اتوبان زنجان-قزوينهوشنگ ثبوتی41370
بررسی محوطة تاريخی محمدآبادهوشنگ ثبوتی51372
بررسی و شناسايی محور ابهر- تاكستانهوشنگ ثبوتی61374
بررسی محوطة كوه گير، شمال غربی قزوين مهناز شريفی71381
بررسی باستان شناختی دشت قزوينحسن فاضلی نشلی81382
بررسی دشت كرج و قزوين، فصل اولليلی نياكان91382
بررسی و شناسايی شهرستان آبيكمحمدرضا رضايی كلج101382
بررسی باستان شناختی دشت قزوينحسن فاضلی نشلی111383
بررسی و شناسايی باستان شناختی حوضة آبريز ابهررودابوالفضل عالی121383-1384
بررسی و شناسايی منطقة دشت كرج در جنوب جادة اشتهاردليلی نياكان131384
بررسی دشت كرج و قزوين، فصل دومليلی نياكان1384 14
بررسی آثار سميرم منطقة طارم قزوينمحمدرضا رضايی كلج151384
بررسی باستان شناختی دشت قزوينحسن فاضلی نشلی161385
بررسی باستان شناختی كوهپاية آبيكفرزاد مافی1385 17
بررسی باستان شناختی دره اندج رودآتوسا مؤمنی181385
بررسی باستان شناختی در دشت قزوين، فصل سومليلی نياكان191385
بررسی و شناسايی استقرارهای پيش ازتاريخی ايالت قاقازان شرقیمهرنوش مافی201386
بررسی محوطه های باستانی جنوب كوهستانی دشت قزوينحکمت اهلل مالصالحی211386
بررسی های باستان شناختی بوئين زهرا و آوجحکمت اهلل مالصالحی221387

جدول دو :  كاوش ها و گمانه زنی های دشت قزوین
كاوشگرمحل كاوشسالردیف

لويی واندنبرگسگزآباد11345
ترومپل مانسگزآباد21347-1349
لويی واندنبرگاسماعيل آباد قزوين31347
اگامیاسماعيل آباد قزوين41347
امير ماهانیسگزآباد51347
عزت اهلل نگهبانزاغه61349
عزت اهلل نگهبانقبرستان71349
عزت اهلل نگهبان و صادق ملك شهميرزادیسگزآباد81349
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عزت اهلل نگهبان، رضا مستوفی فرد و مسعود گلزاریزاغه91350
عزت اهلل نگهبانقبرستان101350
عزت اهلل نگهبان و صادق ملك شهميرزادیسگزآباد111350
عزت اهلل نگهبان، رضا مستوفی فرد و مسعود گلزاری و صادق ملك شهميرزادیزاغه121351
عزت اهلل نگهبانقبرستان131351
عزت اهلل نگهبانسگزآباد141351
عزت اهلل نگهبان و صادق ملك شهميرزادیزاغه151352
عزت اهلل نگهبانقبرستان161352
عزت اهلل نگهبانسگزآباد171352
عزت اهلل نگهبانزاغه181353
عزت اهلل نگهبانقبرستان191353
عزت اهلل نگهبانسگزآباد201353
شهيدزادهمسجد جامع قزوين211353
عزت اهلل نگهبانزاغه221354
عزت اهلل نگهبانقبرستان231354
عزت اهلل نگهبانسگزآباد241354
عزت اهلل نگهبانزاغه251355
عزت اهلل نگهبانقبرستان261355
عزت اهلل نگهبانسگزآباد271355
عزت اهلل نگهبان و صادق ملك شهميرزادیزاغه281356
عزت اهلل نگهبانقبرستان291356
عزت اهلل نگهبانسگزآباد301356
عزت اهلل نگهبانزاغه311357
عزت اهلل نگهبانقبرستان321357
عزت اهلل نگهبانسگزآباد331357
يحيی كوثریتپه حمام تاكستان341357
صادق ملك شهميرزادیزاغه351358
علی اصغر ميرفتاحمسجد جامع قزوين361360
فخری دانشپورپرور و مسعود گلزاریزاغه371363
بهمن فيروزمندی شيره جينزاغه381364
محمدرضا خلعتبریميمون قلعه391367
محمدرضا خلعتبریميمون      قلعه401368
محمدصالح صالحیزاغه411369
رضا مستوفی فرد و محمدصالح صالحیزاغه421370
رضا مستوفی فردزاغه431371
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محمدصالح صالحیزاغه441372
محمدصالح صالحیزاغه451373
محمدصالح صالحیزاغه461374
رضا مستوفی فردزاغه471375
حسن طاليیسگزآباد481376
حسن طاليیسگزآباد491377
سعيد گنجوینرگه501377
حسن طاليیسگزآباد511378
حميد خطيب شهيدینرگه521378
مسعود آذرنوشابراهيم آباد531379
سعيد گنجوینرگه541379
سعدی  ملکیخله كوه551379
حسن فاضلی نشلیزاغه561380
سعيد گنجوینرگه571380
حسن فاضلی نشلیقبرستان581381
حسن فاضلی نشلیاسماعيل آباد591381
سعيد گنجوینرگه601381
حسن فاضلی نشلیقبرستان611382
حميد خطيب شهيدینرگه621382
حکمت اهلل مالصالحیزاغه631383
حميد خطيب شهيدینرگه641383
محمدرضا رضايی كلجحمام قديمی روستای خيارج651383
حکمت اهلل مالصالحیزاغه661384
سعيد گنجوینرگه671384
ليلی نياكاندولت آباد1384-1385 68
ليلی نياكاندولت آباد691385
حسن فاضلی نشلیقبرستان701385
حسن فاضلی نشلیابراهيم آباد)هزار جلفا(711385
حسن فاضلی نشلیچهاربنه721385
سعيد گنجوینرگه731385
سيدمحمود ميراسکندری و مصطفی راستی دوستاقباليه741385
احمد آزادیآراسنج751385
محمدرضا رضايی كلجدولتخانه761385
محمدرضا رضايی كلجمهمانخانة شاهی771385
محمدرضا رضايی كلجخيابان سپه781385
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اين كتابنامه شامل بيشتر مقاالت، كتاب ها و فعاليت های آموزشي- اداری 
در منطقة مورد بحث مقاله است. شايان ذكر است كه احتمال اينکه بنابه 
داليل ذكر شده در مقدمة مقاله تعدادی از اين پژوهش ها از قلم افتاده باشد 
يا اينکه در متن مقاله به آن ارجاع مستقيم نشده باشد وجود دارد، ولی 

جهت اطالع پژوهشگران در اين فهرست قيد شده است.

اليما، بئوار و محمد مرتضايی
راهنمای باستان   شناسی ايران، تهران، نشر مريم.   1382

آزادی، احمد
آراسنج،  محوطة  عرصة  و  حريم  تعيين  منظور  به  گمانه زنی   1385
آرشيو پژوهشکدة باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگی كشور 

)منتشر نشده(. 
ايلخانی، هنگامه

بررسی و مقايسة بقايای گياهی محوطه های نوسنگی و مس سنگی   1386
دشت های قزوين و تهران با مطالعة موردی بر روی سايت      های 
چهاربنه، پرديس و قبرستان، پايان نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه 

تهران )منتشر نشده(.
بيگلری، فريدون

قزوين،  دشت  در  ميانی  پارينه سنگی  شواهد  نخستين  »نرگه:   1382
 :2 باستان شناسی،  گزارش های  مركزی«،  فالت  غرب  شمال 

.165-171
ثبوتی، هوشنگ

بررسی و شناسايی مسير اتوبان زنجان- قزوين، آرشيو سازمان   1370
ميراث فرهنگی استان قزوين )منتشر نشده(.

پژوهشکدة  آرشيو  محمدآباد،  تاريخی  محوطة  بررسی   1372
باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

بررسی و شناسايی محور ابهر- تاكستان، آرشيو سازمان ميراث   1374
فرهنگی استان قزوين )منتشر نشده(.

گزارش های  تاكستان«،  شهرستان  شناسايی  و  »بررسی   1386
باستان شناسی، شمارة 1: 303.

چايچی امير خيز، احمد
پايان نامة  پيش    ازميالد،  هزار  پنج  تا  آغاز  از  ايران  در  تدفين   1375

كارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت مدرس )منتشر نشده(.
حيدری، اسماعيل

تپه نرگه،  صفوی  و  تيموری  های  سفال  طبقه بندی  و  بررسی   1382
و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ارشد،  كارشناسی  پايان نامة 

تحقيقات.
خطيب شهيدي، حميد

باستان شناسی  پژوهشکدة  آرشيو  دوم،  فصل  تپه نرگه،  كاوش   1378
سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

منابع

حميدرضا ولی پورشيزر791385
آتوسا مؤمنیگرمابة بلور801385
حکمت اهلل مالصالحیزاغه811386
سعيد گنجوینرگه821386
حکمت اهلل مالصالحیزاغه831387
كمال الدين نيکنامیسگزآباد841387
فرزاد مافینرگه851387
آتوسا مؤمنیراستة وزير861387
فرزاد مافیمزرا871387
كمال الدين نيکنامی و حسن فاضلی نشلیسگزآباد881388
آتوسا مؤمنینوبند891388
آتوسا مؤمنینزوركان901388
آتوسا مؤمنینظام باغ911388
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باستان شناسی  پژوهشکدة  آرشيو  فصل ششم،  تپه نرگه،  كاوش   1382
سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

باستان شناسی  پژوهشکدة  آرشيو  هفتم،  فصل  تپه نرگه،  اوش    1383
سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

خلعتبری، محمدرضا
»كاوش در ميمون    قلعه«، ميراث فرهنگی، سال اول، شمارة دوم:   1369

.64-67
تاريخ  گنگرة  مقاالت  مجموعه  زمان«،  گذر  در  »ميمون قلعه   1374
معماری و شهرسازی ايران )ارگ بم، كرمان، 1373(، به كوشش 
ميراث  سازمان  تهران،  پنجم،  جلد  شيرازی،  آيت اهلل زادة  باقر 

فرهنگی كشور: 33-46.
دهدشتی، منيژه

مطالعه و بررسی تحليلی شواهد باستان شناسی نقوش حجمی   1380
و  مفرغ  عصر  اواخر  در  قزوين  دشت  تپه سگزآباد  در  حيوانات 
تهران  دانشگاه  ارشد،  كارشناسی  پايان نامة   ،II و   I آهن  عصر 

)منتشر نشده(.
ذنوبی، محمد حسين

در  پيش ازتاريخ  سفال های  روی  حيوانات  نقوش  تحول  بررسی   1373
فالت مركزی ايران و ارتباط آنها با ويژگی های اقليمی، پايان نامة 

كارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت مدرس )منتشر نشده(.
رضايی كلج، محمدرضا

بررسی و شناسايی آبيك، آرشيو سازمان ميراث فرهنگی استان   1382
قزوين )منتشر نشده(.

گمانه زنی حمام قديمی روستای خيارج، آرشيو سازمان ميراث   1383
فرهنگی استان قزوين )منتشر نشده(.

ميراث  سازمان  آرشيو  قزوين،  طارم  منطقة  در  سميرم  بررسی   1384
فرهنگی استان قزوين )منتشر نشده(.

كاوش دولت خانه، آرشيو سازمان ميراث فرهنگی استان قزوين  1385الف 
)منتشر نشده(.

كاوش مهمان خانة شاهی، آرشيو سازمان ميراث فرهنگی استان  1385ب 
قزوين )منتشر نشده(.

استان  فرهنگی  ميراث  سازمان  آرشيو  سپه،  خيابان  گمانه زنی  1385ج 
قزوين )منتشر نشده(.

زرين كوه، مظفر و محمد شريف خضری
نويافتة دشت  داكان و گچبری های  »بررسی گورستان اسالمی   1384

تاكستان«، گزارش های باستان شناسی، 4: 221-226. 
زارع، شهرام

»قيز قلعه سی دژ ساسانی يا مجموعه ای اسالمی؟«، باستان پژوهی،   1385
.56-63 :2

شريفی، مهناز

بررسی محوطة كوه گير، شمال غربی قزوين، آرشيو پژوهشکدة   1381
باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

شيرازی، زهره، مارگارتا تنگبرگ، مرجان مشکور و حکمت اهلل مالصالحی،
تپه زاغه:  در  باستان گياه شناختی  مطالعات  مقدماتی  »گزارش   1385
تالش برای بازسازی پوشش گياهی دشت قزوين در هزارة ششم 
پيش ازميالد«، دوفصلنامة تخصصی پژوهش های باستان شناسی و 

مطالعات ميان رشته ای، سال دوم، 4: 127-134.
صادق كوروس، هند

»رسوب ها و خاک های سگزآباد«، مارليك، شمارة 2: 99-109.  1356
صالحی، محمدصالح

»احتمال وجود اشياء شمارشی در تپه زاغه«، يادنامة گردهمايی   1376
تهران،   ،1373 فروردين ماه   25-28 باستان شناسی – شوش، 

سازمان ميراث فرهنگی )پژوهشگاه(: 249-258.
طاهرخانی، زهرا

پايان نامة  قزوين،  دشت  نصرت آباد  پيش ازتاريخی  تپة  بررسی   1381
كارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت مدرس )منتشر نشده(.

طاليی، حسن
آريايی ها«،  مهاجرت  و  لوله دار  سفالين  ظروف  »پيشينة   1373

باستان شناسی و تاريخ، سال نهم، شمارة اول: 9-15.
گردهمايی  يادنامة  باستان شناسی«،  در  فرهنگی  1376الف »پويايی 
تهران،   ،1373 فروردين ماه   25-28 باستان شناسی –شوش، 

سازمان ميراث فرهنگی )پژوهشگاه(: 259-266.
تپة  در  كاوش   )1376( نهم  فصل  مقدماتی  گزارش  »خالصة  1376ب 
گردهمايی  دومين  مقاالت  خالصة  قزوين«،  دشت  سگزآباد 
كشور  فرهنگی  ميراث  سازمان  تهران،  ايران،  باستان شناسی 

)پژوهشگاه(: 66-67.
»نويافته های معماری عصر مفرغ متأخر در تپه سگزآباد قزوين«،  1378الف 
مجموعه مقاالت دومين گنگرة تاريخ معماری و شهرسازی ايران 
)ارگ بم، كرمان، 1378(، به كوشش باقر آيت اهلل زادة شيرازی، 

جلد دوم، تهران، سازمان ميراث فرهنگی كشور: 343-356. 
تهران،  قبل ازميالد،  اول  هزارة  در  ايران  هنر  و  باستان شناسی  1378ب 

سمت.
»سنت ها و شيوه های تدفين در عصر آهن ايران )حدود 800- 1381الف 

1450 ق م(«، مجلة دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
شمارة 162 و163: 192-173. 

تپه سگزآباد دشت قزوين«، مجلة  »تکنولوژی فلزگری كهن در  1381ب 
دانشکدة ادبيات  و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورة 52، شمارة 

.547-564 :164
عصر مفرغ ايران، تهران، سمت.  1385
عصر آهن ايران، تهران، سمت.  1387

باستان شناسي دشت قزوین
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طاليی، حسن و احمد علی ياری
»تحليل ساختار و الگوهای طراحی نقوش حيوانی و سفال های   1385
چشمه علی و سيلك III در شمال مركزی ايران«، مجلة دانشکدة 

ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورة 57: 27-46.
عالی، ابوالفضل

»گزارش توصيفی بررسی و شناسايی باستان شناختی حوزة آبريز   1385
ابهررود«، پيام باستان شناس، سال سوم، شمارة ششم: 17-42.

عسگرپور، وحيد
انسانی: مطالعة  مقدمه ای بر پيکرک و پيکرک سازی در جوامع   1378
موردی پيکرک های تپه زاغة دشت قزوين، پايان نامة كارشناسی 

ارشد، دانشگاه تهران )منتشر نشده(.
فاضلی نشلی، حسن

اساس  بر  پيش ازتاريخ  جوامع  در  اجتماعی  نظام های  1376الف »تکامل 
باستان شناسی  گردهمايی  يادنامة  باستان شناسی«،  داده های 
ميراث  سازمان  تهران،   ،1373 فروردين ماه   25-28  ـ   شوش، 

فرهنگی )پژوهشگاه(: 267-280. 
انتقالی  دورة  در  فرهنگی  اجتماعی  –  رويدادهای  بر  »تحليلی  1376ب 
مقاالت  خالصه  البرز«،  جنوبی  كوهپايه های  در  سنگ  –  مس 
ميراث  تهران، سازمان  ايران،  باستان شناسی  دومين گردهمايی 

فرهنگی كشور و پژوهشگاه: 87-89.
»گزارش گاهنگاری نسبی و مطلق تپه قبرستان دشت قزوين«،  1384الف 

گزارش های باستان شناسی 3: 37-50.
»گزارش مقدماتی گمانه زنی و اليه نگاری تپه زاغه در سال 80«،  1384ب 
مجلة دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورة 56، 

شمارة 173 و 172: 1-20.
اول  هزارة  تا  ششم  هزارة  از  قزوين  دشت  باستان شناسی   1385

قبل ازميالد، تهران، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.
كاوش های  قزوين.  دشت  اجتماعی  و  سياسی  تغييرات   1386
پژوهشکدة  سوم،  فصل  گزارش  تپه قبرستان،  باستان شناسی 

باستان شناسی.
فاضلی نشلی، حسن و مرتضی جمالی

»تبيين فرآيند توليد تخصصی سفال در روستای پيش از تاريخی   1382
زاغه بر اساس مطالعات باستان شناختی و پتروگرافی«، مجموعة 
مقاالت نخستين همايش باستان سنجی در ايران: نقش علوم پايه 
در باستان شناسی، تهران، پژوهشکدة باستان شناسی:224- 203.

فاضلی نشلی، حسن و بهرام آجرلو
اواخر هزارة چهارم ق م در  بر فرهنگ كورا–ارس در  »درآمدی   1383
دشت قزوين«، خالصة مقاالت همايش بين المللی باستان شناسی 
ايران: حوزة شمال  غرب، پژوهشکدة باستان شناسی: 132-133. 

فاضلی نشلی، حسن، هنگامة ايلخانی، آرمينه مارقوسيان و امير بشکنی

دشت  تپه چهار بنه  اليه نگاری  و  گمانه زنی  مقدماتی  1386الف »گزارش 
قزوين«، گزارش های باستان شناسی، شمارة 7: 355-375.

تپه ابراهيم آباد دشت  اليه نگاری  و  گمانه زنی  مقدماتی  »گزارش  1386ب 
قزوين«، گزارش های باستان شناسی، شمارة 7: 377-406.

فاضلی نشلی، حسن، محمدحسين عزيزی خرانقی و رحمت اهلل عباس نژاد 
سرستی

 ،»85 سال  در  تپه قبرستان  كاوش های  مقدماتی  »گزارش   1386
گزارش های باستان شناسی، شمارة 7: 439-459.

فيروزمندی، بهمن
»گزارش حفاری تپه زاغة دشت قزوين. آبان ماه 1365«، خالصة   1376
مقاالت دومين گردهمايی باستان شناسی ايران، تهران، سازمان 

ميراث فرهنگی كشور و پژوهشگاه: 80.
كاظم پورعصمتی، پروين

بر روی سفال های منقوش ماقبل  انسان  نگارة  تجزيه و تحليل   1375
تاريخ ايران، پايان نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت مدرس 

)منتشر نشده(.
»نقش مايه های انسانی بر سفالينه های پيش ازتاريخ فالت مركزی   1382

ايران«، اثر، شمارة 35: 231-243.
گنجوی، سعيد

باستان شناسی  پژوهشکدة  آرشيو  اول،  فصل  تپه نرگه،  حفاری   1377
سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

باستان شناسی  پژوهشکدة  آرشيو   ، فصل سوم  تپه نرگه،  كاوش   1379
سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

كاوش تپه نرگه، فصل چهارم، آرشيو پژوهشکدة باستان شناسی   1380
سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

باستان شناسی  پژوهشکدة  آرشيو  پنجم،  فصل  تپه نرگه،  كاوش   1381
سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.

»گزارش مقدماتی از كاوش های سال های 1377، 1379، 1380   1383
سال  باستان شناس،  پيام  تاكستان«،  نرگه،  تپة  در   1381 و 

نخست، پيش شمارة دوم: 61-80.
كاوش تپه نرگه، فصل هشتم، آرشيو پژوهشکدة باستان شناسی   1384

سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.
كاوش تپه نرگه، فصل نهم، آرشيو پژوهشکدة باستان شناسی  1385الف 

سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(. 
از  فلزی مکشوفه  كليد  و  قرآن  آيات  به  منقوش  »كوزة سفالی  1385ب 
باستان شناس، سال سوم، شمارة ششم: 132- پيام  تپه نرگه«، 

 .125
باستان شناسی  پژوهشکدة  آرشيو  دهم،  فصل  تپه نرگه،  1386الف كاوش 

سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.
»كاوش های باستان شناسی تپه نرگه«، گزارش های باستان شناسی،  1386ب 
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شمارة 6: 225-238.
مافی، فرزاد

گزارش فصل اول بررسی باستان شناختی كوهپاية آبيك، آرشيو   1385
سازمان ميراث فرهنگی استان قزوين )منتشر نشده(.

آرشيو  مزرا،  باستانی  گورستان  نجات بخشی  كاوش  گزارش  1387الف 
سازمان ميراث فرهنگی استان قزوين )منتشر نشده(.

آرشيو  تپه نرگه،  باستان شناختی  كاوش  يازدهم  فصل  گزارش  1387ب 
سازمان ميراث فرهنگی استان قزوين )منتشر نشده(.

مافی، فرزاد و محمد رحيم صراف
»تحليل باستان شناختی آثار و استقرارهای اشکانی حوزة آبريز   1385
ابهررود«، پيام باستان شناس، سال سوم، شمارة ششم: 75-102.

مافی، فرزاد و رضا آخوندی
»گزارش مقدماتی فصل اول بررسی و شناسايی كوهپاية آبيك«،   1389

پيام باستان شناس )زير چاپ(.
مافی، مهرنوش

بررسی و تحليل الگوی استقراری دهستان ايالت قاقازان شرقی   1386
پايان نامة كارشناسی ارشد،  دشت قزوين در دورة پيش از تاريخ، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر )منتشر نشده(. 
مجيدزاده، يوسف

»حفريات در تپه قبرستان سگزآباد«، مارليك، شمارة 2: 53-71.  1356
قزوين«،  تپه قبرستان  از  سفالی  بر  تصويری  بيان  »كهن ترين   1359

كندوكاو، شمارة 3: 65-70.
»فلز و فلزگری در ايران باستان«، نامة فرهنگ ايران، تهران، بنياد   1364

نيشابور: 201-233.
آغاز شهرنشينی در ايران، تهران، مركز نشر دانشگاهی.  1368

آغاز شهرنشينی در فالت  »تپه قبرستان: يك مركز صنعتی در   1369
اول  شمارة   ،4 سال  تاريخ،  و  باستان شناسی  ايران«،  مركزی 

)شمارة پياپی 7(: 4-14. 
»سير فرهنگ های پيش ازتاريخ فالت مركزی ايران با مقايسه دوران   1382
سيلك III و تسلسل سفالگری تپه قبرستان«، باستان شناسی و 

تاريخ، سال 18، شمارة 35: 55-60. 
مصطفی پور جيرنده، ايمان

تپه شيزر،  مفرغ  عصر  سفال های  گونه شناسی  و  طبقه   بندی   1389
پايان نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران )منتشر نشده(.

مظاهری، خداكرم
قزوين،  دشت  در  تپه سگزآباد  در  كهن  فلزكاری)كاربردی(   1378

پايان نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران )منتشر نشده(.
پيام  قزوين«،  در دشت  فلزكاری كهن  فرآيند صنعت  »بررسی   1383

باستان شناس، سال نخست، پيش شمارة دوم: 5-18. 
مظفری، ام كلثوم

پايان نامة  مس سنگی،  دورة  تپه شيزر،  سفال  گونه شناسی   1389
كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر )منتشر نشده(.

مقدم، عباس
حفريات  از  آمده  به دست  دورنگ  سفال های  بررسی  و  مطالعه   1375
باستان شناسی تپة سگزآباد دشت قزوين، پايان نامة كارشناسی 

ارشد، دانشگاه تهران )منتشر نشده(.
مالصالحی، حکمت اهلل

قزوين،  دشت  كوهستانی  جنوب  باستانی  محوطه های  بررسی   1386
آرشيو پژوهشکدة باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگی كشور 

)منتشر نشده(.
بررسی های باستان شناختی بؤيين زهرا و آوج، آرشيو پژوهشکدة   1387

باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگی كشور )منتشر نشده(.
رحمت  و  چايچی اميرخيز  احمد  مشکور،  مرجان  حکمت اهلل،  مالصالحی، 

نادری
قزوين«،  دشت  در  زاغه  پيش ازتاريخی  محوطة  »گاهنگاری   1385
مطالعات  و  باستان شناسی  پژوهش های  تخصصی  دوفصلنامة 

ميان رشته ای، سال دوم، شمارة 4: 26-46. 
مالصالحی، حکمت اهلل، محمد سعيدپور، آتوسا مؤمنی و محمد بهرام زاده

استان  كوهستانی  جنوب  صخره نگاره های  »باستان شناسی   1386
قزوين«، باستان پژوهی، دور جديد، سال دوم، شمارة 3: 35-45.

ملك زاده، فرخ
»گزارش مقدماتی حفاری ترانشة E تپه قبرستان )فصل حفاری   1356

1351(«، مارليك، شمارة 2: 73-80.
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چکیده
با وجود گوناگونی ديدگاه ها و تفاوت طرح های پژوهشی در باستان شناسی ايران، موفقيت هر پروژة ميدانی 
را به طور كلی می توان بر اساس روشن بينی در»برنامه ريزی«، درستی در»روش« و جامعيت در»هدف« 
سنجيد. كيفيت هر يك از اين موارد قاعدتاً تابع دانش و معلومات رايج و پيشرفت هايی است كه بر اساس 
سير تطور آرا و نظريه های علمی شکل گرفته است. اما پژوهش هايی كه بدون توجه به نتايج تحقيقات 
قبلی و گنجينة تجارب گذشتگان به انجام می رسد و در آنها معيارهای معمول و پذيرفته شده در تهيه و 
تدوين برنامه ها، كاربرد شيوه ها و فنون و عرضة دستاوردها مد نظر قرار نمی گيرد بدون بازنگری، نقد و 
اصالح به بوتة فراموشی سپرده مي شود و به رغم هزينه های فراوان مادی و معنوی كارايی و تأثير خود را 
از دست مي دهد. اين مقاله به بازبينی و نقد طرح موسوم به »بررسی و شناسايی آثار تاريخی-  فرهنگی 

استان تهران« اختصاص دارد كه طی سال های 1379 تا 1381 به اجرا در آمد.
كلید واژگان: بررسی های باستان شناختی، تاريخچه، استان تهران.

فرشید مصدقي   امیني

ارزیابي طرح ربرسي و شناسایي آاثر و محوطه اهي باستاني و اتریخي

 استان تهران  1379-1381
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مقدمه
اگرچه به داليل زيست بوم شناختی، سازگاری هايي  انکار نشدنی 
جغرافيايی  محدوده های  و  فرهنگی  مناطق  مرزهای  ميان 
طرح هايی  ايران  باستان شناسی  در  دارد،  وجود  طبيعی  و 
به  تاريخی  و  باستانی  محوطه های  شناسايی  و  بررسی  برای 
با مرزهای فرضی  آنها عمدتاً  اجرا درآمده كه گسترة مکانی 
بررسی  است.  شده  تعريف  اداری  و  سياسی  قراردادِی  و 
تعبيري  به  و  استان ها  و  شهرستان ها  باستان شناختی 
واحدهای بزرگ جغرافيای سياسی ايران از نظر سابقه، وسعت 
و زمينه های اجرا، دانش و ديدگاه مجريان و دامنة تحقيقات و 

اهداف و نتايج پژوهش ها مشابه نبوده است.
و  سياسی  شرايط  منطقه ای،  تفاوت های  چون  عواملی 
اقتصادی، نوع و زمينة فکری مراكز تصميم گيری و مديريتی، 
سوابق مطالعاتی و پيشينة باستان شناختی و گوناگونی عالئق 
و انگيزه های پژوهشگران باعث شده تا در هر يك از بخش هاي 
اكتشافی  برنامه های  از  اجرای طيفی  ايران شاهد  جغرافيايي 
و  باستانی  محوطه های  مکان يابی  طرح  ماندن  متوقف  يا 
تاريخی و بی توجهی به ضرورت های اين بخش از پژوهش های 
باستان شناختی باشيم. طبعاً اطالعات حاصل نيز از نظر كيفيت 
بهره برداری های  و  استفاده  قابليت  و  اعتبار  و محتوا و ميزان 

علمی و تحليلی يکسان نيست. 
شناسايی  و  بررسی  برنامه های  تهران  منطقة  در 
تاريخی سابقه ای يکصدساله دارد. در  باستانی و  محوطه های 
بررسی  هدف  با  فرانسوی  هيئتی  خ   1288 1909م/  سال 
تهران  در جنوب  ورامين  و  مناطق ری  از  بازديد  و  اكتشافی 
و برخی مکان های قديمی آن حدود به تهية نقشة پراكندگی 
آثار  و  نواحی  شرح  و  طبقه بندی  مستندسازی،  و  محوطه ها 
بازمانده از دوره های گوناگون فرهنگی، مانند تپه ميل در قلعه نو 
در جنوب شهر ری و مسجد جامع و برج عالالدوله )عالالدين( 
آن  از   .)Pézard et Bondoux 1911( پرداخت  ورامين  در 
پس تا به امروز بررسی های متناوبی غالباً برای كشف و ثبت 
به منظور شناخت فرهنگ ها  ندرتاً  و  تاريخی  و  باستانی  آثار 
مکان ها  توزيع  الگوی  و  آنها  تحوالت  و  روندها  با  آشنايی  و 
 Empirical( داده بنياد  پژوهش های  يا  در چهارچوب طرح ها 
انجام   )Problem–Oriented( پرسش محور  يا   )Researches

شده، اما هيچ يك از اين اقدامات از نظر سير تطور و تسلسل 
فرهنگ ها جنبة فراگير و جامع نداشته و مشتمل بر كل حوزة 
جغرافيايی و طبيعی آنچه امروزه با عنوان »استان« يا »دشت« 

تهران می شناسيم نبوده است. 
در اواخر دهة 1370 بر اساس ضرورت ها و مسئوليت های 
ناشی از تحقق برنامه های عمرانی در سطح ملی برای متوليان 
و حافظان آثار باستانی و بر مبنای نگرش مديريتی حاكم بر 
و  اصالح  بر  تأكيد  و  توجه  و  كشور  ميراث  فرهنگی  سازمان 
ايجاد شتاب در روند  تقويت ساختار و تشکيالت سازمانی و 
فعاليت ها و ترويج مفاهيم و دانش تمدنی برای عموم، طرح 
و  مکان ها  از  اوليه  اطالعات  و  آمار  تهية  و  ثبت  و  شناسايی 
محوطه های باستانی و تاريخی به يکی از الويت های پژوهشی 
و اجرايی بدل شد. با پيگيری  و تالش برخی واحد های استانی 
در اين زمينه، تحقيقات ميدانی آغاز و گزارش هايی از نتايج 
طرح ها تهيه و تدوين شد. در اين ميان ميراث  فرهنگی استان 
برنامة  اداری بود كه راساً  تهران پيشگام و نخستين دستگاه 
جامع بررسی اكتشافی آثار باستانی و تاريخی را در محدودة 

سرزمينی »استان تهران« به اجرا درآورد.
برنامة »بررسی و شناسايی آثار تاريخی  ـ  فرهنگی استان 
بی سابقه  طرحی   ،1381 تا   1379 سال های  طی  تهران«1، 
بود.  نقد  نيازمند بحث و  نتايج و پيامدهای  با  اين استان  در 
خاستگاه فردی و مديريتی )نه شورايي و كارشناسي( اين برنامه 
و مباني و الزامات اداری آن، برداشت های شخصی و بسيار كلی 
مجريان از مفهوم »بررسی و شناسايی« و نحوة تدوين و عرضة 
گزارش ها و كيفيت و اعتبار علمی آثار منتشرشده از مواردی 
است كه بايد در ارزيابی اين »طرح استانی« در نظر گرفته شود. 
اكتشافی  بررسی  طرح  بازنگری  ضمن  اينجا  در 
محوطه های باستانی و تاريخی استان تهران، موضوع و روند 
كلی آن و اهداف و نتايج به دست آمده را بر سه پاية مشاهدات 
1.  از آنجا كه گزارش ها و آثار منتشرشدة اين برنامة پژوهشی از نظر چهارچوب های تدوينی 
و بيانی، موارد مؤكد، نحوه و روند اجرای عمليات و نتايج حاصل فقط در حد شناسايی و 
معرفی محوطه ها و مکان های باستانی و تاريخی استان تهران بوده و از سوی ديگر سابقه و 
مراتب وجودی »فرهنگ« بر »تاريخ« غير قابل انکار است، در اين مقاله هر جا ارجاع مستقيم 
به عنوان برنامه الزم بوده آن را داخل گيومه  آورده و برای يادآوری يا اشارة غير مستقيم به 
آن از عباراتی چون بررسی و شناسايی آثار و محوطه های باستانی و تاريخی استان تهران يا 
بررسی اكتشافی محوطه های باستانی و تاريخی استان تهران )كه انطباق بيشتری با واقعيت 
موجود دارد( استفاده كرده ام. بديهی است در مباحث تخصصی  بايد از واژگان يا عباراتی ديگر 

و مناسب تر به جای »استان« استفاده كرد. 
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عينی )حضور در دورة اجرا و سنجش عمليات(، بررسي هاي فنی 
)وارسی گزارش ها، آثار منتشرشده و دامنة بهره برداری ها( و 
برداشت ها و نتيجه گيری هاِی ناظر بر اجرای اصولی طرح های 

مشابه در آينده شرح مي دهيم.

سرآغاز برنامه
پس از انقالب اسالمی تغييراتی عمده از نظر اداری و تشکيالتی 
اين  سير  در  آمد.2  وجود  به  ايران  فرهنگی  ميراث   حوزة  در 
تا  تهران«  استان  فرهنگی  »ميراث   اداری  دستگاه  تحوالت، 
كنون دچار دگرگونی های چندی از سطوح خرد تا كالن شده 
»مركز«،  چون  متفاوتي  قالب هاي  و  آرايش ها  شکل ها،  در  و 
بار  پيش  مدتی  از  و  »سازمان«  كل«،  »ادارة  »مديريت«، 
ديگر »ادارة كل« انجام وظيفه كرده است.3 در آبان ماه سال 
1377 دومين مديركل ميراث  فرهنگی استان تهران كار خود 
را در ساختمان سه طبقة واقع در شمال موزة دوران اسالمی 
ايران آغاز كرد. ناصر پازوكی طرودی  در مجموعة موزة ملی 
دارای درجة كارشناسی  ارشد باستان شناسی كه پيش تر و در 
زمان رياست شادروان عبدالمجيد كازرونی بر سازمان ميراث  
فرهنگی كشور سمت معاون معرفی و آموزش را داشت با روی 
كار آمدن مهندس محمد بهشتی، در مقام رئيس جديد، يکی 
از پنج مديركل استانی اين سازمان در سطح كشور شد. زمينة 
تحصيلی مديركل جديد، سابقة مديريتی او در ميراث  فرهنگی، 
عالئق و دلبستگی های حرفه ای و پيگيری های شخصی وی 
و توصيه های  برنامه های كالن  برای تحقق  توجه و تالش  و 
برخی  بستر  زمان  آن  فرهنگی  ميراث   حوزة  در  حاكميتی 

طرح  های پژوهشی و اجرايی را فراهم آورد. 
2.  برای آگاهی از پيشينة فعاليت های باستان شناختی و مرور وضعيت كلی و روند تحوالت 
اداری و آموزشی اين رشته در ايران رک. ملك شهميرزادی،1369, 1366, 1365 ؛ نگهبان، 
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براي مروري بر تشکيالت دولتي، زيرمجموعه هاي حاكميتي و به  طور كلي شناخت عناوين، 
تعاريف، وظايف و مأموريت هاي واحدهاي اداري و بخش هاي اجرايي دولت و تغييرات آن پس 

از انقالب اسالمي رک. ميرحسيني زواره، 1380.
3.  در دوره هايی خاص تمايل و پيگيری برخی مديران موجب گردآوری و تدوين اطالعات و 
آمارهای اداری و اجرايی و نشر عملکرد آنها شده و از اين رهگذر مدارک و مستنداتی مکتوب 
از فعاليت ها و تحوالت زمانی و مديريتی به جا مانده است )رک. كارنامه شش ساله ی اداره كل 

ميراث فرهنگی استان تهران )1382ـ1377(، 1383: 30ـ29(.
تغيير مراتب اداری و تشکيالتی دستگاه ميراث فرهنگی استان تهران و ادغام دستگاه های 
به ظاهر مرتبط با آن، نوع و سمت و سوی نگرش ها، راهبردها و اهداف، ابتکارات و توقعات 
در سطوح مديريتی و كارشناسی و اجرايی، دامنة كمی و كيفی طرح های توسعه و بازدهی 
فعاليت ها از جوانب گوناگون تفاوت هايی آشکار و غيرمنتظره و گاه تعجب آور با ساختارها و 

روندهای قبلی اين مجموعه داشته است. 

در ابتدا، بازديدهايی كه به  طور مقطعی برای سركشی 
و شناسايی محوطه های باستانی و تاريخی شرق استان تهران 
يعنی شهرستان های دماوند و فيروزكوه )موطن ناصر پازوكی( 
و مرمت شماری از آثار و بناهای اين محدوده ها به انجام رسيد 
نوعی امکان سنجی و زمينة فکری طرح بررسی و شناسايی آثار 
و محوطه های باستانی و تاريخي استان تهران را شکل داد. در 
هر حال، اين برنامه از سال 1379 آغاز شد و در سال 1381 
بخش عمدة آن پايان يافت. پازوكی در مقدمة ويژه نامه ای كه 
دربارة اين برنامه به چاپ رسيد راجع به زمان، هدف و ميزان 

توفيق طرح چنين می گويد:
»دفتر پنجم پژوهشنامه كه اكنون در اختيار شماست با 
شماره های قبلی اش تفاوت اساسی دارد. اين دفتر حکايت از 
اجرای برنامه ای موفقيت آميز دارد كه در نوع خود منحصر به فرد 

و كاماًل بديع می باشد.
برنامه بررسی و شناسايی آثار تاريخی ـ  فرهنگی استان 
تهران كه از سال 1379 آغاز شده بود با عنايت الهی و همت 
 1381 سال  در  فرهنگی  ميراث  برجسته  كارشناسان  واالی 
خاتمه يافته و چکيده آن در قالب مقاالتی تحت عنوان »معرفی 
اجمالی شهرستان ... و آثار تاريخی- فرهنگی آن« در اين دفتر 
و  مسوولين  خصوص  به  و  عموم  اطالع  جهت  پژوهشنامه، 
و  آگاهی  تا ضمن  است  منتشر شده  و  محلی چاپ  مقامات 
شناخت آثار و مواريث فرهنگی، به گونه ای برنامه ريزی نمايند 
كه در اجرای برنامه های عمرانی، صنعتی ، كشاورزی و غيره 
... بيش از آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده است، مورد تعدی 
نابودی آنها فراهم  و تعرض واقع نشده و موجبات تخريب و 

نشود.« )پازوكی 1381ب: 7(.
ترتيب زمينه ها و شرايط زمانی، خط مشی های  بدين 
حمايت   جلب  مسئوالن،  پيگيری  و  ثبات  وقت،  مديريتی 
واحدها و دستگاه ها و مقامات اداری مرتبط، تأمين اعتبارات 
نيروهای  حضور  و  اقبال  و  پشتيبانی  امکانات  به كارگيری  و 
كارشناس و پژوهشگر ميراث  فرهنگی استان تهران و برخی 
نظر  از  فراگير  برنامه ای  انجام  و  اجرا  موجب  مدعو  همکاران 
جغرافيايی و نامحدود به لحاظ نوع و دورة آثار و محوطه های 
باستانی و تاريخی و تهية نقشة پراكندگی آنها در كل استان و 

ارزیابی طرح بررسی و شناسایی آثار و محوطه های باستانی و تاریخی استان تهران
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نيز به تفکيك شهرستان ها و تسهيل روند ثبت مواريث فرهنگی 
غيرمنقول در فهرست آثار ملی شد.

يك  چاپ  گزارش،4  جلد   32 مجموعاً  تدوين  و  تهيه 
ويژه نامه5 و انتشار پنج جلد كتاب6 نتيجة عمليات ميدانی برای 
بررسی و شناسايی محوطه های باستانی و تاريخی در سطح 
استان تهران بود. مجموعة گزارش ها و آثار منتشرشده به خوبی 
ديدگاه و روش نويسندگان را در زمينة »بررسی« و »شناسايی« 
باستان شناختی، شناخت نوع و ويژگی های آثار و پديده های 
مرتبط با شکل گيری و تطور آنها و مؤلفه های الزم برای معرفی 
اكتشافات و شناساندن بقايای غيرمنقول فرهنگی و تمدنی و 
برداشت پديدآورندگان را دربارة چگونگي چاپ و انتشار نتايج 
تحقيقات بر ما معلوم می كند. در ادامه با جمع بندی جوانب 
نگارشی و تدوينی گزارش ها و به خصوص بررسی مقاالتی كه 
نيز  و  به چاپ رسيده  و شناسايی  بررسی  ويژه نامة طرح  در 
محتوای پنج كتاب منتشرشده، مطالب حاصل را ذيل بخش ها 

و عناوين جداگانه دسته بندی، شرح و تحليل می كنيم.

شیوه و سبك گزارش ها
با وجود عنوان و هدف مشترک عملياتی كه برای شناسايی آثار 
و محوطه های باستانی و تاريخي در هر يك از شهرستان های 
استان تهران در حد فاصل سال پايانی دهة هفتاد و دو سال 
آغازين دهة هشتاد خورشيدي به انجام رسيد، شيوة گزارش و 
محتوای كلی و نحوة طرح شواهد و مستندات در گزارش ها نه 
تنها مشابه و همگن نيست بلکه از نظر اسلوب تدوين و نگارش 
متغير و متفاوت است. اگرچه در نگاه اول چنين خصيصه ای 
شايد در نقد گزارش ها و مقاالت عاملی جدی و تاثيرگذار بر 
ساير موارد و بر عملکرد، نتيجه و محصول پژوهش های ميدانی 
شمرده نشود، نمی توان رابطة متقابل ميان چگونگی و روند و 

4.  تعداد گزارش ها تابعی از وسعت شهرستان ها، شمار آثار شناسايی شده و حجم مطالب و 
مستندات نويسندگان است. بر اين اساس، گزارش برخی شهرستان ها فقط يك جلد و بعضی 
ديگر چندين جلد است. مجموعه گزارش های تهيه شده را می توان در مركز اسناد ادارة كل 

ميراث فرهنگی استان تهران يافت )رک. پازوكی 1381ب: 8 (.
5. در حد فاصل پائيز 1379 تا بهار 1384 مجموعه مقاالت پژوهشی ادارة كل ميراث  فرهنگی 
استان تهران با عنوان »پژوهشنامه« در هشت دفتر منتشر شد. دفتر پنجم پژوهشنامه در واقع 
ويژه نامه ای است برای معرفی طرح های بررسی در هر يك از شهرستان های استان تهران، 
ارائة كليات گزارش های تهيه شده و فهرست و نقشة پراكندگی آثار )رک. پژوهشنامه،1381(. 
در 4  برنامه ها  از سرپرستان  تن  دو  گزارش های چاپ شدة  واقع  در  كه  كتاب ها  اين    .6
شهرستان و يکی از بخش های شهرستانی استان تهران است در ادامه معرفی و بررسی خواهد 

شد.  

مراحل اجرای عمليات بررسی و شناسايی را با كيفيِت توصيف 
و توضيح آثار و محوطه ها و نقش معلومات و تجارب محققان و 

نگارندگان را در اين باره ناديده گرفت.
منطقه ای  و  محلی  تفاوت های  از  نظر  صرف  درواقع 
الزم  گزارشی  و  اجرايی  مقتضيات  و  بررسی  محدوده های 
به  مجريان  رويکردهای  و  برداشت ها  تنوع  كدام،  هر  برای 
گوناگونی های  برنامه ها  از  يك  هر  عملياتی  ابعاد  و  طرح ها 
اين در حالی است  نگارشی پديد آورده است.  آثار  بارزی در 
و  باستان شناسی  رشتة  در  همگي  مسئول  پژوهشگران  كه 
و بيش  ارشد تحصيل كرده و كم  تا مقطع كارشناسی  غالباً 
دارای سوابق پژوهشی در زمينة »بررسی«ها و »كاوش« های 
باستان شناختی و انتشار مقاالت بوده و گاه ِسمت های آموزشی 

نيز داشته اند.
مقاالت  مجموعه  و  گزارش ها  از  هيچ كدام  در  تقريباً 
منتشرشده اشاره و ارجاعی به »منابع پايه« دربارة بررسی های 
باستان شناختی و ديگر حوزه های مورد بحث همچون جغرافيا و 
تاريخ )دست كم مراجع موجود به زبان فارسی( ديده نمی شود. 
هم  كنار  و  اطالعات  گردآوری  برای  تالش  می رسد  نظر  به 
مقوالت  برای  جايی  آثار  كليشه ای  شرح  و  مطالب  چيدن 
تاريخی  و  جغرافيايی  مأخذشناسی  و  روش شناختی  نظری، 

مناطق باقی نگذاشته است.
گزارش ها  موضوعي  جوانب  اساس  بر  اين،  وجود  با 
برای چاپ  تدوينی  و  استخراجی  مطالب  آن طبق  تبِع  به  و 
در مجموعه مقاالت ويژة بررسی ها می توان مضامين آنها را 
دسته بندی، تشريح و ارزيابی كرد. به طوركلی عمده ترين موارد 

و شاخصه های محتوايی گزارش ها عبارت است از:7
1. مقدمه و مدخل نوشتارها 

باستانی  محوطه های  و  آثار  شناسايی  و  بررسی  گزارش های 
و تاريخی استان تهران بر اساس نگرش نظری، دانش عملی، 
روش  و  سبك  ميدانی،  برداشت های  اجرايی،  شيوه های 
تفاوت های  عين  در  است.  شده  تدوين  نگارندگان  نگارش 
نيز  )و  برشمرديم  كه  معيارهايی  طبق  گزارش ها  نسبی 
از  صريح  نمونه های  و  مثال ها  آمد  خواهد  آتی  عنوان  پنج  ذيل  كه  مطالبی  در  اگرچه   .7
گزارش ها و مقاالت نيامده، اما از يك سو دسته بندی موضوع ها و تبيين روشن مطالب و از 
سوی ديگر رد و نشان مشخص آنها در آثار موجود )به خصوص در ويژه نامة منتشرشده( توجه 
ما را به مرجع اشارات جلب می كند. ضمن اينکه مخاطب آشنا با موضوع، مصاديقی معنادار 

برای هر يك از موارد توضيحی و تحليلی خواهد يافت.
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تباين محسوس تك نمونه ها با ساير نوشتارهای هم رده( در 
قسمت هايی شباهت هايی كلی بين آنها وجود دارد. بنابراين در 
نگاه اول اين گزارش ها نوشته هايی با چهارچوب های متفاوت 
بيانی و تدوينی و مطالب و موضوعاتی با كلياتي مشابه به نظر 
مجموعه  و  گزارش ها  مقدمة  در  موارد  اين  نمونة  مي رسد. 

مقاالت منتشرشده به خوبی ديده می شود.
در  گوناگون  نوشته های  از  گاه  كه  مطالبی  و  اطالعات 
زمينة جغرافيا، باستان شناسی، تاريخ، ادبيات؛ اسطوره )حتی 
اشاره های  و  شده  اقتباس  دقيق(  ارجاعات  بدون  مواردی  در 
پراكنده به سوابق مطالعاتی، روش بررسی های ميدانی، مراحل 
در  مندرج  مضامين  عمده  موضوع ها،  طرح  نحوة  و  تحقيق 
مقدمة گزارش هاست. ترتيب و تقدم و تأخر ثابت و يکسانی 
ندارد و می توان  از گزارش ها وجود  اين بخش  ميان مطالب 

گفت مقدمة گزارش ها تابع سبك و سليقة مؤلفان است.
تبيين  می آيد  چشم  به  به ندرت  ميان  اين  در  آنچه 
روشمند علل و انگيزه های اجرا و اهداف طرح، جايگاه و اهميت 
انجام شده، سابقه و وضع  آن در ميان مجموعة  پژوهش های 
اكتشافی دشت تهران، چهارچوب علمی  موجوِد بررسی های 
و عملياتی برنامة بررسی و شناسايی آثار و محوطه ها، كليات 
مربوط به روند اجرای پروژه ها و اطالعات جانبی مرتبط با آنها 
و برنامة آتی مؤلفان براي چاپ و انتشار آثار تدوين شده است.

2. جغرافیا، اقتصاد و محیط زیست
دومين بخش غالب اين گزارش ها به معرفی موقعيت جغرافيايی 
كشوری،  تقسيمات  در  تابع  شهرستان های  و  تهران  استان 
منطقه بندی ها  و  آنها  مساحت  و  حدود  و  مختصات  تعيين 
الگوهای  اساس  بر  تشکيل دهنده  قسمت های  برشمردن  و 
سياسی و اداری حاكم در دورة اجرای طرح پژوهشی اختصاص 
دارد. در اين بخش با وجود برخی تفاوت های شکلی و بيانی 
ميان گزارش ها، از مشخصه ها و اوضاع اقليمی و آب و هوايی، 
دائمی،  و  موقت  آبی  جريان های  آبريز،  و  آبگير  حوضه های 
بعضاً  و  كوهستانی  عوارض  و  ارتفاعات  و  پستی وبلندی ها 
دامپروری،  و  زراعی  قابليت های  زمين شناختی،  ويژگی های 

مسيرها و راه های ارتباطی نيز ياد شده است.
زمينة  در  تجاری  و  توليدی  فعاليت های  به  اشاره 
كشاورزی و صنعت، منابع طبيعی و ذخاير معدنی، ذكر آمار 

و ارقام جمعيتی و سکونتی و فواصل بين شهرها و آبادی ها و 
پديده های مرتبط با آنها از ديگر موضوع هاي بخش دوم است. 
مستندات اين بخش گذشته از معلومات شخصی و مشاهدات 
مركز  جزوات  و  جغرافيايی  كتاب هاي  برخی  عمدتاً  ميدانی، 
نتايج  و  آبادی ها  آمارنامه ها و شناسنامة  قالب  ايران در  آمار 
سرشماری های عمومی در سال های پيش از اجرای طرح است.

و  تدوين شده  گزارش هاي  مجموعه  در  همه،  اين  با 
به خصوص آثار منتشرشده نه تنها اثر و نشانی از منابع مهم 
و معتبر جغرافيايی )فيشر 1386(، زمين شناختی )درويش زاده 
 )1381 )عاليی طالقانی  ريخت شناختی  زمين  و   )1370
جغرافيايی،  پديده های  علمی  و  دقيق  توصيف  خدمت  در 
آن  مناطق  و  تهران  دشت  اقتصادی  منابع  و  زيست محيطی 
ديده نمی شود، بلکه از مسائل بوم شناختی و تأثير آنها بر ايجاد 

و توزيع و تحول استقرارگاه ها هم سخنی به ميان نمی آيد.8 
3. تاریخ، وقایع نگاری و مرور تحوالت اجتماعی و فرهنگی

در مقايسه با دو بخش اول، سهم موضوع ها و مطالب تأليفِی 
برگرفته از منابع تاريخی در گزارش ها، به خصوص در بخش هايی 
از مقدمه و مباحث مکمل آن و در مقاالت مربوط به معرفی 
برنامه های بررسی در محدوده های شهرستانی خاص، بيشتر 
است. نگارندگان، مطالب اين بخش را به  طور خالصه و گذرا 
و در مواردی با شرح و تفضيل در خالل و ذيل عناوينی چون 
تاريخی«،  »منابع  تاريخی«،  »جغرافيای  تاريخی«،  »پيشينة 
روايات«  و  »احاديث  تاريخی«،  »دورنمای  تاريخی«،  »سير 

منقول در باب برخی مناطق تدوين كرده اند. 
مقاالت  و  گزارش ها  تاريخی  بخش  محتوای  و  ماهيت 
شامل نقل كليات و استناد به منابع عمومی و تخصصی در حوزة 
تاريخ، جغرافيا، اسطوره و ادبيات است و جنبه ها و رگه هايی 
بايد  درواقع  می شود.  ديده  آن  در  نيز  استنباط  و  تحليل  از 
گفت عمده مطالب تاريخی مطرح در بررسی باستان شناختی 
نگاشته شده  متون  از  گزيده هايي  می توان  را  تهران  استان 
دربارة محدوده های معروفی چون ری، ورامين و طالقان و نيز 
8. دربارة پديده های طبيعی ايران و سه حوزه ای كه از آنها ياد كرديم، كتاب های متعددی 
ايران كمبريج  تاريخ  از مجموعة  ايران«  يادمانی »سرزمين  و  مهم  دارد. شايد كتاب  وجود 
كه اول بار 42 سال قبل )32 سال قبل از آغاز برنامة بررسی های استان تهران( منتشر شد 
نمونه ای مناسب و معروف باشد. در بخش هايی از اين كتاب )به خصوص قسمت اول( مباحث 
مشروحی در باب ويژگی های جغرافيايی، زمين شناختی و زمين ريخت شناختی وجود دارد. 
نمونه منابع ذكر شده در اين مقاله خود دارای مراجع فراوانی برای استفاده در بررسی های 

باستان شناسی هستند.

ارزیابی طرح بررسی و شناسایی آثار و محوطه های باستانی و تاریخی استان تهران
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نوشته های پرشمار سياحان و جهانگردان اروپايی دربارة شهر 
تهران دانست. از ساير مناطق به دليل كمبود مدارک و نياز به 
پژوهش های نظری و كتابخانه ای بيشتر، مطالب نسبتاً كمتری 
و  تاريخی  فرهنگی ،  داليل  به  اينکه  ضمن  است.  اختيار  در 
از  تاريخی شماری  در شرح  كهن تر  مناطق  به  اشاره  تمدنی 

شهرستان های استان اجتناب ناپذير مي نمايد. 
شاهد  مؤلفان  برخی  نوشته های  در  اينکه  ديگر  نکتة 
اشاراتی موازی به پديده های جغرافيايی و تاريخی يك منطقه 
و توجه به تأثير و نقش مقولة اول بر مقولة دوم هستيم. حتی 
سير  توضيِح  مبنای  قديم تر  تاريخی  اتفاقات  و  رويدادها  گاه 
تاريخی و تحولی وقايع تاريخی بعد قرار گرفته ، اما اين ويژگی 
مهم و مثبت در ارزيابی انتقادی، در كليت خود غالباً زير بنای 
اقتباسی دارد و فاقد بسط و تفسير خالقانه است. مؤلفان در اين 
زمينه از بيان نامجاها و اسامی خاص و تطور زمانی و دگرگونی 
واژگانی مکان ها، ذكر نسبت های تاريخی و اساطيری و نقل 
قول از مورخان و جغرافی نويسان و متون كهن غافل نشده، 

ليکن همچنان به روش نقلی و توصيفی وفادار مانده اند. 
4. باستان شناسی

مقاالت  مجموعه  و  گزارش ها  همة  در  بحث  محوری ترين 
باستانی  منتشرشده در باب بررسی و شناسايی محوطه های 
و تاريخی استان تهران »باستان شناسی« و شناخت پيشينة 
فرهنگی هر يك از مناطق يا شهرستان های تهران است. تمامی 
داشتند،  عهده  بر  را  برنامه ها  سرپرستی  كه  پژوهشگری  نُه 
دارای  آنها  همة  نفر  يك  و  جز  باستان شناسی  دانش آموختة 

درجة كارشناسی ارشد اين رشته بوده اند.9
به  طور كلی هر كدام از آثار شناسايی شده معموالً مجزا 
و با عنوان يا نام محلی يا منتسب به مکان، آبادی يا فردی 
نام گذاری  و  نظر  با  يا  ملی  يا  منطقه ای  بومی،  معاريف  از 
9. اسامی سرپرستان برنامه ها به ترتيب الفبايی نام خانوادگی و تفکيك مناطق و شهرستان های 

بررسی شده و رشته و مقطع تحصيلی هنگام عمليات ميدانی عبارت است از:
1. قدير افروند، شهرری، كارشناس ارشد باستان شناسی.

2. شادروان احمد اميری، شهرستان اسالم شهر، كارشناس باستان شناسی.
3. غالمعلی باغبان، شهرستان پاكدشت، كارشناس  ارشد باستان شناسی.
4. محسن باقری، شهرستان رباط كريم، كارشناس  ارشد باستان شناسی.

5. ناصر پازوكی، شهرستان های فيروزكوه، دماوند، شميران، تهران و بخش طالقان شهرستان 
ساوجبالغ، كارشناس  ارشد باستان شناسی.

6. خسرو پوربخشنده، شهرستان ری، كارشناس  ارشد باستان شناسی.
7. ابولقاسم حاتمی، شهرستان های كرج و ساوجبالغ، كارشناس  ارشد باستان شناسی.

8. محمدرضا خلعتبری، شهرستان ورامين، كارشناس  ارشد باستان شناسی. 
9. فرشيد مصدقی امينی، شهرستان شهريار، كارشناس  ارشد باستان شناسی.

پژوهشگران در فهرست و متن گزارش ها گنجانده و تشريح 
شده  است. در مواردی به دليل موقعيت و همجواری، ارتباط 
فرهنگی يا تسلسل تاريخی و آينده نگری در باب حريم و امور 
حفاظتی و پژوهشی، چند اثر مجموعه ای مشخص را تشکيل 
تبيين  هدف  با  ظاهراً  كه  بخش  اين  نوشته های  داده اند. 
همه جانبة آثار تدوين شده غالباً مختصر و اشاره وار است. در 
موقعيت،  از  مداركی  باستان شناختی  اطالعات  توصيف  كنار 
نما، جلوه های بصری و نمايش هندسی آثار نيز تهيه شده كه 

بررسی آنها نياز به توضيحات جداگانه  دارد. 
5. مستندنگاری

شهرستان های  شناسايی  و  بررسی  گزارش های  از  هركدام 
استان تهران عالوه بر توصيف ها و توضيحات مکتوب كم و بيش 
است.  ترسيمی  و  تصويری  گروه  دو  در  مستنداتی  دارای 
و  يا محوطه ها  آنها  و جزئيات  آثار  از عکس   تصويری  اسناد 
تشکيل  سطحی  يافته های  و  منقول  بقايای  و  موقعيت شان 
از  متأثر  تاحدی  از كيفيت عکس ها كه  نظر  می شود. صرف  
جوانب فنی تجهيزات عکس برداری است، در مواردی به نظر 
می رسد دقت و حساسيت الزم از نظر شرايط محيطی، نور و 
زاوية ديد )از آثار و محوطه ها( و صحنه آرايی )به ويژه دربارة 
يافته های منقول چون سفال( به عمل نيامده و ظاهراً رعايت 
اين ويژگی ها فدای سرعت و تعجيل در تحويل گزارش شده 

است. 
اصلی  نماهای  از  عکس هايی  يا  عکس  آوردن  معموالً 
يا مهم اثر يا دارای بيشترين شواهد يا اطالعات و مستندات 
باستانی، تاريخی يا هنری در گزارش ها ضروری است. در اين 
مشخصه های  از  مجموعه ای  كه  زاويه ای  انتخاب  گاه  ميان 
پيش گفته را داشته باشد پژوهشگر را از تکرار يا درج تصاوير 
تکميلی متعدد تاحدی بی نياز مي كند و در پی آن از يك سو 
حجم گزارش كاهش مي يابد و از سويی بر پيوستگی مطالب 
موارد  قبيل  اين  در  اينکه  ضمن  نمی شود.  وارد  خدشه ای 
فرصت  ابراز سليقه و ابتکار عکاس براي ارتقای كيفی كار وجود 
دارد. دربارة عکس های اشياء و يافته ها، انتخاب بقايای شاخص 
و تهية زمينة مناسب برای نمايش بهتر و چيدمان و كادر بندی 
اندازه گيری متناسب را  درست و استفاده از مقياس و معيار 

نبايد از نظر دور داشت. 
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اسناد ترسيمی را در دو گروه نقشه ها و طراحی های فنی 
می بينيم. بخش اول، نقشه های جغرافيايی استان و شهرستان، 
ميزان  و  سازه ها  و  بناها  نمای  و  مقاطع  پالن ها،  كروكی ها، 
عمدتاً  نيز  فنی  طرح های  می شود.  شامل  را  تپه ها  منحنی 
نمايش شکل، مقطع و تزئين آثار سفالی و اشياء احتمالی را در 
بر می گيرد و بعضاً ما را با بُعد سوم آثار آشنا می كند. ترسيم 
واقعيات و مشاهدات در مقياس كوچك و ساده شده روی كاغذ 
وسيله ای است برای تجسم توضيحاتی كه دربارة پديده ها و 
يافته های گوناگون داده می شود. در تهيه و نمايش اين اسناد 
همواره بايد دقت، كيفيت و ابعاد را به نحوی در نظر گرفت كه 
ضمن كمك به فهم توصيف ها و توضيحات نگارنده، امکان نقل 

و استناد به آن فراهم باشد.
فاقد  تنها  نه  ترسيمی  اسناد  نمونه هايی،  در  متأسفانه 
ارتباط نوشتاری با متن گزارش است بلکه شرح و توضيح الزم 
نيز دربارة آنها داده نشده و آوردن چنين مداركي صرفاً به قصد 
انطباق ظاهری متن با آثار مشابه يا رعايت موازين و الزاماتی 
بوده كه نويسنده دانسته يا ندانسته برخود واجب شمرده  است. 
از  اين مجموعه گزارش ها  كمتر نشانی  اينکه در  نکتة ديگر 
ساير مستندات ترسيمی چون نمودارها و جدول ها می يابيم. 
جمع بندی و نمايش اطالعات آماری در نمودارها يا طبقه بندی 
به  نويسندگان  اهتمام  و  توجه  نشان دهندة  آنها در جدول ها 
طرح روشمند يافته ها و ايجاد زمينة توضيح و تحليل بيشتر 
در متن است. در برخی گزارش ها اطالعاتی همچون مختصات 
جغرافيايی، مشخصات هندسی، اطالعات مربوط به مالکيت، 
ثبت ملی و زمان بازديد و از اين قبيل، كه به راحتی و اختصار 
به صورت توصيفی در  قابل درج در جدول های ساده است، 
متن آمده و باعث تکراری شدن سرآغاز مطالب و شباهت شرح 
مقدماتی آثار و كليشه ای شدن توضيحات اوليه و نبود تنوع در 

كل اثر شده است.

آثار منتشرشده
گزارش های  تهية  و  ميدانی  عمليات  فراگير  اجرای  از  پس 
پژوهشی، دو اقدام مهم ديگر در روند برنامة بررسی و شناسايی 
چاپ  تهران  استان  تاريخی  و  باستانی  محوطه های  و  آثار 
ويژه نامه ای برای معرفی مناطق و آثار شناسايی شده و انتشار 

كتاب آثار تاريخی هر يك از شهرستان ها بود. »ويژه نامه بررسی 
و شناسايی آثار تاريخی  ـ  فرهنگی استان تهران« مجموعه ای 
زمان  )تا  تهران  استان  تعداد شهرستان های  به  مقاله  از 12 
اجرای پژوهش های ميدانی( و مقاله ای دربارة بخش طالقان از 
شهرستان ساوجبالغ است )پژوهشنامه،1381(. اين مقاالت به 
درخواست ادارة كل ميراث  فرهنگی استان تهران برای معرفی 
برنامة بررسی باستان شناختی در شهرستان های تابع و ارائة 
فهرست و مشخصات كلی آثار و نقشة پراكندگی محوطه ها 
به نگارش درآمده و مجموعة آنها در دفتر پنجم پژوهشنامه 
استان  فرهنگی  ميراث   كل  ادارة  پژوهشی  )مجموعه مقاالت 
از آنجا كه پيشتر در اشاره به  تهران( به چاپ رسيده است. 
ويژگی های محتوايی گزارش های بررسی و شناسايی از برخی 
نکتة  به دو  اينجا  ياد كرديم، در  نيز  اين مقاالت  ويژگي هاي 

مرتبط با مقاالت چاپ شده می پردازيم. 
يا  همايش ها  برگزاری  برای  مقاالت  فراخوان  معموالً 
چاپ مجموعه مقاالت پس از تعيين چهارچوب های پژوهشی 
محورهای  و  موضوعات  و  باستانی  مناطق  و  دوره ها  نظر  از 
و  راهنما  رعايت  )با  نويسندگان  و  می شود  انجام  مشخص 
مقاالت  تنظيم  برای  دبيرخانه(  يا  دبير  سفارش شدة  الگوی 
در انتخاب عنوان و موضوع تحقيق و مقالة خود و بخش های 
مرتبط با آن آزادند. اما ظاهراً در اين مجموعه مقاالت با دخل 
و تصرف هايی، مثاًل در عنوان مقاالت، تمامی آنها يك شکل و 
اِعمال  از  نادر  اين روش غير معمول و  همسان شده است.10 
نظر ناشر و بی توجهی به نيت و حق نويسندگان حکايت دارد. 
و »فهرست مطالب«  بر روی جلد  مقاالت«  عبارت »عناوين 
در صفحات 5 و6 پژوهشنامه در واقع بايد ما را با مجموعه ای 
متنوع از عناوين و موضوعات مواجه كند وگرنه به جای اين 
همه تطويل و تکرار، عبارت »معرفی اجمالی شهرستان های 
آنها«  تاريخی  و  فرهنگی  و محوطه های  آثار  و  تهران  استان 

كافی می نمود.
10. پس از درخواست ميراث  فرهنگی استان تهران از مسئوالن هر يك از هيئت های بررسی 
آثار  و  مناطق  معرفی  خصوص  در  مقاله ای  نگارش  برای  تابع  شهرستان های  شناسايی  و 
شناسايی شده، نگارنده در مقام مسئول هيئت بررسی باستان شناختی شهرستان شهريار با 
هدف آشنايی با اين محدودة جغرافيايی و سير كلی عمليات ميدانی و بيان مشخصه های اولية 
آثار و محوطه های شناسايی شده مقاله ای با عنوان »درآمدی بر باستان شناسی دشت شهريار« 
نوشت و تسليم مرجع مربوط كرد، اما پس از مدتی مطلع شد كه عنوان مقاله بدون اجازه و 
رضايت نويسنده به »معرفی اجمالی شهريار و فهرست آثار تاريخی ـ  فرهنگی آن« تغيير يافته 

و همراه ساير مقاالت  به چاپخانه ارسال شده است!
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يکی از بخش های ثابت ويژه نامة بررسی ها، فهرست آثار 
قالب جدول های  در  آنها  كلی  و مشخصه های  شناسايی شده 
در  كه  تفاوت هايی  وجود  با  بخش  اين  است.11  ستونی  پنج 
به جمع بندی  واقع  در  دارد،  ترتيب ستون ها  و  عنوان بندی 
مقاله  پايان هر  آثار شناسايی شده در  نوع  و  موقعيت، قدمت 
اختصاص داده شده است. در اين بين، ستون مربوط به »نوع 
اثر« كه بايد بر ماهيت بنا، سازه يا محوطه و تعلق آن به رده 
يا طبقه بندی كاركردی آثار فرهنگی غير منقول داللت داشته 
باشد، بدون توجه به اهميت و مفهوم اين قسمت غالباً به محل 
تکرار نام يا عنوان اثر بدل شده است. 12 مثاًل، نوع اثِر تپة باستانی 
مافين آباد »تپة باستانی«، كاروانسرای خاتون آباد »كاروانسرا«، 
قلعة آدران »قلعه«، مسجد جامع دماوند »مسجد«، امامزاده 
تاريخی«،  »راه  ناصرالدين شاهی  راه  »امامزاده«،  محمد باقر 
بيمارستان  تاريخی«،  »قبرستان  آرموت  تاريخی  قبرستان 
قديم فيروزكوه »بيمارستان«، كارخانة سيمان ری »كارخانه«، 
پل حاج كاظمی »پل«، غار يخ مراد »غار« و آب انبار حصار 
گلی»آب انبار« ذكر شده است )پژوهشنامه،1381: 251, 236, 
222, 213, 181, 158, 127, 125, 91, 36, 21, 13(. اين در 
حالی است كه برای هر يك از آثار ذكرشده طبقه يا رده بندی 
خاصیـ  از نظر ماهيت محل، استفاده يا كاركرد آن، داللت آثار 
به دست آمده و مدت بهره برداری ـ می توان در نظر گرفت. 
در فهرست پايانی مقالة شهر تهران و معرفی آثار آن برخالف 
ديگر فهرست ها ستون »نوع اثر« حذف شده و با وجود تعلق 
اين موضوع در  به تهران و تصريح  ياد شده  اثر  تمامی 489 
عنوان جدول، در ستونی با عبارت »نام شهرستان يا بخش« 
)پژوهشنامه،1381:  تکرار شده است!  بار  واژة »تهران« 489 

71ـ46(.
ديگر گام انتشاراتی در زمينة بررسی های باستان شناختی 
استان تهران، يا آخرين مرحلة پروژه، چاپ كتاب آثار تاريخی 
شهرستان ها بود. در اين مرحله از مجموع دوازده شهرستان 
استان تهران در آن زمان، پنج كتاب )شامل 4 كتاب دربارة 4 

11. در اين ميان فقط بخشی از مقالة مربوط به شهرستان ری )پژوهشنامه،1381: 212ـ204(
جدولی مخصوص به خود با جزئياتی متفاوت با ساير جدول ها دارد.

از 20 سال  اين زمينه بدين جا محدود نمی شود. بيش  نويسندگان در  غفلت  12.  ظاهراً 
قبل )13 سال پيش از انتشار مقاالت( مقاله ای در اين باره به چاپ رسيد كه می توان آن 
را راهنمايی برای طبقه بندی نوع آثار غيرمنقول فرهنگی قرار داد )رک. ملك شهميرزادی، 

.)1368

شهرستان و يك كتاب راجع به يکی از بخش های شهرستان 
)پازوكی  فيروزكوه«  تاريخی  »آثار  عنوان  با  ساوجبالغ( 
»آثار  )پازوكی 1381ج(،  دماوند«  تاريخی  »آثار  1381الف(، 
تاريخی شميران« )پازوكی 1382الف(، »آثار تاريخی طالقان« 
نظرآباد«  و  ساوجبالغ  تاريخی  »آثار  1382ب(،  )پازوكی 
)حاتمی 1383( به طبع رسيد. اگرچه عنوان اصلی كتاب ها 
با توجه به انگيزه و روند پژوهش ها و ماهيت باستان شناختی 
از  شماری  تاريخی  و  باستانی  آثار  معرفی  و  شناخت  بر  آنها 
اين  خاص  مباحث  و  روش ها  طبعاً  و  تهران  استان  مناطق 
فرعی عبارت  ناشر در عنوانی  يا  نويسنده  دارد،  حوزه داللت 
»جغرافيای تاريخی و معرفی محوطه های باستانی و بناهای 
تاريخی  فرهنگی« را نيز روی جلد گنجانده است. بدين ترتيب 
از يك سو مقوله ای مستقل چون »جغرافيای تاريخی« منظور 
و محتوای كتاب شمرده شده و از سوی ديگر هدف عنوان اصلی 
كتاب در جمله ای غيرضروری يعنی » ... معرفی محوطه های 

باستانی و بناهای تاريخی  فرهنگی« تکرار شده است. 
اين انتقاد وقتی معنادارتر است كه اوالً تعاريف »جغرافيای 
تاريخی« و »بررسی های باستان شناختی« برايمان روشن شود 
و ثانياً با مطالعة متن كتاب ها متوجه تمايز بخش های تاريخی 
و  توصيف  اين دو در  ميان  ارتباط  نبود  و  باستان شناختی  و 
ذكر  روش ها،  بيان  در  هرچند  بنابراين  شويم.  آثار  توضيح 
اطالعات و شرح مستندات و تحليل داده ها نمی توان از مباحث 
»جغرافيای  مقولة  بود،  بی نياز  تاريخی  جغرافيای  و  تاريخی 
تاريخی« را هم نمی توان معنا و محتوای بررسی اكتشافی آثار 

و محوطه های باستانی و تاريخی قرار داد. 
موضوع قابل تأمل ديگر در اين بخش توجه به عنوانی 
و صفحة  كتاب ها  جلد  بر  پديدآورنده  نام  از  پيش  كه  است 
مفهوم  »تأليف«  واژة  كلی  به  طور  می بينيم.  آنها  شناسنامة 
گردآوری اسناد و مدارک پراكنده و اقتباس مطالب از كتاب های 
ديگر را برای تهيه و تدوين گزارش يا كتابی جديد در بر دارد 
و »مؤلف« فاعل اين فرآيند است. چنانکه قباًل گفتيم و حتی 
كرديم،  نقل  تهران  استان  فرهنگی  ميراث   وقت  مديركل  از 
برنامة بررسی و شناسايی آثار و محوطه های باستانی و تاريخی 
استان تهران در نوع خود طرحی بی سابقه، »منحصر به فرد« و 
»كاماًل بديع« بود. از اين رو پژوهش های ميدانی و گزارش ها و 
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نوشته های پژوهشگران نيز چه از نظر اهداف و مراحل اجرايی 
و بهره برداری های پيش بينی شده و چه از لحاظ دامنة انتشاِر 
نتايج در قالب گزارش، مقاله و كتاب )به رغم مطالب ضميمة 
غالباً تأليفی( نه تنها سنخيتی با تأليف و گردآوری ندارد بلکه 
بکِر  اطالعات  و  آثار  شرح  و  اكتشافات  مشاهدات،  اساس  بر 
به دست آمده جنبة نگارشی و تصنيفی آن بارز و مشهود است،  
لذا استفاده از واژة »نگارش« به جای »تأليف« و »نويسنده« به 

جای »مؤلف« صحيح تر به نظر می رسد.
در برخی قسمت ها اشتباهات فاحشی به چشم می خورد. 
در پايين صفحة 3 كتاب آثار تاريخی دماوند كه به معرفی ناشر، 
عنوان كتاب، نام نويسنده و سال نشر اختصاص دارد، عبارت 
پايينی  نيمة  در  تاريخ  اين  می شود.  ديده  »زمستان1381« 
صفحة بعد و در سطر چهارم شناسنامة كتاب »پائيز1381« 
تاريخی ساوجبالغ و  آثار  اينکه در كتاب  آمده است. عجيب 
نظرآباد در صفحة 3 عبارت »بهار 1383« را می بينيم اما در 
صفحة 4 و در نوشته های ذيل نشان سازمان ميراث  فرهنگی 
بر خالف چهار كتاب ديگر در بين اطالعاتی كه درج تاريخ از 
ضرورت های آن است اثری از زمان چاپ و انتشار نمی يابيم. 
عالوه بر اشتباهات و مشکالت ويرايشی، به نظر می رسد در 
متن برخی كتاب ها غلط های اماليی نيز وجود دارد. مثاًل، در 
صفحة 93 كتاب آثار تاريخی ساوجبالغ و نظرآباد واژة »ربض« 

سهواً »ربز« آمده است. 
محتوای كتاب های منتشرشده تقريباً بر همان سبك و 
اسلوب گزارش های پژوهشی است و ظاهراً تالشی اساسی برای 
تبيين دقيق تر موضوعات، شرح بيشتر مستندات، تحليل نسبی 
شواهد و ويرايش مطالب انجام نشده است. تصاوير و نقشه ها و 
طرح های فنی در مواردی با وجود فضای مناسب برای نمايش 
بهتر و بزرگ نمايی جزئيات، بسيار كوچك است. ضمن اينکه 
درج چهارخانة حاوی مشخصات اسناد ترسيمی كه در گوشه يا 
در امتداد يکی از اضالِع كادر آنها جای گرفته نه تنها ضرورت 
ندارد بلکه گاه به علت ناخوانا بودن بی فايده است. نوشته های 
اين چهارخانه ها، جز نام اثر كه قابل انتقال به ذيل كادر نمايش 
است ، تماماً تکراری و محدودكنندة فضای نمايش سوژة اصلی 
مقياس عددی  به  نيازی  مقياس خطی  با وجود  است. حتی 

نيست.

زيرنويِس  انتهای  در  فيروزكوه،  تاريخی  آثار  كتاب   جز 
تصاوير چهار كتاب ديگر حروف اختصاری و شماره هايی ديده 
می شود كه نگارندة كتاب ها دربارة آنها توضيحی نداده است. 
عکس های  و  نگاتيوها  بايگانی  نشانی  عالئم  اين  مسلم  قدر 
پژوهشی  گزارش های  مطالعة  در  شايد  كه  تهيه شده  است 
بدون  آن  هم  كتاب ها  اين  در  آنها  تکرار  اما   باشد،  سودمند 

تعريف و توضيحی در بابشان ابهام آور است.
يا  به جمع بندی  پنج كتاب بخشی  اين  از  در هيچ يك 
نتيجه گيری اختصاص نيافته است. در بخش منابع و مراجع، 
شيوة نقطه گذاری و استفاده از عالمت ها يکسان نيست. مثاًل 
در دو كتاب از اين مجموعه روش فاصله گذاری ميان كلمات و 
عبارات متفاوت است )پازوكی  1382ب: 414؛ حاتمی،1383: 
259(. در ذكر منابع غيرفارسی گاه رعايت ترتيب نام خانوادگی 
و نام كوچك نويسندگان نشده و بر خالف معمول و مغاير با 
ساير منابع مورد استناد، نام كوچك نويسنده )به طور كامل يا 
به اختصار( پيش از نام خانوادگی آمده است )پازوكی،1381ج: 

.)511
 

نتیجه
و  داليل  صرفاً  باستان شناسی  پژوهش های  خاستگاه  و  مبنا 
و  اداری  ضرورت های  نيست.  تحقيقاتی  و  علمی  انگيزه های 
نيازها  مديريتی،  تصميمات  و  سياست گذاری ها  تشکيالتی، 
خصوصی  و  دولتی  گوناگون  نهادهای  كه  درخواست هايی  و 
از متوليان ميراث   ابالغ ضوابط كارشناسی  برای اعالم نظر و 
فرهنگی دارند، الزاماتی را پديد می آورد كه طراحی و اجرای 
پژوهش های ميدانی و تهية گزارش عمليات و دستاوردها و 
انتشار نتايج برنامه ها پيامد آنهاست. اين گونه طرح ها با علل 
و انگيزه ها و دامنة بهره برداری های خاص، تفاوتی مشهود با 
مبانی و اهداف پروژه هايی دارد كه برای آزمايش فرضيه ها و 

پاسخ به پرسش های باستان شناختی انجام می شود. 
با اين همه، دليلی ندارد كه به بهانة نيازها و مسئوليت های 
اجرايی و به طوركلی مالحظات اداری و جدا بودن اين مقوالت 
از مباحث تخصصی و آكادميك، از اجرای روشمند برنامه ها و 
كاربست روش ها و چهارچوب های ناظر بر پژوهش های ميدانی 

و نگارش گزارش ها و انتشار مقاالت و كتاب ها سر باز زنيم. 
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برنامة »بررسی و شناسايی آثار تاريخی  ـ  فرهنگی استان 
تهران« از نظر عمليات ميدانی، فراهم آمدن گزارش ها، چاپ 
مقاالت و انتشار برخی كتاب ها نسبت به ادوار پيش بی سابقه 
بود، اما ايرادها و كاستی هايي در هر يك از مراحل آن وجود 
مرور  و  بررسی ها  برنامة  مراحل  از  بخشی  بازنگری  داشت. 
محتوای گزارش ها و آثار منتشرشده به خوبی مؤيد ضعف هايی 
پردازش  ميدانی،  عمليات  اجرای  در  جامع نگری  با  كه  است 
داده ها، دقت در نگارش و تدوين موضوع ها، بازبينی، ويراستاری 
و اصالح متون و دوری از تعجيل و شتابزدگی قابل رفع بود.  

به طور كلی تمامی سه نوع نوشتار موجود )گزارش، مقاله 
و كتاب( از برنامة بررسی و شناسايی محوطه های باستانی و 
تاريخی استان تهران را می توان تركيبی از چهار بخش دانست. 
در مقدمات، مطالبي تأليفی با ماهيت نقلی و اقتباسی از منابع 
عمومی گردآوری شده است. متن اصلی نوشته ها يعنی شرح 
و  توصيف  شامل  معموالً  محوطه ها  و  آثار  باستان شناختی 
تشريح مشاهدات، بررسی يافته ها و ذكر اطالعاتی است در باب 
مشخصات و مختصات آثار كه غالباً به مرحلة توضيح و تحليل 
منتهی نمی شود. يکسان  نويسی و بی توجهی به ويژگی های 
هر اثر و محيط پيرامونی آن و شرح مختصر و گاه ناقص آنها و 
تکيه بر عبارات تکراری را بايد از وجوه بارز اين بخش برشمرد. 
مسلماً نگاه دقيق به اثر و شناخت باستان شناسانة آن و توجه 
به تنوع در نگارش و استفاده از شيوه های طبقه بندی اطالعات 

از توصيف های كليشه ای خواهد كاست. 
از آنجا كه تحقق هر پژوهشی با گذر از مراحل برنامه ريزی، 
اجرا و معرفی دستاوردها همواره دارای نتيجه يا نتايجی ولو 
مقدماتی است، نبود چنين بخشی در اين نوشتارها تعجب آور 
اين مقوله گاه  آوردن  و سؤال برانگيز است. چنانکه می دانيم 
بدون عنوان و بر اساس سير منطقی نوشتار و محتوای عبارات 
بخش  نبود  اما  است،  پذيرفتني  مقاالت  پاراگراف  آخرين  در 

نتيجه گيری در كتاب های چاپ شده توجيهی ندارد. 
مستنداتی كه در قالب تصاوير و ترسيم های گوناگون ارائه 
شده درواقع بخشی جدايی ناپذير از نوشته های باستان شناسی 
است. استفادة بجا از نقشه ها و طرح های فنی و توجه به اهميت 
توضيحاتی كه بايد دربارة آنها داده شود، لزوم بيان دقيق تر و 
جامع تر مباحث را با استنادهای به موقع بر ما معلوم می كند. 

اين اسناد در نمونه آثار مطرح شده به لحاظ رنگ و وضوح 
مناسب و از نظر شرح و استناد ضعيف اند. همچنين در كادر 
نمايشی خود زوائدی دارند كه بايد در مرحلة گزينش يا بازبينی 
برطرف می شد و جا برای بازنمايی بهتر جزئيات فراهم می آمد.

در بخش منابع، عمده آثار معرفی شده و در واقع مدارک 
مکتوب مورد استناد نگارندگان در گروه كتاب های تاريخی و 
برخی منابع علمی  از  اين ميان سراغی  جغرافيايی است. در 
طبيعی،  جغرافيای  زمينه های  در  جديد  مراجع  يا  معروف 
زمين شناسی و زمين ريخت شناسی ايران چه به فارسی چه 
غير فارسی گرفته نشده است. از سوی ديگر با اذعان به اهميت 
اين آثار در بررسی های اكتشافی، بايد گفت تقريباً نشانی از 
باستان شناختی  بررسی های  باب  در  منتشرشده  نوشته های 
پيشينة  و  تحقيقات  نوع  اين  روش شناختی  موضوع هاي  و 
مستند آنها در منطقة تهران نمی يابيم. در هر حال آنچه از 
منابع  از  آنچه  و  يافت  می توان  قبلی  پژوهش های  و  سوابق 
تکميلی می توان گرد آورد بسيار بيش از اينها و در واقع خود 
كتابنامه ای است كه جای آن در بخش پايانی گزارش ها و پنج 

كتاب  چاپ شده خالی است. 
چنين  برنامه ای  برای  می رسد  نظر  به  اينکه  سرانجام 
از  يکی  در سطح  نخستين بار  كه  تأثيرگذار  و  مهم  گسترده، 
نتايج  بازتاب  و  رسيده  انجام  به  كشور  استان های  مهم ترين 
از  آن به سرعت در معرض اطالع و اظهار نظر طيف وسيعی 
پژوهشگران، استادان و دانشجويان حوزة باستان شناسی، مراكز 
پژوهشی و دست اندركاران چاپ و نشر مجالت و كتاب هاي 
علمی و نهادهای مرتبط با برنامه های توسعه و عمران شهری و 
استانی و مقامات مسئول و شايد برخی بلندپايگان كشوری قرار 
گرفته، الزم بود براي هر يك از مراحل آن ديدگاهی جامع نگر 
و اهدافی بلند مدت و طرح هايی دنباله دار پيش بينی  شود. در 
چنين چشم اندازي به  طور طبيعی توجه به جوانب كيفی و 
رعايت استانداردها به سرلوحة تمامی مراحل و فعاليت ها بدل 
مقاله  اين  در  آنچه  نوع  از  به خصوص  كاستی ها،  و  نواقص  و 
برشمرديم، تا حد زيادی رفع مي شد يا به كمترين حد خود 

می رسيد.
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چکیده
شهر سوخته، از مهم ترين محوطه های باستانی جنوب شرق ايران، در 57 كيلومتری جنوب شهر زابل قرار 
دارد. سابقة كاوش های  باستان شناختی در اين شهر به بيش از سی فصل می رسد و به 2 دورة مجزا تقسيم 
می شود. دورة كاوش های پيش از انقالِب گروه ايتاليايی از مؤسسة ايزمئو به سرپرستی مائوريتزيو توزی و 
دورة جديد از سال 1376 به سرپرستی سيد منصور سيد سجادی از سازمان ميراث فرهنگی صنايع دستی 
و گردشگری كشور. در اين مقاله به بررسی كلی تأثير اجتماعی - فرهنگی كاوش های ميدانی پرداخته 
و بر اساس بحث های مطرح شده از كاوش های جديد شهر سوخته نمونه هايی آورده ايم. به اين منظور 
تأثيرات اجتماعی را به دو دستة سياسی - اجتماعی و فرهنگی - اجتماعی تقسيم كرده و ضمن تحليل 
فعاليت های  باستان شناختی در كشورهای عربی خليج فارس ، دريای عمان و آسيای مركزی در جهت 
اجراي سياست های فرهنگی دولت های منطقه به ويژه ايجاد هويت ملی جديد و كاهش نقش قوميت های 
ديگر از طريق جهت دهی كاوش ها و مواردی از اين دست، به نقش متقابل و رودرروی اين فعاليت ها 
در ايران توجه و راهکارهای بهره بردن ايران را از اين الگوها به قصد اهداف فرهنگی بررسی كرده ايم. 
محورهای اصلی اين گفتار عبارت است از الف(  باستان شناسی و همگرايی ملی، ب(  باستان شناسی و 

وحدت قومی، پ(  باستان شناسی و مسئلة نام ها، ت(  باستان شناسی و تماميت ارضی.
محور دوم مقاله بررسی برآيند فرهنگی - اجتماعی  فعاليت های  باستان شناسی و محورهای آن 
عبارت است از الف(  باستان شناسی و اشتغال ) دائم و فصلی(، ب(  باستان شناسی و توسعه منطقه ای، پ( 

 باستان شناسی و اقتصاد وابسته و ت(  باستان شناسی و سرمايه گذاری.
روحية  رشد  قبيل  از  كاوش های  باستان شناختی  منفی  تأثير  بررسی  به  مقاله  اين  پايانی  بخش 
به ملی گرايی  واكنش  آثار فرهنگی در  و  اموال  نژادپرستانه، تخريب  ملی گرايی مفرط، رشد احساسات 

يك بعدی و مسائلی از اين دست اختصاص دارد.
كلید واژگان: شهر سوخته، خليج فارس، كاوش های باستان شناسی، تأثيرات اجتماعیـ  سياسی.
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مقدمه
علمی  حوزة  از  و  دارد  گسترده ای  جنبه های  باستان شناسی 
پيچيدة  بسيار  ابعاد  و  رفته  بيرون  خود  سنتی  چارچوب  و 
سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی اي يافته كه تحليل آن نيازمند 
ميدانی  تالش های  اهميت  باعث  آنچه  است.  بسيار  وقت 
باستان شناسان مي شود ارتباط تنگاتنگ آن با پيشينة فرهنگی 
و قومی انسان هاست كه در هر محيط با توجه به شرايط فرهنگی 
 Trigger 1984:( و حساسيت های تاريخی نمودی تازه می يابد
335(. از اين  رو امروزه تالش های باستان شناسان را نمی توان 

بدون توجه به زمينه های اجتماعی تفسير و تحليل كرد. اين 
باستان شناسی  كاوش های  در  مي توان  به روشنی  را  رخداد 
حاشية خليج فارس ديد و تالش شيوخ عرب برای جهت دهی 
آن به سمت و سويی ويژه. در حالی كه در ايران هيچ نشرية 

بين المللی اي در اين باره وجود ندارد.1
  طبقة متوسط جامعة انسانی هر روز با موجی از اطالعات 
و آمار در قالب تبليغات، اخبار و فيلم روبه رو می شود. بسياری 
از اين اطالعات و دريافت ها به شکل نشانه  و تصوير در اختيار 
انسان قرار مي گيرد و در اين ميان يافته های باستانی به داليلي 
چون داشتن نقش مايه های بديِع همسو با ريشه های فرهنگی 
و ملی كه نوعی غرور و عظمت را به واسطة تاريخی بودن شان 
31ـ26(.  )فاگان1382:  است  كارآمد  بسيار  می كنند،  بيان 
اين درون مايه و قدرت  از  بهره گيری  با  باستان شناسی  دانش 
ارتباط با طبقة متوسط و جنبه های عام گرايی كه در اليه های 
بااليی اين دانش در نزد عامه مردم وجود دارد، به شرط آن كه 
در هر صورت با باستان شناسی عاميانه2 يا شبه باستان شناسی3 
و  در دست حکومت ها  قدرتمند  بسيار  ابزاری  نشود،  مشتبه 
طبقة  بر  آن  تأثير  بر  روز  هر  دليل  همين  به  و  دولت هاست 
متوسط افزوده می شود  )فاگان1382: 33-31( و حکومت ها 
می شوند  نيازمند  آن  به  بيش ازپيش  حاكميت  بقاي  برای 

1. برای آگاهی بيشتر در اين باره رک.
The Journal of Oman Studies; Arabian Archaeology and Epigraphy; Oman 
Studies. Papers on the archaeology and history of Oman. )Serie Orientale 
Roma LXIII(. Rome: IsMEO ; Atti del I Convegno su la Presenza Culturale 
Italiana nei Paesi Arabi: Storia e Prospettive.; Essays of the Late Prehistory 
of the Arabian Peninsula )Serie Orientale Roma XCIII(. Rome: IsIAO .

شايان  ياد آوری است كه اين نشريات فقط شماری از نشريات مرتبط با موضوع است.
2. naive archaeology    
3. quasi archaeology

و  سياست  با  باستان شناسی  بيشتر  آميختگی  به  كار  اين  و 
.)Abdi 2001: 73-76( سياست گذاري می انجامد

دست  اين  از  نيز  سيستان  شهرسوختة  كاوش های 
گوناگون  زمينه های  در  چندجانبه ای  تأثير  كه  رخدادهاست 
داشته و از نخستين سال های آغاز اين فعاليت ها در سيستان و 

بلوچستان  هر روز بر دامنة آن  افزوده شده است.
جنوب  در  باستان شناختی  فعاليت   آغازگر  درحقيقت 
  شرق ايران اورل اشتاين باستان شناس انگليسی مجاری االصل 
بوده است. اشتاين نخستين كسی بود كه از سند تا فارس را 
بررسی كرد )Stein 1937(. وي در منطقة بلوچستان به كاوش 
در سه محوطة كليدی چاه حسينی،گورستان دامن وگورستان 
 Stein( خوراب پرداخت كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد
1937(. در جنوب شرق ايران نخستين بار تل ابليس كرمان به 

همت ژوزف كالدول و صادق ملك  شهميرزادی بررسی و سپس 
اين سرآغاز   .)Caldwell 1967( به دست كالدول كاوش شد 
كاوش های علمی باستان شناسی در جنوب  شرق ايران است. 
ايرانشهر  بئاتريس دكاردی در تپة بمپور  با كالدول،  هم زمان 
دوران  آغاز  آثار  به  و  كرد  ايجاد  تپه  در  گمانه هايی  و  كاوش 
را  دكاردی  كارهای   .)DeCardi 1970( كرد  برخورد  تاريخی 
در سال 1382 گروه باستان شناسی شهرسوخته به سرپرستی 
ديگران 1383(.  و  )سيدسجادی  كرد  بازبيني  سيد  سجادی 
بركارهای دكارتی و توزی  افزون  ايران  بلوچستان  در منطقة 
می توان بررسی تراس الديز و سيميش و ماشکيد را به دست 
سال های 1968ـ1967  در  مينه سوتا  دانشگاه  از  هيوم  گری 
برشمرد و به بررسی های جوديت ماروچك در خاش اشاره كرد 
كه به دنبال فرضية گفته شده منطقه را بررسی كرد و ابزاری 
مشابه ابزار الديز و تيغه های سنگی با تاريخ 70000 سال پيش 
هدف مند  بررسی های  و   )Maruchek 1976( يافت  آنجا  در 
سديچ، مکران و كنارک كه از آنجا آثاری همانند خاش يافت 
اين بررسی ها در سال 1974 و 1975 صورت گرفت و  شد. 
پارينه سنگی  دوران  در  مکران  دريای  سواحل  كه  داد  نشان 
 Vita( مسکون بوده و در سال های بعد به زير  آب رفته است
Finzi and Copeland 1980(. پس از انقالب، تا سال 1376، 

انجام  هيچ كار بزرگ و چشمگير باستان شناختی در منطقه 
به  شهرسوخته  گورستان  كاوش های  سال  اين  در  نگرفت. 
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شد  آغاز  سيستان  در  سجادی  سيد  سيد  منصور  سرپرستی 
)Sajjadi 2003(. اين گروه يك فصل نيز در قلعه و تپه بمپور 

كاوش كرد و از نتايج مهم كار آنها شناخت دورة اشکانی در 
آن  به  اشاره ای  دكارتی  گزارش  در  كه  بود  بمپور  تپة  توالی 
نشده است )سيدسجادی و ديگران 1383: 35(، بررسی عقيل 
عابدی در سراوان )سيدسجادی 1388: 7( كه در سال 1374 
به انجام رسيد، بررسی های آموزشی دانشجويان باستان شناسی 
دانشگاه زاهدان در منطقة بمپور به سرپرستی مهدی رهبر كه 
دو فصل به  طول انجاميد )رهبر 1380( و به سرپرستی مهدي 
مرتضوی از دانشگاه سيستان و بلوچستان ادامه يافت )مرتضوی 
1384(، كاوش های دانشگاه زاهدان در منطقة بمپور، قبرستان 
به  فصل،  دو  مدت  به  رهبر  مهدی  سرپرستی  به  شمارة14، 
 ،)1381 )رهبر  دانشجويان  به  كاوش  روش  آموزش  منظور 
)مرادی  سراوان  جالق  بخش  در  مرادی  حسين  بررسی های 
در  شيرازی  روح اهلل  )مرادی1387(،  كنارک  زرآباد  و   )1386
نيك شهر )شيرازی 1388( و چابهار )شيرازی 1389(، حسين 
سرحدی  داديان در بخش هايی از شهرستان سرباز )سرحدی 
داديان و مرادی 1388( و نوذر حيدری در بخش های ديگری 
از شهرستان سرباز )نوذر حيدری 1389( است كه نتايج آن 

تاكنون منتشر نشده است.

شهر سوخته
شهرسوخته، محوطه ای پيش ازتاريخی مربوط به دوران مفرغ، 
در جنوب شرق ايران در 150كيلومتری شمال شرقی زاهدان و 
57 كيلومتری جنوب شهر زابل قرار دارد. اين محوطة باستانی 
مؤسسة  از  ايتاليايی  گروهي  انقالب  از  پيش  سال های  در  را 
 Tosi 1969,( ايزمئو به سرپرستی مائوريتزو توزی كاوش كرد
تا 1977 و  از سال 1968  اين مجموعه كاوش ها كه   .)1983

تا آغاز انقالب اسالمی طول كشيد سرآغاز فعاليت های علمی 
باستان شناختی در استان سيستان و بلوچستان نبود و پيش 
از آن امبرتو شراتو نيز از همين مؤسسه در دهانه غالمان ]شهر 
قلعه نو  تاريخی  روستای  نزديکی  در  هخامنشی[  دورة  زرنگ 
كاوش كرده بود )Sceratto 1970(. به  هر صورت كاوش های 
شهرسوخته فصلي نو را در مطالعات پيش از تاريخی شرق ايران 
گشود و نگاه ها را به مراكز تمدنی هزارة سوم پيش از ميالد در 

شرق فالت ايران معطوف كرد.
سه  درحقيقت  شهرسوخته  نخست  دورة  كاوش هاي    
شرقی  مسکون  منطقة  در  كاوش  داشت.  جداگانه  سرپرست 
كه مهم ترين كانون سکونت در تپة شهرسوخته در تمام ادوار 
در  كاوش  بود.  توزی  مائوريتزيو  عهدة  به  بوده  آن  استقراری 
 )Piperno and Tosi 1975( گورستان به عهدة مارچلو پيپرنو
انسان شناس ايتاليايی و كاوش در منطقة مسکون مركزی به 
 Salvatori and( عهدة ساندرو سالواتوری از مؤسسة ليگابو بود
Vidale 1997(. نتيجة اين كاوش ها در سيستان انتشار بيش 

از 200 عنوان مقاله و كتاب است كه از سال 1968 تاكنون 
ادامه دارد.

جدی اي  كار  هيچ  عماًل  سال 1376  تا  انقالب  از  پس 
در شهر سوخته انجام نگرفت تا اينکه دور جديد كاوش های 
سال  از  سيدسجادی  سيدمنصور  سرپرستی  به  شهرسوخته 
1376 آغاز شد )Sajjadi 2003( و تا كنون به  صورت پيگير 
ادامه دارد. اين كاوش ها ابتدا در گورستان شهر سوخته متمركز 
بود و از سال 1378 كاوش در منطقة بنای يادمانی در بخش 
شمالی تپه نيز آغاز شد نتيجة كاوش در اين قسمت حفارِی 
يکی از بزرگ ترين ساختمان های دورة III شهرسوخته موسوم 
به بنای يادمانی است. رفته رفته كار كاوش در شهر سوخته به 
 ،)Sajjadi et al. 2008( مناطق ديگر تپه همانند منطقة صنعتی
و نيز مناطق ديگری همانند جبهة غربی منطقة مسکون شرقی 
رسيد  انجام  به  ايرانی  باستان شناس  متخصصان  همکاری  با 
كه همگی در گروه باستان شناسی ايرانی شهر سوخته تجربه 
كسب كرده بودند. به موازات اين فعاليت ها مطالعات گستردة 
ميان رشته اِی مواد ارگانيك و غيرارگانيك به دست آمده از اين 
حفاری ها با همکاری متخصصان ايرانی و غيرايراني آغاز شد كه 
از اين ميان می توان به مطالعات گياه  باستان شناختی با همکاری 
 ،)Sajjadi et al. 2008( لورنزو كونستانتينی از مؤسسة ايزمئو
بررسي انسان شناختِی اسکلت های به دست آمده از كاوش های 
گورستان شهرسوخته از سوی فرزاد فروزانفر )فروزانفر 1388( 
آسيب شناسی بقايای استخوان انسانی گورستان شهرسوخته 
 Sajjadi et( نيوكاسل  دانشگاه  از  لورنز  چيرسی  همکاری  با 
از  al. 2008( اشاره كرد، كه همگی نخستين بار بود كه پس 

انقالب اسالمي در ايران انجام می گرفت و خود الگويی برای 

تأثیر اجتماعیـ  سیاسی فعالیت های باستان شناختی
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ديگر كاوش ها شد. درمجموع حاصل پژوهش های گروه ايرانی 
شهر سوخته تا كنون افزون بر 100 مقاله و كتاب به زبان های 
فارسی، انگليسی، فرانسه، روسی، ايتاليايی و آلمانی است كه 
اين آمار به مرور بيشتر نيز خواهد شد. شايان ياد آوری است 
كه از سال 1380 كاوش های دهانه غالمان نيز به سرپرستی 
سيدمنصور سيدسجادی آغاز شده و تا سال 1384 ادامه يافته 
بنای شمارة 15 شده كه كارگاه صنعتی  به حفاری  و منجر 
بزرگ و مهمي در اين شهر بوده است )سيدسجادی 1381الف؛ 
يك  نيز  بمپور  تپة  در  گروه  اين  همچنين   ،)Sajjadi 2007

از  ديگران 1383(.  )سيدسجادی  و  است  كرده  كاوش  فصل 
دانشجويان  آموزشی  كاوش های  گروه  اين  فعاليت های  ديگر 
تپه های  از  طالب خان  تپة  در  زابل  دانشگاه  باستان شناختی 
از ديگر بررسی ها در  )Sajjadi 2003( و  اقماری شهرسوخته 
استان سيستان وبلوچستان بررسی دشت سيستان در دو مرحله 
به سرپرستی سيدرسول موسوی  حاجی و رضا مهرآفرين است 

)موسوی حاجی و مهرآفرين 1386، 1388(.

بحث
زمينه های علمی، اجتماعی ـ سياسی و اقتصادی در بررسی 
هدف مند اهميت بسيار دارد و در اين نوشتار از اساسی ترين 
دامنة  مي توان  آن ها  طبقه بندی  با  كه  شده  قلمداد  عواملي 
گسترش دانش باستان شناسی را در حوزه های گوناگون جامعه 

بررسي كرد.
الف( زمينة علمی4

ب( زمينة اجتماعی )داخلی و بين المللی( 
از آن جا كه بحث دربارة زمينه های علمی باستان شناسی 
ديگری  فرصت  اخص  طور  به   شهرسوخته  و  اعم  طور  به 
اقتصادی  و  اجتماعی  زمينه های  به  فقط  اين جا  در  می طلبد 

باستان شناسی می پردازيم.

ب( زمینة اجتماعی
ـ  اجتماعی  زمينة  حوزه،  اين  موشکافانه تر  بررسي  قصد  به 

4. برای اطالع دقيق از تالش های علمی گروه باستان شناسی شهرسوخته رک. سيدسجادی 
1386، گزارش های شهرسوختة1)كاوش در گورستان 1376-1379(، با همکاری رجب محمد 
ضروری، فرزاد فروزانفر و روح اهلل شيرازی، تهران، سازمان ميراث  فرهنگی، صنايع  دستی و 

گردشگری كشور، ص11-15

سياسی كاوش های باستان شناختی را به دو حوزة كلی سياسی 
و اقتصادی تقسيم كرده ايم. مسئلة مهم در اين مورد اين است 
كه نمی توان به راحتی ميان همة اين زمينه ها مرز مشخصی 
ترسيم كرد و كلية اين موارد حتی زمينة علمی كار نيز )در 
برخی موارد( به شکل خاصی با ساير حوزه ها مخلوط می شود.

1. زمینة سیاسی
 كمال مطلوب برای ايجاد مواردي كه در ادامه برشمرده ايم 
شناخت سازمان هدايت كننده و خود باستان شناس از منطقة 

پژوهش و ويژگی های قومی و نژادی ساكنان آن است.
ستادی  فعاليت  ملی.  هم گرایی  و  تعاون  روحیة  تقویت 
باستان شناسی در هر منطقه باعث هم گرايی ملی مردمان آن 
منطقه و ساير مردم در ديگر نقاط كشور مي شود. وجود محوطه 
يا اثر باستانی در منطقه و معرفی آن در سطح محلی و ملی 
باعث ايجاد ارتباط تاريخی با ديگر نقاط كشور می شود و به 
ايجاد حس وحدت ملی كمك می كند. مردم اين منطقة فرضی، 
خود را جزئی از كشور به حساب مي آورند و در رويدادهای تلخ 
و شيرين تاريخ عمومی آن سرزمين  سهيم می دانند و براي 
برقراری ارتباط بيشتر با ديگر نقاط تالش مي كنند. اين فرايند 
به همراه تقسيم قدرت محلی با روشنفکران و نخبگان منطقه 
از طريق واگذاری َمناسب و پست های دولتی به تقويت ملی و 

همبستگی بيشتر می انجامد. 
ايجاد  شهرسوخته  در  كاوش   تأثيرات  بزرگ ترين  از   
هم گرايی ملی در منطقه بوده است. به نظر می رسد وقوع رشته 
است. درحقيقت   منطقه كاسته  اين  در  از هم گرايی  حوادثي 
كاوش های  آغاز  از  قبل  سال های  روزنامه های  به  نگاهی 
رسانه ها   در  مندرج  خبرهای  كه  مي دهد  نشان  شهرسوخته 
اخبار  انعکاس  به  بيشتر  بلوچستان  زابل و سيستان و  دربارة 
مربوط به قاچاق مواد مخدر و اخبار اجتماعی محدود بوده و 
رواج و پخش فيلم هايی با موضوع قاچاق مواد مخدر و حوادث 
اين تصور دامن  به  اخير  تروريستی گروه ريگی در سال های 

زده است.
كاوش های شهرسوخته در طی اين سال ها نقش بسزايی 
و  سيستان  منطقة  كه  داشته  اشتباه  تصور  اين  از  دركاستن 
بلوچستان از نظر فرهنگی عقب افتاده و مهجور است.  يافته های 
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اخير گروه از دل خاک شهرسوخته و معرفی مطبوعاتی آنها به 
مطبوعاتی  ظرفيت هاي  از  مناسب  بهره گيری  و  ايران  جامعة 
و  ساده  واژه هاي  با  بزرگ  بسيار  يافته های  اين  معرفی  براي 
قابل فهم مردم، كه آگاهی فنی ازچند و چون باستان شناسی 
ندارند، از اين تأثيرهاست؛ به گونه ای كه اگر در آيينة مطبوعات 
بنگريم،كه نمايندة افکار عمومی جامعه هم هست، می بينيم كه 
چه ميزان تفاوت بين گفته های امروز از سيستان و بلوچستان و 
نوشته های ديروز وجود دارد. اين مسئله تأثير بسياري هم در 
افزايش روحية تعامل ملّی و هم گرايی ملّی بين نخبگان استان 
و مردم عادی داشته  و نوعي حساسيت ملی- بومی به  وجود 
آورده است. اين افزايش حساسيت به نوعی با توجه و اهميت 

به فرهنگ گذشته و پيشينه های فرهنگی رشد كرده است.
كشورهای  در  مسئله  اين  ملي.  شکل گیري هویت جدید 
تازه استقالل يافته بسيار مصداق دارد و نمونة بسيار روشن آن 
را می توان در همة كشورهای تازه استقالل يافتة شوروی سابق 
ديد كه  با وجود روابط و ريشه های تاريخی مستحکم بين آنها و 
ايران امروزه تقريباً همة آنها تالش می كنند هويتی تازه بيابند و 
در اين راه از باستان شناسی در حکم يکی از كارآمد ترين ابزار ها 
استفاده می كنند5. اين مسئله به خصوص در يکی از كشورهای 
همساية شمال ايران نمود دارد، كه در آن باستان شناسان روسی 
ايرانی  با فرهنگ  و كينه ورزی  نوعی عناد  با  )شوروی سابق( 
بوده كه وجود هرگونه  اين  بر  آنان  و سعی  روبه رو می شدند 
ارتباط فرهنگی و تمدنی بين آسيای مركزی و ايران و فالت 
ايران و فرهنگ و تمدن ايرانی را، چه در دوران پيش از اسالم 
چه در دوران اسالمی نفی كنند تا جايی كه آثار به دست آمده 
را با وجود ده ها و صدها محوطة باستانی دوره های تاريخی از 
هخامنشيان تا ساسانيان، كه حتی امروزه با نام فارسی خود 
آثار  می شود  شناخته  و...(  قلعه دختر  چهل برج ،  )قلعه گبری، 
دوران آهن بخوانند و از هر اشاره ای ولو كوتاه به وجود تمدن 
ايرانی در اين نواحی دوری جويند. پس از فرو پاشی شوروی 
همين تالش ها در يکی ديگر از كشورهای همساية شمال  غربی 
باستان شناسی در كشور  از 15 گروه  بيش  تأسيس  با  ايران، 
جديدالتأسيس همساية شمال شرقی با شدت و حدت فراوان 

دنبال می شود )سيد سجادی 1383(.

5. تالش تركيه برای ترک جلوه دادن موالنا، ممنوعيت استفاده از نام های ايرانی در بخش های 
فارسی زبان سمرقند و بخارا در ازبکستان و تالش برای تاجيك قلمداد كردن زرتشت در كشور 

تاجيکستان نمونة اين كارهاست.

در  قوميت ها  مسئلة  قومی.   وحدت  و  یکپارچگی  ایجاد 
افريقايی به ويژه خاورميانه و  بسياری از كشورهای آسيايی و 
آسيای مركزی و قفقاز  وجود دارد و در برخی موارد قدرت های 
بزرگ برای اعمال فشار بر دولت های ملی از اين پديده استفاده 
مشکل  خود  ذات  در  قومی  تنوع  مسئلة  تنها  نه  می كنند6. 
و  راه كارها  طرح  صورت  در  بلکه  نيست  فرهنگی  و  سياسی 
سياست های صحيح به فرصتي ملی در جهت رشد اقتصاد و 
پيشبرد سياست تبديل می شود. در ايران اين مسئله متأسفانه 
به داليل داخلی و خارجی در برخی موارد به تهديد تبديل شده 
در حالی كه در گذشته از آن خبری نبوده يا بسيار كمرنگ 

بوده  است )احمدی 1384(.
باستان شناسی با كمك گردشگري به  تقويت بنياد های 
اقتصادی در منطقة مورد نظر پرداخته و باعث هم گرايی ملی 
در  قوم  مردم هر  و سهيم كردن  ملی  غرور  تقويت  از طريق 
اساس  بر  باستان شناسی  می شود.  كشور  اقتصاد  و  تاريخ 
سياست گذاری های درست بر پاية شناخت از قوميت ها اين كار 
را با كم ترين هزينه به بهترين شکل انجام مي دهد. كيفيت اين 
كار به طور فزاينده ای تحت تأثير سياست های كشور است. اين 
مسئله را در كردستان7 و سيستان و بلوچستان می توان بررسی 

كرد )مرتضوی 1388: 119-134(.
بین المللی.  دید  از  منطقه  بر  مّلی  حاكمیت  اثبات 
فعاليت های باستان شناسی جواب گوی بسياری از پرسش ها و 
ادعاهای تاريخی در مورد هر منطقه است. اينکه مثاًل ما در 
دّره گز خراسان در منتها اليه شمال شرقی ايران به آثار ساسانی 
برمي  خوريم8 بيان گر اين مسئله است كه حاكميت ايرانی در 
گذشته در اين منطقه تثبيت شده و بر اين اساس مي توان از 
زياده خواهی های احتمالی كشور ها در آينده با توجه به فراز و 

فرود سياسی جلوگيري كرد.
كاوش های شهر سوخته  فرهنگی  تأثير  زمينه های  ديگر 
در سال های  برای جدايی طلبی  آذربايجان  دموكرات  غائلة حزب  از  می توان  نمونه  برای   .6

25ـ1320 با حمايت غير مستقيم شوروی نام برد.
7. مادها از اقوام ايرانی بودند كه نخستين بار پيش از هخامنشيان حکومت تشکيل دادند و 
مدتی نيز آشور قدرتمند را به زانو در آوردند. از مهم ترين پايگاه های آنها كوه های كردستان 
امروزی است. اين مسئله و ساير شواهد زبانی، تاريخی و فرهنگی ايرانی بودن كردها را ثابت 
می كند. طرح اين مسئله و حضور آنان در ميان سربازان شاهنشاهی هخامنشی برای تقويت 
هم گرايی ملی و جلوگيری از رشد احساسات جدايی طلبانه اي مؤثر است كه در سال های پس 
از انقالب اسالمي در پي حوادث خونين منطقه و البته تحريکات مشکوک خارجی افزايش 

يافته است.
با  ساسانی  بنای  يك  رهبر  مهدی   سرپرستی  به  خراسان  دره گز  اخير  كاوش های  در   .8

گچ بری های بسيار زيبا يافت شده، اما تا  كنون گزارش  اين  كاوش منتشر نشده است.
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و  شهر سوخته  مورد  در  جست.  بايد  بين المللی  بعد  در  را 
دهانه غالمان )سيدسجادی 1381الف( هم اين راهبرد به خوبی 
سال های  كاوش های  و  درآمده  ملی  مسائل  حل  خدمت  در 
اخير باعث ايجاد روحية ملی شده و حتی در آينده در برابر 
ارزشمندی  سند  افغانستان  كشور  احتمالی  زياده خواهی های 
برای تثبيت حاكميت ارضی ايران محسوب مي شود و البته از 
شکل گيری برخی تمايالت تحريك شده جدايی طلبانه در آينده 
جلوگيری مي كند. يکی از بزرگ ترين و خبرسازترين رخدادهای 
باستان شناختی در سال های اخير در دنيا كشف چشم مصنوعی 
از گور يك زن در شهرسوخته بود )سيدسجادی و كستانتينی 
1387( به گونه ای كه روزنامة تايمز لندن در صفحة اول خود 
مقاله محل  اين  در  و  داد9  اختصاص  يافته  اين  به  را  ستونی 
كشف آن را در شهرسوخته در پارس كهن!10 ناميد و در عين 
حال و با سوء استفاده از يك اصطالح انسان شناسی جسماني 
اين زن را افريقايی خواند! اين خبر عنوان بيش از 400 خبر 

خبرگزاری و روزنامه در سرتاسر جهان شد.
اهميت فرهنگی و بازتاب جهانی اين يافته زمانی روشن 
می شود كه توجه كنيم كشورهای كوچك جنوب خليج  فارس 
نام خليج  به ويژه  تاريخی  مستندات  نشان دادن  واژگونه  برای 
و  می كنند  هزينه  راه  اين  در  سرسام آوری  مبالغ  چه  فارس 
)براي  آمريکايی  و  اروپايی  باستان شناسان  برخی  خريدن  با 
نمونه بيببی،  دانيل پاتس، سرژ كلوزيو( سعی در جعل سابقة 
»عربی« براي خليج فارس می كنند و از سوی ديگر با خريد آثار 
منقول باستانی ايرانی از قاچاقچيان بين المللی و عرضة آنها در 
موزه های خود برای ايجاد  هويت تاريخی كاذب تالش مي كنند  
و در اين ميان و ناگهان با كشف اين اثر،  روزنامه مورد بحث نيز 

شهرسوخته را جايی در پارس كهن و نه ايران مي داند.
جلب توجه جهانی و حساسیت های بین المللی. از طريق 
يافته های باستان شناسی می توان هر كشوري را صاحب فرهنگ 
و تمدن در جهان و در مجامع بين المللی معرفی كرد و از اين 
طريق با همراهی ساير عوامل بنيادی وجهه، اعتبار و نفوذ در 
ميان ديگر كشورها در منطقه يا جهان دست يافت. لوح حقوق 
بشر كورش نمونه اي كالسيك از اين دست است كه در سازمان 

9. رک. روزنامة تايمز به تاريخ چهارشنبه 21 فورية 2007، صفحة 5 .
10. Old persia

ملل ارزشی تاريخی و انسانی دارد.
  يافته های گروه باستان شناسی شهرسوخته در اين سال ها 
از خبرسازترين نمونه ها در دنيای باستان شناختی و حتی در 
جراحی شده  جمجمة  است.  بوده  فرهنگی  خبرهای  جهان 
)سيدسجادی 1381ب(، نخستين انيميشن روی جام سفالی، 
)سيدسجادی 1385: 28( كه امروزه نشان خانة سينما شده و 
چشم مصنوعی همگی خبرساز بوده  و امروزه شمار نشريات و 

رسانه هايی كه به نوعی به شهرسوخته پرداخته اند پر شمارند.
در  به ويژه  كشور ها  در  امروزه  مسئله  اين  نام ها.  مسئلة 
به  گاه  و  بدل شده  و جدال  موضوع كشمکش  به  خاور ميانه 
جنگ نيز انجاميده است. اروندرود يا شط العرب، خليج فارس 
عمان،  يا  مکران  دريای  خرمشهر،  يا  محمره  عرب،  خليج  يا 
جزيره طنب يا تنب، همگی پيچيدگی اين معضل را به نمايش 
می گذارد. بی شك باستان شناسی  امروزه به ابزاری قدرتمند در 
دست دولت های منطقه برای اثبات ادعای خود تبديل شده 
است. در جنوب خليج فارس، كشور های عربی تازه هويت يافته 
به دنبال باستان شناسانی برای عرضة مداركي هستند تا بر آن 
نفع خود  به  را  كه حقيقت  وارونه  را  نام هايي  تنها  نه  اساس 

مصادره كنند.

2. زمینة اقتصادی
نظر  در  بايد  فرهنگی  فعاليت های  اقتصادی  تأثير  مورد  در   
زمان  طول  در  فقط  فعاليت ها  اين  گونه  پی آمد  كه  گرفت 
مشهود مي شود و بايد در آينده اين تأثير را در بخش اشتغال 

و درآمدزايی ديد.
ایجاد اشتغال دولتی و خصوصی به صورت فصلی و دائم. 
اشتغال دائم و حاصل برخی سياست های  دولت در منطقه اي 
خاص است، ولی يکی از زمينه های آن را می توان به استخدام 
مرمتگر  و  كارشناس  راننده،  آثار،  مراقب  همانند  نيروهايی 
مرتبط دانست كه در محوطة باستانی به كار مشغول می شوند. 
فنی، كه  نيروهای  و  كارگران  استخدام  با  اشتغال فصلی هم 
طی فصل كاوش در خدمت گروه باستان شناسی قرار می گيرند، 

ارتباط دارد.
اخير، كه  فرهنگي در سال های  ميراث  بررسي سازمان 
با افزايش توجه به آثار باستانی همراه بوده، نشان مي دهد كه 
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افزايش  اين  و  داشته  افزايش  اين سازمان  در  دولتی  اشتغال 
عمدتاً به بخش نگهباني و مراقبت از آثار باستانی مربوط بوده 
است. براي مثال، شمار نگاهبانان و مراقبان آثار در اين سازمان 
در سال 1376 و پيش از آغاز عمليات گستردة باستان شناسی 
گروه باستان شناختی شهر سوخته و دهانه  غالمان، در حدود20 
نفر، درسال 1380 در حدود 40 نفر و در سال 1386 حدود 
زمينه هم چنين سرمايه گذارِی  اين  در  است.  بوده  نفر   100

بخش خصوصی در اين حيطه افزايش يافته است.11
محوطة  اعتبار  و  نام  منطقه.  در  سرمایه گذاری  افزایش 
سرمايه گذاران  برای  پاسارگاد  و  تخت جمشيد  همانند  مهمي 
بخش صنعت )در حيطه هايي عالوه بر گردشگري( ارزشمند 

و مشوق سرمايه گذاری است.
در  سرمايه گذاری  افزايش  به  بازديد كنندگان  افزايش 
بخش گردشگری هر منطقه منجر و باعث ايجاد صنايع وابسته 
به اين صنعت نو پا و سودآور و البته كم هزينه می شود. امروزه 
در كنار  بيشتر آثار باستانی دنيا صنعتگران و هنرمندانی چون  
سفالگران، مجسمه سازان و  نساجان حضور دارند و با الهام از 
طرح های سنتی منطقه، به عرضة محصوالت فرهنگی خويش 

به بازديد كنندگان و كسب در آمد از اين راه مشغول  هستند.
بايد  را  شهرسوخته  كاوش های  تأثيرات  ديگر  از 
استان  در  گردشگری  صنعت  به  توجه  چشمگير  افزايش 
وسرمايه گذاری های فراوان در اين سال ها در استان و البته در 
شهرستان زابل دانست،  زيرا شهرت شهرسوخته و ظرفيت های 
جادة  طريق  از  آن  به  آسان  دسترسی  مانند  محوطه،  ديگر 
اصلی )اين تپه در كنار راه اصلی زابل به زاهدان قرار دارد(، 
فکر  به  استان  مديران  بيشتر  البته  و  سرمايه گذاران  برخی 

سرمايه گذاری در اين منطقه افتاده اند.
مثبت  تأثيرات  بررسی  نوشتار  اين  در  اصلی  هدف 
آن  كنار  در  اما  بوده،  منطقه  در  باستان شناختی  فعاليت های 
جا دارد به برخی از پيامد های منفی اين فعاليت ها نيز  نظري 

بيفکنيم:
اين  منطقه.  در  بي اساس  و  شدید  ملي گرایي  تقویت 
روحية  نوعي  تقويت  باعث  و  است  خطرناک  بسيار  مسئله  

گردشگری  و  صنايع  دستی  ميراث  فرهنگی،  مسئوالن  با  گفتگو  در  نگارنده   .11
سيستان وبلوچستان متوجه افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري شد.

خود بزرگ بينی كاذب اجتماعی می شود كه خطراتی همانند 
افزايش روحية نژاد پرستانه، تضعيف بنياد های فرهنگی ملّی يا 
قومی و شکل گيري نگرشی يکسويه و غير هوشمندانه به تاريخ 
را در پي داشته و باعث ايجاد و تقويت گونه اي هويت جعلی 
در ذهن مردم منطقه شده است.كاهش هم گرايی و تعاون ملّی 
نيز از پيامدهای ديگر اين رخداد است كه ريشه در نژادگرايی 
دارد. عملکرد افرادی چون هيتلر، صدام و رفتارهاي شاه سابق 

نمونه اي از چنين تفکري است )فاالچي 1386: 219- 181(.
و  دارد  مذهبی  ريشه های  كه  ديگری  منفی  پديدة    
شکل گيري  شده،  تقويت  باستان شناختی  كاوش های  اثر  بر 
روحية تندروی قومی در برخی مردم سيستان است كه شهر 
دنيای  مركز  آن  علمی  از جنبه های  آگاهی  بدون  را  سوخته 
باستان می نامند و در اين مورد حتی تا پای معارضه و عناد 
با كاوشگران اين محل پيش رفته اند، كه براي معرفی تمدن 
به  آن  جغرافيايی  موقعيت  به  توجه  بدون  منطقه،  درخشان 
خاص  زمينه  اين  در  مي كنند.  تالش  فرهنگ  و  علم  جهان 
اين  بيشتر  كه  نباشد  بی مناسبت  نيز  نکته  اين  ذكر  شايد 
معارضات ناشی از وطن پرستی افراطی، به حساب نياوردن تأثير 
و تأثر فرهنگ ساير اقوام، خودمحوری افراطی و باالتر از همه 
نا آگاهی و نداشتن بضاعت علمی است12. به اين ترتيب است 
كه پيشرفت های هزارة سوم پيش از ميالد، يعنی حدود 5000 
سال پيش  در شهرسوخته، كه برخی از آنها بسيار نادر و جذاب 
است، به حساب مردم امروزين گذاشته مي شود و با توجه به 
ريشه های اختالف مذهبی به مقابله بلوچ و سيستانی، حتی با 
وجود روابط قومی و فرهنگی قدرتمنِد تاريخي انجاميده است.

  افزایش عالقه مندی به گنج یابی و تخریب آثار. اين 
مسئله نياز به بحث ندارد و امروزه در برخی نقاط حفاری های 
قاچاق  و كاوش های بدون مجوزي انجام مي شود كه  ناشی از 
عملکرد ضعيف مديران فرهنگیـ  اجتماعی مناطق مورد تجاوز 

قاچاقچيان است.
  بی گمان توجه بسيار به شهر سوخته، كه البته پيامد 
گزارش های  به موقع  انتشار  و  باستان شناسان  گروه  فعاليت 
اين  دربارة  مردمی  بولتن های  سلسله  انتشار  به ويژه  و  آن 
12. متأسفانه گسترش بی روية مؤسسات آموزش باستان شناسی و ايجاد بي روية دوره های عالی 
آموزشی اين رشته در برخی از دانشگاه های كشور و ورود بی روية افراد فاقد صالحيت به اين 

دوره ها به اين  تنش ها دامن می زند.
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كاوش هاست13، باعث غفلت و كم توجهی مردم منطقه به ساير 
آثار باستانی منطقه و استان شده و تمركز زياد بر اين محوطه 
و نگاه ژورناليستی به آثار توجه را از محوطه های بسيار مهمی 
امر تأثير  اين  همانند كوه خواجه و تپة بمپور منحرف كرده و 
مخربی بر ساير آثار منطقه دارد.  تا پيش از آغاز مرحلة دوم 
كاوش های شهر  سوخته توجة مردم عادی سيستان بيشتر به 
كوه  خواجه بود كه جايگاهی بزرگ در دل مردم زابلستان و 
اين توجه  از  امروزه  اما  به طور سنتی حالتی مقدس داشته، 
حتی در مسئوالن دولتی و عوامل تأثير گذار اداری نيز كاسته 
شده است. مقدار بودجة هزينه شده براي طرح هاي عمراني و 
13. تا  كنون 15 بولتن اطالعاتی، هر يك بين 24 تا 80 صفحه، در زمينه های گوناگون مرتبط 
با فرهنگ و  تمدن شهرسوخته منتشر شده كه داده های بسياری را در زمينه های گوناگون 
فرهنگی و تاريخي در اختيار مي گذارد و اين البته جدا از حدود 40 مقاله و كتابی است كه 
گروه باستان شناسی شهر سوخته طی سيزده فصل كاوش و پژوهش در اين محل به زبان های 

گوناگون منتشر كرده است.

گردشگري مربوط به هر كدام از اين آثار به خوبی اين مطلب 
را نشان مي دهد.

تشکر و قدردانی
در پايان الزم مي دانم از تالش های پيگيرانه و مستمر دو نفر به 
 صورت  ويژه قدردانی كنم. نخست دكتر سيدمنصور سيدسجادی 
برای تالش هاي بی دريغش در استان و سپس آقای حسنعلی 
شهركی مديركل محترم سازمان ميراث  فرهنگی صنايع  دستی 
و گردشگری استان سيستان وبلوچستان برای نگاه ويژه اش به 

مقوله باستان شناسی استان. 
هم چنين از كارمندان ادارة  كل  سازمان ميراث  فرهنگی، 
صنايع  دستی و گردشگری استان به ويژه معاونت حفظ و احيا 

سپاسگزارم.

شکل 1. موقعيت شهرسوخته و محوطه های مهم هم زمان
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تصویر2. خبر كشف چشم مصنوعی شهر سوخته در تايمز لندنتصویر1. جمجمة جراحی شدة پيدا شده در گورستان شهرسوخته

تصویر3.  گور 731 با جام سفالين شهر سوخته با تصوير بز متحرک، نخستين پويا نمايی ثبت شده در تاريخ بشر به همراه بازي فکري ساخته شده از چوب
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چکیده
بی گمان بيشتر شما كتاب تاريِخ مقاطع گوناگون آموزشی را ديده ايد. كتابی خشك، بی روح و خشن. 
معرف دوره های پرفرازونشيِب تاريخ سياسی! مالل آور و در بسياری اوقات خواب آور. كتابی كه در نهايت 
خوانندة خود را به »هيچ« رهنمون است. عالوه بر كتاب تاريخ، در كتاب هايی چون فارسی، هنر، تعليمات 
اجتماعی و جغرافيا نيز بايد بتوان رد پای فرهنگ، ميراث  فرهنگی و گذشته را پی-جويی كرد. متأسفانه 

و شوربختانه اين ها تنها دريچه های ارتباطی دانش آموزان با ميراث فرهنگی اند!
يعنی »حفظ  تفّکر  فرايند  به پست ترين سطِح  تا  ياری می كنند  را  كتاب هايی كه دانش آموزان 
كردن« يا »به ياد سپردن«، آن هم از نوع »اجباری« آن دست يابند. برخی از آموزگاران يا دبيرانی هم 
كه اين قماش كتاب ها را در مقاطع گوناگون آموزش می دهند، نه متخصص تاريخ و فرهنگ هستند، نه 
دلسوزانی برای ميهن. آنان به اصرار مديران مدارس، از سِر ناچاری و برای پر كردن  برنامة درسی چنين 

می كنند. اين دور باطل چندين دهه است كه ادامه دارد!
البته دريچة ديگری نيز برای ارتباط دانش آموزان با ميراث فرهنگی وجود دارد: موزه ها آموزگاری از 
سِر اجبار يا برای كارآمدتر كردن ساعت آموزشی خود، قصد كرده دانش آموزانش را به گنجينه ای ببرد. او 
با صرف چندين ساعت وقت و ديدن اين و آن و رايزنی با مسئوالن، زمانی از گنجينه می گيرد و دانش آموز 
خود را به آنجا می برد. اما بی توجه به اين كه آيا اين گنجينه برای دانش آموز او جّذاب است يا خير؟ سن 
دانش آموز خود را در نظر گرفته يا نه؟ در اينجا چه می خواهد بگويد و كه می خواهد بگويد؟ نتيجه اين 
می شود كه دانش آموزانش را به تونلی می برد پر از اشياء ريز و درشت كه به دليل طبقه بندی  نامناسب 
و جذابيت اندک، آنها را دل زده  می كند. يعنی ناخواسته دانش آموزان خود را در فرايندی  قرار می دهد 

آزاده ردخشان، حمیدرضا منصوریان

میراث فرهنگي و کودکان
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كه جز بی زاری بهره ای ندارد.
تازه وارد به  دريغ، اين چنين است كه اكثر دانشجويان 
دانشگاه ها، قدرت تميز و داورِی درستشان اندک است. و اكثر 
آدم ها در هر كوی و برزن،  بی هويت؛ شده اند و درآميخته با 
هزاران گونة فرهنگِی بيگانه، دوست دارِ زبان و فرهنِگ بيگانه 
و دلزده از فرهنگ ملی. مسئله اين است: كدام نهاد، سازمان يا 
وزارت خانه ای متولی امر آموزش و تقويِت هويت  ملی است؟ 
آموزش و پرورش به چه دليل متولی اين كار نشده؟ نمی خواهد 
يا نمی تواند؟ ميرا ث فرهنگی چطور؟ نمی خواهد يا نمی تواند؟ 
متأسفانه در مملکت ما ارزش الزم به آموزش كودكان مان 
داده نمی شود. ما كودكان را دست كم می گيريم و بسياری 
از آنان را اليق  انديشه و تفکر نمی بينيم و باری به هر جهت 
باشيم  داشته  توّقع  هم  نبايد  رويکردی  چنين  با  می پروريم. 
ميان نسل ما و نسل آنها پيوندی برقرار شود. ناچاريم بپذيريم 
كه شکافی ژرف ميان نسل ديروز و امروز دهان گشاده و تنها 
اين گسسِت دردناک، آموزش و توجه به  راه پيوستن دوبارة 
فرهنگ و ميراث  فرهنگی است. فرهنگ، مقوله ای تطبيق پذير 
است،  فرهنگ  آن  بنيان  كه  بستری  در  جامعه  افراد  است. 
با  خود  تطبيق  به  مطلوب،  فرهنگِی  دگرگونی های  با  همراه 
محيط می پردازند. اين دگرگونِی در بسترها، نسل های آيندة 
و  فرهنگشان منطبق  با  ديگری  از  يکی پس  را  هر سرزمين 
همسو می كند و اين گونه است كه ميراث فرهنگی در گذر 
روزگاران انتقال می يابد. فرهنگ پذيری امری اكتسابی است 
كه در جهان امروز جز با آموزِش درست تحقق نمی يابد. الزمة 
داشتن  و  دانش  آن  بر  تسلط  و  است  دانش  داشتن  آموزش 

شناخت درست از مخاطبان، بايد آموزش را هدف مند كرد.
زير  پرسش های  پاسخ  به  كه  برآنيم  پژوهش  اين  در 

نزديك تر شويم و پرسش ها و مسائل تازه ای مطرح كنيم:
در  را  فرهنگی  نگرش  و  فرهنگ  می توان  چگونه   .1
دانش آموزان درونی كرد و زمينة شناخت ميراث  فرهنگی را 

فراهم آورد؟
2. آيا می توان ميراث فرهنگی را در حکم  زمينه ای فراگير 
مهارت های  و  توانمندی ها  به  دانش آموزان  دست يابی  برای 

گوناگون و درنهايت دست يابی به هويِت ملّی مطرح كرد؟
3. چه راه كارهايی می توان برای پيوند نهادهای آموزشی 

و ميراث  فرهنگی مطرح كرد؟
4. چگونه می توان كتاب ها و منابعی كارآمد برای توسعة 

نگرِش فرهنگِی مخاطب كودک و نوجوان به وجود آورد؟
كلید واژگان: كودک، ميراث فرهنگی، باستان شناسی، موزه، 

آموزش و پروش.

مقدمه
مفهوم هويت همواره از پرسش های بنيادين انسان بوده  است. 
هر انسانی به  دنبال هويت فردی خويش )شناخت خصوصيات 
خويش  جمعی  هويت  دنبال  به   و  فردی(  های  ويژگی  و 
)ويژگی ها و تفاوت های جمعی( است. در عين حال بخشی از 
هويت فردی در هويت جمعی تعريف می شود و معنا می يابد. 
الزمة دست يابی به پاسِخ پرسش های مربوط به هويت يابی 
فردی و در نهايت يافتن هويت جمعی هر ملت، آگاهی از تاريخ 
و فرهنگ ملی است )اگرچه تاريخ نيز خود در گسترة فرهنگ 
جای می گيرد( و دست يابی به اين مهم امری اكتسابی است 
كه در جهان امروز جز با آموزِش درست تحقق نمی يابد. الزمة 
آموزش، داشتن دانش، تسلط بر آن و شناخت مخاطبان است. 
آموزش بايد هدف مند باشد و با برنامه عرضه شود. برنامه ريزي 

آموزشي حركت دراين زمينه را به سامان خواهد كرد.
نخستين گام هر مربي يا برنامه ريز آموزشي، در هر مركز 
علمي، براي دست يابي به اهدافی در هر مقولة دانشي، بررسی 
شرايط در گذشته و حال، تعيين چشم اندازها و درنهايت طرح 
راه كارهايی برای رسيدن به آنهاست. در غير اين صورت حركت 
شود.  می  مواجه  زيادی  های  ناهماهنگي  با  علمي  مسير  در 
درحقيقت  و  مشکل ترين  چشم اندازها،  تعيين  ميان  اين  در 
مهم ترين مسئله در برنامه ريزي آموزشي است. چشم اندازها، 
مسير حركت يادگيرنده و ياددهنده را هموار و از انحراف وي 
در جادة يادگيري جلوگيري مي كند. تعيين چشم اندازها در 

اين مقاله در دستور كار ما قرار گرفته است.
و  عالقه مندی ها  گرفتن  نظر  در  با  كودكان،  به  توجه 
توانمندی هايشان در يادگيری، جايگاه ويژه ای دارد. چگونگی 
فراهم آوردن زمينه های شناخت ميراث  فرهنگی برای كودكان 
و تأثير اين زمينه سازی ها در فرآيند رشد آنان و همچنين تأثير 
آن در شکل گيری هويت فرهنگی و ملی در كودكان كه به 



607

میراث فرهنگی و كودكان

توانمندسازی آنان در حوزه های فردی و اجتماعی منجر می 
شود، بحث اصلی دراين نوشتار است.

هدف از نگارش اين مقاله، معرفی نقش و سهم ميراث 
 فرهنگی در پرورش فکری كودكان و نوجوانان است. مخاطبان 
ما در اين نوشتار، مربيان و برنامه ريزانی هستند كه در راستای 
معرفی ميراث  فرهنگی به دانش آموزان فعاليت می كنند. ما 
برآنيم تا مخاطبان خود را با موضوع آشنا ، آنها را عالقه مند و 
به سمت مطالعات هدايت شده در اين زمينه راهنمايی كنيم. 
مطالعات  و  ميدانی  فعاليت های  حاصل  مقاله،  اين  نگارش 
1389؛  )درخشان  است  حوزه  اين  در  دانشگاهی  روش مند 

منصوريان 1383 و 1386(.

پیشینة پژوهش 
پژوهش در اين زمينه به دو بخش دانشگاهی و غيردانشگاهی 
تقسيم می شود. در بخش دانشگاهی سه پايان نامة مرتبط با 

اين حوزه تأليف شده است:

با  باستان شناسي  ارشد  كارشناسي  دورة  پايان نامة   .1
و  كودكان  فکري  پرورش  در  باستان شناسي  سهِم  عنوان: 
نوجوانان )سنين بين 10 تا 15 سالگي( به همراه سنجش اين 
آموزش ها، دانشگاه تهران، 1383، نوشتة حميدرضا منصوريان.

عنوان:  با  موزه داري  كارشناسی  دورة  پايان نامة   .2
آموزش  مركز  مدرسه،  برای  گنجينه ها  آموزشی  برنامه ريزی 

عالي ميراث  فرهنگي، 1386، نوشتة الهه ساالر.
باستان شناسي  كارشناسي ارشد  دورة  پايان نامة   .3
سطح  ارتقاء  در  باستان شناسی  بنيادين  رهيافت  عنوان:  با 
تا 10   6( كودكان  پيوند  راهکارهای  تبيين  جامعه:  فرهنگی 
سال( با ميراث  فرهنگی، دانشگاه تهران مركز، 1389، نوشتة 

آزاده درخشان. 
در حوزة غيردانشگاهی نيز فعاليت ها از اين قرار است:

شهرستان  در  نوروزی  هدفمند  بازديدهای  برگزاری   .1
ايذه )سال های 1383 و 1386(.

از  دانش آموزی  هدفمند  بازديدهای  برگزاری   .2

تصویر1.  دانش آموزان يك مدرسة راهنمايی در جشنوارة پوشاک ايرانی )من يك دخترم(
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گنجينه ها به همت انجمن دوستداران يادگارهای فرهنگی )از 
سال  1380 تا 1383(.

ايذه  شهرستان  در  فرهنگی  ميراث   هفتة  برگزاری   .3
)سال 1386(.

كودكان  حضور  با  تهران  دانشگاه  همايش  برگزاری   .4
مهدكودِک دانشگاه تهران و اجرای برنامة ويژة كودكان )سال 

.)1386
5. برگزاری جشن ها، جشنواره ها و نمايشگاه ها در زمينة 

ميراث  فرهنگی برای كودكان و نوجوانان.
6. چاپ و انتشار كتاب هايی با موضوعات مرتبط با ميراث  

فرهنگی.

میراث  درونی سازی  و  شناخت  زمینه های 
فرهنگی

مهم ترين راه كارها برای آگاه كردن كودكان و نوجوانان 6 تا 15 

ساله از تاريخ و فرهنگ ملی از اين قراراست:
محوطه های  و  گنجينه ها  كردن  درک  قابل  و  جذاب 
باستانی، طراحی منابع مطالعاتی كارآمد، آموزش رسانه ای و 

فراتر از همه آموزش در خانواده.
ميراث   شناخت  زمينه های  شده،  مطرح  راه كارهای 
فرهنگی را در كودكان و نوجوانان پديد می آورد و در  صورتی 

درونی  می شود كه هم راستا، هماهنگ و پی گير باشد.

و  گنجینه ها  كردن  درک  قابل  و  جذاب  آ( 
محوطه های باستانی 

نسل كنونی با توجه به داده های فراوان و آگاهی های رسانه ای 
گسترده و به آسانی در دسترس، نسلی كم  حوصله و جويای 
با وجود تنوع  جذابيت ذاتی در داده هاست. ميراث  فرهنگی 
بسيار در داده ها، تاكنون نتوانسته به گونه ای چشم گير توجه 
اين نسل را به خود جلب كند. اين وضعيت نتيجة عوامل زير 

تصویر2. كارگاه ساخت نمونك ها و جامه های تاريخی
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ميراث  كاركنان  و  مديران  اندک  آشنايی  يا  ناآشنايی  است: 
فرهنگی با مخاطبان كم سن و سال نامناسب بودن فضاسازی  
ويژة  مربيان  و  راهنمايان  نبوِد  گنجينه ها،  در  چيدمان   و 
كودک و نوجوان در گنجينه ها و محوطه ها، بی هدف بودن 
بازديدهای دانش آموزی، نبوِد كارگاه ها و كالس های ويژة اين 
سنين در حوزة ميراث فرهنگی و نبوِد فرصت هايی برای برپايی 
با  مرتبط  نمايشگاه های  و  همايش ها  جشنواره ها،  جشن ها، 

ميراث  فرهنگی برای آنان.
هايی  فرصت  انجمن ها  و  سازمان ها  گاهی  از  هر  البته 
برای جبران اين كاستی ها فراهم می آورند، اما با بی توجهی و 
نبوِد پشتيبانی بدنة آموزشی كشور )آموزش و پرورش( روبه رو 

می شوند و كار به فراموشی سپرده می شود.

راه كار های پیشنهادی
و  كودكان  با  كه  فرهنگی  ميراث  كاركنان  آموزِش  لزوم   .1
نوجوانان سروكار دارند، در زمينة مخاطب شناسی، پاية تمامی 
برنامه ريزی های آموزشی و از زير مجموعه های مطالعات رشد 

يا روان شناسی رشد به  شمار می رود.
نظريه های مرتبط با مقولة رشد حاصل تالش  افراد در 
از  بيش  محققان  امروزه  است.  گوناگون  مطالعاتی  حوزه های 
پيش به بررسی روند رشد به  صورت كاربردی توجه می كنند. 
اين بررسی ها در برنامه ريزی های كالن و درازمدت و نيز در 
انتخاب نيروی انسانِی مورد نياز اهميت ويژه ای دارد؛ به  گونه ای 
كه در بيشتر دوره های كاری ـ كاربردی از روان شناسان رشد 
برای مخاطب شناسی بهره می گيرند. برای برنامه ريزی درست 
و آموزش برخورد مناسب با مخاطبان به كاركنان گنجينه ها 
و محوطه های باستانی، بايسته است كه به مخاطب شناسی به 

نحو شايسته ای توجه شود.
2. آموزش راهنمای ويژة كودكان و نوجوانان

محوطه های  و  گنجينه ها  مخاطبان  گسترة  ميان  در 
بايسته  و  دارند  ويژه ای  نوجوانان جايگاه  و  باستانی، كودكان 
است كه برای اين طيِف گسترده، راهنمايان و مربيان ويژه ای 
نيز در نظر گرفته  شود. اين مربيان بايد از يك سو توانايی برقرار 
كردن ارتباط مناسب و متناسب با سن مخاطب را داشته باشند 
و از ديگر سو دانش و تجربة كار با اين سنين را؛ دست كم اين 

راهنمايان بايد عالقه و انگيزة كافی برای كار كردن با افراد اين 
سنين را داشته  باشند.

و  گنجينه ها  از  دانش آموزان  هدفمند  بازديدهای   .3
محوطه ها

پس از تهية اهداف، محتوا و روش هاي آموزشي و پس 
از آموزش راهنمايانی با ويژگي هاي يادشده، بازديدی هدفمند، 
در باال بردن سطح فهم دانش آموزان بسيار اثربخش است. در 
اطالعات معمول  از دادن  راهنمايان موظف اند  بازديدها،  اين 
و يك طرفه بپرهيزند و درعوض دانش آموزان را به پرسش و 
پاسخ شركت در بحث ها و گشت وگذار آزادانه در موزه تشويق 
كنند. در اين بازديدها، اشياء موزه ای گزينش می شوند و از 
حجم اطالعات كاسته می شود. دفترچه هايی خاص در اختيار 
دانش آموزان و دبيران قرار می گيرد و راهنمای ويژه از شروع تا 

پايان بازديد با دانش آموزان همراه است )تصوير 5(.
4. فضا سازی مناسب و چيدمان درست گنجينه ها

در بيشتر گنجينه های فعال كشور فضا و چيدمان بر پاية 
شيوه های قديمی است و برای مخاطبان جذابيت ندارد. حال 
با توجه به اين كه بخش گسترده ای از مخاطبان اين گنجينه 

تصویر3. كودكی در حال مرمت سفال 
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ها را كودكان و نوجوانان تشکيل می دهند، شايسته است از 
شيوه های فضاسازی نو بهره  بگيريم تا كودكان و نوجوانان نيز 
از اين دگرگونی بهره مند شوند. همچنين الزم است فضاهايی 

ويژة اين سنين ايجاد كنيم.
5. برگزاری كارگاه های آموزشی

در كنار بازديدهای هدفمند از موزه ها، برپايی كالس هايی 
با جنبة كارگاهی و آموزشی، اهميت ويژه ای دارد؛ اين كارگاه ها 
را می توان با ياری مربيان آموزش ديده و با هدف تجربه اندوزی 
كردن  فراهم  همچنين  و  ميراث  فرهنگی  و  گذشته  دربارة 

محيطی شاد و لذت بخش تشکيل داد )تصوير3و 6(.
و  همايش ها  جشنواره ها،  جشن ها،  برپايی   .6

نمايشگاه های  ويژة كودكان و نوجوانان
جملة  از  و  است  مادی  غير  فرهنگی  ميراث   از  بخشی 
و رسوم  آيين ها  قالب  در  و  به  شمار می رود  معنوی  ميراث 
مطرح می شود كه كمابيش چون جشن نوروز هنوز پابرجاست. 
ـ  ملی  مراسم  تنوع  و  ايران  فرهنگ  بودن  غنی  به  توجه  با 
آيينی می توان بخشی از آن را در قالب جشن ها، جشنواره ها، 

كرد،  طراحی  سنين  اين  ويژة  نمايشگاه های  و  همايش ها 
جشنواره هايی چون جشنوارة غذاهای سنتی ايرانی، جشنوارة 
ايرانی، جشن گندم و جشن آب. همچنين می توان  پوشاک 
تا  كرد  برپا  نمايشگاه هايی  خانواده هايشان  و  بچه ها  يارِی  با 
به  آنجا  در  را  نياكان خود  يادگارهای  از  بخشی  ها   خانواده 
نمايش بگذارند يا ازآنچه ديگران به نمايش گذاشته اند، بازديد 

كنند.

ب( منابع مطالعاتی كارآمد 
از ديگر راه كارهای ارزشمند در روند شناخت و درونی سازی 
منابع مطالعاتی كارآمد،  از  بهره گيری  تاريخ و فرهنگ ملی، 

شامل منابع نوشتاری و منابع كمك آموزشی است.
1. منابع نوشتاری 

دليل گستردگی  به  كتاب ها  اين  درسی:  كتاب های  آ( 
پخش و قابليت دسترسی باال به آنها در روند شناخت و درونی 
كتاب ها  اين  است.  مؤثر  بسيار  ملی  فرهنگ  و  تاريخ  سازی 
آموزشی، طراحی  به  دليل شيوه های غلط  و  نيستند  جذاب 
درستی ندارند و معموالً شيوة غالب در آنها معلم محور است  
و جايی برای شکوفايی توانمندی ها، عالقه مندی و اظهار نظر 
دانش آموزان ندارند. همچنين در بسياری از اين كتاب ها به ويژه 
كتاب هايی كه ارتباط مستقيم با پيشينه و ميراث  فرهنگی ـ 
ملی دارد )مانند كتاب های تاريخ و فارسی( غلط های علمی و 

ادبی ديده  می شود. 
بدون ترديد، ارتباط نداشتن ميراث  فرهنگی و آموزش  
و پرورش سبب شده  است كه از يك سو ميراث  فرهنگی از 
قابليت تأثير گذاری اين منابع مطالعاتی محروم شود و از ديگر 
ميراث فرهنگی  كارشناسان  مشاورة  از  پرورش  و  آموزش  سو 

بی بهره ماند.
ب( كتاب های غير درسی و مجالت: در كنار كتاب های 
درسی كه به  صورت مستقيم با آموزش رسمی و شيوه های 
آموزشی مرتبط است، كتاب های غيردرسی و مجالت علمی 
دارد.  دانش آموزان  نگرش  بر  فراوانی  تاثير  ميان  اين  در  نيز 
خوشبختانه تعدادی از مؤسسه های چاپ و نشر كتاب با پی 
بردن به اين نقش ارزشمند، به چاپ كتاب هايی در حوزة ميراث  
فرهنگی پرداخته اند كه باز هم در اين ميان آموزش و پرورش  تصویر4. كار در گنجينه ، گنجينة دكتر مقدم
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و ميراث  فرهنگی نقش چندانی نداشته اند. بدين سان كارهای 
انجام شده نيز به  دليل نبوِد تخصص و مشاورة آموزشی، معموالً 
يا برگرداِن نوشته های بيگانه است يا نوشته های ارزشمندی 
تاكنون هيچ گونه  اين حوزه  به شمار نمی رود. شوربختانه در 
مجلة تخصصی رسمی، ويژة كودک و نوجوان، چاپ نشده است 

و جای خالی آن احساس می شود )تصوير 1(.
2. منابع كمك آموزشی

آ( منابع رايانه ای و تصويری: رايانه و رسانه های تصويری 
در ميان مخاطبان كودک و نوجوان، كه نسل جديد را شامل 
آنها  كه  اطالعاتی  بيشتر  و  دارد  ويژه ای  جايگاه  می شوند، 
به  دست می آورند، نتيجة بهره گيری از اين گونه منابع است. 
با توجه به  اين كه عصر حاضر عصر اطالعات و ارتباطات است 
و موج عظيمی از اطالعات هر روز و هر دقيقه و از هر سو به 
داده های ذهنی كودكان و نوجوانان می افزايد و ما نمی توانيم 
از هجوم شان جلوگيری كنيم، بايسته است كه اين نياز آنها را 

به گونه ای شايسته پاسخ دهيم.
ب( بازی های فکری و ديگر منابع

در  عالقه مندی  و  بروز خالقيت  زمينه های  از  بسياری 
مخاطبان كم سال از طريق فعاليت های جذابی چون مشاركت 
در بازی ،ساختن  جورچين  و حل معما صورت می گيرد. در 
كنار بسياری از بازی هايی كه جنبة علمی ـ پرورشی دارند، 
تاريخی  پيشينة  يا  فرهنگی  ميراث  به  كه  بازی هايی  جای 
كشورمان بپردازد، خالی است و از بازی های انگشت شماری 
نيز كه در اين حوزه طراحی شده، به  دليل نداشتن جذابيت و 

كيفيت،  استقبال چندانی نشده است. 

راه كارهای پیشنهادی
كه  می كند  پيدا  اجرايی  قابليت  صورتی  در  راه كار ها  اين 
هماهنگی كاملی ميان سازمان ميراث  فرهنگی و وزارت آموزش 
و پرورش، به عنوان متصديان بخش آموزِش ميراث  فرهنگی، 
چون  نهادهايی  با  بعد  هماهنگی های  مسلماً  آيد.  به  وجود 
تبليغ  برای  توليدات و صدا و سيما  تأييد  برای  ارشاد  وزارت 
توليدات، پس از اين صورت خواهد گرفت. برخی از راه كارهای 

پيشنهادی اين هاست:
1. طراحی و توليد كتاب های درسی زير نظر كارشناسان 

آموزش، روان شناسی و ميراث  فرهنگی.
و  غيردرسی  كتاب های  توليد  بر  همه جانبه  نظارت   .2

مجالت مرتبط و هماهنگی با مؤسسات چاپ و نشر كتاب.
3. توليد و نظارت بر توليد منابع كمك آموزشی، مانند 
وب گاه ها،  الکترونيکی،  كتاب های  كاربردی،  نرم افزارهای 

بازی های رايانه ای، فيلم و پويانمايی )انيميشن(.
4. توليد و نظارت بر توليد بازی های فکری.

نقشه،  چون  كارآمد  كمك آموزشی  ابزارهای  توليد   .5
پوستر، نمودار، جدول و نمونك های تاريخی )موالژ( به  صورت 

جذاب و با كيفيت باال )تصوير 2(.

پ( آموزش رسانه ای 
و  آموزش  وزارت  و  ميراث  فرهنگی  سازمان  عملکرد ضعيف 
پرورش در زمينة كار با مخاطب كودک و نوجوان، سبب شده  
كه سازمان صدا و سيما نيز به اين امر مهم اهميت ندهد و 
توليد آن در اين زمينه ناچيز باشد. بيشتر اين ساخته ها هم 

ضعيف و بی كيفيت است.

راه كارهای پیشنهادی
ميراث  فرهنگی،  سازمان  كارشناسانة  و  مؤثر  هماهنگی   .1
زمينة  در  سيما  و  صدا  سازمان  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
توليد برنامه های تلويزيونی ويژة كودكان و نوجوانان و توليد 
و  مادی  ميراث  توانمندی های  شناساندن  برای  برنامه هايی 

معنوی.

تصویر5. كارگاه دست ساخته های دانش آموزی

میراث فرهنگی و كودكان
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2. توليد گستردة برنامه های آموزش كودكان و نوجوانان 
در زمينة نگهداری از ميراث كهن.

ت( خانواده
مهمتر از همة اشخاص و نهادهايی كه در اين بخش به آنها 
اشاره كرديم، خانواده است. خانواده نخستين نهادی است كه 
انسان در آن می بالد و از آن تأثير می گيرد، بودن در گروه را 
تجربه می كند و كم كم اصول زندگی را فرا می گيرد. خانواده 
تأثير چشم گيری در شکل گيری نگرش فرهنگِی كودكان و 
فرهنگی  انديشة  كه  خانواده هايی  در  معموالً  دارد؛  نوجوانان 
خود  وساالن  هم سن  از  كه  می كنند  رشد  كودكانی  دارند، 
بايسته است كه  انديشه ورزترند. برای درونی كردن فرهنگ، 
باشند و  همة اعضای خانواده آموزش كافی و شايسته  ديده 
باشد.  خانواده ها  درونی  نياز های  برپاية  بايد  آموزش ها  اين 
ژرف بودن و كارآمد بودن اين آموزش ها، اهميت شايانی دارد. 
چون  نهادهايی  عهدة  بر  خانواده ها  دادن  آموزش  چگونگی 
سازمان ميراث  فرهنگی كشور و وزارت آموزش و پرورش و 

سازمان های مرتبط ديگر چون صدا و سيماست. به اين  دليل 
كه چنين آموزش هايی مربوط به بزرگساالن است، چگونگی 
گفتار  اين  در  آنها  مورد  در  آموزش   راه كارهای  طرح  و  آنها 

نمی گنجد )درخشان 1389؛ منصوريان 1386 و 1383(.

هویت ملی و فرهنگی
مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای ويژة يك گروه سرزمينی، 
فرهنگی  هويت  می آورد.  پديد  را  گروه  آن  فرهنگی  هويت 
و  نيست  گروه سرزمينی  در سطح  يادشده  موارد  به  محدود 
به  تعلق  احساس  رود.  فراتر  سرزمينی  مرزهای  از  می تواند 
عناصر ملی، هويت ملی را پديد می آورد. هرچند اين ارزش ها 
و هنجارها و عناصر ملی بسيارند و نمی توان آنها را برشمرد، 

ولی می توانيم افراد جامعه را با بخشی از آنها آشنا كنيم.
با توجه به گستردگی و سهولِت ارتباط، افراد هر كشور 
به راحتی می توانند با ديگران در خارج از مرزهای سرزمين 
با  را  افراد جامعه  برقرار كنند. ضروری است كه  ارتباط  خود 
شناسنامة  منزلة  به  كه  كشور  فرهنگی  و  ملی  گنجينه های 

تصویر6. بازديدهای هدفمند دانش آموزان از گنجينه ها و مکان های تاريخی
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ملت محسوب می شود، آشنا كنيم. در اين مسير بايد كودكان 
فرهنگی  ازخودبيگانگی  معرض  در  بيشتر  كه  را  نوجوانان  و 
وارد كردن عناصر  با  اند )مردمان كشورهای ديگر می توانند 
فرهنگی خود، هويت فردی و به دنبال آن هويت ملی آنان را 
تحت تأثير قرار دهند و سبب از بين رفتن عناصر هويتِی ملی 
شان شوند( و از طرفی زمينه های مساعدتری  برای آموزش 
دارند، در مركز توجه قرار دهيم. بنابراين با ايجاد نگرش درست 
از خوِد جمعی در افراد، هم پاسخ آنها را هم دربارة كيستی 
)خوِد جمعی( داده ايم و هم احساس تعلق و تعهد را در يکايك 
با فهم كيستی  افراد  آنها پديد آورده ايم؛ زيرا همان گونه كه 
)خوِد فردی( در صورت اهانت يا احساس خطر در مورد تغيير 
يا از دست دادن هويت خويش  مقاومت می كنند، در سطح 
جمعی نيز چنين واكنشی نشان خواهند داد. بايد توجه كرد 
آنچه سبب بی عالقگی يا بی  توجهی مردم به هويت ملی شان 
می شود، آگاهی نداشتن آنان است. درواقع پديد آمدن هويت 
فرهنگی و ملی سبب شناخت و نگرش مثبت به خود و ايجاد 

احترام در فرد به خوِد جمعی می شود.
بررسی  از ديدگاه های گوناگون می توان  را  هويت ملی 
ميراث   منظر  از  ملی  هويت  بررسی  ميان،  اين  از  ولی  كرد، 
فرهنگی مورد توجه ماست. ميراث  فرهنگِی مشترک و آگاهی 
همبستگی  و  وفاق  سبب  جامعه،  افراد  مشترِک  گذشتة   از 
فرهنگی ميان آنان می شود و اين امر مهم با شناخت و آگاهی 
ميراث   سازمان  ميان  پيوند  نتيجة  است.  ميسر  جامعه  افراد 
فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش در حکم دست اندركاران 
اصلی در آموزش  فرهنگی به كودكان و نوجوانان به باال رفتن 
سطح آگاهی ايشان از تاريخ و فرهنگ ملی می انجامد و در 
نهايت سطح هويت ملی و فرهنگی را در جامعه باال می برد 

)ميرمحّمدی 1383 و نصيری 1387(.

میراث فرهنگی و فرایند رشد
با توجه به  اين كه كودكان و نوجوانان )6 تا 15 ساله( از يك 
سو بسيار كنجکاو و عالقه مند به يادگيری و دارای انگيزه های 
نخستين  سو  ديگر  از  و  اند  يادگيری  برای  بسيار  درونی 
پرسش های هويتی نيز در ذهن آنها شکل می گيرد، اين سنين 

پاسخ  پرسش های هويتی  به  برای دست يابی  زمان  بهترين 
ميراث  فرهنگی  به  است.توجه  مهارت هايشان  تقويت  و  آنها 
به  دليل تنوع موضوعی، دقت علمی، جذابيت دانشی، فراهم 
كردن زمينه های پرورش مهارت های گوناگون و قراردادن فرد 
در ارتباط مستقيم با فرهنگ پيشينيان، رهيافتی ارزشمند در 

اين زمينه است )تصوير 4(.
زمينه ای  هر  در  كه  كودكانی  كه  كرده   ثابت  تجربه 
مهارتی كسب كنند و به  آن عالقه مند  شوند، انگيزة بسياری 
برای آموختن دانش مربوط بدان مهارت ها پيدا می كنند و آن 
مهارت ها را به سرعت و با اشتياق فرا می گيرند و در زندگی 

خويش به كار می بندند )تصوير 3(.
اگر چه ساختار اصلی پيشنهادها در اين نوشتار بر پاية 
داده های ميراث  فرهنگی است ، بخش های گوناگون فرآيند 
رشد در كودكان و نوجوانان را نيز تقويت می كند، اين بخش ها 
عبارت است از رشد جسمانی، رشد شناختی، رشد زبانی و رشد 

هيجانی ـ اجتماعی )برک 1387 و بيلر 1381(.

میراث فرهنگی و كودكان
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)بخشی از نوشته های آمده در متن مقاله، نتيجة مطالعة نويسندگان از 
و  نگرفته-ايم  بهره ای  آنها  از  مستقيم  به صورت  كه  می باشد  زير  منابع 
آنچه در كتاب نامه آمده است جهت حفظ حق نويسندگاِن كتاب ها )در 
ايده پردازی و ايجاد نگرش كلی( است و بخش ديگر نتيجة پژوهش های 

ميدانِی نويسندگان اين مقاله است(.

برک، لورا
تهران:  سّيدمحّمدی،  يحيی  ترجمة  )2ج(،  رشد  روان شناسی   1387

انتشارات ارسباران.
بيلر، رابرت

كديور،  پروين  ترجمة  )ج1(،  آموزش  در  روان شناسی  كاربرد   1381
تهران، مركز نشر دانشگاهی. 

درخشان، آزاده
پايان نامة دورة كارشناسی ارشد: رهيافت بنيادين باستان شناسی   1389
پيوند  راهکارهای  تبيين  جامعه:  فرهنگی  سطح  ارتقای  در 
كودكان )6 تا 10 سال( با ميراث فرهنگی؛ ]استاد راهنما: دكتر 

هايده الله[، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی: واحد تهران مركز. 

منصوريان، حميدرضا
در  باستان شناسي  سهِم  ارشد:  كارشناسی  دورة  پايان نامة  1383الف 
 15 تا   10 بين  )سنين  نوجوانان  و  كودكان  فکري  پرورش 
دكتر  راهنما:  ]استاد  آموزشها؛  اين  به همراه سنجش  سالگي( 

هايده الله[، تهران: دانشگاه تهران.
مجمع  سخنرانی(،  )متن  درسي  كتاب هاي  و  باستان شناسي  1383ب 

دبيران آموزش و پرورش منطقه 1 تهران.
)متن  تاريخي  مکان هاي  و  موزه ها  از  دانش آموزي  بازديدهاي  1383پ 
سخنرانی(، ايکوم؛ همايش ملّي ـ منطقه اي و نمايشگاه موزه ها 
و  ميراث فرهنگي  سازمان  همايش هاي  تاالر  سّوم؛  هزارة  در 

گردشگري كشور.
ميرمحّمدی، داود

گفتارهايی دربارة هويت مّلی در ايران، تهران: انتشارات تمّدن   1383
ايرانی.

نصيری، قدير
مبانی هويت ايرانی، تهران: انتشارات تمّدن ايرانی.  1387

منابع



چکیده
تأمين رفاه اجتماعی در آينده قطعاً مستلزم تغيير و تحول شهرها در طول زمان است. اين مسئله تناقضي 
ميان حفاظت از گذشته و نياز به نوسازی برای آينده ايجاد كرده و برای بسياری از شهرهای بزرگ و 
مهم دنيا، كه باری از هويت و ميراث فرهنگي بر دوش دارند، به يکی از موضوعات بنيادين تبديل شده 
و پژوهشگران كوشيده اند با بررسی جوانب آن به راهکارهايي در اين زمينه دست يابند. از طرفي هم، 
روش های باستان شناسی سنتی )صرفاً حفاری محوطه ها و بسنده كردن به يافته های حاصل از كاوش ها( 
ديگر به تنهايی برای نجات ميراث باستانی شهرها كافی نيست؛ چرا كه اين روش ها دير بازده و زمان بر است 
و از طرف ديگر، برای عموم مردم درک شدني نيست. »باستان شناسی شهری« از گزينه هايی است كه تا 
اندازه ای به حل اين مشکالت كمك مي كند. امروزه در بسياری از شهرهای تاريخی دنيا »ميراث فرهنگی 
شهری« نه تنها معضلی برای توسعة شهری محسوب نمی شود بلکه پشتيباني محکم براي برنامه ريزی  
شهری به قصد ساختن آينده ای مطمئن بر اساس گذشته ای پر افتخار شده است كه به هويت و ماهيت 
شهر معنا می بخشد. در اين پژوهش باستان شناسی شهری و پيشينة آن در ايران، دستاوردها و قابليت های 
آن و سهم باستان شناسی در پژوهش هاي شهری و چشم انداز آيندة باستان شناسی شهری ايران معرفي 
شده است. از آنجا كه تاكنون در ايران، با وجود ضرورت بسيار و نياز فراوان به استفاده از قابليت های 
اين نوع از باستان شناسی، به اين موضوع پرداخته نشده؛ طرح اين موضوع و بحث در مورد آن اهميتی 
دوچندان می يابد. علت بي توجهي به مقولة شهر در پژوهش هاي باستان شناختی ايران و واگذار شدن 
حيطة تحليل و پژوهش هاي شهری به جامعه شناسان، اقتصاددانان، كارشناسان علوم اجتماعی، معماران و 
شهرسازان، مقوالتی است كه توجه به آنها در بررسی چشم انداز كنونی باستان شناسی ايران ضروري است.

كلید واژگان: شهر، ميراث فرهنگی، توسعه، باستان شناسی شهری.

سپیده    مازیار، سولماز   آرذكیا

باستان شناسي شهري، 
راه کاري رباي حفظ هويت فرهنگي و اتریخي

توأم با رشد و توسعه شهراه
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مقدمه
تغيير و رشد بافت شهری را نمي توان انکار يا از آن پيشگيری 
كرد. تالش بر اين است كه بافت هر شهر و كشوری بر اساس 
شهروندان  برای  بهتری  شرايط  و  متحول  دنيا  روز  تحوالت 
فراهم شود، از ايجاد پارک  و فضای سبز گرفته تا ساماندهی 
و  شهری  ساخت و سازهای  و  نقليه  وسايل  حركت  مسير 
ساختمان هايی با شمايلی متفاوت كه هر روز شاهد ايجاد آنها 
هستيم. اما مسئلة نگران كننده اين است كه بسياری اوقات 
از طريق رسانه ها مطلع مي شويم كه محوطه يا بنايي تاريخی 
قربانی ساخت و سازها شده است، مثال هايی از اين دست اندک 
نيست، برای نمونه می توان به تسطيح تپة چشمه علی در شهر 
ری اشاره كرد كه امروزه بر روی آن پارک و فضای سبز ايجاد 
شده، بی آنکه اثري از هويت باستاني آن به جا مانده باشد. آيا 
ميراث فرهنگی هر جامعه ای ذاتاً با روح پيشرفت و توسعه در 
تناقض است و برای توسعه مجبور به از بين بردن آن هستيم 
يا به دليل ناتوانی در سيستم های اجرايی قادر به حفظ آنها در 

كنار توسعة شهری نيستيم.
امروزي هنگامی كه متوجه شد راهکارها و نگاه  انسان 
تجددمدارانه اش برای زندگی شهری كنوني نه تنها سودمند 
نبوده بلکه در بيشتر مواقع زيان هايی به بار آورده است تصميم 
احياء  به  بنيادی تر  و  منطقی تر  ساختار  ايجاد  برای  گرفت 
دستاوردهای گذشتگان و استفاده از آنها بپردازد، اين تفکر، با 
كمی مسامحه، مبنای شکل گيری شاخه ای از باستان شناسی با 
عنوان »باستان شناسی شهری« شد. البته شايان ذكر است كه 
اين بازسازی تنها مبتنی بر بافت تاريخی يا يافته های باستاني 
نبود بلکه با به كار بردن تحليل های حاصل از آن يافته ها همراه 
بود و اين تحليل ها هم، تنها منظری باستان شناختی نداشت 
بلکه مجموع نتايج حاصل از دريافت ها و نگرش هايي در زمينة 
باستان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، معماری، تاريخ و 

مرمت بود.
پژوهش ها  اين  انديشه،  اين  پايه گذاران  عقيدة  به 
ياری رسان در اجراي پروژه های زيرساختی شهرهاست. برای 
مثال پژوهش در زمينة روند شکل گيری شهر و تحول آن تا به 
امروز، ابعاد اقتصادی آن، روش های گذشتگان برای حل مسائل 
شهری، مواد به كار رفته در گذشته و بررسی پايايی و مقاومت 

آنها، منبع الهام خوبی برای برنامه  ريزی فعاليت های آتي در بعد 
اقتصادی و اجتماعی است. در اين حيطه باستان شناسی نقش 
بسيار مهمی ايفا می كند، چرا كه وظيفة آن جدای از بررسي 
ساختار شهر و روند شکل گيری و تحول آن، ارزيابی دستاوردها 
اقتصادی در داخل آن  و  فرهنگی  اجتماعی،  پيشرفت های  و 
ساختار است و فهم اين مسئله نيز مستلزم شناسايی فعاليت ها 
از يك طرف و شناسايی  و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی 
عوامل ايجاد آنها از طرف ديگر است. از اين بُعد، باستان شناسی 
يافته های  و  فرهنگ  بررسي  و  شناسايی  حيطة  فقط  ديگر 
گذشتگان و گاهاً به زعم برخی خيال پردازی در بُعد بازسازی 
فرهنگ و انديشه نيست، بلکه می كوشد با نگاهی كاماًل منطقی 
و واقع گرايانه به گفتگو با جامعة معاصر از خالل انديشه های 
گذشتگان و عرضة ساختارهای كارآمد در بلندمدت بپردازد و 
حلقة اتصالی ميان سال ها و قرن ها تجربة انسان در بعد تاريخ و 
فرهنگ باشد تا از ميزان خطاها بکاهد و بر ماندگاری انديشه ها 
و حفظ اصالت و هويت جوامع در بافت اصلی خود )يا به بيان 

ديگر ميراث باستان شناختی شهری جامعة خود( كمك كند.

باستان شناسی شهری
آن شاخه  از باستان شناسی كه امروزه نقش مهمی در پروژه های 
باستان شناسی  است.  شهری«  »باستان شناسی  دارد  شهری 
شهری عبارت است از »بررسي تحول و ويژگی های در حال 
تغيير جوامع شهری از زمان شکل گيری تاكنون« و هدف آن، 
بررسی شکل گيری و تحول جوامع شهری است و می كوشد 
با شناسايی الگوهای تاريخی شهرها، حلقة اتصال كهنه و نو 
يا گذشته و آينده باشد. به بيان ديگر، باستان شناسی شهری 
بررسي روابط بين مواد فرهنگی و فرهنگ مادی، رفتار انسان 
و شناخت در بستر شهری1  است )Staski 1982: 97(. بستر 
شهری يعنی جايگاه ثابتی كه در آن ميزان پراكنش استقرارها 
به كار  از زمين  واحد  ازای هر  انسانی كه در  انرژی  و ميزان 
رفته از مناطق اطراف به طور چشم گيری بيشتر باشد، و مركز 
شهری يا شهر، يعني مركزي اجتماعی ـ سياسی كه در بردارندة 

ويژگی های بستر شهری است.
شهر  چگونه  كه  می گويد  ما  به  شهری  باستان شناسی 

1. Urban Setting
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شکل گرفته و چگونه در طول تاريخ متحول شده است، بررسي 
يا سيستماتيك و  ارگانيك  نحوة شکل گيري شهر به صورت 
ويژگی های ساختاری آن نيز در حيطة باستان شناسي شهري 
روبه رو  شهر  اصلی  بُعد  دو  با  شهر  باستان شناسی  در  است. 
هستيم: روند شکل گيری اجتماعی شهر و تحوالت آن تاكنون 
فنون  بررسی  از  كه  آن  اقتصادی  ويژة  جنبة  تقويت  نحوة  و 
گذشته و توسعة تحقيقات تجربی و كاربردی در زمينة مواد 

فرهنگی و نحوة حفاظت آن ها آشکار می شود.
در اين ميان توجه به تفاوت »باستان شناسی در شهر« 
و »باستان شناسی شهری« اهميت بسيار دارد، زيرا بسياری از 
باستان شناسان اين اصطالح را به جاي باستان شناسی شهری 
 Foley 1967, Ingersoll 1971, Salwen( كرده اند  مطرح 
1973(. »باستان شناسی در شهر« دربردارندة هرگونه تحقيق 

و پژوهش در بستر شهری، اما »باستان شناسی شهری« شامل 
استفاده از روش های باستان شناختی با تکيه بر فهم روندهای 
دقيق توسعة شهری است. در »باستان شناسی در شهر«، شهر 
از منظر محيط مطرح می شود )مانند دره يا دشت( و كار در 
در  اما  است،  مخصوص  روش های  كاربرد  نيازمند  زمينه  اين 
»باستان شناسی شهری«، كه بخشی از باستان شناسی نوع اول 
هم محسوب می شود، شهر را هم از منظر محيط و هم در حکم 
موضوع تحقيق و بررسي در نظر مي گيرند)Staski 1980(. البته 
معيارهای متفاوتی برای تعريف شهر وجود دارد، باستان شناسان 
معموالً شهر را بر مبنای ميزان جمعيت آن )بيش از 5000 
نفر(، وجود ساختارهای سياسی متمركز، وجود صنعتگران و 
هنرمندان تمام وقت، اقتصاد پيچيده و وجود جامعة طبقاتی 
تعريف می كنند.2 به گفته انفيسون: »برخی ممکن است مکانی 
را كه فقط صد نفر در آن زندگی می كنند در حکم شهر كوچك 
مستقل تعريف كنند؛ برخی ديگر واژة شهر را به يك مركز مهم 
جمعيتی اطالق می كنند ... هنگامی كه ما از باستان شناسی 
شهری سخن می گوييم منظور ما نه صرفاً شهرهای بزرگ بلکه 

.)Anfison 1990: 3( »تمامی مراكز جمعيتی است
باستان شناسی شهری در حقيقت پژوهش منسجم، مدون 
برنامه ريزی شده اي است كه چهارچوب، كليات، مجهول ها،  و 

مفهوم  روشن شدن  پژوهش  اين  در  ما  بررسی  مورد  مقولة  كه چون  است  ذكر  شايان   .2
باستان شناسی شهری است، لذا به تعريف بنيادين شهر نمی پردازيم.

سئوال ها و اهداف آن را عوامل گوناگون مرتبط با شهر تعيين 
مي كند )برای مراحل مرتبط با باستان شناسی شهری بنگريد به 
نمودار1( از جمله بستر پيدايش شهر و ويژگی های خاص آن، 
زمان شگل گيری شهر، علت پيدايش شهر، دوره های استقرار، 
محدوده های استقرار شهری، روند توسعه، نژاد مردمان ساكن 
در آن و ويژگی های اجتماعی آنان در دوره های گوناگون، بافت 

و ساختار كالبدی شهر.

روند پژوهش هاي باستان شناسی شهری
شهرها محوطه های بزرگی هستند كه از يك طرف تغييرپذيری 
درونی بااليی را هم از بُعد مادی و هم رفتاری نشان مي دهند 
و  فعاليت ها  تجمع  محل  ديگر  طرف  از  و   )Morris 1975(

نيروهای انسانی اند و ميزان بازيافت دست ساخته ها و اطالعات 
در آن ها به صورت بالقوه بسيار باالست. در بسياری از مواقع 
اسناد مادی در زير ساختارهای شهری امروزين دفن شده  و 
هزينه  پر  و  زمان بر  كاری  به  را  شهر  در  بررسی  مسئله  اين 
تبديل می كند )Staski 1982: 119(. درک ساز و كار شکل گيری 
شهری اطالعات ارزشمندی در مورد مراحل متوالی رشد، بقا 
مانند  اختيار مي گذارد. مطمئناً  و ركود شهر در  و شکوفايی 
هر كار علمی ديگر، پژوهش هايي از اين دست نيز دربردارندة 
روندهای مشخص پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت است و در 
حيطة چهارچوب و برنامه اي ضابطه مند انجام می شود كه در 

ادامه به آن اشاره خواهيم كرد. 
 

 1. بررسي و تحقیق
به بررسی و كاوش در محوطة  آنکه  از  باستان شناسان پيش 
بررسی  به دقت  را  موجود  مستندات  بايد  بپردازند،  شهری 
كنند. نقشه ها در اين ميان بسيار مهم اند، چرا كه روند تحول 
و تغيير شهر را در طول زمان نشان می دهند. از طرف ديگر 
بررسي تاريخی، شامل مطالعة اسناد، قباله ها، آمار و سرشماری  
جمعيتی، نيز در روند اجراِي كار مهم است. به طور كلی اين 

مستندات به صورت زير تقسيم بندی مي شود:
اشياء يا يافته های فرهنگی

متون تاريخی و ادبی
و  فولکلوريك(  و  محلی  )داستان های  شفاهی  منابع 

باستان شناسی شهری، راهکاري براي حفظ هویت فرهنگی و تاریخی توأم با رشد و توسعة شهرها
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اطالعات مردم محلی
بررسی ها و پژوهش های انجام شده در گذشته

كاوش های انجام شده در گذشته
عکس های هوايی و اسناد موجود

نگهداري  براي  مکانی  يا  سازمان  شهری،  مركز  هر  در 
ابعاد  به  مربوط  مکتوب  تاريخی  يا  اداری  اسناد  و  اطالعات 
گوناگون شهر وجود دارد. نقشة خيابان ها، ادارة امالک، ادارة 
مخابرات، تقويم ها، شاخصه های استقرار، اطالعات سرشماری 
و ... همه اجزائی هستند كه به رشد و پويايی شهر مربوط اند. 
استفادة بجا و دقيق از اين مواد، ايجاد طرح كلی تاريخی مستند 
می كند.  ممکن  را  شهر  اجتماعی  و  فيزيکی  ويژگی های  از 
خاطرات، روزنامه ها و نامه ها نيز مبين بخش ديگری از زندگی 
و حيات شهری هستند. از ديگر منابع تاريخی، تاريخ شفاهی 
است، دانشی از گذشته كه در ذهن جمعِی ساكنان شهر حفظ 
شده است. به عقيدة باستان شناسان تاريخی استفادة تلفيقی از 
منابع شفاهی و مکتوب از روش های بسيار ارزشمند پژوهشي 

.)Schuyler 1977( است
نيز  نقشه های كارتوگرافی، كه شامل عکس های هوايی 
مي شود، به باستان شناسان اطالعاتی در زمينة ماهيت محيط 
و ميزان توسعه آن می دهد. در مراكز شهری تعداد زيادی از 

برای  اسناد  كه  چرا  مي شود،  نگهداري  اسناد  و  نقشه ها  اين 
انجام دادن امور اداری ضروری است. اغلب حوزه هايی از شهر 
را كه اخيراً توسعه يافته يا در حال توسعه است بر روی اين 
نقشه ها ثبت می كنند. نقشه های بسيار دقيق منحنی ميزان، 
زمين شناسی و خاک بايد در دسترس توسعه دهندگان شهری 

باشد تا ساخت و سازها منطبق بر آن ها صورت گيرد.
در پژوهش هاي شهری، انواع داده های مربوط به گذشته 
برای باستان شناسان مفيد است. نکتة مهم اين است كه بدانيم 
اگرچه كارشناسان  باستان شناختی هستيم و  درگير پژوهش  
كنند،  فراهم  برايمان  اطالعاتی  می توانند  ديگر  رشته های 
را  باستان شناسان  براي  الزم  راهکارهاي  همة  نمی توانند 
كارشناسان  به  است  ممکن  بسياري  مشاوره هاي  آورند.  گرد 
باستان شناسی داده شود، اما موفقيت پروژه بستگی به خالقيت 
اين كه چشم انداز  توانايي كه در عين  اين  پژوهشگر دارد، و 
باستان شناختی خود را حفظ مي كند، انواع گوناگون داده ها را 

با هم تركيب و از ميان آنها انتخاب كند.

2. بررسی ژئوفیزیکي
در بسياری از موارد نمی توان فهميد كه چه منطقه يا مکانی 
دربردارندة اطالعات كافی و مفيد برای ادامة بررسی است. به 

نمودار 1. روند اجراي مرحلة اول پروژة باستان شناسی شهری
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همين دليل بررسی برای درک اين مسئله كه منطقة مورد نظر 
در بردارندة چه اطالعاتی است و اين كه كدام قسمت محوطه 
اطالعات مهم تر و مفيدتری در بر دارد بسيار ضروری است. به 
دليل آنکه در بسياری از محوطه ها امکان كاوش گسترده وجود 
ندارد، از روش های سنجش از راه دور مانند مقاومت سنجی3  
ژئوفيزيکی  بررسی های  و  الکترومغناطيسی  بررسی های  و 
از  نقشه برداری  در  بررسی  نوع  اين  می كنند.  استفاده  هم 
ژئوفيزيکی  ابزار  با  دارد.  كاربرد  باستان شناختی  محوطه های 
می توان ساختارهای باستان شناختی مدفون شده در زير خاک 
شناسايی  مغناطيسی  و  الکتريکی  موج های  از  استفاده  با  را 
كرد. برخالف روش های باستان شناختی، روش های ژئوفيزيکی 
مخرب نيست و نتايج آن ها كمك شايانی به باستان شناسان در 
راستای شناخت كامل تر محوطه و تنظيم برنامة كاوش های آتي 
مي كند. اين روش به خصوص در محوطه های شهری ای مفيد 
است كه در آنجا امکان كاوش گسترده وجود ندارد. از جمله 
مغناطيس سنجی،4  به  می توان  ژئوفيزيکی  بررسی  روش های 
مقاومت سنجی الکتريکی،5  رادار نفوذكننده در زمين6  و الکترو 

مغناطيس اشاره كرد.

3. تحلیل
مرحلة اول زمانی كامل می شود كه اطالعات كافی جمع آوری 
متفاوت  نواحی  به  را  شهر  آن  اساس  بر  بتوان  تا  باشد  شده 
از لحاظ ظرفيت تحقيق طبقه بندی كرد. اين مرحله نيازمند 
و  اقدامات  بازبينی  و  كتابخانه ای  و  ميدانی  بررسی  تلفيق 
پژوهش ها در حوزه هايی است كه ظرفيت بررسی بااليی دارد. 

هدف از اين تحليل، اطالع از موارد زير است:
اولين شواهد استقرار در محوطه

زمان اولين استقرار
چگونگی گسترش محوطه

قرارگيری محوطه و ويژگی های زمين شناختی و  محل 
جغرافيايی آن

طبقات  استقرار  پراكندگی  به  مربوط  شواهد  شناسايی 

3. resistivity
4. Magnometry
5. electrical resistivity
6. ground penetrating radar

اجتماعی
شناسايی محوطه های هم زمان

بقايای  و  بافت  بر  شهر  امروزی  سيمای  و  تأثير  ميزان 
باستان شناختی آن

شناسايی كاركرد بناها و محوطه ها )مقابر، بازار، محله های 
مسکونی و ... (

ميزان جمعيت در هر دورة مشخص تاريخی شهر
داليل انتخاب محوطة مورد نظر برای استقرار شهری

ميزان تغيير سيمای شهری در طول زمان
شناسايی نوع تغيير الگوهای استقراری در طول زمان 

پس از گردآوری اطالعات و قرار دادن آن ها در چهارچوب 
مشخص پژوهشی )كه طی تحليل مواد به دست می آيد( می توان 
به برنامه ريزی فعاليت هايی اقدام كرد كه به تکميل چهارچوب 
اين مرحله طوالنی ترين مرحلة كار  پژوهشي كمك می كند. 
آمدن چهارچوب مدون  به دست  از  بود. در واقع پس  خواهد 
با  مرتبط  از صنوف  براي هر يك  قوانيني  تصويب  پژوهشي، 
شهر و ميراث فرهنگی، در راستای اجرايی كردن پروژه ضرورت 
دارد، چرا كه باستان شناسی شهری بدون همکاری تنگاتنگ 
همة نهادهای ذكر شده عبث خواهد بود. اما در مقابل، نهادينه 
شدن مسئلة همکاري با پروژه در ميان متصديان امور شهری 
در بلند مدت نتايج بسيار درخشانی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی 

و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
بعد از اتمام ارزيابی های مرحلة دو، حوزه های مشخصی 
برای پژوهش انتخاب و چندين بار بازديد می شود تا اطالعاتی 
يابد.  يا گسترش  شود  تأييد  گذشته جمع آوری شده  در  كه 
در نهايت در اين مرحله انتخاب حوزة دقيق پژوهشي  قطعي 

مي شود.
نجات بخشی  اطالعات  به  فقط  شهری  باستان شناسان 
و  انسان  رفتار  مادی،  فرهنگ  ارتباط  آن ها  ندارند.  احتياج 
شناخت را در محيط های مخصوصی، كه به عنوان شهر تعريف 
علوم  دانشمندان  آن ها  در واقع  مي كنند.  بررسي  می شود، 
اوقات تالش می كنند روش  از  اجتماعی هستند كه بسياری 
از  ما  عمومی  و  كلی  درک  ميزان  بفهمند.  را  زندگی شهری 
پديدة شهری و فهم ما از انسان و رفتار انسانی بر اساس ظرفيت 
بررسی و تحقيقات باستان شناختی منطقی ما تعيين مي شود.
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سازمان ها، نهادها و افراد مرتبط با باستان شناسی 
شهری و نقش آن ها

نهادهای  و  سازمان ها  افراد،  كرديم،  اشاره  كه  همان طور 
هر  و  می كنند  همکاری  شهری  باستان شناسی  در  گوناگون 
يك وظيفه و مسئوليت مشخصی بر عهده دارند. برنامه ريزان، 
مهندسان و طراحان شهری، معماران و شركت های عمرانی و 

باستان شناسان از جملة اين افرادند.
نهادهای دولتی بايد مفهوم ارزش ميراث باستانی شهری 
را در جامعه - چه برای شهروندان چه بازديدكنندگان ـ  نهادينه 
كنند و در برنامه ريزی های شهری بايد تا جايی كه امکان دارد 
اولويت را به حفظ بقايای باستانی در محل بدهند. برنامه ريزان 
شهری نيز بايد از باستان شناسان در پروژه هاي خود استفاده 
عمرانی  نقشة  تهية  حال  در  كه  هنگامی  مثال،  برای  كنند. 
شهرند يا در مورد بودجه و هزينه های مالی پروژه های عمرانی 
برای  مجوز  دادن  هنگام  و  می گيرند  تصميم گيری  شهری 
بايد به  ايجاد شهرک های جديد به سرمايه گذاران خصوصی، 
اندازة كافی با باستان شناسان مشورت كنند و اطالعات الزم 
به  غيرمخرب  روش های  از  استفاده  برای  را  باستان شناختی 
ارزيابی  بايد جويای  نيز  از طرف ديگر معماران  آورند.  دست 
كه  باشند  محوطه هايی  مورد  در  حرفه ای،  باستان شناختی 
از  تصويری  ايجاد  باعث  ارزيابی  اين  دارند.  نوسازی  قابليت 
ريخت شناسی شهری و قابليت های آن می شود. آنها بايد در 
پروژه های خود، زمان و هزينة كافی به بررسی ها و پژوهش هاي 
باستان شناختی اختصاص دهند و باستان شناسان را فردی از 
افراد گروه خود ببينند كه اجازة دسترسی كامل به محوطة 
قرار  آينده  برنامه های  كامل  جريان  در  و  دارند  را  نظر  مورد 

مي گيرند.
باستان شناسان نيز بايد در اولين مرحلة ممکن در بررسی 
توسعه و گسترش، تمام اطالعات الزم را برای نهادهای مرتبط 
باستان شناختی  نهادهای  كنند.  فراهم  و شركت های عمرانی 
و  بقايا  شناخت  و  تعيين  در  را  خود  سعی  حداكثر  بايد 
مشخصه های مهم باستان شناختی و ارزيابی های دقيق بکنند 
و به صورت كامل و با دقت، با نهادهای دولتی و شركت های 
عمرانی برنامه ريز دربارة مفهوم ضمنی و معنی هر دستاوردی 
آيد، بحث كنند.  به دست  از طريق حفاری  كه ممکن است 

خود  محل  در  باستانی  مهم  بقايای  تشخيص ضرورت حفظ 
تا جايی كه امکان داشته باشد به جای حفاری آن ها از ديگر 
وظايف مهم آنهاست، مگر آنکه برنامة دقيق و حساب شده اي 
برای كاوش وجود داشته و هزينه های آن نيز تأمين شده باشد. 
و  باشند  عمرانی  و  توسعه ای  هزينه های  جريان  در  بايد  آنها 
سعی كنند پروژه به موقع به انجام برسد و تضمين كنند كه 
كار باستان شناختی - هم كار ميدانی و هم نوشتن گزارش ـ  بر 
مبنای توافقات مکتوبی كه در آنها زمان و هزينه ها مشخص 
شده، انجام خواهد شد و از همه مهم تر تضمين كنند كه نتايج 

كار باستان شناختی طی زماني مناسب چاپ خواهد شد. 

مشکالت باستان شناسی شهری
منحصربه فردی  ويژگی های  كه  اين  با  باستان شناسی شهری 
نسبت به شاخه های ديگر علمی دارد، مانند تمام علوم، خالی از 
اشکال نيست. به طور كلی می توانيم اين مشکالت را تحت سه 

عنوان طبقه بندی كنيم:
1. هزینه ها: به طور كلی هزينة كاوش در محوطه های 
نواحی اطراف است. كارگران دستمزد  از  باالتر  شهری بسيار 
بيشتري می گيرند، تجهيزات مخصوص اين كار گران تر است، 
كاوش سطح خيابان بسيار بيشتر از كاوش اليه های خاک زمان 
اغلب  و  اين بخش ها متفاوت است  می برد، ماهيت زمين در 
مواقع در زير آن ها بقايای آوار و خروارها آجر ريخته شده كه 

سبب می شود آواربرداری و كاوش به كندی پيش رود.
2. تجهیزات: معموالً هزينة كرايه كردن تجهيزات برای 
هيئت كاوش سنگين  است. برای مثال استفاده از بولدوزر يا 
از آن كه معموالً محدوديت زمانی دارد، بسيار  جرثقيل، جدا 

هم هزينه بر است.
3. ارتباطات مردمی و آموزش 

درآمدی بر باستان شناسی شهری در دنیا
همزمان با ظهور اين رويکرد، در بسياری از شهرهای تاريخی 
خاورميانه مانند شهرهای تركيه، بيروت و دمشق نيز هيئت های 
بلندمدت  پروژه های  اجراي  قصد  به  شهری  باستان شناسي 
شهری شکل گرفت. احتماالً اولين پروژة باستان شناسی شهری 
در پمپی در طول قرن Hirst 2009( 18( و پس از جنگ جهانی 
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دوم در ديگر قسمت های اروپا آغاز شد. رم، نيويورک، پمپی، 
اسکندريه، مکزيکوسيتی، بيروت و استانبول شهرهايی هستند 
كه باستان شناسی شهری از مدت ها پيش در آن ها شروع شده 
و امريکا از كشورهايي است كه باستان شناسی شهری در آن 
مورد توجه قرار گرفته و اقدامات و فعاليت های متعددی نيز در 

اين زمينه انجام شده است.
چشمگيري  پيشرفت  شهری  باستان شناسی  امريکا  در 
كرده و در دهه های اخير نيز رشد آن دو چندان شده است. در 
پروژه هاي باستان شناسی شهری در بخش های گوناگون امريکا، 
به  می توان  جمع بندی شان  با  كه  دارد  وجود  يکسانی  موارد 
چهارچوب كلی در باب ساختار اداری و مطالعاتی آن ها دست 
يافت. در پروژه های باستان شناسی اين كشور در ابتدای كار، 
معين كردن گسترة پروژه و زمينة پژوهشي آن ضروری است. 
منظور از گسترة پروژه، دامنة بررسی است كه در طرح پژوهشي 
ذكر می شود و شامل پروژة كالن، پروژه های چند جانبه و پروژة 
محوطه ها  از  زيادی  مجموعة  كالن  پروژة  در  است.  كوچك 
پروژه های  در  می شود.  بررسي  وسيع تر  حوضة  فهم  برای 
چند جانبه تحقيقات متفاوتي، بدون وابستگی به يکديگر، در 
زمينة باستان شناسی مركز شهری انجام می شود بدون آن كه 
تالشی در تلفيق يا يکپارچه سازی تالش ها صورت بگيرد. پروژة 
كوچك بيان كنندة طرح هايی است كه در آن فقط يك موضوع 
مشخص بررسی مي شود. پروژه ها در دو قالب با قرارداد و بدون 
باستان شناسان  اول  گزينة  در  می شود.  انجام  اداری  قرارداد 
يا شركت های خصوصی،  دولت  با  توافقات حقوقی  اساس  بر 
فعاليت می كنند و در مورد دوم هيچ گونه قرارداد حقوقی وجود 
ندارد اگرچه شرايط تحقيق تا اندازه ای همان محدوديت های 

قراردادهای دولتی را دارد.
زمينة تحقيقاتي پروژه7  نيز همان گرايش های تحقيق 
است كه معموالً در طرح های پژوهشي پروژه های باستان شناسی 
شهری تکرار می شود و شامل اين موارد است: تاريخ فرهنگی،به 
معني توصيف و باززنده سازی داده ها و تالش به قصد بازسازی 
رفتار، توسعة شهری به معني بررسی تحول جوامع شهری و 
قوميت به معني بررسي برهم كنش و حفظ گروه های قومی در 
 Staski 1982:( نگهداری و  بستر شهری و سرانجام حفاظت 

7. Project Domain

103(. در زير به چند نمونه از پروژه های باستان شناسی شهری 

دنيا اشاره مي كنيم.
بیروت در لبنان. در اين پروژه هيئتي بين المللی متشکل از 
14 كارشناس باستان شناسی شهری همراه با 20 باستان شناس 
و دانشجوی باستان شناسی به همراه جامعه شناس، اقتصاددان، 
استفاده  با  كردند  سعی  آن ها  آمدند.  گرد  مهندس  و  معمار 
از تركيب نقشه های شهری امروزی با گذشتة باستانی شهر، 
همگام با تغيير و تحوالت شهر پيش روند. اين تجربة جديد 
باستان شناختی در بيروت می تواند الگويی برای فهم ساختار 

شهرهای بزرگ و كوچك و روستاهای لبنان باشد.
به قصد اطالع رسانی در مورد فعاليت های صورت گرفته، 
سايتی8  طراحی شد تا عالوه بر آن كه كاربران را در جريان 
روند اجراي پروژة باستان شناسي شهری بيروت قرار مي دهد، 
به  را  شهری  توسعة  و  ساخت و سازها  با  مرتبط  سازمان های 
همکاری دعوت كند. به عقيدة مسئوالن طرح باستان شناسی 
و  اصلی  بخش  گذشتگان،  يادگار  و  ميراث  بيروت،  شهری 
مردمان  انديشة  كه  چرا  است،  شهری  بافت  جدايی ناپذير 
زندگی، در خيابان ها، ساختمان ها و  برای  آنها  و روش  راه  و 
اشيائی نمود می يابد كه آنها ساخته اند. آنها با شعار »بيروت، 
شهر باستانی آينده« با همکاری جمعی از معماران، مهندسان، 
باستان شناسان، جامعه شناسان و اقتصاددانان به روند گسترش 
بافت شهری بيروت، همگام با تحوالت روز دنيا، كمك می كنند. 
دست اندركاران پروژه در آغاز اين مسئله را مطرح كرده اند كه 
بوده و  پروژه چه  اين  اجراي  برای  بيروت  انتخاب شهر  علت 
باستان شناختی  و  تاريخی  بررسي هاي  خالل  از  آن  از  پس 
تاريخچة ايجاد اين شهر را در دوره های تاريخی، اسالم و بعد 
از اسالم توضيح دادند. پس از آن پروژة باستان شناسی شهری 
و قابليت های اجرايی آن برای شهر آينده بيروت بررسی و از 
خالل آن كاربردها و منافع بسيار زياد اجرای اين پروژه را از 

اكنون تا آينده مطرح كرده اند.
هيئت های  همت  به   1994 سال  در  ساک.  محوطة 
باستان شناسی، محوطة ساک9  در بيروت شناسايی و شناسايي 
يونسکو  كمك  به  كه  شد  پروژه اي  شکل گيري  باعث  آن 

8. http://almashriq.hiof.no
9. Souks
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ادامه يافت و در سال های بعد گسترده تر و به پروژه اي مهم 
با شناسايي  برای باستان شناسان شهری بدل شد. كار پروژه 
ويژگی های بافت شهري آغاز شد و تعيين اين كه چه ساختاری 
بدون  كرد  تخريب  می توان  را  بناهايی  چه  شود،  مرمت  بايد 
آنکه به بافت شهر آسيب وارد كند و چه بناهايی قابليت تغيير 
كاربری دارد. به طور مثال بر مبنای اين بررسی و شناخت قرار 
شد كه يك بنای معماری و پرستشگاه از دورة مملوكيان در 
شهر، در حکم شاهدی از بيروت 500 سال قبل در بستر اصلی 
خود حفظ شود. اين بنا در سال 1992 به همت باستان شناسان 
شهری و با اطالع رسانی عمومی از تخريب زير تيغة بولدوزر جان 
به در برد. به گفتة كارشناسان پروژه، حفظ اين بنا عالوه برآنکه 
سندی از گذشته است، الگوی خوبی برای درک گنبد و طاق 
در ساختار معماری، تركيب فضاهای داخلی با بيرونی، حياط ها 
و باغ ها برای معماری آينده در اختيار مي گذارد. در اين پروژه 
از توتال استيشن برای ثبت و ضبط های ميدانی و بررسی، از 
اتوكد برای تركيب نقشه هاي معماری و بافت شهری و از نرم 
افزار GIS برای بازسازی بصری استفاده شد. با استفاده از اين 
افزارها سعی شد تا عالوه بر بازسازی و تحليل فضاهای  نرم 
معماری گذشته، الگويی برای ساخت و سازهای آينده با توجه به 

عمليات سريع توسعه و تخريب در بيروت تعيين شود.
تركیه.  مفهوم برقراری تعادل بين حفاظت و كاربری دو موضوع 
درصد  از 90  بيش  كه  آنجا  از  است.  امروز  تركية  در  جديد 
شهرهای تركيه زير فشار توسعة شهری بسيار سريع قرار دارند، 
برقراری تعادل ميان برنامه ريزی شهری و حفظ محوطه های 
تاريخی به موضوعی حياتی در برنامه های توسعه ای و عمرانی 
بلند مدت تبديل شده است. در تركيه هيئت های باستان شناسی 
در قالب پروژه های متفاوت كار می كنند. از اين ميان محققان 
نجات بخشی  باستان شناسی  در حيطة  كه  باستان شناسانی  و 
شهری  باستان شناسی  موضوع  با  مستقيماً  می كنند  فعاليت 
در  نجات بخشی  كاوش های  تعداد  مثال  برای  دارند.  سروكار 
سال 1994، 83 عدد بوده و تعداد حفاری های نجات بخشی، 
از  حاصل  تخريب  از  شهری  باستانی  ميراث  حفظ  هدف  با 
تحوالت و ساخت و سازهای امروزی به همت كارمندان بومی، 
187 عدد و پروژه هايی كه با كمك مالی منابع دولتی صورت 
گرفته 78 عدد. در سال 1983 وظيفة نهادهای حفظ منابع 

جديد  سيستم  اين  در  كرد.  تغيير  كمی  فرهنگی  و  طبيعی 
برخی از مفاهيم مهم دربارة شهر و نقشه ها و برنامه های جديد 
حفاظتی برای شهرهای تاريخی در چهارچوبي قانونی تعريف 
شد. تا پيش از اين هيچ قانون مخصوص باستان شناسی شهری 
وجود نداشت، به همين دليل برخی قوانين و دستورالعمل ها را 
هيئت های بلند مرتبة نهادهای حفاظت منابع فرهنگی و طبيعی 
تدوين كردند. از سال 1989 كارهای مربوط به مستندنگاری 
محوطه ها و بناهای باستان شناختی در سازمان ثبت و سازمان 
منابع طبيعی و فرهنگ با همراهي با وزارت فرهنگ تركيه در 
حال انجام است. اگرچه هنوز مهم ترين بخش اين پروژه يعنی 
بررسی بخش هايی كه در معرض ساخت و سازهای شهری قرار 

دارد هنوز به طور كامل انجام نشده است. 
اطالعاتی  پايگاه های  ايجاد  به  شروع  فرهنگ  وزارت 
ازبررسي هاي  پيشين و مستندسازی های موزه های محلی از 
تاكنون  )كه  شهری  باستان شناختی  مهم  بسيار  محوطه های 
تدوين  زمينة  پروژه ها  اين  اجراي  است.  كرده  نشده(  منتشر 
نمونه های اولية ترسيم نقشه های باستان شناسی شهری را در 

تركيه ايجاد كرده، هرچند تاكنون چندان موفق نبوده است.
ازمير،  استانبول،  شهرهای  باستانی  و  تاريخی  بناهای 
آنکارا، آنتاليا، انطاكيه و طرابزون از نمونه هايی است كه بر اثر 
فعاليت های عمرانی شهری در معرض خطر جدی قرار دارد. 
خوشبختانه در سال های اخير بر اساس برنامه های عنوان شده 
ديدگاه نهادهای عمرانی شهرها تغيير كرده و باستان شناسی 
شهری در حکم بخش مهمی از روند برنامه ريزی های شهری 

به حساب می آيد. 
تغييرات  اخير،  سال های  در  رمله.   و  تیبریا  اورشلیم، 
و  تيبريا  اورشليم،  شهرهای  در  ساخت و سازهايي  و  اساسی 
رمله باعث ايجاد تحوالت و تغييرات بسياری شده و اين امر 
كاوش های نجات بخشی را، برای به دست آوردن اطالعات از 
به  شوند،  تخريب  آنکه  از  پيش  باستان شناختی  محوطه های 
امری اجتناب ناپذير و ضروری تبديل كرده است. در راستای 
اين امر، باستان شناسی شهری كه پيش از اين در اروپا انجام 
شده بود، آغاز شد. در اكثر موارد باستان شناسی شهری هم 
»در شهر« است و هم »شامل شهر«. مفهوم »در شهر« بودن 
آن به اين معنی است كه كار باستان شناسی در بافت شهری 
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احتياج به روش هاي متفاوت با كار باستان شناسی در اطراف 
اشاره  اين حقيقت  به  بودن  شهر دارد. مفهوم »شامل شهر« 
می كند كه شهر را بايد در حکم عنوان واحدي رو به رشد تلقی 
كرد كه ممکن است قرن ها يا حتی بيشتر برخی ساختارهاي 
آن تغييری نکند. براي مثال خيابان ها و نقشه های مربوط به 

خيابان بندی از نمونه های مهم در اين زمينه است.
شهر جافا10 از نمونه هايی است كه اين مسئله در مورد 
آن صدق می كند. در اين شهر استقرارها از دورة مفرغ تاكنون 
در موقعيتی يکسان روی هم ساخته شده  است. در اوايل دهة 
افزايش  به  منجر  زياد شهری،  بسيار  1990 ساخت و سازهای 
همين  بر  شد.  جافا  محوطة  در  باستان شناختی  بررسي هاي 
اساس پروژة باستان شناسی شهری جافا با عنوان پروژه ميراث 
فرهنگی جافا  اجرا شد. انتشار يافته های حاصل از كاوش های 
گذشته، همراه با نقشه ها و سازمان دهی كارهای ميدانی آينده، 
بخشی از اين پروژه را شکل داده  است. موارد زير در اين پروژه 

بررسي شده است:
ويژگی استقرارها در طول دوره های گوناگون با توجه به 

مواد فرهنگی به دست آمده؛11
يا  مي شده  استفاده  بندرگاه  حکم  در  صرفاً  جافا  اينکه 

مركز منطقه هم بوده است؛
ارتباط اين محوطه با محوطه های اطراف جافا؛

ماهيت سياسی و اقتصادی اين ناحيه؛ 
دوره های  طول  در  استقرارها  شکل گيري  چگونگي 

گوناگون؛
امکان بازسازی تاريخ شکل گيری جافا؛

اجراي  به  نياز  سوال ها،  اين  همة  به  پاسخگويی  البته 
باستان شناختی  اطالعات  تحليل  مانند  جديدی  پروژه های 
در  جديد  كاوش های  گذشته،  حفاری های  از  به دست آمده 
محوطه های خاصی از جافا و مقايسة داده های باستانی قديم و 

.)Peilstocker 2007( جديد است
نظريات،  از  بود  مجموعه ای  شد،  بيان  تاكنون  آن چه 
دربارة  جهان  كشورهای  ديگر  برنامه های  و  اقدامات 
تفاوت هايی  و  شباهت ها  طبيعتاً  كه  شهری،  باستان شناسی 
10. JCHP

قلعة  بندری،  و شهرهای  بنادر  كالبد شهری شامل  اينجا،  در  فرهنگی  مواد  از  منظور   .11
نظامی و... است.

دارد، اما در اين جا قصد داريم با جمع بندی تشابه  اين يافته ها 
مسير درست تری برای برنامه ريزی آيندة شهری خود و نحوة 
حفاظت از آن چه به  جای مانده و ايجاد تعادل و تعامل ميان 
گذشته، حال و آينده تعيين كنيم و اين كار را با جامع نگري و 
واقع بيني و به دور از تعصب  و بی توجهی های ناشی از ناآگاهی 
و بعضاً سودجويی های كوتاه مدت و نافرجامي انجام دهيم، كه 

به فجايعی  جبران ناپذير منجر می شود.

و  ایران  در  شهری  باستان شناسی  تاریخچة 
مشکالت آن

با پيشينة غني فرهنگی و دربردارندة  ايران كشوری تاريخی 
از قديم ترين استقرارهای شهری در دنياست. متأسفانه  يکی 
با وجود چنين تاريخچه اي تاكنون كوششی براي استفاده از 
تجارب گذشته و پيوند ميان آنها و جامعة شهری امروز صورت 
نگرفته است. البته شايان ذكر است كه پژوهش های بسياري 
در مورد شهرهای ايران )Lockhart 1939(، الگوی شکل گيری 
يا ساختار اجتماعی و اقتصادی آنها در سال های قبل و بعد از 
 Costello 1976,( انقالب اسالمي از جمله در شهرهای كاشان
 ،)Barth 1953( كردستان ،)Englisch 1966( كرمان ،)1979

صورت   )Clarke 1963( شيراز  و   )Darwent 1965( مشهد 
گرفته، اما به دليل نبود چهارچوب مشخص مطالعاتی و پايگاه 
داده ها همة آنها به صورت پراكنده بوده و با وجود آنکه اطالعات 
جالب توجهی در مورد ساختار شهرهای ايران به دست داده، 

بدون استفاده باقی مانده  است.
نکتة ديگر دربارة باستان شناسی شهری در ايران، منسجم 
نبودن فعاليت ها، اقدامات و پژوهش ها در حيطة مسائل مربوط 
باستان شناسی،  مسئلة  آن ها  ميان  در  و  فرهنگی  ميراث  به 
نگهداری  و  حفاظت  و  حمايت  و  تاريخی  بناهای  و  بافت ها 
داليل  به  ساله  همه  داريم  اطالع  كه  همان گونه  آن هاست. 
انجام  ما  شهرهاي  حيطة  در  بسياری  كاوش هاي  گوناگون 
می شود و تمامي اين موارد، باستان شناسی در شهر به شمار 
می آيد و می توانند پاسخ گوی بسياری از مسائل مربوط به شهر 
باشد، اما به دليل منسجم نبودن و نداشتن برنامه ريزی جامع 
و مدون، اطالعات حاصل از اين كاوش ها در بهترين شرايط، 
به صورت گزارش هايی منفرد و جدا، در گوشة كتابخانه ها و 

باستان شناسی شهری، راهکاري براي حفظ هویت فرهنگی و تاریخی توأم با رشد و توسعة شهرها
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بايگانی  اداره های ميراث فرهنگی به ورطة فراموشی سپرده يا 
در مجالت تخصصي چاپ می شود، كه حتي در اين صورت 
مقالة چاپ شده،  از مشخصات  فهرستی  مواقع  بيشتر  در  هم 
در  و  نمي گيرد  قرار  پژوهشگران  و  عالقه مندان  دسترس  در 
و  هزينه  زمان،  انسانی،  نيروی  از  زيادی  بخش  كه  شرايطي 
انرژی صرف بخشی از كار باستان شناسی شهری شده، صرفاً 
نتيجه ای  به  در نهايت  خود،  سوال  ديدن  مقطعی  دليل  به 
موضعی و مقطعی رسيده ايم. از طرف ديگر، هنگام بحث در 
مورد باستان شناسی شهری در ايران، به طور طبيعی تمركز 
صرفاً بر مباحث و مسايل مرتبط با باستان شناسی و جدا ديدن 
آن از ساير مسايل شهری است. به بيان روشن تر، در وهلة اول 
ارتباطی ميان مرمت معماری، مرمت شهری، طراحی و توسعة 
شهری و باستان شناسی شهری ديده نمی شود و هر يك از اين 
مباحث در حيطه اي مستقل تعريف و اجرا مي شود. در حقيقت 
انسجام در شهر  اين مباحث سبب گسيختگی  منفك ديدن 
و  يکپارچگی  فاقد  شهری  در نهايت،  و  مي شود  آن  توسعة  و 
هماهنگی شکل، استخوان بندی، نظام فضايی و ساختار شهری 
پديد می آورد. در عين حال  اجرای طرح های نسنجيدة شهری 
آن آسيب می رساند  به  و  را مخدوش مي كند  گذشتة شهر 
و بسياری از ارزش هاي تاريخي آن  را از بين می برد و باعث 
زمينه، همچنان شاهد  اين  اقدامات مفيد در  به رغم  مي شود 
بافت های  و  بناها  نگهداری  و  آشفتگی در حفظ  و  نابسامانی 

باارزش و در عين حال توسعه و تحول شهری باشيم.

سرفصل های طرح جامع باستان شناسی شهری 
در ایران

در اين بخش، فهرستی از سرفصل های مطالعاتی تهيه كرده ايم 
باستان شناسی  جامع  طرح  زمينة  تواند  می  آن ها  نتايج  كه 
شهری قرار گيرد. اين سرفصل ها اصوالً در هر پروژة پژوهشی 
و  دقت  در  اساسی  نکتة  اما  مي شود،  مطرح  شهر  با  مرتبط 
عمق بررسی و مهم تر از آن تحليل و بهره برداری كاربردی از 
بررسي هاست و به نظر مي رسد تاكنون طرح جامعي به صورت 
به قصد  انجام نشده است.  اين سرفصل ها  با  بررسی تحليلی 
نظم  دادن به فعاليت ها، سرفصل های مورد نظر را به دو بخش 
پيشينة تاريخی و وضع موجود تقسيم می كنيم و ذيل هر يك، 

سرفصل های مربوط را می آوريم.

1. پیشینة تاریخی 
توسعة شهري با سابقه و هويت تاريخی، بدون دانستن ريشه های 
شکل گيری و تحوالت رخ داده در آن بی ترديد مشکالتي در 
و  تاريخی ـ فرهنگی  هويت  اهميت  از  داشت. جدا  پي خواهد 
ارزش ثروت های فرهنگی به جای مانده از گذشتگان، توسعه 
بدون توجه به گذشته و شناخت آن پايه های استواری نخواهد 
داشت. با اين رويکرد، بررسي هاي جدی بر اساس سرفصل های 
زير برای طرح جامع باستان شناسی شهری كه گذشته، حال و 

آيندة شهر را به شکل يکپارچه می بيند، ضروری است. 
)منطقة  شهر  شکل گیری  بستر  ویژگی های  بررسی   
پیرامون شهر(. بستر جغرافيايی و اقليم پديد آورندة هر مکانی 
در شکل گيری آن اهميت بسيار دارد، زيرا ويژگی های آن بر 
پديدة مورد نظر تأثير مي گذارد و به آن شکل خاصی می بخشد. 
همين مسئله دليل تفاوت ها و شباهت های نهان و آشکار در 
فرهنگ مردمان و شکل مراكز زيستی آن هاست. البته اكنون 
داده های  به  توجه  مانع  معاصر،  دوران  فني  كه دستاوردهای 
بستر طبيعی پيرامون شده و پديده های دست ساختة انسان با 
تکيه بر يافته ها و پيشرفت ها، جدا از طبيعت او شکل می گيرد، 
تضادهای عظيم فرهنگی و روانی رخ نموده كه در ابعاد گوناگون 
زندگی انسان امروز از جمله در معماری و شهرسازی آشکار 
است. به تعادل رسانيدن اين وضعيت بدون درک ريشه های 
آن امکان پذير نيست. و يکی از اين ريشه ها، ويژگی های بستر 
پيدايش اثر است. درک درست اين ويژگی ها، داليل انتخاب و 
چگونگی شکل گيری پديده های انسانی مانند شهرها و معماری 
آن، اقتصاد و شيوة زندگی انسان را روشن می سازد. ويژگي هاي 

بستر شکل گيري شهر بدين قرار است:
وضعيت آب و هوايی، 

دما،
ميزان بارندگی،

شدت و جهت بادها،
درجة تابش خورشيد،

پوشش گياهی،
پوشش جانوری،

معادن و ذخاير طبيعی،
جنس بستر زمين و اليه های تشکيل دهندة آن،
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شيب زمين و توپوگرافی آن،
رودها،

ميزان و سطح سفره های آب زيرزمينی.
توجه به اين نکته مهم است كه منظور از بررسی دقيق 
آنها  مورد  در  مطالبي  يافتن  عناصر  و  عوامل  اين  شناخت  و 
در كتاب های جغرافيايی يا آمارهای ساليانة ادارات هواشناسی 
نيست؛ بلکه منظور پژوهشی است عميق، تاريخی ـ تحليلی و 
بسيار موشکافانه، به شکل بررسي اين موارد در طول ساليان 
متمادی و تهية نقشه های دقيق تا به صورت كاربردی از آن ها 
استفاده شود. در اين ميان آزمايش های تخصصی و تکنيکی 

ويژه در زمينه های گوناگون نيز ضرورت مي يابد. 
برای نمونه در اواخر دهة 90 ميالدی پژوهش هاي جالب 
توجهی در مورد زمين لرزه در فالت ايران بر اساس داده های 
باستان شناختی انجام شد )Berberian and Yeats 2001(، در 
موردی  نمونة  عنوان  به  قزوين  پژوهش دشت  اين  از  بخشی 
بررسی و اطالعات چشم گيری در مورد تاريخچة زلزله در اين 
آينده  در  دشت  اين  وضعيت  مورد  در  فرضيه هايی  و  دشت 
مکان يابی  در  كاربردی   و  مهم  نقشي  مطرح شد كه مطمئناً 

ساختارهای آتي معماری در شهر قزوين خواهد داشت.
يافته های باستانی، در صورت تحليل درست نقش به سزا 
و تعيين كننده اي در اين بررسي ها دارند. به طور نمونه بررسی 
قرارگيری  از لحاظ جهت  بقايای معماری دوره های گوناگون 
معماری  واحد  هر  قرارگيری  محل  و  ورودی  يا  ساختمان 
كمك های  خورشيد  نور  تابش  و  باد  وزش  جهت  تعيين  در 
فراوانی مي كند، مثاًل در كاوش  تپه زاغه، كاوشگر متوجه شد 
برای  پيش ازميالد  پنجم  هزاره  در  زاغه  روستای  ساكنان  كه 
محافظت در برابر باد، بناهای خود را در جهت خاصی ساخته اند 

 .)Malek Shahmirzadi 1979(

هم اكنون گزارش ها و پژوهش های بسياری از اين دست 
و  جامع  اطالع رسانی  سيستم  نبود  سبب  به  كه  دارد  وجود 
يکپارچه، از وجود آن ها بی خبر هستيم يا امکان دسترسی به 

آن ها را نداريم. 
منطقه،  هر  در  منطقه.  در  استقراری  حوزه های  تحول 
و  غنی  طبيعی  جغرافيای  لحاظ  به  مناطق  در  خصوصاً 
كرده اند،  سکونت  زمان  طول  در  گوناگون  اقوام  حاصل خيز، 

مهمي  مسئلة  آن ها  مکانی  پراكندگی  و  سکونت گاه  ها  يافتن 
است. اطالعات مربوط به اين استقرارها از بررسي متون قديم و 

نيز يافته های حاصل از كاوش ها به دست می آيد.
و  ساز  و  ساخت  فنون  مصالح،  معماری،  نوع 
دست ساخته های انسانی شرايط اجتماعی، تجاری، اقتصادی، 
علمی و به طوركلی فرهنگی هر مکان را بازگو مي كند. مقايسة 
تطبيقی و تحليل يافته های استقرارهای هر منطقه با يکديگر و 

با مناطق ديگر پاسخ گوی بسياری از مسايل خواهد بود.
بررسی  آن.  دالیل  تحلیلی  بررسی  و  شهر  شکل گیری 
از  نيز  آن  و داليل شکل گيری  اولية شکل گيری شهر  هستة 
ديگر سرفصل های بنيادين اين طرح به شمار می آيد. اين امر 
بررسي دقيق متون و گمانه زنی های مشخصی است  نيازمند 
كه محدودة هستة اولية شکل گيری شهر و داليل آن را اثبات 
كند. در اين ميان توجه به كاركرد شهر ضروری است. كاستللو 
در كتاب خود )كاستللو 1368: 38( كاركردهای متنوعی برای 
شهر خصوصاً شهر اسالمی قائل شده، از جمله كاركرد اقتصادی 
ـ تجاری )بازار( و مذهبی )زيارتگاه(. البته كاركرد شهر ممکن 
است به مرور تغيير يابد. تهية نقشه و نمايش هستة اولية شهر 
و نيز ثبت دقيق اليه نگاری گمانه زنی های انجام شده، در الويت 

است.
بررسی  و  گوناگون  دوره های  در  شهر  شکل  و  تحول 
ـ فرهنگی هر  ـ فضایی و اجتماعی  ویژگی های ساختاری 
گسترش  جهت  شهر،  تحول  و  گسترش  سير  بررسی  دوره. 
و شکل آن در دوره های گوناگون و همچنين يافتن ساختار 
فضايی و اجتماعی ـ فرهنگی شهر در هر يك از دوره های تاريخی 
تغييرات  دليل  به  نيز  زمينه  اين  در  تحقيق  است.  ضروري 
گوناگون طی ساليان متمادی پيچيده و نسبتاً مشکل و نيازمند 
گمانه زنی و اليه نگاری های دقيق و تهية نقشة گسترش شهر 
در هر دوره و مقايسة تطبيقی گسترش و تحوالت دوره های 

گوناگون است.
ـ شهر و ابعاد گوناگون آن در گذر  ـ اوج و فرود  نقاط عطف 

زمان و دالیل آن. 

2. پژوهش در مورد وضع موجود 
به موازات پژوهش  در مورد پيشينة شهر الزم است وضعيت 
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نتايج  تحليلی  مقايسة  شود.  بررسی  به دقت  نيز  شهر  كنوني 
تاريخی، زمينه ساز  با پيشينة  بررسي وضع موجود  از  حاصل 

اجرای طرح جامع باستان شناسی شهری است.
اين بخش در موارد زير خالصه  سرفصل های پژوهشي 

مي شود:
بررسی وضعیت كنونی توسعه، شکل شهر، جهت 

توسعه و ساختار كالبدی ـ اجتماعی آن. 
ابتدا بايد وضعيت كنونی شهر بررسی شود. ميزان توسعة 
شهر، جهت توسعه، شکل شهر، ساختار فضايی شهر، عوامل 
شهر  اقتصادی  ـ  فرهنگی  ـ  اجتماعی  شرايط  و  تأثيرگذار 
همگی مواردی هستند كه مطالعة آن ها ضروری است. البته 
در سال های اخير طرح های متعددی در ارتباط با اين زمينه ها 
در شهرهای ايران به انجام رسيده است كه الزم است در ابتدا 
تمامی اين طرح ها مورد بررسی و مطالعة دقيق قرار گرفته و 

نقاط ضعف و قوت شان مشخص شود.
مستندنگاری وضعیت موجود بافت تاریخی شهر.

مستندنگاری وضع موجود شامل مشخص كردن موارد 
زير در مورد هر پالک شهری است:

مسکونی،  تجاری،  مذهبی،  از  اعم  عملکرد  و  كاربری 
آموزشی، خدماتی، فضای سبز، فضای خالی و ...

وضعيت بهره برداری اعم از فعال، نيمه فعال، غير فعال
كيفيت بنا اعم از سالم، نيمه سالم، نيمه مخروبه، مخروبه

دورة ساخت بنا
مصالح مورد استفاده در ساخت بنا و نوع سازة آن

تعداد طبقات
تعداد خانوار ساكن در هر پالک

مهاجر يا بومی بودن خانوار 
شغل، ميزان تحصيالت و حدود سن افراد ساكن در هر 

پالک
امکانات رفاهی هر بنا

ويژگی ها و شاخصه های خاص مانند عبور قنات از عرصة 
بنا و داشتن دسترسی به مسير قنات، دارا بودن آب انبار 
قديمی، دارا بودن گرمابة خصوصی قديمی، تزئينات ويژه 

و ...
ارزش گذاری بنا 

همچنين اطالعات دقيقی نيز بايد درمورد با معابر تکميل 
شود همانند:

تيپ بندی عرض معابر
نسبت عرض و ارتفاع معابر

جهت شيب
كف فرش

سواره و پياده بودن 
درجه بندی از نظر ميزان استفاده و عبور و مرور

برداشت و مستندنگاری جداره ها به انتخاب 
گذشته  دوره های  در  شهری  فضاهای  الگویابی 
مانند میادین، مركز محالت، همجواری ها و دسترسی ها 
با  مقایسه  و  موجود  وضعیت  براساس  قدیم  بافت  در 

یافته های مطالعات تاریخی.
دست  به  با  كه  است  جهت  آن  از  مبحث  اين  اهميت 
و  نامتناسب  طرح های  اجرای  احتمال  الگوها،  اين  آوردن 
بافت گذشتة شهر كمتر خواهد  با اصالت و هويت  ناهمگون 
شد و واضح است كه اجرای طرح نامتناسب به طور كلی هويت 
مركز محله و به فراخور آن كل بافت تاريخی شهر را خدشه دار 
مي كند. همچنين داشتن الگوهای اصيل فضاهای شهری در 
گذشته می تواند به عنوان الگوی طراحی بافت جديد و در حال 
توسعه شهر به شمار آيد تا در نهايت شهر توسعه يافته، دارای 
بافتی همگون و متعادل با گذشته خود باشد. البته منظور از 
بيان اين مسئله اجرای عين به عين فضاهای قديمی در بافت 
ريشه های  درک  و  درست  برداشت  هدف  بلکه  نيست  جديد 
فکری و استداللی و امر زيبايی شناختی آن ها و استفادة به جا 

از الگوهای گذشته است.
ـ خانه ها،  قدیم  زیستی  فضاهای  گونه شناسی 
یافته های  و  موجود  شواهد  بر  تکیه  ـ با   ... و  گرمابه ها 

مطالعات تاریخی.
يافتن پاسخی برای اين سؤال كه آيا فضاهای زيستی در 
گذشته به سبب ويژگی های اقليمی و فرهنگی )در تمام ابعاد(، 
دارای الگوی مشابهی بوده اند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، 
داليل استفاده از چنين الگويی چه بوده است، همانند سرفصل 

پيشين، راهگشای حل بسياری از مسائل شهر است. 
الگوبرداری تزئینات و جزئیات معماری و سازه ای 
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طرح های  تدوین  به قصد  باستانی  نقوش  طرح  و  قدیم 
جدید.

چشم انداز آیندة باستان شناسی شهری ایران
شهری  باستان شناسی  جامع  طرح  اجرای  لزوم  كلی  طور  به 
به  دستيابي  به قصد  محکم  و  منظم  مشخص،  بستری  ايجاد 

اهداف زير است:
روندی منسجم و مدون جهت روشن نمودن نکات مبهم 
تاريخی ـ كالبدی ـ ساختاری شهر در گسترة زمان، از زمان 
مهم  سواالت  به  پاسخ گويی  و  تاكنون  آن  اولية  شکل گيری 

مطرح شده در اين زمينه ها؛
تاريخی،  بافت  از  حفاظت  روش های  و  راهکارها 
محوطه های باستانی و يادمان های ارزشمند شهر و در نهايت 

حفظ هويت تاريخی ـ فرهنگی ـ اجتماعی آن؛
توسعة  ميان  ارتباط  و  تعادل  ايجاد  جهت  پيشنهاداتی 
گرفتن  نظر  در  با  آن  قديمی  و  تاريخی  بافت  و  شهر  جديد 
نيازهای امروز و اهميت دادن به اصول و ارزش های موجود در 

ساختار قديمی و تاريخی شهر
در نتيجة دست يابی به اين اهداف، موارد زير كه به نوعی 
اهداف كالن تر و به بيانی چشم اندازهای شهر است نيز حاصل 

خواهد شد:
حفظ و احياء هويت اصيل شهر؛ 

احياء هويت منظر فرهنگی؛ 
برقراری ارتباط ميان گذشته، حال و آيندة شهر؛

باال بردن كيفيت منظر شهری با توجه به هويت فرهنگی 
و تاريخی آن؛

كمك به اقتصاد شهر براساس تعريف و تبديل شهر به 
عنوان يکی از مقصدهای توريستی كشور با تعريف و تدوين 
برنامه و طرحی دقيق كه به هويت و اصالت شهر لطمه ای وارد 

نسازد. 
در اين ميان، با بررسی يافته های مرتبط با باستان شناسی 
اقدامات  در  تفاوت  نيز  و  مکانی  تفاوت های  وجود  با  شهری، 
)مباحث نظری، توصيه ها و اقدامات ميدانی(، می توان موارد زير 
را به صورت قطعی و الزم االجرا در مورد باستان شناسی شهری 
و به بيانی جامع تر، در مورد تمامی طرح های توسعه و بهسازی 

محيطی بيان كرد:

لزوم پذيرش اين امر در سطوح باالی دولتی و مقامات 
و مسئوالن و اشاعة آن در جامعه كه گذشتة شهر و روستا و 
مراكز زيستی ما در هر جا و تحت هر شرايطی، جدا و از حال 
و آينده نيست و به دليل غير قابل تکرار بودنش، حق تخريب، 

جابه جايی و ناديده گرفتن آن  را نداريم.
لزوم وجود قوانين حمايت كننده از آثار باستاني، يادمان ها 

و بافت های تاريخی و ضمانت اجرايی آن ها.
لزوم همکاری نهادها، سازمان های دولتی و خصوصی و 

افراد و متخصصان مرتبط با اين امر.
در  جديد  توسعة  اقدامات  تمامی  ديدن  يکپارچه  لزوم 
راستای برنامه ها و اقدامات باستان شناختی و حمايت و حفاظت 
باارزش كه نشان دهندة شکل گيری،  يادمان های  و  بافت ها  از 
تغيير، تحول و شرايط متفاوت فرهنگی حاكم بر جامعة زمان 

خود است.
پاسخ گويی  به  قصد  جامع  برنامه ای  تدوين  و  تهيه 
موقعيت  جمله:  از  شهر  با  مرتبط  مبهم  نکات  و  سؤاالت  به 
توسعه،  روند  پيدايش،  نحوة  آن،  ويژگی های خاص  و  مکانی 
سازمان فضايی و كالبدی و روند تحوالت؛ به همراه پيش بينی 
ضرورت های اجرايی چنين برنامه ای از جمله هزينه ، زمان، افراد 
و متخصصان مرتبط و وظايف هر يك، ترتيب و توالی اجراي 

مراحل طرح. 
لزوم پژوهش دقيق و كامل به قصد شناخت تمام ابعاد 
فعاليت های  و  اقدامات الزم  كردن  و مشخص  گوناگون شهر 

مورد نياز برای آينده.
نکته ضروری است كه در صورت محقق  اين  بر  تأكيد 
نشدن موارد ياد شده، دست يابی به اهداف مورد نظر طرح نيز 

ناممکن خواهد بود. 
افراد مختلف  بارها  بارها و  بيان كرديم را تاكنون  آنچه 
آئين نامه ها  توصيه ها،  قوانين،  و  بيان كرده  به طرق گوناگون 
ما  اما  رسيده،  تصويب  به  زمينه  اين  در  متعدد  طرح های  و 
همچنان شاهد تخريب ها و بی توجهی ها به ميراث و ثروت های 
فرهنگی مان هستيم. لذا ناگزير تکرار و تأكيد می كنيم كه تا 
زمانی كه اين موارد از حمايت مقامات قانون گذار و مسئوالن 
برنامه ريز برخوردار نشود و به اجرا در نيايد تغييري در وضع 

موجود رخ نخواهد داد.
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چکیده*
باستان شناسي ماهيت )چيستي و چرايي(، هدف ها و ارزش های ميراث را برای مردم تعريف و تبيين 
مي كند. ميراث اعم از معنوی و مادي يا ملموس و غيرملموس، مردم را در انتخاب سبك زندگی هر 
روزشان هدايت می كند. از طرف ديگر مفهوم هويت  بر اساس ارزش ها و دارايي هاي گذشته و حال شکل 
می گيرد. هويت ها در فرآيند های تاريخِی گذشته، حال و آينده شکل می گيرد، به اين معنی كه بدون 
كمك گرفتن از ارزش های هويت  فرهنگی، كه  از ملزومات هر نوع پيشرفت است، نمی توان به توسعه دست 

يافت. با اين رويکرد باستان شناسي از ابزارهاي توسعة فرهنگي و غناي هويتي جوامع است.
تبيين و تفسير آثار باستاني و تفهيم ميراث  فرهنگي صرف  نظر از محلي، منطقه اي يا جهاني بودن، 
از رويکردهاي نو دانش باستان شناسي و سازمان هاي متولي فرهنگ و ميراث در جهان است. امروز حفاظت 
مردمِي ميراث بهترين نوع حفاظت آن تلقي مي شود. در اين مقاله تالش كرده ايم به شيوة اسنادي و 

بررسی كتابخانه اي به اين پرسش ها پاسخ دهيم:
هدف از توصيف و تفسير آثار باستانی برای مردم چيست و چگونه می توان آن را انجام داد؟

باستان شناسي ايران در طول بيش از هشتاد سال تا چه اندازه مردمي بوده و مردم در آن مشاركت 
) به مفهوم عام( داشته اند؟

كلید واژگان: باستان شناسی، توصيف و تغيير، توسعه، مردم.

 بهروز افخمي

 ربرسي جاي گاه توصيف    وتفسیر      رباي مردم
 رد     باستان شناسي اريان

*از دكتر حکمت اهلل مالصالحی برای راهنمايی های ارزشمندشان سپاسگزارم.
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مقدمه
در  و حال،  دارايي هاي گذشته  و  ارزش ها  اساس  بر  هويت ها 
فرايند های تاريخی در گذشته، حال و آينده رخ می دهد، يعنی 
نوع  از ملزومات هر  ارزش های هويت  فرهنگی، كه  بر اساس 
دانش  رويکرد  اين  با  می شود.  انجام  توسعه  است،  پيشرفت 
باستان شناسي از ابزارهاي مهم توسعة فرهنگي و غناي هويتي 

جوامع است.
اساس  بر  هويت ها  شکل گيری  چگونگی  توضيح  برای 
ارزش هاي تاريخي و فرهنگي، باستان شناسان مجبور به تفسير 
آنها هستند. هر جنبة  ميراث بشری به هويت آن شــکل  داده 
و آن را تقويت كرده است. كيفيت ذاتی ميراث در حکم منبعی 
بدون جانشين به فعاليت هاي جامعة جهانی در حکم محلي 
برای حفاظت از ميراث بشری )مادی و معنوی( وابسته است كه 
شکل گيری تجربه های قبلی را برای طرح ريزی آينده پايه گذاری 
و  ارتباط  بين گذشته، حال  برقراری  راه  در  می كند. هرچند 
آينده مشکالتی وجود دارد، تفسير و تبيين باستان شناسي به 
كمك دانش هاي مرتبط اين مشکالت را تا حدودي از ميان 
برده و ماهيت مردمی باستان شناسی به تسهيل اين فرآيند در 
دنيا كمك كرده است. مردم هميشه به ناشناخته ها عالقه مند 
بوده و هستند، اين ويژگی منحصربه فرد دانش باستان شناسی ، 
بيشتر و بهتر از فيلم های هاليوود، پيام های بازرگانی تلويزيون، 
به  را  مردم  دنيای گستردة وب سايت ها  و  روزنامه ها، مجالت 
توتن خامون  مقبرة  كشف  مثال  برای  می كند،  جذب  خود 
جاذبه های  نمايش  و  آن  داستان  طرح  و  م   1922 سال  در 
عمومی،  رسانه های  در  ملکه  و  پادشاه  زندگی  به  مربوط  آن 
البته  بر انگيخت.  جهان  مردم  ميان  در  زائدالوصفی  هيجان 
ماجراجو،  قهرمانان  نقش  در  باستان شناسان  ميان  اين  در 
به جهانيان،  آنها  نشان دادن  و  در كشف تمدن های گم شده 
بيشترين تأثير را داشته اند. از طرف ديگر بنا بر نظر سازمان 
پايدار  بهترين شيوة حفظ  مردمی،  يونسکو، حفاظت  جهانی 
باستان شناسی   كردن  مردمی  رهيافت  است.  ميراث  فرهنگی 
ميراث   پايدار  توسعة  ميراث  فرهنگی،  مشاركتی كردن   و 
فرهنگی را ممکن می سازد )افخمی1387(.  از زمان پذيرش 
اعالمية»ريو« در سال 1992 مفهوم كاربرد رويکرد مشاركتی 
در زمينه های گوناگون توسعه پذيرفته شده است )ژانت 1386: 

1(.  از آن زمان در كنوانسيون های يونسکو به اين رويکرد در 
مورد حفاظت محيط، فرهنگ و ميراث  فرهنگی توجه شده 
است. به كارگيری رويکرد مشاركتی متضمن مشاركت مستقيم 
جوامع محلی در حوزه هايی است كه به  صورت سنتی در اختيار 
حکومت ها بوده است )ژانت 1386 :1(. تحقق اين رويکرد به ويژه 
در كشورهای كمتر توسعه يافته مسئلة پيچيده و دشواری است. 
درحقيقت تجربه نشان می دهد كه آن دسته از محوطه های 
به  به  طور كلی  نداشته اند  تعامل  با مردم  ميراث  فرهنگی كه 
 سوی ركود و تباهی رفته اند. گستردگی و تنوع بی شمار ميراث  
فرهنگی ايران اعم از مادی و معنوی )ملموس و غيرملموس( 
ميراث  تبيين كنندة  دانش  حکم  را،در  باستان شناسی  ارتباط 
 فرهنگی،  با مردم اجتناب ناپذير كرده است. هرچند متأسفانه 
اين تفکر و رهيافت در باستان شناسی ايران غريب و تاحدودی 
نامأنوس بوده و  همين امر آسيب های جبران ناپذيری به پيکر 

ميراث  فرهنگی اين مرزوبوم وارد كرده است.

توصیف و تفسیر در باستان شناسی
بررسی  آن   اساس  و  چندرشته ای  حوزه ای  باستان شناسی 
گذشته بر پاية كشف و تحليل مواد فرهنگی در مجموعه هايی 
انسان  گذشتة  از  را  طبيعی  و  فرهنگی  مواد  اين  كه  است 
می كند  تالش  درواقع  باستان شناس  می گذارد.  اختيار  در 
ارزش های هنری مورد عالقة هنرمند درگذشته را تبيين كند 
و به اين پرسش پاسخ دهد كه ارزش های هنری مورد عالقة 
هنرمند چه بوده است؟  از طرف ديگر، مردم امروزی عالقة 
خاصی به رفتارهای انسانی دارند كه در گذشته انجام می شده 
رهيافت های  و  توسعه يافته  باستان شناختی  روش های  است. 
نظری مدرن، تبيين كنندة ارزش های هنری گذشته و تالش  
براي تفسير باستان شناسی به مردم و به دنبال مطالعة تأثير 
بيان های  به  باستان شناس  راستا  اين  در  است.  آن  متقابل 
هنری منحصربه فرد و راه های جذاب آن برای توسعه فهم ما 
از ارزش ها و اثر بخشی دانش باستان شناسی می پردازد. بيان  
طبيعی  و  فرهنگی  مواد  تفسير  و  تحليل  و   گذشته  هنری 
آن  سنتی  جايگاه  و  باستان شناسی  اهميت  باستانی،  محيط 
را ارتقاء می دهد )Jameson 2008b(. در واقع ارتباط نزديك 
به ويژه  فلسفی،  مباحث  و  فلسفه  دانش  با  باستان شناسی 
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توصيف و تفسير، ناشی از نياز به تقويت و ارتقاء مديريت منابع 
فرهنگی )ميراث  فرهنگی( و حرفه ای كردن باستان شناسی و از 
برآيندهاي موردي آن، اشتغال بيشتر باستان شناسان دنيا در 
بخش خصوصی و در شركت هايی است كه خدماتی در زمينة 
ارزيابی و تشخيص باستان شناختی، ارزيابي مستمر،  نگهداری 
و مديريِت محوطه هاي ميراث در اختيار می گذارند. اين امر 
باستان شناسان را در موقعيت حرفه ای جديدی قرار می دهد 
كه در آنها بحث و بررسی های چالش برانگيزی در مورد نيازها و 
خواسته های نيروهای شاغل، بخش های هماهنگ كننده و عالئق 
گروه های مردمی مطرح می شود. بحث در مورد چگونگی حل 
اين چالش ها همواره جريان دارد و دستورالعمل های مستقل و 
ويژه ای برای راهنمايی شغلی باستان شناسان برای رويارويی با 
 Alison Wylie 2007:( اين شرايط طراحی و تدوين شده است

540(، كه چندان به بحث ما مربوط نمی شود.

 
و  باستان شناسی  مردمی كردن  پیشینة 

رویکردهای جهانی
در  جنوبی   فلوريدای  ايالتی  دانشگاه  در  نخستين  بار  برای 
باستان شناسی  كارشناسی ارشد  دورة  ميالدی   1970 دهة 
عمومی پيشنهاد شد. اصطالحی كه عموماً در حوزة مديريت 
از  بخشی  عنوان  به  باستان شناسی  به  و  بود  منابع  فرهنگی 
عمومی،  آموزش  مباحث  شامل  كه  كاربردی  انسان شناسی 
حفاظت و مطالعات موزه ها بود قرار می گرفت. امروزه در آن 
داير  عمومی  باستان شناسی  تخصصی  دكترای  دورة  دانشگاه 
است. رهيافت های دانش باستان شناسی عمومی بسيار نزديك 
به مديريت منابع  فرهنگی و مديريت ميراث فرهنگی است، تا 
جايی كه برايان فاگان در اين زمينه می گويد: » باستان شناسی 

.)Fagan 2002( »چيزی جز مديريت منابع  فرهنگی نيست
برای مثال برنامة توسعة تفسيری )IDP(1 جزو خدمات 
پارک ملی اياالت متحد امريکاست. راهبرد های بين المللی برای 
تفسير های فراگير و جامع با قوانين و منشور ابتکاری ايکوموس  
تعريف های  پذيرش  راستا  اين  در  و  حمايت   2)ICOMOS(
گوناگون و متعدد جزو اصالت و اعتبار ارزش های ميراث تلقی 

.)Jameson 2008a( می شود
1. Interpretive Development Program
2. International Council On Monument And Sites

توصیف و تفسیر باستان شناختی برای مردم
امروز آگاهی بيشتر از اهميت و جامعيت رفتار های اجتماعی و 
ارتباط مؤثر و پايدار از آنها وجود دارد. بسياري از باستان شناسان 
دنيا در راستای اين حركت ها و رويکرد ها با اتخاذ راهبرد های 
مؤثر به طرح تفسيرهای باستان شناختی برای مردم رو آورده اند. 
در چند دهة اخير فرآيند رو به رشدی در تعيين معيارها و 
استانداردهای فلسفة باستان شناسی عمومی و تفسير ميراث 
مشاهده می شود. اهداف اين برنامه ها شکل دادن به استانداردها 
و برنامه هاي توسعه ای به قصد تأثير بيشتر راهبرد ها در شکل 
نتيجة آن نظارت و  گيری تفسيری در ميان مردم است كه 
مشاركت عمومی بيشتر برای حمايت و محافظت و نگهداری از 
محوطه ها می شود. اجرای اين برنامه ها، چالش هايی را در سطح 
 .)Jameson 2008a( محلی، ملی و منطقه ای به وجود می آورد
كاربردی كردن  باستان شناسی، حل مسائل و مرتبط كردن 
آنها با حال و آينده در حوزة بحث های دانش مديريت ميراث 

 فرهنگي قرار دارد كه در ادامه به آنها می پردازيم.

روش هاي  و  باستان شناختی  تفسیر  و  توصیف 
معمول آن

اطالعات در مورد محوطه های باستانی از طريق رسانه ها و ساير  
امکانات در اختيار مردم قرار می گيرد، زيرا همة توضيحات و 
تفاسير را نمی توان در محوطه مطرح كرد. همچنين بسياری 
از مردمی كه دربارة محوطه، تاريخ و تغييرات آن آگاهی دارند 
كمتر از محوطه بازديد می كنند، به همين دليل بايد اطالعات 
مربوط به محوطه را از طريق منابع اطالعاتی ديگر نيز طرح و 
تفسير كرد. هرچند ارتباط مستقيم بازديدكنندگان  با محوطه 

از بهترين روش ها در اين زمينه تلقی می شود.
از ميان روش های مطالعاتی باستان شناسی نقش محوری 
باستان شناسی  بايد در توصيف و تفسير  را  كاوش محوطه ها 
به مردم بسيار مهم تلقی كرد. دو ركن اساسی در اين زمينه 

وجود دارد:
1.  مردم بومی و اجتماعات محلی

بين  طرفه  دو  ارتباط  بايد  باستان شناسی  مردمی كردن  برای 
باستان شناسان مشغول به كار در محوطه و  مردم محلی به  
وجود آيد، برای رسيدن به اين هدف، روش های زير پيشنهاد 
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می شود:
توضيح وضعيت محوطه و حفاری آن در خود محوطه 
 يا با استفاده از اساليد برای  مردان و زنان محلی عالقه مند 
) تصوير 1(، مشاركت دادن مردم محلی در كار باستان شناسی 
و استفاده از دانش ها و فنون بومی آنها برای تعيين شيوه های 
كهن اعم از زراعت، شناسايی خواص گياهان دارويی، روش های 
تجربی  طور  به  كه  خانه هايی  اندودكردن  و  خشت  تهية 
مردم  دادن  مشاركت   ،)Alrawadieh 2009( می شود  ساخته 
محلی در كار كاوش محوطه ها، نمايش اشياء در موزه ها و ... 

.)Çatalhöyük 2004:36T،2تصوير(
2. بازدیدكنندگان و گردشگران

استفاده  و  گردشگران  و  بازديد كنندگان  از  نظرخواهی 

نحوة  تعيين  و  محوطه ها  بازسازی  برای  آنها  ايده های  از 
اطالع رسانی به مخاطب گام مهمی در راستای مردمی كردن 
از  اعم  فرهيختگان  به ويژه كه   است.  باستان شناسی  دانش 
هنرمندان و طراحان و گروه های عالقه مند ديگر امکان دادن 
مشاوره های دائمی و تأثيرگذاری را دارند. روش هاي ديگري نيز 

در اين زمينه بر اساس موقعيت مکاني وجود دارد:
1-2.  دادن اطالعات در محل )بر اساس عنصر مکان(

دادن اطالعات در محوطه از رويکردهاي مهم و مناسب 
روش هاي  است.  باستان شناسي  دانش  مردمي كردن  براي 
و  موزه  محوطه  روش  رويکرد  اين  معمول  و  شده  شناخته 

گردشگری باستان شناختی است.
2-2.  اطالعات و تفاسير در خارج از محوطه موزه

تصویر1:  آموزش مردم بومی و محلی در محوطة باستانی به منظور ارتقاء آگاهی های عمومی )عکس از پروژة جهانی چاتال هيوک(
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تهية موالِژ فروشی از آثار به دست آمده يا تهية موالژ از 
ميراث غيرمنقولی كه امکان لمس آن برای مردم وجود 

دارد،
كتاب های راهنما،

-  مطبوعات،
-  رسانه  ها،

- وب سايت ها ، نمايشگرهای ديواری 
به ويژه  فعاليت های كالسی  وتعيين  آموزشی  كتاب های 

.)Çatalhöyük 2004:34( برای كودكان
عالوه بر اين موارد توصيف و تفسير از نظر نوع عرضه به 

مخاطب به اشکال زير تقسيم مي شود:
و  توضيح  و  كاربردها  از  اعم  پيشينه،  تفسير  و  توصيف 

تفسير هنری،
و  كلی  مفاهيم  كردن  مطرح  با  مؤثر  تفسير  و  توصيف 

مرتبط و تصاوير،
توصيف و تفسير به زبان القاء و شناخت قبلی،

توصيف و تفسير به زبان مردم و نزديك به تاريخ شفاهی 
.)Jameson 2008a(

محوطه های  در  حتی  رهيافت ها  اين  از  كدام  هيچ  از 
ايام خاصی  ايران استفاده نمی شود. حتی در  ميراث  جهانی 
به صورت  نوروزی، كه گردشگری  از سال، همانند تعطيالت 
انبوه در محوطه های باستانی و ميراث  فرهنگی در جريان است، 
راهبرد مشخصی برای تبيين ميراث فرهنگی برای مردم ديده 

نمی شود )تصوير 3 و 4(.

تصویر 2: مشاركت دادن مردم بومي و محلي در كارهاي مربوط به حفاري و سهيم كردن آنها در ادارة محوطة باستانی )عکس از محوطة جهاني چاتال هيوک(
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و  بررسی  باستان شناسی؛  دانش  كردن  مردمی 
ارزیابی برآیندها

ميراث  فرهنگی  مديريت  دانش  مؤثر  بسيار  رهيافت های  از 
پايدار  حفظ  و  باستان شناسی  كردن  مردمی  برای  دنيا  در 
است.  باستان شناختي  گردشگری  رهيافت  فرهنگی،  ميراث 
سفركردن  و  تحرک  جابه جايي،  گردشگری،  مردمی  ماهيت 
خواستار  گردشگري  است.  كرده  نهادينه  همگان  برای  را 
براي همگان است.  قرار دادن آن  توجه قاطع و در دسترس 
آن  اجتماعي شدن  و  نهادينه  و  گردشگري  و عظمت  اهميت 
ميان رشته اي  تحقيقات  جهاني،   فرهنگي  در حکم خصيصة 
همه جانبه اي را موجب شده است. از طرف ديگر، مردم هميشه 
به ناشناخته ها عالقه مند بوده و هستند. اين حس كنجکاوی 
با روش های فرهنگی و تکنولوژی به زمان حال رسيده است. 
از  آثار باستانی مردمان صاحب فرهنگ های گذشته، جذاب تر 
روزنامه ها،  تلويزيون،  بازرگانی  پيام های  هاليوود،  فيلم های 
فيلم های  همانند  وب سايت هاست.  گستردة  دنيای  و  مجالت 
محبوب اينديانا جونز، باستان شناسی و اسطوره شناسی كليد 
مقبرة  مثال كشف  ناشناخته ها هستند.برای  و  رازها  گشودن 

نمايش  و  آن   داستان   و  م   1922 سال  در  توتن خامون 
زندگی  به  مربوط  كه  عمومی  رسانه های  در  آن  جاذبه های 
بر انگيخت.  را  زائدالوصفی  هيجان  می شد،  ملکه  و  پادشاه 
البته در اين ميان باستان شناسان در مقام قهرمانان ماجراجو، 
برای كشف تمدن های گم شده و نشان دادن آن به جهانيان 
نقش آفرينی می كنند. امروزه فناوری جديد و افزايش آگاهی ، 
وظايف و مسئوليت ها را بيشتر كرده است، و باستان شناسان 
آنها  كار  مورد  قباًل در  را كه  تفکراتی  اطمينان  با  و  به آرامی 
وجود داشت، دگرگون می كنند. حتی بيشتر مردم عقيده دارند 
كه كارهای ماجراجويانه و متهورانة باستان شناسان و پژوهش 
توأم با صبر و بردباری و دقيق آنها،  شبيه كار متخصصان علوم 
به  بازسازی گذشته است.  به قصد كشف و  قضايی و جنايی 
عبارت ديگر بررسی استقرارگاه ها و بقايای به جامانده از آنها، 
باستان شناسان را متمايل به حرفه ای گری در موضوعات و مواد 
خاص كرده كه بعد از آن همکاری گروهی را برای ارائه يك 
واقعيت و داستان انجام می دهند.  هم چنان كه گفتيم رويکرد 
تجربه  درحقيقت  است.  ميراث  حفظ  راه  مهم ترين  مردمي، 
مردم   با  كه  فرهنگی  ميراث    محوطه های  كه  می دهد  نشان 

تصویر 3. نماي دور از تخت جمشيد در نوروز 1389 )عکس از نگارنده(
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تعامل نداشته اند به  طور كلی به سوی نابودی پيش رفته اند. 
محوطه های باستانی و ميراث  فرهنگی تحمل رها سازی، غارت  
و تاراج فرسودگی ناشی از تأثير  آب  و  هوا و ديگر عوامل مخرب 
طبيعی و به ويژه اجتماعی را ندارند؛ نبود منبع در آمد  اقتصادی 
باعث می شود كه حتی برای پايين ترين سطح از نگهداری، 
حفاظت و صيانت از آنها بودجه ای وجود نداشته باشد. از طرف 
ديگر جامعة ميزبان با مشاهدة رها سازی محوطه ها، هيچ ارزش 
نمادين و فرهنگی برای آن  قائل نمی شود. برعکس وقتی در 
محوطه ها را با ابزاري چون گردشگري به روی مردم بگشاييم 
بلکه  می شوند  نگهداری  خوب  شرايط  در  محوطه ها  تنها  نه 
باال می برد.  بسيار  را  آنها  ارزش  به عموم مردم،  عرضة آن ها 
اين امر حداقل نگهداری و حفاظت مرتب و اجباری را به دنبال 
را  آن ها  معنوی  و  مادی  ارزش  منابع  اين  پايدار  دارد. حفظ 
مهم تر  و  می دهد  ارتقاء  محلی  مردم  به ويژه  و  عموم  نظر  در 
ازآن ارتباط و تعامل مردم با ميراث و باستان شناسي، زمينه ساز 
ارتقاء فرهنگ و هويت تاريخي می شود. اين رهيافت زنده سازي 
محوطه هاي باستان شناختي را به دنبال دارد و موجب احياء 
و  فرد  منحصربه  ويژگي های  و  رسوم  و  آداب  الگوهای كهن، 

ارتباط آن ها با آينده می شود و درواقع با كاهش فقر، كيفيت 
زندگی جوامع محلی ساكن در اطراف محوطه هاي باستاني را 
اين  از  باال می برد.  اجتماعی  و  اقتصادی  ايجاد فرصت های  با 
منظر و با اين رويکرد باستان شناسي به دانش توسعه محور و 
توسعة  فرآيند هاي  از  بخشي  به  باستان شناختي  محوطه هاي 
منطقه اي تبديل مي شود. مشاركت مردم محلی و اجتماعات 
ساكن در اطراف محوطه هاي باستانی و فرهنگي در حفظ و 
حتي مالکيت محوطه ها و سپردن اداره امور مربوط به حفظ 
محوطه ها به آن ها جزئي از فراينده هاي معمول مردمی كردن 
باستان شناسي است كه در حفاظت و حراست از ميراث بسيار 
موثر خواهد بود و رهيافت بسيار موثری برای مردمي كردن 
دانش باستان شناسی و كاربردی كردن آن محسوب می شود. 
حال با توجه به رويکرد های نو دانش باستان شناسی در دنيا، 
به رويکردهای موضوع مورد بحث در ايران با توجه به اسناد 
باال دستی می پردازيم. آيا موضوع »مردمی كردن باستان شناسی 
و  ميراث فرهنگی  به  مربوط  قوانين  در  ميراث  فرهنگی«  و 
باستان شناسی مورد توجه حاكمان و قانون گذاران بوده است؟ 

در اين زمينه بررسی موارد زير الزم است. 

تصویر 4. عمارت چهل ستون اصفهان، نوروز 1389 )عکس از نگارنده(
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در قانون تشکيل سازمان ميراث  فرهنگي كشور مصوب 
1364/11/10 در مادة 20 و 21 به مردم و نهادهای مردمی 

)انجمن ها( اشاره شده و آمده است: 
فعاليت های  در  مشاركت  به  مردم  »تشويق   .20 مادة 
مربوط به شناسايی، حفظ و احيای ميراث  فرهنگی و نظارت 

بر آن«،
مادة21. »ايجاد و گسترش انجمن های ميراث فرهنگی 

در سطح كشور« )غنمی و همکاران 51:1386(.
وزارت  جهانگردي  و  ايرانگردي  سازمان  اساسنامة  در 
فرهنگ و ارشاد اسالمي مصوب 1376/10/23 بر »شناساندن 
با ساير  آشنا ساختن مردم كشور  و  ايران  اسالمي  جمهوري 
ملل و خصوصيات فرهنگي سنتي و آثار تاريخي و تمدن ايران 
و جهان به منظور ايجاد تفاهم بين ملت ها« تأكيد شده است 
)غنمی و همکاران 438:1386( بعد از ادغام اين دو سازمان 
و  وظايف  و  اهداف  تمام   1 مادة  براساس   1382 سال  در 
اختيارات دو سازمان شامل سازمان ميراث  فرهنگي كشور و 
سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث  فرهنگی و 
مادة 7  در  سازمان جديد،  قانون  در  شد.  منتقل  گردشگری 
ميراث  معرفي  براي  بين المللي  و  ملي  تبليغي  برنامه هاي  به 
 فرهنگي ايران و جاذبه هاي جهانگردي و در مادة 8 به توسعة 
پايدار ميراث  فرهنگي و گردشگري اشاره شده است )غنمی و 

همکاران 81:1386(. 
به اين ترتيب می بينيم كه در قوانين به حضور و مشاركت 
مردم در حوزة ميراث  فرهنگی و گردشگری تأكيد شده، اما 
متأسفانه مجريان و دست اندكاران مسئول اعم از دانشگاهيان 
موضوع  اين  به  كمتر  سازمان  كارشناسان  ارشد  و  كاركنان  و 
توجه كرده و رهيافت های عملی آن را كمتر آزموده اند. به نظر 
چارچوب های  نبود  بی توجهی  اين  دليل  مهم ترين  می رسد 
اجزای  بودن  ناشناخته  و  باستان شناسی  توسعه ای  نظری 

مفهومی »مردمی كردن«  باشد.

نتیجه گیری
از  را  باستان شناسي  دنيا،  در  مؤثر  راهبردهای  اتخاذ  امروزه 
حالت انزوا رهانيده  و معيارها و استانداردهايي براي توصيف 
نتيجة  است.  داده  قرار  اختيار  در  باستان شناختی  تفسير  و 
اتخاذ چنين راهبردهايی باال رفتن ميزان نظارت و مشاركت 

محوطه ها ست.  از  نگهداري  و  حفاظت  و  حمايت  و  عمومی 
مطالعاتي  روش هاي  و  باستان شناسي  منحصربه فرد  ويژگي 
شيوة  است.  كرده  ممتنع كمك  و  فرآيند  سهل  اين  به  آن 
تاحدودي  آورده كه  به  وجود  تفسير چالش هايي   و  توصيف 
در دنياي معاصر حل و به رهيافت هايي پذيرفتنی منجر شده 
است . مردمي كردن دانش باستان شناسي، باستان شناسي را از 
حاكميت دولتي خارج می كند و آن را در كنار بخش خصوصي 
و مردم قرار مي دهد. حفظ ميراث  فرهنگي به صورت پايدار، 
دانش  دادن  مشاركت  باستان شناسي،  دانش  اهميت  ارتقاء 
باستان شناسي در فرآيند توسعه و مشاركت دادن اجتماعات 
برآيند هاي توصيف  از  نگهداري محوطه ها  محلي در حفظ و 
دانش  مردمي كردن  يا  مردم  براي  باستان شناسي  تفسير  و 
باستان شناسي است. اين رويکرد در باستان شناسي كشور ايران 
غريب و ناشناخته است. باستان شناسی ايران در طول هشتاد 
سال از عمر خود نتوانسته در حکم دانش توسعه محور جای 
و  دولتی  باز كند. حاكميت  مردم  توده های  ميان  در  را  خود 
استفاده های ابزاری از آن در بخش های گوناگون باعث رسيدن 
باستان شناسی به وضعيت موجود و افول اهميت اين دانش 
حتی در ميان نخبگان جامعه شده است. هرچند در ماهيت 
ايران  كشور  در  به ويژه  آن  بالقوة  ظرفيت  و  توان  دانش،  اين 
اسالمی با توجه به ظرفيت بسيار ميراث  فرهنگِی ملموس و 
غيرملموس شکی وجود ندارد. برای برون رفت از وضع موجود 
و مردمی كردن باستان شناسی و توسعة پايدار ميراث فرهنگی 

پيشنهاد می شود:
1. چارچوب های نظری و توسعه ای باستان شناسی به ويژه 
از منظر اقتصادی و  شيوه های مردمی كردن و اجزای مفهومی 

آن تدوين و تبيين شود.
2. برای توسعة پايدار ميراث  فرهنگی و حفاظت مردمی 
آن و همگام شدن با راهبردهای جهانی، به توسعة همه جانبة 
دانش باستان شناسی با همراهی و همگامی دولت و مردم، به 

صورت هماهنگ، اقدام شود. 
3. برای تسهيل در فرآيند اين راهبرد رشته های جديد 
دانشگاهی مورد تأييد و حمايت سازمان يونسکو همانند رشتة 
»مديريت ميراث  فرهنگی« در سطح كارشناسی  ارشد تشکيل 

شود.
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افخمی، بهروز
فرهنگی،  گردشگری  و  باستان شناسی  ارتباط  بر  مقدمه ای   1386
سازمان  پژوهشگاه  گردشگری  پژوهشکدة  انتشارات  تهران، 

ميراث  فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری.
محوطه های  حفاری  در  گردشگران  نمودن  مشاركت  و  بازديد   1387
پژوهشکدة  در  پژوهشی  طرح  باستان شناسی،  كاوش  حال  در 
گردشگری  و  فرهنگی  ميراث  پژوهشگاه  گردشگری 

)منتشرنشده(.
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Today the new disciplines in archaeology and the cultural heritage organizations try to show the importance of past 
history to the public in order to protect archaeological and historical remains. 
This paper tries to answer these questions:
- Why public should be aware of the importance of cultural heritage? How is it possible?
- Where is the position of public during 80 years archaeology in Iran
Keywords: 80 years archaeology in Iran, description of cultural heritage, public.
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Eighty Years of Iranian Archaeology

The museums are considered as the connection between cultural heritage and children. But normally the way of 
using museums to show children the history of their country and their identity is not based on appropriate and 
updated methods, so these children grow up without any interest in their past. Therefore an accurate method of 
teaching which is based on the knowledge and recognition of the audiences’ needs is inevitable.
This paper tries to answer the following questions:
1- How is it possible to evoke the need of knowing the identity and culture in the students?
2- Can the cultural heritage help students to learn better and consequently to achieve the national pride?
3- How can the education system and cultural heritage cooperate?
4- How is it possible to write books and design activities for developing the interest in cultural heritage among the 
youngsters?
Key words: children, cultural heritage, archaeology, museum, education  

An introduction to the “Urban Archaeology”; why and how?
S. Maziar, S. Azarkia

Did the development and expansion of the cities go substantially against the cultural heritage of each society and 
did cities have to demolish their cultural heritage in order to develop welfare and modern social life? Or is it us 
who are unable to protect our cultural heritage from urban development? Nowadays the traditional archaeological 
methods are not enough to preserve the cultural heritage of the cities. This issue became an important conflict, for 
many large cities of the world, between protecting the past identity and heritage and the need to be modernized for 
the future. However searching and reviewing different aspects to achieve the appropriate solution for this issue is 
vital. 
“Urban Archaeology” is one the methods that was successfully used to solve this problem. Today the urban ar-
chaeology provides a way to protect historical buildings and monuments for the future generations based on an 
honorific past, therefore these monuments give meaning and identity to the city. 
In the current research, the authors firstly introduce the significances of the urban archaeology and its character-
istics in Iran. Achievements and capabilities of this field and its contribution to the urban studies and the future of 
urban archaeology in Iran will be discussed. 
Despite of crucial need to the possibilities and potential of urban archaeology in Iran, unfortunately, until now it 
remained obscure in the country. Therefore, describing and proposing this kind of archaeology is extremely im-
portant.
This paper tries to answer these questions that why Iranian archaeologists ignore the role of city in archaeologi-
cal researches and why they left this issue to the sociologists, economists, architects and urban planners and civil 
engineers.
Key words: city, cultural heritage, development, urban archaeology

The public during 80 years archaeology in Iran
B. Afkhami

Archaeology describes cultural heritage to the society. The cultural heritage helps people in their daily lifestyle. 
The people find their identity in their history. Without knowing the past, one cannot develop his future. Therefore 
archaeology is a valuable concept in developing the societies.  
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An Evaluation of the Archaeological Reconnaissance Project in 
Tehran province, 2000 – 2002

F. Mosaddeghi Amini
Iranian archaeology exhibits a wide range of research objectives. In general, field projects have administrative or 
scientific goals, with obvious differences in procedure and quality. In the year 2000, archaeologists affiliated with 
ICHTO – Tehran province embarked on a comprehensive reconnaissance project that lasted until 2002, during 
which hundreds of sites were discovered and documented. The results of the reconnaissance in different counties in 
the province, however, were variable for there was no standardized procedure prescribed for the entire project. In 
this paper, the author critically presents an assessment of results of the reconnaissance project in various counties 
emphasizing on their field methodology, documentation, and publication procedure. 
Key words: History of Archaeological Reconnaissance, Survey Methodology, Tehran Province.   

Social outcomes of archeological activities; a case study of excavation at Shahr-e-Sukhteh in Sistan-Bal-
uchestan

H. Moradi
Shahr-e-Sukhteh )Burnt City( is one of the most important archaeological sites in southeastern Iran which is lo-
cated around 57 kilometers south of the city of Zabol. More than 30 seasons of archaeological expeditions has 
been conducted at this site by an Italian team under the supervision of M. Tosi before Islamic Revolution. After 
the revolution S. M. Seyed Sadjadi from the Iranian Cultural Heritage Organization started the new excavations. 
This paper focuses on social impacts of the archaeological researches based on the new excavations at Shahr-e-
Sukhteh. Here, the author classifies social impacts into two sets of socio-political and socio-cultural. In the first 
part, the paper analyzes the archaeological expeditions in Arab countries located around the Persian Gulf and 
Oman Sea as well as in Central Asia and investigates the cultural policies of these countries in strengthening 
national identities and directing archaeological researches towards the political goals. How Iran can be benefitted 
from these patterns is one of the main subjects of this paper. It emphasizes on a) archaeology and unification; b) 
archaeology and solidarity; c( archaeology and nomenclature and; d( archaeology and territorial integrity. 
The second part of this paper is the study of socio-cultural impacts of archaeological expeditions. It investigates a( 
archaeology and employment )temporary and permanent(; b( archaeology and regional development; c( archaeol-
ogy and economy and; d( archaeology and investment.
The final section, however, tries to draw attention to some of the negative outcomes of archaeological expeditions 
such as the extreme sense of nationalism, increasing racism, destruction of cultural remains and properties in reac-
tion to the extreme nationalism and racism. 
Keywords: Shahr-e-Sukhteh, Persian Gulf, archeological expeditions, social and cultural impacts, positive and 
negative outcomes.

The cultural heritage and the children: searching for communication
A. Derakhshan, H. Mansourian

The history lessons at schools are always tiring and without any attraction. Often the school history books contain 
no significant results and are not able to communicate with the children. 
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Azar Goshasb among the archaeological complex of Takht-e Soleiman is one of the most important historical and 
cultural sites of Iran. 
Takht-e Soleiman contain 38 towers and 2 large gates belong to the Sassanid period and introduced the site as a 
castle.
In the center of this archaeological complex, the largest temple of ancient Iran; the fire temple of Azar Goshasb 
or the temple of kings and soldiers is located which along with the other religious and social buildings around the 
Takht-e Soleiman lake gives especial view and spiritual sense to this complex.
This paper tries to review the history of archaeological research and evaluate these activities in Takht-e Soleiman.
Key words: archaeological finds, architectural remains, Sassanid period, Ilkhanid period, history of research, 
Takht-e Soleiman. 

Reviewing the archaeological studies in Gilan province during historical period
K. Pela Saeidi and F. Babaei Nejad

The Gilan province is one of the hot spots of civilization and cultural developments during ancient time.  Since 
1960s different archaeological missions )Iranian and non Iranian( studied the history of ancient Gilan, its culture 
and ancient people. They could find unique documents and relics showing Gilan’s rich culture and civilization.
This paper tries to review the history of archaeological studies in Gilan and give an overview to the main archaeo-
logical sites. Furthermore, it introduces the relics and objects unearthed during archaeological missions to Gilan 
which are now kept in historical department of the National Museum of Iran. The current research also studies the 
quantity of excavated objects in different historical periods. At the end it provides a bibliography including the list 
of books, papers, theses and reports on Gilan archaeology.
Key words: Gilan, historical period, archaeological expeditions, collection, bibliography.

Reviewing the archaeological studies in Ghazvin plain
F. Mafi and S. Ghiasi

Although archaeological expeditions in Ghazvin plain have been started later than west and south western Iran, 
soon this plain showed its great importance due to the close location to Tehran and being used as the workshop 
of archaeological field work of the Tehran University. The archaeological expeditions in the sites of Zagheh, Sag-
zabad and Ghabrestan provided precious data on our understanding of the cultural development during prehistoric 
periods especially Neolithic and Chalcolithic, and Islamic architecture and archaeology. In recent years, these ar-
chaeological expeditions as well as new investigations in the sites of Chaharboneh, Ebrahimabad and Esmaeilabad 
increased our knowledge and modified the chronology of western area of the Central Plateau.    
Concentration on certain parts of the Ghazvin plain resulted in remaining the other parts including southern Alborz 
Mountains and western parts of the plain unstudied. 
In recent years extending archaeological expeditions in form of survey in Abyek, Takestan, Boein Zahra, Es-
htehard, and excavations in Nargeh, Mazra and Shizar documented human settlements from Middle Paleolithic 
through the historical periods in Ghazvin plain. 
The archaeological investigations should continue in these regions and cover the less known areas along with the 
detailed analysis of prehistoric and historic cultural affinities.
Key words: Ghazvin plain, Abyek, Takestan, history of archaeological studies.
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ambiguous and could not answer many questions. 
This paper tries to review the history of archaeological investigations emphasizing on the prehistoric period in this 
region and present the problems and ambiguities related to them.
Keywords: Zanjan Province, archaeological investigations, the prehistoric period, questions and ambiguities.

The history of archaeological studies at Khawaja Nasir al-Din Tusi’s observatory in Maragheh; East Azer-
baijan Province

S. Kheiry
The observatory of Maragheh was established at 657A.H., during the time of Holakukhan, the Mongolin ruler, 
based on Khawaja Nasir al-Din Tusi’s request.
Khawaja Nasir al-Din Tusi and his colleagues published the results of their research on astronomical observations 
in a book entitled “Ilkhani Zij” which is one of the first scientific resources and encyclopedias in this field.
Maragheh observatory along with three other observatory centers of Iran during seventh century A.H. was served 
as a pattern and perfect example for observatories such as Ologh Beig famous observatory in Samarkand, Shanb 
Ghazan observatory, scientific center of Rabe Rashidi in Tabriz and centers in China, Istanbul, India and Europe.
The historical documents show that this center was used until 703 A.H. and even later for more than half a century 
during the Mongolian empires. Then it was gradually destroyed and was partly buried under rubbles.
The archaeological excavations of the ruins of Khawaja Nasir al-Din Tusi’s Observatory first conducted by the 
Iranian team under the supervision of late P. Varjavand with the collaboration of A. Sarfaraz in 1974. This archaeo-
logical mission continued in 1976 and 1977.
During these investigations, the foundations of seventeen architectural units of the Maragheh observatory have 
been unearthed. These units are divided into two categories: first are the parts where involved directly in astro-
nomical research activities and second are the supporting sections like library, teaching centers and workshops for 
tool making.
The archaeological researches at Maragheh observatory are important based on the following points:
1 – they were the first archaeological explorations in Iran aimed to identify and retrieve the remains of a scientific 
center.
2 – as a pioneer, all stages of research including excavation, analysis of the archaeological finds and publication 
were conducted totally by the Iranian team.
3 – these investigations were the start point to draw the attention of the researchers and universities of other parts 
of the world to the significance of astronomy and towards establishing the training and research centers for as-
tronomy.
Maragheh observatory has been registered in the list of Iranian national cultural heritage )no. 1675(. It is one of the 
main tourist attraction centers of Iran and of the world. Due to its significance in Iranian and Islamic culture, the 
Maragheh observatory requires regularly protection, restoration and determining the protection bounds.
Key words: Maragheh observatory, astronomy, Mongolian empire, archaeological expeditions.

Reviewing archaeological studies in fire temple of Azar Goshasb; Takht-e Soleiman
E. Heydari

Located at 45 km. north east of the mountainous region of Takab in West Azerbaijan province, the fire temple of 
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and Ziwiye”.
The current research tries to review illegal and commercial excavations conducted in Ziwiye and clarify when and 
how they happened and who were responsible for these excavations. Based on the available documentations on 
the excavations and the find lists, this paper will clarify that how many objects have been unearthed from this site. 
It shows that how many of those objects that known as belonging to Ziwiye, really are. Finally, after a review on 
archaeological activities in Ziwiye, what do we know from this site following more than 6 decades past from its 
discovery?
Keywords: Kurdestan, Ziwiye, Early Iron Age, illegal and archaeological excavation.

Reviewing the prehistoric archaeological investigations in northwestern Iran
H. Khatib Shahidi, B. Omrani and A. Abedi

Northwestern Iran, for a long time, attracted many archaeologists, since it is located adjacent to Mesopotamia. 
Along with the archaeological investigations in Iraq, some international teams carried out surveys and excavations 
at different parts of the Azerbaijan region. At the same time Iranian archaeologists conducted surveys and excava-
tions and the results of these researches present the archaeological chronology of northwestern Iran and the bulk 
of valuable information. However by analyzing this information, it became clear that the western shore of Urmia 
Lake was more investigated than the eastern.
This paper tries to review all archaeological expeditions conducted in northwestern Iran since 19th century until 
now in order to provide a framework for future researches. Moreover evaluating archaeological situation includ-
ing the Paleolithic period up until Iron Age at this region is another goal of this paper. One should keep in mind 
that from Neolithic period onward, the archaeological investigations should not be limited to the small local re-
gion; rather it should be seen in a broader context. For instance during Neolithic there was a strong connection to 
Mesopotamia or in Middle and Late Chalcolithic period northwestern Iran or Azerbaijan, upper Euphrates, Jazireh, 
Eastern Anatolia and Mesopotamia all belonged to a larger cultural unit called Greater Mesopotamia. Also during 
Early Bronze Age, there was close cultural relations between this region and southern Caucasus, eastern Anatolia, 
west central Iran and southwestern Iran, which continued to the Late Bronze Age and Iron Age. This approach 
should be considered at researchers’ attitude to the archaeology of northwestern Iran.
Key words: northwestern Iran, archaeological investigations, prehistoric archaeology.

The prehistoric archaeology of Zanjan Province: history and complexities
S. Alibeigi and Sh. Khosrawi

Despite Zanjan Province is a promising region for archaeological investigations especially in prehistoric period, 
only small amount of data is provided on the archaeology of this region. 
Locating at the junction of three cultural-geographic regions of the Central Plateau, northwest and west of Iran, 
this region plays an important role in the archaeological investigations of the northwest and edge of the Central 
Plateau of Iran. This strategic location made the region significant in comprehending the inter- and intra-regional 
interactions with the aforementioned regions. However, lack of data left many archaeological questions open es-
pecially on the prehistoric period. Our present state of knowledge on the prehistoric period of Zanjan is based on 
primary surveys, excavations and test trenches in 4 sites dated back to Neolithic, Chalcolithic and Bronze Age. No 
reports on these investigations were provided and our knowledge on the prehistory of this region is still small and 
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History of 291 years archaeological investigations at Tepe Hegmataneh; Hamedan
B. Balmaki

In 1818 J.M.C. kinneir was the first person who introduced the present city of Hamedan as the location of Tepe 
Hegmataneh )TH(. Many scholars supported this idea. In 1929 Buchingham called Hamedan the “ancient Heg-
mataneh”. Sir Henry Rawlinson by reviewing the historical texts suggested Takhte-Soleiman as TH, but this idea 
was not followed by many scholars. In 1840s Flonden and Kast discovered Achaemenid column bases in eastern 
Hamedan. The first archaeological mission was conducted by J. de Morgan there. In 1973 until 1976 M. Mehryar 
investigated TH. He believed that even if the Achaemenid Hegmataneh was formed under present TH, the Median 
Hegmataneh is located somewhere else.
After Islamic Revolution, from 1983, the archeological investigations in TH extended in larger scales. First M. 
Sarraf provided topographical maps of the site and dug several test trenches. By discovering architecture, the 
excavation expanded on the surface of the site. After Sarraf, Azarnoush continued the excavations. Analyzing the 
stratigraphy made it clear that the level, which contains geometric structure, yielded the first settlement at the site 
and belonged to Parthian period. This geometric plan of Hegmataneh bricked city is comparable with architectural 
patterns in Dura and Aykhanum. What remained ambiguous in TH are the disconformities of Achaemenid architec-
ture with the results of recent excavations and estimation of the territory of Parthian city of Hamedan. This paper 
tries to analyze the data on TH achieved from recent studies as well as from nearly three centuries ago.
Key words: Hamedan, Hegmataneh, Archaeological excavation.

The history of archaeological research in Kurdestan Province
M. Masoumiyan

Compare to the other parts of the country, few archaeological investigations carried out in Kurdestan Province are 
not enough for giving a complete picture of this region in the past. 
Human settlement pattern during ancient time remained unknown because of the hard access to this mountainous 
region, contemporary political events, and occasionally different management approaches and some shortcomings 
in the archaeological investigations. 
This paper tries to introduce the archaeological aspects of this region in order to prepare a basis for more archaeo-
logical investigations and expeditions.
Key words: Kurdestan, history of archaeological research. 

Reviewing the archaeological researches in Ziwiye
Y. Hassanzadeh

An important early Iron Age site of Ziwiye is located at northwest of Iran. In fact analyzing early Iron Age of 
northwest of Iran without mentioning Ziwiye is nearly impossible. Nonetheless Ziwiye remained unknown. We do 
not know so much about the story of its accidental discovery by a shepherd and the treasure found in a coffin there 
and more than 10 archaeological excavation seasons carried out in this site.
Despite remaining obscure, many museums in all over the world have objects related to this site. These objects 
have been introduced as belonging to the Median, Mannaean, Scythia, Assyrian, Persian and sometimes Urartian 
periods. The unclear chronology of these objects encouraged Muscarella to write a critical paper entitled “Ziwiye 
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estan Bronzes”. The researches by non-Iranian archaeologists encouraged the Iranian researchers to the region as 
well, although the field works by the latter were carried out sporadically and unsystematic, and many field reports 
remained unpublished.
This paper reviews the Iranian archaeological expeditions into Pishkuh-e Lurestan. It introduces the results of 
these researches in order to achieve a clear plan for future researches in the region.
Key words: archaeology, Iranian missions, Pishkuh-e Lurestan, excavation.

Reviewing the archaeological research in Mahidasht
S. Manhoubi

Because of the topographic and environmental conditions and the strategic location between Mesopotamia, Khuz-
estan plain, Azerbaijan and the Central Plateau of Iran, the Central Zagros region provided a connection between 
these regions and affected by the cultures and traditions of these regions. Located in Central Zagros Mountains, 
Mahidasht region is the largest intermountain plain and contains the main hydrological basin in this part of the 
Zagros.
Mahidasht was firstly surveyed by Braidwood and Levine who concentrated more on the Neolithic and Chalco-
lithic periods. Although they recovered the evidences of other periods but these data have never been published. 
After the Islamic Revolution, the archaeological research stopped in this region. 
Despite many archaeological researches in the region, the Paleolithic, Bronze and Iron Ages and the historical and 
Islamic periods are the most ambiguous periods in Mahidasht.
This paper reviews the history of archaeological research and projects in Mahidasht during different periods and 
tries to present the weaknesses and shortages of these projects.
Key words: Central Zagros, Mahidasht, field work, history of research.

The history of archaeological research in Bisetun Plain
M. Khanmoradi and S. Mohammadi Ghasrian

Bisetun or Chamchamal plain is located around 30 km east of Kermanshah. This small plain )35000 hectares( is 
surrounded by Zagros Mountains.
Water resources )Gamasiāb and Dinavarāb rivers) in the plain, its geopolitical location in Khorasan road on the 
junction of Iranian Plateau and Mesopotamian Plain and the holy delusion of Bisetun Mountain in the history 
)Baghestan( presented Bisetun as a suitable settlement for human being from the Paleolithic period towards the 
modern time.
The Darius relief and inscription is one of the most important monuments of this area.  Deciphering the ancient 
Persian language of Darius inscription in 1835-37 by Rawlinson was a great event in the history of archaeological 
studies of Bisetun. After Rawlinson, many researchers such as Jackson, King and Thompson, Cameron, De Mor-
gan, Herzfeld, Sarre, Mann and Siro investigated this inscription and several other monuments in Bisetun. Because 
of the numerous monuments of Bisetun, Herzfeld called this area, the Asian gate.
The first archaeological excavation in the region goes back to 1949 in Hunter’s Cave )Shekarchain) by Coon. Since 
then, several Iranian and international archaeological missions investigated Bisetun.
This paper tries to review the archaeological expeditions and their outcomes in the Bisetun plain.
Key words: Bisetun plain, excavation, survey, history of research, Bisetun historical site.
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The history of archaeological research in Khuzestan
H. Mehranpour and Y. Dinarwand

The archaeological expeditions in Khuzestan have been started since 150 years ago. The methods and aims of these 
expeditions changed during time. The first archaeological expeditions have been conducted in Susa by French 
team. Afterwards many western archaeologists started working in this region and other parts of Khuzestan. These 
expeditions resulted into the discovery of many remarkable archaeological finds.
In order to give a history of research, this paper tries to review all archaeological researches conducted in Khuz-
estan from the beginning until now. It briefly presents the results of these researches. 
A list of published papers on these expeditions is provided at the end of this paper. 
Key words: history of research, archaeological expeditions, Khuzestan.

The history of archaeological research in Shoushtar basin
H. Derakhshi

Although archaeology, as a science for the study of human and his belongings, started more than a century ago in 
Iran, but only few decades passed from the first archaeological investigations in Shoushtar. Several Iranian and 
international expeditions with different goals conducted systematic surveys and excavations and investigated the 
region. The results showed that the region was firstly settled by nomads during certain seasons in 7th millennium 
BC. They gradually settled down throughout the region mostly adjacent to the streams and formed the first villag-
es. At the end of this period some villages developed to urban system. This process was largely under the influence 
of the neighboring areas and cultures especially the development of Uruk culture. In historical time, particularly 
during Sassanid and Parthian time, one of the largest cities called Dastva was formed in this region. Because of 
the strategic location of Shoushtar, during Islamic period it developed more and many buildings and architectures 
have been constructed which some of them are still being used. 
This paper reviews briefly the history of Shoushtar and describes and discusses the archaeological researches and 
investigations.
Key words: history of archaeological research, Shoushtar, Khuzestan.

The history of archaeological research in Lurestan
A. Sajjadi

The main river of Seimareh, flowing in Lurestan, has divided this region into two parts of Poshtkuh and Pishkuh. 
Because of the bronze objects, Lurestan is well known among archaeologists and whoever interested in the ar-
chaeological finds. This paper reviews the studies on these objects and discusses the results of these analyses.
Key words: Lurestan, Pishkuh, Poshtkuh, excavation, survey, history of archaeological studies.

Iranian archaeological missions in Pishkuh-e Lurestan
M. Garavand

Located in central western part of Iran, the Lurestan province was continuously used as human settlement through-
out prehistoric and historic periods due to the abundant natural resources and fertile environment. The high ar-
chaeological potential of this region has attracted a large number of western archaeological missions. It was also 
the hot spot of looters who have plundered the archaeological sites of the region in search for the well known “Lur-
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In search of Parse; masterpiece of Achaemenid territory:
Reviewing the history of surveys and excavations performed in the Persepolis and Parse

K. Mohammadkhani and R. Resaleh
In 1924, the Iranian government requested E. Herzfeld to study and evaluate the possibility of fundamental and 
long-term excavations in Persepolis. In 1928 Herzfeld published a report entitled “Rapport Sur L’État Actuel Des 
Ruines De Persépolis”. In his excavation in 1932, Herzfeld focused on Apadana Palace and discovered the eastern 
stairway and the golden and silver tablets. He also excavated the Gate of All Nations, the Tripylon and palace 
G. Unfortunately he never published a comprehensive report on his excavations. In 1934, E. Schmidt from the 
Oriental Institute of the University of Chicago continued the excavations in Persepolis. During 1935 to 1939 he 
recovered a large part of the Treasury and the Hundred Columns Hall. He published the results of his excavations 
in three volumes in 1953, 1957 and 1970. After him several Iranian scholars directed the excavations in Persepolis 
including H. Ravanbod, I. Behnam and A. Sami. Then, the institute of ISMEO directed conservation and restora-
tion in Persepolis. In 1962 Tilia from this institute surveyed Marvdasht plain and surroundings of the terrace of 
Persepolis looking for the city of Parse. 
The Parse-Pasargadae Research Foundation, which was established in 2002, focused on conservation and res-
toration of Persepolis and conducted survey in area around in search for the city of Parse. In 2003 and 2004 B. 
Aminpour conducted a geophysical survey using geomagnetic method in Persepolis which resulted into finding the 
remains of a structure and the possible remains of walls of defensive castle of Persepolis in the northern quarter. 
During 2004 to 2008, Achaemenid sites in Marvdasht plain were surveyed using a variety of geophysical methods 
by the joint Iranian-French team, directing by R. Boucharlat, M. Feizkhah and K. Mohammadkhani in order to find 
the remains of the city of Parse. The current excavation around Persepolis is conducted by the joint Iranian-Italian 
team under the supervision of P. F. Callieri and A. Askari Chavrdi.
Key words: Parse, Persepolis, Achaemenid period, history of research.

The history of archaeological research in Esfahan Province
A. Haji Mohammad Alian, M. Montazer Zohoori

Esfahan province is located at the center of Iran adjacent to the provinces of Qom, Markazi, Chaharmahal-Bakhti-
yari, Kohgilouyeh-Boyerahmad, Yazd and Fars. Esfahan has a diverse climatic condition as in the west and south 
has Mediterranean and in the north and east has arid and semiarid climate. This diversity provided different ecosys-
tems and let people live in different parts of the province during different time periods which as many archaeologi-
cal sites such as teppes and historical buildings showed in the entire province.
The location of Esfahan in Central Plateau of Iran and the pleasant climate attracted the first Islamic rulers into this 
area who left many buildings and constructions behind. The archaeological remains from other periods could not 
receive enough attention and remained under the shadow of these prosperous Islamic architectures.   
This paper reviews the archaeological expeditions carried out in Esfahan province during 80 years and tries to take 
new approaches in all different archaeological periods into consideration.
Key words: Esfahan Province, climatic condition, archaeological expeditions.
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Although the archeological studies in the southern coasts of the Persian Gulf had started along with the studies in 
the northern coasts, there the studies have been performed with higher speed and developed extensively in recent 
years. The current research reviews the results of the archaeological analysis of several sites of different periods 
located in the Southern coasts as well as examining all archaeological researches conducted in the northern coasts 
of the Persian Gulf. Since the archaeological research around the Persian Gulf includes many different periods, this 
paper will focus on two periods of Parthian and Sassanid. 
Key words: Persian Gulf, archaeological excavations and surveys, Parthian, Sassanid.

The history of archaeological research in Bushehr province
N. Ebrahimi 

Bushehr province is located at the southwest of Iran and contains 625 km northern coastline of the Persian Gulf.
Northern shores of the Persian Gulf, due to the important ancient ports such as Mahrooban, Siniz, Jannaba, Re-
ishehr, Nejirom, Siraf  and Naiband, play a significant role in the economical, political, commercial and cultural 
aspects of the region. Since 3rd millennium BC and during Elamite, Achaemenid, Sassanid, early Islamic Cali-
phates and other eras, Persian Gulf kept its significant role.
Despite the considerations of geographers, travelers and Orientalists on the historical ports of the Persian Gulf in 
the old texts, few archaeological expeditions have been undertaken in this region until the Islamic Revolution in 
1979. Afterwards, significant archaeological surveys which resulted into the valuable data have been conducted 
especially by young archaeologists. This paper tries to review all archaeological expeditions including surveys and 
excavations conducted in Bushehr province before and after the Islamic Revolution. 
Key words: Bushehr province, excavations, archaeological surveys, archaeological sections, documentation of 
the finds.

The history of archaeological research in Fars province
C. Barfi, S. Abdollahi, R. Bidari, Sh. Abotalebian and Kh. Mohebbi

Fars province, as the origin of two great empires of Achaemenid and Sassanid, contains numerous archaeological 
remains such as Persepolis, the ancient city of Estakhr, Naqsh-e Rostam and Naqsh-e Rajab reliefs, Pasargadae 
constructions, Sassanid architectures, pergola in Farashband, high relief of Tang-e Chogan and the ancient city of 
Bishapur which attracted many tourists.
In this paper the authors divided the history of archaeological research in Fars province into 7 periods, starts with 
the reports provided by the first western tourists visiting the region. The second period is allocated to the com-
mercial excavations, when the aim of the archaeological activities was the discovery of museum objects. In the 
third period the archaeologists accentuated the chronostratigraphy in their excavations based on the archaeologi-
cal finds especially pottery. The fourth period is associated with the application of interdisciplinary sciences in 
archaeological excavations and considered as the beginning of the modern archaeology. In this period all surveys 
and excavations tended towards the aspect of specialization and high quality researches. By the Islamic Revolution 
in 1979 when the fifth period starts, the archaeological researches stopped. This gap followed by the war between 
Iran and Iraq started in 1980. After the war, the archaeological researches revived in the sixth period in late 90s. 
It is considered as a flourishing period in the Iranian archaeology followed by the seventh or the current period.
Key words: history of archaeological research, Fars province, interdisciplinary sciences.
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Reviewing the prehistoric archaeological expeditions in southeastern Iran; the archaeological potentials in 
southeast

N. Eskandari, N. Alidadi Soleimani and M. Javadi
The first archaeological expeditions in southeastern Iran go back to 1930s when Aurel Stein conducted a survey 
and discovered several archaeological sites such as Tepe Yahya, Tel Eblis, Nourabad and Shahr-e Deghyanous in 
Kerman, Shahr-e Sukhteh in Sistan and Bampour, Damin and Chah Hosseini in west of Baluchestan. It was only in 
1960s that the systematic archaeological investigations started in the area with the excavations in Bampour, Tepe 
Yahya, Tel Eblis, Shahr-e Sukhteh and Shahdad. These archaeological investigations showed that the region was 
settled from the lower Paleolithic period towards the historical time. The geographical location of the region, as 
it connects east and west, and the raw material resources formed the urban centers of Shahr-e Sukhteh, Jiroft and 
Shahdad during third millennium BC. 
This paper tries to review the results of all archaeological surveys and excavations done from early twentieth 
century up until now in southeastern Iran. Analyzing the archeological status of southeastern Iran during different 
periods from Paleolithic to first millennium BC is one of the purposes of this paper. Moreover analyzing the culture 
during third and fourth millennium BC and comparing to the neighboring regions are other goals of this study.
Keywords: southeastern Iran, prehistory, Iron Age, archaeological survey.

The history of archaeological research in Sistan; Iran
J. Alaye Moghaddam

Locating at east of Iran, Sistan Region was in the center of various cultures from long time ago. Its suitable en-
vironmental condition attracted many tribes and formed different settlements such as Shahr-e Sukhteh, Dahaneh 
Gholaman, Kuh-e Khajeh, Zahedan-e Kohneh, Hozdar, Ram Shahrestan, etc. which are the focus of tourists and 
archaeologists since recent years. As two centuries ago, several western tourists and Orientalists reported and de-
scribed the archaeological remains of this region. 
In 1903, the first systematic archeological expeditions in Sistan have been conducted by Sir Aurel Stein. Since 
then, the non-Iranian archaeologists remarkably continued archaeological activities in the sites of Shahr-e Sukhteh 
and Dahaneh Gholaman until the Islamic Revolution in 1979. From 1991 onward a new turn started in the archaeo-
logical activities in Sistan and resulted into many constant scientific works.  
The present research reviews the archaeological expeditions in Sistan from the beginning until now. 
Key words: Sistan, archaeological activities, archaeological sites, geographical areas, Shahr-e Sukhteh

Reviewing the archaeological research in the northern coasts of Persian Gulf during Parthian and Sassanid 
periods

A. Khosrowzadeh, M.E. Esmaeili-Jelodar and M. Ravaei
The archaeological studies executed in the southern coasts of the Persian Gulf are far more extensive than the 
studies in the northern coasts. Therefore, our knowledge on the archaeological sites located at southern coasts is 
more than the northern. Unlike the northern coast, during recent decades, several archaeological sites have been 
discovered and studied in the southern coasts. In contrast, there have been only a number of researches and studies 
carried out in the northern coasts that have never been published.    
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about the cultural heritage? How did the view of the public change concerning the cultural heritage? 
Considering the news on the cultural heritage in the press since 1916, can help us to find out a part of the history 
of archeological research and feedback of the public to the cultural heritage.
Key words: Cultural heritage, the press, ancient objects, archeology

Reviewing the history of archaeological researches in Khorasan
R. Labaf Khaniki

Despite of the extensive size, only few surveys and excavations took place in Khorasan region. The first system-
atic archaeological investigations started in 80s. Until now several archaeological missions including survey and 
excavation have been conducted in Khorasan. The results of these investigations present this hypothesis that since 
1 million years ago, the region was occupied by human groups who left behind the first lithic artifacts. Later the 
excavations in Neyshabour, Daregaz and Tous presented these cities as large urban centers in historical and Islamic 
periods. 
Key words: Khorasan, survey and excavation, archaeological investigations, historical sites.

The history of archaeological research in southern Khorasan
A. Zarei and M. Soroush

Because of great culture and history, Iran was always the target of many archaeological researches and investiga-
tions. Although ancient Khorasan was constantly a place of significant events in the history of Iran, but there are 
no enough historical and archaeological data on the southern Khorasan. The brief archaeological research in this 
region, compare to the west and south of Iran, increased our knowledge and as well as our questions and proved 
the importance of southern Khorasan or Ghohestan.
The archaeological remains from the Paleolithic settlements, historical sites, inscriptions and historical structures 
present southern Khorasan as a promising region in the field of archaeology. Therefore this paper tries to review 
the history of archaeological research carried out in Ghohestan.
Key words: southern Khorasan, Ghohestan, history of archaeological research, historical remains. 

The history of archaeological research in Mahallat city
J. Alaye Moghadam and L. Banijamali

Mahallat city with 2600 km2 is located at east of Markazi Province in a mountainous region. Appropriate environ-
mental conditions and enough water resources provided suitable human settlement through time which the remains 
of these settlements left in caves or visible as  tepes, cemeteries, architectures and various buildings and attracted 
many Iranian and non-Iranian tourists and even the court officials from long time ago. 
By digging in the Khorheh temple in 1956, Ali Hakemi started the first archaeological investigation in Mahallat. 
This investigation was continued for 4 more seasons along digging in the Sassanid fire temple of Atashkooh. In his 
survey to Mahallat, Kh. Pourbakhshandeh discovered around sixty archaeological sites. Recently in 2009 the au-
thors conducted a survey and identified 128 archaeological sites dated from fifth millennium BC. to the Qajar era. 
This paper reviews the history of archaeological research, the goals and results in Mahallat and tries to clarify its 
place in the regional context.
Key words: Mahallat, history of archaeological investigations, Khorheh, archaeological survey.
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The first steps towards archaeology in Iran; how the “Antiquity Law” was approved
Gh. Masoumi

The first attempts for establishing archaeology in Iran started during Safavid period, when the European and Amer-
ican adventurers and travelers visited Iran and published reports and story of their travels to Iran. They were mostly 
painters, linguists, authors, historians and archaeologists. Some of them lived and worked in Iran for a while.
This paper reviews these reports and activities in Iran and shows that under which circumstances the “Antiquity 
Law” has been approved.
Key words: travel accounts, tourists, Iranian archaeology, history, “Antiquity Law”.

Commercial excavations and the “Antiques Law” (Ghanoun-e Atighat) in the archeology of Iran
M. Gholamdoust

Archaeology, as an academic field, originates in human sense of curiosity. Trying to find treasure and antique ob-
jects resulted into the first archaeological inventories and primary museums which necessitated the establishment 
of archeology as an academic field in the universities.
Before this establishment, in Iran many excavations have been conducted in order to achieving antique objects. 
These excavations and the process of exchanging the objects forced the ministry of culture, endowment and in-
dustry )ma’aref va oghaf va sanaye mostazrafe), in 1930, to authorize a legislation called “Ghanoun-e Atighat” 
)Antiquity Law(.
After 80 years, it is still not clear that how the antique searching evolved to the scientific archeology. 
This paper tries to answer the following questions:
When is the stand point of looters excavation and searching for antiquities?
How, why and when did the commercial excavations start? 
How looters excavation and antique searching were authorized in Ghanoun-e Atighat?
At the end of the paper the author tried to clarify the role of commercial excavations and Ghanoun-e Atighat in 
forming modern archaeology and academic excavations in Iran. 
Key words: Ghanoun-e Atighat, commercial excavations, history of archaeology in Iran.

The cultural heritage in the press
M. Zadeh Dabagh, S. Fereydooni, Z. Valizadeh Gharah Aghaji, S. Komijani and M. Bagheri-Ghale

Archaeology and cultural heritage have long been considered as searching for antiquities. During time, the scien-
tific and cultural role of archaeology has been accepted.
Setting up the press, including newspapers, resulted into the major developments in the world.  The people became 
aware of daily events around the world. It is around 150 years ago that the press was founded in Iran. Like other 
parts of the world, it reflects the cultural, social and political events of the country. Though a little part, the press 
in Iran during these 150 years has reported on the cultural heritage. 
This paper tries to answer the following questions: What was the condition of the cultural heritage during the last 
20 years? How did the authorities deal with the ancient objects? What was the reaction of the public to the news 
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