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چکیده
كارلتن  را  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  ايران  پارينه سنگی  پژوهش های  در  جدی  گام های  نخستين 
و  دانماركی  انگليسی،  كانادايی،  امريکايی،  باستان شناسان  ميدانی  فعاليت های  است.  برداشته  كوون 
اواسط دهة 1350خ )1970م(  تا  باستان شناسان برخی كشورهای ديگر در دهة 1330خ )1950م( 
اطالعات ما را از فرهنگ های پارينه سنگی ايران، خصوصاً در زاگرس افزايش داد. اما مقطعی بودن اين 
پژوهش های ميدانی و نبود كاوش ها و بررسی های گسترده و مداوم باعث شد كه ايران به رغم غنای آثار 
پارينه سنگی، در عرصه های بين المللی به جايگاه واقعی خود در پژوهش هاي پارينه سنگی دست نيابد. 
از سوی ديگر باستان شناسان ايرانی نيز به داليل گوناگون بسيار ديرتر از ساير كشورهای منطقه وارد 
اين عرصة پژوهشي شدند و عماًل از اواخر دهة 1360 و طی دهة 1370 بود كه نخستين پژوهش های 
ميدانی خود را انجام دادند. در نتيجة اين تالش های جديد مکان های متعددی در مناطق ناشناخته 
چون گيالن، حاشية كوير مركزی و همچنين زاگرس شناسايی، بررسي و نتايج آن منتشر شد. اما اين 
تالش های اوليه و انفرادی به علت نبود حمايت تشکيالت رسمی باستان شناسی كشور تا اواخر دهة 
1370 گسترش چندانی نيافت. بازگشت مجدد باستان شناسان خارجی در دهة 1380 از سويی باعث 
آشنايی باستان شناسان جوان ايرانی با شيوه های جديد كاوش در مکان های پارينه سنگی شد و از سوی 

ديگر امکان بازنگری برخی نظريات پيشين را فراهم آورد.
كلید واژگان: باستان شناسی پارينه سنگی، پليستوسن، ايران، كاوش و بررسی، تاريخچة پژوهش ها. 

گلری فریدون بی

 ژپوهش اهی پارینه سنگي اريان
از آغاز ات اواخر دهه هفتاد



هشتاد سال باستان شناسی ایران

8

مقدمه
ايران به دليل ميراث باستان شناختی غنی و آثار چشم گير از 
دورة هخامنشی و دوره های متأخر از اواسط سدة هجدهم مورد 
تپه های  فراوان  شمار  گرفت.  قرار  اروپايی  جهانگردان  توجه 
باستانی، آثار معماری و ديگر بقايا باعث شد كه از همان آغاز 
پژوهش ها و كاوش باستان شناختی در ايران با حفاری تپه های 
اواخر دوران پيش از تاريخ و مکان های تاريخی آغاز شود كه از 
نمونه های اولية آن كاوش های لوفتوس و ديوالفوا در شوش 
طی نيمة دوم سدة نوزدهم است )ملك شهميرزادی 1366(. 
با واگذاری انحصار پژوهش و كاوش باستان شناختی كل ايران 
به فرانسه به فرمان شاه قاجار، كاوش های باستان شناختی تا 
چند دهه در شوش و اطراف آن متمركز شد. در اين فاصله 
به طور  موفق شدند  فرانسوی  غير  باستان شناس  فقط چند 
انجام  ايران  نقاط  ساير  در  كاوش هايی  و  بررسی ها  پراكنده 
را  اسالمی  دوران  تا  پيش از تاريخ  اواخر  مکان های  كه  دهند 
در بر مي گرفت )Abdi 2001(. پس از لغو امتياز فرانسوی ها 
نخستين  كشورها،  ساير  باستان شناسان  فعاليت  آغاز  با  و 
شناخته شد ة  مکان های  در  نيز  طوالنی مدت  كاوش های 
تاريخی مانند پاسارگاد و تخت جمشيد آغاز شد. با توجه به 
در  كه  غربی  باستان شناسان  ديگر  داليل  به  و  شرايط  اين 
پارينه سنگی  مکان های  در  بيستم  سدة  نخست  دهة  چند 
منطقة لوانت در شرق مديترانه مشغول كاوش بودند، امکان 
گسترش پژوهش هاي خود را به ايران نيافتند. فقط دوروتی 
گارود در سال 1307خ به عراِق تحت كنترل بريتانيا رفت و 
كاوش هايی در چند غار و پناهگاه در دامنه های غربی زاگرس 
واقع جز  )Garrod 1930(. در  انجام داد  در كردستان عراق 
چند كشف پراكنده تا اواسط سدة بيستم و شروع كاوش های 
كارلتن كوون، انسان شناس امريکايی، كاري جدی در زمينة 

پژوهش هاي پارينه سنگی ايران صورت نگرفت.

نخستین شواهد
گام های اوليه در شناسايی بقايای دورة پارينه سنگی در ايران 
آغاز  نوزدهم  اواخر سدة  در  با كشفيات دمرگان در درة الر 
نيمة  انتهای  در  پبده  غار  در  گيرشمن  كاوش  با  و  مي شود 
نخست سدة بيستم به پايان می رسد. طی اين دورة طوالنی 

فقط چند بررسی كوتاه و پراكنده و يك كاوش در ايران انجام 
كامل  به طور  نيز هيچ گاه  آنها  از  يافته های حاصل  شد، كه 
در چند سطر  پژوهشگران صرفاً  از  يك  هر  و  نيافت  انتشار 
 de Morgan 1907,( كردند  معرفی  را  آمده  دست  به  مواد 
 1909; Field 1939, 1956; Ghirshman 1949; McMahon

1906(، در حالی كه كاوش های باستان شناختی در غارهای 

فلسطين، لبنان و سوريه طی دهه های 20 و 30م به كشف 
به  می توان  آنها  مهم ترين  از  كه  شد  منجر  مهمی  بقايای 
Gar�( دااوش های گارود در تابون، الواد و سخول اشاره كر

.)rod and Bate 1937

دمرگان،  ژاک  1270-1268خ  سال های  فاصلة  در 
و  بررسی ها  فرانسوی  پيش از تاريخ  متخصص  و  زمين شناس 
گمانه زنی هايی در جنوب دريای مازندران، شمال غرب، غرب 
كاوش ها  اين  در  او  گرچه  داد.  انجام  كشور  غرب  جنوب  و 
در  بود،  متمركز  تپه ها  و  گورستان ها  بر  بيشتر  بررسی ها  و 
بررسی درة الر واقع در شرق دماوند موفق به كشف تعدادی 
ابزار سنگی شد. در اين بررسی، در سال 1270خ در حاشية 
كه  شد  يافت  خشن  سنگی  ابزار  تعدادی  پردمه،  رودخانة 
 de( كرد  ترديد  كواترنری  دورة  به  آنها  انتساب  در  دمرگان 
دندان  كشف  به  همچنين  وی   .)Morgan 1907, 1909

كرده  اشاره  آمل  نزديك  آبرفتی  نهشته های  در  ماموت1 
فالت  كه  بود  معتقد  دمرگان   .)de Morgan 1907( است 
و وجود  يخبندان  دليل  به  كواترنری  دورة  در  ايران  مركزی 
در  وی  اين رو  از  و  نبوده  زيست  مناسب  وسيع  درياچه های 
ابزار  به كشف  موفق  فالت  مركز  آبرفتی  نهشته های  بررسی 

 .)de Morgan 1907( سنگی يا بقايای جانوری نشده است
با  ايران  در  فرانسوی  باستان شناسان  فعاليت  شروع 
همزمان  فرانسه  در  پارينه سنگی  باستان شناسی  شکل گيری 
كرد،  آغاز  ايران  در  را  بررسی هايش  دمرگان  كه  زمانی  بود. 
گابريل دمورتيه در فرانسه سيستم های طبقه بندی بر اساس 
توالی گونه های شاخص را برای صنايع پارينه سنگی غرب اروپا 
تدوين كرده بود و عناوينی مانند اعصار موستری، اوريناسی 
و سولوتری رواج يافته بود. عالوه بر اين خود دمرگان هم در 
مباحث پيش ازتاريخی دستی داشت و جزو حلقة متخصصان 

1.  Elephas primigenius
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پيش ازتاريخ فرانسه محسوب می شد. دمرگان مبدع اصطالح 
ميان سنگی بود كه نخستين  بار پس از انتشار كتاب تمدن های 
 de Morgan( يافت  باستان شناسان رواج  اوليه وی در ميان 
1909(، اما زمانی كه مسئوليت هيئت باستان شناسی فرانسه 

آثار آن، كه  به غنای  توجه  با  به عهده گرفت،  را  در شوش 
فعاليت هايش  پايان  تا  بود،  نيز  لوور  موزة  توجه  مورد  بسيار 
در ايران مشغول حفاری در شوش و انتقال يافته های آن به 
به  مختصر  اشاره اي  دمرگان جز  ترتيب  اين  به  فرانسه شد. 
ابزارهای سنگی در الر نقشی در شکل گيری باستان شناسی 

پارينه سنگی در ايران ايفا نکرد.
در  سنگی  ابزارهای  وجود  الر  درة  يافته های  از  پس 
مورد  اولين  شد.  گزارش  سيستان وبلوچستان  از  نقطه  چند 
مشاهدة  بر  مبنی  ماهون  مك  هنری  گزارش  شده  منتشر 
دست ساخته های سنگی پارينه سنگی از سنگ آذرين و آگات 
 McMahon( است  سيستان  در  رودخانه ای  پادگانه های  در 
1906(. وی به ابزارهايی چون سرنيزه، چاقو و سرتبرهايی با 

ساخت خشن اشاره كرده است.2 اما با توجه به فقدان طرح و 
تصوير نمی توان انتساب آنها را به دورة پارينه سنگی با اطمينان 
تأييد كرد. در سال 1310خ اورل اشتاين و دستيارش كارلوی 
فابری بررسي ها و گمانه زنی هايی را در بلوچستان آغاز كردند 
 .)Stein 1934( كه به ناحية بم و كرمان نيز گسترش يافت
ظاهراً در اين بررسی شماری ابزار سنگی يافت شد كه فابری 
انسان  جستجوی  »در  عنوان  با  را  آن  گزارش  بعد  سال  دو 
عصر سنگ در بلوچستان ايران« در مجلة آسيا منتشر كرد 

.)Fabri 1934(

از اين چند مورد تأييدنشده كه بگذريم، كشف نخستين 
براون،  نام  به  ايران  در  پارينه سنگی  دورة  مشخص  شواهد 
زمين شناس انگليسی، ثبت شده است. براون قبل از شروع كار 
در ايران، با شركت نفت عراق همکاری مي كرد و در بررسی 
سال 1307 هنری فيلد در عراق، وی را همراهی كرده و با 
دست ساخته های سنگی پارينه سنگی آشنا شده بود. براون در 
ايران  اواخر سال 1312، زمانی كه در استخدام شركت نفت 

و  افغانستان  ايران،  مرزی  خط  تعيين  مشغول   1905 تا   1903 از  انگليسی  افسر  اين   .2
بلوچستان )آن زمان بخشی از مستعمرة بريتانيا( بود. وی دركنار وظايف سياسی، به واسطة 
آشنايی نسبی با زمين شناسي )از طريق پدرش( به بررسي زمين شناختی و نمونه برداری در 

اين منطقه هم می پرداخت.

و انگليس بود، در حدود 18 كيلومتری جنوب ـ جنوب غربی 
درياچة بختگان )نيريز(، در غرب استهبان، در ارتفاعات باالی 
سنگی  تراشة  دو  كشف  به  موفق  دريا  سطح  از  متر   2400
پارينه سنگی ميانی شد. انتساب اين دو يافته به اين دوره را 
بعدها آبه برويل، متخصص مشهور پيش ازتاريخ فرانسوی، نيز 

تأييد كرد.
حاشية  پادگانه های  بررسی  در  بعد  سال  براون 
دست ساخته های  از  مجموعه ای  هم  مهارلو  درياچة  شرقی 
 Field( آورد  گردآوری  را  نوسنگی  دورة  به  مربوط  سنگی 
فيلد،  هنری  توجه  جلب  باعث  يافته ها  اين   .)1939, 1956

انسان شناس امريکايی به اين ناحيه شد )تصوير 1(. فيلد و 
براون در سال 1313 برای بررسی اطراف درياچة مهارلو به 
حاشية  در  خود  يك روزة  بررسی  در  آنها  بازگشتند.  منطقه 
غربی درياچة مهارلو، در نزديکی روستای برمه شور، دو پناهگاه 
صخره ای را شناسايی كردند. در بررسی اين دو مکان صدها 
ريزابزار گردآوری شد كه فيلد  دست ساختة سنگی خصوصاً 
آنها را به دورة پارينه سنگی جديد نسبت داد. فيلد اشاره كرده 

پژوهش های پارینه سنگی ایران از آغاز تا اواخر دهة هفتاد

تصویر 1. هنری فيلد در حين پژوهش هاي انسان شناسی در عراق 
)منبع: آرشيو موزة باستان شناسی و قوم شناسی پيبادی(
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كه در ادامة بررسی خود در فاصلة شيراز به تهران نتوانسته 
آثار ديگری بيابد )Field 1939(. چند سال بعد دوروتی گارود 
بخشی از مجموعة برمه شور را كه در موزة شيکاگو نگهداری 
می شد، بررسی و شباهت تقريبی آنها را به يافته  های حاصل 
از كاوش خود در عراق تأييد كرد. فيلد با توجه به اين يافته ها 
و ديگر كشفياتش در كردستان عراق اين احتمال را مطرح 
در  زاگرس  جنوب  دره های  از  پارينه سنگی  انسان  كه  كرد 
جهت شمال غربی مهاجرت كرده و از تنگه های غرب زاگرس 

 .)Field 1939( وارد كردستان عراق شده است
بررسی  در سال های 1318 و 1328 هوبرت ريبن در 
كه  يافت  سنگی  تراشة  دو  تهران  دشت  كواترنر  نهشته های 
ابزار صنعت موستری است. اين دو  طبق گزارش وی شبيه 
 )C آبرفتی  )سازند  تهران  آبرفت  رسوبات  به  احتماالً  يافته 
مربوط است كه به نظر وی حدود 50 هزار سال قدمت دارد  

 3.)Rieben 1955(

پس از اين بررسی های پراكنده، وقفه اي نسبتاً طوالنی 
پبده  غار  كاوش  و  20 شمسی  دهة  اواخر  تا  كه  آمد  پيش 
از  پس  دمرگان،  جانشينان  از  گيرشمن،  ُرمن  يافت.  ادامه 
با  پايان يکی از فصول كاوش در شوش، در آوريل 1328خ 
كمك شركت نفت ايران ـ انگليس در نواحی كوهستانی شمال 
شرقی شوشتر بررسی و غاری را در تنگ پبده كاوش كرد. 
كه  كرد  حفر  غار  داخل  در  متر   3/5 عمق  به  گمانه ای  وی 
باعث شناسايی سيزدة الية باستانی شد. طبق گزارش مختصر 
روتوش  با  سنگی  ابزارهای  خشن،  سفال  تعدادی  گيرشمن 

3. بربريان و قاجار در بررسی مجدد منطقه به هدف ارزيابی سن اين سازند نتوانستند محل 
دقيق كشف تراشه ها را بيابند )تماس شخصی با بربريان 1389، بربريان و ديگران 1371(

آمد  دست  به  كاوش  اين  در  استخوانی  ابزار  چند  و  ساده 
)Ghirshman 1949(، اما روشن نيست كه دست ساخته های 

به  مربوط  يا  شده  يافت  سفال  حاوی  اليه های  در  سنگی 
به تصويری كه  با توجه  بوده است.  اليه های عميق تر گمانه 
از ابزار های سنگی غار پبده در كتاب ايران از آغاز تا اسالم 
منتشر شده، تعدادی از آنها تراشه و چند قطعه نيز احتماالً 
گيرشمن  كاوش  گرچه   .)Ghirshman 1951( است  طبيعی 
در  غار  يك  در  باستان شناختی  كاوش  نخستين  پبده  در 
ايران محسوب می شود، با توجه به پيشينة پژوهشی وی كه 
عمدتاً بر دوره های جديدتر متمركز بود، اطالعات مختصر به 
دست آمده از اين كاوش در آن زمان نقشی در پيشبرد روند 

پژوهش هاي پارينه سنگی ايران ايفا نکرد. 

آغاز كاوش ها و بررسی های هدفمند
به فاصلة چند ماه پس از كاوش غار پبده، با آغاز كاوش های 
طور  به  ايران  در  پارينه سنگی  پژوهش های  كوون،  كارلتن 
جسمانی  انسان شناس  اصل  در  كه  كوون  شد.  آغاز  جدی 
انسانی  اسکلت های  بررسي  قصد  به  1327خ  پاييز  در  بود، 
مشتركی  هيئت  همراه  به  نيپور  كاوش های  در  يافت شده 
رفت  عراق  به  شيکاگو  دانشگاه  و  پنسيلوانيا  دانشگاه  از 
شرقی  مؤسسة  وقت  رئيس  جاكوبسن،  توركيلد  )تصوير2(. 
به  توجه  با  نيپور  كاوش های  از  ديدار  در  شيکاگو  دانشگاه 
تخصص كوون به او پيشنهاد كرد كه از ايران ديدن كند. پس 
از آن نيز جرج كامرون كه تازه نسخه برداری از كتيبة بيستون 
از وجود  را  با كوون وی  مالقات  در  بود  رسانده  پايان  به  را 
كتيبة  نزديکی  در  دست نخورده  نهشته های  با  كوچکی  غار 

تصویر 2. برخی از باستان شناسان غربی كه كاوش ها و بررسی هايی در مکان های پارينه سنگی ايران انجام داده اند. از راست به چپ: كارلتن كوون، رابرت 
بريدوود، فيليپ اسميت، پدر مورتنسن و كنت فلنری.
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ايران  بودن  ناشناخته  و  پيشنهاد  اين دو  آگاه كرد.  بيستون 
از لحاظ پژوهش هاي پارينه سنگی، كوون را بر آن داشت كه 
به شناسايی  ايران  به  در زمستان 1327خ در سفر كوتاهی 
غارهای قابل كاوش اقدام كند. كوون ابتدا از بيستون ديدن 
كوچك  غار  نتوانست  سنگين  برف  بارش  دليل  به  اما  كرد، 
بيستون را بيابد و به پيشنهاد همراهانش از غار ديگری )غار 
خر( در همان نزديکی ديدن كرد كه ابعادی بزرگتر داشت، 
اما بسيار باالتر از سطح دشت واقع بود. وی در ادامة سفرش 
از همدان و قزوين به سواحل جنوبی دريای مازندران رفت و 
سپس از طريق گرگان و شاهرود به تهران بازگشت. در اين 
سفر كوتاه از تعدادی غار در درة سفيد رود، اطراف بهشهر و 
احتماالً در اطراف شاهرود ديدن كرد )Coon 1951(. كوون 
بر اساس مشاهدات خود و اطالعاتی كه از ديگران كسب كرده 
بود در نامه ای به وزير فرهنگ آن زمان درخواست كاوش ده 
كاوش شد  بعدها  كه  غاری  كه جز چند  كرد  مطرح  را  غار 
)بيستون، تمتمه، هوتو، كمربند و خونيك(، شامل غارهايی 
در آب ترش قزوين، رودبار گيالن، شهرستانك تهران، آپاری 

سمنان و مغان در خراسان بود )بهرامی و عبدی 1380(. 
كوون كاوش هايش را در تابستان 1328 از بيستون آغاز 

شامل  كه  كرد  حفاری  بيستون  كوچك  غار  در  هفته  دو  و 
گمانه اي به ابعاد 2×8 متر و عمق 6/5 متر بود و آثار بسيار 
غني از دورة پارينه سنگي مياني از آن به دست آمد )تصوير3(. 
از پنج هزار  پارينه سنگي بيش  نتيجة كاوش نهشته های  در 
جانوري  بقاياي  قطعه  هزار  نه  حدود  و  سنگي  دست ساختة 
به دست آمد )شکل 1(. كوون تمام اين يافته ها را در محل 
شمارش و ابزارهای روتوش شده، تعداد كمي تراشة ساده و 
سنگ مادر را برای بررسي هاي بعدی نگاهداشت و بقيه را به 
همراه بسياري از قطعات بدنة استخوان هاي بلند دور ريخت. 
كوون در بررسي بقاياي جانوري از الية F+ تکه اي استخوان 
ساعد )زند زبرين( انسان و يك دندان پيشين شناسايي كرد. 
وي با توجه به ويژگي های عمدة ريخت شناسي استخوان ساعد، 
آن را به انسان »نئاندرتال« نسبت داد. دندان يافت شده نيز به 
نظر وي مربوط به همين گونه بود )Coon 1951, 1975(. اين 
دو يافته اخيراً بازنگری )تصوير 4( و مشخص شده كه دندان 
پيشين متعلق به گاوسانان، اما استخوان ساعد قطعاً متعلق به 
انسان است و با توجه به ابعاد و شکل آن احتمال دارد متعلق 

.)Trinkaus and Biglari 2006( به انسان نئاندرتال باشد
كوون پس از كاوش بيستون، غارهايی را در آذربايجان 

پژوهش های پارینه سنگی ایران از آغاز تا اواخر دهة هفتاد

.)Coon 1951( 1328 تصویر 3. صحنه هايی از كاوش غار كوچك بيستون در
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غربی  شمال  در  را  تمتمه  نام  به  غاری  درنهايت  و  بررسی 
 220 عمق  در  گمانه ها   .)5 )تصوير  كرد  حفاری  اروميه 
سانتي متري به سنگ بستر غار رسيد و شامل سه اليه بود كه 
در الية پايينی آنها بيش از 2700 قطعه استخوان جانوری و 
تعداد كمي دست ساختة سنگي به دست آمد. كوون در ميان 
مجموعه استخوان های يافت شده، يك قطعه استخوان ران را 
به انسان نئاندرتال نسبت داد )Coon 1951, 1975(. اما اخيراً 
انسان  به  اين استخوان مشخص شد كه متعلق  بازنگری  در 
نبوده و بخشی از ران گوزن است )Trinkaus 2006(. كوون 
همچنين مجموعة كوچك دست ساخته های سنگی تمتمه را 

 .)Coon 1951( مرتبط با صنعت موستری دانست

به  كردستان  گذری  بررسی  از  پس  ادامه  در  كوون 
خراسان رفت و تعدادی غار را در شرق مشهد بررسی كرد، 
اما با توجه به ابعاد بزرگ غارها و وجود تخته سنگ فراوان در 
كف آنها از كاوش چشم پوشيد و بررسی را به سمت سيستان 
ادامه داد و سرانجام پناهگاهي صخره ای را در كنار روستای 
ابزارهای  وجود  دليل  به  قائن  جنوب  در  پايگدار  خونيك 
انتخاب  كاوش  برای  آن،  كف  بر  پارينه سنگی ميانی  سنگی 
كرد )شکل 1(. اما در نتيجة كاوش روشن شد كه نهشته ها به 
هم خورده اند و احتماالً منشأ دست ساخته های سنگی باالی 
پناهگاه  در كف  زلزله دست ساخته ها  اثر  بر  و  است  پناهگاه 

 .)Coon 1951( انباشت شده اند

تصویر 4. اريك ترينکاوس، انسان شناس آمريکايی در حال بررسي يکی از نئاندرتال های شانيدر )عکس از كنت گِرت(،
)Trinkaus and Biglari 2006( داخل كادر: تصوير استخوان ساعد انسان از غار بيستون 
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 1330 و   1328 سال  در  كوون  كه  غارهايی  آخرين 
كاوش كرد، غارهای كمربند و هوتو در جنوب شرقی دريای 
مازندران، در غرب بهشهر بودند كه برخالف چند مکان قبلی 
هر دو توالی غنی از نهشته های دورة فراپارينه سنگی و نوسنگی 
و دوره های متأخرتر داشتند )تصوير 6(. كمربند طی دو فصل 
و هوتو در يك فصل كاوش شد. از اليه های فراپارينه سنگی 
از دست ساخته های سنگی،  بزرگی  غار مجموعه های  دو  هر 
استخوانی، شاخ )شکل 1(، صدف، قلوه سنگ و بقايای جانوری 
به دست آمد )Coon 1951(. اما احتماالً مهم ترين يافتة اين 
دو غار مجموعه ای از تدفين های اواخر دورة فراپارينه سنگی 
همراه  ثانويه  و  اوليه  تدفين های  شکل  به  نوسنگی  اوايل  و 
)Coon 1952, Smith 1986(. كوون هنگام  با ِگل اخراست 
مدتی  تا  و حتی  هوتو  غار  گراولی  الية  در  اسکلت ها  كشف 
پس از آن تصور می كرد كه اين اليه مربوط به حدود 75 هزار 

انسان های  با  افراد همزمان  اين  سال پيش است و درنتيجه 
اين كشفيات  از  گزارش مصوری  در  نئاندرتال می زيسته اند. 
 Life 1951,( كه در مجلة اليف در سال 1330 منتشر شد
May 21: 113�116(، تصويری از شجرة تطوری انسان ديده 

می شود كه در آن جمجمة هوتو همزمان با انسان نئاندرتال و 
انسان پيلتداون نشان داده شده است4  )شکل 2(. كوون بعداً 

اين اشتباه را در انتشارات اصلی خود تصحيح كرد. 
و  تيغه  از  ابزار  توليد  كمربند  سنگ  صنعت  ويژگی 
ريزتيغه خصوصاً ابزارهای هندسی است، درحالی كه در هوتو 
دليل  به  متأسفانه  بود.  تراشه  توليد  بر  متکی  ابزار  ساخت 
سرعت زياد كاوش، شمار فراوان كارگر و همچنين استفاده از 
4. انسان پيلتداون جمجمة جعلی بود كه گزارش كشف و توصيف آن در سال 1912 در 
انگليس منتشر شد. اما در سال 1953 در نتيجة آزمايش فلورين استخوان ها مشخص شد كه 
آنها جديد هستند. انسان پيلتداون در واقع شامل آروارة يك اورانگوتان بود كه با دستکاری 
دندان های آن و ايجاد زنگار در سطح آن به همراه قطعات جمجمة يك انسان در گراول های 

پيلتداون دفن شده بود.

.)Coon 1951( 1328 ،تصویر 5. صحنه ای از كاوش غار تمتمه در شمال غرب اروميه
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سرندهای نيمه قائم با چشمه های نه چندان ريز، دقت بازيابی 
مواد كاوش شده نازل بوده و احتماالً بسياری از ريزابزارهای 
سنگی و استخوانی و بقايای ريز جانوری حفظ نشده است.5 
همزمان با كاوش های كوون در ايران، ابداع روش ساليابی 
كربن 14 انقالبی در باستان شناسی به پا كرد و تاريخ گذاری 
مطلق بقايای آلی مکان های باستانی ممکن شد. كوون از اين 
فرصت برای ساليابی توالی های باستانی در غارهای هوتو و 
كمربند استفاده كرد و در نتيجة آن 8 نمونه ساليابی كربن 

14 برای استقرار های هوتو و كمربند به دست آمد 
كه نشان دهندة استقرارهايی بين 11/800 تا حدود 

8/500 هزار سال )راديوكربنی( پيش است.
كاوش ها  رشته  اين  با  كوون  ترتيب  اين  به 
شکارگر-گردآورنده  جوامع  حضور  اثبات  بر  عالوه 
ايران،  در  فراپارينه سنگی  و  ميانی  پارينه سنگی 
آورد  گرد  را  باستان شناختی  مواد  از  زيادي  حجم 
جسمانی  ويژگی های  دربارة  جديدی  اطالعات  كه 
فراپارينه سنگی،  خصوصاً  دوره ها،  اين  انسان های 
جانوری  گونه های  و  جوامع  اين  معيشتی  اقتصاد 
شکارشده، ويژگی های صنايع سنگی و ساير جنبه ها 
نتايج  همکارانش  و  وی  مي دهد.  قرار  اختيار  در 
از  پس  كوتاهی  نسبتاً  فاصلة  به  را  پژوهش هايشان 
چندين  و  تك نگاری  يك  قالب  در  كاوش ها  اتمام 
مقاله منتشر كردند، كه پس از گذشت بيش از نيم 
نکته  اين  ذكر  است.  استفاده  قابل  همچنان  سده 
ثبت  و  كاوش  مرسوم  شيوه های  كه  است  ضروری 
امروز  با  مقايسه  در  زمان  آن  در  يافته ها  ضبط  و 
آنها می توان  از ميان  زيادی داشته كه  كاستی های 
انتخابی  اليه های  حفاری  كاوش ها،  زياد  سرعت  به 
گزينشی  انتخاب  سانتی متر(،   20( زياد  با ضخامت 
يافته ها و دور ريختن بخش بزرگی از مواد باستانی 
حاصل از كاوش اشاره كرد. البته اين رويکرد مختص 
انجام شده  كاوش های  در  و  نبود  كوون  كاوش های 
در ساير مکان های پارينه سنگی نيز وضع به همين 

5. برای مشاهدة نحوة كاوش كوون در غار هوتو می توانيد در آدرس زير فيلمی را كه در سال 
 1951 از كاوش های هوتو تهيه شده ببينيد:

http://sites.google.com/site/fbiglari/videos 

شکل بود. 
همزمان با كاوش های كوون، هنری فيلد به نمايندگي 
خوزستان  در  1329خ  سال  در  بررسی هايي  پيبادی  موزة 
پژوهش هاي  كنار  در  آن  طی  و  داد  انجام  لرستان  و 
انسان شناختی، جانورشناختی و گياه شناختی، مکان هايی از 
دورة پارينه سنگی را نيز شناسايی كرد. وی در بررسی اطراف 
دزفول تراشه ابزارهايی در منوچهرآباد و پاپيله گردآورد و در 
دووره  سراب  در  مکان هايی  لرستان  در  بررسی هايش  ادامة 

تصویر 6. صحنه ای از كاوش غار كمربند در مازندران، 1330، داخل كادر: 
.)Life, May 21, 1951, p.113( كارلتن كوون و جمجمة هوتو
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شکل 2. شجرة نياكان انسان و موقعيت انسان هوتو در آن. طبق تصور 
اولية كوون و دوپری بقايای انسانی هوتو بيش از 70 هزار سال قدمت داشتند و 
در شکل بر اين اساس انسان هوتو همزمان با انسان نئاندرتال و پيلتداون نشان 
داده شده است! در آن زمان هنوز جعلی بودن جمجمة پيلتداون آشکار نشده 

.)Life, May 21, 1951( بود

.)Coon 1951( شکل 1. منتخبی از ابزارهای سنگی و شاخ يافت شده در كاوش های سال 1328 كوون در بيستون، خونيك و كمربند

در  فيلد  كرد.  شناسايی  خرم آباد  شهر  كنار  در  غار  چند  و 
اين غارها )كنجی( گمانة كوچکی حفر كرد  از  دهانة يکی 
كه دست ساخته های سنگی مربوط به پارينه سنگی جديد در 
اين  به  گذرا  طور  به  خود  بعدی  آثار  در  او  شد.  يافت  آن 
يافته ها اشاره كرد )Field 1951, 1956(، اما مانند مجموعة 
به طور دقيق  نيز  لرستان  برمه شور، مجموعه های دزفول و 
بررسي و منتشر نشدند. دليل اين امر شايد توجه بيشتر وی 

باشد. در هر  نژادشناختی  و  انسان شناختی  پژوهش هاي  به 
صورت يافته های وی نيز تأثير چندانی بر روند پژوهش هاي 
در  او  پيشنهادهاي  هرچند  نگذاشت؛  ايران  پارينه سنگی 
اهميت  بر  وی  تأكيد  جمله  از  است؛  توجه  قابل  مواردی 
پارينه سنگی  دوران  اولية  مهاجرت های  در  مکران  سواحل 
)Field 1956( و معرفی دو مکان مهم برمه شور و ُكنجی كه 

بعدها مجدداً بررسی شد.
گام مهم بعدی در پژوهش هاي پارينه سنگی ايران آغاز 
پروژة »پيش ازتاريخ ايران« در غرب زاگرس بود. اين پروژه 
كردستان  در  بريدوود  بررسی های  و  كاوش ها  ادامة  درواقع 
عراق بود كه به دليل ناآرامی های سياسی سال 1337 عراق 
نگهبان در  پيشنهاد  به  )تصوير 2(  بريدوود  بود.  قطع شده 
زمستان 1338 به همراه هيئت خود به ايران آمد و بررسی 
گسترده ای را در استان كرمانشاه آغاز كرد كه در پايان آن 
چندين مکان در اطراف شهر كرمانشاه برای كاوش انتخاب 
در  گاكيه  تپه های  بررسی  در  هيئت   .)1376 )نگهبان  شد 
شرق كرمانشاه موفق به كشف يك تبردستی آشولی شد كه 
اولين دست ساختة كشف شده از دورة پارينه سنگی قديم در 

 .)Braidwood 1960( ايران محسوب می شود
در بررسی تنگ كنشت در شمال كرمانشاه نيز شش 
غار و پناهگاه صخره ای بررسی شد كه از ميان آنها پناهگاه 
صخره ای ورواسی در دهانة تنگه و غار قبه در داخل تنگه 
به  مکان ها  اين  كاوش  )شکل3(.  شد  انتخاب  كاوش  برای 
عهدة بروس هاو بود كه قباًل نيز در پروژة »عراق- جرمو« 
كاوش مکان های پارينه سنگی را سرپرستی می كرد. هاو ابتدا 
22 روز در پناهگاه ورواسی كاوش و ترانشه اي به ابعاد 8×2 



هشتاد سال باستان شناسی ایران

16

متر و عمق 5/6 متر در امتداد ديوارة پناهگاه حفر كرد كه در 
نتيجة آن بقايای استقراری پارينه سنگي مياني، پارينه سنگي 
جديد و فراپارينه سنگي به دست آمد )تصوير7(. نهشته ها به 
و  سرند  كاوش،  سانتي متري   10 گزينشي  اليه هاي  صورت 
كلية بقايا )حتي قطعاتي به اندازة 3-2 ميلي متر( گردآوري 
شد و در نتيجه بيش از 40 هزار دست ساختة سنگی و بقايای 
و  ساده  تراشة  هزار   13 به  نزديك  آمد.  دست  به  جانوری 
 .)Lindly 2005( ضايعات نيز پس از شمارش دور ريخته شد
پس از اتمام كاوش ورواسی، كاوش شش روزه ای در غار قبه 
انجام شد كه طی آن گمانه اي به ابعاد 2/5×2 و عمق بيش از 
سه متر در نزديکي دهانة غار حفر شد. بخش زيرين نهشته ها 
به ضخامت 1/5 متر حاوی بقايای پارينه سنگی ميانی بود كه 
در اليه هاي اختياری 10 سانتي متري كاوش و همة يافته ها، 
Mar�(  تتی قطعات كوچك تر از يك سانتی متر هم حفظ شد

 .)ean and Kim 1998

به  بريدوود  كاوش،  و  بررسی  اول  فصل  اتمام  از  پس 
پروژة  بود  آمده  پيش  تركيه  در  كه  مساعدی  شرايط  دليل 
پيش از تاريخ ايران را نيمه كاره رها كرد و به آن كشور رفت. 
اين مسئله باعث شد بسياری از مواد باستانی به دست آمده از 
به طور دقيق  تا مدت ها  قبه  و  ورواسی  جمله مجموعه های 
بررسي نشود. در اواسط دهة 1360 و اوايل دهة 1370 بود 
اولشفسکی،  و  را ديبل  كه دست ساخته های سنگی ورواسی 
را  قبه  جانوری  بقايای  و  ليندلی  را  قبه  دست ساخته های 
 Marean and( كردند  بررسي  دقيق  طور  به  كيم  و  مرين 
 Kim 1998, Olszewski and Dibble 1994, Dibble and

 Holdaway 1993, Lindly 2005, Olszewski 1993a,

ايران  پيش ازتاريخ  پروژة  گفت  می توان  درمجموع   .)1993b

به رغم كوتاه مدت بودن آن و تمركز بيشتر آن بر مسئلة آغاز 
اهليت و يکجانشينی، به واسطة كاربرد شيوه های جديد در 
در  جديدی  افق های  داده ها،  تحليل  و  ميدانی  پژوهش های 
در  رويکرد  اين  بعدها  و  گشود  پارينه سنگی  پژوهش هاي 
در  هيئت  جوان  اعضای  از  تن  دو  كاوش های  و  بررسی ها 

.)Hole and Flannery 1967( منطقة لرستان پيگيری شد
از ديگر اهداف پروژة پيش ازتاريخ ايران كسب اطالعاتی 
از ديرين اقليم منطقه طی اواخر پليستوسن و اوايل هولوسن 

درياچه های  كف  از  رسوبی  مغزة  چندين  رايت  هربرت  بود. 
آنها  بررسي  و  كرد  تهيه  ميرآباد  و  زريبار  جمله  از  منطقه 
اطالعاتی از تغيير پوشش گياهی منطقه طی 40 هزار سال 
 Van Zeist and Bottema 1977,( داد  دست  به  گذشته 

 .)1982

فرانك ُهل و كنت فلنری )تصوير 2( از اعضای هيئت 
بريدوود در سال 1340 در دشت كم ارتفاع سرپل ذهاب در 
غرب كرمانشاه بررسي و در نتيجه غار كوچکی را در شرق 
سرپل ذهاب به نام كل داوود شناسايی و گمانه زنی كردند. اين 
گمانه به ابعاد 1/5 در 1/5 متر و در نزديکی دهانة غار حفر 
شد و در عمق 50 سانتی متری به بستر سنگی رسيد. رسوبات 
پارينه سنگی  بقايای  و  بود  كلی  الية  سه  شامل  كاوش شده 
كاوش  اين  نتيجة  در  يافت شد.  و سوم  دوم  الية  در  ميانی 
مجموعه ای از دست ساخته های سنگی و تعداد اندكي بقايای 

.)Hole 1962( جانوری به دست آمد
بررسی های  كرمان  منطقة  در  سال  همين  در 
زمين شناختی و ديرينه محيط زير نظر راينهولد هوكرايد در 
حال انجام بود كه طی آن در نزديکی كوهبنان محوطة بازی با 
تراكم باالی دست ساخته های سنگی شناسايی و نمونه برداری 
ابزارهای  و  تيغه  و  ريزتيغه  از  عمدتاً  كوهبنان  صنعت  شد. 
ساخته شده از آنها تشکيل می شود. هوكرايد با توجه به اين 
ويژگی ها و تركيب گونه شناختی ابزارها كه درصد زيادی از 
به  مربوط  را  محوطه  است،  هاللی  خصوصاً  هندسی،  آن ها 
 .)Huckriede 1962( مرحلة جديد دورة ميان سنگی می داند
اما وجود ابسيدين، سنگ مادرهای هرمی منظم و تيغه هايی 
احتماالً  فشاری(  )تکنيك  داس  جالی  و  موازی  لبه های  با 

نشان دهندة ارتباط محوطه با دورة نوسنگی است.
بين سال های 1342 تا 1344 بررسی ها و كاوش های 
 1342 سال  در  شد.  انجام  كشور  شمال  و  غرب  در  مهمی 
چارلز مك برنی باستان شناس انگليسی بررسی گسترده ای در 
منطقة وسيعی بين مازندران تا شرق خراسان انجام داد كه 
هدف از آن بررسي توالی فرهنگ پارينه سنگی جديد منطقه، 
شناسايی ويژگی ها و گاهنگاری آن بود. در نتيجة اين بررسی 
شد.  گمانه زنی  مکان   10 آنها  ميان  از  و  شناسايی  غار   25
پليستوسن  شناختی  باستان  آثار  مکان  چهار  در  فقط  اما 
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شکل 3. موقعيت مکان های كاوش و بررسی شدة هيئت بريدوود در 39-1338 )آرشيو شخصی فرانك ُهل(.

شناسايی شد كه در دو مورد بسيار جزئی و اندک بود. از اين 
رو كاوش های اصلی فقط در غار كيارام و علی تپه متمركز 

 .)McBurney 1964( شد
غار كيارام، در شرق گنبد كاووس، حاوی نهشته های 
باستان شناختی از دورة پارينه سنگی ميانی و عصر آهن بود 
)تصوير 8(. 8 گمانه در نقاط گوناگون غار حفر شد كه عمق 
گمانه ها در دهانة آن بيشتر )نزديك به 3 متر( بود. بقايای 
پارينه سنگی ميانی در انتهای غار برجا بود. اما بيشتر موادی 
اولية  بافت  از  آمد  به دست  نزديك دهانه  از گمانه های  كه 

دست ساخته های  كوچك  مجموعة  بود.  شده  خارج  خود 
ابزارهای  و  ضايعات  تراشه،  مادر،  سنگ  شامل  سنگی 
به  بسيار  كه  است  جانبی  خراشندة  و  تيزه  مانند  شاخص 
 .)McBurney 1964( صنعت موستری زاگرس شباهت دارد
گماشتن  جای  به  كاوش  اين  در  همکارانش  و  مك برنی 
كارگران محلی در گمانه ها، خود مستقيماً در كاوش شركت 

و با دقت تغييرات اليه نگاری را ثبت و ضبط می كردند. 
به  ادامه در غار علی تپه در شرق بهشهر  مك برنی در 
مدت دو فصل كاوش و بقايای استقراری غنی از اواخر دورة 
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فراپارينه سنگی را شناسايی كرد كه حداقل دو متر ضخامت 
برای   14 كربن  ساليابی   11  .)4 )شکل  بود  آن  نهشته های 
نشان دهندة  كه  شد  تهيه  علي تپه  فراپارينه سنگی  اليه های 
)راديوكربنی(  سال   10/300 تا   12/500 بين  استقرار هايی 
از  اولين بار  برای  علی تپه  كاوش  در  مك برنی  است.6  پيش 
در  همکارانش  و  وی  كه  كرد  استفاده  چندطبقه  سرندهای 
كمبريج ابداع كرده بودند. در نتيجة به كارگيری اين سرندها 
بسياری از ريز ابزارها و ديگر قطعات كوچك و همچنين بقايای 
دست ساخته های  كنار  در  شد.  گردآوری  كوچك  جانوری 
ابزارهای  آنها  از ريزتيغه ساخته شده و در  اغلب  سنگی كه 
هندسی و كولدار ديده می شد، مجموعة جالبی از انواع درفش، 

6. در اوايل دهة 90م نمونه های ديگری از زغال ساليابی شد كه 11/300 تا 10/200 سال 
.)Hedges et al 1994: 348�49( راديوكربنی قبل را نشان می دهد

قالب، تيزه و سوزن استخوانی، سنگ ساب و قلوه سنگ هايی 
نيز  صدف  و  دندان  از  آويزهايی  همچنين  استفاده،  آثار  با 
بعدی  بررسي هاي  در  همکارانش  و  مك برنی  آمد.  دست  به 
بسياری از ابزارها را با استفاده از ميکروسکوپ از لحاظ وجود 
McBur�(  ييزساييدگی های حاصل از استفاده بررسی كردند

ney 1964, 1968(. درمجموع می توان گفت دقت و نوآوري 

ثبت و ضبط  و  از كاوش  پژوهش  تمام مراحل  مك برنی در 
باستان شناسان  از  بعدی  چندجانبة  بررسي  تا  گرفته  اشياء 
در  را  جديدی  شيوه های  او  است.  بوده  بيشتر  وي  از  پيش  
كاوش مکان ها و بررسي مجموعه ها به كار برد كه پس از وی 
معدودي از باستان شناسان اين رويه را در ايران ادامه دادند.

و  بررسی  فلنری  كنت  و  ُهل  فرانك   1342 سال  در 
لرستان  در  خرم آباد  دشت  پارينه سنگی  مکان های  كاوش 

تصویر 7. صحنه ای از كاوش پناهگاه صخره ای ورواسی در سال 1339 )آرشيو شخصی فرانك هول(، داخل كادر: موقعيت پناهگاه پای صخره ورواسی، مشرف به تنگه 
)Reed 1962(
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.)McBurney 1968( شکل 4. اليه نگاری نهشته های فراپارينه سنگی و متأخر غار علی تپه

)McBurney 1964( 1342 ،تصویر 8. صحنه هايی از كاوش غار كيارام
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به  كاوش ها،  و  بررسی ها  رشته  اين  از  هدف  كردند.  آغاز  را 
دست آوردن اطالعاتي دربارة توالی فرهنگ های پارينه سنگی 
و فراپارينه سنگی اين ناحيه از غرب زاگرس، خصوصاً مرحلة 
جديد  پارينه سنگی  به  ميانی  پارينه سنگی  از  گذر  احتمالی 
اين  در  بود.  نوسنگی  آغاز  به  فراپارينه سنگی  از  گذر  و 
شمالی  حاشية  در  صخره ای  پناهگاه  و  غار   17 بررسی ها 
از ميان   .)Hole and Flannery 1967( دشت شناسايی شد 
در  گرارجنه  پناهگاه  و  كنجی  غار  شناسايی شده،  مکان های 
جنوب شرق خرم آباد در سال 1342 گمانه زنی يا كاوش شد. 
در غار كنجی گمانة طولی حفرشده بقايای استقراری دورة 
اوروک و پارينه سنگی ميانی را آشکار ساخت. دو نمونه زغال 
پارينه سنگی ميانی كنجی قدمتی  از اليه های  به دست آمده 
بيش از 40 هزار سال راديوكربنی را برای اين اليه ها نشان 
نتيجه  در  و  كاوش  بيشتري  عمق  با  گرارجنه  پناهگاه  داد. 
پارينه سنگی جديد  و  ميانی  پارينه سنگی  استقرارهای  توالی 
شناسايی شد. متأسفانه به دليل آشفتگی نهشته ها ناشي از 
ارتباط اليه های  فعاليت جوجه تيغی، بررسي دقيق توالی و 
 Hole( پارينه سنگی ميانی و پارينه سنگی جديد ممکن نشد

 .)and Flannery 1967

در سال 1344 فرانك ُهل كاوش ها را در شمال غرب 
با گمانه زنی در غار قمری، حفاری پناهگاه پاسنگر  خرم آباد 
بقايای  قمری  غار  كوچك  گمانة  در  داد.  ادامه  يافته  غار  و 
آمد،  دست  به  ميانی  پارينه سنگی  دورة  باستان شناختی 
اواخر  از  باستان شناختی  توالی  پاسنگر  پناهگاه  كاوش  اما 
از  كه  كرد  آشکار  را  فرا پارينه سنگی  تا  جديد  پارينه سنگی 
لحاظ كميت و تنوع دست ساخته های سنگی چشمگير بود. 
در اين كاوش همچنين دو صدف دوكفه ای از اليه های اواخر 
اليه های  در  كوچك  صدف  شماری  و  جديد  پارينه سنگی 
 Hole and )شيدرنگ 1386،  آمد  به دست  فراپارينه سنگی 
Flannery 1967(. اما مهم ترين مکان كاوش شده غار يافته 

بود كه نهشته های پارينه سنگی جديد آن با ضخامت نزديك 
به دو متر مجموعه اي غنی از مواد فرهنگی و بقايای جانوری 
اين دوره را در بر داشت )تصوير 9(. عالوه بر دست ساخته های 
سنگی و بقايای جانوری، مجموعة جالب توجهی از ابزارهای 
و  اخرا  ِگل  قلوه سنگ،  از  شده  ساخته  آويزهای  استخوانی، 
مواد  كهن ترين  كه  شد  يافت  خراش  اثر  با  قلوه سنگ هايی 
باستان شناختی كشف شده از اين نوع در ايران است. از غار 
يافته همچنين 11 ساليابی راديوكربن گرفته شد كه عمدتاً 

تصویر 9. صحنه ای از كاوش غار يافته، 1344 )آرشيو شخصی فرانك ُهل(
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تاريخی بين 29 تا 38 هزار سال )راديوكربنی( پيش را نشان 
 .)Hole and Flannery 1967( می دهد

ُهل و فلنری دو سال بعد نتايج كاوش ها و بررسي هاي 
خود را به شکل مقاله ای مفصل منتشر كردند كه از مهم ترين 
می شود  محسوب  زاگرس  غرب  پارينه سنگی  دربارة  منابع 
)Hole and Flannery 1967( آنها با توجه به نتايج بررسی و 

كاوش های خود به بحث دربارة الگوهای استقراری و معيشتی 
پژوهش  منطقة  فراپارينه سنگی  و  پارينه سنگی  جوامع 
آنها، سه  يافته های  و  مکان ها  ويژگی  به  توجه  با  پرداختند. 
فراپارينه سنگی  و  پارينه سنگی  دوره های  برای  استقرار  نوع 
اردوگاه های  الف(  شامل  كه  شد  پيشنهاد  خرم آباد  منطقة 
مکان های  پ(  و  شکار  الشة  قصابی  مکان های  ب(  فصلی، 
موقت بود )Hole and Flannery 1967(. پس از اين كاوش ها 
نوسنگی دشت  محوطه های  بر  را  پژوهش هايش  ُهل  فرانك 
دهلران خصوصاً تپه علی كش متمركز كرد و درنتيجه فرصت 
بررسي مفصل تر مواد پارينه سنگی به دست آمده از بررسی ها 
در  متأسفانه  نياورد.  دست  به  را  خرم آباد  كاوش های  و 
باستان شناسان  از  برخی  همانند  نيز  ُهل  فرانك  كاوش های 
پيش از وی، بسياری از تراشه های ساده، ضايعات توليد ابزار 

سنگی و خرده استخوان ها پس از شمارش دور ريخته شد.
به  كانادا  اونتاريو  دانشگاه  از  هيئتي   1344 سال  در 
بررسي  يانگ  كايلر  و   )2 )تصوير  اسميت  فيليپ  سرپرستي 
گذرايی در شمال لرستان، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان 
براي  را  كنگاور  و  بيستون  دشت هاي  درنهايت  و  داد  انجام 
 Young and Smith( بررسي مفصل و گمانه زني انتخاب كرد
1966(. اسميت چندين غار از جمله غار قوري قلعه و دو غار 

ديگر را در جنوب اورامان گمانه زني كرد. در اين گمانه زني ها 
پارينه سنگي يافت نشد )درباني 1344(.  از دورة  اثري  هيچ 
و  غار   10 كنگاور  و  بيستون  منطقة  بررسي  در  سپس  وي 
)مرخريل(  خر  غار  درنهايت  و  بررسي  را  صخره اي  پناهگاه 
 .)Smith 1967( برگزيد  گمانه زني  براي  بيستون  در  را 
اسميت گمانه اي به ابعاد 1×2 متر در نزديکي دهانة غار حفر 
بستر  سنِگ  به  اما  رفت،  پيش  متری  عمق 5/15  تا  و  كرد 
نرسيد )تصوير 10(. در نتيجة اين گمانه زني آثاري از اواخر 
فراپارينه سنگي  جديد،  پارينه سنگي  مياني،  پارينه سنگي 

دكستر   .)Smith 1967( آمد  دست  به  متأخرتر  دوره هاي  و 
پركينز  بقاياي جانوري را در محل حفاري بررسي و بخشي از 
آن را به طور گزينشي انتخاب كرد و بقيه استخوانها در محل 
خر  غار  گمانه زني  اينکه  با   .)Hesse 1989( شد  ريخته  دور 
نشان داد كه اين مکان توالی اي غني از دوران پارينه سنگي 
دارد گمانه زنی بعدی در تپة نوسنگی گنج دره و نتايج جالب 
بيشتر در غار خر  از كاوش  باعث شد كه اسميت  توجه آن 
كند.  متمركز  گنج دره  بر  را  فعاليت های خود  و  چشم پوشي 
غار  گمانه زنی  از  به دست آمده  جانوری  بقايای  بررسی  نتايج 
اما دست ساخته هاي   ،)Hesse 1989( منتشر شد  بعدها  خر 
آن ها  بررسي  نتايج  و  بررسي  دقيق  طور  به  هيچ گاه  سنگی 
منتشر نشد و اسميت در سال 1365 فقط طرح چند نمونه 
از آنها را در كتاب باستان شناسی پارينه سنگی ايران منتشر 

 .)Smith 1986( كرد
به  توجه  با  هيوم  گری   1346 و   1345 سال های  در 
موضوع رسالة دكترايش، بررسی هايی در بلوچستان انجام داد 
كه باعث شناسايی مکان های باز فراوانی بر سطح پادگانه های 
رودخانه های ماشکيد، سيميش و الديز شد. هيوم پيش از آن 

تصویر 10. فيليپ اسميت در حال كار روی جمجمة شانيدر 1 
)Solecki 1971( 1336 در سال
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در كاوش های كيارام و علی تپه هيئت مك برنی شركت كرده 
و در نتيجه با پارينه سنگی ايران كمابيش آشنا بود. از سوی 
ديگر با توجه به اينکه برنامة بررسی استادش، جانسون، در 
بود،  افتاده  تعويق  به  سياسی  ناآرامی های  به دليل  پاكستان 
بلوچستان را برای بررسی انتخاب كرد. موقعيت بلوچستان در 
شمال دريای عمان به عنوان گذرگاه بالقوه بين افريقا و شبه 

 .)Hume 1976a( قارة هند از داليل عمدة اين انتخاب بود
در اين بررسي در مجموع 17 محوطة باز شناسايی شد 
مشابه  ابزارسازی  صنعت  دارای  همگی  هيوم  نظر  طبق  كه 
تراشه  شامل  عمدتاً  هند،  شمال  و  پاكستان  سوان  صنعت 
كنگره دار،  خراشنده،  مثل  آن  از  شده  ساخته  ابزارهای  و 
همچنين  و  سوراخ كننده  ساده،  اسکنة  تيزه،  دندانه دار، 
ويژگی های  به  توجه  با  هيوم  است.  مادر،  ساطور-سنگ 
نهاد  نام  الديزی  را  صنعت  اين  مجموعه ها،  اين  مشترک 
در  با  او  كرد.  منتسب  قديم  پارينه سنگی  دورة  به  را  آن  و 
ويژگي هاي  و  محوطه ها  زمين ريخت شناسي  گرفتن  نظر 
صنعت  گردآوري شده،  مجموعه هاي  فناوري  و  گونه شناسي 
الديزي را مربوط به فاصلة زماني اواخر دورة يخچالي ريس 

سال  هزار   110 تا   130 )بين  وورم  يخچالي  دورة  اوايل  و 
پيش( مي داند. از چارچوب گاهنگاري پيشنهادشدة هيوم به 
دليل تکيه بر توالي يخبنداني پليستوسن )مبتنی بر فازهای 
يخبندانی الپ در اروپا(، انتقاد شده است )Smith 1986(. با 
اين حال دو نوآوری مهم در پژوهش هاي وی ديده می شود 
پارينه سنگی  ميدانی  بررسي هاي  در  نخستين بار  برای  كه 
محوطه  هر  بررسی  در  آنکه  نخست  آمد.  در  اجرا  به  ايران 
موقعيت تك تك دست ساخته های سنگی روی پالن محوطه 
ثبت شد و دوم نمونه ها از لحاظ ارتباط با هم بررسی و در 
برخی از محوطه ها تراشه ها و قطعات جدا شده از سنگ مادر 
از  مورد پس  يك  در   .)5 )شکل  به هم وصل شدند  مجدداً 
سرهم كردن قطعات جدا شده توالي كامل برداشت تراشه ها و 
شکل اولية قلوه سنگ بازسازي شد )Hume 1976a(. عالوه بر 
اين محوطه ها هيوم چندين غار و پناهگاه را در منطقة سرحد 
بررسی و در پناهگاه سنگان در نزديکی كوه تفتان گمانه زنی 

 .)Hume 1976a( كرد، كه فاقد آثار پارينه سنگی بود
هيوم به دعوت جوزف كالدول، سرپرست كاوش های تل 
ابليس، در منطقة بردسير در استان كرمان بررسی كرد، كه 

شکل 5. موقعيت دست ساخته ها در محوطة LT8 در پادگانة رودخانة الديز، سمت چپ: دست ساخته های مرتبط و مکمل با خط مستقيم به هم وصل شده اند، سمت 
.)Hume 1976( راست: بازسازی محل های تراشه برداری
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پادگانة رودخانه ها  پناهگاه و همچنين  و  غار  شامل چندين 
در  چری  رودخانة  پادگانة  در  تنها  آن  نتيجة  در  و  مي شد 
پارينه سنگی  به  مربوط  ابزارسنگی  چند  بهرام جرد  جنوب 

.)Hume 1976b( ميانی يافت
بررسی  طی  فينزی  ويتا  كلوديو   1346 سال  در 
تهران،  شرق  جنوب  در  ايوانکی  اطراف  زمين ريخت شناسی 
يك ابزار سنگی در بخش تحتانی سازند تهران يافت كه به 
نظر مك برنی اسکنة برادوستی و مربوط به پارينه سنگی جديد 
موسوی  محمود  سال  همين  در   .)Vita�Finzi 1968( است 
گمانه زنی هايی  اروميه،  درياچة  شرقی  جنوب  بررسی  طی 
داد  انجام  مراغه  نزديکی  در  عليا  ناز  و  كبوتر  غار  دو  در 
و  بود  سفال  قطعات  شامل  عمدتاً  آن ها  از  حاصل  آثار  كه 
يافتة مشخصی از دورة پارينه سنگی در آنها به دست نيامد 
)Solecki 1999(. اين دو مکان نخستين غارهايی هستند كه 

رالف  بعد  سال  است.  كرده  گمانه زنی  ايرانی  باستان شناسي 
شناسايی  منظور  به  بررسی هايی  منطقه  همين  در  سولکی 
داد  انجام  نوسنگی  اوايل  و  پارينه سنگی  و كاوش مکان های 
كه طی آن به پيشنهاد موسوی مجدداً در غارهای كبوتر و 
بر  عالوه  نداشت.  نتيجه ای  كه  كرد  گمانه زنی هايی  عليا  ناز 
اين 23 غار و پناهگاه ديگر در جنوب و غرب درياچة اروميه 
اما  شد،  گمانه زنی هايی  آنها  از  مورد  چهار  در  و  شناسايی 
بقايای پارينه سنگی به دست نيامد. سولکی احتمال می دهد 
كه شرايط اقليمی نامناسب طی آخرين دورة يخچالی باعث 
شده مردمان پارينه سنگی نتوانند در اين منطقه زندگی كنند 

 .)Solecki 1969, 1999(

بررسی های  نيلی  جيمز  سولکی،  بررسی  با  همزمان 
تپه های  بر  داد كه عمدتاً  انجام  فشرده ای در دشت دهلران 
باستانی متمركز بود، اما در بررسی اطراف چشمه عين جرزان 
سنگی  دست ساخته های  از  مجموعه ای  دشت،  جنوب  در 
پارينه سنگی جديد منسوب شده  گردآوری شد كه به دورة 

.)Dzodin 1980; Neely and Wright 1994( است
مك برنی در سال 1348 برای پيگيری پژوهش هايش در 
شمال شرق ايران، خصوصاً يافتن مداركی از گسترش فرهنگ 
تيغه ـ ريزتيغه پارينه سنگی جديد، گمانه زنی هايی در غارهای 
مزدوران و بزنگان در منطقة كپه داغ انجام داد كه تنها مواد 

دورة اسالمی يا متأخر را در برداشت )Bewley 1984(. فقدان 
بقايای پارينه سنگی از يك سو و شيوع بيماری وبا در خراسان 
ميانی  پارينه سنگی  بقايای  از سوی ديگر و همچنين كشف 
بازديد كوتاه مك برنی  لرستان، كه در  در منطقة كوهدشت 
شناسايی شده بود، باعث شد كه هيئت كمبريج بررسي هايش 

را در غرب كشور ادامه دهد. 
صخره ای  نقوش  از  بزرگی  مجموعة  شناسايی  درواقع 
)ايزدپناه 1348(  ُهميان  منطقة  در  ايزدپناه  به دست حميد 
برای  مك برنی  از  باستان شناسی  ادارة  دعوت  آن  متعاقب  و 
بازديد از آنها منجر به كشف آثار پارينه سنگی در اين ناحيه 
شد. هيئت در كنار بررسي نقوش صخره ای، در چهار پناهگاه 
بر  و  كرد  گمانه زنی   2 و   1 ُهميان  و  برده سپيد  ميرمالس، 
اساس گزارش اولية مك برنی آثار پارينه سنگی ميانی و جديد 
آثار  و   1 ُهميان  در  ميانی  پارينه سنگی  آثار  برده سپيد،  در 
 McBurney( احتمالی فراپارينه سنگی در ُهميان 2 يافت شد
بولی  رابرت  كه  كاوش  نهايی  گزارش  در  اما   .)1969, 1970

پارينه سنگی  مجموعه های  تنها  كه  شده  اشاره  كرد،  منتشر 
به دست آمده در كاوش پناهگاه های ُهميان موجود در كمبريج 
)Bewley 1984(. درمجموع طی  به ُهميان 1 است  مربوط 
پناهگاه  در  متر  سه  حداكثر  عمق  به  گمانه  پنج  هفته  يك 
ُهميان حفر و در نتيجة آن دست ساخته های سنگی موستری 
)بيش از 800 عدد( و بقايای جانوری )اغلب شکسته و پوشيده 
از كلسيت( كشف شد )شکل 6(. در اين كاوش همچنين از 
لروا  بعدها  كه  شد  برداشت  رسوب  نمونه های  اليه ها  برخی 
گوران از لحاظ گرده شناسی آن ها را بررسي كرد. گوران بر 
بين  قدمتي  رسوب،  نمونه های  در  موجود  گرده های  اساس 
60 تا 70 هزار سال را برای مجموعة موستری پيشنهاد كرد 
يك  توريوم  اورانيوم  ساليابی  اما   .)Leroi�Gourhan 1981(

تکه استخوان قدمتي در حدود 135 هزار سال )±35 هزار 
 .)Bewley 1984( را برای الية موستری نشان مي دهد )سال
تا  باعث شد  غار كنجی  فلنری در  و  ُهل  نتايج كاوش 
جان اسپت كاوش روشمندی برای اين غار برنامه ريزی كند. 
وسيع  طور  به  را  استقراری  سطوح  كه  بود  اين  وی  هدف 
ثبت كند. همچنين همة  را  يافته ها  تمام  موقعيت  و  كاوش 
شناورسازی  و  آبی  سرند  از  استفاده  با  رسوبات حفاری شده 
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به منظور گردآوری بقايای كوچك مثل بقايای ريز جانوری 
و نباتی بررسی می شد )Speth 1971(. اسپت كاوش خود را 
در سال 1348 با باز كردن گمانه اي در داخل غار در امتداد 
كاوش  حين  در  اما  كرد.  آغاز  فلنری  و  ُهل  پيشين  گمانة 
متوجه شد كه بخش اعظم نهشته های پارينه سنگی ميانی را 
حيوانات حفار چون جوجه تيغی و جوندگان كوچك تر كاماًل 
درهم ريخته اند و عماًل فقط باريکه هايی از نهشته ها به صورت 
برجا حفظ شده است )تصوير 11(. از سوی ديگر وجود تعدادی 
گور مربوط به فرهنگ جمدت نصر در دهانة غار نيز بر ميزان 
به هم ريختگي افزوده بود. درمجموع شمار زيادی دست ساختة 
سنگی و بقايای جانوری از نهشته های به هم ريخته و برجا به 
دست آمد و گزارش مطالعة دست ساخته های سنگی پس از 

.)Baumler and Speth 1993( دو دهه منتشر شد
را  همه جانبه ای  بررسی  سامنر  ويليام   1348 سال  در 
در استان فارس آغاز كرد و عالوه بر تپه ها و ديگر مکان های 
اواخر پيش از تاريخ و تاريخی چند مکان پارينه سنگی نيز طی 
منطقه  اين  در  داد كه  نشان  بررسی  اين  آن شناسايی شد. 
جديد  پارينه سنگي  و  مياني  پارينه سنگي  دورة  دو  هر  در 
بررسی  در  بوده اند. سامنر  جوامع شکارگرـ گردآورنده ساكن 
شرق جهرم پراكندگی وسيعی از دست ساخته های سنگی را 
شناسايی كرد كه پس از نمونه برداری در اختيار مارچلو پيپرنو 
برخی  از  مجموعه  كه  داد  نشان  پيپرنو  بررسي  گرفت.  قرار 

برخی  از  و  ايران  ميانی  پارينه سنگی  صنايع  مشابه  جنبه ها 
پارينه سنگی  دورة  سطحی  مجموعه های  مشابه  نيز  جهات 

.)Piperno 1972( ميانی در قطر است
در سال 1349 رونالد سينگر و جان وايمر، دو متخصص 
بررسي اي مقدماتی در شمال غرب  بريتانيايی،  پارينه سنگی 
كشور انجام دادند كه هدف آن شناسايي محوطه هاي احتمالي 
پارينه سنگي قديم در آن نواحي بود. اين بررسي ده روزه در 
منطقة بسيار وسيعي، در امتداد جاده هاي اصلي بين تهران، 
تبريز، كرمانشاه و همدان انجام و طی آن سطح نهشته هاي 
كواترنر و مقاطع ايجادشده در كنار جاده ها بررسي شد و جز  
چند  يافته سطحی، شواهد مستندي به دست نيامد. يکی از 
اين  يافته ها كه تبر دستی با تراش دو رويه است )شکل 7( 
در سطح پادگانه اي كم ارتفاع در نزديکی درياچة قوري گل در 
نظر كاشفان مربوط  به  و  يافت شد  شمال شرق كوه سهند 
 Singer and( است  قديم  پارينه سنگی  آشولی  فرهنگ  به 

 .)Wymer 1978

بررسی  تيبو  كلود  و  كرودرن  برتراند  سال  همان  در 
لسی  مناطق  و  مازندران  دريای  جنوب  سواحل  در  ديگری 
گرگان انجام دادند، كه هدف از آن آگاهي از افت وخيزهای 
دريای مازندران در دورة پليستوسن و لُس های گرگان بود. 
در كنار اين بررسي ها، كلود تيبو شناسايی شواهد استقراری 
منطقه  كواترنر  نهشته های  با  را  آنها  ارتباط  و  پارينه سنگی 

.)Bewley 1984( 1348 شکل 6. پالن پناهگاه صخره ای ُهميان و موقعيت گمانه های حفرشدة
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شکل 7. تبر دستی يافت شده در نزديکی درياچة قوری گل در سال 1349 
)Singer and Wymer 1978(

پژوهش های پارینه سنگی ایران از آغاز تا اواخر دهة هفتاد

تصویر 11. صحنه هايی از كاوش غار كنجی، 1348 )آرشيو شخصی جان اسپث(.

بررسی ها  اين  نتيجة  در  داشت.  بررسی خود  برنامة  در  نيز 
مجموعه ای از دست ساخته های  سنگی در يك مقطع رسوبی 
اين  شد.  يافت  نکا  نزديکی  زرندين،  پايين  روستای  در 
مجموعه شامل تراشه هايی با سکوی ضربة ساده و شماری 
 Keraudren( بود  دندانه دار،  و  كنگره دار  نوع  از  اغلب  ابزار، 

.)and Thibault 1973

سال  در  كوروس  جمشيد  و  كوروس  صادق  هند 
1350 در بررسی يك روزة منطقة آبيك پناهگاهي صخره ای 
كمی  تعداد  آن  اولية  بررسی  در  كه  كردند  شناسايی  را 
پس  كوروس  شد.7  گردآوری  سفال  و  سنگی  دست ساختة 
از بررسی اولية محوطه، پيشنهاد كاوش آن  را به ادارة كل 
هيچ گاه  كاوش  اين  متأسفانه  اما  داد.  وقت  باستان شناسی 
صورت نگرفت و پناهگاه در جريان استخراج سنگ و خاک 
كارخانة سيمان آبيك كاماًل تخريب شد8  )تماس شخصی با 

جمشيد كوروس 1389(.

مهم ترين  و  است  مصری االصل  و  هاروارد  دانشگاه  فارغ التحصيل  كوروس  صادق  هند   .7
پژوهش هاي وی بررسی بقايای جانوری غار جاگوار در آيداهو امريکاست. وی بررسي هاي 
زيادی روی استخوان و الگوهای شکستگی آنها انجام داده است. كوروس در سال 1349 
باستان شناسی دانشگاه تهران به تدريس پرداخت. وي  ايران در گروه  به  بازگشت  از  پس 
همچنين نخستين رئيس موزة تاريخ طبيعی ايران بود. عالوه بر بررسی های پارينه سنگی، از 
ديگر پژوهش هاي وی در ايران می توان به بررسي ابزارهای استخوانی و نمونه های رسوب از 

محوطه های دشت قزوين اشاره كرد.
8. در حاشية شمالی اين معدن پناهگاه صخره ای ديگری قرار دارد كه در سال 1382 نگارنده 
آن را بررسی كرده و چند دست ساختة سنگی احتماالً مربوط به دورة پارينه سنگی جديد بر 
سطح آن يافته است. اين پناهگاه نيز در معرض تخريب قرار دارد. پيشنهاد ثبت اين مکان در 
ارديبهشت ماه 1388 به سازمان ميراث فرهنگی استان تهران داده شد كه متأسفانه تاكنون 

عملی نشده است.
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كشف محوطة جهرم در فارس و مطالعة بعدی آن توسط پيپرنو 
پناهگاه  سال 1351  در  و  كرد  فارس جلب  به  را  وی  توجه 
برمه شور در نزديکی درياچة مهارلو را مجدداً بررسی كرد و در 
اين بررسی نزديك به 300 دست ساختة سنگی گردآورد كه با 
توجه به ويژگی هايی چون اسکنه های چند بر و ريزتيغة دوفور 
 Piperno( به اواسط و اواخر پارينه سنگی جديد منسوب شده اند

.)1974

دشت  در   1352 در  مورتنسن  پدر  بررسی های  شروع 
هليالن، شمال غربی لرستان، تحول جديدی در بررسی های 
پارينه سنگی در زاگرس محسوب می شود )تصوير 2(. در اين 
بررسی ها كه طي دو فصل در سال هاي 53-1352 انجام شد، 
منطقه اي به مساحت 146 كيلومتر مربع  به طور پيمايشي بررسي 
و عالوه بر بقاياي استقراري دوره هاي نوسنگي و متأخرتر، تعداد 
24 مکان پارينه سنگي از پارينه سنگي قديم تا فراپارينه سنگي 
در آن شناسايي و در دو غار مرروز و مرُگرگالن نيز گمانه زني 
شد.91 در اين گمانه زنی ها آثاری از دورة فراپارينه سنگی از آن 
انواع  بر  عالوه  هليالن  بررسی های  در  آمد.  دست  به  غار  دو 
مختلف مکان ها، به پراكندگی سطحی تك يافته ها و موقعيت 
اين  با  مورتنسن  )شکل 8(.  توجه شد  مورد  نيز  اوليه  منابع 
كار اهميت بررسي هاي پيمايشي و دقيق را به اثبات رساند و 
 Mortensen 1974a,( كيفيت پژوهش هاي ميداني را ارتقاء داد

.)1974b, 1975a, 1975b, 1979, 1993

در  كمپل  برنارد  ديرين شناسی  كاوش های  با  همزمان 
بسترهاي غنی از سنگوارة اواخر دورة ميوسن در مراغه، هند 
صادق كوروس در سال 1353 براي جستجوی شواهد استقرار 
انطباق  نحوة  و  قديم  پليوسن ـ پليستوسن  انسا ن ريخت هاي 
اطراف كوه سهند،  اوليه اي در  بررسي  با محيط زيست،  آنها 
به ويژه دامنه های جنوبی آن انجام داد. منطقة مورد بررسي وي 
شامل پادگانه هاي رودخانه ای و مناطق صخره اي بود كه در 
نتيجة آن هفت محوطة باز و سه غار با دست ساخته هاي سنگي 
پارينه سنگي قديم شناسايي شد. مجموعه هاي گردآوري شده 
باز در بسترهاي ثانويه يافت شد و يافته هاي  از محوطه هاي 
منسوب به غارها، بر سطح پادگانه هاي اطراف آن مکان ها به 

9. اين گمانه زنی ها را اينگه مورتنسن زير نظر پدر مورتنسن انجام داد )گفتگوی شخصی با 
پدر مورتنسن 1385(.

دست آمد و ارتباط مشخصی با غارها نداشتند. صادق كوروس 
اين مجموعه ها را كه به طور عمده شامل ساطور ـ  سنگ مادر، 
تراشه هاي روتوش شده و سنگ مادر بود به اواخر پليستوسن 
قديم و پليستوسن ميانی نسبت داد و آنها را بقايای اردوگاه 
 Sadek( انسان ريخت ها و محل قصابی الشة شکار معرفی كرد

.)Kooros 1976a, 1976b

جوديت پوالر در سال 1353 و همزمان با تکميل رسالة 
دكتريش كه مبنای آن مجموعه های چند محوطة نوسنگی در 
غرب زاگرس بود، دو غار را در تنگ تيکوئه در استان فارس 
بررسی كرد و دست ساخته های سنگی مربوط به اواخر دورة 

 .)Pullar 1975( فراپارينه سنگی را گردآورد
در همين سال ژان دهنزلين، زمين شناس بلژيکی طی 
تعدادی  فهرج  كيلومتری غرب  ده  در  كرمان  منطقة  بررسی 
دست ساختة سنگی پراكنده را در نزديکی جادة بم گردآوری 

تصویر 12. منتخبی از يافته های كشف رود، داخل كادر: كلود تيبو در حال 
)Bouvier et al. 1987( بررسی يك مقطع  زمين شناسی
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.)Mortensen 1993( 1352-53 شکل 8. موقعيت مکان ها و تك يافته های پارينه سنگی ميانی در دشت هليالن، بررسی های

پژوهش های پارینه سنگی ایران از آغاز تا اواخر دهة هفتاد

دوره های  از  نمونه هايی  شامل  كوچك  مجموعة  اين  كرد. 
انتهايی و تيغه و ريزتيغه  لوالوا، خراشندة  مختلف مثل تيزة 
بود كه دهنزلين آنها را مربوط به دوره های پارينه سنگی جديد 

.)de Heinzelin 1974( و نوسنگی می داند
اطراف  در  مروچك  جوديت   1353-54 سال های  در 
بقايای  شناسايی  هدف  با  بررسی هايی  بلوچستان  در  خاش 
قوم نگاری  مطالعة  گله دار،  كوچرو  جوامع  باستان شناختی 

محوطه های  شناسايی  و  بلوچ  امروزين  كوچرو  جوامع 
پارينه سنگی انجام داد. در فصل دوم اين بررسی ها ده محوطة 
باز پارينه سنگی شناسايی شد كه اغلب در اطراف برونزدهاي 
منابع سنگ واقع بودند. يکی از محوطه ها به صورت نظام مند 
شامل  مجموعه ها  مروچك  گزارش  طبق  شد.  نمونه برداری 
تراشه های بزرگ، ابزار ـ  سنگ مادر و سنگ مادرهايي با سکوی 
آماده شده و توليدات ديگر است كه بخش بزرگی از آنها شبيه 
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.)Ikeda et al. 1979( شکل 9. پالن غار تنگ شکن، ارسنجان

شکل 10. بازسازی شماتيك سطوح زمين ريختی در منطقة شمال ميناب و موقعيت قرارگيری بقايای دوره های پارينه سنگی )عباسی و ديگران 1379(.
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 Marucheck 1976a,( هستند  الديزی  ابزار  ساطور  سنت 
 .)1976b

همزمان با بررسی های ماروچك، كلود تيبو و علی آريايی 
بررسی ديگری در حوزة كشف رود در شرق مشهد انجام دادند 
محوطة  هفت  از  سنگي  دست ساختة  قطعه  آن 80  كه طی 
باز گردآوري شد )تصوير 12(. بزرگ ترين اين مجموعه ها در 
نزديکي روستاي آبروان و ساير مجموعه هاي بزرگ در چاهك 
و بغبغو به دست آمدند. در اين بررسی سه واحد عمدة آبرفتي 
شناسايي شد كه به  طور تقريبي به پليستوسن قديم، ميانه 
به يك الية  يافته ها  از  بسياری  و جديد منسوب شده است. 
گراولی پليستوسن قديم مرتبط شده كه روی الية ضخيمی از 
شن قرار دارد. تيبو با مقايسة صنعت كشف رود و مجموعه هاي 
اواخر اُلدووان در شرق افريقا، اين صنعت را پيش آشولي مي داند 

 .)Ariai and Thibault 1975, Thibault 1975(
در سال های 1353 و 1355، ويتا فينزی بررسی هايی با 
هدف اطالع از تغييرات سواحل مکران طی دوران كواترنري 
از  سطحی  مجموعة  چندين  آن  جريان  در  و  داد  انجام 
تکنيك  وجود  شد.  گردآوری  نيز  سنگی  دست ساخته های 
فرهنگ  حضور  نشان دهندة  ابزار  گونه های  برخی  و  لوالوا 
 Vita�Finzi( پارينه سنگی ميانی در اين بخش از ايران است

 .)and Copeland 1980

در سال های 55-1354 هنری رايت، هم زمان با ساخت 
مکان   23 و  بررسی  ايذه  و  ايوه  ُگل،  دشت  در  كارون،  سد 
ايذه  دشت  در  آنها  بيشتر  كه  كرد  شناسايی  پارينه سنگی 
كاوش های  همچنين  رايت   .)Wright 1979( بودند  واقع 
نجات بخشی در پناهگاه كوچك رضاقلی آباد سنگی انجام داد 

.)Rosenberg 1988( 1357 شکل 11. نقشة دشت مرودشت و موقعيت مکان های بررسی شدة
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بود.  متر  به شش  نزديك  آن  باستانی  نهشته های  عمق  كه 
بقايای  و  فراپارينه سنگی  سنگی  دست ساخته های  بر  عالوه 
جانوری )عمدتاً بز كوهی و ميش(، سنگ ساب و هماتيت نيز 

 .)Smith 1986( از اين كاوش به دست آمد
كلود  سرپرستي  به  مشتركي  هيئت   1356 سال  در 
از  اطالع  منظور  به  بررسی هايی،  قاجار  محمدحسن  و  تيبو 
نوزمين ساخت منطقة ميناب، انجام دادند )عباسی و ديگران 
و  كارين  رودخانة  دو  پادگانه هاي  بررسي  در  آن ها   .)1379
از  كارگر در شمال ميناب موفق به گردآوري مجموعه هايي 
دست ساخته هاي سنگي شدند كه به دوره هاي پارينه سنگي 
 Thibault 1977; Regard( است  منسوب  فراپارينه سنگي  و 
et al. 2005(. ناحية بررسي در امتداد رشته كوه زندان قرار 

دارد و شامل چهار الية نهشته شده رسوبات آبرفتي كواترنر 
بخش هايي  در  را  آنها  كارگر  و  كارين  رودخانة  دو  و  است 
بررسی  در  تيبو  گزارش  طبق   .)10 )شکل  كرده اند  قطع 
دست ساخته های  از  مجموعه هايی  نهشته ها،  اين  سطح 
جديد  پارينه سنگی  ميانی،  پارينه سنگی  قديم،  پارينه سنگی 
متأسفانه   .)Thibault 1977( شد  يافت  فراپارينه سنگی  و 
كلود تيبو در سانحه ای در سال 1359 درگذشت و نتايج اين 
بررسی منتشر نشد و پس از گذشت دو دهه گروه ديگری از 
زمين شناسان فرانسوی و ايرانی بررسي هاي جديدی در اين 
منطقه انجام دادند كه طی آن سطوح گوناگون كواترنري با 

 .)Regard et al 2006( شيوة جديد ساليابی شد
در همين سال آلن زاگارل در ارتفاعات بختياری بررسی 
كرد و طی آن در چند پناهگاه صخره ای دست ساخته های سنگی 
 Zagarell( يافت  فراپارينه سنگی  دورة  به  مربوط  احتماالً 

.)1975

مشتركي  بررسي   1356 سال  در  اسميت  و  مورتنسن 
را در غرب هرسين در استان كرمانشاه انجام دادند كه هدف 
اصلي آن يافتن مکان هاي هم عصر تپة نوسنگی گنج دره بود. 
در اين بررسي سه ماهه عالوه بر شناسايی مکان هاي نوسنگي 
نيز كشف شد.  پارينه سنگي  مکان  دو  متأخرتر،  دوره هاي  و 
باز  اين مکان ها شامل يك پناهگاه صخره اي و يك محوطة 
.)Smith 1986( وسيع مربوط به دورة پارينه سنگی ميانی بود

غرب  در  اسميت  و  مورتنسن  بررسي های  با  هم زمان 

زاگرس  جنوب  در  امريکايی  و  ژاپنی  هيئت  دو  زاگرس، 
مشغول بررسی بودند. هيئت ژاپنی به سرپرستی جيرو ايکدا 
داد  انجام  فارس  ارسنجان  دشت  در  فشرده  بررسی  ماه  دو 
بقاياي  لحاظ  از  ناحيه  اين  نتيجة آن روشن شد كه  كه در 
روشمند  بررسي  است.  غني  بسيار  پارينه سنگي  استقراري 
در ارسنجان به شناسايي و نمونه برداري 196 مکان باستانی 
منجر شد كه از ميان آنها 165 مکان مربوط به پارينه سنگي 
نيز  تعدادي  و  فراپارينه سنگي  جديد،  پارينه سنگي  مياني، 
سنگی  دست ساخته های  از  نامشخصي  مجموعه هاي  داراي 
متأخرتر  دوره هاي  و  نوسنگي  به  مربوط  مکان ها  ساير  بود. 
نمونه دست ساختة  سنگي  به 5000  نزديك  بود. درمجموع 
پناهگاه ها به دست  از غارها و  آنها  بيشتر  گردآوري شد كه 

.)Ikeda 1979( آمد
گرچه اين بررسي نتايجی فراتر از انتظار اوليه داشت، 
مجموعه هاي گردآوري شده هيچ گاه به طور دقيق بررسي و 
نتايج آن ها منتشر نشد. تنها انتشارات مربوط به اين بررسي 
دو كاتالوگ مصور شامل اطالعاتی اندک، فهرست مکان ها و 
مصنوعات  مکان ها، طرح  موقعيت  نقشة  آنها،  فرهنگي  مواد 
سنگي و سفال و عکس های متعدد از مکان ها و يافته هاي آنها 
با توجه   .)Ikeda 1979; Tsuneki and Nishida 2007( بود 
پژوهشگران  دسترس  از  ارسنجان  داده هاي  مشکل،  اين  به 
از  ما  دانسته هاي  به  چيزي  و  ماند  دور  ايران  پارينه سنگي 
پارينه سنگي ايران نيفزود. براي مثال اسميت در كتاب جامع 
خود دربارة پارينه سنگي ايران، حتي اشاره اي نيز به مکان هاي 
ارسنجان نکرده است )Smith 1986(. فقط عنايت اهلل اميرلو 
در مقاله اي دربارة فرهنگ های پارينه سنگی ايران به بررسي 
ارسنجان اشاره كرده است )اميرلو 1365(. بررسي ارسنجان 
انجام  پارينه سنگي  بررسي هاي  مفصل ترين  از  ترديد  بدون 
شده در ايران تا به امروز محسوب می شود كه بيشترين شمار 
در  را  پارينه سنگي ـ فراپارينه سنگي  شناسايي شدة  مکان هاي 

يك فصل بررسي در بر داشته است. 
مايکل روزنبرگ به پيشنهاد سامنر و به منظور ارزيابي 
ظرفيت باستان شناسی پارينه سنگي مرودشت، در سال 1355 
از اين دشت ديدن كرد. وي در سال 1357 بررسي منظمي 
در نيمة غربي دشت انجام داد كه اساس رسالة دكتريش قرار 
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شکل 12. نقشة ايران نشان دهندة موقعيت مکان های پارينه سنگی و فراپارينه سنگی كاوش شده و تعدادی از مکان های بررسی شدة پيش از انقالب اسالمي.

شکل 13. نمودار تعداد غارها و پناهگاه های صخره ای كاوش شده در ايران از اواخر دهة 1940 تا اواخر دهة 1970م. مکان ها در دو گروه مکان های حاوی آثار 
پارينه سنگی و فراپارينه سنگی و مکان های حاوی آثار دوره های متأخرتر نمايش داده شده است.
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ميدانی  كار  در  وقفه  باعث  اسالمي  انقالب  وقوع  اما  گرفت. 
شد و روزنبرگ نتوانست بررسي خود را مطابق با طرح اوليه 
تکميل كند. در بررسي سال 1357 بيست ونه غار و پناهگاه 
صخره اي و شماري محوطة باز شناسايي و نمونه برداري شد 
منطقه  از  كوچك تری  بخش های  اين  بر  عالوه   .)11 )شکل 
آن  طی  كه  شد  انتخاب  پيمايشی  و  فشرده  بررسی  براي 
تك يافته ها نيز گردآوری و موقعيت آنها روی نقشه ثبت شد. 
در مجموع مکان های بررسی شده دارای آثاری از دوره هاي 
پارينه سنگي مياني، پارينه سنگي جديد و فراپارينه سنگي بود 
خطر  به  توجه  با  همچنين  روزنبرگ   .)Rosenberg 1988(

تخريب اشکفت گاوی، كاوش نجات بخشی در آن انجام داد 
كه برای نخستين بار امکان بررسي مواد فرهنگی پارينه سنگی 
جنوب زاگرس را در توالی اليه نگاری فراهم آورد. در نتيجة 
اين كاوش بقايای اواخر دورة پارينه سنگی ميانی، پارينه سنگی 
جديد و فراپارينه سنگی شامل دست ساخته های سنگی )بيش 
آمد.  دست  به  انسانی  و  جانوری  بقايای  نمونه(،   800 از 
طور  به  كه  شد  ساليابی  نيز  زغال  نمونه  شش  همچنين 
را  )راديوكربنی(  سال  هزار   28 تا   18 بين  تاريخی  تقريبي 
كاوش  اين  در   .)Rosenberg 1979, 1985( می دهد  نشان 
تمام بقايا، حتی قطعات كوچك مثل ريزمهره داران و ضايعات 
 .)Scott and Marean 2009( كوچك تراش سنگ حفظ شد
ميدانی  پژوهش  آخرين  گاوی  اشکفت  در  روزنبرگ  كاوش 
در يك مکان پارينه سنگی ايران پيش از انقالب اسالمي بود. 

از  پیش  پارینه سنگی  بررسي هاي  جمع بندی 
انقالب اسالمي

در مجموع حاصل حدود نيم قرن فعاليت ميدانی پژوهشگران 
خارجی در ايران گمانه زنی و كاوش 23 مکان پارينه سنگی 
در  خصوصاً  كشور  گوناگون  نقاط  در  فراپارينه سنگی  و 
و  پارينه سنگی  مکان  شناسايی حدود 350  و  زاگرس  غرب 
فراپارينه سنگی بود كه بيش از نيمی از آنها )200 مکان( در 
مکان های حفاری شده  يافت شد )شکل 12(.  فارس  منطقة 
و  شد  كاوش  فصل  يك  طی  و  كوتاه مدت  طور  به  عمدتاً 
استثنا فقط غارهای كنجی در لرستان و علی تپه و كمربند در 
مازندران بود كه در دو فصل كاوش شد )شکل 13(. به عالوه 

طی اين مدت حدود 25 غار و پناهگاه ديگر نيز گمانه زنی شد 
كه فاقد آثار پارينه سنگی بود.

درمجموع مسائلی كه عمدتاً مورد توجه اين پژوهشگران 
پارينه سنگی ميانی به  از  انتقال  بوده سئواالتی چون مرحلة 
پارينه سنگی جديد و خاستگاه احتمالی فرهنگ پارينه سنگی 
جديد اروپا در ايران، مرحلة گذار از دورة فراپارينه سنگی به 
نوسنگی و ارتباط فرهنگ های پارينه سنگی- فراپارينه سنگی 
معدودی  ميان  اين  در  بوده.  همجوار  مناطق  ساير  با  ايران 
و  ايران  قديم  پارينه سنگی  فرهنگ های  به  نيز  پژوهشگر 
نقش ايران در انتشار اين فرهنگ ها به آسيا و خاور نزديك 
پرداخته اند. در نگاه كلی شايد در مقايسه با مناطق همسايه 
كشورهای  از  برخی  و  پاكستان  تركيه،  شرق  عراق،  مانند 
بررسي هاي  كيفيت  و  شمار  شوروی،  جماهير  اتحاد  سابق 
اما همان طور كه  باشد،  بهتر  و  بيشتر  ايران  در  انجام شده 
پارينه سنگی  باستان شناسی  درمجموع  كرده  اشاره  اسميت 
ايران نتوانسته جايگاه مناسبی در سطح بين المللی به دست 
مباحث  در  اندكی  بازتاب  انجام شده  مطالعات  نتايج  و  آورد 

 .)Smith 1986( جاری پارينه سنگی آن زمان داشته است
همان طور كه اشاره كرديم با توجه به شيوه های رايج 
كاوش در آن زمان، كيفيت كاوش ها و بازيابی بقايای باستانی 
در همة مکان ها يکسان نبوده و از اين لحاظ معدودی كاوش 
بسياری  در  ديگر  سوی  از  است.  شده  انجام  كافی  دقت  با 
از بررسی ها هدف اصلی يافتن مکان هايی برای كاوش بوده 
تحليل  و  شده  بررسی  مکان های  به  كمتر  پژوهشگران  و 
از بررسي ها اغلب غارها و  كلی آنها پرداخته اند. در بسياري 
پناهگاه ها هدف بررسي بوده و به محوطه هاي باز كمتر توجه 
و  غارها  شناسايي  بهتر  قابليت  آن  اصلي  داليل  از  كه  شده 
پناهگاه ها در چشم انداز طبيعي و نبود بررسي هاي پيمايشي 
است كه احتمال شناسايي مکان هاي باز را، كه معموالً فاقد 

عوارض مشخصي است، بيشتر مي كند.
به  سنگ  طبيعی  قطعات  نيز  بررسی ها  از  برخی  در 
جاي دست ساخته هاي انسان گردآوری شده كه اين مسئله 
مشاهده  هم  ملی  موزة  قديمی  مجموعة  چند  بازنگري  در 
بازنگری مجموعه های خاش كه  نگارنده در  برای مثال  شد. 
نتيجه  اين  به  گردآورده   1354 سال  در  مروچك  جوديت 
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تصویر 13. حبيب اله صمدی و كارلتون كوون در غار هوتو، 1331 
.)Coon 1957(

سنگ  طبيعی  قطعات  نمونه ها  سوم  دو  از  بيش  كه  رسيد 
است كه به عنوان ابزارسنگی گردآوری، ثبت و تحويل موزة 
مجموعه های  در  مشکل  اين  شده!  زمان  آن  ايران باستان 
گردآوری شدة تيبو نيز ديده می شود. فقط در بررسی های ُهل 
و فلنری در اطراف خرم آباد، هيوم در بلوچستان، مورتنسن در 
هليالن، روزنبرگ در مرودشت و ايکدا در ارسنجان مکان های 
از داده های  بررسی شده به دقت ثبت و ضبط و در مواردی 
حاصل از بررسي مجموعه های مربوط برای بازسازی الگوهای 

استقراری استفاده شده است. 
به  بي توجهي  كاوش ها  از  برخی  در  ديگر  مشکالت  از 
حفاظت مکان ها و پر كردن چاله های حفاری شده است. برای 
مثال كارلتن كوون پس از اتمام كاوش هايش گمانه ها را پر 
نمی كرد و در نتيجه طی نيم قرن گذشته ديوارة گمانه ها و 
ترانشه ها در غارهای هوتو، كمربند، بيستون و احتماالً تمتمه 
ريزش كرده و باعث تخريب نهشته های باستانی كاوش نشده 

در اين مکان های مهم شده است. 
از  حاصل  باستان شناختی  مجموعه های  ديگر  مورد 
پيش  تا  كه  است  پارينه سنگی  مکان های  بررسی  و  كاوش 
ايران  موزة  بين  اشيا  تقسيم  ممنوع شدن  و  از سال 1352 
موزه های  و  دانشگاه ها  به  كاًل  و هيئت های خارجی،  باستان 
پيش  تا  كه  مهمی  مجموعه های  از  می شد.  منتقل  خارجی 
مجموعه های  به  می توان  شده  خارج  ايران  از  تاريخ  اين  از 

بيستون، ورواسی، قبه، كنجی، ُهميان، كيارام، علی تپه، الديز 
و ماشکيد اشاره كرد. گرچه برخی از كاوشگران اين محوطه ها 
بخش های كوچکی از يافته ها را به موزة ايران باستان تحويل 
ُهل  فرانك  كاوش های  مانند  معدود  موارد  در  يا  می دادند 
قرار مي گرفت. در  اختيار موزة ملی  از مجموعه ها در  نيمی 
فاصلة سال 1352 تا 1358 نيز با اينکه تقسيم اشيا ممنوع 
بررسي  منظور  به  خارجی  پژوهشگران  از  برخی  بود،  شده 
مجموعه ها سهم موزه را نيز به طور امانی با خود می بردند و 
در مواردی مثل مجموعه های بررسی و كاوش روزنبرگ در 

مرودشت هرگز به موزة ملی باز گردانده نشدند.10  

پارینه سنگی  بررسي هاي  در  ایرانیان  نقش 
پیش از انقالب اسالمي

باستان شناسان
ايرانی  باستان شناسان  رسمِی  فعاليت های  نخستين  آغاز  از 
آثار  وجود  جمله  از  گوناگوني  داليل  به  1320خ،  دهة  در 
ساساني،  و  هخامنشي  تاريخي چون  ادوار  از  متعدد  و  غني 
ايرانی  محققان  ميان  در  هنرمدارانه  تاريخ  و  سنتی  رويکرد 
آثار  به  افزون  روز  توجه  و  ملی گرايی  رشد  همچنين  و 
شاخص ايران باستان باعث شد كه باستان شناسی ايرانی در 
سوق  تاريخی  ادوار  سوی  به  شکل گيری  گام های  نخستين 
يابد و در نتيجه چه در سطح اجرايی چه در سطح آموزشی 
تا مدت ها  پارينه سنگی  باستان شناسی پيش ازتاريخ خصوصاً 
دهة  اواسط  تا  سی  دهة  اوايل  از  نيافت.  رشد  برای  مجالی 
ادارة  نمايندة  مقام  در  ايرانی  باستان شناسان  كه  خ  پنجاه 
مركز  بعدها  و  هنر  و  فرهنگ  وزارت  باستان شناسی،  كل 
باستان شناسی ايران در كاوش ها و بررسی های پارينه سنگی 
آموزشی  سوابق  واسطة  به  يافتند،  حضور  غربی  هيئت های 
با  ناآشنايی  و  توصيفی  و  تاريخی  باستان شناسی  بر  متکی 
مباحثی چون انسان شناسی و زمين شناسی نتوانستند نقشی 

مهمي در اين بررسي ها ايفا كنند. 
كاوش های  زمان شروع  از  كه  باستان شناسانی  از  يکی 
اين  از  برخی  با  نماينده  مقام  در  ايران  در  پارينه سنگی 
بخش  موزه دار  صمدی  حبيب اله  كرده  همکاری  هيئت ها 
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پيش ازتاريخ موزة ايران باستان بود كه مدتی نيز مديريت اين 
موزه را به عهده داشت )تصوير13(. وی طی اوايل دهة 30 
خ در كاوش های كارلتن كوون و همچنين بررسی های هنری 
چنين  پيش زمينة  نداشتن  دليل  به  اما  كرد،  شركت  فيلد 
نتايج  از  برخی  انتشار  و  ترجمه  به  موفق  فقط  بررسي هايي 
كاوش ها و بررسی های كوون و فيلد شد )صمدی 1331الف، 
1331ب، 1331پ، 1331ت، 1342(. از ايرانيان ديگری كه 
ايران  در  پارينه سنگی  مکان های  كاوش  گزارش  ترجمة  در 
دست داشته اند می توان به اسکندر امان اللهی اشاره كرد كه 
ترجمة وی را از گزارش ُهل و فلنری دربارة كاوش مکان های 
پارينه سنگی خرم آباد و نوسنگی دهلران در سال 1352 ادارة 
فرهنگ و هنر لرستان در قالب يك كتاب منتشر كرد )ُهل 
به  توجه  با   1355 سال  در  هم  يغمايی  اسماعيل   .)1352
آبگيری سد كارون 1 )سد رضاشاه در آنزمان( و خطر به زير 
دشت  و  ايوه  دشت  فراپارينه سنگی  محوطه های  رفتن  آب 
گل مقاله ای در مجلة يغما منتشر كرد كه در آن اطالعاتی 
آمده  رايت  هنری  كاوش شدة  و  بررسی  محوطه های  دربارة 
باستان شناسان و موزه داران  از ميان  است )يغمايی 1355(. 
و  كاوش  هيئت های خارجی  در  نماينده  مقام  در  كه  ايرانی 
بررسی مکان های پارينه سنگی حضور داشتند می توان به رضا 
مستوفی فرد )هيئت بريدوود(، احمد دربانی )هيئت اسميت(، 
)اسميت  طاليی  حسن  مروچك(،  )هيئت  مودت  محمد 
)هيئت  كابلی  ميرعابدين  و  عابدی  عقيل  و  مورتنسن(  و 

مورتنسن( اشاره كرد. 
باستان شناسی  با  مرتبط  مباحث  بودن  حاشيه ای 
گروه  آموزشی  برنامة  در  انسان شناسی  و  پارينه سنگی 
باستان شناسی دانشگاه تهران طی دهة 1350 خ نيز باعث 
شد كه دانش آموختگان جوانی كه با حمايت و تشويق نگهبان 
براي ادامة تحصيل به دانشگاه هاي غربي اعزام شدند، عمدتاً 
هيچ يك  و  برگزينند  را  پيش ازتاريخ  اواخر  باستان شناسي 
نيافتند.  تخصصی  پارينه سنگی  باستان شناسی  در  آنان  از 
تحصيل  به  شاخه  اين  در  كه  ايرانی  باستان شناس  اولين 
ادارة  كارشناسان  از  اميرلو  عنايت اله  پرداخت  دانشگاهي 
كل باستان شناسي بود كه در سال1354 به ژاپن رفت و در 

رشتة انسان شناسي جسماني و باستان شناسي پارينه سنگي 
در دانشگاه هيروشيما موفق به اخذ مدرک كارشناسي ارشد 

شد.10

زمین شناسان
چون  غربی  زمين ريخت شناسان  و  زمين شناسان  اينکه  با 
براون، ريبن، ويتا فينزی، تيبو و دهنزلين در شناسايی آثار 
آنها نقش داشتند  نتايج بررسي  انتشار  ايران و  پارينه سنگی 
 de Heinzelin 1974; Field 1939, 1956; Rieben 1955;(

 ،)Vita�Finzi 1968; Vita�Finzi and Copeland 1980

فعال  چندان  زمينه  اين  در  ايرانی  زمين شناسان  متأسفانه 
نبودند و در آثار مرتبط با كواترنری ايران نيز يا به يافته های 
پارينه سنگی اشاره ای نکرده اند يا اطالعات مطرح شدة آنها بر 
نيز متناقض است  اساس منابع قديمی بوده كه در مواردی 
)پدرامی 1367، معتمد 1367(. شايد از داليل اصلی ضعف 
بررسي هاي كواترنری در ايران توجه بيشتر زمين شناسان به 
زمين شناسی  در  كه  است  كهن تری  ساختارهای  و  سازندها 

اقتصادی و اكتشاف نفت اهميت دارد. 
كواترنری  مبحث  به  كه  ايرانی  زمين شناسان  ميان  در 
ايران پرداخته اند می توان به احمد معتمد و فرج اله محمودی 
معتمد  احمد  معتمد 1367(.  )محمودی 1367،  اشاره كرد 
در بررسی دهنزلين در كرمان با وی همکاری و گزارش وی 
را از كشف دست ساخته های سنگی فهرج به فارسی ترجمه و 
در سال 1353 در مجلة تحقيقات جغرافيايی دانشگاه تهران 
اين مانوئل بربريان  بر  منتشر كرد )دهنزلين 1353(. عالوه 
زلزله  با  آن  ارتباط  و  كواترنری  دورة  در  تکتونيك  دربارة 
بررسي هاي مفصلی در نقاط گوناگون ايران انجام داده است 
)Berberian and King 1981; Berberian et al. 2006(. از 

زمين شناسان ديگری كه به مبحث كواترنر ايران پرداخته اند 
می توان از احمد مستوفی و منوچهر پدرامی نام برد )پدرامی 
به  قاجار  محمد  كرديم  اشاره  قباًل  كه  همان طور   .)1366
مطالعة  هدف  با   بررسی هايی  تيبو  كلود  با  مشترک  طور 
نوزمين ساخت و گسله های منطقة ميناب انجام داد كه طی 
آن در كنار بررسي هاي زمين شناختی و زمين ريخت شناختی، 

10. عنوان رسالة اميرلو »پارينه سنگی ژاپن با تکيه بر مکان های كوكوبودای و كانموری« بود 
كه در سال 1358 از آن دفاع كرد. 
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پژوهش های پارینه سنگی ایران از آغاز تا اواخر دهة هفتاد

مجموعه هايي از دست ساخته هاي سنگي مربوط به دوره هاي 
 Thibault( شد  كشف  نيز  فراپارينه سنگي  و  پارينه سنگي 
تيبو  كلود  نيز  آريايی  علی   .)1977; Regard et al. 2005

 Ariai( كرد  همراهی  كشف رود  حوضة  بررسی های  در  را 
جز  ايرانی  زمين شناسان  درمجموع   .)and Thibault 1975

به  منجر  كه  خارجی  زمين شناسان  با  مشترک  بررسی های 
كشف آثار پارينه سنگی شد، خود به طور مستقل فعاليتی در 

اين زمينه انجام ندادند.

آغاز فعالیت باستان شناسان ایرانی
وقوع انقالب اسالمي و پايان فعاليت باستان شناسان خارجي 
ميداني  پژوهش هاي  روبه رشد  روند  قطع  به  منجر  از سويي 
شروع  براي  را  عرصه  ديگر  سوي  از  و  شد  پارينه سنگي 
مهيا  حوزه  اين  در  ايراني  پژوهشگران  مستقل  فعاليت هاي 
كرد. همان طور كه قباًل اشاره كرديم عنايت اله اميرلو نخستين 
انسان شناسي  رشته هاي  در  كه  بود  ايرانی  باستان شناس 
كشور  از  خارج  در  پارينه سنگي  باستان شناسي  و  جسماني 
در  و  بازگشت  ايران  به   1358 سال  در  وی  كرد.  تحصيل 
كنار فعاليت های اجرايی در موزة ملی ايران، نخستين بررسی 
پارينه سنگی را در جنوب سمنان  و نمونه برداری يك مکان 
كاوش  جريان  در  را  محوطه  اين  كبيری  احمد  داد.  انجام 
اوايل دهة  تاريخی دالزيان در حاشية آن تپه ها در  محوطة 
1360 شناسايی كرده بود. وی در سال 1364 از اميرلو برای 
بررسی اين محوطة باز دعوت كرد و در نتيجة آن مجموعة 
قابل توجهی از دست ساخته های سنگی پارينه سنگی ميانی و 
پارينه سنگی جديد گردآوری شد كه در موزة ملی نگهداری 
می شود )گفتگوی نگارنده با احمد كبيری 1388(. متأسفانه 
نتايج اين بررسی هيچ گاه منتشر نشد. اميرلو سال بعد مقالة 
مجلة  در  ايران  پارينه سنگی  فرهنگ های  دربارة  مفصلی 
باستان شناسی و تاريخ منتشر كرد كه مروری بر بررسي هاي 
)اميرلو  بود  زمان  آن  تا  ايران  در  شده  انجام  پارينه سنگی 

 .)1365
با  غار  سه  بيستون  بررسی  در  نگارنده  سال  همان  در 
آثاری از دورة پارينه سنگی ميانی و فراپارينه سنگی شناسايی 
از  ديگری  مجموعة  همچنين  وی   .)1379 )بيگلری  كرد 

دست ساخته های پارينه سنگی را در دامنة كوه قله در روانسر 
)شمال غربی كرمانشاه( گردآورد )بيگلری و طاهری 1380(. 
منطقة  بررسی  در  سال  چند  فاصلة  به  اميرلو  عنايت اله 
به  بازي  محوطة  شناسايی  به  موفق  سال 1368  در  دماوند 
كاوش شد  در سال 1369  محوطه  اين  قلعه عسگر شد.  نام 
را  محوطه  يافت شده،  ريزتيغة  صنعت  به  توجه  با  اميرلو  و 
 .)1369 )اميرلو  كرد11   منتسب  فراپارينه سنگی  دورة  به 
متأسفانه مرگ نابه هنگام اميرلو در سال 1374 باعث ناتمام 

ماندن پژوهش هاي پارينه سنگی وی شد.

گسترش بررسي هاي پارینه سنگي
منحصر  پارينه سنگی  كشفيات   1370 دهه  اول  نيمة  طی 
قم(  )اطراف  ايران  فالت  مركز  )كرمانشاه(،  زاگرس  غرب  به 
در  اما  بود.  )كنگان(  فارس  خليج  حاشية  در  مورد  يك  و 
ايالم  )لرستان،  زاگرس  نواحی  ساير  به  بررسی ها  دوم  نيمة 
اولين  يافت.  گسترش  آذربايجان  و  البرز  غرب  كازرون(،  و 
بررسی در دهة 1370 منجر به شناسايی پراكندگی وسيعی 
دوره های  و  ميانی  پارينه سنگی  سنگی  دست ساخته های  از 
متأخرتر در حاشية رودخانة گراب )آوی خر( در سال 1371 

شد )بيگلری 1373(.
هيئتی به سرپرستی ميرعابدين كابلی در سال 1372 
طی بررسی عمومی ناحية قمرود در استان قم يك محوطة باز 
حاوی صنعت ريزتيغه را شناسايی كرد. اين محوطه )محوطة 
)با عمق كم( كاوش شد كه  74 قمرود( به صورت سطحی 
در نتيجة آن مجموعه ای از دست ساخته های سنگی به دست 
)كابلي  است  منسوب شده  فراپارينه سنگی  دورة  به  كه  آمد 
1378(. همزمان با اين بررسی ها، هوشنگ دشتبان از شركت 
كنگان  طاقديس  زمين شناختی  بررسی  در  ايران  نفت  ملی 
كه  كرد  شناسايی  را  وسيعی  محوطة  بندركنگان  شمال  در 
)گفتگوی  است  ميانی  پارينه سنگی  دورة  به  مربوط  احتماالً 

شخصی با دشتبان 1382(.
 1372-73 سال هاي  طي  شهميرزادی  ملك  صادق 
11. مجموعة قلعه عسگر را اخيراً نگارنده و بابك مرادی بازنگری كردند و در نتيجة آن روشن 
شد كه مجموعة قلعه عسگر متأخرتر از دورة فراپارينه سنگي است و ويژگي هاي مشخص آن 
استفاده از شيوة فشاري در توليد ريزتيغه ها، شمار زياد تيغه و ريزتيغة ساده، شمار كم ابزارهاي 
روتوش شده و تعداد اندک قطعات ساخته شده از ابسيدين است. همچنين قطعه اي از يك ظرف 

سنگي و بخشي از يك پيکرک نيز در مجموعه ديده می شود.
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مجموعه اي شامل تراشه و تراشه ابزار را در ناحية مسيله در 
منتشرشده  گزارش  اساس  بر  كه  كرد  گردآوري  قم  شمال 
شامل يك خراشندة جانبي، يك تيزه و چند تراشة منتسب 
به دورة پارينه سنگی ميانی است )ملك شهميرزادي 1373، 
نگارنده  نيز  كشور  غرب  در   .)Malek Shahmirzadi 1994

آثار  با  را  صخره ای  پناهگاه  مجموعه ای  ديگری  بررسی  در 
شناسايی  اورامان  جنوب  در  قوری قلعه  در  فراپارينه سنگی 
بيگلری   1370 دهة  دوم  نيمة  طی   .)1373 )بيگلری  كرد 
در  ميوله  كوه  دامنه های  در  بررسی هايی  رشته  حيدری  و 
شمال شهر كرمانشاه انجام دادند كه منجر به شناسايی 14 

منبع سال دوره باستان 
شناختی بررسی كاوش پژوهشگر ف

ردی

شمسی میالدی
گفتگوی شخصی، كبيری 

1388 1364 1985 پارينه سنگی ميانی، 
پارينه سنگی جديد دالزيان، سمنان - عنايت اهلل اميرلو و كبيری 1

بيگلری 1379 1365 1986 پارينه سنگی ميانی، 
فراپارينه سنگی

غارهای مر تاريك، آفتاب و 
دودر، بيستون، كرمانشاه - فريدون بيگلری 2

بيگلری و طاهری 1380 1365 1986 پارينه سنگی ميانی كوه قله، روانسر، كرمانشاه - فريدون بيگلری 3

اميرلو 1369 1369 1990 فراپارينه سنگی ؟ - قلعه عسگر، 
نزديك دماوند عنايت اهلل اميرلو  4

 Biglari & ،1373 بيگلری
Abdi 1999

1371 1992 پارينه سنگی ميانی حاشيه رودخانه گراب )آوی 
خر(، كرمانشاه - فريدون بيگلری 5

كابلی 1378 1372 1993 فراپارينه سنگی  - محوطه 74، 
قمرود، قم ميرعابدين كابلی 6

گفتگوی شخصی با دشتبان 
1382 1372 1993 پارينه سنگی ميانی؟ طاقديس كنگان، كنگان - دشتبان 7

شهميرزادی 1373، 
Shahmirzadi 1994

1372-73 1993-94 پارينه سنگی ميانی مسيله، قم - صادق ملك شهميرزادی 8

بيگلری 1373 1373 1994 فراپارينه سنگی قوری قلعه، كرمانشاه - فريدون بيگلری 9
بيگلری و حيدری 1384، 
Biglari & Heydari 2001

1375 1996 پارينه سنگی ميانی غار دواشکفت - بيگلری و حيدری 10

Biglari & Abdi 1999 1376-77 -1998
1997

پارينه سنگی ميانی، 
جديد و فراپارينه سنگی دشت اسالم آباد، كرمانشاه - عبدی، بيگلری و حيدری 11

 Biglari et al 2000;
Nokandeh 2010 1377 1998 پارينه سنگی قديم و 

ميانی امر مردگ، دشت مهران، ايالم - نوكنده، بيگلری و حيدری 12

يداللهی و سايرين 1383 1377 1998 پارينه سنگی جديد و فرا 
پارينه سنگی دره خرگوشناو، الشتر، لرستان - جالل عادلی و همکاران 13

بيگلری و حيدری 1384، 
حيدری 1378

Biglari & Heydari 2001
1378 1999 پارينه سنگی ميانی، 

جديد و فراپارينه سنگی بررسی ميوله، كرمانشاه - بيگلری و حيدری 14

بيگلری و طاهری 1380 1379 2000 پارينه سنگی ميانی، 
جديد و فراپارينه سنگی غار مركوليان، روانسر، كرمانشاه - بيگلری و طاهری 15

بيگلری و غفاری 1384 1378-9 -2000
1999 پارينه سنگی ميانی ورجوی، مراغه، آذربايجان 

شرقی - غفاری و بيگلری 16

رضوانی 1380 1379 2000 پارينه سنگی ميانی 
و  جديد ميرک، سمنان - حسن رضوانی 17

روستايی و سايرين 1380 1380 2001 پارينه سنگی ميانی، 
جديد و فراپارينه سنگی خرم آباد، پلدختر، لرستان - اشرفيان و همکاران 18

بيگلری و عبدی 1380 1379 2000 فراپارينه سنگی پناهگاه خل وشت، عمارلو، 
گيالن - عبدی و بيگلری 19

Dashtizadeh ,2006
دشتی زاده 1384   1385 1379-81 -2002

2000
پارينه سنگی جديد و 

فراپارينه سنگی دشت ميانکوهی كازرون، فارس - عبدالرضا دشتي زاده 20

جدول 1 . بررسی ها و كشفيات پارينه سنگی انجام شده در ايران طی دهه های شصت و هفتاد خورشيدی
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غار و پناهگاه صخره ای با آثار دوره های پارينه سنگی ميانی، 
اين  با  همزمان  شد.  فراپارينه سنگی  و  جديد  پارينه سنگی 
بررسی ها سامان حيدری چندين مقطع از نهشته های اواخر 
پليستوسن در شمال كرمانشاه را به منظور كسب اطالعاتی 
)حيدری  كرد  مطالعه  و  بررسی  منطقه  اقليمی  شرايط  از 
بررسی های  در  نيز   1376-77 سال های  در  آنها    .)1379
دشت اسالم آباد به سرپرستی كاميار عبدی 24 غار، پناهگاه 
 ،Biglari and Abdi 1999( كردند  شناسايی  باز  محوطة  و 
به  مهران  بررسی دشت  در  سال 1377  در  عبدی 1378(. 
به  مربوط  باز  محوطة  چندين  نوكنده  جبرئيل  سرپرستی 
 Biglari( دوره های پارينه سنگی قديم و ميانی شناسايی شد
 et al. 2000, Biglari and Shidrang 2006; Nokandeh

اين بررسی جالل عادلی در بررسی درة  با  2010(. همزمان 

الشتر، استان لرستان موفق به  خرگوش ناو در شمال شرقی 
شد  فراپارينه سنگی  آثار  با  صخره ای  پناهگاه  سه  شناسايی 

)يداللهی و ديگران 1383(. 
پادگانه های  بررسی  در  غفاری  رضا   1378 سال  در 
دست ساخته های  از  شواهدي  مراغه  جنوب  در  ورجوی چای 

سنگی را شناسايی كرد كه در سال بعد به همراهی نگارنده 
مجدداً بررسی و شواهدی از دورة پارينه سنگی ميانی در آن 
بررسی ديگری در  )بيگلری و غفاری 1384(. در  يافت شد 
سال 1379 در شمال كشور نگارنده و حسين عبدی پناهگاهی 
با آثار اواخر پارينه سنگی را در منطقة عمارلو گيالن شناسايی 

كردند )بيگلری و عبدی 1379(.
در سال 1379 بيگلری و طاهری در بررسی دو غار در 
نزديکی روانسر در شمال غرب كرمانشاه آثاری از دوره های 
فراپارينه سنگی  و  جديد  پارينه سنگی  ميانی،  پارينه سنگی 
سال  همين  در   .)1380 طاهری  و  )بيگلری  گردآوردند  را 
عبدالرضا دشتي زاده بررسی های جديدی را در جنوب زاگرس 
در كازرون آغاز كرد كه به شناسايی مکان های متعددی منجر 
بودند  فراپارينه سنگی  دورة  از  آثاری  حاوی  عمدتاً  كه  شد 

.)Dashtizadeh 2006 دشتی زاده 1384؛(
در  اشرفيان  مازيار  سرپرستی  به  ديگری  بررسی  در 
پناهگاه صخره ای  و  غار   21 لرستان  استان  در  سال 1380 
پارينه سنگی جديد  پارينه سنگی ميانی،  به دوره های  مربوط 
و فراپارينه سنگی در غرب و شمال غرب خرم آباد، كوه مپل و 

سالنام پژوهشگر
تعداد مقاله یا كتاب

مقاالت )در 
سال(

منبع
بین الملليداخلي

اميرلو 1365111365عنايت اله اميرلو

اميرلو 1369111369عنايت اله اميرلو

ملك شهميرزادی 1373112Shahmirzadi 1994 ،1373صادق ملك شهميرزادی

بيگلری 1373111373فريدون بيگلری

137811Biglari & Abdi 1999فريدون بيگلری و كاميار عبدی

كابلی 1378111378ميرعابدين كابلی

137911Biglari et al 2000فريدون بيگلری و سايرين

بيگلری 1379111379فريدون بيگلری

138011Biglari & Heydari 2001فريدون بيگلری و سامان حيدری

بيگلری و طاهری 1380111380فريدون بيگلری و كمال طاهری

بيگلری و عبدی 1380111380فريدون بيگلری و حسين عبدی

روستايی و سايرين 1380111380كوروش روستايی و سايرين 

9413تعداد كل مقاالت منتشره 

جدول 2. آمار گزارش ها و مقاالت منتشرشده باستان شناسان ايرانی در زمينة پارينه سنگی ايران طی دهه های شصت و هفتاد خورشيدي.
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تصویر 15. بررسی غار مالورد، ميوله، شمال كرمانشاه، 1378 )آرشيو شخصی(.

تصویر 14. پناهگاه صخره ای قوری قلعه، جنوب اورامان، كرمانشاه، 1373 )لطيف فتاحی(
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تصویر 16. بررسی حاشية رودخانة ورجوی، جنوب مراغه، 1379 )آرشيو شخصی(

تصویر 17. بررسی پناهگاه صخره ای خل وشت، عمارلو، گيالن، 1379 )آرشيو شخصی(
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شکل 14. منتخبی از دست ساخته های سنگی يافت شده در ايران طی دهه های شصت و هفتاد شمسی: 1. مسيله، قم، 3-2. غار مرتاريك، بيستون، 5-4. خل وشت، 
گيالن، 6. قله، روانسر، 7. غار كوليان، 8. قمرود، قم، 10-9. پناهگاه تنگ باريك، 11. چم سوران، اسالم آباد غرب، 12. غار دواشکفت، كرمانشاه، 13.امرمردگ، ايالم، 14. 

ورجوی، مراغه، 15. خرگوشناو، الشتر. 

شمال پلدختر شناسايی شد )روستايی و ديگران 1380(. 
شکل گيری  دورة  می توان  را  خورشيدي  شصت  دهة 
آثار  شناسايی  براي  ايرانی  پژوهشگران  تالش هاي  اولين 
لحاظ  از  كم كم  هفتاد  دهة  طی  كه  دانست  پارينه سنگی 
بررسی ها  اين  اغلب  يافت.  گسترش  و  رشد  كيفی  و  كمی 

از حمايت رسمي تشکيالت باستان شناسي كشور برخوردار 
نبود و فقدان پشتيباني و توجه مسئوالن باعث شد به طور 
پوشش  امکان  نتيجه  در  و  گيرد  انجام  پراكنده  و  مقطعي 
كامل نواحي بررسي شده فراهم نشود. طی اين دو دهه دو 
درمجموع  و  كاوش  قمرود  و  دماوند  منطقة  در  باز  محوطة 
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شکل 15. نقشة ايران نشان دهندة موقعيت مکان های پارينه سنگی شناسايی شده در دهه های شصت و هفتاد خورشيدي.

غرب  در  عمدتاً  باز  محوطة  و  پناهگاه  غار،   90 به  نزديك 
اين مدت  زاگرس شناسايی شد )جدول 1(. طی  و جنوب 
تعدادی گزارش و مقاله دربارة يافته های جديد در نشريات 
داخلی و بين المللی، اغلب در نيمة دوم دهة هفتاد، منتشر 
شد. اولين اين گزارش ها و مقاالت را عنايت اله اميرلو در نيمة 
دوم دهة شصت منتشر كرد. اين روند در دهة بعد با انتشار 
در   ... و  كابلی  بيگلری،  شهميرزادی،  ملك  از  گزارش هايی 
نشريات داخلي و بين المللی ادامه يافت )جدول 2( و باعث 
جای  بتواند  كم كم  ايران  پارينه سنگی  باستان شناسی  شد 
پايی هر چند كوچك در سطح بين المللی برای خود باز كند.

باعث  پارينه سنگی  جديد  يافته های  گزارش  انتشار 
ميدانی  برنامه های  در  نيز  باستان شناسی  پژوهشکدة  شد 

خود به اين دوره توجه كند. در سال 1379 گروهي به نام 
سرپرستي  به  ديرين انسان شناسي  و  ديرين شناسي  گروه 
طي  كه  گرفت  شکل  پژوهشکده  اين  در  اشرفيان  مازيار 
انجام  لرستان  در  بررسي هايی  خود  موجوديت  سال  يك 
داد. اوايل دهة هشتاد شمسي را مي توان آغاز نهادينه شدن 
پژوهش هاي پارينه سنگي در سطح رسمي و آغاز پروژه هاي 
سال  در  دانست.  زمينه  اين  در  خارجي  ايراني-  مشترک 
ملي  موزة  وقت  مدير  كارگر،  محمدرضا  حمايت  با   1381
ايران و همکارانش بخش جديدي به نام مركز پژوهش هاي 
پارينه سنگي در اين موزه تشکيل شد كه تاكنون به فعاليت 
زنده ياد  با حمايت  اين مركز  اعضای  است.  داده  ادامه  خود 
باستان شناسي،  پژوهشکدة  وقت  رئيس  آذرنوش،  مسعود 
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اميرلو، عنايت اله
مجلة  ايران«،  سنگي  كهن  فرهنگ هاي  به  »نگاهي   1365

باستان شناسي و تاريخ، شمارة 1: 13-30.
»بررسي باستان شناختي منطقة دماوند«، مجلة باستان شناسي   1369

و تاريخ، شمارة پياپي 7: 78-79.

ايزدپناه، حميد
مجلة  لرستان«،  غارهای  در  پيش ازتاريخ  »نقاشی های   1348

باستان شناسی و هنر ايران، شمارة 3: 6-13.
بربريان، مانوئل، منوچهر قريشی، بهرام ارژنگ روش و ارسالن مهاجر

پژوهش و بررسی ژرف نوزمين ساخت، لرزه زمين ساخت و خطر   1371

منابع

پژوهش هاي ميداني متعددی انجام دادند كه در نتيجة آنها 
عالوه بر غرب زاگرس، براي نخستين بار شواهد جديدي از 
استقرارهاي پارينه سنگي در مناطق ناشناخته اي چون مركز 

فالت ايران، بخش غربي البرز و آذربايجان شناسايي شد. 
در  كشور  به  خارجی  باستان شناسان  مجدد  بازگشت 
نيمة نخست دهة 1380 باعث آشنايی باستان شناسان جوان 
ايرانی با شيوه های جديد كاوش در مکان های پارينه سنگی 
شد. اما اين موج جديد فعاليت باستان شناسان خارجی در 
برخی موارد تأثيرهای منفی نيز داشت، از جمله كم توجهی 
مسئوالن به فعاليت های مستقل باستان شناسان ايرانی، نبود 
علمی هيئت های خارجی  و صالحيت  به سوابق  حساسيت 
ميدانی  پژوهش های  كيفيت  نشدن  ارزيابی  و  متقاضی 
روية  فقدان  آن.  از  حاصل  نتايج  و  خارجی  باستان شناسان 
حتی  شد  باعث  خارجی  هيئت های  با  برخورد  در  منسجم 
باستان شناسی  زمينة  در  كه  جنوبی  كرة  مانند  كشورهايی 
بتوانند  بودند  علمی  بضاعت  و  تجربه  فاقد  پارينه سنگی 
به راحتی مجوز كاوش در ايران را بگيرند! درمجموع دهه های 
80 و 90 خورشيدی شاهد رشد چشمگير فعاليت های ميدانی 
اعم از بررسی و كاوش و انتشارات حاصل از آنها، توجه به 
باستان شناسی پارينه سنگی در برنامه ريزی های كالن سازمان 
ميراث فرهنگی و همچنين عالقه مندی روزافزون دانشجويان 
باستان شناسی به اين شاخه از پيش ازتاريخ بود كه با توجه 
به طوالنی شدن گفتار حاضر، نگارنده در مجالی ديگر به طور 

مفصل به آنها خواهد پرداخت.

سخن آخر
مرتبط  شاخه های  در  ايرانی  دانشجويان  تحصيل  ادامة 
در  ديرين انسان شناسی  و  پارينه سنگی  باستان شناسی  با 
از كشور و توجه بيشتر به تخصص هايی  دانشگاه های خارج 

چون باستان جانورشناسی، زمين باستان شناسی، ديرين ژنتيك، 
بررسي  نو  ديرين گياه شناسی، ديرين اقليم شناسی، شيوه های 
دست ساخته های سنگی چون ريزساييدگی و ريز بقايای مواد 
آلی نويدبخش آينده ای پويا برای باستان شناسی پارينه سنگی 

در ايران است. 
آن  مهم  نقش  و  آسيا  در جنوب غرب  ايران  موقعيت 
پارينه سنگی  فرهنگ های  انتشار  در  ارتباطی  پلی  حکم  در 
بالقوة  توان  و  بالعکس  و  آسيا  مركز  و  جنوب  به  افريقا  از 
از جمله زمان و  پاره ای سواالت مهم  به  آن در پاسخ گويی 
چگونگی پراكنش انسان ريخت ها طی اواخر پليوسن و اوايل 
پليستوسن از افريقا به آسيا و احتماالً بالعکس و نقش ايران 
در اين ميان، نحوة پراكنش فرهنگ آشولی در ايران و برهم 
فرهنگ های  تنوع  مجاور،  مناطق  فرهنگ های  با  آن  كنش 
پارينه سنگی ميانی در ايران و ارتباط آن با جوامع نئاندرتال، 
پارينه سنگی  فرهنگ  انتشار  و  شکل گيری  در  ايران  نقش 
از  حاكی  همگی  جديد  هوشمند  انسان  مهاجرت  و  جديد 
و  رشد  لزوم  و  ايران  در  پارينه سنگی  پژوهش هاي  اهميت 

گسترش آن است.

سپاسگزاری
از دكتر جان اسپث، پرفسور فرانك ُهل، كريم عليزاده، دكتر 
از  برخی  كه  كوروس  صادق  هند  جمشيد  و  لنوار  ميشل 
قرار دادند بسيار سپاسگزارم.  اختيارم  را در  تصاوير و منابع 
با سپاس ويژه از سونيا شيدرنگ برای خواندن متن و طرح 
نظريات خويش، از پرفسور مانوئل بربريان، كمال طاهری و 
دكتر نيما نظافتی برای راهنمايی ها و بيان نظرياتشان دربارة 
پژوهش هاي زمين شناسی ايران بسيار ممنون و سپاسگزارم. 
در خاتمه از يوسف حسن زاده سپاسگزارم كه با صبر و بردباری 
سال   80 مقاالت  مجموعه  در  را  مقاله  اين  انتشار  فراوان 

باستان شناسي ايران امکان پذير ساخت.
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چکیده
در حدود 3500 پيش ازميالد يا اندكي پيشتر، يکي از شاخص ترين مجموعه هاي باستانی خاور نزديك 
ـ  ارس، ماوراي قفقاز قديم،  در جنوب قفقاز و مناطق همجوار آن شکل گرفت، كه با عنوان فرهنگ كورا 
خربت ـ كراک و كاراز شناخته مي شود و دايسون از واژة فرهنگ يانيق براي ناميدن آن در ايران استفاده 
قسمت  شرقي ترين  جز  قفقاز  ــ  ماوراي  از  وسيعي  بسيار  منطقة  در  فرهنگي  مجموعة  اين  مي كند. 
گرجستان ــ تا شمال غربي ايران و شرق آناتولي و فرات عليا، به مدت بيش از 1500 سال تداوم داشته 
است. با وجود تفاوت هاي منطقه اي، شباهت هاي زيادي در معماري و سفال و ساير داده هاي اين فرهنگ 
در اين منطقة وسيع جغرافيايي ديده می شود. محوطه هاي اين دوره در بيشتر نواحي اطراف درياچة 
اورميه، جز قسمت جنوبي، پراكنده است. بسياري از محوطه هاي مس وسنگ با آغاز اين دوره متروک 
البته در محوطه هاي  اين دوره در چشم اندازهاي جديد جغرافيايي شکل گرفته،  شده و استقرارهاي 
يانيق و گيجلر، بالو و حسنلو استقرارهاي جديد روي يا در مجاورت استقرارهاي قديمي قرار دارد. از 
زماني كه سر اورل استين در سال 1936 در محوطة حسنلو گمانه زني كرد، محوطه هاي بسياري از اين 
دورة فرهنگي را در حوزة شمال  غرب باستان شناسان ايراني و غير ايرانی شناسايي، بررسي يا كاوش 
كرده اند، از جملة آنها محوطه هاي گوي تپه، هفتوان تپه، توپراقلي، گيجلر، راواز، يانيق تپه، نادرتپه سي، 
حوزة سد خداآفرين و تپه باروج است كه به روشن كردن سير تکاملي اين فرهنگ در اين منطقه كمك 
كرده و البته در صورت حفاري محوطه هاي بررسي شده اين نتايج سودمندتر خواهد شد. با وجود اينکه 
متأسفانه  يافته،  چشم گيري  افزايش  دوره  اين  در  اخير  دهة  چند  در  ايراني  باستان شناسان  فعاليت 
اين داده ها تحليل نمي شود و فقط در حد توصيف در گزارش كاوش و به صورت معرفي در پايان نامه 

نسرین زبان بند

ني مفرغ قديم  فعاليت اهی ميدا
رب اريان رد  شمال غ
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اين  به  مقاله محوطه هاي مربوط  اين  يا كتاب ها مي آيد. در 
ـ  فرهنگي شمال  غرب معرفی  دوره را در گسترة جغرافيايي 
تا حدودی  قفقاز  و  آناتولي  منطقة شرق  با  را  آنها  ارتباط  و 

روشن خواهيم كرد.
تاريخچة مطالعات، سفال،  قديم،  كلید واژگان: عصر مفرغ 

معماری.

مقدمه
حوزة  در  مس وسنگ  دورة  از  شده  شناسايي  محوطه هاي 
بيشتر  و  گرفته اند  قرار  دره ها  يا  در دشت ها  اروميه  درياچة 
بزرگ  محوطة  هيچ  دارند.  )2ـ1هکتار(  محدودی  ابعاد  آنها 
يا حصارداري از اين دوره شناسايي نشده است. در مقايسه 
با محوطه هاي دورة مس وسنگ، حوزة پراكنش محوطه هاي 
استقرارها  وسعت  است.  بيشتر  قديم  مفرغ  دورة  به  مربوط 
هم به 6 تا 10 هکتار افزايش يافته، بسياري از محوطه هاي 
مس سنگي متروک شده و استقرارهاي اين دورة مناطق بسيار 
مي كنند.  اشغال  زيست محيطي  نظر  از  را  متفاوتي  و  وسيع 
جوامع اين دوره در دشت هاي بزرگ، مناطق كوهستاني و در 
بسترهاي رودخانه اي استقرار يافته اند. در لبه هاي صخره اي 
زيستگاه هايي  است  ممکن  نيز  دشت  كوچك  استقرارهاي 
تقويت  ساده اي  دفاعي  ديوار  با  كه  شود  يافت  دوره  اين  از 
تبريز  يوخاري داغ قلعه در  و  باريبارقلعه  مانند  مي شده است، 
دوره  اين  در  انساني  گروه هاي   .)Kroll 2005: 115�117(

در مناطق اساساً متفاوت پيراموني به تبعيت از حركت هاي 
فصلي حيواناتي كه از نظر غذايي به آنها متکي بودند، حركت 
تأييد مي كند  استقراري  الگوهاي  را  اين مسئله  و  مي كردند 
)Kiguradze & Sagona 2003: 40(. بيگ اوباشی1،  كول تپه، 

يانيق تپه، باروج تپة مرند، كاراتپة تسوج، هفتوان، بالو، انجنه2  
از  از محوطه های ديگر استقرارهايي  يا گيجلرتپه و بسياری 
اساس  بر  استقرارها  وسعت  دوره  اين  در  هستند.  دوره  اين 
وسعت زمين هاي زراعي قابل كشت تعيين می شد. گورستان، 
به ندرت از اين دوره كشف شده و زيستگاه های اين دوره، با 
يانيق تپه به دست  از حفاری  ديوارهاي ساده اي آن گونه كه 

 .)Kroll 2005: 117( آمده تقويت مي شده است
1.	Beig	Ovbāši
2. Anjene

محدودة جغرافیایي
عصر مفرغ شمال  غرب ايران را مي توان با توجه به فرهنگ هاي 
رايج در آن به سه دورة كوتاه تر قديم، مياني و جديد تقسيم 
كرد )رضالو 1386: 3(. فرهنگ مفرغ قديم اين منطقه بخشي 
ماوراي  است كه بخش هاي مركزي  فرهنگ گسترده تری  از 
قفقاز جنوبي را در بر گرفته و به شمال  شرقي و در قسمتي به 
 Kushnareva( مناطق مركزي قفقاز نيز گسترش يافته است
ناميده است  ـ  ارس  اين فرهنگ را كورا 43 :1997(. كوفتين 

فرهنگ  باستان شناختي  مجموعة  اين  به   .)Kuftin 1940(

شنگاويت )Baiburtyan 1938(، فرهنگ ماوراي قفقاز قديم 
حاصلخيزي  هالل  فرهنگ   ،)Burney and Lang 1971(

شمال شرقي  فرهنگ  و   )Kelly Buccellati	 1980( بيروني 
آناتولي )Lamb 1954( نيز گفته شده است. در آموک )مرحلة 
 Braidwood( و لوانت فرهنگ ظروف داغدار قرمز  سياه )H
 Amiran( خربت كراک  فرهنگ  و   )& Braidwood 1960

امتداد  در   .)Smith 2005: 255( است  شده  ناميده   )1965

درياي سياه، فقط نشانه هايي از اين فرهنگ مشهود و احتماالً 
است.  بومي  مردم  با  فرهنگ  اين  ارتباط  دارندگان  نتيجة 
رودخانة  فرهنگ سرچشمه هاي  اين  غربي،  به طرف جنوب  
فرات )مالطيه و آالزيق( را اشغال كرده است. در جنوب اين 
فرهنگ به سواحل درياچة وان، و از جنوب  شرقي به سواحل 
يانيق تپه،  اورميه )شکل 1( و محوطه های گوي تپه،  درياچة 
 Kushnareva( هفتوان تپه، كردلرتپه، گيجلر و ... رسيده است
44 :1997(. فرهنگ عصر مفرغ قديم پس از استقرار اوليه در 

شمال  غربي ايران، به ويژه به سمت جنوب و شرق گسترش 
بسيار يافت. آثار سفالي اين فرهنگ در قسمت هاي وسيعي 
 Young 1975:( همدان  جلگة  و  الوند  كوه  شرقي  دامنة  از 
30�23( و دشت كرمانشاه )Kushnareva 1997: 44( و فالت 

بررسي هاي  با  آجرلو: 1383(  و  )فاضلي نشلي  ايران  مركزي 
اخير  كاوش هاي  در  است.  شده  مشخص  باستان شناسي 
نمونه هاي  نيز  مازندران  استان  غرب  در  كالردشت  تپه كالر 
سفالي به دست آمده است كه از نظر فن و روش ساخت و 
نوع نقوش به كار رفته كاماًل شبيه به آثار شاخص اين فرهنگ 
است )موسوی كوهپر و همکاران 1388(. اگرچه محوطه هاي 
 ،)Iميشار چاي( مغان  استپ  در  دوره  اين  از  منحصربه فردي 
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نخجوان )كول تپه I و II(، و در دامنه هاي جنوب  شرقي قفقاز 
جنوبي، كاراكپك تپه سی،3  گونش تپه و بسياري مناطق ديگر 
اين فرهنگ هنوز دقيقاً مشخص  شناسايي شده  حد شرقي 

.)Kushnareva 1997: 44( نشده است
به رغم به رسميت شناخته شدن تفاوت هاي منطقه اي 
و  معماري  در  مشابهي  ويژگي هاي  فرهنگي،  مجموعة  اين 
مي شود.  ديده  وسيع  جغرافيايي  منطقه  اين  سفالي  صنايع 
اين ويژگي ها شامل خانه هاي راست گوشه، تقريباً چهارگوش 
و مدور از خشت يا جگن و اندود، اجاق هاي ثابت و قابل حمل 
از  وسيعي  طيف  جانورسان،  يا  انسان ريخت  شکل  به  اغلب 
سفال صيقلي دست ساز اغلب با تضاد رنگي وسيعي از سياه، 
خاكستري، قهوه اي و قرمز، ابزارهاي استخواني، پيکرک هاي 
از  اشياء مفرغي آرسنيك دار و مجموعه اي  حيواني شاخدار، 

3. Garakepek�tepesi

Kigu�(  ببزار سنگي از ابسيدين ساخت مناطق شرقي است
.)radze & Sagona 2003: 38

گاهنگاري
اين  براي  تکاملي  دورة  سه  سفال ها  گونه شناسي  اساس  بر 

فرهنگ پيشنهاد شده است:
آغاز شده  تا 3500 پ م  از حدود 3700  اول  1. دورة 
 Glamac and Anthony( و تا 3300پ م استمرار يافته است
203 :1992( و از نظر فرهنگی دورة مس وسنگ جديد را در 

بر می گيرد )Rothman and Kozbe 1997: 110(. سفال های 
ـ ارس در اين مرحله ظاهر شده است  مرحلة شکل گيری كورا

.)Marro 2008(
و  مي شود  آغاز  پ م   3300 حدود  از  دوره  دومين   .2
گسترش  بيشترين  مي گيرد.  پايان  پ م   2700 حدود  در 

فعالیت هاي میداني مفرغ قدیم در شمال غرب ایران

.)Maziar 2010( شکل 1.  محوطه های عصر مفرغ قديم شمال  غرب ايران
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به  غرب  از  كه  بوده  دوم  دورة  در  فرهنگ  اين  جغرافيايي 
سيواس در آناتولي شرقي و از جنوب به گودين تپه در زاگرس 
 .)Glamac and Anthony 1992: 204( مركزي رسيده است
يانيق تپة II و گوي تپة K2 از محوطه هاي شاخص اين دوره 

در ايران به حساب مي آيند.
تا  و  مي شود  آغاز  پ م   2700 حدود  از  سوم  دورة   .3
درياچة  و  وان  درياچة  حوزة  در  پ م   1750 1500 حدود 
Glamac and Anthony 1992, Bur�( ادامه مي يابد  وورميه 

منقوش  ظروف  دوره  اين  از   .)ney and lang 1971: 46

نارنجي حسنلو VII در دورة K3 گوي تپه به دست آمده كه 
نشان دهندة هم پوشانی احتمالی اين دو فرهنگ در اين زمان 
يانيق تپة  در  دوره  اين  آثار   .)Burney & lang 1971( است 
III، هفتوان VII و گوي تپة K3 مشاهده و گزارش شده است.

محوطه هاي كاوش و بررسي شده
گوي تپه )Brown 1951( در هفت كيلومتري جنوب  شرقي 
اورميه در آذربايجان  غربي قرار دارد. ابتدا پروفسور ايرپ در 
سال 1903 و سپس سر اورل استين در سال 1936 از اين 
برتون  نهايتاً   .)Sagona 1984: 60( كردند  بازديد  محوطه 
نقطه  تپه در هشت  از  بازديد  از  براون در سال 1948 پس 
به حفر گمانة آزمايشي در جهات گوناگون اقدام و در نتيجة 
آن، هشت دورة فرهنگي را مشخص كرد كه از قديم به جديد 
 Brown( شدند  ناميده   A تا   K، M، N دوره هاي  عنوان  با 
1951(. دورة سوم آن با نام دورة K معرف مفرغ قديم بوده 

و حفار با توجه به تغييرات اليه نگاري و گونه شناسي سفالي 
است  كرده  تقسيم   K3 و  K2 ،k1 فاز به سه  را  دوره  اين 
)Sagona 1984: 60(. در گوي تپه بقاياي عصر مفرغ قديم به 

ضخامت 6 متر، پس از يك الية ضخيم سوختگي، روي الية 
مس وسنگ قرار دارد. با توجه به اندازة كوچك گمانة I پالن 
نيامده است.  به  دست  اين دوره  از ساختمان های  مشخصی 
مفرغ  دورة  به  مربوط  ديوار  يك  از  قسمتي   K1 مرحلة  در 
محوطة  تمامي  كه  شد  كشف  متر   1/65 ضخامت  به  قديم 
راست گوشه  و  مدور  ديوارها  بود.  كرده  احاطه  را  استقراري 
قرار داشتند  و ديوارهاي خشتي روي پي هاي سنگي  بودند 
)Kushnarera 1997: 65(. اشکال و نقوش تزئيني سفال هاي 

گوي تپة K به خصوص در مرحلة K1 با نمونه هاي اولية اين 
دوره  اين  در  كنده  نقش  مثال  برای  دارد،  مطابقت  فرهنگ 
بيشتر روي درپوش هاي سفالين ديده مي شود و اين مسئله 
نيز صدق مي كند. ويژگي   K1 در مورد سفال های گوي تپة
تزئيني معمول دورة K1، نقوش برجسته است. نقش مايه هاي 
شناخته شده شامل نمايش نسبتاً واقع گرايانة گوزن نر شاخ دار 
و نقش مارپيچي است. اين نقش مايه شاخص ترين نقش مايه 
جديدي  نوع   K2 فاز  مشخصة  است.   I قديم  قفقاز  ماوراي 
از فرورفتگي هاي مدور بسيار  از تزئين سفال، شامل رديفي 
يا  افقي  طور  به  ظرف  بيروني  سطح  در  كه  است  كم عمق 
دوره همچنين،  اين  در   .)Brown 1951( ايجاد شده  مورب 
نوع  تريالتي  و  مياني  ارس  وان،  درياچة  اورميه،  درياچة  در 
كه  رفته  كار  به  بدنة ظروف  روي  از دسته  منحصر به فردي 
برجسته ترين  و  مي شود  ناميده  نخجواني  دستة  اصطالحاً، 
مشخصه دورة مفرغ قديم II است. اين نوع دسته اغلب همراه 
 Burney( مي باشد  آن  طرف  دو  در  انگشتان  فرورفتگي  با 
168 :1958(. در گوي تپه در ابتداي مرحلة K3 فراواني نسبي 

دسته هاي نخجواني وجود داشت، اما در اواخر اين دوره، اين 
فرورفتگي هايي در دو طرف آن  با  توپر  قبه هاي  به  دسته ها 
تا  است  تزئيني  بيشتر  كه  شدند،  تبديل  سوراخ  بدون  اما 
كمتر  و  مدور  بيشتر  سفالی  اشکال   K3 دورة  در  كاربردي. 

 .)Burney 1958: 171( هنري است
 6 و  تبريز  غربي  جنوب   كيلومتري   31 در  یانیق تپه 
كيلومتري خسروشهر در جوار دهي به نام تازه كند و آبادي 
كوچکي به نام قشالق قره تپه در نزديکي راه آهن تبريز ـ تهران 
قرار دارد. يانيق تپة بزرگي است با ارتفاع 16/5 متر از سطح 
تپه  اين  مربع.  متر  هزار   80 حدود  وسعت  و  اطراف  اراضی 
از بزرگ ترين تپه هاي پيش ازتاريخي در شمال  شرق درياچة 
اورميه است )Burney 1962: 138(. برني در سال 1958 اين 
محوطه را بازديد و از سال 1960 آن را كاوش كرد. در نتيجة 
دورة  از  آثاري  )1962ـ1960(  يانيق  در  كاوش  فصل  سه 
تا دورة ساساني به  دست آمده  نوسنگي جديد )6000پ م( 
است )Burney 1961, 1962, 1964(. با توجه به اليه نگاري  
با  ساختماني  الية   14 در مجموع  سامرز  محوطه،  اين  در 
خانه هاي مدور و 4 الية ساختماني با خانه هاي راست گوشه 
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)شکل 2( را در دورة يانيق II و III  بدون هيچ وقفة زمانی 
نشان داده است )Summers 2004(. چهار تاريخ راديوكربن از 
يانيق تپه دورة زمانی از 2650 تا 2200پ م را برای دورة دوم 
اين فرهنگ نشان می دهد. 37 خانة مسکوني مدور با سقف 
مسطح يا قوس دار و با ساختارهاي كمکي خانگي كه به آنها 
ضميمه شده بودند، از دورة II يانيق تپه به دست آمد. خانه ها 
نزديك به همديگر و فاقد پالن دقيق بودند. خانه هاي مدور 
قطر متغيري از 3/60 تا 6/90 متر دارد و در آن ها ديرک هاي 
مركزي وجود دارد كه بر اساس قطر خانه هاي مدور ضخامت 
آن ها متفاوت است. تعدادي از خانه هاي مدور با نشانه هايي از 
نوسازي به احتمال در چندين افق ساختماني مسکون بوده اند 
)Kushnarera 1997: 70(. در خانه ها غالباً با آستانة مرتفعي 

مشخص مي شده و كف منازل اندكي پايين تر از سطح حياط 
قرار داشته است. اجاق  جزء الينفك اين واحدهاي ساختماني 
است و برخي اهميت مذهبي براي اين اجاق ها قائل شده اند. 
تزئين فراوان اجاق های قابل حمل صحت اين نظريه را تقويت 
می كند. اين اجاق ها در محوطه هاي ماوراي قفقاز معموالً در 
داده  قرار  ورودي  كنار  يانيق  در  ولي  دارد،  قرار  خانه  مركز 
شده  است )Burney & Lang 1971: 57(. در ميان خانه ها، 
داشته،  قرار  تپه  از  مرتفعي  نقطة  روي  كه   I شمارة  خانة 
اهميت ويژه اي دارد. اين دايره دو ديوار بيروني متحدالمركز 
دارد و فضاي محصور شدة آن به چهار قسمت تقسيم شده 
ديوار  چهار  از  يکي  پايين  در  سنگي  دستاس  چندين  بود. 
تقسيم كنندة فضاي داخلي دايره پيدا شد. به عقيدة برني اين 
افق ساختماني  در  است.  بوده  ويژة سيلوي عمومي  ساختار 
سوم ديوار دفاعي حجيمي با ضخامت 5ـ4/5  متر، و از سنگ 
با مالت گل، كشف شد. قسمت فوقاني آن ظاهراً از قطعات 
تقويت  سنگ  از  اليه اي  با  آن  بيروني  سطح  و  ساخته  گل 
نشان  را  خارجي  خطر  احتمال  ديوار،  اين  وجود  بود.  شده 
ديوارهاي  است  معتقد  كوشناروا   .)Burney 1961( مي دهد 
دفاعي مشخصة استقرارهاي بزرگ اين فرهنگ است كه در 
آن ها مقدار زيادی حبوبات و گلة گاو نگهداري مي شد و اين 
هنگامي  در  نيز،  قفقاز  ماوراي  استقرارهاي  در  استحکامات 
داشته،  را  جغرافيايي  گسترش  بيشترين  فرهنگ  اين  كه 
جا زغالي،  همچون  تأسيساتي  واحدها  اين  مي شود.  ديده 

نيمکت، طاقچه و سکوي آماده سازي غذا داشت و در سکوها 
 Kushnarera( شيارهايي برای خروج مايعات ايجاد  شده بود
II ظروف  يانيق تپة  70 :1997(. مهم ترين ويژگي سفال هاي 

صيقلي سياه تا خاكستري با نقش كنده است. نقوش كنده 
از  يانيق قبل  يا آهك پر مي شد. در  با مادة سفيد رنگ گچ 
اينکه آخرين خانه هاي مدور ساخته شود تزئين كنده منسوخ 
شد و سفال با صيقل گرافيتي رواج يافت. متداول ترين فرم 
شناخته شده در فرهنگ يانيقII كوزه هايي با گردن استوانه اي 
به گردن وصل می شده.  تندي  زاوية  با  آنها  است كه شانة 
در  مي شود.  رايج  نوک تيز  پاية  با  ظروف  اين  بعد  دورة  در 
دورة III تغيير اساسي در سنت هاي ساختماني رخ می دهد 
مسکوني  خانه هاي  جانشين  راست گوشه  ساختارهاي  با  و 
و  تقويت كننده  خشتي  ديرک هاي  كشف  می شود.  مدور 
تيرهاي چوبي نشان مي دهد كه خانه ها دو طبقه، با اتاق هاي 
نشيمن در طبقة باال و اتاق هايی براي فعاليت هاي آشپزي در 
سفالي  فرم هاي   .)Burney 1962( است  بوده  پايين  طبقات 
رايج در اين دوره فرم هاي رايج در دورة يانيق تپة II است. از 
دسته هاي نخجواني، كه در دورة دوم يانيق بسيار رايج بود، 
ديده  ظروف  روي  يافته اي  انحطاط  فرم  فقط  دوره  اين  در 
از اين دوره از محوطه هاي  مي شود. تاريخ گذاري راديوكربن 
شنگاويتIV  )80±2020پ م( و يانيق تپه )104±2086 و 

63±1816( صورت گرفته است. 
هفتوان از بزرگ ترين تپه هاي اطراف درياچة اروميه در 
15 كيلومتري شمال  غربي درياچه در وسط جلگة حاصل خيز 
سلماس در استان آذربايجان  غربي است. گستردگی تپه 600 
متر در جهت شرقي غربي و 500 متر در جهت شمالي  جنوبی 
است. برني در سال هاي 1958 و 1959 و 1962 تپه را بررسی 
سطحی )Burney 1970: 159�160( و درنهايت بين سال هاي 
1968 تا 1973 اين تپه را كاوش كرد. در پنج فصل كاوش در 
هفتوان هشت دورة فرهنگي از مفرغ قديم تا دورة ساسانيان 
آنها  بين  در  زماني  پيوستگي  و  استمرار  كه  شده  شناسايي 
وجود دارد. دوره هاي فرهنگي هفتوان VIII و VII مربوط به 
فرهنگ كورا ارس II و III است )Burney 1975(. قديم ترين 
 VIII بقايايي كه از اين دوره به دست آمده مربوط به هفتوان
و هم زمان با فرهنگ مفرغ قديم II است. در اين دوره قسمت 
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در  به ساختارهايي  بزرگ، شبيه  مدور  خانة  يك  از  وسيعي 
اين خانة مدور  تاريخ گذاري  است.  آمده  به دست  يانيق تپه، 
در ترانشة TT9 به اواخر توالي اليه هاي چهارده گانة خانه هاي 
مدور در يانيق تپه بر مي گردد و بنابراين به ربع سوم هزارة سوم 
پ م يا حتي متأخرتر تاريخ گذاري مي شود. اين تاريخ گذاري 
را عالوه بر مقياس خانه، همچنين سفال )بدون تزئين كنده( 
 Burney 1975:( مي كند  تأييد  گرافيتي  با صيقل  ظروف  و 
كه  مي شود  مشاهده  تغييري  همان   VII هفتوان  در   .)150

در بافت معماري دورة دوم يانيق رخ داد. در اين دوره بدون 
هيچ گونه خالء زمانی معماري به طور كامل از پالن مدور به 
افزايش  نتيجة  در  احتمال  به  كه  كرده،  تغيير  راست گوشه 

 .)Burney 1972: 129( جمعيت بوده است
تپه باروج در استان آذربايجان  شرقي در يك كيلومتري 
جنوب  غربي روستاي باروج و شمال  غربي روستاي فارفار و در 
ساحل شمالي رود زيلبير )زيلبيرچاي( قرار دارد. اين روستا 
واقع  ذوالبين  دهستان  و  يامچي  بخش  مرند،  در شهرستان 
است. ارتفاع تپه از سطح زمين هاي اطراف 21 متر و وسعت 
آن بالغ بر 23675 متر مربع است. با توجه به ميزان تخريب ها 
و گسترة پراكندگي آثار سطحي، تصور مي شود وسعت اولية 
آن بيش از 5 هکتار بوده باشد. ابتدا سيف اهلل كامبخش فرد 
بهروز  و   1360 در  ادواردز  مايکل  سپس  و   1346 سال  در 
سال  در  و  كردند  بازديد  محوطه  اين  از   1373 در  عمراني 
1379كريم عليزاده اين تپه را بررسي روشمند كرد. در اين 
طبقه بندي شده  سيستماتيك  نمونه برداري  روش  از  بررسي 
از هزارة  باروج  نتايج بررسي نشان داد كه تپه  استفاده شد. 
ششم پ م )احتماالً اواسط هزارة ششم پ م، نوسنگي پاياني( 
تا اواسط هزارة دوم پ م )پايان عصر مفرغ و آغار عصر آهن( 
سفال هاي  از  قطعه  چند  وجود  است.  بوده  مسکون  پيوسته 
اروميه  درياچة  جنوب  منطقة  آهن  عصر  سفال هاي  مشابه 
احتماالً بيانگر وجود استقراري از نيمة دوم هزارة دوم پ م و 
نيمة اول هزارة اول پ م نيز هست، ولي مدارک مؤيد وجود 
از يافته هاي مهم تپه باروج  اين الية استقراري اندک است. 
شناسايي سفال هاي مرحلة شکل گيري فرهنگ مفرغ قديم و 
سه مرحلة تحولي آن است )عليزاده و آذرنوش 1382(. اما 
هنوز شواهد انتقال از دورة مس وسنگ به دورة مفرغ در اين 

به آن گونه كه در شرق تركيه و  حوزة جغرافيايي  فرهنگي، 
قفقاز شناخته شده، در بررسی ها و كاوش های باستان شناسی 

به دست نيامده است.
در  و  مغان  دشت  نقطة  غربي ترين  در  نادرتپه سي 
شمالي ترين بخش كشور در غرب درياي  مازندران و شمال 
استان اردبيل واقع و از شمال به رود ارس و مرزهاي جنوبي 
جمهوري آذربايجان و از شرق به مرزهاي خاكي آن جمهوري، 
از جنوب به شهرستان گرمي و از غرب به رودخانة قره سو و 
شهرستان كليبر در استان آذربايجان شرقي محدود است. از 
نظر جغرافياي طبيعي اين دشت قسمتي از مناطق جلگه اي 
و پست حوضة غربي درياي مازندران محسوب مي شود و در 
بخش  دو  از  را  آن  خروسلو  بلندي هاي  مغان  دشت  جنوب 
انگوت و اُجارود جدا مي كند. نادرتپه سي در1200 كيلومتري 
رودخانة  دارد.  قرار  اصالندوز  غرب  در  و  ارس  رود  جنوب 
و جنوب  شرق  متري جنوب  تقريبي 600  فاصلة  به  قره سو 
تقريباً  تپه  وسعت  مي ريزد.  ارس  رود  به  و  دارد  جريان  تپه 
35600 متر مربع است كه با احتساب بخش هاي پيراموني، 
به 5 هکتار هم مي رسد )عليزاده 1386: 266(. ابتدا سيف اهلل 
كامبخش فرد در سال 1346 و سپس محمود كردواني و ايرج 
حريرچيان در 1351 و سيدجمال ترابي  طباطبايي در 1355 
اين محوطه را بررسی كردند. در سال 1382 نادرتپه سي را 
ميرروح اهلل محمدي بررسي روشمند كرد. حاصل بررسي وی 
)محمدي  شد  عرضه  ارشد  كارشناسي  پايان نامة  صورت  به 
1383(. در سال 1383 هيئتي به سرپرستي كريم عليزاده 
دشت  غربي  بخش هاي  مغان،  دشت  جامع  بررسي  هدف  با 
را از جمله نواحي اطراف اصالندوز و نادرتپه سي، به صورت 
فشرده بررسي كرد. كاوش نادرتپه سي در تابستان 1385 به 
سرپرستی كريم عليزاده و به مدت تقريبي سه ماه با هدف 
دست  به  و  مغان  دشت  استقراري  دوره هاي  توالي  شناخت 
نتايج  شد.  انجام  منطقه  سفالي  فرهنگ هاي  توالي  آوردن 
كاوش نشان داد كه اليه هاي تحتاني تپه به ضخامت تقريبي 
اين  بار  نخستين  و  دارد  تعلق  قديم  مفرغ  عصر  به  متر   6
محوطه در عصر مفرغ قديم مسکون شده است. سه مرحلة 
فرهنگ مفرغ قديم در نادرتپه سي مشخص است: 1. اليه هاي 
تحتاني و معماري آن با ديوارهاي راست. 2. اليه هاي مياني 
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و معماري آن با پالن گرد. 3. اليه هاي فوقاني و معماري آن 
با پالن راست. اين ويژگي ها در كنار يافته هاي سفالين مؤيد 
را  قديم  مفرغ  فرهنگ  مي توان  نادرتپه سي  در  كه  است  آن 
با تمامي مراحل توسعه اي آن بررسي كرد )عليزاده 1386: 

.)273
دیزلئین تپه4 در استان اردبيل، شهرستان خلخال، در 
بخش خورش رستم، در شهر هشجين واقع است. اليه نگاري و 
تعيين حريم تپه را محمد فيض خواه در سال1387 انجام داد 
و ترانشه هاي اليه نگاري در باالترين قسمت تپه و در كنارة 
شمال غربي آن ايجاد و در نتيجة كاوش در اين گمانه ها سه 
دوره مشخص شد: 1. دورة اسالمي 2. دورة تاريخي )اشکاني( 
3.دورة مفرغ قديم )فيض خواه 1387: 270(. ويژگی مهم اين 
محوطه، استقرار كوچرو در دورة كورا ـ ارس است كه به صورت 
 B گودال های دايره ای بزرگ در خاک بکر ايجاد و در ترانشة
)لوكوس 134( چالة استقراري در خاک بکر و با عمق تقريبي 
80 سانتي متر حفر شده است. اين چاله بعد از كنده شدن 
اندود  سانتي متر   2 ميانگين  ضخامت  به  آهك  با  آن  سطح 
با توجه  اين منطقه  به دورة مفرغ در  آثار مربوط  بود.  شده 
به كوهستاني بودن آن از لحاظ باستان شناسي بسيار اهميت 
به  كم ارتفاع  و  پست  مناطق  در  بيشتر  دوره  اين  آثار  دارد. 
اهميت  ديزلئين تپه  در  آثار  اين   دليل  اين  به  و  آمده  دست 

دارد )فيض خواه 1387: 431 430(. 
تپة باستاني ذوالبین در 2 كيلومتري شرق روستاي 
ذوالبين چاي  رودخانة  جنوبي  كرانة  متري   400 و  ذوالبين 
در غرب شهرستان هشترود در استان آذربايجان شرقي واقع 
است. در ميان اهالي روستا رودخانه و زمين هاي اطراف تپه 
به اشاقي چاي و خود محوطه به سلطان تپه سي مشهور است. 
ارتفاع باالترين سطح تپه از زمين هاي اطراف 24 متر است. 
بر اساس بررسی های سطحی و اليه نگاری، اين محوطه روی 
پشته ای طبيعی به شکل بيضی شکل گرفته كه خاک آن از 
شن وماسه و قلوه سنگ های كوچك رودخانه ای است. به قصد 
ايجاد كارگاه سنتی آجرپزی در نيمة جنوبی تپه حدود چهل 
تخريب  و  خاک برداری  سنگين  ماشين آالت  با  آن  از  درصد 
سپس  و   1373 سال  در  عمرانی  بهروز  ابتدا  است.  شده 

4. Dizlein

كردند.  بررسی  را  محوطه  اين   1384 در  فيض خواه  محمد 
اين محوطه زير نظر سازمان ميراث  در سال 1387  مجدداً 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان آذربايجان شرقی 
شد.  حريم  تعيين  و  بررسی  عمرانی  بهروز  سرپرستی  به  و 
در نتيجة بررسی داده هاي سفالي حاصل از بررسي روشمند 
مشخص شد كه اين محوطه از دوران اسالمي تا مفرغ قديم 
و  اليه نگاري  قصد  به  منظور  همين  به  است.  بوده  مسکون 
وضعيت  كردن  مشخص  به ويژه  تپه  فرهنگي  گاهنگاري 
فرهنگي دورة مفرغ در شرق درياچة اروميه و ارتباط فرهنگي 
سطح  باالترين  در   E5 گمانة  هم جوار  محوطه هاي  با  آن 
 9/11 ،E5 محوطه و در ابعاد 3×3 متر ايجاد شد. در گمانه
متر نهشت هاي فرهنگي شامل شش اليه و سه دورة فرهنگي 
و هفت فاز معماري به دست آمد: دورة اول مربوط به قرون 
تاريخي  دورة  به  مربوط  دوم  دورة  اسالمي؛  متأخر  و  مياني 
اشکاني و دورة سوم فرهنگی گمانة E5 مربوط به دورة مفرغ 
فاز  سه  دارای  ششم  تا  چهارم  الية  از  و  قديم  به  جديد  از 
معماری خشتی است. الية چهارم گمانه كه در برگيرندة فاز 
معماری V است مربوط به دورة مفرغ جديد و الية پنجم كه 
فاز معماریVI  در آن جای دارد مربوط به عصر مفرغ ميانی 
و الية ششم كه شامل فاز معماری VII است مربوط به دورة 
ابعاد  به  ديوار خشتي  فاز شامل يك  اين  است.  قديم  مفرغ 
با  ـ جنوبی به رنگ قهوه اي و  امتداد شمالی  10×50×50 در 

مالط گل است )عمراني و ژاله اقدم 1387(. 
حوزة  مساعد  زمين شناسي  و  جغرافيايي  شرايط 
محوطه هاي  شکل گيري  براي  مناسبي  بستر  ارس،  رود 
ارس در طول مسير خود  است.  فراهم كرده  پيش ازتاريخي 
آمدن  وجود  به  باعث  و  داده  جهت  تغيير  بارها  ايران  در 
مناطق بسيار حاصل خيز و جزاير نسبتاً كوچك شده است. 
يکي از اين مناطق دلتاي حاصل خيز خداآفرين است. حوزة 
سد خداآفرين از شمال به رود ارس و از جنوب و مشرق به 
بخش كليبر و از غرب به ورزقان محدود می شود )فيض خواه 
1386: 141(. بخش خداآفرين در قسمت جنوب و جنوب 
خاوری كوهستانی و هوای آن نسبتاً معتدل و قسمت شمالی 
و جنوب باختری كه كنار رودخانة ارس است نسبتاً جلگه ای 
و هوای آن گرمسيری است )زلقی و آقاالری 1386(. از اين 
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باستان شناسي  پژوهشکدة  كارشناسان  اولين بار  محدوده 
ميراث  سازمان  آن  از  پس  كردند.  بازديد   1385 سال  در 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي 
در اواخر سال 1385 و اوايل سال 1386 منطقه را بازبيني 
قصد  به  تپه سي،  كهنه پاسگاه  در  عيسي زاده  عيسي  و  كرد 
اداري  دليل مشکالت  به  كه  كرد  ايجاد  گمانه اي  اليه نگاري 
به اتمام نرسيد. بررسي مجدد به سرپرستي محمد فيض خواه 
در محدودة آبگيري سدهای خداآفرين و قيزقلعه سي صورت 
شد.  منجر  باستاني  محوطة  چهل ودو  شناسايي  به  و  گرفت 
باستاني  محوطه هاي  در  نجات بخشي  كاوش های  عمليات 
و  پهروزتپه سي  كهنه تپه سي،  )كهنه پاسگاه،  خداآفرين  سد 
...( از سال 1386 و در دو فصل صورت گرفت. محوطه هاي 
كهنه تپه سي  و   )1388 )عبداهلل زاده  تپه سي  كهنه پاسگاه 
بودن  دارا  دليل  به  زلقي1387(   ،1386 آقاالري  و  )زلقي 

اليه هاي فرهنگي مفرغ قديم حائز اهميت است.
شرقي،  آذربايجان   استان  در  كهنه پاسگاه  تپة 
شهرستان كليبر، بخش خداآفرين، دهستان مينجوان شرقی 
و بين روستاهاي مفروض لو )در غرب( و شجاعي لو در )شرق( 
ـ جنوبی و  ابعاد محوطه 50 متر در جهت شمالی  قرار دارد. 
58 متر در جهت شرقی ـ غربی و ارتفاع آن از سطح زمين های 
اطراف 18 متر است. در اطراف اين تپه سه محوطة ديگر قرار 
دارد؛ محوطه مال داش در فاصلة تقريبی 111 متر، كهنه تپه 
در فاصلة 199 متر و پهروزتپه سی در فاصلة 330 متری آن 
اين محوطه سپيده  اولين فصل كاوش در  با  است. همزمان 
مازيار به قصد شناخت توالی فرهنگی اليه های پيش ازتاريخ 
جنوبی  قسمت  در  آزمايشی  گمانة  دو  حفر  به  تپه  اين  در 
دورة  سه  گمانه ها  اين  در  كاوش  در  كرد..  اقدام  محوطه 
مس وسنگ جديد و مفرغ قديم I و II شناسايی و به وجود 
منطقة  محدوديت  ولی  شده،  اشاره   III قديم  مفرغ  عصر 
نداده  را  مورد  اين  در  دقيق  نظر  اظهار  اجازة  كاوش شده 
است. بر اساس وضعيت اليه نگاري در گمانه هاي كاوش شده 
و مقايسه و بررسی يافته هاي فرهنگي مي توان به توالي زماني 
اشاره  محوطه  اين  در  قديم  مفرغ  و  مس وسنگ  دورة  بين 
 II قديم  مفرغ  دورة  در  اين محوطه  مهم  يافته های  از  كرد. 
است.   T6B مربع  از يك ساختار مدور در  شناسايی بخشی 

تاريخ گذاری مطلق نمونه های زغالی از داخل خانة مدور تاريخ 
فصل  در   .)Maziar 2010( می دهد  نشان  را  2665 ـ2817 
مدور  سازة  II سه  قديم  مفرغ  اليه های  در  نيز،  كاوش  دوم 
يك  در  خانه ها  اين  از  تمونه  دو   .)1 )تصوير  آمد  به  دست 
سطح و خانة مدور سوم اندكی پايين تر قرار داشت. در داخل 
خانة شمارة 102 يك سازة خشتی، احتماالً با كاربرد سکو، و 
همچنين يك ديوارة داخلی با فاصلة 20 سانتی متری از ديوار 

اصلی وجود داشت )عبداهلل زاده 1388(. 
محوطة  باستان شناختي  كاوش هاي  فصل  اولين 
مهر  تا 30  و  آغاز شد  تيرماه 1386  اواسط  از  كهنه تپه سي 
1386 تداوم يافت. با توجه به سفال های فرهنگ كورا ـ ارس 
بررسی  بود،  تپه شناسايی شده  اين  بررسي سطحي  در  كه 
ژئوفيزيکي به وسعت سه هکتار در اين محوطه صورت گرفت 
كاوش  چگونگي  اصلي  طرح  ژئوفيزيك  نقشة  مبناي  بر  و 
زمين های  بين  در  كهنه تپه سی  شد.  ساماندهي  تپه  اين  در 
مزروعی حاشية رود ارس در مختصات 66 درجه، 17 دقيقه 
و 6 ثانية طول جغرافيايی و در 43 درجه 33 دقيقه و 67 
و  متر   77 تپه  اين  طول  دارد.  قرار  جغرافيايی  عرض  ثانية 
اطراف  زمين های  سطح  از  آن  ارتفاع  و  متر   44 آن  عرض 
7 متر است. اين تپه بين دو روستای مفروض لو در غرب و 
گذشته  در  آن  بخش جنوبی  دارد.  قرار  در شرق  شجاعی لو 
احداث  با  ولی  بوده،  گسترده  جنوبی  دشت های  تا  احتماالً 
جادة روستايی قسمت زيادی از جنوب تپه بريده شده است. 
بيشتر  در  كهنه تپه سی  محوطة  در  كاوش  نخست  فصل  در 
ترانشه های كاوش شده سفال دورة مفرغ قديم شناسايی شد. 
چند ترانشه به دليل وجود يافته های ويژه از اين دوره اهميت 

فراوان دارد كه از آن ميان می توان به موارد زير اشاره كرد:
ترانشة B كه در بخش مركزی تپه ايجاد شده بود دورة 
دوم آن با 1/5 متر ضخامت با توجه به گونه شناسی سفال های 
به دست آمده مربوط به دورة مفرغ قديم )كورا ارس II( است. 
)كانتکست  خشتی  ديوار  يك  شامل  آن  معماری  بقايای 
1061( به طول 4 متر و عرض 40 سانتی متر است )تصوير 
2(. اين ديوار پی سازی مشخصی ندارد و به نظر می رسد كه 
روی خاكستر )كانتکست 1060( و هماهنگ با شيب اليه ها 
از شمال به جنوب ساخته شده و از اين جهت نيز ارتفاع آن 
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متفاوت است. به اين صورت كه ارتفاع آن در سمت شمالی 
ترانشه فقط 50 سانتی متر و در قسمت ميانی و جنوبی آن 

نيز به ترتيب 70 و 90 سانتی متر است، با وجود اين به علت 
استفاده از مالت كاهگل كه ضخامت آن در بعضی قسمت ها 

فعالیت هاي میداني مفرغ قدیم در شمال غرب ایران
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به 4 سانتی متر می رسيد ديوار استحکام خوبی دارد. با توجه 
آثار خشت  ظاهر شدن  همچنين  و  ترانشه  محدود  ابعاد  به 
)كانتکست 1070( در ديوارة جنوبی آن و با در نظر گرفتن 
اين موضوع كه ابتدا و انتهای اين ديوار به دست نيامده به نظر 
می رسد كه اين ديوار بخشی از معماری خشتی گسترده ای 
است كه با گسترش كاوش می توان قسمت های گوناگون آن 
را شناسايی كرد. در فصل دوم، كاوش در اين ترانشه ادامه 
ايجاد  تپه  بخش جنوبی  در  كه  ترانشه هايی  ميان  در  يافت. 
شد ترانشة L اهميت خاص دارد. در اين ترانشه بقايای گوری 
به  دست آمده كه اولين تدفينی است كه از اين فرهنگ در 
و  تدفين حيوانی  از شش  بقايايی  است.  گزارش شده  ايران 
ابعاد  در  خشتی  ساختار  يك  داخل  در  انسانی  تدفين  يك 

210×210 سانتی متر قرار داشت )زلقی و آقاالری1386(.
باستان شناسي  مؤسسة   1969_1978 سال هاي  در 
محوطه هاي  كاليس  ولفرام  سرپرستي  به  تهران  در  آلمان 
بسياري را در شمال غرب ايران بررسي كرد كه از آن ميان 
راواز  كرد؛  اشاره  ياخولی  و  راواز  محوطه هاي  به  مي توان 
است  دوره  اين  از  بررسي شده  بزرگ ترين محوطة  )شکل3( 
سياه چشمه  غربي  شمال  در  اورميه،  حوزة  از  بيرون  در  كه 
ساختارهاي  و  مدور  خانه هاي  است.  واقع  ماكو  منطقة  در 

راست  گوشه و خيابان ها در پالن انتشار يافته از اين محوطه 
ديده مي شود. استقرار را ديواري با برج هاي مدور و يك دروازه 
تقويت كرده بود. راواز تنها محوطة فرهنگ كورا ـ ارس است 
كه پالن شهري كاملي مي توان از آن ترسيم كرد. هيچ مکاني 
شبيه راواز تاكنون در شرق آناتولي، گرجستان، ارمنستان يا 
Kroll 2005: 116�( جمهوري آذربايجان شناخته نشده است

117(. محوطة ياخولی كه قلعة حصاردار كوچکی در آن هست، 

در 16 كيلومتري غرب ماكو قرار دارد و با ديوار سنگی دفاعي 
و در داخل حصار  قلعه  بيرون  ضخيمي محصور شده است. 
مي توان  را  دايره اي شکل  خانه هاي  از  پراكنده اي  گروه هاي 
به  شباهت بسيار  ياخولي  خاكستري  ظروف  كرد.  مشاهده 
دارد  يانيق  فرهنگ  محوطه هاي  ساير  با  رنگ  و  فرم  لحاظ 

  .)Kleiss & Kroll 1979( )4 شکل 2 و(
و  كاوش  حجم  اينکه  وجود  با  اخير  سال هاي  در 
مربوط  محوطه های  در  ايراني  باستان شناسان  بررسي هاي 
به اين دوره افزايش يافته، هنوز در تحليل داده ها، اطالعات 
و  هفتوان  )يانيق تپه،  كليدي  محوطة  سه  از  آمده  دست  به 
گوي تپه( بسيار اهميت دارد. به رغم اهميت اين محوطه ها و 
با توجه به حجم انبوه داده ها كه از محوطه های عصر مفرغ 
قديم در مناطق واقع در غرب، شمال و شمال  غربی كشور در 

.)L1C)،		)Summers	2004( گودال هاي متأخر ،)L4�L2( خانه هاي راست گوشه ،)L7�L5( خانه هاي مدور متأخر ،LJ شکل2. يانيق تپه، برش شمال  غربي ترانشة
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سال های اخير گزارش شده، ما هنوز نتوانستيم نتايج پيشين 
در مورد اين فرهنگ را بازبينی كنيم. البته اين به معنی نقض 
بلکه  نيست،  ايران  در  فرهنگ  اين  مورد  در  پيشين  عقايد 
همگام شدن با تغييرات و روندهايی است كه هر روز در حوزة 
اين فرهنگ رخ می دهد، هر چند پژوهشگرانی در اين حوزه 
برداشته اند.  نظريات  اين  با  همسويی  راستای  در  گام هايی 

و  می يابد  انتشار  به ندرت  جديد  داده های  اينکه  ديگر  نکته 
تقريباً در انحصار كاوشگران محوطه ها باقی می ماند و استفاده 
يا  می شود  امکان پذير  سنگين  ضوابطی  با  اطالعات  اين  از 
گزارش های كاوش به گونه ای توصيفی تدوين شده  و در ثبت 

داده ها به ويژه داده های سفالی دقت كافی نشده است. 
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رضالو، رضا
ظهور جوامع با ساختار پيچيدة سياسی و اجتماعی در دوران   1386
موردی  بررسی  با  ارس  رود  جنوبی  حوضة  در  جديد  مفرغ 
دانشگاه  دكتری،  رسالة  خسرو،  قلعه  باستان شناسی  داده های 

تربيت مدرس )منتشر نشده(.
زلقي، علي

گزارش دومين فصل كاوش باستان شناختی كهنه تپه سی )حوزة   1387
باستان شناسی  پژوهشکدة  اسناد  مركز  خداآفرين(،  سد  آبگير 

)منتشر نشده(.
زلقي، علی و بايرام آقاالري

آبگير  )حوزة  كهنه تپه سي  باستان شناختي  كاوش  گزارش   1386
باستان شناسي  پژوهشکدة  اسناد  مركز  خداآفرين(،  سد 

)منتشر نشده(.
عبداهلل زاده، آيالر

بر  تکيه  با  ايران  شمال  غرب  در  مفرغ  به  مس سنگي  از  گذر   1388
)كهنه پاسگاه(،  خداآفرين  منطقة  در  كاوش شده  محوطه هاي 
مدرس  تربيت  دانشگاه  ارشد،  كارشناسي  پايان نامة 

)منتشر نشده(.
عليزاده، كريم

»كاوش در نادرتپه سی، اصالندوز دشت مغان«، مجموعه مقاالت   1386
تهران،  ايران،  باستان شناسی  ساالنة  گردهمايی  نهمين 
و  فرهنگی  ميراث  باستان شناسی پژوهشگاه  پژوهشکدة 

گردشگری: 275 265.
عليزاده، كريم و مسعود آذرنوش

»بررسی روشمند تپه باروج: روابط فرهنگی دو سوی رود ارس«،   1382
باستان شناسی و تاريخ، سال هفدهم، شمارة دوم: 22ـ3.

عمرانی، بهروز و جواد ژاله اقدم

شهرستان  تپه ذوالبين  حريم  تعيين  و  اليه نگاری  گزارش   1387
هشترود، مركز اسناد پژوهشکدة باستان شناسی سازمان ميراث 

فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری كشور )منتشر نشده(.
فاضلی نشلی، حسن و بهرام آجرلو

چهارم  هزارة  اواخر  در  ـ ارس  كورا فرهنگ  بسط  بر  »درآمدی   1383
همايش  مجموعه مقاالت  قزوين«،  دشت  در  قبل ازميالد 
بين المللی باستان شناسی ايران: حوزة شمال  غرب، به كوشش 
باستان شناسی  پژوهشکدة  تهران،  آذرنوش،  مسعود  دكتر 

)پژوهشگاه( سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری: 191ـ181.
فيض خواه، محمد

سدهاي  آبگيري  محدودة  باستان شناختي  شناسايي  و  بررسي   1386
پژوهشکدة  اسناد  مركز  كليبر،  قيزقاالسي  و  خداآفرين 

باستان شناسي )منتشر نشده(.
مطالعات نجات بخشی سايت شهريری؛ تعيين حريم و اليه نگاری،   1387
فرهنگی،  ميراث  سازمان  ديزلئين تپه سی،  موردی  نمونة 
پژوهشکدة  اسناد  مركز  كشور،  گردشگری  و  دستی  صنايع 

باستان شناسی )منتشر نشده(.
محمدي، ميرروح اهلل

دورة اشکاني و ساساني در دشت مغان بر اساس بررسي روشمند   1383
ارشد،  كارشناسی  پايان نامة  اصالندوز،  )نادرتپه سي(  نادرتپه 

دانشگاه تهران )منتشر نشده(.
موسوی كوهپر، سيدمهدی، رحمت عباس نژادسرستی و محمود حيدريان

قديم  مفرغ  عصر  كندة  نقش  با  خاكستری  و  سياه  »سفال   1388
چکيده مقاالت  فرا منطقه ای؟«،  يا  بومی  خاستگاهی  مازندران، 
آسيای  مفرغ  فرهنگی عصر  روابط  بين المللی  سومين همايش 
و  فرهنگی  ميراث  سازمان  باستان شناسی  پژوهشکدة  ميانه، 

گردشگری: 55.
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چکیده
مانا بزرگترين ساختار سياسي بعد از عيالم و قبل از تشکيل دولت ماد و هخامنشي، درون مرزهاي 
جغرافيايي ايران است كه چند سده )حداقل از اوايل هزارة  اول تا پايان قرن 7 پ م( بر گسترة وسيعي 
از شمال غرب ايران حاكم بوده، نقش مهمي در تحوالت منطقه اي و فرامنطقه اي داشته و آثار فرهنگي 

ارزشمندي به يادگار گذاشته است. 
پژوهشگران اول بار به نام مانا در منابع عبري برخوردند، اما حدود صد سال پيش با قرائت بخش 
زيادي از كتيبه هاي آشوري، اطالعات بسياري از اين دولت فراهم شد. كاوش هاي حسنلو و كشفيات 
بسيار مهم حاصل از آن توجه بسياري را به اين دولت معطوف كرد و كاوش هاي تپه زيويه و زندان 
سليمان بر اهميت اين دولت و دوره افزود. پژوهش های ميداني مرتبط با اين دوره پس از انقالب اسالمی 
با كاوش محوطه هاي كليدي قاليچي، كول تاريکه و ربط ادامه يافت. در كنار اين كاوش ها، بررسي هاي 
باستان شناختي )از جمله بررسي هاي سوئيني و كايلر يانگ( نيز اطالعات مهمي در خصوص محوطه ها 
و سنت سفالگري اين دوره فراهم ساخت. رساله هاي متعددي نيز در مورد مانا و آثار فرهنگي آن، در 

سطح دكترا و كارشناسی ارشد نگاشته شده است.
متأسفانه به رغم اهميت بسيار اين دوره و آثار فرهنگي آن، توجه به آن اندک بوده و اين دوره تا 
حد زيادي تحت الشعاع دوره تقريباً همزمان آن، يعنی ماد قرار گرفته و آثار آن به  غفلت در زمرة آثار 
مادی بررسی شده است. اين در حالي است كه حجم داده هاي فرهنگي و تاريخي اين دوره به اندازه اي 
است كه مي توان آن را دوره ای مجزا در تاريخ و فرهنگ ايران قلمداد كرد و آغاز دورة تاريخي ايران را 

چند سده به عقب برد.

کاظم مالزاده

ماان و جای گاه آن رد   باستان شناسي و آموزش آن
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مقدمه
اواخر  از  حداقل  موجود  شواهد  به  توجه  با  كه  مانا،  دولت 
هزارة دوم تا اواسط هزارة اول پ م در شمال غرب ايران حضور 
مستقل و نقش آفرين داشته و آثار و مدارک ارزشمندي از آن 
به يادگار مانده، تاكنون نه در گاهنگاري تاريخي ايران جايگاه 
باستان شناسي  مناسب خود را كسب كرده و نه در مباحث 
حالی  در  شده،  پرداخته  بدان  شايستگي  به  هنري  تاريخ  و 
كه حجم نسبتاً زيادي از داده هاي باستان شناختي، تاريخي، 
در دست  فرهنگ  اين  از  زبان شناختي  و  تاريخي  جغرافياي 

است.
دورة  همزماني  احتماالً  بي توجهي  اين  مهم  داليل  از 
باستان شناختي  مباحث  در  است.  ماد  دولت  با  آن  اصلي 
مربوط به اين دوره، تمركز و توجه بر دولت ماد )به عنوان 
آغازگر تاريخ سياسي ايرانيان( بوده و دولت هاي محلي مانند 
مانا و اليپي ناديده گرفته شده و هنر و داشته هاي آنها اغلب 
اطالعات  امروزه  است.  شده  گذاشته  ماد  دولت  حساب  به 
اين  زيادی در دست است كه كمك می كند جايگاه واقعی 

دولت ها در زمينه هاي گوناگون مشخص شود.
مختصر  معرفي  ضمن  كرده ايم  تالش  مقاله  اين  در 
دولت مانا، تاريخچة پژوهش ها در اين خصوص و محوطه هاي 
آموزش  در  دوره  اين  وضعيت  به  و  منسوب  باستاني 

باستان شناسي ايران بپردازيم.

مانّا  براساس داده هاي باستان شناختي و تاریخي
گزارش  در  پ م   843 سال  در  اول  بار  براي  مانّا  دولت  نام 
Lucken� )ششکركشي شالمنصر سوم آشوري ذكر شده است 

ثبت شدة  برخورد  اولين  تاريِخ  اين  البته   .)bill 1926: 209

آشوري ها با دولت مانا است و پيداست كه آن ها بسيار قبل 
از آن در منطقه بوده اند. بر اساس داده هاي باستان شناختی 
ورود اقوام جديد به منطقه حداقل به اواسط هزارة دوم پ م 
و شروع عصر آهن I )1450پ م( برمي گردد. به نظر مي رسد 
داده  تشکيل  دولت  تدريج  به   I آهن  عصر  در  مانايي  اقوام 
و خيزهايي حيات مستقل  افت  با   III و   II آهن  و در عصر 
سياسي خود را حفظ كرده و عاقبت در پايان قرن7 پ م به 
تابعيت دولت ماد و بعدها هخامنشي درآمده و به تدريج در 

جامعة بزرگ ماد استقالل سياسي و فرهنگي خود را از دست 
داده اند.

مدرک  مانّايي ها  خود  از  متأسفانه  زبان.  و  نژاد، خط 
مکتوبي در اين زمينه به دست نيامده؛ با اين حال براساس 
مدارک زبان شناختي متکی بر متون آشوري و اورارتويي اكثر 
 Zadok 2002:( بودند  هوري زبان  اقوام  مانا  قلمرو  ساكنان 
13�112(. اين نظر را تا حدود زيادي داده هاي باستان شناختي 

تأييد مي كند. با توجه به مدارک، در اين دوره اقوام هوري از 
شمال سوريه تا شمال غرب ايران ساكن بودند.

با توجه به شواهد موجود، مانايي ها به زبان ويژة خود، 
كه شاخه اي از زبان بزرگتر هوري بود، تکلم مي كردند. اسامي 
مدرک  مهم ترين  اورارتويي  و  آشوري  متون  در  شده  ثبت 
نيز چند  ايران  در شمال غرب  است.  زبان  اين  از  باقي مانده 
كتيبة كوچك به خط نزديك به خط تصويري و يك كتيبة 
آمده  دست  به  دوره  اين  از  آرامي  زبان  و  خط  به  مفصل تر 
مهم ترين  بوكان،  قاليچي  محوطة  از  اخير،  كتيبة  است. 
 :1377 )لومر  است  مانايي  محوطه های  از  مکتوب  مدرک 
ابعاد  به  تخته سنگي  بر  اين كتيبة 13 سطري   .)109-120
80×150 سانتي متر، در اصل نفرين نامه اي است كه معموالً 
نظر  به  و  مي شود  ديده   شاهي  كتيبه هاي  پاياني  بخش  در 
مي رسد بخش اصلي و تاريخي آن از بين رفته است. متأسفانه 
فرهنگ  و  تاريخ  شدن  روشن  به  چنداني  كمك  كتيبه  اين 
بر  شده،  استفاده  زبان  و  دليل خط  به  و  نمي كند  مانايي ها 

ابهام ها مي افزايد.
اساس  بر  جغرافیایي.  قلمرو  و  حکومتي  ساختار 
متون آشوري، سيستم حکومتي مانا پادشاهي بود و در آن 
پسر جانشين پدر مي شد. پادشاه در اين سيستم با مشورت و 
همکاري اعيان و حاكمان محلي كشور را اداره می كرد. قلمرو 
مانّا به ايالت هاي متعدد تقسيم مي شد كه تعدادي وضعيتي 
نيمه مستقل داشتند. در كنار حاكمان محلي، بزرگان، اعيان 
تشکيل دهندة  اصلي  قبايل  از  برآمده  احتماالً  شيوخي،  و 
دولت و در ساختار سياسي مانا دارای جايگاهی خاص بودند 

)دياكونف 1371: 166-67(.
پايتخت مانا تقريباً در تمام طول حيات آن شهر زيرتو 
يا ايزيرتو )در منطقة سقز يا بوكان( بود و در كنار اين مركز، 
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آشوري  منابع  در  كه  داشت  وجود  حکومتي  مركز  تعدادی 
 Ikeda( برده اند  نام  آنها  از  شاهي«  »شهرهاي  عنوان  با 
87 :1974(. پادشاهي مانا از شمال با اورارتو، از شمال غرب 

از   ،)Zamua( زآموا  آشوري  ايالت  با  غرب  از  خوبوشکيه،  با 
كارال  و   )Allabria( آالبريا  ايالت هاي كوچك  با  جنوب غربي 
)Karalla(، از جنوب با  پارسوآ )Parsua( و از جنوب شرقي 
داشته  مشترک  مرز   )Gizilbunda( گيزيل بوندا  و   ماد  با 
توجه  با  و  اساس  اين  بر  134ـ60(.   :1383 )مالزاده  است 
مانا  قلمرو  كه  گفت  مي توان  ايالت ها  جديد  جايابي هاي  به 
در بيشتر طول دوره از شمال شرق به كوه سهند و ارتفاعات 
از  سلدوز،  و  مياندواب  دشت هاي  به  شمال  از  داغ،  بزغوش 
به مرزهاي كنوني  از غرب  پيرانشهر،  به منطقة  شمال غرب 
مي شده  كشيده  بيجار  منطقة  به  جنوب  از  و  عراق  و  ايران 
است. مرزهاي شرقي مانا چندان مشخص نيست و احتمال 
تبريز  و  زنجان  قزوين،  ارتباطي  كانال  موازات غرب  به  دارد 

بوده باشد )مالزاده 1383: 134-60 و شکل 1(.
ساختار اقتصادي. قلمرو مانا به دليل دارا بودن منابع 
بسيار  و مراتع غني و گسترده، شرايط  آب و خاک مناسب 

پرورش  و  دامداري  كشاورزي،  و گسترش  رشد  براي  خوبي 
در  ثروتمند  نسبتاً  جامعه اي  دليل  همين  به  و  داشت  اسب 
اين منطقه شکل گرفته بود كه داده هاي باستان شناختي از 
محوطه هاي حسنلو، زيويه و ... و متون آشوري آن را گواهي 
مي كند. مهارت مانايي ها در پرورش اسب و نياز بسيار به اين 
و گنجينه هاي  مانايي ها شده  ثروتمندتر شدن  باعث  حيوان 
از قاليچي و  ارزشمند حسنلو و زيويه و مدارک كشف شده 
ديگر محوطه ها نشان مي دهد كه موقعيت اقتصادي مانايي ها 

از ديگر اقوام منطقه بهتر بوده است.
يکجانشين  مانايي ها  ضمني  طور  به  آشوري  متون  در 
تصوير شده اند، با اين حال پيداست كه درصد زيادی از آنان 
و صنعتگران  هنرمندان  مانايي ها  بوده اند.  كوچ نشين  دامدار 
نيز بودند و در فلزگري، سفالگري، كار بر روي  چيره دستي 
و  داشتند  بسيار  مهارت   ... و  لعابدار  آجرهاي  ساخت  عاج، 
صادر  ديگر  مناطق  به  را  خود  توليدات  از  بخشي  احتماالً 

كرده اند.

تاریخچة  پژوهش ها
پژوهشگران اول بار در متون عبري و كتاب ارمياي نبي 
وقايع سال  بيان  اين كتاب، ضمن  برخوردند. در  مانا  نام  به 
نام دولت هاي  مانا، در كنار  نام  به  به صورت گذرا  593پ م 
اورارتو و اسکيت، كه در اين تاريخ ظاهراً در كنترل دولت ماد 
اشاره شده است )دياكونف 1371: 293(. طی 150  بودند، 
كشف شدة  متون  تدريج  به  مانا  با  ارتباط  در  گذشته  سال 
آشوري قرائت و حجم عظيمي از اطالعات تاريخي فراهم شد 
)Luckenbill 1926(. آشوري ها در گزارش هاي لشکركشي و 

اسناد و كتيبه هاي خود اشاره های بسيار به مانّايي ها كرده اند، 
تا  مي توان  استخراج شده  اطالعات  اساس  بر  كه  گونه اي  به 
كرد  بازسازي  را  مانا  تاريخي  جغرافياي  و  تاريخ  حدودي 
)مالزاده 1383: 180ـ58(. اين اطالعات از 843 تا 660 پ م 
را شامل مي شود )شکل 2(. با كشف و قرائت متون اورارتوها، 
اين  از  بيشتري  اطالعات  بودند،  مانا  شمالي  همسايگان  كه 
اينکه  ويژه  به   .)Harouthiounyan 2001( فراهم شد  دولت 
مرزهاي  مجاور  و  داخل  در  اورارتويي  كتيبه هاي  از  تعدادي 

شمالي مانا كشف شده است. شکل 1. قلمرو، ايالت ها و همسايگان مانا )مالزاده 1383(
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نوع مدرک و اطالعاتنام پادشاهسال پ مرديف

سال نامه، اشاره به دولت ماناشالمنصر سوم )آشور(1843
سال نامه، اشاره به ايالت مسيشالمنصر سوم2835-34
پادشاه شالمنصر سوم3829 و  پايتخت  نام  به  اشاره  سال نامه، 

مانا
سال نامه، اشاره به دريافت خراجشالمنصر سوم4828
پنجم 5820/19 آدد  شمشي 

)آشور(
سال نامه، اشاره به دريافت خراج از مانا و 

جنگ با مسي
كتيبة شاهي، اشاره به فتح بخش هايي از ايشپوئيني )اورارتو(6830-10

مانا و دريافت خراج
و منوا )اورارتو(7810-785 مانا  شکست  به  اشاره  پيروزي،  استل 

تصرف شهر مشتاء
سوم 8807 نيراري  آدد 

)آشور(
كتيبة سلطنتي

فهرستآدد نيراري سوم9806
فهرستآدد نيراري سوم10800
فهرستآدد نيراري سوم11799
سال نامه و كتيبة پيروزي، اشارات مختلف آرگيشتي اول )اورارتو(12785-65

به شکست مانا
سال نامه، دو نوبت اشاره به ماناساردوري دوم )اورارتو(13765-35
سوم 14737 پيله سر  تيگالت 

)آشور(
پادشاه  ايرانزو  به  اشاره  با  پيروزي،  استل 

مانا
سركوب سارگون دوم )آشور(15719 در  ايرانزو  به  كمك  سال نامه، 

شورش ايالت ها
نام سارگون دوم16716 به  اشاره  و  مانا  در  شورش  سال نامه، 

آزا پادشاه مانا
نام سارگون دوم17715 به  اشاره  و  مانا  در  شورش  سال نامه، 

اولوسونو پادشاه مانا
سالنامه و نامه اي به خداي آشور، گزارش سارگون دوم18714

لشکركشي هشتم
سال نامهسارگون دوم19713
كتيبه هاي شاهي و اشارات مختلف به ماناسارگون دوم20721-705
كتيبه هاي شاهي، اشاره به تبعيدهاي مانا شناخريب )آشور(21704-681

در آشور
كتيبه هاي شاهي و بايگاني دولتي، مقابله آسارحدون )آشور(22680-669

با تهاجم مانا و متحدان سکائي آنها و با 
اشاره به بلخابو و آخسري مانايي

روساي دوم )اورارتو(23685-645
نام آشوربانيپال )آشور(24660-661 به  اشاره  و  مانا  به  تهاجم  سال نامه، 

آخسري، اوآلي و اريسي ني
اشاره به شکست مانائي هائي كه به كمك نبوپوالسر )بابل(25616

آشور آمده بودند
كتاب مقدس، اشاره ضمني به دولت مانا كتاب ارمياي نبي26593

تحت تابعيت ماد

ابتدا و تا قبل از كشفيات  از مانا  شناخت پژوهشگران 
منابع  به  محدود  )54-1325شمسي(  حسنلو  و  زيويه  مهم 

و  گسترش  نيز  و  تصادفي  و  مهم  كشفيات  با  بود.  تاريخي 
تدريج  به  ايران،  در  باستان شناختي  كاوش هاي  پيشرفت 
اطالعاتی در خصوص هنر و معماري اقوام ساكن در منطقه 
دوره  سه  به  بررسی ها  اين  آمد.  فراهم  مانايي ها  از جمله  و 

تقسيم  می شود:
سال  تا  دوم،  جهاني  جنگ  از  قبل  اول.  دورة 
اين  در  كم اهميتي  فعاليت هاي  1945)1324شمسي(. 
از  محققان  از  تعدادي  بازديد  جمله  از  گرفت،  صورت  دوره 
محوطه هاي مانايي و توصيف محوطه ها )مانند بازديد از زندان 
كاوش هاي  و  تجاري  كاوش هاي   ،)1374 ناومان  سليمان؛ 
محدود سر اورل استين در حسنلو )Stein 1940(، كشفيات 
اتفاقي و تصاوير هوايي اشميت از منطقه و تعدادي از محوطه ها 

)اشميت 1376: تصوير 90(.
انقالب  تا  )1945م(   1324 سال  از  بعد  دوم.  دورة 
گسترده  فعاليت هاي  دوره  اين  در   .1357 سال  در  اسالمي 
محوطه هاي  گرفته،  صورت  شمال غرب  محوطه هاي  در 
تعدادي  و  زيويه، گورستان چنگبار  زندان سليمان،  حسنلو، 
از محوطه هاي اورارتويي كاوش و بررسي هاي باستان شناختي 
متعدد در منطقه انجام و آثار و سنگ نبشته هاي ارزشمندي 

كشف شده است.
مباحث  وارد  را  مانا  نام  كه  رخدادي  قديم ترين 
در  زيويه  مهم  و  بزرگ  گنجينة  كشف  كرد،  باستان شناسي 
سال 1325 بود، كه توجه بسياری را به تپة زيويه معطوف 
در  ربنو  ايوب  گسترده  تجاري  كاوش هاي  متأسفانه  كرد. 
سال هاي 1325 تا 1332 صدمات جبران ناپذيري به محوطه 
از  آمده  دست  به  آثار  و  گنجينه  حال  اين  با  ساخت.  وارد 
كاوش هاي تجاري وارد موزه ها و مجموعه هاي خصوصي شد 
توانستند  ديگر  افراد  و  هنري  مورخان  و  باستان شناسان  و 
هر   .)Muscarella 1977: 197�219( كنند  بررسی  را  آن ها 
چند در منابع منتشرشده اين آثار گاه به سکايي ها، مادي ها، 
آشوري ها و اورارتويي ها نسبت داده شده )گيرشمن 1371: 
اغلب  به يقين   ،)92-103  :1385 فيروزمندي  125-98؛ 
آن ها حاصل كار اقوام مانايي است. بعد از كاوش هاي تجاري 
در  محدودي  كاوش های  حسنلو،  پروژة  امريکايي  هيئت 
انجام )نگهبان 1385: 471( و بعد از آن، طي  اين محوطه 

شکل 2. متون و كتيبه هاي آشوري، اورارتويي و بابلي كه در آنها به مانا 
اشاره شده است
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سال هاي 1355 تا 1375 نصرت ا... معتمدي اين محوطه و 
قبرستان مجاور روستاي زيويه، مشهور به قبرستان چنگبار، 
را كاوش كرد )معتمدي 1374(. متأسفانه گزارش  كاملي از 

اين كاوش ها منتشر نشده است.
مهم ترين و دامنه دارترين پژوهش های ميداني مربوط 
محوطه  اين  حسنلوست.  مهم  محوطة  آن  از  دوره  اين  به 
كيلومتري   9 حاصلخيز(  بسيار  مناطق  )از  سلدوز  در دشت 
قرار  حسنلو  روستاي  مجاور  و  نقده  شهرستان  شمال غربي 
تا  نوسنگي  دورة  از  استقراري  معرف  آن  طبقات  و  دارد 
اليه هاي ضعيفي از دورة تاريخي و اسالمي است. مهم ترين 
 III, IV, طبقات III و I، II طبقات آن، همزمان با عصر آهن

V است كه تا حدود زيادي با دورة مانا مطابقت دارد.
محوطة حسنلو در سال 1313 كاوش تجاري شد و در 
سال 1315 سر اورل استين در آن حفاري كرد. در سال 1326 
محمود راد و علي حاكمي قبرستان هاي كنار تپة آن را كاوش 
كردند و آثار زيادي به دست  آوردند )راد و حاكمي 1329(. 
در نهايت در سال 1334 هيئتي از موزة دانشگاه پنسيلوانيا به 
سرپرستي رابرت دايسون و با مشاركت باستان شناسان ايراني 
تپة حسنلو را براي پروژة بزرگ حفاري خود انتخاب و تا سال 
1354 در آن حفاری كردند. فعاليت هاي اين هيئت محدود 
دشت  تمام  بلکه  نمي شد،  خاص  دوره ای  و  حسنلو  تپة  به 
نتايج  و  برمی گرفت  در  را  آن  از  فراتر  مواردي  در  و  سلدوز 
تاكنون صدها مقاله و ده ها كتاب  ارزشمندي داشت.  بسيار 
Dy�( شده منتشر  هيئت  اين  كار  نتايج  اساس  بر  رساله     

son 1968, 1969, 1989(؛	هرچند متأسفانه به غير از بخش 

كوچکي از گزارش هاي اصلي كاوش هنوز منتشر نشده است.
جمله  )از  حسنلو   IVB طبقة  مهم  بسيار  كشفيات  با 
جام طاليی كه شهرت جهاني يافت(، توجه باستان شناسان 
اصلي آن جلب شد. متأسفانه  به محوطه حسنلو و ساكنان 
خصوص  در  تاريخي  اطالعات  با  كتيبه اي  محوطه  خود  در 
آشوري،  متون  اساس  بر  نيامد.  دست  به  محوطه  ساكنان 
مهم ترين و بزرگ ترين دولت محلي در شمال غرب مانا بوده و 
لذا رابرت دايسون چنين نظر دارد كه احتماالً حسنلو پايتخت 
مانايي ها )ايزيرتو/زيرتو( يا يکي از مراكز مهم آن ها بوده است 
)خطيب شهيدی 1383: 72(. طرح اين نظر، نقطة عطفی در 

تاريخچة مطالعات دولت ماناست.
بعدها با شناخت بيشتر دولت مانا، در انتساب حسنلو به 
پايتختی مانا ترديد ايجاد شد، زيرا دولت مانا و پايتخت آن 
ايزيرتو، حداقل از اواسط قرن 9پ م تا اواخر قرن 7 پ م در 
منطقه حضور پررنگ داشتند، در حالي كه بر اساس شواهد و 
مدارک، حسنلوي IVB در يورش سال 814 پ م اورارتويي ها 
ويران و بعدها تبديل به پادگان مستحکم اورارتويي مي شود 
حسنلو  بنابراين   .)Dyson and Muscarella 1989: 1�27(

نمي توانسته پايتخت مانايي ها باشد. اما قرابت بسيار نزديك 
آثار فرهنگي اين محوطه با ديگر محوطه هاي مانايي )قاليچي، 
زيويه، زندان سليمان، كول تاريکه و ...( شکي باقي نمي گذارد 
كه پديدآورندگان آثار از قوم و فرهنگی واحد بوده اند، با اين 
توضيح كه بعد از غلبه اورارتوها بر دشت سلدوز، مانايي ها به 
بوكان( مهاجرت كرده و  )با مركزيت سقز و  نقاط جنوبي تر 
هنر، تکنيك و فرهنگ خود را در آن نقاط تداوم بخشيده اند.

در فاصلة سال هاي 1959 و 1964 محوطة مهم زندان 
سليمان )كنار تخت سليمان و 42 كيلومتري شهرستان تکاب( 
و  فون دراوستن  هانس هينگ  سرپرستي  به  آلماني  هيئت  را 
 )1373 ناومان  و  )فون درواستن  كرد  كاوش  ناومان  رودلف 
بناهاي  و  ارزشمند ديگري در خصوص معماري  اطالعات  و 

مذهبي و سنت سفالگري مانايي ها فراهم آمد.
و  محدود  كاوش هاي  مهم،  كاوش هاي  اين  از  غير  به 
بررسي هايي نيز  انجام شده و اطالعات بيشتري در اين زمينه 
فراهم ساخته است. از جمله بررسي هاي علمي صورت گرفته 
بررسي سويني  داشته،  ارزشمندي  نتايج  كه  منطقه  اين  در 
ايراني مركز  اين هيئت هاي  بر  )Swiny 1973(. عالوه  است 
هزارة  و محوطه هاي  بررسي  را  منطقه  وقت،  باستان شناسي 
زياد  احتمال  به  كه  كردند  ثبت  و  شناسايي  را  زيادي  اول 

مانايی هستند. 
دورة سوم. بعد از پيروزي انقالب اسالمي تاكنون. در 
اين دوره محوطه هاي مهم زيويه، قاليچي، كول تاريکه و ربط 
به دفعات، كاوش و بررسي  شد )نگهبان 1385: 482-505(. 
فعاليت هاي  ركود  دليل  به  دوره  اين  نخست  سال  چند  در 
صورت  خاصي  فعاليت  منطقه  بودن  ناامن  و  باستان شناسي 
و  غيرمجاز  حفاري هاي  دنبال  به   1364 سال  در  نگرفت. 

مانا و جایگاه آن در باستان شناسي و آموزش آن
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كشفيات مهم در محوطة باستاني قاليچي )در 8 كيلومتري 
همين  به  روستايي  مجاور  و  بوكان  شهرستان  شمال شرقي 
اين  در  نجات بخشي  كاوش  مأمور  يغمايي،  اسماعيل  نام(، 
محوطه مي شود و در جريان كاوش استل مهمی با كتيبه اي 
به خط و زبان آرامي، آجرهاي لعابدار نفيس و آثار ديگري 
كاوش  اين  علمي  گزارش  متأسفانه  ليکن  می كند،  كشف 
منتشر نمي شود و آنچه منتشر شده خبري است در روزنامة 
كيهان وقت )يغمايي 1364(. با قرائت اين كتيبه و بر اساس 
اشاره اي كه در آن به مکان زعتر شده و مطابقت آن با زيرتو 
يا ايزيرتو )پايتخت مانا؛ لومر 1377(، اين گمان قوت گرفت 
به  پايتخت ماناست كه در متون آشوري  كه قاليچي همان 
آن اشاره شده، با اين حال شواهد و قرائنی در رد اين انتساب 

وجود دارد.
بعد از وقفه اي چند ساله، كاوش در محوطة مهم قاليچي 
در سال 1378 به سرپرستي بهمن كارگر آغاز و تا سال 1385 
دنبال )كارگر 1386( و اطالعات ارزشمند ديگري در خصوص 
سفالگري  تزييني، سنت  نقوش  معماري،  تزيينات  معماري، 
... مانا فراهم شد؛ هرچند گزارش كامل اين كاوش ها نيز  و 

تاكنون منتشر نشده است.
نصرت ا... معتمدي كاوش در محوطة زيويه را در 1373 
آثار  كاوش  اين  جريان  در  داد.  ادامه   1378 تا  و  پي گرفت 
معماري، قطعات سفال و اشياء فلزي و عاجي كشف شد. بعد 
از معتمدي، در سال هاي 1379 تا 1382 سيمين لك پور كار 
سامان دهي محوطه را پي  گرفت و كاميار عبدي نيز در سال 

1387 در يك فصل در اين محوطه كاوش كرد.
مجموعة  كاوش  در  و   1382 و   1381 سال هاي  در 
روستاي  كيلومتري   1 )در  كول تاريکه  گورستان  كرفتو،  غار 
يوزباش كندي و 4 كيلومتري جنوب غار كرفتو( شناسايي و 
به سرپرستي حسن رضواني كاوش و در نتيجة آن، قبوري از 
دورة مانايي كشف و اطالعاتي در خصوص سنت هاي تدفيني 
اين دوره و نيز فلزگري و سفالگري آن فراهم شد )رضواني 

.)1383
از  ربط،  شهر  مجاورت  )در  ربط  تپه   1384 سال  در 
توابع شهرستان سردشت( كه آجرهاي لعابدار شبيه به انواع 
قاليچي از آن به دست آمده بود، به سرپرستي بهمن كارگر 

كاوش شد )Kargar and Binandeh 2009(. اين كاوش را در 
سال هاي 1385 و 1387 رضا حيدري دنبال كرد و آجرهاي 
سطوح  نيز  و  ميخي  خط  كتيبة  با  انواعي  ويژه  به  لعابدار، 

سنگفرش منحصر به فردي به دست آورد )حيدري 1386(.
ميراث فرهنگي  سازمان  از  هيئت هايی  اين،  بر  عالوه 
ثبت  و  شناسايي  را  زيادي  محوطه هاي  و  بررسی  را  منطقه 
اخير  سال هاي  در  نيز  باستان شناسي  دانشجويان  كرده اند. 
پروژه ها  قالب  در  و  داده  نشان  دوره  اين  به  بيشتري  توجه 
Mol� 1385الف، 1385ب،  )حسن زاده آزاد  پژوهش هاي     

lazadeh 2008, Mousavi 1994( و در چندين رسالة دكترا 

)مالزاده 1383، نقشينه 1387، عليزاده 1389( و پايان نامة 
كارشناسي ارشد )نياكان 1386، رحيمي 1388( به اين دوره 

پرداخته اند.
در  نيز  كتاب هايی  و  مقاله ها  گذشته  سال  پنجاه  در 
مانند  و  اورارتو  آشور،  امپراتوري  ايران،  آهن  عصر  خصوص 
مهمي  اطالعات  غيرمستقيم  صورت  به  كه  شده  منتشر  آن 
 Zimansky 1985, 1990;( مانا فراهم آورده در مورد دولت 
Lanfranchi and others)ed( 2003(، با اين حال هنوز نادرند 

دولت  اين  مطالعة  به  تخصصي  صورت  به  كه  پژوهشگراني 
بپردازند.

محوطه هاي  خصوص  در  جدي  پژوهش های  آنکه  با 
به غير  متأسفانه  دارد،  پنجاه سال  از  بيش  مانايی سابقه ای 
از رسالة دكتراي نگارنده اثر جامعی در زمينة بازسازي كلي 
تاريخ سياسي، جغرافياي تاريخي و باستان شناسي مانا نگاشته 
Hojabri Nobari & Mollaza� ،1383 نشده است  )مالزاده

deh 2004(. گاهنگاري، قلمرو، سبك شناسي هنري، داده هاي 

و  مجاور  دولت هاي  با  دولت  اين  ارتباط  هنري،  و  فرهنگي 
ديگر جنبه هاي مربوط به آن كمتر هدف پژوهش  قرار گرفته 
نيز  كتابخانه اي  و  ميداني  بررسی های  انبوه  نسبتاً  حجم  و 

نتوانسته بازسازي درخوري از اين دولت فراهم كند. 

جایگاه مانا در آموزش باستان شناسي در ایران
باستان شناسي  آموزش  در  جايگاهي  هيچ  تقريباً  مانا  دولت 
ايران، در مقاطع گوناگون تحصيلي، ندارد. هيچ واحد درسي به 
اين دوره اختصاص نيافته و مطالب مرتبط با آن فقط در قالب 
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دو درس هزارة اول پ م و باستان شناسي ماد تدريس مي شود 
و مسلم است اين مطالب تحت الشعاع موضوع های ديگر قرار 
می گيرد و كمتر به آن پرداخته مي شود. متأسفانه بر اساس 
سنتی غلط، هنوز بخشي از آثار مهم اين دولت در بخش هنر 
ماد تدريس مي شود و هيچ تمايز جدي ميان هنر و آثار اين 
دوره با دورة ماد گذاشته نمي شود. از اين رو شايسته است 
درسي دو واحدي با عنوان پيشنهادي »باستان شناسي دورة 
آغاز تاريخي ايران« طراحي و در قالب آن دولت هاي كوچك 
آنها  باستان شناسي  اليپي( و داده هاي  محلي )همانند مانا و 
به طور خاص مطالعه شود، زيرا اين دولت ها نقش ويژه اي در 
شکل گيري دولت ماد و به واسطة آن، امپراتوري هخامنشي، 
داشتند. آثار هنري بي بديل كشف شده از شمال غرب و غرب 
توجيه  را  ويژه اي  توجه  چنين  تاريخي  دورة  اين  در  ايران 

مي كند.

جمع بندي و نتیجه گیري
شمال غرب  سياسي  ساختارهاي  قديم ترين  از  مانا  دولت 

نقش  منطقه  اول  هزارة  تحوالت  در  كه  است  ايران  غرب  و 
سال هاي  تا  دولت  اين  خود  هرچند  است.  داشته  ويژه اي 
با  تاريخي  آشنايي  نشده،  بررسی  هدفمند  صورت  به  اخير 
كاوش هاي  اولين  بازمي گردد.  قبل  سال  صد  حدود  به  آن 
آنها  بودن  مانايي  بعدها  كه  محوطه هايي  در  باستان شناسي 
مشخص شده نيز به حدود هفتاد سال قبل مربوط است. از 
آن تاريخ، كاوش هاي متعددي در محوطه هاي مانايي صورت 
هرچند  است؛  آمده  فراهم  داد ه ها  از  انبوهي  و حجم  گرفته 
متأسفانه اين داده ها كمتر به صورت هدفمند براي بازسازي 
ساختارهاي دولت مانا به كار گرفته شده و متأسفانه اين دوره 
به رغم اهميت و نقش كليدي در تحوالت هزارة اول شمال 
غرب ايران، در آموزش باستان شناسي ايران جايگاه مناسبی 
نشان مي دهد كه هيچ  نيز  بررسی ها  تاريخچة  است.  نيافته 
در  دولت  اين  براي شناخت  پيش طراحي شده اي  از  هدف 

زمينة كاوش هاي انجام شده، وجود نداشته است.
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چکیده
پادشاهي ماد در تاريخ ايران باستان كمتر شناخته شده و دانسته های ما از اين دوره اندک است. مادها 
را می توان نخستين نمايندگان فرهنگ و تمدن ايرانی به معنی اخص آن در شرق نزديك به حساب 
آورد و هم اينان را بايد زمينه ساز برپايی شاهنشاهی ايران در غرب آسيا دانست. آنان در كنار اقوام ديگر 
آريايی در هزارة اول پ م وارد ايران شدند و با بوميان درآميختند. در قرن هفتم قدرت خود را تثبيت 
كردند و آثار معماری در محوطه هاي نوشيجان، باباجان و گودين بر جای گذاشتند. وضعيت دوره های 
گوناگون تاريخی ايران تا حدودی مشخص شده، ولی وضعيت ماد به ويژه در حدود سال های 612-550 
پ م مبهم مانده است. بايد دانست كه همين دوران كوتاه تأثير زيادی در تاريخ ايران دارد، كه ايجاد 
حکومت ايرانی نمونه ای از آن است. منابع مربوط به ماد شامل متون، تحقيقات پژوهشگران و داده های 
باستان شناختی است. به ماد در متون يونانی، عبری، پارسی، آشوری و بابلی نيز اشاراتي شده است. 
آشوريان از جمله پيشگامانی بودند كه طی حمالت خود به مناطق زاگرس مطالب جامعی در مورد 
مادها بيان كردند. منابع بابلی مربوط به ماد به حدود 614 پ م مربوط مي شود و در متون تاريخی 
به ويژه در آثار هرودوت و مورخان معاصر همچون دياكونف نيز اطالعات مهمي آمده است. در كنار اين 
پژوهش ها بايد به كاوش های تپه نوشيجان، گودين و باباجان هم اشاره كرد كه می تواند آغازی برای 

مطالعات جديد در اين حوزه باشد.
كلید واژگان: دورة ماد، باستان شناسی، تاريخ ماد، تاريخچة مطالعات.

اتریخچه   ژپوهش اهی    دوره    ماد

معصومه      طاهری  دهكردی
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مقدمه
دانسته های  و  شناخته شده  كمتر  ايران  تاريخ  در  ماد  دورة 
اين  دربارة  نوشتن  دليل  همين  به  و  اندک،  دوره  اين  از  ما 
دوره دشوار است. تاريخ ماد با توجه به تحوالت آن، چه در 
منطقه چه در فرامنطقه اهميت خاص دارد، چرا كه زمينه ساز 
شکل گيري امپراتوری هخامنشی بوده است. متأسفانه كمبود 
بر  گفته ها  از  بسياری  پاية  كه  شده  سبب  منابع  و  مدارک 
نبود  مشکالت  اين  از  يکی  شود.  گذاشته  تخيل  و  افسانه 
مربوط  كهن  نوشته هاي  مادهاست.  خود  از  نوشتاری  منابع 
بابلی،  آشوری،  مانند  گوناگوني  زبان های  به  دوران  اين  به 
بيان  و  منابع  تنوع  است.  يونانی  و  اوستايي  باستان،  پارسی 
ديدگاه های متفاوت از تاريخ ماد، سبب شده كه منابع تطابق 
روبه رو شود.  با مشکل  كار  بنابراين  و   باشند  نداشته  كامل 
اولين اشاره به مادها در سالنامه ها و كتيبه های آشوری آمده 
است. مدارک مهمي از مادها در منابع آشوری از قرن 9 تا 
مادها  دربارة  آشوری  منابع  گستردگي  و  شده  يافت  7 پ م 
با دقت تحوالت مربوط  به پژوهشگران اجازه داده است كه 
بررسي  را  هخامنشی  دولت  شکل گيری  و  آشور  سقوط  به 
شده  ياد  آنها  در  مادها  از  كه  آشوری  منابع  ازجمله  كنند. 
824-858 پ م(؛   ( سوم  شلمانصر  سالنامه های  به  می توان 
 783( سوم  اداد نيرای  پ م(؛   823-811( پنجم  شمشی اداد 
-810 پ م(؛ آشوردان سوم )755-772 پ م(؛ تيگلت پيلسر 
پ م(؛   705-  704( دوم  سارگون  پ م(؛   744-727( سوم 
سناخريب )681-704 پ م(؛ آسارهادون )669 -680 پ م( و 
آشوربانيپال )668-727 پ م( اشاره كرد )بوركهاست 1383 
از  هخامنشی  دورة  به  متعلق  بيستون  209(. سنگ نبشتة   :
منابع پارسی است، كه در آن از مادها سخن به ميان آمده 
است. سالنامه های بابلی نيز از حدود 616 تا610 پ م را شامل 
می شود. از جمله اين سالنامه ها می توان به سالنامة نبوپلسر 
609 پ م، نبوكدنصر دوم )562 -604 پ م( و تاريخ نبونيد 
)538 - 555 پ م( مربوط به اواخر قرن هشتم پيش ازميالد 
اشاره كرد. البته بايد بدانيم آنچه در منابع بابلی آمده فقط به 
 صورت اشاراتی كوتاه است و جزئيات در آن نيامده است. به 
اين كتيبه ها و سالنامه ها، كه جزو منابع دست اول است، بايد 
متون عبری )مطالب ارميای نبی در قرن ششم پ م(، اوستا 

و منابع ارمنی را هم اضافه كنيم. اين سالنامه ها، كتيبه ها و 
متون اطالعات جسته گريخته ای در اختيار ما قرار می دهد و 
كامل كنندة آن، پژوهش  محققان است كه همواره باب تازه ای 

در شناخت مادها پيش روی خوانندگان مي گشايد.

جغرافیای تاریخی ماد 
با توجه به تغييرات قلمرو ماد در دوره های گوناگون، قلمرو 
آن را می توان در قالب دو دوره بررسي كرد: دورة اول قبل 
از آن.  از سقوط آشور )در سال 612 پ م( و دورة دوم بعد 
آميزش بزرگ فرهنگی، قومی و زبانی در عرصة جغرافيايی 
و  پرشمار كهنه  نوشته های  مبنای  بر  داد.  ماد رخ  سرزمين 
مهاجرت  از  كه پس  بودند  اقوامي  از  مادان  كه  نو می دانيم 
آرياييان از نواحی شمال خراسان بزرگ و فرارودان به غرب 
و  و غرب فالت ساكن شدند  ايران، در شمال، شمال غربی 
پهنة جغرافيايی محل سکونت آنان ماد نام داشت. اما پاره ای  
از مدارک باستانی تاريخ شرق نزديك كهن داللت بر وجود 
بايسته  بدين سان  دارد،  زبان«  )انيرانی(  ناايرانی  »مادهای 
می-نمايد كه در بررسی تاريخ و فرهنگ »ماد«، تاريخ نيمة 
غرب و شمال غرب فالت ايران را از ديرينه ترين ايام مد نظر 
قرار دهيم و نه از آغازين سده های هزارة يکم پ م كه زمانة 
است  جغرافيايی  ناحية  بدين  ماد  ايرانی زبان  قوم  درآمدن 
جغرافيايی  جزئيات  دقيق ترين   .)227-8 )ملکزاده1384ب: 
غربی ترين نواحی مادـ جای هايی كه با خاک آشور همکنار 
مرزهای  سوی  از  چه  هر  ولی  شده،  شناخته  به وضوح  بودـ 
ايران پيش رويم دقت  به درون فالت  به سمت شرق  آشور 
می گيرد،  كاستی  اندک اندک  جغرافيايی  نواحی  شناسايی 
آن  همساية  غربی  ناحية  به  نسبت  شرقی  ناحية  هر  چون 
مکان يابی می شود در صورت كمترين اشتباهی در مکان يابی 
پاية  بر  بسيار  اشتباهاتی  نواحی  شرقی ترين  در  نخستين، 
يکديگر مکان يابی دقيق را عماًل ناممکن می سازد )دياكونف 
و  ارس  رود  به  شمال  از  باستان  عهد  در  ماد   .)84  :1357
از  و  كوير  شوره زار،  صحرای  به  مشرق  از  و  البرز  ارتفاعات 
است.  بوده  محدود  زاگرس  سلسله جبال  به  و جنوب  مغرب 
سرزمين يادشده به سه بخش تقسيم می شود: بخش نخست 
يعني ماد غربی يا ماد )آتروپاتن(، بخش دوم ماد كه آن  را 
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ماد )سفلی( خواهيم خواند و سرزمينی بود پوشيده از تپه ها 
به جبال  از طرف شمال  ميان دو رشته جبال،  و محدود در 
البرز مي رسيد كه در جنوب دريای مازندران ممتد است و در 
جنوب شرقی اين ناحيه به خطة بيابان های شوره زار دشت 
كوير، و بخش سوم كه پارتاكناست )مهاجری نژاد 1374: 12-

11(. مانا نيز از جنوب با پارسوا )Parsua( و از جنوب شرقی 
با ماد و گيزيل بوندا )Gizilbunda( مرز مشترک داشته است 
)مالزاده1383: 134-60(. البته زمانی كه محوطه های مادی 
تغيير  قابل  مرزها  اين  از  كدام  هر  شود  شناسايی  بيشتری 
است. براي نمونه هنوز از مادها اثری در قفقاز و ماوراءقفقاز 
يا  آثار معماری  نتوانسته اند  به طور قطع  و  نيامده  به  دست 
بيابند و در زمان  هنر واقعی ماد را در قفقاز و ماوراء قفقاز 
 kroll 2003:( از آن وجود ندارد حاضر هيچ نشانة  محکمی 
283(. بنابراين بايد منتظر داده های باستانی و تحقيقات آينده 

باشيم، كه احتماالً مرزها را تغيير مي دهد.

خالصة تاریخ سیاسی ماد
با  كه  می داند  متعدد  قبيله های  شامل  را  مادها  هرودوت 
يکديگر متحد و زمينه ساز ايجاد حکومتي شدند كه رياست 
آن را ديااكو بر عهده داشت )دياكونف 1357: 250(. آن چه 
بود كه ويژگی  برد شهرت درست كاری وی  باال  را  او  اعتبار 
منحصربه فردی در آن زمان به حساب می آمد. هرودت ديااكو 
را شخصی متمايل به قدرت و در عين حال منصف و عادل 
معرفی می كند )Panaino 2003: 335(. ديااكو در پنجاه و سه 
ماد  قبايل  كردن  متحد  به  )655-708پ م(  پادشاهی  سال 
قدرت  به  فرورتيش )خشثريتی(  پسرش  او  از  بعد  پرداخت. 
را  سرزمين  آن  و  پارس حمله  به  اقدام  اولين  در  كه  رسيد 
ضميمة پادشاهي خود كرد. پس از آن به آشور حمله كرد، 
ولی در جنگ كشته شد. جنگ با خيانت اسکيت ها به ماد ها 
همراه بود. دياكونوف در مورد نتيجة جنگ می گويد: »قيام 
در خود اياالت بيت كاری، مارای و ساپاردا با موفقيت، كامل تر 
گشت و قدرت آشور در آن جا سرنگون شد و منابع تاريخی 
بعد از آن تاريخ به جای سه اياالت مزبور از پادشاهی مستقل 
ماد ياد می كنند. قيام سال 670 پ م است« )دياكونف 1357: 
253-252(. فراارتس 22 سال شاهی كرد )عبدی19:1372(. 

بعد از او هوخشتره )كياكسار( به حکومت رسيد. وی نخستين 
قوی  ارتش  بايد  دشمن  بر  غلبه  برای  فهميد  كه  بود  كسی 
شامل  ارتشی  بنابراين  باشد،  داشته  اختيار  در  منظم  و 
با  كياكسار  كرد.  ايجاد  كمان داران  و  پياده نظام  سواره نظام، 
بابل متحد شد و نبردی موفقيت آميز با آشوريان كرد. او موفق 
به محاصرة نينوا شده بود كه سکاها به ماد حمله كردند و 
تا  يافتند  مادها تسلط  بر  دادند و 28سال  را شکست  مادها 
اينکه هوخشتره در ضيافتي سکاها را كشت و سرزمين ماد را 
از دست آنان خارج كرد. وی به دنبال سکاها به ليديه حمله 
برد، ولي جنگ با وقوع كسوف به صلح انجاميد )585 پ م(. 
آستياگ )ايشتوويگو( طی سال های 550-585 پ م جانشين  
كياكسار شد. حکومت او با اوج قدرت مادها همزمان است، 
ولی چون اقدام به كاهش قدرت اشراف و روحانيون كرد سران 
به وی خيانت كردند و با حملة كوروش حکومت ماد پايان 
يافت. با توجه به خلع آستياگ به دست كوروش در550 پ م 
و سال 585 پ م كه جنگ ماد و لوديه بر اثر خورشيدگرفتگی 
متوقف شد، می توان حدس زد كه گاهنگاری دورة ماد از نظر 
هرودوت به اين شرح است: ديوكس:647 – 700 ؛ فرااتس: 
625 – 647 ؛ كواكسار: 585 - 625 ؛ آستياگ: 550 - 585 
سال   28 پژوهشگران  بين  در  البته  )عبدی19:1372(.  پ م 
پادشاهی سکاها سبب ايجاد تفاوت درتاريخ گذاری سال های 
حکومت پادشاهان شده، همانند تقسيم بندی كامرون: ديااكو 
سکاها  سلطة  پ م؛   675-653 فرورتيش  پ م؛   728-675
ايشتوويگو  پ م؛   625-585 هووخشتره  پ م؛   653-625
از نظر اسکارالک ديااكو 675-728 پ م؛  550-585 پ م و 
فرورتيش 653-675 پ م؛ هووخشتره 585-653 پ م؛ دورة 
سکاها در حدود 615 پ م به پايان می رسد؛ ايشتوويگو 550-

585 پ م )عبدي1372: 23-22(. البته در مورد تاريخ های 
بيان شده قطعيت وجود ندارد.

زبان، خط و هنر مادی
متأسفانه دربارة زبان مادها اطالعات مدونی در اختيار نداريم 
متفاوتی  نظريات  محققان  كه  شده  سبب  مسئله  همين  و 
بيان كنند. ماسکارال در اين مورد چنين مي گويد: »...هرگونه 
يا  داشته  وجود  مادی  نوشتار  اينکه  بر  اصرار  و  پافشاری 

تاریخچة پژوهش های  دورة ماد
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جبهه گيری  كه  گفت  بايد  بنابراين   ... است  بيهوده  نداشته 
... در مورد كسانی كه معتقدند محتماًل نوعی نوشتار مادی 
وجود داشته يا باور به فرضيه اي ... مبتنی بر اينکه در دورة 
و  منصفانه  هيچ كدام  نداشته  وجود  نوشتاری  هيچ گونه  ماد 
قانع كننده نيست. اين حقيقت كه هيچ مدركی از نوعی نظام 
نوشتاری مادی به دست نيامده نمی تواند گويای اين مطلب 
باشد كه نوشتاری وجود داشته يا نداشته است. بهتر آن است 
كه بگوييم تا به دست آمدن شواهد و مدارک باستان شناختی 
يا تاريخی در آينده اين پرسش همچنان به قوت خود باقی 
خواهد ماند )Muscarella 1994: 59(. در تکوين زبان رسمی 
رايج در ايران زمان هخامنشی نيز افزون بر پارسيان باستان، 
ايرانيان شمال غرب فالت هم سهم بسيار داشته اند. بسياری 
و  اصل  هخامنشی  كتيبه های  ديوانی  و  درباری  واژگان  از 
ريشة مادی دارد، نه پارسی. بسياری از تركيب های ساختی 
مندرج در واژگان پارسی باستان، پارسی ميانه و پارسی نو، 
پارسی نيست، مادی است )ملکزاده 1376: 182(. دياكونف 
از  را تمام زبان ها جز عيالمی  معتقد است اصطالح ساتراپ 
نيز  محققان  ديگر  )دياكونف 1357: 321(.  گرفته اند  مادها 
معتقد به شباهت زبان مادها با همسايگانشان هستند. عده ای 
با هم  پارس  و  ماد  قوم  دو  كه چون  است  اين  بر  عقيده  را 
ايران شدند پس زبان مادها شبيه پارس هاست و زبان  وارد 
يکديگر را می فهميدند.  نُلدكه در اين زمينه می گويد: »اگر 
كتيبه هايي از شاهان ماد به دست آيد گمان می كنم از حيث 
 Noldeke( »خط و زبان مانند كتيبه های شاهان پارسی باشد
22 :1990(. »قاعدتاً كسی نمی تواند منکر وجود زبان مادی 

باشند،  داشته  وجود  زبان  فاقد  مردمی  می شود  مگر  شود، 
مسئله بر سر نگارش خط مادهاست، پرسش اين است كه آيا 
مادها نگارش داشته اند؟« )ملکزاده 1384: 234(. بی شك در 
هزارة اول پيش ازميالد، مادها دارای خط و كتابت بوده اند، 
زيرا همان  طور كه هرتسفلد دركتاب ايران در شرق كهن و 
شاهك های  از  يکی  می كنند،  اشاره  ماد  تاريخ  در  دياكونف 
تحت نفوذ مادها به  نام آبدادنا )به زبان اكدی( به اسم يك 
مرد آشوری نامه ای ارسال داشته كه اين خود دليل بر وجود 
خط و كتابت در آن سرزمين است )فيروزمندی82:1381(. 
با خوانده شدن كتيبه های هخامنشی اين احتمال مطرح شده 

كه ريشة بسياری از لغات را بايد در خط مادی يافت. به نظر 
بوده  مادی  ديوان  پاية  بر  هخامنشی  ديوانی  دستگاه  فرای 
تقليد  بابليان  و  آشوريان  شيوة  از  خود  نوبة  به  نيز  آن  كه 
ادامة  احتماالً  )هخامنشی(  ديوانی  دستگاه  اين  و  می كرده 
 :1358 )فرای  است  بوده  مادی  و  آشوری  ديوانی  سازمان 
دوره  اين  هنر  ماد  دورة  بغرنج ترين مسائل  از  احتماالً   .)48
از محل های منسوب به مادها شئ  است، زيرا در هيچ يك 
هنری چشمگير و به اصطالح »موزه پسندي« به  دست نيامده 
است )عبدی1373: 28(. دربارة هنر مادی اطالعات اندكي از 
گنجينة همدان، زيويه، جيحون و لرستان در دست است كه 
طی زمان های گوناگون يا كل آنها و يا بخشي از آنها به مادها 
نمی توان  را  آنها  از  هيچ كدام  البته  است.  شده  داده  نسبت 
عنصر اصلی برای شناخت هنر مادی دانست، چراكه گنجينة 
مي دهند،  نسبت  ماناها  به  بي ترديد  بسياري  امروز  را  زيويه 
همانند  آثاري  كار  سبك  به  توجه  با  را  جيحون  گنجينة 
پوشش روی غالف زرين از گنجينة جيحون مادي نمي دانند 
پوشش  سه  روی  نقوش  دربارة  بحثی  در  ماسکارال  اخيراً  و 
با  هنرمندی سکايی  را  آنها  كه  رسيده  نتيجه  اين  به  غالف 
توجه به نقش مايه های اورارتويی ساخته يا بالعکس هنرمندی 
اورارتويی با توجه به نقشمايه های سکايی و لذا مادها در اين 
بين نقشی ندارند )Muscarella 1987: 115�116(. مشکالت 
گرو  در  آنها  و حل  است  باقي  همچنان  ماد  هنر  به  مربوط 

پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه است.

تاریخچة بررسي دورة ماد
با ماد به دو دوره تقسيم می شود. دورة  بررسي هاي مرتبط 
اول قبل از قرن نوزدهم و متکی بر متون كهن و دورة دوم 
مربوط به زمان شناخت خط ميخی و حفاری های علمی در 
محوطه های باستانی همانند نوشيجان و گودين است. اساس 
پدر  كتاب  در  كه  بود  اطالعاتی  نخست،  دورة  بررسي هاي 
تاريخ »هرودت« بيان شده بود. او برای تدوين كتاب خود از 
تاريخ های ديگر استفاده كرده كه متأسفانه آن منابع ديگر در 
اختيار ما نيست و احتماالً در همان زمان از بين رفته  است. 
و  اشاره مي كند  مادها  به  كتاب خود  اول  در جلد  هرودوت 
منابع ديگر  با  مادها  بر  بيانات وي در مورد تسلط آشوريان 
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يکسان است، ولی گفته های وي در مورد زمان حکومت مادها 
برخالف تاريخ و زمانی است كه منابع آشوری بيان كرده اند. 
از طرفی وي مطالبي دربارة پايتخت مادها در اكباتان مطرح 
اثبات  را  آنها  تاكنون  باستان شناختی  داد ه های  كه  مي كند 
نکرده  است. از ديگر منابع يونانی، كتاب كتزياس )پرسيکا( 
خصوصيت  اما   ،)31  :1388 )علی يف  دارد  خاصی  شهرت 
بر آن  برانگيز پرسيکا ما را  افسانه وار و غرض آلود و مناقشه 
می  دارد كه با احتياط فراوان به آن بپردازيم )علی يف 1388: 
دربارة  كتزياس  و  هرودت  كه  مواردی  تمام  در  تقريباً   .)32
واقعة واحدی سخن گفته اند، گفته های ايشان بسيار اختالف 
دارد و اين امر موجب شده عده ای هرودوت را مالمت كنند 
ولی درحقيقت  ندانند.  اعتماد  نويسنده ای شايستة  را  و وی 
با واقع نيست  و  گفتة كتزياس دربارة منابع خويش مطابق 
اين نکته را در عصر ما به آسانی می توان  ثابت كرد )دياكونف 
اين  را  مالک  ابتدا  در  كه  محققانی  بنابراين   .)25  :1357
نوشته ها قرار داده اند دچار خطا شده  و گاه برای رفع كمبود 
اطالعات مجبور به افسانه پردازی شده اند. پس دورة نخست 
برای تطبيق دادن نظريات هرودوت و كتزياس  دورة تالش 
يافت.  علمی تر  كار صورت  ميخی  شناخت خط  با  ولی  بود، 
نخستين تاريخ ماد به قلم جرج راولينسون در سال 1865م 
در مجموعة پنج پادشاهی بزرگ مشرق زمين باستان منتشر 
و  ماد  قوم  بررسی  به  اشپيگل   .)23  :1372 )عبدی  شد 
چگونگی استقرار آنان با توجه به روابط بين مادها و آشوريان 
بر  بسيار  تأكيد  لئورمان  پرداخت.  مکتوب  مدارک  طبق  بر 
استفاده از خط ميخی و اسناد آشوری به عنوان منابع دست 
اشاره  هم  دالتر  و   )OPER( اوپر  كتاب  به  بايد  داشت.  اول 
كنيم. دالتر سهم مهمی در بررسی تاريخ ماد داشته و مطالب 
و  جدا  ناموثق  و  غير محتمل  نظريات  از  را  محتمل  و  موثق 
خدمتی بزرگ كرده است )مهاجری نژاد 1374: 14(. او در 
بيان نظريات خود از تمامی دستاوردهای كتاب هاي علمی آن 
زمان ) جز اطالعات باستان شناسی( بهره برده است )علی يف 
1388: 37(. اثر جامع پراشك )Prasek( مورخ اهل چك نيز 
در زمان خود كار بزرگی محسوب می شد و درواقع آواز قوی 
 ،)37  :1388 )علی يف  بود  ماد  تاريخ  دربارة  بورژوازی  علم 
بارة  زمان )1906( كامل ترين مجموعه در  تا آن  كتاب وی 

نکته  اين  ذكر   .)15  :1374 )مهاجری نژاد  بود  موضوع  اين 
ضروری است كه اثر او چه از نظر كامل بودن منابع و مآخذ، 
و چه از نظر نتيجه گيری های نهايی بر همة آثار پيش و پس 
از خود در حيطة ماد برتری دارد )علی يف  1388: 37-38(. 
مغفول  جمله  از  نبوده،  دور  به  خطا  از  نيز  او  كتاب  اگرچه 
ماندن تاريخ وقايع و تاريخ سلسلة پادشاهان و نپرداختن به 
است  می شده  حل  و  مشخص  بايد  كه  مسائلی  از  بسياری 
)دياكونف 1357 : 37(. بعد از پراشك، كونيگ كتابي منتشر 
كرد. اين كتاب نيز مشکلي را حل نکرد، زيرا حتي يك نظرية 
مشکل   .)13:1357 )دياكونف  ندارد  وجود  آن  در  صحيح 
اصلي اين بود كه محققان اطالعاتی را بيان مي كردند، اما در 
اين دليل  به  آنها همچنان مشکالتی ديده می شد،  البه الی 
مطالبي  و  بين مطالب هرودوت  منطقی  ارتباط  نمي شد  كه 
ايجاد كرد كه ديگر منابع از جمله منابع آشوری از ماد بيان 
كرده بودند. هرودوت از پادشاهی ياد می كند در حالی كه در 
اشاره  پادشاهی،  نه  به حکومت مستقل،  منابع آشوری فقط 
شده  است. ماسپرو نيز به تاريخ ماد پرداخت، ولی به دور از 
هرگونه نظريه پردازی فقط اطالعات منابع يونانی را نقل كرد. 
در سال 1921م فورد نام ماد را در كتيبه های آشور كشف 
كرد. در منابع آشوری از ماد به صورت شاهنشاهی مستقل نام 
برده شده است )مهاجری نژاد 1374: 15(. كار فورد سرآغاز 
متفاوتی  فعاليت های  هرتسفلد،  شد.  پژوهشگران  ديگر  كار 
در اين زمينه انجام داد، كه از آن ميان می توان به بررسی 
فخريکا،  آرامگاه های  وی  كرد.  اشاره  صخره ای  آرامگاه های 
دكان داوود، كور و كچ، سکاوند، داو   دختر و قيزقپان را مادی 
اعالم كرد. اين گوردخمه های شناسايي شده در شمال غربی 
ايران، به ويژه در كردستان و آذربايجان امروزی و سليمانية 
معرفی  مادی  آرامگاه های  عنوان  تحت  هرتسفلد  را  عراق، 
كرده است. با اين حال هيچ يك از اين مقبره ها با اطمينان 
به  مربوط  آنها  از  بعضی  دارد  احتمال  و  نشده  تاريخ گذاری 
دوران هخامنشی و حتی جديدتر باشد )فيروزمندی 1381: 
به  پاسخ  كه  می شود  مطرح  مهمی  سؤال  اينجا  در   .)63
اين  همگی  دارد  امکان  آيا  دارد:  پی  در  ديگر  سؤاالتی  آن، 
گوردخمه های  باشد؟  ماد  پادشاهان  به  متعلق  گوردخمه ها 
مشابه در محدودة مركز قدرت شاهنشاهی ماد واقع است يا 
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دارند،  مشابه  خصوصياتی  كه  گوردخمه هايی  ويژگی  خير؟ 
همکاران  و  )غالمی  است؟  نزديك تر  دوره  كدام  معماری  به 
1342: 401(. هرتسفلد در زمينة معرفي دورة ماد تالش های 
زيادی انجام داده، ولی يك اثر جامع دربارة تاريخ ماد ندارد. 
عيب مهم و عمده يا حتی نقص مطالب او در كمبود استدالل 
مسائل  كه  قسمت هايی  در  به ويژه  است.  استدالل  نبود  يا 
و  دقيق  كار  مستلزم  آن ها  حل  كه  می كند  مطرح  مهمی 
در  هرتسفلد   .)39 )علی يف1388:  است  مستدل  و  مستند 
آرامگاه ها  اين  »...بيشتر  می گويد:  مادی  آرامگاه های  مورد 
كاربرد  )مادی(  اصطالح  از  اينکه  شرط  به  واقع اند...  ماد  در 
باشيم،  داشته  نظر  مد  را  آن  جغرافيايی  و  تاريخی  وسيع 
اين عالئم و آثار را می توان مادی خواند« )هرتسفلد 1381: 
208(. درحالی كه تحقيقات نشان می دهد كه اين آرامگاه ها 
را بايد با احتياط مادی خواند و برای نتيجة قطعی بايد منتظر 
روس  نويسندة  1956دياكونف  درسال  بود.  آينده  تحقيقات 
در  ماد  زبان شناسی  و  تاريخ  زمينة  در  ارزشمندی  مطالب 
كتابی با عنوان تاريخ ماد منتشر كرد، كه در زمان خود كار 
بزرگی به حساب آمد، ولی مطالب آن اكنون به رغم ارزشي كه 
در زمان خود داشته، تحقيق به روز محسوب نمي شود، چرا كه 
مربوط به حدود 75 سال پيش است. بعد از وی مستشرقان 
اقرا  از جمله   نيز اشاراتی به دورة ماد كرده اند،  ديگر روس 
1960م  سال  حدود  ماد  پادشاهی  عنوان  با  كتابی  علی يف 
جديد  منبع  عنوان  به  نمی توان  هم  آن  از  كه  كرد،  منتشر 
نام برد. در زمينة باستان شناسی ايران، الزم است از آثار ژ. 
)علی يف  كنيم  ياد  نيز  براون  ب.  و  رومن گيرشمن  كونتنو، 
1388: 40(. بارنت نيز در سال 1962 مقاله اي با عنوان هنر 
ماد منتشر كرد كه در زمان خود كار بزرگی محسوب می شد 
)Bernett 1962(. گيرشمن در سال 1964 با طرح اين مطلب 

كه »ما چيزی در خصوص تشکيالت دولت ماد نمی دانيم« 
)گيرشمن1386: 132( حركت تازه اي را آغاز كرد. گيرشمن 
در سيلك حفاری كرد و در قبرستان سيلك ب با تغييراتی 
روبه رو شد؛ تغييری مهم در طرز تدفين، كه عموماً عالمت 
محسوب  كهن  قومی  جای  به  نو  قومی  اساسی  جانشينی 
آثار  از  بخشی  گيرشمن   .)91 )گيرشمن1386:  مي شود 
معماری سيلك 6 )گورستان ب( را به دورة ماد تاريخ گذاری 

كرد )Ghirshman 1939: 104�110(. وي بر اين باور بود كه 
سازه  اين  كردن  برپا  برای  يکم پ م  هزارة  نخست  نيمة  در 
سطح تپة پيش ازتاريخی سيلك را تسطيح كرده و اليه های 
 Ghirshman 1951: 79�80; 1963:( تمدنی زيرين را بريده اند
9(. اما شناخت و بررسي باستان شناسی ماد در گودين از سال 

1961 و در نوشيجان از سال 1967 شروع شد.
همدان  جنوب  كيلومتری   60 در  نوشيجان  محوطة 
سال  از  استروناخ  است.  واقع  مالير  غرب  كيلومتری   20 و 
1346 تا سال 1356، يك فصل بررسی و 5 فصل كاوش در 
نوشيجان انجام داد )گزارش هژبری1388: 75(. وی اطالعات 
و  تزئينات  شماره2(،  )شکل  معماری  زمينة  در  ارزشمندی 
لحاظ  از  نوشيجان  گذاشت.  اختيار  در  ماد  مذهبی  بناهای 
معماری  آثار  دارد.  بسيار  اهميت  معماری  تکنيك  و  پالن 
شناسايی شده در اين ناحيه عبارت است از: بنای جبهة غربی، 
اتاق ها  نيايشگاه(،  )دومين  مركزی  معبد  ستون دار،  تاالر 
اثر  مهم ترين  دژ.  حصار  و  تونل  مستطيل شکل،  انبارهاي  و 
چليپا  صورت  به  است  اصلی  معبد  نوشيجان  در  كشف شده 
كه نشان از مذهب ماد دارد و گنجينة نقره. در سال 1971 
بررسي  را  نوشيجان  گنجينه  مقاله ای  در   )Bivar( بيوار  نيز 
با حفر  كرد )Bivar 1971(. درسال 1387 مهرداد ملکزاده، 
محوطه  يك  درجة  حريم  و  عرصه  تپه،  پيرامون  گمانه   50
محوطة  در  ميدانی  كاوش  فصل  آخرين  كرد.  مشخص  را 
نوشيجان از تير تا شهريور 1388، به  سرپرستي علی هژبری 

انجام شد )هژبری 1388: 75(.
محوطة گودين در 12 كيلومتری جنوب شرقی كنگاور 
واقع است. يانگ چند فصل در اين محوطه كاوش و نتيجة 
 Yong 1954, 1956, 1957, 1898,( كار خود را منتشر كرد
1977 ,1976 ,1969 ,1966 ,1964 ,1962 ,1961 ,1960(. طی 

كاوش 35 اليه شناسايی و به هفت طبقه تقسيم شد، كه طبقة 
دوم آن مربوط به استقرار مادها در گودين است )فيروزمندی 
1381: 36(. در اين طبقه يك بنا با حصار تدافعی به  دست 
زمينة  در  را  مهمی  اطالعات  گودين  باستانی  مجموعة  آمد. 
تاالر ستون دار كه در داخل آن پنج  معماری ظاهر ساخت: 
رديف شش تايي ستون چوبی وجود داشته كه پايه ستون های 
سنگی آنها به جا مانده، اتاق های مستطيل شکل و سکوهايی 
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به شکل نيمکت، در سراسر ديوار و در قسمت شمال سالن 
نيز محلی مانند تخت، مخصوص نشستن )فيروزمندی1381: 

.)36
و  دلفان  دشت  نورآباد  در  باباجان  باستاني  محوطة 
علمی  كاوش های  است.  واقع  لرستان  كيلومتری   170
باستان شناختی در اين محوطه در بهار سال 1963م با كار 
لندن شروع شد  باستان شناسی دانشگاه  از مؤسسة  كلرگاف 
و تا سال 1968م ادامه يافت )فيروزمندی 1381، 48(. وی 
چند فصل در باباجان حفاری و نتايج كار خود را در چندين 
 Goff 1968, 1969, 1970, 1971, 1976,( مقاله منتشر كرد
يك  و  مركزی  تپة  يك  از  باباجان   .)1977, 1978, 1985

تپة  شرق  كه  كوچك تر  تپه  است.  شده  تشکيل  شرقی  تپة 
را  را می دهد كه جزئيات معماری  امکان  اين  مركزی است 
اتاق های  تاالر ستون دار،  باباجان هم  در  كنيم.  بررسی  بهتر 

مستطيل شکل و راه پلة مارپيچ وجود دارد.
تپة ازبکی را يوسف مجيدزاده حفاری كرد و در باالترين 
نقطه به بقايای دژي برخورد شده است كه به دژ مادی شهرت 
يافت. دژ در فصل اول حفاری شناسايي شد و در فصل دوم 
حفاری دژ مادی در تپة مرتفع ادامه يافت )مجيدزاده 1377: 
45(. در دورة جديد با توجه به كاوش ها، نگاه ها و نظريات 

تفاوت يافت و باب تازه ای در بررسي ماد گشوده شد.
كهك،  واسون  سنگ  بنای  از  ملکزاده   1382 سال  در 
وهلة  در  و  كرد  مقدماتی  بازديد  )؟(،  ماد  دورة  از  سازه ای 
سنگی  بنای  به  سازه  اين  چرای  و  بی چون  شباهت  نخست 
مصالح،  گونه شناسی  لحاظ  از  هم  آمد،  نظرش  به  زاربالغ 
شکل شناسی، نوع چيدن سنگ و مالط، كه البته در واسون 
بسی ظريف تر و زيباتر اجرا شده، و هم از لحاظ آن چه گويا 
بعدها بر سر اين دو بنا )نوشيجان و ازبکی( آمده، پر شدن و 
پوشانده شدن مصنوعی در هر دو سازه )ملکزاده 1382الف: 

 .)42
ملکزاده همچنين محوطة گورستان مادی)؟( كالک كرج 
را بررسی كرد، وی در اين باره چنين مي گويد: »ساخت و ساز 
خشت وگلی دژ و بخش هايی از خشت شسته و وارفتة آن ... 
شبيه بناهای عصر آهن پايانی است« )ملکزاده 1384ج: 26(.

محوطة قلی درويش  در كيلومتر اول جادة قم-كاشان، 

در ضلع غربی ميدان بقيه اهلل اين شهر و در مدخل ورودی 
بزرگراه تازه تْأسيس قم به جمکران، در حاشية جنوب غرب 
كاوش های  فصل  نخستين  از  پيش  تا  واقع  است.  شهر  اين 
بررسي هاي   ،1382 پاييز  و  تابستان  در  قلی درويش 
باستان شناختی محوطه محدود به بررسی های ولفرام كاليس 
 .)Kleis 1982, 1983( طی سال های آغاز دهة 1980م بود
در سال1382طرح گمانه زنی، تعيين  حريم و كاوش محوطة 
باستان شناسی  پژوهشی  برنامه های  زمرة  در  قلی درويش 
گروه  آن  متعاقب  و  گرفت  قرار  قم  فرهنگی  ميراث   ادارة  و 
باستان شناسی متشکل ازكارشناسان سازمان ميراث  فرهنگی 
كشور به استان قم  اعزام شدند و فصل نخست كاوش های 
قلی درويش آغاز شد. در اين محوطه، سه دوره شامل 7 الية 
استقراری متشکل از 23 مرحلة اصلی معماری و 18 مرحلة 
فرعی تر معماری شناسايی شد )سرلك و ملکزاده1384: 53(. 
در فصل دوم كاوش های قلی درويش چند يافتة مهم مربوط 
به معماری عصر آهن شناسايی شد كه مهم ترين آنها، سکو و 
صفه سازی خشتی و كاربرد آجرهای منقوش در معماری اين 
دوره است )سرلك و ملکزاده1384: 54(. از سؤال هاي مطرح 
تا چه  بود كه مواد فرهنگی قلی درويش و سيلك  اين  شده 
اندازه همسان و يکسان است، چه كاويده های معماری چه 
يافته های سفالين، و كاوشگران چنين نتيجه گرفتند كه اينك 
در ماد شرقی افزون بر»سازة بزرگ« سيلك، تختگاه ديگری 
از عصرآهن پايانی می شناسيم )سرلك و ملکزاده1384: 62(. 
جان كرتيس نيز در زمينة بررسي ماد قدم هايي برداشته است 
)Curtis 1984, 1995, 2005(. مايکل روف نيز در سخنراني 

خود با عنوان كشفيات تازه باستان شناسی دورة ماد در بيرون 
از مرزهای كنونی ايران در فروردين 1388 در دانشگاه تهران 
چهار محوطة تل قبه در عراق، تل هويوک در جنوب تركيه، 
كركنس داغ در تركيه و الغپته در تركمنستان را معرفي كرد. 
او، با توجه به نظر كاوشگران، تل قبه را دژ يا پاسگاهی مرزی 
خراسان  راه  سر  بر  كه  دانست  بابل  و  ماد  دولت  دو  ميان 
بزرگ و جادة شاهی هخامنشی قرار داشته است. همچنين 
تل هويوک را دارای وضعيتی مشابه آثار به دست آمده از تل 
ماد  داد كه در مقاطع متأخرتر دورة  احتمال  و  دانست  قبه 
)روف  باشد  شده  ايجاد  امپراطوری  اين  توسعة  زمان  در  و 
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1388(. وي با اشاره به كاوش های جفری سامرز در محوطة 
كركنس داغ گفت كه سامرز ابتدا اين محوطه را پتريای مورد 
 Summres 1996,( اشارة هرودوت در دورة ماد معرفی كرد
2000 ,1997(. اما تحقيقات نشان داد كه اين محوطه مربوط 

به دورة ماد نيست و دارای آثار فريژی است. رولينگر نيز در 
 Rollinger 2003:( است  كرده  رد  را  سامرز  نظرية  مقاله ای 
برابر  با پتريای هرودت  321(. سامرز نه تنها اين محوطه را 

 Rollinger( است  دانسته  مادی  شهری  را  آن  بلکه  كرده، 
321 :2003(. امروز مدرک محکمی برای تاريخ گذاری محوطة 

كركنس داغ مربوط به نيمة اول قرن 6 پ م وجود ندارد، و از 
لحاظ مدارک باستان شناختی كركنس داغ ممکن است سازة 
 .)Rollinger 2003: 326( محلی فريژی يا حتی ليديايی باشد
شده  يافت  سيلك  كيلومتری   5 در  به تازگی  نيز  محوطه ای 
كه تك دوره ای و سفال های آن شبيه سيلك 6 و گورستان 
سيلك ب است. از جمله محوطه های ديگر بايد به سد كالن 
در مالير، پاتپه ، پری تپه و يلفان اشاره كنيم كه در مورد آنها 
بايد منتظر نتيجة حفاری های آينده بود. باتوجه به آنچه بيان 
همگون  و  يکسان  فرهنگ  دنبال  به  نبايد  پژوهشگران  شد، 
برای ايران دورة ماد باشند. با شناختی كه اينك از چندگانگی 
ناممکن  وضعيتي  چنين  داريم  مادستان  قومی  و  فرهنگی 
از هخامنشی- در  ايران پيش  واقعيت است كه  برای  است. 
فرهنگ  نمی توان  هخامنشيان-  روزگار  ايران  با  مقايسه 
برای  شاهد  محکم ترين  خود  اين  و  يافت  يکسان  هنری  و 
تفاوت ها و اختالفات ميان مقتضيات فرهنگی و هنری مادان 
است )ملکزاده1384ب: 230(. در كنار پژوهش های گذشته 
پژوهش های  مادی،  محوطه های  در  علمی  حفاری های  و 
تاريخ دانان  تازه ای را در بررسي دورة ماد گشود.  باب  اخير 
ماد«  دورة  گاهنگاری  مشکالت  و  »مسائل  طرح  به  نخست 
و  هرودتوس  »گفتارمادی  نام  به  هلم  مقالة  شدند،  مشغول 
تاريخ ماد« سرآغاز داستان بود )Helm 1981: 85�90(. تأليف 
مقالة »گفتارمادی هرودتوس و تکامل حکومت ماد« از براون، 
Brown 1988: 71�( داشت  پی  در  را  قضيه  بيشتر  تبيين 

دوباره  »نگاهی  نام  به  مقاله ای  در  الک  اسکار  گرچه   .)86

ادله و براهين پرشمار  با   »... به گاهنگاری مادی هرودتوس 
 Scurlock( كرد  عيان  را  هلم  انديشه های  بودن  غلط انداز 

163�149 :1990(، آن مقاله تأثير خود را كرده بود. در همان 

توجه  ماد هم محل  پادشاهی  و ساختار  سال ها شکل گيري 
خصوص  به    .)Brown 1986: 107�119( بود  پژوهشگران 
پس از انتشار مقاالت دوگانة روان شاد سنچيزی ويردنبورگ 
بودن  »شفاهی  و  داشت؟«  وجود  ماد  امپراتوری  هرگز  »آيا 
گفتارمادی هرودتوس، يا: بازبينی امپراتوری ماد« كه به رد 
 Sancisi 1988:( وجودی ساختار امپراتوری ماد می پرداخت
212�197(. پس از آن نوشته ها، چند مقالة ديگر نيز در اين 

 Codella( باب منتشر شد: »حکومت ماد و فروپاشی« از كدال
 Dematran( از دوماتران  89�85 :1992(، »امپراتوری ماد؟« 

49�28 :1993(، و »آنچه امپراتوری ماد خوانده مي شود« از 

كيناست )kienast 1999: 59�67(. مقاالت كاميار عبدی كه 
ماد«  دورة  »وارسی  عنوان  با  تا 1373  سال های 1372  در 
و  شد  طرح  نوپديد  انديشه های  شد  منتشر  قسمت  دو  در 
سؤاالت  از  بسياری  به  پاسخ  و  ماد  دورة  ساختن  روشن  در 
ابهام آميز گامی مهم بود. دو مقاله از مرتضی حصاری هم وقف 
 :1381 و   8-6  :1378 )حصاری  شده  ماد  دورة  بازشناسی 
35-31( كه البته بيشتر بازگوكنندة نظريات سنتی تر است 
تا انديشه های نو )ملکزاده 1384ب: 222(. مهرداد ملکزاده 
نيز مقاالت ارزشمندی در بررسي دورة ماد به چاپ رسانده 
و به بررسی چند محوطة مادی نيز پرداخته است )ملکزاده 
1373، 1376، 1381، 1382الف، 1382ب، 1384(. با توجه 
امپراتوري آشور،  با عنوان »تداوم  ابهامات اخير همايشي  به 
ماد و پارس« در دانشگاه پادواي ايتاليا برگزار و در آن مقاالتي 
از محققان و پژوهشگران با نگاه جديد ايراد و حاصل آن به 
Lanfranchi and oth�( شد چاپ  مقاالت  مجموعه   صصورت 

ers 2003(. البته اين همايش با نام خاصي كه بر پيوستگی 

امپراتوری ها در شرق نزديك تأكيد می كرد، وقف آن شد كه 
درخور  پاسخ هايی  كژتابانه  و  بدبينانه  تشکيك های  برابر  در 

فراهم آورد )ملکزاده 1384ب: 223(.

یافته های باستاني دورة ماد
از مهم ترين يافته های باستانی بايد به نمونة سفالينه ها اشاره 
درحقيقت شرح سفال  ماد  به  منسوب  بررسی سفال  كنيم. 
عصرآهن 3 غرب ايران است كه از نظر نو شدن شکل ، ساخت 
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و پراكندگی بر دورة پيشين )عصر آهن2( برتری دارد )عبدی 
آوردن  دست  به   و  حفاری  ادامة  با  بنابراين   .)19  :1373
از تاريخ ماد  داده ها، يافته های باستانی روشن كنندة بخشی 
شبيه  تاحدی  باباجان  و  نوشيجان  سفال  نمونة  بود.  خواهد 
يکديگر است كه می توان نوع كاسه ها را با خميدگی ماليم 
نمونه ها  اين  از  هيچ كدام  ولی  كرد،  مشخص  كف  تا  لبه  از 
)Copink 2003 :252(. تمامی  در گودين ظاهر نشده است 
سفال های الية 2 گودين تپه چرخ ساز است و براساس ساختار 
به سه گروه زمخت، معمولی و مرغوب تقسيم می شود )عبدی 
1373: 21(. سفال باباجان خوب ورز داده شده و آميزة آن 
 Goff 1978: 29�38,( است  متغير  ريز  ذرات  و  ماسه  ذرات 
63�43(. رنگ آن تقريباً از سفيد تا نخودی  ساده و قهوه ای  

 .)21  :1373 )عبدی  می كند  تغيير  قرمز  به  مايل  روشن 
با دست مرطوب صاف شده و در برخی موارد  سطح سفال 
باستانی ديگر محوطة  به چشم می خورد. محوطة  لعاب  اثر 
جامه شوران در درة ماهيدشت نزديك شهر ماهيدشت است، 
كه طوالنی ترين توالی مواد فرهنگي عصر آهن را به مركز غرب 
دارد. كاوش هايی در سراشيبی شرق تپه در سال 1978 انجام 
شد )Copink 2003: 243(. بررسی محل در سال های 1975 
و 1978 نشان دهندة تسلسل گاهنگاری از دورة سفال »سبك 
لرستان« تا حداقل دورة پارتی بود )عبدی 1373: 23(. البته 
سفال های اين برش تاكنون منتشر نشده اند، اما لوين سعی 
كرده طبق برش ها به تقسيم بندی سفال آن بپردازد. بنابراين 
 ،III برش ها را به 3 مجموعه تقسيم كرده است: جامه شوران
اواخر هزارة دوم پ م؛ جامه شوران II كه خود به دو مرحلة 
با عصر  I: هم زمان  و جامه شوران  تقسيم می شود  و ب  الف 
هخامنشی و بعد از آن. نمونة سفال جامه شورانb را متعلق به 
 Copink( مي دانند IIپيش از هخامنشی و همزمان با گودين
دستة  با  كاسه هايي  شامل  مرحله  اين  سفال   .)2003: 254

آن  مشابه  است كه  روبه رو  با دسته های  و ساغرهايی  افقی 
در باباجان 2 و نوشيجان به دست آمده است، در اين مرحله 
هيچ سفال منقوشی به دست نيامد. مرحلة جديد نمونه هايي 
 .)23  :1373 )عبدی  دارد   1 باباجان  و   2 گودين  با  مشابه 
آن  از  كم تر  نيز  بسطام  از  به دست آمده  مادی  سفال   نمونة 
است كه بتوان دورة ماد را در بسطام به قطعيت بيان كرد. 

از  بيستون  مادی  دژ  از  به دست آمده  سفال هاي  نمونة  اما 
نظر گاهنگاری شامل اليه های عصر مفرغ جديد، عصر آهن 
)اواخر2 و 3(، هخامنشی، اشکانی )مرحلة ميانی و جديد( و 
اسالمی است )عليزاده 1388: 88(. در تمام سفالينه ها ذرات 
ميکا ديده می شود، كه معموالً سفالگر به صورت انتخابی و به 
عمد به خميرة سفال مي افزايد. در نمونة سفال بيستون نيز، 
كه متعلق به قبل از هخامنشی است، ذرات ميکا شناسايي 
محوطة  سه  سفال  در  تپه گودين  سفال  در  است.  جز  شده 
نوشيجان، باباجان و جامه شوران، كه همه محوطه های مهم 
عصر آهن به ويژه عصر آهن 3 هستند، ذرات درخشان ميکا 
ويژگی  از  استفاده   .)93  :1381 )عليزاده  است  شده  ديده 
وجود ميکا براي شاخص دانستن سفال های دورة ماد ايرادي 
ماد،  دورة  سفال های  در  تنها  نه  ويژگی  اين  دارد.  اساسی 
اسالمی  دورة  تا  مفرغ  از عصر  در همة سفال ها  تقريباً  بلکه 
ديده می شود )عليزاده 1381: 94(. بيشتر اشياء ريز منسوب 
)به ويژه  مادها  به  منسوب  محل های  در  كاوش  از  مادها  به 
نوشيجان( به دست آمده و همين امر موجب انتساب آنها به 
مادها شده است. مجموعه قطعات نقره ای از نوشيجان شامل 
نمونه های گوناگوني است كه در آخرين روزهای حفاری سال 
1967 در زير كف منسوب به اتاق 23 )در جنوب شرقی اتاق 
24( درون يك كاسة مفرغی به اشکال و اندازه های گوناگون 
كشف شد )عبدی 1373: 24(. يافته های ديگری نيز به  دست 
آمده كه به دورة ماد منسوب شده، ظرف مفرغی همدان و 
سنجاق قفلی های مجموعة فروغی، كه گيرشمن هنگام انتشار 
اما   .)Girshman 1964: 90�107( از لرستان خواند مکشوفه 
سپس نظريه خود را تغيير داد و محل كشف آنها را منطقة 
كرمانشاه دانست و اظهار كرد كه آنها از آشور وارد شده اند 
)Girshman 1970: 120�127(. اما بايد توجه كنيم كه محل 

و  نيست  مشخص  قطع  طور  به  سنجاق قفلي ها  اين  كشف 
فلسطين  در  ميگدو  چون  نقاطی  در  نيز  آنها  از  نمونه هايی 
و شمرا در سوريه كشف شده كه كاماًل خارج از قلمرو مادها 
قرار داشته است. بنابراين در مادی بودن اين سنجاق قفلي ها 
نيز ترديد وجود دارد )Muscarella 1987: 122(. نمونه های 
ديگری نيز وجود دارد كه تعلق آنها به دورة ماد جاي ترديد 

است.
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آسیب شناسی منابع دورة ماد
كه  بود  ماد  منابع  مختصر  ذكر  كرديم  بيان  تاكنون  آنچه 
در  فقط  ولی  شده،  ماد  تاريخ  از  بخشی  روشن شدن  باعث 
مسائل  پاره اي  ماد  تاريخ  مورد  در  و  بوده  موفق  بخش هايي 
حل نشده باقی مانده است. منابع مرتبط با ماد اطالعاتي كلی 
در اختيارمي گذارد و در جزئيات دارای نواقص زيادی است. 
در منابع آشوری، كه مضمون كتيبه ها به غرض و جانب داری 
فراوان آلوده است، و به منظور تمجيد پادشاهان آشور تنظيم 
شده، به شکست ها و ناكامی های ايشان توجه نشده و وصف 
فتوحاتشان با غلو همراه است )دياكونف 1357: 15(. منابع 
بابلی نيز لحنی بسيار خشك، مختصر و بريده بريده دارد و 
فهميده  آنچه   .)9 )مهاجری نژاد 1374:  است  فاقد جزئيات 
اقوامی مخرب و سركش  را  ماد  اقوام  اين است كه  می شود 
و در برخی منابع آشوری اقوام نيرومند دانسته اند. فقر منابع 
بماند.  مبهم  نينوا  فتح  از  بعد  ماد  سرانجام  كه  شده  سبب 
هرودت در منابع خود از ماد به عنوان پادشاهی ياد كرده در 
حالی كه در منابع آشوری فقط به قدرتي متمركز اشاره شده 
و اين سوال مطرح می شود كه گفته ها و تأكيدات هرودت در 
متناقض  مسئله  است.  بوده  استوار  اساسی  بر چه  ماد  مورد 
ديگر مربوط به پايتخت مادها ست. به نوشتة هرودت ديااكو 
مؤسس سلسلة ماد پايتختی با هفت ديوار تودرتو در هگمتانه 
ساخته است، در حالی كه منابع آشوری و بابلی هيچ اشاره ای 
به چنين موضوعی نکرده اند. پس از سال ها مطالعه و تحقيق 
هنوز قطعيت مکان  هگمتانه، برای دانشمندان محرز نشده، 
پايتخت  يعنی  هگمتانه،  قرائن  و  شواهد  به  توجه  با  ليکن 
بسا  چه  و  است  بوده  واقع  امروزی  همدان  محل  در  مادها، 
را  آن  محل  آينده  سال های  در  باستان شناسی  كاوش های 
بنابراين   .)22  :1381 )محمدی فر  كند  مشخص  ما  برای 
منابع در قسمت هايی دچار تناقص می شوند و همين مسئله 
سبب ابهام برای پژوهشگران و مورخان شده است. در مدارک 
باستان شناختی نيز مشکالت مشابهی وجود دارد. برای قبل از 
612 پ م چندين محوطه وجود دارد كه می توان آنها را مادی 
و محوطه های شناخته شده  نوشيجان  گودين،  مانند  دانست 
در بررسی كنگاور و مالير. همچنين محوطه هايی در شمال 
غرب ايران كه متعلق به قرون 7 و 8 تشخيص داده شده، با 

اين همه تعيين محوطه های مربوط به 612 تا 550 پ م چه 
 Roaf 2005:( مسکونی چه غيرمسکونی كار مشکلی است
14(. باستان شناسی ايران در آفريدن چهارچوب نظری برای 

شناخت دورة ماد موفق نبوده و به نظر می رسد با مقدورات 
حل  از  ما  ايرانی،  نوع  باستان شناسی  كنونی  مقتضيات  و 
معضل و مشکل باستان شناسانة ماد قاصريم )ملکزاده 1384: 
و  نمی داند،  زيادی  چيز  ماد  دورة  از  باستان شناسی   .)224
اين ندانستن، باستان شناس را خلع سالح می كند. نمی توان 
گفت چون باستان شناس از تشخيص داده های فرهنگی ماد 
در ميان يافته های خود عاجز مانده و در اين باب قاصر است، 
اين مشکالت  )ملکزاده 1384: 224(.  ندارد  پس ماد وجود 
ناشی از منابع مربوط به ماد است و بايد منتظر پژوهش های 

آينده و نتيجة كاوش های باستان شناختی بمانيم.
نتیجه گیری

همة تالش های مورخان، پژوهشگران و باستان شناسان، برای 
روشن كردن بخشی از تاريخ ماد، به اين دليل بوده كه اين 
دوره همواره حلقة مفقود بين دولت های عيالم و هخامنشی 
به حساب می آمده و خود زمينه ساز شکل گيری امپراتوری ای 
تحقيقات  و  حفاری ها  است.  شده  هخامنشی  نام  به  جهانی 
باعث  و  برداشته  تاريخ  از  اين دوره  ابهامات  از  پرده  تاحدی 
رمزگشايی خط ميخی شده است. خواندن اين خط تاحدی به 
مشخص كردن اين دورة تمدنی ياری رسانده و مشخص كرده 
كه بر خالف ادعای متون يونانی ما با پادشاهی در دورة ماد 
روبه رو نيستيم و می توان همچنان كه در سالنامه های آشور 
آمده ماد را حکومتی مستقل اعالم كرد نه امپراتوری. منابع 
آشوری مادها را به صورت واحدی كامل، نيرومند و سرسخت 
در  راهی  بررسی ها  و  جديد  كاوش های  كرده اند.  توصيف 
بسياری  سئواالت  هم  باز  ولی  داده  قرار  محققان  مقابل 
حدود  كردن  مشخص  است.  مانده  بی جواب  زمينه  اين  در 
قطعی قلمرو، مشخص كردن پايتخت و وجه تمايز هنر ماد 
از هخامنشی و ويژگی های خط، زبان و هنر شاخص مادی  
حفاری های  آن  كنار  در  و  پژوهش ها  و  تحقيقات  اساس  بر 
باستان شناختی محوطه هايي همانند قلی درويش، معمورين، 
ازبکی، كالک كرج و سد كالن مالير)پاتپه( كمك شايانی در 

اين زمينه است.
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چکیده
سلسلة اشکاني )از 248 پ م آغاز و تا 224م( كه قريب به پنج قرن بر ايران حاكم بود، از مهم ترين 
سلسله هاي ايراِن پيش از اسالم شناخته مي شود. تفکري در باستان شناسي ايران شايع شده كه پاية 
آن را بايد در متون تاريخي جستجو كرد و اساس آن اين است كه آثار اشکاني را ساسانيان از ميان 
برده اند. شيوع اين تفکر در داخل و نگاه يوناني گرايي از خارج، تا سال ها موجب شد كه به اين دوران 

توجه كافي نشود.
كمبود منابع تاريخي ملي و نگارش تاريخ اشکاني بر اساس متون يوناني و رومي، مشکالت اساسي 
در تاريخ و باستان شناسي اين دوران ايجاد كرد. با شروع بررسي هاي جديد از چند دهه پيش نگاه به 
اين دوران تا حدودي عوض شد و اين سلسلة مقتدر ايراني، كه مي توان آن را همپاي امپراتوري بزرگ 

روم دانست، و در چندين جنگ رقيب قدرتمند خود را شکست داده بود، از تاريکي بيرون آمد. 
در  باستا ن  شناختي  بررسي هاي  و  اشکانيان  شرايط،  اين  به  توجه  با  صدديم،  در  مقاله  اين  در 
بررسي هاي  نقش  و  باستان شناسي  از  روشني  تصوير  تا  دهيم  گوناگون شرح  زواياي  از  را  آنان  مورد 
باستان شناختي در احياي هويت ملي، سياسي و هنري حکومت  اشکاني و سير كلي اين بررسي ها و 

زمينه هاي ايجاد آنها به دست آيد.
كلید واژگان: دوران اشکانی، تاريخچه، پژوهش های باستان شناسی، آسيب شناسی.

يعقوب محمدی فر

کاني باستان شناسي      اريان      اش
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مقدمه
مورد  در  نظرياتي  شدن  مطرح  و  صنعتي  انقالب  از  پس 
منشاء تمدن ها، چند ديدگاه جايگاه ويژه اي در بررسي هاي 
باستان شناختي يافتند، كه از آن جمله مي توان به انتشارگرايي 
و تطورگرايي در مقام دو انديشة حاكم بر باستان شناسي اواخر 
قرن نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم اشاره كرد. در انتشارگرايي 
بر دو پديدة انتشار و مهاجرت در حکم دوعامل زيربنايي تغيير 
فرهنگي تاْكيد مي شد و توان نوآوري خودجوش در فرهنگ ها 
ناديده گرفته مي شد. طرفداران اين ديدگاه معتقد بودند كه 
كشفيات و نوآوري هاي مهم تاريخ بشر از رهگذر مهاجرت يا 
تأثير فرهنگي بر فرهنگ ديگر، به ديگر نقاط جهان باستان 
سرايت كرده و سير مراحل تمدن و فرهنگ به صورت خطي 
نيست،  ديگر  با جوامع  موازي  و  در هر جامعه اي مستقل  و 
بلکه فرهنگ ها از يك يا چند مركز اشاعه  گرفته  اند و شباهت 
فرهنگ ها به دليل اقتباس يا تقليد يا اخِذ ناشي از رفت وآمد، 
مکتب  اين  پيروان  است.  لشگركشي   و  مهاجرت   دادوستد، 
معتقدند كه اول مصر و سپس يونان سرچشمه و مهد اشاعة 

فرهنگ و تمدن در همة كشورها هستند. 
از ديگر سو و با شکست هخامنشيان از اسکندر و ادامة 
حکومت جانشينان او، برخي ويژگي هاي نو و التقاطي فرهنگ 
و هنر يونان جانشين ويژگي هاي فرهنگي و تاريخي پيشين 
ايران شد و پادشاهي اشکاني در شرايط بسيار دشوار سياسي 
و اجتماعي شکل گرفت و در صدد احياي برخي ويژگي هاي 
ايراني كهن برآمد. اغلب مورخان تاريخ ايران، فاصلة پنج قرن 
ظهور  تا  هخامنشيان  سقوط  226م(  تا  )323پ م  نيمي  و 
از  را  تاريخي  دورة  اين   و  پنداشته   كم ارزش  را  ساسانيان 
ديدگاه يونان مآبي و در حکم دورة حاكميت اسکندر بررسي 
دوره،  اين  اعظم  بخش  در  مي دانيم  همچنان كه  كرده اند. 
اشکانيان بر سراسر ايران فرمان مي راندند. با اين حال به نظر 
برخي پژوهندگان، اين تاريخ شهرت نامطلوبي دارد. ريشه اين 
داوري را  بايد در گزارش هاي نويسندگان باستان جستجو كرد 

كه در منابع معاصر نيز تکرار شده است.
 

تبارشناسي و خاستگاه اشکانیان 
يوناني، رومي،  آنان مورخان  زبان  و  تبار  و  پارت  قوم  دربارة 

چيني، اسالمي و همچنين محققان معاصر نظريات گوناگوني 
قوم  اين  مورد  در  نوشته  قديم ترين  احتماالً  كرده اند.  مطرح 
پارت  منطقة  آشوري ها  است.  آمده  آشوري  سالنامه هاي  در 
خود  حملة  گزارش  در  اسرحدون  مي شناختند.  به خوبي  را 
)673پ م( ادعا مي كند كه در ميان اسرايش، دو تن به نام هاي 

زاناسا و اوپيس از اهالي پارتاكا بوده اند )دوبواز 1342: 2(.
از كهن ترين اسناد ديگر دربارة نام ساتراپ ها و ايالت هاي 
ايران، كتيبه هاي معتبر بيستون و كتيبة داريوش، كشف شده 
در تخت جمشيد )خداداديان 1380 : 39( است كه در آن ها 
با  ايران آن زمان را  داريوش شهريار بزرگ هخامنشي حدود 
برشمردن نام ايالت ها مشخص كرده است. داريوش در كتيبة 
بيستون مي گويد )بيوار 1373: 126(: »پارت و هيركانيه بر 
چنين  نيز  سنگ نبشته   اين  ششم  بند  در  شوريدند.«  من 
مي خوانيم: »اينهايند كشورهايي كه به فرمان من آمدند كه 
نام  ميان  اين  در  بودم.«  آنان  پادشاه  اهورامزدا  خواست  به 
شرقي  ناحية  پارثيا،  »پارتوا،  است:  آمده  چنين  پارت  ايالت 
)دروازه هاي شرقي درياي مازندران( كه سرزمين گركاني ها.« 
در منابع چيني دورة  هان نيز اشاراتي به اشکانيان شده 
غربي  مورخان  ناميده اند.  »آن _س ها«  را  پارت ها  آن  در  و 
»آن_س ها« را آس ها يا همان آالن ها دانسته اند. اين نام در 
چيني، سانسکريت و اويغوري به صورت »آر_سي« و در ختني 
ترتيب تحت  به همان  غربي،  منابع  در  است.  آمده  »آنگي« 
مي گويند آس هاي  دانشمندان  مي شود.  ديده  آالن ها  عنوان 
و در  آسيا، در شرق درياي خزر)مازندران(  آالن ها در غرب 
نقطة دوردستي در منطقة استپ مي زيستند، يعني مناطقي 
كه تاريخ نويسان رومي دربارة آنها سخن نمي گويند )بهزادي 

.)37 :1373
گوتشميد درباره خصوصيات زباني پارتيان )1356: 27( 
مي نويسد: »زبان پارتي، حد متوسط بين زبان مادي و سکايي 
و آميخته از هر دو بوده است. پارتي ها به مرور زمان در پارت، 
جامة شباني بومي خود را تبديل به لباس هاي مادي كردند. 
تغيير نکرده، زره پولکداري كه مرد سپاهي  آنان  سالح هاي 
و اسب او را مي پوشانيد، بهترين نمونه و معرف آن سالح ها 
به شمار مي رفت. يوستي نيوس، مورخ معروف رومي معاصر 
اوگوستوس امپراتور روم دربارة نژاد پارتي چنين مي نويسد: 
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پارتي ها از مردم سکايي بودند و لفظ پارت به زبان سکايي به 
معني تبعيدشده است. تارن عقيده دارد كه قوم داهه قبايل 
به  و  بوده  ايراني نژاد  اصلي شان  تيره هاي  كه  بودند  مختلفي 
زبان شمالي كه نزديك زبان سغدي بود سخن مي گفتند.« 

)مشکور 1350: 103ـ100(.
گيرشمن )1364: 287( در مورد اين قوم آورده است: 
نيست. اصطالح  به خود مي دادند، معلوم  پارتيان  »نامي كه 
پرثوه  مترادف  منابع غربي شناخته شده شايد  در  پارت كه 
است كه سابقاً در زمان كوروش و داريوش ذكر شده است، و 
ايران شناسان اين كلمه را به عنوان جنگجوي سواره  بعضي 
به  خانه نشين  قوم  از طرف  كه  است  اين چنين  و  گرفته اند 
همة اقوام چادرنشين و سواره كه متناوباً به شرق ايران هجوم 
اياالت  از  يکي  به  سپس  و  است  مي شده  اطالق  مي بردند 

سرحدي مشرق شاهنشاهي ايران اطالق گرديد.«
از ديگر مدارک و نوشته هاي قرون اولية اسالمي، چنين 
شناخت  در  يوناني  مورخان  از  بسياري  كه  مي رسد  نظر  به 
كه  كرده  اند  فراواني  اشتباهات  ايران  جغرافيايي  مناطق 
نداشتن  يا  غرض ورزي  از  ناشي  اشتباهات  اين  از  بسياري 
شناخت بوده و بسياري از محققان آتي را دچار خطا كرده 
است. مدارک نشان مي دهد كه بالفاصله پس از دورة ساساني 
برخي سياحان به اين مناطق سفر كرده اند كه مهم ترين آن ها 
و  ابن فقيه، حموي  ابن مقفع، طبري، مسعودي،  از  عبارت اند 

بيروني.
نوشته هاي  و  مدارک  و  آثار  به  توجه  با  كلي  طور  به 
مي توان  اسالمي  اوايل  معتبر  جغرافي نويسان  و  مورخان 
چنين نتيجه گرفت كه از نظر آن ها اشکانيان در بخش هاي 
گوناگون ايران، سرزمين اصفهان، ري و همدان پراكنده بودند 
و عنوان اشکانيان هم از اسم اشك )بنيان گذار اين سلسله( 
هخامنشي،  دورة  متون  به  توجه  با  ولي  است.  شده  گرفته 
نوشته هاي مورخان يوناني و رومي و كشف سفال نبشته ها و 
پارتي  آثار  پارتي در نساء، كه در زمرة قديم ترين  آثار  ديگر 
كامل  را  پارتيان  دربارة  ناقص  اطالعات  تاحدودي  و  است 
سرزمين  كه  كساني  نظر  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  كرده، 
درياچة خزر  به ويژه شرق  ايران  را شمال شرق  پارت ها  اولية 

)مازندران( مي دانند، صحيح تر است )گيرشمن 1364: 78(.

دودمان  بنيان گذار  خاستگاِه  دسترس،  در  منابع  در 
منابع،  اين  در  است.  آمده  متفاوت   بسيار  ارشك  اشکاني، 
ارشك راهزني معرفي مي شود كه سرزمين پارت را با تهاجم 
و قتل شهربان آن تصرف كرده بود. عالوه بر اين وي را فردي 
مي شناسيم »بلخي« كه ترقي و خيزش ديودتوس )فرمان دار 
بلخ( را تحمل ناپذير يافت و به پارت حركت كرد و رهبري آن 
ايالت و طغيان عليه سلوكيان را به دست گرفت يا سركردة 
قبيلة پرني از سکاهاي دهه كه پارت را اندكي پيش از شورش 
آندارگوراِس  كه  مي گويد  ديگر  روايت  كرد.  فتح  ديودتوس 
پارسي، كه اسکندر شهرباني پارت را به او واگذار كرده بود، 
نياي شاهان آيندة پارت بود. ديگر روايت را آرين در كتابش 
پارتيکا آورده است. هرچند اين كتاب ديگر وجود ندارد، اما 
در سدة  نيز  را خالصه كرده است. سينسلوس  آن  فوتيوس  
در  داده است.  دست  به  خالصه اي  چنين  ميالدي،  دوازدهم 
تيرداد،  خالصة فوتيوس چنين آمده كه: »برادران ارشك و 
پسر ارشك و از اوالد فرياپيتس بودند. فركلس سينسلوس، 
كه آنتيخوس تئوس شهربان كشور آنان بود، به يکي از آن دو 
برادر بي احترامي  زشتي كرد. در پي اين پيش آمد آنان پنج 
مرد ديگر را به ياري خويش برگزيدند و با همدستي ايشان، 
شورش  به  را  مردم شان  سپس،  و  كشتند  را  اهانت گر  فرد 
عليه مقدونيان و برپايي حکومتي از آِن خود وادار نمودند« 

)محمدي فر 1387: 17(.
يا  كي قباد  تا  را  ارشك  تبار  ايران،  ملي  تواريخ  در 
نام دار،  كمان دار  هماي، حتي  پسر  دارا  يا  كي آرش،  پسرش 
جهان بيني هاي  در  زمينه  گزارش ها،  اين  دانسته اند.  آرش، 
راهزنان،  چون  گروه هايي  ميان  از  برخاستن  دارد.  سياسي 
و  و ساسان  دربارة  كوروش  است كه  عاميانه اي  داستان هاي 
شده  است.  گفته  نيز  سلطنتي  دودمان هاي  قهرمانان  ديگر 
ارتباط اشکانيان با آرش ]كمان گير[ به سبب همانندي نام و 
نيز تصوير شدن ارشك در قالب كماندار روي سکه هاي اين 
دوران است )Gutschmidt 1880: 743(. هرچند كمان نماد 
سلطنتِي همواره مورد توجه بوده است. اردشير پارسِي روايت 
سينسلوس ، عمومٌا همان اردشير دوم هخامنشي دانسته شده، 
چرا كه به گفتة كتزياس، اردشير پيش از تاجگذاري، ارشك 
خوانده مي شده است. اما شرط پذيرش اين فرض، چشم پوشي 
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از اين حقيقت است كه اردشير يکم نيز ارساسيد يا ارشك )به 
گويش بابلي آرشو(  خوانده مي شد. روايت مربوط به شورش 
عليه  ديگر(  مرد  پنج  و  تيرداد  و  )ارشك  پارتي  مرد  هفت 
داريوش  هفت نفرة  واقعة  همانند  بسيار  سرزمين شان،  حاكم 
كبير و شش تن از بزرگان پارسي عليه برديا )گئوماتا( است 

و احتماالً از همان داستان سرچشمه مي گيرد.
به نظر مي رسد كه پرني ها ]ظاهراً سکايي تبار[ از اواسط 
بودند.  شده  مستحيل  ايراني  پارتي هاي  در  پ م  سوم  سدة 
كاماًل  نام هايي  و  برگزيدند  خود  براي  را  پارتي  لقب  آنان 
ارشك،  نياي  نام  مي توان  داشتند.  زرتشتي   حتي  و  ايراني 
فرياپيتس را با نام اوستايي فري پيتا دوستدار پدر، برابر نام 
بر  حك شده  تصوير  در  ارشك  دانست.  پيلوپاتروس  يوناني 
شهربانان  سان  به  اما  پوشيده،  سکايي  جامه اي  سکه هايش، 
هخامنشي  مانند داتامي، با كماني در دست، بر چهارپايه اي 
ملي گرايانه  عالئق  بر  تأكيد  براي  به عمد،  وي  است.  نشسته 
و شاهانه اش، از طرح سکه هاي سلوكي تقليد نکرده و خود 
فرماندهان  پيش تر،  كه  عنواني  است؛  خوانده  خودمختار  را 

بلندپاية هخامنشي  همچون كورش كوچك داشتند.
شاهان بعدي پارتي خود را به تبار هخامنشيان منسوب 
اردوان سوم  كردند.  احيا  را  هخامنشي  تشريفات  و  رسوم  و 
مطالبة  ناميد،  داريوش  را  پسرانش  از  يکي  كه  )90ـ80م(، 
بررسي هاي  درمجموع،  كرد.  مطرح  را  كورش  ميراث 
نام شناختي، سکه شناختي و كتيبه شناختي نشان مي دهد كه 
دودمان شاهنشاهي پارتي، خاستگاهي بومي  و ايراني داشتند. 
اين  و  پارتي  شاهان  همة  نام   بودن  زرتشتي  اساس،  اين  بر 
حقيقت آشکار مي شود كه برخي از اين نام ها از جمله ارشك، 
يا  پرني  دارند.  اوستا  نام  پهلوانان  در  ريشه  و خسرو  گودرز 
اپرني از قبايل ايرانِي شرقي است كه گويا به اتحادية سکايِي 
است.  بوده  ساكن  تجن  رود  پيرامون  و  داشته  تعلق  داهه 
پرني ها احتماالً در آغاز سدة سوم پ م به سرزمين »پارت« 
اواسط همان سده، به رهبري ارشك،  مهاجرت كردند و در 
حاكميت آن سرزمين را به دست آوردند. به نظر مي رسد كه 
باشد  كي  قباد  نوة  كي  آرش  روايات،  اين  در  آرش  از  منظور 
و نه آرش اوستايي. در غالب منابع دوران اسالمي، دودمان 
اشکان  تبار  و  از نسل كي آرش شمرده شده  اشکاني،  ايراني 

)نام دهنده و نياي دودمان( از طريق اشکان )يکم(، تا كي آرش 
پسر كي قباد پي  گرفته شده است. ابوريحان بيروني با استناد 
به شاهنامة ابومنصوري مي گويد كه اشك پسر دارا و از نسل 

آرش بود )محمدي فر 1387: 19(.
دودمان  بنيان گذار  را  اشك   )709  :1360( طبري 
پسر  كي ابيبه  نسل  از  و  بزرگ  اشکان  پسر  را  او  و  اشکاني 
كي قباد مي انگارد. دينوري )ص 14(، قي وس يعني كي آرش 
از   )276  :1356( مسعودي  اما  مي داند؛  اشکانيان  نياي  را 
روايت ديگري پيروي مي كند و دودمان اشکاني را با سياوش 

پسر كي كاووس )Tafazzoli 1987: 268( مرتبط مي كند.

نگاهي اجمالي به تاریخ اشکاني

به  پرثوه  منطقة  از سدة ششم پ م  هخامنشيان  فتوحات   با 
منابع  و  باستان شناختي  يافته هاي  از  در آمد.  آنها  تصرف 
در  تکامل  روند  در  كه  كرد  برداشت  چنين  مي توان  ديگر 
است.  نگرفته   صورت  پس رفتي  و  وقفه  هيچ   تركمنستان 
مناطق وسيع آسياي مركزي از جمله جنوب تركمنستان در 
مؤسسات  نظر  از  چشم گيري  پيشرفت  هخامنشيان،  دوران 
و  آرامي  اسناد  است.  داشته  فرهنگ  و  كشاورزي  و  شهري 
و  جديد  شهرهاي  زمان  اين  در  كه  مي دهد  نشان  سکه ها 

.)Atagrryev 1970: 285( بزرگي احداث شده است
غالباً اين نواحي مسکوني از دوران پيش از هخامنشيان 
آبياري  سيستم  و  داشته اند  بزرگ  و  كوچك  دهکده هايي 
است.  مي كرده  ايفا  مهمي  نقش  محل،  اين  در  گسترده 
سلوكيان نيز در تقسيم قلمروشان به ساتراپ نشين، دنباله رو 
سلوكيان  كه  بود  اين  تغييرات جديد  از  بودند.  هخامنشيان 
در دور ة زمامداريشان مستعمرات بزرگي ايجاد كردند كه از 
پايگاه هاي نظامي در شرق بود، در كنار آن  مهم ترين آن ها 
هم در شرق شهرهاي يوناني با ويژگي پوليس هاي يوناني را 

.)Tarn 1951: 1FF( داشتند
قلمرو  به خصوص در  تاريخ اشکانيان  بهتر  براي درک 
روي  تا  ابتدا  از  را  سلوكيان  تاريخ  است  ضروري  غربي شان 
كار آمدن اشکانيان بدانيم؛ چرا كه اشکانيان و سلوكيان طي 
برخوردهاي سياسي،  با هم  منطقه  اين  در  متمادي  ساليان 
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اقتصادي و نظامي داشتند و از اين رو تاريخ آن ها تاحدودي 
به هم پيوسته است. قلمرو وسيعي كه اسکندر تشکيل داد، 
پس از مرگ وي تجزيه شد. اسکندر تازه به بابل رسيده بود 
كه از دنيا رفت و مجال نيافت تا آنچه را به زور شمشير گرفته 
اسکندر  سال سرداران  از چند  پس  كند.  اداره  تدبير  با  بود 
را  وحدت سلطنت  ظاهراُ  ولي  قسمت،  ميان خود  را  اياالت 
تخت  به  رسمُا  يك  هر  پ م   306 سال  از  اما  حفظ  كردند. 
سلطنت نشستند و تجزيه را صورت رسمي بخشيدند. پس 
نيز  يونان  در  و  درگرفت  سختي  جنگ هاي  واقعه،  اين  از 

شورش هايي به وقوع پيوست.
با پايان جنگ ها در حدود سال 280 پ.م سه حکومت 
بزرگ شکل گرفت: 1. مقدونيه كه سلسلة آنتي گون در آنجا 
 .3 و  بود  رسيده  بطالسه  به  كه  مصر   .2 مي كرد؛  سلطنت 
از جنگ  كه  سلوكوس،  بود.  سلوكيان  سلطة  تحت  كه  شام 
ايپسوس پيروز بيرون آمده بود، دولت مقتدري تّاسيس كرد 
كه تقريباً تمام اياالت آسيايي اسکندر از بحرالروم تا سند را 
شامل مي شد. سلوكوس و جانشينان وي براي حفظ استيالي 
خود بر قلمرو اسکندر سياسِت شاهنشاهان ايران را اقتباس 
كردند.  دائر  بزرگ  راه هاي  و  ساختند  مستعد  بالد  كردند. 
را  اسکندر  آسيايي  قلمرو  نتوانستند  و جهد  همة جد  با  اما 
نگهداري كنند و عاقبت بخشي از قلمروشان در آسياي صغير 
و آسياي مركزي تجزيه شد. طي سدة سوم پ م سركردگان 
بومي يا ساتراپ هاي ايراني و يوناني، چندين دولت مستقل 
در آسياي صغير تأسيس كردند كه در سواحل عبارت بودند 
آرمني  كاپادوک)كاپادوس(،  پرگام  بيتيني،  پونت،  دولت  از: 
)در مجاورت كاپادوک( و گاالتي. مردم ناحية گاالتي قومي 
سلحشور و خشن بودند و گاالت يا گلوا نام داشتند. واليات 
شرق نيز خيلي زود جدا شدند. در باختر دولتي يوناني تشکيل 
شد كه از آسياي مركزي تا هندوستان كشيده مي شد )ماله 

.)323-7 :1342
نفوذ  يونانيان،  زمامداري  دورة  در  ديگر  مهم  تغيير 
آسياي  و  سلوكيان  قلمرو  شرقي  نواحي  در  يوناني  فرهنگ 
و  گرفتند  قدرت  پارتيان  نظامي  چنين  در  است.  مركزي 
توانستند با نفوذ در روابط اجتماعي قشر باالي جامعه را كه 

قدرت را در دست داشت، كنار بزنند.

تشکیل حکومت اشکاني )سدة دوم پ م تا قرن سوم م(: 
ولسفکي  شد.  تشکيل  پ م   248 سال  در  اشکاني  حکومت 
اين دوره را به سه مرحله تقسيم مي كند )ولسفکي 1366: 
تا  پارت  دولت  بنيان گذاري  مرحلة  اول(:  مرحلة   .)19-20
شکل گيري حکومت مطلقة آن )از آغاز تا 171 پ م(. مرحلة 
دوم(: كه به دليل فقدان تقريباً مطلق منابع تاريخي چندان 
درست شناخته نشده و آغاز شکوفاترين دوران پارت است. 
در اين دوران، پارت به منزلة قدرتي در شرق سربرمي آورد و 
امپراتوري آن از 171 پ م آغاز مي شود و تا حدود 51م ادامه 
امپراتوري  مرحلة  يا  مرحله  آخرين  سوم(:  مرحلة  مي يابد. 
متأخر پارت )227-51م(، كه به رغم موفقيت هاي چشمگير 
و پيروزي سال161م و برقراري حکومت دست نشاندة اشکاني 
كاراكاال  با  چهارم  بالش  پيروزمندانة  مبارزة  و  ارمنستان  در 
ماكرينيوس در 218-217م، روي  هم  رفته دوران زوال سلسلة 

اشکاني است. 
نخستين سال هاي حکومت پارتيان به جنگ و تصرف 
برادرش  اين هنگام اشك در گذشت و  هيركانيه گذشت. در 
اشك دوم يا تيرداد پادشاه شد. وي پايتختي در دارا بر كوه 
آپااورتنون، كه آن  را به حدس نزديك ابيورد دانسته اند، برپا 
كرد. تيرداد در سال 217 پ م هيركانيا و كومس و كناره هاي 
و  درآورد  تصرف  به  را  )مازندران(  خزر  درياي  جنوب شرقي 
پايتخت خود را به شهر صددروازه، كه محل دقيق آن هنوز 
كشف نشده، منتقل كرد. بعد از مرگ تيرداد پسرش اردوان 

پادشاه شد )كالج 1356: 22(.
نشست  تخت  به  اردوان  هنگامي كه  211پ م  سال  در 
احتماالً قلمرو پارت ها در غرب به هگمتانه )همدان(، واقع در 
سرزمين ماد مي رسيد. آخرين تالش موفقيت آميز سلوكي ها 
براي استقرار مجدد و سلطة ضعيف بر سرزمين هاي شرقي، در 
دوران آنتيوخوس سوم )187-223پ م انجام شد. آنتيوخوس 
نام  به  از سرداران شورشي خود  يکي  از شکست  سوم پس 
مولون در بابل و ماد پيش از هجوم به شرق، معبد آناهيتا را 
در اكباتان چپاول كرد و بار ديگر خزانة خود را انباشت. وي 
مي توانست بخش بزرگي از قلمرو پارت را دوباره تسخير كند 

)هرمان 1373: 26(.
به طور كلي ساختار سياسي حکومت اشکانيان بعد از به 
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قدرت رسيدن مهرداد اول 139-171پ م شکل منسجمي به 
خود گرفت. اين پادشاه و جانشينانش قلمرو حکومت اشکاني 
را هم از نظر جغرافيايي و هم از نظر ساختارهاي اجتماعي و 
شهرهاي بزرگ، مانند سلوكيه و دوراورپوس و شوش، وسعت 
بلکه  كم وبيش  را  يوناني  شهرهاي  نه فقط  آن ها  بخشيدند. 
با همان  بودند  نواحي سابق سلوكي را كه در اختيار گرفته 
ايالتي پيشين حفظ كردند. داد و  سازمان بندي و تنظيمات 
و  مي شد  محسوب  اجتماعي  مشاغل  از  قانون  مطابق  ستد 

.)Rostovtzeff 1955: 647( غيرقابل تغيير بود
نام تعدادي از پادشاهان پارت با نام اشك يکم و دوم 
آغاز مي شود. سفال نبشته هايي كه در سال هاي اخير از نساء 
اطالعات  و سياسي  تاريخي  نظر  از  اگرچه  ـ  آمده  به دست 
زمينه  اين  در  سنتي  روايات  ـ  نمي دهد  دست  به  چنداني 
مضمون  اين  به  كتيبه ها  از  يکي  نوشتة  مي كند.  تأييد  را 
است: »در سال 157 از شاه ارشك، نوادة فري ياپت كه پسر 
بردارزادة ارشك بود.« هر يك از پادشاهان پارت تا هنگامي كه 
زنده بودند، لقب شاهي اشك داشتند؛ رسمي كه باعث مشکل 
شدن كار تاريخ  نگاري و سکه شناسي شده است. به هر حال 
 91 سال  با  مطابق   ،157 يعني  كتيبه،  در  نوشته شده  سال 
پ م است و پادشاهي كه در اين ايام فرمانروايي مي كرده يا 
مهرداد دوم )حدود 7ـ88 پ م( يا گودرز يکم )81ـ98 پ م( 
بوده. مهرداد واقعاً و گودرز احتماالً نوادة فري پايت و گودرز 
پسر برادرزادة اشك يکم بود. اين مسئلة تاريخي، پادشاهي 
گونه كه  آن  را،  ديگر  پادشاهان  توالي  و درستي  يکم  اشك 
)بيوار  مي كند  تاْييد  كرده اند،  روايت  باستان  عهد  مورخان 
1368: 133(. بعد از اردوان، پرياپاتيوس چهار سال حکومت 
ميتراداتيس  و  )فرهاد(  فرااتيس  نام  به  فرزند  دو  وي  كرد. 
پسر  وي  از  پس  پارت ها  رسم  برحسب  و  داشت  )مهرداد( 
بزرگ او، يعني مهرداد، بر تخت نشست. وي ابتدا به كشور 
باكتريا حمله برد. تاپوريا و تراكسيانا را فتح كرد و فتوحات 
خود را تا حوالي پودالي و ناحية آريا و گدروسيا گسترش داد 
)دبواز 13:1342( مهرداد اول )حدود 138ـ171پ م( توانايي 
خارق العاده اي داشت و توانست كشور كوچك پارت )واقع در 
شمال شرق ايران( را به امپراتوري وسيعي مبدل سازد كه از 
بابل تا باختر گسترده بود. او ابتدا از ضعف دولت باختري، كه 

از كشمکش هاي داخلي بر سر تاج و تخت بود، سود  ناشي 
از  پيش  وي  كرد.  آن  سرزمين هاي  گرفتن  به  شروع  و  برد 
توسعة سرزمين هاي خود در جهت غرب محتاطانه به انتظار 
مرگ آنتيوخوس چهارم اپيفانس )164/3ـ175 پ م( نشست. 
آنتيوخوس در صدد پس گرفتن قلمرو سلوكي برآمده بود و 
ارمنستان  و  زاگرس  در  موفقيت آميزي  كم و بيش  جنگ هاي 
كرده بود. به هر حال احتماالً در حدود سال 148 پ م مهرداد 
سرزمين ماد را اشغال كرد. او با سودجستن از مشکالت داخلي 
بر سر جلوس شاه جوان سلوكي، دمتريوس دوم نيکاتور، در 
سال 141 پ م  وارد سلوكيه دجله شد )هرمان 1373: 127( 

مهرداد ظاهراً در سال 138 يا 137 پ م در گذشت.
حملة  دفع  در  كه  اول  مهرداد  جانشينان  هرچند 
سلوكي ها كامياب شدند، ادامة حيات پارتيان با جلوس يکي 
از شاهان بزرگ پارتي يعني مهرداد دوم )87ـ124/3 پ م( 
امکان پذير شد. مهرداد دوم ابتدا بابل را دوباره تصرف كرد و 
تا سال 113 دامنة نفوذ پارتيان را در غرب چنان گسترش 
جزو  دورااروپوس  شهر  و  جديد  مرز  فرات  رودخانة  كه  داد 
قلمرو پارت شد. روابط مسالمت آميز و سودبخش پارت ها با 
اما در اين مورد  سلسلة  هان  در چين، در غرب تکرار نشد، 
پارت ها مقصر نبودند. مهرداد دوم آمادگي استقبال از تماس 
اوروبازوس را در سال 90  نام  با روم را داشت و سفيري به 
پ م به قصد خوش آمدگويي به سوال، سردار رومي به فرات 
فرستاد. وقتي اوروبازوس به سوال پيشنهاد دوستي و بستن 
پيمان تدافعي و تهاجمي داد، مورد تمسخر قرار گرفت. در 
پاسخ رد اين تقاضا، مهرداد گروه نيرومند ضدرومي تشکيل 
داد، روابط خود را با تيگران پادشاه ارمنستان، كه شخصاً او 
با  و  تقويت كرد  بود،  نشانده  ارمنستان  به تخت سلطنت  را 
مهرداد پونتوس پيمان اتحاد بست. نبردهاي امپراتوري ايران 
و روم، كه قرن ها طول كشيد، در سال 92 پ م آغاز شد. يکي 
از علت هاي جنگ اصطکاک در مرز، يعني سواحل فرات، بود. 
اين مرز امتياز نظامي بارزي براي پارت ها بود، زيرا رودخانه 
با يك پيچ بزرگ به سمت مغرب وارد قلب سوريه مي شد و 
ضربه زدن پارت ها را به شهر ثروتمند و مهم انطاكيه، در كنار 
آسان  بسيار  روم  شرقي  سرزمين هاي  پايتخت  و  نهرالعاصي 
مي كرد. عالوه بر اختالف مرزي، تسلط بر پادشاهي ارمنستان 
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از ديگر علل برخورد روم و پارت بوده است )هرمان 1373: 
.)28

بر  93 پ م  سال  تا  مهرداد  بابلي،  الواح  و  اسناد  طبق 
بابل تسلط داشت، ولي در سال 91 پ م نام گودرز با نام ملکه 
از  قبل  مهرداد  مي شود.  ديده  بابلي  الواح  بر  آباتوم  اوعاشي 
مرگ پادشاه سلوكي ديمتريوس سوم، ملقب به اكاروس برادر 
را كه  فيالدالفوس، حکمران شمال شام  ابي فانس  فيليپوس 
پايتختش در دمشق بود به اسارت درآورد. بعد از آن طولي 
نکشيد كه مهرداد درگذشت. بعد از مرگ اين پادشاه در الواح 
موجود نام گودرز ديگر ديده نمي شود، زيرا او خود را از آن 
پس رسماً با لقب پادشاه )اشك( مي ناميد. گودرز تا سال80 
يا 81 پ م بر بابل استيال داشت. سيناتروک، شاه بعدي در 
به  او  به جاي  يافت و فرهاد سوم  يا 65 پ م وفات  سال70 
كه  يافت  فرمانروايي  كشوري  بر  سوم  فرهاد  نشست.  تخت 
باقيمانده هاي  بود. در جانب مغرب  قلمروش كاسته شده  از 
قلمرو سلوكي از هم گسسته و با آمدن روم مشکالت سياسي 
جديدي آشکار مي شد. پيشروي روميان در آسياي صغير و 
ارمنستان  پادشاه  تيگران  و  پونتوس  مهرداد  بر  كه  تلفاتي 
متحمل شدند، موجب آمادگي و مقابلة پارتيان شد. در حدود 
57ـ58 پ م فرهاد سوم به  دست پسرانش مهرداد و ارد كشته 
شد و دو برادر بر سر تاج و تخت به روي هم شمشير كشيدند. 
مهرداد سعي كرد تا روم را به ياري خويش برانگيزد، ولي ناكام 
شد و نتوانست بابل را تصرف كند. ارد برادر را دنبال كرد تا 
دستور  به  و  شد  تسليم  مهرداد  پ م  54ـ55  سال  در  آنکه 
ارد او را در برابر چشمانش كشتند. همزمان در روم هدايت 
سياست به  دست سه تن از اشراف نيرومند، سزار و پومپه و 
كراسوس، افتاد كه حکومت رجال ثالثه را پي افکندند. دو نفر 
نخست دو پايگاه مهم كنسولي را به سال 55 پ م تصاحب 
كردند و كراسوس به حکومت سوريه گسيل شد. در سال 55 
مه 54  يا  آوريل  در  و  فراهم ساخت  كراسوس سپاهي  پ م 
پ م به سوريه رسيد. لشکريان وي از فرات گذشتند و اندكي 
يوناني نشين  شهرهاي  در  و  كردند  پيشروي  بين النهرين  در 
در  فرات  از  كراسوس  پ م   53 سال  بهار  در  شدند.  مستقر 
براي  سورن  فرماندهي  به  پارتي  سپاه  گذشت.  زوگما  كنار 
دفاع از بين النهرين آماده بود. ارد به ارمنستان رفته بود زيرا 

منتظر بود كراسوس از آن سو حمله كند. در حران سپاهيان 
به  كراسوس  ولي  كردند،  استراحت  درخواست  كراسوس 
آرايش  كه  روميان  ورزيد.  اصرار  دشمن  تعقيب  و  پيشروي 
فرمان  پوبليوس  به  افتادند.  محاصره  در  بودند  گرفته  مربع 
و  يابد  فرصتي  كراسوس  تا  آورد  تاخت  بر دشمن  داده شد 
آرايش نظامي خود را تکميل كند. پسر كراسوس با لشکرش 
را  لشکريانش  توانست  كراسوس  و  راند  عقب  به  را  پارتيان 
دوباره آرايش دهد، ولي پارتيان فراري باز آمدند و پوبليوس 
با  كراسوس  شبانگاه  كردند.  نيزه  بر  را  او  سر  و  كشتند  را 
سورن،  روز  آن  فرداي  گريخت.  سوريه  به  سوار  شماري 
داد.  صلح  پيشنهاد  او  به  و  گرفت  محاصره  در  را  كراسوس 
به  كراسوس  از سركردگان  با گروهي  نيز همراه  اوكتاويوس 
دنبال او روان شد. اوكتاويوس دهانة اسبي را كه سورن براي 
سوار شدن كراسوس فرستاده بود گرفت و غوغايي به پا شد و 
كراسوس و همراهانش كشته شدند. در اين جنگ درفش هاي 
جنگي عقابان روم به  دست پارتيان افتاد. پيکار كراسوس در 
سالنامه هاي رومي همچون يکي از بزرگ ترين شوربختي هاي 
تاريخ روم ثبت شد. از اين هنگام باز فرات تا بيش از يك قرن 
مرز روم و پارت شد. در 51 پ م پاكور به سوريه تاخت، ولي 
كاسيوس و سيرون حملة او را دفع كردند. با اين حال پارتيان 

دست از مداخله در امور سياسي روميان برنداشتند.
و  اشکاني  شاهزادة  پاكور  پ م  39ـ40  سال هاي  در 
و  سوريه  جنگ هاي  در  رومي  خيانتکار  سردار  باالبينوس 
پارتيان  مردم  فلسطين  در  كردند.  هنرنمايي  صغير  آسياي 
را پذيرا شدند و يهود به ايشان ياري دادند، اما تا سال 38 
پ م اوضاع دگرگون شد. باالبينوس را كشتند و پارتيان را از 

سوريه بيرون راندند )كالج 1356: 9ـ30(. 
شد.  كشته  پيروانش  از  بسياري  همراه  دلير  پاكور 
هيچ  در  »پارتيان  نوشت:  شکست  اين  مورد  در  ژوستين 
 :1373 )هرمان  بودند.«  نشده  عام  قتل  طور  اين  جنگي 
را  فرهاد چهارم  ارشد خود  پسر  ارد  53(. در سال 37 پ م 
جانشين خود كرد. فرهاد نخست پدر و همة برادران خود و 
سپس بسياري از اشراف را كشت. در بهار 36 پ م آنتوان از 
فرات در كنار زوگما گذشت و به  سوي پراسپه تختگاه ماد 
آتروپاتن راند و اين شهر را محاصره كرد، ولي چون قلعه كوب 
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به سپاهش نرسيده، نتوانست شهر را تسخير كند. فرهاد كه 
از اين جدايي بهره مي جست بر ستون حامل تنه و توشه و 
قلعه كوب ها حمله برد و همه را كشت يا اسير كرد. سربازان 
بودند  رنجه  پارتي  سواران  گريزهاي  و  جنگ  از  كه  آنتوان 
چون  و  كردند  عقب نشيني  مي ديدند،  نزديك  را  زمستان  و 
نزديك ارمنستان رسيدند پارتيان دست از حمله برداشتند. 
در سال33 پ م آنتوان به  سوي مرزهاي ماد راند، اما شکست 
خورد و عقب كشيد و پارتيان و ارمنيان قلمرو خود را تصرف 
كردند. در 20 پ م فرهاد درفش هاي رومي را با بسياري از 
اسيران ايشان كه از جنگ هاي كراسوس و آنتوان گرفته بود 
يك  اين  روم،  امپراتور  نخستين  آگوست،  نظر  از  داد.  پس 
كاميابي بزرگ بود. روابط پارت و روم با اين عمل بهبود يافت. 
آگوست كنيزي به نام موزا به فرهاد تقديم كرد. فرهاد از موزا 
صاحب پسري به نام فرهادک )فرهاد پنجم( شد. در حدود 
سال 10 پ م موزا فرهاد چهارم را بر آن داشت تا چهار پسر 
ارشد خود و خانواده هاي ايشان را به روم بفرستد و پس از 
اين كار در حدود سال 2 پ م موزا، فرهاد را مسموم كرد و 
پسرش فرهادک را به جاي او نشاند. چهار سال پس از كشته 
شدن فرهاد چهارم، فرهادک مادرش موزا را به زني گرفت. 
در سکه هاي اين دوران تصوير صورت موزا و پسرش توأمان 
يا  رسيد  قتل  به  يا  فرهادک  2م  سال  در  است.  شده  نقش 
تيرداد  آگوست،  جانشين  پيتريوس  شد.  فرستاده  تبعيد  به 
سوم را به پارت فرستاد و بر اثرحمالت وي اردوان به اقوام 
شرق درياي خزر)مازندران( پناه برد. تيرداد در سلوكيه تاج 
بر سر گذاشت. پنج شهر بزرگ سلوكيه عليه قدرت پارتيان 
بعد  ولي  كردند،  استقالل  اعالم  و  برداشتند  شورش  به  سر 
گودرز،  برادر  بردان،  تسليم  را  خود  42م  در  سال  هفت  از 
كردند. بردان در 48ـ47م كشته و گودرز دوم جانشين وي 
شد. وي در بيستون نقش برجسته و كتيبه اي دارد كه او را 
بر پشت اسب و در حال نيزه زدن بر دشمن نشان مي دهد. 
ونن دوم، جانشين گودرز دوم، فقط  چند ماهي سلطنت كرد 
او به حکومت رسيد. وي ماد را به برادرش  از  و بالش پس 
در  بخشيد.  تيرداد  ديگرش  برادر  به  را  ارمنستان  و  پاكور 
اين هنگام رومي ها كربولو را، كه سرداري آزموده  بود، براي 
باز پس گرفتن ارمنستان فرستادند. در بهار 58 جنگ به پايان 

رسيد. بالش در آن زمان گرفتار سركشي هاي داخلي بود و 
نتوانست برادرش را ياري كند. سال بعد كربولو به شهر ديگر 
ارمنستان تيگرانوسرتا حمله ور شد و  پس از مدتي مقاومت، 
شهر را تسخير كرد. تيرداد در 60م دست به مقابله زد، ولي 
روميان  دست  به  ارمنستان  و  شد  رانده  كشور  از  به سهولت 
افتاد. در دوران پادشاهي بالش اول كه احتماالً تا 80م طول 
كشيد، بعضي از آيين هاي شرقي در فرهنگ پارتي راه يافت. 
نمايان و نقش آتشدان  نخستين بار خط آرامي روي سکه ها 
روابط  كربولو  جنگ  از  بعد  سال  ده  تا  شد.  زده  سکه ها  بر 
پارت و روم كمابيش صلح آميز و فرات مرز غربي پارت تاْييد 
شده بود. از بالش اول بعد از سال 80م در تاريخ يادي نشده 
نام  به  پادشاهي  و  دوم  بالش  هم  78ـ77م  سال  در  است. 
تاج  پارتي  پاكور دوم در سلوكيه سکه مي زدند. يك مدعي 
و تخت، به  نام اردوان نيز در80ـ81م در سلوكيه سکه زده 
پاركو  و ظاهراً  افکنده شد  فرو  تخت  از  او خيلي  زود  است. 
دوم تنها برجاي ماند. بعضي سکه ها را كه در 89ـ70م زده 
شده اكنون به بالش دوم نسبت مي دهند. سکه ها پيکارهاي 
عاقبت  و  پاكور دوم 87م  نشان مي دهد.  را  بسياري  خانگي 
از 113 تا 115م پادشاهي به نام خسرو، برادر پاكور دوم، با 
زده  سکه  128ـ127م  و  ميان90ـ89م  گوناگون  فاصله هاي 

است )كالج 1356: 40(.
غالباً  و  ناكافي  منابع  مبناي  بر  مي توان  كه  آنجا  تا 
نمايانگر  ميالدي  دوم  قرن  كرد،  قضاوت  فعلي  تعصب آميز 
ساختار غيرعادي در درون كشور پارت است. نبايد فراموش 
كرد كه اساس اطالعات ما از روابط روم و پارت، فقط نوشته هاي 
ناديده  ميان  اين  در  را  تبليغات  عنصر  نبايد  و  رومي هاست 
گرفت. از نظر سياسي قرن دوم براي اشکانيان مصيبت بار بود 
و اوضاع، بيشتر به نفع روم تغيير مي كرد و كشور پارت مجبور 
به گرفتن موضع دفاعي مي شد. مرز باستاني ساحل فرات كه 
250 سال سرحد دو كشور بود، از دست رفته و مرز جديد 
تيسفون  و  رفته  پيش  شرق  جهت  در  چشمگيري  طرز  به 
پايتخت زمستاني پارت ها بر ساحل دجله سه بار غارت شده 
بود  گذاشته  تباهي  به  رو  اوضاع  نيز  اقتصادي  نظر  از  بود. 
چه  و  عيار  نظر  از  چه  اوضاع اند،  اين  بازتاب  كه  سکه ها  و 
اعظم تجارت  بودند. بخش  تنزل كرده  از نظر هنري سخت 
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شرق و غرب، كه منافع جانبي آن بسيار زياد بود، به دست 
كوشانيان افتاده بود. منابع رومي و يوناني از شيوع طاعوني 
خانمان سوز در نيمة دوم قرن دوم خبر مي دهند. گرچه در 
اين بيماري مسري به منابع داخلي دسترسي نداريم،  مورد 
شديداً  پارت  كشور  بيماري جمعيت  اين  نتيجة  در  احتماالً 
اقتصادي،  و  سياسي  شوربختي  اين  وجود  با  يافت.  كاهش 
با  بود،  شده  آغاز  پيش  قرن  از  كه  معماري،  و  هنر  نوزايي 
ايجاد بناهاي عالي در شهرهايي مثل آشور و الحضر تحکيم 
شد. اين امپراتور ترايانوس بود كه عماًل سياست آوگتوس را 
داد.  تغيير  شرق  به سمت  روم  توسعه طلبي  توقف  مورد  در 
ترايانوس در پاييز 113م از روم بادبان برافراشت و جنگ هاي 
خود را در 114م آغاز كرد. وي ابتدا ارمنستان را فتح كرد و 
آن را به يك استان رومي مبدل ساخت. زمستان114 م را 
در انطاكيه گذراند. در بهار سال بعد از فرات گذشت و پس از 
برپا كردن طاق نصرتي در دورا اروپوس به قسمت سفالي آن 
رود رفت. سپس قايق هاي وي به طرف فضاي باريکي كه دو 
رودخانه را جدا مي ساخت، به سوي دجله، تغيير جهت دادند 
و تيسفون تقريباً بدون مقاومت تسليم شد. ترايانوس دختر 
با تخت  را همراه  پارت،  پادشاهان سه گانة  از  يکي  اسروس، 
زرين معروف وي به چنگ آورد. پاسخي مؤثر به اين تهاجم 
و  اسروس  و  دوم  پاكر  ميان  طوالني  مبارزة  دليل  به  عظيم 
117م  سال  بهار  در  ترايانوس  نبود.  امکان پذير  دوم،  بالش 
بر  روم  به  بازگشت  هنگام  سال  آن  پاييز  در  نشست.  عقب 
اثر بيماري درگذشت. جانشين ترايانوس، هادريان بود كه بار 
ديگر سياست خارجي روم را دستخوش تغيير كرد. بار ديگر 
فرات مرز ميان دو امپراتوري شد و شخصي كه پارت ها نامزد 
كرده بودند بر تخت سلطنت ارمنستان نشست. گرچه كشور 
نقاط  بازيابد، وضع در  را  توانست موقعيت اصلي خود  پارت 
در  احتماالً  و در شرق  نبود  به هيچ وجه رضايت بخش  ديگر 
از سرزمين پارت  دوران سلطنت كانيشکا بخش هاي بزرگي 

به دست كوشانيان افتاد.
دوم  قرن  دوم  نيمة  در  پارت ها  حيات  تجديد  آخرين 
ميالدي آغاز شد، يعني زماني كه بالش سوم )حدود 192ـ 
148م( بدون كشمکش چنداني به تخت سلطنت رسيد. وي 
آن قدر خود را نيرومند ديد كه در صدد بر هم زدن وضع 

موجود با روم برآمد و چنين به نظر مي رسد كه موفق به تجديد 
قدرت پارت شد. گرچه در پايان كار يك بار ديگر تعادل قوا به 
نفع روم بر هم خورد. هجوم وي كه از مدت ها قبل طرح ريزي 
شده بود، در سال 161م با موفقيت مقدماتي در ارمنستان و 
نشاندن نامزدي ايراني بر تخت سلطنت ارمنستان آغاز شد. 
شکست پرسروصداي ارتش روم پس از آن رخ داد و راه را 
براي رفتن به سوريه باز كرد. پارتيان از فرات عبور كردند و 
بخت برگشتگي  اين  شدند.  مواجه  سوري ها  گرم  استقبال  با 
به  شرقي  استان هاي  بر  را  كشور  آن  تسلط  روم،  ناگهاني 
روم  امپراتوري  شريك  وروس  دلوسيوس  انداخت.  مخاطره 
او  شد.  اعزام  سابق  وضع  به  شرق  اوضاع  بازگرداندن  براي 
با بالش برآمد، ولي مورد تمسخر قرار گرفت.  درصدد صلح 
از آموزش مجدد  اما پس  نبودند،  آمادة رزم  نيروهاي رومي 
دو  از  پس  و  بگيرند  را  ارمنستان  163م  سال  در  توانستند 
از  پس  اروپوس  دورا  شد.  پيکار  ميدان  بين النهرين  سال 
نبردي سخت سقوط كرد و از آن پس در دست رومي ها باقي 
ماند. سپس رومي ها به جنوب تاختند، تيسفون و سلوكيه را 
عقب نشيني  علت  عقب نشيني شدند.  به  مجبور  اما  گرفتند، 
آن ها نه حملة متقابل پارتيان، بلکه قتل عام وحشتناک طاعون 
بود. پارت ها به سرعت اراضي خود را پس گرفتند. پادشاه بعد، 
يعني بالش چهارم حدود )206/7ـ191م(، درگير مناقشه اي 
داخلي در روم شد و جانب طرف بازنده، يعني پنيوس نيجر، 
به  سوروس،  سپتيموس  داخلي،  جنگ  اين  برندة  گرفت.  را 
دليل خشم ناشي از جانبداري پارتيان از پنيوس و تالش هاي 
آنان براي بازپس گيري بين النهرين، به سمت پارت ها تاخت 
گرفت،  را  اختالف  مورد  منطقة  195م  سال  در  ديگر  بار  و 
ولي بعداً مجبور شد براي سركوبي شورش ناحية گل به اروپا 

برگردد.
پردامنة  اردوكشي  با  198م  سال  در  توانفرسا  مبارزة 
تاراج  و  سلوكيه  آشور،  غارت  و  بين النهرين  به  سوروس 
تيسفون از سر گرفته شد. كوشش هاي سوروس براي مطيع 
و  نداد  نتيجه اي  ترايانوس،  تالش هاي  مانند  الحضر،  كردن 
اردوكشي وي دستاورد ارزشمندي براي روم نداشت، جز اينکه 
احتماالً موجب تضعيف بيشتر پارت ها شد. وحدت حکومت 
پادشاه  شخصي  اقتدار  به  بستگي  پارت ها  ملوک الطوايفي 

باستان شناسي ایراِن اشکانی



هشتاد سال باستان شناسی ایران

96

داشت و احتماالً حمالت رومي ها، كه طي سي سال تيسفون 
را دوباره غارت كردند، به اين اقتدار لطمه زد. استقالل برخي 
مدلل  باستان شناسي  قراين  روي  از  دست  نشانده  امراي  از 
و  با وجود هرج و مرج داخلي  اين دوراِن بحراني  مي شود. در 
تهديد شديد روم از خارج، يکبار ديگر براي تاج و تخت، دو 
مدعي پيدا شد: بالش پنجم )حدود 227ـ207م( و اردوان 
تا  كردند.  هردو سکه ضرب  و  يا 224ـ213م(   226( پنجم 
اينکه سرانجام در سال 222 ميالدي اردوان به تنهايي قدرت 
مبارزة  طول  در  بود.  شده  دير  خيلي  اما  آورد،  چنگ  به  را 
پادشاهي  به  ساساني  شاهزادة  اردشير  يکديگر،  با  ارشك ها 
به  و  داده  افزايش  را  خود  قدرت  پيوسته  و  رسيده  پارس 
را  او  و  مبارزه  خود  سرور  با  توانست  كه  بود  رسانده  حدي 
سرنگون كند. اردشير پس از متحدشدن با پادشاهان هديب 
و كركوک، در نبرد بزرگي كه در حدود سال 224 در گرفت، 
اردوان پنجم پادشاه پارتي را شکست داد و به قتل رسانيد 

)هرمان 1373: 4ـ82(. 

بررسي منابع تاریخي در دورة اشکاني
شناخت ما از تاريخ اين دوران و اطالعاتي كه از منابع ايراني 
تفاصيل  تمامي  تقريباَ  و  اندک  بسيار  مي گيرد،  مايه  معتبر 
موجود برگرفته از تواريخي است كه به يوناني يا التين نوشته 
و  جمهوري  هم  سوريه،  سلوكي  پادشاهي  هم  است.  شده 
اين  در  مورخان  بيشتر  مشوق  و  حامي  كه  روم  امپراتوري 
از  با پادشاهي پارت به جنگ پرداختند،  بارها  زمينه بودند، 
اين رو لحن نوشته هاي اين مورخان اغلب آميخته با دشمني 

است )بيوار 1368: 123(.
منابع چيني، رويدادهاي  برخي  و  يوناني، التين  منابع 
مهم ترين  كشيده اند.  تصوير  به  را  اشکاني  تاريخ  كليشه اي 
منبع ما كتاب تاريخ فليفيکاتروگ پومپه در مورد سده هاي 
روزگاران  در  اثر  اين  متأسفانه  است.  مسيح  پيش ازميالد 
باستان از ميان رفته و فقط چکيدة  م. جوينانوس ژولتينوس 
)سدة سوم ميالدي( از آن به اضافة فهرست و پيش گفتاري از 

اثر اصلي باقي مانده است.
پارت  تاريخ  مورد  در  ديگري  منبع  استرابو  جغرافياي 
است. استرابو در نوشتة خود شرح مي دهد كه از تاريخ پارت 

موجود  اكنون  كه  كرده  استفاده  آرتميتا  آپولوروموس  اثر 
اثر  پارتيکا  كتاب  مقدمة  از  قسمتي  فقط  متأسفانه  نيست. 
فالويوس آريان اهل آسياي صغير )95 تا 175م( كه در مورد 
آغاز حکومت پارت است، باقي مانده كه در كتابخانة خانوادگي 
كنستانتين پول پوتيوس ) سدة 9م( نگهداري مي شد و در آن، 

استافانوس بيزانسي به نام برخي مکان ها اشاره كرده بود.
ديون  كتاب  از  مي توان  مهم،  منبع  سه  اين  بر  عالوه 
كه  كرد  ياد  روم  تاريخ  عنوان  با  تا 235م(   155( كاسيوس 
حوادث تاريخ روم و پارت را در آن به تصوير كشيده  است. 
پلوتارک )40 تا 120م( در بيوگرافي خود تفاسير مهمي در 
به  روم  جنگ هاي  همچنين  و  آنتونيوس  كراسوس،  مورد 
پلنيوس  نگاشته.  پ م   36 سال  جنگ  و  كرهه  جنگ  ويژه 
تاريخ طبيعي عالوه  نيز در جلد ششم كتاب  تا 79م(   24(
مي دهد.  گزارش  هم  پارت ها  مورد  در  آسيا  جغرافياي  بر 
همچنين پوليبيوس )130 تا 200م( در كتابش لشکركشي 

آنتيوخوس سوم را عليه پارتيان شرح مي دهد.
خطابه اش،  در  سيدوس  و  تاريخش  در  تاسيدوس 
پارت  و  رم  نظامي  وقايع  مورد  در  به  ويژه  مهمي  تفاسير 
آورده اند. ايزيدور خاراكسي در گزارش هاي جغرافيايي خود، 
ايستگاه ها و راهدارخانه هاي واقع در جادة اصلي غرب به شرق 
حکومت پارت، از درياي مديترانه تا افغانستان امروزي، را به 
تصوير كشيده  است. گزارش هاي ايزيدور احتماالً مبتني بر 

رويدادهاي دولت پارت در دوران مهرداد دوم است.
مورخ يهودي جوزف فالويوس )37 تا 100م(،  از برخي 
جهات تاريخ پارت را شرح  داده  است. بعد از اين نويسندگان 
آرشيو  همه  از  مهم تر  كه  كرد  ياد  چيني  منابع  از  مي توان 
كه  است،  چيني  ووتي  پادشاه  دربار  در  سوماشين  بزرگ 
از نظر تاريخي شايان توجه  مهم ترين اثرش كتاب شي ـ كي 
است و وقايع تا سال 98 پ م را در بردارد؛ و در ستون 123 
فرغانه،  نواحي  از  كه  آمده  از يك سفير چيني  گزارشي  آن 

سغد و بلخ  ديدن كرده  است.

اشکانیان در منابع اسالمي
شاهان  فهرست  در  فردوسي  شاهنامة  و  اسالمي  منابع  در 
گزارش  مي خوريم.  بر  افسانه اي  پهلواناني  نام  به  اشکاني 



97

اشغانون  يا  ملوک الطوايف  دربارة  )طبري،ج706:1(  طبري 
تاريخي  ارزش  از  خالي  تن مي رسيده،  ده  به  كه شمارشان 
 )34 االنبياء:  و  )سني الملوک االرض  اصفهاني  حمزة  است. 
فرمانروايان ملوک الطوايف اشغانيه را در جايي يازده نفر و در 
كه 334 سال سلطنت  دانسته  تن  بيست وچند  ديگر  جايي 
كرده اند. اصفهاني مجموع پادشاهان طوايف را در اين دوران 
90 تن بر مي شمارد. در گزارش مسعودي )مسعودي 1343: 
235( از يازده پادشاه اشکاني نام برده شده كه پس از ظهور 
اسکندر 517 سال حکومت كردند. بنا  بر اين گزارش، اگر81 
سال حکومت اسکندر و جانشينان او را از اين رقم بکاهيم، 
دست  اشکانيان  حکومت  مدت  يعني   ،476 عدد  به  دقيقٌا 
مي يابيم )رجبي 1381: 50(. با اين حال در گزارش مسعودي 
به ديگر جنبه هاي تاريخي توجه نشده  است. فقط در گزارش 
بسيار كوتاه مجمل التواريخ والقصص )بهار 1359( با دستيابي 
به رقم 411 سال، از نظر مدت حکومت اشکانيان، به حقيقت 

نزديك شده است.
دربارة  متعددي  مقاالت  و  كتاب ها  اخير  سال هاي  در 
ساللة فراموش شدة اشکاني به زيور طبع آراسته شده كه در 
غالب آن ها به منابع و مآخذ يهودي و ارمني و يوناني و رومي 
قرار گرفته  استناد شده و منابع اسالمي كمتر مورد عنايت 

است )آذري 1354(.
اصفهاني،  حمزة  مسعودي،  محمد بن جرير  طبري، 
ابوريحان بيروني، ابومنصور ثعالبي، مقدسي، مسکويه، ابن اثير، 
و  ميرخواند  مستوفي ،  حمد اهلل   دينوري،  يعقوبي،  گرديزي، 
اشکانيان  نويسندگاني هستند كه در خصوص  از  خواندمير، 
سخن گفته اند. اغلب اين دانشمندان جداولي ترتيب داده و 
نام اشغاني يا اشکاني را به ترتيب خاصي در آن گنجانيده اند .

را،  دوره اي  اسالمي،  مورخان  از  گروهي  كلي  به  طور 
دورة  )پاپکان(،  بابکان  اردشير  ظهور  تا  اسکندر  مرگ  از 
ميان  به  سلوكي ها  از  ذكري  و  ناميده اند  ملوک الطوايف 
برخي  و  سوريه  و  ايران  بر  اسکندر  از  پس  كه  نياورده اند، 
بلعمي  تاريخ  در  از سرزمين هاي خاورميانه حکومت كردند. 
اندر جهان  ملکان  آن  اسکندر  : » وز پس  است  آمده  چنين 
را  ايشان  و  ملکي  طايفه  هر  به  بماندند،  سال  صد  ]چهار[ 
ملوک طوايف خوانند تا آن وقت كه اردشير پاپکان برخاست 

)طبري  كرد.«  بيرون  طوايف  ملوک  دست  از  عجم  ملك  و 
.)699 :1360

در سني ملوک االرض و االنبيا )تاريخ پيامبران و شاهان( 
آمده كه با اسکندر مجموعاً بيست پادشاه، به حکايت كتاب ها، 
463 سال پادشاهاني كرده اند ، پادشاهاني كه حمزه اصفهاني 
از آنها نام برده از رقم 8 تا 13 نفر بقية مورخان بيشتر است. 
حمزه از نسخة موبد استفاده كرده و اسامي زير را در كتاب 

خود آورده است:
1. اشك پسر دارابن دارا، 10 سال؛ 2. اشك پسر اشکان، 
پسر  بهرام   .4 سال؛   60 اشکان،  پسر  شاپور   .3 سال؛    20
شاپور، 11 سال؛  5. بالش پسر بهرام، 11 سال؛ 6. هرمز پسر 
بالش، 19 سال؛ 7. نرسي پسر بالش، 40 سال؛ 8. فيروز پسر 
هرمز، 17 سال؛ 9. بالش پسر فيروز، 12 سال؛ 10. خسرو 
پسر مالدان ) والدان (، 40 سال؛ 11. بالشان، 14 سال؛ 12. 
اردوان پسر بالشان، 13 سال؛ 13. اردوان بزرگ پسر اشکانان، 
15 سال؛ 14. خسرو پسر اشکانان، 15 سال؛ 15. بهافريد پسر 
اشکانان، 15 سال؛  16. بالش پسر اشکانان 22 سال؛  17. 
گودرز پسر اشکانان، 30 سال؛ 18. نرسي پسر اشکانان، 20 
افدم خوانندش 31  فارسي  به  اردوان آخرين كه  سال؛ 19. 
سال فرمان راندند.  اين بود روزگار طبقة سوم و با اسکندر 
سال   463 كتاب ها  حکايت  به  و  بودند  پادشاه   20 مجموعاً 

پادشاهي كردند )حمزة اصفهاني: 22(.
اغلب محققان اسالمي اردوان آخرين پادشاه اشکاني را 
بزرگ ترين فرد اين خاندان مي دانند. مؤلف كتاب اخبارالطوال 
شهرياران  از  ملوک الطوايف  ميان  »در  مي نويسد:  دراين باره 
عجم هيچ پادشاهي از حيث وسعت و كثرت سپاه بزرگ تر از 
اردوان پور اشکان پادشاه جبال نبود، وي فرمانروايان ماهان 
و همدان و ماسبدان و مهر جانفذق و حلوان بود. ولي قلمرو 
هر يك از شهرياران ديگر بيش از يك شهر نبود و هر يك 
از شهرياران چون زندگاني را به درود مي گفت پسر يا خويش 
به  همگي  ملوک الطوايف  مي نشست،  او  جاي  به  نزديکش 
او  اسکندر  زيرا  داشتند،  اذعان  جبال  پادشاه  اردوان  برتري 
را به فضيلت شهرياري اختصاص داده بود. اردوان در نهاوند 
اقامت مي كرد. گويند عيسي بن مريم در آن زمان به پيغمبري 

مبعوث شد )دينوري 1364: 44(.

باستان شناسي ایراِن اشکانی
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منابع  در  كه  اشکاني  شاهنشاهان  از  تن  چند  اسامي 
اسالمي ذكري از آنها به ميان نيامده عبارت است از: تيرداد، 
و  ونون  فرهادک،  ارد،  سنتروک،  مهرداد،  فرهاد،  فري ياپت، 

بردان )واردان(.
به   آنها  از  اسالمي  منابع  در  كه  اشخاصي  اسامي 
نام  ) ملوک الطوايف(  طوايف  يا  اشکاني  پادشاهان  عنوان 
از  را  آنها  موثق  منابع  از  استفاده  با  اكنون  ما  و  شده  برده 
خاندان پارتي يا اشکاني نمي دانيم به  شرح زير است: ويزن، 
ويجن؟  )ونون؟  ونحن  بهافريد،  يا  به آفريد  بيزن )بيژن؟(، 
ايالووس  ابراهيم،  بن  حود  سابور)شاپور(،  نيروبن  بيژن(، 
بن  ابزان  بالش،  بن  نوش  ايرانشهر  كيقاوس الملك،  اردوان، 

بالش بن سابور و ملك هرمزان بن بالش.
در تواريخ دورة اسالمي زمان حکومت ملوک الطوايف با 
اختالف فاحش ذكر شده است: بلعمي 400 سال، مسعودي 
517 سال، حمزة اصفهاني 463 سال، دينوري 266 سال و 
ابن اثير 260 و 344 و 523 را ذكر كرده است. دربارة علت 
اين اختالف نظري را از مسعودي نقل مي كنيم: »مسعودي 
گويد كه ساسانيان به عمد درگاهشماري ميان زمان اسکندر 
و اردشير غلط ها وارد كردند و آن را از 510 سال به نيمي از 
آن رساندند، سبب اين كار آن بود كه بنا به اعتقاد زرتشتيان 
پايان جهان پس از هزار سال از زمان زرتشت، فرا مي رسيد 
و شاهنشاهي ايران تباه مي گشت ، زرتشت 300 سال پيش 
از اسکندر پديدار شد. پس هزارة زرتشت در زمان ساسانيان 
دولت  دستگاه  دبيران  و  هيربدان  و  موبدان  مي شد.  نزديك 
)كالج  اندازند.«  ديرتر  را  زمان  اين  فريب،  با  تا  انديشيدند 

.)3 :1356
برآنند  اسالمي  مورخان  اكثر  اشکانيان،  نژاد  مورد  در 
كه اينان ايراني بوده اند و نسب شان به پادشاهان قديم ايران 
مي رسيده است. بعضي از تاريخ نگاران دورة اسالمي از جمله 
با  معاصر  كه  را  ملوک الطوايف  فرد خاندان  آخرين  دينوري، 
اردشير بوده و پادشاهي جبال را داشته فرخان ذكر كرده  و 

نامي از اردوان پنجم نبرده اند.
دينوري گويد: »او آخرين پادشاه از دودمان اردوان بود، 
را  فرخان  نامه  چون  كرد  اطاعت  به  دعوت  را  وي  اردشير 
برخواند سخت خشمگين شد و به فرستادگان اردشير گفت 

اين چوپان زادة پسر ساسان پا به جاي سهمناكي گذارده. اين 
را گفت و اهميتي به نامة اردشير نداد و به او نوشت همانا 
كه وعده گاه من و تو در دشت هرمزدجان در پايان مهرماه 
ابوالقاسم فردوسي  خواهد بود )دينوري 1364: 45(. حکيم 
اين  نداشته و دربارة  از دودمان اشکاني  نيز چندان اطالعي 

سلسله فقط هجده بيت سروده كه شاه بيت آن اين است: 
از ايشان بجز نام نشنيده ام 
نه در نامة خسروان ديده ام

بررسي منابع معاصر
سکه هاي  اساس  بر  فرانسوي  ويان  فوي  هيجدهم  قرن  در 
اشکاني، تاريخ مشهور خود را دربارة اشکانيان به رشتة  تحرير 
درآورد. پس از وي لونگرو كتابي در اين زمينه نگاشت. پس 
از وقفه اي در سال 1850م سن مارتن كتابي به نام قطعاتي 
به معرفي وضع  و  پاريس منتشر كرد  اشکانيان در  تاريخ  از 
پرداخت كه  پارت  وقايع  به ويژه دربارة گاه شماري  تحقيقات 
سپس  بود.  ترديد  و  اختالف  و  بحث  مورد  موضوع  هميشه 
بررسي  عنوان  با  آلماني  زبان  به  كتاب  دو  روبر  اشنايدر 
اشکانيان در متون يوناني و رومي و پس از آن اشپيگل كتاب 
بر  عالوه  مطلبي  كه  كرد  منتشر  خصوص  اين  در  ديگري  

متون قبل از خود نداشت.
دربارة  ميخي  خط  به  بابلي  اسناد  ترجمة  و  كشف  با 
نظام  اسناد  اين  نو شد.  وارد مرحله اي  پژوهش ها  اشکانيان، 
تاريخ گذاري رايج دولت پارتيان را براي محققان روشن كرد. 
براساس مبدأ  پارت  تاريخ سلطنت شاهان  اسناد حاوي  اين 
تاريخ سلوكي است كه در بابل به كار مي رفت )كالج 1356: 
63(. از سال 310/311 پ م يا بر اساس مبدأ تاريخ اشکانيان، 
در ايران از سال 246/247 پ م محاسبه مي شد. با اين حال 
با توجه به نبود نقطه اتکاي ديگري براي گاه شماري، استفاده 
گوتشميد   داشت.  دشواري هايي  تاريخ گذاري  نظام  اين  از 
تاريخي پيشنهاد كرد و  فرايند  را در  اين داده ها  از  استفاده 
پنجاه  او  كتاب  داد.  انجام  را  كار  اين  كتابش  در  عماًل  خود 
هنوز  و  بود  پارت ها  تاريخ  زمينة  در  درسی  كتاب  سال 
نيلسون  را  گام  مهم ترين  گوتشميد  از  پس  است.  ارزشمند 
دوبواز برداشت و كتاب تاريخ سياسي پارت،  را در 1938 در 
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شيکاگو منتشر كرد. دوبواز در اين كتاب ضمن تکيه بيشتر بر 
تاريخ سياسي، از منابع جديد يعني سکه ها و كتيبه هاي پيدا 
با اين حال و به رغم  ايران نيز استفاده كرده است.  شده در 
منابع  كماكان  كتاب  نگارش  اساس  منابع،  اين  از  استفاده 
يوناني و رومي است و اصوالً مؤلفان معاصر، تاريخ اشکاني را 
بر اين اساس و به خصوص براساس ديدگاه روميان بازسازي 
مي كنند. در كتاب دوبواز حتي شماره، نام و منشأ لژيون هاي 
پارت ها  با  جنگ  در  كه  آنها  رومي  فرماندهان  نام  و  رومي 
شركت كرده اند، ذكر شده  و پيداست كه نتايج چنين روش 

و نگرشي رضايت بخش نيست.
اروپامحور،  تفکر  تغيير  و  دوم  جهاني  جنگ  پايان  با 
كتاب  انتشار  كه  آمد  پديد  عرصه  اين  در  نو  ديدگاه هايي 
ارزشمند كالوس شيپمن  با عنوان مباني تاريخ پارت در سال 
1980 از ثمرات اين ديدگاه نو است. شيپمن در اين كتاب با 
وجود آنکه همچون آثار پيشين متأثر از منابع يوناني و رومي 
است، از بسياري جنبه ها تالش كرده  تا خود را از عقايد قديم 
اين همه  با  رها  سازد.  اشکانيان،  به  منفي  كاماًل  نگرشي  و 
عامل تعيين كننده اي كه باب تازه اي را در پژوهش هاي مربوط 
به تاريخ و هنر اشکانيان گشود، كاوش هاي باستان شناختي 
و  ايراني  باستان شناسان  از  بي شماري  گروه  تحليلي  آثار  و 
قلمرو  در  و  دوران  اين  به  مربوط  محوطه هاي  در  خارجي 
تاريخ  مجموع  دربارة  تك نگاري  مفصل ترين  است.  اشکانيان 
ايران مجلد سوم تاريخ ايران به روايت كمبريج دورة سلوكي 
كتاب  اين  است.   )1983 كمبريج  )تاريخ  ساساني  و  پارتي 
و  كرده اند  تأليف  گوناگون  عقايد  با  متعدد  نويسندگان  را 
به رغم  است.  كشيده  سال طول  ده  از  بيش  آن  آماده سازي 
اينکه بخش اعظم كتاب به تاريخ سياسي اختصاص يافته و 
در بسياري موارد برداشت كالوس شيپمان به صورت كامل 
 پذيرفته و مطالب قديمي در آن تکرار شده، بحث هاي بسيار 
گسترده اي دربارة فرهنگ، جريان هاي مذهبي، خط و ادبيات 
در آن طرح شده است. از ديگر محققان اين عرصه مي توان به 
افراد زير اشاره كرد: روستوتسف، جوزف وولسکي )كه بيش از 
پنجاه مقاله و چندين كتاب در خصوص تاريخ اين دوران به 
رشته تحرير درآورده( ديويد سلوود، گيرشمن، مالکوم كالج، 
دياكونف، واندنبرگ، هرينك، اشتاين، اشميت،  هارماتا، ادوارد 

مهركيان،  رهبر،  كامبخش فرد، مهدي  كياني،  كيل، سرفراز، 
فوادسفر، محمدعلي مصطفي، جان هانسمن، جرجينا هرمان، 
ملکزادة بياني و وستا سرخوش كورتيس، كه برای بازشناسي 
و  كتاب ها  و  كرده  تالش  وسيع  حوزة  اين  از  بخش هايي 

مقاالت فراواني به چاپ رسانيده اند.

دوران  به  مربوط  باستان شناختي  بررسی  شروع 
اشکاني در ایران

اغلب محققان معتقدند كه تا پيش از بررسی های رستوتسف، 
بررسی های باستان شناختي مربوط به دوران اشکاني از منظر 
يونان گرايي بوده و بسياري از باستان شناسان و هنر شناسان 
دورا  و  پالمير  در  روستوتسف،  بررسی های  كه  معتقدند 
گام  اشکاني  هنر  موضوع  طرح  و  هترا  سپس  و  اروپوس 
مستقل  موجوديتی  حکم  در  اشکانيان  پذيرفتن  در  نخست 
در هنر و تمدن بوده است. روستوتسف بر اساس بررسی های 
دوران  اين  معماري  و  هنري  عناصر  به  پرداختن  و  جدي 
چهار ويژگي: روبه رو نگري، بار روحي و مذهبي، مقيد بودن 
اين  ويژگي هاي  از  را  صراحت   و  موازي  مستقيم  به خطوط 
دوران برشمرده است )Rostovtzeff 1935(. پس از وي ديگر 
محققان كم كم از ديدگاه اروپامحور فاصله گرفتند و حقيقت 
هنر و تمدن اشکاني را پذيرفتند و اين ديدگاه اندک اندک تا 
بدانجا توسعه يافت كه جرجينا هرمان در دهة هشتاد ميالدي 
نام  همين  با  كتابي  در  را  ايران  هنر  حيات  تجديد  موضوع 
مطرح كرد و به اجمال به نقش ويژة اشکانيان در انتقال هنري 

ميراث هاي هخامنشي به دورة ساساني پرداخت. 

به  مربوط  باستان شناختی  بررسی های  طبقه بندي 
دوران اشکاني

دوران  اين  بررسی های  مي توان  زاويه  چند  از  كلي  طور  به  
را پي گيري كرد. نخست از نظر سير تاريخي و دوم از نظر 
منطقه اي. همچنان كه مي دانيم قلمرو ايران اشکاني فراتر از 
مرزهاي ايران كنوني است و بنابراين الزم است به اين وضعيت 
جديد و تقسيم بندي جغرافيايي در بررسی ها توجه شود. حوزة 
شرق ايران كنوني، ايران كنوني و اليمايي و غرب ايران كنوني 

را می توان در اين طبقه بندي گنجانيد)نقشة يك(.
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بررسي فعالیت هاي باستان شناختي شرق، خارج از 
ایران كنوني

ايران  شمال شرقي  اينکه  دليل  به  بررسی ها  از  بسياری 
امروز، خاستگاه اشکانيان بوده، در اين منطقه متمركز شده 
است. چنان كه اشاره كرديم ناحية پارت يا همان پرثوه، از 
و  بيستون  كتيبه هاي  در  كه  است  هخامنشي  ساتراپ هاي 
تخت جمشيد از آن ياد شده است. هرچند نظريات متفاوتی 
اين ساتراپ در دورة هخامنشي وجود  در مورد حدود كلي 

دارد، هستة مركزي آن را مي توان در نسا دانست.
محوطه هاي  مهم ترين  از  يکي  حکم  در  را  نسا  شهر 
عشق آباد،  غرب  كيلومتري   18 در  كه  مي شناسيم  اشکاني 
پايتخت كشوركنوني تركمنستان واقع است. نسا را در سال 
1925م ويزل و گورودكيج از موزة عشق آباد با هدف يافتن 
 Masson & Pugancenkova( اشکاني  شاهان  گورستان 
1936م  تا   1930 سال هاي  در  سپس  كاويدند.   )1982

انجام  به  آنجا  در  را  علمي  كاوش هاي  نخستين  مارشچنکو 
رساند )Mongait 1959: 269( و از سال1940 پوكاچنکو و 

ماسون اين كاوش ها را ادامه دادند و سرانجام از سال1990م  
سرپرستي  به  ايتاليا  تورينو  دانشگاه  باستان شناسي  هيئت 
آنتونيو اينورنيزي بررسی هايی علمي در اين محوطة ارزشمند 
انجام داد كه همچنان در حال پيگيري است. نساي باستاني 
مي شده  تشکيل  جديد  نساي  و  قديم  نساي  بخش  دو  از 
سکونتي  مركز  قديم  يا  كهنه  نساي   ،)34  :  1373 )هرمان  
آن  در  گنجينه هاي سلطنتي  و  كاخ ها  معابد،  و  بوده  شاهي 
پارت ها  قرار داشته، در حالي كه نساي جديد مركز شهري 
و تا حدود چهار سدة پيش نيز  به تناوب مسکون بوده است 

.)Masson 1982: 1(
در  نو  نساي  كه  داد  نشان  باستان شناختي  كاوش هاي 
و  بنا شده  قديم تر  روستايی  روي  اول پ م  و  دوم  سده هاي 
داراي ديوار دفاعي منظمي از خشت و چينه بوده كه تعدادي 
است.  شده  تعبيه  آن  براي  مستطيل  نقشة  با  نگهباني  برج 
محالت نساي نو به دو محلة اشراف و مردم معمولي تقسيم 
شده كه داراي ساختمان هاي بسياري است. مرو، ديگر شهر 
مهم اين منطقه، در كشور كنوني تركمنستان و در حاشية 

نقشة 1. پراكندگی محوطه های شناخته شدة اشکانی
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جنوبي بيابان قره قوم قرار دارد كه امروزه به نام ماري معروف 
پ م   ششم  سدة  در  شهر  اين   .)37  :1369 )معيري  است 
شهری مهم در قلمرو هخامنشيان به شمار مي رفت. در كتيبة 
 .)2:21  DB II, III( است  شده  اشاره  مرو  نام  به  بيستون 
از  بلکه بخشي  نه ساتراپ مستقل،  اين دوران  البته مرو در 
از شهرهاي مهم  اين شهر  باكتريا )بلخ( بوده است.  ساتراپ 
دوران اشکاني است. بنا بر نظر تارن با تکيه بر منابع چيني 
زمان  در  را  شهر  اين  چين،  چانگ  گزارش هاي  خصوصاً  و 
.)Tarn 1951: 575�613( مهرداد اول اشکانيان اشغال كردند

است.  بوده  واقع  واحه  و  مرغيانه  قلب  باستاني در  مرو 
اين شهر در دوران رونق طوالني خود همواره در يك نقطه 
قرار نداشته و محل آن مرتباً جابه جا می شده است. ارگ قلعه، 
قلعه بايرام علي خان  قلعه عبداهلل خان،  گيورقلعه، سلطان قلعه، 
مرو،  باستاني  شهر  كيلومتري   30 در  ماري  امروزی  شهر  و 
گوناگون  دوره هاي  در  شهر  اين  افقي  گسترش  نشان دهندة 
تاريخ بوده است. مرو باستاني متشکل از مجموعه اي از چندين 
شهر با معماري متراكم و ساخته شده از الشه سنگ  است. مرو 
باستاني در شش كيلومتري ايستگاه راه آهن بايرام علي واقع 
است و وسعت آن بدون در نظر گرفتن حومه، 380 هکتار و 

تقريباً 20 برابر شهر نساست. 
موقعيت  اشکاني  ـ  سلوكي  مهم  شهر  ديگر  آي خانم 
كوكچه،  و  جيحون  رود  دو  دارد.  جغرافيايي  نظر  از  ويژه اي 
در اين محل به هم مي رسند و تشکيل شبه جزيرة كوچکي 
را مي دهند كه از نظر دفاعي بسيار مورد توجه است. دانيل 
اشلومبرژه در سال1960م  از اين محل بازديد كرد و از سال 
پل  سرپرستي  به  محوطه  اين  در  كاوش  عمليات  1964م 
برنارد آغاز شد. در آي خانم بقاياي شهر عظيم يوناني حفاري 
شده است. در دو طرف شهر كه تقريباً به صورت مثلث است 
بارويي  دو رود جريان دارد و در ضلع سوم و طوالني تر آن 
كه  است  متر   1700 اصلي  خيابان  طول  شده.  ايجاد  قطور 
محور اصلي شهر محسوب می شود )اشلومبرژه 1377: 498(. 
يك  از  متشکل  يوناني  شهرهاي  متداول  شيوة  به  شهر  اين 
باستيون يا ارگ مركزي است كه روي صفه اي سنگي ساخته 
شده و قسمت هاي سفالي شهر را خيابانی شمالي ـ جنوبي، 

كه از ارگ آغاز مي شود، به دو بخش تقسيم مي كند.

به  مي توان  شرق  محدودة  مهم  محوطه هاي  ديگر  از 
كاپيسي )بگرام(، سرخ كتل و تاكسيال اشاره كرد، كه محوطه 
كانيشکاها  به  مربوط  دومي  كوشاني ها،  به  مربوط  نخست 
هندوسکايي هاست  يا  هندوپارتي ها  به  مربوط  ديگري  و 

)محمدي فر 1387: 89ـ83(.

بررسي فعالیت هاي باستان شناختي در محوطه های 
اشکاني ایران كنونی

بررسی در مرزهاي ايران كنونی را برای سهولت طبقه بندي 
كشور  مناطق  ديگر  و  اليمايي  منطقة  بررسی  گروه  دو  به 
طبقه بندي مي كنيم. گرچه اين طبقه بندي مشکالتي دارد، 

داراي محاسني است كه معايب آن  را می پوشاند.
است.  خواجه  كوه  ايران  شرق  از  محوطه  اولين 
به  وابسته  زمينه های  در  پژوهشگران  فراوان  اشارات  به رغم 
باستان شناسي، و از جمله معماري، در مورد وجود نخستين 
نظر  باستان شناسان  محل،  اين  در  اشکاني  ايرانِي  گنبد 
در  متعددي  گاه نگاري هاي  و  ندارند  مورد  اين  در  واحدی 
مورد اين محوطه مهم و شاخص مطرح شده است. برخي آن 
اشکاني، ساساني، و حتي  بودايي، برخي  را زردشتي، برخي 
بايد  ناچار  مبهمي  گاه نگاري  چنين  با  دانسته اند.  اسالمي 
)موسوي  پذيرفت  را  ايتاليايي  هيئت  كارهاي  نتايج  آخرين 

1374: 98ـ67(.
اشکاني  ـ  سلوكي  محوطة  ديگر  سيستان  سام  قلعة 
داشتن  به رغم  نيز  تپه يحيي  دارد.  بهتري  هويتي  وضعيت 
اليه اي درخور توجه از دوران اشکاني، با هدف بررسی ديگر 
كتيبه هاي  و  نقش ها  شد.  كاوش  كرمان  منطقة  در  دوره ها 
كال جنگال و الخ مزار بيرجند نيز تاكنون كمك چنداني به 
باستان شناسان نکرده و كاوش هاي غربال بيز مهريز يزد نيز 

در مراحل اوليه است )محمدي فر 1387: 99ـ89(.
كاوش هاي  كه  مي رفت  اميد  مشکالت  اين  وجود  با 
فصل،  چهار  مدت  به  انقالب  پيروزي  تا   1967 از  قومس، 
عظمت  ليکن  بگذارد،  اختيار  در  دوران  اين  از  داده هايی 
محوطه و طوالني بودن دوران استقرار در آن بر پيچيدگي هاي 
زمرة  را در  اين كاوش  افزود، گرچه  بايد  اين دوران  بررسی 
كاوش هاي هدفمند و دارای فرضييات كاماًل مشخص به قصد 
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يافتن شهر صددروازه، اولين پايتخت اين دوران، قلمداد كرد 
)ورث 1366(.

و  ديوار  در  ايران  باستان شناسي  هيئت  كاوش هاي 
قلعه هاي دفاعي گرگان را مي توان تالشي مشابه كاوش هاي 
قومس به قصد بررسی اين دوران دانست. خوشبختانه نتيجة 
كاوش هاي اخير هيئت مشترک ايراني ـ انگليسي محوطه را 

به ساسانيان منسوب كرده است )كياني 1359(.
مهم  محوطة  دو  در  خارجي  هيئت  های  كاوش  
هدف  با  نه  تورنگ تپه  و  ياريم تپه  يعني  كشور  شمال شرق 
دوران  بررسی  با هدف  بلکه  ايران،  تاريخي  دوران  شناسايي 
پيش  از تاريخ منطقه انجام شده، اما حفريات تپه ناريشان در 
است  بوده  اشکاني  دوران  مختص  كاوش  دامغان،  نزديکي 

.)Schmidt 1937: 17(
تالشي  ژاپني  هيئت  فعاليت هاي  نيز  كشور  شمال  در 
محوطه هاي  در  هيئت  اين  كاوش هاي  است.  بوده  ناموفق 
مهمي چون شيمان، شاه پير، جوبن، حسني محله، نوروزمحله، 
خرم رود و قلعه كوتي اشکور انجام و گاه نگاري اين محوطه ها 
به هزارة اول نسبت داده شد، اما بعداً هرينك اين محوطه ها را 

به دوره اشکاني نسبت داد )هرينك 1376: 169(.
با  كاوش ها  ديگر  همانند  نيز  چشمه علي  حفريات 
با هدف  تپه،  باالترين سطح  در  پارتي  معبدي  وجود كشف 
روشن كردن گاه نگاري منطقة فالت مركزي صورت گرفت 
كشف  و  دماوند  اضطراري  كاوش هاي   .)Schmidt 1935(
از  فرد  به  منحصر  ريتون هاي  و  ساساني  و  اشکاني  بقاياي 
اخير  كارهاي مهم در سال هاي  ديگر  از  اشکاني هم  دوران 

است )نعمتي 1386: 91ـ371(.
كه  ايران،  تاريخي  دوران  محوطه هاي  مهم ترين  از 
ناصرالدين شاه  فرمان  به  1239ش  سال  از  آن  كاوش هاي 
بخش هاي  از  خورهه  است.  خورهه  شد،  آغاز  قاجار 
از  هرتسفلد  است.  مركزي  استان  در  محالت  شهرستان 
با  و  رفت  بازديد خورهه  به  است كه  باستان شناساني  اولين 
كه  كرد  مطرح  را  فرض  اين  منطقه،  تاكستان هاي  مشاهدة 
و  زارعت  ديونيسوس، خداي  به خداي  مربوط  بناي خورهه 
در  سپس   .)95  :1355 )هرتسفلد  است  بوده  يونان  شراب 
سال 1335 شمسي به سرپرستي علي حاكمي بررسی هايی 

سال  از  مجدداً  و   )Hakemi 1990: 11( شد  انجام  آنجا  در 
1378 به سرپرستي مهدي رهبر ادامه يافت. اين محوطه از 
از  بسياري  كه  است  محوطه هايي  جنجالي ترين  و  مهم ترين 
باستان شناسان خارجي آن را دوره سلوكي دانسته و همواره 
آن را در حکم نمونة تأثير هنر يونان بر ايران مطرح كرده اند، 
ولي كاوش هاي مهدي رهبر نشان داد كه اين بنا اشکاني و 

ساساني است )رهبر 1382(.
در  است.  شده  تکرار  نيز  كنگاور  در  خورهه  داستان 
اين  در  كه  بودند  عقيده  اين  بر  بسياری  بيستم،  قرن  اوايل 
چندين سالة  كاوش هاي  اما  دارد،  وجود  يوناني  بنايي  محل 
كامبخش فرد و سپس آذرنوش، علي ولي نوري، احمد كبيري 
و توحيدي نتايج ديگري داشت. كنگاور را به دورة اشکاني و 
)محمدي فر 1387:  كردند  منسوب  دورة ساساني  به  سپس 

.)132
بناهاي قلعه ضحاک و خصوصاً بناي پاويون و مشابهت 
با كاخ آشور، و كاوش هاي چندين مرحله در  آجركاري آن 
اين محوطه، آن را در زمرة يکي از مهم ترين بناهاي دوران 
اختيار  در  منحصربه فردي  داده هاي  كه  داد  قرار  اشکاني 

می گذارد )Kleiss 1973: 165، قندگر 1379(.
كاوش هاي چندين سالة هيئت آلماني در محوطة مهم 
ديگر  از  ايراني  هيئت  تالش  با  آن  تداوم  سپس  و  بيستون 
دوران  گاه نگاري  كردن  مشخص  قصد  به  مهم  فعاليت هاي 
تاريخي ايران است )محمدي فر 1387: 135(. محوطة عظيم 
قلعه يزدگرد با سابقة طوالني كاوش، يعني از 1965م تاكنون، 
ما  اختيار  در  اشکاني  دوران  اواخر  از  ارزشمندي  داده هاي 
را  قلعه يزگرد  كاوش هاي  البته  )كيل 1382(.  مي دهد  قرار 
شادروان  چون  ديگري  باستان شناسان  اخير  سال هاي  در 
كار  مشغول  آنجا  در  چگيني  اكنون  و  دادند  ادامه  آذرنوش 
جمله  از  اشکاني  دوران  گورستان  چندين  در  كاوش  است. 
چشمه سار )Schmidt 1957: 117�157(، گرمي )كامبخش فرد 
1377(، كنگاور )كامبخش فرد 1374(، طاق بستان )كامبخش فرد 
 Unvala 1929:( بولحيه ،)1377(، شغاب )ميرفتاح 1374: 42
133( تپه زهاب و باألخره سنگ شير همدان )آذرنوش 1355: 

48(، مريوان )محمدي فر و مترجم 1388( و سنندج )خسروي 
1388( نيز اطالعات ارزشمندی از شيوه هاي تدفين ارائه كردند. 
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همان  يعني  اليمايي،  منطقة  در  باستان شناختي  كاوش هاي 
تحقيقات  به  نسبت  كمتري  پيشرفت  بختياري،  كوه هاي 
نژادشناختي داشته است. علت اصلي  و  تاريخي  جغرافيايي، 
شايد صعب العبور بودن منطقه بوده است. اليارد انگليسي كه 
سرپرست كاوش هاي نيمرود و نينوا بود، اولين باستان شناس 
سرشناس در اين زمينه است و بهترين و كامل ترين توصيف 
سال  از  او  كرد.  مطرح  آن  ساكنان  و  اليمايي  منطقة  از  را 
پا  زير  سو  هر  از  را  بختياري  كوه هاي  1842م  تا   1840
گذاشت و اثرش را با نام نخستين ماجراجويي در ايران، شوش 
و بابل در دو جلد در سال 1887م منتشر كرد. اين اثر هنوز 
كوهستان هاي  به  مربوط  تحقيقات  در  ارزشمند  منبعی  هم 
بختياري به شمار مي آيد. اليارد نقوش برجستة درة شيمبار 
كشف  نبود،  امکان پذير  به سادگي  آنها  به  دسترسي  كه  را، 
كرد. در طول اين سفرها، اليارد با دوبود روسي مالقات كرد، 
تنگ  صخره اي  نقش برجسته هاي  وجود  از  را  او  اول بار  كه 
منطقه سی  اين  در  مهم  كاوش هاي  اما  كرد.  مطلع  سروک 
سال بعد انجام شد و جنبة اقتصادي آن ها پررنگ تر از جنبة 

باستان شناختی بود.
هدف اصلي از اين بررسی ها احداث جاده اي تجاري از 
اهواز به اصفهان از ميان كوه هاي بختياري بود. در طول اين 
سال ها چندين محقق مانند شيندلر، لينچ و استاک كوشيدند 
نقشه هاي جغرافيايي دقيق تري از برخي قسمت هاي كوه هاي 
باستان شناسان  هيئت  عضو  ژوكيه،  كنند.  تهيه  بختياري 
فرانسوي در شوش، در سال 1898 به دشت مالمير سفر كرد 
بررسي  را  نوروزي  اين سفر، نقش برجسته هاي خونگ  و در 
كرد، كاري كه اليارد قباًل در سال 1841 انجام داده بود، اما 
كوه هاي بختياري از نظر باستان شناسي »سرزمين ناشناخته« 

باقي ماند.
همين محققان از خرابه هايي نيز نام برده اند كه بررسي 
و  نظامي  سياسي،  مأموريتي  نبود؛  مأموريت شان  جزو  آن ها 
زمين شناختی  بررسي  براي  قرن  اين  آغاز  از  كه  اقتصادي 
محل از نظر نفتي آغاز شده بود. در سال هاي 1935 و 1936 
باستان شناس مشهور، سر اورل اشتاين، سفري طوالني را در 

اين سرزمين آغازكرد، سفري كه به اكتشافات زيادي منجر 
شد. جنگ جهاني دوم بسياري از تحقيقات را متوقف كرد. 
پس از جنگ هنينگ، بيوار،  هانسمن، هينز، دوال و شيپمن 
و واندنبرگ بخشي از اين ناحيه را كشف و نقش برجسته هاي 
 ،1972 و   1964 سال هاي  بين  كردند.  بررسي  را  صخره اي 
گيرشمن معابد اليمايي را در مسجد سليمان و برده نشانده، 
 VandenBerge &( در حاشية كوه هاي بختياري بررسي كرد

.)Shippmann 1985: 28�29

طوالني  ساليان  كه  خشن،  و  مرتفع  كوه هاي  جز  به 
بررسي هاي  در  مي شد،  تصور  اليمايي ها  استقرار  مركز 
استقرارهاي  بقاياي  نيز  خوزستان  جنوب  باستان شناختي 
مربوط به اليمايي ها به دست آمده است. بررسي و تحليل اين 
اطالعات نشان مي دهد كه جنوب خوزستان به طور كامل در 
از جمله  )عليزاده 1369: 41(.  است  بوده  اليمايي ها  اختيار 
)بورشاال  شوش  به  ايران  بايد  جنوب غرب  مهم  محوطه های 
چغاميش،  بولحيه،  تپه   ،)1376 )رهبر  شوشتر   ،)1376
سوسن  دشت  و  ايذه  مسجدسليمان،  شمي،  برده نشانده، 
اشاره كرد كه بررسي هاي اخير انتساب آن ها را به اليماييان 

تأييد می كند.

بررسي فعالیت هاي باستان شناختي در غرب، خارج 
از ایران كنوني

غرب  در  واقع  محوطه هاي  در  باستان شناختی  بررسی های 
تفاوت جدي در  البته  ايران كنوني سابقة طوالني تري دارد. 
و  عتيقه جويي  دوران  در  محوطه ها  اين  اغلب  كه  است  اين 
مقدمه  در  همان طوركه  و  شده  كاوش  خاص  هدف  بدون 
عنوان كرديم، اولين آثار هنری منتسب به  پارتيان از دورا 
اروپوس و پالمير، يعني از همين محدوه، به دست آمده است 

.)Rostovtzeff 1935(
عالوه بر اين دو محوطة عظيم، مهم ترين محوطه هاي 
ديگر اشکاني عبارت است از: سلوكيه، تيسفون، بابل، كيش، 
)محمدي فر 1387:  الحضر  و  نمرود داغ  آشور،  اروک،  نيپور، 
186ـ158(؛ همة اين محوطه ها تاريخي طوالني و جايگاهی 

ويژه در باستان شناسي خاور نزديك و بين النهرين دارند.
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نتیجه گیري
با شکل گيري رويکرد ملي گرايانه در جوامع اروپايي، به منشأ 
اين  و  شد  خاص  توجه  دانشگاهی  محافل  در  اروپايي  اقوام 
و  آرمان گرايانه  تفکرات  نوعي  به  اجتماعي،  ـ  علمي  جريان 
توجه به تفاوت هاي قومي و نژادي را دامن زد. مباحث علمي 
تحول گرايي  نظريات  با  انساني  نژادهاي  نابرابري  به  مربوط 
زيست شناسي در اواسط قرن نوزدهم جايگاه ويژه اي در ميان 
 Trigger( علوم يافت و با كشفيات داروين به شدت تقويت شد
113 :1989( و پس از آنکه جان لوباک در سال 1865م در 

كتابي با عنوان ادوار پيش ازتاريخ بر اساس آثار كهن، آداب و 
نابرابري  موضوع  بر  رساند،  به چاپ  امروز  سنن وحشي هاي 

اقوام بيش از گذشته تأكيد شد )موسوي 1378: 13(. 
محققان غربي يورش اسکندر و تشکيل دولت سلوكي را 
سرآغاز عصر هلني دانسته و همة عظمت و شکوه شاهنشاهي 
پنهان  غيرواقعي  واژة  اين  زير  را  پارت  دولت  و  هخامنشي 
اثر  بر  هخامنشيان  درواقع سقوط شاهنشاهي  ولي  كرده اند. 
ضربات اسکندر، جز استقرار دستگاه سياسي جديد، آن هم 
در زمان كوتاه حاصلی نداشت كه نيازمند استفاده از اصطالح 
خاصي در مورد شرق باشد؛ اصطالحي كه با واقعيت منطبق 
را  تا 250پ م(   330( ساله  دورة 80  اين  رو  اين  از  نيست. 
شايد بهتر باشد دورة پس ازهخامنشي يا فراهخامنشي بناميم 
از جريانات سياسي  منطقه اي جدا  فرهنگ هاي  آن  كه طي 
و فرمانروايي حاكم بر منطقه، به حيات خويش ادامه  دادند 

.)Haerinck 1983(
آن چه بسيار بر بررسی های باستان شناختي اين دوران 
دورة  باستاني  آثار  بر  تاريخي  منابع  تفوق  گذاشت،  تأثير 
تاثير آن در همة فعاليت ها و همة نقاط در  اشکاني بود كه 
منابع  كثرت  همراه  به  تفوق  اين  است.  مشهود  دوران  اين 

اين  را در مطالعات  يونانی گرايي  غربي تسلط شديد ديدگاه 
دوران موجب شد كه تا سال ها ادامه يافت و موجب بسياري 
اشتباهات تاريخي شد و حتي نزد بسياري از محققان داخلي 
اشکاني دچار  نيز در مورد دوران  آنان  باعث شد  و  پذيرفته 
ترديدهای جدی شوند. دو نمونة بسيار مهم از اين مشکالت 
در دوران تاريخي ايران بناهاي خورهه و كنگاور است كه پس 
از سال ها بحث و جدل باألخره با تالش نسبی باستان شناسان 
ايرانی، اجماع نسبي در مورد تعلق نداشتن آن ها به دوران 

سلوكي حاصل آمد.
عالوه بر آنچه برشمرديم، از مشکالت جدي اين عرصه 
و به  طور كلي باستان شناسان دورة تاريخي مشخص نبودن 
ديگر  مشکل  و  شهرها  و  بناها  از  بسياري  دقيق  گاه نگاري 
تاريخي،  دوران  بناهاي  از  بسياري  كاربري  نشدن  روشن 
دقيق  در  بايد  را  آن  ريشة  كه  است  اشکاني،  دورة  خصوصاً 
نسبي  گاه نگاري  تعيين  به  نکردن  توجه  و  كاوش ها  نبودن 

خصوصاَ در مورد سفال ها بايد دانست.
بي نظمي  عرصه  اين  در  كار  سال ها  به رغم  متأسفانه 
شديدي در تبيين راهبردهای بلندمدت علمي كاوش در اين 
دوران وجود دارد خأل اطالعاتي به شدت بر دامنة تحقيقات 

تأثير منفي می گذارد.
مسئول  را  خارجي  باستان شناسان  تاكنون  گرچه 
بسياري از اين بخشي نگري ها مي دانستيم، وقت آن است كه 
ميدان  عرصه دار  كه  اخير  سال  سي  در  آيا  بپرسيم  خود  از 
بوده ايم، پرسش هاي اساسي اين حوزه را به نحو مطلوب پاسخ 
گفته ايم؟ و آيا باستان شناسان كشورهاي همسايه تحقيقات 
اين  به  پاسخ  خير؟  يا  پذيرفته اند  شاخص  عنوان  به  را  ما 
پرسش را به متخصصين و مديران برنامه ريز و قضاوت را به 

خوانندگان وامي گذاريم.
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چکیده
از   ،)Physical/Biological Anthropology( جسمانی  انسان شناسی  يا  زيستی  انسان شناسی 
زيرشاخه های انسان شناسی، علم مطالعة انسان ها به عنوان ارگانيسم زيستی است و تطور آنها را در 
طول زمان و نيز گوناگونی های امروزشان را بررسی می كند. حوزة انسان شناسی جسمانی، به سه زير 
حوزه، شامل نخستی شناسی، ديرين  انسان شناسی و مطالعة انسان های معاصر بر اساس خصوصيات 
جسمانی، تقسيم می شود. اكثر پژوهشگرانی كه در ايران كاوش كرده اند، صرفاً گزارشی بسيار كوتاه از 
يافته های اسکلت های انسانی و استخوان های باقی مانده به رشتة تحرير درآورده اند. هنوز كوششی منظم 
و وسيع به منظور روشن ساختن مناطق كاوش شده برای تحليل علمی استخوان ها و استخوان شناسی 

محوطه ها صورت نگرفته است.
اگرچه تاريخچة كاوش های باستان شناختی  در ايران با كاوش های فرانسويان در تپه های شوش 
آغاز می شود، كارلتن كوون انسان شناس امريکايی در سال 1949، در كاوش غارهای بيستون، كمربند و 
هوتو، برای نخستين بار به يافته های استخوانی باقی مانده از انسان توجه كرد. وی در غار بيستون قطعه ای 
از استخوان ساعد يافت كه مربوط به انسان و داراي ويژگي هايي است كه در استخوان ساعد انسان هاي 
نئاندرتال مشهود است )Coon 1951(. همچنين وی بررسی بقايای انسانی را كه در كاوش غارهای هوتو 
و كمربند به  دست آورده بود، به لورنس اَنِجل سپرد و او گزارش خود را در سال 1951 منتشر كرد 
)Angel 1952(. بعد از اين تاريخ رفته رفته به بقايای استخوانی انسان و حيوان در محوطه های كاوش 

سیروس ربفي

انسان شناسي جسماني رد اريان
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شده در تحليل های باستان شناختی توجه بيشتری شد. در 
اين مقاله تاريخچة بررسی های انسان شناسی جسمانی را در 
ايران، از زمان شکل گيری آن در دهة پنجاه ميالدی تاكنون، 
مرور می كنيم. بخش نخست مقاله به آن دسته از كاوش های 
باستان شناختی  در ايران اختصاص دارد كه در آنها بقايای 
انسانی به  دست آمده است. از بسياری محوطه های باستانی 
سرنوشت  از  اما  آمده،  به  دست  انسانی  بقايای  ايران  در 
بقايای  نيست.  جز  دست  در  اطالعی  بقايا  اين  از  بسياری 
باستان شناسان  برخی كاوش های  انسانی كم شماری كه در 
خارجی )پيش از انقالب اسالمی( به دست آمده و به موزه ها، 
دانشگاه ها و ديگر مؤسسه های پژوهشی منتقل شده، باقی آنها 
حفظ نشده يا محل نگهداری آنها نامشخص است. در بخش 
انسان شناسی  ديگر مقاله به كاستی های پژوهش در زمينة 
بررسی  در  موارد  بيشتر  در  می پردازيم.  ايران  در  جسمانی 
در  كاوش شده  محوطه های  از  به دست آمده  انسانی  بقايای 
طبقة  ذكر  به  فرض  و  احتمال  با  و  به جنسيت  صرفاً  ايران 
اجتماعی فرد متوفی بسنده شده، در حالی كه انسان شناسی 
و  ژنتيك  جمله  از  ديگر  جديد  علوم  كنار  در  جسمانی، 
زيست شناسی، جانور شناسی و گياه شناسی با بررسی بقايای 
انسانی به ويژه اسکلت های انسانی به وضعيت جسمانی انسان 
در  به  رغم  را مشخص می كند.  تحول وی  و  تطور  و مسير 
در  مهم  كاوش های  از  بسيار  انسانی  بقايای  داشتن  اختيار 
ايران، آگاهی ما از ويژگی های جسمانی، تغذيه، بيماری ها و 
... ساكنان محوطه ها بسيار ناچيز است. در بخش ديگر مقاله 
انسان شناختی  نيازها و كاستی های پژوهش های  به اجمال 
در ايران و نمونه های آن در ميان محوطه های كاوش شدة 
از  هميشه  برای  كه  كرده ايم  مطرح  را  فرصت هايی  و  ايران 
دانش  اهميت  به  مقاله  پايانی  بخش  در  است.  رفته  دست 
انسان شناسی جسمانی و ضرورت استفاده از متخصصان اين 
يکی  پرداخته ايم.  ايران  باستان شناختی  بررسی های  در  علم 
برای  انسان  بقايای اسکلتی  بررسی  از شيوه های بسيار مهم 
كامل كردن گزارش های باستان انسان شناختی، بررسی های 
روشنگر  بررسی ها،  اين  همچنين  است.  استخوان شناختی 
و  رشد  مير،  و  مرگ  معيشت،  غذايی،  رژيم  و  تنوع  اقليم، 
از  استفاده  با  امروزه  هست.  نيز  گوناگون  جوامع  سالمت 

پرتونگاری،  از  بهره مندی  جمله  از  پيشرفته،  تکنيك های 
پژوهشگر  داد.  تشخيص  را  اسکلتی  بيماری های  می توان 
انسان شناسی همواره اين امکـان را دارد كـه بـا مـراجعـه به 
موزه و محل نگاهداری آثار از طريق تکرار بررسی ها و اقدام به 
 اندازه گيری مجدد، نتايج قبلی را رد يا تأييد و شك و ترديد ها 
را برطرف كند. ازاين رو نگهداری از بقايای انسانی به دست 
آمده از كاوش های باستان شناختی در موزه ها اهميت بسيار 
عنوان  به  جسمانی  انسان شناسی  كه  كشورهايی  در  دارد. 
محل  موزه صرفاً  كرده،  چشمگيری  پيشرفت  مستقل  دانش 
بلکه در حکم هستة  باستان شناختی نيست،  نگهداری مواد 
انسان شناسی  جمله  از  ميان رشته ای  دانش های  پژوهشی 

جسمانی محسوب می شود.
تدفين،  ايران،  جسمانی،  انسان شناسی  واژگان:  كلید 

باستان شناسی، اسکلت انسانی.

مقدمه 
دانش انسان شناسی را دانش بررسی انسان تعريف كرده اند. 
اين دانش از نيمة دوم قرن نوزدهم، با كشف جوامع تازه و 
ناشناختة انسانی، به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و از 
نخستين هدف های آن بررسی گروه های انسانی در جـوامع 
معلوم  كه  بود  اين  پژوهشگران  تالش  شد.  قلمداد  گوناگون 
كنند چرا برخی از جوامع انسانی به پيشرفت های فوق العادة 
تکنيکی و تمدنی و فرهنگی دست يافته اند و برخی ديگر در 
دوران كشاورزی يا شکارورزی باقی مانده اند و نتوانسته اند 
)سيدسجادی  كنند  همساز  پيشرفته تر  جوامع  با  را  خود 
1365(. پژوهشگران اين علم انسان ها را در حکم ارگانيسم 
گوناگونی های  نيز  و  زمان  طول  در  را  آنها  تطور  و  زيستی 
امروزشان را  بررسی می كنند. حوزة انسان شناسی جسمانی،  
و  ديرين انسان شناسی،  نخستی شناسی،  حوزة  زير  سه  به 
جسمانی  خصوصيات  اساس  بر  معاصر  انسان های  بررسی 
در  انسان شناسان  مهم  ابزارهای  از  می شود.  تقسيم 
بررسی های ديرين انسان شناختی و نخستی شناختی، بررسی 
شناخت  اين رو  از  است.  كاوش شده  استخوان های  بقايای 
استخوان های انسان ريخت ها اهميت بسيار دارد. در ايران كه 
بقايای انسان ريخت ها به يك نمونه خالصه می شود كه آن 
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هم پاره ای از استخوان زند زبرين دست راست انسان ريخت 
 Coon( نئاندرتال در كاوش 1949 كارل استانلی كوون  است
1951(، تدفين های پيش ازتاريخی و گورستان های دوره  های 

اهميت  انسان شناختی  بررسی های  در  اسالمی  ـ  تاريخی 
به سزايی دارد.

فرصت هایی كه برای همیشه از دست رفت
را  دفن شده  فرد  مرگ  به  جامعه  نگرش  گور  هر  بقايای 
و  وی  فرهنگی  تمايالت  نشان دهندة  و  می كند  منعکس 
از  عضوی  حکم  در  او  روزمرة  زندگی  و  آئين  بازگوكنندة 
جامعه است. احترام به مرده از مهم ترين ويژگی های نوع بشر 
است كه گونة ما را از ديگر پسرعموهايمان )انسان ريخت هاي 
نخستين( در درخت تکامل متمايز می كند. به همين منظور 
اهميت  مرگ  مورد  در  انسان ها  باورهای  به  باستان شناسان 
مورد  در  باستان شناسان  آنچه  از  بسياری  می دهند.  فراوان 
تاريخ تکامل نوع بشر آموخته اند، بقايای اسکلت انواع اسالف 

آنان بوده است.
در منطقة لرستان، كه  به دليل داشتن آثار دفينة مفرغی 
معروف است و بيشتر باستان شناسان نيز به اميد يافتن اين 
آثار پا به اين خطه گذاشته اند، گورستان های متعدد كاوش 
از  يافت شده  اشيا  به  صرفاً  كاوشگران  متأسفانه  ولی  شده، 
ناباورانه  را  گورها  انسانی  اسکلت های  و  داده  اهميت  گورها 
به  مجدداً  ويژه   بررسی  بدون   محل  همان  در  يا  كرده  رها 
خاک سپرده اند. ژرژ كنتنو و رومن گيرشمن تپه های گيان، 
با  گورهايی  يافتن  اميد  به  را  چغابل  و  بَدهوِره  جمشيدی، 
كاوش  لرستان  مشهور  مفرغ های  سياق  و  سبك  از  اشيائی 
كردند )معتمدی 1365(. اريك اشميت طی دو فصل 1314 
ـ 1313 و 1317 ـ 1316خ  در تپه های ميرَولی، َكموتَرالن، 
ُدم آويزه، بدآور و سرخ ُدم كاوش كرد و گورهايی از دوران 
بی توجه  همچنان  انسانی  اسکلت های  به  و  يافت  متفاوت 
با همان سودای  كه  بعدی  كاوشگر  )واندنبرگ 1345(.  بود 
با اشياء مفرغی به منطقه لرستان آمد، سر  يافتن گورهايی 
ارول اشتاين بود. وی به همراه بهمن كريمی چند محوطه از 
جمله تپه تِلياب و گورستان خاتون بان را كاوش كرد )كريمی 
پشت كوه  منطقة  در  سال  چهارده  واندنبرگ  لوئی   .)1329

از دوران گوناگون  تعدادی محوطه  به كاوش  لرستان دست 
چم ژی ُموَمه،  محوطه های  به  می توان  ميان  اين  در  كه  زد 
سراِب ميمه و ُدمگِر پرچينه، ميِرورَكبود اشاره كرد )معتمدي 
از كاوش  انسان حاصل  استخوانی  بقايای  1365(. سرنوشت 
محوطه های  انسانی  بقايای  ديگر  سرنوشت  با  نيز  واندنبرگ 

لرستان همانند شد.
گرچه در بسياری از گورستان های كاوش شده سرنوشت 
از  برخی  در  نشد،  مشخص  يافت شده  انسانی  اسکلت های 
گـورستان ها از جمله چم ژی مومه به دليل محيط اسيدی گور 
استخوانی باقی نمانده بود.1 برخی از اسکلت های كشف شده 
تنها  دفن  شد.2  گور  همان  در  دوباره  نيز  گورها  كاوش  در 
و  جنسيت  آمده،  به  دست  اسکلت ها  اين  از  كه  داده هايی 
به احتمال طبقة اجتماعی فرد متوفی بوده است. در كاوش 
دو  يکی  از  حتی  تدفين ها  توصيف  گورستان ها،  از  برخی  
ابتدايی حاصل  خط كمتر می شد و اين نتيجه گيری بسيار 
در  ياسی  جهانگير  نمونه  برای  بود.  گورستان  يك  كاوش 
چندين  بندرعباس  حاجی آباد  و  سراوان  ُگشت  بررسی 
نتيجه گيری  بخش  در  وی  كرد.  كاوش  و  شناسايی  را  گور 
گزارش خود آورده است: »روی هم رفته اين گورها )قبرها( 
مردم  ولی  است،  بوده  قبل ازميالد  اول  هزارة  به  متعلق 
حاجی آباد از نظر تجمل و راحتی زندگی به پای مردم ُگشت 
نمی رسيده اند« )سيدسجادی 1367(. گاهی باستان شناسان 
از كاوش گور و دركل گورستان به عنوان سرگرم كننده ترين 
بخش كاوش محوطه ياد می كنند و اهميت كاوش گور را به 
مانند گنج يابان تا حد دستيابی به اشياء احتمالی مدفون به 
همراه اسکلت تنزل می دهند. برای نمونه يوسف مجيدزاده 
بخش  در  قبور(  در  )حفاری  گورستان  در  كاوش  بحث  در 
باستان شناسی« كاوش در گور  دوم مقالة »روش كاوش در 
را اين گونه تعريف می كند: »حفاری در گورستان ها عمدتاً 
آمار  تدفين،  رسوم  و  آداب  دربارة  اطالع  كسب  منظور  به 
ابزار  و  سالح،  ظروف،  به دست آوردن  يا  جمعيت،  به  مربوط 
كار برای اهداف گونه شناسی انجام می گيرد ... حفاری قبور 

1. در بررسی چهل گور اين محوطه، تنها از يك گور اسکلت كامل و از دو گور بخشی از يك 
اسکلت انسانی به دست آمده است.

2. از جمله كاوش هايی كه دوباره در آن اسکلت دفن شده ، می توان به گورستان خاتون بان 
اشاره كرد.
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بسيار سرگرم كننده ای است  كار  اسکلت ها  از  و خاكبرداری 
... خاكبرداری از روی اسکلت به ويژه هنگامی سرگرم كننده 
است كه )اسکلت( با زينت آالت، بقايای لباس، وسايل زندگی 

و احياناً سالح همراه باشد« )مجيدزاده 1372: 12(.
نخستين  كه  است  مطرح  شرايطی  در  ديدگاه  اين 
شنيدار  غار  از  همنوع  ارادی  دفن  از  شده  شناخته  مدارک 
انسان ريخت های   .)Harrold 1980( است  آمده  دست  به 
نئاندرتال كه غار شنيدار را در دورة پارينه سنگی  ميانی در 
حدود 45000 سال پيش برای زيست انتخاب كردند دارای 
انسان ريخت  يا  امروزی  انسان  رفتاری  الگوهای  از  بسياری 
مشترک  رفتاری  الگوی  جمله  از  بودند.  هوشمند  هوشمند 
مردگان  ارادی  دفن  ما  گونه  با  نئاندرتال  انسان ريخت  بين 
است كه به احتمال با احساسات جمعی همراه بوده است، از 
ديگر الگوهای رفتاری مشترک می توان از تغيير ارادی شکل 
جمجمه به منظور زيبايی بيشتر و همچنين پرستاری از افراد 

.)Trinkaus 1982( صدمه ديده نام برد
پژوهشگران  كه  اسالمی،  انقالب  از  پيش  سال های  در 
محوطه ها  از  بسياری  در  غربی،  پژوهشگران  به ويژه  بيگانه، 
كاوش  از  به دست آمده  استخوانی  بقايای  می كردند،  كاوش 
را در مواردی به مؤسسه يا دانشگاهی منتقل می كردند كه 
آنان را مأمور به كاوش كرده بود. چندين پژوهشگر پايان نامة 
استخوانی  بقايای  اين  بررسی  مورد  در  را  خود  دكترای 
در  پژوهش   سهم  ميان  اين  در  كه  نگاشته اند،  شده  منتقل 
گورستان  و  گنج دره  محوطة  انسانی  اسکلت  بقايای  مورد 
است )سيدسجادي 1367،  بوده  بيشتر  از همه  شهرسوخته 
برخی  در  البته   .)Wang 1994, Agelarakis 1989 1386؛ 
از محوطه ها هم پژوهش هايی در مورد بقايای اسکلت انسانی 
به دست آمده انجام شده كه بيشتر اين پژوهش ها به صورت 
تك موضوعی )برای نمونه فقط جمجمه يا دندان( بوده و همة 

ابعاد پژوهشی انسان شناختی زيستی را دربر نگرفته است.
غار  كاوش  در  كوون  استانلی  كارل   1949 سال  در 
اين دو  بقايای سنگواره ای شد.  به كشف دو  بيستون موفق 
 ،)+F )اليه  پارينه سنگی ميانی  دورة  اليه های  از  سنگواره، 
بخش  همراه  به  گاوسانان3  احتماالً  پيشين  دندان  شامل 
3. كاوشگر بيستون اعتقاد داشت كه اين دندان نيز دندان پيشين فك بااليی انسان ريخت 

بوده است.

ابتدايی بدنة استخوان زند زبرين دست راست يك نئاندرتال 
همراه  به  ترينکاس  اريك  اخيراً   .)Coon 1951( است  بوده 
از استخوان  اين بخش  با بررسی و مقايسة  بيگلری  فريدون 
متعلق  را  پاره استخوان  و  پذيرفته  را  كوون  نظر  زند زبرين 
 Trinkaus and Biglari( به انسان ريخت نئاندرتال دانسته اند

.)2006

از  انسان،  اسکلت  بقايای  بررسی  در  اَنِجل  اُلِرنس 
رسيد  نتيجه  اين  به  هاتو(،  )يا  هوتو  غار  در  كوون  كاوش 
مشهوِد  ويژگی های  فاقد  يافت شده  انسانی  نمونه های  كه 
يافته ها  اين  نئاندرتال است و همة ويژگی های  انسان ريخت 
در  كه  دندان هايی  است،  جز  مشترک  امروزی  انسان  با 
به شدت  هوتو  غـار  از  به دست آمده  انسانی  اسکلت های 
فرسايش يافته است. انجل همچنين  اعتقاد دارد كه بر اساس 
بررسی جمجمه و استخوان های دراز پای يکی از اسکلت ها 
اسکلت  اين  كرده،  نام گذاری  يك  شمارة  اسکلت  كوون  كه 
به شيوة ارادی تدفين ثانويه شده است. از ديگر بررسی های 
انجل در مورد اسکلت های انسانی به دست آمده از غار هوتو، 
از  به دست آمده  اسکلت های  استخوان های  اندازة  مقايسة 
هوتو با ديگر گروه های انسانی امريکای امروزی و جوامع دورة 

.)Angel 1952( پارينه سنگی جديد در اروپا و نروژ است
در كاوش ديگر كوون، در غار تمتمه در حدود بيست ويك 
كيلومتری شمال شهر اروميه، يك نمونه استخوان كشف شد 
كه وی آن را به احتمال به انسان ريخت نئاندرتال نسبت داد. 
اين استخوان را كنت اوكلی بررسی و نتايج آن را كوون منتشر 
كرده است )Trinkaus 2006(. اما بررسی ترينکاوس در سال 
از كاوش  اين قطعه استخوان به دست آمده  1978 در مورد 
غار تمتمه مشخص كرد كه بر سطح اين استخوان هيچ يك 
از برجستگی های مرتبط با عضالت كه بر سطح استخوان ران 
نئاندرتال ها و انسان مدرن ديده می شود، وجود نداشته است. 
همچنين مقايسة اين قطعه با نمونه های موزة جانورشناسی 
به  مربوط  استخوان  اين  كه  داد  نشان  هاروارد،  دانشگاه  در 
ران راست گوزن است )ترينکاوس 1385(. در ميان بقايای 
آشفته و به هم ريختة جانوری به دست آمده از دورة هلوسن 
غار وزمه، كه طی پروژة اسالم آباد گمانه زنی شد، يك دندان 
آسيای كوچك فك بااليی انسان به  دست آمد. پژوهش در 
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جامعه های  دربارة  را  ارزشمندی  داده های  دندان  اين  مورد 
انسان ريخت  ساكن كوه های زاگرس به ويژه رژيم غذايی آنها 

.)Trinkaus et al. 2007( در اختيار گذاشت
بقايای  مورد  در  انجام شده  پژوهش های  جمله  از 
استخوانی انسانی حاصل از كاوش ها، پژوهش اگالركی است. 
موضوع پايان نامة آناگنوستی آِگالَركی بررسی و بحث در مورد 
بروز فشارها و شرايط ديرين آسيب شناختی و تأثيرپذيری آن 
بر افرادی است كه مجموعة اسکلت های انسانی آنان مربوط 
عـراق  كردستان  در  شنيدار  غار  پيش ازنوسنگی  دورة  به 
نوسنگی  آغـاز  و  پـيش ازمـيالد،  نـهم  هـزارة  حـدود  در 
تپه گنج دره در كرمانشاه در غرب ايران تا حدود هزارة نهم تا 
هفتم پيش ازميالد است. آِگالَركی با بررسی پنجاه اسکلت از 
تپه گنج دره، كه در اواخر دهة 1960 ميالدی از كاوش فيليپ 
اسميت به دست آمده بود، و بيست ونه اسکلت از غار شنيدار، 
كه در سال 1960 ميالدی از كاوش رالف سولکی گردآوری 
شده بود، داده های زيادی دربارة ويژگی های جسمانی مردمی 
و  زندگی  شرايط  می كردند،  زندگی  محوطه  دو  اين  در  كه 
محيطی ايشان و همچنين اثر متقابل بين مقاومت اين افراد 
پايان شاخص ها و  آورد و در  به  دست  آنان،  بيماری های  و 
ميان دو مجموعه  را در  شرايط ديرين آسيب شناختی فشار 

.)Agelarakis 1989( اسکلت انسانی مقايسه كرد
تصاوير  تحليل  استفاده  با  َون  ِچن لِن  همچنين 
ميکرسکوپ الکترونی پيشرفتة ديجيتال از دندان  اسکلت های 
انسانی محوطة گنج دره تالش كرد  رژيم غذايی ساكنان اين 
همچنين  وی  كند.  مشخص  نوسنگی   دورة  در  را  محوطه 
 )Microwear( ريزپوشش  استاندارد  الگوهای  از  استفاده  با 
را  گنج دره  محوطة  نوسنگی  دورة  درگذشتگان  دندان های 
با هفت نمونه از انسان های نخستيِن  دوره های ميان سنگی، 
امروزِی  انسان های  از  نمونه هايی  با  حتی  و  نوسنگی 
اين  نتيجة  در  كرد.  مقايسه  ديگر  مطالعات  از  به دست آمده 
پژوهش داده های پرارزشی به  دست آمد كه رژيم غذايی و 
و حتی  كند  را مشخص می  زيستی ساكنان گنج دره  تنوع 
دورة  در  را  گنج دره  ساكنان  غذايی  رژيم  و  زيستی  تفاوت 
نوسنگی با افراد همزمان در ديگر محوطه ها و حتی با رژيم 

.)Wang 1994( غذايی امروزی روشن می كند

اِمِبرلينگ و همکارانش در مقاله ای با عنوان »غار ُكنجی: 
تدفين های آغاز دورة مفرغ در لرستان« اين تدفين ها را از 
ديدگاه تافونومی بررسی و شيوة تدفين  آنها را با شيوة تدفين 
در مناطق مجاور و هم روزگار با تدفين غار كنجی ارزيابی و 
پيامدهای فرهنگی آن را در اواسط هزارة سوم پيش ازميالد 

.)Emberling et al. 2002( نقد و تفسير كردند
  در اين ميان می توان به پژوهش های موردی هم اشاره 
كرد كه در آن بخش هايی از اسکلت انسان به شکل مستقيم 
غيرمستقيم  يا  اسکلت(  بررسی  و  ميدانی  )پژوهش های 
بررسی شده است.  )پژوهش های كتابخانه ای و مقايسه ای( 
پيتر  مقالة  در  است.  انگشت شمار  نيز  پژوهش ها  اين  البته 
ج. لمبرت با عنوان »دگرشکلی جمجمه  دورة آغاز نوسنگی 
پژوهش  نوعی   )1388 )لمبرت  ايران«  تپه گنج دره،  در 
از پژوهش های غيرمستقيم آمده است:  نمونه ای  مستقيم و 
»تغييرالگوی  عنوان  با  كراُچر  كرينا  و  ديِمس  اُرييلی  مقاله 
ساختگی جمجمه در پيش ازتاريخ ايران: شواهدی از جمجمه 

.)Daems and Croucher 2007(  »و پيکره های كوچك
 1357 تا   1346 سال های  در  را  سوخته  شهر 
توزی  مارتسيو  سرپرستی  به  ايتاليايی  باستان شناسان 
بررسی و كاوش كردند. طی اين بررسی، گورستان اين شهر 
شد  كاوش  آن  گور   220 و  تصادفی كشف  كاماًل  شکلی  به 
سوخته  شهر  كاوش های  جديد  دور   .)1374 )سيدسجادی 
به  دهانه غالمان«  و  سوخته  شهر  »باستان شناسی  گروه  را 
سرپرستی سيدمنصور سيدسجادی از سال 1376 تا 1388 
مساحت  به  گمانه   14  ،1383 تا   1376 سال  از  داد.  انجام 
در  و  حفاری  شهر  گورستان  در  مربع  متر   2300 تقريبی 
شهر  گورستان  زمين  است.  شده   كشف  گور   310 نتيجه 
سوخته چهار الية متمايز اصلی و تعدادی الية فرعی دارد و 
الية چهارم آن خاک سبزرنگی است كه بيشتر قبور در آن 
قرار دارد. در برخی از بخش های گورستان، الية دوم، يعنی 
قشر نمکی سخت و فشرده مخلوط با شن و ماسه و سنگريزه 
باعث  سختی  همين  و  درآمده  سخت  و  بتونی  حالت  به 
حصيری،  چوبی،  اشياء  به ويژه  و  آن  اشياء  و  قبور  حفاظت 
تخم  پوستة  و  ناخن  مو،  بقايای  نيز  و  پارچه ای  استخوانی، 
قرار  قشر  اين  داخل  گور  كه  مواردی  در  اما  پرندگان شده، 

انسان شناسی جسمانی در ایران
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نگرفته به كلی از بين رفته است. خوشبختانه سيدسجادی از 
همان ابتدای دور جديد كاوش های شهر سوخته )1376( به 
اهميت وجود يك انسان شناس زيستی در هيئت پی برده و 
در چهار فصل نخست كاوش )79 ـ 1376( از حضور فرزاد 
فروزان فر  بهره برده بود. فروزان فر گزارش بررسی های خود 
يك«  سوختة  شهر  »گزارش های  از  فصل  يك  قالب  در  را 
كه  بيماری هايی  از  بسياری  از  ما  شد  باعث  و  كرد  منتشر 
آگاه  می شدند،  دچار  آنها  به  سوخته  شهر  در  ساكن  مردم 
مصنوعی  كهن ترين چشم  محوطه  اين  در  شويم. همچنين 
اوليه نشان داده اند كه چشم  جهان كشف شد. بررسی های 
چپ زن تنومند مدفون در قبر شمارة 6705 مصنوعی بوده 

است4 )سيدسجادی 1386(.
انقالب  از  پس  معتبر  انسان شناختی  پژوهش های  از 
اسالمی  بررسی  مردان نمکی چهرآباد زنجان است. نخستين 
كاماًل  صورت  به  چهرآباد  نمك  معدن  از  نمکی  مرد  كشف 
تصادفی و در حين كار كارگران با بولدوزر و استخراج نمك در 
دی ماه 1372 اتفاق افتاد كه در آن نيم تنة انسانی را با ريش 
بلند يافتند. پس از گذشت دوازده سال در آبان ماه  و موی 
استخراج  و  باطله برداری  عمليات  طی  معدن كاران   1383
از  يافتند كه قسمت هايی  انسانی را  بقايای  با بولدوزر  نمك 
مو، ريـش و بافت نـرم او سالـم مانده بود. اين دو كشف سبب 
شد تا عمليات نجات بخشی طی دو فصل در سال های 1383 
و 1384 انجام و بقايای سه مرد نمکی ديگر )مردان نمکی 
3، 4 و 5( كشف شود )عالی 1385(. با آزمايش های ساليابی 
پارچه های  و  استخوان ها  نمونة  روی  بر  كربن 14،  روش  به 
اوايل  ـ  اشکانی  )اواخر  مجموعه، قدمتی حدود 1700 سال 
اين  بر  داد.  نشان  يك  شمارة  نمکی  مرد  برای  را  ساسانی( 
اساس مرد نمکی شمارة يك هنگام مرگ حدود 37 سال سن 

و حدود 175سانتی متر قد داشته  است. 
بر اساس آزمايش سلول های موی سر، گروه خونی مرد 

4. به نظر می رسد كه اين چشم از قير طبيعِی مخلوط با نوعی چربی جانوری  ساخته شده 
از جنس مفتول های طاليی به قطر  است. روی آن ريزترين مويرگ های داخل كره چشم 
كمتر از نيم ميلی متر و مردمك چشم در وسط طراحی شده و جز آن تعدادی خط موازی، 
كه تقريباً يك لوزی تشکيل می دهد، پيرامون مردمك ديده می شود. از دو سوراخ جانبی واقع 
در دو سوی اين چشم مصنوعی برای نگهداری و اتصال آن به حدقه استفاده می شده است. 
بررسی های انسان شناسانه نشان داده كه به احتمال بسيار زياد زن بين 25 تا 30 سال داشته 

و دو رگه )سياه و سفيد( بوده است. 

نمکی شمارة يك B مثبت تعيين شد. البته اين پنج مسافر 
گذشته  از  متفاوتی  تاريخ های  از  كه  چهرآباد  نمك  معدن 

آمده اند، هنوز حرف های زيادی برای گفتن دارند.5
انسان  استخوانی  بقايای  دربارة  ما  دانسته های  اين  اما 
از همين چند محوطه، نسبت به محوطه هايی كه تاكنون در 
ايران كاوش شده، بسيار ناچيز است. گورها و گورستان های 
از  دانشی  هيچ  تقريباً  كه  شده  كاوش  ايران  در  بسياری 
استخوانی  بقايای  نيست.  دست  در  آنها  استخوانی  بقايای 
مـوزه ها خـاک  در خزانة  يا  اين محوطه ها  از  به دست آمده 
رفته است.  بين  از  هميشه  برای  و  شده  رها  يا  می خورد 
لَما، مسجد كبود  زاغه، گورستان  مارليك، هفت تپه، پيشوا، 
تپه گوران،  قم،  ـ كهك  تپه صرم  گيالن،  تبريز، جمشيدآباد 
دالما، حاجی فيروز، گوی تپه، شاه تپه، دينخواه تپه، موسيان، 
زاگرس  گورستان  سقز،  كول تاريکة  گورستان  اشرف آباد، 
ديگر  بسياری  و  تپه آسياب  شوش،  چغاميش،  سنندج،  در 
كاوش شده  محوطه های  همة  تعداد  به  تقريباً  محوطه ها،  از 
بقايای  آنها  از  كه  است  محوطه هايی  امروز،  به  تا  ايران  در 
انسان شناختی  بررسی  و  آمده  به  دست  زيادی  استخوانی 

نشده است.

توانایی های انسان شناس جسمانی در پژوهش 
میدانی

زير  از  جسمانی  انسان شناسی  يا  زيستی  انسان شناسی 
شاخه های دانش انسان شناسی است و  بررسی استخوان در 
اين شاخه از انسان شناسی اهميت بسيار دارد . از اين رو داشتن 
دانش استخوان شناسی و دانستن بيماری های مربوط به آن 
در بررسی بقايای استخوانی انسان بسيار ضروری است. بيرون 
از حيطة علوم تشريحی و پزشکی، دانش استخوان شناسی سه 
محدودة اصلی و بزرگ را شامل می شود. نخست، در شناسايی 
افرادی كه به تازگی مرده اند و به  طور معمول در چهار چوب 
استخوان شناسی  حيطة  اين  می شود.  انجام  قانونی  پزشکی 

5. براساس ساليابی كربن 14، اين 5 مرد نمکی متعلق به زمانی بين اواخر دورة هخامنشی تا 
دورة ميانی ساسانی اند. بر اساس اين آزمايش ها و بررسی ها، مرد نمکی شمارة 3، 4 و 5 در 
ريزش معدن نمك چهرآباد كه در حدود 2300 سال پيش )اواخر دورة هخامنشیـ  اوايل دورة 
اشکانی( رخ داده كشته شده اند. همچنين مردان نمکی شمارة 1 و 2، در حادثه ای ديگر 500 
تا 600 سال پيش )اواخر دورة اشکانی – اوايل دورة ساسانی( كشته شده اند )عالی 1385(. 
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به ويژه  و  عمومی  انجمن های  برای  بيشتر  آن  نتيجة  كه 
استخوان شناسی پزشکی  است،  دادگاه  به محضر  ارائه  برای 
پزشکی  انسان شناسی  شاخه های  زير  از  و  دارد  نام  قانونی 
قانونی است. دو زمينة ديگر استخوان شناسی شامل بررسی 
معـاصر  دوران  از  پـيش  تاريخی  روند  در  استخوانی  بقايای 
استخوان شناسی  دانش  از  زيـرشاخـه  دو  اين  زمينة  است. 
امروزه  است.  ديرين شناسی  طوركل  به  و  باستان  دوران 
پژوهش های  جدايی ناپذير  بخش  استخوان شناسی 
باستان شناختی محسوب و از بقايای استخوان سنگواره شدة 
انسان ريخت های نخستين در افريقا تا بقايای آزتك ها را در 
مکزيك، كه فقط چهارصد سال پيش به دست اسپانيايی ها 
در  كاوش  با  باستان شناس  می شود.  شامل  رفتند،  بين  از 
محوطه و تمركز بر  مواد فرهنگی باقی مانده، به نحوة فعاليت 
انسان ها پی  می برد. اما انسان شناس با بررسی استخوان های 
چگونگی  به  مربوط  داده های  از  سيلی  انسان  از  باقی مانده 
به ديگر  را  بيماری  از جمله معيشت، پيشه و  انسان  زيست 
داده های باستان شناسان می افزايد و آنها را در راه بازسازی 
گذشته نياكان ياری می دهد. همين روند باعث شده تا امروزه 
زيست باستان شناسی  نام  به  باستان شناسی  زيرشاخة  دانش 
اسکلت  آناتومی  بيايد.6  به  وجود   )Bio�Archaeology(

و  ژن  واكنش  و  ُكنش  بازتاب دهنده  دندان(  جمله  )از 
محسوب  بدن  برای  چهارچوبی  اسکلت  است.  محيط زيست 
می شود، در حالی كه  دندان رابط مستقيم بين ارگانيسم و 
محيط  زيست اوست. در شکل استخوان  يا مورفولوژی آن، 
نشانه هايی از بافت نرمی می توان يافت كه در طول زندگی 
با استخوان مرتبط بوده است.  بافت های نرمی مانند عضله، 
رباط ، تاندون ، شريان ، عصب، رگ ، و ارگان  جاسازی شده 
)ريه، قلب و مغز( مدت كوتاهی پس از مرگ از بين می روند 
و ناپديد می شوند )White 2000(. با اين حال اسکلت حفظ 
می شود و شواهدی از جسم نابود شده و ماهيت بسياری از 
از آنجا كه  اعضای بدن را در اختيار پژوهشگران می گذارد. 
استخوان  و دندان  ساختار سخت دارد و در برابر بسياری از 
در  كالرک  گراهام  بريتانيايی،  باستان شناس  نخستين بار  را  زيست باستان شناسی  واژة   .6
1972 به عنوان زيرشاخة ديرين جانورشناسی به كار برد. اما در تعريف نوی جين اِلِن بوايکسترا 
)Jane Ellen Buikstra( انسان شناس امريکايی در سال 1977 ،كه امروزه همة پژوهشگران در 
مورد آن اتفاق نظر دارند، جانشين ديرين استخوان شناسی در برخی كشورها شد و اين بدين 

.)Buikstra 1994( معناست كه حيطة اين دانش بررسی اسکلت انسان است

ثابت  اغلب شکل  مقاومت می كند،  فساد  و  فروپاشی  عوامل 
تحليل های  می گذارد.  اختيار  در  فرد  از جسم  ماندگاری  و 
گوناگون حيوانات  در گروه های  دندان پزشکی  ريزفرسايشی 
و  بيومکانيکی  اندازه گيری  منظور  به  پستانداران  جمله  از 
تعيين رژيم غذايی انجام شده است. از اين روش پيشتر برای 
تفسير تفاوت رژيم غذايی و بيومکانيکی عمدتاً به دليل نبود 
به  دست  صرف  كه  زيادی  زمان  و  تحليل  استاندارد  روش 
آوردن نتايج می شد و همچنين مشکالت بسيار در به دست 
آوردن حجم نمونه ها و مجموعه های بزرگ، به ندرت استفاده 

.)Wang 1994( می شود

سخن پایانی
جدا از ارزش بقايای بدن انسان برای باستان شناسان به عنوان 
مادة فرهنگی، بررسی بقايای انسان داده هايی از سبك زندگی 
و باورهای اجتماعی فرد مرده در اختيار باستان شناسان قرار 
می دهد. تحليل  علمی بقايای بدن انسان )مانند تاريخ گذاری 
با آزمايش راديوكربن( داده هايی دربارة سن مرده، رژيم غذايی 
او، چگونگی سالمت و گونه های بيماری و  جراحت های او در 
داده هايی  ديگر  از  پرتالشی  و  بی تحركی  می گذارد.  اختيار 
است كه بررسی بقايای بدن انسان بر پژوهشگر آشکار می كند 
و زخم جنگ، صدمات شکار و آسيب های ناشی از كارهای 
زمان  در  فرد  كه  می كند  مشخص  فرسا  طاقت  و  سخت 
 .)Hester et al. 1997( است  بوده  كوشا  حد  چه  تا  حيات 
كاوش شده  گورهای  ديگر  داده های  به  داده ها  اين  افزودن 
در هر محوطه، بانکی از اطالعات ايجاد می كند مانند اينکه 
سلطة  تحت  يا  رومی  يا  بوده اند  ايرانی  شده  بررسی  جوامع 
كدام حکومت باستانی بوده اند، ساكن شهر اسالمی بوده اند 
يا روستايی از قرون وسطی، كارشان صنعتی بوده يا تجاری، 
وابسته به معبد يا كيش ويژه ای بوده اند. قربانی بيماری های 
همه گير از جمله طاعون شده اند يا خير. شايد هم در جريان 
سال های  در  باشند.  رفته  بين  از  جنگ  در  ارتش  شکست 
بدن  بقايای  از  هيجان انگيزتری  داده های  پژوهشگران  اخير 
انسان كسب كرده اند. آزمايش های ژنتيِك بقايای بدن انسان 
مهاجرت  و  انسان  خاستگاه  بررسی  در  را  جديدی  درهای 
انسان ها به نقاط گوناگون جهان بر روی پژوهشگران گشوده 

انسان شناسی جسمانی در ایران
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نام كاوشگر یا سال كاوشنام محوطه
سال نام انسان شناسكاوشگران

مطالعه
اسکلت 

یافت شده
قدمت )پیش 

توضیح هاازمیالد(

ف. هول، ک. فالنری و 1961 - 63تپه علی كش
 149000ـمطالعه نشدهج.نيلی

 Angel195235800كارلتون استانلی كون1951غار هوتو
رک. متن مقاله Trinkaus1978140000كارلتون استانلی كون1949غار تمتمه

Trinkaus and كارلتون استانلی كون1949غار بيستون
Biglari2006135000 

فقط جمجمه هاAngel195268500كارلتون استانلی كون1949غار كمربند
 2500؟Emberling at all2002ف. هول، ک. فالنری1969غار ُكنجی

دندان آسيای 20000 ?ـTrinkaus et all2007كاميار عبدی و ديگران1999غار وزمه
كوچك

جمجمه های دگر Agelarakis1989498500فليپ اسميت1344 - 1353گنج دره
شکل يافته

ريزپوشش Wang1994498500فليپ اسميت1344 - 1353گنج دره
دندان ها

 86300ـمطالعه نشدهف. هول، ک. فالنری1347 -1348چغاسفيد
 36000ـمطالعه نشدهپدر مورتنسن1342تپه گوران
 4000 - 145000ـمطالعه نشدهچ. برنی و ک. يانگ 1958 ، 1961دالماتپه

ف. هول، ک. فالنری و 1963تپه سبز
 56000ـمطالعه نشدهج.نيلی

فقط 11 نمونه6000نامشخص1993توسلیعزت اهلل نگهبان1349 - 1350دشت قزوين

1958،60 - حاجی فيروز
 Voight1983305400رابرت دايسون و ديگران 61،68

بدون Vallois1938165000ُرمن گيرشمن1933 - 37سيلك 2،1 و 3
آسيب شناسی

 Rathburs197275000رابرت دايسون1957 -77حسنلو
 Skinner1972304100ال. دی. لوين1350 - 1352سه گابی
فقط جمجمه هاVallois193834000ُرمن گيرشمن1933 - 37سيلك 4

 Krogman19401582000 - 4000اريك )اريخ( اشميت1931 - 32حصار 2، 1 و 3
فقط 58 نمونهPardini19771472000 - 2900م. توزی1972شهرسوخته
 2900 - 13833102000فروزانفرسيدمنصور سيدسجادی1376 - 83شهرسوخته

بدون Furst1939322000ت. ج. آرن1933شاه تپه
آسيب شناسی

جی. كنتنو و ر. 1931 - 32تپه گيان
 Vallois193552000گيرشمن 

معدن نمك 
چهرآباد

 1383 ،1372
 1700 - 52300ــثبوتی ، ابولفضل عالی-84

جدول برخی از بررسی های آسيب شناختی بقايای اسکلت انسان بر اساس يافته های موجود  از كاوش محوطه های ايران كه منتشر شده است
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است و به پرسش های مهمی پاسخ می دهد؛ پرسش هايی از 
جمله اينکه آيا خاستگاه انسان يك نقطه مانند افريقا بوده يا  
چند نقطه و اينکه آيا انسان از يك منشأ بوده يا از شاخه های 
و  روسيه  چين،  مانند  جهان  گوناگون  نقاط  در  مستقل 
اندونزی. چه زمانی انسان ها امريکا را برای سکونت انتخاب 
از كجا آمده اند. سال هاست  امريکايی های بومی  كرده اند و 
كه باستان شناسان، واژة عيالم را به يك نوع حکومت و نظام 
سياسی اطالق كرده اند كه مركزيت آن در جنوب غربی ايران 
باستان شناس  پژوهشگراِن  هنوز  و   )1371 )عليزاده  بوده 
نظر  به  عيالمی ها  منشاء  و  قوميت  مورد  در  زبان شناس  و 
آزمايش  و  ژنتيك  آزمايش های  شايد  و  نرسيده اند  مشترک 
دی.اِن.ای.  بقايای بدن پادشاهان عيالم و اسکلت های انسان 
كه از محوطه های عيالمی به دست آمده گره گشای اين معما 

شود.
كاوش های  همة  در  جسمانی  انسان شناس  حضور 
از ضروريات است. جامعة  باستان شناختی در سراسر جهان 
پژوهشگران  به  فراوانی  نيـاز  امـروزه  ايـران  باستان شناسی 
اخير  سال های  در  البته  دارد.  ميان رشته ای  علوم  در  زبده 
كاوش های  در  ميان رشته ای  علوم  به  نياز  احساس  با 
كنار  در  نيز  جسمانی  انسان شناسی  دانش  باستان شناسی، 
در  را  باستان گياه شناسی جای خود  و  باستان جانورشناسی 
شاخة  در  است.  كرده  باز  باستان شناسی  كاوش  گروه های 

فرزاد  و  بناب  اشرفيان  مازيار  جسمانی،  انسان شناسی 
باستان جانورشناسی، مرجان مشکور  زمينة  در  و  فروزان فر 
جامعة  نيازهای  رفع  تا  اما  داده اند.  انجام  پژوهش هايی 
باستان شناسی ايران در زمينة علوم ميان رشته ای راه زيادی 
در پيش است. نبود انسان شناس در هيئت های حفاری در 
ايران سبب شده بسياری از داده های مفيد از دست برود. حضور 
انسان شناس در معدود كاوش های  تنها  به عنوان  فروزان فر 
باستان شناختی نيز به دليل منتشر نشدن گزارش های وی، 
ايران  انسان شناسی  ـ  بـاستان شناسی  معضل  اين  از  گره 
كوتاه خالصه  گزارش  به چند  وی  گزارش های  و  نکرده  باز 
ايرانی كمابيش  می شود. در سال های اخير باستان شناسان 
به اهميت بررسی های انسان شناختی در حين كاوش و پس 
از آن پی برده اند. اميد است كه با پرورش انسان شناسان در 
كنار باستان شناسان ايرانی هر روز بر دانش ما از شيوة زندگی 

و معيشت نياكانمان افزوده شود.
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چکیده
پژوهش دربارة هنر صخره ای در ايران سابقة چنداني ندارد و با توجه به گستردگی اين آثار در پهنة 
ايران، شناخت ما از اين آثار نسبت به كشورهای همسايه بسيار اندک است. در بخش اول اين نوشتار 
پژوهش هاي انجام شده دربارة صخره نگاره هاي ايراني را شرح داده ايم و در بخش دوم برخی از مشکالت 
مهم پژوهش  در مورد اين آثار را، از جمله كم شناخته بودن آن ها، معضالت گاهنگاری و نبود امکانات 
كافی برای ثبت و ضبط دقيق نقوش، آورده ايم. پژوهش های نقوش صخره ای از سال 1958 آغاز شد كه 
گروهي از زمين شناسان ايتاليايي مشغول به كشف و استخراج مواد معدني در منطقة بلوچستان تعدادي 
نقش صخره اي در منطقة گزو كشف كردند. بعد از آن پژوهش های ديگری در مناطق كوهدشت لرستان 
)ايزد پناه 1348 و مك برنی 1348( كمرنبشتة تويسركان، الخ مزار بيرجند، خره هنجيران مهاباد، غار 
كرفتو و اورامان كردستان، غار چشمه سهراب و ميولة كرمانشاه، منطقة تاريخي تيمره، درة ديوين الوند 
همدان، كوه ارنان يزد، هوراند )لقان( كليبر، اشکفت آهويي شهر بستِك بلوچستان، كوه دختر رشم 
سمنان، كوه قلعه بزی اصفهان، سنگستون قم و ... انجام شده، اما آنچه در اين بين اهميت دارد روند رو 
به رشد اين مطالعات در سال های اخير است كه منجر به شناخت بهتر هنر صخره ای ايران شده است.

كلید واژگان: ايران، نقوش صخره ای، پيشينة پژوهش، مشکالت پژوهش. 

نقوش صخره ای اريان

طاهر قسیمي و سیروان محمدی  قصریان
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پیشینة پژوهش
در سال 1958 گروهي از زمين شناسان ايتاليايي، كه مشغول 
به كشف و استخراج مواد معدني در منطقة بلوچستان بودند، 
تعدادي نقش صخره اي در منطقة گزو كشف كردند. منطقة 
گزو در 15 كيلومتري جنوب شرقي روستايي به همين نام 
قرار دارد )روستاي گزو در حدود 40 كيلومتري شمال  شرقي 
شهرستان خاش واقع است(. اين نقوش در بستر رودخانه اي 
تقريباً  تخته سنگ  دو  بر  گزو  كوه  غربي  در سمت  خشك، 
 1968 سال  به  گيرشمن   .)Dessau 1960( دارد  قرار  صاف 
در پاسخ به نامة رئيس هيئت مديرة انجمن آثار ملي ايران 
تجسس هايي  تمام  طول  در   ...« است:  نوشته  مورد  اين  در 
كه دربارة كارهاي مربوط به غارهاي ميهن شما انجام يافته، 
اعم از آنچه اينجانب در كوه هاي بختياري به عمل آوردم و 
يا آنچه كه پروفسور كارلتون س. كون در بيستون و البرز و 
به  وسيلة  آنچه  كوه هاي خراسان معمول داشته و همچنين 
دانشمندان امريکايي در افغانستان صورت پذيرفته، در هيچ 
بر روي بدنة سنگ كوهستان مشهود نشده  نقاشي هايي  جا 

است ...« )ايزدپناه 1350: 355-356(.
آثار  از  ايزدپناه  حميد  اولين بار  برای   1348 سال  در 
پناهگاه های  و  غارها  در  سياه  و  قرمز  رنگ های  به  نقاشی 
صخره ای منطقة كوهدشت بازديد كرد. بخشي از اين نقوش 
پناهگاه صخره ای ميرمالس در كوه سر سر   خن و بخش  در 
ديگر در كوه هميان قرار داشت )ايزد پناه 1376: 307-308(. 
همچنين در همين منطقه در جنوب دهکده و تنگة ُكر شورآب 
واقع در منتهي اليه جنوبي بخش چگني، كوهي به نام دوشه 
قرار دارد كه بر باالي قلة آن، غاري به نام دوشه واقع است. 
به رنگ  اين غار، يکصد و ده نقش  روي ديواره هاي مسطح 
سياه، نقاشي شده است. به غير از اين نقوش بر بدنة غربي، دو 
كتيبه وجود داشته كه يکي از آنها به كلي از بين رفته و نيمي 
از ديگري نيز محو شده است. مهم ترين علتي كه موجب سالم 
ماندن اين نقوش شده، آن است كه در معرض عوامل و عوارض 
طبيعي قرار نداشته اند )ايزد پناه 1376: 173(. مك برني پس 
از بررسي نقوش صخره اي دوشه و ميرمالس در سال 1969م، 
در گزارشي مقدماتي، كار خود را از اولين گزارش مقدماتي 
دربارة نقوش صخره اي ايران دانسته و نوشته است: »كشف 

نقوشي روي صخره ها در ايران از ديرباز مورد توجه بوده است 
و به نظر اينجانب تاكنون نمونه و مثال جامعي در تمام طول 
بجز چند  تا شبه  جزيرة هندوستان  امتداد منطقة مديترانه 
است«  نشده  ديده  اردن  در  كيلو  منطقة  و  تركيه  در  نمونه 
پاية پژوهش هايي كه دربارة  بر  )برني 1348: 16-14(. وی 
اين نقوش انجام داده، قدمت اين نقوش را از دورة نوسنگي تا 

هزارة دوم پيش ازميالد دانسته است.
تويسركان  كمر      نبشتة  نقوش صخره اي  سال 1366  در 
در استان همدان شناسايی شد. اين نقوش در كوه هاي شمال  
شرقي تويسركان در درة كمر      نبشته، كنار رودخانه سر آو واقع 
است. نقوش آن شامل نقوش حيواني، انساني، هندسي و غيره 
است كه به صورت متفرق و بدون طراحي صحنه يا صحنه ها 
حکاكي شده. در گزارش بررسی اين نقوش چنين آمده است: 
اقدام  خاصي  منظور  و  هدف  بدون  اشخاصي  يا  »... شخص 
به حجاري بعضي عالئم و نشانه ها به صور و اشکال مختلف 
كرده اند.  غيره  و  هندسي  انساني،  حيواني،  اشکال  مخصوصاً 
خانوادگي  نشانه هاي  و  عاليم  آنها حجاري  تنها هدف  شايد 
نشان دهندة  نقوش،  بعضي  تکرار  هم  شايد  باشد،  قومي  و 
ديگر  عبارت  به  باشد.  سال  هر  در  عالئم  گونه  اين  حجاري 
از عشاير كه  افرادي  يا  از رؤسا  بتوان گفت كه بعضي  شايد 
هر سال به اين منطقه كوچ مي كنند خواسته باشند حضور 
خود و قبيلة خويش را با حکاكي عالئم و نشانه هاي قبيله اي 
در اين محل هرساله اعالم كنند« )صراف و بشاش 1366: 6، 
صراف 1376: 310–304(. در سال 1371 سنگ نگاره هاي 
الخ مزار بيرجند بررسي شد. اين نقوش در مجاورت روستاي 
كوچ و در فاصلة 29 كيلومتري جنوب شرقي بيرجند واقع و 
نقوش آن شامل مضامين انساني، حيواني، گياهي، نشانه ها و 
نماد هايي از مظاهر طبيعت است. همچنين كتيبه هايي شامل 
خطوط تصويري، پهلوي اشکاني، پهلوي ساساني، فارسي و 
عربي در ميان اين مجموعه ديده می شود. مجموع نقوش و 
و  )لباف خانيکي  است  مورد  كتيبه هايی شناسايي شده 307 

بشاش 1373: 4(.
غار  نقاشی های  جمشيدی  و  بيگلری   1372 سال  در 
چشمه سهراب كرمانشاه را بررسی كردند )بيگلری و ديگران 
از كتاب تمدن  1386: 55ـ50(. در سال 1373 در بخشي 
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)پدرام  است  شده  معرفي  »خره هنجيران«  نقوش  مهاباد 
1373: 82–80(. در همين سال رسول اشتودان در پايان نامة 
خود با عنوان بررسي اجمالي غار كرفتو در فصلي جداگانه به 
توضيح نقوش داخل غار پرداخته است )اشتودان 1373: 98-

92(. در سال 1375 مهناز فوالدوند رسالة كارشناسي ارشد 
نگاشت  و دوشه  نقوش هوميان، ميرمالس  مورد  را در  خود 
)فوالدوند 1375(. در سال 1376 نقوش الخ مزار بيرجند را 
محمدرضا بادی بررسی كرد )بادی 1376( و در همين سال 
بررسي  همدان  الوند  ديوين  درة  حکاكي شده  نقوش  نقوش 
شد. اين نقوش در جنوب درة مرادبيگ و روي ارتفاعاتی قرار 
دارد كه به شهر همدان مشرف است. نقوش اين منطقه در 
انساني دسته بندي مي شود.  و  )بز كوهي(  دو دستة حيواني 
محمدرحيم صراف كه اين نقوش را بررسي كرده معتقد است 
كه نقوش درة ديوين الوند همدان شبيه به نقوش ميرمالس 
و نقوش غار دوشه نيست، زيرا نقوش ميرمالس و غار دوشه 
نقوش  وی  اما  است.  شکار  صحنه هاي  با  نقاشي  صورت  به 
درة ديوين را نوع مشابه نقوش كمرنبشتة توسيركان مي داند 

)صراف 1376: 310،304(.
در سال 1376 كنده كاري هاي صخره اي سيرجان و شهر 
نقوش  از محل  منطقه  بررسي شد. سه  كرمان  استان  بابك 
در اطراف سيرجان بدين گونه است: نقوش تپة شاه فيروز و 
پوزه كوه تنبور در 14كيلومتری جنوب شرق سيرجان، نقوش 
پنجه علي كوه تنبور در شمال شرقي سيرجان، نقوش تل برنجو 
كيلومتري   40 حدود  در  قماش  ميان گود  انجير  تنگ  و 
جنوب غربي سيرجان و آخرين گروه نيز نقوش نازوئيه خير 
شهر بابك بوده كه نقوش اين مناطق شامل نقوش انساني، 
 :1376 )فرهادي  است  نمادين  و  هندسي  گياهي،  حيواني، 
يزد  ارنان  كوه  سنگ نگاره هاي  سال  همين  در   .)12–19
بررسي شد. نقوش آن شامل نقش شکار و شکارچي، نقش 
اسب و سوار، نقوش حيواناتی نظير نقش سگ و ديگر نقوش 
است )شهرزادي 1376: 142-133(. در سال 1377 مجموعه 
نقوش منطقة تيمره )بخش هايي از استان قم و مركزي(، كه 
اهميت ويژه اي دارد، به صورت كتابي جامع و كامل منتشر 
شده كه تصاوير و طرح هايي بسيار زيبا دارد )فرهادي1377: 
66ـ65(. اخيراً در اين منطقه پژوهش های جديدی نيز انجام 

گرفته است )ناصری فرد 1388(. در سال های 1377 و 1387 
طی بررسی هاي باستان شناختی شهرستان مشهد مجموعه ای 
شد  بررسي  و  شناسايی  توس  دشت  در  صخره ای  نقوش  از 

)بختياری  شهری 1388: 44ـ21(. 
اول بار جمال لحافيان مطالعه و پژوهش بر روی نقوش 
صخره ای استان كردستان را آغاز كرد و نتايج اين پژوهش ها 
را در سال های 1379 و 1380 در فصلنامة فرهنگ كردستان 
)لحافيان 1379: 20ـ14؛ 1380: 63ـ59(.  رساند  چاپ  به 
در سال 1380 نقاشی های صخره اي پناهگاه اشکفت آهويي 
استان  در  بستك  شهر  آثار  شد.  بررسی  بستك  شهر  در 
هرمزگان واقع است و موضوع نقاشی ها نقش شکارگران در 
)بهادر  است  انسان  نقش دست چپ  و  حيوانات  حال شکار 
بررسي   1380 سال  در   .)1381 صادقی  24ـ23؛   :1380
 2/5 در  نقوش  اين  شد.  آغاز  هميان  تازه كشف شدة  نقوش 
كيلومتري شمال غرب پناهگاه سنگي هميان واقع و شامل 
نقوش انساني و حيواني است و در ايجاد آن ها از دو روش نقر 
با  رنگ استفاده شده است )گاراژيان و  در سنگ و منقوش 
همکاران 1380: 101–84(. در سال 1382 نقوش صخره اي 
درة گنج تفت در استان يزد بررسي شد. اين نقوش در شمال 
نقش هاي  و  كوهي  بز  نقش  شامل  و  واقع  تفت  شهرستان 
مسبك انساني در حال شکار است )حصارنوي و خانلرخاني 

]بي تا[: 186–180(. 
بلوچستان،  صخره اي  نقوش  1382مجموعة  سال  در 
دارد،  قرار  نيك شهر  و  سرآوان  مناطق  در  آن ها  بيشتر  كه 
با  منطقه  سنگ نگاره های  مطالعات  اختصاصي  ويژه نامة  در 
اين سنگ نگاره ها  رسيد.  چاپ  به  باستان  آواي  گاهنامة  نام 
هندسي،  گياهي،  حيواني،  انساني،  نقوش  گروه  پنج  در 
 :1382 )حيدري  است  شده  دسته بندي  تركيبي  و  نمادين 
ليژ  دانشگاه  از  مشترک  هيئتي   1383 سال  در   .)92–48
بلژيك با سرپرستي مارسل اوت1 و با همکاري جالل عادلي 
سنگ نگاره های  لرستان  استان  فرهنگی  ميراث  سازمان  از 
نويافته در منطقة هميان را بررسي و حاصل كار خود را چاپ 
مقاله ای   ،1383 سال  در   .)Otte et al. 2003: 8�12( كرد 
دربارة نقوش صخره اي هوراند )لقالن( كليبر به چاپ رسيد. 

Marcel Otte .1

نقوش صخره اي ایران
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اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه مراحل مقدماتي آن 
طي پنج سال در محدودة جغرافياي تقريباً معيني در شمال 
اين نقوش در هوراند قرار  انجام رسيده است.  به  آذربايجان 
دارد كه منطقة نسبتاً وسيعي در 52 كيلومتري شمال شرق 
حيواناتي  تصاوير  عمدتاً  آن  نقوش  و  است  اهر  شهرستان 
بر  در  را  نشانه اي(  )عالئم  نمادين  نقوش  همچنين  و  خاص 
می گيرد. اين نقوش در سه مجموعة كاماًل مجزا )درة گوتانلو، 
هوراند  منطقة  در  معدن(  به  معروف  محدودة  و  درة جيران 
همين  در   .)111-122  :1383 )رفيع فر  دارند  قرار  )كليبر( 
شمال  در  را  ميوله  صخره ای  نقوش  شيدرنگ  سونيا  سال، 
كرمانشاه بررسي كرد )شيدرنگ 1386: 61-55(. همچنين 
كوروش روستايی به بررسی  نقوش صخره ای كوه دختر رشم 
در دامغان پرداخت )روستايی 1386: 95-90(. عالوه بر اين 
خود،  پايان نامة  نگارش  راستاي  در  كريمی   1383 سال  در 
نقوش صخره ای مناطق گوناگون ايران را بررسي كرد )كريمی 

 .)20-35 :1386 ،1383
مجموعة  از  بخشی  دربارة  پژوهشي   1383 سال  در 
Lahafi-( تققوش كندة كردستان را لحافيان منتشر كرده اس

an 2004: 3–10(. همچنين طی بررسی های باستان شناختی 

نقوش  از  تعدادی  برزو  ده  روستای  در  بردسير  شهرستان 
در   .)1383 )خسروزاده  شد  بررسي  منطقه  اين  صخره ای 
عنوان  با  كتابی  قالب  در  رفيع فر  جالل الدين   1384 سال 
)لقالن(  هوراند  صخره ای  نقوش  ارسباران  سنگ نگاره های 
كليبر را به صورتی جامع تر تشريح )رفيع فر 1384( و در همين 
بلژيکي در منطقة كوهدشت  و  ايراني  سال، هيئت مشترک 
 .)Remacle et al. 2006( تعدادی اثر جديد را شناسايی كرد
طاهر قسيمی نيز در راستاي نگارش پايان نامة خود با عنوان 
اين  كردستان  استان  در  صخره ای  نقوش  مطالعة   و  بررسي 
 Ghasimi 2007: ،71-81 :نقوش )قسيمی 1385، 1386ب
106�89( و در همين سال نيز مجموعه نقاشی های پناهگاه 

صخره ای آبدوزو، فيروزآباد فارس را بررسي كرد )قسيمی و 
ديگران 1389: 27ـ17، قسيمی 1386الف: 20ـ18(.

در سال 1385 سيروان محمدی نقوش صخره ای كوه 
مباركه  شهرستان  كيلومتری   15 در  را  اصفهان  قلعه بزی 
شماری  همچنين  65ـ62(،   :1385 قصريان  )محمدي  

مقدماتي  صورت  به  را  قم  شهرستان  صخره ای  نقوش  از 
 Mohammadi 2007b: ،85-89 :محمدي قصريان 1386ب(
را  مهاباد  خره هنجيران  نقوش  نادری  همکاری  با  و   )59�64

بررسي كرد )محمدي  قصريان و نادری 1386: 64-61(. در 
شهرستان  كوهستانی  جنوب  صخره نگاره های   1386 سال 
پژوهشی  طرحی  چارچوب  در  قزوين  استان  در  بوئين زهرا 
 :1386 ديگران  و  )مالصالحی  مستندسازی  و  شناسايی 
46ـ35( و در چارچوب طرحی پژوهشي مجموعه اي از نقوش 
صخره اي در منطقة گتوند )برد پازنی( خوزستان بررسي شد 
دارابی  سال  همين  در   .)1386 همکاران  و  )عزيزی خرانقی 
در جريان بررسی باستان شناختی سد گابريك در هرمزگان 
مجموعه ای نقوش صخره ای را شناسايی و بررسي كرد )دارابی 
اما مهم ترين و جالب ترين پژوهش در سال 1386   .)1386
زارع  شهرام  كوشش  به  ايران،  صخره ای  هنر  زمينة  در  كه 
ويژه نامه ای تخصصی  انتشار  پذيرفت،  و همکارانشان صورت 
جديدترين  نتايج  آن  در  كه  است  باستان پژوهی  مجلة  در 
بررسي نقوش صخره ای در ايران آمده است )باستان پژوهی، 
نتايج  ناصری فرد  محمد  سال  همين  در   .)1386  ،3 شمارة 
 )1386 )ناصری فرد  ايران  صخره ای  هنر  زمينة  در  پژوهش 
همين  در  را  خود  مطالعات  جديدترين   1388 سال  در  و 
 1387 سال  در   .)1388 )ناصری فرد  رساند  چاپ  به  زمينه 
در  بلژيکي  و  ايراني  گروه  مشترک  بررسی  فصل  سومين 
تازه ترين  كه  شد،  انجام  هميان  نقاشی های صخره ای  زمينة 
كار در هميان به حساب می آيد. در همين سال در جريان 
بررسی باستان شناختی منطقة بازفت چهارمحال وبختياری به 
سرپرستی رسول بروجنی چندين مجموعه نقوش صخره ای 
شناسايي و پژوهش شد )سيدين  بروجني 1387(. همچنين 
در سال 1387 تعدادی نقاشی صخره ای در مجموعه غارهای 
 Vahdati Nasab et al.( هلك در استان فارس شناسايی شد

.)2008: 91–96

باستان شناختی  بررسی های  طی   1388 سال  در 
چند  لوداب  دهستان  نزديکی  در  بويراحمد،  شهرستان 
 .)1388 )علمداری  شد  بررسي  صخره ای  نقاشی  مجموعه 
هنر  مورد  در  شده  منتشر  كتاب های  جديدترين  از  يکی 
صخره ای ايران كتاب بوم های سنگی در مورد هنر صخره ای 
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استان خراسان شمالی است. اين كتاب شامل يك مقدمه و 
سه فصل، كه در فصل اول به تعريف ها و تفسيرهای رايج در 
مطالعات هنر صخره ای و در فصل های دوم و سوم به ترتيب 
به معرفی و بررسی سنگ نگاره های جربت، در 9 كيلومتری 
جنوب  در  جاجرم  شهرستان  توابع  از  جربت  روستای  غرب 
)نقاشی(  نگاره های  رنگين  و  شمالی،  خراسان  استان  غرب 
پناهگاه صخره ای تکه، در حاشية روستای نرگسئلی عليا از 
توابع شهرستان بجنورد، پرداخته است )وحدتی 1389(. در 
همين سال نتايج پژوهش در زمينة فنجان نماهاي كردستان 
منتشر گرديد )2010: 177�183	Lahafian( و نيز هيئتی به 
سرپرستی فريدون بيگلری از بخش يژوهش های پارينه سنگی 
موزه ملی ايران نقاشی های صخره ای اشکفت آهويی را بررسی 
بررسی  در حوزه  ميدانی  فعاليت های  از جديدترين  كه  كرد 
نقوش صخره ای در ايران به حساب می آيد )گفتگوی شخصی 

با فريدون بيگلری(.
نشان مي دهد كه چندين منطقه در  تاريخچه  به  اين 
كشور از لحاظ پژوهش های هنر صخره ای بيشتر مورد توجه 
آهويی  اشکفت  كوهدشت،  هميان  منطقة  جمله  از  بوده، 
بستك و منطقة تاريخی تيمره. نگاهی كلی به تحقيقات در 
اين زمينه، نشان مي دهد كه بررسي در مناطق گوناگون )به 
غير از چند مورد محدود( پراكنده و سطحي بوده و مسائل 
ادامه  در  است.  نشده  حل  هنوز  آثار  اين  به  مربوط  اساسي 
سعی مي كنيم ضمن بر شمردن تعدادی از مهم ترين موانع 
و مشکالت موجود بر سر راه پژوهش هاي آتی در اين زمينه، 

راهکارهايی نيز ارائه كنيم. 

مشکالت و راهکارها
به  رغم تاريخچة نسبتاً طوالنی اين بررسي ها و افراد بسياري 
نشدة  حل  مسائل  هنوز  كرده اند،  تحقيق  زمينه  اين  در  كه 
بسياري در زمينة هنر صخره ای ايران وجود دارد. بر خالف 
سال هاست  كه  دنيا  كشورهاي  ساير  و  همجوار  كشورهای 
باستان شناختی  بررسي هاي  در  آثار  اين  تاريخی  ارزش  به 
و  تحقيق  زمينه  اين  در  پيوسته  صورت  به  و  پی برده 
بيش  ما  كشور  در  آثار  اين  به  متأسفانه  كرده اند،  پژوهش 
به  و  بي مهری شده  و  ديگر كم توجهی  تاريخی  آثار  از ساير 

سنگ نگاره های  بررسي  رمينة  در  معضل  بزرگ ترين  نظر 
تاريخی  آثار  حکم  در  سنگ نگاره ها  نشدن  پذيرفته  ايران 
اين  افراد مسئول در  در ميان محققان، پژوهشگران و ديگر 
تپه های  مانند  نيز  را  سنگ نگاره ها  كه  تازمانی  است.  زمينه 
آثار  ساير  و  كتيبه ها  قلعه ها،  كاروانسراها،  پل ها،  تاريخی، 
تاريخی مدرک و سندی باقی مانده از مردمان گذشته ندانيم 
نمي توانيم اين مشکل را حل كنيم. به نظر می رسد مشخص 
نبودن گاهنگاری و نيز نامشخص بودن دليل خلق اين آثار از 
عوامل بی شماری است كه منجر به پيدايش چنين ديدگاهی 
گرديده است. درواقع هنوز به درستی نمی دانيم كه تاريخچة 
اين آثار به چه زمانی برمی گردد و هدف از خلق آن ها چه 
بوده و چه كسانی اين آثار را خلق كرده اند. در بعضی موارد 
تفسير سنگ نگاره ها  و  نظريات محققان در مورد گاهنگاری 
در تناقض كامل با هم قرار دارد. پس طبيعي است كه كسانی 
سنگ نگاره ها را آثار تاريخی به حساب نياورند و تا زمانی كه 
مشخص نشود اين آثار چه بوده و چه زمانی خلق شده  اين 
اين سئواالت  به  پاسخگويی  برای  ماند.  باقی خواهد  ديدگاه 

راهکارهای زير سودمند است:
كه  داخلی  پژوهشگران  و  محققان  از  گروهی  تشکيل 
اين  در  كردن  كار  به  عالقه مند  يا  كرده  كار  زمينه  اين  در 
زمينه هستند. اكثر كشورهای جهان چنين تشکل هايي دارند 
IFRAO: In�(  هه زيرشاخة فدراسيون جهانی هنر صخره ای

ternational Federation of Rock Art Organisations( اند. 

بديهی است با تشکيل چنين گروهی در كشور و با برگزاری 
جلسات دائمی می توان به تفصيل دربارة اين آثار بحث كرد و 
نتايج اين جلسات را به صورت خبرنامه های داخلی و خارجی 
1386ب:  )محمدي قصريان  داد  قرار  محققان  اختيار  در 

18ـ15(.
بررسی های پيمايشی هدفمند به منظور ثبت مقدماتی 
چگونگی  و  محوطه ها  تعداد  از  جامعی  نقشة  آثار.  اولية  و 
بيشتر  نيست.  دسترس  در  ايران  در  سنگ نگاره ها  پراكنش 
بررسی ها به صورت محدود، كوتاه مدت و بدون طرح و سئوال 

قبلی انجام شده و نتايج چشمگيري نداشته است.
غارها،  در  باستان شناختی  كاوش های  و  حفاری ها 
آثار  اين  كه  روبازی  محوطه های  و  صخره ای  پناهگاه های 

نقوش صخره اي ایران
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بسياری  در  بود.  خواهد  سودمند  بسيار  شده   واقع  آنها  در 
نقوش  حاوی  محل های  در  حفاری  با  جهان  كشورهای  از 
صخره ای اطالعات سودمندی در مورد گاهنگاری و ابزارآالتی 

كه آثار با آنها خلق شده به دست آمده است.
از  نمونه برداری  نظير  آثار  اين  آزمايشگاهی  بررسي 
مشخص  منظور  به  هم  بوده  نقاشی  صورت  به  كه  آثاری 
گاهنگاری  منظور  به  هم  و  به كاررفته  رنگدانه های  كردن 
مطلق و نيز نمونه برداری مشابه از رسوبات انباشتی بر سطح 
به  منظور  بدين  بوده.  كنده  صورت  به  كه  سنگ نگاره هايی 
لرستان  كوهدشت  نقاشی های  گزينه  بهترين  مي رسد  نظر 
است كه تأكيد زيادی بر پيش ازتاريخی بودن آنها شده است. 
سطح  بر  انباشته شده  رسوبات  از  گزينه  بهترين  همچنين 
نمونه های  است  نقش كنده  صورت  به  كه  سنگ نگاره هايی 
تازه شناسايی شدة كهك در نزديکی قم است. اين مطالعات در 
نقاط ديگر دنيا به نتايج پرباری خصوصاً در زمينة گاهنگاری 

مطلق آثار منجر شده است.
تخريبات  از  جلوگيری  منظور  به  حفاظتی  اقدامات 
در  از سنگ نگاره های كشور  تعدادی  آثار:  و طبيعی  انسانی 
پناهگاه  نقاشی های  آن  بارز  مثال  است.  كامل  نابودی  حال 
صخره ايی ميرمالس در كوهدشت لرستان است كه در سال 
1348 حميد ايزدپناه معرفی كرد، ولی امروز تعداد زيادی از 

آن ها بر اثر تخريبات جديد انسانی از بين رفته  است.
در  ايران  سنگ نگاره های  به  مربوطه  دروس  گنجاندن 
سراسر  دانشگاه های  باستان شناسی  رشتة  درسی  واحدهای 

كشور به منظور آشنايی مقدماتی دانشجويان با اين آثار.
بلندمدت،  يادشده  برنامه های  كه  است  ذكر  شايان 
زمان بر و نيازمند حمايت مسئوالن خواهد بود، و به روشنی 
عملی شدن آنها نتايج پايداری خواهد داشت و به تغيير وضع 

پژوهش در زمينة هنر صخره ای ايران منجر خواهد شد.

جدول پیشینة پژوهش در نقوش صخره اي ایران

آثار منتشر شدهنوع نقشسالپژوهشگرنام استاننام مکانرديف

Dessau 1960پتروگليف )نقش كنده(1338دسائوسيستان و بلوچستانگزو )خاش(1

پيکتوگراف )نقاشي(1348حميد ايزدپناهلرستانميرمالس، هميان و غار دوشه2
ايزدپناه 1348پتروگليف )نقش كنده(

پيکتوگراف )نقاشي(1348مك برنيلرستاندرة ميرمالس و غار دوشه 3
مك برني 1348پتروگليف )نقش كنده(

محمدرحيم صراف و رسول همدانكمرنبشتة تويسركان4
صراف و بشاش 1366پتروگليف )نقش كنده(1365بشاش

رجبعلی لباف خانيکي و رسول خراسان جنوبيالخ مزار بيرجند5
لباف خانيکي و بشاش 1373پتروگليف )نقش كنده(1371بشاش

پدرام 1373پتروگليف )نقش كنده(؟محمود پدرامآذربايجان غربيخره هنجيران مهاباد6

اشتودان 1373 )پايان نامه(پتروگليف )نقش كنده(1372رسول اشتودانكردستانغار كرفتو 7

فريدون بيگلري، عليرضا مرادی كرمانشاهغار چشمه سهراب8
بيگلري و همکاران 1386پيکتوگراف )نقاشي(1372بيستونی و فريدون جمشيدي

پيکتوگراف )نقاشي(؟مهناز فوالدوندلرستانهوميان، ميرمالس و دوشه9
فوالدوند 1375 )پايان نامه(پتروگليف )نقش كنده(

فرهادي 1376پتروگليف )نقش كنده(1376مرتضي فرهاديكرمانسيرجان و شهر بابك10
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-1372 مرتضي فرهادياصفهان و مركزيمنطقة تاريخي تيمره11
فرهادي 1377پتروگليف )نقش كنده(1377

بادیپتروگليف )نقش كنده(؟محمدرضا بادیخراسان جنوبیالخ مزار بيرجند12
 1376 )پايان نامه(

صراف 1376پتروگليف )نقش كنده(1375محمدرحيم صرافهمداندره ديوين الوند 13

شهزادي 1376پتروگليف )نقش كنده(1376دينيار شهزادييزدكوه ارنان 14

بختياری شهری 1388پتروگليف )نقش كنده(1377محمود بختياری شهریخراسان رضویدشت توس15

رفيع فر 1383پتروگليف )نقش كنده(1378جالل الدين رفيع فرآذربايجان شرقيهوراند )لقالن( كليبر16

رفيع فر 1384پتروگليف )نقش كنده)1378جالل الدين رفيع فرآذربايجان شرقيهوراند )لقالن( كليبر17

رمه كوه نصرآباد، شهرستان 18
دينيار شهزادي و عليرضا يزدتفت

شهزادي و حصارنوي 1379پتروگليف )نقش كنده(؟حصارنوي

مناطق مختلف استان 19
لحافيان 1379پتروگليف )نقش كنده(؟جمال لحافيانكردستانكردستان

لحافيان 1380پتروگليف )نقش كنده(؟جمال لحافيانكردستاناورامان 20

بهادر 1380پيکتوگراف )نقاشي(؟محمدعلی بهادرهرمزگاناشکفت آهويي شهر بستك 21

عمران گاراژيان، جالل عادلي و لرستانهميان22
پيکتوگراف )نقاشي(1380ليال پاپلي  يزدي

گاراژيان و همکاران 1380پتروگليف )نقش كنده(

صادقي 1381 )پايان نامه(پيکتوگراف )نقاشي(1381خالد صادقيهرمزگاناشکفت آهويي شهر بستك 23

حصارنوي 1382پتروگليف )نقش كنده(1382عليرضا حصارنوييزددره گنج تفت 24

حيدري 1382پتروگليف )نقش كنده(1382محمد حيدريسيستان و بلوچستانبلوچستان25

پيکتوگراف )نقاشي( پتروگليف 1382فريبا كريمي- مناطق گوناگون ايران26
)نقش كنده(

كريمي 1383 )پايان نامه(،
كريمي 1386

مسعود رشيدنژاد، اميرحسين همدانچشمه ملك و دره ديوين 27
رشيدنژاد و همکارانپتروگليف )نقش كنده(1382صالحی و مهسا ويسی

پناهگاه صخره ای آبدوزو، 28
نوروزی 1384پيکتوگراف )نقاشي(1383رضا نوروزیفارسفيروزآباد

خسروزاده 1383 )گزارش پتروگليف )نقش كنده(1383عليرضا خسروزادهكرمانده برزو )بردسير(29
منتشرنشده(

مارسل اوت، جالل عادلي و لرستانهميان30
Otte et al. 2003پتروگليف )نقش كنده(1383لورنس رمکل

مناطق مختلف استان 31
2004	Lahafianپتروگليف )نقش كنده(1383جمال لحافيانكردستانكردستان

شيدرنگ 1386پتروگليف )نقش كنده(1383سونيا شيدرنگكرمانشاهميوله32
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چکیده
دوران  از  ما  شناخت  و  درک  در  بزرگی  گام  ايران  پيش ازتاريخ  عرصة  در  اخير  ساليان  پژوهش های 
و  است  نوين1  پارينه سنگی  به دوران  پژوهش ها مربوط  اين  از  بزرگی  است. بخش  بوده  پارينه سنگی 
دستاوردهای مهمی را در زمينة ويژگی های فرهنگی اواخر دوران پارينه سنگی در بر دارد. در اين نوشتار 
بر اساس  نوين كوهستان زاگرس  پارينه سنگی  به  تازة مربوط  از چشم اندازهای  ارائة تصويری  در پی 
داده های باستان شناختی اخير هستيم و بدين منظور ويژگی های فرهنگی پارينه سنگی نوين را در چند 
)مناطق  ميانی  زاگرس  اين حوضه ها شامل غرب  زاگرس مقايسه می كند.  حوضة فرهنگی كوهستان 
كرمانشاه و لرستان( و زاگرس جنوبی )سواحل شمالی خليج فارس، عمدتاً واقع در استان فارس( است 
كه بيشترين داده های مربوط به پارينه سنگی نوين ايران را در خود دارد. نتايج پژوهش های نخستين 
حاكی از آن است كه به رغم شباهت های كلِی دست افزارهای پارينه سنگی نوين در اين مناطق نبايد 
و  فناوری  بر  تأثير شرايط محيطی  از  نشان  كه  بود  غافل  آنها  منطقه ای  منحصربه فرد  ويژگی های  از 

گونه شناسی دست افزارهای سنگی و درنتيجه ويژگی های فرهنگی جوامع پارينه سنگی نوين دارد.
كليد واژگان: پارينه سنگی نوين، زاگرس، فرهنگ رستمی، ابزار سنگی.

1. واژة پارينه سنگی نوين در برابر Upper Paleolithic از نظر نگارنده تداعی كنندة دوره ای نسبتاً مستمر است.

الهام قصيدیان

فرهنگ رستمي و وژیگي اهی فرهنگي پارینه سنگي نوین

رد سکونت گاه اهی زاگرس
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مقدمه
فرهنگ پارينه سنگی نوين در ايران همواره با نام برادوستی 
از آغاز  پايان آن و پيش  برای  برای مراحل آغازين و زرزی 
 Garrod	؛Solecki 1958( دورة نوسنگی شناخته شده است
دست افزارهای  بر  مبتنی  عمدتاً  زرزی  و  برادوستی   .)1953

زاگرس  غرب  در  واقع  محوطه های  از  يافته شده  سنگی 
گسترش  با   .)Hole & Flannery 1967 )رک.  است  ميانی 
پژوهش های پارينه سنگی، پارينه شناسان از اين دو اصطالح 
در  يافته شده  نوين  پارينه سنگی  مجموعه های  توصيف  برای 
استفاده  ايران  مناطق  ساير  و  زاگرس  كوهستان  سرتاسر 
كردند كه عموماً منجر به ارائة تصوير يکسانی از مجموعه های 
تازه يافته شده با آن چيزي شد كه نخست به عنوان برادوستی 
 Rosenberg رک.  نمونه  )برای  بود  شده  شناخته  زرزی  و 

.)1985, 1988; Piperno 1974, Berrillon et al. 2007

 پژوهش های اخير در زاگرس جنوبی در منطقة دشت 
ويژگی های  با  سنگی  دست افزارهای  كشف  به  رستم- باشت 
ويژگي هايي  حال  عين  در  و  پارينه سنگی  دورة  اواخر 
نوين  پارينه سنگی  فرهنگ  است.  شده  منجر  منحصربه خود 
با  عمده  تفاوت  وجود  از  حاكی  محوطه ها  اين  از  برخاسته 
نوين  پارينه سنگی  مشخصة  كه  است  برادوستی  فرهنگ 
هر  شناخت  منظور  به  است.  بوده  ميانی  زاگرس  غرب  در 
محوطه های  از  يکی  آن  تاريخ  و  فرهنگ  اين  دقيق تر  چه 
مستعد منطقة دشت رستم-باشت، غار بوف واقع در گذرگاه 
يقه سنگر، كه دو دشت رستم 1 و 2 را متصل می كند، كاوش 
شد. دست افزارهای سنگی به دست آمده از اليه های باستانی و 
تاريخ نگاری حاصل از آن تأييدی بر وجود پارينه سنگی نوين 
در اين محوطه و با مقايسة آنها، در ساير محوطه های منطقة 

دشت رستم-باشت است.

رستم- دشت  منطقة  در  نوین  پارینه سنگی 
باشت

منطقة دشت رستم-باشت با ارتفاع 790 تا 850 متر باالتر از 
سطح دريا در شمال شرقی استان فارس و در بخش جنوبی 
واقع است. مهم ترين بخش آن دو دشت  زاگرس  كوهستان 
يقه سنگر  نام  به  راهبردي  است كه گذرگاهی  و 2  رستم 1 

شيراز  اصلی  جادة   .)1 )شکل  می پيوندد  يکديگر  به  را  آنها 
به اهواز نيز از اين تنگه می گذرد. آب اين منطقه از رودخانة 
تأمين  سولك  و  شيو  فصلی  رودخانه های  و  فهليان  دائمی 
مي شود، كه همگی وارد رودخانة زهره مي شود و درنهايت به 
)Heydari�Guran 2010(. چشمه های  خليج فارس می ريزد 
متعدد اين منطقه نيز منبع آبی مهمی برای كشاورزی فراهم 
می آورد. وجود اين منابع آبی و غارها و پناهگاه های صخره ای 
متعدد در كوهستان متراكم اين منطقه، منطقه را به زيستگاه 
بدل  پلئوستوسن  دورة  انسان های  و  حيوانات  برای  مناسبی 
ساخته بوده است. هم اكنون نيز منطقه از لحاظ كشاورزی و 

دامپروری منطقة مستعدی محسوب می شود.
منظور كشف  به  وی  همکاران  و  اول بار حيدری گوران 
منطقه  اين  جنوبی  زاگرس  در  پارينه سنگی  دوران  وضعيت 
را بررسي كردند و استقرار در اين دوران را در چندين غار 
ديگران  و  )حيدری   رساندند  اثبات  به  صخره ای  پناهگاه  و 
1384(. با گسترش پژوهش های پارينه سنگی در اين منطقه 
 Conard et( رسيد  ثبت  به  نيز  ديگری  متعدد  محوطه های 
در  پارينه سنگی  پژوهش های  درمجموع،   .)al. 2007/1386

اين منطقه به كشف 121 محوطة پارينه سنگی عمدتاً غار و 
تا پارينه سنگی  از دورة پارينه سنگی كهن  پناهگاه صخره ای 
شد  منجر  سنگی  دست افزار  فراوانی  تعداد  همراه  به  نو 
تعداد  به وضوح  ميان  اين  در   .)Heydari�Guran 2010(
كه  دوره هاست  ساير  از  بيشتر  نوين  پارينه سنگی  مکان های 
بيشترين يافتة باستانی، عمدتاً دست افزار سنگی، را به دست 
داده اند. تعداد 7574 قطعه دست افزار سنگی از محوطه های 
اين منطقه به دست آمد كه جز معدودی بقية آنها ويژگی های 
 .)Heydari�Guran 2010: 175( دارد  را  نوين  پارينه سنگی 
در  پژوهش   اساس  بر  سنگی  دست افزارهای  اين  تحليل 
محوطه های پارينه سنگی نوين در غرب زاگرس ميانی، عمدتاً 
 Hole & Flannery( لرستان  و  كرمانشاه  محوطه های  در 
Olszewski 1993a, 1993b ;1967( و زاگرس جنوبی و در 

منطقة مرودشت )Rosenberg 1985, 1988( انجام پذيرفت. 
در اين پژوهش  ها دست افزارهای سنگی پارينه سنگی نوين در 
حکم شاخصة فرهنگ برادوستی معرفي شد كه نخستين بار 
 Solecki( شمالی  زاگرس  در  واقع  َشنيدر  غار  در  سولکی 



131

1958( شناخته بود.

تقسيم  كهن  و  نو  مرحلة  دو  به  برادوستی  فرهنگ   
از  و  بوده  متمركز  تراشه  توليد  بر  عموماً  آغاز  در  كه  شده 
تراشه،  روی  جانبی  خراشنده های  آن  شاخص  ابزارهای 
تراشه  بر  ساخته شده  ابزارهای  انواع  و  روتوش دار  تيغه های 
است. ريزتيغه های روتوش دار، تيزه های ارجنه، خراشنده های 
زورقی و ابزارهای استخوانی به  رغم حضور در مرحلة نخست، 
در مرحلة پايانی معمول تر می شود )شکل 2(. سنگ مادرهای 
آن نيز شامل هم سنگ مادرهای تراشه و هم تيغه و ريزتيغه 
است. توليد ريزتيغه از خراشنده های زورقی در مرحلة پايانی 
 Hole & Flannery 1967;( شد  مرسوم  بيشتر  برادوستی 
سبب  به  بعدها   .)Olszewski 1993a; Otte et al. 2007

ويژگی های مشابه فرهنگ اوريناسی، برادوستی به اوريناسی 
 Olszewski & Dibble 1994; Otte( نام داد  زاگرس تغيير 

.)et al. 2007

فرهنگ  وجود  به  روزنبرگ  نيز  جنوبی  زاگرس  در   
وی   .)Rosenberg 1985, 1988( می كند  اشاره  برادوستی 

مرودشت،  محوطه های  در  ريزتيغه  فراوان  تعداد  وجود 
پايانی  مرحلة  به  را  گاوی،  اشکفت  محوطة  در  به خصوص 
برادوستی نسبت داده، اما توجيهی برای نبود سنگ مادرهای 
تراشه و ساير دست افزارهای شاخص برادوستی، آنچنان كه 
نمي دهد  دست  به  شده،  شناخته  ميانی  زاگرس  غرب  در 

.)Ghasidian 2010(

سنگی  دست افزارهای  مجموعه  بارز  ويژگی های  از 
آنها  بودن  همگون  رستم-باشت  دشت  منطقة  محوطه های 
توليد  برای  مادرها  سنگ  در  به كاررفته  فناوری  لحاظ  از 
ريزتيغه و انواع ابزارهای روتوش دار است. سنگ مادرها عموماً 
تك سکويی با پرداخت بسيار جزئی، شامل برداشت يك تراشه 
به منظور آماده سازی سکوی ضربه و جداكردن يك تراشه/

مادرها  سنگ  اين  است.  ريزتيغه  برداشت  آغاز  برای  تيغه 
سطح  از  برداشت  است.  رودخانه ای  قلوه های  شامل  معموالً 
سنگ مادر معموالً از يك سطح برداشتة اصلی آغاز مي شود و 
در بعضی موارد به دو سطح جانبی آن نيز ادامه می يابد. سنگ 
مادر تراشه جز در موارد معدود در مجموعه ها مشاهده نشد 

فرهنگ رستمی و ویژگی های فرهنگی پارینه سنگی نوین در سکونت گاه های زاگرس

)Heydari�Guran 2010 :شکل 1. منطقة دشت رستم- باشت و محوطه های پارينه سنگی به ثبت رسيده )برگرفته از
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)Ghasidian et al. 2009(. بنابراين ابزارهای ساخته شده روی 

تراشه ای كه بدين منظور از سنگ مادرجدا شده باشد، وجود 
نداشت. با اينکه آثار برداشت روی سنگ مادرها نشان دهندة 
ابزارهايی  توليد ريزتيغه است، تعداد  به  آنها  اختصاص يافتن 
كه روی ريزتيغه ساخته شده باشد، نسبتاً اندک است، به اين 
اندازة كوچك و وزن سبك ريزتيغه ها،  با توجه به  دليل كه 
اين ابزارها به راحتی در معرض فرسايش قرار می گرفت و از 
درون محوطه ها به بيرون رانده مي شد. می توان دفن شدن اين 
قطعات را نيز در نظر گرفت كه به راحتی از ديد آدمی پنهان 
می شود. دست افزارهای سنگی به دست آمده از اين محوطه ها 
بيشتر تراشه های حاصل از آماده سازی و نوسازی سنگ مادر 
است و تراشه های پرداخت شده و به دست آمده از سنگ مادر 
مختص توليد تراشه تقريباً مشاهده نشد. البته بيشتر ابزارهای 
به دست آمده از بررسی محوطه های پارينه سنگی نوين منطقة 
دشت رستم-باشت شامل قطعات روتوش دار است كه قالب 
اولية آنها نيز چنين تراشه هايی است. خراشنده های انتهايی 
روی قالب های اولية مشابه، كنگره دارها، خراشنده های ناخنی 
تيزة  نوع  از  تيزه  اندكی  تعداد  ابزارهاست.  از ديگر  زورقی  و 
 Ghasidian( شد  مشاهده  مجموعه ها  ميان  در  نيز  ارجنه 
 )et al. 2009; Ghasidian 2010; Heydari�Guran 2010

)شکل 3(.
ساخت  در  به كاررفته  خام  سنگ  از  استفاده  الگوی 
رستم- دشت  از  به دست آمده  مجموعه های  دست افزارهای 

در دسترس  و  محلی  خام  از سنگ  استفاده  از  نشان  باشت 

دارد. سنگ خام ها عمدتاً در دو گروه چرت قلوه ای سرخ رنگ 
فهليانی و چرت اليه ای خاكستری خان احمدی است. رودخانة 
فهليان منبع ثانوية گروه نخست است كه اين قلوه ها با طيف 
رنگی سرخ تا زرد و كيفيت ريز تا درشت دانه به وفور در آن 
بافتی  با  خان احمدی  اليه ای  چرت  برون زد  می شود.  يافت 
پارينه سنگی  محوطه های  مجموعة  نزديکی  در  نيز  ريزدانه 
اندازه  خان احمد واقع در غرب منطقة بررسی قرار دارد. هر 
كه محوطه ها به يکی از اين دو منبع سنگ خام نزديك باشد، 
Heydari�( ميزان استفاده از آن نوع سنگ خام بيشتر است

.)Guran 2010: 166

در  نوين  پارينه سنگی  دست افزارهای  كلی  طور  به 
منطقة دشت رستم-باشت همگنی باال و ويژگی های فناورانه 
را  آنها  تمامی  كه  نحوی  به  دارد،  يکسان  گونه شناختی  و 
با آنچه  می توان متعلق به يك فرهنگ دانست كه در تضاد 
به عنوان فرهنگ برادوستی يا اوريناسی زاگرس در زاگرس 
می گيرد.  قرار  شده  تعريف  ميانی  زاگرس  غرب  و  شمالی 
و  و سنجيدن  اين دست افزارها  تعيين سن دقيق  به منظور 
مقايسه آنها با مواد به دست آمده از اليه نگاری، غار بوف واقع 

در گذرگاه يقه سنگر كاوش شد.

غار بوف
دهانه ای  دارای  مربع  متر   160 حدود  مساحتی  با  بوف  غار 
در  فروريخته  بزرگ  تخته سنگ های  است.  شمال  سمت  به 
دهانة غار مانع از بيرون ريختن و از دست رفتن نهشته های 

)Hole & Flannery 1967 :شکل 2. روند تغيير دست افزارها در طول دورة پارينه سنگی نوين در غرب زاگرس ميانی )برگرفته از
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باستانی شده است )شکل 4(. دست افزارهای پراكنده بر كف 
غار حکايت از فناوری و گونه شناسی مشابه ساير محوطه های 
در  فصل  دو  طی  غار  اين  دارد.  منطقه  نوين  پارينه سنگی 
سال های 1385 و 1386 كاوش شد و جز در بخش كوچکی 
انتهايی غار به خاک بکر نرسيد  در جنوب و نزديك ديوارة 
را مشخص  اصلی  اين محوطه 4 الية  در  )شکل 5(. كاوش 
كردن  پاک  برای  كه  سطحی  خاک   ،1 الية  به ترتيب  كرد، 
از  مخلوطی  شامل   ،2 الية  شد.  برداشته  حفاری  سطح 
الية  سفال(،  )عمدتاً  تاريخی  و  نوين  پارينه سنگی  داده های 
3 شروع الية پارينه سنگی بدون داده هايی از دوره های ديگر 
را در  بيشترين دست افزارهای سنگی محوطه  )تاريخی( كه 
و  مي شود  تقسيم  ب  و  الف  افق  دو  به  و  داده   جای  خود 
برای  را  زمينه  كه  درجاست  زغال  و  سوخته  نقاط  از  مملو 

از  آن  در  كه   4 الية  نهايت  در  و  مي كند  مهيا  تاريخ نگاری 
ميزان  به  سنگی  دست افزارهای  به ويژه  باستانی  داده های 
زيادی كاسته می شود. با توجه به همگنی فراوان بافت و رنگ 
نهشته های باستانی، جز در اليه های سطحی 1 و 2، تفکيك 
بود.  امکان پذير  به سختی  يکديگر  از  پارينه سنگی  اليه های 
محوطه  اين  از  سنگی  دست افزار  قطعه   37658 درمجموع 
به دست آمد. جدول 1 تعداد دست افزارهای سنگی به دست 
بودن  به كوچك  توجه  با  نشان می دهد.  را  از هر اليه  آمده 
خاک  آنها،  تمامی  برداشت  منظور  به  و  دست افزارها  اندازة 
حاصل از كاوش پس از برداشتن الية سطحی 1 كه مخلوطی 
از دست افزارهای پارينه سنگی و داده های تاريخی بود سرند 
آبی شد. به طور كلی حدود 12 تن نهشتة باستانی سرند آبی 
Co�( داد دست  به  غنی اي  باستانی  گياه  داده های  كه   دد 

شکل 4. غار بوف در ميان محوطه های پارينه سنگی نوين ديگر در تنگة يقه سنگر. الف( غار بوف و پناهگاه صخره ای كنار آن، ب( محوطة پارينه سنگی نوين غار 
سولك و پناهگاه صخره ای كنار آن، پ( رودخانة فصلی سولك كه به موازات جادة شيراز-اهواز قرار دارد. غارها و پناهگاه های صخره ای ديگری نيز از پارينه سنگی 

)Ghasidian 2010 :نوين در تصوير ديده می شود )برگرفته از
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 .))nard et al. )in press(, Conard & Ghasidian )in press

را  بوف  غار  داده های  از  بزرگی  بخش  نيز  استخوانی  بقايای 
اين  از  نيز  زينت آالت  اندكی  نسبتاً  تعداد  می دهد.  تشکيل 

.))Conard et al. (in press( محوطه به دست آمد

تاریخ نگاري غار بوف
بخش  از  نمونه  سه  شده،  تاريخ نگاری  نمونة   9 ميان  از 
آغازين  مراحل  به  مربوط  تاريخی  غار،  انتهای  كاوش شدة 
از  كه  نمونه ها  اين  می دهد.  نشان  را  نوين  پارينه سنگی 
بقايای گياهی اليه های 3 و 4 انتخاب شده  احتمال مخلوط 
است. سن  نداشته  را  تاريخی  دوره های  نهشته های  با  شدن 
است: 31250±250،  قرار  اين  از  آنها  براي  آمده  دست  به 
 .)Conard et al. 2007/1386( 36030±390 ،33060±270

كهن ترين  از  يکی  بوف  غار  كه  می دهد  نشان  تاريخ ها  اين 
در  و  زاگرس  كوهستان  در  نوين  پارينه سنگی  فرهنگ های 

.)Ghasidian 2010( ايران داراست

دست افزارهای سنگی غار بوف
نوع سنگ خام به كاررفته در دست افزارهای غار بوف عمدتاً 
دشت  منطقة  محوطه های  ساير  در  معمول  گونة  دو  همان 
رستم- باشت يعنی قلوه های رودخانه ای فهليان و سنگ خام 
رودخانة  به  بوف  غار  كه  آنجايی  از  است.  اليه ای خان احمد 
از  بيش  ساخت  در  خام  سنگ  اين  است،  نزديك تر  فهليان 
از كل اليه ها  به دست آمده  70 درصد دست افزارهای سنگی 
خام  سنگ  گونه  دو  اين  جز   .)6 )شکل  است  رفته  كار  به 
دست افزارهايی از سنگ های محلی ديگری نظير سنگ آهك 
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)Ghasidian 2010 :شکل 5. اليه نگاری غار بوف. نقاط تاريخ نگاری شده در تصوير ديده می شود )برگرفته از

برداشتة ریزدورریزتراشهریزتیغهتیغهابزارسنگ مادرالیه
برداشتة 
بسیار ریز

چکش/
قلوة سنگی

جمع

I1314110

II732082249141416605287945386780

III487954923494272582216120881510530383

IV62632721854810961485

567119111805928886328701507619691437658جمع

جدول 1. دست افزارهای سنگی به دست آمده از غار بوف به تفکيك اليه ها. 
برداشتة ريز: قطعات ميان 5 تا 10 ميلی متر. برداشتة بسيار ريز: قطعات كوچك تر از 5 ميلی متر.
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نيز ساخته شده  است. فناوری و گونه شناسی دست افزارهای 
غار بوف در تمامی اليه ها همگنی بااليی دارد. به طور كلی 
صنعت دست افزار سنگی در غار بوف مختص توليد ريزتيغه و 
شاهد آن وجود سنگ مادرهای ريزتيغه به ميزان 99 درصد 
كل سنگ مادرهای به دست آمده از تمامی اليه های غار بوف 
است. آماده سازی سنگ مادرها به صورت ساده و با برداشت 
معموالً يك يا دو تراشه به منظور آماده كردن سکوی ضربه و 
برداشت يك تراشه/تيغه برای آغاز توليد ريزتيغه است )شکل 
مادر در مورد هر دو گونة  آماده سازی سنگ  اين روش   .)7
و  )اينيزان  ستيغ  پرداخت  شد.  مشاهده  خام  سنگ  اصلی 
ديگران 1389( به منظور آغاز فرايند ريزتيغه سازی فقط در 
موارد معدودی مشاهده شد. بيشتر سنگ مادرها تك سکويی 
و دارای يك سطح برداشت اصلی است. سنگ مادرهايی كه 
از تمامی سطوح آنها ريزتيغه برداشت شده باشد، در مجموعه 
تخصص  نيز  مجموعه  برداشته های  می شود.  ديده  به ندرت 
صورت  اين  به  می كند.  تأييد  را  محوطه  در  ريزتيغه  توليد 
تشکيل  را  برداشته ها  گروه  مهم ترين  ساده  ريزتيغه های  كه 

می دهد. اين ريزتيغه ها عمدتاً مقطعی پيچ خورده دارد.
تراشه های  عمدة  گروه  دو  به  مجموعه  تراشه های   
آماده سازی و تراشه های نوسازی سنگ مادر تقسيم می شود. 
تراشه های آماده سازی شامل تراشه های پوسته ای يا تراشه های 
آماده كردن سکوی ضربه و آغاز توليد ريزتيغه است. در مورد 
دسته بندی  تيغه ها  گروه  در  يا  است  كشيده  تراشه ها  اخير 

طريق  از  می توان  را  مجموعه  نوسازی  تراشه های  مي شود. 
داد  تشخيص  جاهايي  در  آنها  رويی  سطح  برداشت  الگوی 
كه دارای آثار برداشت ريزتيغه است. اين قطعات به منظور 
اصالح سطح برداشته از خطاهای برداشت ريزتيغه از سنگ 
سنگ  ضربة  سکوی  اصالح  تراشه های  می شوند.  جدا  مادر 
تيغه  های  توليد  فرايند  شد.  مشاهده  مجموعه  در  نيز   مادر 
مجموعة به دست آمده از غار بوف مشابه فرايند توليد تراشه 
است. تيغه ها معموالً در مراحل نخست توالی تراش از سنگ 
مادر جدا می شود. قطعات نوسازی و آماده سازی سنگ مادر 
توالی  كلی  طور  به  شد.  ديده  ريزتيغه ها  ميان  در  به ندرت 
متصور  بوف  غار  ابزارهای  توليد  چرخة  برای  واحدي  تراش 
است. سنگ مادرهای مجموعه تا وقتی كه توليد ريزتيغه از 
آنها ميسر بوده استفاده و معموالً زمانی كه اصالح سطح آنها 
ميسر  و كوچك شدن حجم سنگ  رفتن  از دست  دليل  به 
مراحل  تمامی  در  ريزتيغه  توليد  است.  می شده  رها  نبوده، 
توالی تراش انجام و به توليد دو نوع ريزتيغة معمولی )با عرض 
 5 از  كمتر  عرض  )با  كوچك  ريزتيغة  و  ميلی متر(  تا10   5
ميلی متر( منجر شده است، كه گروه نخست در ابتدای توالی 
تراش و گروه دوم در مراحل پايانی آن به وجود آمده  است. 
خراشنده های  نظير  ابزارهايی  از  و  تراشه  از  ريزتيغه  توليد 

.)Ghasidian 2010( زورقی به ندرت اتفاق افتاده است
ابزارها  گروه  مهم ترين  برداشته ها  نظير  نيز،  ريزتيغه ها 
را در مجموعة به دست آمده از غار بوف تشکيل می دهد. اين 
ريزتيغه ها معموالً مقطعی پيچ خورده دارد و با روتوش تند و 
مايل به كول پرداخت شده  است. رايج ترين الگوی پراكندگی 
لبه سطح  و در مواردی هر دو  ريزتيغه ها روی يك  روتوِش 
ميزان  بيشترين  روتوش دار  ريزتيغة  نوع  اين  است.  رويی 
نهايی  و هدف  داده  اختصاص  خود  به  را  بوف  غار  ابزارهای 
تمامی اليه های  در  ابزار  اين  تراش محسوب می شود.  توالی 
غار بوف معمول است و در ساير محوطه های دشت رستم نيز 
نوع  ريزتيغة  ريزتيغه ها  اين  اساس،  اين  بر  است.  ديده شده 
رستم نام گذاری شد )Ghasidian 2010( )شکل 8: 21ـ16(. 
روتوش  با  ريزتيغه هايی  رستم  نوع  ريزتيغه های  بر  عالوه 
33ـ24(.   :8 )شکل  شد  مشاهده  مجموعه  در  نيز  معکوس 
ميانی مشاهده  زاگرس  آنچه در غرب  نظير  ارجنه  تيزه های  شکل 6. سنگ خام به كار رفته در ساخت دست افزارهای سنگی غار بوف 

)Ghasidian 2010 :37658 قطعه( )برگرفته از(
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شکل 7. نمونه ای از سنگ مادرهای غار بوف
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شده، به تعداد اندک در مجموعة غار بوف وجود دارد )شکل 
8: 8ـ1(.

ابزارهای  انواع  ساير  ساخت  برای  اوليه  قالب  انتخاب   
غار بوف آن گونه كه در ميان ريزتيغه های نوع رستم مشاهده 

جوابگوی  كه  هستند  ابزارهايی  از  و  نيست  تخصصی  شد، 
ابزارها بيشتر  نياز فوری سازندگان باشد )Shot 1986(. اين 
شامل خراشنده های انتهايی، تيغه ها و تراشه های روتوش دار، 

كنگره دارها و دندانه دارهاست )جدول های 2 و 3(.   الگوی

الیة 3
)III,IIIa,IIIb(

قالب اولیه

سایرتراشة آماده سازیریزتیغهتیغهتراشهتعدادنوع ابزار

214213ريزتيغة نوع رستم

149113297ريزتيغة روتوش دار

18710582تيغة روتوش دار

1098947تراشة روتوش دار

9923405292خراشندة انتهايی

53845تيزه

4721332كنگره دار

20146دندانه دار

217851ابزار چندجانبه

16718خراشنده

10712خراشندة زورقی

532خراشندة ناخنی

71141سوراخ كننده

44اسکنه

6321قطع شده/پرداخت شده

853ساير

9546619237929423جمع

جدول 2. ابزارهای به دست آمده از الية 3
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الیة 4
)IV,IVa,IVb(

قالب اولیه

ریزتیغهتیغهتراشهتعدادنوع ابزار
تراشة 

آماده سازی

44ريزتيغة نوع رستم

22ريزتيغة روتوش دار

413تيغة روتوش دار

211تراشة روتوش دار

541تيزه

11كنگره دار

33خراشندة انتهايی

11اسکنه

321خراشنده

قطع شده/
پرداخت شده

11

2631166جمع

جدول 3. ابزارهای به دست آمده از الية 4

ساخت ابزارها و توالی تراش در تمامی اليه های پارينه سنگی 
غار بوف يکسان و داراي همگنی باالست. در شکل 8 منتخبی 

از ابزارهای غار بوف آمده است.
دست افزارهای  به  زيادي  شباهت  بوف  غار  دست افزارهای 
محوطه های پارينه سنگی نوين در منطقة دشت رستم- باشت 
با دست افزارهاي  يکسانی  و گونه شناختی  فناورانه  الگوی  و 
اين محوطه ها دارد. بنابراين می توان تمامی آنها را متعلق به 
فرهنگی يکسان و مربوط به آغاز پارينه سنگی نوين در فاصلة 
زمانی 31 تا 36 هزار سال پيش دانست. اين فرهنگ كه از 
اين پس براساس منطقة برآمده از آن فرهنگ رستمی ناميده 
اوريناسی  يا  برادوستی  فرهنگ  تاكنون  آنچه  با  می شود، 
زاگرس شناخته شده متفاوت می نمايد و ويژگی های فرهنگی 
مختص خود دارد. اين ويژگی ها حاصل تالش براي رفع نياز 
سازندگان دست افزارها در شرايط زيست محيطی ويژة منطقة 
)رک.  است  بوده  پلئوستوسن  دورة  پايان  در  رستم  دشت 
Heydari�Guran 2010; Ghasidian 2010(. توليد ريزتيغه 

به صورت تخصصی و در اندازة بسيار كوچك، در جايی كه 
ساخت دست افزاري بزرگ تر نيز ممکن بوده، تحول صنعت 
صنعت دست افزارسازی را در اين دورة زمانی نشان مي دهد 
و می توان آن را سرآغاز توليد ريزابزارهايي نظير ريزابزارهای 
دست افزارهای  بازنگری  دانست.  بعد  دوره های  در  هندسی 
 )Rosenberg 1985, 1988( به دست آمده از منطقة مرودشت
و ارسنجان )Ikeda 1979; Sonki & Nishida 2007( نشان 
از  ديگر  مناطقی  در  احتماالً  رستمی  فرهنگ  كه  مي دهد 
زاگرس جنوبی نيز وجود داشته است. اختصاص يافتن سنگ 
از پيش آماده شده  تراشه های  نبود  ريزتيغه،  توليد  به  مادرها 
روتوش دار  ريزتيغه های  بودن  غالب  و  اوليه  قالب  عنوان  به 
فرضية  مجموعه ها،  اين  در  رستم  نوع  ريزتيغه های  بعضاً  و 
تقويت  زاگرس  جنوب  در  را  رستمی  فرهنگ  بودن  فراگير 

.)Ghasidian 2010( می كند

نتیجه گیری
دورة  غالب  فرهنگ  همواره  زاگرس  اوريناسی  يا  برادوستی 
پارينه سنگی نوين در كوهستان زاگرس شناخته شده بود به 
نحوی كه پژوهشگران در ساير مناطق ايران سعی در انطباق 

داشتند.  فرهنگ  اين  با  خود  نوين  پارينه سنگی  مجموعة 
وجود  رستم-باشت  دشت  منطقة  در  اخير  پژوهش های 
رسانيد.  اثبات  به  را  نوين  پارينه سنگی  از  تازه ای  فرهنگ 
اين فرهنگ كه در سراسر منطقة دشت رستم-باشت و در 
كوهستان  در  فرهنگی  تنوع  است،  پراكنده  زاگرس جنوبی 
با  هم زمان  را  پلئوستوسن  دورة  پايانی  مرحلة  در  زاگرس 
تحول انسان به شکل مدرن نشان مي دهد. اين فرهنگ كه 
براساس منطقه ای كه از آن برخاسته، فرهنگ رستمی ناميده 
می شود، مبتنی بر ساخت ريزتيغه به صورت تخصصی است. 
مهم ترين  و  روتوش دار  ريزتيغه های  انواع  شامل  نيز  ابزارها 
ساخت  بر  تمركزی  چنين  است.  رستم  نوع  ريزتيغة  آنها 
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شکل 8. نمونه ای از ابزارهای غار بوف

پارينه سنگی  محوطه های  از  يك  هيچ  در  تاكنون  ريزتيغه 
نوين در كوهستان زاگرس ديده نشده است. فرهنگ رستمی 
آمده  به دست  به روشنی  بوف  غار  پارينه سنگی  اليه های  از 
از  اين فرهنگ  تاريخ نگاری های غار بوف،  به  با توجه  است. 
در  نوين  پارينه سنگی  شناخته شدة  فرهنگ های  كهن ترين 
پارينه سنگی  آغازين  به مراحل  ايران و خاورميانه و مربوط 

نوين است. البته بايد توجه كرد كه كاوش در غار بوف هنوز 
به اتمام نرسيده و جز در بخش كوچکی در انتهای غار، خاک 
بکر مشاهده نشده است. اميد می رود با ادامة كار در آيندة 
در غار بوف  نزديك در منطقة دشت رستم-باشت خصوصاً 
داده های بيشتری از فرهنگ رستمی و همين طور دورة گذار 

از پارينه سنگی ميانی به نو به دست آيد.
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سامان حيدری، احمد آزادی و الهام قصيديان 
بررسی های پارينه سنگی در زاگرس جنوبی، درة باشت، مركز   1384

اسناد پژوهشکدة باستان شناسی كشور )منتشر نشده(.
قصيديان، الهام

»پارينه سنگی نوين ايران و جايگاه آن در جنوب غرب آسيا«  زيرچاپ 
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چکیده
اين نوشتار كوتاه گزارشی از ابداع روشی تازه برای ذخيره سازی، تحليل و ارائة پراكنش فضايی داده های 
باستانی به قصد پژوهش در زمينة سامانه های سکونتی دوران پارينه سنگی و رهيافت های به دست آوردن 
استفاده  جغرافيايی1  اطالعاتی  سامانة  از  اطالعاتی  بانك  ايجاد  برای  است.  ايران  سرزمين  در  غذا 
زمين ريخت شناختی،  زمين شناختی،  حيطة  در  فراوانی  متغييرهای  با  طرح  اين  طبيعتاً  است.   شده 
يا  رقومی  داده های  به شکل  پارينه سنگی  باستانی  داده های  نهايتاً  و  آب نگاری  زمين،  ناهمواری های 
واقعی2 سروكار دارد. نتايج كار نيز به  صورت جدول، تصوير، نقشه و متن درخواهد آمد. هدف اصلی 
از اين پژوهش، گردآوری اطالعات متفاوت و در عين حال مرتبط، در يك بانك اطالعاتی است كه 
شناخت ما را از روابط بين محيط  زيست و پراكندگی و پويايی استقراری جوامع پارينه سنگی سرزمين 

ايران ارتقاء بخشد.
كلید واژگان: اطالعات جغرافيايی، مکان های پارينه سنگی، باستان شناسی ايران، محيط وب. 

*. Spatial 
1.Geographical information system
2. Raster, Vector

سامان حيدری گوران

ساماهن اطالعاتي جغرافيایي ربای رپاکنش فضایي    و کارربی زمین 
کان اهی پارینه سنگي سرزمین اريان م

*
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مقدمه
اهميت  محيطی  زيست   مطالعات  اخير،  دهه های  طول  در 
باستان شناختی  فرايندهای  توضيح  و  توصيف  در  خاصی 
داشته است. اين مطالعات نشان داده كه ويژگی های فرهنگی 
و رفتاری مردمان باستان، وابستگی تنگاتنگی با محيط های 
 Smyntyna( است  گرفته  شکل  آن  در  كه  دارد  طبيعی ای 
مانند  ژئوانفورماتيك3  فناوری های  راستا  همين  در   .)2003

در  توانمندی  ايجاد  با  جغرافيايی  اطالعاتی  سيستم های 
بانك اطالعاتی موجب  از راه دور و  ساخت تصوير، سنجش 
شده است كه فناوری رايانه ای در تحقيقات باستان شناختی 
 Kvamme .به شکل گسترده ای اعمال شود )برای مثال رک
سامانه  اين  كمك  به   .)1999, 2006; Galiatsatos 2004

می توان داده های گردآوری شده را بررسی، مديريت و تحليل 
.)Conolly and Lake 2006( كرد

داده های  به  نياز  باستان شناختی  تازة  پژوهش های  در 
متنوع و فراوان همانند داده های سفالی، سنگ و مواد دورريز 
و بقايای گياهی و جانوری بيشتر است تا صرفاً مجموعه های 
 .)Snow et al. 2006( كوچك و چشمگير، همانند جواهرآالت
پژوهشگران با جمع آوری اطالعات زيست محيطی و باستانی 
و اعمال روش های رايانه ای قادر شده اند رفتارهای گروه های 
شکارورز و جمع آوری كنندة غذا را در دوران پيش ازتاريخ به 
 .)Banks et al. 2006, 2008( شکل مطلوبی بازسازی كنند
گردآوری اطالعات مورد نظر در فناوری سامانه های اطالعات 
زيست محيطی  داده های  كه  است  شکل  اين  به  جغرافيايی 
زمين ريخت،  و  زمين شناسی  خاک،  و  آب  منابع  شامل 
رفتارهای  همچنين  و  گياهی  پوشش های  ناهمواری ها، 
افزايش  اجتماعی-اقتصادی،  فعاليت های  نظير  انسانی 
زمين  كاربری  و  حركتی  مسيرهای  كاال،  تبادل  جمعيت، 
صورت های  به  و  می شود  ثبت  رقومی  داده های  شکل  به 
سامانه  اين  می شود،  تحليل  و  داده  نمايش  كيفی  و  كمی 
و  زيست محيطی  مطالعاتی  زمينه های  ميان  رابطة  برقراری 
درنتيجه  می كند.  ممکن  رايانه  كمك  با  را  باستان شناختی 
با توجه به اين ظرفيت باال، سامانه های اطالعاتی جغرافيايی 
محسوب  باستان شناسی  پژوهش های  برای  ايده آل  فناوری 
3. Geoinformatic

.)Peterman 1992( می گردد
كيلومتر   1648000 مساحت  با  ايران  سرزمين 
و  طبيعی  محيط های  داشتن  با  خاورميانه  منطقة  در  مربع 
مناسبی  شرايط  و سنگ  آب  منابع  و  متنوع  ناهمواری های 
داشته  پارينه سنگی  دوران  در  انسانی  جوامع  جذب  برای 
می توان  ايران  موقعيت جغرافيايی سرزمين  اساس  بر  است. 
آن را به احتمال فراوان منطقه ای گذرگاهی بين غرب و شرق 
آسيا در دوران پيش ازتاريخ دانست، چرا كه اين سرزمين را از 
ناحية شمال دريای مازندران و در منطقة جنوب خليج فارس 
 ،Heydari�Guran 2010( و دريای عمان احاطه كرده است 

حيدری گوران، زير چاپ(.
هرچند تا به  حال تعدادی پژوهش حرفه ای مربوط به 
و  البرز  زاگرس،  كوهستانی  مناطق  در  پارينه سنگی  دوران 
بخش هايی از مناطق مركزی كشور انجام شده )برای مثال 
 mith 1986, Hole & Flannery 1967, Rosenberg رک. 
Ikeda 1979, Roustaei et al. 2004 ,1988 ,1985 و مراجع 

به  كه  است  اين  واقعيت   ،)Otte et al. 2009 در  ثبت شده 
نسبت مناطق ديگر خاورميانه نظير منطقة لوانت )بخش هايی 
از كشورهای فلسطين، اردن، لبنان و سوريه(، تصوير چندان 
روشني از وضعيت دوره های پارينه سنگی ايران وجود ندارد، 
نيز  برخی  و  بوده  پراكنده  صورت  به  بررسی ها  بيشتر  زيرا 

.)Heydari�Guran 2010( ناتمام رها شده است

پیوند اطالعات زیست محیطی و باستان شناسی 
اطالعات  سامانة  در  پارینه سنگی  دوران 

جغرافیایی
باستان شناختي  داده های  فرهنگی،  پديده های  ديگر  همانند 
Wheatley & Gill�(  اارای پراكنش فضايی در طبيعت است

ings 2002(. بسياری از باستان شناسان پيش ازتاريخ معتقدند 

كه بررسی جغرافيايی پراكنش مکان های باستانی در طبيعت 
باستانی  سکونت گاه های  فضايی  تحليل  در  پايه ای  رهيافتی 
نظريه  های  در  رو  اين  از   .)Clark 1977( می شود  محسوب 
بر  باستانی  مکان های  فضايی  پراكنش  زمينة  در  جغرافيايی 
اين نکته تأكيد می شود كه اساس فعاليت های انسانی جنبة 

اقتصادی داشته و بر استحصال مواد غذايی بنا شده است. 
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سامانة اطالعاتی جغرافیایی برای پراكنش فضایی و ...

دانشکدة  همکاران  از  گروهی  همراه  به  نگارنده 
چهارم  دوران  زيست شناختی  مطالعات  و  باستان شناسی 
جغرافيايی  اطالعاتی  سامانة  راه اندازی  به  توبينگن  دانشگاه 
كرده  اقدام  ايران  سرزمين  پارينه سنگی  مکان های  برای 
اين  اين طرح و مسائل مطرح شده در  با موضوع اصلی  كه 
بعد  سه  در  اطالعاتی  سامانة  اين  در  است.  مرتبط  گزارش 
باستانی، مشخصات فرهنگی و  موقعيت مکانی محوطه های 
ويژگی های طبيعی اطراف آنها، اطالعاتی عرضه شده كه به 
در  می كند.  بعد كمك  سه  اين  ميان  روابط  تحليل  و  درک 

جدول زير چند مثال در اين زمينه آمده است:

عالوه  گوناگون  داده های  تركيب  با  بررسی  اين  در 
عوامل  تأثير  كرده ايم  سعی  باال،  در  برشمرده  نتايج  بر 
را  آب نگاری(  زمين ريخت،  )زمين شناسی،  زيست محيطی 
به  خصوص در دوران  زمين،  كاربری  و  استقراری  پويايی  بر 
 Heydari 2007,( دهيم  نشان  نوين،  و  پارينه سنگی ميانی 
الگوی  نيز برای توسعة  Heydari�Guran 2010( و رهيافتی 

ايران  سرزمين  در  پارينه سنگی  سکونت گاه های  پيش بينی 

برای مناطق ناشناخته يا كمتر شناخته شده عرضه كنيم.  

روش
Post�( نرم افزار از  اطالعاتی  بانك  اين  ساخت  منظور   هه 

در  را  داده ها  و  استفاده   )greSQL: www.postgresql.org

نرم افزارهای SAGA يا ESRI: ARCGIS راه اندازی و تلفيق 
مکان های  نظير  اطالعاتی  اطالعاتی  بانك  اين  در  كرديم. 
منتقل   GIS�DB سامانة  به  ايران  در  كاوش شده  و  بررسی 
گيلينگس  و  ويتلی  مدل  براساس  را  فرآيند  اين  می شود. 
)Wheatley & Gillings 2002: 11( می توان به چهار مرحلة 

اجرايی تقسيم كرد: 
به  مربوط  اطالعات  شامل  باستانی  داده های  ورود   .1

مکان های باستانی در دسترس.
ناهمواری،  نقشه های  همانند  پايه  اطالعات  نصب   .2

زمين شناسی، آب نگاری، منابع آب و سنگ.
موقعيت  شامل  گوناگون  اطالعاتی  اليه های  ايجاد   .3

مکان ها، ويژگی های فرهنگی و مانند آن.
4. تحليل و نمايش نتايج در قالب آمار، نقشه، جدول 

و تصوير.
ورودی اطالعات به شکل اسکن و رقومی سازی نقشه ها 
با سامانة موقعيت جهانی )GPS( و بر  و تصاوير، مکان يابی 
اساس كارهای ميدانی است. تمامی اطالعات در محيط های 
SAGA يا ESRI ArcMap9 به شکل اليه هايی مختصات دار 

لزوم  صورت  در  اليه ها  اين  می شود.  تركيب  و  می آيد  در 
 Märker	 &	 Heydari-Guran( دارد  نيز  تفکيك   قابليت 

.)2009

داده های  طبقه بندی  و  ثبت  گردآوری، 
باستان شناختی

مطالعاتی،  طرح  اين  از  هدف  كه  می شود  تاكيد  مجدداً 
دوران  در  انسان  سکونتگاه های  پويايی  و  پراكندگی  تحليل 
فراوانی  داده های  با  طرح  اين  درنتيجه  است.  پارينه سنگی 
فرهنگی  مواد  و  آنها  جغرافيايی  موقعيت  مکان ها،  نام  نظير 
بيش  ايران  كشور  در  حال  به  تا  دارد.  سروكار  به دست آمده 
از 850 مکان پارينه سنگی ثبت شده و هر روز به تعداد اين 

پدیده های فضایی 
توضیحات زیست محیطیباستان شناختی

استفادة فراوان جوامع انسانی 
از غارها و پناه گاه های صخره ای 

در كوهستان زاگرس در دوران 
پارينه سنگی 

زمين شناختی  ساختارهای  وجود 
و  كارستی  ناهمواری های  آهکی، 
اقليم مديترانه ای عاملی برای تشکيل 
غار و پناهگاه صخره ای در كوهستان 

زاگرس 
فراوانی مکان های فصلی و 
كوتاه مدت و همچنين وجود 

سامانة حركتی چرخشی توسط 
جوامع شکارورز و جمع آوری 

كنندة غذا در كوهستان زاگرس

طبيعت  در  غذايی  منابع  پراكنش 
به شکل ناهمگون بر اثر تفاوت آشکار 
حرارتی و رطوبتی در فصول گوناگون 

سال در اين منطقه 

تمركز استقرارگاه های 
پارينه سنگی در برخی 

مکا ن های نواحی مركزی فالت 
ايران

ضروری  منابع  بودن  دسترس  در 
در  محدود  بخش های  در  زيستی 
مركز  نيمه خشك  و  خشك  منطقة 

فالت ايران
جدول شماره 1. مثال هايی از پراكندگی های استقراری جوامع 

پارينه سنگی و رابطة آن با ويژگی های زيست محيطی در فالت ايران 
)Heydari-Guran 2010(
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مکان ها افزوده می شود. اين مکان ها شامل غارها، پناهگاه های 
يك  تنها  با  محوطه هايی  و  است  باز  مکان های  و  صخره ای 
يافته تا مکان هايی با هزاران مادة باستانی حاصل از بررسی 
براساس  اطالعات  از  بخش هايی  می شود  شامل  را  كاوش   و 
دكترا،   فوق ليسانس،  پايان نامه های  در  منتشرشده  داده های 

كتاب ها و مقاالت منتشرشده جمع آوری و ثبت شده  است.
اعتماد  قابل  جغرافيايی  مختصات  دارای  مکان های 
درون  در  فقط  كه  آنهايی  و  اطالعاتی  بانك  وارد  مستقيماً 
نقشه ها ثبت شده و فاقد مختصات جغرافيايی رقومی است با 
ESRI Arc� يا در محيط Google Earth  سستفاده از نرم افزار

Map 9 مکان-يابی می شود. مکان های باستانی پارينه سنگی 

بر اساس موقعيت جغرافيايی، نوع مکان و دوره دسته بندی 
می شود. به همين منظور سرزمين ايران به هفت منطقة بزرگ 
ناهمواری و  براساس ويژگی های زمين شناختی،  جغرافيايی4 
اقليمی تقسيم شده  است)Heydari�Guran 2010( و برخی از 
مناطق جغرافيايی بزرگ نيز به بخش های كوچك تری تقسيم 
شده است. اين مناطق، به نوبة خود شامل يك يا چند قلمرو 
بخش های  دارای  خود  نيز  زيستی  قلمروی  هر  و  زيستی5 
خود  درون  در  كه  است  حائل7  بخش های  و  سکونت گاهی6 
واحد  كوچك ترين  نهايتاً  و  دارد  ُكنام  يا چندين  كُنام8  يك 
 Heydari�Guran( استقراری نيز به نام مکان9 ثبت می شود
2010(. در جدول زير اين تقسيم بندی ها در قالب يك مثال 

ديده می شود.
براساس  نيز  باستانی  مکان های  از  به دست آمده  مواد 

4. Macro zone
5. Home range zone
6. Habitat area
7. Inter mediate area
8. Microhabit area
9. Place

نوع، ويژگی و دوره دسته بندی و منابع منتشرشده در مورد 
اين مکان ها به شکل متن يا تصوير و جدول در بانك اطالعاتی 
بين اين داده های ثبت شده در بانك  ثبت می شود. طبيعتاً 
اطالعاتی و موقعيت جغرافيايی رابطة نرم افزاری برقرار است. 

گردآوری اطالعات زیست محیطی
اطالعات زيست محيطی برای اين طرح به سه روش گردآوری 

می شود:
1. براساس اطالعات رقومی موجود در محيط نرم افزاری 

،Digital Elevation Model

2. از طريق پژوهش های ميدانی،
و  نقشه ها  )همانند  شده  منتشر  منابع  طريق  از   .3

تصاوير(.
نقشه ها در محيط  و  به شکل تصاوير  اطالعات رقومی 
نرم افزاری )DEM(10 از طريق اينترنت گرفته می شود. اين 
كمك  به  دريا  سطح  از  ارتفاع  اساس  بر  رقومی  نقشه های 
پرتاب اشعه های ليزری از شاتل ها بر سطح زمين تهيه شده و 
با بزرگ نمايی های متنوع قابل استفاده است. بزرگ نمايی ها 
نيز  اندازة 10 متر  از 90 متر شروع می شود و به دقتی در 
می رسد. براساس نقشه های رقومی می توان به تحليل های 
زيست محيط همانند اندازه گيری شيب، جهت، ويژگی های 
 Gallant( و مانند آن دست زد )هيدرولوژيك )شبکة آب راه ها
اقليمی  اين اطالعات  بايد به نقشه های   .)& Wilson 2000

برنامه های  از  استفاده  با  كه  كرد  اشاره  نيز  زمين شناسی  و 
نقشه های  با  و  درآمده  رقومی  شکل  به   ESRI ArcMap9

زمين شناسی سازمان  نقشة  است. چند  تركيب  قابل   DEM

مقياس های  با  نفت  وزارت  نقشه های  و  كشور  زمين شناسی 
10. http:srtm.csi.cgiar.org

ناحیة منطقة بزرگ
بخش های قلمرو زیستیزیستی

مکانكنامبخش های حائلسکونت گاهی

غرب زاگرس
زاگرس ميانی

كرمانشاه –
اسالم آباد غرب يا 

منطقة لرستان

 دشت كرمانشاه 
يا دشت خرم آباد

بخش های حد فاصل دو سکونت گاه 
زيستی،  مناسب  شرايط  فاقد  و 
بين  كوهستان های  از  نظيرمناطقی 

دشت خرم آباد و دشت كرمانشاه

تنگة 
كنشت واقع 

در دشت 
كرمانشاه

پارينه سنگی  مکان های 
پناهگاه  صخره ای ورواسی 
تنگة  در  واقع  ُقبه  غار  و 

كنشت

جدول شمارة 2. واحدهای جغرافيايی پارينه سنگی سرزمين ايران از مقياس بزرگ به كوچك
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در  به  حال  تا   1:100000 و   1:250000  ،1:1000000
اين طرح تبديل به نقشه های رقومی شده  است. نقشه های 
پيش بينی11  الگوهای  در  مهمی  شاخص  زمين شناسی 
Märker	&	Heydari-Gu-( سستقرارهای پارينه سنگی است.

.)ran 2009, Heydari�Guran 2010

پژوهش های میدانی
اين طرح  برای  اطالعات  به قصد گردآوری  ميدانی  پژوهش 
و  پيش ازتاريخ  مطالعات  دانشکدة  هيئت   1385 سال  از  را 
كرده  آغاز  آلمان  توبينگن  دانشگاه  دوران چهارم  زيست بوم 
و از آن زمان چند فصل بررسی و دو فصل كاوش در مناطق 
گوناگون ايران شامل استان فارس، استان اصفهان و مركزی و 
 Conard et al. 2006, 2007 .كرمانشاه انجام داده است )رک
 and in press; Ghasidian et al. 2009, Heydari�Guran et

.)al. 2009

در راستای اهداف اين طرح هيئت، عالوه بر گردآوری 
نيز  را  زيست محيطی  اطالعات  باستان شناختی،  داده های 
گردآوری می كند. برای مثال در بررسی های دشت رستم در 
استان فارس و همچنين بررسی های منطقة كرمانشاه برداشت 
برای ساخت دست افزارهای  خام  به سنگ  مربوط  اطالعات 
زمين شناسی،  ساختارهای  ميان  رابطة  آب،  منابع  سنگی، 

11. Predictive models

انجام  به  پناه گاه های صخره ای  و  غارها  تشکيل  آب نگاری، 
.)Heydari�Guran 2010( رسيده است

حاصل سخن
به  می توان  را  طرح  اين  سازمان دهی  و  راه اندازی  انگيزة 
شکل زير خالصه كرد. هرچند پژوهش های باستان شناختی 
و  دارد  طوالنی  سابقة  ايران  سرزمين  در  پارينه سنگی 
به  تا  شده،  كاوش  نيز  تعدادی  و  كشف  فراوانی  مکان های 
از  اعتمادی  قابل  و  روشن  تصوير  پژوهشگران  برای  حال 
سامانه های استقراری و نحوة به دست آوردن غذا در ميان 
ويژگی های  با  آن  رابطة  و  گردآورنده  و  شکارگر  جوامع 
اساس  نظر می رسدبر  به  و  نيامده  به  دست  زيست محيطی 
اين  در  می توان  مربوط،  اطالعات  گردآوری  با  طرح،  اين 
زمينه به نتايجی دست يافت. كاربرد ديگر اين طرح، ايجاد 
پارينه سنگی  مکان های  كشف  برای  پيش بينی  مدل های 
درک  اساس  بر  كمترشناخته  يا  ناشناخته  مناطق  در 
و  زمين ريخت شناختی  زمين شناختی،  ويژگی های  رابطة 
رابطة  شناخت  با  می توان  ترتيب  اين  به  است.  آب نگاری 
عناصر طبيعی و استقرارگاه ها بر اساس اين مدل ها در هزينه 
 Märker	&( كرد  صرفه-جويی  پژوهشی  گروه های  وقت  و 

 .)Heydari�Guran 2009

سامانة اطالعاتی جغرافیایی برای پراكنش فضایی و ...

نمودار 1. ساختار بانك اطالعاتی در اين طرح

ورود اطالعات پارینه سنگینمایش ورود اطالعات زیست محیطی

انتشار

سامانة اطالعاتی جغرافیایی

تحلیل
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چکیده
با سفر  از جنگ جهانی دوم  ايران پس  آلمانی در  باستان شناختی پژوهشگران  پژوهش های روشمند 
ارنست هرتسفلد، استاد باستان شناسی شرق در برلين، كه از سال 1923 به ثبت محوطه های باستانی 
پرداخته و در مقام مشاور دولت در امر بازنگری قوانين آثار باستانی ايران فعاليت كرده بود، آغاز شد. 
باستان شناسی  از مؤسسة  بنيانگذاری شعبه ای  پيشنهاد  است كه  نخستين كسي  هرتسفلد همچنين 
آلمان را در تهران مطرح كرد، هرچند وضعيت مالی دولت آلمان پس از جنگ جهانی امکان تحقق اين 
مسئله را نداد. مهمترين كاری كه وی موفق شد انجام دهد، انتشار مجلة گزارش های باستان شناسی 
ايران، از سال 1929 بود. با اين وجود كاوش های باستان شناختی هرتسفلد در تخت جمشيد زير نظر 
انجام شد. تالش هاي ديگر برای بنيانگذاری مؤسسه اي در تهران، بين  مؤسسة شرق شناسی شيکاگو 
سال های 1936 و 1941، به دست ويليام آيلرز شرق شناس انجام شد، كه به ايران فرستاده شده بود، 

اما اين بار نيز حاصلي نداشت.
پژوهش هاي باستان شناسان آلمانی در ايران از سال 1958 با پروژة تخت سليمان از سر گرفته شد. 
اين پروژه همچنين راه را برای بنيانگذاری مؤسسة باستان شناسی آلمان در تهران هموار كرد و از آن 
زمان، به طور فشرده، پروژه های بلندمدت باستان شناختی را هاينس لوشی در بيستون، ولفرام كاليس 
در بسطام، و ديتريش هوف در تخت سليمان و فيروزآباد سرپرستي كردند. در عين حال شمال غرب 
و مناطق ايران و منابع تاريخ هنر همچون نقش برجسته ها و آثاري از اين دست به همت پيتر كالماير 
و هوبرتوس فون گال مستندسازي و نيز محوطه هايی همچون بيستون و تخت جمشيد عکس برداري 

شدند.

باربارا هلوینگ،  رتجمه حميد فهیمي

مؤسسه    باستان شناسي آلمان رد اريان
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همچنين  تهران  در  آلمان  باستان شناسي  مؤسسة 
كتابخانه اي تخصصي داشت كه به روی همة پژوهشگران باز 
بنيانگذاری  به همت هرتسفلد  پيشتر  كه  كتابخانه  اين  بود. 
شده بود، شامل آرشيو تصويری از محوطه های باستانی و نيز 

دوره های نشريه های باستان شناسی بود.
باستان شناسان  اسالمي،  انقالب  از  پس  سال های  در 
آلمانی مواد حاصل از فعاليت هاي ميداني را بررسي و برای 
انتشار دستاورد پروژه های ميدانی فعاليت كردند. كار ميدانی 
با سازمان ميراث  در سال 2000 و در قالب پروژة مشترک 
فرهنگی كشور در زمينة فلزكاری كهن در محوطة اريسمان، 
نجات بخشی  از سر گرفته شد. كاوش های  نطنز  نزديکی  در 
مشترک با پژوهشکدة باستان شناسی و بنياد پارسه - پاسارگاد 
در  آلمانی  پژوهشگران  فعاليت های  ديگر  از  بالغی  تنگة  در 
ايران بوده است. تمركز دوباره بر انتشار دانش باستان شناسی، 
برای نمونه برگزاری جشنوارة فيلم های باستان شناسی ايران 
اين  در  فعاليت ها  ديگر  جمله  از  برلين،  در   2005 سال  در 

زمينه است.
باستان شناسی  آلمان،  باستان شناسی  مؤسسة  واژگان:  كليد 

ايران، پيشينة پژوهش ها، انتشارات.

باستان شناسي  مؤسسة  پژوهش هاي  پیشینة 
آلمان در ایران

تهران  در  باستان  ايران  موزة   1930 سال  در  كه  هنگامی 
استاد   ،)1884-1946( هرتسفلد  ارنست  يافت،  گشايش 
برلين،  ويلهلم  فريدريش  دانشگاه  در  شرق  باستان شناسی 
چندين سال را در ايران گذرانده و در قالب سفرهای متعدد 
ايران  باستانی  آثار  مستندسازی  و  جامع  پژوهش های  به 
پرداخته بود. هرتسفلد معمار كارآزموده ای بود كه نخستين بار 
در سال 1905 از ايران بازديد كرده بود، يعني مدت كوتاهي 
پس از بازديد از كاوش های رابرت كالدويز و والتر آندرياس در 
بابل و آشور در آن زمان وی بقايای شهر پاسارگاد )تصوير1( 
 Herzfeld( پايتخت هخامنشيان شناسايی كرد  به عنوان  را 
1908(. از سال 1923، او با برنامه هاي تازه به ايران بازگشت 

و توجة دولت ايران را به مسائل گوناگون حفاظت از ميراث 
آثار  جديد  قانون  مقدماتی  طرح  تهية  ويژه  به  و  فرهنگی 

باستانی و تاريخی جلب كرد )Mousavi 2005( و در همان 
زمان سفرهای پژوهشی خود را به فارس و شرق ايران و در 
سال 1928 كاوش  در پاسارگاد را آغاز كرد. از سال  1929 
دانشگاه  شرق شناسی  مؤسسة  از  نمايندگي  به  او   1933 تا 
عهده  بر  تخت جمشيد  در  را  كاوش ها  سرپرستی  شيکاگو، 

.)Dusinberre 2005, Herzfeld 1932( داشت
سال  صدمين  جشن  مناسبت  به   ،1929 سال  در 
دليل  به  و  آلمان  باستان شناسی  مؤسسة  بنيان گذاری 
گزارش های  علمی  سالنامة  انتشار  هرتسفلد  بودجه  تأمين 
يافت.  ادامه  تا 1938  كه  كرد،  آغاز  را  ايران  باستان شناسی 
و  يادمان ها  از  بسياري  اسناد  سالنامه  اين  در  هرتسفلد 
سلسلة  قالب  در  را  تاريخی  بناهای  و  باستان شناسی  آثار 
او ـ  بزرگ  چشم انداز  ولی  كرد.  عرضه  ايرانی«  »يادمان های 
تأسيس شعبه اي از مؤسسة باستان شناسی آلمان در تهران ـ 
به دست وی جامة عمل نپوشيد. در سال 1934، او مجبور به 
ترک ايران شد. در سال 1933 نازی ها قدرت را در آلمان به 
دست گرفتند و هرتسفلد به واسطة اصل و نسب يهودی اش، 
كرسی استادی در برلين را در سال 1936 از دست داد و به 

تصویر 1. پاسارگاد، كاخ پ، تاالر بار عام كوروش دوم.) مؤسسة 
)TEH�R�1973�0413،باستان شناسی آلمان در تهران
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امکان پذير  ديگر  ايران  به  او  بازگشت  شد.  تبعيد  واشنگتن 
نبود. در سال 1946 او با هدف ادامة فعاليت در ايران بار ديگر 
به اروپا بازگشت، اما در همان سال در شهر بازل درگذشت 

.)Renger 1979, Gunter & Hauser 2005(

مؤسسة  شعبة  بنيان گذاری  هرتسفلد،  رؤيای  تحقق 
تأسيس  تازه  شعبه های  مانند  ايران،  در  باستان شناسی 
البته  نبود.  استانبول، ممکن  و  قاهره  در  پژوهشی  اداره های 
مؤسسة  به  وابسته  پژوهشِی  مركز  يك   1937 سال  در 
-1906( آيلرز  ويلهلم  سرپرستی  به  آلمان  باستان شناسی 

بسيار  آيلرز  شد.  تأسيس  اصفهان  در  ايران شناس،   )1989
محوطه ها  زبان ها،  مورد  در  سفرها،  اين  در  و  كرد  سفر 
كرد. پژوهش  و  بررسی  را  فراوانی  باستانی  كتيبه های  و 

هرازچندگاهی وی را اريك اشميت، كه در سال 1933 به زير 
نظر مؤسسة شرق شناسی دانشگاه شيکاگو و به جای هرتسفلد 
به سرپرستی كاوش ها در تخت جمشيد منسوب شده بود، به 
اولين  او  می كرد.  دعوت  كاوش ها  اين  به  زبان شناس  عنوان 
كسی بود كه كتيبة كعبة زرتشت نقش رستم را منتشر كرد. 
هنگامی كه دامنة جنگ دوم جهانی به ايران هم كشيده شد 
اقامتگاه مؤسسة باستان شناسی آلمان را در اصفهان تعطيل و 

.)Hinz 1991( آيلرز را در استراليا توقيف كردند
پژوهش های باستان شناختی در ايران بی درنگ پس از 
دهة  پايان  حدود  در  و  شد  آغاز  دوباره  دوم  جهانی  جنگ 
گرفت.  صورت  زمينه  اين  در  بزرگی  تحول  ميالدی  پنجاه 
دانشگاه  باستان شناسی  مؤسسة  تهران،  در   1338 سال  در 
بنيان گذاری شد  نگهبان  به سرپرستی دكتر عزت اهلل  تهران 
نظام مند خود  پژوهش های  ايران  در  مؤسسه های خارجی  و 
ايران  اين خوشبينی ها، دولت وقت  ميان  آغاز كردند. در  را 
باستان شناسی  مؤسسة  شعبة  تأسيس  خواستار  به صراحت 
آلمان در تهران شد. بحث های مقدماتی در سال 1957 در 
تهران صورت گرفت، اما مؤسسه در سال 1961 آغاز به كار 

كرد.
مؤسسة  تازه تأسيس  شعبة  رئيس  نخستين  بود  قرار 
فون  هنينگ  هانس  تهران،   در  آلمان  باستان شناسی 
دانشگاه  در  نزديك  خاور  باستان شناسی  استاد  دراوستن، 
اما  باشد،  هيتيت  پژوهش های  زمينة  در  متخصص  و  اُپزاال 

در سال 1961  در سال 1960،  او  غيرمنتظرة  با درگذشت 
رئيِس  عنوان  به  لوشی،  هاينس  كالسيك،  باستان شناس 
بنيان گذار انتخاب شد. در آغاز مدت كوتاهی هانس-گئورگ 
همان  از  اما  بود،  كار  به  مشغول  پژوهشگر  عنوان  به  اولر 
 1963 سال  در  وی  از  پس  و  ترومپلمن  لئو   1961 سال 
معماری  پژوهش های  پژوهشگر  عنوان  به  هينسن  فردينارد 
و در سال 1965 ولفرام كاليس جانشين وی شدند. در دهة 
هرتسفلد  قديم  و  همکار  معمار،  كرفتر  فريدريش  1960م 
به  آلمان  باستان شناسی  مؤسسة  نظر  زير  تخت جمشيد،  در 
بازسازی يافته های معماری تخت جمشيد پرداخت. از 1966 
او  از  پس  بود.  علمی  سرپرست  كاليس،  ولفرام   ،1971 تا 
و  انتخاب شدند  اين سمت  به  كالماير  پيتر  و سپس  لوشی 
جايگاه پژوهشگر را در پژوهش های معماری در سال 1972 
را  علمی  جايگاه  حال  همان  در  كرد.  اشغال  هوف  ديتريش 
سال  از  و  كروپ  گرد  زبان شناس   1970 تا   1966 سال  از 
1970 باستان شناس كالسيك هوبرتوس فرايهر فون گال به 

خود اختصاص دادند.
مركزي   1960 سال  در  آلمان  باستان شناسی  مؤسسة 
اقامتی در مركز شهر تهران اجاره و در آنجا كتابخانة تخصصی 
معماری  تاريخ  و  تاريخ  باستان شناسی،  زمينة  در  وسيعي 
از  امروزه، و پس  اين كتابخانه  از  تأسيس كرد. بخشی هايی 
باستان شناسی  مؤسسة  محل  در  گوناگون،  انتقاالت  و  نقل 
آلمان در منطقة الهيه با كادري مجرب در سرويس دهي داير 
مجموعة  پي ريزي  مؤسسه  اين  فعاليت  زمينة  دومين  است. 
مركز اسناد  و مدارک عکاسی از بناهای تاريخی و يادمان های 
 35000 از  بيش  آن  حاصل  بود.  ايران  در  باستان شناسی 
نگاتيو آرشيو عکس در شعبة تهران است كه اكنون در برلين 
رايانه ای تبديل می شوند و  فايل های  به  به گونه اي روشمند 
تعدادی از آنها در اينترنت در دسترس است.1 مجموعه ای از 

تصاوير آرشيوی را عالوه بر اين مي توان در MAVI يافت.2
در سال 1961 و در پی تأسيس مؤسسة باستان شناسی 
آلمان، عالوه بر انتشار پژوهش های تهران يك، نخستين جلد 
از سلسله انتشارات مؤسسه نيز منتشر شد. به اين ترتيب در 

1. www.arachne�koeln.de
2. www.museum�achemenet.college�de�france.fr.
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پيشتر  از سری جديد سالنامه ای كه  يکم  سال 1968 جلد 
باستان شناسی  گزارش های  بود،  كرده  پايه گذاری  هرتسفلد 
ايران)AMI(، و بعدها به همان اندازه مرتبط با مجموعه های 
جمع آوری شده توسط هرتسفلد، يادمان های ايرانی، منتشر 
شد. نشرية بناهای تاريخی ايران كه انتشار آن از سال 1977 
شروع شده بود، به دليل تحوالت سياسی بيش از دو شماره 

منتشر نشد.
در  آلمان  باستان شناسی  مؤسسة  فعاليت  اصلی  بخش 
دو  دست كم  عهدة  بر  همواره  تهران  شعبة  عهدة  بر  ايران، 
پژوهشگر تواناي معمار از آغاز شامل پژوهش های ميدانی و 
به ويژه جستجوي اسناد و مدارک معماری كهن بوده است. 
حتی پيش از گشايش رسمی و اداری مؤسسة باستان شناسی 
آلمان در ايران در سال 1959، پژوهش های باستان شناختی 
به سرپرستي  زندان سليمان  و  )تصوير 2(  تخت سليمان  در 
هانس هنينگ فون دراوستن و رودولف نومن آغاز شده بود 

.)Von der Osten & Naumann 1961, Naumann 1977(

در  كه  مخروط هايی  روی  محوطه ها  اين  دوی  هر 
چشمه های گرم مواد مذاب آتش فشانی پديد آمده ، و دهانة 

درياچة آتشفشانی در حدود 100 متری زندان سليمان قرار 
ارتفاعی  در  باوجوداين  ندارد،  وجود  ديگر  اكنون  كه  دارند 
چشمه های  گسترده،  سطحی  در  و  سليمان  تخت  از  كمتر 
آب گرم تا به امروز جاری است. نخستين كار در اين زمينه 
ثبت استحکامات ساسانِی تخت سليمان بود،كه پژوهش های 
مقدس  آتشکدة  شناسايی  به  آن  در  دقيق  و  هدفمند 
از  اباقاخان  ايلخانی  نيز كاخ  از دورة ساسانی و  آذرگشنسب 
قرن سيزدهم م منجر شد. عالوه بر اين كاوش در گمانه های 
سليمان  تخت  در  سکونت  كه  كرد  آشکار  عميق  و  كوچك 
دورة هخامنشی  به  و دست كم  دوره هاست  اين  از  قديمی تر 
هم  مس سنگي  دورة  از  استقراری  محوطة  يك  برمی گردد. 
استقراری  محوطة  شد.  شناسايی  تخت سليمان  كنار  در 
شناسايی شده در نزديکی زندان سليمان مربوط به عصرآهن 

.)Boehmer 1965, 1967, Thomalsky 2007( ميانی است
سرپرستی  به  ديگری  هيئت   1967 تا  سال  1963  از 
فعاليت  به  بيستون  در  آسيا«  »دروازة  در  لوشای  هاينس 
سنگ برجسته  اين   .)Kleiss & Calmeyer 1996( پرداخت 
زاگرس  طريق  از  رفت وآمد  اصلی  مسيرهای  از  يکی  در 

تصویر 2. تخت سليمان، چشم انداز محوطه از جنوب.) ب.گرونه والد، 
 )TEH�R�1973�0965 ،مؤسسة باستان شناسی آلمان در تهران

تصویر 3. بيستون، چشم انداز كوه و نقش برجسته.)از مؤسسة 
)TEH1964�0179، باستان شناسی آلمان در تهران
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از محل گذار  )تصوير 3 و4(، كه همواره و در همه زمان ها 
و سکونت بشر بوده، اكنون به واسطة كتيبة و نقش برجستة 
شده  شناخته  همگان  برای  بيستون  در  داريوش  مشهور  
منطقه  اين  غارهای  در  انسان  حضور  آثار  نخستين  است. 
از  استقراری  آثار  است.  جديد  پارينه  سنگی  دورة  به  مربوط 
دوره های پيش از تاريخ، عيالم و ماد، نشان دهندة اهميت  اين 
 منطقه  پيش از دورة هخامنشی است. بر اثر فعاليت  مؤسسة 
ايران، ويرانة ساختمان های مشهور  باستان شناسی آلمان در 
بقايای  همچنين  و  چهاردهم  م  قرن  از  مغولی  خانه های   به 
نقش  بقاياي  شد.  شناسايی  صفوی  دورة  از  كاروانسرايي 
طبيعي  عوامل  براثر  كه  كوه  پای  در  اشکانی   برجسته های 

فرسايش يافته نيز اهميت ويژه ای دارد.
تمدن  زمينة  پژوهش  در  بر  سپس  كاليس  ولفرام 
در  را  خود  نظام مند  بررسی های  و  شد  متمركز  اورارتويی 
امروزی  استان های  در  اورارتويی،  استقراری  محوطه های 
كرد.  آغاز  كردستان  و  آذربايجان  شرقی  غربی،  آذربايجان  
به قرن هفتم  اورارتويی بسطام، مربوط  سال 1968 وی دژ 
در  خوی  شهرستان  حوزة  در  را  رؤسای،  به  متعلق  و  پ م 

شمال غرب ايران كشف كرد )Kleiss 1979, 1988(. كتيبة 
نوشته شده به دستور رؤسای دوم )685-645 پ م( مبنی بر 
بنيانگذاری اين دژ، را در سال 1910 گراف كانيتز، كارمند 
و ديپلمات آلمانی در كاخ كوچك قاجاری شهر ماكو كشف 
می شود.  نگهداری  ايران  ملی  موزة  در  امروزه  كه  بود  كرده 
دژ  و  بسطام  در  را  مقدماتی  پژوهش های  بی درنگ  كاليس 
اورارتويی ديگری در سنگر، پيش از آن كه در فاصلة سال های 
1969 و 1978، تمركز اصلی خود را بر پژوهش در بسطام 
كرول،  اشتفان  حمايت  با  همچنين  او  كرد.  آغاز  دهد،  قرار 
سفرهای پژوهشی به منظور بررسی و شناسايی ويژگی های 
داد.  انجام  اورارتويی  محوطه های  توپوگرافی  و  جغرافيايی 
كاوش  شامل  بسطام  در  وي  پژوهش هاي  نتايج  اصلی ترين 
 در قلعه بود كه به شناسايی سه مرحلة معماری منجر شد: 
با  قلعه  زيرين  بافت  شامل  بنا  اصلی  ساختار  يا  اصلی  بافت 
چاپارخانه ها؛  و  نظاميان  تأسيسات  احتماالً  و  دروازة جنوبی 
اورارتويی(،  )خدای  خالدی  معبد  شامل  قلعه  ميانی  بافت 
ساختمان های پذيرش )ورودی ها(، انبارهای ذخيرة آذوقه؛ و 
ارگ قلعه )بخش بااليی( در حکم محل اقامت. در دوره های 

مؤسسه  باستان شناسی آلمان در ایران

)TEH1964�0168 ،تصویر 4. بيستون، پل خسرو، دورة ساسانی) مؤسسة باستان شناسی آلمان در تهران
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جديدتر، در بافت اصلی قلعه، ضمن گسترش تأسيسات بخش 
مرحلة  در  دروازه اي شمالی ساخته شده. همچنين  شمالی، 
سوم دروازة شمالی بيرونی و بخش هايی در شمال و شرق با 
بهره گيری از شيب طبيعی ساخته شده  است )تصوير 5(. در 
بازرگانان و كارمندان در  اقامتگاه  محوطة بيرونی قلعه، يك 
دامنة شمالی قلعه و همچنين مجموعة شرقی با بخش های 
مربوط به چاپارخانه ها قرار دارد. بهره برداری اورارتوها از اين 
به  بنا  ويرانی  اثر  بر  قرن هفتم پ م  پايان  از  پيش  مجموعه 
ماد،  دوره های  در  اين مجموعه  از  آن  از  رسيده. پس  پايان 
هخامنشی، سلوكي و اشکانی نيز استفاده شده است. شالودة 
بر  و هشتم پ م،  نهم  قرون  در  اورارتوها،  از  پيش   قلعه  اين 

محدودة دروازة پسين جنوبی استوار بوده است.
ديتريش هوف، رئيس جديد وقت مؤسسة باستان شناسی 
آلمان در تهران در سال 1972، كار بررسی، نقشه برداری و 
نزديکی  در  ساسانی  دورة  از  قلعه ای  قلعه دختر،  در  كاوش 
وي   .)Huff 1971, 1976, 1978( كرد  آغاز  را  فيروزآباد 
همچنين در كنار بررسي فيروزآباد كار بررسی و نقشه برداری 
شهر مدور گور و بررسی آتشکده و ديگر محوطه ها و بناهای 

او   1976 سال  در  داد.  انجام  نيز  را  منطقه  اين  تاريخی 
سرپرستی پژوهش های ميدانی تخت سليمان را عهده دار شد 

.)Huff 1989(

هوبرتوس فون گال و پيتر كالماير، دو پژوهشگر تاريخ 
هنر خاورميانه در مؤسسه، خود را وقف پژوهش  در زمينة هنر 
و صنايع دستی و تصوير آثار گوناگون و متفاوت تاريخی از 
 Calmeyer 1969, 1973, Gall( دورة عيالم تا قاجار كردند
1990(. در قالب پروژه های گسترده، نقش برجسته های تخت 

جمشيد، نقش برجسته های شاهان هخامنشی در نقش رستم 
و نيز نقش برجسته ها و نگاركندهای اليمايی تنگ سروک و 

بسياری از ديگر محوطه ها عکس برداری شدند.
1357پروژه های  سال  در  اسالمي  انقالب  از  پس 
گونه اي  به  آلمان  باستان شناسی  مؤسسة  پرشمار  ميدانی 
تکميل  و  تحليل  به  پژوهشگران  و  شد  متوقف  گسترده 
پرداختند.  مؤسسه  انجام يافتة  ميدانی  پيشين  پژوهش های 
نتايج پژوهش های بسطام در دو جلد )1988-1979( منتشر 
شد )Kleiss 1979, 1988( و نتايج پژوهش های بيستون در 
 Kleiss & Calmeyer( رسيد  چاپ  به   )1996( مجلد  يك 
1996(. سلسله انتشارات »مدارک باستان شناسی ايران«، كه 

از سال 1993 آغاز شده بود، به انتشار مدارک و آثار دوره های 
تاريخی، از جمله شش جلد تحت عنوان معماری كاروانسراها 
 .)Kleiss 1996�2001( يافت  اختصاص  كاليس،  ولفرام  اثر 
مجموعة  با  كالماير  پيتر  اثر  تخت جمشيد  گورهای  كتاب 
والد نخستين بار در سال  باربارا گرونه  تصاوير  از  گسترده ای 
 Calmeyer, Schmitt & Grunewald( شد  منتشر   2009
2009(. در مقابل ديتريش هوف بر حوزة شمال شرق متمركز 

شد و پژوهش های ميدانی خود را در ازبکستان، جان دائوالت 
.)Huff 2000( تپه و جاركوتان آغاز كرد

پس از ركودي طوالنی در پژوهش های ايران، بنيانگذاری 
دايرة اوراسيا در سال 1995، نويددهندة نقطة عطفی دوباره 
در پژوهش های ايران باستان زير نظر مؤسسة باستان شناسی 
آلمان بود )Kyrieleis 1995, Parzinger 1995(. شعبة تهراِن 
ادارة  مؤسسة باستان شناسی آلمان از سال 1996 به عنوان 
خارجی اين دايره )اوراسيا( تعيين شد، دايره ای كه كار ميدانی 
در مناطق شرق و جنوب شرق اروپا تا چين زير نظر آن بود.  تصویر 5. بسطام، دروازة شمالی )مؤسسة باستان شناسی آلمان در 

 )TEH�R�1977�0610،تهران
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نياز داشت و  انتشارات  اين تغيير به جهت گيری نو در نهاد 
به اين ترتيب از سال 1996 گزارش های باستان شناسی ايران 
توران   ايران و  باستان شناسی  به گزارش های  )AMI( تبديل 
توران  و  ايران  در  باستان شناسی  عنوان  با  همچنين  و  شد 
ادامة  انتشارات جديدي، كه در حقيقت  )AMIT(«، سلسلة 

سلسلة قديم پژوهش های تهران بود، منتشر شد.
از همان ابتدا، رئيس و بنيان گذار دايرة اوراسيا، هرمان 
پارتزينگل، به آغاز دوبارة پژوهش و كار علمی در ايران همت 
گماشت. در كاری مشترک با عبدالرسول وطن دوست، رئيس 
و  تاريخی  ابنيه های  و  آثار  حفظ  و  مرمت  پژوهشکدة  وقت 
دربارة  ميان رشته ای  پژوهشی  پروژة  پارتزينگل  فرهنگی، 
معدن كاری و فلزگری غرب فالت ايران را برنامه ريزي كرد و 
به اجرا در آورد، كه در آن مركز محوطه اي پيش ازتاريخی با 
سطح گسترده ای از شواهد و مدارک ذوب مس قرار دارد. در 
سال 2000 كاوش های باستان شناختی در محوطة اريسمان 
)تصوير 6(، را »هيئت مشترک« چندين مؤسسة تحقيقاتی 
ايرانی و آلمانی، در حکم نخستين پروژة ميدانی با مشاركت 
و همکاری هيئتی خارجی پس از انقالب اسالمي، آغاز كرد 

كه به شناسايی معادن پيش ازتاريخی، پژوهش  در مورد آنها 
و نمونه برداری گسترده از ذخاير و معادن فلز در اين منطقه 
 .)Vatandoust, Parzinger & Helwing 2011( بود  همراه 
باربارا هلوينگ كه در سال 2000 در مقام مشاور و پژوهشگر 
باستان شناسی ايران در دايرة اوراسيا آغاز به كار كرده بود، 
سرپرستی پژوهش های باستان شناختی اريسمان را در سال 
2002 عهده دار شد و از سال 2003 به رياست شعبة تهراِن 
از  آلمان رسيد. پس  باستان شناسی  اوراسياِی مؤسسة  دايرة 
در سال های  وی  اريسمان،  كاوش های  نخست  مرحلة  پايان 
2005 و 2006 در قالب پروژه اي مشترک با مژگان سيدين 
و  فرهنگی  ميراث  سازمان  باستان شناسی  پژوهشکدة  از 
محوطه های  در  نجات بخشی  كاوش های  به  گردشگری 
پيش ازتاريخی در درة بالغی، در نزديکی پاسارگاد در استان 
فارس پرداخت، كه در معرض خطر نابودی به دليل ساخته 
 Helwing, Makki & Seyedin 2010,( شدن سد سيوند بود

Helwing & Seyedin 2007, 2009, 2010( )تصوير 7(.

از ديگر زمينه های نو در كار شعبة تهران، افزايش ميزان 
مخاطبان  به  ايران  فرهنگی  ميراث   و  باستان شناسی  معرفی 

مؤسسه  باستان شناسی آلمان در ایران

تصویر 6. اريسمان، چشم انداز عمومی محوطه )از باربارا هلوينگ، موسسة 
باستان شناسی آلمان، ادارة اورآسيا(

تصویر 7. درة بالغی، كوره های سفالگری در محوطة 73) باربارا هلوينگ، 
موسسة باستان شناسی آلمان،ادارة اورآسيا(
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آلمانی بوده است. در سال 2004 موزة معدن آلمان در شهر 
كه  كرد  برگزار  را  باستان«  ايران  »شکوه  نمايشگاه  بوخوم، 
غنی  سرزميني  مقام  در  ايران  مهم  نقش  به  بر  آن  تمركز 
باستانی  فناوري هاي  از نظر گسترش  اهميت آن  و  منابع  از 
بود )Stöllner, Slotta & Vatandoust 2004(. شالودة اصلی 
دستاوردهای  و  نتايج  نخستين  برگيرندة  در  نمايشگاه  اين 
حاصل از پژوهش های معدن كاری كهن بود. در سال 2005 
با برگزاری جشنوارة فيلم های ميراث فرهنگی ايران با عنوان 
»35 ميلی متر ايران«، پذيرش ايران باستان در فرهنگ معاصر 
 Helwing( در ايران و نيز خارج از ايران بررسي و تحليل شد

.)& Rahemipour 2007

از سال 2009 محدودة جغرافيايی شعبة تهراِن مؤسسة 
باستان شناسی آلمان گسترده تر شد و اكنون باربارا هلوينگ 
عهده دار پروژه اي پژوهشی دربارة استقرارهای پيش ازتاريخی 
در  كاميل تپه  نوسنگی  محوطة  در  و  است  جنوبی  قفقاز  در 
 Aliyev & Helwing( مي كند  كاوش  آذربايجان  جمهوری 

.)2009

و  شعبه،  فعاليت های  می توان  گذشته،  به  نگاهی  با 
بعدها ادارة خارجی تهراِن مؤسسة باستان شناسی آلمان را به 
سه دوره تقسيم كرد. دورة نخست از سال 1959 تا 1979 
شامل پژوهش های گستردة ميدانی در تعدادی از محوطه ها 
و شهرهای باستانی مهم ايران بوده است. هر دو پروژة  شعبة 
تهران در تخت سليمان و بيستون، در محوطه هايی انجام شده 
كه اكنون در فهرست ميراث جهانی يونسکو ثبت شده است. 
نيروی انسانی شعبة تهران با در اختيار داشتن همواره دست كم 
دو پژوهشگر معماري، دست اندركار اجراي پروژه های گسترده 
در تخت سليمان، بسطام، بيستون و فيروزآباد و نيز پروژه های 
كوچك پرشمار بوده است. بر اثر اين نحوة كار، شعبة تهران 
باستان شناسی  سنتی گسست ناپذير را حفظ مي كند كه در 
خاورميانه از زمان پژوهش های روبرت كالدول و والتر آندراس 
شاگردان شان  به همت  ايران  در  و  پاگرفته  آشور  و  بابل  در 
ارنست هرتسفلد و معاون وی، فريدريش كرفتر، حفظ شده 

است. نه تنها در روش كار، بلکه در گزينش موضوع نه تنها 
باستان شناسی  هنر،  تاريخ  در  بلکه  معماری  پژوهش  در 
خاورنزديك همواره تأثيرگذار بوده است. در دورة دوم، بين 
گسترده  پژوهش های  اجراي   ،2000 تا   1980 سال های 
ثبت  و  سطحی  بررسي هاي  بر  مؤسسه  و  نبود  امکان پذير 
بناهای تاريخی موجود متمركز شد. اهميت ويژة اين كار در 
ثبت بناهای تاريخی ای است كه به شکل گذشته حفظ نشده 
است. اين مسئله به ويژه در مورد بناهای مربوط به دوره های 
جديد همچون كاروانسراهای صفوی و قاجاری، و هم چنين 
تحول  می كند.  صدق  باستانی  محوطه های  بقايای  مورد  در 
شعبة تهران به ادارة دايرة تازه تأسيس اوراسيا در سال 1996، 
سرآغاز نقطة عطفي در انتخاب مناطق پژوهشی جديد شد. 
در سومين دوره، مؤسسه بر ايران تمركز كرد و نقش ايران، 
كه پيش از آن در اصل به صورت منطقة حاشية ميان رودان 
در  اكنون  بود،  شده  شناخته  خاورميانه  فرهنگی  گسترة  و 
حکم واسطه و پل ارتباطی فرهنگ های آسيای ميانه آشکار 
در دست  از سال 2000  ميدانی  پژوهش های  مديريت  شد. 
پژوهشگران پيش ازتاريخی بوده، كه موضوعات پيش ازتاريخی 
را برای پژوهش بر مي گزينند. اكنون كاربرد گستردة برخی 
به  تبديل  ميان رشته ای  پژوهش های  در  طبيعی  علوم  از 

استاندارد علمی شده است.
پژوهش های  سوم  دورة  در  مهم  نوآوری های  ديگر  از 
اجراي  و  برنامه ريزی  ايران،  در  آلمانی ها  باستان شناختی 
قالب  در  مشترک،  پروژه های  قالب  در  ميدانی  فعاليت های 
هيئت مشترک باستان شناسی ايران و آلمان، بوده است. در 
تغيير  خارجی  مؤسسة  مسئوليت  مشترک،  پروژه های  اين 
دستاوردهای  متوجه  صرفاً  خارجی ها  كه  بدين گونه  كرده، 
علمی هيئت ها نيستند، بلکه هم زمان به آموزش نسل در حال 
حال  عين  در  و  می انديشند  ايراني  جوان  پژوهشگران  رشد 
همچون اعضای ايرانی هئيت ها نگران  حفظ ميراث فرهنگی 

ايران اند و مسئوليت آن را مانند طرف ايرانی بر عهده دارند.
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چکیده
فرانسوی  هيئتي  ايران شد  وارد  كه  باستان شناختي  هيئت  اولين  كه  مي دهد  نشان  مدارک  و  اسناد 
در  كار هيئت  اجازة حفاری در شوش،  اعطای  با  ناصرالدين شاه در سال 1883  موافقت  از  بود. پس 
شركت  هيئت  اين  در  شركت كننده  ايرانی  تنها  شد.  آغاز  رسماً  ديوالفوا  سرپرستی  به   1885 سال 
متخصص واجد شرايطي برای نظارت بود. عالوه بر اين، براساس قراردادی در سال 1900 ميالدی با 
مظفرالدين شاه در پاريس انحصار دائمی و همگانی كاوش  در سراسر ايران به فرانسه واگذار شد. مفاد 
اين قراردادها نشان می دهد كه ايرانيان هيچ نقشی در كاوش های باستان شناسی فرانسوی ها نداشتند. 
اين انحصار فرانسويان در كاوش های باستان شناسی تا انقالب مشروطه و شکل گيری مجلس ششم ادامه 
يافت و در سال 1309خ به  طور كامل لغو شد. همزمان با كاوش های هيئت های فرانسوی، ديگر كشورها 
از جمله انگليس و امريکا در پی آن بودند تا هيئت هايی برای بررسی و كاوش به ايران بفرستند. بعد 
از لغو امتياز فرانسوی ها و هيئت هايی از كشورهای انگليس، آلمان، امريکا و ... وارد ايران شدند. اين 
هيئت ها كه می توان از آنها به عنوان هيئت های دورة پهلوی اول ياد كرد به هيچ عنوان مشترک نبودند 
و فقط يك نفر ايرانی به كار آن ها نظارت می كرد. از اولين هيئت های مشترک باستان شناسی در ايران، 
هيئت مشترک ايران و امريکا در حسنلو به سرپرستی رابرت دايسون و هيئت مشترک ايران و انگليس 

به سرپرستی وايت هاوس در بندر سيراف بود.
انقالب  پيروزی  از  بعد  پيمود.  متفاوت  كاماًل  راهی  اسالمی  انقالب  از  بعد  ايران  باستان شناسی 
سوي  ]از  باستان شناختی  كاوش   هرگونه  1358خ  ارديبهشت   27 مصوب  واحدة  مادة  طبق  اسالمی 
ايران  در  خارجی  كشورهای  باستان شناختی  فعاليت های  ترتيب  بدين  و  ممنوع  مطلقاً  خارجي ها[ 

، مهدی موسوی نيا و گلناز احدی مجيد منصوری

هیئت اهی مشترک باستان شناسي 

قبل و بعد از انقالب اسالمي
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در  اينکه  تا  داشت  ادامه  مدت ها  وضعيت  اين  شد.  متوقف 
ديگر  بار  باستان شناسی  مشترک  هيئت های  اخير  دهة 
شکل گرفتند. هدف از اين مقاله شرح چگونگی شکل گيری 
انقالب  از  بعد  و  قبل  باستان شناسی  مشترک  هيئت های 
و  آن  ها  كاوش  از  حاصل  نتايج  بررسي  همچنين  و  اسالمی 
ايرانيان در  غير  معايب حضور  و  مزايا  به  پرداختن  درنهايت 

باستان شناسی كشور است.
كلید واژگان: هيئت های مشترک باستان شناسی، كاوش های 

باستان شناسی، باستان شناسان خارجی و ايرانی.

مقدمه
آشنايی اروپاييان با خاور نزديك، به بعد از جنگ های صليبی 
در قرون 12 و 13م برمی گردد )معصومی 1386: 18(. عالقة 
غرب به باستان شناسی خاور نزديك بعد از سفر كارستن نيپور 
دانماركی به مصر، بين النهرين و ايران در دهة 1760 افزايش 
يافت )مجد 1386: 11(، يعني همان زمانی است كه غربيان 
با شمار زيادی جهانگرد، جغرافی دان، زمين شناس و بازرگان 
با اهداف گوناگون اقتصادی و فرهنگی به شرق سرازير شدند. 
در اين زمينه می توان به 147 سفرنامه اشاره كرد كه فقط در 
نيمة دوم سدة هفدهم به رشته تحرير درآمده است. جالب 
تا   52 و  نوشته اند  فرانسويان  را  سفرنامه ها  اين  همة  اينکه 
با گذشت زمان و طی  ايران است.  اين سفرنامه ها دربارة  از 
قرون بعد شاهد سفر جهانگردان ديگری به خاک كشورمان 
هستيم. از آن جمله ويليامز، تکسيه، راولينسون و فالندن، كه 
طی قرون 17و 18م به ايران مسافرت كردند. اين جهانگردان 
و  كردند  ما  تاريخ  به  نيز  مهمی  علمی  خدمات  سفر  ضمن 
در راستای ثبت، حفظ و معرفی آثار ايرانی قدم های اساسی 
برداشتند. بعد از چاپ و انتشار اين سفرنامه ها بود كه غربی ها 
برای  را  هيئت هايی  و  شدند  آشنا  ايران  تاريخ  و  فرهنگ  با 
بررسی و كاوش به خاور نزديك و از جمله ايران فرستادند. 
اين هيئت ها كه، ابتدا روش های علمی و اصول تعريف شده ای 
برای كار ميدانی نداشتند، به كاوش در مناطق گوناگون ايران 
كردند.  تخريب  را  باستانی  تپه های  از  بسياری  و  پرداختند 
1930م  دهة  از  باستان شناسی  جديد  هيئت های  ورود  با 
در  و  گرفت  خود  به  علمی تري  جنبة  بررسی ها  و  كاوش ها 

علم  با  نيز  ايرانی  باستان شناسان  كه  بود  هيئت ها  اين  كنار 
را  كاوش ها  اين  اكثر  شدند.  آشنا  بيشتر  باستان شناسی 
ولي  مي دادند،  انجام  مستقل  صورت  به  خارجی  هيئت های 
باستان شناسان  خارجی  هيئت های  اين  با  همزمان  بعدها 
پرداختند.  گسترده  بررسی   و  كاوش  به  نيز  داخلی  و  بومی 
صورت  به  نيز  هيئت هايی  مستقل،  هيئت های  اين  كنار  در 
انقالب اسالمی شکل گرفتند كه  از  بعد  مشترک در قبل و 
اين مقاله به توضيح آن ها اختصاص دارد. شايان ذكر است كه 
محوطه ها و مناطق بررسی و كاوش شدة هيئت های مشترک 
به  و  شده  ذكر  موردی  صورت  به  اينجا  در  باستان شناسی 

جزئيات كار در آنها پرداخته نشده است.

از  قبل  در  باستان شناسی  مشترک  هیئت های 
انقالب اسالمی

در سفر سوم ناصرالدين شاه به فرنگ، مقدمات عقد قراردادی 
راجع به اخذ امتياز حفاری بين دولت ايران و فرانسه فراهم شد 
و باالخره در 12 مه 1885م اين قرارداد بين ناصرالدين شاه 
و رنه دو بالوا سفير فرانسه در تهران منعقد و طبق آن امتياز 
انحصاری كاوش های علمی در تمام مناطق ايران به فرانسه 
تفويض و نماينده ای از طرف ايران، با دريافت حقوق از دولت، 
باستان شناسی  هيئت های  حفاری  عمليات  تسهيل  براي 
استخدام شد. همچنين در قراردادی كه در 11 اوت 1900م 
دائمی  انحصار  رسيد  امضا  به  پاريس  در  مظفرالدين شاه  با 
ايران به  كاوش ها و خارج ساختن اشياء باستانی در سراسر 
فرانسه واگذار شد. فصل هشتم اين امتيازنامه بازديد مأموران 
ايران ممنوع  اشياء كشف شده در داخل كشور  از  را  ايراني 
می كرد و فقط در گمرک مرزی مرزداران می توانستند اشياء 
دنبال  به  فرانسه   .)20-22  :1380 )يزدانی  كنند  وارسی  را 
كسب اين امتياز فعاليت های باستان شناختی خود را در ايران 
آغاز كرد و مركز كار خود را بر خرابه های باستانی شهر شوش 
امتياز  اينکه  با وجود  پا ساخت.  بر  به صورت قلعه ای عظيم 
فعاليت های باستان شناسی در تمام مملکت ايران در اختيار 
هيئت علمی فرانسوی قرار داشت، اين هيئت عماًل كار خود 
را به دشت شوش و آثار باستانی خوزستان محدود كرد و به 
ديگر  قسمت های  در  معدودی  و  محدود  فعاليت هاي   ندرت 
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نواحی  به طور رسمی و عملی ساير  اما  انجام می داد،  ايران 
ايرانی يا هيئت های  مملکت بر روي فعاليت  باستان شناسان 
هنوز  زمان  آن  در  گرچه  بود.  شده  بسته  ديگر  خارجی 
هيچ گونه تشکيالت باستان شناسی يا مؤسسة فرهنگی وجود 
نداشت كه در ايران متخصصين باستان شناس تربيت كند با 
شروع  به  بي عالقگي  بر  فراوانی  تأثير  امتياز  اين  اين،  وجود 
امتياز  اين  مخرب  تأثير  عالوه  به  گذاشت.  اقداماتی  چنين 
اداراه و  تأسيس هرگونه مؤسسه،  و  از تشکيل  بر جلوگيری 
سازمان  ملی و دولتی برای حفظ و نگهداری مواريث ارزندة 

باستان شناسی كشور مشهود بود )نگهبان 1385: 41-2(.
به  خوزستان  در  شورشی  قاجار  حکومت  اواخر  در 
سركردگی شيخ خزعل رخ داد و رضاخان در مقام سردار سپاه 
از قلعة  به اين استان اعزام شد و پس از خواباندن شورش، 
 .)Abdi 2001( شوش و كاوش فرانسويان در آنجا بازديد كرد
فرج اهلل  چون  افرادی  گزارش   پي  در  و  بازديد  اين  از  پس 
آق اولی، در اكتبر 1927م امتيازنامة سال 1890 و 1900م را 
مجلس شورای ملی لغو كرد و كار هيئت فرانسوی به شوش 
امريکايی در  و  اروپايی  از آن پس كشورهای  و  منحصر شد 
كاوش های علمی باستان شناسی ايران سهيم شدند )معصومی 

.)9 :2535
شکل گيری  تاريخچة  به  پرداختن  اينجا  در  ما  هدف 
قدر مسلم  ولی  نيست،  ايران  در  باستان شناسی  فعاليت های 
هيئت های  ورود  اوايل  در  كاوش ها  بيشتر  كه  است  آن 
به  و  مستقل  صورت  به  ايران  به  خارجی  باستان شناسی 
سرپرستی باستان شناسان خارجی انجام می شد و از آن جمله 
ارنست  سرپرستی  به  تخت جمشيد  كاوش های  از  می توان 
گيرشمن،  رومن  سرپرستی  به  كاشان  سيلك  هرتسفلد، 
به  نهاوند  تپه گيان  اشميت،  اريك  سرپرستی  به  چشمه علی 
نقش  برد.  نام  ديگر  محوطة  ده ها  و  كنتنو  جرج  سرپرستی 
ايرانيان در اين هيئت ها بسيار كمرنگ بوده و طبق قراردادی 
كه با آنها بسته می شد فقط يك نفر كارشناس ايرانی در مقام 
مستوفی  مثال  براي  می كرد،  شركت  كاوش ها  اين  در  ناظر 
در كاوش های تخت جمشيد. از طرفي هم هيچ باستان شناس 
همراهی  را  هيئت ها  اين  تا  نداشت  وجود  ايرانی  متخصص 
به همت  تهران  باستان شناسی دانشگاه  بعدها كه  كند، ولی 

هيئت ها  اين  در  دانشجويانی  گرفت  شکل  نگهبان  عزت اهلل 
بعدها  و  آشنا  كاوش  علمی  شيوه های  با  و  كردند  شركت 
هيئت های  با  همزمان  شدند.  مستقل  كاوش های  سرپرست 
باستان شناسی خارجی كه به صورت مستقل كار می كردند، 
هيئت های ايرانی نيز به صورت محدود به بررسی و كاوش در 
نقاط گوناگون كشور پرداختند، از جمله نگهبان در مارليك، 
هفت تپه و ابوفندوا،  محمديوسف كيانی در گرگان و سيف اهلل 

كامبخش فرد در كنگاور و قيطريه. 
مشترک  هيئت  هيچ  رسمي  به  طور  ما  هرچند 
از  اين  وجود  با  نداشتيم،  انقالب  از  قبل  در  باستان شناسی 
خارجی  و  ايرانی  مشترک  هيئت های  عنوان  به  هيئت  چند 
ياد شده، از آن جمله هيئت كاوش تپه حسنلو، بندر سيراف، 

كردلرتپه و يانيك تپه.

تپه حسنلو. اين تپه را در سال 1313 هيئتي ايرانی كاوش 
و در سال 1315 سر اورل استين چندين گمانه در آنجا ايجاد 
تجاری  حفاری  يك   1326 سال  در  فرهادی  سپس  و  كرد 
انجام داد. در سال 1328 علی حاكمی و محمود راد نيز در 
يك   1337 سال  در  اينکه  تا  پرداختند  حفاری  به  تپه  اين 
هيئت مشترک ايرانی و امريکايی به سرپرستی رابرت دايسون 

بار ديگر به كاوش در اين تپه اقدام كرد.

1960م  سال  در  را  كاوش هايی  سيراف  بندر  در  سیراف. 
وايت  ديويد  سرپرستی  به  انگليس  و  ايران  مشترک  هيئت 
هاوس در 8 فصل انجام داد. نتيجة اين حفاری ها در مجلة 
 Whitehouse 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,( ايران 

1974( چاپ شده است )معصومی 2535: 20-63(.

از توابع شهرستان  كردلرتپه. كردلرتپه در محال بركشلو 
اروميه قرار دارد. اين تپه را در سال 1972 هيئت حفاری و 
بررسی مشترک ايران و اتريش به سرپرستی آندرياس ليپرت 

كاوش كرد )معصومی 1386: 144(.

تپه در 30 كيلومتری جنوب غربی شهر  اين  یانیك تپه. 
كيلومتری   3 فاصلة  به  و  تازه كند  روستای  نزديك  تبريز 
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مشترک  علمی  كاوش های  است.  واقع  خسروشاه  شهر 
-41 سال  از  تپه  اين  در  انگليس  و  ايران  باستان شناسان 

برنی  چارلز  سرپرستی  به  منچستر  دانشگاه  نظر  زير   1339
انجام شد. باستان شناسان ايرانی اين كاوش، علی اكبر سرفراز، 
رضا مستوفی فرد، جهانگير ياسی و محمدعلی شهنازی بودند 

)معصومی 1386: 127-144(.
نگاهی به گزارش ها و انتشار نتايج اين كاوش ها نشان 
مي دهد كه نام هيچ يك از باستان شناسان ايرانی در اين آثار 
وجود ندارد و دليل آن احتماالً حضور كمرنگ باستان شناسان 
ايرانی در اين هيئت ها بوده است. اگر واقعاً بپذيريم كه اين 
هيئت ها به صورت مشترک )آنچنان كه امروزه وجود دارد( 
نام  و  مي بوده  رنگ تر  پر  بايد  ايرانيان  مي شده، حضور  اداره 
آنان در مقام سرپرست هيئت به صورت مشترک و در آثار 
غالمرضا  مثاًل  است.  نداده  رخ  اتفاق  اين  اما  مي شده،  ثبت 
معصومی از كاوش های بندر سيراف به عنوان كاوش  مشترک 
ياد می كند، ولی وايت هاوس در معرفی اعضای هيئت هيچ 
و  كردوانی  فقط  و  نمی برد  ايرانی  باستان شناسان  از  نامی 
خرم آبادی را نمايندگان باستان شناسی ايران معرفي مي كند 
نيز  هيئت ها  اين  در   .)Whitehouse 1968, 1969, 1972(

و  هيئت  با  همکاری  و  نظارت  از  ايرانی  باستان شناسان  كار 
بنابراين هيئت   است.  نرفته  فراتر  كاوش  آموختن شيوه های 
مشترک آنچنان كه مد نظر ماست تا اين زمان شکل نگرفته، 
در  ايرانی  باستان شناسان  كه  نيست  معنا  بدان  اين  ولي 
كاوش های باستان شناسی قبل از انقالب اسالمي هيچ سهمی 
نداشته اند، همان  طور كه اشاره كرديم باستان شناسان ايرانی 
خود به فعاليت های ميدانی می پرداختند، ولی بيشتر كاوش ها 
و بررسی های پيش از انقالب اسالمي را هيئت های مستقل 

خارجی انجام داده اند.
با توجه به اينکه باستان شناسی علمی در ايران نوپا بود، 
هنوز باستان شناس متخصص و بين المللی ايرانی )جز عزت اهلل 
نگهبان( وجود نداشت كه بتواند هيئت مشتركي را سرپرستی 
خارجی  هيئت های  همة  كه  می شد  باعث  مسئله  اين  كند. 
البته  بپردازند.  ميدانی  فعاليت های  به  مستقل  صورت  به 
باستان شناسی  هيئت های مشترک مزايا و معايبی هم برای 
كشور داشت. از ويژگی های هيئت های باستان شناسی غربی 

بود  اين  می كردند  كار  ايران  در  اسالمی  انقالب  از  قبل  كه 
اين  و  استفاده می كردند  ايراني  باستان شناسان جوان  از  كه 
روش های  با  نيز  ايرانی  باستان شناسان  كه  می شد  باعث 
بعضی  به  باستان شناسی آشنا شوند. همچنين  علمی جديد 
اين هيئت ها شركت می كردند،  ايرانی كه در  دانشجويان  از 
بورس تحصيلی برای ادامة تحصيل در كشورهای غربی داده 
مي يافت.  ارتقا  كشور  باستان شناسان  علمی  و سطح  می شد 
در  را  خود  فعاليت هاي  نتايج  خارجی  هيئت های  طرفي  از 
مجالت معتبر باستان شناسی دنيا چاپ می كردند و در اختيار 
قرار  ايران  فرهنگ  و  تاريخ  به  عالقه مندان  و  دانش پژوهان 
قبل  تا  كه  بود  اين  هيئت ها  اين  معايب  از جمله  می دادند. 
علمی  آنها  كاوش های  در سيلك،  گيرشمن  رومن  كاوش  از 
اين  ذكر  شايان  نکتة  داشت.  تخريبی  نقش  بيشتر  و  نبود 
است كه چون اين هيئت ها مشترک نبود و نظارت چنداني 
آثار  بيشتر  نمی گرفت،  صورت  بررسی ها  و  كاوش ها  بر  هم 
به دست آمده از كاوش ها را مؤسسه ها، موزه ها و دانشگاه های 
خارجی به غرب منتقل مي كردند كه مطمئناً اگر هيئت ها به 
صورت مشترک اداره مي شد هرگز چنين اتفاقی رخ نمی داد. 
دانسته اند،  مشترک  را  انقالب  از  قبل  هيئت  چند  گرچه 
نداشتند.  آن ها  در  چندانی  سهم  ايرانی  باستان شناسان 
بنابراين هيئت های مشترک آنچنان كه امروزه می بينيم هرگز 

در پيش از انقالب اسالمي شکل نگرفت.

از  بعد  باستان شناسی  مشترک  هیئت های 
انقالب اسالمی

مادة  طبق  انقالب  شورای  اسالمی،  انقالب  پيروزی  از  بعد 
به  كاوش  هرگونه  1358خ  ارديبهشت   27 مصوب  واحدة 
مطلقاً  را  باستانی  آثار  و  عتيقه  اشياء  آوردن  به دست  قصد 
يك  گذشت  از  بعد   .)169 )كيخسروی 1388:  كرد  ممنوع 
دهه، باستان شناسان ايرانی فعاليت های باستان شناختی را از 
سر گرفتند و به بررسی و كاوش در مناطق گوناگون كشور 
از  بعد  نبود.  گسترده  چندان  فعاليت ها  اين  ولی  پرداختند، 
خارجی  باستان شناسان  1380خ،  دهة  تا  اسالمی  انقالب 
باستان شناسی  ميدانی  فعاليت های  در  سهمی  هيچ  ديگر 
تحوالتی  و  تغيير  با  دهه  اين  در  اينکه  تا  نداشتند،  ايران 
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پژوهشکدة  شکل گيري  و  فرهنگی  ميراث  اداری  روند  در 
باستان شناسی، بار ديگر باستان شناسان خارجی توانستند در 
از تغييرات عمدة اين دوره اين  ايران فعاليت ميدانی كنند. 
بود كه هيئت ها ديگر به هيچ عنوان مستقل نبودند و همة 
آن ها به صورت مشترک اداره مي شدند و فعاليت مي كردند. 
مستقيم  درخواست  به  يا  عموماً  مشترک  هيئت های  اين 
پژوهشکدة باستان شناسی تشکيل مي شد يا دانشجويان ايرانی 
و  مي دادند  تشکيل  مشترک  هيئت هايی  خارجی  كشورهای 
همکاری های  اين  دامنة  می پرداختند.  كاوش  و  بررسی  به 
بود.  بسيار گسترده  اواسط دهة 1380  و  اوايل  در  مشترک 
هرچند هدف از اين مقاله تهية فهرست هيئت های مشترک 
باستان شناسی نيست، به چند مورد اشاره كرده و بقيه را هم 
به صورت جدولی آورده ايم تا دسترسي به اطالعات بيشتر از 
كم و كيف هيئت های مشترک باستان شناسی بعد از انقالب 

اسالمي مقدور شود.

تل بشی. تل بشی در دشت مرودشت و در شمال غربی 
اين   .)Bernbeck et al. 2003: 76( دارد  قرار  تخت جمشيد 
فارس  باستان شناسی  پروژة  عنوان  با  2003م  سال  در  تپه 
و  پوالک  سوزان  همکاری  با  و  عبدی  كاميار  سرپرستی  به 
 Abdi et( رينهارد برنبگ از دانشگاه بينگهمتون كاوش شد
al. 2003: 339(، نتايج اين كاوش ها در چندين مقاله و كتاب 

 Bernbeck et al. 2003, polock( چاپ و منتشر شده است
 .)et al. 2010

كوشك هزار. اين تپه را، كه در حوضة رود كر قرار دارد، 
با عنوان پروژة فارس هيئت مشترک سازمان ميراث فرهنگی 
 Alden et( و دانشگاه ميشيگان و كالج دارتموث كاوش شد

.)al. 2005: 25

تل ملیان. تل مليان در حوضة رود كر و دشت بيضا قرار 
اسالمي  انقالب  از  قبل  را در سال های  تپه  اين  دارد. گرچه 
ويليام سامنر و دايسون كاوش كرده بودند، در سال 2004 
هيئت مشتركي از كالج دارتموث و سازمان ميراث فرهنگی 
از   .)Alden et al. 2004: 39( كرد  كاوش  را  آن  ديگر  بار 

و  عبدی  كاميار  آلدن،  جان  از  می توان  هيئت  اين  اعضای 
احمد آزادی نام برد.

دشت تهران. در سال 1997م دانشگاه تهران و دانشگاه 
تحقيقات  به  كشور  فرهنگی  ميراث  سازمان  و  برادفورد 
از  گذار  بر  بيشتر  كه  پرداختند  تهران  در دشت  دامنه داری 
 Fazeli( بود  متمركز  مس سنگی  به  متأخر  نوسنگی  دورة 
تهران  دشت  2003م  سال  در  همچنين   .)et al. 2002: 1

برادفورد،  تهران،  دانشگاه های  از  مشتركی  هيئت های  را 
ُدرهام، ليستر و سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری بررسی 
كردند، كه به كاوش در چندين تپه منجر شد و نتايج آن در 
 Coningham et al.( مجله های داخلی و خارجی انتشار يافت

.)2006: 33

تپه اریسمان. محوطة باستانی اريسمان را، كه در حدود 
كيلومتری شمال  و 10  كاشان  كيلومتری جنوب شرق   60
نطنز در حاشية غرب مركز فالت ايران واقع است، در سال 
به سرپرستی حميد  آلمانی  و  ايرانی  1383 هيئت مشترک 
هلوينگ  و  )فهيمی  كرد  كاوش  هلوينگ  باربارا  و  فهيمی 

.)9 :1385

فروردين 1384 هيئت مشترک  در  لنگر چینی.  كهور 
پژوهشکدة باستان شناسی و دانشگاه دورهام انگليس بخشی 
روز  به مدت ده  استان هرمزگان  را در  ميناب  از شهرستان 
بود  بازبينی محوطه هايی  بررسی،  اين  از  بررسي كرد. هدف 
 1960-70 دهة  در  ويليامسون  بررسی  در  آن  از  پيش  كه 
شناسايی شده بودند. اين بررسی به كاوش در محوطة كهور 
غرب  جنوب  كيلومتری  دو  در  كه  شد  منجر  چينی  لنگر 
همکاران  و  )خسروزاده  است  واقع  ابراهيمی  نخل  روستای 

.)56 :1385

بویراحمد.  و  كهگیلویه  فارس،  اصفهان،  استان 
آلمان  توبينگن  دانشگاه  پژوهشگران   ،1384 سال  اوايل  در 
و پژوهشکدة باستان شناسی كشور بخش هايی از استان های 
ثبت  هدف  با  را  بويراحمد  و  كهکيلويه  فارس،  اصفهان، 
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مکان های باستانی و تعريف برنامة درازمدت، به قصد همکاری  
مشترک در زمينة باستان شناسی پارينه سنگی ايران، بررسی 
و  غارها  باز،  محوطه های  ثبت  بر  بررسی  اين  و  كردند 
پناهگاه های صخره ای و گردآوری داده های فرهنگی از سطح 
آنها متمركز بود. محوطه ها در چهار منطقة جغرافيايی، شامل 
شرق كوهستان كركس در استان اصفهان، درة بالغی، نورآباد 
و دشت رستم در استان فارس و منطقة باشت و گچساران در 
استان كهکيلويه و بويراحمد پراكنده بودند )كنارد و همکاران 

.)9 :1385

پژوهش های  ایران.  در  پارینه سنگی  پژوهش های 
مشترک  هيئت  2003م  سال  در  را  ايران  در  پارينه سنگی 
فرانسه  بوردو  دانشگاه  و  كشور  باستان شناسی  پژوهشکدة 
بيگلری،  از فريدون  اين هيئت می توان  از اعضای  آغاز كرد. 
ژاک ژوبر، ژان گيوم برد، ونسان مور، لوران بروكسل و سونيا 
هيئت  اين  اعضای   .)Jaubert 2006: 18( برد  نام  شيدرنگ 
به پژوهش در غارهای ايران از جمله اصفهان و غرب كشور 

پرداختند.

تفاهم نامة  1381خ  آبان  در  ممسنی.  شهرستان 
علمی  همکاری  با  ميدانی  پژوهش های  هدف  با  يکساله ای 
سيدنی  دانشگاه  و  باستان شناسی  پژوهشکدة  بين  مشترک 
استراليا به امضا رسيد. در نيمة دوم همان ماه، اين هيئت به 
بررسی بخش های وسيعی از جنوب غرب كشور در استان های 
فارس، بوشهر، خوزستان و چهار محال بختياری اقدام كرد. 
مرحلة نخست پژوهش های ميدانی هيئت مشترک در منطقة 
و  بهمن  در  نخست  فصل  شد:  انجام  فصل  دو  در  ممسنی 
اسفند 1381 و فصل دوم در خرداد و تير 1382. در فصل 
نخست، بررسی گستردة دشت های رستم 1 و 2 و نيز كاوش 
اليه نگاری حدود يك سوم از نهشته های فرهنگی محوطه های 
تل نورآباد و تل اسپيد انجام شد. در فصل دوم پژوهش های 
دو  اين  اليه نگاری  گمانه های  كاوش  ادامة  بر  صرفاً  ميدانی 
 .)10-11  :1382 پاتس  و  )روستايی  شد  متمركز  محوطه 

سرپرست اين هيئت كورش روستايی و دنيل پاتس بودند.

ايران  باستان شناسی  مشترک  هيئت  گیالن.  سپیدرود 
و ژاپن برای نخستين بار پس از انقالب اسالمی در شهريور 
1380خ فعاليت خود را با بررسی  باستان شناختی حوزة غربی 
سپيدرود  غربی  حوزة  بر  بررسی ها  اين  كرد.  آغاز  سپيدرود 

متمركز بود )نوكنده 1382: 27(. 
بعد  در  باستان شناسی  مشترک  هيئت های  پژوهش 
به همين چند محوطه و منطقه كه ذكر  انقالب اسالمی  از 
نيز  را  ديگری  محوطه های  و  مناطق  و  نبود  منحصر  كرديم 
شامل مي شد كه به دليل نبود دسترسی مستقيم به منابع و 
آنها به صورت موردی در جدول روبرو تنظيم شده  گزارش 

است.
پس از انقالب اسالمی و لغو كاوش های باستان شناختی 
با اين  ايران نيز پايان يافت.  كار باستان شناسان خارجی در 
حال بعد از مدتی باستان شناسان ايرانی خود شروع به كاوش 
و بررسی در مناطق گوناگون ايران كردند. اين پژوهش های 
دهة  در  اينکه  تا  داشت  ادامه  بومی  باستان شناسان  ميدانی 
اخير، يعنی دهة 1380خ، بار ديگر هيئت های باستان شناسی 
خارجی وارد ايران شدند كه البته اين بار فعاليت آنها متفاوت با 
قبل بود و تمامی هيئت ها به صورت مشترک بودند و كاوش ها و 
بررسی ها به سرپرستی باستان شناسان داخلی و خارجی انجام 
دانشجويان  حضور  هيئت ها  اين  بارز  ويژگی های  از  می شد. 
ايرانی  باعث شد دانشجويان  بود كه  اين هيئت ها  ايرانی در 
با روش ها و نظريه جديد باستان شناسی آشنا شوند و تعامل 
پيش  از  بيش  خارجی  و  ايرانی  جوان  باستان شناسان  بين 
شود. از ديگر ويژگی های اين هيئت ها، استفاده از متخصصان 
زمين شناس  و  جانورشناس  گياه شناس،  مانند  ميان رشته ای 
كمك  كاوش شده  محوطه های  دقيق تر  بررسي  به  كه  است 
فراوانی می كردند. بودجه هايی كه نيز به اين هيئت ها تعلق 
می گرفت آزمايش ها و تاريخ گذاری های مطلق را كه معموالً 
مطلق  تاريخ گذاری های  می ساخت.  ممکن  هستند  پرهزينه 
اين هيئت های مشترک در تکميلگاهنگاری مناطق گوناگون 
به  توجه  با  است.  بوده  مؤثر  بسيار  آن  محوطه هاي  و  ايران 
داشتند،  حضور  ايرانی  سرپرستان  هيئت ها  اين  در  اينکه 
هرگونه سهل انگاری در كار ميدانی و معايبی كه در باال برای 
نيز  كرديم  ذكر  خارجی  باستان شناسی  مستقل  هيئت های 
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هیئت های مشترک باستان شناسی قبل و بعد از انقالب اسالمی

سالپژوهشگر/پژوهشگرانهیئت مشترکنام منطقة كاوش و بررسي شدهردیف

2001رمي بوشارالايران و فرانسهكاوش پاسارگاد1

2003رمي بوشارالايران و فرانسهكاوش پاسارگاد2

1384رمي بوشارال، محمدتقي عطاييايران و فرانسهكاوش در محوطه هاي 88، 58 و راه شاهي فارس3

عسکري ايران و ايتالياكاوش هاي تنگ بالغي و پاسارگاد4 عليرضا  كاليري،  فرانچسکو  پير 
1384چاوردي

1384محمدتقي عطايي و رمي بوشارالايران و فرانسهكاوش هاي نجات بخشي محوطة 43 تنگ بالغي5

1383رمي بوشارال، محمد فيض خواهايران و فرانسهبررسي دشت مرودشت6

2003برنو جنيتوايران و ايتاليامسجد جامع اصفهان7

2002باربارا هلوينگ، ناصر نوروززادة  چگينيايران و آلمانبررسي باستان شناختي اريسمان و كاشان8

2003فريدون بيگلري، ژاک ژوبرايران و فرانسهگمانه زني در غار مرتاريك بيستون9

بررسي زيست محيطي دشت رامهرمز10
ايران و مؤسسة 

شرق شناسي دانشگاه 
شيکاگو

1383عباس عليزاده و ليلي نياكان

كاوش تپة ابوفندوا11
ايران و مؤسسة 

شرق شناسي دانشگاه 
شيکاگو

1382عباس عليزاده

1386زرج آبادي، عبداهلل زادة ثانيايران و لهستانگمانه زني در چهارطاقي ريوند سبزوار12

1383مونيك كروران، رجبعلي لباف  خانيکيايران و فرانسهبررسي باستان شناسي نيشابور13

1384مونيك كروران، رجبعلي لباف  خانيکيايران و فرانسهكاوش در كهندژ نيشابور14

2004فرزاد فروزان فرايران و فرانسهكاوش هاي زمين شناسي و ديرين انسان شناسي در مازندران15

1384مژگان سيدين و باربارا هلوينگايران و آلمانكاوش در تنگ بالغي16

1383رضا حيدري، باربارا كايمايران و لهستانكاوش در تنگ بالغي17

1383محسن زيدي، آكيرا سونکيايران و ژاپنكاوش در تنگ بالغي18

2004اصغر عسگري خانقاه، ژيل بريونايران و فرانسهبررسي و گمانه زني در استان هاي مازندران، سمنان و تهران19

1385حميد عمراني، ابرهارد سوئرايران و انگليسكاوش در ديوار گرگان20

2006محسن زيدي و آناتولي درويانکوروسيه و ايرانبررسي و بازديد در شمال ايران21

عسکري ايران و ايتالياكاوش درتل تخت22 عليرضا  كاليري،  فرانچسکو  پير 
1383چاوردي

1384فريبا سعيدي و برونو جنيتوايران و ايتاليامسجد جامع اصفهان23

2003علي زلقي و بهزاد مفيديايران و آلمانكاوش در هفت تپه24

عليرضا عسکري چاوردي، كوروش روستايي، ايران و استرالياكاوش و بررسي در تل ايپيد فارس25
2006دانيل پاتس

1384قدير افروند، لورنس كرونايران و آلمانگمانه زني در مسجد جامع گلپايگان26
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مشترک  پژوهش های  اين  ديگر  ويژگی های  از  شد.  مرتفع 
می توان به انتشار سريع نتايج آنها در مجالت بين المللی به 

صورت مقاله يا به صورت كتاب اشاره كرد.
از  بعد  مشترک  هيئت های  بر  بتوان  كه  ايرادی  شايد 
ايرانی كه  انقالب وارد ساخت، اين باشد كه باستان شناسان 
در اين هيئت ها شركت می كردند بيشتر در ارتباط مستقيم با 
پژوهشکدة باستان شناسی بودند، بنابراين سهم دانشگاه ها در 
اين هيئت ها بسيار كم بود. در مقابل اگر نگاهی به هيئت های 
اين  اعضاي  بيشتر  كه  می بينيم  بيندازيم،  ايران  در  خارجی 
هيئت ها باستان شناسان دانشگاهی كشورهای خارجی بودند. 
شايد اين گسستگی بين فعاليت های ميدانی و دانشگاه ها از 
عوامل تاثيرگذار در تحول نيافتن باستان شناسی ايران باشد.

1370خ  و   1360 دهه های  كارنامة  در  حال  هر  به 
باستان شناسی كشور تغيير و تحول چنداني ديده نمي شود، 
مشترک  فعاليت های  آغاز  و   1380 دهة  شروع  با  اما 
باستان شناسی بار ديگر باستان شناسی ايران جايگاه خود را 
فعاليت هيئت های  و  پيدا مي كند  بين المللی  در صحنه های 
مشترک باستان شناسی باعث آشنايی دانشجويان با تحوالت 
جديد باستان شناسی و انگيزه ای برای ادامة تحصيل آنها در 

دانشگاه های خارج از كشور مي شود.

نتیجه گیری
قبل  كه  است  جهان  باستانی  كشورهای  مهم ترين  از  ايران 
از انقالب اسالمي باستان شناساِن كشورهای غربی در آن به 
بررسی و كاوش های باستان شناختی پرداخته اند. با توجه به 
اينکه باستان شناسی علمي كاماًل غربی است و باستان شناسان 
ايراني قبل از انقالب اسالمي از كم و كيف آن اطالع چندانی 

نداشتند، پژوهش های ميدانی در ايران به طور تمام و كمال 
به دست هيئت های خارجی و به صورت كاماًل مستقل انجام 
می گرفت و حضور ايرانيان در فعاليت های ميدانی به خصوص 
تا دهة 1350خ ناچيز بود. در دهة اخير پژوهش های مشترک 
باستان شناسی در كشور به اوج خود رسيد و با شکل گيری 
هيئت های مشترک باستان شناسی ايران دچار تحول شد و بار 
يافت. هيئت های مشترک معموالً  بين المللی  ديگر وجهه اي 
به دو صورت شکل مي گرفت: برخي هيئت ها را دانشجويان 
ايران  به  خارجی  كشورهای  در  حاضر  ايراني  استادان  و 
مي آوردند، مثل كاميار عبدی كه با همکاری باستان شناسان 
دانشگاه های امريکا كاوش هايی در تل مليان و تل بشی انجام 
درخواست  به  مشتركند  بررسی های  و  كاوش ها  برخي  داد. 
پژوهشکدة باستان شناسی كشور انجام می شد كه از آن جمله 
اين  برد.  نام  بالغی  تنگ  كاوش های  و  بررسی ها  از  می توان 
فعاليت های ميدانی مشترک باعث شد كه بار ديگر نام ايران 
پروندة  متأسفانه  ولی  شود،  مطرح  دنيا  باستان شناسی  در 
فعاليت های باستان شناسان خارجی در ايران بر اساس تصميم 
دولت در اواخر سال 1389، بار ديگر بسته شد و طبق اين 
تصميم فعاًل باستان شناسان خارجی اجازة فعاليت  ميدانی در 
خاک ايران را ندارند. البته به نظر مي رسد مرز و محدوده قائل 
شدن برای باستان شناسان و فعاليت فرهنگی آنها صحيح به 
نظر نمی رسد. به رغم اينکه برخی با حضور باستان شناسان 
خارجی در كشور مخالف اند، اين هيئت ها كمك شايانی در 
پيشبرد باستان شناسی ايران داشته و حضور آنها باعث تعامل 
بار ديگر بعد  ايرانی و خارجی شده و  علمی باستان شناسان 
از بيست سال به باستان شناسی ايران وجهة بين المللی داده 

است.
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چکیده
در چند سالة اخير پژوهش هاي باستان شناسي توسعه يافته و غالب دشت ها يا بررسي شده و يا در حال 
بررسي است. مرودشت به دليل وجود فرهنگ های مهم پيش ازتاريخ و تاريخی جايگاه خاصي در روند 
مطالعات حوزة جنوبی ايران داشته و كاوش های نجات بخشی درة بالغی با كيفيت بااليی انجام گرفته و 
نتايج آن بر كسی پوشيده نيست. اهميت كاوش های نجات بخشی درة بالغی از چند ديدگاه حايز اهميت 
است. اين مطالعات در چندين حوزة تخصصی و با شيوه های نو علمی و با همکاري متخصصان جوان 
و كارآمد انجام شده و حضور هيئت های مشترک آگاه به علم روز باستان شناسی از ديگر ويژگی های 
كاوش های نجات بخشی درة بالغی است. در اين مقاله ضرورت كاوش های نجات بخشی تنگ بالغی و 

فرآيند آنها بررسي مي شود.
كلید واژگان: كاوش باستان شناختی، نجات بخشی، درة بالغی، هيئت مشترک.

سيد ابارذ شبیری

کاوش اهی نجات   بخشي رد  باستان شناسي اريان
ژپوهش  رد  رده بالغي



هشتاد سال باستان شناسی ایران

172

مقدمه
ايران  فالت  در  بسياری  محوطه های  گذشته  دهة  طول  در 
كاوش و گزارش كاوش آنها منتشر شده است. رشد و توسعة 
فعاليت های عمرانی در كشور و همکاری  سازمان ميراث فرهنگی 
و وزارتخانه ها موجبات پژوهش های بنيادين و تخصصی را در 
باستان شناسی كشور فراهم آورده و كاوش های نجات بخشی 
منظم و هدفمند تهديدات احتمالی را به فرصت تبديل كرده 
است. حضور دوازده هيئت مشترک ايراني ـ خارجي در طي 
بيست فصل كاوش در دو سال كاوش های نجات بخشی درة 
فارس  باستان شناسي  كاوش هاي  در  زريني  برگ  بالغی، 
محسوب مي شود، كه نتايج و دستاوردهای كم نظيري داشته 

است.

محیط  زیست و موقعیت مکانی منطقه
واقع  تخت جمشيد  و  پاسارگاد  فاصل  حد  در  بالغي  تنگ  
فاصلة 8 كيلومتري جنوب  قرار گرفتن در  به دليل  و  است 
پاسارگاد در دورة هخامنشي از آن براي عبور و مرور استفاده 
كوه هاي  از  كه  دارد  آن جريان  در  پلوار  رود  است.  مي شده 
دشت مرغاب سرچشمه مي گيرد. تنگة بالغي به  دليل گذر 
اين رود و همچنين داشتن دره هايي با درختان متعدد همانند 
مناطق  از  فارس  شمال  ميان كوهي  دشت هاي  از  بسياري 
ييالقي منطقه محسوب مي شود. بسياري از سفرنامه نويسان 
از اين مسير گذشته اند و در متون جغرافياي تاريخي فارس 
است.  شده  تاكيد  كهن  دوره هاي  در  به ويژه  آن  اهميت  بر 
شايد موقعيت مناسب آن يعني نزديکي به پاسارگاد و تسهيل 
از اسالم و به  دسترسي به تخت جمشيد در دوره هاي پيش 
اهميت  از داليل  استخر و شيراز در دوره هاي اسالمي  شهر 

اين گذرگاه باشد.
به دليل آب فراوان و همچنين سوخت گياهي فراوان 
با معيشت ساكنان دشت  فعاليت هاي مرتبط  اين محل،  در 
همجوار با اين تنگه، يعني دشت مرغاب، در آن انجام شده 
است. در بررسی منطقه آثاري از توده هاي انباشته از سنگ 
را جادة شاهي  آن  برخي  كه  آمده  به دست  امتداد  در يك 
شيرة  استخراج  كورة  چند  دانسته اند.  آب  كانال  عده اي  و 
به   فلز  با  مرتبط  فعاليت هاي  و  سفال  پخت  كورة  گياهان، 

 .)3  :1383 كاليری  و  )عسکری چاوردی  است  آمده  دست 
بديهي است سکونت هايي نيز با توجه به فعاليت هاي عنوان 
چند  در  آنها  از  آثاري  كه  داشته  وجود  محل  اين  در  شده 
كه  افرادي  كوچك  گروه هاي  است.  شده  شناسايي  محوطه 
خود  بقاي  و  زيست  براي  مي كردند،  زندگي  محل  اين  در 
همانند  نسبت  همين  به  مي دادند،  انجام  فعاليت هايي  بايد 
حيات  براي  رسومي  و  آداب  و  فرهنگ  جامعه  افراد  ساير 
دليل  به   آنها  زيستي  فعاليت هاي  داشته اند.  خود  ممات  و 
محدوديت هاي محيط و وجود تنگه و نه دشت وسيع الجرم 
بايد در اين بستر انجام مي شده است. لذا، مي بينيم كه در اين 
تنگه هم وسعت محيط زيست محدود بوده و هم ابعاد زندگي 
در آن محدوديت هايي داشته است. بنابراين، آثار سکونت هاي 
باستاني در اين محل بيشتر با دشت هاي هم جوار تنگه مربوط 
بوده و در محل هايي نظير دشت پاسارگاد به دست آمده كه 
بوده  امکان پذير  گسترده تري  طيف  در  زيستي  فعاليت هاي 

است.

اهمیت كاوش های نجات بخشی درة بالغی
با تشکيل پايگاه پژوهشي پارسه ـ پاسارگاد، محدوده اي براي 
فعاليت هاي پژوهشي اين پروژه تعريف شد، كه از جمله آن ها 
با فعاليت هاي باستان شناختي فشرده تر در  تنگة بالغي بود. 
اين محدوده، آثاري شناسايي شد. احداث پروژة سد سيوند و 
تصميم به آبگيري آن باعث شد تا مدير پروژة پارسه ـ پاسارگاد، 
و  دهد  اطالع  باستان شناسي  پژوهشکدة  به  را  موضوع  اين 
مدير وقت پژوهشکده، شادروان مسعود آذرنوش، در فراخواني 
از هيئت هاي باستان شناسي داخلي و خارجي دعوت كند تا 

برخي از فعاليت هاي خود را بر تنگة بالغي متمركز كنند.
با تهية نقشة درياچه ای كه قرار بود در پشت سد پديد 
بيايد، دريافتيم كه از مجموع 130 اثر و محوطه، 43 اثر و 
محوطه به زير آب خواهد رفت يا مستقيماً در كنار درياچه 
نيز  و  دختربر  از  بخش هايی  ضمن  در  گرفت.  خواهد  قرار 
موسوم  كيلومتری   9/5 سنگچين  ديوارة  از  سوم  دو  حدود 
به راه شاهی به زير آب خواهد رفت. بنابراين بالفاصله پس 
 24 و  كلی  ارزيابی  ثبت شده  محوطه های  بررسی،  اتمام  از 
اثر و محوطه برای كاوش نجات بخشی پيشنهاد شد )عطايی 



173

كاوش های نجات بخشی در باستان شناسي ایران: پژوهش در درة بالغی

.)102-3 :1385
در اين مدت، مسئوالن پروژة سد سيوند از اين كاوش ها 
بازديد كردند و بسياري از آنان عالقة ويژه اي به آثار باستاني 
كردند.  همکاری  خوبي  به  باستان شناسان  با  و  دادند  نشان 
كاوش های انجام شده در درة بالغی، به سه دورة مجزا تقسيم 

می شود:
الف( محوطه های پيش ازتاريخ. 

ب( محوطه های هخامنشی. 
ج( محوطه های پس از هخامنشی تا اوايل دورة اسالمی.

كاوش هاي پیش ازتاریخ

ـ   ایران   مشترک  هیئت  باستان شناختی  كاوش های 
ژاپن در درة بالغی 

درة  در  ايران ـ ژاپن  مشترک  هيئت  كاوش های  فصل  اولين 
اين  سرپرستی  رسيد.  انجام  به   1384 تابستان  در  بالغی 
اكيرا  و  باستان شناسی  پژوهشکدة  از  زيدی  را محسن  طرح 
سونکی از دانشگاه سوباكوی ژاپن بر عهده داشتند. هيئت دو 
هدف عمده را دنبال مي كرد: 1. كاوش در محوطة TB-75 و 
TB-130، 2. بررسی منشأ راه های ارتباطی و الگوی پراكنش 

محوطه های باستانی در درة بالغی.
اين گروه به  طور تخصصی بر دوران سنگ متمركز بود 
يافته های  كرد.  سپری  بالغی  تنگ  در  را  كاری  فصل  دو  و 
مهم اين هيئت از محوطة 75 به دست آمده است )عطايی 

.)103 :1385
فصل اول كاوش )1384( دو ترانشة كوچك 2 در 1، 
يکی در داخل غار )ترانشة A( و ديگری در ميانة تراس مقابل 
متری   1/5 عمق  تا   A ترانشة  شد.  كاوش   )B )ترانشة  غار 
آغاز  و  هخامنشی  اسالمی،  فرهنگی  مرحلة  سه  و  كاوش 
نوسنگی مشخص شد. ترانشة B نهشته های فرهنگی از سطح 
تا بستر صخره ای كوه حدود 1 متر ضخامت دارد و مربوط به 
مرحلة آخر نوسنگی است )سونکی و زيدی 1387: 15ـ10(.

مشترک  هيئت  باستان شناختی  كاوش های  دوم  فصل 
تابستان 1385 در محوطة TB-75 )اشکفت  ايران  ـ ژاپن در 
محدوديت  دليل  به  متأسفانه  شد.  انجام  حاجی بهرامی( 

زمانی، اين هيئت موفق به ادامة كاوش های خود در محوطة 
TB-130 نشد و فقط محوطة TB-75 را كاوش كرد. نتايج 

مقدماتی به دست آمده نشان می دهد كه آثار و نشانه هايی از 
كوچ نشينی پويا و عبور و مرور و نقل و انتقال های تجاری در 

درة بالغی وجود داشته و دارد.
دو  از  آمده  دست  به  مواد  مقايسة  و  بررسي  از  پس 
محوطة TB-75 و TB-130، مشخص شد كه اين محوطه ها 
دوران  اوايل  تا  فراپارينه سنگی  استقراری  مراحل  به  متعلق 
 نوسنگی در منطقة زاگرس شرقی است. اهميت اين يافته ها 
و  كشاورزی  آغاز  نظر  از  دوران  اين  بودن  مهم  بر  عالوه 
اين  آمدن  دست  به  گياهان،  و  حيوانات  برخی  اهلی سازی 
منطقة  باستان شناختی  كاوش های  در  اولين  بار  برای  مواد 
زاگرس شرقی است. به دست آمدن مقدار زيادی از مصنوعات 
سنگی مربوط به اواخر دوران فراپارينه سنگی و نوسنگی برای 
شناسايی صنعت ابزار سازی اين دوران در منطقه بسيار مهم 
به  جانوری  استخوان  بقايای  زيادی  مقدار  همچنين  است. 
دست آمده كه در بازسازی اقتصاد معيشتی مردمان اين دوره 
عمليات  طی  متعدد  گياهی  نمونه های  دارد.  فراوان  اهميت 
نتايج  از  شد.  جمع آوری  فرهنگی  نهشته های  شناورسازی 
ديگر به دست آمدن نمونه های زغال براي آزمايش كربن 14 
و  )سونکی  است  محوطه  اين  دقيق تر  تاريخ گذاری  قصد  به 

زيدی 1385: 10(.

ـ  آلمان  كاوش های باستان شناختی هیئت مشترک ایران 
)گروه 1( در محوطه های 91، 119، 73 و 131تنگ بالغی

نجات بخشی  كاوش های  در  را  مشاركت  بيشترين  آلمان ها 
مؤسسة  از  يکی  گروه،  دو  اعزام  با  آنها  داشتند.  بالغی 
توبينگن،  دانشگاه  از  يکی  و  ايران  در  آلمان  باستان شناسی 
در  فعال  و  دوباره  نقشی  ايفای  خواستار  كه  دادند  نشان 
مطالعات ايران شناسی هستند. گروه نخست هيئت مشترک 
پژوهشکدة  از  سيدين  مژگان  سرپرستی  به  ايران ـ آلمان 
باستان شناسی  مؤسسة  از  هلوينگ  باربارا  و  باستان شناسی 
آلمان، اولين فصل از كاوش باستان شناختی نجات بخشی را 
از فروردين تا خرداد 1384 در محوطه های 91 و 119 درة 
بالغی انجام داد. اين هيئت به طور تخصصی در زمينه دوران 
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پيش ازتاريخ فارس به ويژه مرحلة باكون الف مطالعه می كرد و 
دو فصل كاری را در تنگ بالغی سپری نمود. يافتة مهم اين 
هيئت در محوطه های 73 و 91 به دست آمد. اين دو محوطه 
در واقع كاركردی صنعتی داشته است )عطايی 1385: 103(.

در محوطة 91 ده ترانشه كاوش گرديد. تحليل مشاهدات 
به دست آمده از اليه نگاری تمام گارگاه ها، امکان تشخيص سه 
دورة استقراری را در محوطة 91 به وجود آورد. مرحلة اول 
اوايل اسالمی، مرحلة دوم شامل  دورة اسالمی با سفال های 
بقايای معماری ديوار بزرگی متعلق به دورة فراهخامنشی بود. 
و مرحله سوم متعلق به استقرار پيش ازتاريخ باكون در درة 
بالغی بود. يافته های مهم شامل كشف تدفين هايی از اواخر 
دوران پيش ازتاريخ مربوط به هزارة چهارم پيش ازميالد، كشف 
ظروف سفالين منقوش و تا حدی سالم و در نهايت كشف 
چندين كورة پخت سفال است. دو عدد از سالم ترين كوره ها 
را جهت نمايش به موزه در حال احداث در پاسارگاد منتقل 

كردند. 
سفال  شامل  محوطه  اين  از  آمده  به دست  سفال های 
پيش ازتاريخ و تاريخی بود. يکی از مهم ترين يافته های مرحلة 
دوم اين محوطه، يك شالی ستون دورة هخامنشی بود. دو 
به  اين محوطه  از  پخته  و گل  از جنس سنگ  مهر مسطح 
دست آمده است. از ديگر يافته های اين محوطه می توان به 
ابزارهای سنگی هاللی شکل اشاره كرد )سيدين و هلوينگ 

.)12 :1385

كاوش های محوطه های هخامنشی 
ـ فرانسه  كاوش های نجات بخشی هیئت مشترک ایران 
 2-BT شاهی،  راه  به  موسوم   1-TB محوطه های  در 

88-TB 85 و-TB ،34-TB ،موسوم به دختر بُر
هيئت مشترک ايران ـ فرانسه به سرپرستی محمد تقی عطايی 
مركز  از  بوشارال  رمی  و  پارسه  ـ  پاسارگاد  پژوهشی  بنياد  از 
به  بالغی  تنگ  در  فصل   3 فرانسه طی  علمی  پژوهش های 
انجام رسيد. اين گروه به طور تخصصی هدف اصلی و عمدة 
خويش را صرف شناخت كاوش محوطه های دورة هخامنشی 
ارديبهشت 1384  و  فروردين  در  هيئت  اين  بود.  داده  قرار 
موفق شدند تا محوطه 85 و 88 تنگ بالغی را كاوش نمايند. 

بقايای سطحی شامل سفال و قطعات  براساس  محوطة 85 
پراكندة سنگی پايه و شال ستون مربوط به دورة هخامنشی 
بوده است. متأسفانه كاوش آنجا نشان داد كه كل استقرار دورة 
هخامنشی كاماًل از ميان رفته است. اين نابودی در طول دوران 
انجام رسيده بود. كاوش محوطة گورستانی 88  متمادی به 
تنگ بالغی، قبوری منفرد از اواخر دورة فراهخامنشی معرفی 
نمود كه بيشتر آنها در گذر زمان دچار تخريب و دستبرد شده 
بودند و تنها در دو مورد گور دارای اسکلت دست نخورده بود. 
نتايج كاوش های ديوارة موسوم به راه شاهی نيز فرضية كانال 
بودن آن را به طور كلی زير سوال برد. در واقع كاوش های 
هيئت نشان داد كه اين ديوار كاركردی غير از كانال آبرسانی 

داشته است )عطايی و بوشارال 1385: 14(.
اين كاوش ها با اهداف زير به انجام رسيد:

1. دستيابی به شناختی درست و واقعی از كاركرد دو اثر 
 )2-TB( »و »راه شاهی )1-TB( »دختر بُر«

.34-TB 85 و-TB 2. فهم كيفيت استقراری محوطه
3. شناخت و معرفی يك نمونه از گورستان های تاريخی 

.)88-TB( ايران در فارس
نتايج حاصل از كاوش محوطة 34: 

اين محوطه چند سال پيش از شروع كاوش توسط لودری 
وابسته به وزارت نيرو كه دست اندركار ساخت سد سيوند بود 
تخريب شده بود. به نظر می رسد اين اقدام در راستای نابودی 
تمام شواهد باستانی منطقه بوده است. با وجود اين، براساس 
كاوش های انجام شده در اين محوطه، آثار قابل توجهی از دورة 
هخامنشی به دست آمد. در فصل اول در ميان خاک هايی كه 
توسط لودر جابه جا شده بود پايه ستونی سياهرنگ همانند 
پايه ستون های دورة هخامنشی در تخت جمشيد به دست آمد 

)عطايی و بوشارال 1385: 14(.
در فصل دوم كاوش، ساختمانی با يك ايوان 4 ستونی 
فروانی  آسيب های  اگرچه  دورة هخامنشی شناسايی شد.  از 
به بنا وارد آمده بود اما كاوش ها اثبات كرد كه نقشة اين بنا 
قابل شناسايی است. ساختمان دارای ديوارهای خشتی است 
و خشت های به كار رفته در آن به ابعاد 33 در 33 سانتی متر 

است. 
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محوطة 85 
اين محوطه دارای سه دورة فرهنگی بود. الية اول متعلق به 
دوران متأخر اسالمی شامل قبور بسياری است از دورة صفوی 
نشان  محوطه  اين  در  كاوش شده  قبر  چند  قاجار.  دورة  تا 
می دهد كه تدفين ها كاماًل طبق رسوم اسالمی بوده و جهات 

آنها با جهت قبله هماهنگی كامل دارد.
منسوب  ساسانی  دورة  به  سفال ها  اساس  بر  دوم  الية 
به  نياز  و  نيست  به واقع قطعی  تاريخ گذاری  اين  البته  است. 
تأمل بيشتری دارد. الية سوم متعلق به دورة هخامنشی است 
و مدارک غيرمستقيم فراوانی از اين دوره به  دست آمده است. 
پايه ستون و قطعات  يافته ها چندين قطعه شالی و  از جمله 
فراوانی از سفال های شاخص اين دوران است. با وجود اين در 
جريان كاوش های اين محوطه تقريباً اليه ای در اين جا از اين 
دوره به  دست نيامد. احتمال می توان داد كه اين اليه در دورة 
ساسانی تخريب شده باشد. اين وضعيت با وجود گورستانی 
از دورة اسالمی تشديد شده، به اين شکل كه حفر گورهايی 
عميق در باالترين سطح موجب ويرانی الية ساسانی و انهدام 

الية هخامنشی شده است.

محوطة 88
به  طور مقدماتی بايد گفت كه تدفين غالب در اين محوطه 
تدفين های خرسنگی است. نوع ديگر تدفين در اين گورستان 
كه با گورهای ديگر متفاوت بود نمونة تدفينی بود كه در گور 
كاوش شدة شمارة 38 شناسايی شد و به خرفت خانه مشهور 
است. ساختار داخلی اين گور نشان می داد كه احتماالً چند 
تدفين را در خود جای داده است. نوع ديگر تدفين كه در اين 

گورستان شناسايی شد تدفين های صخره ای است. 

دیوارة سنگچین موسوم به راه شاهی 
شاهی  راه  ديوارة  گوناگون  بخش های  در  كارگاه  پنج  ايجاد 
مدارک كافی در اختيار هيئت قرار داد تا بتواند دربارة ماهيت 
اين سازة غريب مطالبي را مطرح كند. عرض اين ديواره حدود 
2 متر است و در مناطقي به 140 سانتی متر نيز می رسد. اين 
ساخته  به صورت خشکه چين  و  بزرگ  سنگ های  با  ديواره 
شده است. كاوش ها نشان داد كه در ساخت ديواره از هيچ 

در  كاوش ها  جريان  در  است.  نشده  استفاده  مالطی  نوع 
به دست  انتقال آب  بر  A,B,C,D مداركی مبنی  گارگاه های 

نيامد )عطايی و بوشارال 1385: 14(.

كاوش های پس از دوران هخامنشی

محوطة 76 و 77 هیئت مشترک ایران ـ ایتالیا
عسگری   عليرضا  سرپرستی  به  ايران ـ ايتاليا  مشترک  هيئت 
چاوردی از بنياد پژوهشی پارسه -پاسارگاد و پی ير فرانچيسکو 

كاليری از دانشگاه بولونيا انجام شد.
اين محوطه در كوهپايه واقع شده و به دليل ته نشست 
شن و سنگ ريزه حاصل از شستشوي دامنه هاي بخش مرتفع 
طبيعي  رسوبات  متعدد  اليه هاي  با  آن  سطحي  آثار  كوه، 
از  استقرارها  محوطه  سرتاسر سطح  در  است.  يافته  پوشش 
اين  بين  كه  شده  تشکيل  نا منظمي  چيده شدة  سنگ هاي 
بخش هاي پراكنده و نامنظم، قطعات سفال نيز وجود دارد. 
مشاهده  سنگ چين ها  اين  قسمت،  اين  دامنة  سرتاسر  در 
اندازه هاي  در  و  نامنظم  شکل هاي  به  سنگ ها  مي  شود. 
گوناگون با پالن هايي مربع - مستطيل شکل بدون گوشه هاي 
منظم در اندازه هاي 4 در 5، 8 در 5 و 10 در 10 متر هستند. 
شکل بقاياي پالن موجود در اين قسمت نشان مي دهد كه 

احتماالً استقراري در يك دورة كوتاه شکل گرفته است.
محوطة 76 در دامنة غربي صخره اي در بخش شرقي 
تنگ  بالغي و محوطة شمارة 77 در 200 متري جنوب آن 
امروزي  سکونتگاه  محوطه  دو  اين  فاصل  حد  در  دارد.  قرار 
اينکه در سطح محوطة  به دليل  واقع است.  عشاير قشقايي 
76 آثار معماري پراكنده اي از سازه هاي سنگي وجود داشت 
و همچنين به دليل وجود سفال در سطح، اين محوطه براي 

كاوش انتخاب شد.
تخصص  به  توجه  با  كاوش  براي  محوطه  اين  انتخاب 
فاصل  )حد  فرا هخامنشي  دورة  شد.  انجام  افراد  عالقة  و 
نظر  از  فارس  استان  در  ساساني(  و  هخامنشي  امپراتوري 
اين  از  اطالع دقيق  نداشتن  اما  دارد.  اهميت  بسيار  تاريخي 
دوره، خأل فرهنگي ناهمگوني در مورد فرهنگ ناحية فارس 
به  دوره  اين  از  پژوهشگران  بيشتر  است.  آورده  وجود  به 

كاوش های نجات بخشی در باستان شناسي ایران: پژوهش در درة بالغی
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برده اند.  نام  فارس  ناحية  فترت  دورة  يا  تاريك  دورة  عنوان 
اما اين هيئت با توجه به عالقة مشترک هر دو سرپرست و 
فعاليت هاي گذشتة ايشان در زمينة دورة فراهخامنشي ناحية 
عنوان  چنين  كاوش  براي  را  خود  اهداف  مهم ترين  فارس، 

كرده است:
از  پس  دورة  سفال هاي  دقيق تر  و  بهتر  شناخت   .1

هخامنشي تا آغاز دورة ساساني.
2. مقايسة تحليلي يافته ها با نزديك ترين استقرار دورة 

فراهخامنشي )تل تخت پاسارگاد(.
استقرار،  اين  بهتر علل شکل گيري  و درک  بررسي   .3
باستاني  آثار  بقاياي  با  آن  احتمالي  نسبت  و  آن  كاركرد 
همجوار آن، راه به اصطالح شاهي در فاصلة 100 متري شمال 
غرب آن، و نيز كورة ذوب آهن در فاصلة 600 متري جنوب 

آن )عسگري چاوردي و كاليري 1383: 6(.
اطالعات  از  حاصل  نتايج  گمانه،  سه  هر  كاوش  نتايج 
محدوده اي  در  سفال ها  كرد.  تأييد  را  سطحي  مجموعة 
اساس  همين  بر  و  بود  شده  پراكنده  هکتار  يك  وسعت  به 
گمانه هايي در امتداد شمال و جنوب محوطه وجود استقرار 
مهمی را در اين محل نشان داد )عسگري چاوردي و كاليري 
دائم  استقرار  وجود  نشان دهندة  اطالعات  همة   .)7  :1383
چندين  سطح  زير  در  كه  اين  جالب  است.  محل  اين  در 
مرحلة معماري دورة تاريخي، يك گور متعلق به اواخر دورة 
پيش ازتاريخ شناسايي شد. در پايين ترين اليه ها هم فرهنگ 
طور  به   مي توان  آنچه  اما  دارد.  وجود  باكون  پيش از تاريخ 
احتمالي در مورد گاهنگاري اين محوطه گفت وجود سکونت 
متعلق به دورة هخامنشي و فرا هخامنشي است. زيرا بررسي 
كيفي نمونه هاي سفالي از نخستين مرحلة استقرار تا سومين 
مرحلة استقرار نشان مي دهد كه در معماري آن تغييرات و 
تحول مشاهده  اين  نيز  آمده در سفال ها  به وجود  تحوالتي 
به  دست  اين محوطه  از  دورة ساساني  مي شود. هيچ سفال 
نيامد و معدود سفال هاي دورة اسالمي نيز به دوره هاي متأخر 

.)Askari Chaverdi & Callieri 1983: 33�35( تعلق دارد

گروه مشترک ایران ـ لهستان، محوطة 64 
احمدعلی  سرپرستی  به  لهستاني  ـ  ايراني  مشترک  هيئت 

از  كاييم  باربارا  و  پارسه ـ پاسارگاد  پژوهشی  بنياد  از  اسدی 
دانشگاه ورشو لهستان كاوش محوطة 64 تنگ بالغي را، كه 
داراي شواهد منسوب به دورة ساساني است، آغاز كردند. اين 
هيئت به طور تخصصی دربارة دورة ساسانی مطالعه می كرد و 

سه فصل كاری را در تنگ بالغی سپری كرد.
شرق  )از  پلوار  رودخانة  راست  ساحل  در  محوطه  اين 
با  ميان كوهي  دره اي  شرقي  جنوب  بخش  در  و  غرب(  به 
شيب ماليم قرار دارد. به  رغم آگاهي هاي نسبتٌاً جامع از دورة 
ساساني در جنوب فارس، اين دوره در شمال فارس تا حدود 
عنوان  به  استخر  شهر  كه  حالي  در  است،  ناشناخته  زيادي 
اين  با  خاستگاه خاندان ساساني در شمال فارس قرار دارد. 
توضيح شناخت و معرفي دقيق هر محوطه اي از اين دوره در 
شمال فارس، از اين جهت كه پاية شناخت ديگر محوطه هاي 
است  اهميت  حائز  مي شود،  قلمداد  منطقه  ساساني  دورة 

)اسدی و كاييم 1384: 3(.
محوطة 64 تنگ بالغی موقعيتی منحصربه فرد در ميان 
ديگر محوطه های شناخته شدة درة بالغی دارد. به اين صورت 
كه با حركت از سوی پاسارگاد و وارد شدن به درة بالغی كه 
در ابتدا بسيار باريك است، اين محوطه در نخستين محلی 
قرار دارد كه دره به يکباره پهنای زيادي پيدا می كند و به 
همين جهت به طور حتم همواره در مسير ارتباطی اين دره 
قرار داشته است. محوطة 64 ابتدا با اين تصور كاوش شد كه 
استقرارگاه ساسانی است، زيرا سفال های سطحی اين محوطه 
ويژگی های دورة ساسانی و حتی آغاز اسالمی را دارد. با اين 
حال كاوش در اين محوطه نشان دهندة وجود آثار استقراری 
مهمي از دوره های پيش از ساسانی و به ويژه دورة هخامنشی 
به  مربوط  منقوش  سفال های  برخی  مورد  چند  )در  بود 
به   كاوش  كارگاه های  در  نيز  پيش ازميالد   5 و   4 هزاره های 
آگاهی های  دوم  و  نخست  فصل  كاوش  نتايج  آمد(.  دست 
نسبتاً كامل و خوبی را از استقرار دورة ساسانی محوطة 64 
آشکار كرد، چيزی كه نشان دهندة وجود جامعه اي روستايی 
از اين دوره بود، با توجه به  پيدا شدن چندين نمونه حوضچة 
توليد شراب در كنار خانه های مسکونی احتماالً اقتصاد روستا 

مبتنی بر اين نوع توليد بوده است.
در روزهای پايانی فصل دوم كاوش، بخشی از يك ديوار 
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با پهنای حدوداً 2 متر در بخش غربی كارگاه شمارة 11 به 
دست آمد كه با ساختارهايی كه تا آن زمان در محوطة 64 
كاوش شده بود تفاوت مشهودي داشت. همين موضوع يعنی 
كاوش اين ساختار بزرگ انگيزة استمرار فعاليت هيئت برای 
فصل سوم شد. در فصل سوم كاوش، با توجه به برخی شواهد 
محوطه  از  كه  باستان ژئوفيزيکی  نقشة  همچنين  و  سطحی 
مورد  بزرگ  ساختار  نقشة  و  ابعاد  به سرعت  بود  شده  تهيه 
بنا  اين  شد.  آشکار  زيادی  حدود  تا  محوطه،  غرب  در  نظر، 
ساختماني مستطيل شکل با ابعاد 42×32 متر با يك حياط 
به  توجه  با  هم چنين  و  بود  اطراف  در  اتاق هايی  و  مركزی 
نمونة سفال ها و برخی شواهد ديگر به دست آمده از محوطه 
مشخص شد كه مربوط به دورة هخامنشی است. از درون اين 
سازه تعداد زيادي از انواع ظروف سفالين به دست آمده است 

)اسدی و كاييم 1385: 12(.
از  يافتة كارگاه 27 بخش هايی  با اين حال جالب ترين 
يك ظرف سفالی بود كه به سطح بيرونی بدنة آن صحنه هايی 
افزوده شده  از چند سواركار و حيواناتی به صورت برجسته 

بود.

كاوش  و  بررسی  ـ آلمان،  ایران  مشترک  دوم  هیئت 
محوطه های 46، 50، 82، 84 و 122

بنياد  از  عطايی  محمد تقی  را  ايران ـ  آلمان  مشترک  هيئت 
دانشگاه  از  پرنيشکا  ارنست  و  پارسه ـ پاسارگاد  پژوهشی 
به  توجه  با  پرنيشکا  مي كردند.  سرپرستي  آلمان  توبينگن 
باستان سنجی   گرايش  با  كانی شناسی  به  علمي اش  تخصص 
عالقه مند بود تا از چهار محوطة صنعتی 46، 50، 82 و 84 
بازديد كند. هر چهار محوطه با ذوب و استحصال آهن مرتبط 
بود. از اين جهت شناخت واقعی و همه جانبة اين محوطه ها 
فقط از ديدگاه باستا ن شناختی ميسر نبود و بايد پژوهشگرانی 
ديگر با تخصص های مرتبط نيز در بررسي ها حضور می يافتند.

اين گروه به طور تخصصی معدن كاری كهن را بررسي 
كرد.  سپری  بالغی  تنگ  در  را  كاری  فصل  يك  و  می كرد 
يافته های مهم اين گروه از محوطه های 82 و 84 به  دست 
بوده  آهن  ذوب  فناوری  به  مربوط  يافته ها  اين  است.  آمده 
است. احتمال مي رفت كه كاوش اين محوطة صنعتی يکی 

از قديم  ترين مراكز استحصال آهن را در ايران مشخص كند، 
اما اين نظر با كاوش باستان شناختی رد و مشخص شد كه 
اين محوطه متعلق به دورة اسالمی است )عطايي و پرنيشکا 

.)19 :1385
محوطة 82 كه درواقع كارگاهی صنعتی بوده، مملو از 
گرفته  قرار  دامنه ای  در  اين محوطه  است.  آهن  سرباره های 
با كوه ها احاطه شده است. بيشترين حجم  كه از سه طرف 
پشته ای  صورت  به  محوطه  قسمت  باالترين  در  سربار ه ها 

انباشته ديده مي شود )عطايی و پرنيشکا 1384: 4-1(.
هدف اصلی اين كاوش ها كشف كوره های ذوب فلز بود. 
بنابراين در سطح دو محوطة 82 و 84 كارگاه هايی باز شد. در 
محوطة 82 چهار گارگاه باز شد و در دو كارگاه A و B بخشی 
از سازه اي مربوط به كوچ نشينان به   دست آمد. هم چنين از 
از دست بند شيشه ای و  درون سازه سکه اي مسی و تکه ای 
مقداری سفال همه مربوط به دورة اسالمی به  دست آمد. اين 
و  )عطايی  بود  اسالمی  دورة  ميانة  قرون  به  مربوط  محوطه 

پرنيشکا 1384: 10(.
در دو كارگاه ديگر موادي به دست آمد كه اثبات كنندة 
وجود كوره بود، مثاًل در كارگاه C قطعات فراوان لوله های دم 
هوا به دست آمد، كه ارتباط مستقيم با كورة ذوب فلز دارد، 
اما متأسفانه شواهدی از كوره به  دست نيامد. در ترانشه هاي 
آمد  دست  به  قالبی  ظروف  از  قطعاتی   84 محوطة   B و   A
همين  اساس  بر  است.  شده  شناسايی  استخر  شهر  در  كه 
شواهد قدمت اين محوطه را قرون دوم و سوم هجری  قمری 

دانسته اند )عطايی و پرنيشکا 1385: 19(.
از  خارج  منطقة  از  را  آهن  سنگ  آهن،  توليد  برای 
محدودة بالغی به محل مي آوردند و در آنجا به  دليل وفور 
سوخت ذوب می كردند. همچنين بررسی ها و مطالعات نشان 
با هم تفاوت دارد  داد كه شيوة ذوب دو محوطة 84 و 82 

)عطايی و پرنيشکا 1385: 20(.

محوطة گورستانی
كاوش دو محوطة 82 و 84 تنگ بالغی به سرعت نتيجه داد، 
زيرا اليه هاي تشکيل دهندة آن ضخامت چندانی نداشت. به 
را صرف  باقی مانده  دليل هيئت تصميم گرفت وقت  همين 

كاوش های نجات بخشی در باستان شناسي ایران: پژوهش در درة بالغی
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نجات بخشي هر چه بيشتر محوطه هاي تنگ بالغی كند و با 
مشورت با اعضای هيئت تصميم بر آن شد كه يك گورستان 
 122 گورستان  گور   13 كنند.  كاوش  را  تاريخی  دوران 
تنگ بالغی كه حاوی 28 گور شناسايی شده بود كاوش شد. 
متأسفانه همة گورها در زمان های دور غارت شده بود. ساختار 
قبور معموالً خرسنگی بود و بنابراين ممکن است مربوط به 
باشد. اگر چه گورهای كاوش شده غارت  دورة فراهخامنشی 
شايان  كمك  قبوری  چنين  از  بهتر  درک  به  بودند،  شده 

توجهی كرد )عطايی و پرنيشکا 1385: 22(.

ارزیابی كاوش های درة بالغی
نزديکی درة بالغی به پاسارگاد و واقع شدن آن در چشم انداز 
شده  بالغی  منطقة  بسيار  اهميت  باعث  تاريخي ـ فرهنگي 
در  واقع شدن  دليل  به  تنگه  اين  تاريخي،  ديدگاه  از  است. 
محدودة پاسارگاد و گذر از مسير ارتباطی باستاني پاسارگاد 
به تخت جمشيد بيشترين اهميت را دارد. اين موضوع مهم تر 

از وجود آثار باستاني در تنگه است. 
گذشتن  از  پس  پلوار  رودخانة  پاسارگاد،  منطقة  در 
به  بالغي  تنگ  از طريق  آرامگاه كوروش  پيرامون  از محيط 
شهر استخر و شهر پارسه مي رسد. اين رودخانه حلقة پيوند 
دو محوطة ثبت شده در فهرست ميراث جهاني، نه تنها به 
دليل چشم اندازهاي تاريخي ـ فرهنگي، بلکه از منظر طبيعي 
يعني  ايران  تاريخي  دورة  استقرارهاي  مهم ترين  پيدايش  و 
در  ساساني  و  هخامنشي  امپراتوري  خاستگاه هاي  نخستين 
محدودة آن حايز اهميت فراوان است. جالب تر اينکه، همراه 
تنگ  سر  سرتا  در  رودخانه  اين  طبيعي  بستر  و خم  پيچ  با 
بالغي آثار متعدد از روستاهاي دورة هخامنشي )محوطة 76(، 
دارد. همچنين  وجود  گورهاي سنگي  و  فلز  كوره هاي ذوب 
پوشش انبوه گياهان بنه و بادام كوهي، وفور آب و زمين هاي 
حاصلخيز در اين دشت باعث شده از قديم درة بالغي يکي 
از مناسب ترين مناطق ييالقي مورد توجه كوچندگان منطقه 

باشد.
سکونت هايي نيز تناسب با فعاليت هاي عنوان شده در 
اين محل وجود داشته كه آثاري از آنها در چندين محوطه 
كوچك  گروه هايي  در  دره  ساكنان  است.  شده  شناسايي 

بقاي خود  و  زيست  براي  و  مي كردند  زندگي  محل  اين  در 
بايد فعاليت هايي انجام مي دادند و همانند ساير افراد جامعه 
فرهنگ و آداب و رسومي براي حيات و ممات خود داشتند. 
در  دليل محدوديت هاي موجود  به  آنها  زيستي  فعاليت هاي 
محيط و وجود تنگه و نه دشت وسيع ناچار در اين بستر انجام 
مي شد لذا، مي بينيم كه در اين تنگه هم وسعت محيط براي 
زيست محدود است و هم ابعاد زندگي در آن محدوديت هايي 
داشته است. بنابراين، آثار سکونت هاي باستاني در اين محل 
بيشتر در دشت هاي همجوار با اين تنگه و در محل هايي نظير 
دشت پاسارگاد ديده شده كه در آن محل ها، زيستن در طيف 
گسترده تري ممکن بوده است. كاوش ها و بررسی های متعدد 
باستان شناسانی چون روزنبرگ، نی شيدا، فوكايی، عبدی و 
كرد.  را مشخص  فارس  نوسنگی  مراحل  قديم ترين  عليزاده، 
پژوهش هاي  نظر  از  را  منطقه  باالی  بررسي ها ظرفيت  اين 
محوطه های  حال  هر  به  داد.  نشان  نوسنگی  و  پارينه سنگی 
در  تاكنون  سفال  با  نوسنگی  و  فراپارينه سنگی  دوران  بين 
فارس گزارش نشده است. اين دوره اهميت فراوانی در دوران 
پيش ازتاريخ فارس دارد. تعداد پناهگاه ها و غارهای درة بالغی 
نشان دهندة دورة انتقالی از فراپارينه سنگی به اوايل نوسنگی 
در زاگرس جنوبی است. فعاليت های ميدانی و شواهد كشف 
شده نشان داد كه تنگ بالغی محدوده ای مناسب براي بررسي 
مسيرهای ارتباطی و تجاری هم در دوران پيش ازتاريخ و هم 

دوران تاريخی است )سونکی و زيدی 1387: 6(.
و  استروناخ  سامی،  واندنبرگ،  اشميت،  هرتسفلد، 
تاريخی  محوطه های  در  بی نظيری  كاوش های  ويت كمب 
فارس انجام دادند. فرايند كاوش های باستان شناسان نامبرده 
دارد.  حکايت  تاريخی  دوران  فارس  حاكم نشين  مناطق  از 
آن  محوطه های  و  پاسارگاد  تخت جمشيد،  از  ما  داده های 
تقريباً كامل است، در حالی كه از زندگي مردم عادي دوران 
تاريخی به خصوص هخامنشی و ساسانی، كه فارس و عمدتاً 
دشت مرودشت خاستگاه دو امپراتوری يادشده بود، اطالعات 
اندكي داريم. كاوش های درة بالغی به دانش باستان شناسی 
دوران  روستانشينی  به ويژه  بخش  اين  تاريك  زوايای  از  ما 
داده های  و  افزوده  استقراری  الگوهای  و  فارس  تاريخی 
فرهنگی قابل استناد بيشتري در اختيارمان قرار داده است. 
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از  منحصربه فرد  نمونه هايی  بالغی   64 و   76 محوطه های 
روستانشينی دورة هخامنشی، فراهخامنشی و ساسانی است. 
همچنين وجود بخش های صنعتی در محوطة 64 اهميت آن 
ثابت مي كند. اهميت  را  مناطق و تکاپوی مردمان آن عهد 
ديگر كاوش های نجات بخشی درة بالغی، مستند بودن و ياری 
گرفتن از علوم ميان رشته ای در پژوهش هاي باستان شناسی 
فارس است، چرا كه تا پيش از اين، چنين پژوهش هايي در 
چنين مقياسي انجام نشده بود، مطالعات و نتايج اين كاوش ها 
امروزه در حکم پايه و اساس گاهنگاری منطقه قابل استناد 

است.

آسیب شناسی درة بالغي و پاسارگاد با توجه 
به پژوهش ها و كاوش ها

خبر كاوش هاي باستان شناسي تنگ بالغي مانند هر كاوش 
و  بومي  افراد  از  عده اي  مي شد.  منتشر  روزنامه ها  در  ديگر 
افرادي  ساير  و  كردند  بازديد  تنگه  اين  از  نزديك  از  محلي 
كه بازديد از منطقه برايشان مقدور نبود، خبرهاي مربوط به 

منطقه را در روزنامه ها مي خواندند.
بر  اتمام دور نخست كاوش ها، خبرهايي مبني  از  پس 
توضيح  با  اما  شد،  مطرح  كوروش  آرامگاه  رفتن  آب  زير  به 
تعدادي از مسئوالن به مرور اين خبرها به تأثير رطوبت سد 
بر آرامگاه كوروش تغيير يافت. اين در حالي بود كه هيچ كدام 
از كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد 
را  اخبار  غالب  و  نکردند  عنوان  مطلبي  خبرها  اين  صحت 
كارشناسان سازمان در خصوص آثار تنگ بالغي يا كاوش ها 
مسائل،  پيچيده شدن  با  اما  مي كردند.  عنوان  اين محل  در 
آرامگاه  محوريت  با  غلط  عنوان  يك  در  متفاوت  موضوع  دو 
كوروش مطرح شد. در حالي كه مستندات سازمان آب نشان 
مي داد كه آب درياچة سد سيوند با آرامگاه كوروش در حدود 
پايين ترين  با  سد  درياچة  آب  سطح  باالترين  و  كيلومتر   9
اليه هاي سطح آرامگاه كوروش در زير زمين 45 متر اختالف 
به ويژه  و  فارس  شمالي  دشت هاي  بيشتر  در  و  دارد  ارتفاع 
دشت پاسارگاد، حداكثر عمق آب هاي زير زميني در حدود 
10 متر عنوان شده است. بنابراين، مشخص بود كه در ظاهر 
امر، وجود درياچه اي در فاصلة 9 كيلومتري با اختالف سطح 

آب 45 متر هيچ ربطي به مجموعة پاسارگاد ندارد. در مورد 
مسئلة رطوبت هم گرچه بهتر است نظر عده اي از متخصصان 
در اين مورد پرسيده شود، مي دانيم كه در منطقة پاسارگاد 
بيشترين بارش را داريم و حداقل نيمي از سال سطح زمين 
مرطوب است و بر سطح آثار برف مي نشيند. همچنين رود 
پلوار در فاصلة 50 متري آرامگاه كوروش در تمام سال جريان 
دارد. به نظر مي رسد، اگر موضوع به روش علمي كارشناسي 
شود، شايد مشخص شود كه وجود درياچه اي در 9 كيلومتري 
پاسارگاد براي اقليم اين محل و جلوگيري از انقباض و انبساط 
سريع آثار سنگي پاسارگاد در فصل زمستان و تابستان مفيد 
در  و  كرد  اكتفا  عامه  نظر  به  نمي توان  بنابراين،  هم هست. 
زد  احساسي  قضاوت هاي  به  دست  علمي  مسئله اي  مورد 

)عسکری چاوردی و كاليری 1383: 12-20(.
آن  اهميت  جهاني،  آثار  فهرست  در  پاسارگاد  ثبت  با 
بيشتر از پيش مطرح شد. در صورت ثبت در فهرست ميراث 
جهاني عالوه بر ثبت و تعريف حريم درجة 1 و 2، محدوده اي 
نظر  در  اثر  تاريخي ـ فرهنگي  عنوان چشم انداز  به  نيز  وسيع 
گرفته مي شود. موضوع تنگ بالغي به لحاظ تاريخي به عنوان 
محدوده اي مرتبط با پاسارگاد، و نيز مبحث آبگيري درياچة 

سد سيوند )تنگ بالغي( از آرامگاه كوروش تفکيك شد.
البته برخي از محوطه هاي كاوش شده در كف درياچة 
سد كنوني قرار دارند. همچنين با گذر زمان ساير محوطه هايي 
كه در حاشية درياچه واقع اند به زير آب خواهند رفت. اين 
درة  ساكنان  روزمرة  زندگي  از  جالب  نمونه هايي  محوطه ها 
دوران  روستانشيني  معماري  از  بخش هايي  همراه  به  بالغي 
سد  آب گيري  از  پس  متأسفانه  و  دارد  خود  در  را  تاريخي 
نخواهد  ممکن  ديگر  آسيب ديده  محوطه هاي  مجدد  بررسي 

شد.

برآیند سخن
بر اساس يافته های بررسی و كاوش ها می توان با اطمينان زياد 
دربارة تاريخ سکونت در درة بالغی اظهار نظر كرد. قديم ترين 
است.  فراپارينه سنگی  دورة  به  مربوط  يافت شده  نمونه های 
آثار اين دوره از دو پناهگاه سنگی و يك غار به  دست آمده 
است. از دورة نوسنگی درة بالغی مانند نوسنگی فارس )جری 
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و موشکی( مدارک معتبري وجود دارد. از اين دوره ها چند 
استقرار  دهندة  نشان  شواهد  اما  است.  شده  كشف  محوطه 
دورة  اواخر  و  ششم(  )هزارة  نوسنگی  دورة  بين  مرحلة  در 
است.  نيامده  دست  به   چهارم(  )هزارة  فارس  پيش ازتاريخ 
بالغی  درة  چهارم  هزارة  در  مرحله  اين  از  گذر  حال  اين  با 
آغاز  و  نگارش  آغاز  دورة  از  چشم گيری  استقرارهای  شاهد 
شهرنشينی )مرحلة بانش حدود هزارة سوم( هستيم كه آثار 
است؛ همچنين  آمده  به دست  محوطه  از يك  بالغي  در  آن 
شواهدی از هزارة دوم )مرحلة كفتری( شناسايی شده است. 
سپس به داليل نامشخصی تنگ بالغی از ميانة هزارة دوم تا 
600 پيش ازميالد متروک بوده است. پس از آن مورد توجه 
دورة  در  بالغی  تنگ  كاوش های  می گيرد.  قرار  هخامنشيان 
با كوشك شاهانه  اين منطقه را شکارگاهی مهم  هخامنشی 
معرفی می كند به نظر می رسد آمد و شد مردم عادی به اين 
به  منطقه  بنابراين  و  بوده،  متوقف  هخامنشی  دورة  در  دره 
صورت محلی بکر در آمده است. محوطه هاي هخامنشی در 

مناسب  مورد محل هاي  در  را  نظر هخامنشيان  بالغی  تنگ 
برای سکونت نشان مي دهد. عطايی در حدود 20 محوطه و 
اثر دورة هخامنشی را در درة بالغی شناسايی كرد از جمله 
آثار  دارای  محوطه هاي  استقراری،  محوطه هاي  راه/كانال، 

پراكنده و غار هايی با استقرار اين دوره. 
بالغی  تنگ  بررسی  از  به دست آمده  نتيجة  مهم ترين 
اين است كه عمدة محوطه هاي هخامنشی شناسايی شده به 
جای آنکه همانند تپه ها در ميانة دشت واقع باشد، در دامنة  
كوه ها قرار دارد و تقريباً همة آن ها در كوهپايه ها يا در مسير 
دره هاي كوچك آبرفتی دامنة كوه ها واقع است كه متحمل 
 Askari Chawerdi & Callier( است  فرسايش  بيشترين 

 .)2009: 20

شاهنشاهی  فروپاشی  و  مقدونيان  هجوم  از  پس 
هخامنشی گروه های بی شماری از جوامع كوچ نشين وارد اين 
درة بکر شدند. اين عامل باعث شد تا در دورة فراهخامنشی 
بيشترين استقرارها در درة بالغی پديد آيد. سپس در دورة 

نقشة 1.  موقعيت جغرافيايی تنگ بالغی در استان فارس )عطايي 1385: 11(.
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نقشة 2. پراكندگی محوطه های باستانی در تنگ بالغی )عطايي 1384: 13(.

ساسانی و، بر اساس شواهد برجای مانده، استقرارهای بزرگی 
كاركرد  دارای  دو محوطة ساسانی  كم  گرفت. دست  شکل 
صنعتی بوده كه نمونة شناسايی شدة آن حوضچه های توليد 
بالغی  درة  اسالمی  دورة  از  همچنين  است.  انگور  شراب 
استقرارهای كوچ نشينی به  دست آمده، كه كاركرد صنعتی 
شده  اثبات  فلز،  ذوب  كوره های  به  توجه  با  استقرارها  اين 

 است. 
از  بالغي  درة  در  كه  مي دهد  نشان  برشمرديم  آنچه 
به  استقرارهايي  اسالمي  ميانة دوران  تا  دوران پيش ازتاريخ 

صورت منسجم و مداوم وجود داشته است. اهميت تاريخي و 
باستان شناختي اين محوطه ها در فارس كم نظير است.

سپاسگزاری
پيشنهادهای  و  منابع  ارسال  برای  عسکری چاوردی  عليرضا  دكتر  از 
ارزنده، همچنين از دوستان و همکاران گران قدر علی اسدی و محمدتقی 
عطايی برای بازخوانی متن و در اختيار نهادن پاره ای از تصاوير بسيار 
نگارنده  مقاله متوجه  و كاستی های  بديهی است مشکالت  سپاسگزارم. 

است.



هشتاد سال باستان شناسی ایران

182

تصویر 1. چشم انداز درة بالغی )عکس از نگارنده(.

ـ پاسارگاد(. تصویر 2. يکی از كوره های كشف شده در محوطة 91 متعلق به دورة باكون )آرشيو بنياد پارسه 



183

كاوش های نجات بخشی در باستان شناسي ایران: پژوهش در درة بالغی

ـ پاسارگاد(. تصویر 3. يکی از كارگاه های محوطة 91 تنگ بالغی، سرپرست هيئت در كنار يکی از كوره های كشف شده )آرشيو بنياد پارسه 

 .)Atai & Boucharlat 2009: 005( تصویر 4. ته ستون يافت شده از محوطة 34 تنگ بالغی مربوط به دورة هخامنشی



هشتاد سال باستان شناسی ایران

184

 .)Atai & Boucharlat 2009: 005( تصویر 5. تصوير هوايی از عمارت هخامنشی از محوطة 34 تنگ بالغی

 .)Atai & Boucharlat 2009: 005( تصویر 6. ديوارة موسوم به راه شاهی تنگ بالغی، هيئت ايرانی ـ فرانسوی



185

كاوش های نجات بخشی در باستان شناسي ایران: پژوهش در درة بالغی

 .)Askari Chaverdi& Callieri 2009: 19( تصویر 7. محوطة 76 تنگ بالغی

 .)Askari Chaverdi& Callieri 2009: 29( تصویر 8. ديوارة سنگچين شدة محوطة 77 تنگ بالغی



هشتاد سال باستان شناسی ایران

186

 .)Askari Chaverdi& Callieri 2009: 8( تصویر 9. كاوش در محوطة 76 تنگ بالغی

ـ پاسارگاد(.  تصویر 10. چشم انداز محوطة 64 تنگ بالغی )آرشيو بنياد پارسه 



187

كاوش های نجات بخشی در باستان شناسي ایران: پژوهش در درة بالغی

تصویر 11. ساختار حوضچه مانند در محوطة 64 تنگ بالغی )اسدی و كاييم 1384(. 

 .)Asadi & Kaim 2009: 13( تصویر 12. قطعاتی از ظرف سفالی مزين به نقش شکار شير از محوطة 64 تنگ بالغی



هشتاد سال باستان شناسی ایران

188

تصویر 13. كاوش در يکی از كارگاه های محوطة 82 تنگ بالغی )عطايی و پرنيشکا 1384: 1(. 

تصویر 14. نمونه اي از سرباره های محوطة صنعتی 82 تنگ بالغی )عطايی و پرنيشکا 1384: 4(. 



189

كاوش های نجات بخشی در باستان شناسي ایران: پژوهش در درة بالغی

اسدی، احمدعلی و باربارا كاييم
بالغي،  درة  در  نجات بخشي  باستان شناسي  كاوش هاي   1384
پژوهشی  بنياد  آرشيو   ،64 محوطة  كاوش  مقدماتي  گزارش 

پارسه ـ پاسارگاد )منتشرنشده(.
سوم(«،  )فصل  بالغی  تنگ   64 شمارة  محوطة  در  »كاوش   1385

ويژه نامة همايش درة بالغی، دانشگاه تربيت مدرس.
زيدی، محسن و آكيرا سونکی

»كاوش های باستان شناختی هيئت مشترک ايران ـ ژاپن در درة   1385
بالغی«، ويژه نامة همايش درة بالغی، دانشگاه تربيت مدرس.

جعفري، محمدجواد
گورستان خرسنگي محوطة 88 تنگ بالغی: بررسي و معرفي   1385
انواع  و  بالغي  تنگ  خرسنگي  گورستان هاي  از  نمونه  يك 
روش هاي تدفين ديگر در اين گورستان، آرشيو بنياد پژوهشی 

پارسه ـ پاسارگاد )منتشرنشده(.
سونکی، آكيرا و محسن زيدی

كاوش های  در  ايران ـ ژاپن  باستان شناختی  پروژة  بالغی  تنگ   1387
نجات بخشی محدودة سد سيوند، ژاپن: دانشگاه سوكوبا.

سيدين، مژگان و بارابارا هلوينگ
بالغی  تنگ   131 و   73  ،119  ،91 محوطه های  در  »كاوش   1385
تربيت  دانشگاه  بالغی،  درة  همايش  ويژه نامة  فارس«،  استان 

مدرس.
عطايی، محمدتقی

»يادداشت هايي دربارة تنگ  بالغی، راه آهن اصفهان- فارس و   1385
شمارة  باستان پژوهی،  فصلنامة  تخت جمشيد«،  در  اخير  وقايع 

دو: 107ـ102. 
عطايی، محمدتقی و رمي بوشارال

ايران ـ فرانسه  مشترک  هيئت  كاوش های  مقدماتی  گزارش   1384
پارسه ـ پاسارگاد  پژوهشی  بنياد  آرشيو  فارس،  بالغی  تنگ  در 

)منتشرنشده(.
عطايی، محمدتقی و رمي بوشارال

»چکيدة گزارش كاوش های نجات بخشی هيئت مشترک ايران   1385
و فرانسه )محوطه های 34، 85، 88، ديوار شاهی و مجراهای 
دختربر در تنگ بالغی(«؛ ويژه نامة همايش درة بالغی، دانشگاه 

تربيت مدرس.
عطايی، محمدتقی و ا. پرنيشکا

مشترک  هيئت  نجات بخشی  كاوش های  مقدماتی  گزارش   1384
پژوهشی  بنياد  آرشيو  فارس،  تنگ  بالغی،  در  ايران ـ آلمان 

پارسه ـ پاسارگاد )منتشرنشده(.
عطايی، محمدتقی و ا. پرنيشکا

مشترک  هيئت  نجات بخشی  كاوش های  گزارش  چکيدة   1385
در   122 گورستان  و   ،82  ،50  ،46 )محوطه های  ايران ـ آلمان 
تربيت  دانشگاه  بالغی،  درة  همايش  ويژه نامة  بالغی(«؛  تنگ  

مدرس.
عسگری چاوردي، عليرضا و پير فرانچسکو كاليری

گزارش مقدماتي كاوش هاي باستان شناختي تنگ  بالغي محوطة   1383
شماره 76، نخستين فصل كاوش هيئت باستان شناسي سازمان 
ميراث  فرهنگي و گردشگري و بنياد پژوهشي پارسه ـپاسارگاد 

با همکاری دانشگاه بولونيا، ايتاليا، آرشيو بنياد )منتشرنشده(.
فارس  پاسارگاد  تنگ  بالغی  در  نجات بخشی  »كاوش های   1385
دانشگاه  بالغی،  درة  همايش  ويژه نامة   ،»)77 و   76 )محوطة 

تربيت مدرس.

منابع

Askari Chaverdi & A. Callieri

2009 Achaemenid and Post –Achaemenid Remains at 

TB 76 and TB 77, ARTA .004.

Atai, M.T. & Boucharlat, R

2009 An Achaemenid pavilion and other remains in 

Tang�i Bulaghi, Tang�i Bulaghi Reports 4: TB 85�

34 . Arta.005.

Asadi A, Kaim, B.

2009 The Achaemenid building at Site 64 in Tang�e Bu�
laghi, Tang�i Bulaghi Reports 1: TB 64, Arta, 003.





کاوش نجات    بخشي رد گورستان باباجيالن
گاری مطلق آن و گاهن

عطا حسن پور
چکیده

در اوايل قرن 20 ميالدی شهرستان دلفان به سبب معروفيت اشياء مفرغی حاصل از كندوكاو قاچاق و 
حراج آنها در بازارها مورد توجه باستان شناسان خارجی قرار گرفت. گرچه در آن زمان هدف اصلی اين 
به اصطالح پژوهشگران، از پژوهش در اين منطقه، صرفاً دست يابی به مفرغينه های خاص و منحصربه فرد 
اين خطه از خاک ايران بود تا زينت بخش ويترين مجموعه دارانی شود كه با اعتبارات مالی آنان گام 
در اين راه نهاده بودند، اكنون پس از نيم قرن، هنوز هم بررسي اشياء به دست آمده از گورستان ها و 
محوطه های لرستان ادامه دارد و پيوسته شاهد انتشار كتاب ها و مقاالتی در زمينة مفرغ های لرستان 
هستيم. از آنجا كه بيشتر حفريات لرستان، شیء محور بوده ، تاكنون به درستی پاسخ روشنی به بسياری 
از سؤاالت مربوط به مفرغ های لرستان داده نشده است. سؤاالتی از قبيل سازندگان اصلی آنها، مکان 
ساخت آنها، نوع كوره ها يا قالب ها، مکان های استقراری مربوط به صاحبان مفرغ ها، بررسی عقايد و 
باورهای سازندگان آنها و ارتباط آنها با مضامين اساطيری. از رهگذر اين بررسي ها مشخص شده كه 
لرستان در هزارة اول پيش ازميالد دوره ای طاليی و باشکوه را مي گذرانده و گسترة نفوذ جغرافيايی و 
فرهنگی آن بسی فراتر از امروز بوده است. اما با وجود كاوش های متعدد، تاكنون پژوهش ميان رشته ای 
لرستان  در  مطلق  گاهنگاری  و  تغذيه  اقليم شناسی، وضعيت  گياه شناسی،  استخوان شناسی،  مورد  در 
در  باستان شناختی  پژوهش هاي  تکميل  راستای  در  برنامه اي هدفمند  اجرای  لزوم  لذا  نگرفته،  انجام 

منطقه احساس می شود.
پس از گذشت 26 سال از آخرين كاوش در شهرستان دلفان، كاوش گورستان باباجيالن با عنوان 
حفاری نجات بخشی آغاز شد. البته روشن است كه نجات بخشيدن گورستانی كه بيش از 70 درصد آن 
به كلی منهدم شده كار آسانی نبود. گروه كاوش باباجيالن با قبول تمام شرايط، يك فصل پژوهش در 
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مورد اشياء سطحی حاصل از حفريات قاچاق، و دو فصل كاوش 
به حداقل اطالعات  انجام داد و  اين گورستان  اضطراری در 
به جای مانده از اين گورستان دست يافت و درنهايت تاريخ 
استفاده از اين گورستان را با آزمايش هاي كربن 14 مشخص 
كرد. در اين نوشتار وضعيت عمومی گورستان و تخريب آن، 
روش كاوش و مشکالت كار و گونه شناسی يافته ها و تحليل 

نتايج كاوش را آورده ايم.
عصر  باباجيالن،  گورستان  نورآباد،  لرستان،  واژگان:  كلید 
گورخمره،  مفرغی،  انگشتر  گونة خاكستری،  سفال   ،II آهن 

كاوش های نجات بخشی.

مقدمه
گورستان باباجيالن در ”158 ’40 47° طول شرقي و ”339 
’59 33° عرض شمالي در دامنة جنوبی كوه سركشتی قرار 

دارد. اين محوطه با شهر نورآباد لرستان مركز دلفان حدود 
45 كيلومتر فاصله دارد و روستای باباجيالن در 3 كيلومتری 
)نقشه های 3ـ1(. هرچند مسير  است  واقع  آن  جنوب غرب 
دارد،  باباجيالن وجود  روستای  به  برای دسترسی  مشخصی 
قرارگيری آن در محدودة كوهستانی و فاصلة به نسبت زياد 
دسترسی  محدوديت  موجب  نورآباد  آسفالتة  جادة  با  آن 
جاده ای به اين محوطة دورافتاده می شود. برای دسترسی به 
اين محوطه ابتدا بايد از شهر نورآباد تا تنگ پری حدود 25 
كيلومتر را در جادة آسفالته باريك طی كرد، ادامة اين جاده 
پس از حدود 20 كيلومتر راه خاكی و عبور از كنار گردنه های 
پرپيچ وخم به رأس ارتفاعات سركشتی )3000 متر از سطح 
دريا( می رسد و از آن جا به سمت پايين دره جادة نامناسب 
جيپ رويي وجود دارد، اين جادة ناهموار پس از 2 كيلومتر 
راه  واقع  در  معبر  اين  اَشِکنی ختم می شود.  به درة معروف 
اصلي دسترسي به محوطه است. از اين نقطه با يك ساعت 
از چشم انداز  بخشی  كه  بلوط  درختان  ميان  در  كوه پيمايی 
باباجيالن  گورستان  يا  باَلِولَه  محل  به  می دهد  تشکيل  را 
سمت  به  بِتهويی  كوه  دامنة  در  محدوده  اين  در  می رسيم. 
شمال شرق گورستان به نسبت بزرگی به چشم مي خورد كه 
حفاران غيرمجاز آن را زير و رو كرده اند، و راهنمای مناسبی 

برای يافتن محل است )تصوير 1ت(.

از  U شکل است كه  پيرامون گورستان دره ای  محيط 
سه طرف به كوه های مجاور محدود می شود و فقط از طرف 
جنوب باز است و با شيبی تند به سمت پائين و دامنه های 
كوه سركشتی امتداد می يابد. خود محوطه تقريباً روی شيب 
پائين دست  در  و  شده  واقع  چشمه  به  مشرف  و  دامنه  تند 
چادرها  برپايی  و  استقرار  برای  همواری  نسبتاً  فضای  آن 
وجود دارد )تصوير 1الف(. از سوی ديگر، كوه سركشتی كه 
بسيار  طبيعی  منابع  دارای  و  منطقه  ارتفاعات  مهم ترين  از 
و  مراتع  و  زاگرس  انبوه  بلوط  جنگل های  مانند  چشم گيری 
چمن زارهای غنی است، به گونه اي جالب توجه در معرض ديد 
قرار دارد. ارتفاع اين محوطه از سطح دريا حدود 2060 متر 
و تقريباً جزو مرتفع ترين استقرارگاه های انسانی شناخته شده 
بدون شك، چشمة  )شکل 2ت(.  است  لرستان  در محدودة 
عامل  و  اين محدوده  در  آبی  منبع  باَلِولَه عمده ترين  سراب 
مهم در شکل گيری استقرارهای انسانی از دورة عصر آهن در 
و  باباجيالن  )تصوير 1پ(. گورستان  است  باباجيالن  منطقة 
چشمة كنار آن به طور كامل درون دره اي قرار دارد كه ضلع 
شرقی آن فراخ تر است. با توجه به امکانات مساعد اقليمي  ـ 
زيست محيطي، طبيعت اين دره به گونه اي است كه هرساله 
عشاير كوچ رو تقريباً 6 ماه از سال )از ارديبهشت تا مهرماه( 
اين  ظاهراً  1الف(.  )تصوير  می برند  به سر  منطقه  اين  در  را 
)دامنة  گرمسير  از  دامداران  كوچ  مسير  در  قرن ها  محوطه 
)ارتفاعات سركشتی(  به سردسير  كوه های مانگنی و آردره( 
زاگرس  در  دلفان  منطقة  كلی  طور  به  است.  داشته  قرار 
مركزی بين دو رشته ارتفاعات گرين در شمال و سفيدكوه 
سردسير  منطقة  اين  است.  واقع  جنوب  در  مانگنی كوه  و 
كرمانشاه  هرسين  شهرستان هاي  و  همدان  استان هاي  بين 
و الشتر لرستان واقع و داراي زمستان هاي سرد و يخ بندان و 
پربرف و تابستان هاي معتدل است. به طور كلی اقليم منطقه 
سردسيری و آب وهوای آن كوهستانی است. به نظر می رسد 
متغيرهای زيادی همچون اقليم حاكم بر منطقه، نزديکی به 
منابع غنی آب، قرارگيری در حاشية كوه مقدس سركشتی، 
ساير  با  قياس  در  مناسب  راهبردي  موقعيت  و  زياد  مراتع 
استقرارگاه های عصر آهن از عوامل جذب كنندة دامداران به 

اين نقطه بوده است.
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كاوش نجات بخشی در گورستان باباجیالن و گاهنگاری مطلق آن

پیشینة پژوهش در منطقه
نبود اطالعات اليه نگاری و گاهنگاری از مفرغ های چشم گير 
موزه ای،  اشياء  اين  گردآوری  به  عالقه  همچنين  و  لرستان 
زمينه ای را برای حضور هيئت های باستان شناسی كشورهای 

مركزی  زاگرس  از  بخش هايی  در  امريکا  و  فرانسه  انگليس، 
باستان شناسانی  ميالدی   1920 دهة  از  آورد.  فراهم  ايران 
كه قبل از آن فعاليت های وسيعی در نواحی شناخته شده تر 
)خديش  كردند  توجه  دورافتاده  نواحی  اين  به  بودند  كرده 

تصویر1 .  الف( كوچ نشينان ساكن در كنار گورستان باباجيالن. ب( نمای كلی تخريبات در گورستان. پ( سراب بالوله در كنار گورستان.
ت( نمای عمومی گورستان و درة بالوله در دامنة كوه بتهويی.
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1387(. برخی از اين فعاليت ها در دره های شمالی سفيدكوه 
شامل خاوه، چواری، اليشتر و دلفان صورت گرفت. شهرستان 
ايران  باستان شناسی  پژوهش هاي  در  ويژه ای  جايگاه  دلفان 
سر  سفرهای  پژوهشي  فعاليت های  نخستين  جمله  از  دارد. 
در  استارک  فريا  خانم  و   1835 سال  در  راولينسون  هنری 
سال 1932م است )آريا 1376: 14(. نخستين فعاليت های 
باستان شناختی در دلفان را نيز فرانسويان انجام دادند كه در 
اين خصوص بايد به گمانه زنی در تپة جمشيدی به سرپرستی 
Con�( 1933م اشاره كرد  ررژ كنتنو و رمن گيرشمن در سال

tenau & Ghirshman 1935(. چند سال بعد، در سال 1936م 

سر اورل اشتاين با بررسی منطقه به گمانه زنی در تپه موئيل 
بك در درة بادآور اقدام كرد )Stein 1940(. تقريباً هم زمان با 
اشتاين يك هيئت امريکايی زير نظر مستقيم اريك اشميت 
با نام هيئت اكتشافی هلمز در لرستان در دومين سفر خود 
چند  و  خاتون بان  محوطة  1938م  و   1937 سال های  طی 
 .)1372 چگينی  )نوروززادة  كردند  حفاری  را  ديگر  محوطة 
تحقيقات اشميت در دلفان به كشف قبرستان های عصر آهن 
II در خاتون بان، شافه، چوژاله، قوميش، چم آسيان و سياه گور 

 ،II عصرآهن  سفال  قبر،  هشت  از  خاتون بان  در  شد.  منجر 
اشياء مفرغي و آهنی، در شافه از دو گور خمره ای و يك گور 
گودالی سفال اين دوره؛ در چوژاله از يك قبر سفال های عصر 
آهن II؛ در چم آسيان در يك اتاق محصورشده با ديوارهای 
سنگی قطعاتی از سفال  های عصر آهن II و هم چنين چندين 
قطعه سفال از ترانشة دورتری در پائين شيب تپه گردآوری 
شد. وجود اشياء مفرغي و آهني در كنار هم تاريخ عصر آهن 
II را برای اين نوع قبور نشان می دهد. به طور كلی معياری كه 

بر اساس آن گروهی از سفال ها را به عصر آهن تاريخ گذاری 
از  به دست آمده  سفال های  با  آنها  كمتر  تشابهات  كرده اند، 
قبرستان های جنوب غرب لرستان و سفال های پيدا شده در 

 .)Schmidt et al. 1989: 230�231( گيان است
اين  در  تاكنون  كه  پژوهشی  مهم ترين  حال  عين  در 
منطقه انجام شده، حفاری گستردة خانم كلر گاف در سال های 
69ـ1966 در تپة باباجان بوده، كه نتايج آن در مجلة ايران 
در   .)Goff 1969, 1970, 1976 & 1978( رسيده  چاپ  به 
سال 1969م نيز تپة عبدالحسين مربوط به دورة نوسنگی را 

جوديت پوالر كاوش كرد )Pullar 1990(. در سال های پس از 
انقالب اسالمي بررسي هاي باستان شناختی را به طور عمده 
هيئت های ايرانی انجام دادند. كاوش سيدمنصور سيدسجادي 
در تپة چغامائيل بيگ )سيدسجادی و سامانی 1378(، كاوش 
عظيم زاده  و  روحانی  درويش  سرفراز،  علی اكبر  روزة   18
و  گاراژيان  عمران  بررسی  نهايت  در  و  خاتون بان  قبور  در 
تا سال  در سال های 1378  دلفان  آثار شهرستان  شناسايی 
پژوهشی  فعاليت  آخرين  واقع  در  كه  فصل  1380 طی سه 
از  اما   .)1380 )گاراژيان  می رود  شمار  به  دلفان  منطقة  در 
آخرين كاوشی كه در شهرستان دلفان انجام گرفته، تا كاوش 
گورستان باباجيالن بيش از بيست سال می گذرد و كاوش اين 
محوطة گورستانی كه می رفت تا فصل تازه ای در پژوهش هاي 
عصر  استقرارگاه  بررسي  بود  قرار  و  بگشايد  شهرستان  اين 
تغيير  با  به يکباره  نيز شامل شود،  را  آهنی مجاور گورستان 
با  مديريتی در ميراث فرهنگی لرستان بدون هيچ توجيهی 
قطع اعتبار كاوش آن مسکوت ماند و گورستان باباجيالن باز 

هم در اختيار حفاران قاچاق قرار گرفت.
محوطة باباجيالن شهرستان دلفان در پاييز سال 1384 
مورد دستبرد بی سابقة عدة زيادی از قاچاقچيان اشياء عتيقه 
قرار گرفت، به طوری كه حدود 70 درصد محوطه تخريب و 
اشياء فرهنگی آن غارت شد )حسن پور 1385 و رک. تصوير 
مجوز  باستان شناسی  پژوهشکدة  تخريب  اين  دنبال  به   .)1
نامساعد  شرايط  به دليل  ولی  كرد،  صادر  را  محوطه  كاوش 
بررسی  به  و  نگرفت  انجام   1385 سال  در  كاوش  جوی 
شد.  بسنده  قاچاق  حفاران  از  به جامانده  سطحی  يافته های 
ملی  آثار  فهرست  در   20061 شمارة  به  اثر  اين  همچنين 

كشور به ثبت رسيد )حسن پور 1386(.
آثار عصر آهن  با داشتن  باباجيالن  درنهايت گورستان 
بررسی هاي  آغاز  نقطة  جغرافيای اش  اهميت  همچنين  و   II

پاييز  در  و  گرفت  قرار  مركزی  زاگرس  از  بخش  اين  در  ما 
سال های 86 و 87 دو فصل كاوش مستمر در اين گورستان 
انجام شد. دستاورد آن كشف بقايای غارت شدة 6 گور از نوع 
گودالی با ديواره های سنگی و 5 گور خمره ای بود. در كنار 
به هم ريختة  خاک های  البه الی  هم چنين  و  گورها  از  برخی 
سطح گورستان اشياء متعدد مفرغی، آهنی، سفالی و سنگی 
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به دست آمد كه نشان دهندة غنای مادی آن قبل از غارت و 
تخريب بود.

مشکالت و روش كاوش نجات بخشی
كاوش در محوطة گورستان باباجيالن به سبب قرارگيری اين 
محوطه در دل كوهستان های سخت و صعب العبور زاگرس، به 
دور از هرگونه امکانات اوليه، دشوار بود. از همه مهم تر كاوش 
به هم ريختة گورستان و پستی وبلندی های  باستانی  در بستر 
نامنظم ناشی از حفريات قاچاق نيز مشکالت گروه كاوش را 
محلی  يافتن  برای  گاهی  كه  طوری  به  مي كرد،  چندان  دو 
دست نخورده برای ايجاد گمانه اي 2×2 بايد ساعت ها در كنار 
به  نيز  اغلب  و  به جستجو می پرداختيم  انباشت ها  و  چاله ها 
افتادگی منطقه سبب  نتيجة مطلوب نمي رسيديم، زيرا دور 
شده بود حفاران قاچاق با خيال آسوده در سرتاسر اين محوطه 
كاوش كنند. با توجه به تحقيق از بوميان منطقة سركشتی 
به  قاچاق  حفاران  كه  دريافتيم  باباجيالن  روستای  اهالی  و 
صورت گروهی از روستاهای اطراف جمع شده و بيش از شش 
ماه در اين محل چادر زده و به صورت اكيپ های شبانه روزی 
كه  را  نقاطی  ابتدا  حفاران  كرده اند.  خاكبرداری  به نوبت  و 
از  پس  و  می كردند  حفر  و  انتخاب  فلزياب  دستگاه های  با 
آنکه متوجه غنای اين گورستان از حيث تعداد گور و مواد 
موجود در آنها شده اند به صورت كاماًل حساب شده و دقيق 
زمين  به حفر  اقدام  باال  به سمت  دامنة شرقی گورستان  از 
كرده و با اين عمل خاک حاصل از حفر چاله های بااليی را 
و  را شناسايی  گورها  به آسانی  و  منتقل  پائينی  به چاله های 

در سطح  سالمی  نقطة  آن كه  بر  عالوه  لذا  می كردند.  غارت 
گورستان براي كاوش يافت نمی شد، چنانچه گور بازنشده ای 
نيز از چشم حفاران قاچاق پنهان مانده باشد، دسترسی به آن 
با وجود ريزش خاک بيش از 2 متری بسيار دشوار، وقت گير 
و پر هزينه است. براي مثال برای دست يابی به بقايای قبور 
ترانشة C بيش از 2 متر خاِک ريخته و در گمانة شمارة 9 
بيش از 2/5 متر خاک حاصل از كندوكاوهای قاچاق برداشته 

شده است )تصوير 2(. 
در مورد روش كار ابتدا كل محوطه با منحنی ميزان های 
دسترسی  به قصد  شد.  شبکه بندی  و  نقشه برداری  متری   1
سريع تر به گورها ابتدا 12 گمانه در نقاط متفاوت گورستان 
فرهنگی  بستر  زياد  به هم ريختگي  دليل  به  اما  كرديم،  حفر 
گورستان دسترسی به گورها بدون نتيجه ماند و به حفر 6 
در  كه  كرديم  اقدام  سالم تر  ظاهر  به  مکان های  در  ترانشه 
تخريب شده اي  گور  به  گورستان  مركز  ترانشه های  از  يکی 
انباشت خاک های سطحی حاصل  از كاوش  برخورديم. قبل 
عرض  معموالً  شد.  غربال  و  پاكسازی  قاچاق،  حفاری  از 
ترانشه ها را 4 تا 5 متر با عمق متغير در نظر مي گرفتيم و 
ايستگاهي نيز در مركز گورستان مستحکم كرديم، كه عمق 
حفاری از اين ايستگاه به پائين تا كف قبور محاسبه و پس 
از لبه تا كف نيز محاسبه می شد.  از جمع بندی، عمق قبور 
بر اساس داده های سفالی و مواد فرهنگی حاصل از ترانشه ها 
وجود گورستانی از عصر آهن II برابر با باباجان III ثابت شد 

)حسن پور 1387(.

كاوش نجات بخشی در گورستان باباجیالن و گاهنگاری مطلق آن

شکل 1.   نقشة تقسيمات سياسی استان لرستان، موقعيت دهستان های شهرستان دلفان، موقعيت روستای باباجيالن در دهستان كاكاوند غربی
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ساختار و نوع قبور باباجیالن
فصل اول پژوهش و بررسی سطحی و دو فصل كاوش مستمر 
گور  بقايای 11  به كشف  درمجموع  باباجيالن  گورستان  در 
در اين گورستان منجر شد. اين گورها از نظر ساختار به دو 
ابتدا گورخمره های سفالی كه  با هم متفاوت اند.  گونة كاماًل 
آمده و سپس گورهای چينه ای  به دست  آنها  از  نمونه  پنج 
شناسايی  آنها  از  نمونه  شش  كه  گودالی شکل  يا  سنگی 
شده، كه در آنها ديوارهای گودال را يك رديف تخته سنگ 
نيز  را  گورها  اين  روی  می دهد.  تشکيل  عمودی  حالت  به 
می پوشاند.  تخت  حالت  به  همان جنس  از  تخته سنگ هايی 
مساحت گورهای گودالی سنگی به اندازه ای است كه جسد به 
حالت چمباتمه ای در آن قرار مي گرفته. ابعاد بزرگ ترين گور 
گودالی به دست آمده 163×105 سانتی متر و كوچك ترين 
شرقی ـ جنوب  شمال  آن ها  جهت  و  سانتی متر   59×70 آنها 
متر   1/5 تا   1 بين  تقريباً  يکديگر  از  آنها  فاصلة  و  غربی 
يا  جمجمه  استخوان  مثل  مانده  جا  به  استخوان های  است. 
استخوان های پنجة پا در ميان گورها می توان شيوة تدفين 
را مشخص كرد )تصوير 4(. اجساد درون اين قبور به حالت 
جنينی يا چمباتمه ای قرار داشته اند به گونه ای كه سر جسد 
كنار  در  و  بوده  باالی گور  يا قسمت  در جهت شمال شرق 
جسد اشياء متعدد مفرغی، آهنی، سفالی و تزئينی دفن شده 
به  از گورها  برخی  روی  قطعه ظرف سفالی هم  است. چند 
از  بيش  گور  چند  انتهايی  قسمت  در  همچنين  آمد.  دست 
به  احتماالً  كه  آمد  دست  به  سنگی  سرپيکان  قطعه  بيست 

نوعی هدية تدفين بوده است )تصوير 4(.
باباجيالن  در  شده  شناسايی  گورهای  دوم  نوع 
گورخمره ها هستند كه بقايای تخريب شدة پنج نمونه از آنها 
جای  جای  در  پراكنده  صورت  به  گور  نوع  اين  شد.  كشف 
كشف شده  خمره های  تمام  اما  می شود،  مشاهده  گورستان 
قباًل تخريب و غارت شده است. حال به اختصار قبور و اشياء 

به دست آمده از آنها را توصيف مي كنيم:
گورستان  منتهی اليه جنوب غرب  در  گور  اين   :1 گور 
قرار داشت و همة مواد فرهنگی آن را حفاران قاچاق به غارت 
برده بودند. بقايای خرد شدة اين گورخمره در بررسی سطحی 

گورستان و درون چاله ای به دست آمد.

اولين فصل كاوش  ترانشة B2 در  گور 2: هنگام حفر 
برخورد  بزرگ  گورخمرة  يك  كف  به  گورستان  مركز  در  و 
كرديم كه همچون گور قبلی محتويات آن به غارت رفته بود. 
با غربال خاک اطراف و كف خمره چند قطعه انگشتر مفرغی، 
به  آمد.  به دست  مفرغی  ريز  مهرة  و  محدب  مفرغی  دكمة 
ديوارة  از  قسمت هايی  خمره،  باقی ماندة  آزادسازی  منظور 
تخريب شدة  گور  بقايای  و  خاكبرداری  ترانشه  اين  شرقی 
از  حاصل  خاک های  پاكسازی  حين  در  شد.  آشکار  ديگری 
حفاری قاچاق، انگشتر مفرغی با نقش انسان بالدار به همراه 
چند دكمة مفرغی به دست آمد كه خوشبختانه به دليل ريز 
 :1387 )حسن پور  بود  مانده  پنهان  غارتگران  ديد  از  بودن 
گورستان  از  منحصربه فرد  و  مهم  اثري  شیء  اين   .)140
به  تزئينی،  كاركرد  بر  عالوه  كه  می رود  شمار  به  باباجيالن 
واسطة وجود نقش انسان با جلوه های روحانی، كاربرد آئينی 
و تقدس نيز داشته است. قطر حلقة انگشتر 2/6 سانتی متر 
انگشتر صفحه ای  نگينی  است. بخش  و وزن آن 12/3 گرم 
بيضی شکل به ابعاد 2/6×1/9 سانتی متر است كه روی حلقه 
سوار شده و برای اتصال آن به حلقه احتماالً از نوعی جوش 
يا لحيم كاری استفاده شده و سپس محل اتصال را به خوبی 
با  آن  نگين  قسمت  روی  انگشتر  اين  نقش  داده اند.  صيقل 
قلمی نازک چکش كاری شده و به صورت فرورفته در آمده 
می دهد.  نشان  سانتی متر  طول2/6  به  را  ايستاده  مردي  و 
از  و  چپ  سمت  به  نيم رخ  كاماًل  صورت  به  كه  نقش،  اين 
پهلو نمايش داده شده، لباسی مخصوص به تن دارد كه در 
به  لباس  جزئيات  است.  شده  شناخته  كاماًل  ايرانی  فرهنگ 
از نوع كاله های گرد و شبيه كاله  اين شرح است: كاله آن 
نمدی است، با اين تفاوت كه در قسمت پائين كاله و باالی 
پيشانی  و  كاله  گرداگرد  بر  دستار  به  شبيه  چيزی  پيشانی 
پيچيده شده كه گويا روی كاله به صورت مجزا بسته شده 
غرب  عشاير  مردان  ميان  در  نيز  هم اكنون  شيوه  اين  است. 
و  كتف  شانه،  گردن،  می شود.  ديده  لرستان  كشور خصوصاً 
سينة اين شخص را پارچه ای پوشانده كه به سربندهای مادی 
شبيه است به طوری كه از پشت تا قسمت ميانی كمر و از 
جلو تا زير سينه آويزان شده. چيزی شبيه به پَنام )دهان بند( 
روی صورت اين فرد ديده می شود. نمونه های مشابه اين نوع 



197

 ،294  :1371 )دياكونوف  قيزقاپان  نقش برجستة  در  سربند 
نيزه دار روی زيور مربوط به كمربند  تصوير 58(، نقش مرد 
طال در زيويه )سرفراز و فيروزمندی 1381: 80،  تصوير 3( و 
نقش برجستة دكان داود )گيرشمن 1336: 122، تصوير 46( 
ديده شده است. قسمت ميانی بدن يعنی قسمت كمر و شکم 
لباس، احتماالً به دليل چسبيده بودن آن به بدن، مشخص 
نيست؛ ولی شلوار از نوع شلوارهای گشاد پاچه تنگ و جمع 
شده و پاهای شخص به حالت حركت و جدا از هم نمايش 
جزئيات  ولی  پيداست،  كاماًل  نيز  كفش ها  است.  شده  داده 
مي دهد  نشان  نوع كشيدگي كفش  اما  نيست،  آن مشخص 
كه چيزی شبيه به گيوه يا آژی بوده كه پوشيدن آن هنوز 
دقيق  نسبتاً  فرد  اين  اندام  ايران مرسوم است.  هم در غرب 
طراحی شده است. قد وي 2/4 سانتی متر با سر و گردن 4/5 

ميلی متر می رسد.   6 به  احتساب كاله  با  كه  است  ميلی متر 
از شانه تا كمر 8 ميلی متر و از كمر تا پنجة پا 1 سانتی متر 
است. نقش اين انسان از نظر تناسب در مقياس بسيار كوچك 
بسيار طبيعی تصوير شده و تنها قسمتی كه اين تناسب در 
آن رعايت نشده انگشتان دست اوست، زيرا از شانه تا آرنج 
8 ميلی متر، و از آرنج تا مچ دست وي 7 ميلی متر است، ولی 
از مچ تا نوک انگشتان 6/5 ميلی متر است كه تقريباً با طول 
آرنج برابر مي شود و غير طبيعی به نظر می رسد. اما علت اين 
در  چيزی  كه  است  اين  احتمال  تنها  چيست؟  ناهماهنگی 
دست اين شخص بوده كه باعث اين بلندی دست شده است. 
با بررسی دقيق تر مشخص شد كه اين فرد احتماالً حلقه ای 
از قبل  اثر ضربه ای كه  بر  از آن  در دست داشته، كه نيمی 
اين قسمت در  از بين رفته است.  انگشتر وارد شده،  لبة  به 

كاوش نجات بخشی در گورستان باباجیالن و گاهنگاری مطلق آن

تصویر 3.  گورخمرة 9 و اشياء تزئينی استخوانی و صدفی به دست آمده از 
كف خمره.

تصویر 2.   نمای كلی ترانشة كاوش شده و موقعيت گورهای كشف شده.
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طرح بازسازی ديده مي شود )حسن پور 1387: 140 و نك: 
شکل 10(.

سنگی  ديوارهای  با  گودالی  گورهای  نوع  از   :3 گور 
شمال  آن  جهت  است.  چينه ای  گورهای  به  معروف  و 
در  و  گورستان  مركز  در  تقريباً  و  است  غربی  شرقی  جنوب 
عمق 310 سانتی متری از نقطة ثابت قرار دارد. ابعاد بيرونی 

 51 آن  عمق  و   68×108 آن  درونی  ابعاد   ،95×132 آن 
سانتی متر است. از كف اين گور بيش از 30 قطعه سرپيکان 

سنگی به دست آمد )شکل 4 و 5(.
 1 فاصلة  در  سنگی،  چينه ای  گورهای  نوع  از   :4 گور 
متری گور 3 با همان جهت و در عمق 380 سانتی متری از 
نقطة ثابت قرار دارد. ابعاد بيرونی آن 163×105 سانتی متر 

تصویر 4. الف( گور 2 و چيدمان سنگ ها در ديوارة گور؛ ب و پ( سرپيکان های سنگی و بقايای استخوانی در قسمت انتهايی گور.
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 52 آن  عمق  است.  سانتی متر   71×126 آن  درونی  ابعاد  و 
سانتی متر و از نظر فضا بزرگ ترين گور اين گورستان است 
)شکل 4 و 5 و تصوير 4(. بيش از 20 قطعه سرپيکان سنگی 
در ابعاد و اندازه های متفاوت در كف اين گور و در منتهی اليه 

جنوب غربی آن به دست آمد.
 280 عمق  در  ترانشه  شرقی  ديوارة  كنار  در   :5 گور 
سانتی متری از نقطة ثابت قرار دارد. از نوع گورهای گودالی 
با ديوارهای چينه ای سنگی با ابعاد بيرونی 130×91 و ابعاد 
درونی 98×55 سانتی متر و عمق 66 سانتی متر است )شکل 
4 و 5(. چند قطعه دكمة مفرغی، صدف تزئينی و سرپيکان 

سنگی از كف اين گور كشف شد.
شبيه  كاماًل  ساختار  نظر  از  نيز  گور  اين   :6 گور 

از نقطة  نمونه های قبلی است و در عمق 220 سانتی متری 
ثابت قرار دارد. ابعاد بيرونی آن 146×88 و ابعاد درونی آن 
100×64 و عمق آن 54 سانتی متر است )شکل 4 و 5(. از 
جمله يافته های اين گور تعدادی مهره از جنس استخوان و 
صدف، دو قطعه فنر مفرغی و يك قطعه ميلة مفرغی مجوف 

و چند قطعه سرپيکان پراكنده در اطراف آن است.
سانتی متری   205 عمق  در  گورخمره  نوع  از   :7 گور 
از نقطة ثابت و تقريباً نصف كف آن به جا مانده است. ابعاد 
بيرونی آن 54×47 و ابعاد درون آن 40×28 سانتی متر است. 
بيشتر قسمت های اين خمره از بين رفته است )شکل 4 و 5(. 

2 قطعة صدفي تزئينی از كف اين خمره به دست آمد.
و  چسبيده  ترانشه  غربی  ديوار  به  گور  اين   :8 گور 

كاوش نجات بخشی در گورستان باباجیالن و گاهنگاری مطلق آن

شکل 2 . الف و ب( موقعيت قرارگيری گورستان باباجيالن در نقشة توپوگرافی منطقه. پ( عکس هوايی منطقه و موقعيت گورستان باباجيالن قبل از حفريات قاچاق.
ت( عکس ماهواره ای گورستان و موقعيت آن در رأس ارتفاعات كوه سركشتی.
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شکل 3.   الف( توپوگرافی گورستان باباجيالن. ب( پالن و موقعيت گورهای كشف شده نسبت به هم. 
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ابعاد  دارد.  قرار  ثابت  نقطة  از  سانتی متری   190 عمق  در 
آن  و عمق  ابعاد درونی آن 80×46  و  بيرونی آن 141×71 
54 سانتی متر است )شکل 4 و 5(. جز چند قطعه سفال و 

سرپيکان سنگی، يافتة شاخصی از اين گور به دست نيامد. 
گور 9: گورخمره ای است تقريباً بزرگ به ابعاد 81×71 
سانتی متر كه در عمق 230 سانتی متری از نقطة ثابت قرار 
به  گور  اين  از  تزئينی  اشياء  بيشترين   .)5 و   4 )شکل  دارد 
يا  انواع مهره های تزئينی از جنس صدف  دست آمد، شامل 
استخوان كه با توجه به سوراخ هايی كه در آنها ايجاد شده، 
احتماالً كاربرد آويز و تزئينی داشته اند )تصوير 3(. نمونة اين 
ابزار تزئينی در كاوش گورستان های پای كل، كتل گل گل و 
بردبال در پشتکوه به دست آمده است )Overlaet 2003(. از 
از جنس  كوتاه  مجموعه يك سنجاق سر  اين  اشياء شاخص 
شده  تشکيل  مدور  صدف  يك  از  آن  دستة  كه  است  آهن 
با  گردنبندی  همچنين  است.  متصل  آن  به  آهنی  ميلة  و 
در  ميلی متر كه  قطر 2  به  ريز  بسيار  و  رنگ  آبی  مهره های 
نهايت ظرافت و دقت تراش خورده و به قصد به رشته درآمدن 

سوراخ شده است )جدول 1(. 
گور 10: اين گور نيز همچون گور قبلی از نوع گورخمره 
با ابعاد بيرونی 70×59 و ابعاد درونی 45×52 سانتی متر است 
اين  قرار دارد.  ثابت  نقطة  از  كه در عمق 260 سانتی متری 
به  چسبيده  و   6 گودالی  گور  شرقی  مجاورت  در  گورخمره 
آن قرار دارد. در كنار گور و بيرون از فضای گورخمره ظرف 
گونة  شاخص  سفال های  از  منقوشي  و  سالم  تقريباً  سفالی 
لرستان به دست آمد كه هم به تاريخ گذاری نسبی محوطه 
اين  است.  مهم  تطبيقی  مقايسات  در  هم  و  می كند  كمك 
نمونه سفال شبيه به سفال باباجان III و مربوط به عصر آهن 

.)Goff 1978: Fig. 6:5( است II

گور 11: آخرين گور كشف شده در اين گورستان از نوع 
گورخمره های سفالی در عمق 360 سانتی متری از نقطة ثابت 
و در ضلع جنوبی ترانشه است. اين خمره نيز همچون ديگر 
نمونه ها غارت شده و بافت آن نيز از هم پاشيده است. ابعاد 
بيرونی آن 143×113 و ابعاد درونی آن 113×75 سانتی متر 
است و يافته هايی همچون چند قطعه مهرة تزئينی از جنس 

صدف و استخوان از درون آن به دست آمد.

بر اساس مقايسه با گورستان های كاوش شدة لرستان در 
پشتکوه، برخی از قبور گورستان بردبال و همچنين گورستان 
شورابه بيشترين شباهت را با گورهای كاوش شدة باباجيالن 
يا  سنگی  چهارچينة  گورهای  گورستان ها  اكثر  زيرا  دارند. 
از چند رديف سنگ  آنها  گورهای آرامگاهی دارند كه ديوار 
تشکيل شده، اما در گورهای باباجيالن فقط يك رديف سنگ 
به حالت عمودی در ديوارها كار گذاشته شده است )بسنجيد 
 Vanden Berghe 1970: Fig. 14 با قبر 64 گورستان بردبال
 Vanden Berghe و نيز مقايسه كنيد با قبور شورابة پشتکوه
پيشکوه  گورستان های  ميان  از  همچنين   .)1972: Fig. 8

نورآباد شباهت  قبور خاتون بان  با  قبور  اين  لرستان ساختار 
.)Schmidt et al. 1989: Pl. 63�66 .بسيار دارد )رک

سفال باباجیالن
تشابه فراوان گونه های سفالی به خصوص سفال گونة لرستان 
با نمونه های به دست آمده  و همچنين اشياء مفرغی و آهنی 
بيان كنندة  روشن،  و  واضح  طور  به  باباجان  تپة  حفاری  از 
ارتباط فرهنگی ميان اين دو محوطه است. با توجه به اهميت 
استقرارگاه باباجان در منطقة دلفان در هزارة اول پيش ازميالد 
ساخت  سفالگری،  هنر  مي رسد  نظر  به  آهن،  عصر  خصوصاً 
محوطة  در  تدفين  سنت  و  تزئينی  و  مفرغی  نفيس  اشياء 
سفال های  است.  بوده  باباجان  فرهنگ  از  متأثر  باباجيالن 

به دست آمده از اين محوطه به سه دسته تقسيم مي شود: 
ماسه،  و  ريز  شن  آميزة  با  نخودی  سفال  اول  دستة 
اين گونه سفال ظريف  است.  كافی  دارای پخت  و  چرخ ساز 
از  برخی  است.  بيرون  به سمت  آنها  از  برخی  لبة  انحنای  و 
به  مربوط  احتماالً  و  تاريخی  دوران  به  مربوط  سفال ها  اين 
در  شبانی  يا  كوچ رو  كوچك  گروه های  موقت  استقرارهای 

منطقه بوده است.
دستة دوم سفال هايی با تزئينات نقش برجسته و عموماً 
از نوع سفال های آجری رنگ و خشن است. پخت آنها ناكافی 
و بسيار ترد و شکننده است. بعضی از آنها دست ساز و احتماالً 
مربوط به خمره های تدفينی است. اين سفال ها به شکل های 
گوناگون تزئين و نقوش برجستة طنابی شکل، زنجيری، كنده، 
زيگزاگی كنده و نوارهاي دوتايي و موازی روی بدنة خمره ها 
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افزوده شده است )شکل 7(. از اين نمونه سفال در كاوش های 
است  شده  گزارش   II آهن  عصر  به  مربوط   III باباجان1 

1. تپة باباجان محوطه اي باستانی در شمال غربی لرستان و لبة جنوبی دشت دلفان در 10 
كيلومتری شهر نورآباد است كه كلر گاف كاوش های خود را طی سال های 69-1966 در آنجا 
انجام داد. باباجان شامل دو تپه است كه تپة شرقی 85 متر قطر و 9 متر بلندی و تپة مركزی 
120 متر قطر و 15 متر ارتفاع دارد. خانة اربابی در اليه های 2 و 1 و خانه های كوچك سنگی 
در الية 3 آن به دست آمده است. در تپة شرقی اتاق منقوش و قلعه كاوش شده است. اين 
مکان ها به مرحلة 3 باباجان تعلق دارد و قدمت آنها به سدة 9–8 پ م باز می گردد و از نظر 

فرهنگی به اواخر عصر آهن II تعلق دارد.
فازتپة شرقی باباجانتپة مركزی باباجانگورستانسفالدوره

اواخر عصر 
II گونة لرستانآهنEX

خانة اربابی
خانة اربابی

روستای سنگی

1
2
3

IIIقلعهاتاق منقوش

.)Goff	1978:	Pl.	IIB.	fig	11:9 :بسنجيد با(
خميرة  با  چرخ ساز  منقوش  سفال های  سوم  دستة 
نخودی روشن و آميزة ماسه است. نقوش آنها به رنگ نارنجی 
و قرمز روشن در طرح های هندسی مانند مثلث های آويزان 
و درون مثلث ها دارای هاشور است )شکل 7 و برای مقايسه 
رک. Goff 1978: Fig.6:5 & Fig. 2: 18�24(. اين نمونه ها 
به سفال گونة لرستان شهرت دارند كه مشخصة آن نقش ماية 
اين  نمونه های  است.  سفالی  ظروف  بدنة  بر  آويزان  مثلث 
ظروف در حفريات تپة باباجان III به وفور يافت شده و گاف 

شکل 4.  پالن و نمای گورهای كشف شده.
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اين ظروف را به عصر آهن II همزمان با حسنلوی IV متعلق 
.)Goff 1978( دانسته است

از نظر تاريخ گذاری سفال های اين محوطه به سفال های 
باباجان III  شبيه است. اين نوع سفال را گاف سفال گونة 
لرستان معرفی كرده و آنها را مختص باباجان III دانسته است 
)Goff 1978: 29(. سفال های منقوش و سادة باباجان در ابتدا 

در الية III روی تپة مركزی پيدا شده و در سرتاسر اليه های 
صورت  به  توالی  اين  يافته،  ادامه  شرقی  تپة  روی   III و   II

قراردادی به سه مرحلة اصلی تقسيم شده كه قديم ترين آن 
اليه های 3-1 تپة مركزی است. دورة ميانی با الية III تپة 
شرقی مرتبط است و قلعه و پائين ترين كف اتاق منقوش را در 
بر می گيرد و دورة جديدتر به سطوح فروريختة تپة كم ارتفاع 

 .)Goff 1978: 29( تعلق دارد II D-A شرقی در اليه های

یافته های باستان شناختی گورستان باباجیالن
اين مواد شامل يافته های سطحی و يافته های حاصل از كاوش 
سطح  به  غيرمجاز  كندوكاو  اثر  بر  سطحی  يافته های  است. 
گورستان آمده و پسماند حفاران قاچاق و اغلب شامل انواع 
اشياء  استخوان،  و  عقيق  از جنس صدف،  تزئينی  مهره های 

چون  كه  است  شده  خرد  و  شکسته  مفرغی  اشياء  و  آهنی 
از نظر قاچاقچيان بي ارزش بوده بر سطح محوطه رها شده 
است. ساير اشياء از طريق حفاری و از درون قبور يا خاک های 
به هم ريختة اطراف به دست آمده. برای معرفی مختصر اين 
جنگ افزاری  و  زينتی  كاربردی،  دستة  سه  به  را  آنها  اشياء 

تقسيم كرده و به قصد اختصار در جدول 1 آورده ايم.

اشیاء كاربردی
به  متفاوت  شکل  دو  با  مفرغی  ديگچة  دو  مجموعه  اين  از 
ظرف  به  شبيه   1 نمونة   .)1 جدول   ،9 )شکل  آمد  دست 
 Overlaet 2005: pl )رک.  است  پشتکوه  وركبود  گورستان 
تصوير   ،186  :1376 كالماير  با:  بسنجيد  همچنين  14:3؛ 

.)120

اشیاء تزئینی و زیورآالت
دكمه های مفرغی. از اين اشياء بيست وشش قطعه در بررسی 
فصل اول و بيش از سي قطعه از دو فصل كاوش به دست آمد. 
اين دكمه ها محدب و توخالی، قسمت بيرونی آنها قوس دار 
و قسمت داخلی آنها داراي حلقه ای براي نصب است. شکل 
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ورقه ای  دكمه های  البته  است،  قارچی  دكمه ها  اين  عمومی 
پهن نيز در ميان آنها ديده می شود. اين دكمه ها در ابعاد و 
اندازه های گوناگون به دست آمده است. عرض پهن ترين آنها 
3/2 و كوچك ترين آنها 1/9 سانتی متر و وزن آنها از 9/4 گرم 
تا 1/2 گرم متغير است )شکل 8، جدول 1(. نمونه های مشابه 
 Goff 1978:( است  شده  گزارش  باباجان  تپة  از  اشياء  اين 
34-44	fig.14:(. در گورستان های پشتکوه لرستان همچون 
نيز  لری  سرخ دم  حفريات  در  و   )Overlaet 2005( كل ولی 
 Schmidt et( تعداد زيادي از اين دكمه ها به دست آمده است

.)al. 1989: Pl.163h�p

چندين  شامل  اشياء  اين  مفرغی.  مارپیچ  میله های 
قطعه سيم مارپيچ و تعدادی ميلة مجوف است كه احتماالً 
 4 تا   3 از  آنها  قطر  بوده.  قفلی  از سنجاق های  قسمت هايي 
در  آنها  نمونة   .)1 جدول   ،8 )شکل  است  متغير  سانتی متر 
 .)Goff	1978:	fig.14:	8( حفريات باباجان گزارش شده است
انگشترهای مفرغی. چهار قطعه حلقة انگشتر مفرغی 
متشکل از سيم های نازک به قطر 2/2 سانتی متر و يك قطعه 
 2/2 بيرونی  قطر  و  ميلی متر   7 عرض  به  پهن  نسبتاً  حلقة 
سانتی متر از جمله انگشترهای ساده و بدون نقش مجموعه 
بودند )شکل 8 و 9، جدول 1(. نمونة اين انگشترها از حفريات 
 Schmidt et al. 1989, 1989:( شده  گزارش  لری  سرخ دم 
Pl.63�66(. يك قطعه حلقة انگشتری با نقوش كندة هندسی 

نيز در ميان اين مجموعه وجود دارد كه نمونه ای زيبا از اشياء 
تزئينی به شمار می رود. اين انگشتر از يك ورقة نازک و پهن 
به ضخامت 1 ميلی متر و عرض 1/7 سانتی متر تشکيل شده 
كه دو سر آن با قطر 1/2 سانتی متر به هم نزديك شده است. 
نقوش روی اين حلقه از سه كادر مستطيل شکل عمودی به 
موزات هم در جهت طول حلقه و دو رديف كادر افقی در هر 
كندة هندسی  با خطوط  آنها  درون  و  تشکيل  دو سر حلقه 
تزئين شده است. نقوش كادر عمودی ميانی شامل يك رديف 
نقطه های كنده است كه به صورت مواج تمام طول كادر را 
پر كرده است. نقوش دو كادر عمودی حاشيه نيز شامل دواير 
را خطوط هاللی  آنها  دو طرف  است كه  ريزی  بسيار  كندة 
پوشانده )شکل 8:64، جدول 1(. نمونة مشابه آن از كاوش 
 Vanden( است  شده  گزارش  پشتکوه  شله شوری  گورستان 

.)Berghe 1973: Fig. 27

ساده  قطعة  دو  شامل  اشياء  اين  مفرغی.  حلقه های 
و بدون نقش، با دو سر باز و نزديك به هم اسُت. هرتسفلد 
كاربرد اين حلقه ها را وزن كردن يا حمل و نقل فلزات دانسته 
و چنين نظر داده كه شمش های فلزی را حلقوی می كردند تا 
حمل و نقل آنها آسان تر شود و هنگام معامله حلقه ها را وزن 
می كردند )هرتسفلد 1380: 152 و شکل 19(. نمونة مشابه 
اين حلقه ها از گورستان خاتون بان نورآباد گزارش شده است 

.)Haerinck et al. 2004: Pl. 2, Kh. A3�1(

دستبندهای مفرغی. از اين نمونه ها دو قطعة مشابه 
با  سپس  و  قالب ريزی  را  دست بندها  اين  آمد.  دست  به 
قلم زنی های بسيار ريز و هنرمندانه تمام سطح آنها را تزئين و 
با حرارات خم مي كرده اند. عناصر تزئينی كه بر سطح نمونة 
سالم حکاكی شده عبارت است از چهارده نوار باريك و سيزده 
نوار پهن كه به موازات هم و به صورت عرضی بر تمام سطح 
ريز  نقطه های  با  باريك  نوارهای  است.  كنده شده  دست بند 
متوالی و نوارهای پهن با دايره و نقطه تزئين شده است. اين 
تزئينات به صورت قرينه در كنار هم تکرار شده و تمام سطح 
دست بند را پوشانده است )شکل 65-66 :8 جدول 1؛ برای 

نمونة مشابه رک. هرتسفلد 1381: 155(.
خالف  بر  آهن،  كه  شد  يادآور  بايد  آهنی.  اشیاء 
عمل آوری،  و  ذوب  فنی  مشکالت  لحاظ  به  فلزات،  ديگر 
پيچيدگی های خاصی دارد كه مهم ترين آن سازماندهی توليد 
است )طاليی 1387: 103(. اين اشياء، شامل حلقه، خنجر 
تشکيل  را  مجموعه  اين  اشياء  تعداد  بيشترين  سرپيکان،  و 
می دهد و تاريخ گذاری مجموعه را آسان تر كرده است. در دو 
كيلومتری محوطة باباجيالن مکانی در ميان درختان بلوط و 
كنار چشمة پرآبی شناسايی شد، كه بر سطح آن سرباره های 
آهنی فراوانی مشاهده شد. با توجه به شواهد سطحی احتمال 
می رود از اين مکان برای ذوب يا ساخت اشياء آهنی و فلزی 

استفاده شده باشد. 
حلقه های آهنی. درمجموع نوزده حلقة آهنی با ابعاد 
باباجيالن به دست آمد كه به صورت  از گورستان  گوناگون 
حلقة  كوچك ترين  قطر  است.  شده  قفل  هم  درون  يا  مجزا 
و  سانتی متر   1 آن  ضخامت  و  سانتی متر   11 مجموعه  اين 
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قطر بزرگ ترين حلقه 12/7 سانتی متر با ضخامتی حدود 1/7 
سانتی متر است. حلقه ها به شدت دچار خوردگی شده است 
از  به وفور  حلقه ها  اين  نمونة   .)1 جدول   8:  66-65 )شکل 
به دست  لرستان  و پشتکوه  پيشکوه  اول  محوطه های هزارة 
 Overlaet 2003: Fig. 198: رک.  مشابه  نمونة  )برای  آمده 

.)3�9, 2005

پالک یا آویز مفرغی. اين شیء از ورقة نازک مفرغی 
به ضخامت 1 ميلی متر قالب ريزی شده است. قسمت پائين 
دايره ای شکل است و قسمت باال چهار زائدة صليبی شکل در 
آويز  يا  براي نصب  اين پالک حلقه ای  دو طرف دارد. پشت 
شدن وجود دارد. دو نمونه از آنها از باباجيالن به دست آمده 
)شکل 8-7 :8 جدول 1(. در نقش برجسته های حجاری شدة 
آشوری كاربرد اين اشياء ديده مي شود. اين اشياء زيورآالتی 
است كه بر شانه و سينة اسب آويزان می كرده اند )هرتسفلد 
 Moorey ،170 :1376 1381: 146، همچنين رک. كالماير

.)1971: 48, Fig. 2

آویزهای مفرغی. چهار نمونه آويز مفرغی در البه الی 
خاک های به هم ريختة ترانشه ها به دست آمد. اين آويزها به 
اشکال وزنه ای، اناری شکل مشبك و زنگوله ای مشبك است 
و همة آنها در قسمت باال حلقة آويز دارد )شکل 9-11 :8 
تپه  كاوش های  در  اشياء  اين  مشابه  نمونه های   .)1 جدول 
چغامائيل بيك و سرخ دم لری گزارش شده است )سيدسجادی 
 Schmidt et al. 1989: Pl: و سامانی 1378: شکل 25-4، 
219(. دو نمونه هم به شکل دو سر بز كوهی كشف شد كه 

بزها به حالت قرينه، پشت به هم ايستاده اند و سر هر دو بز 
به  و  شده  متصل  هم  به  پائين  در  باريك  ميله ای  با  كوهی 
يك ميلة عمودی كوچك دارای سوراخ آويز منتهی می شود. 
گردن و كلة يکی از بزها از ديگری ضخيم تر است و در آويز 
ديگر روی گردن يکی از بزها سه شيار برجستة نازک ديده 
آنهاست  ماده  و  نر  جنس  بيان كنندة  احتماالً  كه  می شود 
)شکل 15-12 :8 جدول 1(. هرتسفلد نمونه های سر و گردن 
ارتباط ميان  برجسته كاری حيوانات مضاعف را از حلقه های 
)هرتسفلد  می داند  ايران  تاريخی  دوران  هنر  و  لرستان  هنر 

.)259 :1381
از  ريز  بسيار  حلقه های  اين  مفرغی.  ریز  حلقه های 

ورقه های باريك و نازک مفرغی ساخته و با يك پيچ دو سر 
آنها به هم وصل شده و در كنار هم يك گردنبند يا دستبند 
را ساخته است. وزن درشت ترين آنها 1 گرم و ريزترين آنها 
و  رسوبات  اثر  بر  مهره ها  اين  از  تا  چند  است.  گرم  دهم   2
خوردگی به هم جوش خورده و به صورت رشته اي پيوسته 
مشابه  نمونه های  از   .)29 شمارة   ،1 )جدول  است  آمده  در 
می توان به گردنبندی متشکل از حلقه های ريز مفرغی از گور 
8 در حفريات تپه نورآباد اشاره كرد )سيدسجادی و سامانی 

1378: شکل 2-25(.
قطعه  سيزده  شامل  مجموعه  اين  عقیق.  مهره های 
مهرة  قطعه  پنجاه وچهار  زاويه دار،  و  ساده  كروی شکل  مهرة 
استوانه ای شکل ساده، سي وچهار قطعه مهرة استوانه ای شکل 
زاويه دار تماماً از جنس عقيق در طيفی از رنگ های قرمز، قرمز 
روشن، قهوه ای، قهوه ای سوخته و روشن و همة آنها دارای 
سوراخی در وسط است كه به قصد بند كردن و آويز به گردن 
يا دست و پا ايجاد شده است )جدول 1، شمارة 28(. نمونة 
مشابة اين مهره ها در حفريات تپة نورآباد، گورستان پای كل 
و كتل گل گل پشتکوه به دست آمده است )سيدسجادی و 
 Overlaet سامانی 1378: شکل 8-24، همچنين بسنجيد با

.)2003: pl: xxx�xxxi

صدف یا حلزون های تزئینی. بيش از چهل وپنج عدد 
از اين اشياء بسيار ظريف و زيبا بر سطح گورستان و گورها به 
دست آمد. اين اشياء، كه احتمااٌلً الک نوعی حلزون يا صدفی 
دريايی است، با توجه به سوراخی كه در يك طرف آنها ايجاد 
شده، كاربرد تزئينی داشته و احتماالً گردنبند می شده است 
تپة  از حفريات  اين صدف ها  نمونة  1، شمارة 30(.  )جدول 
نورآباد به دست آمده است )سيدسجادی و سامانی 1378: 

شکل 20-4(.
به  محوطه  اين  از  خنجر  نمونه  سه  جنگ افزارها. 
تيغه  فاقد  ديگری  و  كامل  تقريباً  نمونه  دو  كه  آمده  دست 
اهميت آن  به سبب  را  تيغه  فاقد  ميان خنجر  اين  از  است. 
از  و  است  آهن  جنس  از  خنجر  دستة  می كنيم.  معرفی 
شده  آويزان  بلند  ريش  با  انسان  سر  دو  شکل  آن  طرفين 
است. اين شیء ارزشمند عالوه بر خوردگی، از وسط نيز دو 
نيم شده و فقط دستة آن در اختيار ماست. طول اين دستة 
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خنجر 12/9 سانتی متر است، اين خنجر به صورت يکپارچه 
قالب گيری شده و چکش كاری بسيار ظريف و هنرمندانه ای 
برای ساخت چهرة انسان ها به صورت قرينه روی آن صورت 
گرفته است. تيغة اين خنجر در امتداد دستة آن نيست يعنی 
درجه خالف جهت  زاوية 45  به صورت  تيز خنجر  لبه های 
آن،  بودن  كاربردی  يا  تزئينی  است.  قالب گيری شده  دسته 
نمونة   .)1 جدول   ،9:  82 )شکل  نيست  مشخص  به درستی 
مشابه اين خنجرها در گاتالوک موزة آشمولين معرفی شده 
 Schmidt et al. ؛ همچنين بسنجيد باMoorey 1971( است

.)1989: Pl: 261b

دو  دارد،  وجود  يافته ها  ميان  در  سرپيکان  قطعه  سه 
كلة  با  ديگری  نمونة  و  نازک،  و  مثلثی شکل  تيغة  با  نمونه 
شاخص  نمونه های  از  وزنه  به  شبيه  توپر  و  مخروطی شکل 
به طول  به شمار می آيد. يك قطعه سرنيزة آهنی  مجموعه 
و  شده  قالب ريزی  يکپارچه  صورت  به  سانتی متر   27/5
است  توخالی  لوله ای  آن شبيه  دستة  دارد.  استحکام خوبی 
كه از باال به پائين به قصد فرو كردن چوب، چاک خورده و 
از هم باز شده است. در قسمت ميانی و محل اتصال تيغه به 
دسته، تيغه ضخيم و چهاروجهی شده كه موجب استحکام 
بيشتر آن در مقابل ضربات می شده است. تيغة آن از دو طرف 
تيز و برنده و در وسط دارای زاويه ای برجسته است )شکل 
 Schmidt et al. 1989: .59 :9، جدول 1 و برای مقايسه رک

.)Pl: 177d

سرپیکان های سنگی. مصنوعات سنگي پس از سفال 
بيشترين حجم يافته هاي محوطه هاي پيش ازتاريخ را تشکيل 
بدون تغيير باقي مي ماند. از اواسط هزارة  مي دهد و معموالً 
پنجم پيش ازميالد كه جوامع ساكن خاور نزديك وارد عصر 
ساخت  آهن،  و  مفرغ  دوران  در  حتی  و  شدند  مس وسنگ 
نکاست و  ابزارهاي سنگي  اهميت  از  فلزي چندان  ابزارهاي 
را  اين جوامع  فناوري  از  ابزار سنگي همچنان بخش مهمي 

تشکيل مي داد.
از ويژگي هاي جالب توجه صنايع سنگي هزارة دوم و 
سوم پيش ازميالد در ايران، وجود گونه اي از ابزار است كه در 
شکل دهي آنها از روش روتوش دورويه استفاده می شده است. 
با كاربرد  برگي شکل و احتماالً  ابزار كه اكثراً  اين  نمونه هاي 

كوهدشت،  دامغان،  خراسان،  جيرفت،  در  است  سرپيکان 
بلوچستان و خوزستان يافت شده است. 

هفتاد و دو قطعه مصنوعات سنگي در محوطة باباجيالن 
آنها شکسته  از  قطعه  هفده  كه  آمد،  دست  به  گور  چند  از 
و   56 مصنوعات  اين  از  قطعه  بزرگ ترين  طول  است.  شده 
نظر  از  يافته ها  اين  است.  ميلي متر   24 قطعه  كوچك ترين 
تقسيم  هاللي  ابزارهاي  و  برگي  ابزارهاي  گروه  دو  به  شکل 

می شود )شکل 5(.
همة يافته ها از رگه هاي سنگ چرت يا چخماق است، 
اين نوع سنگ از مهم ترين منابع ابزارسازي ساكنان اين مکان 
بوده و طيفي از رنگ هاي قهوه اي، زرد، خاكستري و سبز دارد 
و در تعدادي از آنها بقاياي كورتکس يا پوستة اوليه مشاهده 
مي شود. با توجه به جنس و رنگ برخي از مصنوعات گورها 
به نظر مي رسد تعدادي از اين مصنوعات از يك سنگ مادر 

واحد جدا و سپس ساخته شده است )شکل 5(.
براي ساخت اين ابزارها از تيغه و ريزتيغه استفاده شده 
از نوع  ايجاد شده بر روي اين مصنوعات  است. روتوش هاي 
طور  به  بخش  يك  در  كه  است  دورويه  و  يك رويه  روتوش 
كامل و در بخش ديگر به صورت نيمه اجرا شده. اين ابزارها 
در مجموع نوک تيز است. روتوش در اين پيکان ها در لبه هاي 
جانبي ايجاد و به طور متقارب به نوک تيزي ختم شده، به 
اين صورت كه روتوش ها در ابتدا و انتهاي ابزارها به گونه اي 
ايجاد شده كه شکل آنها حفظ شده است. همچنين در بين 
يافته ها تعدادي ابزار كولدار با روتوش تند و زاويه دار در يك 

طرف مشاهده مي شود.
يافته های  با  اخير  نمونه هاي  شباهت  به  توجه  با 
مانند  مناطقي  در  مفرغ  عصر  تدفين هاي  از  به دست آمده 
تپه حصار )دامغان(، محوطة نورعلي ري )سرخ دم-كوهدشت(، 
)ايرانشهر- اسپيدژ  گورستان  )جيرفت(،  كنارصندل 

بلوچستان( و سد كارون3 )ايذه-خوزستان( به نظر می رسد 
تدفين  هدية  به صورت  احتماالً  را  سنگي  ابزارهاي  اين  كه 
درون گورها قرار مي داده اند. نکتة جالب توجه ديگر، كاربرد 
احتمالی اين ادوات براي شکار بوده، كه به عنوان پيکان در 
رأس ابزارهاي پرتابي نصب می شده است. تاكنون بيشترين 
تعداد سرپيکان های سنگی از محوطة سنگ تراشان لرستان به 
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دست آمده، كه طی كاوش های فصل چهارم و پنجم به بيش 
از 1200 قطعه رسيده است. اين محوطه از نظر زمانی تقريباً 

با گورستان باباجيالن همزمان است.
تيغه های  از  استفاده  مصنوعات،  اين  عمدة  ويژگی 
در  تيغه سازی  خاص  فناوری  و  پيکان ها  ساخت  در  كوچك 
با  ابزارهای سنگی است. وجود سرپيکان هاي ظريف  صنعت 
لبه هاي نسبتاً موازي و روتوش هاي منظم روي هر دو لبه از 
ويژگی های ديگر اين مصنوعات است كه نشان دهندة استفاده 

از اين فناوري در اين محل است.

تأثیراث و نتایج كاوش نجات بخشی
با وجود همة مسائلی كه مانع از كاوش علمی در باباجيالن 
و  داشت  مطلوبي  نتايج  كوتاه  فصل  دو  طی  كاوش  مي شد، 
خوشبختانه توانستيم به حداقل اطالعات در خصوص زمان 
استفاده از گورستان، ساختار قبور، شيوه ها و اسباب تدفين و 
حتی باورهای اعتقادی گذشته در منطقه دست يابيم. حال 
ويژگی های بارز گورستان باباجيالن را از چند جنبه تحليل و 

ارزيابی مي كنيم:
گورستانی در كنار استقرارگاه. در فاصلة 40 متری 

كاوش نجات بخشی در گورستان باباجیالن و گاهنگاری مطلق آن
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حفاران  گزند  از  كه  دارد  قرار  تپه ای  باباجيالن  گورستان 
قاچاق در امان نمانده و گودالي در رأس آن ايجاد شده است. 
خاک های  البه الی  از  آهنی  شیء  قطعه  دو  سفال  بر  عالوه 
در  نيز  قطور  سنگی  پی های  آمد.  دست  به  آن  به هم ريختة 
اليه های اين گودال به خوبی مشخص است. يافته های سفالی 
و  است  گورستان  سفالينه های  مشابه  كاماًل  گودال  اين  از 
می توان اين تپه را استقرارگاهی مرتبط با گورستان معرفی 
كرد. قرار بود فصل سوم كاوش در باباجيالن به حفاری اين 
 ،1388 سال  در  آن  اعتبار  حذف  با  كه  يابد  اختصاص  تپه 
به دستور مسئوالن و معاون جديد ميراث فرهنگی لرستان 
امکان پذير نشد. در صورتی كه كاوش در اين محوطه بسياری 
است  پاسخ مي داد كه چندين سال  را  ناگفته ای  از سؤاالت 
پشتکوه  و  پيشکوه  در  كاوش شده  گورستان های  مورد  در 
اين  گورستان های  همة  پژوهشگران  و  است  مطرح  لرستان 
منطقه را متعلق به كوچ نشينانی دانسته اند كه هيچ گونه سازة 
معماری منسجم و ماهرانه ای از خود نداشته اند. توجيه وجود 
چنين استقرارگاهی در كنار گورستان عصر آهن و ظرفيت 

باستان شناختی آن فقط با كاوش امکان پذير خواهد بود.
جمله  از  آئینی.  و  مقدس  هدایای  با  گورستانی 
نگارة  با  مفرغی  انگشتر  گورستان  اين  شاخص  يافته های 
يافتة  مهم ترين  شك  بدون  كه  است  فروهر  يا  بالدار  انسان 
ارزشمند  شیء  اين  وجود  می رود.  شمار  به  گورستان  اين 
مورد  در  منطقه  ساكنان  اعتقادی  باورهای  بيان كنندة 

آئين های كهن ايرانی است )حسن پور 140:1387(.
بيشترين  ماد.  دورة  از  نشانه هایی  با  گورستانی 
منقوش  است  سفالی  باباجيالن  گورستان  سفالی  يافته های 
با نقش مثلث های آويزان كه به سفال گونة لرستان شهرت 
دارد. نمونة اين سفال ها از مرحلة III باباجان به دست آمده 
است. گاف بر اين عقيده است كه باباجان III به احتمال زياد 
مادی و منعکس كنندة نفوذ ايرانيان به منطقة زاگرس در آغاز 
مدوسکايا  و   Goff 1978: 92( است  پيش ازميالد  نهم  سدة 
سبك  تنوع  اساس  بر  زاگرس  منطقة  برای   .)34  :1383
به  )حدود 800-1100 پ م(   II عصرآهن  اصطالح  سفال ها 
كار رفته است. در واقع عصرآهن II دوره ای را شامل می شود 
كه پيش از دورة ايالمی نو I )حدود 744-1000پ م( آغاز 

)حدود   IA نو  ايالمی  دورة  از  پس  سده  يك  تا  و  می شود 
1000-900پ م( ادامه می يابد )رک. پاتس 1385: 403(. از 
تاريخی يادآور می شوند كه آشورنصيرپال  سوی ديگر منابع 
در  )824-858پ م(  سوم  شلمانصر  و  )883-859پ م(  دوم 
منطقة  و شرق  زاگرس  به شمال  آشور جديد هركدام  دورة 
دجله لشگركشی و به مناطقی چون اَلبريه، انديه، اليپی، َمَد، 
اگر چه هيچ منبع  و زموا حمله كردند.  پارسوا  نمری،  منه، 
بومی ايرانی نداريم كه تجاوزات آشور را روشن سازد، اما اغلب 
صحنة نبرد از شوشان فاصله زيادی دارد )رک. پاتس 1385: 
405(. به واسطة اشياء يافت شدة اخير و آزمايش كربن 14 
اين مکان نمی تواند بعد از سال 800 پ م استفاده شده باشد. 
بنابراين به دورة پايانی عصرآهن II تعلق دارد. وجود سفال 
نوع لرستان، اشياء آهنی، اشياء تركيبی مفرغي ـ آهنی و ... 
انگشتر  از جهتی ديگر، نقش  را نشان می دهد.   II عصرآهن 
يافت شده در گورستان با مضمون شمايل خدای گونة انسانی 
باورهای  نيز وسيلة سنجش  و مشهور خود  ايرانی  در شکل 
دينی در اين دوره است. اين نقش عالوه بر انگشتر باباجيالن 
بر باالی گوردخمة شيرين و فرهاد يا شيرين گورا در سراب 
صحنة كرمانشاه )گيرشمن 1346: تصوير 114(، نقش قرص 
بالدار با پيکرة انسانی در سمت چپ گوردخمة قيزقاپان در 
نمونه  كردستان عراق )گيرشمن 1346: تصوير 115( و دو 
از مهرهای آشوری نيز ديده می شود )مجيدزاده 1380: 559 
فرهنگ  با  ارتباط  نشان دهندة  نقش  تركيب   .)3-4 تصاوير 
آشور است و بر اين اساس الزم است تأثير تهاجم آشور را بر 
آيين های مذهبی لرستان بپذيريم. از سوی ديگر، احتمال دارد 
نقش انگشتری باباجيالن وسيله ای براي محافظت از شخص 
در هنگام مرگ و خطرات احتمالی بوده باشد. اين احتمال 
چندان بعيد نيست، چون روی گوردخمه ها نشانه های تداوم 
آن را می بينيم. عالوه بر اين لباسی كه انسان بالدار نقش شده 
روی انگشتر بر تن دارد كاماًل با لباس های منسوب به دورة 
مادی يا مرسوم در آن محدوده شبيه است، از آن جمله كاله، 
سربند )باشليق(، دهان بند )پنام(، شلوار گشاد با پاچة تنگ و 

كفش مادی )حسن پور 1387: 140(. 
گور  نه  مجموع  از  متفاوت.  گورهای  با  گورستانی 
يافت شده در فصل دوم كاوش باباجيالن سه گور به صورت 
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شکل 9.   اشياء تزئينی، جنگ افزاری و كاربردی گورستان باباجيالن.
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خمره بود كه با احتساب دو گورخمرة كشف شده در فصل 
اول جمعاً بقايای پنج گورخمره مشاهده شد، كه وجود آنها 
در كنار قبور گودالی با ديوارهای سنگی سؤال برانگيز بود، زيرا 
در ميان گورستان های كاوش شدة عصرآهن لرستان فقط يك 
نمونه گورستان با قبور متفاوت مشاهده شده است )گورستان 
Schmidt et al. 1989: 230� .شافه در نزديکی باباجيالن؛ رک

در فرهنگ مردم منطقه ريشه دارد.  امر احتماالً  اين   .)231

از  به جای مانده  منقول  يافته های  و  فرهنگی  مواد  بررسی  با 
درون برخی از اين گورخمره ها دريافتيم كه اشياء درون آنها 
سرپيکان های  همچنين  است.  زنان  مختص  و  تزئينی  اكثراً 
سنگی كه تقريباً از تمام گورهای گودالی با ديوارهای سنگی 
ميان  در  است(  مردان  مختص  احتماالً  )و  آمد  دست  به 
گورخمره ها مشاهده نشد. اين مسئله احتماالً نشان می دهد 
كه طبق نوعی اعتقاد خاص زنان را درون گورخمره ها دفن 
استخوان ها  روی  بر  استخوان شناسی  آزمايش  می كرده اند. 

صحت و سقم اين نظريه را بيشتر مشخص می كند.
بررسی  در  ساسانی.  گورهای  با  گورستانی 
دوران  به  متعلق  سفالی  قطعات  گمانه،  چند  سفالينه های 
ديگر  با  قرابتی  زمانی هيچ  نظر  از  كه  تاريخی مشاهده شد 
يافته های گورستان نداشت، لذا ما را بر آن داشت تا با آزمايش 
كربن 14 داده های يکی از اين گمانه ها را تاريخ گذاري مطلق 
كنيم. نتايج آزمايش ها نشان داد كه استخوان های يکی از اين 
قبور به دوران ساسانی تعلق دارد. شايد در دورة ساسانی نيز 
گروه كوچکی از شبانان اين محوطه را برای استقرار فصلی 
خود مناسب ديده اند. اين كوچ درون منطقه ای كوتاه مدت، به 
احتمال زياد از اواسط فصل بهار شروع مي شده و تا نيمه های 
بهتر  به دست آوردن مراتع  برای  و  ادامه داشته  پاييز  فصل 
نيز  امروزی  كوچ روهای  كه  همان گونه  می گرفته،  صورت 
توجه بيشتری به مراتع دارند و شيوة معيشتی آنان عمدتاً بر 

دام پروی و گله داری استوار است.
نتايج آزمايش كربن 14 در دانشگاه آكسفورد، بر روی 
باستانی  گور  چهار  از  آمده  دست  به  استخوانی  داده های 
نشان می دهد از گورستان باباجيالن در عصرآهن II استفاده 
می كرده اند. تاريخ گذاری مطلق داده های استخوانی تاريخ های 
می دهد.  نشان  پيش ازميالد   888 تا   804 از  را  متفاوتي 

بين  در  هم  مطلق  تاريخ گذاری  نخستين  تاريخ گذاری  اين 
نخستين  هم  و  است  لرستان  در  كاوش شده  گورستان های 
به خصوص  لرستان  آهن  عصر  تشخيص  برای  گاهنگاری 
عصرآهن II است كه در آينده می تواند پايه و اساس مقايسات 
نسبی در عصر آهن لرستان و غرب كشور قرار گيرد. نمودار 
است.  آمده   5 تصوير شمارة  در  كربن 14  آزمايش  ساليابی 
گذشته از اين، نتيجة آزمايش كربن 14 كاماًل روشن می كند 
كه برخالف نظر ماسکارال كه تاريخ باباجان III را جديدتر و 
آغاز اين مرحله را قرن هشتم قلمداد می كند، نتايج كربن 14 
)برای  دارد  بيشتری  نزديکی  گاف  تاريخ گذاری  با  باباجيالن 
 Overlate 2003: 41, Muscarella 1988: .اطالع بيشتر رک

.)140

شکل 10.    نگارة انسان بالدار روی انگشتر مفرغی باباجيالن.
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تصویر 5.    الف( ترتيب قرارگيری برخی از گورها. ب( نمودار نتايج آزمايش كربن 14 از چهار گور.
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چکیده
معرفي كتاب و تهية كتاب شناسي اصوالً كاري سهل و ممتنع است. سهل از آن رو كه ممکن است 
كاري ساده و فاقد پيچيدگي خاص به نظر برسد، دشوار از آن رو كه بررسي تك تك منابع و جزئيات و 
اطالعات انباشته در آنها از واجبات است، ولي به هر تقدير كاري است ضروري، از آن رو كه دسترسي به 
اطالعات را براي پژوهشگران آسان مي كند و پژوهشگر مي تواند با نگاهي به اين كتاب شناسي، مستقيماً 

به سراغ منبع مورد نظر رود و وقت خود را صرف جستجو در منابع ديگر نکند.
 در اين مقاله سعي كرده ايم آثار منتشرشدة پژوهشکدة باستان شناسي را در طول يکي از پربار ترين 
دهه هاي عمر آن، بررسي كنيم و به بهترين شيوة ممکن در اختيار عالقه مندان قرار دهيم. طريقة بازيابی 
منابع بدين ترتيب است كه اسامی مؤلفان مقاالت به ترتيب شمارة رديف، فهرست شده و شماره های 
رديف راهنمای استفاده از آنهاست. در فهرست عام نيز سعی كرده ايم اسامی اشخاص و اماكن را براي 
دستـرسی سريع خـواننده استخراج و در فهرست موضوعی، مقاالت مربوط به محوطه های حفاری را 
دسته بندی و در ذيل هر موضوع شماره های رديف اسامی مولفان را ذكر كنيم تا خواننده بر اساس 

شماره به فهرست مراجعه كند.
كلید واژگان: پژوهشکدة باستان شناسی، كتابنامه، فهرست انتشارات، پژوهش ها و بررسی ها.

یي، طیبه ارباهیمي فریده شیرخدا

کتاب شناسي ده ساله دستاورداهی ژپوهشکده باستان شناسي 
)1376-1386(
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مقدمه
باستان شناختی  پژوهش های  از  نتايج حاصل  انتشار  و  چاپ 
و عرضة دست آوردهای آن در سطوح تخصصی و عمومی، از 
از اصلی ترين  به تبع آن  باستان شناسان و  مهم ترين وظايف 
راستای  در  باستان شناسی،  امر  در  مسئول  نهادهای  اهداف 

توسعة فرهنگی كشور به شمار می رود.
در همين راستا برگزاری گردهمايی های باستان شناسی 
و چاپ و نشر كتاب ها و مقاالت مرتبط با پژوهش های ميدانی، 
اعم از كاوش، بررسی و تحقيق ميان رشته ای از فعاليت های 
مهم پژوهشکدة باستان شناسی در مقام متولی باستان شناسی 

كشور است.
تحقيقات  نتايج  نشر  و  چاپ  پيشينة  اجمالی  بررسي 
باستان شناختی، به ويژه از اواخر دهة چهل، نشان مي دهد كه 
انتشار مجالت تخصصی، گامی مؤثر در راستای پيشرفت  با 
كمی و كيفی اين علم برداشته شده است. با انتشار نشرياتی 
هنر  و  باستان شناسی  خ(،   1338( باستان شناسی  نظير 
)1347 خ(، مارليك و كندوكاو )1351 خ( نتايج فعاليت های 
باستان شناختی در اختيار مردم قرار گرفته و گامی ديگر براي 
برداشته شده  كشور  تمدن  و  فرهنگ  غنای  بيشتر  شناخت 

است.
با توسعة مراكز علمی ـ  پژوهشی و  طی چند دهة اخير 
تخصصي  مجالت  ميدانی،  فعاليت های  گسترش  و  آموزشی 
كه  شده  منتشر  و  چاپ  پژوهشکده  از  خارج  در  ديگري 
و  پژوهش نامه  باستان پژوهی،  تاريخ،  و  باستان شناسی  مجلة 

پيام باستان شناس از آن جمله  هستند.
برپايی سمپوزيوم های بين المللی ساالنة باستان شناسی، 
باستـان شناسی  تا 1355 خ به همت مـركز  از سال 1351 
علم  پيشرفت  روند  آن،  نتايج  نشر  و  چاپ  با  همراه  ايران، 
باستان شناسی ايران را سرعت بيشتری بخشيد. گردهمايی های 
از  پس  بين المللی،  سطح  در  ايران  باستان شناسی  ساالنة 
وقفه ای نسبتاً طوالنی، در سال 1373 و 1376 برگزار شد. 
روند برگزاری همايش های داخلی و بين المللی و چاپ و نشر 

نتايج آن، با اهداف علمی و فرهنگی، به همت زنده ياد دكتر 
باستان شناسی،  مسعود آذرنوش، رياست پيشين پژوهشکدة 
توسعة كمی و كيفی بيشتری يافت و متعاقب آن، چاپ و نشر 
 1383 سال  از  باستان شناختی   بررسی   و  كاوش ها  گزارش 
مطرح  قصد  به  خارجـی  و  داخلـی  سمينارهای  برگزاری  و 
باستان شناسی  پژوهشکدة  علمی ـ اجرايی  فعاليت هاي  كردن 

آغاز شد.
مركز  قديم ترين  كه  نيز،  ايران  ملی  موزة  كتابخانة 
وظيفة  است،  كشور  باستان شناختی  تخصصی  مطالعات 
مرتبط  مراجع  و  منابع  گذاردن  اختيار  در  بـا  مي داند  خود 
نمايشگاه هايي  برگزاری  و  باستان شناختی  پـژوهش های  با 
علم  پيشرفت  در  باستان شناختی  همايش های  با  مرتبط 
شود.  سهيم  كشـور  فرهنگی  توسعة  و  باستان شناسی 
بـاستان شناختی  فعاليـت   سال  ده  كتاب شناسی  تهية 
پژوهشکدة باستان شناسی،  به مناسبت همايش هشتاد سال 

باستان شناسی ايران، تالشی ديگر در اين راه است.
طريقة بازيابی منابع در كتاب شناسي بدين ترتيب است 
فهرست  رديف،  ترتيب شمارة  به  مقاالت  مؤلفان  اسامی  كه 
است.  آن ها  از  استفاده  راهنمای  رديف  شماره های  و  شده 
در فهرست عام نيز اسامی اشخاص و اماكن استخراج و در 
حفاری  محوطه های  به  مربوط  مقاالت  موضوعی،  فهرست 
دسته بندی شده و زير هر موضوع شمارة رديف اسامی مؤلفان 

آمده تا خواننده بر اساس شماره به فهرست مراجعه كند.
از آنجا كه اين مجموعه خالی از نقص و خطا نيست طرح 
نظريات خوانندگان به برطرف كردن كمبودها و نارسايی های 

آن كمك خواهد كرد.
از  تشکر  ضمن  می دانيم  الزم  خود  بر  پايان  در 
ناصر  از  ايران،  ملی  موزة  كتابخانة  محترم  همکاران  كلية 
باستان شناسان  سرلك  سيامك  دكتر  و  نوروززادة چگينی 
پژوهشکدة باستان شناسی براي راهنمايی هايشان سپاسگزاری 
نيز  ايران  ملی  موزة  محترم  رئيس  مساعدت هاي  از  كنيم. 

قدرداني مي كنيم.
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كشور )پژوهشگاه(، ص 32 ـ 23.
54. پازوكی، ناصر

سرخ قلعه«،  نشانه گذاری  و  تعيين  حريم  »گمانه زنی 
گزارش های باستان شناسی )5(، 1385، ص 168ـ141.

55. پازوكی، ناصر

كارگاه صنعتی؟!«،  يا  كاروانسرا  رباط كريم  »قلعه سنگی 
اسالمی«،  دورة  »ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی  گزارش های 

1386. ص 58 ـ 35.
عسگری   عليرضا  سيدين،  مژگان  كمرون،  پتری،   .56

چاوردی
»سفال های كفتری و منسـوب بـه كفتـری در جنوب 
شرق ايران و خليج فارس«، گزارش های باستان شناسی )4(، 

1383، ص 186ـ177.
57. پوربخشنده، خسرو

»تحقيقات باستان شناسی در شهر ايالمی حريه«، يادنامة 
سازمان  تهران،   ،1376 شوش،  باستان شناسی  گردهمايی 

ميراث  فرهنگی كشور )پژوهشگاه(، ص 33-52.
58. توفيقيان، حسين

و   )Gps( جهانی  موقعيت  تعيين  سيستم  به  »نگاهی 
كاربرد آن در باستان شناسی«، گزارش های باستان شناسی )5(، 

1385، ص 213ـ205.
59. توفيقيان، حسين

»بنای گنبد سرخ شهرستان بندر عباس«، گزارش های 
باستان شناسی )6(، »ويژه نامة دورة اسالمی«، 1386، ص 224 

ـ 215.
60. تـوفيقيـان، حسين

گزارش های  طالقان«،  واگين سو،  باستانی  »محوطة 
باستان شناسی )7(، جلد دوم، 1386، ص41 ـ 19.

61- تهرانی مقدم، احمد
يادنامة  پيشوا«،  قبل ازميالد  اول  هزارة  »گورستان 
سازمان  تهران،   ،1376 شوش،  باستان شناسی  گردهمايی 

ميراث  فرهنگی كشور )پژوهشگاه(، ص 62ـ53.
62. ثبوتی، هوشنگ

»بررسی و شناسايی شهرستان تاكستان«، گزارش های 
باستان شناسی )1(، 1376، ص 303.

63. ثبوتی، هوشنگ
»گزارش مقدماتی انسان نمك زنجان«، يادنامة گردهمايی 
باستان شناسی شوش، 1376، تهران، سازمان ميراث  فرهنگی 

كشور )پژوهشگاه(، ص 88 ـ 63.
64. جاوری، محسن
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گزارش های  خواجو«،  پل  باستان شناختی  »كاوش  
 ،1386 اسالمی«،  دورة  »ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی 

ص71ـ59.
65. جعفـری زنـد، عليـرضا

»سد سلمـان فارسی و محوطة پيرامون آن«، گزارش های 
باستان شناسی )7(، جلد دوم، 1386، ص86 ـ43.

66. جهانی، ولی
»گزارش مقدماتی گمانه زنی محوطة تاريخی خوری سو 
هفت دغنان، آذرماه 1382«، گزارش های باستان شناسی )2(، 

1382، ص 216ـ189.
67. جهانی، ولی

»قالع تاريخی گيالن«، گزارش های باستان شناسی )5(، 
1385، ص 140ـ119.
68. جهانی، ولی

هفت دغنان،  جنگل  در  مدفون شده  شهری  »گسکر 
گزارش مقدماتی دومين فصل گمانه زنی شهر تاريخی گسکر 
»ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی  گزارش های  )هفت دغنان(«، 

دورة اسالمی«، 1386، ص294ـ276.
69. جعفری، سيدمحی الدين

ستون های  ميکروسکوپی  و  ماكروسکوپی  »بررسی 
باستانی پوزه پلنگی راهدار«،  سنگی كاخ هخامنشی و معدن 

گزارش های باستان شناسی )4(، 1383، ص274ـ265.
70. چگنی، فرهاد

»آيا بنيان پل بند پای پل كرخه عيالمی است؟ با نگاهی به 
چگونگی آبرسانی به شهر دوراونتاش ـ چغازنبيل«، گزارش های 

باستان شناسی )3(، 1383، ص 116ـ103.
71. چـوبك، حميـده

»گزينة سفالينه های اسالمی قلعة پوئينگ«، گزارش های 
باستان شناسی )1(، 1376، ص 66ـ51.

72. چوبك، حميده
الموت«،  صباح  حسن  دژ  باستان شناختی  »كاوش های 
ص129   ،1386 اول،  جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های 

ـ87.
73. حصاری، مرتضی

گزارش های  اصالندوز«،  تپه ايديرة  گمانه زنی  »گزارش 

باستان شناسی )4(، 1383، ص 30ـ13.
74. حصاری، مرتضی، احمد علی ياری، حسن اكبری

»گزارش اليه نگاری و تعيين  حريم در محوطة باستانی 
اول،  جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های  پيشوا«،  شغالی 

1386، ص164ـ131.
75. حصاری، مرتضی، حسن اكبری

سفالين  باستانی  محوطة  كاوش  مقدماتی  »گزارش 
 ،1386 اول،  جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های  پيشوا«، 

ص200ـ165. 
76. حيدری، رضا

در  باستان شناختی  پژوهش های  فصل  دومين  »نتايج 
محوطة باستانی َربَط سردشت، آبان و دی 1385«، گزارش های 

باستان شناسی )7(، جلد اول، 1386، ص229ـ201.
77. حيـدری، سامان، الهـام قصيديان

»گزارش مقدماتی بررسی های باستان زميـن شناختی در 
قسمت های تراورتنی منطقة تخت  سليمان بر اساس شواهد 
بين المللی  همايش  پليستوسن«،  اواخر  در  باستان شناختی 

باستان شناسی ايران، حوزة شمال  غرب، 1383، ص43ـ27.
78. خـرازی، ابـراهيـم

گزارش های  ماكو«،  قديمی  حمـام  »گمانه زنـی 
 ،1386 اسالمی«،  دورة  »ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی 

ص302ـ294.
79. خسروزاده، عليرضا

»گزارش توصيفی، مقدماتی فصل اول بررسی و شناسايی 
شهرستان بردسير«، گزارش های باستان شناسی )3(، 1383، 

ص 154ـ131.
80. خسـروزاده، عليرضا، ابـوالفضل عالـی

»تـوصيف، طبقه بندی و تحليل گونه شناختی سفال های 
دوران اشکانی و ساسانی منطقة ماه نشان )زنجان(«، همايش 
 ،1383 غرب،  شمال  حوزة  ايران،  باستان شناسی  بين المللی 

ص70ـ45.
81. خسروزاده، عليرضا، ابوالفضل عالی

شناسايی  و  بررسی  دوم  فصل  توصيفی  »گزارش 
شهرستان بردسير«، گزارش های باستان شناسی )4(، 1383، 

ص 176ـ159.
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كنت،  درک  عالی،  ابوالفضل  عليرضا،  خسروزاده،   .82
وست پرستمن

خليج  ساحل  بر  اشکانی  بندرگاهی  لنگرچينی،  »كهور 
فارس«، گزارش های باستان شناسی )5(، 1385، ص 55-70.

83. خسروی، ليال
حريم  و  تعيين  عرصه  منظور  به  گمانه زنی  »گزارش 
 ،)5( باستان شناسی  گزارش های  خرم آباد«،  تی هله،  محوطة 

1385، ص 90ـ71.
84. خطيب شهيـدی، حميـد

اليه های  بازنگری  و  حسنلو  در  جديد  »پـژوهش های 
حوزة  ايران،  باستان شناسی  بين المللی  همايش  آن«،  فوقانی 

شمال غرب، 1383، ص80ـ71.
85. خطيب شهيدی، حميد

»محوطة باستانی آوه«، گزارش های باستان شناسی )6(، 
»ويژه نامة دورة اسالمی«، 1386، ص 20ـ9.

86. خلعتبری، محمدرضا
باستان شناسی  گردهمايی  يادنامة  كلورز«،  در  »كاوش 
كشور  ميراث  فرهنگی  سازمان  تهران،   ،1376 شوش، 

)پژوهشگاه(،  ص 126ـ89.
87. خلعبتری، محمدرضا

آهن  عصر  معماری  نهشته های  كلورز،  باستانی  »تپة 
 ،1386 اول،  جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های  گيالن«، 

ص254ـ231.
88. دانشپورپرور، فخری

»يافته های ظروف چينی جزيرة هرمز و نقش اين جزيرة 
در بازرگانی ايران و چين«، يادنامة گردهمايی باستان شناسی 
كشور  ميراث  فرهنگی  سازمان  تهران،   ،1376 شوش، 

)پژوهشگاه(، ص 158ـ127.
89. درويشی، سهيال

»معرفی روستايی اقتصادی  مذهبی، ميانة راه انشان به 
شوش در دورة ايالمی بر اساس پنج فصل كاوش در تُِل بُندو  
 نورآباد ممسنی )فارس(«، گزارش های باستان شناسی )7(، جلد 

دوم، 1386، ص127ـ101.
90. دهقانی، ولی اهلل

»گزارش گمانه زنی ضلع جنوبی گنج تپه«، گزارش های 

باستان شناسی )7(، جلد دوم، 1386، ص186ـ173.
91. ذاكری، مصطفی

»ريشه واژه های شوش و شوشتر و چند واژة مشتق از 
آنها«، يادنامة گردهمايی باستان شناسی شوش، 1376، تهران، 

سازمان ميراث  فرهنگی كشور، ص 173ـ159.
92. رايت، هنری، جيمز نيلی، گرگوری جانسون و جان 

اسپت، ترجمة محمد كرمی
هزارة  اوايل  در  ايران  غربی  جنوب  جوامع  »توسعة 
چهارم پيش از ميالد«، گزارش های باستان شناسی )4(، 1383، 

ص.291ـ275.
93. رضوانی، حسن

»گزارش پژوهش های ميدانی فصل اول و دوم گورستان 
باستان شناسی  بين المللی  همايش  كردستان«،  كول تاريکه، 

ايران، حوزة شمال غرب، 1383، ص110ـ81.
94. رفيـع فـر، جالل الديـن

ايران، سنگ نگاره های  غرب  در شمال  »هنـر صخره ای 
ايران،  باستان شناسی  بين المللی  همايش  )لقالن(«،  هوراند 

حوزة شمال غرب، 1383، ص122ـ111.
95. روستايی، كوروش، دانيل پاتس

»گزارش مختصر از پژوهش های ميدانی هيئت مشترک 
شهرستان  در  سيدنی  دانشگاه  و  باستان شناسی  پژوهشکدة 
 ،)2( باستان شناسی  گزارش های  فارس«،  استان  ممسنی، 

1382، ص 26ـ9.
96. رهبـر، مهـدی

گزارش های  درگز«،  بنديان  باستان شناختی  »كاوش  
باستان شناسی )1(، 1376، ص 32ـ9.

97. رهبر، مهدی
يادنامة  شوشتر«،  گاللك  در  باستان شناسی  »كاوش 
سازمان  تهران،   ،1376 شوش،  باستان شناسی  گردهمايی 

ميراث  فرهنگی كشور، ص 208ـ175.
98. رهبر، مهدی

كاوش های  يازدهم  فصل  در  درگز  »بنديان 
باستان شناختی«، گزارش های باستان شناسی )7(، جلد دوم، 

1386، ص154ـ129.
99. رياضی، محمدرضا



231

»بررسی و بازسازی رنگ های پوشاک دورة ساسانی در 
باستان شناسی  گردهمايی  يادنامة  بستان«،  تاق  حجاری های 
كشور،  ميراث  فرهنگی  سازمان  تهران،   ،1376 شوش، 

ص232ـ209.
100. زارعی، محمدابراهيم

»تحول فضاهای معماری مساجد دورة سلجوقی شمال 
قروه(«، همايش  ُسجاس،  اورميه،  )مساجد جامع  ايران  غرب 
 ،1383 غرب،  شمال  حوزة  ايران،  باستان شناسی  بين المللی 

ص140ـ123.
101. زرين كوه، مظفر، محمدشريف خضری

»بررسی گورستان اسالمی داكان و گچبری های نويافتة 
دشت تاكستان«، گزارش های باستان شناسی )4(، 1383، ص 

226ـ221.
102. روبر، ژاک، فريدون بيگلری، ژان گيوم بورد، ونسان 
مور، لوران بروكسل، سونيا شيدرنگ، رحمت نادری و اسماعيل 

علی پور
هيئت  پارينه سنگـی  پـژوهش هـای  مقدماتی  »گزارش 
 ،)4( باستان شناسی  گزارش های  ايـران   فرانسه«،  مشتـرک 

1383، ص 11-12.
103. سرداری زارچی، عليرضا، عزيزاهلل رضايی

باستان شناختی،  كاوش های  مقدماتی  »گزارش 
گزارش های  فارس«،  اقليد  فارسی  مهرعلی  تپة  نجات بخشی 

باستان شناسی )7(، جلد دوم، 1386، ص 172ـ155.
104. سرلك، سيامك

و  قبور  معماری  انواع  شکل گيری  در  مؤثر  »عوامل 
شيوه های تدفين در گورستان عصر آهن تپه صرم   كهك، قم«، 

گزارش های باستان شناسی )2(، 1382، ص 163ـ 129.
105. سرلك، سيامك، شيرين عقيلی نياكی

»گزارش اليه نگاری محوطة باستانی قلی درويش جمکران 
 قم«، گزارش های باستان شناسی )3(، 1383، ص 96ـ 59.

106. سرلك، سيامك
محوطة  در  كاوش  فصل  چهارمين  مقدماتی  »گزارش 
قلی درويش جمکران، قم، بهمن و اسفند 1385«، گزارش های 

باستان شناسی )7(، جلد دوم، 1386، ص208ـ187.
107. سروش، محمدرضا، رقيه زعفرانلو

گزارش های  افين«،  جامع  مسجد  گمانه زنی  »گزارش 
 ،1386 اسالمی«،  دورة  »ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی 

ص316ـ303.
108. سورتيجی، سامان

قديمی  كشتی  روی  بر  باستان شناسی  »مطالعات 
گزارش های  مازندران«،  دريای  ساحل  در  به گل نشسته 
 ،1386 اسالمی«،  دورة  »ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی 

ص214ـ185.
109. سورتيجی، سامان

استان  قلعه كنگلو  اول كاوش  »گزارش مقدماتی فصل 
 ،)7( باستان شناسی  گزارش های  زمستان 1385«،  مازندران، 

جلد دوم، 1386، ص227ـ209. 
110. سيدسجادی، سيدمنصور، رجب محمدضروری

گورستان«،  در  كاوش  سوخته1،  شهر  در  »كاوش 
ص298   ،1386 اول،  جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های 

ـ255.
111. سيدسجادی، سيدمنصور، حسين مرادی

»كاوش در شهر سوخته 2. منطقة مسکونی، گمانه های 
جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های   ،»OYG-OYF-OYK

اول، 1386، ص304ـ299.
رجب  فروزانفر،  فرزاد  سيدمنصور،  سيدسجادی،   .112
سيريو  دله دونه،  متئو  كستانتينی،  لورنزو  محمدضروری، 

استاريکا
»كاوش در شهرسوخته 8 ، چشم مصنوعی تدفين شماره 
 ،1386 اول،  جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های   ،»6705

ص354ـ349.
113. شاه محمدپور، عليرضا

تخت سليمان«،  سنگ های  بر  شده  حجاری  »عالئم 
غرب،  شمال  حوزة  ايران،  باستان شناسی  بين المللی  همايش 

1383، ص150ـ141.
114. شريفی، عبدالمطلب

گندآب  عصرآهن  محوطة  در  باستان شناختی  »كاوش  
 ،)7( باستان شناسی  گزارش های  سمنان«،  استان  شهميرزاد 

جلد دوم، 1386، ص245ـ229.
115. شريفی، مهناز
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»گزارش گمانه زنی محوطة باستانی الهايی«، گزارش های 
باستان شناسی )4(، 1383، ص 252ـ227.

116. شهـرزادی، دينيـار
گزارش های  يـزد«،  ارنـان  كـوه  »سنگ نگاره هـای 

باستان شناسی )1(، 1376، ص 142ـ133.
117. شيدرنگ، سونيا

مجاور  صخره ای  پناهگاه های  و  غار  بررسی  »گزارش 
 ،)3( باستان شناسی  گزارش های  تخت  جمشيد«،  مجموعة 

1383، ص.36ـ31.
118. صادق، مينا

»بررسی روابط فرهنگی و اقتصادی فالت ايران، جنوب 
باستان«،  روزگار  در  بين النهرين  و  افغانستان  تركمنستان، 
تهران،    ،1376 شوش،  باستان شناسی  گردهمايی  يادنامة 

سازمان ميراث  فرهنگی كشور، ص 248ـ232.
119. صالحی، محمدصالح

»احتمال وجود اشيای شمارشی در تپه زاغه«، يادنامة 
سازمان  تهران،   ،1376 شوش،  باستان شناسی  گردهمايی 

ميراث  فرهنگی كشور،  ص 258ـ249.
120. صدرايی، علی

»تدافع در عصر صفوی، بررسی قالع آذربايجان غربی«، 
گزارش های باستان شناسی )2(، 1382، ص 262ـ239.

121. صـدرايی، علی
بر  نگرشی  بناب،  منطقة  باستان شناختی  گزارش  »دو 
جلوه هـای هنـر در خـدای خانـه های عصـر صفوی شهرستان 
بناب«، همايش بين المللی باستان شناسی ايران، حوزة شمال 

غرب، 1383، ص168ـ151.
122. صدرايی، علی

در  خمينی)ره(  امام  حضرت  اقامتگاه های  »معماری 
ايران«، گزارش های باستان شناسی )5(، 1385، ص 204ـ187.

123. صدرائی، علی
مركز صنعتی  يك  عنوان  به  كاسه گر  محوطة  »بررسی 
عصر اسماعيليه در منطقة الموت«، گزارش های باستان شناسی 

)6(، »ويژه نامة دورة اسالمی«، 1386، ص100ـ89.
124. صراف، محمدرحيم

همدان«  الوند  ديوين  درة  شدة  حکاكی  »نقوش 

گزارش های باستان شناسی )1(، 1376، ص 305ـ304.
125. طاليی، حسن

يادنامة  ايران«،  باستان شناسی  در  فرهنگی  »پويايی 
سازمان  تهران،   ،1376 شوش،  باستان شناسی  گردهمايی 

ميراث  فرهنگی كشور )پژوهشگاه(، ص 266ـ259.
126. عابدی امين، عقيل

قلعه كهنة  باستان شناختی  كاوش   و  »بررسی ها 
ص   ،1376  ،)1( باستان شناسی  گزارش های  مشکين شهر«، 

 270ـ257.
127. عابدينی عراقی، مهدی

شهر  از  نشانه هايی  و  رسگت  برج  پيرامون  »گمانه زنی 
دورة  »ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی  گزارش های  پريم«، 

اسالمی«، 1386، ص276ـ253.
128. عالی، ابوالفضل

جديد  پژوهش های  گزارش  چهرآباد:  نمك  »معدن 
گزارش های   ،»1384-85 سال  در  باستان شناختی 

باستان شناسی )5(، 1385، ص 53ـ25.
129. عباسی، قربانعلی

باستان شناسی  گزارش های  گرگان«،  »نرگس تپة دشت 
)7(، جلد دوم، 1386، ص261ـ247.

130. عرب، كاظم
 ،)6( باستان شناسی  گزارش های  قم«،  »كاروانسراهای 

»ويژه نامة دورة اسالمی«، 1386، ص126ـ101.
131. عبدی، كاميار

»يك ايرانی در آتن و آگاهی هايی دربارة خليج فارس«، 
گزارش های باستان شناسی )1(، 1376، ص 204ـ201.

132. عبدی، كاميار
فصل  مقدماتی  گزارش  فارس،  باستان شناسی  »پروژة 
يك، 1382: كاوش در تل بشی«، گزارش های باستان شناسی 

)3(، 1383، ص 29ـ23.
133. عـرب، كاظم

قم«،  اصيل الدين  خواجه  برج مقبرة  »گچبـری های 
گزارش های باستان شناسی )1(، 1376، ص 256ـ251.

134. عرب، كاظم
»ميل های تاريخی استان قم«، گزارش های باستان شناسی 
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)5(، 1385، ص 186ـ169.
135. عليزاده، عباس

باستان شناختی  بررسی   مقدماتی  توصيفی  »گزارش 
غربی  شمال   ناحية  و  كر  رود  دره های  در   انسـان شناسـی 
مرودشت فارس«، گزارش های باستان شناسی )1(، 1376، ص 

88ـ67.
136. عليـزاده، عبـاس

گـزارش های  باستان شناسـی«،  در  عمـل  و  »نظريـه 
باستان شناسی )3(، 1383، ص 22ـ9.

137. عليـزاده، كريـم
كرمانشاه،  بيستون،  )مادی(  سفال های  »معـرفی 
باستان شناسی )2(، 1382،  كاوش های 1381«، گزارش های 

ص107ـ87.
138. عليزاده، كريم، جيسون اور

»پروژة بررسی دشت مغان، استان اردبيل«، گزارش های 
باستان شناسی )4(، 1383، ص.56ـ49.

139. عليزاده، كريم
دشت  اولتان قاالسی،  باستانی  محوطة  در  »اليه نگاری 
مغان«، گزارش های باستان شناسی )5(، 1385، ص 91-114.

140. عليـزاده، كريـم
مغان«،  دشت  آصالندوز  نـادرتپه سی،  در  »كاوش 
ص285   ،1386 دوم،  جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های 

ـ263.
141. عمـرانی، بهروز

»عصر مفرغ قديم در شمال غرب فالت ايران«، همايش 
 ،1383 شمال  غرب،  حوزة  ايران،  باستان شناسی  بين المللی 

ص180ـ169.
142. عمرانی ركاوندی، حميد، بابك امين پور

»بررسی باستان ژئوفيزيکی به روش مغناطيس سنجی در 
محوطة باستانی دشت حلقه«، گزارش های باستان شناسی )7(، 

جلد اول، 1386، ص84ـ81.
143. عمرانی ركاوندی، حميد

امپراتوری  شکوهمند  )مرز  گرگان  بزرگ  »ديوار 
ساسانی(«، گزارش های باستان شناسی )7(، جلد دوم، 1386، 

ص 100ـ87.

144. فاضلی نشلی، حسن
پيش از تاريخ  جوامع  در  اجتماعی  نظام های  »تکامل 
گردهمايی  يادنامة  باستان شناسی«،  داده های  براساس 
باستان شناسی شوش، 1376، تهران، سازمان ميراث  فرهنگی 

كشور )پژوهشگاه(، ص 280ـ267.
145. فاضلی نشلی، حسن

»گاهنگاری نسبی و مطلق تپه قبرستان دشت قزوين«، 
گزارش های باستان شناسی )3(، 1383، ص 50ـ37.

146. فاضلی نشلی، حسن، بهرام آجرلو
»درآمدی بر بسط فرهنگ كوراـارس در اواخـر هـزارة 
بين المللی  همايش  قزوين«،  دشت  در  قبل ازميالد  چهارم 
باستان شناسی ايران، حوزة شمال  غرب، 1383، ص191ـ181.

ارمينه  ايلخانی،  هنگامه  حسن،  فاضلی  نشلی،   .147
مارقوسيان، امير بشکنی

تپه چهاربنة  اليه نگاری  و  گمانه زنی  مقدماتی  »گزارش 
دشت قزوين، 1385«، گزارش های باستان شناسی )7(، جلد 

اول، 1386، ص375ـ355.
148. فاضلی  نشلی، حسن، ارمينه مارقوسيان، هنگامه 

ايلخانی، امير بشکنی
تپة  اليه نگاری  و  گمانه زنی  مقـدماتـی  »گـزارش 
 ،)7( باستان شناسی  گزارش های  قزوين«،  دشت  ابراهيم آباد 

جلد اول، 1386، ص406ـ377.
149. فاضلی  نشلی، حسن، رابين كانينگهام، حميدرضا 

ولی پور، روث يانگ، گوين گيلمور، مهران مقصودی
باستانی  محوطة  كاوش  دوم  فصل  مقدماتی  »گزارش 
تپه پرديس 85-1384«، گزارش های باستان شناسی )7(، جلد 

اول، 1386، ص407-437.
150. فاضلی  نشلی، حسن، محمدحسين عزيزی  خرانقی، 

رحمت عباس نژاد دوستـی
تپة قبرستان 1385«،  »گـزارش مقدماتـی كاوش های 
گزارش های باستان شناسی )7(، جلد اول، تهران، پژوهشکدة 

باستان شناسی، 1386، ص459ـ439.
151. فرحانی، علی

دژ  باستان شناسی  نخست  فصل  »دست آوردهای 
گلخندان بومهن«، گزارش های باستان شناسی )6(، »ويژه نامة 
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دورة اسالمی«، 1386، ص152ـ127.
152. فرخ نيا، شراره

»نتايج آماری به دست آمده از بررسی روشمند سياه تپه«، 
گزارش های باستان شناسی )4(، 1383، ص 48 ـ31.

153. فروزانفر، فرزاد
گردهمايی  يادنامة  انسان شناسی«،  »كاربرد 
باستان شناسی شوش، 1376، تهران، سازمان ميراث  فرهنگی 

كشور )پژوهشگاه(، ص 294ـ281.
154. فروزانفر، فرزاد

انسان شناسی«،  مطالعات   ،4 سوخته،  شهر  در  »كاوش 
 ،1386 اول،  جلد   ،)7( باستان شناسی  گزارش های 

ص319ـ315،
155. فالحيان، يوسف

تاريخی  گورستان  در  عصرآهن1  فرهنگ  »تجلی 
جمشيدآباد گيالن«، گزارش های باستان شناسی )2(، 1382، 

ص 237ـ217. 
156. فالحيان، يوسف

»نگاهی اجمالی به دستاوردهای باستان شناختی بررسی 
و شناسايی در حوزة رودخانة شاهرود )عمارلو(«، گزارش های 

باستان شناسی )4(، 1383، ص 220ـ199.
157. فهيمی، حميد

»سفال فيليده: گونه ای از يك سفال محلی اشکانی )؟( 
در كوهپايه های غرب سپيدرود«، گزارش های باستان شناسی 

)3(، 1383، ص 130ـ117.
158. فهيمی، حميد

به  سفال های  بررسی  گرگان،  دشت  انجيرآب  »تپه 
دانشگاه  باستان شناسی  هيئت  گمانـه زنـی  از  دست آمـده 
ص   ،1383  ،)4( باستان شناسی  گزارش های  هيروشيما«، 

112ـ71.
159. فهيمی، حميـد، بـارابارا هلوينگ

پژوهش های  فصل  چهارمين  مقدماتی  »گزارش 
در  آلمان  و  ايران  مشترک  هيئت  باستان شناختی 
 ،1385  ،)5( باستان شناسی  گزارش های  ارسيمان ـ 1383«، 

ص24ـ9.
160. فيض خواه، محمد

»ظروف مثلثی«، گزارش های باستان شناسی )3(، 1383، 
ص 58ـ51.

161. قراپتی هارطونيان، آرمان، علی صدرايی
»بررسی پل پنج چشمة ماكو«، گزارش های باستان شناسی 

)3(، 1383، ص 192ـ189.
محمد  و  اسماعيلـی  حسين  جـواد،  قندگـر،   .162

رحمت پـور
هشترود«،  اژدهاک  قلعه  باستان شناختی  »كاوش های 
شمال غرب،  حوزة  ايران،  باستان شناسی  بين المللی  همايش 

1383، ص228ـ193.
163. كابلی، ميرعابدين

قمرود«،  قره تپة  در  كاوش  فصل  دومين  »دربارة 
گزارش های باستان شناسی )1(، 1376، ص300ـ299.

164. كابلی، ميرعابدين
گردهمايی  يادنامة  تاريخ«،  بستر  در  »قمرود 
باستان شناسی شوش، 1376، تهران، سازمان ميراث  فرهنگی 

كشور )پژوهشگاه(، ص 300ـ295.
165. كابلی، ميرعابدين

»گزارش دومين فصل كاوش جبهة غربی تختگاه آپادانای 
شـوش و طـرح مـرمت و بـازسازی ديـوار تختگاه، بهار 1374«، 

گزارش های باستان شناسی )1(، 1376، ص 200ـ187.
166. كابلی، ميرعابدين

»گزارش دهمين فصل كاوش گروه باستان شناسی دشت 
لوت در محوطة باستانی شهداد«، گزارش باستان شناسی )1(، 

1376، ص 124ـ89.
167. كارگر، بهمن

 ،»1378 -1381 ،IB مانا، الية  زيرتو مركز  »قااليچی: 
غرب،  شمال   حوزة  ايران،  باستان شناسی  بين المللی  همايش 

1383، ص245ـ229.
168. كارگر، بهمن

»خالصة گزارش نهمين فصل كاوش تپة قااليچي بوكان، 
 ،)7( باستان شناسی  گزارش های  مانايی«،  دولت  مركز  زيرتو، 

جلد دوم، 1386، ص294ـ287.
169. كارگر، بهمن، داود عليايی

»خالصة گزارش نجات دهی بنای تاريخی زر  زر از فـرو 
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غربی«،  آذربايجان  در  ماكو  مخـزنی  درياچة سـد  در  رفتـن 
شمال غرب،  حوزة  ايران،  باستان شناسی  بين المللی  همايش 

1383، ص260ـ247.
170. كازانوا، ميشل، ترجمة، سيدمنصور سيدسجادی

»كاوش در شهر سوخته، 3، كارگاه شمارة 7«، گزارش های 
باستان شناسی )7(، جلد اول، 1386، ص314ـ305.

171. كامبخش فرد، سيف اهلل
»پديدة فرهنگی سفال خاكستری رنگ، يادنامة گردهمايی 
باستان شناسی شوش، 1376، تهران، سازمان ميراث  فرهنگی 

كشور )پژوهشگاه(، ص317ـ301.
سيدمنصور  بياسينی،  لوردانا  كنستانتينی،   .172

سيدسجادی، لورنزو كستانتينی
شهر  در  گياه باستان شناسی  بررسی های  آخرين  »نتايج 
سوخته«، گزارش های باستان شناسی )2(، 1382، ص 86ـ67.

لوردانا كستانتينی، متئودله  لورنزو،  173. كنستانتينی، 
دونه، سيدمنصور سيدسجادی، سيريو استاديکا

ارگانيکی  مواد  مطالعات   ،6 سوخته،  شهر  در  »كاوش 
از  پيداشده  پارچة  بقايای   ،7 سوخته،  شهر  از  دست آمده  به 
كاوش های 1378 تا 1384«، گزارش های باستان شناسی )7(، 

جلد اول، 1386، ص348ـ333.
174. كيميايی، معصومه

فصل  دومين  باستان گياه شناختی  »پژوهش های 
گزارش های  )گوهرتپه(«،  مازندران  شرقی  دشت  در  پژوهش 

باستان شناسی )3(، 1383، ص 102ـ97.
175. كينـاست، بوركهارت، ترجمة كريم عليزاده

گزارش های  می شود«،  خوانده  ماد  امپراتوری  »آنچه 
باستان شناسی )3(، 1383، ص 214ـ205. 

176. گاراژيان، عمران
مركزی  مکان  مدل های  و  تئوری  كاربرد  بر  »نقدی 
از  استفاده  با  روش  يك  طرح  و  باستان شناختی  در 
 ،1382 ،)2( باستان شناسی  قوم باستان شناسی«، گزارش های 

ص 188ـ173.
177. گاراژيان، عمران، ليال پاپلی يزدی

گزارش های  است؟«،  محلی  مركزی  باباجان  »چرا 
باستان شناسی )4(، 1383، ص 264ـ253.

178. گنجـوی، سعيـد
گزارش های  تپه نرگه«،  باستان شناختی  »كاوش  
باستان شناسی )6(، »ويژه نامة دورة اسالمی«، 1386، ص 238 

ـ 224.
179. گری، بزل. ترجمة ناصر نوروززادة چگينی

»كتابخانة ملی برای نگهداری كتاب يا كارگاه؟ تحوالت 
گزارش های  ميالدی«،   15-14 و  هجری   9 و   8 قرون 
 ،1386 اسالمی«،  دورة  »ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی 

ص321ـ317.
180. لباف خانيکی، رجبعلی

گزارش های  گناباد«،  قنوات  شناسايی  و  »بررسی 
باستان شناسی )1(، 1376، ص 298ـ271.

181. لباف خانيکی، رجبعلی
يادنامة  بيرجند«،  الخ مزار  سنگ نگاره های  »معرفی 
سازمـان  تهـران،   ،1376 شوش،  باستان شناسی  گردهمايی 

ميراث  فرهنگی كشور )پژوهشگاه(، ص338 ـ319.
182. لبـاف خانيکی، رجبعلـی، مونيك كروران

هيئت  باستان شناختی  كاوش   و  مطالعات  بر  »مروری 
گزارش های  نيشابور«،  كهندژ  در  فرانسه  و  ايران  مشترک 
 ،1386 اسالمی«،  دورة  »ويژه نامة   ،)6( باستان شناسی 

ص34ـ21.
183. لباف خانيکی، رجبعلی

كهندژ  باستان شناختی  كاوش های  اجمالی  »گزارش 
نيشابور، فصل2«، گزارش های باستان شناسی )7(، جلد دوم، 

1386، ص309 ـ295.
184. لك پور، سيمين

يادنامة  ساسانی«،  فلزی  ظروف  در  تشتر  »نقشماية 
سازمان  تهران،   ،1376 شوش،  باستان شناسی  گردهمايی 

ميراث  فرهنگی كشور )پژوهشگاه(، ص 352ـ339.
185. لورنز، كريسی، ترجمة سيدمنصور سيدسجادی

سائيدگی  آسيب شناسی،   ،5 سوخته،  شهر  در  »كاوش 
دندان و از دست دادن آن پيش از مرگ در هزارة سوم در شهر 
سوخته، نتايج مقدماتی«، گزارش های باستان شناسی )7(، جلد 

اول، 1386، ص333 ـ321.
186. مـاهفروزی، علـی
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كاوش های  و  بـررسی ها  مقدمـاتـی  »گـزارش 
باستان شناختی در شرق مازندران«، گزارش های باستان شناسی 

)2(، 1382، ص 303ـ263.
187. ماهفروزی، علی

كاوش های  بر  تکيه  با  مازندران  شرق  »باستان شناسی 
گوهرتپه«، گزارش های باستان شناسی )7(، جلد دوم، 1386، 

ص367ـ347.
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ابتهاج، ويدا 241، 244
ابرج 45

ابزارسنگی 8، 9، 12، 13، 15، 19، 31، 
 ،98  ،83  ،74  ،47  ،45  ،  ،35  ،33  ،32

187 ،172 ،150 ،147 ،114 ،110
ابسيدين 242
ابن حوقل 127

ابودلف 130
ابوذبع، تپه 29

ابوعمود نجات 29
اتاق 162، 166، 177، 179، 201

اترک، رود 191
 ،170  ،166  ،111  ،103  ،54 اجاق 

200 ،187 ،177 ،172
احمدی، روناک 241

اختر، ساچلی 242
اراک 23

ارپك 195
اردبيل 138،139، 140

اردستان 243
اردشير دوم 23، 24

ارشادی فرد، عادل 244
ارشادی، محمد 241

ارگ عليشاه 244
ارنان 116

اروميه 100، 51
اره، روستا 151

اساطير 242
اسب 86، 96، 99

اسپی مزگت، بنا 241
استاديکا، سيريو 173

استانلی كون 186، 187
استپ، جان 92

استخر 45
 ،34  ،33  ،32  ،31  ،19  ،16 استخوان 
 ،83 ،75 ،72 ،66 ،63 ،55 ،42 ،39 ،35
 ،129  ،128  ،110  ،108  ،97  ،89  ،86
 ،172  ،170  ،154  ،153  ،150  ،132
 ،201  ،194  ،190  ،187  ،185  ،178

215 ،210
استرآباد 209

استروناخ، ديويد 160، 242
استريکا، سيريرو 112

استل موانا 243
استير، روستا 21

استين، سراورل 70
اسدآباد 23

اسدی، احمدعلی 228، 240، 253
اسدی، علی 45

اسطوره 241، 244
اسطوره شناسی104

اسفندياری، آذرميدخت 1، 243
اسکلت 32، 185

اسکندر 24
اسماعيل آباد )قمرود( 22

اسماعيل آباد )كرج(22
اسماعيل آباد 1،144

اسماعيله 123
اسماعيلی جلودار، محمد 241، 244



241

اسماعيلی عتيق، حسين 244
اسماعيلی، حسين 162

اسماعيليان 72، 243
اسميت، آدام تی 244

اشعة ايکس 244
 ،128  ،81  ،79  ،46  ،44  ،15 اشکانی 

241 ،157 ،142 ،135 ،130
اشکانيان 23، 24

اشکفت حاجی بهرام 240
 ،171  ،143  ،30  ،2 اريخ.ف.  اشميت، 

253
اَشی )اسطوره( 23

اشياء استخوانی 30
اشياء تزئينی 11، 30، 203

اشياء چوبی 172
اشياء زينتی 144، 203، 219

اشياء سفالی 30
اشياء سنگی 6، 11، 30، 19، 150

اشياء فلزی 6، 30، 182، 190، 201
اشياء گلی 19، 30، 119، 150

اشياء مفرغی 11
اصفهان 23، 24، 130، 224

اصالندوز 241
اصالندوز، تپه 73، 140

افخمی، بهروز 244
افروند، قدير 243

 ،180  ،118  ،23  ،8 )اساطير(  افسانه 
184

افضل زاده، پروين 241، 242، 244
افغانستان 118

افين، مسجد جامع 107
اقباليه، تپه 206

اقتصاد 243
اكباتان 44

اكبری، پريوش 243

اكبری، حسن 73، 74، 75، 244
اكبری، زهرا 241، 242

اكدی 49
اكروپل، تپه 119

البرز 22، 23، 129
البرز مركزی 222
الطافی، مريم 241

اهلل قلی، كاروانسرا 130
الموت 72، 123

الوند 124
الهايی، روستا 115

الهه 23
الهی، امير 244

الّيپی )اكودو( 15
اليکادهنو، ثريا 242

اليگودرز 104
اليمايی، آرامگاه 97

امام خمينی 122
امامزاده اسحاق 241

امامزاده باب الفرج 212
امامزاده 22، 66، 85، 164

امامزاده بی بی تاج 212
امامزاده جعفر قريب 105

امامزاده زيد 6
امامزاده سيدصالح الدين محمد 242

امامزاده شاه فيض اهلل 65
امامزاده قاسم 151

امامزاده محمد حنفيه 156
امان اللهی، حميد 244

املش 24، 28، 67، 241، 244
اميرعشايری، مامش 244

اميرلو، عنايت اهلل 243
اميری، مصيب 243

امين پور، بابك 46، 142، 241
امين شيرازی، شهرزاد 243

امينی، آرش 241
اناربار 22
انبار 166

اندجرود 123
اندلس 37

 ،63  ،55  ،23  ،17  ،8 انسان شناسی 
 ،154  ،153  ،135  ،114  ،112  ،110

243
انشان 89، 197
انوبنی نی 243

انوش بن شيث 182
اور، جيسون 138

 ،167  ،160  ،84  ،51  ،24  ،5 اورارتو 
242 ،235 ،197 ،175
اورگنجی، حسن 243

اورلت، برونو 242
اورميه 243

اوروک 23، 29، 92، 106، 211
اوستا 23، 24

اوغان رود 191
اولتان قاالسی 138، 139

اوناما، كاتسوهيکو 12
اونق، فريدون 241

اهر 15
اهورامزدا 23، 24

ايتو، هوتاكا 12
ايدير، تپه 73

ايزدی مطلق، محمدرضا 33، 34
ايشان االسود 29
ايشان الدوه 29

ايالت، بختياری 104
ايالم 23، 24، 49، 53، 57، 64، 74

ايالمی 75، 89، 99، 165
ايالمی، حريه57 

كتاب شناسی ده سالة دستاوردهای پژوهشکدة باستان شناسی



هشتاد سال باستان شناسی ایران

242

ايلخانی 10، 23، 59، 133، 201، 206، 
207

ايلخانی، هنگامه 147، 148
ايمانی نامور، سيروس 244

اينشوشيناک53 
ايوان 55، 183

ايوكی، اسماعيل 242

ب
باباپيری، جواد 242

باباقاسم، تپه146
بابا قورت 23، 24

باباجان تپه 28، 92، 104، 137، 177
بابايی نژاد، فيروزه 242

بابل 23، 175
بابل ميانی 15

باخرز 21
بادگير 201
بارلکين 30

باره، روستا 21
باريت دره، معدن 33
باريت نيق، معدن 33

بازار 144، 218
بازرگانی، جزيره هرمز 88

بازرگانی 118
باستان جانورشناسی 194، 248
باستان شناختی، آئين نامه 239

باستان شناسی زيرآب 241
باستان شناسی، نظريه 17، 136، 176

باسطيه، محوطه 29
باصری، زهره 241

باصفا، حسن 241، 242
باغ تخت يارامير، روستا 217

باقرآباد، كاروانسرا130
باقريان، محمدرضا 241، 243

باكون 17، 103

بان آسياب، تپه 47
باونديان 241
باير كلهر 22

بحرالعلومی، فرانك 243، 248
بختياری، حسين 201
بختياری، فاطمه 242

 ،134  ،133  ،120  ،55  ،54  ،44 برج 
204 ،183 ،162

برج امام 67
برج رسکت 127
برج كاشانه 241
برج گرماور 67

برج ميل اژدها 95
بردبال 28

بردز، جی 242
بردسير 81، 79
بردک سياه 69

بردگوری، اتاقك سنگی 104
برزن 44

برنبك، راينهارد 47، 48، 240
برنی، چارلز 125، 141، 186، 187

بروكسل، لوران 102، 242
برهانی، محمدمهدی 241

بريون، گيه 222، 241
بزق آباد 191
بزكوهی 25

بسطام 22، 15، 241، 244، 248
بشار، رودخانه 11

بشاش كنزق، رسول 3، 8، 25، 36، 49، 
244 ،243 ،51 ،50

بشاگرد 243
بشکنی، امير 147، 148

بطيار، محبوبه 241
بقايای انسانی 16، 128

بقايای جانوری 12، 128، 129، 215

 ،147  ،16،129  ،12 گياهی  بقايای 
244 ،174 ،148

بقعة آپالسيد 241
بقعة شيخ تاج الدين 241

 ،218 شيخ صفی الدين اردبيلی  بقعة 
250 ،244 ،219

بقعة مالك سنقر 242
بلدة االقبال، الموت 72

بلر، شيال 179
بلمکی، بهزاد 242

بلوار 29
بلوچستان 13
بمپور، تپه 13

بناب120، 244
بند امير 45

بند تل باكون 45
بند جنگل 22
بند عامر 22

بند عباس 59، 88
بند قير 29

بند كوشك 45
بند موان 45

بند پای  پل كرخه 70
بندرگاه 82
بنديان 243

بنديان درگز 50، 96، 98، 96
بنش، كريستف 248

بودا 21
بورد، ژان گيوم 102

بوژگان، روستا 21
بوشارال، رمی 223، 240، 248، 253

بوشهر 56
بوكان 24، 168

بومهن 151
بوهالن 30



243

پازوكی، ناصر 54، 55
پاسارگاد 24، 220، 240، 248، 253

پاسنگان، كاروانسرا130
پاسنگر 242

پاک نژاد، مهدی 242
پالميرا 23، 24

پاولويچ، سن 28
پای كل 28

پتری، كمرون 56
پرادا، اديت 99

پرستشگاه 23، 24
پرستمن، وست 82

پرنيشکا، ارنست 32، 34،  240، 253
پرو، ژان 165

پرويز، احمد 242
پريم، كوه 127

پشت جوی حسن، تپه 29
پشتکوه 15، 177

پل 22، 66، 64، 70، 161، 241، 244

بويراحمد 11
بهادری، رويا 248

بهارستان، روستا 21
بهارور، روستا 21

بهبودی، نغمه 248
بهرام گور 50

بهشتی، محمد 222
بهشهر 186، 187

بهين، ژان ژاک 222
بيامون 212

بيانی، سوسن 243
بيت سرق 28

بيجار 28
بيرجند 25، 181

بيستون 23، 24، 137، 242
بيشاپور 23، 24

بيشونه، رافائل 229

بيکن، فرانسيس 17
فريدون 31، 32،  52، 102،  بيگلری، 

244 ،242
بين النهرين 23، 24، 118

بينش، تقی 53
بينه 204

بيورزين، روستا 156
بيوگ، تپه 189

پ
پاپلی يزدی، ليال 18، 177، 241

پاتاق 23
پاتس، دانيل 4، 95
پارت 23، 24، 243

 ،111  ،99  ،91  ،63  ،16  ،9  ،6 پارچه 
243 ،210 ،173 ،170

پارسوا 175
پارينه سنگی 12، 13، 17، 22، 30، 52، 
215 ،186 ،164 ،144 ،117 ،102 ،77

پل پنج چشمه 161
پل خواجو 64
پل دختر 49

پل دشت 169
پل دالک 22، 130، 164

پل سياه 161
پل فهليان 95

پل موژد 95
پالسعيدی، كتايون 241، 242

پالک، سوزان47 ، 240
پلکان سنگی 201

پله 165
پناهگاه 117

پناهی، مريم 242
پنج چشمه 161

پوئينگ 200، 71

پوربخشنده، خسرو57، 243
پورفرج، اكبر 241، 244

پورقاسم، جميله 241
پورقربان، شيوا 248

پوزه پلنگی، معدن 69
پوزه كوه22

پوست و چرم 128
پوشاک 23، 99، 241

پهلوی، خط98
پياتروفسکی، باريس باريوويچ5

پير تاج دار21
پيران، صديقه 244

پيرانی، بيان 242
پيراوند28

پيزدلی تپه 30
پيسچينگ، گابريل 241

پيش ازتاريخ 30، 81
پيشکوه 15

پيشوا 1، 74، 75 ، 61
 ،42  ،36  ،30  ،23  ،19  ،15 پيکرک 
 ،155 ،150 ،106 ،89 ،86 ،75 ،74 ،43

241 ،219 ،203 ،187 ،171
پيکره 26، 57، 241

پيمانی، عبدالرضا 241
پيه سوز 8، 9، 24، 66، 68، 97، 190

ت
تاباسو، ماريزاالئورنتزی 248

تابوت 24، 97
تاداهيکو اوتسوا 39، 40، 41، 42، 43

تاريخ گذاری 1، 12، 17، 203
تاريخانة دامغان 243

تازه كند گوتانلو94
تاق بستان 23، 24، 99، 243

تاق گرا 23، 24
تاق نما133

كتاب شناسی ده سالة دستاوردهای پژوهشکدة باستان شناسی



هشتاد سال باستان شناسی ایران

244

تاقازان62
تاكستان 62،101

تاكورو، آداچی 237، 241
تاالر ستون دار 243

تالش 8، 9، 28، 38، 51، 153، 241، 
243

تامان، شبه جزيره49
تانو، كن ـ ايچی 12
تبريز 214، 250

تپه 79، 85، 103 
تپه آسياب30

تپه آلپ ارسالن183
تپه ابراهيم آباد 146، 148

تپه ابوذبع29
تپه ابوعمود نجات29

تپه ازبکی1، 26
تپه اسماعيل آباد146

تپه اسوده 212
تپه اشرف آباد 30

تپه اصالندوز 73، 140
تپه اقباليه 206
تپه اكروپل119

تپه البرز22
تپه انجيرآب158
تپه اهرنجان 30

تپه ايدير73
تپه ايشان االسود29
تپه ايشان الدوه29
تپه ايشان الفرج29

تپه باباجان 15
تپه باباقورت23
تپه باروج146

تپه باغ رستم29
تپه باصدی عليا 212

تپه بان آسياب47

تپه برج24
تپه بمپور 13

تپه بندبال 30
تپه بندقير29
تپه بوكان168
تپه بيوگ189

تپه پرديس149، 226
تپه پری 242

تپه پشت جوی حسن29
تپه پشتك نظر29
تپه پمپ بنزين29

تپه پوئينگ 1، 200، 243
تپه تنوره22

تپه تواليی30
تپه جالليه 39، 40، 42، 43، 208، 241

تپه جمبولو29
تپه جوی30

تپه جهودها24، 23
تپه جيلی29

 ،149  ،147  ،22  ،1 تپه چشمه علی 
243 ،158

تپه چغاسبز15
تپه چندار22

تپه چهاربنه147
تپه چهل دينی186

تپه حاج منعم29
تپه حاجی فيروز 244
تپه حاجی يعقوب29

تپه حسنلو 10، 15، 24، 28، 84، 160، 
197 ،146 ،125 ،104 ،99 ،171

 ،120  ،28  ،22  ،20  ،2 تپه حصار1، 
252 ،246 ،241 ،209 ،194 ،168

تپه خاكريز62
تپه خدايی 242

تپه خزينه 30

تپه داروغه29
تپه داكان101

تپه دوران آباد146
تپه ده خير 241

تپه دينخواه10، 28
تپه زاغه 1، 22، 30، 119، 144، 145، 

243 ،148 ،147 ،146
تپه زاهد 29

تپه زيارتگاه198
تپه سبز30

تپه سراب30
تپه سرخ 22،194

تپه سرخاب30
تپه سرگردان22

تپه سروان89
تپه سفالين 74، 75

تپه سفيد 30
تپه سگزآباد 125، 146 ، 243

تپه سنگ چخماق 1، 22، 30، 147
تپه سورنا89
تپه سه بنه29

تپه سه گابی30
تپه سيابيد 30

تپه سياه29
تپه سيلك1، 22، 30، 31، 32، 33، 34، 

149  ،148 ،147 ،35
تپه سيوان 30
تپه شبيثه44

تپه شغالی1، 30، 74
تپه شورابه 32، 33، 35

تپه شيرآشيان 1
تپه شيروان 241

تپه صرم104
تپه طال 242

تپه عباسلو189



245

كتاب شناسی ده سالة دستاوردهای پژوهشکدة باستان شناسی

تپه عبدالحسين30
تپه عبدالسيد29

تپه علی آباد ازنا 242
تپه علی شاهی29
تپه علی كش30
تپه غازگا118 

تپه فرج 29
تپه فرخ آباد 30

تپه قاليچی167، 242
تپه قبرستان )سمنان( 241

تپه قبرستان )يزدرود(62
 ،148  ،147  ،145  ،19 تپه قبرستان1، 

150 ،149
تپه قراول 212
تپه قشالق22

تپه قل رومزی29
تپه قلعه برج 24

تپه قلعه كورائيم 244
تپه قلعه 62

تپه قلی درويش 105، 106
تپه قويله 212
تپه قيمسی29

تپه كالر 203، 243
تپه كلورز86

تپه كنگاور146
تپه كوريجان 242

تپه گبری 156
تپه گبيبه29

تپه گدارماهی بازان 29
تپه گاللك 29

تپه گنج دره 30
تپه گودين 15، 23، 24، 30، 44، 137، 

171 ،146 ،141
تپه گوران 28، 30

تپه گوری كهنه205

تپه گوزنبو29
تپه گيان 15، 28،30، 47، 146، 242

تپه مارليك 241
تپه محمد باقر29

تپه محموديه 1
تپه مرتضي گرد 1 ، 243

تپه مردارگردش 29
تپه مشول 29
تپه مقتيه 29

تپه موبچه 212
تپه موريان 30، 47

تپه موسيان 30
تپه موشالن 1

تپه مونديگك 118
تپه مهران آباد 1

تپه مهرعلی103ّ 250
تپه ميل چاه 32
تپه نادری 140

تپه ناصرآباد 241
تپه نرگس 129

تپه نرگه 52، 178
تپه نمونه17

تپه هفتوان 125
تپه هگمتانه، 44، 242 ، 243

تپه هميان 29
تپه يحيی 30، 243

تپه های قبرستان 29
تجارت 45

تجارت دريايي 243
تججه 29 

تخت  جمشيد 23، 24، 28، 45، 117
تخت ديو 29 

تخت سليمان 10، 24، 77، 142،244، 
250

تخت فوالد 243

تختگاه 165
تدفين 8، 9، 11، 13، 16، 24، 26، 27، 
 ،74 ،66 ،61 ،57 ،38 ،33 ،31 ،30 ،28
 ،106 ،103 ،101 ،97 ،93 ،89 ،86 ،83
 ،154  ،129  ،115  ،114  ،112  ،110
 ،191  ،188  ،187  ،185  ،159  ،155
 ،247  ،243  ،  242  ،  240  ،214  ،203

252
تدفين خمره ای75، 243

ترانشه 9، 10، 16، 19، 23، 30، 31، 
 ،86 ،85 ،77 ،76 ،68 ،47 ،35 ،34 ،33
 ،117  ،115  ،106  ،103  ،98  ،96  ،87
 ،162  ،150  ،149  ،148  ،147  ،145

205 ،195 ،187 ،183  ،177
تراورتن77، 244

ترمولومينانس 243، 248
تشتر 181، 184

تفتگاه165
تفرش1، 130

تقوا، گل بهشت 241، 244
تقوي، عابد 241 و 242

تکاب 6
تکية دولت 243

تکية معاون الملك 242
تل ابليس 30، 79، 81

تل ارپاچيه 144
تل اسپيد 95، 89

تل باكون 30، 103
تل بری بر 29 
تل بستين 212

تل بشی 132
تل بندو 89
تل بيدو 65

تل تلياب 242
تل جری 30
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تل چم 29
تل حسن 29

تل خيراهلل 29
تل ديبان 29
تل ديمی 29
تل زاهد 29

تل سرچشمه 212
تل طائر 212

تل عجول 28 
تل عين عماد 212

تل فارزار 29
تل قاباز 29

تل قضير 30
تل كره بردي 11
تل كفت بركه 11

تل كل ابال 29
تل كالت 29
تل كنگو 65 
تل گپ  30
تل گچی 29

تل گسر 212
تل مارقری 29
تل ماهوز 139

تل مليان 89، 56
تل موشکی 30
تل ميرزاده 29
تل نخودی 30

تل نظر 29
تل نورآباد 95
تل هرسی 29

تماجان 67
تنبوشه 57 
تنديس 23

تنگ بندعامر 22
تنگ حمام الن 28

تنگ خزاق 32
تنگ صفرعلی 22

تنگبرگ، مارگاتا  32، 33 
تنگل استاد بيرجند 241

تنگه بالغی 12، 221، 228، 251، 238
تنگه سرانزا 54

تنگه سروک 24
تنگه شورش 241

تنگه غالمان 24
تنگه هرمز 131
تنور 55، 219

توحيدي، فائق 243
تورنگ تپه 1، 30، 28،  61، 209، 241

توزی، موريتسيو 118
توسلي، محمدمهدي 243

توفا 77
 ،  241  ،60  ،59  ،58 توفيقيان، حسين 

244
توكلي، اصغر 248

توكمه تپه 62
توكن 19، 150

تول تخت پاسارگاد 220
تول گيالن 8، 87، 241

توه ريزه، روستا 47
تهران 151

تهرانی مقدم، احمد61
تی هله 83

تيسفون 23، 24
تيموری201، 243

ث
ثبوتی، هوشنگ 36، 62، 63

ج
جاجرود 75

جادة ابريشم 21، 23، 24، 241

جامه شوران137
جان ملکي، نسرين 241

جانب اللهي، محمدسعيد 243
 ،34  ،33  ،31  ،17  ،12 جانورشناسی 

215 ،194 ،102 ،83
جاوری، محسن 64، 243

جرجان 23، 190، 192، 241
جزيرة كيش201

جزيرة هرمز 201،88
جعفرآباد 22، 107

جعفری، محی الدين 69
جعفری  زند، عليرضا 65، 251 ، 243

جعفري، محمدجواد 241
جالليه، روستا 87

جلگة تکاب 6
جلي، ويدا 243

جليعه 29
جماران 122

جمالي، مرتضي 248
جمبولو، تپه 29 

جمجمه 153
جمشيدآباد 43، 155

جمکران، قم 105، 106
جنجاق، روستا 89
جنگ چالدران120

جنگ افزار 6، 8، 9، 11، 19، 28، 33، 
 ،150 ،114 ،93 ،90 ،86 ،73 ،61 ،38

209 ،207 ،171
جنيتو، برونو 234، 241

جوادي، شهره 244
جوامع حاكم نشين 144

جوامع قبيله ای 144
جوامع كشاورزی 144

جوامع گروهی 144
جوان قلعه، روستا 51
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جوزی، محمد 37
جهانی، ولی 34، 66، 67، 68، 241

 ،  242  ،  241 روشنك  يکتا،  جهرمي 
244

جيتون 30
جيحون 24

جيران تپه 27، 105
جيرفت 188

چ
چاره ساز، محسن 244

چاشم، كنگلو 109
چال تپه 77

چال شترخواب 44
چاه حسينی 30

چاهان، كهنوج 243
چای تپه 251

چايچي اميرخيز، احمد 244 ، 243
چپر 8

چخماق لی77
چراغ 24  
چرت 33

چرخ سفال 136
چرخ سفالگری 136، 149، 150

چرخاب 69
چره 241

چشم مصنوعی 110، 112
چشمه 92، 109، 116، 180، 242

چشمه بلبل 30
چشمه دره 34

چشمه شيخ، محوطه 1
 ،144  ،34  ،30  ،1 تپه  چشمه علی، 

 200 ،152 ،147 ،145
چشمه علی، دوره 35

چغابنوت 30
چغازنبيل 24، 57، 75، 197

چغاسبز 15
چغاسرخ 15

چغاميش 30، 53، 199
چکاكي 24

چگنی، فرهاد 70
چل مران 23

چله خانه 218، 219
 ،207  ،162  ،113  ،104  ،21 چليپا 

242
چم، محوطه29

چمن بوركی، روستا 132
چندار 90

چوب 173
چوبتراش، محوطه 242

چوبك، حميده 71، 72، 243، 250
چهارتاقی 21، 23
چهاربنه، تپه 147

چهرآباد 16، 63، 128
چهل دين، تپه 186
چينی، ظروف 88

چيني آبي و سفيد 243
چينی سازی 88

ح
حاتمي، ابوالقاسم 241 ، 243 ، 244

حاجي االحمدي، مانا 242
حاج محمد 29

حاج منعم، تپه 29
حاجی فيروز 28، 30
حاجی يعقوب، تپه29

حاكمی، علی 6، 90
حبيبي، آيتکين 242 ، 244

حجاري 15، 24، 99، 113، 244
حجره 55

حريره 201
ُحريّه 57

حسن آباد 22
حسن بوالغی، گورستان 251

حسن پور، عطا 242
حسن زاده، يوسف 242
حسن صباح 72، 250

حسنلو، تپه 10، 15، 24، 28، 84، 99، 
244 ،197 ،71 ،160 ،146 ،125 ،104

حسين  پورحجار، علي 242
حسين زاده، مريم 33، 241

حسيني، يداهلل 242
حسينية جماران 122

  ،120  ،28  ،22  ،20  ،2 تپه  حصار، 
244 ،252 ،194 ،168

حصارنوي، عليرضا  241
حصاری، مرتضی 73، 74، 75، 244

حصوری، علی 36
حصير 6

حضر  243
حفاظت 243
حکاكی 124
حل آباد 159

حمام 23، 66، 78، 201، 204، 218، 
243 ،219

حمزه لو 63، 128، 241 ، 243 ، 244
حمورابی 175

حوض سلطان 22
حوضة مسيله 22

حيدرآباديان، شهرام 32، 248
 242  ،  241  ،228  ،76 رضا  حيدری، 

244 ،
حيدری، سامان 31، 32، 33، 47، 77، 

242،244 ،225 ،224 ،186
حيدري، محمد 243 

حيدريان، محمود 203، 242

خ
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خانمرادي، مژگان 242
خانه زابلی 217

خبيص 6
خجير 217

خدای خانه121، 244
خر، غار 215

خرازی، ابراهيم  78
خراسان 181، 182، 243 

خرگوران 204
خرگوش تپه 158

خرم آباد 83
خرند، گورستان 114، 241

خرونرو، روستا 109
خره، آسياب 65

خزاق 33
خسروپرويز 23

خسروجردي، معظم 243
 ،81  ،80  ،79  ،29 عليرضا  خسروزاده، 

244  ،82،241
خسروی، ليال 83، 242

خشت 10، 17، 19، 33، 34، 35، 54، 
 ،105  ،104  ،103  ،98  ،96  ،87  ،71
 ،170  ،166  ،162  ،159  ،139  ،106
 ،195  ،191  ،189  ،188  ،182  ،177

205
خضری، محمدشريف 101

خط كوفي 243
خطوط تصويري 25

خندق 10، 142، 143
خوئين، روستا 244

خواجه اصيل الدين 133
خواجه نصيرالدين طوسی201، 213

خوارزمشاهي 243
خورشيد 23

خوروين 28، 90، 200
خورهه 24

خوری سو 66
خوريان 1، 30

خوزان 91
خوزستان 18، 23، 24، 28، 29، 53، 

212 ،199 ،197 ،115 ،114 ،95 ،91
خوزی ها 91

خوی  232، 244
خيا و چای 126 

د
دارابي، مسعود 242

داروغه 29
داريون، دره 45

داش كسن21، 207

خاچادوريان، لوري 244
خادمي ندوشن، فرهنگ 243 ، 244

خالقي، سمانه 241
خان اوی جونقان 250

خان تختي سلماس 244
خانزادي، محمدجواد 242

خانقاه 218، 219

خطيب شهيدی، حميد 5، 7، 84، 85، 
248 ،244 ،242 ،229

خلج، رضا 241
 ،38  ،36  ،9  ،8 محمدرضا  خلعتبری، 

243 ،241 ،87 ،86
 ،82  ،69  ،59  ،56  ،13 خليج فارس 

201  ،175 ،131
خليفه قبری، گورستان 126

خليليان، علي محمد 242
خم 33

خمره 6، 24، 29، 82، 92، 101، 105، 
 ،162  ،159  ،150  ،115  ،110  ،106

187 ،166
خمين 122

داكان101
دالکی، رود 69

دالماتپه 30، 244
دامداری 8،  84، 135، 144
دامغان  1، 2، 22، 24، 194

دانتی، مايکل 10، 34 
دانشپورپرور، فخری 36، 88، 243

دانه گياهي 17، 172، 173
داوديان، معصومه 243

 ،160  ،84  ،10 هنری  رابرت  دايسون، 
244 ،171 ،171

دباغ، حسين 241
درخشي، حسن 244

درفش 6
درودگاه، روستا 69

دروگر، اكرم 241
درويش، جمشيد 248

درويشی، سهيال 89
دره ابرج 45

دره اندجرود123
دره بالغی 236، 240، 253

دره پاكل 242
دره تنگسر 243
دره جوين 208
دره جيران 94
دره چرپه 208

دره چنارباشي 242
دره داريون 45

دره درودزن 45
دره ديوين 124
دره زونگا 208

دره سلدوز 104
دره شکربلو 217

دره شهر 243
دره قره آغاج 48
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دره كرگانرود 8
دره كنگاور 216

دره الر187
دره مرادبيك 124، 242

دره هوليالن 30 
درياچة اروميه 146

درياچة تخت سليمان 77 
درياچة زريوار 141
درياچة شورگل 84

درياچة وان 175
دريای اريتره 131

دريای خزر 187، 194
دريای سرخ 131

دريای مازندران 108، 129، 143
درين33

دزد كمرقلعه 156
 ،137  ،123  ،120  ،72  ،67  ،44 دژ 

188
دژ ازبکي 26

دژ الموت 123، 250
دژ بسطام 15 ، 248

دژ حسن صباح 123، 250
دژ حسنلو 15

دژ دختر لويه 67
دژ زوه 242

دژ سرجهان 244
دژ قمچقاي 244، 242

دژ كوتل شاه 67
دژ گردان تول الت 67

دژ گرماور 67
دژ گورج 67

دژ الجورد 54
دژ ليسار 67
دژ مادي 26

دژ ماری 137

دستگرديزد شاپوران 50
دستوا، محوطه 29

دشت ارجان 89
دشت بهبهان 89

دشت بيستون 242
دشت تاكستان 101

دشت تهران 149
دشت حلقه 46، 142، 241

دشت خمين 22
دشت خوزستان 23،  165، 197

دشت دامغان 30
دشت درگز 243

دشت دهلران 89، 92، 95، 114
دشت رامهرمز  212
دشت رستم 89، 95
دشت رستم آباد 208

دشت ری 1، 74، 75 
دشت زرزر 169، 189
دشت ساوه 22، 189

دشت سرخون 59
دشت سلدوز 141

دشت سلماس 125
دشت سميره 242
دشت سنقر 242
دشت شميل 59

دشت شوشان 17، 18، 92، 132، 176، 
212 ،197

 ،119  ،52  ،22  ،19  ،1 قزوين  دشت 
 ،206  ،149  ،148  ،146  ،145  ،125

248 ،244 ،243
دشت قم  242

دشت كاشان 31
دشت كرفتو 93

دشت كرج  1
دشت كوير 241

دشت گرگان 129، 143، 158، 209، 
241

دشت لوت  6، 166
دشت مرند 146

دشت مغان 73، 138، 139، 140
دشت مهران 17

دشت مياناب 29، 59
دشت نوبران 189

دشت نيشابور 182، 183
دشت ورامين 22

دكارت، رنه 17
دالزيان 1، 22

دالواله، پيترو 108
دماوند 210، 250

دندان 185
دوتپه 241

دودكش 204
دورا 24

دورااوروپوس 24
دوراونتاش 70

دورعلي، سودابه 243
دورة آشولين 17

دورة اسالمي 23، 99، 101
دورة برادوستی 215

دورة پليستوسن 77،  215
دورة دامداری 196

دورة شکار 196
دورة شهرنشينی 196

دورة عبيد 92
دورة قاجار 108

دورة كشاورزی 196
دورة كالکوليتيك 244

دورة موسترين 17
دورة هولوسن  215

دوستدار حسيني، سوسن 242، 244
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دوستعلي، معصومه 241، 244
دوشان تپه 27

دولت آباد29
دوليکوسفالي 241

دمرگان، ژاک 29، 44، 70، 158، 210
دونه، متئودله 173، 112

ده پهلوان، مصطفي 241 و 242
ده كرفس 198

ده كهنه، محوطه 11
دهانه غالمان 245
دهقان، ناهيد 14

دهقان نژاد، كبری 32
دهقانی سانيچ، ولی اهلل 90

دهلران 199
ديااوكو 175

ديارجان 241
دياله، عراق 176

دير )كاروانسرا( 22
دير الحص 22

دير گچين 22، 130 
ديركاج، كاروانسرا 130

ديرينه شناسی 196
ديرين جانورشناسي 248

ديناچال 241
دينخواه تپه 10، 28

دينور 23
ديوار 143، 149، 166، 170، 183

ديوار تفتگاه 165
ديوار سنگی 126، 127، 151، 208

ديوار گرگان 241 

ذ
ذاكری، مصطفی 36، 91

ذهتابي، نسرين 241 ، 244

ر

رابينسون، كارن سي 244
راخی سرای 55
راد، محمود90

راديوكربن 17، 143
رازقي منصور، حکيمه 241

 ،  241  ،206 مصطفي  راستي دوست، 
243

رامجرد 45
رامهرمز 212، 251
رامين، شهرام 241
راه ابريشم 21، 23

راهدار، روستا 69
راه های باستانی 138

راهی سرای 55
رايت، هنری 18، 92

رباط 55
رباط خبيص 6
رباط كريم 55

ربط سردشت 76
ربع رشيدی 250

رجايي علوي، سهيال 243
رجايي، رحمت اهلل 241

رحماني پاپ كياده، جليل 242
رحمت آباد 240

رحمت پور، محمد 162، 244
رحيمي فر، مهناز 241، 242

رحيمی، رقيه 216، 244
رحيمي، فرشته 243
رزاقي، حسين 244

رزمجو، شاهرخ 8
رزن 198

رستمکال، غار187
رشت66

رشيدي ارزنده، مصطفي 242
رشيدي نژاد، مسعود 242

رشيدي، محمدرضا 242
رصدخانه 207

رصدخانه مراغه 213، 244
رضائيان، مريم 242

رضالو، رضا 241 ، 244
رضايي نيا، عباس 241

رضايي، زهرا 241 ، 244
رضايي، عبدالحميد 29، 241 ، 243 ، 

244
رضايی، عزيزاهلل 103، 252

رضايي،  محمد 241
 ،241  ،9  ،76  ،11 حسن  رضوانی، 

252 ،249 ،243،244
رفيع فر، جالل الدين 94، 244

رمك، بنا 6
رنجبران، محمدرحيم 242

رندو، دبليو 242
رنگ 1 ، 99،  241 ، 244

رنگ سفال147
روانسر 242

روبر، ژاک 102
روح انگيز، الله 244، 250

روح فر، زهره 243
رود 18، 60، 65، 68، 69

رود اترک 143، 191
رود انار بار 164

رود انار 126
رود بشار 11
رود تار 210

رود چوان چای 121
رود خياو 126
رود دالکي 69
رود زاب 175

رود زنگمار 78، 161 
رود شاپور 69
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رود شطيط 97
رود صفوی چای121

رود صميره 15
رود قره سو47، 94، 129، 139، 161

رود قهوه خانه 47
رود كارون97

 ،117  ،108  ،103  ،56  ،45 كر  رود 
135 ،132

رود گاماسياب47
رود گبرگر 29

رود گبی چای121
رود ماه پری چای121

رود مزدخان 85
رود هايس 175

رود هرموشی 70
رودبار 86، 156، 241

رودخانة آق سو 78
رودخانةتنگ شو 95

رودخانة خون سرخ 81
رودخانة زاب كوچك 76
رودخانة سرآب سياه 95
رودخانة سلين چای 94

رودخانة سيمکان 65
رودخانة شاهرود 156
رودخانة علی آباد 94

رودخانة قادرچای 84
رودخانة قره آقاج 65

رودخانة قلعه چاي 51
رودخانة كور 30

رودخانة گدار 84
رودخانة گرگر97
رودخانة گالل 83

رودخانة گنگير 242
رودخانة الله زار81

رودخانة ماهونگ 81

رودخانة نکا 186، 187
رودخانة وير قلعه سی چای 94

روزی، فرناندو 222
روستانشينی 144

 ،95  ،34  ،31  ،4 كوروش  روستايی، 
254 ،244 ،241

روسو، پير 86
رهبر، مهدی 36، 96، 97، 98، 243
ری 22، 55، 71، 130، 192، 193

رياضی، محمدرضا 36، 99، 243
ريتون 11، 49، 187، 210، 252

ريخت شناسي 253
ريس، ژان لويي 242

ريکو، تسوچی هاشی21

ز
زاب، رود 175

زابل 172، 205
زاتيون، والری 222

زارعی، محمدابراهيم 100، 244
زاغمرز، روستا 108

زاغه، تپه 22، 119، 144، 145، 146، 
148 ،147

 ،115  ،95  ،28  ،23  ،15  ،11 زاگرس 
242 ،227 ،215 ،197

زاهدان 172
زاهدي، محمدرضا 241

زباری، محوطه 29
زبان شناسي 17، 104

زدر، مليندا 242
زراوق، روستا 121

زرتشت 23
زردكوه 33

زرزر 169، 189
زرندين، روستا 186
زرين زاد، الهام 242

زرين كوه، مظفر101، 242
زعفرانلو، رقيه 107

زلزله 23 ، 243
زمان سنجی 6

زمين شناسي 15 ، 241
زنجان 16، 63، 80، 128، 243 ، 251

زندان سليمان28
زندان هارون 55

زهك 205
زيارت، روستا 241 

زيارتگاه 241
 ،225  ،224  ،29  ،12 محسن  زيدی، 

240 ،238 ،251
زيرتو 167، 168، 244

زيست شناسي 17، 196
زيگورات 31، 34، 35، 197

زيورآالت 8، 9، 11، 13، 24، 26، 28، 
 ،97  ،93  ،90  ،86  ،75  ،63  ،51  ،38

241 ،211 ،207 ،155
 ،195  ،99  ،93  ،28  ،24  ،15 زيويه 

244 ،243 ،242

ژ
ژئوفيزيك 142، 248

ژئومورفولوژي 253
ژبرت، جي 242

ژنتيك 17

س
سائور، ابرهارد 241

ساتراپ 23
ساچلي، اختر 241

سارگن 197
ساروج 64، 65، 67

ساروخاني، زهرا 242
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سد كالپوش 251
سد كرسف 244

سد كالن، مالير 251
سد گركز 143

سفال آل بويه71
سفال آلويي 26

سفال اخرايی 195
سفال اسالمي 24، 54، 71، 137، 158، 

200
 ،  241  ،80  ،  29  ،  24 اشکاني  سفال 

242
سفال با لعاب پوشيده 127
سفال با نقش افزوده 127

سفال با نقش برجسته 205
سفال با نقش داغدار 205

 ،190  ،127  ،13 نقش كنده  با  سفال 
205

سفال بام پوش 162
سفال بدون لعاب 29، 190، 205، 206

سفال پيش ازتاريخ 13 ، 26
سفال تاريخي 19 ، 26، 158

سفال جلينگی 83، 162
سفال خاكستری 6، 13، 19، 26، 30، 
 ،89 ،85 ،84 ،82 ،75 ،66 ،65 ،61 ،54
 ،189 ،171 ،150 ،129 ،125 ،105 ،95

 247 ،243 ،241 ،214 ،198 ،195
سفال خشن و نيمه خشن 83، 137

سفال دورة پارتي 244
سفال دورة كالکولتيك 19

سفال رنگی 65، 147
سفال زرين فام 71، 85، 248
سفال ساساني 24 و 29، 80

سفال سلجوقی71
سفال سلوكي 29

سفال ظريف 26، 83، 137
سفال عصر آهن 137، 158

سفال عصر مفرغ 158

 ،70  ،65  ،54  ،53  ،24  ،23 ساسانيان 
 ،113 ،109 ،99 ،96 ،95 ،81 ،79 ،77
205 ،183 ،182 ،143 ،142 ،139 ،126

ساغر 24، 244
سالوينی، ماريو 235

سالويني، ميرجيو 244
ساليابي 248

سامانيان 192، 193
سامنر، ويليام 56، 132، 135، 199

سامی 23
ساوجبالغ 26، 60

ساوه 1، 22، 85، 130، 189، 243
ساوه رود 22، 164

سايکس، سرپرسی 108
سايه بوم 30

سپيدرود 241
سپيدروی157، 208

ستون 23، 24، 78، 107، 121، 243
سجادي، آيدا 242 

سجادي تهراني، سميه 241
سجادي، علي 242 ، 243

سجاس 100
سد 65

سد اسکندر143
سد انوشيروان 143

سد پيروز 143
سد تهم 244
سد جره 251

سد سلمان فارسي  65،251
سد سيوند 12، 240

سد كارون 251

سد گالبر 249
سد مالصدرا 103
سر پل ذهاب 23

سرگل، گورستان 156
سرمسجد 23

سراقي، نعمت اهلل 242
سراميك 248

سرانزا، گذرگاه 54
سربينه، 78، 204

سرخ حصار، قلعه 217
سرخ دم لری 15
سرخ دم لکی 15

سرخ قلعه 54
 ،242  ،103 عليرضا  زارچی،  سرداری 

252
 ،150  ،89  ،30  ،19  ،15  ،9 سردوک 

210
سرديس 23

سرفراز، علي اكبر 244
سرلك، سيامك 104، 105، 106، 241 

242 ،
سرو، روستا 116

سروستان فارس183
سروش، محمدرضا 107

سعيدی اناركی، فريبا 234
سعيدي  هرسيني، محمدرضا 243

سفال 1، 3، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 
 ،31 ،29 ،28 ،24 ،23 ،19 ،18 ،16 ،15
 ،45 ،41 ،40 ،39 ،38 ،35 ،34 ،33 ،32
 ،76 ،73 ،72 ،68 ،59 ،57 ،56 ،54 ،47
 ،101 ،93 ،92 ،90 ،87 ،86 ،85 ،81 ،79
 ،114 ،111 ،110 ،107 ،106 ،105 ،103
 ،139 ،136 ،135 ،125 ،123 ،121 ،118
 ،169 ،166 ،160 ،159 ،155 ،147 ،145

 253 ، 244 ، 243 ، 240 ،195 ،173

سفال آبی و سفيد 206
سفال آجري 13 ،  15، 195
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سفال فالت قديم 158
سفال فيليده157

 ،129 ،75 ،26 ،  19 ، قرمز 13  سفال 
214 ،148 ،147

سفال قرمز منقوش 30
سفال قهوه اي 15، 75، 82، 95، 96

سفال كفتری 56
سفال گبری 54

سفال لبه واريخته 19، 105، 150
سفال لعاب دار 10،  13 ، 29، 30،47، 
 ،109 ،97 ،82 ،80 ،72 ،66،71 ،57 ،54

248 ،195 ،190
 ،47 ،30 ،  19 ، سفال منقوش 6، 13 
 ،89 ،85 ،84 ،82 ،80 ،71 ،66 ،56 ،54

205 ،150 ،148 ،147 ،129 ،95
سفال موشکی  جری 132، 135

سفال مينايی 85
سفال نخودي 13 ، 15 ،  18 ، 19، 30 
 ،96 ،89 ،85 ،84 ،83 ،75 ،65 ،61 ،56،
247 ،214 ،150 ،148 ،147 ،129 ،98

سفال هخامنشی 137
سفال، آسيب شناسي 248

سفالگری 114، 149، 150
سفيدچاه، گورستان 241

سفيداب 34
سکة 15، 23، 24، 68، 72، 78، 97، 

252 ،243 ،219 ،109
سکة اشکاني 248
سکة ايلخانی169

سکة بيزانسی 169
سکة ساسانی 192
سکة غزنوی 193

سگزآباد 125
سالن سر، كوه 86

سلجوقی 23، 100، 133، 193

سلدوز 104
سلطان حسين 120
سلطان سليم 120

سلطان سليمان قانونی 120
سلطان محمد خدابنده 120

سلماس 244
سلوكي 15

سليمانی، شهربانو29
سليمي مؤيد، سليم 8

سمنان 1، 22، 55، 114، 147، 114، 
243

سناخريب 180
سنجاق 19، 23، 68

 ،24  ،20  ،16  ،15  ،12  ،11  ،6 سنگ 
 ،54 ،52 ،47 ،38 ،35 ،33 ،32 ،31 ،25
 ،72 ،70 ،69 ،68 ،65 ،64 ،60 ،59 ،57
 ،102  ،94  ،86  ،84  ،81  ،77  ،76  ،73
 ،157  ،124  ،117  ،116  ،113  ،103

217 ،181 ،169
سنگ آسياب147

سنگ تپه 186
سنگ تراشی 23، 207

سنگ چخماق 132،22
 ،129  ،63،  19  ،  15  ،9 ساب   سنگ 

150 ،132
سنگ شير 24، 44

سنگ قبر 101،193، 218
سنگ الجورد 118

سنگ ميانی47
سنگ نگاره 94، 116، 181، 243

سنگ نوشتة آشوری 76
سنگ نوشتة اورارتويی 76

سنگ نوشتة مانايی 76
سنگرود، روستا 156

سنگفرش 183

سوادكوه 109
سودايي، بيتا 244

 ،109  ،108  ،13 سامان  سورتيجی، 
241

سوزن 11، 16
سوزيانا 30، 199

سونکی، آكيرا 12، 240، 253
سه بنه، تپه29

سه گابي 30
سهاچای تپه 251
سها، روستا 251

سهرود 100
سياه بوم 30

سياه تپه 22، 30، 152، 241
سيتوال، برنز 242

سيدسجادی، سيدمنصور 13، 110، 111، 
185 ،173 ،172 ،170 ،112
سيدي تبار، محمدنقي 242

سيدين، مژگان 56، 251، 236، 240، 
244

سيراف 201، 243
سيرجان 243

سيرو، ماكسيم 130
سيروان 242

سيستان 23، 24
سيلك 1، 22، 28، 30، 31، 32، 33، 

159 ،105 ،35 ،34
سيلك رود 35

محمدبن ابراهيم  ابوالحسن  سيمجور، 
192

سيمکان، رودخانه 65
سيوند 12، 117، 221

ش
شائور 18

شاپورخواست 242
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شريفی، عبدالمطلب 114، 244
شريفي، مهناز 115، 242 ، 241 ، 244 

251 ،
شش امامزادگان 22

شش هوني )شش چشمه( 241
شطيط، رود97

شفارود 9
شکار 144، 215

شلمانصر سوم 175
شمي 248

شميل، دشت59
شن 139

شنبه زاده، عبدالمالك 242
شنيدار، غار 215

شورابه، تپه 32، 34،  35

شاپور، رود 69
شاخ 19

شادياخ  248
شاردن 78

شاموت 34، 47
شاه اسماعيل اول 120

شاه تپه 28، 241
شاه چشمه 60

شاه طهماسب اول 120
شاه عباس 120، 218

شاه محمدپور، عليرضا 113، 244
شاهرود 241 ، 251

شاهمرادي، مسعود 241
شاهنامه 243

شبستان 100، 107، 121، 189
شبيثه، تپه 44

شراينر، ماركوس 32
شريف زاده، سيدعبدالمجيد 243

شريفان، هادي 242
شريفي، عبدالحميد 241

شورابه، گورستان 28
شورگل 84

شوريه، نبوا 222
شوش 12، 23، 24، 28، 29، 30، 33، 
 ،119 ،118 ،91 ،89 ،71 ،57 ،56 ،53

202 ،165
شوشان 17، 18، 197، 243

شوشتر 23، 29، 91، 97
شهبازي، سياوش 242

شهداد 6، 166 
شهر جيرنده 156

 ،170  ،112  ،111  ،110 سوخته  شهر 
245  ،243 ،185 ،173 ،172

شهرزادی، دينيار 116
شهرنشينی 30، 141، 199
شهرياری نائينی، هادی 33

شهريري 241 ، 244
شهميرزاد 114

شيخ تپة دالزيان 30
 ،219  ،218 شيخ صفی الدين اردبيلی 

250 ،243
شيدرنگ، سونيا 32، 102، 117، 186، 

242 ،241
شير سنگی 24، 44

شيرآشيان، تپه 1، 30
شيرآمين، تپه 244

شيراز 45
شيرازي، روح اهلل 243

شيرخدايی، فريده 14، 244
 ،190  ،91  ،32  ،24  ،15  ،13 شيشه 

243 ،203 ،201
شيشه گر، آرمان 15، 241

ص
صادق، مينا 118، 36

صارمي نائيني، داود 243

صالحي كاخکي، احمد 243
صالحي، رزيتا 241 ، 242، 244

صالحی، محمدصالح 36، 119
صحنه، شهرستان 242

صخره 94، 181
صدرآباد، كاروانسرا 130

صدرات چای، تپه 29
 ،122  ،121  ،120  ،10 علی  صدرايی، 

244 ، 243 ،242 ، 241 ،161 ،123
صدركبير، رضا 241
صدري فر، رضا 241

 ،198  ،150  ،93  ،72  ،38  ،19 صدف 
211

صدوری، خانه 33
صراف، محمدرحيم 124، 242 ، 243

صرم، تپه 104
صفا، مينا 241

صفري، اسماعيل 241
صفوی 64، 66، 68، 72، 78، 88، 120، 

219 ،218 ،204 ،161 ،130 ،121
صفويه 243

صفه 23، 54، 218
صليب شکسته 113

صنايع دستي 23
صنايع سنگي 31، 47

صومعه سرا 66
صيادان سيلك 34

ض
ضرابخانه193

 ،112  ،110  ،13 رجب محمد  ضروری، 
241

ط
طاق 190، 242

طاق بستان 23، 24، 36، 53، 99، 242
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طالبيان، محمدحسن 240
طالقان 60

 ،  241  ،  21 نسرين  قهرماني،  طايفه 
242

طريق نوشاد 212
طالب، كاروانسرا 130

طاليی، حسن 36، 125، 243
طوق تپه 186
طول تالش51

طيبي، علي 243 ، 244
طينوج، كاروانسرا 130

ظ
ظروف1، 3، 6، 10، 11، 15، 19، 24، 
 ،49 ،43 ،38 ،36 ،34 ،33 ،31 ،28 ،26
 ،85 ،80 ،74 ،73 ،71 ،61 ،60 ،56 ،54
 ،115  ،110  ،109  ،90  ،88  ،87  ،86
 ،155  ،152  ،150  ،141  ،118  ،139
 ،178  ،177  ،173  ،172  ،170  ،159
 ،214  ،195  ،187  ،184  ،183  ،181

 244 ، 241
ظروف آبی و سفيد 88

ظروف با نقش كنده 190
ظروف بی لعاب نقش دار 190

ظروف زرين فام 190
ظروف سفالی 190

ظروف لعاب پاشيده 190
ظروف لعابدار رنگارنگ 190

ظروف مثلثی 160
ظروف منقاری شکل 237

ع
عابدی امين، عقيل 126

عابدي، نادره 242
عابدينی عراقی، مهدی 127، 241

عاج 53، 244

عاج حسنلو 244
عادلي، جالل 242

ابوالفضل 16، 29، 80، 81، 82،  عالی، 
251  ، 244 ، 241 ،128

عبادالهی، حميد 222
عباس آباد بهشهر 186، 204، 241

عباس زاده، حسين 243
عباسلو، تپه189

 ،150  ،19 رحمت  عباس نژاددوستی، 
243 ،241 ،203

عباسی، جالل 14
عباسی، قربانعلی129، 209، 241

عبدالسيد، تپه29
عبداللهي، مصطفي 242

عبدي، طوبي 241 ، 242
 ، عبدی، كاميار 48، 131، 132، 242 

243
عجب شير51

عرب سورنك، روستا191
عرب، حسنعلي 244

عرب، كاظم 130، 133، 134، 243
عزيزي خرانقي، حسين 19، 150

عسکريان، مهرداد 244
عسگر مکرم 29

عسگرآباد، كاروانسرا 130
 ،220  ،56 عليرضا  عسگری  چاوردی، 

253 ،240 ،221
عسگری  چاوردی، هاجر 253

عسگری  خانقاه، اصغر 222
عسگريان، مهرداد31

عشاير 15، 104
 ،28  ،27  ،15  ،12  ،10  ،9 آهن  عصر 
 ،86 ،84 ،79 ،74 ،65 ،54 ،35 ،34 ،32
 ،140 ،137 ،125 ،114 ،106 ،104 ،87
 ،214  ،187  ،186  ،177  ،171  ،167

244 ،242 ،241 ،237 ،233 ،216

عصر برنز 230، 242
عصر فلز 22

عصر مس 47، 84، 149، 242
 ،140  ،106  ،105  ،84  ،6 مفرغ  عصر 
 ،241  ،216  ،194   ،187  ،158  ،141

243
عصر يخبندان 248

  ،241  ،240  ، محمدتقی29  عطايی، 
253

عطردان 243
عظيمي، محمد 241
عفيفي، ريحانه 242

عقرب تپه 160
عقيق 6، 24

عقيلی نياكی، شيرين 105
عالئم آئينی113

عالئم اخباری 113
عالئم تزئينی 113

علف چشم، فاطمه 241
علوي، مهدي 248

علی تپه، غار 30، 174، 186
علي راش 244

علی شاهی، تپه 29
علی كش 144

علی آباد، كاروانسرای سنگی 130
عليائی، داود 169، 244
عليپور، اسماعيل 102

 ،136  ،135  ،18  ،17 عباس  عليزاده، 
212 ،199

عليزاده، كريم 137، 138، 139، 140، 
244 ،175

عليون، صمد 10
علي ياري، احمد 74
عمارت بهشهر 241
عمارت خسرو 242
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عمارلو 156، 241
 ،142  ،46 حميد  عمرانی ركاوندی، 

241 ،209 ،143
عمراني، بهروز 141، 241 ، 242 ،  244

عنايتي، علي اكبر 241
عيسي زاده، عيسي 244

عيالم 15، 28، 70، 91، 197، 211
عيالم جديد 15

عيالم جديد، سفال 29
عيالم ميانه، سفال 29

عيالم مياني 15 
عينك 112

غ
غار 52، 102، 116، 117، 174، 181، 

243 ،215 ، 187 ،186
غار خر30

غار دره 34
غار رستمکال 187

غار علی تپه 30، 174، 186
غار كلماكره 3، 36، 49

غار كمربند 1، 30، 174، 186، 187
غار كونجی 30
غار كرفتو 244
غار گنجی 92

غار ماپري 248
غار مدخون 65

غار مزرعه مال 34
غار وزمد 242

غار هوتو 1، 30
غار اسپهبد 241

غار كميشان 186 و 187
غازگا تپه 118 

غرابي، پيام 242
غرابي، سهيال 244

غزنوی 193

غفاري چراتي، رقيه 241
غفاري، رضا 241 ، 244

غالت  172
غالمي، آرزو 244

غالمي، غالمحسين 242
غنچه، بهناز 243

غياثوند، محبوبه 243

ف
فارابی، ابونصر 53 

 ،95  ،89  ،56  ،48  ،45  ،23  ،4 فارس 
223 ،132 ،103

فارمر 53
فاضلی  نشلی، حسن 19، 20، 36، 144، 
 ،150  ،149  ،148  ،147  ،146  ،145

248 ، 244 ،243 ،240 ،226
فانوس دريايی201

فخار، زرين 244
فراپارينه سنگي 30، 52، 12، 22،241 

فرج، تپه 29
فرجامي راد، مهدخت 244

فرح احمدي، حميدرضا 243
فرحاني، علي 151، 241 ، 242

فرخ نيا، شراره 152، 241
فرزين فر، الله 241

فرشي جاللي، فاطمه 242
فروزانفر، فرزاد31، 32، 33، 36، 112، 

241 ،154 ،153
فرهومند، سپيده 241

فرياديان، بهزاد 29
فشالنج  62

فقيه ميرزايي، گيالن 243
فالت ايران 141، 159

فالت جديد 74، 75
فالت قديم 74

 ،144  ،52  ،32  ،30  ،1 مركزی  فالت 
149 ،147 ،146 ،145

فالت ميانی 74
فالحيان، يوسف 43، 155، 156، 241، 

244 ،242
فالخن گلي 30
فلز 243 ، 34

فلزات 6،31، 32، 33، 96، 114، 128، 
159 ،129

فهيمی، حميد21، 32، 33، 34، 157، 
 ،244  ،  241  ،208  ،207  ،159  ،158

243
فيروزكوه 54

فيروزمندي، بهمن 244 ، 242 ، 243
فيصل، محوطه 29

 ،  241  ،223  ،160 محمد  فيض خواه، 
244 ، 242

فيليپکو، وي 241
فيليده157

فين، روستا 107
فين، كاشان 32

ق
قاب عينك 112
قاباز، محوطه 29

قاپالنتو، روستا 93
قاجاريه 78
قاراد 198

قارن، كوه127
قاقازان 62

قبر 114
 ،148  ،147  ،145  ،19 تپه  قبرستان، 

150 ،149
قبور صندوقي 244

قبيله 17، 104
قدمگاه21، 116
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قراپتی هارطونيان، آرمان 161
قراتپه 108 

قرباني، محمد 243
قروه، روستا100
قره آغاج 48، 65

قره تپه 1، 22، 30
قره تپه سگزآباد 22
قره تپه شهريار 22

قره تپه قمرود 22، 163
قره چاي 22، 85، 164، 189

قره سو، رود 47، 94، 129، 139، 161
قره كليسا161
قره كورپی161
قره گوتی 198

قزقلعه 242
قزباش، ابراهيم11

قزل آالن 143
قزوين 19، 206

قسيمي، طاهر 242
قشم131

قصر ابونصر 45
قصر بهرام 22

قصر شيرين 23، 24، 242
قصر قند 243

قصيديان، الهام 32، 33، 47، 77، 186، 
244 ،225 ،224
قفقاز 23، 230

قل رومزی29
قالع آذربايجان 243

قاليچی 167، 168، 244
 ،72  ،67  ،55  ،54  ،22  ،15  ،13 قلعه 
 ،195 ،177 ،151 ،143 ،120 ،109 ،81

241 ،202 ،200
قلعه اردهن 54

قلعه اژدهاک162، 244

قلعه بردوک 120
قلعه بسطام 248

قلعه بمپور13
قلعه پوئينك71

قلعه تپه 22
قلعه تخت سليمان 241

قلعه جعفرآباد81
قلعه جمهور 244

قلعه جوق 78، 161، 248
قلعه چای، رودخانه51

قلعه چای85
قلعه  چهديق 244

قلعه خاک 85
قلعه دختر 30، 242

قلعه دم دم 120
قلعه رودخان 67، 157، 241

قلعه زهك 244
قلعه سنگی 55

قلعه سنگي محمودآباد 22
قلعه شاخ 242

قلعه شوش 202
قلعه شوكت نظام152

قلعه ضحاک162، 244
قلعه عبداهلل خان ضرغام پور 11

قلعه فرهادی81
قلعه قاپالنتو 93

قلعه قاالسی 126
قلعه قطور 120
قلعه قمرود 22

قلعه قنبرعلی 164
قلعه قوشچی 120

قلعه كالر 203
قلعه كنگلو 109

قلعه كوچك، گورستان 188
قلعه كوزا، فريم127 

قلعه كول 208
قلعه كهنه 126

قلعه كهنه خبيص 6
قلعه گلي 22

قلعه گوشه 159، 224
قلعه ليسار 241
قلعه ماران 120

قلعه مهرين 243
قلعه هرمز 243

قلعه هفت دختر151
قلعه يزدگرد 242
قلعه يوجان 122

قلمان خانه 22
قلی درويش 105، 106، 242

قليچ تپه 85
 ،133  ،130  ،105  ،104  ،30  ،1 قم 

134
قمرود 1، 22، 30، 105، 163، 164

قنات 34، 65، 116، 180، 218، 241
قنبرزاده، غفار 243 ، 244

قندگر، جواد162، 243، 244
قوچانی، عبداهلل 193

قوس 24، 241
قوشاتپه 241

قوم باستان شناسي 176، 241
قوم شناسي 17
قومس 1، 30

قوم نگاری 104
قويوندوقوز بوغاز 62

قهستان 192
قيزقلعه 249

قيطريه 28، 61، 122
قيمسی، تپه 29

قينربالغ 62

ک
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كافرقلعه 156
كافرقلعه عين شيخ 67

كاكا، روستا 191
كال جنگال 241

كاماتا، يوشيهيتو 12
 ،36  ،24  ،23 سيف اهلل  كامبخش فرد، 

244 ، 243 ،201 ،171
كام ديده 29

كان گنبد 242
كرمی، محمد 92، 244كانينگهام، رابين 149، 226

كروران، مونيك 182
كرول، استفان 232، 244

كائيم، باربارا 228، 240، 241، 253
كابلی، ميرعابدين 22، 36، 163، 164، 

166 ،165
كاج، روستا 22

كاخ 44، 69، 165، 204، 217
كاخ سرخ حصار 217

كارگاه صنعتی 55، 82
كارگر، بهمن 167، 168، 169، 243 ، 

244
كارلتون كون 215

كارلوفسکی، كارل لمبرگ 118
كاروانسرا 22، 55، 65، 85، 130

كاروانسراي شاه عباس 242
كاروانسرای محمدآباد 164

كاريز 92، 180
كازانوا، ميشل 170

كاستالدی، اديتا 181
كاسه گر 123

كاشان 1، 22، 23، 31، 32، 33، 130، 
243

كاشي 243
كاشيکاري اسالمي 248

كاظم، عرب 130

 ،42  ،41  ،40  ،39  ،38  ،34  ،32  ،31  
 ،65 ،64 ،63 ،61 ،60 ،56 ،47 ،44 ،43
 ،96 ،93 ،85 ،84 ،83 ،75 ،72 ،71 ،68
 ،109 ،106 ،105 ،104 ،103 ،98 ،97
 ،128  ،115  ،114  ،112  ،111  ،110
 ،159  ،155  ،140  ،139  ،137  ،132
 ،170  ،168  ،166  ،165  ،163  ،162
 ،186  ،183  ،182  ،177  ،173  ،172

214 ،193
كاووسی فر، ميترا 33

كبودجامه 204
كتابخانه ملی 179 

كتاب شناسی 14
كتل گل گل 28

 ،51  ،50  ،49  ،36  ،25  ،8  ،3 كتيبه 
 ،181 ،175 ،167 ،162 ،161 ،133 ،96

 243 ، 241 ،218
كتيبه اورارتويي رازليق 244

كربال 45
كربن 6، 12، 14، 30

كرت 28
كرچو، ليوبوف.ب  241

كرخه، رود 70
كردستان 23، 24، 28، 93

كردلرتپه 28
كرفس رزن 198

كركس، كوه31، 32، 33، 34، 35، 77، 
159

كرماک، گورستان 156
كرمان 6، 23، 79

كرمانشاه 23، 24، 137

كريستالر 176
كريمی، جالل 29

كريمی، فاطمه201
كريمي، فريبا 241 ، 244

كريميان، حسن 243
كريميان سردشتی، نادر 37، 243، 244

كستانتينی، لورنزو 112، 172، 173
كسرايی مقيم، فرشته38

كشاورزی 45، 144
كشتي 241

كشتيرانی 108
كشکين، روستا 62
كشيري، الهه 241

كفت بركه11
كفتری 56، 89، 135

كالته جعفرآباد 107
كالر، تپه 203

كالردشت 15، 203
كلماكره 3، 36، 49، 242 ، 243
كلورز 86، 87، 155، 157، 241
كليري، پيرفرانچسکو 240، 253

كله دشت 30 
كليسای زرزر169

كليسای طاطاووس 161
كمپفر، انگلبرت 64

كمترالن )كبوترالن( 15، 28
كمربند، غار 30، 174، 186، 187 

كميشان، غار 186، 187
كنارصندل 188

كنارد، نيکالس 224، 225
كنت، درک 82

كنتور، هلن 199
كندري، زهرا 243

كندوان 244
كنستانتينی، لوردانا بياسينی 172

كاوش 1، 2، 4، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 
،26 ،24 ،23 ،20 ،19 ،18 ،17 ،15 ،13
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كنگاور 23، 24، 216، 242، 243
كنگلو 109

كوئنيف، واي 242
كوار48

كوبان49
كوتيان197

كوثری، يحيی 71، 200
كوچ 8، 15، 57، 65، 135، 138

كوچ، روستا 25
كورا- ارس146، 241
كورتيس، جان 242

كورگل22
كورن 231

كوروش 23، 24، 175
 ،74  ،73  ،72  ،71  ،66  ،61  ،19 كوره 
 ،157 ،150 ،149 ،143 ،129 ،103 ،86

203 ،193 ،190 ،166
كوزه 6، 8، 9، 10، 24، 29، 80، 82

كوشان ها 241
كوفی101

كول تاريکه 76، 93 ، 244
كول تپه نخجوان 146

كول، فيليپ. ال 230، 241، 244
كوني، آياكو 12

كوون، كارلتن 52
كوه آرارات  244
كوه آالداغ 191
كوه الوند 242

كوه بيدخوان 79
كوه بيستون 23

كوه بينالود 182، 191 
كوه جوپار 79

كوه چل بغياج 181
كوه چهل تن 79

كوه خواجه 23 ، 24

كوه داش كسن 207
كوه درفك  208

كوه دول 89
كوه قاراد 198

كوه قيه 78
كوه الريجان 127

كوه مله 15
كوه مند بوشهر 243

كوه نمك، كاروانسرا 130
كوه نور161

كوهدشت، لرستان 15، 92
كوهرنگ بختياري 243

كوهي گيلوان، مجيد 241
كوير لوت 6

كوير نمك 248
كهريزک 171

كهك، قم 104
كهکيلويه و بويراحمد11، 224

كهندژ نيشابور 182، 183
كهنه ماسوله 243

كهورلنگر چينی 82
كيانی، محمديوسف 190

كيالن دماوند 243
كيمبال، فيسکه 2 

كيميايی، معصومه 33، 174، 241
كيناست، بوركهارت 175

گ
گاراژيان، عمران 18، 176، 177، 241 

243 ،
گاف ميد 177

گاماساب 23، 24، 28، 216
گاهنگاري 1، 28، 35، 30،137، 145، 

 244 ،203 ،150 ،148
گبرگر، رود 29

گبری، تپه 156

گبيبه، تپه 29
 ،99  ،97  ،96  ،72  ،54  ،23  ،10 گچ 

207 ،191 ،127 ،109 ،105
گچبری 23، 50، 96، 98، 101، 127، 

218 ،201 ،182 ،162 ،133
گچگران 95

گچی استامپی 133
گچی توپر 133

گچی توخالی 133
گچی حکاكی 133

گدار ماهی بازان، تپه 29
گرجستان 146

گرجی، مهناز 32، 243
گردونة مهر 113

گرگ، مايکل 48، 241
گرگان 129، 143، 158، 241 ، 243

گرگان رود 190، 241
گرگوری، جانسون 92

گرمابه 78
گرمسار 1

گرمليزا، ف.ج.ل. 18
گری، بزل 179

گزواني، هنگامه 241 ، 244
گسگر 66، 68

گسل 23
گل اخرا  19، 150

گل تپه 62
گل شونه 29

گل ميخ  76، 97
گل ميون، محوطه 11

گاللك، محوطه 29، 97
گلخنداق151

گلستان 129، 142
گلمغانی زادةاصل، ملکه 218، 244

گلولة فالخن 19، 150
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گميشان 241
گناباد 180

 ،126  ،100  ،59  ،55  ،33  ،32 گنبد 
242 ،241

گنبدسرخ 59
گنبدسلطانيه 243 ، 244

گنبدعلويان 242
گنبدقابوس 241

گنبدكاووس 129، 191، 241
گنج تپه 28، 30، 87، 90

گنج دره 144
گنجوی، سعيد 178

گنجينه 24
گندآب شهميرزاد114

گودين تپه 15، 23، 24، 30، 44، 137، 
242 ،216 ،171 ،146 ،141
گور 8، 9، 11، 13، 16، 24

گورزاغه ای 210
گورسنگي 24، 243

گورصخره 24
گوراب 34
گوران 28

گورخمره 61، 75، 86، 187، 210
گوردخمه 23، 210

گوردخمة دكان داود 242

گمانه زنی 11، 13، 20، 31، 32، 33، 35، 
 ،90 ،79 ،78 ،74 ،73 ،71 ،68 ،66 ،54 ،44
 ،111 ،110 ،109 ،107 ،105 ،103 ،96 ،95
 ،164 ،158 ،148 ،147 ،140 ،127 ،115
 ،206 ،205 ،203 ،198 ،191 ،190 ،183

208

 ،241  ،217  ،211  ،208  ،198  ،191
251

گورستان اشکاني 252
گورشاه 242 و 241

گوری، روستا 205
گوزنبو، تپه 29

گوهرتپه 174، 186، 187، 241
گوی تپه 28، 141، 146

گوی مسجد 121

گورستان 6، 8، 9، 11، 19، 22، 24، 27، 
 ،79  ،74 ،68  ،66  ،62  ،61  ،38  ،34 ،28
 ،106 ،104 ،101 ،93 ،87 ،85 ،83 ،81
 ،156 ،155 ،154 ،127 ،126 ،114 ،110
،188 ،187 ،172 ،171 ،166 ،163 ،157

گي بيك لو 243
گيان، نهاوند 23، 24، 28، 47، 146

گياه باستان شناسی 172، 187
 ،34  ،33  ،32  ،17  ،12 گياه شناسی 
 ،172 ،148 ،108 ،94 ،83 ،81 ،75 ،35

187 ،174
گيرشمن، رومن 31، 35، 70، 86، 99، 

171 ،165 ،105
گيل گمش 211، 243

گيالن 8، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 
 ،155 ،153 ،108 ،87 ،86 ،68 ،67 ،51

241 ،208 ،156
گيلمور، گوين 149، 226

گيلويي 29
گيو 1

ل
الجورد 6

الخ مزار 25، 181
الروالندي 242

الريجان 127
الطان، محوطه 29

الله، هايده 31
المعي رشتي، محمد 248

 ،172  ،163  ،150  ،148  ،147  ،145
208 ،206 ،205 ،183 ،182 ،178 ،177

لباف  خانيکی، رجبعلی 25، 36، 180، 
250 ،243 ،183 ،182 ،181

لرزدوستی، افشين 29
لرستان 3، 15، 23، 24، 92، 104

لسترنج 201
لشگري، آرش 243
لطيفي، لطيف 242

لعاب دهی88
لعل بار 22

لفور، روستا 241
لقالن 94

لك پور، سيمين 36، 184، 243

اليه نگاري 10، 17، 18، 31، 32، 33، 34،  
 ،89 ،87 ،84 ،79 ،74 ،73 ،47 ،44 ،35
،140  ،139 ،137 ،132 ،125 ،105 ،103

لما، گورستان 11، 252
لنگر، روستا 21

لوديه 197
لورنز، كريستی 185، 242

لولوبيان197
لوور، موزه 53

لوين، لوئيس 137، 233، 244
ليان 56

ليمن، كيمبرلي 244

م
ماد 23 ، 44، 175، 197، 198، 242 

243 ،
مارال تپه27

ماربالن 201
مارقوسيان، آرمينه 147، 148

مارليك 15، 24، 28
مازندران 108، 109، 129، 174، 186،  

187
مازيار، سپيده 215، 244

ماسايو، مينامي 12
ماسون 158
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مافگه، يابود سنگی 104
ماكو 78، 120، 161، 169، 232

مالگا 208
مالي، جي.بي 242

مانا 51، 167، 168
مانايي 23

ماوراء قفقاز 146
ماه پری چای121

ماه نشان، سفال 80
 ،  241  ،187   ،186 علی  ماهفروزی، 

244
ماهيدشت47، 242

مايکل دی، دانتی 10
مترجم، عباس 242
متيوس، روجر 242

متيوس، ويندي 242
مجسمه 115، 207، 241

مجسمه سازی181
مجسمة گلی 190

مجيدزاده، يوسف 26، 27، 188
محراب 100، 107، 121

محطوط آباد 188
محمد ولدبيك، روستا 191

محمدآباد 22، 30
محمدباقر، تپه29

محمدخاني، احمد 241
محمدي فر، يعقوب 242

محمدي، مريم 241
محمدي، مقامت 244

محمدي، ميرروح اهلل 241
محمودي، مجيد 241

محموديان، حبيب اهلل 242
محموديه 30

 ،189  ،136 اسکندر  مختاری طالقانی، 
243

مخلصي، محمدعلي 244 ، 241 ، 242 
243 ،

مدارس 243
مدخون 65

مدرسة جالليه 243
مدوسکايا، يانا 28، 160

مديترانه 23
مذهب 8

مراداف، روسالن 241
مرادف، ايگل 242
مرادي، بابك 242

مرادی، حسين 13، 111
مرادي، يوسف 242 ، 244، 248

مراغه 213
 ،192  ،191  ،190 محمد  مرتضايی، 

193
مرتضوي، مهدي 243

مرجان 201
مرجاني، نسرين 242
مردارگردش، تپه 29

مردان نمکی 16، 63، 128، 245
مردم شناسی 104

مردوک 175
مرمت 34 ، 24
مرند 141، 146

مرودشت 30، 45، 56، 89، 135، 223، 
243

مريان، تالش 8
مريان، گورستان 241
مزدقان، رود 85، 189

مزرعة سنجد 34
مس 6، 19، 32، 33، 35، 209

مساجد 100
مستوفی، حمداهلل 127

مسجد اسماعيل بيك121
مسجد جامع اصفهان 234

مسجد جامع افين107
مسجد جامع زوارق121
مسجد جامع ساوه 189

مسجد جامع سجاس 100
مسجد جامع قروه 100

مسجد جامع گرگان 241
مسجد جامع گزادشت121

مسجد جامع گلپايگان 231
مسجد جامع مهرآباد 121

مسجد جامع ميدان121
مسجد جامع نائين 243

مسجد جامع همدان 242
مسجد جنت سرا  218، 219

مسجد حافظ121 
مسجد زرگران 121

مسجد سنگی داراب 207
مسجد قرمز بناب 121

مسجد كبود تبريز 121، 214، 244
مسجد گوهرشاد 241

مسره 30
مسکوكات 24
مسمغان 241
مسيله رود  22

مشرحات، محوطه 29
مشکان، معدن 33

مشکور، محمدجواد 211
مشکور، مرجان 12، 31، 32، 33، 186، 

248 ،242 ،194
مشکين شهر 126، 243

مشکيني  اصل، رضا 242، 244
مشول، تپه 29

 ،  242  ،  241 فرشيد  مصدقي  اميني، 
244
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مغان197
مفرغ 9، 10، 11، 242، 243

مقبره 133
مقبرة شيخ حيدر 126

مقتيه، تپه29
مقدم، سپيده 242

مقدم، عباس29، 243
مقري، علي اصغر 243
مقصودی، مهران 149

مك كان 152

مور، ونسان102، 242
مورتنس، پتر 242

موريان، تپه47
موريل، بي 242
موساسير 175
موستري 242

موسوي  حاجي، سيدرسول 243
موسوي  كوهپر، مهدي 241

مياناب 29
ميترا 23، 24

ميجويون، محوطه 29

مصطبه خشتی 57
مصطفوی، محمدتقی162

مصلي، پروين 241
مصلي، معصومه 243

معابد مصري 23
معابد يوناني 23

معاهدة گلستان 108
معبد آرتميس 24

معبد پالميرا 24
معبد خورهه 24

معبد داش كسن 21
معبد سين 175

معبد نسا 24
معبد نمرودداغ 24

معبدآناهيتا 23، 24
معتمدی، نصرت اهلل 195، 243

معجزاتي، فريبا 241
معجم البلدان 37، 201

معدن 23، 33، 35، 63، 69، 77، 81، 
241 ،128 ،118 ،94

معدن چهرآباد 16
معدن دره 34

معدن سنگ63
معدن نمك 16

معرفت شناسي 17

مك كاون، دونالد 212
مالزاده، كاظم 244

 ،196  ،36  ،19 حکمت اهلل  مالصالحي، 
243

مالميرزايي، خديجه 242
ماليي، مريم 241 ، 242 ، 244

ملك آباد 22
ملك قلعه 22

ملك  احمدي، نريمان 242
ملك  شهميرزادی، صادق 30، 31، 32، 

243 ،241 ،200 ،199 ،36 ،34 ،33
 ،198  ،197  ،137 مهرداد  ملکزاده، 

244 ، 243
ملکي، علي محمد 241

ممسنی 4، 89، 95
منار شمس تبريزي 244

مناره 107
منبر 107

منج، روستا 21
منزوی، علينقی37

منسوجات 9، 11، 16، 128
منشور، اروه 242

منصوري، امير 244
منصوري، محدثه 241

منظريه، كاروانسرا 130
منيك 206

مؤثقي، كريم 248

موسوي ميركال، رضا 241
موسوی نسب، عبدالوهاب 204، 241

موسوي، سيداحمد 243
موسوي، علي 244

موسوی، محمود 6، 9، 36، 201، 202، 
243

موسوی، مهدی 203، 242
موسيقی 53، 243

موش تپه 44
موشالن تپه 1، 22، 30

مونديگك، تپه 118
موهنجودارو 28

مهاباد 244
مهاجری نژاد، عبدالرضا 32
مهدي آبادي، مليحه 243

ُمهر 6، 13، 15، 24، 30، 31، 33، 44، 
 ،111 ،104 ،103 ،96 ،86 ،68 ،63 ،53
 ،241  ،  240  ،210  ،186  ،166  ،133

252
مهر استوانه ای 118، 119

مهر دكمه ای 163
مهر گلي 24

مهر مسطح 30
مهرآفرين، رضا 205، 243

مهران آباد 30
 ،  243  ،  242  ،  241 جعفر  مهركيان، 

248 ،244
مهره 6، 8، 11، 15، 19، 33، 34، 35، 
 ،106  ،93  ،89  ،86  ،84  ،75  ،72  ،38

210 ،198 ،188 ،152 ،150
ميان رود 9

ميان رودان 28، 104، 106، 197
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ميدان نقش جهان 243
ميراسکندری، محمود 206، 243

ميرحسيني، فهيمه 244
ميرزا آقاجاني، اسداهلل 241

ميرصالحي، مهدي 241
ميرفتاح، سيدعلی اصغر207

ميري، سيما 242 ، 244
ميری، نگين 29

ميکا 137
ميل 22، 201

ميل اخنجان 134
ميل امام 67

ميل امامزاده جعفر 134
ميل امامزاده عبداهلل 134

ميل بابك 22، 134، 164
ميل چاه، تپه 32

ميل چاهك )آتشگاه(134
ميل رادكان 134

ميل شهرستان 134
ميل صفرعلي 22، 134

ميل قاسم آباد 134
ميل كرات خراسان 134

ميل الجيم 134
ميل ميم 134

ميل نادری كرمان 134
ميمند، روستا 248

مينك، دوره 88

ن
نادرتپه 241

نادرتپه سی 140
نادری، رحمت 102، 186، 225، 241، 

244 ،242
ناكامورا، توشيو 12

ناهونته 89
ناهيد 23، 24

نجات بخشی 12، 103، 251، 253،254
نجف زاده، روشن 241

نخ و ريسمان 128
نخجوان 146

نخل 218
نخودلوق 198
 په129، 241

نرگس كتی 186
نرگه، تپه 52، 178

نسا 36، 23
نصراهلل زاده، سيروس 98

نصرتي، مسعود 241
نظارتي زاده، منصوره 242
نظافتی، نيما 32، 33، 34

نظري  ارشد، رضا 242
نعمت  گرگاني، ام البنين 243

نعمتي، اصغر 241
نعمتی، محمدرضا 210، 252

نعمتی، محوطه 29
نفيسی، نوشين 211

نقاره خانه 22
نقاشی ديواری 162

نقاشي روي لعاب 24
نقره 49،32

نقش برجسته 99، 243 ، 244
نقش برجستة آشوری 63

نقش رستم 24
نقش سفال147

نقوش انساني 1 ، 25، 162، 167، 188
نقوش حيوانی1، 26، 76، 94، 96، 97، 
 ،162 ،150 ،124 ،118 ،116 ،104 ،99

188 ،184 ،181 ،171 ،167 ،166
نقوش سنگ قبر101
نقوش صخره اي 242

206 ،184 ،181 ،167
نقوش هندسي 1 ، 26، 150

نکا، رودخانه 186، 187
نگين عقيق 24

نگينی، محوطه 29
نمك الن 85

نوبار، روستا21
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چکیده
محسن مقدم ــ فرزند محمدتقي خان احتساب الملك ــ در اواخر دورة قاجار در سال 1279خ در تهران 
به دنيا آمد. او را در سال 1291خ، در كودكي، براي تحصيل به اروپا فرستادند. در ميانة جنگ جهاني 
اول به ايران بازگشت و در مدرسة صنايع مستظرفه در محضر استاداني چون كمال الملك ادامة تحصيل 
داد و پس از چند سالي مجدداً به اروپا بازگشت. محسن مقدم مدتي در بخش باستان شناسي موزة لوور 
در پاريس در كالس هاي ژرژ كنتنو آموزش ديد و با درجة عالي، تحصيل در آنجا را به پايان رساند. او 
عالوه بر باستان شناسي، در پاريس به نقاشي هم مي پرداخت. وی در سال هاي پاياني حضور خود در 

اروپا با عنوان نمايندة فرهنگي ايران در نشست ها و نمايشگاه هاي متعدد حضور يافت.
رشتة  در  مدتي  نيز  ُسلما  كرد.  ازدواج  كويومجيان  ُسلما  با  1315خ  سال  در  مقدم  محسن 
باستان شناسي و هنر تحصيل كرده بود. محسن و ُسلما همان سال به ايران بازگشتند و در سال 1316خ 
در مركز باستان شناسي با سمت بازرس فني هيئت باستان شناسي فرانسوي شوش به سرپرستي روالن 
دومکنم فعاليت تخصصي خود را آغاز كردند. آنها مدتي نيز زير نظر آندره گدار در موزة ايران باستان 
مشغول به كار بودند. محسن مقدم مأموريت هاي باستان شناختي و هنري متعددي را به انجام رسانيد 
كه يکي از آنها سرپرستي هيئتي براي تهية نقشة باستان شناسي گيالن در سال 1340خ بود. بعدها 
اين مأموريت را دكتر عزت اهلل نگهبان، از شاگردان مقدم، ادامه داد. محسن مقدم عالوه بر فعاليت هاي 
آكادميك  استادان  اولين  از  و  داده  انجام  تهران  دانشگاه  در  گوناگوني  علمي  فعاليت هاي  ميداني، 
باستان شناسي ايران به شمار مي آيد. افزون بر اين مقدم سرپرستي و نمايندگي ايران را در نمايشگاه ها 
و كنگره هاي گوناگون بر عهده داشته و نشان هاي افتخارآميز زيادي نيز در شناسنامة كاري خود دارد.

صطفي ده پهلوان م

محسن مقدم
طالهي داری رد باستان شناسي اريان

 و مجموهع داری متفاوت
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از ويژگي هاي بارز محسن مقدم عالقة او از كودكي به 
جمع آوري كلکسيون هايي چون تمبر، صدف، چپق و قليان 
زندگي  طول  در  همسرش  و  او  بود.  تاريخي  متنوع  آثار  و 
توانستند مجموعه اي  تا  خود رنج هاي زيادي متحمل شدند 
غني از آثار و اشياء تاريخي و هنري جمع آوري كنند. محسن 
گذشتة  فرهنگ  دوست دار  و  متخصص  مجموعه داري  مقدم 
ايران زمين بود كه مجموعة خود را به دليل ارزش مالي آن 
جمع آوري نمي كرد. او بخش زيادي از آثار خود را از خارج 
استاد  مي گرداند.  باز  ايران  به  و  مي كرد  خريداري  ايران  از 
از مرگ،  قبل  پانزده سال  يعني  آبان ماه 1351خ،  در  مقدم 
را  آن  در  موجود  آثار  تمامي  همراه  به  را  خود  پدري  خانة 
وقِف دانشجويان دانشکدة هنرهاي زيبا و گروه باستان شناسي 
و پژوهش در فرهنگ گذشته  براي آموزش  تهران،  دانشگاه 
اين نوشتار بر آنيم كه نقش محسن مقدم و  ايران كرد. در 
تأثير وي را بر باستان شناسي ايراني، در مقام مجموعه داري 

متخصص و نخستين باستان شناس آكادميك بررسي كنيم.

مقدمه
باستان شناسي در ايران از قرن پانزدهم ميالدي و بعد از آن 
در دورة صفويه به طور محسوس آغاز شد. فعاليت هايي چون 
به تصوير كشيدن آثار تاريخي ايران در سفرنامه هاي سياحان 
غربي در عصر صفويه و قاجار تا گنج يابي و تيله كني شاهان و 
درباريان قاجار و كاوش هاي تجاري سياحان و باستان شناسان 
زمرة  در  مي توان  شوش  چون  محوطه هايي  در  را  اروپايي 
دانست  ايران  در  باستان شناسي  فعاليت هاي  نخستين 

.)Abdi 2001 ،14-30 :1383 معصومي(
از ديگر فعاليت هاي مرتبط با باستان شناسي، موزه داري 
و مجموعه داري است كه با تأسيس كاخ موزة ناصرالدين شاه 
قاجار در كاخ گلستان )1291-1293خ(، موزة ملي در مدرسة 
)1302خ(،  افسري  دانشکدة  موزة  )1295خ(،  دارالفنون 
تهران،  مردم شناسي  موزة  )1309خ(،  صنايع  و  هنر  موزة 
باستان  ايران  موزة  و  )1314خ(  رضوي  قدس  آستان  موزة 

)1315خ( در ايران نهادينه شد )نفيسی 1380: 9-15(.
ايران  موزة  ملي،  آثار  انجمن  تأسيس  و  تشکيل  با 
باستان شناسي در دوران  و تشکيالت  عتيقات  ادارة  باستان، 

پهلوي اول و دوم، شناسايي، حفاظت و صيانت از آثار تاريخي 
قالبي نظام مند و رسمي به خود گرفت. اين حركت مرهون 
زحمات افراد بي شماري است كه در آن برهة زماني دغدغة 
شناسايي، حفاظت و نشر ميراث گذشتکان را داشتند. يکي 
از اين افراد محسن مقدم است. مقدم در مقام يکي از اولين 
باستان شناسان تحصيل كردة ايراني اقدامات فراواني در زمينة 
انجام داده  عملي و آموزشي باستان شناسي و مجموعه داري 
است. در اين نوشتار به شرح زندگي، اقدامات و فعاليت هاي 

علمي، فرهنگي و هنري وي مي پردازيم.

نگاهی كوتاه به پیشینة خاندان مقدم
ايران  نقاط  ديگر  و  آذربايجان  شهرهاي  اغلب  در  اكنون 
خاندان و اقوام بزرگي با نام خانوادگی مقدم زندگي مي كنند. 
بوده اند  ايلي  و  خانوادگي  ريشة  يك  از  آنها  دراصل  گويا 
و  وحدت  از  حکمرانان  ترس  و  متعدد  لشکركشي های  كه 
يکپارچگي نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي اين اقوام منجر 
به كوچ، جدايي و تبعيد برخي از آنها در مناطقي چون مراغه 
قزوين،  اطراف،  روستاهاي  و  زنجان  اصلي(،  موطن  )احتماالً 
اروميه، مشهد،  تبريز، همدان،  خوي، دامنة كوه هاي سهند، 
مرو و كالت نادري شده است. با مركزيت يافتن شهر تهران 
عده اي از سركردگان اين ايل به همراه فاميل و بستگان خود 
به تهران كوچ مي كنند و ساكن اين شهر مي شوند. افراد ايل 
از سرداران نظامي جنگ هاي دورة قاجاريه،  غالباً جنگجو و 
و  خانوادگي  نام  غالباً  و  بوده  شيعه  و  تركي  زبان  به  آشنا 
ايلياتي مقدم را انتخاب كرده اند )اعتمادمقدم 1349: 5-11(. 
در ادامه برای جلوگيري از اطالة كالم شرح مختصري از سه 

نسل قبل از محسن مقدم را آورده ايم )تصوير 1(.

ضیاءالملك،  )فراش باشی،  علي خان 
اعتمادالسلطنه، حاجب الدوله(

علي خان )اعتمادالسلطنة اول( فرزند دوم حسين خان جوجي 
مراغه اي كه ابتدا ملقب به ضياءالملك و سپس داراي القاب 
اعتمادالسلطنه و حاجب الدوله گرديد، از مردان صاحب عنوان 
و  وزارت  عهده دار  به كرات  و  بود  خود  عصر  ذي نفوذ  و 
دولت هاي  با  مذاكره  براي  گوناگون  سياسي  مأموريت هاي 
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روس و انگليس و ديگر رويدادهاي سياسي و مهم مملکتي 
مي شد و عالوه بر آن مدت ها حکمراني ايالت هاي آذربايجان 
وي  داشت.  عهده  به  را  ايران  ديگر شهرهاي  و  و خوزستان 
آبان  بيست وچهارم  در  و  بود  ايران  عدلية  سازمان  پايه گذار 
1241خ )بيست ودوم جمادي االول 1279ه.ق( فرمان تشکيل 
وزارت عدليه ]دادگستري[ با مسئوليت او صادر شد و در سال 
1244خ )1282ه.ق( به وزارت وظايف و اوقاف رسيد. از وي 
سه پسر به نام هاي عبدالعلي خان اديب الملك )فرزند ارشد(، 
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و عبدالحسين خان سرهنگ 
باقي ماندند كه مادر آنها خورشيدبانو ملقب به حاجيه خانم 
از  از طالق  بعد  كه  بود  باال  خانم  او  ديگر  عيال  است.  بوده 
ديگر  فرزنداني  وي  درآمد،  حاجب الدوله  عقد  به  محمدشاه 

نيز داشته است.
حاجب الدوله صرف نظر از مأموريت هاي دولتي به امور 
عمراني نيز عالقه مند بود. ساختمان بازار كفاش ها و تيمچة 
حاجب الدوله از يادگارهاي اوست كه آنها را با دو باغ گلشن 
و دلگشا )محوطة فعلي مسجد سپهساالر و باغ بهارستان( كه 

متعلق به معيرالممالك بزرگ بود تعويض و در آن سکونت 
بنا  حاجب الدوله  اهتمام  به  مراغه  در  مالرستم  مسجد  كرد. 
شد. او مأمور تزئين گنبد حضرت عبدالعظيم به طال گرديد. 
به  را  او  جنازة  درگذشت.  )1284ه.ق(  1246خ  سال  در 
نجف اشرف حمل كردند و در وادي السالم به خاک سپردند 

)اعتمادمقدم 1349: 18(.
گفتنی است در منابع تاريخی عصر قاجار چنين آمده 
ميرزا  صدراعظم  قتل  حکم  مجری  حاج علی خان  كه  است 
تقی خان اميركبير از بزرگ مردان ايران زمين بوده است. اين 
جنايت حاج علی خان لکة ننگی بود براي نوادگان او، كه برخی 
كتمان  را  آن  اعتمادالسلطنه  محمدحسن خان  چون  آنها  از 
را  پدر  نامه ای  در  اديب الملك  عبدالعلی خان  چون  برخی  و 
اين  به  با سخنی  امر مالمت كردند. وي  اين  دادن  انجام  از 
كار  اين  »با  است:  رسانيده  پايان  به  را  خود  نامة  مضمون 
خانوادة ما را »بدنام« كرده ايد و بعد از اين نمی توانيم ميان 

مردم سر بلند كنيم« )حکيمی 1367: 180-185(.

محسن مقدم، طالیه داري در باستان شناسي ایران و مجموعه داري متفاوت

تصویر 1. سه نسل از اجداد محسن مقدم. از راست به چپ: حاجب الدوله، اديب الملك و احتساب الملك
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عبدالعلي خان ادیب الملك
حاج علي خان  ارشد  فرزند  اديب الملك  عبدالعلي خان 
بوده  دولت  و  دربار  بزرگ  صاحب منصبان  از  حاجب الدوله 
و  اياالت  حکمراني  و  وزارت  عمارت،  مقامات  به  به كرات  و 
بسيار  عالقة  و  وثوق  مورد  و  منسوب شد  مملکت  شهرهاي 
ناصرالدين شاه بود. اديب الملك طبع شعر و ذوق نويسندگي 
 16 در  وي  گذارد.  باقي  نيز  چند  اشعاري  خود  از  و  داشت 
مهرماه 1264خ )روز پنجشنبه بيست وهشتم ذي الحجه الحرام 

1302ه.ق( در 57 سالگي وفات يافت.
محمدباقرخان  نام هاي  به  پسر  شش  اديب الملك  از 
وزيرمفخم،  احتساب الملك  محمدتقي خان  اعتمادالسلطنه، 
محمدخان  اديب حضور،  خان باباخان  اميرمقدم،  كريم خان 
اديب همايون و احمدخان و نه دختر به اسامي مهين بانو ملقب 
گل باجي خانم،  به  ملقب  زهراسلطان خانم  شاه باجي خانم،  به 
رقيه خانم،  معصومه خانم،  حبيبه خانم،  جهان باجي خانم، 
به  صديقه الملوک  زرين كاله خانم  و  صديقه خانم  حواخانم، 

جاي مانده است )اعتمادمقدم 1349: 5-11(.

محمدتقي خان احتساب الملك
محمدتقي خان احتساب الملك وزيرمفخم فرزند عبدالعلي خان 
و  دربار  خدمت  در  بستگان  ديگر  و  پدر  مانند  اديب الملك 
دولت بود و عالوه بر مناصب دولتي كه تا مقام وزارت ارتفاء 
يافت در دربارهاي ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه و احمدشاه 
نيز مشاغل برجسته داشت )تصوير 2(. وي اولين كسي است 
سلطنتي  تشريفات  عنوان  به  سازماني  شاهي،  دربار  در  كه 
با عنوان رياست  ايجاد و بدين منظور كاغذ و پاكت ُمهردار 
تشريفات سلطنتي تهيه كرد و به تربيت عده اي كارمند امور 
ايران در  تشريفاتي پرداخت. وي مدتي وزير مختار )سفير(  
برن سوئيس و والی حکومت شهرهايی چون قزوين، خوانسار، 
در  او   .)36  :1349 )اعتمادمقدم  بود  مازندران  و  گلپايگان 
سال 1269خ )1307ه.ق( لقب احتساب الملك گرفت. گفته 
می شود اين لقب به پيشنهاد محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
)عموی محمدتقی( به وی اعطاء شده است. ايشان با دختر 
سرهنگ(  عبدالحسين خان  )دختر  شرف خانم  خود  عموي 
و  نام هاي حسن  به  پسر  دو  ازدواج  اين  ثمرة  و  كرد  ازدواج 

گفته  البته   .)36  :1349 )اعتمادمقدم  است  مقدم  محسن 
مي شود احتساب الملك سه فرزند ديگر داشته است كه سر 
زا رفته اند. حسن اولين فرزندی بود كه زنده ماند )جمشيدی 
1373: 83، ميرزاآقاجانی 1382: 120(. احتساب الملك در 
سال 1306خ در پاريس در گذشت و در همان جا دفن شد.

حسن مقدم
حسن مقدم فرزند محمدتقی خان احتساب الملك در بهمن ماه 
1277خ1  )برابر با1316ه.ق و 1895م( در ارگ تهران يا به 
عبارتی عمارت احتسابيه )محل فعلی موزة مقدم( به دنيا آمد 
مدرسه ای  در  1287خ  سال  از  او   .)83  :1373 )جمشيدی 

1. در مورد تاريخ تولد و وفات حسن مقدم اختالف نظرهای زيادی وجود دارد. ولی حقيقت 
دارد كه هنگام وفات كمتر از سی سال داشته است.

تصویر 2. محمدتقی خان احتساب الملك وزير مختار ايران در سوئيس 
)عکس از محسن مقدم(
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آلمانی به تحصيل پرداخت. او چون پس از سه فرزند سر زا 
رفته زنده مانده بود، برای خانواده اش اهميت زيادی داشت. 
محسن مقدم در وصف برادر بزرگ ترش چنين آورده است: 
»برادرم در هوش زياد و عالقة سيری ناپذيرش به خواندن و 
نوشتن زبانزد فاميل بود« )جمشيدی 1373: 44(. سپس به 
سوئيس  در  ايران  مختار  وزير  سمت  به  پدرش  اينکه  دليل 
انتخاب شد به برن رفت و در پانسيون ايرانيان)كاپت( اقامت 
كرد و به ادامة تحصيل مشغول شد. وی تحصيالت خود را 
در لوزان به سرعت طی كرد، كلژ و ژيمناز كالسيك )ادبی( 
را تمام كرد و پس از اخذ تصديق نامة تحصيالت مقدماتی و 
از  متوسطه و ديپلم »باشليه« ادبی وارد دارالعلوم شد. پس 
دريافت ليسانس در رشتة علوم اجتماعی به استانبول رفت و 
به همراهی جمعی از دوستان در دبستان »احمدية ايرانيان« 
به تدريس پرداخت. كمی بعد وابستة سفارت ايران در تركيه 
شد. چون كاردار سفارت پسرعمة اوـ  خان ملك ساسانیـ  بود، 
توانست به جستجو و تفحص در اروپا و برخی از كشورهای 
آسيايی و افريقايی بپردازد. او در اين زمان زبان های فرانسه، 
آموخت )جمشيدی  را  و التين  قديم  يونانی  عبری،  آلمانی، 

1373: 44، ايوبی 1385: 7-8(. 
بسياری  ادبی  و  فرهنگی  اجتماعی،  فعاليت های  وی 
انجام داده كه معروف ترين آنها اجراي نمايشنامة »جعفرخان 
از فرنگ آمده« است. اين نمايشنامه نقدی است بر افرادی كه 
برای تحصيل يا به هر منظور ديگر به فرنگ سفر می كردند و 
در بازگشت به تقليد كوركورانه از فرهنگ غرب می پرداختند 
و اين نمايشنامه حاوی پيام فرهنگی و اجتماعی عميقی در 

آن دوران و نشان دهندة ذكاوت نويسندة آن است.2 
حسن مقدم در سفر خود به مصر در 1302خ و 1923م 
اثر تنفس  بر  توتانخامون و  از مقبرة  بازديد طوالنی مدت  و 
هنوز  و   )3 )تصوير  شد  سل  دچار  مقبره  آلودة  هوای 
بيست وهفت سالگيش تمام نشده بود كه در آبان ماه 1304خ 
)1344ه.ق و 1925م( در آسايشگاه مسلوالن ليزن سوئيس 
به خاک سپرده  الره  گورستان  در  و   )4 )تصوير  درگذشت 
محمود  دكتر  و  آرين پور  يحيی  چون  زيادی  بزرگان  شد. 
باهوش،  فرزندان  از  يکی  عنوان  به  و  به خوبی  او  از  افشار 
رک.  مقدم  حسن  آثار  و  زندگی نامه  زمينة  در  بيشتر  اطالعات  به  دسترسی  منظور  به   .2

جمشيدی، 1373 و ايوبی، 1385.
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تصویر 3. حسن مقدم در بازديد از آثار باستانی مصر 1302خ.

تصویر 4. حسن مقدم در ليزن سوئيس )عکس از محسن مقدم(
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پُركار و وطن دوست ياد كرده اند )جمشيدی 1373: 35 و 
247ـ251 و 278-276(.

محسن مقدم
در  قاجار  دورة  اواخر  در  و  1279خ  سال  در  مقدم  محسن 
سال  در  سالگی،   7 در  او  گشود.  جهان  به  چشم  تهران 
1287خ، همراه برادر بزرگ ترش حسن وارد مدرسة آلمانی ها 
شد. بعد از آن حسن با پدرش برای ادامة تحصيل به سوئيس 
رفت. محسن نيز در تهران به تحصيل در مدرسه هايی چون 
تربيت ادامه داد، ولی دچار اُفت تحصيلی زيادی شد. درنتيجه 
هشت سال بعد )يا به روايتي پنج سال بعد( محسن نيز به 
ايرانيان )كاپت(  پانسيون  برادرش در سوئيس پيوست و در 
اقامت كرد و به مدت چهار سال در كالج كالسيك سوئيس به 
تحصيل پرداخت )تصوير 5(. در سوئيس حسن مانند معلمی 
استعدادهای  پرورش  به  او  بود.  محسن  برای  آگاه  و  دلسوز 
اجتماعی عميقی  بينش  او  به  و  پرداخت  برادر كوچك ترش 
از كودكی عالقة زيادی به نقاشی داشت  داد. محسن مقدم 
و تنها مشوق او برادرش حسن بود. اين عالقه باعث شد تا 
محسن در آينده به تحصيل در رشتة نقاشی هم بپردازد. او در 
سال 1295خ به دليل جنگ جهانی اول و اوضاع آشفتة اروپا 
به ايران بازگشت )جمشيدی 1373: 45 و 46، قسمت هايی 

برگرفته از دست نوشته های محسن مقدم(.
در  سپس  و  دارالفنون  در  ابتدا  ايران  به  بازگشت  در 
مدرسة صنايع مستظرفه در زمينة فراگيری نقاشی از محضر 
با سبك  او  اين سال ها  در  )تصوير6(.  برد  بهره  كمال الملك 
عنوان  به  او  از  كمال الملك  و  شد  آشنا  كمال الملك  نقاشی 
غنی  قاسم  است.  كرده  ياد  بااستعداد  و  منضبط  شاگردی 
»شاگرد  می نويسد:  كمال الملك  قوِل  از  يادداشت هايش  در 
خيلی داشته ام، غالب آنها كار نمی كنند. آنهايی كه فناً نقاش 
از  گرفته اند،  ديپلم  كه  هستند  نفر  دوازده  ده  محسوب اند، 
جمله ميرزا اسماعيل آشتيانی، حسنعلی وزيری، حسن شيخ 
در  و  بود  فقيری  طفل  كه  نعمت ا...  احياء الملك(،  )برادر 
)قالی باف(،  محمودی  علی  ميرزا  كرده ام،  بزرگش  من  واقع 
محمودآقا، محسن مقدم پسر احتساب الملك، سليمان قاجار، 
در  نيز  مقدم  )اتحاد 1379: 570(. محسن  صنيع السلطان« 

ميان  ارتباط  و  كمال الملك  خلقيات  به شرح  خاطرات خود 
است  پرداخته  نيز  احتساب الملك  پدرش  و  احمدشاه  او، 
)دست نوشته های شخصی محسن مقدم، جمشيدی 1373: 

211ـ212(.
بعد از آرام شدن اوضاع اروپا تصميم به بازگشت به اروپا 
گرفت، ولی با مخالفت پدر مواجه شد و بدون اجازة پدر به 
اروپا و فلورانس رفت. سه سال در فلورانس به تحصيل نقاشی 
طور  به  »فلورانس  است:  گفته  چنين  خود  مقدم  پرداخت. 
عجيبی مرا جذب كرد، اين شهر كه بی شباهت به يك موزة 
زمان  آن  كرد.  هنر  تحصيل  به  عالقه مند  مرا  نيست  بزرگ 
من 19 سال داشتم و به طور مستمع آزاد در دانشگاه درس 
فلسفه می خواندم، يکدفعه راهی آلمان شدم و يك سال ونيم در 
موزه های آلمان مطالعة هنر نمودم« )جمشيدی 1346: 13(. 
سپس به پاريس رفت و به تحصيل در رشتة باستان شناسی 
به عنوان يکی از رشته های نادر آن زمان پرداخت. اين ايام 
)1306خ( همزمان بود با مرگ مشوق اصلی او يعنی برادرش 
حسن. او به همراه پدرش از سوئيس به ايران بازگشت و بعد 
می شود  گفته  برگشتند.  پاريس  به  دو  هر  كوتاه  اقامتی  از 
است.  بوده  درمان  برای  پاريس  به  احتساب الملك  سفر  كه 
احتساب الملك در سال 1307خ )1928/1927م( در پاريس 
درگذشت. محسن مقدم بعد از مرگ پدر در همان سال برای 
اوضاع خانواده و امالک و دارايی های  به  سر و سامان دادن 
جمشيدی   ،362  :1373 )جمشيدی  آمد  تهران  به  پدرش 

1346 و دست نوشته های محسن مقدم(.
محسن مقدم چنين آورده است: »در اين زمان هيچ گونه 
تحصيل هنری در سطح دانشگاهی در كشور ما وجود نداشت 
و آنچه هم بعدها در دانشگاه تهران پديد آمد به وسيلة عده ای 
افراد غيرمتخصص انجام می گرفت. مثاًل مرحوم سعيد نفيسی 
در رشتة باستان شناسی تدريس می كرد و يك نفر ديگر به 
نام گتتر كه آلمانی بود ولی به زبان فرانسه درس می داد و 
بگيرم  امتحان  او  شاگردان  از  عده ای  از  خواستم  وقتی  من 
همين  در   .  ... و  نيستند  بلد  توجهی  قابل  چيز  هيچ  ديدم 
را  اسماعيل آشتيانی كه مدرسة كمال الملك  از طرف  زمان 
اداره می كرد، يعنی همان مدرسه ای كه خود من هم مدتی 
وزارت  سپس  شدم.  تدريس  كار  به  دعوت  بودم،  شاگردش 
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تصویر 5. محسن و حسن به هنگام تحصيل در لوزان سوئيس )عکس از محسن مقدم(

تصویر 6. آتلية كمال الملك، محسن مقدم در ميانة تصوير نشسته ديده می شود )تصوير روی جلد مجلة هنر و مردم، شمارة 188(
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معارف يا فرهنگ و هنر فعلی در قالب حکمی از من خواست 
كه برای اولين بار درس تاريخ هنر را به عنوان معلم تاريخ 
1308خ(  تا   1307 )از  مستظرفه  صنايع  مدرسه  صنعتی 
تدريس كنم. در همين زمان به فکر تأسيس دانشکده ای به 
نام دانشکدة هنرهای زيبا بودم كه در آن زمان امکان عملی 
شدنش نبود. توقف من در تهران دو سال بيشتر طول نکشيد 
اين سفر شش  رفتم كه  پاريس  به  ادامة تحصيل  برای  زيرا 
سال طول كشيد و سه سال آخر را جزو محصلين دولتی از 

هزينة دولت استفاده كردم« )جمشيدی 1373: 362(.
پاريس  در  مقدم  محسن  تحصيل،  دورة  آخرين  در 
تشکيل  ايران  هنر  و  ايرانی  مطالعات  انجمن  نام  به  انجمنی 
داد. دفتر اين انجمن در سفارت ايران در پاريس بود. سردبير 
آن نيز خود مقدم بود. اين انجمن برنامة سخنرانی منظمی 
داشت كه در آن استادان معروف دربارة هنر ايران سخنرانی 
و عالقمندان از آن استفاده می كردند. سلما كويومجيان در 
از  يکی  سال   4 مقدم  سلما  شد.  آشنا  استاد  با  انجمن  اين 
را  عاليه  تحصيالت  نيز  خود  و  بود  انجمن  اين  منشی  سه 
لوور  مدرسة  سوربن،  دانشکدة  تزئينی  هنرهای  مدرسة  در 
او و محسن مقدم  پاريس گذراند.  باستان شناسی  و مؤسسة 
ازدواج كردند )جمشيدی 1346،  در سال 1315خ/1936م 
»خانم سلما مقدم كيست؟«، اخبار وزارت فرهنگ و هنر، ص 
7(. در تاريخ 1314/5/2خ طی احضاريه ايی از طرف وزارت 
به  زودتر  چه  هر  كه  شد  خواسته  مقدم  محسن  از  معارف 
ايران برگردد )نامة وزارت معارف، نمرة 1765/23579، 28 
تيرماه 1314خ(. در نهايت او به همراه همسر باستان شناس 
و فرانسوی  بلغاری تبارش به ايران بازگشت و در خانة پدری 

)محل كنونی موزة مقدم( ساكن شد.
فارغ التحصيل  ايرانی  اولين  عنوان  به  مقدم  محسن 
باستان شناسی در مورد اوضاع و شرايط موجود در آن زمان 
اين گونه آورده است: »در بازگشت به كشور بيش از گذشته 
مورد توجه بودم. زيرا كار دانشگاه تهران رو به راه شده بود. 
ابتدا كارم را در يکی از موزه ها شروع كردم، ولی مسيو گدار 
ما  اجازة بيست ساله رئيس هنرها در كشور  كه مطابق يك 
با توجه به رشتة  بود وقتي متوجه آمدن من شد مخصوصاً 
تحصيلي كه به پايان رسانده بودم يك رفتار كج دار و مريزي 

با من داشت، گاهي خوب و گاهي بد و نگرانيش از اين بود 
كه نکند رئيسش بشوم و براي اولين بار يك ايراني متخصص، 
به امور حفريات ايران رسيدگي كند. يك دليل ديگرش كه 
حتي در مجلس شوراي ملي هم مطرح شد اين بود كه وكال 
گفتند اين آقا بيست سالِش تمام شده و حاال كه مقدم آمده 
اين بابا، بايد راهش را بکشد و برود. روي اين حساب مسيو 
گدار نمي توانست دائماً با من خوب باشد ولي وقتي كه خوب 
بود فکرم را يعني تأسيس دانشکدة هنرهاي زيبا را با او در 

ميان گذاشتم ...« )جمشيدی 1373: 363(.
استاد محسن مقدم از زمان ورود به ايران فعاليت های 
فرهنگی و هنری بسياری انجام داد. از بدو تأسيس دانشگاه 
دليل  به  داشت،  اختيار  در  را  هنر  استادي  ُكرسي  تهران، 
به  بود  انجام داده  سخنراني هايي كه در مراكز هنري جهان 
دولت هاي  شد.  مفتخر  بسيار  مدال هاي  و  نشان ها  دريافت 
فرانسه و ايتاليا و شوروي بهترين و باالترين نشان هاي خود را 
به او دادند. دانشگاه تهران نيز به دليل 33 سال خدمت ارزنده، 
از ايشان در كنار پروفسور محسن هشترودي و ذبيح اهلل صفا 
با مقام استادي ممتاز تجليل كرد )جمشيدی 1373: 361(. 
نيز  تهران  دانشگاه  باستان شناسی  گروه  در  مقدم  محسن 
تدريس كرده و دكتر عزت ا... نگهبان كه از شاگردان او بود، 
به او بسيار احترام می گذاشت )نگهبان 1385: 73 و 147(. 
در ادامه سعی كرده ايم به طور مختصر خدمات استاد محسن 

مقدم را در زمينه های گوناگون برشمريم.

آغاز فعالیت های محسن مقدم در ایران
تاريخ  از  ايران  به  ورود  بدو  در  مقدم  سلما  و  محسن 
1315/8/18خ مفتش )بازرس( فنی ادارة عتيقات شدند. در 
همان سال وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه به آنها 
تاريخی  ابنية  به  رسيدگی  و  سركشی  به  كه  داد  مأموريت 
تخت جمشيد،  مرغاب،  مشهد  اصفهان،  نطنز،  كاشان،  قم، 
شيراز، شاپور، كازرون، دليجان اصفهان، سلطان آباد، بروجرد، 
خرم آباد و دزفول بپردازند و اوضاع را به آن وزارت گزارش 
از اين مأموريت در همان  از بازگشت  دهند )تصوير7(. پس 
سال مأموريتی ديگر به هر دو آنها در مقام بازرس فنی ادارة 
عتيقات محول شد كه در كاوش های فرانسويان به سرپرستی 
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دومکنم در شوش و چغازنبيل مشغول به كار شوند )تصاوير 
8 و 9(. معصومی چنين آورده است كه »بازديد رضاخان در 
سال 1303خ3  از شوش و شرح حفريات آنجا و توضيحات 
كافی به وسيلة استاد محسن مقدم، بازرس فنی دولت ايران 
در هيئت حفاری فرانسوی ها، موجب شد تا اليحة لغو قرارداد 
)امتيازنامه( امتياز عتيقة ايران مظفرالدين شاه با دولت فرانسه 
به مجلس برود. بدين ترتيب در تاريخ 20 مهر 1306خ )18 
و   1312 ذيقعدة   16 مورخ  امتيازنامه های  1927م(  اكتبر 
14 ربيع الثانی 1318خ به وسيلة مجلس شورای ملی لغو و 
موافقت شد كه هيئت فرانسوی فقط در شوش به كاوش و 
بررسی بپردازد. سپس دولت ايران تقبل كرد كه يك موزه و 
كتابخانه در تهران بنا كند و رياست آن را تا مدت پنج سال به 
يك فرد فرانسوی واگذار كند. به همين دليل دولت ايران در 
سال 1306خ از مسيو آندره گدار آرشيتکت فرانسوی دعوت 

كرد كه به ايران بيايد« )معصومی 1383: 38(.
اتمام  از  بعد  همسرش  همراه  به  مقدم  محسن 
به  1316خ  سال  در  چغازنبيل،  و  شوش  در  مأموريت شان 
عنوان موزه دار در موزة ايران باستان كه در حال راه اندازی 
بود زير نظر آندره گدار مشغول به كار شدند. محسن و سلما 
نقش مهمی  باستان  ايران  موزة  در طراحی فضاهای داخلی 
ايفاء كردند. سلما مقدم نيز در تأسيس كتابخانة موزة ايران 
كتابخانه  اين  رياست  به  و  داد  انجام  زيادی  تالش  باستان 
ممکن  نحو  بهترين  به  بازنشستگی  زمان  تا  و  شد  منصوب 
اين موضوع  به  اداره كرد و سامان داد. محسن مقدم  را  آن 
اشاره كرده كه »وقتی من در تشکيالت باستان شناسی وارد 
به عهده داشت.  را  باستان شناسی  شدم. مسيو گدار رياست 
با وجود آنکه تخصص من پيش ازاسالم بود ولی ايشان دورة 
آورد«  وارد  زيادی  بابت لطمة  اين  از  و  داد  به من  را  اسالم 
ايام محسن مقدم در كنار  اين  )جمشيدی 1346: 52(. در 
با  مرتبط  دروس  تدريس  به  باستان شناختی  فعاليت های 
باستان شناسی و تاريخ هنر در دانشسرای عالی چون درس 
از  علم آثار باستان شناسی در سال 1315 و 1316خ و بعد 
آن در سال 1317خ در دانشکدة ادبيات نيز مشغول بود. با 

3. البته براساس اسناد موجود اين بازديد در سال 1315 يا 1316خ صورت گرفته و اين تاريخ 
اشتباه است )حکم مأموريت محسن مقدم، موجود در آرشيو اسناد موزة مقدم(.

تأسيس دانشکدة هنرهای زيبا كه خود مقدم نقش اساسی 
اين  وقت  تمام  استاد  عنوان  به  او  داشت،  آن  راه اندازی  در 

دانشکده و دانشگاه تهران استخدام شد.

تأسیس و اجرای طرح دانشکدة هنرهای زیبا
فرانسه  در  پايان آخرين دورة تحصيل خود  در  استاد مقدم 
در سال 1315خ به ايران بازگشت. يکی از اقدامات مهم او 
در سال های اولية ورود به ايران تالش برای تأسيس دانشکدة 
جريان  است  بهتر  است.  تهران  دانشگاه  زيبای  هنرهای 
چگونگی راه اندازی اين دانشکده را از زبان خود استاد بخوانيم 
كه اسماعيل جمشيدی نقل كرده است: »... روي اين حساب 
وقتي  ولي  باشد  من خوب  با  دائماً  نمي توانست  گدار  مسيو 
كه خوب بود فکرم را يعني تأسيس دانشکدة هنرهاي زيبا 
را با او در ميان گذاشتم. گدار ابتدا مخالف تأسيس دانشکدة 
قسمت  يك  فقط  ما  كه  مي خواست  و  بود  زيبا  هنرهای 
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آرشيتکت  دورة  اگر چه خودش  باشيم.  داشته  تاريخ هنري 
من  اما   ... بود  ديده  پاريس  زيباي  هنرهاي  دانشکدة  در  را 
هنرهاي  دانشکدة  مثل  زيبا  هنرهاي  دانشکدة  مي خواستم 
زيبا پاريس داشته باشيم ولي نه به صورت تقليد كوركورانه، 
وزير  ايران.  روز  آن  مکان  و  زمان  نيازهاي  به  توجه  با  بلکه 
وقت با اين فکر من موافق نبود. تا اينکه مرحوم مرآت وزير 
من  براي  نامه اي  1318/12/4خ  تاريخ  در  و  شد  فرهنگ 
1318/12/7خ  تاريخ  در  كه  جلسه اي  در  خواست  و  نوشت 
پيشنهاد  دربارة  و  وزارتخانه تشکيل مي شد شركت كنم  در 
بدهم.  توضيح  زيبا،  هنرهاي  دانشکدة  تأسيس  يعني  خود، 
نکتة جالبي كه از اين ماجرا به يادم مانده اين است كه در 
آن زمان عده اي از اين وزارتخانه حقوق مي گرفتند و راست 
كلنل وزيري  برادر  وزيري  حسنعلي خان  مثل  مي رفتند  راه 
كاري  كه  مي خواست  مرآت  مرحوم  مجسمه ساز.  و صديقي 
پيش بيايد و از اين ها استفاده كند. در اين موقع من با مسيو 
نيز در جريان تأسيس دانشکده قرار  گدار قهر بودم و گدار 

مسئلة  يك  گدار  با  بودن  قهر  گفتم  پيش خود  من  داشت، 
دانشکده اي  چنين  يك  براي  همکاري  اما  است،  خصوصي 
كميسيون  به  حساب  اين  روي  است.  من  كشور  به  مربوط 
اين  تا دربارة پيشنهادم تصميم گرفته شود. در  مزبور رفتم 
كميسيون غير از من، مرحوم مرآت وزير فرهنگ، مسيو ُگدار، 
صديقي، وزيري، سيروس، يك فرانسوي ديگر كه االن اسمش 
يادم نيست و همچنين يك غير هنرمند يعني خانم رياضي 
دختر مرحوم كلنل رياضي شركت داشتند. در اين كميسيون 
پس از مدتي بحث بر سر نظر مسيو گدار كه عقيده داشت 
مدرسة باستان شناسي داشته باشيم و نظر من كه مي گفتم 
سرانجام  و  بود  مطرح  شود  تأسيس  زيبا  هنرهاي  دانشکدة 
يعني  گرديد،  مطرح  جا  مسئلة   بعد  شد.  تصويب  من  طرح 
همة  بايد  بردي  پيش  را  حرفت  كه  حاال  گفت  گدار  مسيو 
كارها به گردن تو باشد. من در جستجوي جا مدتي گشتم و 
باالخره مدرسة مروي نظرم را جلب كرد، چون اين مدرسه 
در زمان فتحعلي شاه ساخته شده بود و گچ بري هاي جالبي 

تصویر 8. محسن مقدم در حال كاوش در يکی از ترانشه های شوش )عکس از محسن مقدم(
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تصویر 9. نمايی از محوطة چغازنبيل قبل از كاوش دومکنم و گيرشمن )عکس از محسن مقدم(



هشتاد سال باستان شناسی ایران

280

داشت. به محيط دانشکدة هنرهاي زيبا هم نزديك تر بود. اما 
در مدرسة مروي جاي ما كوچك بود و من متوجه شدم كه 
پشت مدرسة مروي مدرسة سپهساالر قديم است، رفتم آنجا 
شنا  حوض  توي  و  شده  لخت  عده اي  ديدم  كشيدم  سرک 
مي كنند و استفادة ديگري از آن نمي شود. فوري اين محل 
را از آنها گرفتيم و كالس را تشکيل داديم با 15 دانشجو در 
رشتة نقاشي و درس مجسمه سازي ... به اين ترتيب دانشکده 
رشتة  براي  كردم  پيشنهاد  من  كرد.  شروع  را  كارش  عماًل 
بود  كمال الملك  خوب  شاگردان  از  كه  حيدريان  از  نقاشي 
استفاده شود. اين پيشنهاد پذيرفته شد، خود من هم براي 
تدريس تاريخ هنر در نظر گرفته شدم. براي رياست، مسيو 
گدار مايل بود من رئيس بشوم، اما مرآت عالقه داشت كه از 
اما  گدار بيشتر كار گرفته شود، در نتيجه گدار رئيس شد، 
عماًل همه كارها به عهده من بود« )جمشيدی 1373: 363 
محل  به  زيبا  هنرهای  دانشکدة  1320خ  سال  در   .)364 و 

امروزی دانشگاه تهران انتقال يافت.

راهنمای علمی میهمانان عالیقدر
فعاليت های  و همسرش  مقدم  نيز محسن  بعد  در سال های 
زيادی در زمينة باستان شناسی انجام دادند. وزارت معارف يا 
به عبارتی وزارت فرهنگ و هنر به دليل تسلطی كه اين زوج 
معرفی  و  راهنمايی  برای  آنها  از  داشتند  التين  زبان های  به 
از  دربار  سياسی  و  عاليقدر  ميهمانان  به  ايران  باستانی  آثار 
كشورهای گوناگونی چون فرانسه، هلند، هند، اتيوپی، بلژيك، 

دانمارک و آلمان استفاده می كرد )تصاوير 10 و 11(.

سرپرست كاوش های دیلمان
صرف نظر از يك فصل حفاری كه در دهة سی به سرپرستی 
و  پژوهش  ديلمان،  منطقة  در  صمدی  حبيب ا..  مرحوم 
از  عماًل  گيالن،  استان  باستان شناسی  علمی  بررسی های 
سال 1339خ آغاز شد. در اين سال كه به راستی از سال های 
گيالن  استان  در  باستان شناختی  فعاليت های  در  پرتالش 
است، براي نخستين بار به قصد اجرای سياست تهية نقشه 
دكتر  مرحوم  سرپرستی  به  هيئتی  كشور،  باستان شناسی 

تصویر 11. بازديد رئيس جمهور هند از موزة ايران باستان، ارديبهشت ماه1342 )عکس از محسن مقدم(
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)Moghadam 1962: 28( تصویر 12. محسن مقدم در حال كاوش در يکی از گورهای ديلمان

تصویر 13. هيئت باستان شناسی ديلمان به سرپرستی محسن مقدم )عکس از محسن مقدم( از چپ به راست: پژوهان)؟(، قريشی )راننده(، اصغريان جدی 
)؟(، ايرج مافی )باستان شناس(، محسن مقدم )سرپرست(، علی حاكمی )باستان شناس(، يکی از رعايا، صوفی )مالك پايگاه هيئت كاوش(، زارع با جليقه مشکی 

)سركارگر تخت جمشيد(
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حاكمی،  علی  مهندس  مرحوم  عضويت  و  مقدم  محسن 
تنی چند  و  مافی، محمود كردوانی  ايرج  كامبخش،  سيف ا.. 
از همکاران ادارة كل باستان شناسی آن روز عازم گيالن شد 
و كارهای مطالعاتی و تحقيقاتی خود را در منطقة ديلمان و 
املش آغاز كرد و محوطه های باستانی تماجان، نياول، امام، 
را  غيره  و  بويه  مربو،  بنه زمين،  غياث آباد  سياه كوه،  پيركوه، 
بررسی و شناسايی و گمانه زنی كرد و به آثاری از نيمة دوم 
هزارة دوم پ م )آغاز عصر آهن( تا دورة ساسانی دست يافت 
مقدم  محسن   .)13 و   12 )تصاوير   )13  :1383 )خلعتبری 
را چنين آورده است:  نتايج پژوهش های خود  طی مقاله ای 
»بر اساس يافته های به دست آمده به اين نتيجه رسيديم كه 
از  مهاجم  بزرگ  جمعيتی  موج  سه  پيش ازتاريخ  دوران  در 
طريق شمال و به عبارتی قفقاز وارد گيالن شده اند. اين اقوام 
در حين زندگی در اين منطقه به داخل فالت ايران و حتی 
آنها  اينکه  است  مسلم  آنچه  كرده اند.  نفوذ  نيز  بين النهرين 
فاتحان هند و اروپايی بوده اند. به نظر می رسد گروه اول آنها 
در دو هزار سال قبل آمدند. ابزار و سالح آنها مفرغی ]است[ 
و هنوز آهن را كشف نکرده اند. مردگان خود را به پشت دفن 
كرده اند. گروه دوم احتماالً 1500 سال پ م به منطقه وارد 
شده اند. ويژگی های نسبتاً مشتركی با گروه نخست داشته اند، 
ولی تدفين آنها تاحدودی متفاوت بوده است. گروه دوم بيش 
از هزار سال پ م ميالد به منطقه آمده اند. گورهای اين گروه 
بر روی گورهای گروه های قبلی و به طرزی بهتر و بزرگ تر 
و  خميده  پاهای  با  پهلو،  به  مردگان  است.  شده  ساخته 
 Moghadam 1962:( »صورت ها به سمت آفتاب دفن شده اند

 .)27�28

در همان زمان كه محسن مقدم در اين مناطق به كارهای 
پژوهشی اشتغال داشت، دربارة كشف آثار بسيار ارزشمندی 
مارليك  باستانی  تپة  در  فرهنگی  اموال  به دست سوداگران 
)چراغعلی تپه( شايعاتی زبان به زبان می گشت و هر روز دامنة 
از  نيز  فراوانی  گزارش های  و  می گرفت  خود  به  وسيع تری 
اشخاص و نهادهای دولتی دربارة كاوش بی امان محوطه های 
باستانی دو سوی سفيدرود به ادارة كل باستان شناسی ايران 
می رسيد. در آن زمان عزت اهلل نگهبان كه معاونت فنی ادارة 
كل باستان شناسی ايران را عهده دار بود به منظور بازديد از 

نحوة عملکرد هيئت اعزامی، به استان گيالن می رود و پس 
از بررسی كارهای انجام شده توجه هيئت اعزامی را به منطقة 
رودبار و دو سوی سفيدرود جلب می كند. هيئت يادشده پس 
از شناسايی اين تپه دو گمانة آزمايشی در آن حفر كرد و پس 
از آنکه اعضای هيئت گزارش كار خود را به سرپرست هيئت 
دادند، وی برای دادن گزارش و دريافت اعتبار الزم برای ادامة 
در  گمانه زنی  اولية  گزارش  طرح  با  شد.  تهران  عازم  كاوش 
تپه مارليك، نگهبان پی به اهميت فوق العادة تپه برد. از اين 
رو، بر اساس حکمی كه از وزير فرهنگ وقت دريافت كرد، 
خود به سرپرستی هيئت منصوب شد و محسن مقدم و علی 

حاكمی را به تهران فراخواند )خلعتبری 1383: 13 و 16(.
باستان شناسی  گروه  احضار  جريان  نگهبان  عزت اهلل 
اواخر  »در  است:  داده  شرح  چنين  اين  تهران  به  را  گيالن 
تابستان 1340خ بود كه گزارش های نامناسبی از طرف مردم 
محلی گيالن به وزارت فرهنگ دال بر رفتار ناشايست اعضای 
هيئت بررسی ادارة باستان شناسی ارائه شد. وزير نيز دستور 
داده بود كه بررسی و اقدام گردد و در صورت نياز به منطقه 
مسافرت شود. رئيس تشريفاتی اين هيئت آقای دكتر محسن 
باستان شناسی  و  زيبا  هنرهای  رشتة  استادان  از  يکی  مقدم 
ايشان  بود.  باستان  ايران  موزة  قديمی  كارمندان  از  يکی  و 
و  بوده  تهران  دانشگاه  در  تحصيل  دوران  در  نگارنده  استاد 
دارای استعداد هنری سرشار بود. عالوه بر آن ايشان نقاشی 
چيره دست بوده و به آثار باستانی ايران عالقة فراوانی داشته 
چندان  كلی  طور  به  چون  ولی  بود.  خاص  احترام  مورد  و 
كارهای  به  زيادی  توجه  اصوالً  و  نبوده  سختگير  كارها  در 
حفاری و عملی باستان شناسی نداشته به نظر می رسيد جنبة 
تشريفاتی رياست هيئت بررسی را به عهده گرفته است. همسر 
ايشان )سلما( نيز كه بانوی بسيار فاضل و تحصيلکرده ای بود، 
سمت مديريت كتابخانة موزة ايران باستان را به عهده داشت 
كه تنها كتابخانة موجود و منظم در زمينة باستان شناسی در 

تهران بود.
به هر حال نگارنده عالقه نداشتم كه در اين وضعيت، 
نارحتی برای آقای دكتر محسن مقدم فراهم آيد. به كتابخانة 
ايشان  به  را  وزارت  مقام  دستور  و  گزارش ها  و  رفتم  موزه 
]همسر مقدم[ نشان دادم. ايشان نيز نامه ای به دكتر محسن 
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مقدم نوشته و رونوشت دستور وزير را نيز به همراه آن فرستاد 
تا ايشان سرو سامانی به وضع هيئت بدهد.

نواحی  از  زيادی  گزارش های  روز  هر  ميان  اين  در 
باستانی ارتفاعات گيالن به ادارة باستان شناسی می رسيد من 
نيز به دقت موقعيت اين محوطه ها را می نوشتم. بعد متوجه 
شدم كه بيشتر اين تپه های باستانی در منطقة رحمت آباد در 
ارتفاعات گيالن واقع شده است. سپس تصميم گرفتم كه در 
اولين تماس به آقای دكتر مقدم اهميت منطقة رحمت آباد 
رودبار را به اطالع ايشان برسانم تا هرچه زودتر اين منطقه 
دليل مسير صعب العبور  به  ولی  و حفاظت كنند.  بررسی  را 
منطقه و نبود امکانات، تماس با آقای دكتر مقدم خيلی سخت 
بود. در اين هنگام آقای نحوی مديركل باستان شناسی مرا به 
دفترش احضار كرد و گزارشی از ادارة پليس قزوين دال بر 
مسافركشی وانت ادارة باستان شناسی را به من نشان داد كه 
تذكر داده شده بود وانت اداره فعاًل در قزوين توقيف و راننده 
نيز به دليل اين عمل خالف دستگير می باشد. سپس ايشان از 
بنده خواستند كه به منطقه مسافرتی داشته باشم. در همان 
روز از همسر دكتر مقدم جويای پاسخ نامة همسرشان شدم 
ولی هنوز پاسخی به تهران نيامده بود و من نيز از اينکه بايد 
به منطقه بروم و دكتر محسن مقدم استاد قديم خود را از 

اين مأموريت بازگردانم ناراحت بودم.
مقدم  دكتر  كه  شد  داده  اطالع  من  به  بعد  روز  صبح 
اتومبيل  همان  با  شما  و  است  آمده  تهران  به  اتومبيل  با 
خانة  به  كه  شدم  مصمم  من  برويد.  منطقه  به  می توانيد 
دكتر محسن مقدم بروم تا اطالعات بيشتری راجع به وضع 
هيئت بررسی بدست آورم. رفتن به منزل ايشان كه يکی از 
خانه های قديمی و سنتی تهران بود و به وضع بسيار موزون و 
متناسبی با تزئينات اصيل و قديمی آراسته شده بود همواره 
لذت بخش بود. به هر حال به ايشان تلفن نمودم و اطالع دادم 
در صورتی كه وقت داشته باشند خدمت شان می رسم. ايشان 
موافقت كرده و استقبال گرمی داشتند و پس از تعارفات الزم 
ايشان  شدم.  هيئت  حفاری  و  بررسی  كار  جويای  ايشان  از 
پس از شرح عملياتی كه هيئت انجام داده اظهار داشت كه 
نامة همسرشان را به انضمام رونوشت شکايتی كه از هيئت 
خود  چون  و  است  نموده  دريافت  بود،  رسيده  وزارتخانه  به 

دستياران  به  نمايد  مراجعت  تهران  به  كه  داشته  عالقه  نيز 
برای  را  آقای حاكمی دستورات الزم  و  اصغريان  آقای  خود 
]نگهبان[  نگارنده  است.  داده  هيئت  كار  ادامه  و  سرپرستی 
مبنی  را  خود  مأموريت  حکم  همچنين  و  شکايات  پروندة 
نگاهی  ايشان  و  دادم  ارائه  ايشان  به  هيئت  بازگرداندن  بر 
سطحی به آنها انداخته و بدون اينکه آنها را به دقت بررسی 
نمايد اظهار داشتند: به هر حال چون مدت سه ماه است كه 
تا  كه  داشته  عالقه  نيز  خودش  و  بوده  مأموريت  در  هيئت 
چند هفتة ديگر كار را خاتمه دهد بهتر است كه اينجانب به 
آنجا مسافرت نموده و طبق نظر وزارتخانه هيئت را به تهران 

بازگردانم« )نگهبان 1385: 151 - 147(.4 

فعالیت های آموزشی
آموزشی  مراكز  در  ايران  به  بازگشت  از  پس  مقدم  محسن 

4. هرچند گفته های استاد سيف ا... كامبخش فرد )عضو جوان آن هيئت( در مصاحبة نگارنده با 
ايشان متفاوت از گفته های دكتر نگهبان است.

محسن مقدم، طالیه داري در باستان شناسي ایران و مجموعه داري متفاوت

تصویر 14. محسن مقدم در لباس استادی دانشگاه تهران كه خود طراحی 
كرده است )عکس از محسن مقدم(
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باستان شناسی،  با  مرتبط  دروس  تدريس  قالب  در  زيادی 
تاريخ هنر و نقاشی به فرهنگ ايران زمين خدمت كرد.

او فعاليت های آموزشی خود را از سال 1307خ در مقام 
معلم تاريخ صنعتی در مدرسة صنايع مستظرفه آغاز كرد و 
بعد از بازگشت قطعی در دانشسرای عالی به تدريس علم آثار 
باستان شناسی پرداخت. سپس با تأسيس دانشکدة هنرهای 
زيبا به تدريس تاريخ  هنر و تابلوشناسی و دروس ديگری در 
زمينة هنر نقاشی و مجسمه سازی اقدام كرد. سپس در سال 
1328خ در دانشگاه تهران به طور تمام وقت استخدام شد و 
فعاليت های آموزشی خود را در دانشکدة هنرهای زيبا و در 

حوزة دروس آن دانشکده ادامه داد )تصاوير 14 و 15(. 
در  را  درس هايی  )1945م(  1324خ  سال  در  مقدم 
زمينة باستان شناسی پيش ازاسالم در دانشگاه تهران به قرار 

زير تدريس می كرد:
سال اول: آثار تمدن اوروک 4، كاوش های تپه گيان

باستانی  سومر  مهرهای  الگاش،  كاوش های  دوم:  سال 
و ايالم

باستان شناسی  گروه  در   مقدم 
)1325-1328(

1. باستان شناسی ايران اسالمی، دكتر مهدی بهرامی
2. تاريخ هنر و معماری اروپا، دكتر عيسي بهنام

3. سومر و اكد، محسن مقدم
4. فلسفة زيباشناسی، كلنل علينقی وزيری

5. تاريخ تمدن ساسانی؛ سعيد نفيسی
6. تاريخ تمدن، دكتر عزيزی

7. طراحی و نقاشی، دكتر عبادی
8. فارسی باستان، دكتر محمد مقدم

9. خط پهلوی، دكتر محمدصادق كيا
10. نقشه برداری، دكتر محمدحسن گنجی

عليزاده  نظريان، مهندس  آلمانی، دكتر حق  زبان   .11
)نگهبان 1385: 72(.

سه ساله  دوران  در  باستان شناسی  دروس 
)1325 -1328(

سال اول
فارسی، دكتر محمد معين

فارسی، دكتر پرويز خانلری
زبان خارجه، گروه زبان های خارجه

باستان شناسی عمومی، دكتر محسن مقدم
باستان شناسی ايران، دكتر مهدی بهرامی)قسمت اول( 

تاريخ صنايع عمومی، دكتر عيسی بهنام
تاريخ صنايع ايران، دكتر عيسی بهنام )قسمت اول(

تاريخ تمدن، دكتر عزيزی
عربی، گروه زبان عربی

سال دوم
باستان شناسی عمومی، دكتر محسن مقدم

تاريخ صنايع ايران، دكتر عيسی بهنام )قسمت دوم(
تاريخ تمدن ايران، استاد سعيد نفيسی

زبان پهلوی، دكتر محمدصادق كيا
طرح سازی و طراحی،آقای عبادی

فلسفة زيباشناسی، استاد علينقی وزيری )قسمت اول(.
عربی، گروه زبان عربی.

زبان خارجه، گروه زبان های خارجه.
سال سوم

باستان شناسی ايران، دكتر مهدی بهرامی )قسمت دوم(
تاريخ صنايع ايران، دكتر عيسی بهنام )قسمت دوم( 

تاريخ تمدن ايران، استاد سعيد نفيسی )قسمت دوم( 
جغرافيای تاريخی، دكتر شيبانی

خطوط تاريخی، دكتر محمد مقدم
نقشه برداری فنی، دكتر محمدحسن گنجی

دوم(  وزيری)قسمت  علينقی  استاد  زيباشناسی،  فلسفة 
)نگهبان 1385: 73-72(.

البته طبق گفتة صادق ملك شهميرزادی، در فاصلة بين 
سال های تحصيلی 1340 تا 1343، كه ايشان دانشجوی دورة 
ليسانس رشتة باستان شناسی دانشگاه تهران بوده اند، دروس 
تخصصی اين رشته را فقط چهار استاد تدريس می كرده اند 

كه عبارت بودند از:
1. دكتر عيسی بهنام كه تدريس دروس ماد، هخامنشی، 
و هنر  باستان شناسی  اشکانی، ساسانی و همچنين  سلوكی، 
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صدراسالم تا دورة قاجار را به عهده داشت.
2. دكتر عزت اهلل نگهبان كه تدريس دروس پيش ازتاريخ 

ايران و هند و بين النهرين و مصر را به عهده داشت.
3. سركار خانم سيمين دانشور كه تدريس دروس تاريخ 

عمومی هنر و فلسفة هنر با ايشان بود.
4. دكتر محسن مقدم كه تدريس تاريخ هنر بين النهرين 
دانشکدة  استاد  ايشان  داشت.  عهده  به  را  ايران  و  باستان 

هنرهای زيبا نيز بودند )نگهبان 1385: 86(.

و جشن های  نمایشگاه ها  كنگره ها،  همایش ها، 
ـ فرهنگی علمی 

1. شركت در دومين كنگرة جهانی هنر و باستان شناسی 
كاوش  رؤسای  با  همراه  لندن  در  1931م  سال  در  ايران 
كنتنو،  هرتسفلد،  دمکنم،  مسيو  چون  ايران  محوطه های 
گيرشمن، اشميت، آرنه، گدار و برخی از استادان ايرانی چون 

دكتر مهدی بهرامی، محمد قزوينی و دولت آبادی.
2. شركت در سومين كنگرة جهانی هنر و باستان شناسی 
به  مسکو.  و  لنينگراد  شهرهای  در  1935م  سال  در  ايران 
حسين  صورتگر،  لطفعلی  دكتر  ايران  دولت  از  نمايندگی 
طاهرزاده بهزاد، مهدی ديبا، عباس مسعودی، ساعد مراغه ای، 
مسعود  وزيری،  حسنعلی  اعظم،  پرتو  دكتر  گدار،  آندره 
علی اصغر  بهرامی،  مهدی  دكتر  سپهبدی،  سليمان  معاضد، 
تقی  سياسی،  علی اكبر  دكتر  صديق،  عيسی  دكتر  حکمت، 
اين  در  مقدم  محسن  و  مصطفوی  سيدمحمدتقی  اعتصام، 
كنگرة شركت كردند. در اين كنگرة محسن مقدم دربارة آغاز 
هنر در ايران سخنرانی كرد )معصومی 1355: 129 و 130 

و 142(.
و  هنر  جهانی  كنگرة  چهارمين  در  شركت   .3
باستان شناسی ايران در سال 1961م در شهرهای نيويورک، 
فيالدلفيا، بالتيمور و واشنگتن به مديريت آرتور اپهام پوپ. 
سال 1961م سال شناخت ايران از نظر هنری و فرهنگی در 
دنيا بود. زيرا در اين سال كنگرة چهارم در امريکا برگزار شد و 
اغلب باستان شناسان و دانشمندانی كه در زمينة آثار و تمدن 
و هنر ايران صاحب نظر بودند در اين كنگره شركت كردند. در 
اين زمان باستان شناسان ايرانی كاوش های زيادی انجام داده 

بودند، مانند محسن مقدم در شمال ايران )املش، رحمت آباد 
و رودبار(، عزت اهلل نگهبان در چراغعلی تپه )مارليك( و علی 
فرمشگان  و  و حسنلو  اسماعيل آباد  تپه موشالن  در  حاكمی 
فارس. اعضاء ايرانی شركت كننده در اين كنگرة دكتر عيسی 
صديق، مجتبی مينوی، دكتر سيدفخرالدين شادمان، دكتر 
مقدم،  محسن  استاد  نگهبان،  عزت اهلل  دكتر  فروغ،  مهدی 
سيدمحمدتقی مصطفوی و دكتر مهدی بيانی بودند رياست 
عزت اهلل  دكتر  و  بود  صديق  عيسی  دكتر  با  ايرانی  هيئت 
 )16 )تصوير  شد  انتخاب  هيئت  دبير  سمت  به  نيز  نگهبان 

)معصومی 1355: 143، نگهبان 1385: 55(.
4. شركت در پنجمين كنگرة جهانی هنر و باستان شناسی 
ايران در سال 1968م/1347خ در تهران، اصفهان و شيراز به 
كنگره  اين  در  مقدم  نگهبان. محسن  عزت اهلل  دكتر  رياست 
سخنرانی ای با عنوان چشم انداز باستان شناسی ديلمان ايراد 
 Moghadam  ،144  :1355 )معصومی   )17 )تصوير  كرد 

.)1968: 133�136

شهر  در  كتابدارها  بين المللی  كنگرة  در  شركت   .5
مادريد اسپانيا در سال 1935م.

شركت در كنگرة بين المللی هنرهای ايران در لنينگراد 
در سال 1935م.

باستان شناسی  بين المللی  كنگرة  هشتمين  در  شركت 
فرهنگ  وزارت  از  نمايندگی  )به  پاريس  شهر  در  كالسيك 
و هنر( در شهريورماه 1342خ. در اين كنگره محسن مقدم 
به ايراد سخنرانی هايی در زمينه های گوناگون از جمله تأثير 

ميترائيسم بر نقوش برجستة يونان و رم پرداخت.
شركت در دومين كنگرة بين المللی مطالعات ميترائيسم 

در شهر تهران در شهريورماه سال 1354خ.
فرانسه  تاريخی  ابنية  سالگی  صد  جشن  در  شركت 

1315خ.
شركت در نمايشگاه هفت هزار سال هنر ايران در ميالن 
ايتاليا، به نمايندگی ادارة كل باستان شناسی و دانشگاه تهران، 

1342خ.
 

سخنرانی ها
1. منابع تمدن ايران، موزة ايران باستان، 1342خ.

محسن مقدم، طالیه داري در باستان شناسي ایران و مجموعه داري متفاوت
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تصویر 17. پنجمين كنگرة جهانی هنر و باستان شناسی ايران )نگهبان 1385: 508(

تصویر 15. استاد مقدم در جمع استادان و دكتر علی اكبر سياسی رئيس وقت دانشگاه تهران )عکس از محسن مقدم(
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محسن مقدم، طالیه داري در باستان شناسي ایران و مجموعه داري متفاوت

تصویر 16. چهارمين كنگرة جهانی هنر و باستان شناسی ايران )عکس از محسن مقدم(
 از چپ به راست: مهدی فروغ، محسن مقدم، عالء، سعيد نفيسی، شفق، عيسی صديق، محمدتقی مصطفوی، عزت اهلل نگهبان
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تاالر  روم،  و  يونان  فرهنگ  برابر  در  ايرانی  معنويت   .2
فردوسی دانشکدة ادبيات، 15 اسفندماه 1350خ.

رم،  ايزمئو،  در  اصفهان  شهر  مورد  در  سخنرانی   .3
1329خ.

هزار  هفت  نمايشگاه  ايران،  تمدن  و  فرهنگ  هنر،   .4
سال هنر ايران، ميالن، ايتاليا، 1342خ.

مؤسسة  السکاس،  غار  تا  پاريس  از  فرانسه:  كشف   .5
ايران و فرانسه، تهران، 1342خ.

6. سخنرانی در مورد باستان شناسی گيالن، موزة گيمه، 
1343خ.

7. آثار يادمانی و فرهنگی ايتاليا، 1343خ.
ايران،  هنر  برجستة  ويژگی های  مورد  در  8. سخنرانی 

دانشکدة هنرهای زيبا، 1346خ.
از استاد مقدم مقاالت متعددی در زمينة فرهنگ و هنر 
ايران و جهان در مجله های گوناگون به چاپ رسيده كه از آن 

جمله می توان به عناوين زير اشاره كرد:
نقاشی،  مجسمه سازی،  )معماری،  هفتگانه  هنرهای 

ادبيات، موسيقی، تئاتر و سينما( )جمشيدی 1356: 16(.
و  هنر  گسترش،  )چهارديواري،  معماري  اول:  هنر 

برهنگي، سقوط هنر، چرا معماري هنر اول است؟(
هنردوم: مجسمه سازي )صديقي و مدرسة كمال الملك، 

بعد از جنگ، هجو هنر، چاقو، ماني نقاش!(
هنر يعني وحدت در تنوع يا نظم

هنرمند و شهرت
كمال الملك

حافظ و شعر نو
ادبيات فقط شعر نيست!

هدايت و آل احمد
كتاب نيم ميليوني

ُكرنا در تخت جمشيد
قديم ترين آلت موسيقي

اگر مذهب نبود هنر اوج نمي گرفت! 
اوج موسيقي

تئاتر )تئاتر از كجا آمده؟، تعزيه در ايراِن قبل ازاسالم، 
جعفرخان از فرنگ آمده(

سينما
 :1373 )جمشيدی  است!  هيچ  ادبيات  بدون  سينما 

366ـ398(.
كلکسيون هايش(  و  )باغ ها  تهران  در  قديمی  خانه ای 

.)Mogadam 1977(

جديد  يافته های  آن،  گذشتة  و  گيالن  چشم انداز 
.)Mogadam 1962( باستان شناختی

خدمات اداری مقدم در دانشگاه تهران
همکاری مستقيم در عرضة طرح و راه اندازی دانشکدة 

هنرهای زيبا.
رئيس كارگاه نقاشی دانشکدة هنرهای زيبا 1320خ.

نمايندة دانشکدة هنرهای زيبا در شورای دانشگاه تهران 
از 1328خ.

تهران  دانشگاه  باستان شناسی  مؤسسة  شورای  عضو 
1338خ.

دانشگاه  انتظامی  رسيدگی  هيئت  علی البدل  عضو 
1341خ.

مدير گروه فرهنگ و هنر 1342ـ1345خ.
معاون اداری ـ مالی دانشکدة هنرهای زيبا 1345خ.

شوراها، كمیسیون ها و انجمن ها
عضو شورای عالی فرهنگ 1331خ.

عضو انجمن نويسندگان ايران 1343خ.
يك دوره كانديدای مجلس سنا

)ايکوم(  موزه ها  ملی  شورای  آموزش  كميتة  مسئول 
1350خ.

عضويت در شورای عالی باستان شناسی وزارت فرهنگ 
1338خ.

به  وابسته  انسانی،  علوم  و  فلسفه  ايرانی  انجمن  عضو 
يونسکو، به رياست دكتر علی اكبر سياسی.

عضو انجمن روابط فرهنگی ايران و پاكستان
عضو انجمن دوستداران فرهنگ فرانسه 1323خ.
عضو هيئت مؤسس انجمن هنرمندان 1324خ.

عضو كميسيون رسيدگی به پيشنهادهای مدال و نشان 
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وزارت فرهنگ و هنر 1331خ.
عضو كميسيون فرعی موزه های كميسيون ملی يونسکو 

در ايران 1331خ.
عضو كميسيون نظام جشن های دو هزار و پانصد سالة 

شاهنشاهی.

فعالیت های فرهنگی و هنری
در  ايرانی  هنر  و  فرهنگ  مطالعات  انجمن  راه اندازی 

پاريس در آخرين دورة تحصيل در اروپا.
گراسيمف،  نقاشی های  نمايشگاه  راهنمايی  مسئول 

نقاش معروف فرانسوی در موزة ايران باستان.
طراحی آرم دانشگاه تهران.

طراحی آرم انجمن ايرانی فلسفه و علوم انسانی.
طراحی لباس استادان دانشگاه تهران.

همکاری مستمر با اتحادية شهرداری های ايران.
همکاری در راه اندازی نمايشگاه مينياتور ايران در پراگ 

چکسلواكی، ايتاليا و ورشو لهستان 1335خ.
تهية تابلوهای نقاشی رنگ وروغن، سياه قلم و آبرنگ در 

موضوعات گوناگونی چون پرتره، طبيعت بی جان و منظره.
طراحی پوشاک و سالح برای سربازان جاويدان و ارتش 

هخامنشی در جشن های شاهنشاهی در پرسپوليس.
طراحی برخی از فضاهای داخلی موزة ايران باستان.

طراحی فضاهای داخلی و بيرونی موزة مقدم.
طراحی مجسمه های فرهنگی و نظارت بر نصب آنها در 

ميدان ها و فضاهای عمومی شهر تهران.

نشان ها و عنوان ها
دريافت عنوان استادی ممتاز از دانشگاه تهران 1350خ.

نشان درجة دوم تاج 1321خ.
نشان درجة اول تاج 1332خ.

نشان درجة چهارم تاج 1342خ.
به  شخصی  موزة  اهدای  برای  تاج  سوم  درجة  نشان 

دانشگاه تهران 24 آبان ماه 1352خ.
نشان درجة اول هنر از وزارت فرهنگ و هنر 1350خ.

نشان درجة دوم همايون 27 مهرماه 1350خ.

نشان درجة سوم همايون )پهلوی دوم(.
نشان هنر )پهلوی دوم(.

نشان سپاس از وزارت فرهنگ
طرف  از  ارتشی(  مصوب  )نشان  همکاری  درجة  نشان 

ستاد ارتشتاران، 22 اسفندماه 1350خ.
فرانسه،  دولت  از  اوفيسيه  درجة  با  لژيون دونور  نشان 
دريافت  را  نشان  اين  كه  ايرانی  )اولين  مهرماه 1345خ   26

كرده است(.
نشان ادب و هنر با درجة اوفيسه كه آندره مالرو وزير 

فرهنگ وقت دولت فرانسه به او اهداء كرده است.
از  ميهن  و  افتخار  اول  درجة  آكادميك  پالم  نشان 

جمهوری فرانسه.
نشان هشت پر استانيس الئوس مقدس )نماد سلحشوری 

و جوانمردی( از كشور لهستان.
نشان طالی درجة اول از وزارت امور خارجة ايتاليا.

نشان طالی كمپانی انگليسی هند شرقی.

محسن مقدم مجموعه داری متفاوت و متخصص
رشته های  در  خود  تحصيالت  اتمام  از  پس  مقدم  محسن 
به  1315خ  سال  در  باستان شناسی  و  هنر  تاريخ  نقاشی، 
وطن بازگشت و به همراه همسر فرانسوی خود »ُسلما« در 
آنها  شد.  ساكن  ــ  مقدم  موزة  كنونی  محل  ــ  پدری  خانة 
در كنار فعاليت های علمی به گردآوری آثار و اشياء تاريخی 
ارزشمند  آثار  از  بسياری  مقدم  استاد  پرداختند.  فرهنگی  و 
تراشيده شده  سنگی  قطعات  كاشی،  مانند  شده  جمع آوری 
نحو  به  تاريخی  ـ  سنتی  فضاهای  از  الهام  با  را  گچبری  و 
چشمگيری در جای جای عمارت پدری نصب و برخی ديگر 
مانند كلکسيون پارچه، چپق و قليان، سفالينه، شيشه، تابلو 
نقاشی، مسکوكات، مهرها و اسناد تاريخی را با نظم و ترتيب 

خاصی نگهداری كرد )تصاوير 18 و 19(. 
در سال 1351خ، زنده ياد محسن مقدم به دليل عالقة 
وافر به فرهنگ و هنر ايران، خانة پدری خود را به همراه آثار 
نفيس گردآوری شده وقف دانشگاه تهران كرد. وی در سال 
1366خ دارفانی را وداع گفت و پس از مرِگ همسر ايشان در 
سال 1369خ، توليت موزة مقدم در اختيار مستقيم دانشگاه 
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تصویر 18.  مجموعة چپق و قليان محسن مقدم در زمان حيات )عکس از محسن مقدم(

تصویر 19. بخشی از مجموعة سفال محسن مقدم در زمان حيات )عکس از محسن مقدم(
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تهران قرار گرفت.5 
متفاوت  شخصيتی  مقدم  محسن  كه  كرد  اذعان  بايد 
از ديگر مجموعه داران داشته است. اين تمايز را می توان در 
عالقة ذاتی او از كودكی به جمع آوری كلکسيون تمبر و چپق 
و قليان، نحوة جمع آوری آثار و نحوة نگهداری آنها و در نهايت 
وقف خانة پدری و تمام مجموعه اش به استادان و دانشجويان 
دانشگاه تهران و سپس ديگر عالقه مندان به فرهنگ گذشتة 
اين  »در  است:  آورده  چنين  خاطراتش  در  وی  ديد.  ايران 
سال ها كه برادرم به همراه پدر برای تحصيل به سوئيس رفته 
بود. چرا  به مسجدشاه  از سرگرمی های من رفتن  بود. يکی 
مسجدشاه  پيشخوان  در  جمعه  روزهای  روزگار،  آن  در  كه 
خانواده های  خرت وپرت های  كه  می شد  درست  روزی  بازار 
قديمی و اشرافی تهران خريدوفروش می شد. مردم چيزهای 
مشتريان  عمده ترين  می فروختند.  يا  و  می خريدند  مختلفی 
و  خطی  كتاب های  كه  بودند  تهران  يهودی های  بازار  اين 
بی پول  از طرف شازده های  كه  را  قديمی  و  زيرخاكی  اشياء 
قاجار برای فروش وارد اين بازار می شد خيلی مفت به چنگ 
و  نمی دانستند  را  اشياء  اين  ارزش  و  قيمت  آنها  می آوردند. 
به  و  بودم  آنان  دائمی  مشتريان  از  من  می فروختند.  ارزان 
ظروف  و  قديمی  سکه های  داشتم  كه  توجيبی  پول  نسبت 
حکاكی شده و نقش دار را می خريدم. هم از روی اشکال آن 
را جمع آوری می كردم و كلکسيون  آنها  طرح می زدم و هم 
می ساختم. در يکی از نامه هايی كه مادرم برای پدر و برادرم 
در سوئيس نوشت اين جمله را قيد كرده بود: »بيائيد تهران، 
آت وآشغال های  خريد  كارش  و  شده  جهود  محسن  ببينيد 
 ،46 و   45  :1373 )جمشيدی  است«  شده  مسجدشاه  بازار 

جمشيدی 1349(.
شکل گيری  چگونگی  می تواند  كه  جمله هايی  بهترين 
موزة مقدم و اهداف و نيات محسن مقدم را از فراهم آوردن 
در  است  مقدم  خود  گفته های  دهد،  شرح  موزه ای  چنين 
مصاحبه با اسماعيل جمشيدی و ديگر خبرنگاران. در ادامه 

بخشی از سخنان وی را آورده ايم:
»استاد! برای چه اين همه اشياء گران بهای هنری را گرد 
آورده ايد؟ برای اينکه عاشق هنرم. هنر را دوست می دارم. اما 

5. به منظور اطالع از متن وقف نامة موزة مقدم رک به: عسکري چاوردی، 1381.

بيشتر برای آنکه دالالن موزه های بزرگ خارجی نتوانند اين 
از مملکت خارج كنند.  نام »آت واشغال!«  با  اشياء عتيقه را 
درست مثل زمانی كه ناصرالدين شاه امتياز حفريات بالعوض 
فرنگی ها  كه  حاال  گفت  و  كرد  واگذار  فرانسه  دولت  به  را 
دلشان را به اين آت واشغال ها خوش كرده اند به ما چه؟ ما 
اينها را می خواهيم چکار! بگذاريد فرنگی ها اين خرت وپرت ها 

را ببرند و دلشان خوش بشود!« )جمشيدی 1349(.
»درواقع از دوازده سالگی به ترتيب دادن مجموعه های 
تمبر شروع  گردآوری  با  اول  پرداختم،  خانه  اين  در  موجود 
كردم و وقتی شانزده ساله بودم بدون آنکه اطالعاتی دربارة 
گرم  شخصی  سليقة  به  باشم،  داشته  باستان شناسی  و  هنر 
خريد چوب چپق شدم كه امروز اين مجموعه در دنيا همتا 
رشتة  در  دانشگاهی  تحصيالت  برای  كه  وقتی  تا  ندارد. 
باستان شناسی به اروپا رفتم و در آنجا بود كه به ارزش علمی 
تحصيالت  پايان  از  پس  شدم  مصمم  و  بردم  پی  خود  كار 
ايران  به  بازگشت  باستان شناسی و  در رشتة شناخت هنر و 
بدهم،  افزايش  را  خود  مجموعه های  علمی تری  صورت  به 
را هم كردم« )جمشيدی 1360، جمشيدی  كار  كه همين 

.)1349
نکرده ام،  جمع  آوردن  در  پول  برای  را  آثار  اين  »من 
من اينها را نياوردم اينجا جمع كنم كه يکی بيايد از من با 
پول بخرد. من اينها را برای وطنم جمع آوری كردم. اوه نه، 
آقای جمشيدی، روی جملة وطن  آقا، خواهش می كنم،  نه 
خط بکشيد، نه اين را ننويسيد. ـ چرا استاد؟ ـ آخر از بس از 
اين نام سوء استفاده كرده اند، از بس آمدند به نام وطن كاله 
وطن را برداشتند، آدم از تکرار آن ناراحت می شود، به قيافه 
و حالت آدم های حقه باز و شياد در می آيد من اينها را برای 
داشتم  نگه  اين  برای  را  اينجا  من  كرده ام،  دلم جمع  خاطر 
پارچه  يك  هستم  عاشق  دارم،  دوست  می آيد،  خوشم  كه 
پارچه  و كلکسيون های  اين كاشی ها و سفال ها  تمام  عشق، 
و چپق و ظروف چينی را دوست دارم، من يك عمر با اينها 
شب و روز گذراندم، برای هر قطعه شان دوندگی كردم برای 
اينکه دوست داشتم، من هنر را دوست دارم، من شيفتة هنر 
هستم، من پسرجان به خاطر اين عشق صاحب بچه نشده ام. 
من اين موزه ای را كه ساختم دوست دارم، اين همه چيز من 
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با او آشنا نمی شدم  اگر »ُسلما« را نمی ديدم،  است و اصوالً 
ازدواج هم نمی كردم زن هم نمی گرفتم، چون ازدواج من با 
هنر و عتيقه سال ها پيشتر انجام گرفته بود ... من نمی خواهم 
بچه داری  كه  نشدم  بچه دار  اين  برای  و  بشوم  بچه  صاحب 
وقت من را می گرفت، وقتی كه می بايست صرف تکميل اين 
موزه می شد، وقتی كه بايد به حفاری می رفتم و يك كاسه، 
يك كوزه، يك آبخوری از تمدن ساسانی پيدا می كردم ...« 

)جمشيدی 1346(.
است  شده  ما  كار  همة  »امروز  می كشد:  آهی  استاد 
بسيار  چه  می دهد.  باد  بر  را  خالقيت  راستی  به  كه  تقليد 
از  آپارتمان شدن  برای  ارزشمندی كه  و  خانه های كهنسال 
بناها  سراغ  به  مواقعی  چنين  در  هميشه  من  می رود.  ميان 
كاشی ها،  تا  می دهم  دستمزدی  آنها  به  و  می روم  عمله ها  و 
ظروف و خالصه مظاهر قديمی هنر معماری ايران را ويران 

نکنند و برای من كنار بگذارند« )جمشيدی 1349(.
استاد مقدم كه مجموعة منحصربه فردی از پارچه نيز گرد 
آورده است می گويد: »من چنان به اين كار عشق می ورزم كه 
هميشه هرچه پول داشته ام، به قول ناصرالدين شاه خرج خريد 
اين »خرت وپرت« ها كرده ام. با شروع جنگ و دست كشيدن 
موقت خارجيان از خريد اشياء عتيقه من دست به كار شدم 
و از همان موقع مجموعه پارچه هايی را كه می بينيد تکميل 
اوقات  باور نکنيد بعضی  كردم. نکتة جالبی بگويم كه شايد 
ناگزير می شدم به خارج سفر كنم و اشيائی را كه خارجی ها 
در ايران خريده بودند، از خودشان بخرم و به ايران بازگردانم! 
بعضی ها  آنها می شد،  و شگفتی  تعجب  كار من موجب  اين 
احترام می گذاشتند كه  ارزش و  اين عمل من  برای  آن قدر 
مقدار زيادی از اين اشياء قيمتی را همين طوری به من هديه 
می كردند .... در مجموعة پارچة من، نمونه هايی هست كه به 
كوه  حفاری های  در  و  می شود  مربوط  پيش  سال  هزار  يك 
بی بی شهربانو به دست آمده است ... موسيو »الفون« سفير 
كبير فرانسه در ايران نيز تعدادی پارچة مصری 1400ساله 
را به من هديه داد كه تمام نقوش اين پارچه ها ايرانی است 
از دو هزار قطعه پارچه مجموعة من، شصت قطعة آن   ... و 
را در هيچ كدام از موزه های جهان )حتی لوور( هم نمی توانيد 
من  آرزوی  راستی  به   ...« می گويد:  مقدم  استاد   .»... بيابيد 

اين است كه خانه ام قطب جاذبة هنردوستان جهان باشد و 
همچنان كه پروفسور »گيرشمن« با هر بار به ايران آمدن از 
خانة من بازديد می كند، هنرشناسان نامی ديگر نيز بيايند« 

)جمشيدی 1349(.
»من االن اگرچه يك اتومبيل شخصی ندارم ولی ماهی 
بيست هزار تومان درآمد مستغالت من است. اين پول و همة 
تازه  جنس  می كنم،  خانه  اين  خرج  را  دانشگاهی ام  حقوق 
بود.  دانشگاه  در  تدريس  مهم ترين شغل من  می خرم. چون 
سال ها پيش كه بازنشسته شدم اين خانه و مجموعه را يعنی 
موزة مقدم را با تمام دار و ندارش به دانشگاه تهران بخشيدم، 
با اين شرط كه مادامی كه من و همسرم زنده هستيم در اينجا 
زندگی كنيم و پس از مرگ مان اين موزه متعلق به دانشگاه 
از مرگ من و  تهران و در اختيار دانشجويان آن باشد. بعد 
دارد،  دانشگاه می شود خرج  يا موزه كه وقف  اين خانه  زنم 
من ترتيبی داده ام كه نگهداری آن هيچ خرجی برای دولت 
نداشته باشد. درآمد مستغالت من می تواند هزينة نگهداری، 
سرايدار و نگهبان موزه باشد ...« )جمشيدی 1346، 1360(.

»استاد مقدم بر اين عقيده بوده اند كه نبايد با گردآوری 
و  بی روح  در يك محل، محيط  باستانی  آثار  و  عتيقه  اشياء 
در  آنها  عرضة  شود  سعی  بايد  بلکه  آورد،  به وجود  مرده ای 
محيطی زنده و باروح صورت گيرد و می توان گفت اين رمزی 
است از فن موزه داری و موزه سازی و حفظ آثار باستانی كه 
و  فارغ التحصيل  تهران،  دانشگاه  ممتاز  استاد  مقدم،  محسن 
پژوهندة مشتاق اين رشته است و تجلی اين تجربيات و فن 
تازه را می توان در كلية تزئينات و قدم به قدم خانه اش كه 
به راستی با تاالرهای مختلف و آثار و اشياء نفيسش، موزه و 

گنجينه ای پرارج است به خوبی ديد« )خانعلی 1351: 32(.
بوده  چنين  مجموعه دارها  مورد  در  مقدم  استاد  نظر 
روانی  بيماری  نوعی  را  كلکسيونری  »روان شناس ها  است: 
می دانند و ... يك روان شناس فرانسوی گفته است: به نظر من 
اين  از  بعضی  نيستند،  روانی  آدم های  كلکسيونرها همه شان 
جماعت آدم های خسيس و پول دوست اند كه از اين طريق 
ثروت و سود قابل توجهی به دست می آورند! ... كلکسيونرها 
اين  مجموعه های  واقع  در  هستند،  موزه ها  مادرهای  و  پدر 
گروه از مردم است كه به موزه ها رونق می دهند« )جمشيدی 
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.)1360
انگليسی  و  فرانسوی  مهم  و شخصيت های  »روحانيون 
كلکسيونر شدند، اينان برای غنی تر كردن مجموعه های خود 
دست به رقابت های سخت زدند. همين رقابت ها موجب شده 
بود كه عده ای دالل از اين راه سود سرشاری به دست آورند 
مجموعه های  كردن  غنی  برای  زيادی  گروه های  بنابراين   ...
اين كلکسيونرها به سرزمين های خاور نزديك روی آوردند. 
ميالدی  بيستم  قرن  اوايل  به خصوص  و   19 و   18 قرن  در 
ساله،  هزار  شش  تمدنی  سابقة  با  باستانی  كشور  ايران،  در 
گنجينه های  توانستند  موزه دارها  و  كلکسيونرها  دالل هاِی 
بسياری از كتاب های خطی، نقاشی و آثار هنری تاريخی را به 
تاراج ببرند، زيرا در آن زمان كمتر كسی در ايران اهميت و 
ارزش اين آثار را می دانست و به همين دليل خيلی راحت و 
ارزان آثار هنری ايران مفت خريداری و از كشور خارج می شد. 
در اوايل قرن بيستم و مخصوصاً بعد از انقالب مشروطه كه 
نوسازی ساختمان ها در ايران و به ويژه تهران رواج پيدا كرد، 
از  كمی  عدة  فقط  و  شد  سهل تر  اشياء  اين  خروج  و  خريد 
و  خرابی ها  اين  در  توانستند  مقدم  محسن  پروفسور  جمله 
خرابکاری ها با خريد مقداری از اين آثار هنری از خروج آن 
انگشت های  تعداد  به  اگرچه  ]افراد[  اين  كنند.  جلوگيری 
دست هستند ولی كارشان در خور ارج و سپاس هنردوستان 
است. از پروفسور محسن مقدم می پرسم آيا درست است كه 
كلکسيونرها بيماران روانی هستند؟ می خندد و می گويد:اين 
تعبيری است كه يك روان شناس می تواند داشته باشد، شايد 
تمامی  اينکه  باشد،  ديوانگی  بعضی ها  نظر  از  من  كار  هم 
حتی  كردم،  كار  اين  خرج  را  پدری  ارثية  از  حاصله  حقوق 
خود و همسرم در شرايطی كه می توانستيم اتومبيل با راننده 
داشته باشيم مشتری تاكسی و اتوبوس بوديم و اين خانه را 
به صورتی كه می بينيد در آورديم، اين كار شايد از نظر بعضی 
از مردم كه جز تفريح و گردش و خوشگذرانی و ثروت اندوزی 
كار ديگری ندارند ديوانگی باشد اما از نظر خودم نه ... چراكه 
وقتی می بينيم يك چنين مجموعه ای برای جوانان وطنم به 
جای گذاشته ام دچار لذتی فوق العاده می شوم. اما آن قسمت 
اين  با  دارم  قبول  تاحدودی  را  بودن  خسيس  يعنی  ديگر 
تفسير كه ايران را خانة خود فرض كرده ام و نمی خواستم و 

تاحدودی نمی گذاشتم كه اين آثار از ايران خارج شود، شايد 
به همين دليل است كه همة كارهای منحصربه فرد خود را در 
ديوارهای موزة خصوصی خودم طوری نصب كرده ام كه امکان 
سرقت و فروش آن و خروج آن از ايران نباشد و هميشه سعی 
كرده ام ثروت هنری و فرهنگی خود را روزبه روز افزايش دهم 

و نگذارم چيزی از آن كم شود« )جمشيدی 1360(.
مقدم نيت خود را در تهية يك موزة شخصی و خانگی، 
برای  اقدامی  بلکه  نمی داند،  باستان شناسی  موزة  يك  ايجاد 
حال  زمان  از  فرار  منظور  به  گذشته  زمان های  فراخواندن 
 Moghadam 1977:  ،128  :1382 )ميرزاآقاجانی  می داند 
به  اذعان كرد كه سلما،  نکته  اين  به  بايد  پايان  در   .)3195

عنوان يك باستان شناس و رئيس كتابخانة موزة ايران باستان 
در كنار همسرش، نقش بسيار مهمی در گردآوری آثار قديم 

و نگهداری آنها در خانة مقدم داشته است )تصوير 20(. 

محسن مقدم، طالیه داري در باستان شناسي ایران و مجموعه داري متفاوت

تصویر 20. استاد محسن مقدم و همسرشان سلما در كهنسالی،
 در حياط اندرونی خانه )عکس از محسن مقدم(
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چکیده
عمده اي  نقش  كه  بود  ايران  باستان شناسي  اثرگذار  و  برجسته  شخصيت هاي  از  نگهبان  عزت اهلل 
گروه  و  باستان شناسي  كل  ادارة  حوزة  دو  در  و  كرد  ايفا  آن  اداري  و  علمي  جايگاه  شکل گيري  در 
باستان شناسي دانشگاه تهران نقش ماندگاري داشت تا جايي كه لقب پدر باستان شناسي ايران را به 
خود اختصاص داد. در اين مقاله تالش كرده ايم ابعاد شخصيتي و خدمات وي را به باستان شناسي ايران 

بررسي و در حد امکان معرفي كنيم.
كلید واژگان: باستانشناسی ايران، عزت اهلل نگهبان، زندگينامه، فعاليتهای اداری و دانشگاهی، شرح 

خدمات.

 علي سروری و بهمن نگهبان

زت الله نگهبان و  ع
خدمات او هب باستان شناسي اريان
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مقدمه
اهواز  شهر  در   1304 سال  در  نگهبان  عزت اهلل  شادروان 
بزرگان  از  ميرنگهبان  عبداالمير  مرحوم  پدرش  شد.  متولد 
خوزستان  تاريخ  مورد  در  كه  بود  خوزستان  نويسندگان  و 
تأليفاتی دارد. در دو سالگی، به جهت اينکه پدرش را مردم 
اهواز به نمايندگی مجلس شورای ملی انتخاب كرده بودند، 
به  همراه خانواده به تهران مهاجرت كرد و در منطقة دربند 

شميران ساكن شد و در 8 سالگی پدر را از دست داد.
در مدرسة جمشيد  را  دبستان  دوران  نگهبان  عزت اهلل 
فيروزبهرام  دبيرستان  در  را  دبيرستان  دوران  و  تهران  جم 
اينکه  علت  به  گذرانيد.  تهران  در  آلمانی  فنی  مدرسة  در  و 
موزة  تازه تأسيس  ساختمان  نزديك  آلمانی  فنی  دبيرستان 
موزه  به  می كرد  پيدا  فرصت  وقت  هر  بود،  باستان  ايران 
می رفت و از قسمت های گوناگون آن بازديد می كرد و از آن 

لذت می برد.
مقام  در  ايران  راه آهن  حسابداری  در  سالگی   16 در 
بازرس سيار مشغول به كار شد و با قطار به استان هايی نظير 
خوزستان، آذربايجان، مشهد و ساير نقاطی كه دارای راه آهن 
از يك طرف  ايران  نقاط گوناگون  به  بود سفر می كرد. سفر 
از طرف ديگر سبب  باستان  ايران  از موزة  و ديدار پی درپی 
شد كه نگهبان به شدت شيفتة باستان شناسی و تاريخ ايران 
دانشگاه  باستان شناسی  رشتة  در  كه  بگيرد  تصميم  و  شود 
تهران ادامة تحصيل دهد. در نتيجه در سال 1325 در رشتة 

باستان شناسی مشغول به تحصيل شد.
مهدی  مانند  مجربي  استادان  گرچه  زمان  آن  در 
را  باستان شناسي  رشتة  كيا  و صادق  مقدم  بهرامی، محسن 
تدريس مي كردند، به داليل زير وضعيت تحصيلی اين رشته 
درسی  واحدهای  از  درصد   75 از  بيش  اوالً  بود:  نامطلوب 
ادبيات  فارسی،  زبان  هنر،  تاريخ،  مانند  اختصاصی  غير  آن 
فارسی، زبان عربی، صنايع دستی و مانند آن بود. ثانياً رشتة 
باستان شناسی فاقد هرگونه واحد عملی باستان شناسی بود. 
می كردند  تحصيل  رشته  اين  در  كه  دانشجويانی  اكثر  ثالثاً 
رشته،  اين  بلکه  نداشتند  باستان شناسی  رشتة  به  عالقه ای 
كه فارغ التحصيل شدن از آن آسان بود، را فقط به قصد اخذ 
مدرک ليسانس و ارتقای شغلی انتخاب می كردند. وضع رشتة 

باستان شناسی تا بدانجا اسفناک بود كه استادان و دانشجويان 
باستان شناسی  رشتة  در  بگويند  می كشيدند  خجالت  آن 

مشغول به تحصيل و تدريس هستند.
نگهبان به دليل عالقة فراوان به رشتة باستان شناسی در 
زمان تحصيل در اين رشته كه هيچ گونه واحد عملی نداشت 
اوقات فراغت خود را داوطلبانه به موزة ايران باستان می رفت 
ملك زادة  و  كيا  صادق  بهرامی،  مهدي  مانند  افرادی  نزد  و 
بيانی كه در موزه به پژوهش در مورد اشياء باستانی مشغول 
بودند كارآموزی و در ترجمه و تأليف متوني كه آنها تأليف 
سال  در  نگهبان  ترتيب  اين  به  مي كرد.  همکاری  مي كردند 
همان  در  و  باستان شناسی  ليسانس  اخذ  به  موفق   1328
سال براي ادامة تحصيل عازم امريکا شد و پس از گذرانيدن 
دورة زبان انگليسی در دانشگاه ميشيگان در سال 1329 در 
مؤسسة شرق شناسی دانشگاه شيکاگو در رشتة باستان شناسی 
تحصيل خود را آغاز كرد و در مدت 5 سال تحصيل در اين 
رشته پايان نامة خود را با عنوان سير سفال نخودی رنگ در 

خوزستان زير نظر پرفسور مك كان تدوين كرد.
نگهبان همزمان با تحصيل مجبور شد براي امرار معاش 
مدتی به عنوان عکاس كودكان و رانندة سرويس مدارس كار 

تصویر 1. تهران، 1329
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كند و در ايام تعطيل به كارهای سنگين تر مانند كار در خط 
توليد كارخانة فوالد بپردازد. در دوران تحصيل با خانم ميريام 
ازدواج  با وی  و  لويس ميلر دانشجوی رشتة كتابداری آشنا 

كرد. نتيجة اين ازدواج 5 پسر است.
از اخذ مدرک فوق  دكتر نگهبان در سال 1334 پس 
ليسانس از دانشگاه شيکاگو به ايران مراجعت كرد و با توجه 
زمان  آن  در  تهران  دانشگاه  آموزشی  مقررات  و  شرايط  به 
مدرک فوق ليسانس ايشان معادل دكتري ارزشيابی و وی با 
عنوان دانشيار در گروه باستان شناسی استخدام و مشغول به 

كار شد و در سال 1342 به مقام استادی ارتقاء يافت.

كیفیت  ارتقاء  در  نگهبان  اقدام  اولین 
باستان شناسی ایران

باستان شناسی  گروه  در  نگهبان  كار  به  شروع  هنگام  تا 
و  آشفتگی شديد  و دچار  اسفناک  اين گروه  آموزشی  وضع 
همان  طور  كه قباًل اشاره كرديم تعداد واحدهای اختصاصی 
باستان شناسی اندک و واحدهای درسی غيراختصاصی بسيار 

زياد بود و دانشجويان غير عالقه مند هم به دليل سهولت اخذ 
مدرک ليسانس اين رشته را انتخاب می كردند و هدف شان 
بيشتر استفاده از مدرک ليسانس اين رشته بود و به همين 
سر  اغلب  درنتيجه  و  بودند  ادارات  كارمندان  اكثراً  دليل 
اينکه  همه  از  مهم تر  و  نمی شدند  حاضر  درس  كالس های 
در دورة ليسانس واحد عملی باستان شناسی وجود نداشت و 
تنها برنامه ای كه برنامة عملی باستان شناسی تلقي مي شد و 
آن هم جنبة داوطلبانه داشت عبارت بود از بردن دانشجويان 
به شهرهای اصفهان و شيراز كه به صورت تفريحی و سالی 

يك بار انجام می شد.
دكتر نگهبان، كه به بی ارزش بودن گردش های علمی 
بار  اولين  برای  بود،  واقف  باستان شناسی  رشتة  در  مرسوم 
و  اصفهان  به  بردن  جای  به  را  دانشجويان  گرفت  تصميم 
شيراز و اقامت در هتل و خريد هديه و سوغاتی از بازارهای 
اين شهرها، به خوزستان ببرد تا دانشجويان ضمن ديدار از 
آثار و ابنية باستانی اين استان، سفال ها و اشياء باستانی را 
جمع آوری و پس از بررسي آنها گزارش علمی باستان شناسی 

عزت اهلل نگهبان و خدمات او به باستان شناسی ایران

تصویر 2. بازديد از كاوش هاي هيئت دانشگاه پنسيلوانيا در حسنلو، 1341
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تهيه كنند.
به  به اجبار  كه  باستان شناسی  دانشجويان  گروه  اولين 
اين گردش علمی و بررسی باستان شناختی رفته بودند به اين 
اقدام نگهبان اعتراض و از شركت در بازديد از بناهای تاريخی 
خوزستان خودداری كردند، تعدادي از دانشجويان بي انگيزه 
كه عالقه و تالش پرويز ورجاوند را ــ كه دانشجويی بسيار 
عالقه مند و ساعی بود ــ در جمع آوری سفال و اشياء باستانی 
ديدند، از او پيروی كردند، اما تعدادی كماكان از جمع آوری 
نگهبان،  اقدام  اين  با  زدند.  باز  سر  باستانی  نمونة  و  سفال 
به تدريج دانشجويان بی عالقه به باستان شناسي حساب كار 
خود را كردند، عده ای خود را اصالح و تعدادی نيز خود را 
به گروه های آموزشی ديگر منتقل كردند و از رشته های غير 

باستان شناسی فارغ التحصيل شدند.
شهرهای  به  رفتن  جای  به  دانشجويان  تاريخ  آن  از 
اصفهان و شيراز و تفريح در اين شهرها به استان های ديگر 
برده شدند كه آثار باستانی ارزشمند داشتند تا هم اطالعات 
علمی آنان در مورد آثار باستانی استان های گوناگون كشور 

افزايش يابد و هم با بررسي اشياء باستانی نظير سفال كه از 
اين مناطق جمع آوری كردند به طور عملی هم با آثار و اشياء 

باستانی آشنا شوند.
به تدريج تعداد دانشجويان عالقه مند به باستان شناسی 
افزايش يافت و دانشجويان غير عالقه مند حذف شدند. اين 
ايران شد.  باستان شناسی  نگهبان سرآغاز تحوالتي در  اقدام 
نگهبان در شروع كار در گروه باستان شناسی دروسی مانند 
باستان شناسی  و  بين النهرين  باستان شناسی  و  باستان  مصر 
درس ها  اين  آموزش  می كرد.  تدريس  را  ايران  ماقبل تاريخ 
بود  ايران  باستان شناسی  آموزش  در  جديد  گامی  خود  نيز 
مانند  تاريخی  دوران  باستان شناسی  دروس  فقط  قباًل  كه 
و  ساسانی  عصر  باستان شناسی  اسالمی،  باستان شناسی 

اشکانی و باستان شناسی دورة هخامنشيان را شامل می شد.

نگهبان و تحوالت باستان شناسی ایران
باستان شناسی  آموزش  تغییر وسیع در  و  الف( تحول 

ایران

تصویر 3. كاوش  مارليك، 1341
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1. استفاده از استادان جوان كه از دانشجويان خود او 
بودند و با بورس تحصيلی كه او برايشان فراهم كرده بود، به 
دانشگاه های معتبر دنيا اعزام شدند و مدرک دكتری گرفتند 
و پس از مراجعت به استخدام  گروه باستان شناسی درآمدند، 
مانند آقايان صادق ملك شهميرزادي، يوسف مجيدزاده، رضا 
مستوفی فرد، عباس عليزاده، علی اكبر سرفراز، پرويز ورجاوند، 
مسعود آذرنوش، خانم فخري دانشپورپرور و ده ها استاد ديگر.

2. گنجانيدن بيش از 20 واحد درس عملی، به صورت 
گذرانيدن يك نيم سال تحصيلی در حفاری و تهية گزارش. 
اداری  با تالش و دوندگی های  اقدام مدبرانه و متهورانه  اين 
مسئوالن  زيرا  شد،  انجام  نگهبان  دكتر  بسيار  آموزشی  و 
وقت دانشگاه زير بار آن نمی رفتند و حاضر به تأمين بودجة 
استدالل های  و  پافشاری  و  اصرار  با  به هرحال  و  نبودند  آن 
علمی خاص نگهبان مسئوالن دانشگاه تهران در سال 1348 
رشتة  كه  گفت  می توان  جرئت  به  و  كردند  تصويب  را  آن 
باستان شناسی جزو معدود رشته هاي دورة ليسانس است كه 
اختصاص  آن  به  تحقيقاتي  بودجة  و  عملی  واحد  همه  اين 

مي يابد.

ب( تأسیس مؤسسة تحقیقاتی باستان شناسی در سال 
1337

تأسيس اين مؤسسه به همت نگهبان باعث شد كه اوالً دورة 
با  ثانياً  و  شود  ايجاد  ايران  در  باستان شناسی  ليسانس  فوق 
تخصيص بودجة تحقيقاتی به آن در دانشگاه تهران، اجباری 
شدن يك فصل حفاری برای دانشجويان فوق ليسانس سبب 
شد كه از اين تاريخ كاوش ها و حفريات باستان شناسی مطابق 
باستان شناسی  هيئت های  در  بين المللی  استانداردهای  با 
ايرانی نيز انجام شود و به تدريج حفاری های باستان شناختی 
ايرانيان جانشين كار هيئت های باستان شناسی خارجی شد 
كردند  خارج  كشور  از  را  ايران  باستانی  و  عتيقه  اشياء  كه 
)مانند باستان شناسان فرانسوی و انگليسی كه اشياء زيادی 
را به موزه های لوور و بريتانيا بردند(. اكثر حفاری ها زير نظر 
بودند،  نگهبان  دكتر  دانشجويان  از  كه  ايرانی،  متخصصان 
انجام شد و آثار تاريخی و اشياء باستانی كه سرماية عظيم 
ايران  در  دارد  مهمي  نقش  گردشگر  در جذب  و  است  ملی 
اثر  چند  باستان شناسی  مؤسسة  تأسيس  می ماند.  محفوظ 

مهم ديگر هم داشت:

عزت اهلل نگهبان و خدمات او به باستان شناسی ایران

تصویر 4. كاوش  مارليك، به همراه اعضاي هيئت
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1. تربيت نيروی انسانی متبحر و متخصص.
كل  ادارة  و  تهران  دانشگاه  متقابل  همکاری   .2
باستان شناسی كشور و موزة ايران باستان، و همکاری مؤسسة 
باستان شناسی دانشگاه تهران با باستان شناسان دانشگاه های 
و  دانشجو  و  استاد  و  علمی  مبادلة  زمينه  در  جهان  معتبر 
كاوش ها و حفاری ها و بررسي هاي مشترک باستان شناختی.

ممتاز  دانشجويان  به  تحصيلی  بورس  اعطای   .3
معتبر  دانشگاه های  در  تحصيل  ادامة  براي  باستان شناسی 
جهان و مراجعت آنان به ايران و استخدام آنها در دانشگاه ها 

در مقام هيئت علمی.

پ( اصالح وضع آشفتة ادارة كل باستان شناسی كشور 
ایران  موزة  رئیس  و  اداره  این  فنی  معاون  سمت  در 

باستان و مشاور وزیر
تا قبل از سال 1339 كه دكتر نگهبان به سمت معاون فنی 
ادارة كل باستان شناسی كشور منصوب شود، اين اداره وضعی 
اكثر كارمندان آن  اوالً  زيرا  اسفناک داشت،  و  بسيار آشفته 

نداشتند،  باستان شناسی  مدرک  و  نبودند  باستان شناس 
وزارت  كارمندان  و  ادبيات  تاريخ،  رشته های  دبيران  از  بلکه 
تفکر  و  ديدگاه  نتيجه  در  و  بودند  زمان  آن  هنر  و  فرهنگ 
باستان شناسی نداشتند. به عالوه به دليل اينکه به سفارش 
دوستان و اقوام و آشنايان بانفوذ خود در اين اداره استخدام 
مثبتی  كار  و  بودند  وقت گذرانی  مشغول  اغلب  بودند،  شده 
تعدادی از كارمندان و مسئوالن ادارة  انجام نمی دادند. ثانياً 
باستان شناسی از طريق ارتباط با قاچاقچيان عتيقه به سرقت 

و فروش اشياء باارزش موزه اي مشغول بودند.
دكتر نگهبان كه به درخواست وزارت فرهنگ و هنر و با 
حکم رئيس وقت دانشکده و دانشگاه )دكتر علی اكبر سياسی( 
به  بود، شروع  اداره منصوب شده  اين  به سمت معاون فنی 
اصالح وضع آشفته و اسفناک ادارة باستان شناسی و پاكسازی 
و تغيير مسئوالن و كارمندان فاسد اين اداره اقدام كرد و با 
مخالفت آنان و حاميان شان كه افرادي بسيار بانفوذ بودند از 
جمله برخی از معاونان وزارتخانه مواجه شد. به طوری كه در 
مورد اصالح و تغيير كارمندان فاقد صالحيت اخالقي از طرف 

تصویر 5. در نمايشگاهي از يافته هاي مارليك
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مسئوالن رده باال به نگهبان اخطار شديد داده و او مجبور شد 
از طريق كنترل رفتار و ساعات غيبت كارمندان متخلف آنان 
را مجبور به انتقال از ادارة باستان شناسی به قسمت های ديگر 
وزارت فرهنگ و هنر يا تغيير رفتارشان و فعاليت های مثبت 
باستانی در دفاتر و تهية كارت  مانند ثبت مشخصات اشياء 
مشخصات و شناسنامه برای كلية اشياء موزه كند كه تا آن 
استخدام كارشناسان  با  به تدريج  و  بود  نگرفته  زمان صورت 
باستان شناس و موزه دار درستکار و با معلومات و وطن پرست 
وضعيت مسئوالن و كارمندان ادارة باستان شناسی اصالح و به 
همت دكتر نگهبان دست دزدان و قاچاقچيان و دالالن اشياء 
قطع  باستان  ايران  موزة  و  باستان شناسی  ادارة  از  باستانی 
شد و فساد ادارة باستان شناسی كه در سطوح گوناگون رواج 
داشت تا حدود زيادی از بين رفت و افراد صالح و درستکار و 

كاردان در اين اداره به كار مشغول شدند.

ت( حفاری های متعدد به منظور كشف آثار باستانی و 
دانشجویان  به  باستان شناسی  عملی  و  علمی  آموزش 

كارشناسی و كارشناسی ارشد
1. اولين حفاری دكتر نگهبان كه بيشتر جنبة بررسی 
استان  در  امريکايي  بريدوود  پروفسور  همکاری  با  داشت 
كرمانشاه و در منطقة زاگرس در سال های 39-1338 انجام 

شد.
2. دومين حفاری او در سال 1340 در تپة مهران آباد 
واقع در جنوب غربی تهران و در كنار جادة ساوه با همکاری 
به كشف  مهران آباد  انجام شد. حفاري  كانادا  از  يانگ  كايلر 
ايران منجر شد  آغاز دوران روستانشينی در فالت  از  آثاري 
كه در دوران ساسانی آسيب فراوان ديده بود و به اين دليل 

ادامه نيافت.
3. در پی بررسی های باستان شناختی، دكتر نگهبان و 
تپه  باستانی  به محوطة  اعضای هيئت وی در استان گيالن 
مارليك )چراغ علی تپه و پيله قلعه( از توابع شهرستان رودبار 

گيالن برخوردند.
باستان شناسی  مؤسسة  همکاری  با  مارليك  حفاری 
دانشگاه تهران و ادارة كل باستان شناسی به سرپرستی دكتر 

عزت اهلل نگهبان و خدمات او به باستان شناسی ایران

تصویر 6. در حال شرح كشفيات باستان شناسي هفت تپه خوزستان براي بازديدكنندگان
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نگهبان در سال 1340 آغاز شد. اعضای اصلی هيئت آقايان 
شادروان سيف اهلل كامبخش فرد، رضا مستوفی فرد، كردوانی، 

مافی، جهانگير ياسی، رستمی و چند نفر ديگر بودند.
از  پيش  دوم  و  اول  هزاره های  به  مربوط  مارليك  آثار 
ميالد است. در حفاری مارليك اشياء و آثار بسيار ارزشمندي 
كشف شد كه بزرگ ترين گنجينة به دست آمده در ايران است 
و ارزش هنری بسيار وااليي دارد. حفاری مارليك در شرايط 
اعضای  و  شد  انجام  مرگ آوری  و  خطرناک  و  سخت  بسيار 
هيئت باستان شناسی مخصوصاً شخص دكتر نگهبان در خطر 
به  باستانی  اشياء  و  عتيقه  بين المللی  قاچاقچيان  قصد  سوء 
سركردگی شهرام خواهرزادة شاه سابق و فرزند اشرف پهلوی 
بودند كه فردی بسيار خطرناک بود. آنان حتي به چادر محل 
اقامت او حمله كردند و قصد جانش را كردند كه به خواست 

خدا موفق نشدند.
 حفاری فوق العاده مهم مارليك در اين محيط خطرناک 
كارشکنی ها  نتيجة  در  تا  داشت  ادامه  وقفه  بدون  فشرده  و 
مسئوالن  از  تعدادی  اشکال تراشی های  و  مخالفت ها  و 

باستان شناسی و وزارت فرهنگ و هنر كه تحت نفوذ شهرام 
خواهرزادة شاه بودند، در سال 1341 يعنی پس از 11 ماه 
حفاری مداوم ناتمام و نيمه كاره متوقف و اشياء قسمت های 
كشورهای  به  و  غارت  قاچاقچيان  دست  به  حفاری نشده 
دليل كشف  به  تنها  نه  مارليك  فروخته شد. حفاری  بيگانه 
داشت  اهميت  آن  قيمتی  گنجينة  و  گران بها  بسيار  اشياء 
بلکه به اين جهت مهم بود كه اولين حفاری و كاوش هيئت 
باستان شناسی ايرانی بدون دخالت و مشاركت خارجيان انجام 
بود و نشان داد كه باستان شناسان ايران هم قادرند مطابق با 
استانداردهای بين المللی حفاری  كنند. اخبار حفاری مارليك 

در تمام دنيا منتشر و به سراسر جهان مخابره شد.
فشار  زير  مارليك  حفاری  شدن  متوقف  از  پس   .4
با  و  زمان  آن  هنر  و  فرهنگ  وزارت  بی كفايت  مسئوالن 
در  او،  دوروبر  قاچاقچيان  و  شهرام  به  خوش خدمتی  قصد 
نگهبان حفاری محوطة عيالمي هفت تپة  سال 1344 دكتر 
خوزستان را شروع كرد كه بر اثر حفاری قاچاقچيان عتيقه و 
اجراي طرح نيشکر هفت تپه به شدت آسيب ديده بود. گرفتن 

تصویر 7. در جمع اعضاي هيئت كاوش، هفت تپه
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مجوز حفاری هفت تپه براي دكتر نگهبان بسيار دشوار بود، 
زيرا گيرشمن، سرپرست هيئت باستان شناسی فرانسوی كه 
دربار شاه  در  و  بود  ايران حفاری كرده  در  زيادی  سال های 
خاص  وجهه اي  زمان  آن  هنر  و  فرهنگ  وزارت  در  و  نفوذ 
داشت، هفت تپه را جزئی از كاوش های باستان شناسی شوش 
می دانست و با حفاری دكتر نگهبان به شدت مخالفت می كرد، 
نگهبان  فراوان،  تالش  و  درايت  و  با جديت  هرحال  به  ولی 
مهرداد  ــ  وقت  وزير  از  را  هفت تپه  حفاری  مجوز  توانست 
پهلبد همسر شمس پهلوی خواهر شاه ــ بگيرد و اين مسئله 
موجب رويارويي دكتر نگهبان با پروفسور گيرشمن فرانسوی 

شد كه شخصيتي با وجهة جهانی بود.
حفاری هفت تپه، اولين حفاری مؤسسة باستان شناسی 
ادارة  با همکاری  نگهبان  به سرپرستی دكتر  تهران  دانشگاه 
باستان شناسی، در سال 1344 آغاز شد و تا سال 1357 به 
يافت و دانشجويان دورة كارشناسی و  ادامه  مدت 14 سال 
كارشناسی ارشد زيادی در قالب اين پروژه كارآموزی علمی 
و عملی كردند و به همين دليل حفاری هفت تپه، عالوه بر 

اين كه از نظر كشف آثار و اشياء تاريخی و باستانی اهميت 
دارد، از نظر آموزش باستان شناسی به دانشجويان اين رشته 
نيز بسيار مهم است و اكثر پيشکسوتان باستان شناسی ايران 

در قالب آن كارآموزی كرده اند.
مانند  خارجی  باستان شناسان  با  حفاری  اين  در 
مبادلة  فرانسوی  و  امريکايی  باستان شناسی  هيئت های 
اطالعات علمی مي شد و دانشجويان و استادان ايرانی از اين 
طريق با نحوة كار باستان شناسان خارجی نيز آشنا مي شدند 

و از تجربيات و تکنيك های حفاری آنان استفاده مي كردند.
با حفاري هفت تپه، موزة هفت تپه را  نگهبان، همزمان 
به دست آمده  اشياء  تا  كرد  ايجاد  حفاری  محل  مجاورت  در 
و  عالقه مندان  و  بازديدكنندگان  مشاهدة  براي  حفاری  از 

محققان و ملت ايران به نمايش گذاشته شود.
5. با توجه به اينکه دانشجويان باستان شناسی دوره های 
تحصيلی  نيم سال  يك  است  الزم  ليسانس  فوق  و  ليسانس 
تمام را در محل حفاری باستان شناسی به كارآموزی عملی 
بگذرانند و بهتر است محل حفاری نزديك تهران و حمل و 
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تصویر 8. در موزة ايران باستان
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نقل و رفت و آمد راحت تر باشد، نگهبان حفاری دشت قزوين 
را، در نزديکي بوئين زهرا، به اين منظور در نظر گرفت.

زمستان  فصل  در  كه  هفت تپه،  حفاری  با  همزمان 
در  كه  قزوين،  در سال 1348 حفاری دشت  می شد،  انجام 
فصل پائيز صورت می گرفت، شروع شد و تاكنون ادامه دارد. 
يعنی  هم،  به  نزديك  منطقة  سه  در  قزوين  دشت  حفاری 
دورة  به  مربوط  قبرستان  نوسنگي،  دورة  به  مربوط  تپه زاغه 
انجام می شود.  به دورة مفرغ،  مس سنگي و سگزآباد مربوط 
نگهبان  دكتر  نظر  زير  قزوين  دشت  در  كه  استاداني  اولين 
دكتر  زمانی،  دكتر  مرحوم  از:  بودند  عبارت  كردند  حفاری 
ملك   صادق  دكتر  و  مستوفی فرد  رضا  دكتر  ملکزاده،  فرخ 
شهميرزادي. در ضمن به قصد استقرار و سکونت استادان و 
دانشجويان و كاركنان باستان شناسی در طول دورة حفاری 
دشت قزوين، نگهبان طی چند سال و با زحمات و تالش های 
كه  را،  قزوين  دشت  محمدآباد  روستای  كاروانسرای  فراوان 
و  بازسازي  دارد،  قرار  قزوين  دشت  حفاری  محل  نزديك 
مرمت كرد و حدود چهل سال است كه هيئت های حفاری 
براي  آن  سالن های  از  و  مي شوند  مستقر  آن  اتاق های  در 
استفاده  تحقيق  و  آموزش  و  برگزاري سمينار  و  غذاخوردن 
كم توجهی  دليل  به  اخير  سال های  در  متأسفانه  می كنند. 

مسئوالن بخش هايی از آن تخريب شده است.
متخصصان  و  كارشناسان  استادان،  تربیت  ث( 

باستان شناسی ایران
از اقدامات بسيار مهم دكتر نگهبان براي ارتقاء باستان شناسی 
سطح  به  باستان شناسی  آموزش  وضعيت  رساندن  و  ايران 
و  مشهور  و  بزرگ  استادان  تربيت  از  است  عبارت  جهانی 
ايران  برای  باستان شناسی  ارشد  كارشناسان  و  كارشناسان 
است كه اغلب آنها حفاری های مهم باستان شناسی در سطح 
ديروز  دانشجويان  ديگر  عبارت  به  داده اند.  انجام  بين المللی 
و  بزرگ  كارشناسان  و  متخصصان  و  استادان  نگهبان  دكتر 

معروف و باتجربة امروز ايران اند.

ج( بررسی های باستان شناختی
عالوه بر حفاری های باستان شناختی، كه به آنها اشاره كرديم، 
وی بررسی های متعددي نيز در نقاط گوناگون كشور انجام 

داده كه مهم ترين آنها عبارت است از:
1. شمال خراسان و كالت نادری، 1342-43.

2. استان گيالن، 1339-40.
3. استان كرمانشاه 1338-39.

4. آذربايجان 1339.
5. همدان ـ لرستان ـ خوزستان.

چ( مبارزة سرسختانه با خرید و فروش قاچاق و خروج 
اقدامات  طریق  از  ایران  از  باستانی  اشیاء  غیرقانونی 

قانونی در داخل كشور و در سطح بین المللی
با عنايت به اينکه اشياء باستانی ميراث گذشتگان و نشان هنر 
و تمدن و افتخارات گذشتة كشور و ثروت جاودانة ملت ايران 
است، خروج آنها از كشور به دست افراد سودجو و فروش آنها 
ايران  ملت  معنوی  و  مادی  سرماية  دادن  دست  از  واقع  در 
است. در سال های قبل از 1345 خريد و فروش و خروج و 
قاچاق اشياء باستانی گران بها بسيار رايج بود، زيرا عالوه بر 
آنکه در اين زمينه قانون اجرا نمی شد بلکه تعداد زيادی از 
مسئوالن و مقامات رده باالی كشور نيز دست اندركار خريد و 
فروش و قاچاق و خروج اشياء باستانی بودند كه مهم ترين آنها 

شهرام خواهرزادة شاه بود. 
خروج اشياء باستانی از ايران از زماني باب شد كه پای 
جهانگردان به ايران رسيد و همچنان ادامه يافت، اما در دهة 
مقدار  قاچاقچيان  بر  عالوه  و  رسيد  خود  اوج  به   30 و   20
خارجی  حفاری  هيئت های  نيز  را  باستانی  اشياء  از  زيادی 
شرايط  از  استفاده  با  انگليسی ها  و  فرانسويان  مخصوصاً 
خارج  بود،  شده  بسته  قاجار  زمان  در  كه  قراردادهايشان، 
كردند. به هر حال نگهبان به اين فکر افتاد كه به اين وضع 
اقدامی  چنين  كشور  در  فساد  دليل  به  گرچه  دهد،  خاتمه 
نشده،  اجرا  اما  مصوب  قانون،  براساس  می نمود.  غيرممکن 
عتيقات مغازه داران و تجاری كه به خريد و فروش عتيقات و 
از وزارت فرهنگ و هنر  بايد  اشياء باستانی اشتغال داشتند 
پروانة كسب مي گرفتند و فعاليت خود را در زمينة خريد و 
فروش عتيقات به اين وزارت خانه اطالع مي دادند و نمايندة 
قانونی اين وزارت خانه می توانست بابت نحوة خريد و فروش 
بود كه خارج  اين  بر  قرار  و  بازخواست كند  آنها  از  عتيقات 
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كردن اشياء باستانی فقط در صورت كسب اجازه از وزارت 
فرهنگ و هنر عملی باشد.

تا زمانی كه نگهبان به سمت معاون فنی اين وزارت خانه 
منصوب نشده بود، هيچ يك از مغازه داران و دالالن و تجار 
اين  مسئوالن  و  نمی كردند  رعايت  را  قانون  اين  عتيقه 
زيرا  نداشتند،  توجهی  قوانين  نشدن  اجرا  به  نيز  وزارتخانه 
تعداد زيادی از آنها با دالالن و قاچاقچيان و بازرگانان عتيقه 
رابطه داشتند و برخی از آنها به ثروت های بادآورده رسيده 

بودند.
كشور  باستان شناسی  ادارة  در  نگهبان  كار  شروع  با 
به  بخشنامه ای  وي   ،1339 سال  در  فنی  معاون  مقام  در 
همة فروشندگان و تجار عتيقه فرستاد و از آنها درخواست 
ادارة  به  عتيقه  تجارت  كسب  پروانة  دريافت  براي  كه  كرد 
باستان شناسی مراجعه كنند. كسبه و تجار عتيقه به اين بهانه 
كه تاكنون چنين مقرراتی وجود نداشته و اجرا نمی شده، به 
اين بخشنامه توجهی نکردند، زيرا از طريق خريد و فروش و 

تجارت اشياء باستانی سود كالنی نصيب آنها می شد.
با توجه به اينکه ابالغ بخشنامه و مذاكرات حضوری با 
نمايندگان نجار و فروشندگان نتيجه نداشت، دكتر نگهبان 
مبنی  كرد  صادر  اطالعيه ای  وقت  پرتيراژ  روزنامه های  در 
براينکه خريداران و فروشندگان و خارج كنندگان و كسبه و 
تجار عتيقات سه ماه مهلت دارند براي كسب مجوز و پروانه 
برخورد  با متخلفان  اين مهلت  از  اقدام كنند و پس  كسب 

شديد قانونی و عتيقات آنها به نفع دولت مصادره مي شود.
گرچه اين اطالعيه با مخالفت برخی مسئوالن ذی نفوذ 
كشور روبه رو شد، نگهبان با حمايت درخشش وزير فرهنگ 
و هنر آن زمان، پس از پايان مهلت سه ماهه با كمك گرفتن 
تا  داد  مأموريت  پيرامون  و  سرفراز  به  پليس  و  از شهربانی 
اتفاق مأموران پليس به مغازة عتيقه فروشان بروند و در  به 
صورت نداشتن پروانة كسب از وزارت فرهنگ و هنر اشياء 
با جديت  نيز مأموريت خود را  آنان  آنان را توقيف كنند و 
بودند  قانون سرپيچی كرده  از  را كه  انجام دادند و كسانی 
كردند.  معرفی  دادگاه  به  آنها،  باستانی  اشياء  ضبط  ضمن 
به اين ترتيب دست اندركاران خريد و فروش و تجار عتيقه 

ملزم به رعايت قانون شدند.

ايراد  و  مقاالت  نوشتن  با  نگهبان  ديگر  طرف  از 
اشياء  خروج  مخرب  و  زيان بار  اثرات  متعدد  سخنرانی های 
در  اينکه  تا  شد.  متذكر  همگان  به  را  كشور  از  باستانی 
ايران  در  كه  باستان شناسی،  بين المللی  كنگرة  پنجمين 
برگزار شد و بيش از 340 نفر از باستان شناسان معروف و 
برجستة جهان از 27 كشور و 143 مؤسسة باستان شناسی 
و موزه و دانشگاه های معتبر جهان در آن شركت داشتند، 
نگهبان در مقام دبير كنگره با ايراد مقاله ای، قطعنامه ای را 
پيشنهاد كرد كه در آن حفاری های قاچاق و خريد و فروش 
و مبادلة غيرقانونی اشياء باستانی از كشوری به كشور ديگر 
غيرقانونی و خالف ميراث فرهنگی جهانی عنوان شده بود. 
اين قطعنامه به تصويب باستان شناسان شركت كننده رسيد 
و سپس در كنگرة پاريس در سال 1970، كه جهانی شده 
بود، با وجود مخالفت برخی از موزه داران و قاچاقچيان بزرگ 
و  به تصويب رسيد  قانونی  مادة  عتيقات در 28  بين المللی 
اشياء  قانونی  قانونی آن مبادلة غير  از مواد  به موجب يکی 

باستانی بين كشورها ممنوع شد.
سال  در  سپس  و  يونسکو  سازمان  در  قطعنامه  اين 
به  و  رسيد  تصويب  به  نيز  متحد  ملل  سازمان  در   1972
صورت قانون بين المللی درآمد كه از طريق پليس بين الملل 
پليس  همکاری  با  ترتيب  اين  به  و  است  پيگيری  قابل 
بين الملل مانع بزرگی در راه قاچاق و مبادلة عتيقات و اشياء 
باستانی ايجاد شد. گرچه هنوز هم افرادي سودجو به  طور 
مخفيانه به حفاری و خريد و فروش و قاچاق و خروج اشياء 
مبادرت می كنند، در صورت گرفتار شدن، مطابق  باستانی 
قانون بين الملل منع خريد و فروش و مبادلة اشياء باستانی 

محاكمه خواهند شد.

ح( شركت در كنگره های بین المللی
كه  بين المللی،  كنگرة   45 از  بيش  در  نگهبان  شادروان 
كنگره ها  اين  نمود.  شركت  جهان،  گوناگون  كشورهای  در 
انگلستان،  استراليا،  كانادا،  متحد،  اياالت  كشورهای  در 
بلژيك، هلند، سوئد، فنالند،  ايتاليا، اسپانيا،  فرانسه، آلمان، 
چين،  شوروی،  پاكستان،  هند،  عراق،  تركيه،  دانمارک، 
ده ها  ايراد  با  او  است.  برگزار شده  عربی  و كشورهای  ژاپن 
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مقاله از نتايج تحقيقات باستان شناسی ايران در كنگره های 
بين المللی به شخصيتي علمی جهاني بدل شد.

و  خارجی  باستان شناسی  هیئت های  با  همکاری  خ( 
استفاده از تجربیات آنها

نگهبان با همة هيئت های باستان شناسی كشورهای گوناگون 
با  كه  ژاپن  و  ايتاليا  انگليس،  آلمان،  فرانسه،  امريکا،  مانند 
و  كاوش  به  كشور  سراسر  در  ايران  دولت  از  مجوز  كسب 
حفاری و بررسی باستان شناختی مشغول بودند رابطة حسنه 
داشت و ضمن مبادلة اطالعات علمی و دانشجو از وسائل و 
تجهيزات حفاری آنان در حفاری های خود استفاده می كرد. 
با  كرمانشاه  در  كه  امريکايی  بريدوود  پرفسور  مثال  براي 
حفاری  تجهيزات  و  وسائل  همة  مي كرد،  همکاری  نگهبان 
دكتر  به  را  خاک  حمل  واگن های  و  آهن  ريل  مانند  خود 
و  وسائل  فرانسوي ها  ديگر  مورد  در  كرد.  هديه  نگهبان 
او  و  دادند  او هديه  به  در شوش  را  تجهيزات حفاری خود 
در  ترتيب  اين  به  و  استفاده  هفت تپه  حفاري  در  آن ها  از 

هزينه های حفاری صرفه جويی می كرد و در ضمن حفاری با 
امکانات بهتری انجام می شد.

د( سمت های اجرایی و مدیریتی دكتر نگهبان
1. مدير گروه باستان شناسی، 1336-1347.

2. رئيس مؤسسة باستان شناسی، 1337-1357.
3. معاون فنی وزارت فرهنگ و هنر، 1339-1344.

4. مشاور فنی وزير فرهنگ و هنر، 1344-1348.
5. رئيس موزة ايران باستان، 1345-1347.

دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبيات  دانشکدة  رئيس   .6
تهران، 1353-1357.

امور  در  تحقيقاتی  همکار  و  ميهمان  سرپرست   .7
باستان شناسی ايران در موزة باستان شناسي و مردم شناسي 
دانشگاه پنسيلوانياي امريکا، 1990-2009/1369-1388. 

ذ( مرمت كاروانسرای محمدآباد قزوین و ساخت موزة 
هفت تپه

تصویر 9. در موزة فيالدلفيا، 1363
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1. همان طوری كه قباًل اشاره كرديم نگهبان كاروانسرای 
با  را  محمدآباد  صفوی  دوران  آسيب ديدة  بسيار  و  مخروبه 
زحمات و تالش فراوان به صورت بسيار جالب و با حداقل 
هزينة ممکن مرمت كرد تا دانشجويان و استادان و كارمندان 
هنگام حفاری دشت قزوين در آن استقرار و سکونت يابند. 
تعمير اين كاروانسرا از سال 1348 شروع شد و چند سال 

ادامه يافت.
2. در بحث مربوط به حفاری هفت تپه اشاره كرديم كه 
با فصول حفاری هفت تپه در مجاورت آن  نگهبان همزمان 
موزة بسيار زيبايی ساخت و اشياء هفت تپه و چغازنبيل را در 

آن به تماشا گذاشت.

میراث  مباحث  به  مردم  عموم  كردن  عالقه مند  ر( 
فرهنگی

نگهبان آثار باستانی و ميراث فرهنگی را متعلق به همة مردم 
كردن  متوجه  براي  فرصتی  هر  از  نتيجه  در  و  می دانست 
مردم به اهميت آثار باستانی و حفظ و نگهداری آنها استفاده 

می كرد.
نوشتن  و  تلويزيون  و  راديو  در  سخنرانی  طريق  از  او 
و  باستانی  آثار  از  بازديد  براي  مردم  از  دعوت  و  مقاالت 
ديدن حفاری های  به قصد  كه  بازديدكنندگانی  از  استقبال 
مارليك و هفت تپه و دشت قزوين می آمدند، از طريق توضيح 
در  به دست آمده  آثار  و  حفاری  گوناگون  قسمت های  دادن 
بازديدكنندگان ايجاد عالقه مي كرد و در آنان حس نگهداری 
و حفاظت از آثار تاريخی را برمی انگيخت. در اين راستا هزاران 
نفر از آثار به دست آمده از حفاری های مارليك و هفت تپه و 
دشت قزوين و كاروانسرای محمدآباد قزوين و موزة هفت تپه 
ديدن كردند و با آثار باستانی و ميراث فرهنگی ايران آشنا 

شده اند.
بعد  در  كالس هايي  برگزاري  وي  اقدامات  ديگر  از 
با  مردم  عامة  آشنايي  براي  تهران  دانشگاه  در  ظهرها  از 
اول  طراز  باستان شناس  دو  كه  بود،  ايران  باستان شناسي 
سامنر  سامنر.  ويليام  و  كارتر  اليزابت  شد:  حاصل  آن ها  از 
وارد  عباس  بندر  از  كه  و هنگامي  بود  دريايي  نيروي  افسر 

تصویر 10. در دانشگاه تهران، 1350
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ايران شد، از مسير زميني به تهران آمد و در سر راه خود 
كه  هنگامي  و  كرد  ديدن  پاسارگاد  و  تخت جمشيد  آثار  از 
به تهران رسيد، در كالس هاي دكتر نگهبان شركت كرد و 
به باستان شناسي ايران عالقه مند شد و پس از مراجعت از 
نيروي دريايي استعفا كرد و مدرک دكتري خود را زير نظر 
دايسون در دانشگاه پنسيلوانيا گرفت و كاوش هايي هم در 

ايران به انجام رساند.

ز( نگهبان در موزة فیالدلفیا
افراطی  و  كم تجربه  فردی  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پس 
استادان  از  زيادی  تعداد  و  تهران رسيد  دانشگاه  رياست  به 
بازنشسته  داشتند  جهانی  شهرت  كه  را  معروف  و  باتجربه 
دانشگاه  رئيس  بی مهری  از  هم  نگهبان  كرد.  بازخريد  يا 
بی نصيب نماند و خانه نشين شد و حتی حقوق بازنشستگی 
وی را نيز قطع كردند. وي با تمام عشق و عالقه ای كه به 
ايران داشت، و به رغم زحماتی كه برای باستان شناسی اين 
بارها  را  جانش  و حتی  و سالمت  متحمل شده  بوم  و  مرز 
اعمال رژيم شاه تهديد كرده بودند، در سال 1359 مجبور به 

ترک وطن و هجرت به امريکا شد.
در امريکا در ايالت پنسيلوانيا و شهر فيالدلفيا در موزة 
مشغول  پنسيلوانيا  دانشگاه  باستان شناسی  و  مردم شناسی 
مطالعه و تحقيق و تدريس باستان شناسی ايران شد و روز 
زمينة  در  مقاالتی  و  كتاب ها  نوشتن  را صرف  خود  و شب 
حفاری های مارليك، هفت تپه، دشت قزوين و نتايج به دست 

آمده از آنها كرد.
از  باستان شناسی،  كتاب هاي  نوشتن  كنار  در  نگهبان 
از وطن سروده  با مضمون دوری  نيز  اشعاری  سر سوز دل 

است، مانند:
سال ها در كشور جم روزگاري داشتيم

در گلستان جهان ما هم دياری داشتيم
در ميان جمع ياران و عزيزان وطن

محفلی گرم و زمين كشتزاری داشتيم
با اميد خدمتی در راه ايران عزيز

صبح تا شب در تالش و كار و باری داشتيم
بهر آبادانی خاک گهربار وطن

در خيال خود هزاران انتظاری داشتيم
مدتی بگذشت و با همکاری صاحبدالن

تخم ها كشتيم و اميد نهالی داشتيم
خاک زرخيز وطن ياری نمود و عاقبت

دانه ها بشکفت و شادان روزگاری داشتيم
خانه مان ناچار بنهاديم و رفتيم از وطن

در ديار ناآشنايان رحل بر انداختيم
لحظات  وطن  از  دور  و  غربت  ديار  در  نگهبان  دكتر 
كتاب های  نوشتن  به  ايران  عشق  به  را  خود  اوقات  و 
به  منابع  بخش  در  كه  مي گذراند  زيادی  باستان شناسی 

تعدادي از آنها اشاره شده است.
دانشگاه  خاورميانة  بخش  همکار  كه  زماني  در  وي 
به  ماه  دو  سالی   ،1379 تا   1364 سال  از  بود،  پنسيلوانيا 
ايران می آمد و ضمن ديدار از اقوام و دوستان و همکاران و 
دانشجويان، تجربيات باستان شناختی خود را در اختيار آنان 

می گذاشت.
كتاب  وي  خوزستان  دشت  و  هفت تپه  حفاری  كتاب 
بزرگترين  وي  سال 1378  در  و  شد  سال 1371  برگزيدة 
به  خدماتش  پاس  به  را،  ايران  فرهنگی  ميراث  نشان 
باستان شناسی و ميراث فرهنگی ايران دريافت كرد و به اين 
باستان شناسی  مسئوالن  همزمان  شد.  تجليل  او  از  ترتيب 
وقت مخصوصاً دكتر مهدی حجت از ايشان دعوت كردند كه 
به ايران بيايند و تجربيات خود را به باستان شناسان كشور 
منتقل كنند، اما مهم تر و ارزنده تر از همة لوح هاي افتخار، 
عنواني معنوي است كه باستان شناسان به حق به او داده و او 

را پدر باستان شناسي نو ايران خوانده اند.

س( اعضای خانوادة دكتر نگهبان
1. همسر او خانم ميريام لويس ميلر كه اكنون در شهر 

فيالدلفيای امريکا زندگی می كند.
و  درگذشت  سالگی  سه  در  كه  بيژن  اولش  فرزند   .2
پذيرفته شد )1335(.  فرزندی  به  او  به جای  علی سروری 
دكتر سروري اكنون استاد ژنتيك انساني دانشکدة پزشکي 

دانشگاه اصفهان است.
دو  و  امريکايی  همسر  با  نگهبان  بهمن  مهندس   .3



309

عزت اهلل نگهبان و خدمات او به باستان شناسی ایران

فرزندش در شهر فيالدلفيا و نزديك مادر زندگی می كند.
4.  دكتر مهرداد نگهبان استاد فيزيك دانشگاه نبراسکا 
زندگی  امريکا  در  فرزندش  دو  و  ايرانی  همسر  همراه  به 

می كند.
و  ايرانی  همسر  همراه  به  نگهبان  بابك  دكتر   .5

دخترشان در فلوريدای امريکا زندگی می كند.
6. مهندس داريوش نگهبان به همراه همسر آلمانی و 

دو فرزندش در ايتاليا سکونت دارد.

ش( پایان زندگی شادروان نگهبان
پايان زندگانی هر كس به مرگ اوست 

جز مرد حق كه مرگ وی آغاز دفتر است
دكتر نگهبان در آگوست 2001/ مرداد 1379 در حين 
جوانی  اتومبيل  با  امريکا  فيالدلفياي  در  خيابانی  از  عبور 
كرد،  تصادف  به شدت  مي راند  زياد  سرعت  با  كه  كم تجربه 
متعددی  جراحی  اعمال  او  جان  نجات  برای  به طوری كه 
بيمارستان  از مداواي طوالنی 9 ماهه در  انجام شد و پس 

به منزلش منتقل شد.
ولی  بود،  شديد  حركتی  مشکالت  دچار  منزل  در 
همسر و فرزندانش مخصوصاً بهمن از وي مراقبت مي كردند. 

متأسفانه او هرگز سالمت كامل خود را باز نيافت و در نتيجه 
نتوانست به تأليف كتاب در زمينة باستان شناسی ايران ادامه 

دهد.
در  اقامت  نخست  بيست سال  در مدت  نگهبان  دكتر 
امريکا )1379-1359(، معموالً سالی دو ماه به ايران می آمد 
و ضمن ديدار از اقوام و دوستان و همکاران و دانشجويان، 
آنها منتقل مي كرد و در زمانی كه در  به  تجربيات خود را 
امريکا بود به طور مداوم مشغول نوشتن كتاب ها و مقاالتی 

در مورد باستان شناسی ايران بود.
نگهبان بيشتر كتاب ها و مقاالت باستان شناسی ايران 
پذيرای  امريکا  در  اقامتش  مدت  در  نوشت.  امريکا  در  را 
و  دانشجويان  و  باستان شناسان  و  فرهنگ دوست  ايرانيان 
دوستان قديم خود بود و از هم صحبتی با آنان لذت می برد. 
از سال 1380 تدريجاً دچار ضعف حافظه  و پاركينسون شد. 
نگهبان در فورية 2009/ بهمن 1387 بدرود حيات گفت و 
در آرامگاه ابدی خود در گورستان ايرانيان شهر فيالدلفيا به 
خاک سپرده شد و باستان شناسی ايران و جهان را در مرگ 
پر  راهش  و  و خاطره اش جاودان  ياد  خود سوگوار ساخت. 

رهرو باد.

منابع
حسين زاده، جواد

»دكتر نگهبان و پروژة باستان شناسي دشت قزوين«، چکيدة   1390
نگهبان:  عزت اهلل  دكتر  شادروان  بزرگداشت  همايش  مقاالت 

.27-28
خطيب شهيدي، حميد

و  باستان شناسي  مجلة  سکه«،  ديگر  روي  نگهبان:  ياد  »به   1388
تاريخ، سال بيست وسوم، شمارة اول )شمارة پياپي 45(: 98-

 .96
زاده دباغ، مهرنوش

بزرگداشت  همايش  مقاالت  چکيدة  نگهبان«،  »عزت اهلل   1390
شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 37-39.

شعباني، رضا
مجلة  نامدار«،  دانشي مرد  نگهبان،  نگهبان:  ياد  »به   1388
باستان شناسي و تاريخ، سال بيست وسوم، شمارة اول )شمارة 

پياپي 45(: 107-108. 

عبدي، كاميار
تاريخ،  و  باستان شناسي  مجلة  درگذشت«،  نگهبان  »عزت اهلل   1388

سال بيست ودوم، شمارة دوم )شمارة پياپي 44(: 3-6.
همايش  مقاالت  چکيدة  نگهبان«،  عزت اهلل  »زندگينامه   1390

بزرگداشت شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 9-18.
همايش  مقاالت  چکيدة  هفت تپه«،  در  كاوش  و  »نگهبان   1390

بزرگداشت شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 26.
عسکرپور، وحيد

همايش  مقاالت  چکيدة  ايران«،  باستان شناسي  »نگهبان   1390
بزرگداشت شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 20.

علي بيگي، سجاد
»دكتر نگهبان و برگزاري پنجمين كنگرة جهاني باستان شناسي   1390
آثار  از خروج  به نقش وي در جلوگيري  نگاهي  ايران:  و هنر 
باستاني از ايران«، چکيدة مقاالت همايش بزرگداشت شادروان 

دكتر عزت اهلل نگهبان: 33-34. 



هشتاد سال باستان شناسی ایران

310

عليزاده، عباس
مقاله   32 ايران:  هنر  و  باستان شناسي  نگهبان«،  »عزت اهلل   1378
عليزاده،  عباس  كوشش  به  نگهبان،  عزت اهلل  بزرگداشت  در 
يوسف مجيدزاده و صادق ملك شهميرزادي، تهران، مركز نشر 

دانشگاهي: 15-16.
كيوانفر، سعيده

بزرگداشت  نگهبان«، چکيدة مقاالت همايش  »تأليفات دكتر   1390
شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 35.

گاراژيان، عمران
نگهبان  عزت اهلل  عامليت  ايران:  در  باستان شناسي  »آموزش   1390
بزرگداشت  همايش  مقاالت  چکيدة  معاصر«،  جامعة  بافت  و 

شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 31-32.
گراوند، مرتضي

همايش  مقاالت  چکيدة  فيالدلفيا«،  در  نگهبان  »عزت اهلل   1390
بزرگداشت شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 36.

گنجي، شادي
نقش  و  تهران  دانشگاه  باستان شناسي  مؤسسة  »شکل گيري   1390
همايش  مقاالت  چکيدة  كشور«،  باستان شناسي  بدنة  در  آن 

بزرگداشت شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 21.
لباف خانيکي، رجبعلي

باستان شناسي  در  نگهبان  دكتر  سهم  نگهبان:  ياد  »به   1388
بيست وسوم،  سال  تاريخ،  و  باستان شناسي  مجلة  خراسان«، 

شمارة اول )شمارة پياپي 45(: 99-103. 
مالصالحي، حکمت اهلل

»به ياد نگهبان: انسان ريشه ها«، مجلة باستان شناسي و تاريخ،   1388
سال بيست وسوم، شمارة اول )شمارة پياپي 45(: 103-107. 

ملکزاده، مهرداد
بزرگداشت  همايش  مقاالت  چکيدة  مارليك«،  و  »نگهبان   1390

شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 23-25.
ملك شهميرزادي، صادق

پژوهش هاي  مؤسسة  نخستين  خره،  محمدآباد  »كاروانسراي   1378
ميداني باستان شناسي در ايران«، باستان شناسي و هنر ايران: 
عباس  كوشش  به  نگهبان،  عزت اهلل  بزرگداشت  در  مقاله   32
عليزاده، يوسف مجيدزاده و صادق ملك شهميرزادي، تهران، 

مركز نشر دانشگاهي: 1-6. 
موسوي، محمود

 19 شنبه  ايران،  روزنامة  ايران«،  فرهنگی  ميراث  »پاسدار   1383
دی ماه 1383، شمارة 3024.

مجلة  بود«،  زندگي  از  سرشار  كه  او  نگهبان:  ياد  »به   1388

باستان شناسي و تاريخ، سال بيست وسوم، شمارة اول )شمارة 
پياپي 45(: 93-96.

باستان شناسي  سال  پنجاه  بر  مروري  كتاب:  معرفي  و  »نقد   1389
بيست وچهارم،  سال  تاريخ،  و  باستان شناسي  مجلة  ايران«، 

شمارة اول )شمارة پياپي 47(: 84-87. 
نادري، رحمت

همايش  مقاالت  چکيدة  ايران«،  تاريخ  از  پيش  »پروژة   1390
بزرگداشت شادروان دكتر عزت اهلل نگهبان: 29-30.

نگهبان، عزت اهلل
»تمدن هاي پيش از تاريخ«، سخن، دورة دوازدهم، شمارة 12-  1340

.1257-1260 :11
»گنجينة مارليك«، ماهنامة مارليك، شمارة 1: 12-17.  1340

»الواح سومري«، سخن، دورة سيزدهم، شمارة 3: 371-373.  1341
»تخت سليمان«، راهنماي كتاب )نشرية انجمن كتاب ايران(،   1341

دورة پنجم، شمارة 11-12: 1054-1056.
باستان،  ايران  فرهنگ  انجمن  نشرية  مارليك«،  »حفريات   1341

شمارة اول: 31-41.
»مختصري دربارة حفاري مارليك«، مجلة دانشکدة ادبيات و   1342

علوم انساني دانشگاه تهران، شمارة 2: 145-235. 
هيئت  تپه،  چراغ علي  حفريات  مقدماتي  گزارش  مارليك:   1343
وزارت  انتشارات مخصوص  تهران،  رودبار 1340-41،  حفاري 

فرهنگ، چاپ دوم 1356.
پيشرفت هاي  و  تحوالت  مجلة  باستان شناسي«،  »حفاري   1346

دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران: 25-29.
در  هفت تپه  حفاري  اهميت  هفت تپه:  سنگي  بزرگ  »كتيبة   1347

تاريخ گذشتة ايران«، هنر و مردم، شمارة 66: 8-14. 
اولين  تاريخي«،  شهرهاي  و  باستاني  آثار  مرمت  و  »حفاظت   1350
هنرهاي  دانشکدة  تاريخي،  شهرهاي  و  بناها  مرمت  سمينار 

زيباي دانشگاه تهران: 91-95. 
ايران«،  در  باستان شناسي  كوشش هاي  به  اجمالي  »نظري   1350
و  فرهنگ  عالي  شوراي  دبيرخانة  )نشرية  زندگي  و  فرهنگ 

هنر(، شمارة 6: 96-101. 
ادارة كل  انتشارات  تهران،  راهنماي موزه و حفاري هفت تپه،   1351

موزه ها، وزارت فرهنگ و هنر.
سگزآباد«،  منطقة  حفاري  عمليات  ماهة  دو  كاوش  »گزارش   1351
مارليك )نشرية مؤسسه و گروه باستان شناسي دانشگاه تهران(، 

شمارة 1: 1-25.
ايران باستان«، مهر، شمارة 48:  »مارليك: گنجينه اي از هنر   1354

.8-9 ،52 ،56-57



311

عزت اهلل نگهبان و خدمات او به باستان شناسی ایران

Braidwood, R. J. & Braidwood, L. S.
1999 “Ezat Negahban and the oriental institute’s prehis�

toric project”, The Iranian world; essay on Iranian 
art and archaeology: presented to Ezat O. Negah�
ban, Edited by: A. Alizadeh, Y. Majidzadeh and S. 
Malek Shahmirzadi, Tehran, Iran Universitu Press: 
1�4.

Braidwood, R., B. How, and E. O. Negahban
1960 “Near Eastern prehistory”, Science 131: 1536�

1541.
Negahban, E. O.
1983 Metal vessels from Marlik, Beck Munich.
1991 Excavation at Haft�Tepe, Iran, University of Pen�

ncyllvania.
1995 30 Weapons from Marlik, Reimer, Berlin.
1995 Marlik Complete excavation report, 2 vol., Uni�

versity of Penncyllvania.

حفاري  در  مکشوفه  حفاري  در  زندگي  افسانة  طالي  »جام   1355
مارليك«، مجلة دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

شمارة پياپي 93-94: 42-67. 
انساني  علوم  و  ادبيات  دانشکدة  مجلة  هفت تپه«،  »معماري   1355

دانشگاه تهران، شمارة پياپي 97-98: 1-73. 
مارليك،   ،»1350-1351 فصل هاي  قزوين،  دشت  »حفاري   1356

شمارة 2: 33-52.
»مقدمه اي بر تمدن و تاريخ ايالم«، تاريخ )نشرية گروه آموزشي   1356
تاريخ، دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران(، شمارة 

 .91-158 :2
»مهرهاي مارليك«، مارليك، شمارة 2: 1-23.   1356

)نشرية سازمان  ايران«، دستاورد  مارليك: حيثيت هنر  »جام   1357
صنايع دستي ايران(، شمارة 10: 35، 7-12.

»آرامگاه ها و قبور هفت تپه«،  فرهنگ ايران زمين، ج 26: 77-  1365
.47

»شهرنشيني و شهرسازي از هزارة چهارم تا هزارة اول ق م«،   1365
نظري اجمالي به شهرنشيني و شهرسازي در ايران، به كوشش 
-51 دانشگاهي:  جهاد  انتشارات  تهران،  كياني،  محمديوسف 

.22
»كنگرة تمدن هاي باستاني دشت جنوب غربي ايران«، آينده،   1365

دورة دوازدهم، شمارة 4-6: 244-248.
 ،1340-41 سال هاي  مارليك  حفاري  مارليك،  فلزي  ظروف   1368

تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور.
هفتاد  شاخدار«،  اسب  نقش  با  مارليك  سالة  هزار  سه  »جام   1369
مقاله: ارمغان فرهنگي به دكتر غالمحسين صديقي، گردآوردة 

يحيي مهدوي و ايرج افشار، تهران، اساطير: 15-32.
ميراث  سازمان  تهران،  خوزستان،  دشت  هفت تپه  در  حفاري   1372

فرهنگي كشور. 
شوش يا كهن ترين مركز شهرنشيني جهان، تهران، انتشارات   1375

سازمان ميراث فرهنگي كشور.
انتشارات  تهران:  ايران،  باستان شناسی  سال  پنجاه  بر  مروری   1385

سازمان ميراث فرهنگی كشور.
نوروززادة چگيني، ناصر

مجلة  مهربان«،  پدري  و  عزيز  معلمي  نگهبان:  ياد  »به   1388
باستان شناسي و تاريخ، سال بيست وسوم، شمارة اول )شمارة 

پياپي 45(: 98-99.





چکیده
سفال و صنعت توليد آن ريشه اي هزاران ساله در تاريخ و فرهنگ و تمدن اقوام دارد. پژوهش هاي علمي 
در اين زمينه چند دهه است كه در قالب روش های آركئومتري انجام مي گيرد. اين پژوهش ها معطوف 

به بررسي سفال هاي تاريخي در قالب علم سفال نگاری1  است. 
منشأ بحث اين مقاله فعاليت های باستان شناختی چند سال اخير در مناطق باستانی دورة عيالم، 
يعنی شهرهای دوراونتاش و كابناک در جنوب غربی ايران، مناطق كنونی چغازنبيل و هفت تپه است. 
نوع سفال ها و اجزای تشکيل دهنده و فناوري ساخت آن ها از سؤاالتی است كه براي باستان شناسان 
مطرح شده و اهميت دارد. سفال كه از قديم ترين صنعت ها و هنرهاست، در عين حال از جديدترين 

زمينه هاي تحقيقاتي بشر به شمار مي رود.
نوع مادة خام استفاده شده براي ساخت سفال، محل استخراج ماده خام، چگونگی فرايند توليد، 

نوع خميره و علت چسبندگی آن از مواردي است كه نياز به پژوهش دارد.
روش های آناليز شيميايی نمونه های جمع آوری شده را بر اساس نوع و شيوة آماده سازي نمونه ها 
انتخاب و از روش هاي پراش اشعة ايکس براي شناسايي عناصر تشکيل دهنده و مراحل تشکيل  بافت 
نوع خميرة سفال  تعيين  با هدف  نازک سفال ها،  مقاطع  بررسي ميکروسکپی  استفاده كرديم.  سفال 
و بررسی فرايندهای ايجاد شده در حين پخت و در طي زمان دفن انجام شد. همچنين خصوصيات 
فيزيکی و شيميايی ساختارهای ميکروسکپی تشکيل دهندة بافت سفال ها را با ميکروسکوپ الکترونی 

بررسي كرديم. 

1.  Ceramography

مین امامي سيد محمدا

آركئومتری و مينرالوژیِ فن سفالگری از 1600 ات 700 پ م
 رد چغازنبيل و هفت تپه
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مواد خام استفاده شده بر حسب دما، تركيب شيميايی 
به شرايط  با توجه  اين مواد،  تغيير مي كند.  افزودنی  و مواد 
تغييراتي كرده و  ساخت و فرآوری سفال در دورة عيالمي، 
تغيير تکنيك  براي درک  تغييرات عامل مهمي  اين  بررسي 
سفالگری است. پژوهش ها نشان مي دهد كه تکنيك سفالگري 
نبوده و دماي پخت  در منطقة هفت تپه و چغازنبيل مشابه 
 1200°C 1000 تا°C سفال  در هر دورة تاريخي متفاوت و از

بوده و سفال ها در كوره هاي سربسته پخته مي شده است.
كلید واژگان: سفال، سفال نگاری، آركئومتری، ژئوآركئولوژی، 

عيالم، هفت تپه، چغازنبيل.

مقدمه

و  باستان شناسي  ارتباط  بينفورد  لوئيس  كه   1962 سال  از 
انسان شناسي را مطرح كرد چهل ودو سال مي گذرد. بينفورد 
معتقد بود كه »باستان شناسي، انسان شناسي در زمان گذشته 
است« )Binford 1962: 220(. سه سال بعد در سال 1965م، 
ديويد كالرک چنين نظر دارد كه »باستان شناسي شاخه اي 
است«  مستقل  كاماًل  علمي  بلکه  نيست  گسترده تر  علوم  از 
)Clarke 1965: 40(. در اين ميان قريب به بيست سال است 

ديگر  علوم  و  باستان شناسي  بين  ناگسستني  ارتباطي  كه 
آركئومتري  علم  قالب  در  ارتباطات  اين  است.  شده  برقرار 
داده هاي  تحليل  در  كه  است  دهه  چند  )باستان سنجي( 
باستاني به محققان كمك هاي بسياري كرده است. شاخه هاي 
اين  خاص  موضوع  و  سفال  مبحث  با  باستان سنجي  مرتبط 
سفال های  ساخت  فناوري  و  ساختار  تشخيص  يعني  مقاله 
ژئوآركئولوژی، خاک شناسی،  از:  پيش ازتاريخی عبارت است 

شناسايی مينرال های سيليکاته و تاحدی آركئومتالورژی.
ژئوآركئولوژي علم شناسايي و تفسير عوامل و خصوصيات 
باستاني  بناي  ناپايداري  يا  پايداري  در  مؤثر  زمين شناختي 
 Emami( باستاني  اثر  تغييرات ساختاري  در  مؤثر  عوامل  يا 
455 :1995( است و به عبارتي شناخت رژيم ژئومورفولوژيکي 

حاكم بر منطقه نظير تأثير رودخانه، باد، سفرة آب زيرزميني، 
و  سازه  بر  فرسايش  اثرات  كلي  طور  به   و  حيوانات  و  قنات  
قصد  به  منطقه  زمين ساخت  و  تکتونيکي  رژيم  بررسي 

شناسايي  و  آن  تحليل  و  سازه  دربرگيرندة  محيط  شناخت 
تخريب و جلوگيري احتمالي از آن يا تقويت سازه، با توجه 
به نوع سيستم هاي مخرب همچون انواع هوازدگي  فيزيکي، 
شيميايي و بيولوژيك. تأثيرات رودخانه ها و آب هاي زيرزميني 
در درازمدت باعث ايجاد انحالل و هوازدگي شيميايي مي شود 
كه نتايج آن نه فقط در مقياس بزرگ مثاًل در سازه ها، بلکه 
در مقياس كوچك مثاًل در قطعه سفال ها نيز ديده مي شود. در 
تصوير 1 نمايی كلی از ارتباط علوم گوناگون در زمينة تحليل 

داده های گوناگون بر پاية روش های آركئومتری آمده است.
به  خام(  فلز  يا  )آلياژ  فلزات  ساختارهاي  شناسايي 
گستردة  شاخه هاي  از  فلزات  ساخت  فناوري  از  اطالع  قصد 
روش هاي  از  حاصل  نتايج  مي آيد.  حساب  به  آركئومتري 
آركئومتالورژي همچنين اطالعاتي در زمينة خاستگاه و منشأ 
آنها مي توان  بر اساس  مواد و فلزات در اختيار مي گذارند و 
صادراتي  يا  وارداتي  فن  صورت  به  را  شده  استفاده  فناوري 

.)Thornton et al. 2009: 314( شناسايي كرد
در ايران تحقيقات آركئومتري بيشتر در قالب پروژه هاي 

تصویر 1. ارتباط علوم پايه و انسانی در قالب روش های
 تحليل سيستماتيك آركئومتری
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تحقيقاتي يا رساله هاي دانشجويي و به  صورت پراكنده انجام 
شده و نتيجة آن ها بيشتر به  صورت مقاالتي در همايش ها و 
مجالت غير فارسي جاي خود را باز كرده است. با توجه به 
تاريخ غني اين مرز و بوم و آثار منحصربه فرد به دست آمده از 
حفاري هاي باستان شناختي در سال هاي گذشته، ايران يکي 
نوع  است.  آركئومتري  تحقيق  براي  مناطق  مناسب ترين  از 
نظير  خشتي  و  خاكي  باستاني  سازه هاي  مصالح   و  معماري 
شهر طوس و ارگ بم يا ساختارهاي آجري معبد چغازنبيل 
جيرفت،  منقوش  سنگ هاي  لرستان،  مفرغ هاي  هفت تپه،  و 
سرباره  هاي ذوب در سيستان و بلوچستان و بقاياي استخراج 
ايران،  مركزي  كوير  حاشية  سرتاسر  در  فلزات  استحصال  و 

همگي ظرفيت باالي اين سرزمين را نشان مي دهد.
در اين ميان نداشتن اطالعات علمي كافي از علوم پايه 
در حيطة مرمت و باستان شناسي و از طرفي ناشناخته بودن 
رشتة آركئومتري براي محققان رشته هاي علوم پايه و فني و 
مهندسي سبب شده تا اين شاخة مهم از علوم ميان رشته ای 
پيش  سال  هزاران  هنر  و  دانش  فرهنگ،  اتصال دهندة  كه 
تاكنون است، جايگاه واقعي خود را پيدا نکند و تحقيقات در 
از چشم محققان ساير  اين حيطه به  صورت پراكنده و دور 
با وجود  كه  نشان مي دهد  ما  به  آركئومتري  بماند.  رشته ها 
پيشرفت علم و گذشت هزاران سال از دوران پيش ازتاريخ، در 
زمينة فناوري همواره پا جاي پاي صنعتگر قديم گذاشته ايم. 

تفسیر داده هاي باستاني از دیدگاه آركئومتری 
و علوم وابسته

تأثير عوامل محيطی، زمين شناختي و ساختاری بر فن شناسي 
ساختار اثر باستاني و همچنين تحليل پايداري يا ناپايداري در 
يك سازه و عوامل مؤثر بر اين شرايط از جمله عواملي است 
كه از اوايل دهة 1970 ميالدي در قالب علم آركئومتری به 
دنيا معرفي شد. حوزه هاي كاري اين علم را محوطة باستاني 
تعيين  باستان شناسی  علم  در  مطرح  سؤاالت  و  نظر  مورد 
مي كند و بر اين اساس روش هاي مناسب بررسي و انتخاب 
اين  مي شود )Amadori et al. 1995: 45(. كاربردهاي مهم 

علم عبارت است از:

بر  حاكم  ژئومورفولوژيك  شرايط  تفسير  و  مشاهده   .1
Glad�(  ننطقة بررسي، مانند رودخانه ، باد و پوشش گياهی

 .)felter 1977: 525

بر اساس شناخت  2. زمين شناسي ساختماني منطقه، 
رژيم تکتونيکي حاكم بر منطقه با توجه به سيستم گسل ها 
و درزهاي موجود در منطقه و زلزله شناسي باستاني و بررسي 
 Glennie( سابقة وجود لرزش هاي ناحيه اي به صورت آماري

.)et al. 1974: 31

آب شناسي،  منطقه،  عمومي  زمين شناسي   .3
چينه شناسي و خاک شناسي منطقه به قصد كشف منشأ مواد 

.)Larsen 1983: 42( خام استفاده شده در محوطة باستاني
و  بتن  گچ،  مثل  غيرفلزي  مصالح  و  مواد  شناخت   .4
كائولن كه در ساخت انواع مالت، آجر، خشت يا اشياء سفالي 
به كار رفته. مواد شيشه اي و شبه شيشه اي )بسيار دانه ريز( 
غير  يا  بومي  سنگي  ابزار  به صورت  ابسيدين  انواع  همچون 
 Becker & Dohrmann( بومي در فرهنگ هاي پيش ازتاريخ

.)2000: 716

5. شناسايي ساختارهاي مدفون در زير زمين به قصد 
)آركئوژئوفيزيك(.  اكتشاف  و  حفاري  بهينة  شرايط  ايجاد 
تخريب  بدون  حفاري  براي  مطلوبي  شرايط  آركئوژئوفزيك 

.)Bullard 1970: 100( فراهم مي سازد
و  باستاني  محوطة  از  دورنگاري  يا   GIS مطالعات   .6
تفسير عکس هاي ماهواره اي به قصد شناخت روند ساختاري 
زمين شناسي  عوارض  بين  ارتباط  چگونگي  كشف  و  بنا  هر 

محيط و سازه و نقش آنان.
7. شناسايي فن فلزكاري در محوطة باستاني )در صورت 
و  استخراج  پيدايش،  منشأ  مورد  در  تحقيق  فلز(.  مشاهدة 
چگونگي استخراج و استحصال فلزات در محوطة معدنکاری 
Beuchle & Themmer�(    ذوب باستاني )آركئومتالورژي(

.)mann 2000: 730

تکنيك  شناخت  و  فن شناسي  قالب  در  فوق  موارد 
به كاررفته در دنياي باستان به كار مي رود. با توجه به عواملي 
با استناد به مدارک آزمايشگاهي و علمي  كه بر شمرديم و 
و  فرضيات  نه  نهاد،  بنا  واقعيات  بر  را  كاوش  نتايج  مي توان 

.)Fazeli et al. 2001: 69( تشابهات



هشتاد سال باستان شناسی ایران

316

پیش ازتاریخ  سفال هاي  آركئومتري  بررسي 
مناطق چغازنبیل و هفت تپه

بررسی های اولیه براي طبقه بندی سفال ها
روش هاي مينرالوژيك و سفال نگاري، درحقيقت در خدمت 
دوران  در  خام  مواد  از  استفاده  چگونگی  و  تکنيك  توضيح 
صرفاً  نه  و  است  آزمايشگاهي  بررسي هاي  مبناي  بر  قديم 
 Burstein( بررسي هاي مقايسه اي سفال هاي ناحية كاوش شده
از  با استفاده  از طرف ديگر همان طوركه   .)et al. 2004: 27

فلزات و بررسي شرايط فلزكاري مي توان به چگونگي انتقال 
برخي از تجربيات از منطقه اي به منطقة ديگر پي برد مي توان 
با استفاده از روش هاي سفالگري به چگونگي انتقال اين فن 
اساس  سفال نگاری،  برد.  پي  تمدن  هر  مناطق  بين  در  نيز 
گاهنگاری فنی از نظر تکنيك به كار رفته در ناحيه اي خاص 

در زماني خاص است.
به دليل نزديکي مناطق چغازنبيل و هفت تپه، در فاصلة 
را  آزمايش  نمونه های  )تصوير 2(،  يکديگر  از  25 كيلومتری 
از قطعات سفالی و سراميك از اين دو ناحيه انتخاب كرديم. 

تصویر 2. موقعيت جغرافيايی مناطق هفت تپه و چغازنبيل
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شکل قطعات، فرم و رنگ آنها بسيار متغير است. اين سفال ها 
از لحاظ شکل و رنگ )گونه شناسي( تفاوت هاي خاصي دارند 

و به شرح زير تفکيك مي شوند:
بسيار  فرم  داراي  و  نگار  و  نقش  بدون  سفال هاي   .1

ساده. رنگ اين قطعات خاكستري، سبز يا نخودي است.
2. سفال هاي سبزـ  صورتي با نقش های بسيار ظريف به 

صورت خطوط مورب موازي بر روي آن ها.
3. سفال هايي با فرم ساده يا نقوش فشاري بر بدنه. اين 

ظروف از مهم ترين ظروف كشف شده در ناحيه است.
گل  و  ماسه  رس،  از  به طوركلي  منطقه  اين  در  سفال  
و خاكستري  تا سبز  زرد و صورتي  و رنگ آن  درست شده  
طبقه بندي  روشن  رنگ  با  عموماً  سفال ها  اين  است.  متغير 
مي شود و تخلخل بسيار كم و به همين دليل سختي نسبتاً 
دهنه هاي  اكثراً  ظروف  گونه شناسي  لحاظ  از  دارند.  بااليي 
دراز دارند و گاهي خمره مانندند. عالوه بر اين ظروفي با كف 
مي شوند.  ديده  نيز  برگشته  خارج  به  گرد  لبه هاي  و  تخت 
روش های آناليز شيميايی نمونه های جمع آوری شده بستگی 
به فرم نمونه ها و شيوة آماده سازي نمونه ها برای بررسي دارد 

.)Emami 2008: 20(

بررسي  براي  آزمایشگاهی  روش های 
سفال نگاری

الف( آنالیز مواد به قصد شناسایی عناصر تشکیل دهندة 
بافت سفال 

تشکيل دهندة  عناصر  شناسايی  هدف  با  زمينه  اين  در 
X�Ray Fluore� روش  از  آزمايش  مورد  سفال های   2 تااف

آماری  پراكندگی  و  شده  استفاده   )senz Analyses )XRF

از  هدف  است.  آمده  به دست  سفال ها  تشکيل دهندة  عناصر 
كاربرد اين روش پيدا كردن فرمول و تركيب شيميايی دقيق 
نمونه هاست. همچنين طبقه بندی مناسبی از سفال های اين 
نواحی حاصل شده است. روش های تکميلی بررسي عبارت 
 Electron( الکترونی  ميکروسوند  وسيلة  به   بررسي  از:  است 
EDX( )Go�( الکترونی  ميکروسکوپ  و   )Microsond Ana

2.  Structure

همچنين  الکتروني  ميکروسکپ   .)erres et al. 2000: 990

فرايند پخت در صنعت سراميك  اطالعات مفيدی در مورد 
در اختيار مي گذارد. 

ساختار  تشکیل دهندة  مراحل  شناسایی  بررسي  ب( 
سفال 

بررسي  و   )X�Ray Diffraction XRD( روش  از  استفاده 
شناخت  براي  پالريزان  ميکروسکپ  كمك  با  ميکروسکپی 
ساختار  تشکيل دهندة  مينرال هاي  و  كريستالين  مراحل 
شناخته شده  كريستالين  مراحل  منظور  اين  به  جسم.  هر 
وجود  و  محاسبه  كمي  و  كيفی  صورت  به    XRD روش  با 
ساختارها  اين  مي شود.  تأييد  پالريزان  ميکروسکوپ  با  آنان 
مينرالوژيك  پايداری  حوضة  و  بافت  نوع  لحاظ  از  همچنين 
 .)Hpffbauer & Shinoto 2000: 990( مي شود  بررسی 
بررسي ميکروسکپی 98 نمونه مقطع نازک سفال، با ضخامت 
انتخابی µm 35 براي مقاطع، دانه بندی متفاوتی را در بافت 
 Cliff et al. 1975:( تشکيل دهندة خمير سفال آشکار می كند
205(. بر پاية نتايج XRD و ايجاد شباهت هاي محاسبه شده 

بر اساس نوع مواد خام كاربردي و همچنين مقدار آن مي توان 
را رسم  نمودارهاي شباهت )دندوگرام( نمونه هاي مطالعاتي 
كرد.  مشاهده  دياگرام  قالب  در  را  تفاوت ها  و  تشابهات  و 
در  را  آركئومتری  از  مورد خاص  اين  در  پژوهش  روش های 

دياگرام 1 در زير آورده ايم.

آركئومتري و مینرالوژِي فن سفالگري از 1600 تا 700 پیش ازمیالد در چغازنبیل و هفت تپه

دیاگرام 1. روند آزمايش ها به صورت شماتيك



هشتاد سال باستان شناسی ایران

318

نتایج بررسي هاي شیمیایی و مینرالوژیك

نتایج بررسي هاي شیمیایی و تركیبات عنصری
توجه  با  هفت تپه  و  چغازنبيل  سفال های  بررسي  براساس 
گوناگون  دسته های  به  سفال،  بافت  در  موجود  مراحل  به 
 CZ عناوين  با  شده  آزمايش  نمونه های  و  طبقه بندی 
سفال ها  شده اند.  داده  نشان  )هفت تپه(   HT و  )چغازنبيل( 
برحسب عناصر تشکيل دهنده به چند دسته تقسيم می شوند. 
اين دسته بندی عناصر متفاوت به كاررفته در آماده سازی گل 
رس و همچنين فناوري متفاوت پخت سفال را در يك منطقه 
 .)Kantor 2000: 15( و در يك برهة زمانی مشخص می كند
نتايج آزمايش XRF نشان دهندة تمايز كاماًل مشخص بين دو 
دستة متفاوت سفال است. همچنين تغييرات شيميايی بافت 
سفال ها در اين دياگرام كاماًل مشخص است. چنين تغييراتی 
از  و سفالگر  نبوده  يکسان  كه خاک سفال ها  نشان  مي دهد 
تركيبات متفاوت خاک در يك برهة زمانی مشخص استفاده 
متفاوت  درصد  تغييرات   .)Emami 2008: 50( است  كرده 
تركيب  نشان دهندة  سفال  بافت  تشکيل دهندة  عناصر  از 
بر  نمودارهايي  اساس  بر  است.  سفال  ماتريکس  شيميايی 
و  هفت تپه  منطقة  سفال های   ،SiO2 – MgO – CaO پاية 
چغازنبيل بر حسب مقدار سيليس و كربنات در بافت سفال 
طبقه بندی شده و در اين بين سفال های منطقة چغازنبيل از 
دسته سفال های با درصد سيليس باال به حساب آمده است 

)Emami et al. 2008: 135( )تصوير 3(. 

به سه زير گروه  سفال های چغازنبيل و هفت تپه خود 
با توجه به مراحل تشکيل دهندة ماتريکس سفال طبقه بندی 
چغازنبيل  و  هفت تپه  سفال های  ماتريکس  مراحل  می شود. 
با توجه به داده های XRD به  صورت كيفی محاسبه شده و 
نتايج آناليز مراحل كريستالين در بافت سفال های هفت تپه و 
 Emami( چغازنبيل در تصوير شمارة 4، الف و ب آمده است

.)et al. 2008: 135

كانی های كوارتز، كلسيت و انواع پالژيوكالزها به عنوان 
كانی های اصلی در بافت سفال ها مشخص شده است. كلسيت 
در  نيز  كمك ذوب  به  صورت  احتماالً  آزاد  آهك  به  صورت 
مورد  رس  خاک  از  است.  شده  استفاده  سفالگری  فرايند 

استفاده فقط مقدار كمی ايليت به جا مانده كه احتماالً در 
بسياری موارد به  صورت ثانويه تشکيل شده، چرا كه قسمت 
اعظم كانی های رسی در حين فرايند پخت به محصوالت و 
كانی های ديگری كه در درجه حرارت هاي باال پايدارند تبديل 

.)Jasmund & lagaly 1993: 220( می شوند
با مقايسة ديفراكتوگرام های به دست آمده تفاوت نسبتاً 
زيادی در بين كانی های ثانويه مشاهده می شود )تصوير 4ج(. 
حين  در  خود  بافت  در  زياد  تغييرات  با  كانی هايی  چنين 
ماتريکس  تشکيل دهندة  اجزای  صورت  به   پخت،  عمليات 
تأثير  سفال  ماتريکس  می شوند.  مشاهده  زمينه سازها  يا 
چنين  دارد.  سفال  بافت  استحکام  و  كيفيت  بر  مستقيمی 
آوژيت  نظير  تركيباتی  بحث  مورد  سفال های  در  مراحلي 
و   )Ill( ايليت   ،)Mus( موسکويت   ،)Di( ديوپسيد   ،)Au(

گلنيت )Geh( است.
در  سفال  بافت  تشکيل دهندة  كانی های  از  بسياری 
حوضة حرارتی مشخص و معينی پايدار است و در خارج از 
اين حوضه توانايی تشکيل در محيط سفال را ندارد. چنين 
حرارت  درجة  تشخيص  براي  مقياس  عنوان  به  كانی هايی 
پخت در سفال استفاده مي شود. در صورتی كه درجة حرارت 
پخت سفال زيادتر از حوضة پايداری آنان باشد، بدون شك 

چنين ساختارهايی تشکيل نخواهد شد.
با استفاده از بررسي هاي كانی شناسی همچنين می توان 

تصویر 3. پراكندگی تفاوت در تركيب عنصری سفال های چغازنبيل و 
MgO – CaO – SiO2 هفت تپه در سيستم
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تصویر 4الف. ديفراكتوگرام سفال های چغازنبيل



هشتاد سال باستان شناسی ایران

320

به شرايط پخت سفال نظير اتمسفر كوره و نوع پخت سفال 
هم پی برد. اين شرايط ممکن است شرايط اكسيداسيون يا 

.)Heimann 1978: 90, 1979: 27( احياء باشد
ريز  ذرات  و  كوارتز  از  متشکل  عمده  طور  به    .ICZ

خرده سنگی است. به  عنوان ذرات ريز خرده سنگی می توان از 
موسکويت3  )ميکای سفيد( و ميکروكلين4  نام برد. بر اساس 
به دو زيرشاخه  اين دسته خود  مقدار تشکيل دهندة كوارتز 
 .Qz<Mus+Mic  .2 و	 	Qz>Mus+Mic  .1 می شود:  تقسيم 
كل  از   %54,16 مقدار  نمونه ها  از  نوع  اين  آماری  لحاظ  از 

نمونه ها را شامل می شود.
IICZ. مادة اصلی مواد تشکيل دهندة اين گروه بيشتر 

كربنات ها نظير كلسيت و همچنين فلدسپات هاست.5  در اين 
دسته در برخی موارد می توان كاني های رسی نظير ايليت را 
نيز مشاهده كرد. اين گروه 8,33% از كل نمونه ها را شامل 

می شود.
IIICZ. اين گروه شامل كلسيت و كوارتز است. در اين 

حاكی  خود  كه  نمی شود،  ديده  خرده سنگی  قطعات  دسته 
از تفاوت در نوع تکنيك به كاررفته در سفالگری متداول در 
اين ناحيه است. اين دسته 37,5% از كل نمونه ها را شامل 

می شود. 
سفال های هفت تپه نيز با روشی مشابه به دسته های زير 

3.  Muscovite
4.  Microcline
5.  Feldspars

تقسيم  شده  است:
IHT. در اين گروه مواد اصلی تشکيل دهندة بافت سفال 

و  كوارتز  اصلی  تركيب  است.  پالژيوكالز  و  كلسيت  كوارتز، 
كلسيت است. اين دسته 41,41% از كل نمونه های هفت تپه 
را شامل می شود. بافت زمينة اين سفال ها بسيار دانه ريز است.

IIHT. در اين دسته به  طور غير قابل انتظار و جالب توجه 

بيشترين مراحل تشکيل دهندة بافت سفال كوارتز و آنورتيت6  
نمونه ها  اين  را شامل می شود.  نمونه ها  از  است و %36,58 
درجة  و  دارد  كريستالين  يا  شيشه اي  مغز  داراي  بافت  يك 

حرارت زيادي را متحمل نشده است.
بر  سفال ها  از  دسته  اين  شيميايی  تركيب   .IIIHT

بسيار  پالژيوكالز  و  موسکوويت  پيروكسن،  مراحل  حسب 
متغير است. در حالت كلی بايد عنوان كرد كه در سفال های 
ناحية هفت تپه نسبت به منطقة چغازنبيل، پيروكسن بسيار 
بيشتري مشاهده شده كه خود دليلی است بر استفاده از مواد 
اولية متفاوت )معادن متفاوت براي دسترسی به مادة اوليه( 
Per�(  رر خاک سفالگری مورد استفاده در ناحية مورد بحث

.)nicka 2000: 1029

نتایج بررسي هاي میکروسکپی به قصد تحلیل 
ساختار بافت سفال ها

تأييد  هدف  با  سفال ها  نازک  مقاطع  ميکروسکپی  بررسي 
مراحل شناخته شده با روش XRD و روابط بين اين مراحل 
6.  Anorthite

تصویر 4ج. مقايسه ديفراكتوگرام ها براساس مواد تشکيل دهنده
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ايجاد  فرايندهای  بررسی  شد.  انجام  مينرالوژيك  ديدگاه  از 
تعيين  همچنين  و  سفال  بافت  و  دانه ها  بين  مرز  در  شده 
نوع آميزه)تمپر( يا خميرة به كاررفته در ساخت سفال از اهم 
اهداف بررسي هاي ميکروسکپی بوده است. مراحل انجام شده 
و ساختاری كه به  واسطة آن خود را در بافت زمينه آشکار 
دانه ها،  مرز  در  رنگی  هاله های  دوقلويی،  )مانند  می سازد 
شکست مضاعف نور، شبکة كريستالی، ناآميختگی 7 از جمله 
عواملي است كه با توجه به شرايط ساخت و فرآوری سفال 
تغيير مي كند و خود موردی است براي فهم تکنيك سفالگری 
در برهة خاصی از زمان در منطقه اي مشخص. اين موارد بر 
حسب دما، تركيب شيميايی و مواد افزودنی تأثيرات متفاوت 
نازک سفال هفت تپه  مقاطع  ميکروسکپی  بررسي هاي  دارد. 
7.  exsolution

نتايج زير را به  دست می دهد:
ذرات  صورت  به  موارد  بيشتر  در  كوارتز  كوارتز:   .1
با  اندازه های گوناگون ديده مي شود. ساختار كوارتز  گرد در 
زاوية خاموشی مشخص به صورت آندولوز8  مشاهده می شود 
)تصوير 5(. در بسياری موارد كوارتز در كنار كاني های آهن دار 
ديده می شود. رنگ سفال هايی كه كوارتز و كلسيت فراوان در 
كوارتز  دانه هاي  مورفولوژي  است.  روشن تر  دارند  بافت خود 
شاهدي است بر منشأ آنان. هر چقدر اين دانه ها گردتر باشند 
نشان دهندة انتقال زيادتر و فرسايش مداوم است، يعني منبع 
اگر  است.  رودخانه اي  كنار  تجمعات  از  استفاده شده  مادة 
منبع  باشد،  داشته  مشخص  سطوح  و  زوايا  كوارتز  دانه هاي 
اثبات مي رساند. هر چقدر مقدار كوارتز  به  را  گرانيتي خود 
8.  Andolus

آركئومتري و مینرالوژِي فن سفالگري از 1600 تا 700 پیش ازمیالد در چغازنبیل و هفت تپه
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 Mason( كم تر باشد رنگ خميره به قرمز گرايش پيدا می كند
.)& Cooper 2000: 29

مشاهده  نمونه ها  تمامی  در  كلسيت  كلسیت:   .2
می دهد.  نشان  متفاوتی  خواص  اپتيکی  لحاظ  از  و  می شود 
گرد  ساختارهای  با  كلسيت  كه  است  داده  نشان  بررسي ها 
همواره  كلسيت  كناره های  در  می شود.  آشکار  خوردشده  يا 
نازک ديده  به صورت اليه اي  از كاني های آهن دار  رگه هايی 
زمينة  در  كه  است  مراحلي  از  كلسيت   .)6 )تصوير  می شود 
سفال ديده می شود و رنگ سفال را روشن مي كند و همچنين 
تکنيك  در  می كند.  تعيين  ما  برای  را  منطقه  شرايط خاک 
براي  آهك  عنوان  به  همچنين  كلسيت  قديمي  سفالگري 
 Emami( پايين آوردن درجة حرارت پخت استفاده مي شود

.)et al. 2009: 937

متفاوت  شرايط  در  فلدسپات ها  فلدسپات ها:   .3
با ساختارهای  مرحله  اين  دليل  به همين  و  ظاهر می شوند 
قالب مرحله  در  را  فلدسپات ها خود  متفاوت ظاهر می شود. 
می دهند  نشان  سريسيته شده  آلبيت  عبارتی  به   يا  آلبيت، 
ميکروكلين.  و  پالژيوكالز  مرحلة  به  صورت  يا   )7 )تصوير 
اين ساختارها را می توان با استفاده از ساختارهای مشخص 
بافت  در  داد.  تشخيص  آن ها  در  رنگ  شکست  يا  دوقلويی 
با  ميکروكلين  موارد  بسياری  در  و  كمتر  پالژيوكالز  سفال 
ساختار دوقلويی پلی سينتتيك نيز ديده می شود )تصوير 8(. 
عالوه بر كانی های ذكر شده مراحل ديگری نيز در سفال ها 
ديده می شود كه براي مثال می توان از بيوتيت )تصوير 9( و 
 .)Emami et al. 2009: 937( نام برد )پيروكسن )تصوير 10
اين مراحل اگرچه به  عنوان مراحل اصلی تشکيل دهندة بافت 

تصویر 6. كلسيت به  صورت بافت تخريب شده در ماتريکس سفال و كلسيت ثانويه در كناره هاي فضاي خالي
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سفال مطرح نمی شود، وجود آنان با روش XRD اثبات و در 
زير ميکروسکوپ نيز مشاهده شده  است. منشأ اين مينرال ها 
هم خاک سفالگری است و همچنين تحت تأثير روند پخت 
وجود  به  سفال  زمينة  بافت  در  ثانويه  طور  به  است  ممکن 
بيايد. در حالت دوم چنين مراحلي با توجه به پديدار شدن 
پخت  حرارت  درجة  تخمين  براي  مناسبي  مقياس  مجدد، 

مي باشند.

قصد  به  ساختارشناسی  نتایج  تحلیل 
دسته بندی اشیاء بررسي شده

سيستماتيك  روش های  بردن  كار  به  اهداف  مهم ترين  از 
آركئومتری طبقه بندی مناسب اشياء بررسي شده بر اساس 

داده های علمی و آزمايشگاهی است. طبقه بندی اطالعات در 
بسياری موارد بازگوكنندة تشابهات و تفاوت ها در روش های 

ساخت و توليد سفال در هر ناحيه است. 
از  مجموعه اي  ايجاد  روش ها  اين  مناسب ترين  از 
شبکه های شاخه ای در قالب يك نمودار است. دندوگرم ها9،  
بر اساس عوامل مشخص و از قبل تعيين شده، گروه های شبيه 
به يکديگر را از هم تفکيك مي كند و درنهايت شمايي كلی از 

نمونه های آزمايش شده به  دست می دهد. 
در  شباهت(  دندوگرم های  )يا  شباهت  نمودارهای 
 11 )تصاوير  هفت تپه  و  چغازنبيل  شدة  بررسي  نمونه های 
و  مواد خام سفالگری  در  تشابهات  با هدف شناخت  و 12( 

9.  Dendogram

آركئومتري و مینرالوژِي فن سفالگري از 1600 تا 700 پیش ازمیالد در چغازنبیل و هفت تپه

تصویر 7. پالژيوكالز از نوع آلبيت با ساختار دوقلويی ساده و در حال هوازدگی در بافت زمينة سفال
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استفاده  عوامل  شد.  رسم  سفال  ساخت  تکنيك  همچنين 
شده براي رسم دياگرام های شاخه ای بر پاية داده های آناليز 
XRD ترسيم و تدوين شد )Vincenzini 1995: 98(. انتخاب 

اين عوامل به  عنوان مشخصة ثابت كه از طريق آزمايش هاي 
ايجاد  را  امکان  اين  شده  تعيين  دستگاهي  و  شيميايی 
می كند كه سفال ها را بر اساس فرمول شيميايی و كانی های 
 Emami 2008:( تشکيل دهندة بافت آن ها طبقه بندی كنيم

.)85

اول  هزارة  در  چغانبيل  در  بررسي ها  اين  براساس 
كه  هستيم  سفالگری  خاص  فناوري  دو  شاهد  پيش ازميالد 
همين  می كند.  تفاوت  استحصال  نوع  و  خام  مواد  به  بسته 
كه  تفاوت  اين  با  در هفت تپه هم مشاهده می شود  تأثيرات 

اين مهم  را نشان می دهد.  تفاوت ها كمتر خود  در هفت تپه 
ما را به اين نتيجة كلی می رساند كه روش ساخت سفال در 
در  كه  حالی  در  مانده،  باقی  تغيير  بدون  تاحدی  هفت تپه 
توليد سفال آزمايش شده  براي  چغازنبيل روش های متعدد 

است.

بحث و نتیجه گیري
نمونه هاي  و همچنين دسته بندي  آناليزها  نتايج  به  توجه  با 
آزمايش شده مي توان در خصوص نمونه هاي برداشت شده از 

چغازنبيل به موارد زير اشاره كرد: 
با توجه به نوع خاک در اين دو منطقه مي توان گفت كه 
براي توليد سفال در اين دو ناحيه از خاک هاي بومي منطقة 

تصویر 8. پالژيوكالز از نوع ميکروكلين با ساختار دوقلويی پلی سينتتيك مشخص در بافت زمينه
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شوش و هفت تپه استفاده شده است. با توجه به بافت زمينة 
سفال ها و پراكندگي زياد دانه هاي گرد كوارتز حدس مي زنيم 

كه منشأ اين مواد به صورت رسوبي بوده است. 
كه  مي كند  ثابت   XRD بررسي هاي  نتايج  همچنين 
تفاوت در ساخت سفال ها ناشي از تفاوت در منشأ مواد خام 
ناشي مي شود.  از تکنيك سفالگري  تفاوت  اين  بلکه  نيست، 
بسياري از مراحل و كاني هاي مشاهده شده كاني هاي ثانويه اند 
كه در شرايط خاصي از درجة حرارت و اتمسفر كوره پايدارند 
كاني هايي  وجود  مي كنند.  تأييد  را  احياء  پخت  شرايط  و 
مرغوب  رس  خاک  اثبات كنندة  موسکويت  و  بيوتيت  نظير 
و  كائولين  نظير  رسي  كاني هاي  نبود  است.  سفالگري  در 
ايليت مؤيد اين نکته است كه درجة حرارت پخت باال بوده و 

عمليات پخت به صورت كامل انجام شده است.
پتروگرافي  و  سفال  نازک  مقاطع  مشاهدات  نتايج 
نمونه ها اين نکته را نشان مي دهد كه تمامي نمونه ها داراي 
بافت آهکي يا رسي اند و گل سفالگري به صورت بسيار خوبي 
ورز داده شده است. اندازة دانه ها در ماتريکس يا بافت زمينة 
آماده سازي  مؤيد  نيز  اين  كه  است  اندازه  يك  به  سفال ها 

بسيارخوب گل سفالگري بوده است. 
نبودن كاني هاي رسي در بافت زمينه و نبود كاني هايي 
نظير پيروكسن، گلنيت، كوارتز و تركيبات آهن دار در بافت 
زمينه، نشان مي دهد كه درجة حرارت پخت بين 1000 تا 

1050 درجة سانتی گراد بوده است.
رسم  قالب  در  كالستر  يا  دسته بندي  بررسي  نتايج 

آركئومتري و مینرالوژِي فن سفالگري از 1600 تا 700 پیش ازمیالد در چغازنبیل و هفت تپه

تصویر 9. بيوتيت در زمينة آهکی سفال از مراحل موجود در درجه حرارت های باال
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نمودارهاي شباهت )دندوگرام( اين نکته را نشان مي دهد كه 
در هزارة اول پيش ازميالد در هفت تپه و چغازنبيل تکنيك هاي 
سفالگري متعددي متداول بوده است )تصوير 9الف(. در اين 
ميان در هفت تپه اين تفاوت تکنيکي به صورت تکنيکي ثابت 
و مشخص در طول زمان مشخص و معين است در حالي كه 
در منطقة چغازنبيل دو تکنيك به يك اندازه استفاده شده 

است )تصوير 9ب(.
همان  طور كه در قسمت قبل نيز توضيح داديم تفاوت 
نوع  در  بلکه  نيست،  مواد خام  از  استفاده  در  تکنيك ها  اين 
ساخت كوره ها، روند پخت و درجة حرارت كوره است. نوع 
گل  آماده سازي  نحوة  همچنين  و  شده  استفاده  خام  مادة 
اين مورد نقش مهمي دارد كه در تصاوير  نيز در  سفالگري 

ميکروسکپي مشخص مي شود.

تصویر 11. نمودارهای شاخه ای و دندوگرم های شباهت در سفال های چغازنبيل

تصویر 10. پيروكسن از ديگر مراحل مقاوم در درجه حرارت های باال در 
بافت سفال. وجود پيروكسن ها اولين نشانه های پخت در درجه حرارت های 

باالی 950 درجه است.

تصویر 12. نمودارهای شاخه ای و دندوگرم های شباهت در سفال های هفت تپه
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چکیده
اگرچه تاريخچة آزمايش هاي علمي روي اشياء باستاني سابقه اي دويست ساله دارد، در ايران تنها چند 
دهه است كه اين گونه پژوهش ها جايگاه ويژه ای در پژوهش هاي باستان شناسي يافته است. نخستين 
كارشناسان خارجي كه اواخر قرن نوزدهم در ايران كار باستان شناسي انجام دادند متخصصان علومي 
مانند زمين شناسي و معدن بودند، اما استفاده از علوم ميان رشته اي در باستان شناسي ايران چندين 
و  آزمايشگاه  آغاز  همان  از  كه  آثار  مرمت  استثناي  به  البته  شد،  آغاز  آنان  كاوش هاي  از  پس  دهه 
كارگاه هاي مخصوص در محل كاوش به آن اختصاص مي يافت. اريك اشميت از پيشگامان به كارگيري 
در  را  دور  راه  از  سنجش  مبحث   ،1316 سال  در  هوايي  عکس هاي  تهية  با  كه  بود  باستان سنجي 
باستان شناسي مطرح كرد و سال ها طول كشيد تا حوزه هاي گوناگون باستان سنجي، شامل مکان يابي 
محل هاي باستاني، شناخت مواد و ساليابي بود، به تدريج مورد پذيرش باستان شناسان ايراني قرار گيرد 

و به عنوان ابزاري كارآمد در پژوهش هاي باستان شناختي به كار رود.
با بررسي گزارش هيئت هاي باستان شناسي خارجي و ايراني و مقاالت ايراد شده در همايش هاي 
باستان شناسي در پيش و پس از انقالب اسالمي مي توان تاريخچة مطالعات باستان سنجي را به چندين 
اما  بودند،  خارجي  باستان شناسان  ايران  در  باستان سنجي  مطالعات  آغازكنندگان  كرد.  تقسيم  دوره 
با ايفاي نقش فعال تر در عرصة كاوش و پژوهش  از اواسط دهة چهل شمسي باستان شناسان ايراني 
ايران  اتمي  تازه تأسيس  مركز  با  همکاري  و  يکسو  از  آزمايشگاهي  و  علمي  روش هاي  با  آشنايي  و 
)سازمان انرژي اتمي فعلي( كه مجهز به جديدترين دستگاه هاي روز تجزيه و ساليابي بود و همچنين 
همکاري مستمر با زمين شناسان، توانستند همپاي باستان شناسان خارجي از روش هاي علوم طبيعي 

فرانک بحرالعلومي، رویا بهاردی

نقش  باستان سنجي رد  باستان شناسي اريان
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بهره گيرند. آزمايشگاه مركز باستان شناسي نيز در پي چنين 
نيازي تأسيس شد. فعاليت هاي باستان سنجي پس از انقالب 
اسالمي به دست باستان شناسان خارجي انجام مي شد و طي 
اين سال ها مقاالت متعددي دربارة نمونه هايي نگاشته شد كه 
قبل از انقالب يا پس از آن از كشور خارج شده يا در موزه هاي 
خارج از كشور نگهداري مي شود. از اواسط دهة هفتاد شمسي 
با عطف توجه كارشناسان علوم ديگر به پژوهش هاي علمي 
باستان سنجي  با  باستان شناسان  آشنايي  باستان شناسي،  در 
از طريق سمينارها و گنجانده شدن آن در دروس دانشگاهي 
توانستند  به تدريج  ايراني  باستان شناسان  گرفت،  صورت 
همپاي كارشناسان خارجي به بررسي مواد فرهنگي كهن با 

آخرين روش هاي علمي روز بپردازند.
ورود  چگونگي  اجمالي  بررسي  ضمن  مقاله  اين  در 
تاريخچة آن، جايگاه  ايران،  باستان شناسي  به  باستان سنجي 
نوع  باستان شناسي،  پژوهش هاي  در  مطالعات  اين گونه 
تفسير  و چگونگي  به كارگرفته شده  فناوري هاي  و  دستگاه ها 
دوره  چندين  به  ايران،  در  باستان سنجی  از  استفاده  نتايج 
جهان،  و  منطقه  در  ايران  جايگاه  بررسي  ضمن  و  تقسيم 
علم  اين  پيشرفت  روند  و  كمبودها  انحرافات،  اولويت ها، 

ميان رشته اي را بررسي كرده ايم.
پژوهش های  تاريخچه،  باستان سنجی،  واژگان:  كلید 

باستان شناسی، علوم ميان رشته ای.

مقدمه
بررسی  برای  طبيعی  علوم  روش های  از  استفاده  تاريخچة 
داده های  و كّمی كردن  باستانی  اشياء  و روش ساخت  مواد 
باستان شناختی و پاسخ گويی به سؤاالت باستان شناسی، در 
نخستين  بازمی گردد.  ميالدی  قرن هجدهم  اواخر  به  جهان 
و  شيميدان  كالپروت،  هاينريش  زمينه  اين  در  را  گزارش 
داروساز آلمانی، دربارة نوع آلياژ به كاررفته در سکه های دوران 
 Klaproth 1799, pollard 2007:( رساند  چاپ  به  باستان 
حفاری های  گسترش  با  و  نوزدهم  قرن  طی  به تدريج   .)4
برای  ديگر  علوم  متخصصان  با  همکاری  باستان شناختی، 
شناسايی مواد و مصالح به كاررفته در آثار به دست آمده و نيز 
كاوش های  گزارش  مثاًل  شد.  مطرح  آنها  مرمت  و  حفاظت 

نينوا در نيمة قرن نوزدهم دارای ضميمه ای حاوی نتايج آناليز 
La�(  ففرغ ها و شيشه های به دست آمده از اين كاوش است

yard 1853/2001(. اگرچه در قرن نوزدهم و بيستم ميالدی 

هر  شناخت  به  دست يابی  به  و  يافت  ادامه  همکاری ها  اين 
باستان  از مـواد و مصالح و فناوری های دوران  بـيشتر  چـه 
منجر شد،1 از اواسط قرن بيستم بود كه اين نوع پژوهش های 
و  تخصصی  كتاب های  و  مجالت  انتشار  بـا  مـيان رشته ای 
راهيابی به دروس دانشگاهی باستان شناسی، جايگاه ويژه ای 

در باستان شناسی كسب كردند.
در  باستان سنجی2  مجلة  تأسيس  با   1958 سال  در 
وارد  رسمی  طور  به   باستان سنجی  واژة  آكسفورد،  دانشگاه 
كاری  در سه حوزة  باستان سنجی  باستان شناختی شد.  آثار 
انجام می شود مکان يابی محل های باستانی3 كه شامل كلية 
مکان های  شناسايی  ژئوشيميايی  و  ژئوفيزيکی  روش های 
باستانی ناشناخته و بررسی مکان های باستانی بدون كاوش 
در آنهاست، ساليابی و شناخت مواد4 كه شامل كلية روش های 
كمترين  با  اطالعات  بيشترين  استخراج  برای  طبيعی  علوم 

آسيب به يافته ها و محل كاوش است.5

در  باستان سنجی  فعالیت های  تقسیم بندی 
ایران

و  خارجی  باستان شناسی  هيئت های  گزارش  بررسی  با 
ايرانی و مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و خارجی و 
همايش های باستان شناسی در پيش و پس از انقالب اسالمی 
به  ايران  در  را  باستان سنجی  مطالعات  تاريخچة  می توان 

چندين دوره تقسيم كرد:
دورة اول از آغـاز فعاليت های باستان شناسی خارجی ها 
بر  فرانسويان  انحصار  قرارداد  لغو  و  حاضر  قرن  اوايل  تا 
تا  حاضر  قرن  اوايل  از  دوم  دورة  ايران؛  باستان شناسی 
باستان شناسان  كه  زمانی  يعنی  شمسی،  سی  دهة  اواخر 

pollard 2007 :1. دربارة تاريخچة باستان سنجی كتاب های متعدد وجود دارد، مثاًل رک. به
Archaeometry .2

prospection .3
Material analysis .4

می شود  قرار  استفاده  آسيايی  و  اروپايی  كشورهای  در  بيشتر  باستان سنجی  واژة  البته   .5
در  مثاًل  كه  است  پزشکی  مهندسی،  طبيعی،  علوم  روش های  و  علوم  كلية  برگيرندة  در  و 
و  باستان جانورشناسی  و  باستان گياه شناسی  زمين باستان شناسی،  مولکولی،  باستان شناسی 

ديگر حوزه ها كاربرد دارد. اين واژه در آثار باستان شناسی امريکايی مفهوم محدودتری دارد.
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جهان  در  و  كردند  ايفا  عرصه  اين  در  فعال تر  نقشی  ايرانی 
خاص  مواد  شناخت  و  مکان يابی  و  سا ليابی  روش های  نيز 
اواخر  از  سوم  دورة  شد؛  مطرح  باستان شناسی  پژوهش های 
انقالب  از  اسالمی؛ دورة چهارم  انقالب  تا  دهة سی شمسی 
اسالمی تا پايان جنگ تحميلی؛ و دورة پنجم از پايان جنگ 

تحميلی تاكنون.

دورة اول باستان سنجی ایران
باستان شناختی در  فعاليت های  انحصار  اول عـمدة  در دورة 
دست فرانسويان بود و در سال 1306 با لغو قرارداد با آنان، 

باستان شناسانی از ديگر مليت ها نيز فرصت فعاليت يافتند. 
نخستين كارشناسان خارجی كـه در اواخر قـرن نوزدهم 
در ايران به كاوش مناطق باستانی پرداختند متخصصان علومی 
معمار،  ديوالفوا  مارسل  بودند.  معدن  و  زمين شناسی  مانند 
مهندس  دومکنم  و  معدن  مهندس  و  زمين شناس  دمرگان 
معدن بودند.6 بديهی است كه اين افراد در كاوش های خود از 
روش های ميدانی مربوط به رشتة خود استفاده كرده اند، اما 
اين امر را در آن زمان هنوز نمی توان استفادة آگاهانه از علوم 
يا  باستان شناختی  پرسش های  به  پاسخگويی  برای  طبيعی 
همان باستان سنجی دانست. استفاده از علوم ميان رشته ای در 
باستان شناسی ايران چندين دهه پس از كاوش های آنان آغاز 
شد، البته به استثنای مرمت آثار كه از همان آغاز آزمايشگاه 
اختصاص  آن  به  كاوش  محل  در  مخصوص  كارگاه های  و 

می يافت.
تاريخی  آثار  مستندنگاری  فعاليت های  نخستين  از 
فرانس  به همت  نوزدهم  قرن  در  فتوگرامتری  از  استفاده  با 
اشتولتزه، مخترع، عکاس و ايران شناس آلمانی انجام شد. وی 
نمايندگی  به  م  سال 1874  در  زهره  سيارة  رصد  برای  كه 
وزارت فرهنگ پروس به اصفهان فرستاده شده بود چندين 
سال در ايران اقامت و به همراه آندرآس7 در كاوش های شيراز 
و تخت جمشيد شركت و در سال 1885 تصاوير فتوگرامتری 

با اهداف گوناگون به ايران آمده بودند. مثاًل دمرگان در هفده  افراد  6. در اغلب موارد اين 
سپتامبر 1889 با هزينه ای حدود 600هزار فرانك به نمايندگی وزارت آموزش وپرورش فرانسه 
به منظور بررسی وضعيت جغرافيايی، زمين شناسی، مردم شناسی، زبان شناسی و شناسايی آثار 
 Morgan )J. De(: Mémoires, Publiépar A. .باستانی به ايران فرستاده شد. رک

.Jaunay, l›Hermattan, Paris 1997
Friedrich Carl Andreas .7

تخت جمشيد را تهيه كرد )Eilers 1959: 250(. اين نخستين 
مستندنگاری  روش  اين  با  كه  بود  جهان  باستانی  بنای 
گوناگون  مناطق  در  خود  بررسی های  در  آندرآس  می شد. 
معماری  بقايای  بررسی  برای  نيز  را  افرادی  شيراز  و  بوشهر 
از  به دست آمده  جانوران  استخوان  بررسی  و  مردم شناسی  و 
كاوش های خود به كار گرفته بود. متأسفانه وی تنها بخش 
كوچکی از يافته ها و نتايج بررسی های خود را در دو مجلد به 

.)Stolze & Andreas 1882( چاپ رسانيد
در اواخر قرن نوزدهم سياحان، باستان شناسان، مورخان 
و دانشمندان زيادی به ايران سفر كردند. مثاًل زمين شناسان 
از  بودند،  اتريشی  شركت های  استخدام  در  كه  آلمانی 
دربارة  گسترده ای  مطالعات  مراغه  در   1885 تا   1884
ديرين محيط زيست و زمين باستان شناسی منطقه انجام دادند 

.)Weithofer 1890: 756(

دورة دوم باستان سنجی ایران
در دورة دوم راه برای فعاليت باستان شناسان كلية كشورها باز 
شد، اما باز هم استفاده از كارشناسان علوم ديگر در هيئت های 
غرب  در  نبود.  معمول  چندان  آزمايش ها  برخی  يا  حفاری 
سلطنتی  موزة  در  آزمايشگاه  تأسيس  با  و  1888م  سال  از 
و  جهان  باستان شناسی  در  تازه ای  فصل  آلمان،  در  پروس 
 Riederer 1987:( بود  شده  آغاز  طبيعی  علوم  از  استفاده 
13( و تا پايان دهة 40 ميالدی، اغلب موزه های مهم جهان 

مانند موزة لوور و موزة بريتانيا آزمايشگاه هايی برای بررسی 
اشياء باستانی و حفاظت و مرمت آنها تأسيس كرده بودند. با 
كشف راديواكتيويته، در سال 1905 رادرفورد روش ساليابی 
راديومتريك را با استفاده از پرتوهای راديواكتيو ساطع شده 
از اورانيوم و توريم پيشنهاد كرد )فار 1370( و روش ساليابی 
با استفاده از حلقه های رشد درختان را در دهة 20ميالدی 
 .)Baillie 1997( دوگالس در دانشگاه آريزونا پايه گذاری كرد
با كشف اشعة ايکس در 1896 به دست رونتگن، از آغاز قرن 
موميايی ها  راديوگرافی  برای  اشعه  اين  از  استفاده  بيستم 
 Lang & Middleton 1997:( شد  رايج  مواد  شناسايی  و 
سال  در  بالون  وسيله  به  هوايی  عکس های  نخستين   .)107

1858م تهيه شد، اما تا اوايل قرن بيستم و رايج شدن پرواز 

نقش باستان سنجی در باستان شناسی ایران
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با هواپيما، عکسبرداری هوايی چندان مرسوم نبود. در جنگ 
اول جهانی عکسبرداری هوايی جايگاه ويژه ای يافت و از آن 
پس در رشته های گوناگون علوم مانند زمين شناسی، جغرافيا 
روش های  از  البته  يافت.  فراوانی  استفادة  باستان شناسی  و 
مکان يابی ژئوفيزيکی در باستان شناسی در اواخر دهة پنجاه 

ميالدی استفاده شد. 
از  می توان  را  باستان شناس  اشميت  اريك  ايران  در 
علمی  مکان يابی  روش های  از  استفاده  پيشگامان  نخستين 
وی  كه  هوايی  عکس های  آورد.  به  شمار  باستان شناسی  در 
طی سال های 1314 تا 1318 از اقصی نقاط ايران تهيه كرد 
راهگشای كشف بسياری از مناطق باستانی ايران شد )اشميت 
1376(. وی برای تهية عکس های دقيق تر به كارخانة زايس 
آلمان فيلم های تخت و دوربين های بزرگ سفارش داد. پس 
از اشميت ديگر باستان شناسان به ندرت خود به اين امر اقدام 
كردند و بيشتر از عکس های هوايی سازمان جغرافيايی ارتش 

يا عکس های هوايی شركت نفت استفاده می كنند.8
در اين دوره با موافقت دولت ايران با پيشنهاد فرانسويان 
مبنی ير تأسيس موزه و كتابخانه، آندره گدار در سال 1308 
به ايران آمد و تا اواخر دهة سی در ايران اقامت كرد. وی با 
ايرانی و خارجی مقاالتی را دربارة  همکاری باستان شناسان 
هنر و باستان شناسی ايران در كتاب آثار ايران گرد آورد. در 
اين كتاب مقاله ای دربارة اشياء مفرغی لرستان وجود دارد 
عکس های  و  شيميايی  آناليز  آثار  اين  معرفی  بر  عالوه  كه 
)گدار 1371:  است  آمده  فلزی  از چند شیء  ميکروسکوپی 
210 و نيز: Godard 1936( . اگرچه در اين مقاله هيچ يك 
و  آزمايش  روش  و  نمونه برداری  مانند  علمی  روش های  از 
مشخصات دستگاه ها و جزئياتی از اين دست ذكر نشده، اين 
آن  در  دانست كه  نوشتارهايی  اولين  را می توان جزو  مقاله 
روش های علوم طبيعی در باستان شناسی مطرح شده است.

باستان شناسی  هيئت های  اول  پهلوی  دورة  اواخر  از 
به  ايران  در  ايتاليايی  و  آلمانی  انگليسی،  فرانسوی،  متعدد 
فعاليت پرداختند كه گاه از همکاری متخصصان علوم ديگر 
نيز بهره می جستند. برای مثال در كاوش های تخت جمشيد 
8. امروزه هنوز هم عکسبرداری هوايی از روش های مکان يابی و سنجش از دور مطرح در 
از  برنامة منظمی چه قبل  اما از سوی متوليان ميراث فرهنگی هيچ  باستان شناسی است، 

انقالب اسالمی چه پس از آن برای ادامة كار در اين زميته پيشنهاد نشده است.

يافته های  بررسی  برای  م،   1939 تا   1936 سال های  طی 
پنسيلوانيا  دانشگاه  آزمايشگاه  مسئوالن  از  تخت جمشيد 
دوم  جلد  شد.  دعوت  مركز  آن  طيف نگاری  كارشناسان  و 
ضميمه ای  حاوی  تخت جمشيد  در  كاوش  گزارش های 
شامل نتايج بررسی آثار شيشه ای، فلزی، بافته ها و رنگ آبی 
آن  در  كه  است  آزمايشگاهی  گوناگون  روش های  با  مصری 
روند آزمايش ها تشريح و نتايج به خوبی بررسی و آبی مصری 
شده  مقايسه  مصر،  در  گوناگون  دوره های  از  نمونه هايی  با 

.)Schmidt 1957: 120�140( است
شيمی دان،  زمين شناسی،  متخصصان  از  دعوت 
علوم طبيعی در  و ديگر متخصصان  متالورژيست  معدن كار، 
زبان شناسی،  متخصصان  معمار،  مهندسان  با  كنار همکاری 
مردم شناسی و ديگر رشته ها برای همکاری در كاوش های 
اما  افزايش می يابد،  اين دوره  به تدريج در  باستان شناختی 
هنوز هم از نظر كميت چشمگير نيست. مثاًل در كاوش های 
بيستون در سال 1948، مك كون كارشناس غارشناس نيز 
در بيستون حضور داشت )كاليس، كالماير 1385: 23(. البته 
حضور كارشناسان مرمت آثار و اشياء تاريخی در هيئت های 
در  مرمت  و  حفاظت  آزمايشگاه  و  كارگاه  برپايی  و  حفاری 
محل كاوش )و در موزة ايران باستان( از همان آغاز مرسوم 
بوده است. از آنجا كه در آن زمان و حتی تا اوايل قرن بيستم 
آثار در دانشگاه ها تدريس نمی شد، در اغلب  مرمت اشيا و 
يا  می گرفتند  عهده  بر  را  مرمت  كار  باستان شناسان  موارد 
افرادی به طور تجربی به اين مهم می پرداختند. مثاًل محسن 
پيرامون كه از قديمی ترين مرمتگران آثار در ايران است و كار 
خود را با هيئت حفاری شهر ری و چشمه علی به سرپرستی 
اريك اشميت آغاز كرده، ابتدا از مينياتور و نقاشی آغاز كرد 
و سپس به تشويق دايی خود موسی پيرامون، كه متخصص 
ترميم و احيای آثار عتيقه بوده، به مرمت آثار تاريخی پرداخته 
حرفة  كه  گيرشمن،  تانيا   .)57-60  :1347 )پيرامون  است 
اصلی او دندان پزشکی بود، نيز به-تدريج و در طی سال ها 
حضور در هيئت های حفاری به سرپرستی رومن گيرشمن، 

به طور تجربی مرمتگر شد )گيرشمن 1389(.
در اين دوره همراه با فعاليت هيئت های باستان شناسی 
نقاط  در  كاوش هايی  نيز  ايرانی  باستان شناسان  خارجی، 
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دانش آموختگان  گروه  اولين  دادند.  انجام  ايران  گوناگون 
تهران  دانشگاه  از   1320 سال  در  باستان شناسی  رشتة 
فارغ التحصيل شدند و بسياری از آنان به كاوش های مستقل 
علمی پرداختند، اما در گزارش هايی كه از اين دوره در دست 
است كمتر به همکاری متخصصان علوم ديگر در هيئت های 

حفاری ايرانی اشاره شده است.9 

دورة سوم باستان سنجی ایران
پربارترين  از  ايران  در  باستان سنجی  مطالعات  سوم  دورة 
مراحل باستان شناسی ايران است كه در آن باستان شناسان 
ايرانی با استفاده از امکانات موجود در ايران، همپای همکاران 
برای  جهانی  علمی  روش های  آخرين  از  به تدريج  خارجی 

پاسخگويی به سؤاالت باستان شناسی استفاده می كنند. 
1949م  سال  در  ليبی  كه   14 كربن  ساليابی  روش 
مطرح كرد، انقالبی در مقولة تاريخ گذاری در باستان شناسی 
بود و در تعيين قدمت مستقيم اشيا و آثار باستانی و بقايای 
معماری تحولی عظيم به وجود آورد. كارشناسان اين روش 
به روز  منابع  با شناسايی كلية  ساليابی در 60 سال گذشته 
خطا و محاسبة ضرايب تصحيح، ابداع روش ها ودستگاه های 
جداول  تهية  شتاب دهنده،  جرمی  طيف نگار  مانند  جديد 
مقايسه ای دندروكرونولوژی برای كاليبراسيون نتايج ساليابی 
و هزاران مورد ساليابی همراه با برپايی همايش های ساالنه و 
چاپ مجالت تخصصی توانسته اند روش ساليابـی كربن 14 
را بـه يـکـی از دقيق ترين و مناسب ترين روش های ساليابی 

در باستان شناسی بدل كنند.
باستانی  منطقة  از  نمونه هايی  نخستين بار  ايران  در 
 14 كربن  ساليابی  با  آذربايجان  باستانی  مناطق  و  حسنلو 
تعيين قدمت شد )Ralph 1959(. از آن پس نتايج ساليابی 
كه  ايران  گوناگون  مناطق  از  به دست آمده  نمونه های 
باستان شناسان ايرانی و خارجی به آزمايشگاه های خارج از 
كشور ارسال كرده بودند به طور مرتب در مجالت تخصصی 
در  می شد.  چاپ   Archaeometry و   Radiocarbon مانند 

9. متأسفانه به دليل تعطيلی مركز اسناد و كتابخانه سازمان ميراث فرهنگی در زمان تهية 
اين مقاله، دسترسی به گزارش های كاوش امکان پذير نبود. نگارنده اذعان دارد كه اگر در 
اصل گزارش ها ضميمه ای در اين خصوص درج شده باشد، به دليل فوق الذكر مدنظر قرار 

نگرفته است.

پنجمين كنگرة هنر و باستان شناسی ايران، در سال 1347، 
نتايج ساليابی كربن 14 نمونه های متعدد از مناطق باستانی 
رد  مانند  ساليابی  ديگر  روش های  شد.  مطرح  نيز  ايران 
شکافت هسته ای )Fissiontrack(، ساليابی ترمولومينسانس، 
نمونة  چند  برای  نيز  اورانيوم  سری های  و  آرگون  پتاسيم- 
Ni�( شد استفاده  ايران  باستانی  مناطق  از   هه دست آمده 

شمسی   40 دهة  اواخر  تا   .)shimura, Tosi 1972: 281�5

فرستاده  كشور  از  خارج  به  ساليابی  برای  نمونه ها  همة 
می شد. در سال 1348 در مركز اتمی ايران )سازمان انرژی 
عزيزه  دكتر  رياست  به   14 كربن  آزمايشگاه  فعلی(  اتمی 
نمونه های  ساليابی  نتايج  نخستين  و  شد  تاسيس  مهدوی 
ايران را در سال 1352 منتشر كرد )مهدوی  برخی مناطق 
دكتر  نزديك  بسيار  همکاری  توجه،  جالب  نکتة   .)1353
مناطق  در  آن زمان  در  است كه  باستان شناسانی  و  مهدوی 
گوناگون فعاليت و سعی می كردند با ساليابی نمونه هايی با 
قدمت معلوم و همکاری در تفسير نتايج، به افزايش دقت اين 
بومی  به  می توانست  آغاز  اين  رسانند.  ياری  نوپا  آزمايشگاه 
شدن باستان سنجی و ساليابی در ايران كمك شايانی كند، 
ولی با وقوع انقالب اسالمی فعاليت های بخش ساليابی انرژی 
اتمی متوقف شد و به دليل نبود حمايت كافی و مسائل ديگر، 
نمونه های  سال 1357  تا  نگرفت.10  پا  ايران  در  آن  از  پس 
كربن14  روش  به  ايران  باستانی  تپه های  اغلب  از  متعددی 
تاريخ گذاری شده بود كه نتايج همة آنها در مجلة راديوكربن 
آمده است )اميرلو 1366(. عالوه بر آن اين نتايج در مقاالت 
ايراد شده در كنفرانس ها و گردهم آيی های باستان شناختی 
نيز عرضه شده است كه به دليل تعدد آنها در اينجا از ذكر 

منابع خودداری می شود.11  
ايران  در  دهة 50 شمسی  اواخر  تا  دهه های 30  طی 
و جهان علوم طبيعی رشد چشم گيری داشت و روش های 
دستگاهی برای آناليز مواد، پيشرفت های شايان توجهی كرد. 
10. در همين زمان كارشناسان مركز اتمی دانشگاه تهران عالوه بر ساليابی، در زمينة تجزية 
)مهدوی  دارند  مستمر  همکاری  خارجی  و  داخلی  باستان شناسان  با  نيز  يافته ها  عنصری 

1351، مهدوی، بوينگتون 1354(.
مجامع ساالنة  گزارش  ايران،  هنر  و  باستان شناسی  به مجالت  می توانند  11. عالقه مندان 
باستان-شناسی و  بين المللی  و كنگره های  ايران  باستان شناسی در  پژوهش های  و  كاوش 
هنر ايران در قبل از انقالب اسالمی مراجعه كنند. البته منبع اصلی همة نتايج مطرح شده 
در اين مقاالت، در شماره های متعدد مجلة راديوكربن )Radiocarbon( در همان زمان 

درج شده است.

نقش باستان سنجی در باستان شناسی ایران
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بديهی است كه باستان شناسان ايرانی و خارجی نيز از اين 
روش ها در حل مسائل باستان شناسی استفاده كردند. طی 
اين دو دهه مقاالت متعددی در كنفرانس ها و مجالت منتشر 
رک:  )مثاًل  بود  باستانی  مواد  آزمايش  نتايج  حاوی  كه  شد 
Gibbons et al. 1974(. در پنجمين كنگرة باستان شناسی و 

هنر ايران در سال 1347، حداقل ده مقاله ايراد شد كه حاوی 
نتايج ساليابی و آناليز شيميايی است. در مقالة پرادا در اين 
كنگره، شرح بررسی علمی دقيق 2 پالک نقره در آزمايشگاه 
ايکس  با روش پراش اشعة  ساكلر آمده كه تعيين تركيبات 
)XRD( و بررسی های متالورژيکی و راديوگرافی اشعة ايکس 

را شامل می شود )Porada 1968: 163�182(. توصيف بررسی 
حدود صدوسی نمونه از ايران، افغانستان و ژاپن شامل سرباره،  
كنگره  اين  در  شده  مطرح  موارد  ديگر  از  رنگدانه  و  سفال 
است )Muroga 1968: 137�141(. البته در اين مقاالت روش 
استاندارد انتشار نتايج آزمايشگاهی رعايت نشده و هيچ گونه 
نويسنده  است.  نشده  عرضه  نيز  تصويری  يا  طيف  نمودار، 
آزمايشگاهی  بررسی  به  به طور مشروح  از مقاالتی كه  يکی 
آنها  ساخت  روش  و  كليولند  موزة  ساسانی  بشقاب های 
پرداخته، با استفاده از روش های گوناگون ميکروسکوپ نوری 
و جديدترين  آخرين  و  متالوگرافی  راديوگرافی،  الکترونی،  و 
اين  كه  است  داده  نشان  مقاله(،  تدوين  زمان  )در  روش ها 
آنها  نقاط طالكاری شدة  و همة  بشقاب ها ريخته گری شده 
را مشخص كرده است. نويسنده تأكيد می كند كه شناخت 
اشياء نقره ای ساسانی بدون درک فناوری آنها ناممکن است 
ايرانی  باستان شناسان  البته   .)Shepherd 1968: 326�352 ُ)

صورت  به  را  باستان شناسی  در  جديد  علوم  از  استفاده  نيز 
جدی مطرح می كنند. مثاًل در مقالة شاملو در سومين مجمع 
ايران  در  باستان شناسی  پژوهش های  و  كاوش ها  ساالنة 
مراكز  و  محيط  به  مربوط  پژوهش های  كه  شده  پيشنهاد 
زيست ديرين وارد باستان شناسی شـود و از باستان شناسان 
به  را  علمی  گوناگون  كارشناسان رشته ها  خواسته شده كه 

همکاری فراخوانند )شاملو 1354(.
ايرانی  متخصصان  از  استفاده  دوره  اين  عطف  نقاط  از 
سرپرستی  به  سگزآباد  تپة  كاوش  هيئت  در  گوناگون  علوم 
بر  عالوه  آن  در  كه  است،  سال 1348  در  نگهبان  عزت اهلل 

تاريخی  پيش ازتاريخ،  حفاری  متخصص  باستان شناسان 
هنری،  وپژوهش های  تحقيقات  كارشناسان  از  اسالمی،  و 
چوب،  آثار  بررسی  نقشه برداری،  آثار،  نگهداری  و  حفاظت 
بررسی های زمين شناختی، بررسی های آزمايشگاهی قدمت 
آثار و بررسی استخوان های انسان و حيوان نيز برای همکاری 
با هيئت دعوت شد )نگهبان 1351 :4-3(. به نظر می رسد 
در چنين  ايرانی  باستان شناسان  كه  است  بار  نخستين  اين 
سطح و وسعتی از  متخصصان علوم ميان رشته ای در هيئت 
كاوش استفاده می كنند.12 حضور كارشناسان علوم گوناگون 
در هيئت های خارجی، تقريباً در اين زمان به امری عادی بدل 
شده بود، مثاًل در كاوش های تپه يحيی كه همزمان با حفاری 
انجام می شد، كارشناسانی برای آزمايش و بررسی  سگزآباد 
چخماق،  سنگ های  سفالی،  اشياء  آهنی،  اشياء  مفرغ ها، 
استخوان، زغال و متون خطی حضور داشتند كه هيچ يك 
نمونه ها  همة  موارد  اين  در   .)1350 )شاملو  نبودند  ايرانی 
و سرنوشت  ارسال می شد  از كشور  به خارج  آزمايش  برای 
آنها پس از آزمايش نامعلوم است. مثاًل در حفاری های ژان 
پرو در شوش، ذكر شده كه در ميان خشت های خام در محل 
415، حدود يکصد گرم جيوه به دست آمده كه در آزمايشگاه 
اما  آزمايش[،  نوع  و  آزمايشگاه  نام  ]بدون ذكر  بررسی شده 
معلوم نيست اين جيوه پس از آن در كجا نگهداری می شود 

)پرو 1351، 84(.
كاوش های  در  آمده  دست  به  آثار  و  اشياء  از  غير  به 
باستان شناسی كه بررسی باستان سنجی انجام شده، در اين 
دوره بسياری از اشياء و آثار ايرانی موزه های جهان نيز بررسی 
با  آشمولين  موزه  در  لرستان  مفرغ های  بررسی  است.  شده 
بررسی   ،)Moorey 1964( طيف نگاری  گوناگون  روش های 
فلورسانس  آناليز  روش های  با  كليولند  موزة  نقره ای  اشياء 
 Gordus and( پرتو ايکس، فعال سازی نوترونی و متالوگرافی
Gordus 1974(، بررسی عناصر اصلی و عناصر كم مقدار اشياء 

Mey�(  ققره ای موزة متروپوليتن در آزمايشگاه ملی بروكهاون
ers et al. 1974( و بسياری مقاالت ديگر را می توان در دهة 

12. شايان ذكر است كه پس از آن در اغلب هئيت های كاوش به سرپرستی باستان شناسان 
ايرانی كارشناسان علوم ديگر حضور دارند. در كاوش های معبد آناهيتا در كنگاور به سرپرستی 
و  ژئوفيزيك  و  آركئوماگنتيك  آزمايش های  هوايی،  عکس های  كارشناسان  كامبخش فرد، 

ساليابی سفال همکاری كردند.
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60 و 70 م در مجالت و كتاب های باستان شناسی يافت.
در اين دوره بررسی های جامعی در مورد بقايای گياهان 
و جانوران به دست آمده در مناطق باستانی ايران انجام شده 
است. مثاًل در يك مورد 4600 نمونه استخوان گردآوری شده 
در تپه كردلر را گروهی از موزة تاريخ طبيعی وين آزمايش 
بررسی  نيز  مليان  تل  در   .)Wolff 1976( كردند  بررسی  و 
بررسی  و  استخوان  قطعه  ديرين جانورشناسِی حدود 2000 
ديرين گياه شناسِی دانه ها و گرده های گياهی به دست آمده 
 Sumner 1974:( از كاوش های سال 1972 انجام شده است

.)155�180

درک  برای  زمين باستان شناسی  بررسی های  از 
ديرينه محيط زيست انسان و بازسازی شرايط اقليمی ديرين 
رسوب شناختی،  زمين شناختی،  پژوهش های  براساس 
يافته های  ديگر  و  ابزارهای سنگی  بررسی  و  چينه شناختی 
قبل  تا  می شود.  استفاده  باستانی،  مناطق  از  به دست آمده 
كاوش های  و  بررسي ها  عمده ترين  اسالمی  انقالب  از 
مانند  كشورهايی  از  خارجی  پژوهشگران  را  پيش ازتاريخ 
كانادا، دانمارک، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا و امريکا انجام داده اند 
و گرچه محققان داخلی نيز سهمی در اين بررسي ها داشتند، 
اما عمدتاً نتايج را خارجی ها منتشر كرده اند. اين بررسی ها 
در  مثاًل  پيش ازتاريخ  از محوطه های  بسياری  موجب كشف 
 ،)Young 1966( غرب ،)McBurney 1970( مناطق زاگرس
 Van Zeist, Wright( سگزآباد، درياچة زريبار در غرب ايران
سنگی  ابزارهای  و  ايران  مناطق  از  ديگر  بسياری  و   )1963

خراسان  كشف رود  در  سال  هزار   800 حدود  تا  قدمتی  با 
زيست  ديرين محيط  بررسی های  و   )1375 بو  تی  )آريايی، 

)Sadek Kooros 1975( شده است.

روش های چاه پيمايی ژئوفيزيکی مانند بررسی خواص 
مغناطيس و الکتريکی خاک برای يافتن معادن و منابع آب 
و نفت از اوايل قرن بيستم به يکی از روش های استاندارد در 
نخستين بار  برای  در سال 1958  تبديل شد.  زمين شناسی 
باستان شناسان نيز برای بررسی مناطق باستانی بدون كاوش 
 Aitken et al.( و تخريب محل، از اين روش استفاده كردند
ايران  در  كه  خارجی  باستان شناسان  40م  دهة  از   .)1958

و  باستانی  محل های  مکان يابی  برای  بودند  كار  به  مشغول 

كنار  در  و  كاوش  از  قبل  شناخته شده،  مکان های  بررسی 
ژئوفيزيکی  روش های  از  هوايی،  عکس های  از  استفاده 
به  را  خود  استفادة  مورد  دستگاه های  و  می كردند  استفاده 
همراه می آوردند. هس )Hess( زمين شناسی است كه برای 
مکان يابی  فعاليت های  ايران  در  60م  دهة  در  نخستين بار 
كاوش های  در   1350 سال  در  داد.  انجام  ژئومغناطيسی 
بررسی های  و  بوده  هيئت  عضو  نيز  وی  در شوش  پرو  ژان 
ديرينه مغناطيسی انجام داد )پرو 1351: 90(. وی در سال 
1352 در بيشاپور و فيروزآباد نيز جزو گروه های كاوش رسمی 
خارجی  گروه های  به تدريج  البته   .)1  :1354 )باقرزاده  بود 
ديگری نيز در اين زمينه به فعاليت پرداختند. در كاوش های 
معبد آناهيتا در كنگاور به سرپرستی كامبخش فرد، گروهی 
از دانشگاه كيوتو ژاپن مسئول بررسی های ژئوفيزيکی بودند 
)كامبخش فرد 1353(. در سومين مجمع ساالنة كاوش های 
دربارة  مشروحی  و  دقيق  نسبتاً  مقاله  باستان شناسی 
می رسد  نظر  به   .)1354 )بينا  شد  ايراد  مغناطيس سنجی 
مسئول  مقامات  تا  بود  شده  فراهم  زمينه ای  زمان  اين  در 
باستان شناسی ابزار و دستگاه های مورد نياز برای بررسی های 
ژئوفيزيکی را تهيه كنند و گويا مركز باستان شناسی مکاتباتی 

نيز در زمينة خريد اين دستگاه ها كرده بود.13
ايران در سال 1351،  باستان شناسی  با تشکيل مركز 
ايفا  باستان شناسی  پژوهش های  در  فعال  نقشی  مركز  اين 
كرد. در اين راستا با ايجاد آزمايشگاه مركزی، در همان زمان 
و  كردند  اعزام  بين المللی  مراكز  به  آموزش  برای  را  افرادی 
با سه بخش فيزيك، شيمی  آزمايشگاه  اين  در سال 1354 
فيزيك،  شيمی،  كارشناسان  همکاری  با  و  مرمت  كارگاه  و 
مرمت گر  سفال،  مرمت گر  زمين شناسی،  زيست شناسی، 
است  بوده  فعال  كاماًل  طراح،  يك  و  فلز  مرمت گر  نقاشی، 
مؤسسان  كه  می رسد  نظر  به   .)1354 قلعه سری  )نظريان 
13. جالب است كه با وجود فعاليت شركت ملی نفت ايران در زمينة اكتشاف و وجود بسياری 
از تجهيزات مورد نياز برای بررسی های ژئوفيزيکی در سازمان زمين شناسی، باستان شناسان 
ايرانی به فکر استفاده از اين امکانات نبوده اند. شايد دليل آن هزينه های سنگين باشد و اين 
نکته كه هزينة اين گونه بررسی ها در هيئت های خارجی را خود هيئت تأمين می كرده است. 
اما جای تأمل دارد كه به خصوص در اين دوره و با باالرفتن قيمت نفت ايران در بازارهای 
جهانی، ايران در بهترين وضعيت اقتصادی در پيش از انقالب اسالمی به سر می برده و با 
اين همه مسئلة تأمين بودجه برای چنين اقداماتی وجود داشته است. اين نبود مديريت منابع 
مالی هم اكنون نيز گريبانگير باستان شناسی ايران است، چنانکه در بسياری از موارد دليل 

استفاده از كارشناسان خارجی، تأمين منابع مالی به دست آنان ذكر می شود.
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از  گسترده ای  طيف  چنين  انتخاب  با  آزمايشگاه  اين  اولية 
كارشناسان، اهدافی بيش از تأسيس يك آزمايشگاه حفاظت 
و مرمت را مد نظر داشته اند. اما هدف از ايجاد اين آزمايشگاه 
تاكنون  كه  شده  مطرح  اشياء  به  رسيدگی  اول  وهلة  در 
علمی  اصول  طبق  اشياء  نگهداری  و  نشده  آنها  به  توجهی 
آثار  مرمت  آن  از  فراتر  و  قلعه سری 1354: 170(  )نظريان 
باستان شناسی،  پژوهش های  و  كاوش ها  مركز  در  هنری 
مواد  بر  آن  اثرات  و  ايران  اقليمی  شرايط  مورد  در  تحقيق 
گوناگون، بررسی محيط حفاری، تجزية رنگ ها و مواد ديگر، 
پاكسازی اشيا از ضايعات، مرمت، بازسازی و تعيين سن آنها 
تعيين سن  اما جز  است،  عنوان شده  )وطن دوست 1353( 
كه  است  مرمتی  و  اهداف حفاظتی  اهداف، صرفاً  بقية  آثار، 
فقط بخش كوچکی از اهداف آزمايشگاه باستان شناسی را در 
بر می گيرد. البته از آنجا كه در آن زمان باستان شناسان به 
ندادند و خواستار آن  اين شرح وظايف هيچ واكنشی نشان 
و  حفاظت  از  گسترده تر  وظايفی  آزمايشگاه  اين  كه  نشدند 
مرمت آثار را )كه در جای خود بسيار الزم و ضروری است( 
بپردازد،  باستان سنجی  وسيع تر  حوزة  به  و  بگيرد  عهده  بر 
شدن  تبديل  روند  مركزی  آزمايشگاه  اين  كه  است  طبيعی 
به پژوهشکدة حفاظت و مرمت را در سال های بعد طی كند 
هدف  با  جامع  آزمايشگاهی  فاقد  ايران  فرهنگی  ميراث  و 
برای  نياز  مورد  تجهيزات  )شامل  باستان شناختی  پژوهش 

مکان يابی، شناخت مواد و ساليابی( باشد.
با راه اندازی رشتة مرمت در دانشکدة  در سال 1354 
پرديس اصفهان، آموزش مرمت آثار و اشيا تاريخی به صورت 
دانشگاهی آغاز شد. از اواخر دهة 40، برخی از مرمت كاران 
تجربی كه با هيئت ايزمئو در مرمت بناها و تزئينات معماری 
همکاری می كردند برای گذراندن دوره های آموزشی به خارج 
پرديس،  هنر  دانشکدة  تأسيس  با  اما  شدند،  اعزام  كشور  از 
بخش عمده ای از آموزش مرمت گران در داخل كشور انجام 
شد. اين دانشکده پس از انقالب اسالمی به بهترين ابزارها و 
دستگاه های مورد نياز مرمت گران تجهيز شد و در مقاالت و 
پايان نامه های استادان و دانشجويان و در روند پژوهش های 
با  آثار  و  اشياء  بررسی  دربارة  نيز  نکاتی  حفاظت  و  مرمت 

روش های آزمايشگاهی و علوم طبيعی مطرح شده است.

دورة چهارم باستان سنجی ایران
در دورة چهارم باستان سنجی ايران، به دليل تغيير و تحوالت 
فعاليت های  و وقوع جنگ تحميلی،  انقالب اسالمی  از  پس 
باستان شناختی در كشور تاحدودی راكد ماند و كاوش های 
پراكنده ای در برخی نقاط انجام شد. با ادغام مراكز گوناگون 
ميراث  سازمان   1366 سال  در  يکديگر،  با  باستان شناسی 
راه اندازی  با  دوره  اين  در  شد.  تشکيل  كشور  فرهنگی 
و مجلة  به همت مرحوم شيرازی در سال 1359  اثر  مجلة 
باستان شناسی و تاريخ در سال 1365، مقاالت با ارزشی در 
زمينة مطالعات علمی در ميراث فرهنگی )حتی در زمان جنگ 
تحميلی( نگاشته شد، از جمله دربارة تعميرات و بررسی های 
و  سنگ  از  حفاظت   ،)79 )آقاجانی1359:  نقاشی ها  علمی 
تصاوير  و  آزمايشگاهی  مطالعات  با  همراه  ايران  در  خشت 
چاروال  )لوين،  خوب  بسيار  علمی  كيفيت  با  ميکروسکوپی 
)سيدسجادی،  ديگر  علوم  و  باستان شناسی  رابطة   ،)1361
به دست آمده  اشياء  روی  بر  شده  انجام  مطالعات   )1365
آنها  و مرمت  برای حفاظت  ارجان  پارچة  و  ارجان  تابوت  از 
)وطن دوست 1367؛ معتقد 1369( و همچنين مقالة جامعی 
دربارة محافظت از سنگ های باستانی كه بخش عمدة آن بر 
اقدامات باستان سنجی در تخت جمشيد متمركز بود )لوين، 

چاروال 1361(.
در اين دوره پژوهش های متعددی نيز در مورد اشيائی 
كه حين كاوش ها به خارج از كشور فرستاده شده بود يا اشياء 
Lam� ييرانی در موزه های جهان انجام شد )برای مثال رک:
 berg� karlovski, Kamilli 1979, Lamberg� karlovski

1988(. پايان نامه های متعددی نيز در اين سال ها براساس 

موزه های  ايرانی  اشيای  و  كاوش ها  از  اشياء حاصل  بررسی 
خارج از ايران نگاشته شد )و البته هنوز هم نوشته می شود( 

 .)Heskel 1981, Meadow 1986 :مثاًل رک (

دورة پنجم باستان سنجی ایران
در دورة پنجم با پايان يافتن جنگ و فعال شدن هيئت های 
باستان شناسی، نياز به همکاری با متخصصان علوم ديگر نيز 
بار ديگر مطرح شد. در نخستين همايش باستان شناسی پس 
علوم  از  استفاده  زمينة  در  نيز  مقاالتی  اسالمی،  انقالب  از 
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ديگر در باستان شناسی، از جمله مقاله هايی دربارة نقد مبانی 
متخصصان  با  همکاری  بر  آن  در  كه  باستان شناسی  نظری 
كاربرد   ،)1373 )حصوری  بود  شده  تأكيد  ديگر  علوم 
)فروزانفر  انسانی  استخوان های  بررسی  و  انسان شناسی 
)مختاری  ساوه  منطقة  يافته های  آماری  تحليل  و   )1373
دليل جنگ  به  كه  كرد  اذعان  بايد  البته  شد.  ايراد   )1373
از  بسياری  جهان،  علمی  محافل  با  ارتباط  قطع  و  تحميلی 
انقالب اسالمی به تدريج  از  مباحث باستان سنجی كه پيش 
و  ايران مطرح شده  باستان شناسی  در  روزافزونی  به طور  و 
كاربرد يافته بود، بايد دوباره به صورت علمی مرور می شد. 
در اين زمان باستان شناسی جهان كاماًل از روش های علمی 
موجود در علوم ديگر برای كمی كردن داده های خود و تفسير 
استفاده  موجود  علمی  روش های  اساس  بر  داده ها  تبين  و 
باستان شناسی  مجلة  ده ها  ميالدی   80 دهة  در  می كرد. 
منتشر می شد كه عمدة مقاالت آنها بر اساس ديدگاه های نو 
علمی در باستان شناسی و همکاری با ديگر علوم نگاشته شده 
مانند Journal of archaeological science و  بود. مجالتی 
Geo� و Journal	of	field	archaeology و Archaeometry

اختصاصاً   ،Archaeological prospection و   archaeology
باستان شناسان  می پرداختند.  باستان سنجی  موضوعات  به 
ايرانی بايد برای رقابت با همکاران غـربی خـود به علوم روز 
دروسی  دانشگاه های جهان  از  بسياری  در  مجهز می شدند. 
روش های  باستان زمين شناسی،  باستان سنجی،  مانند 
و  باستان جانورشناسی  و  باستان گياه شناسی  مکان يابی، 
ديگر علوم مورد استفاده در باستان شناسی، جزو واحدهای 
اجباری رشتة باستان شناسی شده بود. در ايران برای اولين 
باستان شناسی  رشتة  در  خورشيدی   1380 سال  در  بار 
دانشگاه تهران 4 واحد درسی باستان سنجی 1و 2 ارائه شد 
باستانی،  پياپی مباحث مکان يابی محل های  ترم  كه در دو 
شناخت مواد، ساليابی و اهميت استفاده از علوم ديگر را در 
دانشگاه  نيز  حاضر  در حال  می داد.  آموزش  باستان شناسی 
و  درسی  واحدهای  اين  كه  است  دانشگاهی  تنها  تهران 
واحدهای مشابه را ارائه می كند. در كنار اين واحدها، برخی 
دوره های آموزشی مانند سندشناسی و كتيبه شناسی علمی، 

سنگی،  ابزارهای  علمی  شناخت  رايانه ای،  مستندنگاری 
باستان جانورشناسی  و  انسان شناسی جسمانی  كارگاه های 
و بخشی در هسته های  باستان شناسی  )بخشی در مؤسسة 

علمی( نيز برگزار می شود.
تجهيزات  خريد  با  شمسی،  هفتاد  دهة  اوايل  در 
مركزی  آزمايشگاه  برای  ساليابی  و  مواد  شناخت  دستگاهی 
فرهنگی(،  ميراث  سازمان  مرمت  و  حفاظت  )پژوهشکدة 
و  باستانی  آثار  و  اشيا  روی  بر  مركز  اين  در  بررسی هايی 
نتايج  كه  شد  انجام  آنها  بهينة  مرمت  و  حفاظت  قصد  به 
مجموعه  در  سپس  و  پژوهشکده  مقاالت  مجموعه  آنها در 
چاپ  به  پژوهشکده  اين  دوساالنة  همايش های  مقاالت 
به  مجهز  مركز  اين   .)1375-1384 )وطن دوست  رسيد 
و  بود  ساليابی  و  ميکروسکوپی  مواد،  شناخت  دستگاه های 
كارشناسان مركز مقاالتی نيز دربارة اشياء و آثار به دست آمده 
بهادری 1381(. در  از كاوش ها منتشر كردند14 )مثاًل رک: 
سال 1374 با راه اندازی آزمايشگاه ساليابی ترمولومينسانس 
در آزمايشگاه مركزی سازمان ميراث فرهنگی، امکان ساليابی 
سفال، آجر، رسوبات و سنگ های آتشفشانی برای متخصصان 
سفال  قطعه  ده ها  ساالنه  آزمايشگاه  اين  شد.  فراهم  ايرانی 
چندين  و  باستان شناسی  كاوش های  از  به دست آمده 
به-دست آمده  نمونه های  و  زمين شناسی  مراكز  از  نمونه 
را  كشور  عمرانی  طرح های  و  زمين شناسی  بررسی های  از 
ساليابی كرده )مثاًل رک: بحرالعلومی 1381( و تا زمان انتقال 
در  شيراز  به   1389 تابستان  در  فرهنگی  ميراث  پژوهشگاه 
حکم تنها آزمايشگاه ساليابی در ايران فعال بوده و پس از آن 

به حالت تعطيل درآمده است.15 
سازمان انرژی اتمی ايران، به رغم تعطيل شدن بخش 
با فعال شدن  ساليابی كربن 14 در اوايل دهة 60 شمسی، 
اين  همکاری  و  آن  پيکسی  تجهيزات  و  واندوگراف  بخش 
و  عنصری  تجزية  در  مرمتگران  و  باستان شناسان  با  بخش 

آنها  فعاليت  و حوزة  و مرمت  پژوهشکدة حفاظت  از بخش های  بيشتر  اطالعات  برای   .14
می توانيد به بروشور چاپ شده در بارة اين مركز مراجعه كنيد. همچنين تاكنون 7 مجلد از 
مجموعه مقاالت همايش های حفاظت و مرمِت برگزار شده در اين پژوهشکده را سازمان ميراث 

فرهنگی منتشر كرده است.
مرمت،  كارگاه های  قبيل  از  مرمت  و  حفاظت  پژوهشکدة  فعال  بخش های  ديگر  البته   .15

بخش های شناخت مواد و ميکروسکوپی پس از اين انتقال به حالت تعليق درآمده  است.
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همچنين مطرح كردن روش های آماری در تفسير داده ها16، 
ايران  در  باستان سنجی  مفاهيم  گسترش  در  مهمی  نقش 
داشت )المعی و ديگران 1385(. اخيراً آزمايشگاه كربن 14 
اين سازمان نيز مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده، ولی هنوز 

گزارش يا مقاله ای از نتايج ساليابی آن منتشر نشده است.
زمينه های  در  همايش هايی  به تدريج  دوره  اين  در 
برگزار  ايران  در  باستان شناسی  در  ديگر  علوم  از  استفاده 
نيز  خارجی  باستان شناسان  آنها  از  برخی  در  كه  شد 
شركت كردند. يکی از نخستين همايش هايی از اين دست، 
مركزی  آسيای  در  كهن  فلزكاری  بين المللی  » سمپوزيوم 
و  برگزار شد  تهران  در  سال 1376  در  كه  بود  باختری«  و 
باستان شناسانی از ايران، آلمان، تاجيکستان، روسيه و امريکا 
در آن شركت داشتند و دربارة پيشينة فلزكاری و معدن كاری 
در ايران و در منطقه مقاالتی ايراد كردند. اين همايش در پی 
سازمان  فرهنگی،  ميراث  سازمان  بين  توافق نامه ای  امضای 
همان  در  شد.  برگزار  آلمان  ماينز  دانشگاه  و  زمين شناسی 
سازمان  نظر  زير  گسترده ای  كاوش های  و  بررسی ها  زمان 
ميراث فرهنگی، سازمان زمين شناسی، دانشگاه ماينز آلمان و 
موزة معدنکاری بوخوم در اريسمان انجام شد. باستان شناسان 
اين  به موازات  اين كاوش ها نقشی فعال داشتند.  ايرانی در 
فعاليت ها، كميتة فلزكاری و معدن كاری كهن در پژوهشکدة 
حفاظت و مرمت ايجاد شد، اما پس از چند فصل كاوش در 
اريسمان و وشنوه و برگزاری نمايشگاهی گسترده در آلمان، از 
اواسط دهة 80 شمسی فعاليت اين كميته با افت و خيزهايی 

به حالت تعليق درآمد.
سازمان  تأسيس  با  و  تحميلی  جنگ  پايان  از  پس 
روندی  باستان شناسی  هيئت های  فعاليت  فرهنگی،  ميراث 
بررسی  و  باستانی  محل های  مکان يابی  داشت.  رو به رشد 
موارد  از  بسياری  در  حفاری ها  از  به دست آمده  يافته های 
به دست كارشناسان ايرانی انجام می شد. در زمينة استفاده از 
16. در سال های اخير بحث چگونگی تفسير داده های كمی باستان شناسی و استفادة صحيح از 
آن، به خصوص با گسترش آزمايشگاه هايی كـه به راحتی می توان يافته-های باستان شناسی را 
در آنها با روش های گوناگون، تجزيه عنصری و تركيبی كرد، اهميتی شايان توجه يافته است. 
متأسفانه هنوز بسياری از باستان شناسان )و همچنين كارشناسان شناخت مواد( روش صحيح 
تجزيه و تحليل آماری داده های باستانی را نمی شناسند و اين مطالب جزو مباحث درسی 
اجباری در دانشگاه ها نيز قرار نگرفته است. اخيراً مقاالت و كتاب هايی در اين زمينه چاپ 
شده كه سعی در حل اين معضل دارد از جمله نيکنامی )1387(، روش های تحليل كمی در 

پژوهش های باستان شناسی، انتشارات سمت.

روش های سنجش از دور و مکان يابی های ژئوفيزيکی در اين 
دستگاه های  داد.  رخ  عظيمی  پيشرفت های  در جهان  دوره 
بررسی های ژئومغناطيسی و ژئوالکتريکی، كه مختص عمليات 
با  كه  ماهواره ای  عکس های  شده،  ساخته  باستان شناسی 
استفاده از پرتوهای رادار و فروسرخ تهيه شده و رادار نفوذی 
در زمين )GPR( كه امکان بررسی مکان های باستانی را تا 
عمق زياد فراهم آورده، كمك های شايانی به باستان شناسان 
در امر مکان يابی كرده است. از دهة هفتاد شمسی استفاده 
از اين روش ها در باستان شناسی ايران نيز كاماٌلً مرسوم شده 
كنگاور  آناهيتای  معبد  در  دوره  اين  در  نخستين بار  است. 
استفاده  برای رديابی ديوارهای معبد  از روش ژئومغناطيس 
شد )در سخنرانی منتشر نشده مهندس توكلی در همايش 
معبد آناهيتا در شهريور سال 1377 در كنگاور به اين مطلب 
دهة  اواخر  در   .)1383 مهريار  رک.  همچنين  شده،  اشاره 
هفتاد شمسی برای تکميل پروندة ثبت جهانی پاسارگاد، يك 
هيئت فرانسوی بررسی های ژئومغناطيسی گسترده ای را با 
بقايای  وجود  و  داد  انجام  محل  اين  در  مجهز  دستگاه های 
معماری را در اين منطقه نشان داد )بوشارال و بنش 1381(. 
اين بررسی ها را شايد بتوان آغازی بر فعاليت های مکان يابی 
هيئت های باستان شناسی خارجی در ايران دانست. از دهة 
اوج  ايران  در  خارجی  هيئت های  فعاليت  كه  شمسی   80
گرفت، در اغلب موارد كارشناسان مکان يابی نيز جزو اعضای 
تنگ  نجات بخشی  كاوش های  در  به خصوص  بودند.  هيئت 
شد.  بهره گيری  مکان يابی  ژئوفيزيکی  روش های  از  بالغی، 
روش های  با  بنش  كريستف   ،1383 سال  در  هگمتانه  در 
به  كه  داد  انجام  بررسی هايی  ژئوالکتريکی  و  ژئومغناطيسی 
دليل آشفته بودن اليه های باستانی به نتيجه ای نرسيد. در 
چغازنبيل بررسی های ژئوفيزيکی را يك هيئت آلمانی انجام 
داد )2004	Mofidi(. جا داشت كه مسئوالن باستان شناسی 
ايرانی  باستان شناسان  كه  می كردند  اتخاذ  ترتيبی  ايران 
جداگانه  آموزشی  دوره های  در  يا  همکاری ها  اين  طی  نيز 

آموزش های الزم را ببينند.
و  زمين شناسان  اخير  سال های  در  خوشبختانه 
مسائل  به  ويژه ای  توجه  نيز  ايرانی  ژئوفيزيك  كارشناسان 
هيئت های  از  بسياری  عضو  و  داده  نشان  باستان شناسی 



339

كاوش شدند و با هيئت های متعدد مانند گرگان )امين پور 
همکاری  اصفهان  و  ربط  مرودشت،   ،)1386 عمرانی  و 
كرده اند.17 استفاده از روش های جديد مانند رادار نفوذی در 
زمين)GPR( نيز از حوزه هايی است كه اخيراً باستان شناسان 
معماری  بقايای  بررسی  در  جمله  از  شده اند،  وارد  آن  به 
می رسد  نظر  به   .)1389 )اسماعيلی  كرمان  در  قراختائيان 
با توجه به نيروهای متخصص ايرانی مشغول به كار در اين 
سطح  حاصل  به خصوص  كه  آنها  باالی  تخصص  و  زمينه 
ايران  در  ژئوفيزيك  و  زمين شناختی  بررسی های  باالی 
مکان يابی  و  دور  از  سنجش  كارشناسان  از  می توان  است، 
به خوبی  باستان شناسی  كاوش های  در  بومی  ژئوفيزيکی 
استفاده كرد. البته الزم است مسئوالن باستان شناسی كشور 
آموزشی  دوره های  برگزاری  الزم،  امکانات  آوردن  فراهم  با 
مکان يابی  كارشناسان  و  )باستان شناسان  دوطرف  هر  برای 
ژئوفيزيکی( و پشتيبانی از خريد تجهيزات الزم، از اين حوزة 

كاری نوپا حمايت كنند. 
در  باستان سنجی  همايش  نخستين   1381 سال  در 
انرژی  سازمان  باستان شناسی،  پژوهشکدة  همت  به  ايران 
آن  در  كه  شد  برگزار  ايران  فيزيك  انجمن  و  ايران  اتمی 
كارشناسان ايرانی و خارجی در زمينة استفاده از علوم پايه 
در باستان شناسی مقاالتی ايراد كردند. اين همايش به داليل 
تمايل  همچنين  و  ثابت  دبيرخانة  نداشتن  جمله  از  متعدد، 
چارچوب  در  خود  دستاوردهای  نتايج  ارائة  به  كارشناسان 
باستان شناسی،  گزارش هيئت های حفاری در همايش های 

ادامه نيافت )آذرنوش 1381(.
تشکيالت  در  هرجا  كه  است  داده  نشان  تجربه 
باستان شناسی نهاد مشخصی عهده دار پژوهش در حوزه ای 
بود.  را شاهد  تدريجی آن حوزه  باشد، می توان رشد  خاص 
سال  در  ايران  ملی  موزة  پارينه سنگی  بخش  تأسيس  با 

17. برخی از همکاران متخصص ژئوفيزيك كه در هيئت های كاوش در بررسی های ژئوفيزيکی 
برای مکان يابی محل های باستانی و بررسی محل های شناخته شده همکاری دارند و در واقع 
كارشناسان سنجش از دور و مکان يابی ژئوفيزيکی هستند، تخصص خود را به اشتباه، باستان 
ژئوفيزيك اعالم می كنند و در برخی سايت-های دانشجويی نيز از اين واژه استفاده می شود. 
بايد توجه داشت كه »باستان ژئوفيزيك« رشته ای است كه با بررسی های رسوب شناسی، 
چينه شناسی، يـخچال هـا و گسل هـا و نشانه هـای زمين لرزه و زمين لغزه و ديگر عوارض 
خاک و زمين سعی دارد تا ويژگی های ژئوفيزيکی مکان های باستانی و ديرينه محيط زيست 
با  علوم ديگر كه  بازسازی كند. الزم است كه متخصصان  استقرای كهن  را در دوران های 
باستان شناسان همکاری دارند، قبل از به كارگيری واژگان تخصصی، از كاربرد خاص آن در 

باستان شناسی اطمينان حاصل كنند.

1380، بررسی محوطه های پارينه سنگی و ابزارهای سنگی 
به دست آمده در كاوش های علمی پيش و پس از انقالب بر 
با تالش مسئوالن و همکاران  اين بخش گذارده شد.  عهده 
اين بخش، چندين محوطة پارينه سنگی در ايران شناسايی و 
طرح هايی تعريف شد كه در روند اجرای آنها هر جا كه الزم 
بـود از كـارشناسان ديگر )داخلی يا خارجی( دعوت به عمل 
می آمد، كه از نمونه های موفق همکاری های ميان رشته ای 
رک.  مثال  )برای  است  شده  چاپ  آنها  اغلب  نتايج  و  است 
از  يکی   .)Jaubert et al. 2008 ديگران،1380؛  و  بيگلری 
اقدامات مهم اين بخش، انتشار كتاب پارينه سنگي ايران به 
  Biglari( طور مشترک با دانشگاه ليژ و دانشگاه بوردو1 است

.)et al. 2009

بررسی های باستان جانورشناسی و باستان گياه شناسی 
كرده،  پيشرفت های چشمگيری  اخير  دهة  در  نيز  ايران  در 
باستان گياه شناسی  زمينة  در  را  بررسی ها  عمدة  اگرچه 
كارشناسان خارجی انجام داده اند. در سال 1384، موزة ملی 
ايران اعالم كرد كه در عرض يك سال نخستين پژوهشکده 
و پايگاه باستان جانورشناسی ايران را در موزة ملی راه اندازی 
هم  هنوز  سال،  پنج  گذشت  با  امروز  متأسفانه  كرد.  خواهد 
جانوری،  يافته های  با  بسيار  تاريخی  محوطه های  وجود  با 
شود.  بررسی  ايـران  از  خـارج  در  يافته ها  اين  بايد  به ناچار 
از  ايران  در  باستان جانورشناسی  بررسی های  اين  وجود  با 
است  باستان شناسی  ميان رشـتـه ای  مـبـاحـث  پربارترين 
كه انتظار می رود با تربيت نسل جديد باستان جانورشناسان 
در  اخير  دهة  در  شود.  حوزه  اين  در  مهمی  خدمات  منشأ 
جانوری  استخوان های  ايران  باستانی  مناطق  از  بسياری 
بررسی و نتايج آنها چاپ شده است )برای مثال رک. مشکور 
1381؛ مشکور و هاشمی 1384؛ بيگلری و ديگران 1386، 

.)Mashkur 2001 1378؛
با توجه به آنچه گفتيم مالحظه می شود كه هيئت های 
به  ديگر  علوم  متخصصان  همکاری  از  دوره  اين  در  كاوش 
شهرسوخته  كاوش های  در  جمله  از  می بردند،  بهره  خوبی 
علوم  كارشناسان  همکاری  از  سيدسجادی  سرپرستی  به 
انسان شناس  باستان گياه شناس،  شيميدان،  مانند  گوناگون 
)مثاًل  است  شده  گرفته  كمك  باستان جانورشناس  و 
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به  تپه سيلك  كاوش های  در   ،)1382 كنستانتينی  رک. 
سرپرستی ملك شهميرزادی، هيئت از همکاری كارشناسان 
باستان گياه شناس،  باستان جانورشناس،  انسان شناس، 
)مثاًل  بهره می گرفت  آثار  ژئوشيمی، زمين شناسی و مرمت 
حسن  دژ  كاوش های  در   ،)1384 شهميرزادی  ملك  رک. 
همکاری  از  چوبك،  حميده  سرپرستی  به  )الموت(  صباح 
عمران  مهندس  معدن،  مهندس  بنا،  مرمتگر  و  آثار  مرمتگر 
و زمين شناس )مثاًل رک. چوبك 1386( كمك گرفته شده 

است.
كشور،  در  امنيت  استقرار  و  تحميلی  جنگ  اتمام  با 
ايران  به  كاوش  برای  نيز  خارجی  باستان شناسی  گروه های 
مناطق  وسعت  عمرانی،  طرح های  گسترش  شدند.  دعوت 
باستانی، اهميت ايجاد ارتباط و بهره گيری از تجارب جهانی 
نيز  و  جهان  در  ايران  توانايی های  معرفی  و  باستان شناسی 
معرفی ايران به عنوان كشوری كه در زمينة باستان شناسی در 
منطقه جايگاهی ويژه دارد، نياز به همکاری با باستان شناسان 
و كارشناسان خارجی را مطرح كرد و گروه های خارجی متعدد 
تهران،  دشت  شهرسوخته،  مانند  ايران  گوناگون  نقاط  در 
تخت جمشيد،  كاشان،  خوزستان،  خراسان،  تنگه بالغی، 
پاسارگاد و فارس مشغول به كاوش شدند. در اين هيئت ها 
اين  عملکرد  ارزيابی  داشتند.  حضور  نيز  ايرانی  كارشناسان 
بسياری  گيرد.  انجام  باستان شناسان  دست  به  بايد  گروه ها 
از اين هيئت ها كارشناسان ميان رشته ای در هيئت داشتند 
و گاه نمونه هايی نيز برای آزمايش با خود به خارج از كشور 
می بردند. البته امروزه در اغلب كشورهای جهان خروج مواد 
وجود  با  نيز  ايران  در  نيست.  معمول  پژوهشی  اولية  و  خام 
دانشگاه ها  سازمان ها،  اغلب  در  كه  مجهزی  آزمايشگاه های 

تا  كه  شود  اتخاذ  ترتيبی  بايد  دارد،18   وجود  شركت ها  و 
حد امکان همة آزمايش ها در ايران انجام شود و فقط برای 
بخش هايی كه در كشور قابل اجرا نيست، نمونه به خارج از 
كشور ارسال شود. از تجربة كارشناسان خارجی می توان برای 
دانش  افزايش  و  نتايج  تفسير  آزمايش،  شرايط  بهينه سازی 
حال  عين  در  گرفت.  بهره  ايرانی  كارشناسان  علمی  و  فنی 
در  تاكنون  رويه ای كه  به رغم  بايد  فرهنگی  ميراث  سازمان 
پيش گرفته، به تهية تجهيزات و دستگاه های الزم در روند 

پژوهش های باستان شناسی اقدام كند. 

سخن پایان
ايراد  مقاالت  و  كاوش ها  گزارش  مجالت،  بـه  نگاهی  با 
مشاهده  می توان  باستان شناسی،  همايش های  در  شده 
به سؤاالت  پاسخگويی  برای  ايرانی  باستان شناسان  كه  كرد 
باستان شناسی و در روند پژوهش های خود به طور فزاينده ای 
از علوم روز جهان بهره می برند. بسياری از پژوهش هايی كه 
حاصل همکاری مستقيم، مستمر و مداوم متخصصان علوم 
ديگر با باستان شناسان است، نتايجی در سطح استانداردهای 
مکان يابی،  روش های  از  آنها  اغلب  در  و  داشته  جهانی 
گسترش  روند  است.  شده  استفاده  ساليابی  و  مواد  شناخت 
بسيار  شمسی  هشتاد  دهة  در  ايران  در  باستان سنجی 
علوم  كارشناسان  توجه  به خصوص  است.  بوده  نويد بخش 
مشهود  باستان شناسان  با  همکاری  به  آنان  عالقه  و  ديگر 
است. البته بستر اين همکاری را بايد باستان شناسان فراهم 
كنند و دربارة چگونگی اين روند در آينده با توجه به تغيير و 

تحوالت اخير نمی توان اظهار نظر كرد. 

18. مثاًل در سازمان انرژی اتمی ايران، سازمان زمين شناسی، دانشگاه هايی مانند دانشگاه 
و  سازمان ها  بسياری  و  پاستور  انستيتو  شريف،  صنعتی  مدرس،  تربيت  دانشگاه  تهران، 

دانشگاه ها و نهادهای ديگر.
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چکیده
در  و  يافته  گسترش  بسيار  باستانی  محوطه های  بررسی  در  ژئوفيزيکی  روش های  از  استفاده  امروزه 
سال های اخير به شکل بخشی جدانشدنی از كاوش های باستان شناختی درآمده است. ژئوفيزيك از علوم 
زمين و در واقع دانش بررسي زمين با استفاده از ويژگی های فيزيکی است. در اين روش ، همان گونه 
و  به سطح زمين سنجيده  نزديك  يا  فيزيکی روی سطح  برخی ويژگی های  بر می آيد،  نام آن  از  كه 
اندازه گيری و، با توجه به تفاوت حاصل در مقادير اندازه گيری در يك قسمت نسبت به محيط پيرامون 
آن، يك بخش يا تودة مدفون كه در يك ويژگی فيزيکی متفاوت است در زير سطح آشکار مي شود. 
رشد روزافزون اين كاربرد در باستان شناسی در طی سال های اخير مديون پيشرفت های چشمگير در 
دانش الکترونيك و رايانه است كه تحول بزرگی در سرعت برداشت داده ها و پردازش آن ها ايجاد كرده و 
موجب شده كه اين روش ها به نسبت گذشته با موفقيت بيشتری در محوطه های باستانی به اجرا درآيد. 
ساختارهای  و  بررسی  كوتاهی  زمان  در  را  وسيع  محوطه های  می توان  باستان ژئوفيزيکی  پيمايش  با 
باستانی مدفون را تا حد امکان آشکار كرد. به اين ترتيب محل ترانشه آگاهانه انتخاب و در زمان و هزينه 
صرفه جويی می شود. بررسی های باستان ژئوفيزيکی با توجه به سرعت پيمايش باال، در حد هکتار در 
روز، در باستان شناسی نجات بخشی و تعيين حريم محوطه ها نيز كاربرد مؤثری دارد. از ميان روش های 
ژئوفيزيك اكتشافی روش مغناطيس سنجی، رادار زمينی و الکتريکی كاربرد بيشتری در محوطه های 
باستانی دارد، ولی به سبب وجود كنتراست مغناطيسی كافی بين اكثر ساختارها و پديده های باستانی 
مدفون با محيط در برگيرندة آن بيشترين كاربرد مربوط به روش مغناطيس سنجی است كه به شکل 
گسترده استفاده مي شود و ديگر روش ها بيشتر به شکل روش تکميلی يا در شرايطی استفاده می شود

بابک امین پور
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روش های  ميان  اين  در  نباشد.  ممکن  مغناطيس سنجی  كه 
در  مناسبی  بسيار  جايگاه  سونار  و  دريايی  لرزه نگاری 
باستان شناسی زير آب به دست آورده است و در شناسايی 
محل غرق كشتی ها و محوطه های ساحلی استفاده مي شود. در 
سال های اخير كاربرد روش های ژئوفيزيکی در باستان شناسی 
كه می توان با عنوان باستان ژئوفيزيك از آن ياد كرد به شکل 
تخصصی درآمده و نيازمند دانش و فنون خاص شده و اين 
نتايج  به  احتماالً  معدن  اكتشاف  ذهنيت  با  بررسی ها  گونه 
منجر  باستانی  برای محوطه های  غيرسودمند  و  گمراه كننده 
سال  به  ايران  در  ژئوفيزيکی  بررسی های  نخستين  مي شود. 
در  الکتريکی  روش  از  هس  آلبرت  كه  می گردد  باز   1350
شوش استفاده كرد. تا سال ها پس از آن گزارشی از اين گونه 
نامشخص  نتايج  با  الکتريکی  اجرای روش  از  به غير  بررسی 
در اواخر دهة 70 در كنگاور ديده نمی شود. همان گونه كه 
باستانی  محوطه های  بررسی  در  اصلی  روش  كرديم  اشاره 
مغناطيس سنجی است كه برای نخستين بار نويسنده با يك 
گروه ايرانی به صورت آزمايشی آن را در سال 1378 در چند 
محدودة پيرامون معبد چغازنبيل اجرا كرد. اين پيمايش های 
فراهم  سبب  به  ولی  يافت،  ادامه  نيز  اريسمان  در  آزمايشی 
مغناطيس سنج های  از  استفاده  و  كافی  تجهيزات  نبودن 
دو  اين  گستردة  بررسی  معدنی،  اكتشافات  به  مربوط 
و  سپرده شد  آلمانی  باستان ژئوفيزيك  گروه های  به  محوطه 
گروه های  و  پاسارگاد  در  فرانسوی  گروه  بعد  سال های  طی 
فعاليت  به  شروع  محوطه ها  از  ديگر  تعدادی  در  انگليسی 
كردند. خوشبختانه از سال 1382 با به دست آمدن دانش و 
تجربة كافی در زمينة باستان ژئوفيزيك و تهية تجهيزات مورد 
نياز، در ايران نيز امکان بررسی مغناطيس سنجی محوطه های 
باستانی با كيفيت بسيار باال فراهم شد و در نخستين مرحله 
به قصد يافتن نشانه هايی از شهر پارسه محوطه های پيرامون 
تخت جمشيد را نگارنده پيمايش كرد. با توجه به آشکار شدن 
پيرامون  كشتزارهای  زير  در  مدفون  معماری  ساختارهای 
تخت جمشيد اين بررسی ها ادامه يافت و تاكنون نتايج مهمي 
از آن به دست آمده است. همچنين در طی سال های گذشته 
بيش از 25 محوطة باستانی ديگر نيز پيمايش و در بيشتر 
از  بخشی  كه  آن حاصل شد  از  توجهی  درخور  نتايج  موارد 

اين نتايج به شکل نقشه های آنومالی گراديان مغناطيسی در 
آمده است. 

روش ها،  ايران،  باستان شناسي  ژئوفيزيك،  واژگان:  كلید 
باستان ژئوفيزيك، تاريخچة پژوهش ها.

مقدمه
اساس  بر  زمين  بررسي  دانش  و  زمين  علوم  از  ژئوفيزيك 
شاخه های  علم  اين  است.  فيزيکی  ويژگی های  از  استفاده 
بررسی  شامل  آن،  از  بخشی  دارد.  بسيار  كاربرد  و  گوناگون 
ژئوفيزيك  ويژه  روش های  با  زمين  پوستة  بااليی  اليه های 
اكتشافی يا كاربردی ناميده می شود. در روش های ژئوفيزيك 
اكتشافی كه از ده ها سال پيش در كاوش منابع نفت و گاز، 
اكتشاف كانسارها، سفره های آب زيرزمينی و تعيين عوامل 
مربوط  بررسی های  در  اخير  سال های  در  و  ژئوتکنيکی 
شده،  استفاده  باستان شناسی  و  زيست  محيط  جرائم،  به 
سطح  به  نزديك  يا  سطح  روی  فيزيکی  ويژگی های  برخی 
در  تفاوت ها  به  توجه  با  ــ  و  اندازه گيری  و  سنجش  زمين 
مقادير اندازه گيری شده در نقاط مختلف كه به آن آنومالی 
مدفون  تودة  يا  بخش  يك  ــ  می شود  گفته  بی هنجاری  يا 
آشکار مي شود، كه در يك يا چند ويژگی فيزيکی با محيط 

.)Sharma 1997: 3( در برگيرندة خود متفاوت است

بررسی های ژئوفیزیك و باستان شناسی 
امروزه استفاده از روش های ژئوفيزيکی در بررسی محوطه های 
باستانی گسترش فراوانی يافته و در سال های اخير به شکل 
بخشی جدانشدنی از كاوش های باستان شناسی درآمده است. 
البته پيشينة كاربرد روش های ژئوفيزيکی در باستان شناسی 
به چند دهة قبل باز می گردد، نخستين تجربه ها در اواسط 
دهة 1940 با روش ژئوالکتريك و سپس در شروع دهة 1950 
 Scolar( با تمركز بر روش مغناطيس سنجی انجام شده است
لرزه نگاری،  نيز  گذشته  سال  سی  طی   .)et al. 1990: 371

رادار زمينی و ماهواره ای، تصويربرداری با پرتوهای فروسرخ 
رفته  كار  به  گرانی سنجی  و  مغناطيس  الکترو  دماسنجی،  و 
روش های  از  استفاده  در  طوالنی  سابقة  وجود  با  است. 
ژئوفيزيکی در محوطه های باستانی، فراگير شدن اين كاربرد 
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در باستان شناسی و به دست آمدن نتايج موفقيت آميز و پربار 
در  چشم گير  پيشرفت های  می گردد.  باز  اخير  سال های  به 
سرعت  در  بزرگی  تحول  موجب  رايانه  و  الکترونيك  دانش 
و دقت برداشت و پردازش داده ها و در نتيجه افزايش تأثير 
و  باستانی  محوطه های  بررسی  در  روش ها  اين  از  استفاده 
سبب شده اين روش ها به نسبت گذشته با موفقيت بيشتر در 
محوطه های باستانی به اجرا درآيد. برای نمونه در دهة 1980 
نقطه  هر  در  مغناطيس سنج  دستگاه  با  اندازه گيری  برای 
حدود 10 ثانيه زمان الزم بود، در حالی كه از سال 2000 
با بعضی از دستگاه های مغناطيس سنج می توان تا 20 نقطه 
 Kvamme( كرد  اندازه گيری  بيشتر  دقت  با  ثانيه  هر  در  را 
توانايی های سخت افزاری  افزايش  با  همچنين   .)2001: 353

را  بيشتری  داده های  می توان  رايانه  زمينة  در  نرم افزاری  و 
در زمان كوتاه تر پردازش  پيچيده كرد و اطالعات الزم را از 
باستان ژئوفيزيکی،  پيمايش  با  آورد.  به دست  خام  داده های 
ساختارهای  و  بررسی  كوتاهی  زمان  در  وسيع  محوطه های 
امکان  حد  تا  مدفون  باستانی  پديده های  ديگر  و  معماری 
را  ترانشه ها  محل  مي توان  ترتيب  اين  به  می شود.  آشکار 
اين  كرد.  صرفه جويی  هزينه  و  زمان  در  و  انتخاب  آگاهانه 
در حد هکتار  كه  پيمايش  باالی  به سرعت  توجه  با  كاربرد 
باستان شناسی نجات بخشی و تعيين حريم  در روز است در 
ژئوفيزيك  روش های  دارد.  بسيار  كاربرد  نيز  محوطه ها 
مي شود  استفاده  باستان شناسی  در  كم وبيش  كه  اكتشافی 
شامل لرزه نگاری، گرانی سنجی، مغناطيس سنجی، روش های 
الکتريکی و الکترومغناطيسي، رادار زمينی و دماسنجی است. 
در روش لرزه نگاری، كه به دو شکل بازتابی و شکست 
مرزی اجرا مي شود، با ضربة پتك روی زمين يا انفجار ديناميت 
از  و بخشی  و در داخل زمين منتشر  توليد  االستيك  امواج 
امواج را، كه به سطح زمين باز مي گردد، با گيرنده هايی كه 
لرزه نگاری  روش  در  می كنند.  ثبت  می شود  ناميده  ژئوفون 
با  است،  شدني  اجرا  كم  اعماق  در  كه  مرزی،  شکست 
زمين شناسی  اليه هاي  امتداد  در  موج  سير  زمان  محاسبة 
سرعت موج در اليه و عمق و ضخامت آن به دست می آيد. 
فيزيکی  پارامترهای  از  تعدادی  اندازة  می توان  روش  اين  با 
بزرگ  پروژه های  و  ژئوتکنيك  در  كه  آورد  دست  به  نيز  را 

و  مهم  تأسيسات  و  بنادر  نيروگاه،  تونل،  سد،  احداث  مانند 
كاربرد  آب  منابع  و  زيست  محيط  پروژه های  در  همچنين 
و  محدود  بسيار  باستان شناسی  در  روش  اين  كاربرد  دارد. 
بيشتر برای شناسايی ساختارهای زمين شناسی و هدف های 
رادار زمينی  با گسترش روش  و  بزرگ مقياس مناسب است 
محوطه های  در  لرزه نگاری  از  ندرت  به  اخير  سال های  در 
باستانی استفاده شده است. در روش لرزه نگاری بازتابی امواج 
از سطوح ناپيوستگی منعکس مي شود و به گيرنده های سطح 
زمين می رسد و با اندازه گيری زمان رفت و برگشت عمق و 
شيب الية زمين شناسی بازتاب دهنده مشخص می شود. روش 
بازتابی برای شناسايی اليه های زمين شناسی و تله های نفتی 
مناسب است، در عمق كم كارآيی زيادی ندارد )در خشکی( 
و كاربرد آن در باستان شناسی بسيار محدود است. از سوی 
ديگر روش بازتابی در لرزه نگاری دريايی به منظور شناسايی 
توپوگرافی كف دريا و اليه های زيرين آن به شکل گسترده به 
كار مي رود، با اين تفاوت كه در اين كاربرد برای ايجاد موج از 
منابعی استفاده می شود كه برای محيط زيست آبزيان زيان بار 
نباشد. با توجه به قدرت تفکيك باال، روش لرزه نگاری بازتابی 
دريايی به همراه روش های سونار در باستان شناسی زير آب 
به كار مي رود و در شناسايی محوطه های ساحلی و محل غرق 

كشتی های مدفون كاربرد بسيارگسترده ای دارد.
روش گرانی سنجی يا ثقل سنجی بر اساس اندازه گيری 
گوناگون  بخش های  در  جاذبه  شتاب  تغييرات  سنجش  و 
زمين شکل گرفته است. از زمان كشف قانون جاذبة نيوتن 
كشش بين اجرام شناخته شده است. يك جسم چنانچه در 
باالی سطح زمين رها شود با سرعت رو به افزايشی سقوط 
گرانی  يا  جاذبه  شتاب  سرعت،  اين  افزايش  نسبت  می كند. 
ناميده می شود. تغييرات چگالی سبب تغيير در جرم و شتاب 
جاذبه می شود. از آنومالی های گرانی سنجی برای آشکارسازی 
گسل ها  و  زيرزمينی  حفره های  و  كارست  نفتی،  تله های 
ميکروگراويته  روش  با  باستان شناسی  در  می شود.  استفاده 
فعاليت هايی انجام شده، ولی به سبب كوچك بودن آنومالی 
پديده های باستانی، پيچيده بودن پردازش ها و صحت كافی 
نداشتن نتايج از اين روش استقبال چندانی نشده و كاربرد 

آن در باستان شناسی بسيار محدود است.

ژئوفیزیك در باستان  شناسی ایران
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تغييرات  اندازه گيری  اساس  بر  مغناطيس سنجی  روش 
است.  شده  نهاده  بنا  زمين  مغناطيسی  ميدان  شدت  در 
زمين به شکل آهن ربای بزرگي عمل می كند، ولی به سبب 
ناهمگون بودن، ميدان مغناطيسی در همه جا يکسان نيست 
مغناطيسی  كانی های  حاوی  سنگ ها  كه  بخش هايی  در  و 
بيشتر  می شود.  ديده  مغناطيسی  ميدان  در  تغييراتی  باشد 
كانی   مقداري  وجود  دليل  به  نيز  باستانی  پديده های 
با  كافی  مغناطيسی  كنتراست  دارای  آنها  در  مغناطيسی 
در  مغناطيس سنجی  بررسی  هنگام  هستند.  خود  پيرامون 
هر نقطه، مجموع تأثيرات ميدان مغناطيسی زمين به عالوة 
اثر ساختارهای زمين شناسی نزديك به سطح و آنومالی های 
مربوط به پديده های باستانی مدفون ثبت می شود. از اين رو 
با به كارگيری تکنيك هايی به هنگام برداشت داده ها و پس 
از آن با پردازش های ويژة داده ها براي تقويت و آشکار كردن 
باستانی  به ساختار و پديده های  آنومالی های ضعيف مربوط 
تالش می شود. وجود خاصيت مغناطيس باقی ماندة حرارتی 
نيز تأثير بسيار در بررسی محوطه های باستانی داشته است. 
حالت  در  ولی  دارند  مغناطيسی  عناصر  و  ذرات  كه  موادی 
عادی به سبب پراكنده بودن و هم جهت نبودن اين ذرات 
در  كه  هنگامی  نمی دهند  نشان  بارزی  مغناطيسی  خاصيت 
آزادانة  گردش  نتيجة  در  گيرند  قرار  شديد  حرارت  معرض 
امتداد ميدان  ذرات مغناطيسی حول محور خود همگی در 
مغناطيسی زمين رديف و هم جهت می شوند و پس از سرد شدن 
جسم اين وضعيت حفظ و سبب ايجاد خاصيت مغناطيسی 
در آن مي شود. به اين ترتيب خاصيت مغناطيس باقی ماندة 
حرارتی سبب مي شود سازه های آجری، كوره های پخت سفال 
و ذوب فلز و خمره های بزرگ ذخيره سازی و گورخمره ها به 
هدف های بسيار خوبی برای بررسی مغناطيس سنجی تبديل 
و  مغناطيس سنجی  پيمايش  زياد  سرعت  به  توجه  با  شود. 
اين  باستانی،  هدف های  آشکارسازی  در  آن  باالی  توانايی 

روش بيشترين كاربرد را در باستان شناسی دارد.
اساس  بر  و  است  گوناگون  الکتريکی  كاوش  روش های 
ويژگی های الکتريکی زمين همچون رسانايی، پتانسيل خودزا 
و شارژپذيری بنا شده است. در بسياری از موارد مقاومت ويژة 
الکتريکی اليه های زيرين زمين بررسی مي شود. بنا بر قانون 

اهم از نسبت ولتاژ به شدت جريان، مقدار مقاومت الکتريکی 
به دست می آيد. در اين روش از دو نقطه جريان الکتريکی 
به داخل زمين فرستاده می شود و از نقطه های ديگر اختالف 
ترتيب  اين  به  و  می شود  اندازه گيری  ايجادشده  پتانسيل 
می توان تغييرات جانبی و عمودی در رسانايی را مشخص كرد. 
اين روش در ژئوتکنيك، ژئوهيدرولوژی و اكتشاف سفره های 
و  آبرفت  ضخامت  تعيين  گسل ها،  شناسايی  زيرزمينی،  آب 
زمين شناسی(  )اليه های  زمين  اليه بندی  و  سنگ  پی  عمق 
كاربرد زيادی دارد. روش الکتريکی به شدت به ميزان رطوبت، 
مقدار يون ها و وضعيت دانه بندی خاک وابسته است. خشك 
بودن الية سطحی خاک يا برعکس بسيار مرطوب بودن آن 
نيز سبب اخالل در اجرای اين روش می شود. در اين روش، 
به سبب تماس مستقيم با زمين و فرو بردن ميله های الکترود 
الکتريکی،  اندازه گيری جريان  انتقال و  به داخل زمين برای 
سرعت پيمايش در مقايسه با روش هايی كه با زمين تماس 
مستقيم ندارد كندتر است. از اين روش در جای خود می توان 

به خوبی براي بررسی محوطه های باستانی استفاده كرد.
و  كانسار  آشکارسازی  برای  الکترومغناطيسی  روش 
اليه های رسانا مناسب است. در اين روش موج الکترومغناطيسی 
با فركانس پايين به داخل زمين فرستاده و در صورت وجود 
بخش يا توده اي با رسانايی باال ميدان ثانويه پيرامون آن ايجاد 
می شود كه با اندازه گيری اجزای اين ميدان در سطح زمين 
مي توان اين تودة رسانا را شناسايی كرد. در برخی موارد از 
اين روش در محوطه های باستانی استفاده می شود، ولی برای 
و  ندارد  كافی  كارايی  ساختارها  جزئيات  درآوردن  نقشه  به 
بيشتر برای هدف های بزرگ همچون تپه های مدفون، خندق 
و شناسايی پديده های مربوط به ژئومرفولوژی و زمين ساختی 
كه  ديگری  مي رود. دستگاه  كار  به  باستانی  محوطه های  در 
آن نيز بر اساس روش الکترومغناطيسی كار می كند فلزياب 
بررسی های  در  زيرا  دارد،  محدودی  بسيار  كاربرد  كه  است، 
اين گونه  و  نيست  اصلی شیء يابی  هدف  ژئوفيزيکی  باستان 
بررسی ها با هدف آشکارسازی سازه های باستانی مدفون انجام 
می شود در حالی كه كاوش براي يافتن شيء منفرد به نابودی 

اليه های باستانی منجر مي شود.
امواج  ژئورادار  يا  زمين  در  نافذ  رادار  روش  در 
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با  كه  آنتن هايی  را  باال  بسيار  فركانس  با  الکترومغناطيسی 
و  مي فرستد  زمين  داخل  به  است  نزديك  تماس  در  زمين 
بازتاب  به وجود آمده از سطوح ناپيوستگی دريافت می شود. 
فركانس مناسب برای بررسی محوطه های باستانی بين 200 
تغيير  بررسی  هدف  به  توجه  با  كه  است  مگاهرتز   500 تا 
باال  از فركانس های  استفاده  به سبب  اين روش  مي كند. در 
می توان از ناپيوستگی های بسيار كوچك نيز بازتاب دريافت 
و توده هايی در ابعاد كوچك را آشکار كرد. اين روش كاربرد 
گسترده ای در باستان شناسی دارد، به ويژه در محيط هايی كه 
اجرای روش مغناطيس سنجی با محدوديت مواجه است، برای 
البته استفاده  نمونه در محيط شهری و داخل ساختمان ها. 
از اين روش نيز محدوديت هايی دارد، از جمله نفوذ سيگنال 
رادار با افزايش عمق و رسانايی خاک كاهش می يابد و وجود 
اليه هايی از جنس رس كاربرد اين روش را به شدت كاهش 
می دهد. همچنين به علت نياز به تماس نزديك آنتن و سطح 
زمين در محوطه هايی با پوشش گياهی فشرده و توپوگرافی 

نامنظم اجرای آن با دشواری هايی روبه روست.
محوطه های  در  اخير  سال های  در  دماسنجی  روش 
دو  شامل  زمين  گرمای  منابع  است.  رفته  كار  به  باستانی 
بخش داخلی و خارجی است. بخش داخلی ناشی از فعاليت 
تابش خورشيد  از  ناشي  خارجی  بخش  و  راديواكتيو  عناصر 
و جريان  دادن حرارت  از دست  روند  است.  زمين  بر سطح 
زمين،  بودن  ناهمگون  سبب  به  جو،  به  زمين  درون  از  آن 
در همه جا يکسان نيست و تفاوت در انتقال جريان گرمايی 
در بخش های گوناگون آنومالی ايجاد می كند. اين تفاوت در 
انتقال جريان گرمايی ممکن است به سبب تغيير در جنس 
ساختارهای  وجود  و  زيرين،  سنگ های  گوناگونی  خاک، 
كار  اين  سادة  مثال  باشد.  زمين  سطح  نزديك  در  معماری 
كه  است  برف  شدن  ذوب  روند  از  هوايی  تصويربرداری 
نشانه هايی از آنومالی های سطحی را نشان مي دهد و با توجه 
به وابستگی به شرايط آب وهوايی كاربرد آن محدوديت زيادی 
دارد )Scollar et al. 1990: 591(. بنابراين اندازه گيری گرمای 
از زمين به خارج اساس بررسی ژئوفيزيکی در  منتقل شده 
بر سطح  دما  تغييرات  و  مي گيرد  قرار  باستانی  محوطه های 
با  بررسی  اين  مي كند.  آشکار  را  مدفون  ساختارهای  زمين 

پيمايش هوايی با سرعت و دقت بيشتری اجرا مي شود، زيرا 
صرف زمان طوالنی هنگام بررسی در سطح به سبب تغييرات 
داده ها  برداشت  دقت  بودن  پايين  موجب  روز  طول  در  دما 
می شود. از آنجا كه بخش زيادی از انتشار گرمای زمين در 
روش  با  می شود،  انجام  فروسرخ  پرتو  به  مربوط  موج  طول 
پرتوسنجی و تصويربرداری مادون قرمز می توان آنومالی های 
تأثير  آورد. وجود پوشش گياهی  به دست  را  انتشار حرارت 

نامطلوب بر روند اجرای روش دماسنجی دارد. 
روش  اكتشافی  ژئوفيزيك  روش های  ميان  از 
بيشتری  كاربرد  الکتريکی  و  زمينی  رادار  مغناطيس سنجی، 
در محوطه های باستانی دارد، ولی به سبب وجود كنتراست 
باستانی  پديده های  و  ساختارها  اكثر  بين  كافی  مغناطيسی 
مدفون و محيط در برگيرندة آن روش مغناطيس سنجی به 
شکل گسترده در محوطه ها استفاده مي شود و ديگر روش ها 
محيطی اي  شرايط  در  يا  تکميلی  روش  شکل  به  بيشتر 
استفاده مي شود كه مغناطيس سنجی را نمي توان به كار برد. 
مغناطيسی  خاصيت  انسان  سکونت  و  استقرار  طوركلی  به  
پيرامون  محيط  با  كه  مي دهد  افزايش  صورتی  به  را  خاک 
خود متفاوت شود )Schmidt 2007: 5(. اين افزايش خاصيت 
مغناطيسی خاک سطحی ناشي از چند عامل به ويژه حرارت 
است كه سبب ايجاد خاصيت مغناطيس باقی ماندة حرارتی 
و همچنين موجب تبديل اكسيد آهن به مگنتيت مي شود. 
ارگانيکی  پسماندهای  در  ميکروبی  فعاليت  عوامل  ديگر  از 
به  آهن  اكسيد  مغناطيس  كمتر  انواع  تبديل  در  كه  است 
نوع مغناطيس تر آن نقش دارد. همچنين بعضی از باكتری ها 
كريستال های مغناطيسی درون سلولی ايجاد می كنند كه پس 
در  مغناطيسی  ذرات  به صورت  هم چنان  باكتری  نابودی  از 
خاک باقی مي ماند و سبب افزايش خاصيت مغناطيسی خاک 
عوامل  ديگر  از   .)Fassbinder et al. 1990: 161( می شود 
آجر  و  ذرات سفال  مغناطيسی همچون  مواد  آميخته شدن 
سطحی  خاک  در  فلزكاری  و  آهنگری  فعاليت  باقی ماندة  و 
در  ژئوفيزيکی  روش های  كاربرد  اخير  سال های  در  است. 
باستان شناسی، كه باستان ژئوفيزيك ناميده مي شود، به شکل 
تخصصی درآمده و به دانش و تکنيك های مربوط نياز دارد. 
اجراي  اين گونه  بررسی ها  با  ذهنيت  اكتشاف  معدن،  در
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محوطه هاي باستاني، به نتايج گمراه كننده و ناكارآمد منجر 
مي شود.

پیشینة بررسي ها
بررسی های ژئوفيزيکی در ايران به سال 1350 باز می گردد 
كرد  استفاده  شوش  در  الکتريکی  روش  از  هس  آلبرت  كه 
)هس 1354: 301(. تا سال ها پس از آن گزارشی از اين گونه 
نتايج  با  الکتريکی  روش  محدود  اجرای  از  غير  به  بررسی ها 
نمی شود  ديده  كنگاور  در   70 دهة  اواخر  در  نامشخص 
)ملك عباسی 1378(. همان گونه كه اشاره كرديم روش اصلی 
كه  است  مغناطيس سنجی  باستانی  محوطه های  بررسی  در 
به  را  آن  ايرانی  گروهي  همراهي  به  نگارنده  به  نخستين بار 
صورت آزمايشی در سال 1378 در چند محدوده در پيرامون 
معبد چغازنبيل اجرا كرد )امين پور 1378(. اين پيمايش های 
 ،)1380 )امين پور  يافت  ادامه  نيز  اريسمان  در  آزمايشی 
از  استفاده  و  كافی  تجهيزات  نبودن  فراهم  سبب  به  ولی 
دستگاه های مغناطيس سنج مربوط به اكتشاف معدن، بررسی 

گستردة اين دو محوطه را گروه های باستان ژئوفيزيك آلمانی 
و   .)24  :1382 پارزينگر  )مفيدی1382،  رساندند  انجام  به 
گروه های  و  پاسارگاد  در  فرانسوی  گروه  بعد  سال های  طی 
فعاليت  به  شروع  محوطه ها  از  ديگر  تعدادی  در  انگليسی 
دانش  آمدن  به دست  با  از سال 1382  كردند. خوشبختانه 
تجهيزات  تهية  و  باستان ژئوفيزيك  زمينة  در  كافی  تجربة  و 
محوطه های  مغناطيس سنجی  بررسی  امکان  نياز،  مورد 
باستانی با كيفيت بسيار باال براي هيئت هاي ايراني نيز فراهم 
و در نخستين مرحله به قصد يافتن نشانه هايی از شهر پارسه 
پيمايش كرد.  نگارنده  را  پيرامون تخت جمشيد  محوطه های 
با توجه به آشکار شدن ساختارهای معماری مدفون در زير 
كشتزارهای پيرامون تخت جمشيد اين بررسی ها ادامه يافت 
 Aminpour( و تاكنون نتايج مهمي از آن به دست آمده است
35 :2005(. همچنين از آن سال تاكنون بيش از 25 محوطة 

باستان  بررسی  مغناطيس سنجی  روش  به  ديگر  باستانی 
به  توجهی  نتايج درخور  موارد  بيشتر  در  و  ژئوفيزيکی شده 

تصویر 1. نمايی از پيمايش مغناطيس سنجی در پيرامون تخت  جمشيد
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شکل 2. نقشة آنومالی گراديان 
مغناطيسی در بخشی از كشتزارهای 

شمال باختری تخت  جمشيد

شکل 1. نقشة آنومالی گراديان مغناطيسی در 
بخشی از كشتزارهای شمال باختری تخت  جمشيد

ژئوفیزیك در باستان  شناسی ایران



هشتاد سال باستان شناسی ایران

352

تصویر 2. نتيجة حفاری در محل يکی از آنومالی های مغناطيسی در محوطة 64 تنگة بالغی

شکل 3. نقشة آنومالی گراديان مغناطيسی در محوطة 64 تنگة بالغی
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شکل 4. نقشة آنومالی گراديان مغناطيسی در بخشی از محوطة دشت حلقه 

تصویر 3. نمای بخشی از دشت حلقه كه آنومالی ساختار معماری مدفون در آن آشکار شده است
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شکل 6. نقشة آنومالی گراديان مغناطيسی در محدودة گورستان 
محوطة اشکانی نخل ابراهيم ميناب 

شکل 5. نقشة آنومالی گراديان مغناطيسی محوطة اشکانی نخل 
ابراهيم در نزديکی ميناب 
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تصویر 5. نتيجة حفاری در محل آنومالی مغناطيسی در گورستان محوطة اشکانی نخل ابراهيم ميناب 

تصویر 4. نتيجة حفاری در محل آنومالی مغناطيسی در گورستان محوطة اشکانی نخل ابراهيم ميناب 
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دست آمده است.1 
1.  از جمله اين بررسي ها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

گزارش پيمايش های مغناطيس سنجی در محوطه های باستانی پيرامون تخت جمشيد )1383(، 
بزرگ گرگان و شهر جرجان )1383(، محوطة  پيرامون ديوار دفاعی  باستانی  محوطه های 
باستانی تنگة بالغی )64، 76 و 77( در 1384، محوطة باستانی تنگة بالغی  ـ پاسارگاد )131( 
در 1385، محوطة باستانی تپه كپنده در استان اصفهان )1385(، محوطة تاريخی دولتخانة 
باستانی  باستانی تپة قلعه خندان، گرگان )1385(، محوطة  صفوی قزوين )1385، محوطة 
چوبتراش لرستان )1385(، محوطه های باستانی گنداب و خرند در استان سمنان )1385(، 
محوطة باستانی تپه ربط، سردشت )1385(، محوطة باستانی تپه پيش قلعه، مانه و سملقان، 
بجنورد )1385(، محوطة باستانی دشت حلقه، مينودشت گلستان )1385(، محوطة باستانی 
باستانی قلی درويش ـ قم )1386(، محوطة  جوبجی، رامهرمز، خوزستان )1386(، محوطة 
باستانی نخل ابراهيم، ميناب، هرمزگان )1386(، محوطة باستانی تپه شغالی، ورامين )1387(، 
ساساني  كاخ  پيرامون   ،)1387( پاسارگاد  تپه ميان جاده ای،  پيرامون  باستانی  محوطه های 
سروستان )1388(، محوطه های پيرامون قره كليسا در آذربايجان غربي )1388(، محوطه های 
باستانی غربالبيز، مهريز استان يزد )1388(، محوطة باستانی چاهك، هرات، خاتم، استان يزد 

مغناطيس سنجی  روش  كرديم  اشاره  كه  همان گونه 
و  دارد  باستانی  محوطه های  بررسی  در  ممتازی  جايگاه 
اين روش  با  باستان ژئوفيزيکی  بررسی های  از  بخش زيادی 
بررسی های  از  تعدادی  به  سبب  اين  به  می شود،  انجام 
چند  در  آن  از  به دست آمده  نتايج  و  مغناطيس سنجی 

)1388(، محوطه های باستانی اشکذر استان يزد )1388(، شهر تاريخی بلقيس، اسفراين در 
استان خراسان شمالی )1389(، همچنين سه محوطه در استان فارس كه شامل شهر باستانی 
استخر، محدوده ای در نورآباد و تپة پيش ازتاريخی ميان رود است و محوطه هايی در امتداد رود 
ارس در محل آبگيری سد خداآفرين و محوطه های باستانی پيرامون گنبد سلطانيه پيمايش 

مغناطيس سنجی شده است.

شکل 7. نقشة آنومالی گراديان مغناطيسی در محدودة دژ شمارة 9 در امتداد ديوار دفاعی گرگان 
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نمايی   1 تصوير  در  می كنيم.  اشاره  ايران  باستانی  محوطة 
از پيمايش مغناطيس سنجی در تخت  جمشيد ديده می شود. 
در شکل های 1 و 2 نقشه های آنومالی گراديان مغناطيسی 
باختری  شمال  كشتزارهای  در  محدوده  دو  به  مربوط 
ساختارهای  آنها  روی  بر  كه  ديد  می توان  را  تخت جمشيد 
همان گونه  است.  شده  آشکار  به روشنی  مدفون  معماری 
سبب  به  مغناطيس سنجی  بررسی های  از  كرديم  اشاره  كه 
توانايی باالی آن در آشکارسازی سازه های مدفون و سرعت 
به خوبی  روز،  در  هکتار  چند  حد  در  پيمايش،  زياد  بسيار 
در كاوش های نجات بخشی استفاده می شود. نمونه ای از اين 
گونه بررسی ها در شکل 3 ديده می شود، كه مربوط به نقشة 
آنومالی گراديان مغناطيسی در محوطة 64 در تنگة بالغی 
آنومالی هايی، مربوط به ساختارهای معماری و ديگر  است. 
كه  شده  آشکار  نقشه  روی  بر  مدفون،  باستانی  پديده های 
نتايج حفاری نيز آن را تأييد كرده است. برای مثال كاوش 
فلش  با  نقشه  روی  كه  مغناطيسی  آنومالی  يك  محل  در 
آشکار شدن سازه های شراب سازی  به  مشخص شده منجر 
مربوط به دورة ساسانی شده، كه در تصوير 2 ديده می شود. 
مغناطيس سنجی  پيمايش  محدودة  از  بخشی   3 تصوير  در 
در محوطة دشت حلقه در استان گلستان ديده می شود. در 
شکل 4 نيز نقشة آنومالی گراديان مغناطيسی اين محدوده 
معماری  سازه های  وجود  نشان دهندة  كه  می شود،  ديده 
پيمايش  نتايج  است.  گندم  كشتزارهای  زير  در  مدفون 
مغناطيس سنجی در بخشی از محوطة باستانی نخل ابراهيم 
مربوط به دورة اشکانی در نزديکی ميناب در استان هرمزگان 

در شکل 5 ديده می شود. در اين نقشه پالن يك دژ وسيع 
به روشنی آشکار شده است. با ادامة بررسی مغناطيس سنجی 
دژ  اين  نزديکی  در  كه  اين محوطه،  گورستان  در محدودة 
قرار داشت، نقشة آنومالی مغناطيسی به دست آمد كه در 
آنومالی هايی  از حفاری در محل  شکل 6 مشاهده مي شود. 
شده  گورخمره  سه  شده،  مشخص  نقشه  روی  فلش  با  كه 
و 5 ديده  آن در تصويرهای 4  نمونة  آمد كه دو  به دست 
ديوار  امتداد  در  مغناطيس سنجی  بررسی  نتايج  می شود. 
آنومالی  نقشة  در   9 شمارة  دژ  محدودة  در  گرگان  دفاعی 
شکل 7 مشاهده می شود. در اين نقشه محدودة دژ و بخشی 
از ديوار در شمال آن به خوبی مشخص شده است. معماری 
آجرهای  برداشت  و  آسيب ديدگی  سبب  به  دژ  اين  داخلی 
آن به روشنی آشکار نشده است. آنومالی جالب توجه در اين 
نقشه در بخش شمالی ديوار ديده می شود كه ممکن است 
مربوط به يك كانال مدفون در امتداد ديوار باشد. با توجه 
به اين نتايج كه از پيمايش مغناطيس سنجی با كيفيت باال 
به خوبی  آمده  دست  به  ايران  در  باستانی  محوطة  چند  در 
محوطه های  بررسی  در  را  روش  اين  كاربرد  تأثير  می توان 
باستانی ارزيابی كرد. به هر حال بايد توجه كنيم كه برای 
رسيدن به نتايج مطلوب بايد مراحل برداشت داده، پردازش 
و تفسير آن با اهداف اين گونه بررسی ها هماهنگ باشد و با 
با  باستانی  ويژگی محوطة  از  كافی  دانش  و  آگاهی  داشتن 
استفاده از روش های ژئوفيزيکی به بررسی های ژئوفيزيك در 

محوطه هاي باستاني مبادرت كرد. 
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چکیده
است،  داشته  نتايج چشمگيري  اخير  ساليان  باستانی طی  در محوطه های  ژئوفيزيك  علم  از  استفاده 
پس از اتمام جنگ جهانی اول باستان شناسان استفاده از شيوه هاي جديد مثل عکس برداری هوايی، 
روش های الکتريکی و مغناطيسی، آزمايش هاي كربن 14، تاريخ نگاری لومينسانس، بررسي آزمايشگاهی 
OSL و شناورسازي را آموختند و با استفاده از آنها نتايج دقيق تری از كارهای خود به دست آوردند و 

اين شروعی بود برای توجه بيشتر به اين روش ها و به كارگيری آن در باستان شناسی كه نمونه ای از آن 
به كار بستن روش هاي ژئوفيزيك است كه براساس آن ويژگی فيزيکی زمين را تا فاصلة محدودی از 
سطح آن ثبت می كنند و تغييرات و تفاوت های آن را در نقاط گوناگون محوطة باستانی نشان می دهند.

به  دائماً  كه  بود  نقاطی  جمله  از  گرگان  ايالت  يا  وركان(   - هيركانيا  )ساتراپ  باستان  گرگان 
دليل تهاجم قبايل بيابانگرد آسيای ميانه در معرض خطر و چپاول قرار داشت. تعدادی از آثار سفالی 
گرگان،  يا دشت  تركمن صحرا  و  فعلی  گرگان  منطقة  در سراسر  آمده  به دست  قرمز(  و  )خاكستری 
از وسايل  بيابانگردان در گذشته دارد كه مدتی را در اين نقاط گذرانده، بخشي  اين  نشان از حضور 
خود را بر جای نهاده و بازگشته اند. به همين دليل پيشينيان ما، ديوار بزرگ گرگان را به دليل نياز به 
حفاظ استحکامی طراحی و بنا كردند. اين ديوار كه با نام های سد اسکندر، سد پيروز، سد انوشيروان و 
قزل آالن نيز شناخته می شود، از خط ساحلی دريای مازندران )در زمان ساخت ديوار( شروع شده و تا 

كوه های البرز در شرق )پارک ملی گلستان(، به طول تقريبی 195 كيلومتر، ادامه يافته است.
در اين مقاله سعی كرده ايم عالوه بر معرفی علم ژئوفيزيك، ارتباط آن را با محوطه های باستانی، 
دشت گرگان و مسير ديوار بزرگ گرگان از لحاظ جغرافيای طبيعی ـ تاريخی و پيشينة پژوهشی آن به 

محمد ارشادی

ژئوفیزیک رد رپوژه دیوار زبرگ گرگان
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شکل 1. مسير ديوار بزرگ گرگان از دريای مازندران تا بيلی كوه در جنگل گلستان )پروژة مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا(.

ژئوفيزيکی هيئت  پيمايش های  نتايج  و  اختصار شرح دهيم 
مشترک ايران ـ بريتانيا را، كه از سال 1384 شروع شده و تا 
سال 1388 ادامه داشته و نگارنده نيز عضو اين هيئت بوده، 

به طور دقيق تری بررسي كنيم.
كلید واژگان: ژئوفيزيك، محوطه های باستانی، ديوار بزرگ 

گرگان، تاريخچة مطالعات، نتايج.

مقدمه
در سال هاي اخير استفاده از ژئوفيزيك در بررسی محوطه هاي 
باستاني،  بررسي محوطه هاي  و  بسيار متداول شده  باستاني 
برنامه ريزي و عمليات حفاري با در دست داشتن نقشه هاي 
با صرف هزينه و زمان كمتر  ژئوفيزيکي آسان تر، دقيق تر و 
صورت می گيرد. در ژئوفيزيك با اندازه گيری نقاطی بر سطح 
زمين می توان به بخشی از ويژگی ها و تغييرات فيزيکی زير 
برد كه در مکان های گوناگون وجود  زمين و اختالفاتی پي 
شکست  و  بازتاب  در  محسوس  تفاوت های  جمله  از  دارد، 
موج های الکترومغناطيسی و جذب و بازتاب حرارت و ويژگی 

كه  تفاوت ها  اين  تعيين  و  اندازه گيری  با  مواد.  مغناطيسی 
يا چند  يك  در  اندازه گيری  مورد  مقادير  در  تغيير  از  ناشي 
نقطه در قياس با محيط اطراف است و انتقال اين تغييرات 
به سيستم رايانه ای و پردازش اطالعات ثبت شده، درنهايت 
نقشة منطقة بررسی به دست می آيد. از ديگر روش هاي مورد 
استفاده در اين مطالعات تصويربرداری های هوايی و فضايی 
و استفاده از روش های سنجش از دور، روش های حرارتی به 
دو شکل زمينی و هوايی و استفاده از پرتوهای ايکس، روش 
مغناطيس سنجی، روش الکتريکی، روش الکترومغناطيسی و 
روش های  از  استفاده  كمتر  بسيار  نسبت  به  و  زمينی  رادار 
چگالی سنجی و لرزه نگاری است. با برنامه ريزی براي اجرای 
به  می توان  باستانی  محوطه های  در  ژئوفيزيکی  روش های 
نتايج باارزشی از جمله تعيين محل و وسعت معماری مدفون 
باقی مانده های  مانند  آن  اجزاي  عمق  و  اندازه  و  زمين  زير 

ديوارهای سنگی، آجری و خشتی دسترسی پيدا كرد.
مشخص  آجر،  پخت  مدفون  كوره های  محل  تعيين 
كردن خاک های سوخته و اليه های خاكستر، تعيين محدودة 
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ابزار فلزی، و تعيين وضعيت ساختارهای  و  توده های سفال 
سرعت  شد.  آسان  بسيار  ژئوفيزيك  از  استفاده  با  معماری 
تماس  نداشتن  دليل  به  مغناطيس سنجي  پيمايش هاي 
كه  كرد  توجه  بايد  ولی  است،  زياد  زمين  با سطح  مستقيم 
روش های ژئوفيزيکی در هر مکان و در هر شرايط محيطی 
قابل اجرا نيست و پيش از شروع پيمايش ها بايد از محوطة 
باستانی به دقت بازديد و قابليت اجرای اين روش ها در آن 
بررسی شود. محوطه های باستانی نزديك به سازه های فلزی 
براي كاربرد اين شيوه ها مناسب نيست، همچنين فردی كه 
فلزی  شي ء  هيچ  نبايد  می كند  حمل  را  ژئوفيزيك  دستگاه 
زمين  به  فركانس دستگاه  ارسال  در  باشد كه  داشته  همراه 
اختالل ايجاد كند. به هر حال اجراي روش هاي ژئوفيزيکي 
تفسير  و  پردازش داده ها  برداشت داده ها،  شامل سه مرحلة 
است و براي رسيدن به نتايج موثق، الزم است اين مراحل به 
درستي انجام شود و با شرايط محوطه های باستانی مطابقت 

.)Ainslie et al. 2006 ،1385 داشته باشد )امين پور
باستان شناختی  بررسي  ديوار  اين  اخير  سال های  در 

شده و به خصوص با استفاده از روش های ژئوفيزيك اطالعات 
مهم و مفيدی درخصوص بخش هايی از آن كه در زير خاک 
شامل  نظامی،  قلعة   33 است.  آمده  دست  به  است  مدفون 
سه قلعه ای كه به تازگی در امتداد بخش شرقی ديوار كشف 
شده، در اطراف اين ديوار شناخته شده است. براساس يافته ها 
است، چنين عرضی در  متر  از2  بيش  ديوار  ميانگين عرض 
پايه احتماالً حاكی از اين است كه اين ديوار ارتفاع بيشتری 
داشته، ارتفاع زياد ديوار اين نظريه را، كه ديوار مشخص كنندة 
حدود  تعيين  برای  چون  می كند،  رد  است،  مرزی  خطوط 

احتياج به ارتفاع و عرض زياد نيست.
برابر  در  مانعی  ديوار  كه  را،  نظريه  اين  قلعه ها  وجود 
جانوران بوده، نيز رد می كند، چون در آن صورت احتياجی به 

قلعه براي اسکان سربازان نبود. 
منظم بودن تحسين برانگيز طرح قلعه ها اين فرضيه را 
برنامه ريزی شده احداث شده اند.  ثابت می كند كه به صورت 
وجود قلعه ها به نظرية استحکامی بودن ديوار قوت بيشتری 
می بخشد و به نظر مي رسد عالوه بر كاربرد دارای وجه نمادين 

ژئوفیزیك در پروژة دیوار بزرگ گرگان

شکل 2. محل قلعة شمارة 4 در طول مسير ديوار بزرگ گرگان )پروژة مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا(.
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نيز بوده است. يك ديوار بلند با طول حدود 200 كيلومتر با 
قلعه های وسيع، بدون شك به لحاظ توانمندی های نظامی، 
سازماندهی و معماری تأثير زيادی بر همسايگان شمالی ديوار 

داشته است. 
در اين مقاله بيشتر به نتايج به دست آمده از پيمايش های 
ژئوفيزيکی قلعة شمارة 4 و چند كورة آجرپزی از مجموعة 
كوره های پخت آجر در طول مسير ديوار بزرگ گرگان اشاره 

مي شود، كه در سال 1386 انجام شد.

دیوار بزرگ گرگان
سد  پيروز،  اسکندر، سد  نام سد  با  كه  گرگان،  بزرگ  ديوار 
نظر موقعيت  از  نيز شناخته می شود،  قزل آالن  و  انوشيروان 
جغرافيايی از خط ساحلی دريای مازندران )در زمان ساخت 
ملی  )پارک  در شرق  البرز  كوه های  تا  و  ديوار( شروع شده 

گلستان( ادامه يافته است.
كيلومتري،   3 تقريباً  وقفه اي  احتساب  با  ديوار،  اين 
195 كيلومتر طول دارد. اين وقفه به واسطة وجود كوه های 

شکل 3. محل قلعة شمارة 4 در طول مسير ديوار بزرگ گرگان )پروژة مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا(
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پيشکمر و صخره های تند و تيز در سمت جنوب ايجاد شده، 
كه وجود ديوار را در اين محدوده غيرضروری می ساخته است. 
اين ديوار عظيم، با آجرهای به ابعاد 10×40×40 سانتی متر 
به عرض 30 و  ساخته شده و در طول مسير خود خندقی 
عمق 3 متر و 33 قلعة نظامی و كانال آبرسان داشته كه در 
نوع خود كم نظير است و با گذشت زمان هنوز ناشناخته مانده 

و اطالعات دربارة آن محدود است.

محافظت  برای  ديوار  اين  كه  می رسد  نظر  به  چنين 
دشت گرگان در برابر دشمنان شمالی، به صورت مانع خطي 
شده  طراحی  بزرگ  و  مستحکم  ارتشي  مقابل  در  عظيمي 

است )عمرانی و سوئر 1386( )شکل 1 و 2(.

پیشینة پژوهشی
بررسی باستان شناسی ديوار بزرگ گرگان را ژاک دمرگان در 

ژئوفیزیك در پروژة دیوار بزرگ گرگان

شکل 4. نقشة داخلی قلعة شمارة 4 براساس بررسی ژئوفيزيکی )پروژة مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا(
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سال 1275خ با ترسيم بخشی از مسير ديوار روی نقشه آغاز 
كرد. اين بخش بيشتر نواحی كرانه های شرقی دريای خزر را 
شامل می شد. آرنه كاوشگر شاه تپه در بررسی های ميدانی بر 
اساس نقشة دمرگان مسير ديوار را تا گنبد كاووس شناسايی 
گرگان  دشت  فراز  بر  پرواز  با  اشميت  اريك  كرد.  معرفی  و 
دشت  قلعه های  و  ديوار  از  را  هوايی  عکس های  جالب ترين 
از  را،  گرگان  ديوار  مسير  از  كيلومتر   175 و  گرفت  گرگان 
كوه های پيشکمر تا دريای خزر، شناسايی كرد. محمديوسف 
كيانی در دهة 1350خ با پرواز بر فراز دشت گرگان و نواحی 
مجاور موفق شد عکس های هوايی مهمي از ديوار و قلعه های 
وابسته به آن و ساير محوطه های مجاور تهيه كند. گمانه زنی 
و كاوش ديوار و يکی از قلعه های وابسته اولين اقدام جدی 
در راه شناخت آثار و بقايای معماری ديوار گرگان و تدوين 
نقشة مسير ديوار بر اساس عکس های هوايی و معرفی ديوار از 
باستان شناسی گرگان  بارزترين فعاليت های پژوهشی هيئت 

و دشت به سرپرستی محمديوسف كيانی محسوب می شود.
بعد از 20 سال وقفه در بررسي باستان شناختی دشت 
بررسی  انجام  با  نوكنده  جبرئيل  1378خ  سال  در  گرگان، 
پيمايشی بخشی از مسير ديوار گرگان در محدودة شهرستان 
مدارک  و  اسناد  جمع آوری  در  تازه اي  گام  گنبدكاووس، 
تاريخی و مستندسازی ديوار گرگان برداشت كه تاكنون ادامه 
يافته و با انجام هفتمين فصل بررسی و كاوش قلمرو ديوار 
از شکوهمندترين مرز  گرگان و تميشه اطالعات ذی قيمتی 
امپراتوری ساسانی در دشت گرگان به دست آمده كه در نوع 

خود جالب توجه است.
از سال 1384خ پژوهش هيئت مشترک ايران-بريتانيا 
علوم  ساير  از  بهره مندی  با  سوئر،  ابرهارد  سرپرستي  به 
زمينة  گرگان  تاريخی  ديوار  بررسي  روند  در  ميان رشته ای 
ثبت جهانی اين اثر ارزشمند را فراهم ساخته است )عمرانی 

و سوئر 1386(.

پیشینة تاریخی
را  گرگان  ديوار  ساخت  عده ای  مکتوب،  مدارک  استناد  به 
)330پ م(  مقدونی  اسکندر  به  نيز  برخی  و  هخامنشيان  به 
نسبت می دهند، اما مسلم است كه ديوار در زمان لشکركشی 
از  برخي  بود.  نشده  ايران، هنوز ساخته  به  اسکندر مقدونی 
طوالنی ترين  عنوان  به  گرگان،  ديوار  كه  معتقدند  مورخان 
مانع باستانی، هم زمان با ديوار بزرگ چين و با تقليد از آن 
بيابانگردان واحه های آسيای مركزی احداث  برابر يورش  در 
شده، اما شواهد تاريخی نشان می دهد كه ديوار چين در زمان 
امپراتوری شی هوانگ تی )204-246پ م( ساخته شده كه 
از لحاظ زمانی و دورة تاريخی با حکومت اشکانيان در ايران 
مطابقت دارد. از طرف ديگر، برخی مورخان، ديوار را مربوط 
ساسانی  گور  بهرام  پسر  يزدگرد،  زمان  و  ساسانی  دورة  به 
)459-438م( را بنيان گذار ساخت ديوار و شاه پيروز ساسانی 
نيز  بعضی  می دانند.  او  راه  ادامه دهندة  را  )484-459م( 
خسروانوشيروان ساسانی )579-531م( را تمام كنندة ساخت 
نيز  تعدادی  می كنند.  معرفی  ديوار  دوباره سازی  مسئول  يا 

شکل 5. كوره های آجرپزی كه در بررسی ژئوفيزيکی مسير ديوار بزرگ گرگان يافت شده است )پروژة مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا(
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تاريخ ساخت ديوار را مقارن با اواخر دورة ساسانی دانسته اند 
كه با تاريخ پيشنهادی زمان ساخت ديوار چين، 750 سال 
فاصلة زمانی دارد و درک اين موضوع غير قابل تصور است 
كه ديوار گرگان، هم زمان با ديوار چين بنا شده باشد. ديوار 
سوم  قرن  به  مربوط  عامه،  باور  برخالف  چين،  فعلی  بزرگ 
پيش ازميالد نيست، بلکه در اوايل قرون وسطی بازسازی و با 
مصالح مقاوم تر احيا شده، درحالی كه ديوار قديمی چين با 
مصالح خاک و سنگ و چوب درخت گز، با ساختاری بسيار 
آن،  اهميت  جهت  به  كه  بود  شده  احداث  كم دوام  و  ساده 
بريتانيايی  مشهور  همتای  دو  از  گرگان  ديوار  شد.  بازسازی 
خود، ديوار هاردين و ديوار آنتونی، طويل تر و فقط ديوار ليمز 
در آلمان، از ديوار گرگان طويل تر است، اما آن ديوار موانع 
كافی  به حد  گرگان  ديوار  كه  در صورتی  ندارد،  عبورناپذير 
عريض و دارای گذرگاه و موانع مستحکم تر از ساير ديوارهای 
مشابه و به صورت مانع عظيم خطی برای ارتشي قدرتمند و 
بزرگ است. نتايج كربن 14 از نقاط متعدد طول ديوار گرگان 
تاريخ اواخر دورة ساسانی را براي ساخت ديوار نشان مي دهد 

.)Sauer et al. 2009(

روش بررسی با دستگاه ژئوفیزیك
بابك  بررسي هاي ژئوفيزيك ديوار گرگان را در سال 1383 
آشکار  به  كه  آغاز كرد،  قلعة شمارة 9  روی  كار  با  امين پور 
هيئت  آن  از  منجر شد. پس  ديوار  از ساختار  بخشی  شدن 
مشترک ايران-بريتانيا چنين روشی را برای پژوهش مشترک 
در دستور كار قرار داد. اين گزارش به معرفی دستاوردهای 

اين هيئت اختصاص دارد.
دارد.  گوناگون  اشکال  و  مدل ها  ژئوفيزيك  دستگاه 
به كار  بزرگ گرگان  ديوار  بررسی مسير  برای  دستگاهی كه 
رفت شيب سنج 601/2 گراد بارتينگتون با ميله های 1 متری 
بود  آنها  بين  متری   1 فضای  با  و  عمودی(  ميلة  )دو  مجزا 
كه باال و پائين آن حس گرهايي براي ارسال فركانس وجود 

داشت. 
اصلی  جهت  در  نقشه برداری  از  پس  نظر  مورد  مکان 
)شمالي ـ جنوبي( برای گمانه زنی و كاوش های باستان شناختی 
در ابعاد 10×10 متر و برای بررسی های ژئوفيزيکی در ابعاد 
شبکه بندی  چوبی  و  پالستيکی  ميخ های  با  متر   30×30
می شد. طناب های 30 متری به سر اين ميخ ها وصل می شد 
عالمت گذاری  رنگی  نوارچسب های  با  متر   1 به  متر   1 كه 

ژئوفیزیك در پروژة دیوار بزرگ گرگان

شکل 6. طرح ورودی يکی از كوره های آجرپزی مسير ديوار بزرگ گرگان )پروژة مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا(
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تصویر 1. عکس هوايی ديوار بزرگ گرگان كه نشانه های قلعه و كوره نمايان است )عکس: جرج گرستر(
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شده بود تا فردی كه دستگاه گراديومتر را حمل می كرد در 
امتداد طناب با اين نشانه حركت و اطمينان حاصل كند كه 
اطالعات در پيمايش صحيح ثبت می شود. البته در پيمايش 
شبکة  نقاط  آخرين  امتداد  در  كه  است  طبيعي  ژئوفيزيکي 
آخر در حدود 5 شبکة 30×30 متري حدود 40 سانتی متر 
اختالف با نقطة اوليه وجود داشته باشد. همچنين اسکن های 
طوالنی مثاًل 5 شبکة 30×30 متري زاوية عمودی دستگاه 
را تغيير مي دهد و نوسان دما در طول روز تراز سنسورها را 
متناوب می كند و عالوه بر اين ها حركت شخص حمل كنندة 
خارج  اصلی  خط  از  دستگاه  می شود  باعث  گاهي  دستگاه 
شود )در يك خط نبودن(، اين مسئله احتماالً ناشي از نقص 
سيستم حمل كنندة بارتينگتون است. اين مشکل با باالنس 

مجدد دستگاه برطرف می شود.
و  متر،   1 به  متر   1 پيمودن  با  شده  انجام  بررسی 

اضافه  هم  متر  يك  ابتدا،  می شد.  ثبت  نقطه   4 متر  هر  در 
مي پيموديم، اما تجربه نشان داد كه پيمودن يك متر اضافه 
نيم متر  و  مي دهد  به دست  مهمی  اضافی  اطالعات  به ندرت 
نقطه   8 متر  هر  در  ابتدا  ما  اينکه  ضمن  بود.  خواهد  كافي 
ثبت مي كرديم، اما بعد از عمليات گوناگون متوجه شديم كه 

معموالً خواندن 4 نقطه در هر متر كافی است.
كوچك ترين  نمی تواند  مگنومتری  بررسی  دستگاه هاي 
ويژگی هاي زير زمين را نشان دهد، مثل گودال هايی كه پر 
شده است. در واقع اگر بر اساس كاربرد علم ژئوفيزيك چيزی 
پيدا نکرديم، به اين معنی نيست كه چيزی آنجا نبوده است 
چرا كه مگنومتر به قصد نمايش نوسانات ميدان مغناطيسی 
اتفاق  زمانی  نوسانات  اين  است.  شده  طراحی  زمين  درون 
می افتد كه در ميدان مغناطيسی تغييراتی، براساس عواملی 
مثل وجود لولة آهنی يا عوارض جالب باستان شناختی، تغيير 

كند )Ainslie et al. 2006( )شکل 3(.

عملیات ژئوفیزیك در قلعة شمارة 4
از  مهريار  محمد  مهندس  ترسيمی  نقشة  براساس  قلعه  نام 
ديوار گرگان در گروه كاوش به سرپرستی محمديوسف كيانی 

 .)Kiani 1982( تعيين شده است
قلعة شمارة 4، از بزرگ ترين قلعه های مسير ديوار بزرگ 
گرگان در نواحی شرقی دشت گرگان، در محدودة روستای 
گينك لينگ مالی شهرستان كالله واقع است. اين قلعه بر 

بستری ضخيم از لس1 قرار دارد )شکل 4(.
و  بلند  علف های   4 قلعة  ژئوفيزيکی  بررسی  هنگام 
خشك ثبت داده ها را با دستگاه ها مشکل مي نمود، به دليل 

اينکه سيگنال های مغناطيسی ضعيف می شدند )شکل 5(.
جالب  نتايج   4 شمارة  قلعة  ژئوفيزيکی  بررسی های 
توجهی در بر داشت. در دوطرف حياط مركزی قلعه دو رديف 
تقريبی 230  به طول  به صورت موازی در زير خاک  تغيير 
اتاق های  منظم  رديف های  زير  در  كه  شده،  شناسايی  متر 

1. لس: در نواحی بيابانی، ذرات ريزتر به مسافت های دورتری حمل می گردند، ريزترين مواد 
مجموع  به  كه  می شوند  انباشته  هم  روی  بر  اليه هايی  صورت  به  بادها  توسط  شده  حمل 
آن ها لس می گويند. خاک های لس بسيار ريزدانه و زرد رنگ اند و حالت اليه اليه دارند. اين 
خاک ها را در شمال چين، اروپای مركزی و برخی نواحی اياالت متحده آمريکا و تركمن صحرا 
ايران می توان ديد. منشأ آنها گرد و خاک بيابان ها و رسوبات خشك شدة كف رودها و  در 

درياچه هايی است كه پس از محو يخچال های طبيعی خشك شده اند.

ژئوفیزیك در پروژة دیوار بزرگ گرگان

تصویر 2. دستگاه ژئوفيزيك گراديومتر 601/2 گراد بارتينگتون با ميله های 
1 متری )پروژة مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا(
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مسکونی بود كه هركدام به دو رديف موازی تقسيم می شدند. 
ديگر  تفاوت  دو  موازات  به  مشابه،  تقريباً  ديگر  تفاوت  يك 
نشان  اول  نظر  در  قلعه شناسايی شد، كه  غربی  در قسمت 
اتاق های ذكر شده وجود دارد و  از  مي دهد كه شش رديف 
در هر رديف اتاق هايی پشت به پشت به صورت قرينه با يك 
از  آنها  جدايی  باعث  شرقی ـ غربی  امتداد  در  مركزی  حياط 
هم می شود، اما برای مشخص شدن اين فرضيه بايد كاوش 
كرد. احداث اين حياط در امتداد شرقی ـ غربی، به صورت راه 
فرو رفتة كم عمقي است كه ممکن است در دورة بعد اتفاق 
افتاده باشد. تفاوت های خطی كه تصور می شد نشان دهندة 
ديواره های سه رديف بنا باشند بيانگر اين است كه سه رديف 
اتاق طويل در پيش روی ماست نه شش رديف كه در امتداد 
شرقی ـ غربی و دروازه شکل گرفته و دليل ديگر برای اثبات 
بعد  دوره های  در  مسير مشخص شده  كه  است  فرضيه  اين 

احداث شده است.
كه  دارد  وجود  جديدی  قبرستان   4 شمارة  قلعة  در 
وجود همين قبرستان مانع از رديابی ابعاد دقيق ساختارهای 

معماری و تفاوت های باستانی شده است.
طرح خود قلعه بسيار منظم است و می توان گفت كه 
اينچنين  اگر  شده؛  احداث  برنامه ريزی شده  صورت  به  قلعه 
اساس  بر  را  قلعه  نامشخص  بخش های  می توان  باشد 
اتاق ها  تعداد  شمردن  كرد.  مشخص  يافت شده  قسمت های 
در بخش واضح روی نقشة ژئوفيزيکی و تقسيم كردن طول 
تقريبی اتاق ها اين امکان را به ما می دهد كه حدس بزنيم هر 

قسمت شامل 48 جفت اتاق است.
طرح و ابعاد منظم اتاق ها در سه قسمت غربی حاكی از 
آن است كه براي اقامت سربازان قلعه استفاده می شده است. 
همچنين ممکن است برخی از آنها اصطبل يا انبار چندمنظوره 
بوده يا كاركرد آنها با گذشت زمان تغيير كرده باشد. طراحی 

استاندارد حاكی از آن است كه همة اتاق ها يا با هدف يکسان 
يا به گونه ای طراحی شده كه با مجموعه ای از كاركردها يا 
وظايف قابل تطبيق باشد. هيچ اتاقی بزرگ تر از ساير اتاق ها 
)آن طور كه ما در نقشه تشخيص داديم( نيست كه بتوان گفت 
مقر افسران ارشد بوده است، همچنين هيچ اتاق يا ساختمان 
مجزای قابل تشخيص ديگری با كاركردهای خاص نظير انبار، 
بخش اداری، بخش مراقبت از بيماران يا مجروحان يا تعمير و 
توليد تجهيزات وجود ندارد. درحالی كه ممکن است چندين 
عالمت مشهود مشخص كنندة تمايز بين اقامتگاه افراد نظامی 
يا  اتاق ها  شناسايی نشدن  يا  نبود  باشد؛  گوناگون  درجات  با 
ساختمان های متفاوت از نظر طراحی و ابعاد همچنان جلب 
توجه می كند. ممکن است تصور شود كه اقامتگاه های دارای 
وضعيت بهتر و تسهيالت خاص در شرقی ترين نقطه )كه در 
پاراگراف بعد بررسي خواهد شد( قرار داشته، اما به دليل نبود 
اين  بررسی مگنتومتر،  در  رديابی  قابل  آشکار  زيربخش های 

موضوع همچنان قابل تأمل است )شکل 6(.
قسمت  در  متر   35 حدود  عرض  به  ديگر  محوطه ای 
شرقی يافت و بلوک چهارم نام گذاری شد كه گرچه آثار آن 
در شمال ناپديد می شود، احتماالً طول آن نيز مشابه طول 
فضاهای مسکونی بوده است. اشاراتی مبنی بر وجود احتمالي 
دست  در  پادگان  غربی ترين  در  مشابه  عرض  با  محوطه اي 
كاركردهای  فرضی  محوطه های  اين  كه  فرضيه  اين  و  است 
اسب ها،  نگهداری  سربازان،  محوطة  مثاًل  داشته،  خاصی 
اكنون  نيست.  ذهن  از  دور  چارپايان  يا  باركش  حيوانات 
برآمدگی كشيده اي در مركز شرقی ترين مجتمع وجود دارد 
با  است.  تخريب شده اي  كاه گلی  ساختمان  نشان دهندة  كه 
دانش كمی كه از ساير قلعه های پادگانی داريم، اين ساختمان 
در  نامعلوم،  داليل  به  كه  باشد،  چهارم  پادگان  می توانسته 
تفاوتي  ضعيف  آثار  است.  نشده  رديابی  ژئوفيزيکی  بررسی 
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خطی شمالی ـ جنوبی در امتداد محور تقارن و آثار احتمالی 
تفاوت های خطی با زاوية قائمه نسبت به آن می توانند تائيد 

فرضية دوم باشد.
بررسی ژئوفيزيکی نتايج جالبی را از موانع دفاعی اين 
قلعه به ما نشان داد. در نقشه های ژئوفيزيکی تراكم باال در 
هر چهار طرف قلعه حاكی از آن است كه آجرها نه تنها در 
بلکه در سه ضلع ديگر  قرار می گيرد،  بزرگ  مجاورت ديوار 
بيشتر مشخص مي كند  بررسی های  رفته اند.  به كار  نيز  قلعه 
است  چنين  ديوار  مسير  قلعه های  همة  در  آجر  كاربرد  كه 
يا اينکه قلعة 4 از اهميت بيشتری برخوردار بوده است. در 
بررسی ژئوفيزيکی سال 2005 هيچ آثاری مبنی بر استفاده از 
آجر در اضالع قلعة 1 به استثناء ضلعی كه در مجاورت ديوار 

بزرگ بود به دست نيامد )شکل 7 و 8(.
بررسی مگنتومتر به طور واضح نشان مي دهد كه قلعة 
آيا  است.  بوده  دشمن  سمت  در  دروازه ای  دارای   4 شمارة 
كنترل  يا  بوده  نظامی  يورش های  مقابله  براي  دروازه  اين 

عبور و مرور بين قلمروهای دو طرف ديوار، بر اساس مدارک 
به  گود  راه های  از  يك  هيچ  اينکه  نيست.  مشخص  موجود 
دروازه نمی انجامند، بيانگر آنست كه عبور و مرور محدودی 
را  فرورفته  راه های  است.  می گرفته  انجام  دروازه  اين  در 
داد.  نسبت  نظامی  كاربری  از  بعد  دورة  به  می توان  احتماالً 
دو  بين  از  بودند  مجبور  قلعه  شمالي  مسير  بازديدكنندگان 
بر 200 متر در هر دو  بالغ  به طول  نظامی  اتاق های  رديف 
نمادينی  نمايش قدرت  بگذرند، چنين  طرف حياط مركزی 
از سوی ارتش ايران و مهارت های سازمانی احتماالً تحسين 
به  كه  است  برمي انگيخته  را  بازرگانان  يا  سياستمداران 

محدودة جنوب ديوار وارد می شده اند. 
بدون كار ميدانی بيشتر، نمی توان با قطعيت گفت كه 
آيا قلعة 4 با داشتن دروازه ای در سمت دشمن، قلعه اي خاص 

بوده است يا قلعه های ديگر نيز اينگونه بوده اند. 
شخم  خطوط  مشهودی  نحو  به  مگنتومتر،  بررسی 
بر  مبنی  هيچ شواهدی  اما  می دهد  نشان  را  تازه  كشاورزی 

ژئوفیزیك در پروژة دیوار بزرگ گرگان
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وجود اسکان در نواحی بيرونی قلعه ارائه نمی دهد. پراكندگی 
قطعات سفال در اطراف قلعه، به خصوص در ضلع جنوبی 
اسکان  بقاياي  است  ممکن  برآمدگی های طبيعی  همراه  به 
در خارج از محوطة دفاعی و فضاهای مسکونی باشد. ضلع 
جنوبی راه دسترسی به قلعه است و مناسب ترين محل برای 

سکونت بوده است.
ساختارهای خشتی كوچك حاصل اسکان های موقت، 
حتي در زمين هاي تازه شخم زده، قابل رديابی نيست و بدون 
كاوش های وسيع اثبات وجود اسکان در نواحی خارجی قلعه 

ميسر نخواهد بود.
در بررسی مگنتومتر، برج های نگهبانی به سختی قابل 
رويت است و به احتمال زياد قلعة شمارة 4 برج های مراقبت 
بقايای چنين برج هايی محسوس نيست و در  داشته است. 
به  آن  آجرهاي  سرقت  يا  قلعه  لبة  در  شديد  فرسايش  اثر 
آنها  آنها آسيب رسيده و موجب تخريب  اصلی  فونداسيون 
بررسی  نيز  تند  شيب  و  زمين  ناهمواری  البته  است،  شده 

كرده  غيرممکن  يا  مشکل  قلعه  خارجی  لبة  نزديکی  در  را 
قلعه  خارجی  لبة  شرقی  و  جنوبی  غربی،  گوشه های  بود. 
شيب دار  كناره های  كه  دارد،  منظم  كوچك  برآمدگی های 
قلعه دارای تحدب است. در مجموع ما هيچ آثاری از برج ها 
در ضلع شمالی قلعه كه در مجاورت ديوار بزرگ قرار دارد 

مشاهده نکرديم.
زمين  روی  پيشين  مشاهدات   ،4 قلعة شمارة  بررسی 
را تأييد كرد، اگرچه برج های فرسايش يافته در ضلع جنوبی 
برج مراقبت در ضلع  خيلی واضح نيست. ممکن است 10 
شرقی باشد نه 9 برج. همچنين ابعاد قلعه و سيستم خندق 

آن را به طور دقيق ثبت كرد.

كوره های آجرپزی
بزرگ  ديوار  قلعة شمارة 30  غرب  متری  در حدود 1300 
گرگان، كورة آجرپزی اي را كانال زهکشی جديدي قطع كرده 
بود و فرورفتگی های كم عمق در مجاورت آن، كه همگی آنها 

تصویر 5. يکی از كوره های آجرپزی مسير ديوار بزرگ گرگان )پروژة مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا(
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حاكی  دارند،  قرار  گرگان  ديوار  از  مساوی  فاصلة  به  تقريباً 
آنجا  در  آجرپزی  كوره های  از  مجموعه ای  كه  است  آن  از 
بررسی  فرضيه،  اين  ارزيابی  منظور  به  است.  داشته  وجود 
شد.  انجام  متر   240 طول  به  منطقه ای  در  را  مگنتومتری 
اميدوار بوديم كه در اين بررسی، نه تنها اطالعات ارزشمندي 
از ابعاد و نحوة توليدات آجري به دست آوريم، كوره اي سالم 

را نيز جهت حفاری و تاريخ نگاری شناسايي كنيم.
اين بررسی تراكم بااليی از كوره ها را، سه كوره در غرب 
و سه كوره در شرق و كوره ای كه توسط كانال زهکشی قطع 
شده بود يعني هفت كوره فقط در 220 متر، در جنوب ديوار 
آشکار كرد. فاصلة آنها به يکديگر به طور متوسط 37 متر 
و جهات آنها برخی موازی يا تقريباً موازی و برخی با زاوية 
قائمه نسبت به ديوار متفاوت بود، اما طبق اطالعات حاصل 
ابعادي مشابه  دارای  آنها  مركزی همة  نقاط  بررسي  اين  از 
هستند. به هيچ وجه نبايد تصور كنيم كه تراكم مشابهی از 
كوره ها در همة مقاطع ديوار وجود داشته است، در حالی كه 
مصالح مناسب در كلية مقاطع ديوار وجود داشته است، آب 
مشکل اصلی بوده است، اگرچه در بعضي مقاطع ديوار آب 
 Nokandeh et( به وسيلة كانال هايی در دسترس بوده است
al. 2006(. در مقطع مركزی ديوار در شرق گنبد كاووس، 

نيز  آنها  كوره هايی در درة گرگان رود شناسايی شده اند كه 
احتماالً آجرهای ديوار را توليد می كردند. با اين وجود كشف 
دو كورة ديگر به فاصلة 86 متر از همديگر در 4/8 كيلومتری 
غرب قلعة 33، در نقطه ای كه هيچ سربارة آجر يا برآمدگی 
وجود نداشت، حاكی از آن است كه كوره ها لزوماً نزديك به 
هم نبوده اند و ممکن است هزاران كوره در كنار ديوار وجود 

داشته باشد )عمرانی و سوئر 1386(.
تعداد زياد كوره ها تا حدی تعجب برانگيز است، ساختن 

بوده  اقتصادی تر  آنها  از  مجدد  استفادة  و  كمتر  كوره های 
است ولي اين كار منجر به افزايش فاصلة بين محوطه های 
كارگاهي و مراكز ساخت وساز می شده است. داليل احتمالی 
در  شديد  زمانی  فشار  از  عبارتند  كوره ها  كم  فواصل  ديگر 
ساخت ديوار و استفاده از نيروی كار بيشتر و ماهرتر يا ارتفاع 

زياد ديوار )شکل 9 تا 11(. 

سخن پایانی
برای محوطه های تاريخی مانند ديوار گرگان كه طولي 200 
آبرسانی  سيستم  و  خندق  نظامی،  قلعه های  با  كيلومتري 
دارند، كاوش باستان شناسی به صورت سنتی جوابگو نيست 
تخريب  كمترين  با  ميان رشته اي  مطالعات  با  بايد  بلکه 
بيشترين بهره برداری علمی را انجام داد. مطالعات ژئوفيزيك 
كورة  چند  و   4 قلعة  ساختارهای  گرگان  ديوار  امتداد  در 
آجرپزی را در مسير آن آشکار كرد و كاوش باستان شناسی 

نيز اين شواهد را تأييد كرد.
سپاسگزاری

نگارنده خوشبختانه در پروژة ديوار بزرگ گرگان اين فرصت را داشت كه 
به عنوان عضو گروه بررسی ژئوفيزيك فعاليت نمايد. بر خود الزم می دانم 
از حميد عمرانی ركاوندی مدير پايگاه ميراث فرهنگی ديوار بزرگ گرگان 
و سرپرست هيئت مشترک باستان شناسی ايران ـ بريتانيا، دكتر جبرئيل 
دكتر  گرگان،  بزرگ  ديوار  فرهنگي  ميراث  پايگاه  اسبق  مدير  نوكنده 
ادينبورگ،  دانشگاه  از  هيئت  بريتانيايی  تيم  سرپرست  سوئر  ابرهارد 
به خاطر فرصت مشاركت  ژئوفيزيك هيئت  تيم  آينزلی سرپرست  راجر 
در فعاليت های پژوهشی ديوار بزرگ گرگان به ويژه عمليات ژئوفيزيکی 
سپاسگزاری نمايد. مدارک مربوط به اين مقاله  از آرشيو پايگاه ميراث 
آقای حميد  با موافقت  انتشار آن  اجازه  فرهنگی ديوار بزرگ گرگان و 
عمرانی ركاوندی معاونت ميراث فرهنگی استان گلستان صورت گرفته 

كه از ايشان سپاسگزارم.
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چکیده
از اولين موزه در سال 1293ه .ق، كه پس از بازگشت ناصرالدين شاه قاجار از سفر به اروپا و بازديد از 
موزه هاي لندن و پاريس، در ضلع شمالي كاخ گلستان تأسيس شد، تا نخستين موزة به مفهوم مدرن 
آن در سال 1316خ در خيابان سي تير در مجاورت ميدان مشق و سردر باغ ملي به نام موزة ايران 
باستان، تحوالت بنياديني در مفهوم و عملکرد موزه هاي جهان به وجود آمده است. هرچند در بسياري 
از موارد علمي و پژوهشي پيشرفت هايي داشته ايم، متأسفانه در مبحث موزه داري اين حركت به كندي 
گراييده و يا متوقف شده است. در اين مقاله ضمن ارائة سير تحول تاريخچة موزه داري در ايران به 
بررسي چالش هاي پيش روي پرداخته و راهکارهاي برون رفت از اين مشکالت را در قالب پيشنهاداتي 

بررسي مي كنيم.
كلیدواژگان: موزه داري ايران، تاريخچة مطالعات، روند و جايگاه، آسيب شناسي و چالش ها.
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تاریخچة پیدایش موزه در  ایران
انقالب  تحوالت  امواج  با  همراه  زياد  احتمال  به  موزه  واژة 
صنعتی اروپا وارد فرهنگ كشورمان شده است. ناصرالدين شاه 
به  سال 1252  سفر  در  اروپايي  موزه هاي  مشاهدة  با  قاجار 
اروپا، واژة موزه و  انديشة تأسيس آن را به همراه آورد و اولين 
)آيت اهلل زادةشيرازی  كرد  ايجاد  سلطنتي  ارگ  در  را  موزه 
تأسيس  از  پس  سال  هفت  نخستين بار،  برای   .)2  :1371
وزارت معارف و صنايع مستظرفه و به همت مرتضي قلي خان 
ممتازالملك اولين موزه در ايران به سال 1295 به نام موزة 
وزارت  قديم  عمارت  بزرگ  اتاق هاي  از  يکي  در  ايران  ملي 
معارف در قسمت شمال مدرسة دارالفنون تهران افتتاح شد 

)آيت اهلل زادةشيرازی 1371: 12(.
ايران اداره اي را به نام عتيقات  در سال 1297، دولت 
ميرزای  ايرج  رياست   به  معارف،  وزارت  ساختمان  همان  در 
شاعر، تأسيس كرد. ناتواني پادشاهان قاجار در حفظ ميراث 
فرهنگي و موفقيت باستان شناسان خارجي در به يغما رفتن 
اموال فرهنگي از يك سو و گسترش جنبش هاي ملي از سوي 
ديگر باعث شد كه جمعي از رجال فرهنگي، انجمن آثار ملي 
را در سال1301 خورشيدی تشکيل دهند )نگهبان 1385: 

.)42
يك  تأسيس  انجمن،  اين  اساسنامة   8 مادة  اساس  بر 
موزه و كتابخانه در تهران ضروري بود. تالش مؤسسان اين 
داشت.  دنبال  به  را  ملي  آثار  حفظ  قانون  تصويب  انجمن، 
سرانجام در سال 1306 به قصد اجراي همين قانون، دولت 
به  را  تهران بسازد و مديريت آن  تصميم گرفت موزه اي در 

آندره گدار معمار فرانسوي سپرد)نگهبان 1385: 43(.
 5500 وسعت  با  باستان  ايران  موزة  نام  به  موزه  اين 
مترمربع شامل 2700 مترمربع زيربنا، و با الهام از معماری 
كاخ فيروزآباد فارس و به دست معمار ايرانی، حاج عباسعلی 
شد)آيت اهلل زادةشيرازی  ساخته   1316 سال  به  معمارباشی 

1371: 5(. اين موزه در واقع موزة مادر كشور است.
مردم شناسي  موزة  ايران،  قديمي  موزه هاي  ديگر  از 
مجموعة كاخ گلستان است. اين موزه به منظور نمايش آداب 
نقاط  در  مردم  پوشاک  نوع  و  زندگي  روش  سنن،  رسوم،  و 
گوناگون ايران، در سال 1314 در ادارة عتيقات تأسيس و به 

سال 1316 به خيابان بوعلی )ارامنة سابق( و در سال 1347 
به مکان امروزي آن كاخ ابيض دركاخ گلستان واقع درميدان 

پانزدهم خرداد منتقل شد )نفيسی 1385: 12(.
مانند  داشتند،  نوين  معماري  تهران  بعدي  موزه هاي 
موزة هنرهاي معاصر، فرش و آبگينه )بازسازي منزل مسکوني 

قوام السلطنه(.
 

موزة همایوني )1293-1291خ(
ناصرالدين شاه  كاخ موزة  تأسيس  با  ايران  در  موزه  مفهوم 
قاجار در كاخ گلستان، و بر مبناي تعابير غربي از ماهيت موزه 
نهادينه شد )نفيسی 1385: 9(، البته از آنجا كه در اين موزه 
اشياء گوناگون جمع آوري شده بودند امروزه نمي توان آن را 
از لحاظ ارزش اشياء  اما  در طبقه بندي رايج موزه قرار داد، 
گردآوري شده در آن، به هر تقديرمی توان موزة كاخ گلستان 
را در زمرة مهم ترين موزه هاي كشور و از معتبرترين موزه هاي 

جهان دانست. 

موزة ملي )1295خ(
به سال 1295خ مرتضي قلي خان ممتازالملك، كه در كابينة 
و  اوقاف  و  معارف  وزير  تنکابني،  سپهدار  محمد ولي خان 
صنايع مستظرفه بود، به تأسيس ادارة عتيقات در قسمتي از 
بناي دارالفنون به رياست ايرج ميرزاي شاعر اقدام كرد، وي از 
رضا قلي رفيع الملك، سليمان سپهبدي و حيدرقلي شاملو در 
مقام كارمندان اين اداره نام برده است. اولين موزه در ايران 
در همين سال به نام موزة ملي ايران پايه گذاري و افتتاح شد. 
اسفندماه  در  ايران  ملي  موزة  كاتالوگ  و  موزه  اين  فهرست 
تهران چاپ سربي  باقرزاده در  برادران  1295خ در چاپخانة 
شد. اين فهرست شامل مقدمه، نظام نامه و مشخصات 270 
فقره اثر باستاني بود. اين موزه در سال 1304 به تاالر آينة 
وزارت  عمارت  مسعوديه(،  )عمارت  قاجار  مسعودميرزا  كاخ 
اكباتان  واقع در خيابان  اوقاف و صنايع مستظرفه  و  معارف 
انتقال يافت. سپس مجموعة آن شامل 280 قلم شيء به موزة 
تازه تأسيس ايران باستان، نخستين موزة علمي ايران، انتقال 

يافت )نگهبان 1385: 43(. 
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موزة معارف ایران )1297خ(
در دورة مشروطه، بين سال هاي 1297-1295خ به دستور 
با  ادارة »عتيقات«  نام  به  اداره اي  وزير معارف، صنيع الدوله، 
هدف سر و سامان بخشيدن به وضع نابسامان حفاري هاي غير 
مجاز تأسيس شد و در همان زمان موزة» معارف ايران « نيز 
كاشي،  عتيقه،  اشياء  برگيرندة  در  موزه  اين  يافت.  گشايش 
در  مؤثر  گام  اولين  آن  تأسيس  و  بود  و سالح  سفال، سکه 
تاريخ موزه داري ايران به شمار مي رود. اين موزه در ابتدای 
تأسيس موزة ملی نام داشت سپس به موزة معارف و پس از 
استقرار در ساختمان فعلی در خيابان سی تير به موزة ايران 

باستان تغيير نام داد )نگهبان1385: 48(.

موزة دانشکدة افسري )1302خ(
به  سالح  تاريخچة  و  اسلحه شناسي  آموزش  منظور  به 
دانشجويان دانشکدة افسري تهران، موزه اي در سال 1302خ 
در اين دانشکده تشکيل شد. هستة مركزی موزه را مجموعه 
تشکيل  همايونی  موزة  در  قاجار  ناصرالدين شاه  سالح های 
كشورهای  سران  اهدايی  سالح های  از  پاره ای  و  می داد 
گوناگون به شاهان قاجار نيز در اين موزه به نمايش درآمده 
بود، كه بعد از انقالب به مجموعة سعدآباد منتقل شد و نام 

آن به موزة نظامي تغيير يافت )نفيسی 1385: 10(. 

موزة هنر و صنایع )1309خ(
را  قديم  صنايع  هنرستان  بهزاد،  طاهرزادة  حسين  شادروان 
دانشجويان  و  استادان  زمان،  هنرمندان  آثار  كرد.  تأسيس 
عمارت  در  اكنون  كه  بود  موزه  آن  از  بخشي  هنرستان 
و  و موزة هنرهاي ملي خوانده مي شود  دارد  قرار  نگارستان 
به  آن  در  سنتي  هنرهاي  زمينة  در  معاصر  هنرمندان  آثار 
نمايش در مي آيد. پس از تأسيس موزة ملي ايران، اين موزه 

تحت پوشش آن قرار گرفت )نفيسی 1385: 10-11(. 

موزة مردم شناسي )1312خ(
اين موزه زير نظر ادارة عتيقات وزارت اوقاف و صنايع مستظرفه 
در تهران تأسيس شد و در آغاز دايرة انسان شناسي ناميده 
مردم شناسي  موزة  به  در نهايت  و  بنگاه  به  سپس  و  مي شد 

در  بوعلي،  خيابان  در  مردم شناسي  موزة  داد.  نام  تغيير 
از  مجموعه اي  از  كه  آثاري  مجموعه  با  مناسبي  ساختمان 
مساجد و تکايا گردآوري شده بود و با هداياي مردم كار خود 
را آغاز كرد و در سال 1347 به كاخ ابيض در محوطة كاخ 

گلستان انتقال يافت )نفيسی 1385: 10-11(. 

موزه هاي بقاع متبركه
در ايران به دليل گرايش هاي مذهبي و عقيدتي مردم، نوع 
خاصي از مجموعه ها با عملکرد »موزه« ايجاد شده  كه بيشتر 
در مکان هاي زيارتي ومذهبی در برخي شهرها، شکل گرفته  

ودر طول زمان به مجموعه های بزرگ تبديل شده است.
از سال 1314خ با گشايش موزة آستان قدس رضوي در 
مشهد مقدس، گروه معتبر و غني موزه هاي بقاع متبرک آغاز 
به كار كرد و پس از آن موزة آستان حضرت معصومه )س( 
نيز در قم گشايش يافت. مجموعة هر موزه بر مبناي موقوفات 
و نذورات است و مهم ترين آنها نسخه هاي دست نويس قرآن 
مجيد است كه تاريخ نگارش برخي از آنها به سده هاي سوم و 
چهارم هجري باز مي گردد. هم چنين كتاب هاي خطي، قالي، 
آثار هنري، ظروف طال و نقره، شمعدان، سکه و ... به عنوان 

هنرهاي تزئيني در اين موزه ها گرد آمده است.
موزة شاهچراغ )آرامگاه حضرت احمد بن موسي( نيز در 
سال 1344خ براي بازديد عموم افتتاح شد )نفيسی 1385: 

 .)12-13

موزة ایران باستان )1315خ(
به دنبال كاوش هاي علمي باستان شناختي در نقاط باستاني 
كشور از دوران مظفرالدين شاه قاجار و تصويب قانون جديد 
عتيقات در سال 1309 در مجلس شوراي ملي آن زمان، نياز 
به مکاني امن براي نگهداري آثار به دست آمده و بررسي و 
باألخره نمايش آنها بيش از پيش احساس شد و موزة ايران 
عنوان  به  باستان شناسي،  تخصصي  موزة  قالب  در  باستان 
نخستين موزة علمي ايران شکل گرفت. نقشة اين بنا را آندره 
از طاق كاخ های ساسانی نظير طاق  الهام  با  فرانسوي  گدار 
كسری و بنای فيروزآباد فارس كشيده است. اين ساختمان 
ايران طراحي  براي موزه در  اساساً  بنايي است كه  نخستين 
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شده است )نفيسی 1385: 15(.
تاريخ  در  عطفي  نقطة  باستان  ايران  موزة  تأسيس 
و  علمي  دانش  واقع  در  است.  ايران  در  موزه داري  و  موزه 
فني موزه داري موسوم به موزه شناسي و موزه نگاري در ايران 
با تأسيس موزة ايران باستان رونق گرفت و گسترش يافت. 
نيازهاي ساختماني، نمايشگاهي، اداري و رفاهي نيز از طرح 
راهبري مجموعه  الگو گرفت.  باستان  ايران  ساختماني موزة 
شامل شيوه هاي ثبت و ضبط آثار، حفظ و نگهداري، مرمت 
آثار، در موزه هاي بعدي، به خصوص موزه هاي  ارائة  و نحوة 
مراكز استان ها اعمال شد و هم اكنون نيز در قريب به اتفاق 
هستند  باستاني  مجموعه هاي  داراي  كه  كشور  موزه هاي 

اعمال مي شود.
ايران باستان موزه هاي ديگري  به دنبال تأسيس موزة 
نيز در محوطه هاي تاريخي و باستاني كشور شکل گرفتند، از 

جمله موزة تخت جمشيد، شوش و هفت تپه.

موزه هاي استاني
آغاز  همان  از  ايران  در  علمي  موزه هاي  ايجاد  طرح  در 
گرفته  نظر  در  استان ها  مراكز  در  نيز  موزه هايي  تأسيس 
آثار  نمايش  و  نگهداري  محل  عمومي،  موزه هاي  اين  شد. 
منطقه اي،  كاوش هاي  در  به دست آمده  آثار  چون  گوناگوني 
پاره اي آالت و ادوات كشاورزي يا آثار مربوط به مردم شناسي، 
لباس هاي سنتي و هنرهاي دستي منطقه بود كه البته بدون 
ساختاري منطقي در نحوة ارائة آثار به نمايش درمي آمدند. 
را  منطقه اي  موزة  به  شدن  تبديل  امکان  موزه ها  اين  البته 

دارند.
مي توان  تاريخي  ترتيب  به  استاني  موزه هاي  جمله  از 
پارس در ساختمان كريمخاني شيراز 1315، موزة  به موزة 
 ،1338 قزوين  چهلستون  موزة   ،1316 اصفهان  چهلستون 
موزة تبريز 1339، موزة گرگان در پارک شهر 1343 و موزة 

اروميه 1346 اشاره كرد )نفيسی 1385: 24(.
متمركز  قصد  به  موزه ها  كل  ادارة  1352خ  سال  در 
زيباي  هنرهاي  كل  نظرادارة  زير  موزه ها،  مديريت  كردن 
فرهنگ  و  موزه ها  ادارة  در  فرهنگ  وزارت  به  وابسته  كشور 
گلستان  كاخ  مردم شناسی  موزة  ادارة  تأسيس شد،كه  عامه 

و موزة هنرهای ملی و موزه های آبادان و قزوين را بر عهده 
اقدامات  مهم ترين  از  تزئيني  هنرهاي  موزة  تأسيس  داشت. 

اين اداره در سال 1340خ است.
پنج موزة تخصصي هنري نيز زير نظر بنياد سابق فرح 
پهلوی تأسيس شد، شامل موزة نگارستان، هنرهاي معاصر، 
فرش، رضا عباسي و آبگينه و سفالينه هاي ايران. اكنون همة 
هنرهاي  باستان شناسي،  موزه هاي  گروه  از  كه  موزه ها  اين 
تزئيني، موضوعي و تخصصي اند، تحت پوشش سازمان ميراث 

فرهنگي كشور قرار دارند )نفيسی 1385: 24(. 

كاخ  موزه ها
در  كاخ  موزه  قالب  در  موزه هايي  اسالمي  انقالب  از  پس 
كشور شکل گرفتند. هدف از تأسيس اين موزه ها به نمايش 
گذاشتن اثر و بناي تاريخي و نيز عبرت آموزي است. در واقع 
كاخ  موزه بنا يا اثري تاريخي است كه از گذشتگان به دست 
ما رسيده و بيانگر وضعيت و نحوة زندگي صاحبان آن است و 
ممکن است در ابنيه، اشياء تاريخي و نيز آثار هنري از جمله 
نقاشي روي ديوار، گچ كاري و ... در معرض نمايش قرار گيرد. 
ملك آباد  باغ  و  تهران  نياوران  و  سعدآباد  كاخ هاي  مجموعة 

مشهد از اين نوع موزه ها هستند.

موزه هاي دانشگاهي، موزه هاي تاریخ طبیعي و 
تاریخ علوم

به جايگاه ويژه و مهم پژوهش و تحقيق در عرصة  با توجه 
علم و فناوري در دوران مدرن، به عنوان عصر طاليي پيشرفت 
آوردن  فراهم  هدف  با  دانشگاهي  موزه هاي  فناوري،  و  علم 
تحقيقاتي در  و  پژوهشي  فعاليت هاي  براي  محملي مناسب 
مي توان  آنها  جملة  از  شدند،  تأسيس  كشور  دانشگاه هاي 
دكتر  طبيعي  تاريخ  موزة  تهران،  دانشگاه  موزة  چند  به 
كشاورزي  دانشکدة  جانورشناسي  موزة  فاطمي-1338؛ 
دانشکدة  سنتي  و  دارويي  گياهان  موزة  كرج-1307؛ 
داروسازي-1370؛ موزة موقوفة شادروان محسن مقدم شامل 
مجموعه اي از هنرهاي تزئيني و آثار شخصي هنرمند، موزة 
تاريخ طبيعي  موزة  اصفهان ـ 1367،  دانشگاه  تاريخ طبيعي 
دانشگاه شيراز ـ  1353، موزة علوم و تکنولوژي ـ 1366 و موزة 
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تاريخ طبيعي دانشگاه بوعلي همدان اشاره كرد.
بر  نيز  كشور  نهادهاي  و  ارگان ها  ساير  ميان  اين  در 
مبناي آثار، ابزار و مدارک و اسنادي كه در اختيار داشتند و 
جنبة كاربردي خود را از دست داده بودند اقدام به تأسيس 

موزه كردند. براي نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
موزة صنعت برق و آب، وزارت نيرو
موزة تمبر، وزارت پست و تلگراف

موزه هاي تاريخ طبيعي و حيات وحش، سازمان محيط 
زيست

موزه هاي نظامي و موزة نيروي هوايي، ارتش جمهوري 
اسالمي ايران

نمايشگاه دائمي هواپيمايي، سازمان هواپيمايي كشوري
موزة زمين شناسي، سازمان زمين شناسي

موزه ها و نمايشگاه هاي بنياد مستضعفان و جانبازان
اين موزه ها كه با ديد تخصصي به آثار، تنظيم شده اند، 
مي شوند)نفيسی  طبقه بندي  علوم  تاريخ  موزه هاي  قالب  در 
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موزة شهدا
سالکان  سرافرازي  سرگذشت  كه  است  بنايي  شهدا،  موزة 
استقالل  و  حريت  حريم  حافظان  و  اقتدار  و  شرف  طريق 
آثار،  با  بازديدكنندگان  شهدا،  موزة  در  مي-كند.  روايت  را 
از  باقي مانده  وسائل  و  كتاب  وصيت نامه ها،  دست نوشته ها، 
شهيدان آشنا مي شوند.در سال هاي پس از دفاع مقدس در 
جنگ تحميلي عليه ايران به منظور زنده نگهداشتن جايگاه 
واالي رزمندگان و شهدا در حفظ تماميت كشور موزه هايي 
در قالب موزه هاي دفاع مقدس و موزة شهدا شکل گرفت، از 
دفاع  موزة   ،)1376 )تأسيس  اصفهان  در  شهدا  موزة  جمله 
مقدس در كرمان و موزة بزرگ دفاع مقدس در تهران، كه در 

دست احداث است.

برجستة  شخصیت هاي  و  اندیشمندان  موزة 
مذهبي، سیاسي، علمي، هنري و ...

اين موزه ها  به منظور ارج نهادن به هنرمندان، نويسندگان، 
مخترعان و مفاخر جامعه، معموالً پس از درگذشت شان در 

شخصي،  وسائل  برگيرندة  در  و  مي شود  ايجاد  ايشان  خانة 
وسائل كار و آثار ايشان است. از جملة اين موزه ها مي توان به 
موزة جماران اشاره كرد كه پس از رحلت امام راحل در سال 
1368 در خانة شخصي ايشان شکل گرفت. خانة بزرگ مرد 
در  و  موزه شد  به  تبديل  نيز  ابولحسن صبا  استاد  موسيقي 

برگيرندة تابلوهاي نقاشي، تأليفات و اشياء شخصي اوست.
گوناگون  تحوالت  راستاي  در  نيز  معاصر  دوران  در 
با  و   ... و  فني، هنري  و  فرهنگي، سياسي، علمي  اجتماعي، 
انواع  شکل گيري  شاهد  زمان،  مقتضيات  و  نيازها  به  توجه 

موزه ها با اهدافي خاص هستيم.

انواع موزه
تقسيم مي كنند  به سه گروه  را  به طور كلي موزه ها  امروزه 

كه عبارتند از: 

الف( شکل ظاهري موزه ها 
موزه های مسقف

اين نوع موزه معموالً در فضای بسته و مسقف بر اساس طرح 
بناهايی  يا  آمده  وجود  به  آثار  نمايش  منظور  به  و  معماری 

تاريخی است كه به موزه تبديل شده.
موزه های باز

موزه اي است كه نه در بنايي مشخص و مختص نمايش، بلکه 
در محدودة محوطه اي تاريخی، يا طبيعی )جنگل، باغ، پارک 
و ...( مستقر شده و اشياء آنها در هواي آزاد عرضه مي شود. اين 
موزه ها به همة رشته هاي علوم متکي اند، ولي مسايل خاصي 
از حيث موزه شناسي و موزه نگاري مطرح مي كنند. در بين 
آنها به موزه هاي مردم شناسي، علوم طبيعي، باستان شناسي، 

هنري و تاريخ فنون بر مي خوريم.
اكو موزه

اكوموزه، موزه ای است بدون ديوار و سقف كه صنعت جديدی 
را در موزه داری به وجود آورده است. اكو موزه محوطة طبيعی 
ارزندة منطقه اي را  بارز و  زنده اي است كه ماهيت و هويت 
ميراث  آن،  طريق  از  محلی  جوامع  و  می گذارد  نمايش  به 
توسعة  به  دست يابی  منظور  به  را  خود  طبيعی  يا  فرهنگی 

پايدار معرفی، تفسير، مديريت و حفاظت می كنند.

موزه داري ایران نیازمند رویکردي نو
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سایت موزه
بر  در  را  تاريخی  و  باستانی  محوطه های  سايت موزه ها، 
می گيرند، كه فصول گوناگون كاوش باستان شناختی در آنها 
انجام شده و هدف از آن معرفی برخي آثار تاريخی است و 
آنچه در اين زمينه با اهميت به نظر مي رسد در درجة اول، 
نوع معرفي وكيفيت هاي آن ونيز ابزارهايي است كه در اين 
معرفي مورد استفاده قرار مي گيرند و بعد از آن، دسته بندي 
آثار تاريخي، به ويژه آن دسته از آثاري كه در محدودة اين 

طرح قرار مي گيرند.
سايت موزه، به قصد ايجاد ارتباط مستقيم بازديدكننده 
با بستر پيدايش و شکل گيری اثر به وجود آمده و بازديدكننده 
در آن از اشياء و محوطة تاريخی توأمان بازديد می كند. در 
از  تاريخی  آثار  بازديد  بر  عالوه  عالقه مندان  سايت موزه ها 
نزديك به صورت هدايت شده شاهد فعاليت باستان شناختی و 
عمليات حفاظتی و مرمتی جاری در محوطه اند. بدين ترتيب 
صورت  به  صرفاً  و  مجرد  تاريخی  محوطة  از  آنها  برداشت 
فراگير  آموزشی  معرض  در  و  نيست  تاريخی  اشياء  تماشای 
عرصه های  در  پيشرو  كشورهای  در  امروزه  مي گيرند.  قرار 
از  مهم تر  موزه   سايت  ايجاد  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث 
گسترش موزه های كالسيك است و علت آن استقبال عموم 
در  توسعة محوطه  و  رشد  بر  آن  زياد  تأثير  و  از سايت موزه 

كوتاه مدت است.

موزه هاي سیار
نبود  به دليل  و  اهداف فرهنگي  به  براي دست يابي سريع تر 
اين  و شهرهاي محروم شکل مي گيرند.  مناطق  در  امکانات 
و در مکان هاي  مناطق  را در  فرهنگ هاي گوناگون  موزه ها 

گوناگون در معرض ديد عموم مي گذارند.

موزه هاي خیاباني
در بسياري از ميدان ها و معبرها، ماكت ها و تصاوير بزرگي از 
اشياء و نقوش تزئيني، آثار تاريخي و گچبري ها و صحنه هاي 
تاريخي مشاهده مي شود كه در هيئت ظرف و شيء  وقايع 
مورد نظر بازسازي شده يا روي ديوارها و پالک هاي مفرغي و 

مسي تجسم يافته است )حيدری و ساعتيان1389(.

ب( محتوای موزه ها
موزه هاي تاریخي

همة موزه هايي كه مجموعه هايشان بر اساس ديدگاه تاريخي 
هدف شان  و  مي شوند  شمرده  تاريخي  موزة  گرفته،  شکل 
يا  رويداد  رشته  يك  زماني  تسلسل  مستند سازی  اساساً 
موزه ها  اين  است.  تاريخی  صحنة  يك  از  لحظه اي  نمايانگر 
تاريخ يك كشور، يك منطقه يا يك شهر را )همراه با تاريخ 
به  كنون  تا  آن  پيدايش  زمان  از  آن(  جغرافيايي  و  طبيعي 
انواع  از  مي كنند،  تلفيق  را  هنر  و  علم  مي گذارند.  نمايش 
اسناد  كمك  با  و  مي گيرند  كمك  بصري  سمعي  و  وسايل 
مکتوب، به بازسازي مدل هاي اقليمي و تاريخی می پردازند. 
نمايش هايشان غالباً در بنايي كهن، صورت مي گيرد كه خود 

نمادي تاريخي است.
موزه هاي  از  عبارت اند  تاريخي  موزه هاي  انواع  ساير 
بناي  در  مستقر  موزه هاي  باستاني،  محوطه های  در  واقع 
تاريخي يا ميدان جنگ و نيز موزه هاي يادبود شخصيت های 
علمی –تاريخی-هنری و سياسی. اين موزه ها معموالً جنبة 
آموزشی دارند و بازسازي ها و مدل هايي را در بر مي گيرند. 
را  عمده اي  فضاي  بناها  اين  در  مطالعه  تاالرهاي  و  مخازن 
اشغال مي كند. نمايشگاه هاي موقت مکرر و تعويض و تغيير 
نمايشگاه هاي ثابت و فعال علمي در محل موزه جنبة حياتي 
اين اساس  دارد، مگر در مورد موزه هاي بسيار تخصصي. بر 
موزه هاي تاريخي وسيع ترين گروه موزه ها را تشکيل مي دهند 

و داراي زير مجموعه هاي متعدد از اين قبيل اند:
موزه هاي باستان شناختي

ويژگي اين موزه ها در آن است كه تمامي اشياء آن يا بخش 
از طريق كاوش هاي باستان شناختي  زيادي از آن مستقيماً 
اتفاقي به دست  يافته هاي  يا  و كاوش هاي علمي، تجاري و 

آمده است.
موزه ها  اين  كهن  تمدن  از  برخوردار  كشورهاي  در 
پيشينة  با  را  خارجي  بازديدكنندة  دارند:  ويژه اي  اهميت 
تاريخي كشور آشنا مي كنند و شوق شناخت تاريخ و فلسفة 
جهان بيني  درک  موجب  و  برمي انگيزد  او  در  را  كشور  آن 
مردمان آن مي شوند. بازديدكنندة داخلي نيز هويت فرهنگي 
توسعه،  حال  در  كشورهاي  در  مي شناسد.  را  خود  ملي  و 
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باستاني  تمدن  از  بازمانده  گران بهاي  آثار  نمايش  با  موزه ها 
كشور خود همبستگي و تعلق آن را در بازديدكنندة داخلي 
بيدار كرده، آنها را به حفظ و نگهداري آن متقاعد مي سازند.

موزه هاي اماكن باستاني
اين موزه ها اغلب در محل حفاري هاي باستان شناختي يا در 
بناهاي باستاني، پرستشگاه ها، خانه هاي تاريخي و ... تشکيل 
مي شود و ديدار از آنها مکمل بازديد از محل است. اين موزه ها 
اغلب دورتر از مراكز سکونتي قرار دارند و بازديدكنندة آنها 
اغلب جهانگردان خارجي و گردشگران اند و به عبارت ديگر، 
بازديدكننده ها عبوري هستند. در اين مورد موزه داران بايد 
كوشش كنند شيوة تعبير و تفسيرشان از مجموعه متناسب 
بر  را  بايد موضوع موزه  اين منظور  به  باشد.  بازديد كوتاه  با 
مبناي مجموعة كوچك تري قرار دهند و در جوار آن براي 
ياري  بصري  و  سمعي  چون  خدماتي  از  موزه  پيام  تکميل 

گيرند.
موزه هاي انسان شناسي )مردم شناسي(

اكثر  در  را  آنها  و  تاريخي اند  موزه هاي  گروه  از  موزه ها  اين 
محدودة  مي نامند.  فرهنگي«  »تاريخ  موزه هاي  كشورها 
فعاليت اين موزه ها شناساندن فرهنگ هايی است كه به دوران 
پيش از ورود صنعت ماشيني به منطقه يا دوران آغاز صنعتي 
تهديد جهش  مورد  به شدت  اكنون  و  مي شود  مربوط  شدن 
تمدن صنعتي است. موزة انسان شناسي از يك سو اهميت و 
ارزش ميراث ملي جوامع و از سوي ديگر وابستگي، مشتركات 
و توجه به نقاط مشترک تمدن ها به رغم اختالف نژادها را 

نشان مي دهد.
در كشورهاي صنعتي يا در حال صنعتي شدن به رشتة 
ارتباط  تا  انساني توجه بسيار مي شود  از علوم  مردم شناسي 
صنعتي  دورة  ارزش هاي  و  سنتي  ارزش هاي  بازماندة  ميان 
شدن حفظ شود. موزه هاي انسان شناسي مراكز پژوهش در 
سنت ها،  و  باورها  اجتماعي،  ساختار  مادي،  فرهنگ  زمينة 
از  پيش  هنرهاي  همچنين  و  اقوام  اخالق  و  سلوک  و  سير 
يافتن  و  جوامع  شدن  صنعتي  حال  در  يا  و  شدن  صنعتي 
راه هايي براي نجات مردم از آثار فاجعه آميز تهديدهاي تمدن 

صنعتي هستند.
موزه هاي انسان شناسی مستقر در فضاي باز جاذبة بسيار 

دارند، زيرا در آنها اقوام بخشي از محيط زيست انساني خود 
را باز سازی كرده و به اين طريق سنت هاي در حال از ميان 
مردم شناسي  كه  آنجا  از  داشته اند.  نگه  زنده  را  خود  رفتن 
مانند  جديد،  فنون  از  استفاده  به  نياز  است،  زندگي  دانش 
ايجاد بستر فرهنگي و طبيعي، نشر اطالعات جنبي و تکميلي 
از طريق وسايل سمعي و بصري و علوم رايانه اي دارد )نفيسی 
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خانه هاي تاریخي و محل زندگي شخصیت هاي معروف 

علمی، فرهنگي، هنري و سیاسي
علمی،  شخصيت های  معرفي  به  اختصاص  موزه ها،  اين 
فرهنگی، هنری و سياسی نظير پرفسور حسابی، نيما يوشيج، 
ابوالحسن صبا و مدرس دارد و در برگيرندة وسايل زندگي، 

نوع معيشت، آثار و بيوگرافي شخصيت مورد نظر است.
موزه هاي هنري

موضوع  دارد،  بي شمار  جلوه هاي  هنر  كه  اين  به  نظر 
نقاشي،  آثار  است.  گسترده  بسيار  نيز  هنري  مجموعه هاي 
و  كاربردي  تزئيني،  گرافيکي،  هنري  آثار  و  پيکره سازي 
صنعتي مجموعه هايي براي موزه هاي هنري فراهم مي آورند؛ 
همچنين آثار تمدن هاي باستاني، عتيقه ها، هنرهاي عاميانه 
و هنرهاي ابتدايي چنانچه با ديد هنري به آنها نگاه شود و 
بر مبناي همان ديدگاه در مجموعه اي تنظيم شوند بخشي 
مي دهند.  تشکيل  را  كامل  موزه  يك  يا  هنري  موزه هاي  از 
شده   تشکيل  اخير  سال هاي  در  كه  هنري اي  موزه هاي  در 
هنرهاي ديگري چون فيلم، موسيقي و تئاتر هم در مجموعه 
اغلب  هنري  موزه هاي  بازديدكنندگان  است .  شده  گنجانده 
دوستداران هنر هستند و موزه هاي هنري جايگاه خاصي در 
به دست  بزرگ  فراغت شهروندان شهرهاي  اوقات  پر كردن 
جايگاه  نيز  جهانگردي  برنامه هاي  در  همچنين  و  آورده اند 

مناسبي دارند.
در  است.  خاصي  مقولة  هنري  موزه هاي  در  آموزش 
سيستم هاي آموزشي كه آموزش هنر در برنامه هاي دبستاني، 
گنجانده  وسيع  سطح  در  عالي  آموزش  حتي  و  دبيرستاني 
آموزشي  سيستم  تفکيك ناپذير  جزو  هنري  موزه هاي  شده. 
در  است.  هنرآموزان  براي  بصري  كمك هاي  وسيع  منبع  و 
سيستم هايي كه آموزش هنر به طور رسمي جايگاهي ندارد 
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را  كمبود  اين  آموزشي  شيوه هاي  تنظيم  و  تهيه  با  موزه ها 
و  نظري  درسي  كالس هاي  تشکيل  مانند  مي كنند،  جبران 
مجموعه سخنراني هاي ساده براي نوجوانان مقطع راهنمايي 

و دبيرستان و هنرستان.
موزه هاي علمي

موزه هاي علوم طبيعي، موزه هاي علوم كاربردي و موزه هاي 
فني )به استثناي موزه هاي تاريخي علوم و فنون، كه تاريخي 
شمرده مي شوند( در زمرة موزه هاي علمي  قرار دارند. وظيفة 
به  را  و ذهنيت علمي  اين است كه روحيه  موزه هاي علمي 
را  دانش  به  طبيعي  تمايل  كنند،  منتقل  سه ب  عدي  صورت 
برانگيزند، اطالعاتي در مورد پژوهش ها و پيشرفت ها بدهند، به 
بازديدكنندگان احساس مشاركت در پيشرفت فني ببخشند، 
از اهميت حفظ محيط طبيعي آگاه و با سير تحول و ترقی 
بشريت آشنا شوند. در همه اين موزه ها شيء واقعي، اعم از 
اينکه موجود طبيعي باشد يا ماشين مصنوعي يا مدل آن )به 
يا  متحرک(  نمونة  يا  ماكت  رنگي،  تمام پردة  اساليد  صورت 
نمايش آن )يعني تجربيات فيزيکي، بازسازي هاي كيهاني يا 

گردش هاي علمي( به نمايش گذاشته مي شود.
راه  به  حمل  قابل  نمايشگاه هايي  موزه ها،  از  بعضي 
مي اندازند تا به مناطق دور افتاده و محروم از موهبت فناوري 
موزه هاي  از  كلکته،  موزه  مانند  ديگر،  برخي  كنند؛  خدمت 
در  را  تسهيالت  انواع  نيز  عده اي  مي كنند؛  استفاده  سيار 

اختيار مدارس فاقد آزمايشگاه و كارگاه مي گذارند.
موزه هاي تخصصي

اگرچه همة موزه هاي تخصصي را مي توان در طبقه بندي هايي 
مسائل  بودنشان  تخصصي  نفس  ليکن  گنجاند،  ديديم  كه 
ويژه اي براي آنها پديد مي آورد. بسياري از اين موزه ها فعاليت 
به  كم و بيش  موارد،  گونه  اين   در  دارند.  محدودي  اقتصادي 
موزه هاي  شده اند،  مصور  آنها  در  كه  وابسته اند  صنعتي 
ديگري به معرفي يك فعاليت هنري مي پردازند )نظير تئاتر، 
دارند:  و جنبه اي سه گانه  سينما(  موسيقي،  خيمه شب بازي، 

تاريخي، هنري و فني.
مي توان در همين مقوله از موزه هايي ياد كرد كه مورد 
موزه هاي  مانند  هستند،  جامعه  از  بخش  يك  فقط  عالقة 
نابينايان و  كودكان. همچنين است در مورد موزه هاي ويژة 

بعضي موزه هاي دانشگاهي كه در خدمت مراجعان متخصص 
قرار دارند. اين موزه ها، مجموعه ها و شيوه هاي عرضة خاص 
از  اجرا  در  كه  مي كنند  تعقيب  را  برنامه هايي  و  دارند  خود 
موزه هاي  استثناي  به  و  مي شوند  متأثر  مراجعان  همگني 
)نفيسی  نمي پردازند  علمي  پژوهش  به  معموالً  دانشگاهي، 

.)38-40 :1385

پ( مقیاس موزه
محلی

موزة محلی به موزه ای اطالق می شود كه محتوای آن و اكثر 
مخاطبان آن يك محله )شهر، روستا، شهرستان و ...( را در 
بر می گيرد. اين موزه ها در مقياس كوچك و اكثراً با زيربنای 
اولويت  مي شوند.  احداث  مربع  متر   5000 از  كمتر  تقريبی 
كاربری  تغيير  موزه ها  اين  راه اندازی  و  ايجاد  در  اجرايی 
ساختمان های با ارزش محله )شهر، شهرستان و ...( به موزه 

است.
استانی

و  مخاطبان  كه  می شود  اطالق  موزه هايی  به  استانی  موزة 
استان  يك  و  باشد  استانی  مرزهای  به  محدود  آن  محتوای 
بر  در   ... و  هنر  باستان شناسی،  مردم شناسی،  لحاظ  به  را 
متر  تا 12000  موزه ها 5000  اين  تقريبی  زيربنای  بگيرد، 

مربع است.
منطقه ای

مخاطبان و محتوای موزة منطقه ای فراتر از مرزهاي استاني 
مردم شناسی،  لحاظ  )به  را  فرهنگی  منطقه اي  و  است 
باستان شناسی، هنر و ...( در بر دارد. اين موزه ها در مقياس 
بزرگ و زيربنای تقريبی 12000تا 20000 متر مربع احداث 

مي شوند.
ملی

دارند.  فراگيرتر  مقياسی  و  محتوا  مخاطبان،  ملی  موزه های 
هر  مردم  تمدن  و  فرهنگ  از  وسيعي  مجموعة  موزه ها  اين 
كشور را در بر می گيرند و با زيربنای بيش از 20000 متر 

مربع احداث می شوند.
فراملی

موزه های فراملی محتوا يا مقياس يا شاخصة خاصی از نظر 
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معماری، فارغ از مرزهای سياسی كشوری دارند )حيدری و 
ساعتيان 1389(.

آسیب شناسی موزه داری در ایران
تاريخچة موزه داری در كشور  با سير تحول  از آشنايی  پس 
و طبقه بندی موزه ها از ديدگاه نوع و آثار به نمايش درآمده 
در آنها و مقياس موزه ها، ضروری است اندكی به معضالت و 
مشکالت پيش روی صنعت موزه داری كشورمان بپردازيم. به 
طوركلی مشکالت كنونی موزه های ايران را می توان در شش 

گروه دسته بندی كرد.

1. مشکالت ساختمان موزه ها
از مهم ترين معضالت موجود در موزه داری كشورمان احداث 
موزه هاست.  تأسيس  و  راه اندازی  برای  ساختمان  نکردن 
است، طبق  متفاوت  نوع سازة ساختمان هاي موزه ها  اگرچه 
را  نتيجه  بهترين  مسلح،  بتن  سازة  انجام شده  بررسي هاي 
برابر لرزش هاي  داشته است. مقاوم كردن اين نوع سازه در 
نيز  آن  زياد  استحکام  و  است  امکان پذير  به سادگي  بيروني 
سبب مي شود سقف ها را بتوان به طور يك پارچه ساخت و 
در نتيجه فضاي دروني آزادتري در اختيار داشت. تحت اين 
شرايط، فضا را مي توان با استفاده از جداكننده هاي سبك در 
هر طبقه به شکل هاي گوناگون و مورد نظر معمار و مسئوالن 
موزه تقسيم بندي كرد، ولی در بيشتر موارد در ايران با تغيير 
توجه  با  و  شده  تبديل  موزه  به  تاريخی  خانه های  كاربری 
در  ثبت شده  و  ملی  آثار  جزو  تاريخي  خانه های  كه  اين  به 
است.  ممنوع  آنها  در  تصرف  و  دخل  تاريخی،  آثار  فهرست 
بدين ترتيب كار معمار در طراحی و تغيير كاربری به موزه 
مشکل تر است، چون قبل از هرگونه اقدام بايد مقاوم سازی 
و مرمت ساختمان انجام و بعد از آن ضوابط طراحی در نظر 
به  خدشه ای  نبايد  موارد  اين  از  هيچ كدام  و  شود  گرفته 

ساختمان وارد كند.
تأسيس  فکر  به  مسئوالن  كه  هرازگاهی  طوركلی،  به 
موزه های جديد می افتند به دنبال كم هزينه ترين راه ممکن 
را  آنها  و  تاريخی مي زنند  بناهای  تغيير  به  مي روند و دست 
كشورها  ساير  در  كار  اين  اگرچه  می كنند.  موزه  به  تبديل 

نيز كمابيش متداول است، نحوة تغيير كاربری، نوع اشياء به 
ارزيابی و سعی  نمايش درآمده در آن و هزاران عامل ديگر 
نمايش  و  نگهداری  براي  الزم  استاندارهای  تمامی  می شود 
مناسب اشياء موزه ای در نظر گرفته شود. به طور مثال اگر 
قرار است قلعة تاريخی به موزه تبديل شود آن قلعه به موزة 
نظامی يا موزة استحکامات دفاعی تبديل مي شود، يا در آن 
تاريخچة ساختمان قلعه و وقايع و اتفاقات پيش آمده در طول 

زمان حيات قلعه، به نمايش در مي آيد.
كه  شده  مرسوم  اين گونه  ما  كشور  در  متأسفانه  اما 
تمامی حمام های قديمی تبديل به موزه های مردم شناسی، 
يا قلعه های تاريخی به دو بخش موزه های باستان شناسی و 
مردم شناسی تبديل شود. آن هم همگی در شکل و قالب كلی 
كه از قاعده و اسلوب مشابهي تبعيت مي كند و هيچ تفاوتی 
نه در سناريوی  نه در نحوة نمايش اشياء،  ندارد،  با يکديگر 
مطرح شده و نه در نوع اطالع رسانی به مخاطب. البته به دور 
از انصاف است اگر تعدادی از اين نوع موزه های مردم شناسی 
را كه در بناهای تاريخی ايجاد شده، نظيرموزة مردم شناسی 
و  آثار  نمايش  در  كه  خرم آباد  مردم شناسی  موزة  و  بوشهر 
اطالع رسانی به مخاطبان شيوه هايی جديد و كارآمدی را به 

كار برده اند، مجزا نکنيم.
تعداد  فقط  كه  مي دهد  نشان  دقيق  بررسی  امروزه 
آن  دارد كه ساختمان  در كشور وجود  موزه  انگشت شماری 
مناسبی  استاندارهای  از  شده  سعی  و  طراحی  موزه  برای 
از  زمانی  مدت  اينکه  به  توجه  با  البته  كه  باشد،  برخوردار 
ساخت آنها می گذرد مجدداً نياز به بازبينی و بازسازی دارند. 
نظير موزة ملی ايران، موزة فرش، موزة هنرهای معاصر تهران 

و موزة تازه تأسيس منطقه ای زاهدان.
اما غالب موزه های كشور در واقع بناهای تاريخی هستند 
كه به مدد كمی تغيير و با استفاده از تعدادی ويترين و قرار 
موزه هاي  در  است.  موزه شده  به  تبديل  آن  در  اشياء  دادن 
نظير  مواردي  در  البته  است،  آشکار  موضوع  اين  هم  تهران 
موزة آبگينه و سفالينه به خوبي توانسته اند ساختمان قاجاری 
را تغيير كاربری دهند و با استفاده از ويترين های بسيار زيبا 
و متناسب با نوع اشياء به نمايش درآمده، نظر مخاطبان را 
اين موزه هم كاستی های بسياری  اما حتي در  جلب كنند. 
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مشاهده می شود. 
اين دست موزة رضا  عباسی در خيابان  از  نمونة ديگر 
از مبل  است، ساختمانی كه در سال 1356  دكتر شريعتی 
استانداردها  نکردن  رعايت  و  شده  تبديل  موزه  به  فروشي 
معضالت فراوانی را در بخش های گوناگون آن به وجود آورده، 
از جمله باعث بروز مشکالت فنی نظير وجود لرزش هايی در 
ساختمان شده است، كه علت آن قرارداشتن موزه درمجاورت 
خيابان پر ترافيك شريعتی و نيز وجود موتورخانه در زيرزمين 
ساختمان موزه است كه باعث حركت و جابه جايی اشياء در 

داخل ويترين ها می شود.
مشکالت ديگر اين موزه نداشتن پاركينگ براي استفادة 
يا  كافه  نداشتن  بازديدكننده،  گروه های  و  مراجعه كنندگان 
رستوران، نداشتن سالن آمفی تئاتر براي برگزاری سخنرانی و 
مهم ترين معضل آن نبود فضايی است كه بخش اصلی موزه 
و گالری های آن را از فضای عمومی خيابان جدا كند، چراكه 
در  و  پلکان  طريق  از  آن  پنج گانة  گالری های  و  موزه  اين 
شيشه ای )در اصلی ورود و خروج( به خيابان دكتر شريعتی 
راه می يابد، كه اين موضوع امنيت موزه را به خطر مي اندازد. 
اين مسئله در ساختمان هايی كه برای موزه ساخته شده اند 
رعايت شده است، براي مثال در موزة ملی و موزة فرش تهران 
و حتي در موزة آبگينه كه عمارتی با حياط نسبتاً بزرگ از 
دورة قاجار بوده، با استفاده از فضای سبز توانسته اند فضای 

اصلی موزه را از فضای عمومی جدا كنند.
طراحی فضاهای معماری در موزه ها نيز بسيار اهميت 
آثار  هوای  و  حال  با  بايد  موزه  معماری  اينکه  به ويژه  دارد، 
بهترين  باشد.  داشته  سنخيت  آن  در  درآمده  نمايش  به 
آن  ساختمان  كه  است،  فرش  موزة  موضوع  اين  برای  مثال 
با الهام از دار قالی ساخته شده و فضای درونی آن نيز كاماًل 
مطابق با موضوع فرش وآثار ارائه شده در آن است، يا موزة 
هنرهای معاصر تهران كه ساختمانی مدرن با الگو برداری از 

بادگيرهای مناطق كويری ايران است.
عالوه بر اين در ساخت موزه بايد به مکان قرارگيری آن 
در بافت شهری توجه كرد منطقه ای كه موزه در آن ساخته 
بافت مناسب  و در  با موزه  و منزلت  بايد هم شأن  می شود، 

شهری وحتی المقدور در محور فرهنگی شهر واقع باشد،

نظير  رفاهی  امکانات  و  شهري  مناسب  معماری  بافت 
خطوط مترو، تاكسی و اتوبوس داشته باشد،

و  هنری  فرهنگی  مراكز  ديگر  و  موزه ها  ساير  به 
دانشگاهی نزديك باشد،

در  نمونه ها  بهترين  از  تهران  معاصر  هنرهای  موزة 
با  اين زمينه است، هم به جهت طراحی معماری كه كاماًل 
كه  آن  قرارگيری  محل  هم  دارد،  هم خوانی  موزه  محتواي 
بسيار هوشمندانه و هدفمند انتخاب شده و نزديك به موزة 
تهران  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکدة  نيز  و  تهران  فرش 
است و در احداث آن توجه كامل به گروه های بازديدكننده 
به  عالقه مند  هنری  آثار  خالقان  و  )بازديدكنندگان  هدف  و 

برپايی نمايشگاه های موقت در موزه( شده است.
جامع  طرح  استاندارد،  موزة  داشتن  برای  بنابراين 
بود.  خواهد  الزم  جهانی  استانداردهای  با  متناسب  معماری 
مهم ترين شاخصه های مورد نظر در ساخت و طراحی موزه 

عبارت است از:
موقعيت  نظر  از  بايد  موزه  قرارگيری  محل  به   .1
دسترسی  و  فرهنگی  شهری،موقعيت  موقعيت  جغرافيايی، 

مخاطبان توجه شود.
2. طرح معماری موزه بايد متناسب با آثار آن باشد.

3. در طراحی ساختمان موزه بايد به فضاهای مورد نياز 
و بخش های زير توجه كرد:

و  موزه  نوع  با  متناسب  بايد  خروج  و  ورود  در  3ـ1. 
معماری آن و تعداد بازديدكنندگان طراحی شود.

3ـ2. الزم است فضای معرفی براي موزه در نظر گرفته 
شود: شامل بخش اطالعات، غرفة فروش بليت و غرفة 

فروش محصوالت فرهنگي.
4. الزم است اين بخش ها براي موزه در نظر گرفته شود:

تاالر نمايشگاهی دائم و تاالر نمايشگاه موقت موزه،
سالن آمفی تئاتر يا محل برگزاری سخنرانی،

مخازن امن و مجهز براي نگهداری اشياء،
كارگاه مرمت اشياء،

البراتوار عکاسی،
كافه يا رستوران،

پاركينگ عمومی و اختصاصی كاركنان،
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يگان  پرسنل  مديريت،  بخش  شامل  اداری  بخش 
انتظامی و حفاظت، موزه داری، روابط عمومی و بين الملل،

سيستم حفاظت الکترونيك،
تجهيزات فنی نظير برق اضطراری و سيستم های اعالم 

و اطفاء حريق متناسب با نوع آثار.
به طوركلی ساختار هر موزه متناسب با كاركردهای آن 
تعيين می شود، اما ساختار كلی موزه ها شاما بخش هاي زير 

است:
الف( فضاهای عمومی شامل:

1. ورودی
2. اطالعات

3. محل فروش بليت
4. سرويس بهداشتی

5. تلفن عمومی
6. بوفه و رستوران

7. فروشگاه صنايع دستی و محصوالت فرهنگی
8. كالس و كارگاه آموزشی
9. نمايشگاه موقت و دائمی

10. سالن اجتماعات
11. كتابخانه
12. پاركينگ

ب( فضاهای غیر عمومی شامل:
1. مکان اداری، شامل دفاتر

2. اتاق كنترل و حراست
3. كارگاه مرمت

4. آزمايشگاه
5. مخزن )اشياء تاريخی و هنری(
6. تجهيزات فنی و تأسيسات موزه

7. انبار موزه
8. البراتوار عکاسی

2. نبود طرح محتوایی )سناریو( در موزه ها
محتوايی  سناريوی  نداشتن  كشور،  موزه های  ديگر  معضل 
است.كمتر موزه ای را در ايران می شناسيم كه هنگام طراحی 
آن به موضوع طرح محتوايی آن توجه شده باشد، متأسفانه 

طراحی  يکسان  صورتي  به  را  كشور  موزه های  همة  امروزه 
می كنند و اين موضوع باعث می شود تا مراجعان هيچ تفاوتی 
بين موزه ها احساس نکنند و نوعي بی ميلی و بی رغبتی به  
طرح  داشتن  با  بنابراين  شود.  ايجاد  آنان  در  موزه ها  ديدن 
الگوهای مشترک  از  محتوايی جامع و كامل، تبعيت نکردن 
افزايش  به  می توان  موزه  هر  در  نو  ايده های  از  استفاده  و 

مخاطبان اميدوار بود.
متفاوت  كاماًل  پيش  سال های  با  موزه  تعريف  امروزه 
نيست،  اشياء  صرف  گردآوری  محل  فقط  موزه  است،  شده 
آن  برای  سناريويی  است  الزم  موزه  نوع  با  متناسب  بلکه 
طراحی شود كه بازديدكننده با انبوهی از اطالعات و دانش 

از آن خارج شود.
متأسفانه امروزه ابتدا ساختمان موزه طراحی و ساخته 
تاريخی تغيير كاربری می يابد، و  يا ساختمان های  می شود 
آن گاه اين سؤال مطرح مي شود كه بهتر است چه چيزی در 
موزه به نمايش در آيد. در صورتی كه داشتن طرح محتوايی 

موزه، مقدم بر طرح معماری است.

3. شیوه های نامناسب اطالع رسانی
و  بصری  و  سمعی  امکانات  و  وسايل  از  استفاده  امروزه 
كرده اند.  پيدا  اطالع رسانی  در  بسزايی  سهم  الکترونيکی 
تجهيزات  و  امکانات  نوع  اين  به  موزه ها  است  الزم  بنابراين 
مجهز شوند )رک. مقيم نژاد 1388: 39(. مهم ترين ابزارهای 

اطالع رسانی درموزه ها عبارت است از:
1. زيرنويس اشياء، تابلوهای حاوی تصاوير و اطالعات 
در مورد اشياء و محوطه های باستانی كه اشيا در آنجا كشف 
هنری  و  تکنيکی  وسبك های  شيوه  نوع،  معرفی  و  شده اند 

آثار،
2. نقشه های جغرافيايی و تاريخی متناسب با آثار،

3. كيوسك های اطالع رسانی لمسی،
نوع  و  نمايش  تاالرهای  فضای  با  مناسب  موسيقی   .4

آثار،
5. راهنمای الکترونيك به صورت چندزبانه برای معرفی 

آثار،
6. چاپ كاتالوگ و بروشور،
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7. فايل های تصويری LCD در مورد اشياء موزه،
8. نمايشگاه های دوره ای آثار موزه ای،

با اشياء  9. جابه جايی متناوب اشياء تاالرها وگالری ها 
مخازن.

4. نیروی انسانی موزه ها
از  نکردن  استفادة  كشور،  موزه های  در  معضالت  ديگر  از 
را  موزه ای  كمتر  ايران  در  امروزه  است.  متخصص  نيروهای 
می توانيم سراغ بگيريم كه مديريت آن دانش آموختة رشتة 
موزه داری،مديريت موزه يا رشته هاي مرتبط با آثار به نمايش 
آمدن  وجود  به  باعث  موضوع  اين  و  باشد  موزه  در  درآمده 
مشکالتی در مديريت و ادارة موزه مي شود.نه تنها مدير موزه 
بلکه ساير كاركنان آن نيز بايد تخصص وتحصيالت مرتبط با 
كار خود داشته باشند و عالوه بر اين بايد عالقه مند به كار در 
موزه باشند، زيرا فعاليت در موزه بدون داشتن اين دو، يعنی 
تخصص و عالقه مندی به كار، غير ممکن خواهد بود. بنابراين 

وظايف برخي از كاركنان موزه را در ادامه شرح مي دهيم:
مدیر

مدير موزه راهبری فکری موزه را بر اساس دانش تخصصی 
خود در زمينة مقررات موزه به عهده دارد. همچنين مسئول 
سياست گذاری، تأمين بودجه، )با نظر هيئت مديره(، تدوين 
طرح سازماندهی، سرپرستي امور كاركنان، هدايت برنامه ها 
ديگر  از  اوست.  عهدة  به  كاركنان  هماهنگی  و  نظارت  و 
تحقيق،  نگهداری،  اشياء،  آوردن  دست  به  او  فعاليت های 
تفسير و نمايش اشياء است. در عين حال همة افراد در موزه 
مدير  به  را  كارشان  گزارش  غيرمستقيم  و  مستقيم  طور  به 

می دهند.
مدير بايد تحصيالت عاليه در زمينة تخصصی موزه داری 
بر شركت  دال  مدركی  يا  گواهی نامه  داراي  يا  باشد  داشته 
حداقل  و  باشد  موزه  اجرايی  و  مديريتی  فعاليت های  در 
فرهنگی  مؤسسات  يا  موزه ها  در  مديريت  سال  سه  تجربة 
مرتبط را داشته باشد، ضمناً تجربة عملی در زمينة ياد شده 
ضروری است. مدير بايد دانش تخصصی در دست كم يکی از 
توانايی  و  يا مديريت موزة خاص  موزه  با  مرتبط  مقوله های 
اجرای سياست های اتخاذ شدة هيئت مديره و ترغيب هيئت 

مديره، كارمندان و جامعه به مشاركت در شناخت و نيل به 
اهداف موزه را داشته باشد.دانش كاربردی در زمينة توسعة 
در  مالی  برنامه های  راهبری  و  بودجه  تخصصی  و  اقتصادی 
از  آگاهی  است.  موزه  مدير  ويژگي هاي  ديگر  از  اقدام  دست 
امور حقوقی موزه و موارد قانونی جاری و پيش بينی شده در 

قانون نيز به موفقيت مدير موزه كمك می كند.
موزه دار

دانشگاهی  رشتة  در  تحصيل كرده  و  متخصص  فردی 
موزه داری و مسئوليت وی معرفی اشياء موزه به بازديدكننده 
موزه ای  مباحث  از  يکی  در  تخصصی  دانش  داشتن  است، 

)كارشناس موزه داری( برای موزه دار الزامی است. 
مرتبط  علوم  بين  ارتباط  ايجاد  اشياء،  تفسير  توانايی 
و  حفظ  ارزشيابی،  تکنيك هاي  از  آگاهی  مجموعه ها،  با 
قوانين  و  بازارها  از  اشياء،آگاهی  نمايش  اشياء،  از  نگهداری 
شيوه های  در  مهارت  موزه داری،  تخصص  حوزة  در  جاری 
ارتباط  ايجاد  به منظور  از لحاظ گفتاری و نوشتاری  ارتباط 
اهداف  به  نيل  و  مخاطبان  تحصيلی  گوناگون  سطوح  در 
تدوين  و  آموزشی  برنامه های  و  اهداف  شناخت  تعيين شده، 
سيستم های آموزشی در سطح مدارس و مؤسسات آموزشی، 
كارگيری  به  در  مهارت  و  موزه  مجموعة  از  كافی  شناخت 

روش های تحقيق الزمة كار موزه دار است. 
جمع دار موزه )ثبت كنندة اشیاء(

فرم های  نگهداری  و  سازماندهی  مسئول  آثار،  ثبت كنندة 
تنظيم شده، اسناد قانونی، پرونده ها و اطالع از سيستم های 
فهرست بندی،هزينه های  اموال،  آوردن  دست  به  با  مرتبط 
كنترل  و  انبارداری  بيمه،  صورت بندی،  ارسال،  بسته بندی، 
به  تمامی مراحل مربوط  اشياء است. جمع دار موزه  مستمر 
را سازماندهی، ثبت و هماهنگ می كند.  اشياء  امانت دادن 
مذاكرات  اشياء،  بسته بندی  يا  نگهداری  شامل  اعمال  اين 
ورودی  اشياء  بررسی  با  ارسال  روش های  انتخاب  بيمه ای، 
و خروجی، رسيدگی به تقاضای تکثير و نسخه برداری اسناد 
است. مسئول ثبت بايد اطالعات را طوری سازماندهی كند تا 
حقايق و فرضيه ها و نظريه ها را بتوان مفيد و آسان استخراج 

كرد.
تحصيالت جمع دار بايد در يکی از رشته های موزه ای 



385

يا علوم انسانی باشد و از نظر تجربة كاری، دوسال دربخش 
وظايف  از  اموال  ثبت  كه  موزه  مشاغل  ديگر  يا  اموال  ثبت 
باشد.  كرده  تجربه كسب  می شود،  بخش شمرده  آن  اصلی 
جمع دار بايد اطالع كافی از مسائل مربوط به آثار و نگهداری 
آنها داشته باشد، از جمله در موارد زير: روش های ثبت اموال 
فرهنگی -تاريخی، امور مخزن داری و نگهداری اشياء، مسائل 
قانونی مرتبط با مجموعه ها، قوانين نشر و سياست هايی كه 
در زمينة نشر و تکثير به كار گرفته می شود، سيستم پردازش 
نقل  و  حمل  و  بسته بندی  روش های  اطالعات،  مديريت  و 
اشياء و چگونگی حفاظت از آن ها و نهايتاً روش های حفاظت 

فيزيکی.
مرمتگر

مرمتگر اصول حفاظت و نگهداري علمی اشياء را ارزيابی و از 
تخريب و آسيب آن ها جلوگيری می كند و در صورت نياز به 
مرمت آن ها می پردازد. مرمتگر وظيفه دارد محيط و اشياء را 
ضد عفونی و دما و رطوبت نسبی متناسب برای اشياء فراهم 
كند. همچنين ميزان آالينده های هوا، نورها و پرتوهای مضر 
تخصصی  دانش  بايد  مرمتگر  باشد.  داشته  كنترل  تحت  را 
در زمينة مرمت اشياء خاص، نظير نقاشی ها، مجسمه ها و... 
و  اطالعات  كردن  آمد  روز  به  برای  همچنين  باشد.  داشته 
دانش خود الزم است با سازمان های متخصص در اين زمينه 

ارتباط بر قرار كند.
دوره های  در  بيشتر  يا  سال   2 حداقل  بايد  مرمتگر 
و  مرمت  اصول  نظری  مباحث  شامل  مرمتگری  آموزشی 
كارهای عملی دانش آموخته باشد. مرمتگر بايد مهارت در كار 
با مواد گوناگون و دانش كافی در زمينة فن شناسی و شناخت 
داشته  آزمايشگاهی  روش های  و  هنری  آثار  ساختار  و  مواد 
باشد. توانايی گزارش مراحل كار، شناخت عوامل تأثيرگذار بر 
كنترل محيط و كنترل شرايط نگهداری، آگاهی از چگونگی 
جابه جايی اشياء، مخزن و تاالرهای نمايش، همچنين توانايی 
رسيدن  برای  كارمندان  ديگر  با  همکاری  و  ارتباط  ايجاد 
توانايی  است.  مرمتگر  كار  الزمه های  از  مرمتی  اهداف  به 
برنامه ريزی اصولی برای تأمين آزمايشگاه مرمت و توسعة آن 
و برخورداری از دانش مرمتی علوم ديگر كه در نهايت منجر 
به بهره گيری از فناوری روز در اين زمينه می شود، به سطح 

كيفی كار مرمت گر كمك می كند.
طراح نمایشگاه

شکل  به  را  موزه داران  ايده های  و  نظريات  نمايشگاه  طراح 
و  می كند  بيان  دوره ای  يا  موقتی  دائمی،  نمايشگاه های 
مدل سازی،  طراحی،  از  هدف  اين  به  بخشيدن  تحقق  برای 
تابلوها در محل مناسب كمك  نورپردازی، چيدمان اشياء و 
می گيرد. طراح نمايشگاه می تواند در مقام مشاور در برپايی 
نمايشگاه انجام وظيفه كند و مسئوليت اجرايی داشته باشد.

زمينة  در  مدركي  يا  گواهينامه  بايد  نمايشگاه  طراح 
طراحی گرافيك، طراحی صنعتی، گرافيك تبليغاتی، طراحی 
رسانه های  در  عملی  كار  سابقة  و  صحنه  طراحی  داخلی، 
با  متناسب  نمايشگاه  طراحی  توانايی  باشد.  داشته  تصويری 
طريق  از  قضاوت  و  ارزيابی  توانايی  موزه،  ساختار  و  اهداف 
حس زيبايی شناسی، ابراز نظر در طراحی و اجرای نمايشگاه، 
آگاهی از امور امنيتی و حفاظت اشياء، شناخت سيستم های 
توانايی  نمايشگاه،  و روش طراحی  ابزار  نورپردازی، شناخت 
امور  از  اطالع  و  بودجه  تعيين  هزينه ها،  تخمين  و  برآورد 
مالی، شناخت ابزار ارتباط جمعی، صوتی و تصويری و آگاهی 
از  به نمايش گذاشته شود،  از ماهيت اشيايی كه قرار است 
-93  :1386 )حکمت  است  نمايشگاه  طراح  كار  الزمه های 

.)88

5. آموزش كاركنان
موزه ها  كاركنان  آموزش  موضوع  به  كلی  طور  به  و  عموماً 
كشورمان  در  موزه داری  تخصصی  آموزش های  به ويژه  و 
كاركنان  همة  است  الزم  بنابراين  است.  شده  توجه  كمتر 
بليت  تا متصدی فروش  از جمع دار و موزه دار گرفته  موزه، 
ببينند.  را  الزم  تخصصی  آموزش های  حفاظتی،  مأموران  و 
حفاظت  كاركنان  برای  به ويژه  تخصصی  آموزش های  اين 
در  متأسفانه  است.  ضروری  موزه  راهنمايان  و  موزه داری  و 
بسياري موارد راهنمايان موزه بدون هيچ گونه برنامه ريزی و 
بدون شناخت مخاطبان و بي توجه به سن و تحصيالت آنان، 
توضيحاتي يکسان و كليشه اي در مورد موزه و اشياء موزه ای 
گروه های  به  موزه  راهنمايان  است  الزم  بنابراين  مي دهند. 
سنی و تحصيالت مراجعه كنندگان توجه كنند و متناسب با 
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هر گروه در مورد اشياء توضيح دهند.
6. سایر موارد

موزه ها  موفقيت  و  مخاطب  جلب  در  كه  مواردي  ديگر  از 
اشاره  به اختصار  زير  موارد  به  ايجاد مي كند می توان  اشکال 

كرد:
بي توجهي  دليل  به  موزه ها،  آثار  در  تنوع  نبود   .1
در  اشياء  دوره اي  يا  فصلی  جا به جايي  به  موزه ها  متصديان 

تاالرها با اشياء مخازن.
امکانات رفاهی نظير كافه و رستوران و محل  نبود   .2

آموزش كودكان و نوجوانان در موزه به صورت تفريحی.
فضاسازی  درمعماری،  بصری  جذابيت های  نبود   .3

اطراف موزه و فضاهای معماری داخلي موزه.
4. نبود نورپردازی، متناسب با نوع موزه واشياء در آن.

متناسب  نمايشگاهی  برنامه های  از  نکردن  استفاده   .5
با موزه ها و كاخ موزه ها )رک. مصطفی زادگان 1385: 49(.

6. برگزاری نمايشگاه های كليشه ای و بدون محتوا.
از  نکردن  استفاده   ( آثار  نامناسب  چيدمان   .7
داخل  نامناسب  نورپردازی  اشياء،  با  متناسب  ويترين های 

ويترين ها، استفاده نکردن ازابزارهای اطالع رسانی(.
8. نداشتن تبليغات مناسب برای جلب مخاطب.

9. نداشتن برنامه ريزی كوتاه مدت و بلندمدت به قصد 
اعتالی موزه های كشور، در سطوح گوناگون مديريتی كشور.

به  توجه  بدون  موزه ها،  كمی  افزايش  به  توجه   .10
موضوع كيفی آنها.

11. نداشتن برنامه ريزی به قصد افزايش سطح كيفی 
موزه های موجود.

موزه های  اكثر  )متأسفانه  موزه ها  مالی  وابستگي   .12
كشور به ويژه در تهران با مشکالت اعتباری و مالی مواجه اند(. 
بهترين شيوه برای مديريت موزه ها ادارة آنها به صورت هيئت 
امنائی است چنان كه موزه های بزرگ جهان نظير موزة لوور 

و موزة لندن به همين شيوه اداره می شوند. 
علمی ـ  مراكز  و  موزه ها  ميان  متقابل  ارتباط  13.نبود 
اطالعي  بي  آن  داليل  از  كه  كشور  دانشگاهی  و  پژوهشی 
مراكز علمی و دانشگاهی كشور از ظرفيت موزه هاست. براي 
مثال جامعة باستان شناسی كشور توجه خود را معطوف به 
كاوش ها و فعاليت های ميدانی كرده و ارتباطی با انبوه اشياء 
حاصل از كاوش در مخازن موزه ها برقرار نمي كند، در عين 
حال مسئوالن موزه ها هم برای جلب نظر پژوهشگران تالش 
حفاظت  صرفاً  را  خود  وظيفة  مي رسد،  نظر  به  و  نمي كنند 

ونگهداری از اشياء موزه ای مي دانند.
فعاليت هاي  از  ديگري  قسمت  موزه ای  تحقيقات 
و  شناسايي  كامل  به طور  بايد  را  شي ء  هر  موزه هاست. 
مشخصات دقيق آن را در كاتالوگ هاي موزه وارد كرد و در 
اين تحقيقات در موزه هاي  اختيارمراجعه كنندگان قرار داد. 
تاريخ طبيعي، باغ هاي گياه شناسي، باغ وحش ها و آكواريوم ها 
بسيار مؤثر  در پيشرفت علم طبقه بندي گياهان و جانوران 

بوده است.
در تمام موزه ها، تحقيقاتي كه بر طبق برنامه هاي منظم 
و مشخصي انجام گرفته است، از قبيل بررسي هاي صحرايي با 
كاوش هاي باستان شناسي، غالباً به غني شدن مجموعة اشياء 
موزه ها منجر شده و دانش تخصصی موزه ها را در زمينه های 

گوناگون افزايش داده است.

آيت اهلل زاده شيرازی، باقر
»سيمای موزه های كشور«،موزه ها،شمارة دوازدهم: 2-6.  1371

حکمت، محمد
درآمدی بر مديريت موزه ها ونگارخانه ها، تهران، نشر نزهت.  1386

حيدری، فاطمه و رؤيا ساعتيان
آرشيو  موزه ها،  ادارة كل  فنی  دفتر  نشدة  منتشر  گزارش های   1389

ادارة كل موزه ها، سازمان ميراث فرهنگی كشور.
مصطفی زادگان،رضا

»موزه ونمايشگاه«، موزه ها، دورة جديد، شمارة 21: 49-52.  1385

مقيم نژاد،ژيال 
شمارة  جديد،  موزه ها،دورة  ايران«،  موزه های  در  »راهنمايی   1388

پياپی 47: 39-45.
نفيسی،نوشين دخت

موزه داری، تهران، سمت.  1385
نگهبان،عزت اهلل

سازمان  تهران،  ايران،  باستان شناسی  سال  پنجاه  بر  مروری   1385
ميراث فرهنگی كشور.

منابع



چکیده
توجه  شکل گيری،  بدو  از  كه  فرهنگي  اند،  گردشگري  اصلی  از  جاذبه های  باستان شناسي،  موزه هاي 
گردشگران فرهنگي را به خود معطوف كرده اند و امروزه از مهم ترين اجزای »برنامة سفر« گردشگران 
فرهنگي در شهرها به حساب مي آيند. موزه های باستان شناسی، فرصت آشنايی گردشگران را با تاريخ و 
تمدن ملل فراهم می آورند و اين آگاهی از سابقة تاريخی و فرهنگی مناطق، باعث شناخت بيشتر هويت 
ملی در گردشگران داخلی، و نيز تأثير چشمگير از نظر عرضة شناسنامة فرهنگی ملت ها به گردشگران 
خارجی می شود. اكثر موزه ها، در داخل شهرها قرار دارند و از اين رو باعث برقراری جريان گردشگري 
فرهنگي می شوند و در حکم جاذبة فرهنگی انسان ساخت برای گردشگران ايفای نقش می كنند. محدوده 
و مسيرهای دسترسی به موزه ها در شهرها، محل  آمدو رفت گردشگران است و آنان هنگام طی اين 
مسيرها با سيمای شهر ها نيز آشنا می شوند، پس الزم است نگاهی هدف مند و نظام مند به اين بخش 
از ساختار فضاهای شهری بيندازيم كه در معرض ديد گردشگران قرار دارد. از اين روست كه، توسعة 
نيازمند مديريت  آنها  و هر سة  پيوسته  به هم  به شکلی مشهود  موزه ها وگردشگری شهری  شهری، 
هم پيوند برای تحقق توسعة پايدار شهری اند. هدف از اين پژوهش، بررسی نقش و  جايگاه موزه هاي 
نمونه  دو  الزم،  بررسی های  از  پس  راستا،  اين  در  است.  شهری  گردشگری  رونق  در  باستان شناسي 
پرسشنامه در راستای اهداف تحقيق و پاسخ به سؤاالت اساسی پژوهش و آزمون فرضيات با استفاده 
از مدل مفهومی تحقيق برای دو گروه از گردشگران خارجی و داخلی تهيه و پس از بررسی آزمايشی 
روی نمونة 10 نفری از هر گروه، اعتبار پرسشنامه ها را تأييد و سپس آنها را بين 120 گردشگر خارجی 
تحقيق  نتايج  كرديم.  توزيع  ايران  ملی  باستان شناسي  موزة  از  بازديدكننده  داخلی  گردشگر   300 و 

لرضافرجي راد، احمدرضاشيخي، بهروز سلیميان، حسین سرحدی دادیان عبدا

موزه اهی باستان شناسي و  گردشگران فرهنگي
 ربرسي موردی  موزه   ملي اريان 
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نشان داد كه موزة تخصصی باستان شناسی ملی ايران، نقش 
مهمی در زمينة ارتقاء آگاهی از تاريخ و فرهنگ و ايجاد غرور 
برای گردشگران خارجی  و  دارد  ملی در گردشگران داخلی 
نيز زمينة آشنايی كلی را با محوطه های تاريخی و فرهنگی 
سراسر قلمرو ايران، فراهم كرده است. همچنين نتايج حاصل 
از تحليل داده ها، نشان داد كه موزة باستان شناسي ملی ايران 
فرهنگی   گردشگری  مقاصد  كلية  در  گردشگران  توزيع  در  

كشور نقش مؤثری دارد.
كلید واژگان: توريسم شهری، توريسم فرهنگی، گردشگران 

داخلی و خارجی، موزة ملی ايران.

مقدمه
و  انديشه  ناقل  و  پيام  حامل  باستان شناختی  موزه های 
جهان بينی اند و دروازه های گذشتة ملل را به روی گردشگران 
می گشايند. با نمايش آثار فرهنگ ها و تمدن ها در موزه هاي 
آشناسازي،  زمينة  كردن  فراهم  ضمن  باستان شناسي، 
به راحتی می توان ارتباط فرهنگ ها را نيز در آنها بررسی كرد 
)كارگر 1385: 2(. موزه ها از مهم ترين اركان  جذب  گردشگر 
در كل جهان  است و در پرباركردن برنامه هاي گردشگران در 
شهرها خصوصاً گردشگران خارجي  نقش  مهمي  ايفا مي كند و 
در حکم مهم ترين  مركز هنر جامعه اعتبار شهر را رقم می زند 
)Jolliffe 2001: 5(. موزه های باستان شناسی به صراحت تاريخ 
فرهنگ و تمدن جوامع را بيان می كنند و در ارتقای سطح 
فرهنگ، هويت بخشی، ايجاد وحدت ملی و مشاركت عمومی، 
تاريخ،  طول  در   .)3  :1378 )ملکي تبار  دارند  اساسی  نقش 
فرهنگ نقش مهمی در گسترش »گردشگری فرهنگی« ايفا 
مقصد  انتخاب  در  تعيين كننده  عاملی  همواره  و  است  كرده 
گردشگران بوده است. در سطح بين المللی، »تنوع فرهنگی« و 
»غنای ميراث  فرهنگی« عاملی تعيين كننده برای گردشگران 
ميراث  غنای  است.  مقصد  كشورهای  يا  كشور  تعيين  در 
می يابد  نمود  باستان شناسي  موزه هاي  در  كشورها  فرهنگی 
برجسته ای  رسالت  باستان شناسي  موزه هاي  حيث  اين  از  و 
در خصوص معرفی نمادهای فرهنگی به گردشگران خارجی 
و داخلی بر عهده دارند، ضمن اينکه معرفی هدفمند هويت 
فرهنگی كشور به گردشگران توسعة گردشگری فرهنگی را 

گردشگران  آشناسازی   .)3 )شيخي 1388:  دارد  پی  در  نيز 
و  تقويت حس وطن پرستی  باعث  با ميراث فرهنگی  داخلی 
در  می توان  باستان شناسي  موزه هاي  از  می شود.  ملی  غرور 
فرهنگی  گردشگری  صنعت  توسعة  برای  اصلی  عامل  حکم 
بهره برداری كرد )Tien 2009: 1(. با توجه به اينکه موزه های 
توسعة  برای  بنيادی  زيرساخت های  از  باستان شناسی 
است  ضروری  می شود،  محسوب  پايدار  فرهنگی  گردشگری 
برای نيل به سياست های توسعة گردشگری فرهنگی و افزايش 
درآمدهای ناشی از آن در مقياس بين المللی، ملی و منطقه ای 
باستان شناسی همت  به توسعه و استاندارد كردن موزه های 
گماشت )شيخي 1388: 5(. توسعة فرهنگی، جامعة امروز را 
با ميراث گذشته پيوند می دهد و اين پيوند و وحدت باعث 
فرهنگی  عناصر  به  احترام  و  عشق  قدرت،  نفس،  به  اتکای 
و  قدرتمندتر  را  آينده  سوی  به  حركت  و  می شود  جامعه 
اينکه  تأمل  قابل  نکتة  پربارتر می كند )گولتا 1384: 150(. 
نمی يابد،  تحقق  شعار  و  دستور  با سفارش،  فرهنگی  توسعة 
بلکه به نهادهاي محکمی نياز دارد كه نشانه های گذشته را با 
تدبير و ظرافت در برابر ديدگان نسل حاضر قرار دهند، از اين 
جهت است كه موزه های باستان شناسی در تحقق اين امر و 
توسعة فرهنگی شهرها، ا هميت فراوانی دارند )شوئن 1379: 
3(. موزه ها در درون شهرها باعث برقراری جريان جهانگردی 
فراغت  اوقات  گذراندن  برای  جاذبه ای  حکم  در  و  می شوند 
مركز  در  اغلب  و  می كنند  نقش  ايفای  فرهنگی  گردشگران 
می شوند  طراحی  شهر  تپندة  قلب  در  و  فرهنگی  بافت های 
تا دسترسی به آنها آسان باشد )شيخ االسالم زاده 1371: 4(. 
در واقع مهم ترين فضاهايی كه گردشگران بين المللی از آنها 
شهري  گردشگري  است.  شهري  فضاهاي  مي كنند،  بازديد 
موجب نوسازي شهرها، ايجاد تأسيسات مورد نياز گردشگران، 
مهمان سراها، اماكن تفريحي انسان  ساخت )موزه ها( و ايجاد 
تجهيزات مرتبط مي شود و درآمد هنگفتي براي شهرها ايجاد 
از  باستان شناسی  موزه های   .)26  :1380 )محالتي  می كند 
به  صورت  اگر  كه  جوامع اند  ملی  سرمايه های  و  مهم  منابع 
فرهنگی  اقتصادی،  اهداف  تحقق  در  استفاده شوند،  صحيح 
تمام نماي  آئينة  داشت.  خواهند  مؤثری  نقش  اجتماعی  و 
با توجه به اينکه  فرهنگي و آثار باستانی كشورها هستند و 
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زمينة آشنايی گردشگران داخلی و خارجی با فرهنگ و سابقة 
تاريخی ملت ها از طريق اين گروه از موزه ها فراهم می شود، 
ايجاد می كند و عالوه  اذهان گردشگران  تصويری مثبت در 
بر درآمدزايی و رونق گردشگری در كشور، گردشگران نقش 
سفير فرهنگی را در خصوص بازاريابی و تبليغ فرهنگی بدون 
اختصاص هزينه ای ايفا خواهند كرد. برآورد ها نشان می دهد 
ساالنه  و  دارد  وجود  موزه   2500 انگلستان  كشور  در  كه 
ديدن  اماكن  اين  از  بين المللی  گردشگر   110000 از  بيش 
می كنند، دولت ملی و محلی مسئول تأمين هزينة نگهداری 
موزه ها هستند، زيرا اين اماكن بازتابندة فرهنگ آن كشور و 
 :1380 )لومسدن  است  ملی  دولت  برای  خزانه ای  حکم  در 
324(. موزه  در برنامة رونق گردشگری شهری  و ايجاد جريان 
جهانگردی در شهر نقش اساسی دارد و به همين دليل الزم 
و  شهری  مديريت  گردشگری،  برای  برنامه ريزی   در  است 
با  شهري  گردشگري  شود.  تعريف  هم پيوند  مديريتی  موزه  
نظريه ها و فعاليت هاي مربوط به مکان، پيوندي نزديك دارد 
است.  زمينة مطالعاتی جديدی  و  )مايکل هال 1382: 79( 
تا دهة 1990، مطالعات اندكی در مورد نقش گردشگری در 
اقتصاد و فرهنگ شهرها انجام و به ندرت به نقش و كاركرد 
موزه ها در زمينة جذب گردشگران و رونق گردشگری شهری 
اشاره شده بود. پژوهشگران بيشتر متوجه اهميت تجارت و 
عملکردهای حکومتی در اقتصاد و تغييرات سياسی دولت ها 
برنامه ريزی های  در  موزه ها  و  شهری  گردشگری  نقش  از  و 
Ashow�( آشورث   .)6  :1388 )شيخی بودند  غافل   ههری 

در  كه حدود 60 سال  نيز خاطرنشان می كند   )orth 1989

طراحي مدل های فضای شهر، گردشگری ناديده انگاشته شده 
پژوهش های  بيشتر  در  و   )Aylin Orbasll 2000: 13( است 
گذشته به تحليل های مربوط به توزيع گردشگران به مقاصد 
اما  پرداخته اند،  منطقه ای  و  ملی  بين المللی؛  جريان های  و 
شهری  درون  گردشگران  گردش  تحليل  زمينة  در  پژوهش 
صورت  موزه ها  مانند  انسان ساخت  پديده های  محوريت  با 

نپذيرفته است )موحد 1381: 4(.
هدف  با  محلی  مقياس  در  فضايی  مطالعات  به  اخيراً 
مورد  در  خصوص  به  شهری  نواحی  در  خدمات  توزيع 
فرايندهای  و  الگوها  موردِی  مطالعة  و  شده  توجه  هتل ها 

در  اين مسئله كه گردشگران چگونه  و  پيچيدگی  و  توسعه 
است.  گرفته  صورت  متمركز  به  طور  می يابند،  نظم  شهر 
توليدكنندة  فرايندهای  از  نو،  پديده ای  شهری  گردشگری 
در  كه  است  شهری  جوامع  بنيادين  مختصات  از  و  فضا 
با فعاليت های سخت و  شهرهای پرازدحام، پرتراكم و آلوده 
زندگی  تداوم  و  تحمل  به  قادر  را  شهری  انسان  كسالت آور 
می كند. محيط های شهری به دليل دارا بودن امکانات رفاهی، 
فرهنگی، بهداشتی، ارتباطات و داشتن موزه ها و جاذبه های 
مي روند  شمار  به  گردشگران  مقصد  تاريخی-گردشگری 
بيش  به شهرها  گردشگران  انبوه  ورود   .)Low 1996: 168(
از ظرفيت های موجود آنها مشکالتی مانند ترافيك، شلوغی، 
برخوردهای نامناسب اجتماعی، افزايش قيمت  حمل و نقل 
درون شهری، كاال و خدمات را درپی دارد و موجب نارضايتی 
در  موزه ها  قرارگيری  می شود.  گردشگران  و  شهر  ساكنان 
بافت تاريخی و سنتی شهرها برای رونق گردشگری شهری، 
نيازمند  نظام برنامه ريزی روشمند و مديريت هم پيوند كلية 
نهادهای مرتبط شهری است )شکويی 1373: 118(. لذا به 
منظور پيشگيری از تأثيرات منفی گردشگری الزم است به 
تعيين الگوی فضايی گردشگری شهرها و سامان دهی موزه ها 
و مراكز پيرامونی آنها شامل بافت های تاريخی اقدام و به قصد 
اقامتگاه ها،  تأمين امکانات و خدمات شهری مانند هتل ها و 
وسايل دسترسی و حمل ونقل، افزايش جذابيت های فرهنگی 
در مسيرهای حركت جريان جهانگردی در شهرها و عرضة 
حمايتی  و  تشويقی  قوانين  وضع  و  گردشگری  خدمات 
برنامه ای جامع تدوين  شود تا عالوه بر گردشگران خارجی به 
گردشگران داخلی نيز توجه و از آنها برای ساخت و استفادة 
مطلوب تر از فضاهای شهری به خصوص فضای گردشگری برای 
افزايش درآمد، اشتغال و به طور كلی رونق اقتصادی شهرها 
بهره برداری شود )موحد 1381: 4(. عملکرد موزه ها در حکم 
منابع جاذب در قلب شهرها، در قرن حاضر از محوری ترين 
عواملی است كه  باعث تحول و توسعة فعاليت های اقتصادی 
و  توسعه يافته  كشورهای  در  ميراث  از  صيانت  و  حفظ  و 
درحال توسعه از طريق جذب گردشگران فرهنگی می شود. 
گردشگری در حکم  يکی از سه صنعت اول يا اقتصاد پول ساز 
جهان امروز و هم چنين در حکم  واسطه بين فعاليت های 
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فرهنگی و اقتصادی، توجه بسياری از مقامات را جلب كرده 
و  باستانی  نمايش  آثار  با  باستان شناسي  موزه هاي  است. 
تاريخی به دست آمده از محوطه های باستانی كشور، سبب 
شناسايی راه های تجاری قابل دسترس در منطقه و در نهايت 
توجيه سرمايه گذاری در واحدهای اقامتی و پذيرايی منطقه 

می شود )شيخي 1388: 47(.

ایران و نقش آن در  باستان شناسي ملي  موزة 
توسعة منطقة12 شهر تهران

موزة باستان شناسی ملی ايران در مركز بافت فرهنگی تهران با 
موقعيت مناسب از لحاظ دسترسي به زيرساخت های شهری 
)مترو، وسايط نقلية عمومی و...( و همچنين از نظر دارا بودن 
باستان شناختی  مهم  محوطه های  اكثر  منقول  باستانی  آثار 
و  برای جذب گردشگران داخلی  را  ايران، ظرفيت های الزم 
خارجی دارد، ليکن به دليل نبود برنامة روشمند برای همسو 
كردن همة دستگاه های مسئول، آن چنان كه بايد در رسالت 
خطيرش موفق نبوده است. موزة باستان شناسی ملی ايران كه 
در مقام موزة مادر، نمونه هايی از همة كشفيات محوطه هاي 
مهم و باستانی را در خود جای داده نقش اساسی در جذب 
است  واقع  تهران   12 منطقة  در  و  دارد  فرهنگی  گردشگر 
تهران  چهارم  سه  از  بيش   12 منطقة   .)7  :1388 )شيخی 
ناصری )مركز تاريخی تهران( را پوشش می دهد. 27 درصد از 
سطح منطقة بيش از 400 سال و 73 درصد از بافت آن بيش 
از 200 سال قدمت دارد. بيش از 34 درصد محدودة منطقه 
از گستره ها و پهنه های شاخص و ارزشمند تاريخي تشکيل 
بازار  بافت  بر  عالوه  محدوده  ارزشمند  ميراث  است.  شده 
تهران، چهار ميدان تاريخي امام خميني، ارگ، سبزه ميدان و 
بهارستان است كه بناي تاريخي شمس العماره در كنار ديگر 
بناهاي تاريخي متعلق به قرون اخير نظير كتابخانة ملي، موزة 
را  آن  آبگينه  موزة  و  ايران  ملي  باستان شناسي  موزة  پست، 
تکميل مي كند. اين پهنه را مي توان پرترددترين پهنه در شهر 
تهران قلمداد كرد كه از نظر سفرهاي شهري از تمامي جهات 
و مسيرهاي ترافيکي شهر اهميت بسيار دارد و با بهره برداری 
از مترو تهران بر اهميت آن بيش از پيش افزوده شده است. 
تاريخي  بر حصار  و شوش  شهريور   17 انقالب،  خيابان های 

دورة ناصری منطبق است و فقط لبة غربی منطقه بر ضلع 
چهارم آن يعنی خيابان كارگر انطباق ندارد. شبکة راه ها و 
الگوی حركت در تهران شعاعی است، از اين رو سهم منطقة 
از ساير مناطق  ايجاد و جذب سفرهای روزانه بيش  12 در 
بازار  ايران،  ملی  باستان شناسي  موزة  محدودة  است.  تهران 
تهران و محورهای تجاری اطراف آن مهم ترين كانون  ايجاد و 
جذب سفر در منطقه و شهر تهران به شمار می آيد و روزانه 
آن  از  يا  وارد  تهران  بازار  به  فقط  نفر  هزار  به 400  نزديك 
شبکة  را  منطقه  سطح  درصد   21 حدود  می شوند.  خارج 
ارتباطی ای پوشانده كه 36 درصد آن شريانی و 46 درصد 
آن محلی است. پرتراكم ترين ايستگاه  خطوط 1 و 2 مترو در 
ايران واقع  باستان شناسي ملی  منطقة 12، يعنی كنار موزة 
است )ايستگاه ميدان امام خمينی(. اما با همة اين تفاصيل 
نظام حركت در منطقه تعادل ندارد. مسيرهای دسترسي به 
موزة باستان شناسي ملی ايران، كه اكثراً گردشگران خارجی 
و داخلی به صورت پياده در آن تردد می كنند با تراكم وسايل 
حمل ونقل كه محيط اطراف موزه را بسيار از هم گسيخته، 
تمركز  و  مينی بوس  اتوبوس،  خطوط  تراكم  مواجه  است. 
ايستگاه های اصلی و پايانه ها در منطقه از يك سو و مشکالت 
ترافيك از سوی ديگر، آلودگی فراوان هوا را در مركز تاريخی 
موجب شده است. تغيير نوع وسايل تردد همگانی و تکميل 
تراموا در محدودة منطقه 12  ايجاد خطوط  و  خطوط مترو 
برای  پرجاذبه  و  امن  گذر  شبکة  ايجاد  شود.  تسريع  بايد 
موزة  محدودة  تاريخی  مركز  ضرورت های  از  پياده  حركت 
گسترده ترين   12 منطقة  است.  ايران  ملی  باستان شناسي 
بافت های ارزشمند و بيشترين بناها و فضاهای شاخص و ممتاز 
تاريخی تهران را در خود جای داده است. حفاظت و مرمت، 
است.  ملی  وظيفة  فرهنگی   مواريث  اين  تجهيز  و  بهسازی 
بخش وسيعی از بدنه های ارزشمند شهری كه  نشانة سيمای 
شهری تهران است، در معرض نابودی قرار دارد.  بافت های 
تاريخی اين محدوده به صورت بلوک های شهری محصور در 
اختيار دستگاه هاي اداري قرار دارد و الحاقات آزاردهنده ای 
نيز به بقايای اين بناها به مرور زمان رخ داده. بخش باقيماندة 
بدنه های شهری نيز در معرض تخريب و جانشينی با معماری 
و  هدايت  است.  ارزش  فاقد  و  بی هويت  كه  است  مدرن 
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در  سنتي  بافت هاي  از  حفاظت  معيارهای  بر  متکی  كنترل 
ساخت وسازهای جديد محدودة تاريخی ضرورت مبرم دارد. 
اين فرايند نشانة نبود تعادل جدی در سازمان فضايی منطقة 
ساختار  تجديد  است.  بی هويتی(  و  ارزش  )همجواری   12
تاريخی  ارزش های  بازسازی  و  احيا  با هدف  كالبدی منطقه 
مبحث  در  گيرد.  قرار  برنامه ريزی  و  كار  دستور  در  بايد 
ساماندهی عرصه های ارزشمند، گستره های تاريخی به خاطر 
ماندگاری، خالقيت سازندگان، پذيرش اجتماعی و نبود امکان 
ساخت مجدد آنها، شناسنامة شهر محسوب می شود و پهنة 
تاريخی )تهران شاه طهماسبی و ناصری( هويت تاريخی اين 
كالن شهر به شمار می آيد. با توجه به اين ويژگی های شاخص 
باستان شناسي  موزة  شهری،  گردشگری  پايدار  توسعة  برای 
بافت  قلب  در  شاخص  فرهنگی  جاذبة  حکم  در  ايران  ملی 
تاريخی تهران در منطقة 12 به شمار می رود. اما متأسفانه 
رويکردی برای تعريف شاخصه های دسترسي گردشگران به 
موزة باستان شناسي ملی ايران وجود ندارد و نبود كاربری های 
مرتبط با رويکرد گردشگری باعث از رونق افتادن گردشگری 
نگاه  و  می شود  ايران  ملی  باستان شناسي  موزه  محدودة  در 
نظام مند و هدف مندی برای بهره گيری از اين منابع در ساير 
نظر  به   .)53  :1388 )شيخي  ندارد  وجود  نيز  دستگاه ها 
به  ايران،  ملی  باستان شناسي  موزة  احداث  هنگام  مي رسد 
دليل نبود نگاه روشمند و مديريت هم پيوند ميان دستگاه هاي 
و  انسان ساخت  گردشگری  سازه هاي  ايجاد  امر  در  مسئول 
تعريف هدفمند فضاهاي شهري، موانع فراواني فراروي توسعة 
شهري با محوريت موزة باستان شناسي ملی ايران ايجاد شده، 
اما بي شك نمي توان نقش موزة باستان شناسي ملي ايران را 
حال  عين  در  انگاشت،  ناديده  شهري  گردشگری  رونق  در 
سيماي شهري كه در معرض ديد گردشگران قرار مي گيرد. 
ضررورت رعايت اصولي اوليه را با هدف ماندن گردشگر در 
الزامي است  جهت  همين  به  می دهد.  نشان  شهري  فضاي 
باالخص   12 منطقة  شهري  توسعة  در  شهري  برنامه ريزان 
محورهاي دست يابي به موزة باستان شناسي ملي ايران را با 
كنند  دنبال  فرهنگي   گردشگري  توسعة  با  همسو  اهدافي 
گردشگران،  به  مطلوب شهر  معرفي سيماي  بتوان ضمن  تا 
از طريق تعريف كاربري هاي فرهنگي  با  توسعة كسب وكار 

فضاهاي تجاري محدوده )مانند  تغيير كاربري  فروشگاه هاي 
باستان شناسي  موزة  به  دسترسي  مسيرهاي  در  ابزارفروشي 
به فروشگاه هاي صنايع  دستي(، بستر توسعة اقتصادي را نيز 

فراهم ساخت )شيخي 1388: 27(.

رویکرد پژوهش و روش اجرای آن
در اين پژوهش به بررسی نقش و تأثير موزة باستان شناسي 
ملي ايران در رونق گردشگری شهری پرداخته و در چارچوب 
ملي  باستان شناسي  موزة  محدودة  شهری  سيمای  به  كلی 
گردشگری  با  فضاها  كاربري  نوع  تناسب  نظر  از  ايران، 
شهري، با توجه به وجود بافت های تاريخی و مسيرهای تردد 
در  كرده ايم.  اشاره  داخلي  و  خارجي  گردشگران  ديدگاه  از 
اسنادي  مطالعات  روش  از  پژوهش  اين  اطالعات  گردآوري 
)كتابخانه اي( و ميداني به صورت تلفيقي استفاده شده است. 
تحقيق  اصلي  به هدف  توجه  با  ميداني،  مطالعات  در بخش 
مبني بر شناخت موانع و مشکالت رونق گردشگری شهری از 
طريق موزه ها، نظر گردشگران خارجي و داخلي بازديد كننده 
از موزة باستان شناسي ملي ايران در قالب دو گونه پرسشنامه 
در خصوص مسائل گوناگون در بازة زماني مشخص و محدود 
بررسي  آذرماه 1388،  پايان  تا  ابتدای شهريورماه 1388  از 
و مشخصات جنسيتي، سني، تحصيالت، مليت، نوع وسايط 
نقلية مورد استفاده، نوع موزة مورد عالقه و انگيزه هاي بازديد 
جامعة آماري تحقيق به تفکيك گردشگران خارجي و داخلي 

در قالب جداول زير عرضه شده است.
 120 از  مي شود  مشاهده   5 جدول  در  كه  همان گونه 
نمونه، 110 مورد با 91,7 درصد فراواني معتبر عالقة خويش 
با  مورد  نمونه 77  از 120  و  باستان شناسي  موزه هاي  به  را 
از  و  هنري  موزه هاي  طيف  به  فراواني  درصد   64,2 كسب 
120 مورد 60 مورد با كسب 50,0 درصد فراواني معتبر به 
موزه هاي علمي نشان دادند. بر اساس تحليل داده ها مشخص 
شد كه موزه هاي باستان شناسي اعتبار فوق العاده اي نسبت به 

ساير انواع موزه  در زمينة جذب گردشگر فرهنگي دارد.
باستان شناسي،  موزه هاي  متعبر  فراواني  درصد  ضمناً 
هنري و علمي، هر طيف از نسبت 120 نمونه به 100 درصد 
نشان  ضمن  خارجي،  گردشگران  برخي  زيرا  شده،  محاسبه 

موزه هاي باستان شناسي و گردشگران فرهنگی



هشتاد سال باستان شناسی ایران

392

دادن عالقه به موزه هاي باستان شناسي، به بازديد از موزه هاي 
ابراز  بعدي  درجة  در  يا  ميزان  به همان  نيز  علمي  و  هنري 

تمايل كرده اند.
با  تحقيق  فرضية  سنجش  راستاي  در  پ ژوهش  اين 
عنوان »ناسازگاری كاربري بافت تاريخي پيرامون، ناهماهنگي 
خدمات  و  گردشگران  دسترسي  مسيرهاي  شهري  سيماي 
رويکرد  با  ايران  ملي  موزة  باستان شناسي  جانبي  رفاهي 

توسعة گردشگري فرهنگي و ايجاد جريان جهانگردي شهري 

فراوانيمیزان تحصیالت
درصد 

فراواني معتبر
مجموع

تحصيالت 
دبيرستاني

1714.215

%2722.512.5ليسانس

5243.343فوق ليسانس

%2420.035.8دكترا

120100.040مجموع

جدول 2: توزيع فراواني سطح تحصيالت گردشگران خارجي 
بازديدكننده از موزة باستان شناسي ملي ايران)شيخي1388: 67(

درصد فراوانيفراوانینام كشور

119,2ليتواني
108,3دانمارک
108,3ونزوئال
97,5چين
75,8آلمان

75.8انگليس
54.2اتريش
54.2استراليا
54.2ايتاليا

54.2كرة جنوبي
43.3روسيه
43.3سوئيس
43.3فرانسه
43.3كانادا

43.3نيوزيلند
32.5اسپانيا
32.5تايوان
32.5هلند

32.5مجارستان
21.7اسلواني
21.7اوكراين
21.7سوئد
10.8امريکا

10.8اسلواكی
10.8اندونزي
10.8ايرلند

10.8هندوستان
10.8تركيه

10.8كرواسي
10.8مکزيك

120100.0جمع كل
جدول 3: توزيع فراواني مليت گردشگران خارجي بازديدكننده 

از موزة باستان شناسي ملي ايران)شيخي1388: 69(

مجموعزنمرد

8715بين 19 تا 25 سال

6.7%5.8%12.5%

331043بين 26 تا 35 سال

27.5%8.3%35.8%

241640بين 36 تا 50 سال

20.0%13.3%33.3%

111021بين 51 تا 65 سال

9.2%8.3%17.5%

011باالی 66 سال

0%8%8%

7644120جمع كل

63.3%36.7%100.0%

جدول  1: توزيع فراواني جنسيت و گروه سني گردشگران 
خارجي بازديدكننده از موزة باستان شناسي ملي ايران 

)شيخي1388: 66(

جنسيت
گروه سني            
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در منطقة 12 شهر تهران، در حکم مهم ترين ضعف هاي موزة 
باستان شناسي ملي ايران«، انجام شده است.

گردشگران  نظر  بررسي  از  حاصل  داده هاي  تحليل  در 
ملي  باستان شناسي  موزة  از  بازديد كننده  داخلي  و  خارجي 
تحقيق  نتايج  پژوهش  اصلي  فرضية  آزمون  برای  ايران، 
خدمات  تسهيالت،  امکانات،  نبود  از  گردشگران  داد  نشان 
كاربري   ناهمخواني  كافي نت،  و  كافي شاپ  مانند  جانبي 
و  شهري  سيماي  ناهماهنگي  و  اطراف  فروشگاه هاي 
مسيرهاي  چشم انداز  و  دسترسي  راهنماي  تابلوهاي  نبود 
ايران اعالم نارضايتی   دسترسي به موزة باستان شناسي ملي 

كرده اند.
اختالف  اطمينان،  درصد   95 با  گردشگران  ديد  از 
معناداري بين ميزان رضايت آنها از موارد مطرح شده وجود 

كافی نت،  كافی شاپ،  مانند  جانبی  خدمات  نبود  و  دارد 
رستوران و ناهم خواني كاربري ها و سيماي شهري مهم ترين 
عامل نارضايتی گردشگران خارجي و داخلي بازديدكننده از 
موزة باستان شناسي ملی ايران عنوان و بر اين اساس فرضية 

پژوهش در سطح اطمينان 95 درصد پذيرفته شد.

نتیجه گیری 
گردشگري  توسعة  مورد  در  تحقيق  يافته های  به  توجه  با 
از  بهره گيري  بر  فرهنگي و رونق گردشگري  شهري، مبتني 
هدف  با  موردی  مطالعة  و  باستان شناسي  موزه هاي  ظرفيت 
بازديدكننده  خارجی  و  داخلی  گردشگران  نظر  گردآوری 

فراوانينوع وسیله
درصد 

فراواني معتبر
فراوانی 
مورد انتظار

آمارة آزمون 
كای دو

درجة 
آزادی

سطح 
معناداری

نتیجة آزمون

1613,330وسيلة نقليه عمومي

34.0673000.
رد فرض برابری 
يکسان بودن فراوانی 

گزينه ها

1512,530مترو

3529,230وسلية نقلية تشريفاتي

5445,030وسيلة نقليةخصوصي

120100,030مجموع

جدول 4: توزيع فراواني وسيلة نقلية مورد استفادة گردشگران خارجي براي بازديد از موزة باستان شناسي ملي ايران )شيخي1388: 82(

نوع موزه
درصد 

فراواني
درصد 

فراواني معتبر

11091,7موزه هاي باستان شناسي

7764,2موزه هاي هنري

6050,0موزه هاي علمي

جدول 5: توزيع فراواني نوع موزه هاي مورد عالقة گردشگران 
خارجي بازديدكننده  از موزة باستان شناسي ملي ايران 

)شيخي1388: 67(

فراوانيانگیزه
درصد فراواني 

معتبر

21,7تحقيق

65,0گذراندن وقت

11091,7شناخت فرهنگ و تاريخ ايران

108,3تفريح و سرگرمي

21,7ساير موارد

جدول 6: توزيع فراواني انگيزة گردشگران خارجي بازديدكننده 
از موزة باستان شناسي ملي ايران

)شيخي1388: 67(
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تخصصی  مادر  )موزة  ايران  ملي  باستان شناسي  موزة  از 
باستان شناسی كشور(، به  طور كلی نتايج  حکايت از اين دارد 
كه گردشگران خارجی و داخلی با هدف آشنايی با فرهنگ و 
تمدن ايران به موزة باستان شناسي ملي ايران مراجعه كرده 
و از مواد فرهنگی ـ باستانی موزه راضی بوده اند، منتهی نبود 

برنامه ريزی و مديريت هدفمند برای ايجاد خدمات جانبی و 
سرويس دهی خدمات رفاهی باعث نارضايتی آنها شده است. 
قلب  در  واقع شدن  دليل  به  ايران  ملي  باستان شناسي  موزة 
برای  بااليي  كيفی  عوامل  و  از ظرفيت  تهران  تاريخی  بافت 
ايجاد جاذبه های مکمل دارد، منتهی به دليل ناآگاهي يا نبود  
برنامه ريزي  زمينة  در  مسئول  نهادهاي  در  كارشناسانه  نگاه 
بهره گيري  هدف  با  كاربري   تعريف  و  فضا  طراحي  شهري، 
مرتبط از بافت  ها و ابنية تاريخی پيرامون موزة  باستان شناسي 
ملي ايران استفادة مفيد و روشمند از آن صورت نمي گيرد 
و بر سر راه هدايت جريان گردشگري شهري، متأسفانه در 
حال حاضر موانع بسيار وجود دارد، از جمله استفادة اداری 
فروشگاه هاي  كاربري   نوع  و  حومه  بافت  از  غيرفرهنگی  و 
يدكي(  )لوازم  غيرمرتبط  اكثراَ  كه  گردشگران  تردد  مسير 
ملي  باستان شناسي  موزة  محدودة  شهري  سيماي  و  است 
مسئله  اين  و  كرده  ناهمگون  شهري  گردشگري  با  را  ايران 
كه مسيرهای دسترسی به موزة باستان شناسي ملي ايران با 
استانداردهای شهر و منطقة گردشگری انطباق ندارد و الزم 
است مسئوالن در اين محدوده كاربری های فرهنگی تعريف 
و از كاربری های تجاری غيرمرتبط جلوگيری كنند. متأسفانه 
در اين محدوده فقط مغازه های لوازم يدكی و ابزارآالت وجود 
دارد و مغازه و فروشگاه فرهنگی )صنايع دستي( با محوريت 
سيماي  ناهمخواني  اين  و  ندارد  وجود  فرهنگي  گردشگری 
شهري و كاربري ، معضل اساسی در زمينة توسعة شهري با 
ابزار گردشگري شهري و فرهنگي تلقی می شود  از  استفاده 
فضاي  در  را  گردشگران  حضور  زمان  مدت  شدن  كوتاه  و 
موزة باستان شناسي ملي ايران و بافت پيرامون در پي دارد و 
درنتيجه ميزان هزينه كرد گردشگران كاهش مي يابد، از اين 

درصد فراوانيفراوانيگروه سنی

14648,7تا 25 سال

6521,7بين 26 تا 30 سال

299,7بين 31 تا 35 سال

227,3بين 36 تا 40 سال

155,0بين 41 تا 45 سال

237,7باالي 45 سال

300100,0جمع كل

جدول 7 : توزيع فراواني سني گردشگران داخلي بازديدكننده از 
موزة باستان شناسي ملي ايران )شيخي1388: 99(

درصد فراوانيفراوانيمحل سکونت

22073,3شهر تهران

3612,0ساير  شهرستا  ن هاي  استان تهران

4414,7ساير  استان ها

300100,0جمع كل

جدول 9 : توزيع فراواني سطح كشش گردشگران داخلي 
بازديدكننده از موزة باستان شناسي ملي ايران )شيخي1388: 100(

جمع كلزنمرد                                    

زير ديپلم
13922

4.3%3.0%7.3%

ديپلم
233154

7.7%10.3%18.0%

كارداني
222345

7.3%7.7%15.0%

كارشناسي
7660136

25.3%20.0%45.3%

كارشناسي 
ارشد و باالتر

281543

9.3%5.0%14.3%

مجموع
162138300

54.0%46.0%100.0%

جدول 8: توزيع فراواني سطح تحصيالت و جنسيت گردشگران 
داخلي بازديدكننده از موزة باستان شناسي ملي ايران

 )شيخي1388: 99(

جنسيت
تحصيالت
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 رو ضرورت دارد زمينة مديريت هم پيوند توسعة گردشگری 
با محوريت موزة باستان شناسي ملي ايران فراهم شود و اين 

با  پايدار  برنامه ريزی  هدف  با  راهبردي  كميتة  تشکيل  امر 
حضور نمايندگان همة سازمان ها و ارگان های تصميم گيرنده 

میانگینعناوین
انحراف 

معیار
مقدار آمارة آزمون 

تی استیودنت
درجة 

آزادي
نتیجة آزمون

توسعه نيافتن فضاي موزة باستان شناسي ملي ايران و تخصصي 
شدن فضاها

باال بودن سطح مشکالت3,131,3005,266119

سازگار نبودن كاربری  فروشگاه هاي
 مسير هاي دسترسي

باال بودن سطح مشکالت3,211,1946,496119

باال بودن سطح مشکالت3,411,1568,608119ناهمخواني سيماي شهري با كاركرد فرهنگي

باال بودن سطح مشکالت3,291,3316,516119نبود امکانات و تسهيالت رفاهي جانبي

محدوديت فضايی و ازدحام خيابان های منتهی به موزة 
باستان شناسي ملي ايران

باال بودن سطح مشکالت3,491,2238,882119

جدول 12: نتايج آزمون فرضية تحقيق در مورد ناسازگاري كاربري  بافت تاريخي و سيماي شهري و نبود خدمات جانبي رفاهي 
با محوريت موزة باستان شناسي ملي ايران )شيخي1388: 91(

نحوه دسترسی به 
موزه

درصد فراوانيفراواني
آمارة آزمون 

كای دو
درجة 

آزادی
سطح 

معناداری آزمون
نتیجة آزمون

7424,7وسيلة نقلية شخصي

67,1203000.
رد فرضية برابری 

فراوانی گزينه ها

12341,0وسيلة نقلية عمومي

8026,7مترو

237,7ساير

300100,0جمع كل

جدول 10: توزيع فراواني مربوط به نحوة دسترسی گردشگران داخلي بازديدكننده از موزة باستان شناسي ملي ايران )شيخي1388: 102(

درصد فراوانيفراوانيانگیزه  و هدف بازدید
آمارة آزمون 

كای دو
درجة 

آزادی
سطح 

معناداری آزمون
نتیجة آزمون

3712,3تحقيق و پژوهش

472,0674000.
رد فرضية برابری 

گزينه ها

20969,7آشنايي با فرهنگ و تمدن ايراني

3210,7گذراندن اوقات فرغت

93,0تفريح و سرگرمي

134,3ساير

300100.0جمع كل

جدول 11: توزيع فراواني مربوط به انگيزه و هدف بازديد گردشگران داخلی از موزة باستان شناسي ملي ايران 
)شيخي1388: 105(
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در موضوع شهری را به منظور طرح مسئله ضروری می كند تا 
بتوان با  مديريت كالن شهري به توسعة گردشگري فرهنگي 

منطقة 12 به صورت علمي و عملی اقدام كرد.

پیشنهادها
حتی  و  جديد  يافته های  پژوهش  اين  از  اينکه  به  توجه  با 
شده،  حاصل  علمی  معتبر  مجامع  در  طرح  برای  مدل هايی 
كه در صورت عملي شدن نقش مهم و به سزايي در توسعة 
پايدار گردشگري فرهنگي و ايجاد جريان گردشگري شهري 
خواهد داشت و در صورتي كه نگاه كاركردگرايانه و تأثيرگذار 
به توسعة گردشگری فرهنگي و شهري ايجاد شود، مي توان 
از تأثير موزه هاي باستان شناسي در زمينة تبليغات و بازاريابی 
كرد،  بهره گيری  شهري  گردشگري  توسعة  و  گردشگري 

پيشنهادهای زير در اين خصوص عرضه می شود:
گردشگران  تردد  مسيرهای  ساماندهی  و  برنامه ريزی 

خارجی با رويکرد های فرهنگی و گردشگري،
ساماندهی بافت اطراف موزة  باستان شناسي ملي ايران 
افزايش مدت  با هدف  با رويکرد جذب گردشگران فرهنگی 

ماندن گردشگران در محل،
تعريف كاربری  مناسب برای بافت  مسير های دسترسی 
به موزه ها )تغييركاربري فروشگاه هاي خيابان هاي منتهي به 
موزة باستان شناسي ملي ايران از لوازم يدكي به فروشگاه هاي 

صنايع  دستي و سوغات(،
ايجاد تسهيالت و عرضة خدمات شهری در محورهای 
فراهم  منظور  به  ايران  ملي  باستان شناسي  موزة   به  منتهی 
كردن امنيت خاطر گردشگران و  تردد سهل و آسان با توجه 

نقليه  وسايط  باشتاب  )تردد  سنگين  سوارة  حركت  نظام  به 
شامل خودرو و موتور بدون توجه به عابران پياده(،

ساماندهی و توسعة موزة باستان شناسي ملی ايران،
جوار  در  جانبی  و  رفاهی  خدمات  عرضة  مراكز  ايجاد 
موزة باستان شناسي ملی ايران برای رفاه حال گردشگران و 
اشتغال زايی و فراهم كردن زمينة هزينه كرد بيشتر گردشگران 

و ماندن در محل به مدت بيشتر،
ايجاد فضاها و سالن هايی برای نمايش اشياء تاريخی به 
تفکيك دوره به صورت جداگانه و طراحي محيط به صورتی 
كه القاءكنندة معماری زمان استفاده از اشياء باشد تا ضمن 
جلب توجه بتوان بيشترين اطالعات را به گردشگران فرهنگي 

منتقل كرد.
بهره گيری از مدل منطقه بندی بر اساس مناطق نه گانه 
برای  كشور   )1378 شهميرزادي  )ملك  باستان شناسی 

طراحی فضای سالن موزة باستان شناسی ملی ايران،
و  تهران  شهر  فرهنگی  و  تاريخی  ميراث  غناي  از 
به خصوص اصالت منطقة 12 در مركز تاريخی تهران ضمن 
حفظ و صيانت، بايد برای توسعه و رونق گردشگری شهری 

استفاده كرد.

تشکر و قدرداني
آقايان پرفسور  از  بر خود الزم مي دانند  نگارندة اصلي تحقيق  پايان  در 
جعفر جعفري از دانشگاه وينسکانسين امريکا، پرفسور جان  آلدن، پرفسور 
ادا  دكتر  خانم  سركار  و  هنگ كنك  پلي تکنيك  دانشگاه  از  يمن  روحي 
راهنماي هاي  از  تركيه، كه در جريان تحقيق  بيلکنت  از دانشگاه  گورل 

ارزنده شان بهره مند شده است، تقدير و تشکر كند.

شکويی، حسين
انتشارات  تهران،   ،1 ج  شهری،  جغرافيای  در  نو  ديدگاه های   1373

سمت.
شيخ االسالم زاده، محمدرضا

»نقش موزه ها در توسعة فرهنگی«، موزه ها، شمارة 22، ويژه نامة   1371
همايش موزه و توسعة فرهنگی، ص 4.

شيخي، احمدرضا
نقش و جايگاه موزه ها در رونق توريسم شهري، مطالعه موردي:   1388
موزة ملي ايران، پايان نامة كارشناسي ارشد جغرافيا- برنامه ريزي 

توريسم، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.
شوئن، فرانس

مصطفی  ترجمة  توريسم«،  فرهنگ  در  موزه ها  »جايگاه   1379
رضا زادگان، موزه ها، شمارة پياپی 23 و 24، ص 3.

كارگر، محمدرضا
»جايگاه موزه ها«، نشرية اعتماد، شمارة1314: ص2.  1385

گوليلمو،گولتا
تهران،  افضلی نژاد،  توريستی، ترجمة محمدحسن  روان شناسی   1384

تاالر كتاب.

منابع
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لومسدن، لس
تهران،  گوهريان،  محمدابراهيم  ترجمة  گردشگری،  بازاريابی   1380

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
محالتي، صالح الدين
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چکیده
موزه به عنوان نماد فرهنگ شهر و منطقه، هميشه به عنوان مهم ترين شاخص ظرفيت های فرهنگی 
و گردشگری منطقه مطرح است. تبريز نيز، به عنوان يکی از مهم ترين شهرهای ايران در سده های 
از  يکی  عنوان  به  و  داشته  كشور  فرهنگی  و  اجتماعی  سياسی،  تحوالت  در  مهمی  نقش  كه  اخير 
به  شهر  اين  قاجار،  دورة  از  به خصوص  است.  بوده  مطرح  كشور  فرهنگ  در  تحول  عرصة  پيشگامان 
عنوان وليعهد نشين، اهميت بسياری يافته است. اين اهميت در دورة پهلوی به فراخور نياز منطقه، 
ايجاد موزه ای ملی و منطقه ای را در اين شهر ايجاب كرد و به احداث موزة ملی آذربايجان در دورة 
پهلوی دوم منجر شد. اين موزه، به عنوان يکی از اولين موزه های ايران، دارای آثار فرهنگی بسيار غنی 
از فرهنگ های منطقه و كشور در اعصار گوناگون است. موزه  های جديدی نيز در سال های اخير در 
اين شهر با شتاب فزاينده ای احداث و كامل شده همچون موزة قاجار، موزة سنجش، موزة شهرداری، 
موزة خط و كتابت و موزة تاريخ طبيعی. در اين موزه ها، بر اساس ديد جديد موزه داران تحصيل كردة 
سال های اخير به مقولة موزه و موزه داری با آخرين روش های روز و با توجه به امکانات مادی و معنوی 
در دسترس، آثار فرهنگی مادی به نمايش در می آيد و در مواردی خدمات پژوهشی عرضه می شود. 
البته اين سخن در مورد تکامل موزه و موزه داری در سال های اخير دليل بر كافی بودن آن نيست و 
با توجه به خلئی كه دربارة اين موضوع، در سال های جنگ و قبل و بعد از آن، وجود دارد، جا دارد در 
اين روند تسريع و از آن حمايت مادی و معنوی شود. در اين نوشتار نگارندگان برآن هستند تا روند 
تحوالت رخ نموده در كيفيت و كميت موزه های اين شهر را با توجه به سابقة فرهنگی غنی آن، در 

دهه های اخير بررسی كنند.

رضا سلمانپور، سيده زهرا ابطحي

شکل گیری و تحوالت 

موزه اهی تبرزی
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مقدمه
شهر تبريز در دوره های گوناگون تاريخ ايران ارزش و اهميت 
به  شکوه  اين  قاجار،  و  ايلخانيان  دورة  در  و  داشته  خاصی 
نايب السلطنة  عباس ميرزا  ـ ق  1218ه در  است.  رسيده  اوج 
دورة  در  شد.  وليعهدنشين  رسماً  تبريز  و  فتحعليشاه 
تبريز مركز ثقل و مقر فرماندهی  ايران و روس،  جنگ های 
بود. از دورة قاجار بناهای زيبايی در اين شهر به يادگار مانده 
نظر  و  داشته  بسزايی  نقش  موزه های شهر  در گسترش  كه 
اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  توسعة  در  موزه ها  نقش  به 
را  منطقه  و  شهر  هر  موزه های  توسعة  می توان  منطقه،  هر 
به  گرفت.  نظر  در  منطقه  آن  همه جانبة  توسعة  منزلة  به 
موزه های  كيفيت  و  كميت  در  فراوان  توسعة  منوال  همين 
شهر تبريز در دهة اخير، شايان توجه است. اين موزه ها، كه 
بيشتر در بناهای تاريخی شهر احداث شده، زوايای پنهان و 
فراموش شدة فرهنگ اين مرز و بوم و تغيير و تحول رخ داده 
در آن را آشکار می كند و پيشرفت روزافزون كيفی و كمی 
آشنايی  و  بازديد  داخلی،  و  گردشگرخارجی  جذب  به  آنها 
توسعة  بنيان های  تحکيم  و  ارزشمند،  فرهنگی  مواد  اين  با 

انسانی جامعه منجر می شود.
»موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی كه 
درهای آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه 
و پيشرفت آن فعاليت می كند. هدف موزه ها تحقيق در آثار 
و شواهد برجای ماندة انسان و محيط زيست او، گردآوری، 
حفظ و بهره وری معنوی و ايجاد ارتباط بين اين آثار، به ويژه 
به نمايش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره وری معنوی 
است«)نفيسی 1382: 3 و زاهدی 1387: 13(. به بيان ديگر 
و  نگهداری  عرضه،  برای  يافته  سازمان  مجموعه ای  موزه 
بررسی مواد فرهنگی، هنری و علمی و بازديد افراد متخصص، 

يا غيرمتخصص در فضايی متناسب است. 
عملکرد  نوع  دو  خود  ذاتی  ساختار  اساس  بر  موزه 
حقيقت  در  و   )59  :1382 )نفيسی  اجتماعی  و  فرهنگی 
شاخصه های فرهنگی و اجتماعی منطقه يا كشور مورد نظر 
بازتابانندة  موزه ها  فرهنگی  عملکرد  دارد.  نهفته  خود  در  را 
عملکرد فرهنگی جامعه طی دوره های زمانی گوناگون است و 
عالئق فرهنگی جامعه را نشان می دهد. از نظر اجتماعی موزه 

گذشتة انسان و محيط زيست او و نحوة عملکرد گذشتگان 
در زمينه های گوناگون را به نحوی شايسته به افراد امروزی 
هويت  احساس  شکل گيری  در  و  می دهد  نشان  جامعه، 
اجتماعی واحد بين افراد و آموزش علمی آنها نقش بسزايی 

دارد )نفيسی 1382: 98(.
در كل موزه ها را از جهات گوناگون می توان طبقه بندی 
كرد. ليکن كامل ترين طبقه بندی موزه ها بر اساس محتوای 
سه  به  موزه ها  راستا  اين  در  است.  موزه ای  آثار  مجموعه 
دسته تقسيم می شوند: 1. موزه های تاريخی، كه موزه های 
باستان شناسی و مردم شناسی و اماكن تاريخی و تاريخ علوم، 
موزه های   .2 می گيرد؛  قرار  دسته  اين  در  ابعاد  برخی  از 
و  گوناگون  هنری  سبك های  از  هنرمندان  آثار  كه  هنری، 
 .3 و  می آيد  در  نمايش  به  آنها  در  متفاوت  زمانی  ادوار  از 
تکامل  و  علوم  انسان در  پيشرفت های  موزه های علمی، كه 
گونه های موجودات را به نمايش می گذارد. البته هيچ گاه اين 
دسته بندی ها جامع و كامل نيست و همپوشانی موضوعی و 

محتوايی در بسياری از انواع موزه ها وجود دارد.

تاریخچة شکل گیری موزه در ایران 
مسافرت های  با  و  قاجار  دوره  در  ايران،  در  موزه ها  اولين 
ناصرالدين شاه به اروپا و مشاهدة موزه های آنجا، در مجموعة 
كاخ سلطنتی با جمع آوری اشياء تاريخی و هدايای پادشاهان 
ايران  ديگر كشورها پايه گذاری و درنهايت به تأسيس موزة 
معمار  آندره گدار  به دست  پهلوی  رضاشاه  زمان  در  باستان 
مناطق  نياز  تناسب  به  زمان  آن  در  منجر  شد.  فرانسوی 
موزه هايی نيز در ساير استان ها تأسيس شد، كه موزة پارس 
آن  از  گرگان  و  تبريز  موزة  و  اصفهان  چهل ستون  و  شيراز 

جمله است.
آذربايجان كه  از موزة ملی  بعد  تبريز  به مرور در شهر 
سير تغيير و تحول متفاوتی با ساير موزه های اين شهر دارد، 
موزه های جديدی نيز در اين شهر به تناسب غنای فرهنگی 
و هنری اين كهن ديار تاسيس شد. البته شايان ذكر است كه 
تبريز  دانشگاه  باستان شناسی  آذربايجان، موزة  از موزة  قبل 
با جمع آوری آثار نخبه شکل گرفته بود. در ادامه به بررسی 

سير شکل گيری و تحوالت اين موزه ها می پردازيم.
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 موزة باستان شناسی دانشگاه تبریز
دانشکدة  ساختمان  همکف  قسمت  در  امروزه  موزه  اين 
دانشگاه  سابق(  علوم انسانی  و  ادبيات  )دانشکدة  دامپزشکی 
تبريز واقع است و نخستين موزة آذربايجان شرقی به شمار 
می  آيد. تاريخ تأسيس آن حدود سال 1328 خ است، درواقع 
موزة  تأسيس  از  قبل  حتی  موزه  اين  در  اشياء  جمع آوری 
آذربايجان آغاز شده و تعداد آثار جمع آوری شده در آن به 
چند هزار قطعه می رسد، قديم ترين اشياء اين موزه مربوط 
به هزارة اول پ م است. اين مجموعه آثار فرهنگی و هنری 
ادوار  به  متعلق  سکه  و  سفالی  ظروف  جمله  از  ارزشمندی 
موزه  اين  دارد. سکه های  در خود  را  قاجار  تا عصر  تاريخی 
ارزشمند است و سکه های بسيار نـادری از قبيل سکه های 
داريوش هخامنشی و برخی سکه های پادشاهان ليدی در آن 
نگهداری می شود. قديم ترين ظروف سفالی اين موزه متعلق 
به اورارتوها و هزارة اول پ م است. ظروف و اشياء ديگری از 
دورة مغول، صفويه و قاجار نيز زينت بخش ويترين های اين 
موزه است. موزة باستان شناسی دانشگاه تبريز سال هاست كه 
به علل گوناگون غيرفعال است. در سال های اخير كارشناسان 
اشياء تاريخی اين موزه را به دستور مديريت ميراث فرهنگی 
آذربايجان شرقی شناسايی و فهرست برداری كردند )عالم پور 
كه  موزه  اين  متأسفانه   .)43  :1382 253؛   :1383 رجبی 
همکاری  دليل  به  می شود،  محسوب  تبريز  موزة  نخستين 
نکردن مسئوالن دانشگاه، اولين كاربرد خود يعنی قرار دادن 
آثار در معرض بازديد عموم را از دست داده و در مورد آثار و 
نحوة چيدمان آنها در اين موزه نمی توان نظر داد، ولی در هر 

حال عنوان قديم ترين موزة تبريز و منطقه را دارد.

موزة آذربایجان
انديشة ايجاد موزة آذربايجان در تبريز به سال های 1306 و 
1307خ بر می گردد، كه نمايشگاهی از سکه های كشف شده 
در تبريز در سالن سابق ساختمان كتابخانة تربيت برپا شد. 
از  قطعه   202 نمايش  با  1336خ  سال  در  آذربايجان  موزة 
فوقانی  تاالر  در  باستان  ايران  موزة  از  ارسالی  فرهنگی  آثار 
كتابخانة ملی سابق تبريز شکل گرفت و موزة آذربايجان در 
محل فعلی در ارديبهشت ماه سال 1337خ تأسيس شد. قبل 

از بهره برداری از اين موزه، از محل دبيرستان »نجات« سابق 
برای نمايش اشياء فرهنگی جمع آوری شده، استفاده می شد. 
اين موزه در سال 1341ش رسماً افتتاح شد. ساختمان موزة 
كبود  مسجد  جنب  خمينی  امام  خيابان  در  كه  آذربايجان 
واقع است، بر اساس نقشة تنظيمی باستان شناس فرانسوی، 
آندره گدار و ترسيم اسماعيل ديباج )رئيس وقت ادارة كل 
فرهنگ و هنر آذربايجان شرقی( احداث شد. موزة آذربايجان 
آثار مربوط به  ايران است كه در آن  از مهم ترين موزه های 
هزاره های پيشين تا دورة اسالمی به معرض نمايش در آمده 
است. اين موزه سه سالن هشت صدمتری دارد كه بعدها در 
طبقة اول سالن جديدی برای نمايش سکه، و مهرهای قديم 
بازديدكنندگان  همکف،  سالن  در  شد.  افزوده  آنها  به  ايران 
دورة  حکومت های  و  پيش ازتاريخ  دوران  از  يادگارهايی 
بخش  اين  در  كه  شاخصی  اثر  می بينند.  را  ايران  تاريخی 
زن  يك  اجساد  شده  گذاشته  عالقه مندان  ديد  معرض  در 
اين  است.  ميالد  از  پيش  اول  هزارة  در  مدفون شده  مرد  و 
مسجد  محوطة  در   1378 علمی  كاوش های  در  كه  اجساد 
بقايای يك قبرستان  از  واقع بخشی  كبود كشف شده و در 
سه هزار ساله به شمار می رود به اين دليل استثنايی است كه 
زن و مرد توأماً در يك گور قرار گرفته بودند )هژبری  نوبری 
1380: 161 101 و هژبری  نوبری 1381: 8 1(. ضمناً در اين 
موزه به قصد رسم تصوير روشنی از كاوش باستان شناسان، 
مجازی  صورت  به  كاوش  جريان  در  كشف شده  اليه های 
و گسترش شهر  تاريخی شکل گيری  سير  تا  بازسازی شده 
تبريز نمايان شود. در سالن طبقة اول پس از بازديد از آثار 
تمدن های باستانی ايران به دورة اسالمی می رسيم. در سالن 
جديدالتأسيس اين قسمت، قديم ترين سکه های ضرب شده 
دورة  از  كه  درآمده،  نمايش  به  ايران  جغرافيايی  گسترة  در 
همچنين  می شود.  شامل  را  قاجاريه  حکومت  تا  هخامنشی 
نمونه ای از نادرترين و زيباترين مهرهای قديم در اين بخش 
در كنار سکه ها ديده می شود. در كنار اين مهرها، نمونه های 
خمير  روی  مهرها  نقش  نيز  و  مقوا  روی  آنها  شدة  طراحی 
مخصوص در معرض ديد قرار دارد. اين مهرها به شکل عاليم 
اقوام  و حکومتی  تجاری  مذهبی،  قومی،  ملی،  نشانه های  و 
گوناگون روی قطعات كوچك سنگ عقيق، يشم، سنگ سرخ 

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز
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و يمانی، فيروزه، ياقوت و حتی طال و نقره يا ساير سنگ های 
معدنی حك شده است )عالم پور رجبی 1383: 215 232 و 

كاتولوگ موزة آذربايجان 1388()تصاوير شماره 1و2(.
نمايش  محل  گذشته  از  آذربايجان  موزة  زيرزمين 
كه  است،  ارزنده ای  و  نفيس  مجسمه های  نگهداری  و 
مجسمه ساز شهير تبريزی احد حسينی خلق كرده و از نگاه 
عميق هنرمند به سرگذشت انسان و خلق و خوی او در طول 

تاريخ به خصوص در قرن بيستم ميالدی حکايت دارد.
بخش  آذربايجان  موزة  قسمت  جديدترين 
اين بخش  تاريخی است. در  ادوار گوناگون  سنگ نگاره های 
سنگ قبرهايی از دوران اسالمی انتخاب و به نمايش گذاشته 
شده است. قوچ های سنگی، مجسمه های سنگی، پيکره های 
اين  در  نيز  كتيبه دار  سنگ های  از  نمونه هايی  و  انسانی 

قسمت به چشم می خورد.
شفيع جوادی در سال 1350خ در مورد موزة آذربايجان 
می نويسد: »در تبريز يك موزة مـلّی وجـود دارد كه بـعضی 
استفاده جويان  دستبرد  از  كه  را  آذربايجان  ديرين  آثـار  از 
نيافته اند،  انتقال  جهان  بزرگ  های  موزه  به  و  مصون مانده 

دارد. اين موزه روی هم رفته فقير است فقط غرفه ای از آن كه 
با تابلوهای جالب  به وقايع مشروطيت اختصاص داده شده، 
و تصاويری از نبردها و پيکاروران مزين است، در نظر است 
تاسيس  شهر  اين  در  قالی  صنعت  هنر  از  موزه ای  به زودی 
گردد« )جوادی 1350: 207(. اين موزه طبق سوابق مکتوب 
و گفته های فاطمه اصل  صريرائی مدير كنونی آن در دورة 
پذيرفته  را  تحوالت  و  تغيير  بيشترين  قندگر  مديريت جواد 
است و تابه حال يازده بار مدير آن تغيير كرده كه از اين يازده 
نفر، چهار نفر در دوران پيش از انقالب اسالمی، رياست آن را 
بر عهده داشته اند و سه نفر از آنها دارای تحصيالت مرتبط با 
موزه بوده اند. در دوران پس از انقالب اسالمی اين موزه شش 
انقالب  از  پس  مديران  همة  ولی  داشته،  مديريت  تغيير  بار 
داشته اند  موزه  موضوع  با  مرتبط  نسبتاً  تحصيالت  اسالمی 
و بيشترين طول مديريت مربوط به دورة جواد قندگر است 
)1381 1364(، و بيشترين تغييرات را در نحوة چيدمان موزه 
در اين دوره شاهد بوده ايم، كه در آن به شکل شايسته ای، 
به تبعيت از دورة تاريخی، موزه به شکل امروزی چيده و تاالر 
سکه ها به آن اضافه شده و در سال 1378 نمونة قبور عصر 

تصویر1.  موزة آذربايجان، تاالر سکه 
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انتقال  آهن محوطة مسجدكبود بعد از حفاری به اين موزه 
يافته و اليه نگاری محوطه به صورت نمادين بازسازی شده 
است. در سال های اخير چند بار نمايشگاهی از آثار شاخص 
موزة ايران باستان در اين موزه به نمايش گذاشته شده است.

آن  در  روی داده  تحوالت  با  آذربايجان  موزة  مورد  در 
و قسمت های افزوده بر آن، كه آخرين آنها بخش پيکره ها 
و سنگ قبرهای هزارة اول تا اواخر دورة اسالمی در حياط 
از  بهترين موزه ها  از  شرقی است، می توان چنين گفت كه 
مـوزه  مـورد گستـرش  ولی در  اسـت،  آثـار  لحاظ محتوای 
در اطـراف موزة فعلی طرحی ارائه نشده و اقدامات امنيتی 
نيز در سطح ابتدايی باقی مانده و در مورد حفاظت از اشياء 
در ويترين ها كارهايی با متد علمی روز دنيا به دليل مضيقه 
مالی، انجام نگرفته و موزه در نگاه اول، به عنوان موزه ملی 
به  كه  است،  خبره  و  كارآمد  راهنمای  فاقد  منطقه ای،  و 
روان شناسی مخاطب، توأم با شناخت آثار توجه نموده و در 
جذب بازديد كننده مؤثر واقع شود. آثار هنری استاد بزرگ 
احد حسينی در زيرزمين موزه با محتوای موزه سنخيت ندارد 
مناسب تر  مکانی  به  آنها  انتقال  برای  موزه  مديريت  بايد  و 

انکار  بر  دليل  شمرديم  بر  آنچه  البته  كند  اقدام  سرعت  به 
پيشرفت های صورت گرفته نيست و می توان گفت اين موزه 
نحو  به  سال ها،  طول  در  خود  دلسوز  مسئوالن  همت  به 
شايسته ای به پيشرفت های فنی و اداری بسيار در خصوص  

امور موزه و موزه داری نائل شده است.

موزة ارامنه
خليفه گری ارامنة آذربايجان در سال 1345خ در كنار كليسای 
مريم مقدس، واقع در خيابان شريعتی تبريز، موزه ای به نام 
»موزة كليساهای خليفه گری ارامنة آذربايجان« تأسيس كرد. 
در اين موزه آثار فرهنگی نفيس از قبيل كتاب خطی، طومار، 
عصا، ظرف  نگين، سالح،  سکه،  نقاشی،  تابلو  نشان،  فرمان، 
ترمه  پارچة  زيورآالت،  بلور،  چينی،  سفالی،  مسی،  نقره ای، 
و زری و مجسمه و آثار چوبی منبت و خاتم كاری نگهداری 
می شود. بعضی از اشياء اين موزه برای ارامنه اهميت زيادی 
دارد؛ از جمله صندلی منبت كاری كه در سال 1728 م در 
ارمنستان برای اسقف اعظم كليسای آختامار واقع در ساحل 
1895م  سال های  حوادث  طی  و  شد  ساخته  وان،  درياچة 

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز

تصویر2. موزة آذربايجان، طبقه همکف 
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همراه عصای اسقف اعظم و ناقوس سوراخ سوراخ آن كليسا 
به خليفه گری تبريز منتقل شد. تاريخ ساخت اين عصا سال 
1825م و تاريخ ساخت ناقوس 1831م است. تاج ها، نشان ها 
و صليب های متعدد نيز در دوران وقوع اين حوادث به تبريز 
كليساهای سن استپانوس  بزرگ  يافت. شمعدان های  انتقال 
و سن طاطاوس و زنگ بزرگ و در خاتم اين كليسا نيز به 
همين ترتيب به تبريز منتقل شد. اين موزه اكنون غير فعال 

است )عالم پور رجبی 1383: 246 و 1380: 174(.
اين موزه از انواع موزه های تاريخی  با وابستگی عمومی 
اينکه  با  و  است  تبريز  در  ارامنه  خليفه گری  كليسای  به 
غيرفعال است، به جهت اينکه در سال 1345خ تأسيس شده، 
جزو اولين موزه های منطقه است و با بازگشايی آن و تبليغات 
مناسب می توان در جهت شناساندن تسامح مذهبی اين ملت 
و كشور گام های بسزايی برداشت و نيز به جذب گردشگر از 

سراسر جهان پرداخت.

مسجد كبود
است،  قراقويونلو  جهانشاه  دورة  يادگار های  از  كبود  مسجد 
از  اينکه  و  اسالم  جهان  فيروزة  عنوان  به  شهرت  دليل  به 
منطقه  در  اسالمی  دوران  ميانی  قرون  معماری  شاهکارهای 
است و به دليل اينکه اوج هنر معماری و تزئين آن در اين بنا 
ديده می شود از دهة 50 كه گنبد آن را استاد رضا معماران 
جهت  استان  فرهنگي  ميراث  سازمان  نظر  زير  كرد،  مرمت 
بازديد عموم بازگشايی شده و از نوع موزه های تاريخی )بنای 

تاريخی( به شمار می آيد. 

موزة شهدای 27 دی دانشگاه تبریز
و  وصيت نامه  عکس،  تبريز  دانشگاه  شهدای  موزة  در 
دست نوشته های  22  شهيد بمباران 27 دی 1365 دانشکدة 
اواخر  در  كه  موزه  اين  است.  شده   گذاشته  نمايش  به  فنی 
دهة هفتاد شمسی تأسيس شده است، به دليل واقع بودن 
در داخل پرديس دانشگاه تبريز، به صورت نيمه فعال در ايام 
موزه های  انواع  از  موزه  اين  می پذيرد.  كننده  بازديد  خاص 
به  نوع خود منحصر  در  و  تاريخی  و خاص حوادث  تاريخی 

فرد است.

موزة ادبی شهریار
به  معروف  موسوی  اسماعيل  آقاسيد  فرزند  شهريار  استاد 
بازارچة ميرزا  حاج ميرآقا خشکنابی در شهريور 1286خ در 
كه  1289ش  سال  در  گشود.  جهان  به  چشم  نصراهلل تبريز 
تبريز آبستن حوادث خونين وقايع مشروطيت بود پدرش او 
را به روستای قيش قورشاق و خشکناب منتقل كرد. دوران 
كودكی شاعر در آغوش طبيعت و روستا سپری شد. منظومة 
حيدربابا مولود آن خاطرات است. در سال 1292خ شهريار به 
تبريز بازگشت و نزد پدر شروع به فراگيری مقدمات ادبيات 
با  آشنايی  به قصد  ادامة تحصيالت خود  در  عرب كرد. وی 
شيوة نو آموزش به مدرسة متحده وارد شد و در اين مدرسه 
به آموختن زبان فرانسه و علوم دينی و فراگيری خوشنويسی 
پرداخت. كتابت قرآن مجيد ثمرة همين تجربة خوشنويسی 

است. 
موزة شهريار در خانة سابق استاد شهريار شاعر شهير 
ايران، در خيابان ارتش تبريز، واقع است. اين بنا را شهرداری 
تبريز در سال 1376 به موزه تبديل كرده و در آن مجموعه 
آثار هنری و ادبی و لوازم شخصی شهريار به نمايش در آمده 
است. بزرگ ترين اثر استاد، كليات ارزشمند ديوان اشعار او 
است.  آذری  تركی  زبان  به  آن  از  بخشی  و  پارسی  زبان  به 
بابايه  حيدر  كتاب  شهريار،  آثار  اين  از  بخش  معروف ترين 
سالم است. در اين موزه عالوه بر آثار چاپ شدة استاد، دفاتر 
و اوراق بسياری از آثار و اشعار دست نويس ايشان و قرآنی كه 
به خط زيبای نسخ نگاشته و برخی لوازم تحرير و آلبوم های 
محتوای عکس های يادگاری اين شاعر انديشمند و فرزانه در 
قرار  عالقه مندان  نمايش  معرض  در  مخصوص  ويترين های 
 :1383 رجبی  عالم پور  و   37 رجبی 1382:  )عالم پور  دارد 
244(. موزة استاد شهريار از نوع موزه های تاريخی نيز هست، 
از  برهه ای  در  را  بزرگ  آثار شخصيتی  و  زندگی  نحوة  زيرا 
اين  بازتاب  و  بوده  فراوانی  حوادث  آبستن  تبريز  كه  زمان، 

حوادث را در آثار استاد نمايش می دهد.

موزة استاد بهتونی
سال  در  مقبره الشعرا،  مجموعة  شمالی  ضلع  در  موزه  اين 
1371 تأسيس و بنای آن به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد 
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اسالمی به استاد بهتونی اهدا شده  است، در اين موزه كه از 
انواع موزه های هنری است، آثار حجمی استاد كه با مضمون 
خوراكی ها و ميوه ها، از گچ و سيمان كه با رنگ های گياهی 
رنگ شده، در معرض نمايش قرار دارد )راهنمای گردشگری 
شهر تبريز 1389: 11(. اين موزه با توجه به اينکه از اولين 
موزه های خصوصی ايران و اولين موزة خصوصی تبريز است، 
مجموعة  جـوار  در  ايـنکه  بـه  نظر  و  دارد  فراوان  اهميت 
مقبره الشعرا تأسيس شده، از لحاظ مکانی در بهترين موقعيت 
قرار دارد و حـمـايت های مستمر سازمان های دولتی از اين 
بخش  ورود  لحاظ  از  روشنی  آيندة  نويدبخش  موزه ها   نوع 

خصوصی به مقوله های فرهنگی و گردشگری است.

موزة تاریخ طبیعی

موزة تاريخ طبيعی وابسته به سازمان محيط زيست آذربايجان 
شده،  تأسيس  1372خ  سال  در  آزادی،  خيابان  در  شرقی، 
از  و  كشور  در  طبيعی  تاريخ  موزه های  معدود  از  موزه  اين 

جاذبه های توريستی استان به شمار می آيد. 
جانوران  شدة  تاكسيدرمی  پيکره های  موزه  اين  در 
آذربايجان  منطقة  به ويژه  كشور  گوناگون  مناطق  به  مربوط 
در  و  آرايش  و  عفونی  ضد  علمی  صورت  به  و  جمع آوری 
ايـن  است.  شده  گذاشته  نمايش  به  مخصوص  ويترين های 
مـوزه شامل، پيکره های انواع پرندگان، چرندگان، خزندگان، 
حشرات و ساير جانوران اهلی و وحشی است كه برخی از آنها 
از انواع نادر حيات وحش است و با كمك نقاشی و دكوراسيون، 
محيط زندگی و نحوة زندگی آنها برای بازديدكنندگان ترسيم 

شده است )عالم پور رجبی 1383: 254(.
تبليغات  نبود  به دليل  بسيار،  تنوع  به رغم  موزه  اين 
تمام  با  همچنين  دارد،  اندكی  بازديدكنندة  مناسب 
قابليت های بالقوه و بالفعل فاقد طرح های گسترشی متناسب 
اجرای  با  است  اميد  است،  منطقه  طبيعی  استعدادهای  با 
ديگر  به  كه  شکلی  به  بهتر،  مکانی  در  مناسب،  طرح های 
آموزش  قصد  به  موزه  اين  باشد،  نزديك تر  جاذبه های شهر 
گام  منطقه،  وحش  حيات  با  آنها  آشنايی  و  بازديدكنندگان 

بردارد.

موزة مشروطه
در  تبريز  مردم  به ويژه  آذربايجان،  بزرگ  نقش  به  توجه  با 
نگهداری  برای  موزه ای  تأسيس  مشروطه،  انقالب  پيروزی 
و  انقالب  آن  بزرگ  رهبران  يادگارهای  و  آثار  نمايش  و 
به حوادث  مربوط  و مدارک و عکس های  اسناد  جمع آوری 
حتی  و  شايسته  و  بجا  بسيار  مشروطه،  خانة  در  مشروطه، 
ضروری بود. بنابراين از سال 1375 كلية اشياء مربوط به اين 
اهدايی  اشياء  نيز  و  آذربايجان  موزة  در  ايران  تاريخ  از  دوره 
مشروطيت  انقالب  مجاهدين  و  رهبران  بازماندگان  و  مردم 
جمع آوری شد و پاية اين موزه را به صورت حاضر بنا نهاد. 
بنای تاريخی خانة مشروطه با معماری دورة قاجار در محلة 
قديمی راسته كوچه و در ضلع غربی مجموعة بازار تبريز واقع 
است. مالك نخستين آن حاج مهدی كوزه كنانی از شيفتگان 
حريت و آزادی بود. اين خانه بعد از به توپ بستن مجلس در 
سال 1287خ مركز تجمع جمعی از برجسته ترين چهره های 
تبريز  11ماهة  جنگ های  در  و  بود  آذربايجان  در  مشروطه 
تشکيل  محل  و  فرماندهی  ستاد  دولتی  نيروهای  عليه 
جلسات مجاهدين مشروطه به شمار می رفت. تصميم مهم و 
انقالبی پايين آوردن پرچم های سفيد تسليم در مقابل قوای 
محمدعلی شاه قاجار در همين خانه گرفته شده است. بنا با 
الحاقی آن در زمينی به مساحت 1300 مترمربع و  قسمت 
اندرونی و بيرونی حاصل ذوق هنرمندانة معمار  با دو طبقة 
روسيه  در  سال ها  كه  است  معمار«  حاج ولی  بنام  تبريزی 
1247خ  سال  در  تبريز  به  بازگشت  از  پس  و  بود  ساكن 
قاجار،  دورة  معماری  خاص  ويژگی های  نهاد.  بنا  را  آن 
موسوم  بنای  و  زيبا  نورگير  به كارگيری  چشم گير،  تزئينات 
گچبری شده،  سرستون های  و  ستون ها  با  كاله فرنگی  به 
اصلی  اتاق  در  منبت كاری شده  درهای  ارسی،  پنجره های 
موسوم به طنبی و غالم گردش دور راه پله، هركدام به نوعی 
ذوق و هنر ايرانی را به نمايش گذاشته و آن را به نمونه ای 
1375خ،  سال  از  بنا  اين  است.  كرده  تبديل  منحصربه فرد 
با  گوشواره  اتاق های  و  اصلی  تاالر  تجهيز  و  مرمت  از  پس 
از دوران پرفرازونشيب  به نمايش گذاشتن اسناد و مداركی 
از  است،  كار كرده  به  آغاز  موزه  عنوان  به  انقالب مشروطه، 
مهم ترين آثار ارائه شده در آن می توان، از فرش مشروطه، 

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز
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اسلحة كمری ستارخان، لوازم شخصی سران انقالب و ديگر 
اسناد و مدارک اهدايی مرتبط با انقالب نام برد. اينك موزة 
مشروطة تبريز با داشتن مجموعة چشمگيری از عکس های 
مستند و تابلوهای نقاشی از تصاوير بزرگان انقالب مشروطه 
و اسناد و مدارک و نامه ها و اعالميه های مربوط به قيام و 
منحصربه فرد  گنجينه های  از  مشروطه،  مجاهدين  مبارزات 
179و   :1383 رجبی  )عالم پور  می شود  محسوب  كشور 

كاتولوگ راهنمای موزة مشروطه 1387(.
اين موزه كه در بنايی تاريخی و متعلق به دورة قاجار 
شکل گرفته است در ابتدا هم به عنوان موزه و هم به عنوان 
استفاده  استان  فرهنگی  ميراث  سازمان  اداری  ساختمان 
به  ميراث  سازمان  انتقال  با  اخير  سال های  در  و  می شده 
يافته  اختصاص  مشروطه  موزة  به  كاًل  بنا  اين  ديگر،  بنايی 
است. به دليل داشتن اتاق های متعدد، آثار گوناگون موجود 
در تاالرهای مجزا به معرض نمايش در آمده و نوع چيدمان 
مشکالت  عمده  از  است.  انتخاب شده  آثار  اساس جنس  بر 
دليل  به  كه  است  آثاری  از  نبود حفاظت درست  موزه،  اين 
پارچه، در معرض  و  كاغذ  مانند  آلی،  مواد  از  تشکيل شدن 

چنين  در  نامناسب  عوامل  ديگر  مانند  و  دارد  قرار  تخريب 
است كه  آن  اشياء  و  موزه  با  بنا  نداشتن  تناسب  موزه هايی 

مانع از گسترش های آتی آن می شود )تصوير 3(.

موزة علوم پزشکی
ساختمان  زيرزمين  در   1381 سال  در  پزشکی  علوم  موزة 
دانشکدة داروسازی دانشگاه تبريز تأسيس شد. بنيان گذار آن 
دكتر غالمعلی حاجيلو است، كه با پيگيری های وی اين موزه 
با اموالی از دانشکده كه مورد استفاده نبودند، آغاز به كار كرد. 
با توجه به اينکه موزه در آمفی تئاتر دانشکدة پزشکی سابق 
تأسيس شده، فضای مناسب برای نمايش آثار دارد و عالوه 
را در  آثاری  تاريخ پزشکی است،  آثاری كه نشان دهندة  بر 
بخش های زير شامل می شود: 1. مراكز آموزش عالی قديم 
تأسيس  از  قبل  معاصر  عالی  آموزش  مراكز   .2 آذربايجان، 
شامل  پزشکی،  نوين  دانشکدة  تاريخچة   .3 تبريز،  دانشگاه 
تاريخ   .5 پزشکی، 4. سابقة طب،  و كتاب های  پايان نامه ها 
موزه  راهنمای  ....)كاتالوگ  و  جهان  و  ايران  پزشکی  مفاخر 

علوم پزشکی، 1389(.

تصویر3. موزة مشروطه، طبقه اول 
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آن  در  و  تاريخی  و  علمی  موزه های  نوع  از  موزه  اين 
توجه  با  ولی  است،  مشاهده  قابل  پزشکی،  تاريخ  تاحدودی 
به اين كه موزه به تاريخ پزشکی منطقه محدود شده، سير 
تاريخ دانش پزشکی در آن نامحسوس است و اصوالً  تحول 
بيننده كمتر با سير تحول آشنا می شود و تنها به اين قناعت 
مراكز  و  دستگاه ها  با  مختصری  آشنايی  بيننده  كه  شده 
كه  مزيت هايی  تمام  با  كند.  پيدا  تاريخی  پزشکی  آموزش 
بيشتر  دستگاه ها  و  اشياء  چيدمان  طرز  در  دارد،  موزه  اين 
اشيای  مواقع  برخی  در  و  شده  توجه  فضايی  مناسبت  به 
نقاط  در  ميکروسکوپ  مانند  پزشکی  رشته  يك  به  مربوط 
بيننده  قرار گرفته است، ولی كاًل  گوناگونی در معرض ديد 
از ديدار اين مجموعه ارزشمند، دانش مختصری از پزشکی و 
دستگاه های مرتبط به دست می آورد كه در راستای اهداف 
موزة علمی است. رايانه ای نيز برای جستجو در محتوای موزه 
به  با توجه  اين موزه  بازديدكنندگان قرار دارد.  در دسترس 
قابليت های پزشکی منطقه و كشور استعداد توسعة فراوانی 
دارد و می توان آن را به قطب گردشگری شهر تبديل كرد 

)تصوير 4(.

موزة سنجش
انسان به داشتن مقياس و استفاده از ابزار و ادوات سنجش 
از بدو تشکيل جوامع انسانی نيازمند بوده، چرا كه بايد رابطة 
خود و طبيعت اطرافش را تنظيم می كرده است. اگر كشاورزی 
دگرگونی های  از  آگاهی هايی  كسب  ضمن  بايد  می كرده 
اقدام می كرده، به هنگام  فصلی به تعيين حدود اراضی نيز 
مبادله  برای  مقياس هايی  و  معيارها  الجرم  نيز  داد و ستد 
می ساخته،  سرپناهی  اگر  و  می كرده  منظور  كاالهايش 
سازد.  مقيد  را  خويشتن  مقياس هايی  رعايت  به  بوده  الزم 
در  سنجش  قديمی  ادوات  و  ابزار  از  برخی  گردآوری  قطعاً 
يك مجموعه روشن گر نحوة ايجاد و تکامل اين فناوری در 
گذشته است. در موزة سنجش انواع ادوات مقياس و توزين 
از قبيل ترازوهای ظريف زرگری تا قپان های بزرگ ميادين 
بار مربوط به قرون گذشته، سنگ وزنه ها و پيمانه های نفتی، 
اسطرالب  مانند  اخترشناسی  و  نجوم  علم  به  مربوط  وسايل 
به علم هواشناسی  ابزارهای سنجش مربوط  و كرة سماوی، 
ميراث  سازمان  را  ديگر  مقياس های  ساير  و  قطب نماها  و 
فرهنگي استان به نمايش گذاشته است. اين موزه در فضای 

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز

تصویر4. موزة علوم پزشکی 
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 1381 سال  در  تبريز،  سلماسی  تاريخی  خانة  دل انگيز 
)عرصة  حياط  ضلع  سه  در  ساختمان  است.  شده  تـأسيس 
بنا  مترمربع   875 زيربنای  با  طبقه  دو  در  مربع(  متر   650
راهنمای  كاتالوگ  و   252  :1383 رجبی  )عالم پور  گرديده 
موزه های  نوع  از  كه  موزه  اين  در   )1389 سنجش،  موزة 
علمی ـ تاريخی است، چيدمان آثار به صورت موضوعی است 
و از اين لحاظ كه در بنايی تاريخی واقع شده و سير تحول 
تاريخی ابزارهای سنجش را به عموم عرضه می كند تاريخی، 
دارند  كاربرد  علوم  در  ابزارهای سنجش  كه  اين جهت  از  و 
علمی است. در مورد ابزارهای سنجش در اين موزه با اينکه 
سعی شده ابزارهای سنجش متفاوت، به صورت مجزا از هم 
نمايش داده  شود، سير تاريخی اشياء، احتماالً به دليل نبود 
آثار برخی از مراحل تاريخی، به هيچ وجه رعايت نشده است، 
و می توان آثاری را كه از ساير موزه ها به امانت گرفت و نظر 
به اهداف آموزشی چنين موزه هايی، به نظر می رسد می توان 
اين موزه را پربارتر به بازديدكنندگان عرضه كرد )تصوير 5(.

موزة قرآن و كتابت
صاحب االمر،  مسجد  تاريخی  بنای  محل  در  كه  موزه،  اين 
در مركز شهر تبريز، ايجاد شده، يك گنبد و دو منارة بلند 
ابتدا مسجد ويژة شاه طهماسب اول صفوی بوده كه  دارد و 
به  دست سپاهيان سلطان مراد چهارم،  در سال 1045هـ.ق 
امپراتور عثمانی، تخريب شد. اين مسجد پس از عقب نشينی 
عثمانيان در زمان شاه سلطان حسين صفوی به دستور وزير 
سال  زلزلة  شد.  بازسازی  محمدابراهيم،  ميرزا  آذربايجان، 
1193هـ. ق كه شهر تبريز را در هم كوبيد و هزاران كشته 
سال  در  كرد.  ويران  نيز  را  عظيم  بنای  اين  نهاد،  جای  بر 
1266 هـ.ق، ميرزاعلی اكبرخان، مترجم كنسولگری روس كه 
مرد ثروتمندی بود به آيينه بندی قسمتی از بقعه و دهليز و 
اقدام كرد و صحن و مدرسة كنونی را احداث  تعميرات آن 
در  مدرسه  و  اين صحن  كرد،  تعيين  آنها  برای  موقوفاتی  و 
بدو تأسيس »مدرسة اكبريه« نام داشت، ولی بعدها »صحن 

صاحب االمر« خوانده شد.

تصویر5. موزة سنجش، تاالر ساعت 
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سازمان  تغييرات،  از  پس  بنا  اين  قداست  به  توجه  با 
ميراث فرهنگي استان اين مکان را سال 1383 به موزة قرآن 
و كتابت اختصاص داد. در اين موزه مجموعة نفيسی از نسخ 
آثار  از  زيبايی  قطعات  و  تاريخ  ادوار  به  مربوط  مجيد  قرآن 
خوشنويسان بنام ايران به نمايش گذاشته شده است. عالوه 
بر اين نسخ خطی، قلمدان های مقوايی مذهب، دارای نقوش 
مينياتوری و روكش الكی، همچنين پالک های فلزی منقوش 
به ادعيه و اوراد، ظروف چينی، سفالی، برنجی مزين به آيات 
قرانی و بسياری از آثار بزرگان دينی در اين موزه به نمايش 
قرآن  از  يك صفحه  موزه  اين  نـفـايس  جـملة  از  آمده.  در 
كريم منسوب به دستخط مبارک حضرت امام رضا )ع( است 
از  آثاری  همچنين  شده.  نوشته  پوست  از  تکه ای  روی  كه 
خوشنويسان بزرگ تبريزی مانند مالعبدالباقی تبريزی استاد 
ميرزاطاهر خوشنويس  تبريزی،  ميرزامحمدشفيع  ثلث،  خط 
تبريزی،  محمدحسين  از  آثاری  و  نسخ  خط  استادان  از 
عليرضا عباسی، عالالدين بيك تبريزی، درويش عبدالمجيد و 
ميرعماد حسنی را در اين موزه می توان ديد. از برجسته ترين 
آثار ديگر لباس قسم منقوش به كل آيات قرآن، كوچك ترين 

قرآن خطی مطال، جام شفابخش و كتيبة سنگی ميخی است 
و  قرآن  موزه  كاتولوگ  و   23 20  :1382 رجبی  )عالم پور 

كتابت، 1389(.
اين موزه با توجه به اين كه در بنايی تاريخی با فضای 
محدود شکل گرفته است، محدوديت مکان دارد و قرار دادن 
آثار بر حسب جنس در تاالرهای جداگانه، ميسر نشده  است، 
ولی آثار با توجه به قدمت تاريخی در كنار هم چيده شده و در 
ويترين های مناسب به صورت افقی به نمايش درآمده. عمدة 
نامتناسب  و  بنا  نبودن  مناسب  موزه  اين  در  موجود  مشکل 
همچنين  است،  فعلی  عملکرد  با  آن  فضايی  عملکرد  بودن 
اقدامات حفاظتی مناسب نيز در مورد آثار، كه اكثراً از مواد 
آلی آسيب پذير است، انجام نگرفته و بيشتر آثار در خود موزه 

طی زمان تخريب می شود )تصوير 6(.

موزة زندة سفال
موزة زندة سفال فضايي است كه پيغام نياكان ما را در عرصة 
سفالگري به گوش و چشم و دست و مهم تر از همه به روح ما 
مي رساند. به روح انسان قرن بيست ويکم كه از فطرت خود 

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز

تصویر6. موزة قرآن و كتابت، نمای بيرونی 
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فاصله گرفته و در آرزوي وصل به اصل خود است. انسان با 
آتش دادن ساخته هاي گلي اش شاهد معجزه اي شده است، 
آتش  دركام  گـل  ولـی  مي سوخته،  آتش  در  چـيز  هـمه 
استاد   1373 سال  در  است.  مي شده  ماندگارتر  و  سخت تر 
سفالگری،  حوزة  برجستة  استادان  از  تطهيری مقدم،  فريده 
و  )بومی  توليدات  فرهنگی  حيات  تداوم  قصد  به  را  طرحی 
پويا  برنامه ای  با حضور مستمر وی  و  پيشنهاد كرد  سنتی( 
آغاز  تبريز  بومی  زمينة سفالگری  در  اين طرح  اجرای  برای 
طرح،  پذيرفتن  ضمن  استان  فرهنگی  ميراث  سازمان  شد. 
بسترسازی اجرای آن را آگاهانه پی گرفت. برای برپايی موزة 
زندة سفال تبريز يکی از خانه های ارزشمند قديم شهر تبريز، 
مهندس  مالی  پشتيبانی  با   1379 سال  در  صرافالر،  خانة 
تقی زاده  اكبر  مهندس  همت  و  وقت  استاندار  محمدزاده 
وقت،  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث  سازمان  محترم  رياست 
خريداری و مرمت و پس از اتمام مرمت موزه در سال 1384 

افتتاح شد. بخش های موزة زندة سفال عبارت است از:
1. نمايشگاه دائمي آثار استاد عباس قابچي، استاد احمد 
قابچي و استاد فريده تطهيري مقدم و بهترين آثار هنرمندان 

و هنرجويان سفالگر استان آذربايجان شرقي  با خاک سفيد، 
كه در اين بخش آثار هر هنرمند به صورت مجزا در معرض 

ديد گذاشته شده  است؛
موقت  نمايشگاه هاي  برگزاري  محل  كه  2. حوضخانه، 
و  گروهي  و  انفرادي  صورت  به  سفالگر  هنرمندان  آثار  از 
برگزاري جلسات نقد و بررسي و اجتماعات هنري و فرهنگي 

و فروشگاه دائمي براي عرضه آثار هنرمندان سفالگر است؛
3. كالس هاي آموزشي، شامل كالس های چرخکاري، 
سراميك  توليد  مراحل  با  آشنايي  سفال،  روي  نقاشي 
كار  گوناگون  مـراحل  و  آذربـايجـان  سفيد  خاک  با  سنتي 
آماده سازي  به روش سنتي شامل  با خاک سفيد  سفالگري 
گل، چرخ كاري و تراش بدنه، آماده سازي لعاب، خرد كردن 
شيشه، كار با آسياب سنگي، آماده سازي رنگينة مس، پخت 
اول ، لعاب زني، پخت دوم و كوره چيني است )كاتالوگ موزة 

زندة سفال تبريز 1389(.
سفالگری  هنر  احياء  اينکه هدف  به  نظر  موزه  اين  در 
استان بوده، تاالرهای متعدد خانة صرافالر به مراحل گوناگون 
رسالت  اين  راستای  در  و  است  يافته  اختصاص  سفال گری 

تصویر7. موزة زنده سفال، نمای بيرونی 
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تاالر  از  قسمتی  در  برده اند،  بنا  فضای  از  را  بهره   بيشترين 
جنبی خانه آثار شاخص هنرمندان منطقه به صورت زيبايی 
به نمايش در آمده و بافت سنتی خانه نيز به زيبايی احـياء 
شده و در قسمتی از بنا نيز محصوالت هنری عرضه می شود. 
اين خصيصه موزه را در گروه موزه های هنری قرار می دهد، 
موزه های  نوع  از  تاريخی،  بنای  در  شدن  واقع  دليل  به  كه 
الزمـة  كه  مسئله  اين  به  توجه  با  هستند.  هم  تاريخی 
احيای هر هنری جريان يافتن آن هنر در بطن زندگی عامة 
و  دادن  آگاهی  به  منوط  نيز  امر  اين  تحقق  و  است  مردم 
اطالع رسانی مناسب و مفيد موزه داران به بازديدكنندگان به 
قصد پيشبرد بيشتر اهداف موزه در زمينة معرفی و حفظ آثار 
هنری هنرمندان عزيز كشورمان است. لزوم توجه به جذب 
موزه داران متخصص و آشنا به اصول علم كالم در اين موزه 

محسوس است )تصوير 7(.

موزة كاریکاتور
موزة كاريکاتور تبريز نخستين موزة كاريکاتور در سطح قارة 
اين  است.  در سطح جهان  كاريکاتور  موزة  پنجمين  و  آسيا 

موزه در محوطة باغ گلستان و در محل پيشين كتابخانة ملی 
تبريز قرار دارد. موزة كاريکاتور تبريز در اسفند 1385خ و در 
كاريکاتور  انجمن  نظر  زير  اين شهر،  هنر  خانة  غربی  بخش 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  زيرمجموعه های  از  استان 
با  همزمان  1318خ  سال  در  آن  بنای  شده  است.  تأسيس 
كاخ شهرداری تبريز ساخته شده  و اين مجموعه، كه 2860 
متر مربع زيربنا دارد، پيش تر كتابخانة ملی تبريز بوده و در 
سال 1378خ در فهرست آثار ملی ايران ثبت شده است. خانة 
هنر تبريز از ابتدای تأسيس تاكنون، بارها مرمت و نوسازی 
شده  است. اين بنا بخش های گوناگونی نظير سالن آمفی تئاتر، 
در  دارد.  نقاشی  كارگاه   و  ويديوآرت  سالن   نگارخانه،  سالن  
كاريکاتوريست های  از  تابلو   60 مجموعه،  اين  نگارخانه های 
)كاتالوگ  نگهداری می شود  فانتزی  اثر  معروف جهان و 50 

موزة كاريکاتور، 1389(.
از  اينکه  به  توجه  با  موزه،  اين  در  آثار  چيدمان  نحوة 
انواع موزه های هنری است، بر اساس جنس آثار هنرمندان 
گوناگون است و آثار هنری هم جنس از هنرمندان گوناگون 
مسئله  همين  و  درآمده  نمايش  به  معين  محدوده ای  در 

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز

تصویر8. موزة كاريکاتور 
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بخش های تابلو، آثارحجمی از جنس گل و سفال، لباس هايی 
با نقش كاريکاتور و كتاب و مجلة مرجع كاريکاتور را در موزه 
بسيار  استعداد  به  توجه  با  موزه  اين  در  است.  كرده  ايجاد 
تبليغات  با  و  دارد  وجود  زيادی  توسعة  قابليت  هنرمندان، 
درست، سامان دهی محيط اطراف و عرضة طرح های توسعة 
معقول می توان اين موزه را به يکی از قطب های گردشگری 

شهر تبديل كرد )تصوير 8(.

موزة قاجار
اين موزه در محل خانة اميرنظام گروسی، در محلة ششگالن، 
زيربنای 1500  با  و  اميرنظام در دو طبقه  امارت  قرار دارد. 
حياط  بردو  مشتمل  ساختمان  است.  شده  ساخته  مترمربع 
زيبايی  حوض ها،  و  باغچه ها  كه  است  بيرونی  و  اندرونی 
زيبا  سرستون های  با  16ستون  می كند.  دوچندان  را  آن 
پنجره های  باال  نگه داشته است. در طبقة  را  ايوان سراسری 
مشبك ارسی با شيشه های رنگی، گچبری های نمای شمالی 
تاالرهای  گچبری های  و  آينه كاری ها  همچنين  و  جنوبی  و 
داخلی و طنبی ها به زيبايی مجموعه می افزايد و در زيرزمين 

قسمت های  زيباترين  از  كه  دارد  وجود  وسيعی  حوضخانه 
آن  سقف  آجركاری  و  حوضخانه  استوار  ستون های  بناست. 
نيز چشمگير است. اين قسمت از خانه كه اكنون باقی مانده 
تنها بخش از اين عمارت زيباست و متأسفانه بخش های ديگر 
آن تخريب شده است. در دورة پهلوی از اين خانه به عنوان 
ادارة دارائی و ادارة فرهنگ استفاده شده و در سال 1370خ 
توسط سازمان ميراث فرهنگی آن را خريداری كرده است. با 
توجه به آسيب های جدی، بنا با حفظ ويژگی های معماری 
سال  ماه  ارديبهشت  در  و  بازسازی  سنتی  شاخص های  و 
1385خ پس از اتمام عمليات ساختمانی به عنوان موزة قاجار 

بهره برداری شد )كاتالوگ راهنمای موزة قاجار، 1385(.
اول:  طبقة  تاالرهای  از؛  است  عبارت  موزه  تاالرهای 
سکه، بافته، چينی، آبگينه، فلزات، موسيقی، خاتم. تاالرهای 
زيرزمين: سنگ، اسلحه، رجال و فرامين، معماری و شهرسازی.

چيدمان  است،  مشهود  موزه  تاالرهای  از  كه  همانطور 
آثار در اين موزه بر اساس جنس آثار است، زيرا با توجه به 
تاخر  و  تقدم  آن  در  كه  موزه  ماهيت  و  بنا  فضايی  ظرفيت 
و  بهترين  چيدمان  نوع  اين  نيست،  مطرح  چندان  زمانی 

تصویر9. موزة قاجار، تاالر شيشه و چينی 
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نوآوری  با  سکه  تاالر  در  كه  به خصوص  است،  مناسب ترين 
جديدی سکه به شکلی به نمايش درآمده كه پشت آن نيز به 
راحتی قابل مشاهده است. در اين موزه تنها مشکل كمبود 
برای  حفاظتی  اقدامات  كمبود  و  آثار  مشخصات  برچسب 

آثاری با منشاء آلی است )تصوير 9(.

سایت موزة عصر آهن تبریز
اين موزه، محوطه ای باستانی در شمال، شمال شرقی و شمال 
غربی مسجد كبود است، ولی سايت موزه ای كه امروزه دارای 
ساختار موزه ای است تنها در شمال شرق مسجد كبود واقع و 
شامل گورستان و مواد فرهنگی قبور، اعم از سفال و زيورآالت 
است، كه البته زيورآالت به داليل امنيتی به موزة آذربايجان 
انتقال يافته است. اين قبور مربوط به عصر آهن II است، كه 
ـ 1377 به سرپرستی نصرت اهلل  طی حفاری های سال 1382
آمده است. همة  به دست  نوبری  و عليرضا هژبری  معتمدی 
يا  جنينی  صورت  به  محل  اين  در  كشف شده  اسکلت های 
چمباته ای مدفون شده  كه جهت بدن و صورتشان متفاوت 
معموالً  نوجوانان  گور  و  ساده  صورت  به  نوزادان  گور  است. 

)كاتولوگ  است  سفالی  ظرف  دو  با  و  مربعی  سازه های  در 
سايت موزة عصر آهن، 1389(.

اين موزة كم نظير بر اثر پيگيری های مستمر كاوشکر 
محوطه عليرضا هژبری نوبری و بهروز عمرانی، معاون حفظ 
و احياء سازمان ميراث فرهنگی استان، در سال1385 احداث 
نشت  اثر  بر  سال ها  همان  در  محوطه  آبگرفتگی  با  و  شده 
احساس  موزه،  سايت  اين  روی  بنايی  احداث  ضرورت  آب، 
شد  احداث  ايرانيتی  پوششی  با  نخست  مرحلة  در  كه  شد، 
موزه ای  بخش  روی  مقاومی  پوشش  اخير  سال های  در  و 
گورستان احداث و نور پردازی مناسب انجام شده است، ولی 
ـ 6 متری سطح زمين های اطراف واقع است  موزه در عمق 5
و رطوبتی كه به صورت طبيعی در خاک اطراف گورها وجود 
برخی  و  می شود  محسوب  آن  تهديدكنندة  عوامل  از  دارد 
مواقع با مراجعه به اين موزه می توان، سيليکاژلی را مشاهده 
كرد كه كارشناسان سازمان به قصد جذب رطوبت در گورها 
قرار داده اند، ولی در تابستان با توجه كاسته شدن از مقدار 
رطوبت اين ماده را از گورها خارج می كنند. تخريب برخی 
از گورها نتيجة بی دقتی در رسيدگی مناسب به اين موزه و 

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز
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تهوية منـاسب آن اسـت. بـا تـوجـه بـه ايـن كـه اين موزه 
از اولين سايت موزه های ايران و احداث آن از اقدامات جالب 
توجه سازمان ميراث فرهنگی است، اميد است با توجه بيشتر 
به آن و جلوگيری از تخريب آثار فرهنگی موجود درآن، به 
حفظ رسالت های فرهنگی اين موزه، كمك شود )تصوير 10(.

موزة شهرداری
موزة شهر و شهرداری در سال 1386 در عمارت شهرداری 
سابق تبريز احداث شد، كه در سال 1318 معماران آلمانی 
آن را احداث كرده اند، اين موزه از انواع موزه های تخصصی 
و تاريخی است و آثار تاريخی مربوط به شهر و شهرداری به 
صورت موضوعی و تاالر به تاالر در اتاق های گوناگون آن به 
نمايش درآمده و نظر به اينکه آثار اين موزه، صرفاً متعلق به 
دورة زمانی ورود مظاهر جديد تمدنی غرب به ايران و در وهلة 
اول به تبريز و تأسيس شهرداری است، تقدم و تأخر زمانی 
ندارد. در موزة شهر كه سه طبقه آثار است تاالرهايی مثل 
هنرهای  تاالر  و  فرش  تاالر  دوربين،  تاالر  آتش نشانی،  تاالر 

معاصر واقع است )تصوير 11(.

موزة محرم
مطهری(،  )شهيد  راسته كوچه  خيابان  انتهای  در  موزه  اين 
با  دارد.  قرار   22 پالک  گوگانی،  احمد  شهيد  كوچة  داخل 
توجه به نوع معماری بنا، می توان قدمت آن را به اواخر دورة 
قاجار نسبت داد. اين خانه 409 متر مربع مساحت دارد و در 
ابوالقاسم  سه طبقه احداث شده و در زمان حيات شادروان 
صحتی و اوايل دورة پهلوی، در ماه محرم در ساليان متمادی 
به عنوان »حسينيه« مورد استفادة هيئت های عزاداری محلة 
استحکام بخشی  و  مرمت  از  پس  و  گرفته  قرار  راسته كوچه 
كارشناسان مجرب مرمت كار سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی وگردشگری آذربايجان شرقی و تجهيز از سال 1387 
است  شده  استفاده  محرم  مردم شناسی  مـوزة  عنـوان  بـه 

)كاتالوگ موزة محرم، 1387(.
تاريخی  ـ  موزه های   انواع  از  حقيقت  در  كه  موزه  اين 
نحو  به  و  ايجاد شده  تاريخی  بنايی  در  است،   مردم شناسی 
شايسته ای مراسم عزادری محرم را كه سرشار از نشانه هاست 
در معرض ديد بازديد كننده قرار داده است. درواقع اين موزه 
كه اساس آن مراسمي خاص از ديد مردم شناسی است، همة 

تصویر11. موزة شهر)زيرزمين( 
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بر دارد و نظر  را در  تاريخی  اين مراسم  عالئم و نشانه های 
به اينکه، عالئم اين مراسم از مواد گوناگون ساخته می شود، 
تاالر طبقة اول را به فلزات، اعم از سر علم و شمشير و سپر 
اختصاص داده اند و در طبقة دوم مستندات كاغذی مراسم 
در  كربال  حادثة  از  نمادی  عنوان  به  َعلَم  آورده اند.  گرد  را 
و  استان جمع آوری  مختلف  مناطق  از  گوناگون،  شکل های 
در اين موزه عرضه شده  است. دركل می توان گفت كه اين 
موزه رسالت خود را به نحو شايسته انجام داده و تمام اهداف 
قابل  نکتة  است.  كرده  برآورده  را  موزه ای  چنين  راه اندازی 
معرفی  زيرنويس های  به  بي توجهي  موزه  اين  مورد  در  ذكر 
است  آثار  زمانی  ترتيب  در  كافی  دقت  نبود  و  اشياء  و  آثار 

)تصوير 12(.

موزة جهانگردی
دورة  به  متعلق  حيدرزاده،  تاريخی  خانة  در  كه  موزه،  اين 
1388زير  سال  در  برپاست،  روسی  معماری  با سبك  قاجار 
اكنون  و   گرفته  شکل  استان  فرهنگي  ميراث   سازمان  نظر 
دارد  اختصاص  تبريز  گردشگری  اطالع رسانی  مركز  به 

با  زيبا،  تاريخی  خانة  از  ديدار  ضمن  بازديدكنندگان  و 
به خصوص  شرقی،  آذربايجان  استان  گردشگری  جاذبه های 

تبريز آشنا می شوند )تصوير 13(. 

موزة معماری
موزة معماری در حقيقت همان دانشکدة معماری و شهرسازی 
تبريز و متشکل از سه خانة تاريخی زيبا به نام های، بهنام، 
قدكی و گنجه ای زاده، متعلق به دورة زنديه تا قاجار است. 
اينکه در كنار هم واقع اند  با توجه به  اين سه خانة تاريخی 
و از شاهکارهای معماری عصر خود هستند، به عنوان موزة 
معماری، اطالعات ارزشمندی از سبك معماری عصر خود در 
اوايل  از  موزه  سايت  اين  مي گذارند.  بازديدكنندگان  اختيار 
جهت  استان  فرهنگی  ميراث  سازمان  نظر  زير  90خ  دهة 

بازديد عموم بازگشايی شده است.

دفتر پژوهش های تاریخی مرحوم یحیی ذكاء 
)خانة الله ای ها(

خانة الله ای ها، كه دفتر پژوهش های تاريخی مرحوم يحيی 

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز
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ذكاء در آن افتتاح شد، متعلق به دورة پهلوی اول و در جنوب 
كوچة صدر در مسير يکی از قديم ترين راه های تبريز واقع 
است كه از محلة خيابان و مسجد كبود به باغ شمال جريان 
داشته، اين بنا در دو طبقه با عرصة 900 و اعيانی 600 متر 
بالکن های  و  آجری  بنا  اين  نمای  است.  شده  احداث  مربع 
دارای سرستون ها و سـتـون های گچ بری شده و حياط  آن 
پركار  نمای ساختمان قاب بندی های آجری  باغچه است.  و 
از زمرة خانه های قديم ارزشمند شهر  دارد. خانة الله ای ها 
ملی كشور  آثار  فهرست  در  در سال 1379  كه  است  تبريز 
زمينة  در  ذكاء  يحيی  مرحوم  پاس خدمات  به  و  ثبت شده 
تاريخ و ايران شناسی به  ويژه پژوهش های منطقة آذربـايجان 
و تبريز، از اوايل دهة 90خ زير نظر سازمان ميراث فرهنگی 
تاريخی  اين خانه به عنوان »دفتر پـژوهش هـای  از  استان، 
يحيی ذكاء« بهره برداری می شود. استاد روا  ن شاد يحيی ذكاء 
بنام  ايـران شنـاسان  از  و  معاصر  پژوهشگران  بزرگ ترين  از 
كشورمان است. استاد ذكاء را می توان از بنيان گذاران موزه 

راه اندازی  و  برنامه ريزی  در  ايشان  كه  چرا  ناميد.  ايران  در 
بسياری از موزه ها در تهران و شهرستان ها در 40 سال اخير 
آثار  مرحوم  آن  خانوادة  همکاری  با  داشته اند.  اصلی  نقش 
پژوهشگران،  استفادة  براي  ايشان،  از  به جای مانده  فرهنگی 
به خانة الله ای ها در تبريز انتقال داده شد، كه مجموعه ای 
از كتاب ها، نشريات و فيش های پژوهشی استاد از آن جمله 

است )عالم پور رجبی 1382: 34 و 1383: 258 257(.
اين موزه كه در بنايی تاريخی احداث شده، بيشتر به 
علت كتابخانة غنی و آثار استاد يحيی ذكاء مورد توجه است 
و در نوع خود از موزه های تاريخی و بناهای تاريخی با ارزش 
فرهنگی است. اميد است با نمايش آثار پژوهشی و شخصی 
نسل  به  بزرگ  علمی  شخصيت  اين  بنا  تاالرهای  در  استاد 

جديد و بازديدكنندگان شناسانده شود )تصوير 14(.

موزة ایران شناسی
تاريخی  خانة  در  تبريزشناسی  بنياد  يا  ايران شناسی  موزه 

تصویر13. موزة جهانگردی
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و  گرفته  شکل  تبريز،  شهر  تاريخی  بافت  در  ختائی ها 
كاربری   1389 سال  در  بنا  مرمت  از  بعد  تبريز،  شهرداری 
موزه به بنا داده، تا ضمن احياي بناهای تاريخی و بافت قديم، 
از اين بناها در راستای اهداف ايران شناسي و تبريزشناسی، 

استفادة بهينه شود.

تحلیل ساختاری موزه های تبریز
موزه مهم ترين و بهترين وسيلة بيان و انتقال مفاهيم فرهنگی، 
علمی و هنری به عموم است كه در جامعه به فراخور نيازهاي 
آموزشی و فرهنگی به همت سازمان ها و اشخاص عالقه مند 
شکل می گيرد. نظر به توسعة گستردة پديدة گردشگری در 
جهان امروز و استقبال روزافزون طبقات اجتماع از آشنايی 
با ابنيه و آثار تاريخی ـ فرهنگی ايران و لزوم ايجاد و توسعة 
انواع موزه ها در راستای تحقق اين اهداف، نقش موزه ها بيش 
از پيش آشکار می شود. موزه های تبريز از جوانب گوناگون از 
تناسب  موزه،  اداره كنندگان  اشياء،  نگهداری  جمله وضعيت 
است.  بررسی  و  تحليل  قابل   ... و  موزه ای  آثار  با  فضايی 
موزه های تبريز شامل هر سه گروه موضوعی؛ علمی، تاريخی، 

مفاهيم  اساس  بر  آثار،  آنها  از  يك  هر  در  كه  است  هنری 
و فضای  آنها  تاريخی و محتوای  خاصی چون، جنس، دورة 
در دسترس در ديد عموم قرار می گيرد. با توجه به عملکرد 
وسيع موزه ها در زمينة شناخت ميراث و ارزش های فرهنگی، 
آثار  روشمند  بررسي  امکان  و  دانش عمومی جامعه  افزايش 
به دست افراد متخصص، توجه به چگونگی ساختار موزه ها، 
بازديدكنندگان  به  خدمات  عرضة  اهميت  و  آثار  ارائة  نحوة 
ضروری به نظر می رسد.  از تحليل ساختاری موزه های شهر 

تبريز می توان به نتايج زير دست يافت:
و  موزه ها  برخی  در  مناسب  تهوية  سيستم  نبود   .1
تجهيز نشدن اكثر موزه ها به وسايل ايمنی و نگهداری آثار و 

اشياء موزه ای از جمله رطوبت سنج و دماسنچ.
2. به رغم اهميت برچسب در معرفی آثار، بي توجهي به 

برچسب )اتيکت(، در برخی از موزه های تبريز.
3. نبود راهنمای خبره و كارآمد و آشنا به روان شناسی 
مخاطب در برخورد با بازديدكنندگان، براي عالقه مندكردن 

بازديدكنندگان و معرفی و اطالع رسانی مناسب به عموم. 
برای  رفاهی  خدمات  و  آموزشی  كارگاه های  نبود   .4

شکل گیری و تحوالت موزه های تبریز

تصویر14. دفتر پژوهش های يحيی ذكاء، نمای بيرونی.
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موزه های  در  نوجوانان  و  كودكان  به  آثار  معرفی  و  آموزش 
تبريز. 

5. رعايت نشدن قرارگيری صحيح ويترين های نمايش 
در  كه  بازديدكنندگان،  سردرگمی  از  جلوگيری  برای  آثار، 

برخی موزه ها مشهود است.
نيز  بسياری  قوت  نکات  تبريز  موزه های  اين  بر  عالوه 

دارند، كه مهم ترين آنها به شرح زير است:
1. تالش پی گير سازمان های گوناگون از جمله ميراث 
فرهنگی، دانشگاه تبريز و شهرداری براي توسعه و گسترش 

موزه ها و توجه به آثار تاريخی، هنری و فرهنگی. 
افقی  و  عمودی  ويترين های  از  مناسب  بهره گيری   .2
با  متناسب  آثار  به قصد عرضة  زمينی  ويترين های  و  جمعی 
وضعيت و محتوای آنها همچون استفاده از ويترين های افقی 
براي نمايش كتاب در موزة قرآن و كتابت، و سکه ها در موزة 

آذربايجان و قاجار، مطابق با استاندارد.
در  تاريخی  بستر  شبيه سازي  موفق  شيوه های  از   .3
موزه هايی كه مجموعه های آثار باستانی را در اختيار دارند 
بازسازی  بر اساس نماياندن چگونگی كشف آثار است، مثاًل 
گور باستانی و نمايش اشياء تدفينی آن در كف تاالر و نمايش 
اين  از  كه  آن،  ديواره های  در  باستانی،  اليه های  قرارگيری 
شيوه در موزة آذربايجان تبريز براي آموزش بازديدكنندگان 

به نحو شايسته استفاده شده است.
اين  برای  موزه ها،  اين  اكثر  بسيار  توسعة  قابليت   .4
شهر، مزيت های فرهنگی زيادی دارد و قابليت های فرهنگی، 

تاريخی، اجتماعی و اقتصادی شهر را بازمی تاباند.

بررسی آماری موزه های تبریز
بررسی روند رشد احداث موزه در سال های متمادی در تبريز، 
دهة  در  موزه  اولين  شکل گيری  از  پس  كه  مي دهد  نشان 
30، سال ها توجهي به اين امر نمي شود و مطابق با وضعيت 
عمومی جامعه از لحاظ اقتصادی، سياسی و اجتماعی آهنگ 
رشد ساخت وساز موزه های تبريز از دهة 50 ـ30 به كندی 
به  دهة 60  در  ناگهاني  و  افت شديد  با  و  پيشرفت مي كند 
و  انقالب  از  ناشی  اجتماعی كشور،  دليل وضعيت سياسی ـ 
با  سازندگی  دورة  آغاز  از  و  مي شود  مواجه  تحميلي،  جنگ 

با  موزه های جديد،  احداث  و  به ساخت  توجه  كند،  روندی 
در  روند  اين  آغاز می شود.  در دهة هشتاد،  موزه   4 احداث 
به خود مي گيرد و 13 موزة جديد،  نود آهنگی سريع  دهة 
سال  چند  در  و  دهه  اين  در  موزه ها،  كل  60درصد  حدود 
اخير، بيشتر در بناهای تاريخی تأسيس مي شود و اكنون چند 
موزة ديگر از جمله موزة فرش در دست احداث است. توجه 
به روند رشد و نزول ايجاد موزه های جديد در نمودار 1 و نظر 
به طرح های توسعة جديد در مورد موزة آذربايجان، كه قرار 
است بزرگ ترين موزة شمال غرب در دشت تبريز باشد، به 
نظر مي رسد سازمان های دولتی و خصوصی از جمله سازمان 
ميراث فرهنگی استان، بيشترين نقش را در توسعة موزه های 
و  تبريز  دانشگاه  آن  از  بعد  و  داشته اند  عهده  بر  شهر  اين 
شهرداری در مقام دوم قرار دارند و اين مسئله در نمودار 3 
كاماًل مشهود است. اين نمودار به نحو بارز نشان می دهد كه 
در سال های اخير شهرداری به امور فرهنگی از جمله احداث 
موزة  مانند  موزه هايی  احداث  و  كرده  بيشتری  توجه  موزه 
نيز  تبريز  دانشگاه  است.  جديد  رويکرد  اين  بازتابانندة  شهر 
كه در احداث موزه پيشگام بوده در سال های اخير با احداث 
موزة علوم پزشکی و موزه هاي در دست بررسی دوباره وارد 
اين مقولة فرهنگی ـ آموزشی شده و در اين راستا بازگشايی 

مجدد موزة باستان شناسی دانشگاه بسيار مهم خواهد بود.
ايجاد سايت موزه روند تکاملی رو به رشدی در امر موزه 
مانند سايت  موزه،  اگر سايت  به خصوص  دارد،  موزه داری  و 

موزة عصرآهن تبريز در بافت شهری واقع باشد.
توجه به بناهايی كه امروزه به شکل موزه درآمده نشان 
مي دهد كه در سال هاي اخير، توجه به احياي بناهای تاريخی 
واقع در بافت قديم شهر تبريز در دستور كار سازمان ميراث 
فرهنگی استان قرار گرفته و با مرمت بناهای تاريخی شاخص 
و تبديل آنها به موزه سعی شده اين بناها وارد جريان زندگی 
بنای  تخريب   از  هم  تا  شود،  گردشگران  و  مردم  روزمرة 
منطقه  فرهنگی  و  معماری  تاريخ  هم  و  جلوگيری  تاريخی 
نمودار  در  امر  اين  شود،  داده  آموزش  بازديدكنندگان  به 
در  داير  موزة   15 نمودار  اين  در  است.  محسوس  كاماًل   2
تعمق  است.  امر  اين  بازتاباننده  ثبت شده،  و  تاريخی  بناهای 
در اين امر ضروری ست كه توجه به ايجاد موزه، در بناهايی 
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كه  مخصوص موزه ساخته شده در تبريز در دستور كار قرار 
دارد و موزة فرش و موزة بزرگ منطقه ای در دست احداث، 

در زمرة چنين موزه هايي است.
تعمق بيشتر در موضوع موزه ها با بررسی بيشتر نمودار 
4، نشان مي دهد كه بيشترين موزه ها از نوع تاريخی به تعداد 
وجود  نيز  علمی  موزة   3 و  هنری  موزة   3 و  است  14عدد 
تاريخی علمی  نوع  از  علمی  موزه های  از  عدد  دو  كه  دارد، 
است. اين مسئله نشان می دهد كه شهر تبريز بيشتر از لحاظ 
تاريخی مورد توجه بوده و به تاريخ علم نيز بيشتر از منظر 
تاريخی پرداخته شده است. با توجه به اين مسئله كه تبريز 
اميد  بوده،  كشور  تاريخی  و  فرهنگی  تحوالت  پيشگامان  از 
است از طريق گسترش موزه ها بتوان اين استعداد بالقوه را به 

نيرويی بالفعل براي پيشرفت منطقه تبديل كرد.

نتیجه گیری
تبريز از معدود شهرهايی است كه انواع موزه ها را با كيفيتی 
از  نسبتاً خوب و در حد استانداردهای بين المللی دارد، كه 
سازمان های گوناگون و برخی افراد عالقه مند آنها را تجهيز 
برپايی  در  مسئوالن  مستمر  تالش های  و  اقدامات  كرده اند. 

موزه های تبريز از سال 1328 با افتتاح موزة باستان شناسی 
دانشگاه تبريز شروع شده و تاكنون ادامه يافته و در سال های 
اخير به ايجاد سايت موزة عصرآهن تبريز منجر شده كه اوج 
توجه به امور فرهنگي و موزه داري است. پيشرفت های بسياري 
به دست  موزه داری  و  موزه  امور  گوناگون  زمينه های  در  نيز 
آمده، از جمله شيوه هاي جديد نمايش آثار، ايجاد موزه های 
ايجاد موزه ها  تاريخی،  و  با محتوای علمی، آموزشی  متعدد 
تاريخی  بافت  تاريخی كه در حقيقت هم احياي  بناهای  در 
در  تمركزگرايی  و همچنين  فرهنگی  آثار  نمايش  است، هم 
ايجاد موزه ها در محدودة بافت تاريخی و فرهنگی شهر، كه 
زندگی دوباره را به اين مناطق تزريق می كند نشان مي دهد 
كه به آيندة فرهنگی و اقتصادی اين شهر كهن بايد با ديد 

روشن تری نگريست.
پی نوشت

1. مصاحبه با رئيس موزة آذربايجان خانم فاطمه اصل صريرائی، كارشناس 
ارشد مردم شناسی، در تاريخ 89/06/09. ايشان به موارد جالبی از توجه 
به مخاطبان در موزه اشاره كردند و از طرح های توسعة بسيار خوب در 
آيندة نزديك خبر دادند، كه منجر به ايجاد موزة منطقه ای شمال غرب 

كشور در تبريز، با تمام ويژگي هاي مورد نياز خواهد شد.

نمودار 1. موزه های تبريز براساس سال تأسيس

نمودار 2. موزه های تبريز براساس نوع ساختمان

نمودار 3. مالکيت موزه های تبريز

نمودار 4. موزه های تبريز براساس موضوع
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سال عنوان موزهردیف
نوع موضوعتاسیس

نوع وابستگیوضعیتچیدمان
نشانیقدمت بنانام بناساختمان

1
موزة 

باستان شناسی 
دانشگاه تبريز

تاريخی )باستان-1328
دانشگاه غيرفعال----شناسی(

طبقة همکف دانشکدة ادبيات پهلوی--------تبريز
سابق دانشگاه تبريز

تاريخی )باستان-1336موزة آذربايجان2
شناسی((

دورة 
ميراث فعالتاريخی

خيابان امام- جنب مسجد پهلوی----تاريخیفرهنگی
كبود

1345موزة ارامنه3
تاريخی

خليفه گری غيرفعال----)باستان شناسی(
تبريز- جنب كليسای مريم پهلوی--------ارامنه

مقدس

ميراث فعال----تاريخیدهه50مسجد كبود4
مسجد تاريخیفرهنگی

كبود
قره-

قويونلو
خيابان امام- جنب موزة 

آذربايجان

5
موزة شهدای 

27دی دانشگاه 
تبريز

دانشگاه فعال----شهدادهة70
دانشگاه تبريز------------تبريز

موزة ادبی 6
تخصصی 1370استاد شهريار

تاريخیشهرداریفعال----شخصيتی
خانة 
استاد 
شهريار

تبريز-ميدان ساعت-خ. پهلوی
مقصوديه

تبريز- مقبره الشعرا-------------شخصیفعال----هنری1371موزة بهتونی7

موزة تاريخ 8
محيط فعال----علمی1372طبيعی

اول خيابان آزادی-ادارة كل --------نوساززيست
حفاظت محيط زيست

تاريخی1375موزة مشروطه9
)باستان شناسی(

جنس 
ميراث فعالآثار

تاريخیفرهنگی

خانه 
مشروطه
)كوزه 
كنانی(

تبريز- خيابان راسته كوچهقاجار

موزة علوم 10
دانشگاه فعالموضوعیعلمی و تاريخی1381پزشکی

دانشگاه تبريز- دانشکده -------------تبريز
داروسازی-زيرزمين

ميراث فعالموضوعیعلمی و تاريخی1381موزة سنجش11
خانة تاريخیفرهنگی

تبريز-ميدان ساعت-خ. قاجارسلماسی
مقصوديه

موزة قرآن و 12
تاريخی)باستان-1383كتابت

شناسی(
دوره-
ميراث فعالتاريخی

تاريخیفرهنگی
مسجد 
صاحب 

االمر
تبريز- ميدان صاحب االمرصفوی

موزة زندة 13
ميراث فعالهنرمندانهنری1384سفال

خانه تاريخیفرهنگی
خ. شمس تبريزی-خ. شهيد قاجارصرافالر

نوروزی-كوچه صرافالر

انجمن فعالموضوعیهنری1385موزة كاريکاتور14
تاريخیكاريکاتور

كتابخانة 
ملی 
سابق

تبريز- باغ گلستانپهلوی

تاريخی)باستان-1385موزة قاجار15
شناسی(

جنس 
ميراث فعالآثار

تاريخیفرهنگی
خانة 

اميرنظام 
گروسی

تبريز- خ. ششگالن- جنب قاجار
سازمان صنايع و معادن

سايت موزة 16
تاريخی)باستان-1385عصرآهن

ميراث فعال-----شناسی(
فرهنگی

سايت 
تبريز-انتهای خيابان كهنه---------موزه

پشت مسجد كبود

عمارت تاريخیشهرداریفعالموضوعیتاريخی)شهر(1386موزة شهرداری17
تبريز- ميدان ساعتپهلویشهرداری
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تاريخی)مردم-1387موزة محرم18
شناسی(

جنس 
ميراث فعالآثار

خانة تاريخیفرهنگی
تبريز- خيابان راسته كوچه-قاجارصحتی

كوچه شهيد گوگانی

موزة 19
ميراث فعال----تاريخی1388جهانگردی

خانة تاريخیفرهنگی
تبريز- پشت عمارت ساعتقاجارحيدرزاده
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چکیده
امروزه آموزش و تربيت هدف اصلی موزه هاست. در موزه ها انگيزة فراگيری در كودكان با تشويق آنها 
به اكتشاف و خالقيت و با آزاد گذاشتن آنها در فعاليت فرصتی برای شناسايی توانايی ها و خالقيت های 

كودكان ايجاد مي شود. 
موزة سفر نمايشگاهی است كه در آن كودكان  با جهانی كه در آن زندگی می كند؛ تاريخ آن، 
نياكانشان و چگونگی زندگی آنها در طول زمان  آشنا شوند. همچنين در اين  موزه ها كودكان با تغييراتی 

كه در طول زمان در تاريخ فرهنگ های گوناگون روی داده؛ از نزديك آشنا مي شوند.
براي  آموزشی  بنيادی  مهارت های  از  استفاده  طريق  از  خالقيت  شکوفايی  هدف  با  سفر،  موزة 
آشنايی كودكان با پيشينة تاريخی، تنوع فرهنگ ها و نژادها و رشته های گوناگون علوم، صنايع و هنر 

تأسيس مي شود.
كلید واژگان: موزة كودكان، الگوی رشد بهينه، تنوع در فعاليت.

مهشيد قهرمانيان، کتایون پالسعيدی، رضا مستوفي فرد

موزه اهی کودکان رد دنيا و الگویي
 ربای موزۀ سفر رد اريان
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مقدمه
مفهوم موزة كودكان در اواخر سدة نوزدهم از اياالت متحد به 
سراسر نقاط جهان انتقال يافت. به  طور كلی ايجاد اشتياق به 
فراگيری، خالقيت، رشد قدرت تصور و بيان، آموزش شيوه هاي 
تحقيق و بررسي و نيز فراهم آوردن فرصتی برای كودكان كه 
كودكان  موزه هاي  اهداف  از  بشناسند،  را  خود  توانايی های 
رشته های  تركيب  و  كارگيری  به  با  موزه ها  اين  در  است. 
گوناگون و ايجاد موقعيت های هيجان انگيز زمينه هايي براي 
انجمن ها  امروزه سازمان ها،  آموزش كودكان فراهم می شود. 
و مؤسسات بسياری با برگزاری نمايشگاه های تخصصی ويژة 

كودكان به اين مهم دست يافته اند. 
موزة  تاريخچة  به  گذرا  نگاهی  با  ابتدا  مقاله  اين  در 
اين  به  وابسته  سازمان های  ابتکارات  جهان،  در  كودكان 
موزه ها را در سراسر جهان بررسی و پيشنهاد تأسيس موزة 
سفر به گذشته را در ايران ــ با اهدافی چون بررسي تاريخ 
در  زندگی  و شيوه های  روش ها  بازسازی  باستان،  فرهنگ  و 
و  مدارک  اساس  بر  فرهنگی  پويش  بررسی  باستان،  دوران 
شواهد تاريخی و باستان شناختی و سازماندهی آنها به قصد 
ـ مطرح مي كنيم. هويت بخشی به جهان امروز كودكان ايرانيـ 

تاریخچة موزة كودكان در دنیا 
سال  در  دست،  اين  از  موزه  اولين  بروكلين،  كودكان  موزة 
از  يکی  موزه  اين  تأسيس  پيشگام  شد.  تأسيس   1899
كارمندان كتابخانة بروكلين، به نام آُگستوس گراهام، بود كه 
در سال 1823 مکاني را به آموزش جوانان اختصاص داد و 
پس از آن در سال 1843 برنامه های علمی، ادبی و آموزشی 

خود را در كتابخانة مؤسسة بروكلين ادامه داد.1 
در  بروكلين  علوم  و  هنر  مؤسسة  فعاليت،  اين  پي  در 
سال 1887 تأسيس و سپس با تغييري كلي به موزه تبديل 
گودير  اچ.  ويليام  پروفسور   ،1899 سال  ژانوية   17 در  شد. 
پرفسور  مؤسسة  مدير  به  بروكلين  زيبای  هنرهای  موزه دار 
در  كودكان  موزه ای خاص  كه  كرد  پيشنهاد  هوپر  فرانکلين 
كاخ آدامز در پارک بدفورد )اكنون بروور پارک( احداث كنند. 
با ساخت اين موزه در 16 دسامبر همان سال برای اولين بار 
1. www.brooklynkids.org

در جهان موزه اي مخصوص كودكان طراحی و تأسيس شد. 
از سال 1904 تا سال 1937 آنا بيلينگز گالوپ، از پيشگامان 
موزه داری كودكان، مديريت آنجا را بر عهده گرفت. اين موزه 
بعدها موزة ملی ناميده شد و خانم گالوپ انجمن موزه های 
امريکايی را بنا كرد و برنامه هايی برای كودكان در زمينه های 
موزة  اين  كرد.  تدوين  هنر  تاريخ  و  علوم  طبيعی،  تاريخ 
منحصربه فرد در 20 سپتامبر 2008 با نام موزة سبز در شهر 
براي  بسياری  موزه های  آن  از  بازسازی شد.2 پس  نيويورک 

كودكان تأسيس شد كه برخی از آن ها عبارت است از:
1. موزة كودكان بوستون، 1913م

موزة كودكان بوستون دومين موزة كودكان در اياالت متحد 
و قديمی ترين موزه اي است كه به آموزش و پرورش كودكان 
اختصاص يافته است. ايدة اصلی احداث اين موزه را جمعی 
از معلمان مطرح كردند و از اهداف اصلی ايجاد آن، در واقع 
ايجاد مکانی در طبيعت همراه با اشياء طبيعی، كتاب، عکس، 
كودكان  آموزش  به  كه  بود  موادي  ساير  و  اساليد  نمودار، 

كمك مي كرد.3  
تالش  و  برنامه ريزی  سال  چهار  از  پس  كه  موزه،  اين 
براي تجهيز و تکميل آن، به طور رسمی در اول اوت 1913 
افتتاح شد، در عمارت پين بنك4  در پارک المستد5  واقع 
است. ابتدا در اين موزه دو فضای نمايشگاهی كودكان، يکی 
اختصاص  صدف ها  و  معدنی  مواد  به  ديگری  و  پرندگان  به 
مايکل  بود.  مدرسه  دروس  مکمل  ساده  زبان  به  و  داشت 
اسپوک، مدير موزه از سال 1985-1962، ايدة تجربة عملي6  
را در قالب نمايشگاه های تعاملی برای اولين بار مطرح كرد و 
مدير بعدي از سال 1986 بخشی را با عنوان تنوع فرهنگی و 

نژادی در موزه افتتاح كرد.7
2. موزة كودكان دیترویت، 1917م

3. موزة كودكان ایندیانا پولیس، 1925م
اين موزه از بزرگ ترين موزه های كودكان در مجموعه ای بالغ 

2. www.charlstonlocaguide.com; www.brooklynkids.org
3. www.bostonkids.org
4. Pine Bank
5. Olmsted

6. اصطالح Hands On به معنی آموزش بر اساس تجربة عملی است. در اين روش كودكان 
خود اشياء را لمس مي كنند و شرايطی فراهم شده كه كودک تجربه ای عملی داشته باشد.

7. www.bostonkids.org
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بر 433,000 متر مربع است. در سال 1925 موزة كودكان 
فرهنگی  نهادهای  همة  ثابت  رهبر  مقام  در  پوليس  اينديانا 
در خدمت خانواده ها آغاز به كار كرد. اين موزه با طرح هايي 
همچون آموزش خانواده ها و ساكنان محله ها، توسعة تجربه 
در زمينة برنامه های اجتماعی، علمی و هنری، بهبود وضعيت 
ديگر مجموعه ها و تجديد حيات و گسترش آن در خارج از 
كشور برندة جايزة بين المللی بهترين راهنماي مردم در ميان 
موزه های كودكان شد. اين موزه بستر مناسبی براي برقراري 
فضاهای نمايشگاهی ايجاد كرده كه از آن جمله می توان به 
گسترش  منظور  به  نمايشگاهی  فضاهای  در  سرمايه گذاری 
آموزش و ايجاد عالقه به يادگيری از طريق بازی به منظور 

جمع آوری و به اشتراک گذاشتن دانش نام برد8. 
4. موزة كودكان وست هارتفورد، 1927م

5. موزة كودكان دلوث،9  1930م
در سال 1975 حدود 38 موزه برای كودكان در اياالت متحد 
احداث شد و 80 مؤسسة مرتبط ويژة كودكان بين سال های 
افتتاح شد و همان طور كه گفتيم مفهوم  تا 1990   1975
موزة كودک از اياالت متحد به سراسر جهان گسترش يافت.10 
در سال 1978 موزة انفانتس11  در بلژيك با الهام از موزة 
كودكان بوستون فعاليت خود را آغاز كرد. در 1982 اولين 
ونزوئال  در  كاراكاس  نام  با  التين  امريکای  كودكان  موزة 
پايتخت  مانيل،  در  پامباتا12   كودكان  موزة  و  شد  افتتاح 
موزة  است.  كرده  كار  به  آغاز   1994 سال  در  فيليپين، 
بوگوتا13  در كلمبيا در سال 1986 و موزة كودكان هالينکس 
ابداع سيستم  افتتاح و مدعی  انگلستان در سال 1992  در 
آموزشی-نمايشگاهی تجربة عملي )Hands on( برای اولين 
بار در بريتانيا شد. موزة كودكان زوم اتريش در وين در سال 
1994 و موزة سامسونگ در سئول، اولين موزة كودكان كرة 
جنوبی، در سال 1995 با حمايت بنياد فرهنگی سامسونگ 

احداث شده است.14

8. www.childrensmuseum.org
9. Duluth
10. www.childrensmuseum.org
11. Le musee des Enfants
12. Pambata
13. Bogota
14. www.icom.org

كودكان  موزة  بهترين   2009 سال  در  هوستون  موزة 
كرده  كار  به  آغاز  از سال 1980  كه  موزه  اين  دانسته شد. 
موزه اي 5 ستاره است. در اين موزه عالوه بر گسترش فضای 
بازی  فضای  گسترش  به  مناسب  مجموعه ای  ساختمانی 
توسعة  بر  تمركز  براي  برنامه ای  و  يافته  اختصاص  كودكان 
زمينة  در  آموزش   و  پايه  علوم  درک  رياضی،  مهارت های 
مسئوالن  اقدامات  از  است.  شده  تدوين  و سالمت  بهداشت 
و  رسمی  آموزش های  قصد  به  برنامه هايی  تدوين  موزه  اين 
مهارت های  توسعة  علوم،  يادگيری  به  كمك  غيررسمی، 
آنها  از حمايت  استفاده  و  و خانواده هايشان  تجربی كودكان 

در امور مربوط به كودكان است.15 

انجمن موزه های كودكان16 
در سال 1962 انجمن موزه های كودكان به صورت سازمان 
و  نماينده  و  كرد  را شروع  فعاليت خود  بين المللی حرفه ای 
سال  آمار  اساس  بر  شد.  خود  زير مجموعة  مؤسسات  مدافع 
2007، سيصدوچهل ويك موزه از 22 كشور عضو اين انجمن 
و 23 درصد از آن ها در مرحلة راه اندازی بودند. زير مجموعة 
در  كه  هستند  مؤسساتی  و  شركت ها  كودكان  موزه های 
فعال  عضو   515 امروزه  و  می كنند  فعاليت  كودكان  حوزة 
ميليون   30 از  بيش   ،2007 سال  در  آمار  اساس  بر  دارند، 
كودک با خانواده هايشان بازديدكنندة موزه ها بوده اند. %65 
موزه های كودكان در مناطق شهری، 23% در مناطق حومة 
شهر و12% در مناطق روستايی واقع است. 35% موزه های 
احياء  و  حيات  تجديد  شهر  مركز  پروژه های  در  كودكان 
 شده اند. 3% از موزه های كودكان زير نظر انجمن امريکايی 
موزه های جوانان17  احداث شده، 14% گواهی LEED دارند و 
26 موزه با نام موزة سبز دارای امکانات ساختمان های سبزند.
در سال 1975 در حدود 38 موزة كودكان در اياالت متحد 
امريکا وجود داشت و در حدود هشتاد موزة كودكان جديد 
بين سال های 1976 و 1990 تأسيس شد. از سال 1990 در 
حدود هفتادوهشت موزة كودک در مرحلة برنامه ريزی قرار 
گرفتند، همچنين هشتادويك درصد )به نسبت 65٪	در سال

15. www.cmhouston.org
16. Association of Children›s Museums )ACM(
17. American Association of Youth Museums )AAYM(
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2004( از موزه های عضو كودک فضای نمايشگاهی خود را 
فقط برای نوزادان و كودكان نوپا طراحی كردند. از اين ميان 
نمايشگاه هايی  موزه های عضو،  از  درصد  در حدود سی وپنج 
اين كار اختصاص دادند. چهل ونه  به  باغ  يا  باز  را در فضای 
اين موزه ها پس  از  )به نسبت 34٪ در سال 2004(  درصد 
از احداث به صورت بخشي از برنامه های درسی كودكان در 
مي آيند و شصت درصد )به نسبت 41٪ در سال 2004( براي 
توسعة مواد درسی و هفتاد درصد )به نسبت 47٪ در سال 
2004( به قصد كمك رسانی و اطالع رسانی به مدارس آغاز 

به كار مي كنند.1 

موزه های  انجمن  راهبردي  چهارچوب های 
)ACM( كودكان

مدافع  جهانی،  رهبر  مقام  در  كودكان  موزه های  انجمن 
هدفشان  كه  است  مراكزی  و  سازمان ها  در  كودكان  حقوق 
اين  آنهاست.  يادگيری كودكان و خانواده های  نياز  به  پاسخ 
برای كودكان و  ايجاد فرصت های آموزشی  با هدف  انجمن، 
خانواده هايشان با استفاده از برنامه های ويژة تقويت خالقيت 
An�(  ممراه با بازی و يادگيری كودكان تشکيل شده  است

قراردادن  محور  با  همچنين   .)nual report ACM 2008

به  رسيدن  برای  را  كليدی  ويژگی های  ميدانی  فعاليت های 
اهداف خود در نظر گرفته اند، از آن جمله تالش برای ساختن 
پيشرفت،  منظور  به  مشاركت  و  همکاری  فراگير،  جامعه ای 
نوآوری و ريسك پذيری و به دنبال آن كارآفرينی برای رشد و 
ارتقاء انجمن خود. از اقدامات ديگر انجمن موزه های كودكان 
متخصص  و  باتجربه  اعضاء  از  نمايندگانی  انتخاب   )ACM(
در زمينة كودكان و برپايي نمايشگاه هايی مرتبط با موضوع 
 .)Annual report ACM 2009( كودكان با همکاري آن هاست

 ACMاهداف راهبردِي
را  كودكان  موزه هاي  احداث  كه  ديدگاهی  از  دفاع   .1

ارتقاءدهندة ارزش های ملی و بين المللی مي داند.
افزايش ظرفيت موزه های كودكان به قصد رسيدن   .2

1.  www.childrenmuseums.org

به پايداری و رشد. 
3. استفاده از موزه های كودكان در حکم پايه هايی براي 

ايجاد فرصت خالقيت و نوآوري در همة زمينه هاي علمي.
متخصصان  از  گرفتن شبکه ای  اختيار  در  و  تقويت   .4

 .)Annual report ACM 2008( موزه های كودكان

ابتکارات ACM برای رهبری موزه های كودكان 
در جهان2 

)good to grow( 1. رشد و پرورش مناسب
و  حفظ  برای  بازی  مانند  متنوعي  فعاليت های  از  استفاده 
موزه های  رهبری  ابتکارات  از  كودک  موزه های  نگهداری 
كودكان است. منظور از آن فراهم آوردن فضای بازی است 
پرورش  و  توسعه  را  خود  خالقيت های  آن  در  كودكان  كه 
دهند. در واقع فضايی كه كودكان در آن با ارتباط با جهان 
توسعه  و  گسترش  را  خود  زندگی  مراحل  و  دوران  طبيعی 
و  برای رشد  راهکار مهم  ACM در سال 2008 سه  دهند. 

پروش كودكان مطرح كرد: 
الف( تدوين برنامه هايی برای موزه ها به قصد رشد سالم 
كودكان. اين پروژه، به قصد ارتقاء و رشد، چهار فعاليت عمده 

را پيگيری می كند: 
به  كه   good to grow زمينة  در  كتاب هايی  انتشار   •
بهترين شيوه تأثير موزه ها را در رشد سالم و پرورش بهينه 

معرفی می كنند.
• مشاركت سالم در ايجاد كميته ها و گروه های جوامع 

سالم به قصد همکاری و تعامل درست.
محتوای  اساس  بر  ابزار  توليد  و  كنفرانس ها  برپايی   •

كنفرانس و نتايج حاصل از آن )خروجی های آن(.
• شناسايی مؤثر منابع برپايی موزه های تخصصی.

ب( از اقدامات ديگر در اين حوزه راه اندازی وب سايت 
زندگی  تجربيات  كه  است3  كودكان  موزه های  به  متصل 
پيام هايی زيبا و جذاب و  با  را  خانوادگی و گسترش جامعه 
عرضة منابعی معتبر برای دست يابی به زندگی سالم همراه 
مي كند. دراين راستا تمام موارد و مباحث سايت بررسی شد، 

2.  اين بخش از Annual report ACM 2008 � 2009 استخراج شده است.
3.  www.goodtogrow.org
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حتی دفعات مراجعه و ساعت هايی كه كاربران از آن استفاده 
در  كه  برنامه هايی  می كنند.  صرف  كه  هزينه اي  و  وقت  و 
برای  خانواده ها  بر جذب  عالوه  طراحی شده  وب سايت  اين 

كودكان 2 تا10 سال نيز بسيار جذاب است. 
ج( كودكان، كاوش، خاک4. بنيان گذار پروژة كودكان، 
كاوش، خاک مؤسسة Civil Society Institute و هدف 
از اين پروژه آشنايی كودكان با طبيعت و جهان پيرامون شان 

در طول زندگی است.

2. طرح ایجاد تنوع در فعالیت یا تنوع در عمل5 
تنوع در عمل و بازی، سبب رشد خالقيت كودكان می شود. 
لذا متوليان اين طرح از اين طريق درصدد افزودن به تأثير و 
نفوذ موزه ها در حکم واحد تقويت كنندة نيروهای اجتماعی و 
ايجاد تغييرات مؤثر و مثبت در گروه های اجتماعی و از اين 
طريق بهبود زندگی كودكان هستند. طرح تنوع در فعاليت 
يا تنوع در عمل يا عملکرد متفاوت، در سال 2004 به شکل 
ضربتی تدوين شد و مجريان آن اعضاء هيئت مديرة انجمن 
متعهد  نيز  موزه ها  ديگر  كارمندان  كودكان اند.  موزه های 
شده اند كه انجمن موزه های كودكان را ياری رسانند. در سال 
مالی 2008 انجمن موزه های كودكان )ACM( مجری چهار 

پروژة فعال و متنوع به شرح زير بود: 
• پروژة ابتکاري نمايشگاه آسيايی بنياد فريمن 

مالی  حمايت  با   2003 سال  در  آسيا  نمايشگاه  طرح 
 69 از  بيش  در  فريمن  آسيايی  بنياد  دالر(  ميليون  )هفت 
سفر،  نمايشگاه  هفت  با  امريکا  سراسر  در  كودكان  موزة 
موسيقی كره ای، فولکلور ويتنامی، قهرمانان افسانه ای چينی، 
انيميشن ژاپنی و مانند آن آغاز به كار كرد و نزديك به سه 
اين  از  هدف  داشت.  امريکا  سراسر  در  بازديدكننده  ميليون 
طرح افزايش درک و فهم كودكان اياالت متحد از تفاوت ها و 

تمايزات فرهنگ آسيايی بود. 
• تنوع و تعهد در برنامه های بنيادی

• تنوع توسعه و بورسية تخصصی
• طراحی جايزة جهانی برای يادگيری

ملی  سازمانی   1999 سال  در  هميشه.  برای  بازی   •
4.  Kids; Dig, Dirt
5.  )Diversity in Action(

براي ترويج بازي و حمايت از نقش آن در فرهنگ تأسيس 
شد. هدف عمده اين بود كه فرصت ها و موقعيت هايی را كه 
هميشه برای بازی وجود دارد به خوبي نشان دهند و از طريق 

بازی زندگی  كودكان را ارتقاء بخشند. 

انجمن موزه های كودكان اروپا6 
موزه های  از  غيررسمی  شبکه اي  صورت  به   1994 سال  در 
كودكان اروپا به جهت مديران عالقه مند به موزة كودكان در 
اروپا تأسيس شد. پنج عضو هيئت مديرة اين انجمن حداقل 
از  بعد  می شوند.  انتخاب  عمومی  مجمع  در  و  كشور  سه  از 
اين كنفرانس كميتة ويژه ای با هدف ايجاد سازمانی رسمی 
با چهارچوب قانونی و اساسنامه و هيئت مديره تشکيل شد. 
در مارس 1998، انجمن های حرفه ای و غيرانتفاعی به منظور 
برپا  اكتبر 1998  در  كه  ليسبون،  نشست  برای  آماده سازی 

مي شد، تشکيل شد.7  
از سيستم آموزشی تجربة عملی در  برگرفته   )HO!E(
موزة كودكان، براي تحريك حس كنجکاوی، خالقيت، كمك 
طريق  از  گروه های سنی  و  خانواده ها  كودكان،  يادگيری  به 
از  اين بخش  برنامه های متعدد است.  سرگرمی، نمايشگاه و 
نمايشگاه ها طوری طراحی شده كه حس احترام در كودكان 
آن ها  يادگيری  برای  را  متنوعی  فرصت های  و  شده  تقويت 
معلم  اولين  عنوان  به  خانواده ها  امر  اين  در  و  ايجاد  نمايد 
كودكان نقش اساسی را اجرا می كنند. برنامه های نمايشگاه به  
صورت مشاركتی و به حالت پرسش و پاسخ برای تمام اعضاء 

خانواده طراحی شده است.8  
از  يادگيری  كه  باورند  اين  بر  عملي«  »تجربة  اعضاء 
تجربه  با  توأم  يادگيری  و  است  امکان  پذير  گوناگون  راه های 
برای رشد مغزی كودكان بسيار مناسب است. »تجربة عملي« 
در جوامع پيشرفته درصدد آموزش كودكان از طريق تعامل 
با گروه های گوناگون از جمله سازمان های خدمات اجتماعی، 
مدارس دولتی يا خصوصی، باشگاه ها و كتابخانه های عمومی 
است. )HO!E( نقش بسيار مهمی در پشتيباني از موزه های 
كودكان  دارد.  پرورش  كنجکاوی و تخيل، خالقيت و بازی، 

6.  HO!E
7.  www.hands�on�europe.net
8.  www.hanson.org
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به صورت  غير رسمی يادگيري كودكان را بر می انگيزاند.1  

راهکارهایی براي ایجاد موزة سفر كودكان در 
ایران

جهان رو به رشد و توسعة كنوني، دستاوردهای تمدن پيشين 
بشر را تحت تأثير قرار مي دهد و مسائل انسانی را كم كم به 
حاشيه مي راند و انسان در مقام بانی تمدن كنوني، بايد خود 
را از خطرات توليدات صنعتی و يافته های خود مصون دارد 
تا به دست هيوالی بی رحم صنعت به دست فراموشی سپرده 
نشود. موزه ها نقش اساسی در شناسايی، حفظ و بهره برداری 
ميراث ملموس و ناملموس دارند تا اين ميراث به نسل های 

آينده انتقال يابد. 
موزه های كودكان در واقع خلق و ايجاد فضايی كودكانه 
هنری،  مجموعه هايی  قالب  در  آزاد  يا  بسته  محيطي  در 
فکری  و  ذهنی  فيزيکی،  ويژگی های  با  متناسب  و  تاريخی 
كودكان است، فضايی كه به دست كودكانة كودک قابل تغيير 
جاری  آن  بر  يادگيری«  با  همراه  بازيگری  و  »بازی  اصل  و 
الفت  و  انس  با  توأم  نزديکی  ايجاد احساس  باشد. هدف آن 
است كه در بروز خالقيت و رشد شخصيت كودک از طريق 
انرژی  آوردن  در  بالفعل  و  آزادسازی  و  كردن  لمس  امکان 
محسوس  عوامل  با  كودک  روانی  نيازهای  انطباق  به  بالقوه 
برای  است  تالشی  فضا  اين  مي كند.  بيرونی،كمك  فيزيکی 
تحقق رؤيای كودكان در جهان واقعيت، گاهی در دل طبيعت 
و گاهی در فضايی خيالی، از طريق تجربياتی ملموس، همراه 

با شيوة آموزشی مناسب و صحيح.
كودكان محسوس  برای  مناسب  فضای  ايران خالء  در 
است كه می توان با كشف رابطة منطقی بين بازی و يادگيری 
با رشد و پرورش كودكان گام هايی مؤثر  و ياددهی مناسب 
برداشت. يعني بر اساس پيشينة فرهنگی ايران، با ايجاد برج 
زمان و بازديد از آن در قالب سفر، جريان های فرهنگی، تغيير 
كرد.  بازسازی  را  ايران  تاريخي  گوناگون  دوره های  تحول  و 
براي درک و تصور بهتر از اليه ها و دوره های فرهنگی می توان 
)به طوری كه  طبقه  چند  خيابان های  درآوردن  تصوير  به  با 
يك  بيانگر  خيابان  هر  و  گيرند  قرار  يکديگر  زير  خيابان ها 

1.,  www.hocm.org

دورة فرهنگی با تمامی مشخصات بازسازی شده آن باشند( 
فرصتی برای سفر به گذشته را براي بازديدكننده ايجاد كرد.

با ايجاد چشم اندازهای نمادين برای درک عميق همة 
به   ... و  مانند معماری، هنر، مذهب، صنعت  پايه ای  مفاهيم 
صورت مجزا برای همة مقاطع سنی، ماكت هايي را بازسازي 
دگرگونی های  و  تغييرات  آوردن  در  تصوير  به  با  مثاًل  كرد، 
تغييرات  تا گرم همة  مرحلة سرد  از  يخبندان  اقليمی عصر 
عصر  و  بازسازی  را  جانوری  و  گياهی  پوشش  و  معرفی  را 
يخبندان را با همة ويژگی هايش به تصوير كشيد. در مرحلة 
بعد گام به گام داستان زندگی انسان را با به تصوير درآوردن 
انسان و محيط،  بين  رابطة  اقليم،  انسان در  استقرار  شرايط 
زيستگاه های  معروف ترين  و  نخستين  غارنشينی،  زندگی 
انسانی، نقاشی هاي اوليه در غارها، كشف آتش، زندگی انسان 
شکارچی، تفسير زندگی كوچ نشينی و يکجانشينی و سرانجام 
بهبود  به  شهرنشين  مناطق  فرهنگی  توسعة  روند  بازسازی 
فهم و درک بازديدكننده از زندگی جوامع باستان كمك كرد. 
در اين بازسازی ها پاسخ به سواالت اساسي مورد نظر است 
از جمله: قديمی ترين اجداد ما به چه شکلی بودند؟ در چه 
زمانی موجوديت يافتند؟ زندگي انسان چه سابقه و قدمتی 
دارد؟ پديده های فرهنگي چون زبان چه زمانی تحول و تکامل 
يافته است؟ چه چيزهايی رفتار ما را از حيوانات ديگر متمايز 
می كند؟ چگونه و در چه زمانی نخستين استقرارهای انسانی 
فرهنگی  و  زيستی  ويژگي هاي  چرا  گرفت؟  شکل  ايران  در 
انسان ها در چه زمان و در چه  با هم تفاوت دارد؟  انسان ها 
شرايطي موفق به اهلي كردن حيوانات و گياهان شدند و به 
كشاورزی پرداختند؟ زندگي يکجانشينی چه موقع و چگونه 
آغاز شد؟ تحول شهر و شهرنشينی چگونه اتفاق افتاد؟ و چه 
مراحلي را طي كرد تا به جامعه صنعتي امروز رسيد؟ براي 
اين بازسازي ها مي توان گالری های گوناگوني در نظر گرفت 

كه نمونه هايی از آن در پی می آيد.
كودكان  كه  است  جايی  هنر  استوديو  هنر.  استودیو 
و خانواده ها می تواند با هم اثر هنري بيافرينند. معرفی هنر 
توسعة  به  زمينه ها  همة  در  بازی  طريق  از  آن  يادگيری  و 
آنها  خالقيت كودكان و كشف عاليق و استعدادهای درونی 
منتهي مي شود. در اين استوديو فضايی برای توسعة تصورات 
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ذهنی، مهارت های حركتی، تفکر خالق و بيان احساسات از 
و  مدل ها  از  استفاده  با  فضا  اين  در  مهياست.  بازی  طريق 
در  هنري  گوناگون  سبك های  آموزش  و  معرفی  به  طرح ها 
ادوار مختلف تاريخی، تکنيك های ساخت و شکل دهی اشياء 
فلزی ايران، سير تحول هنر نگارگری با معرفي غارها، نقاشی 
روی سفال ها و نقاشی هاي دوران اسالمی و معرفی مکتب های 
هنری آشنايی با هنر سفالگری و مراحل ساخت و سير تحول 
سير  ايرانی،  بافته های  و  منسوجات  معرفی  ايران،  در  سفال 
اولية استقرار  بازسازی مراكز  ايران،  تحول خط و كتابت در 
و  معماری  مشخص  ويژگی های  با  همراه  يکجانشين  انسان 
ساير مشخصه های فرهنگی مردمان اين دوره، معماری ايران 
در ادوار مختلف براساس شواهد به جا مانده از طريق ساخت 
اقوام  پوشاک  معرفی  شاخص،  بناهای  و  آثار  پازل  و  ماكت 
نمايشگاهی  فضای  در  استفاده  طريق  از  گوناگون  ادوار  در 
آن دوره برای بازديدكنندگان مي پردازند و به درک جايگاه 

كاربردی صنايع دستی كمك شايانی می كند.
در  آموزش  ترويج  برای  تعجب  كارگاه  گالری تعجب. 
هنر و علوم است. مبنای هدف در اين گونه كارگاه ها ارتقاء 
فرهنگ  معرفی  گالری  اين  هدف  است.  كودكان  خودباوري 
بومی كشور و شناسايی تنوع فرهنگی و جاذبه های گردشگری 
است.  كودكان  خالقانة  ظرفيت های  تقويت  طريق  از  كشور 
انواع  آموزش  شامل  تعجب(  )كارگاه  كارگاه  اين  مجموعة 
و چگونگی ساخت  طبيعی  نمونه های  و  فرهنگی  مصنوعات 

آن است. چرا، از كجا و چه كسی آن ها را ساخته است؟
گالری آب. بحث در مورد انواع مختلف آب، رودخانه، 
بركه، درياچه و كانال های طبيعی، كانال های ساخته شده به 
وسيلة انسان، آب شور، چگونگي ايجاد موج ريز، حباب، باران، 
خروج آب شهری در روز بارانی و در نهايت تأثير جايگاه آب 
آب  گالري  در  كه  است  مسائلي  از  تمدن ها  شکل گيری  در 

آموزش داده مي شود.
گالری ساختمان. در اين گالری كودكان مي توانند مواد 
و مصالح هر دوره را بررسي و سير تحول آن را در دوران های 
گوناگون مقايسه كنند و مفاهيم مربوط به مصالح ساختمانی 
را از گذشته تا امروز ياد بگيرند. ساخت بلوک های مصنوعی 
ساختمانی، آزمايش ايجاد توازن ميان اشياء و مواد، شيوه هاي 

با سبك های معماری مناطق در  جابه جايی مصالح، آشنايي 
ادوار گوناگون از ديگر آموزش هاي اين گالري است. مي توان 
ماكت هاي معماري و مجموعه ای از كاخ ايرانی، خانة ايرانی، 
قلعه، پل، حمام، آب انبار، بادگير، گنبد و ... را با ارائة كاربری 

و ويژگی های آن ايجاد كرد.
با  ارتباط  برقراری  برای  آدمی  روزگاری  الفبا.  سوپ 
فرآيند  اين  بازده  می كرد.  استفاده  بدن  حركات  از  ديگران 
پيام  انتقال  برای  افراد  كه  چرا  بود،  محدودي  بسيار  ارتباط 
مجبور بودند از روش كوشش و خطا استفاده نمايند كه به 
اتالف زمان و انرژی می انجاميد. بشر با بهره گيری از نيروی 
خالقيت خويش، زبان گفتاری و نوشتاری را به كار گرفت و 
از اين طريق توانست معنای مورد نظرش را در ذهن ديگری 
ديگر  نيز  و  مهارت ها  اين  آموختن  برای  انسان  كند.  تداعی 
پرداخت.  زبان  يادگيری  و  آموزش  به  اجتماعی  مهارت های 
اين گالری نقش مهمی در كمك به زبان آموزی ايفا می كند. 
اشکال  و  مغناطيسی  ديوارهای  كمك  با  مادری  زبان  رواج 
رنگارنگ، اعداد، حروف و ترويج فرهنگ و ادبيات بومي كشور 
ادبيات  و  حروف  با  آشنايي  كلمه،  جمله،  ساخت  طريق  از 
كارگاه سوپ  ويژگي هاي  از  مقاطع سنی  تناسب  به  نگارش 

الفباست.
مکان های  به  گالري  اين  در  وحش.  حیات  گالری 
می گيرد.  صورت  مجازي  سفر  ايران  وحش  حيات  مشهور 
در  كودكان  برای  آموزشی  مکان  يك  وحش  حيات  گالری 
محيط های  در  جانوران  گونه های  تفکيك  و  آشنايي  زمينة 
گوناگون است. اين گالري تركيب منحصر به فردی از نمايشگاه، 
نمايش فيلم و ارائة اطالعات از مباحث تاريخ طبيعی است. 
و  وحش  حيات  مورد  در  اطالعات  ارائة  فرصت  تجربه  اين 
اكوسيستم جهان و ايران را به كودكان مي دهد و مفاهيمي 
چون احترام به زيستگاه، لزوم حفاظت و نگهداری از آن را به 
آن ها ياد دهد. مخاطبان می توانند در مورد يك حيوان خاص، 
اطالعات  انيميشن،  و  فيلم  كمك  به  منطقه ای  يا  زيستگاه 

كافي را كسب كنند. 
گالری های ديگر همچون گالري جشن و مناسبت ها برای 
كه  فولکلور  گالری  جنگ،  گالری  ايرانی،  مراسم هاي  احياء 
كودكان را با فرهنگ عامه، اساطير ايرانی، بازی ها، سرودها، 

موزه های كودكان در دنیا و الگویی برای موزة سفر در ایران



هشتاد سال باستان شناسی ایران

430

مي توانند  كند،  آشنا  معماها  و  المثل ها  ضرب  لطيفه ها، 
بخش هاي ديگر موزة كودک را تشکيل دهند. 

سخن پایاني
و طی  انسانی می پردازد  فرهنگ های  بيان  به  كودكان  موزة 
فرهنگ های  شناسايی  امکان  گذشته،  به  بازگشت  عمليات 
نوجوان  و  كودک  بازديدكنندگان  برای  را  گذشته  و  كنوني 

و  ترتيب  برقراری  با  و  مي كند  ايجاد  آن ها  خانواده های  و 
اعصار  و  قرون  طول  در  انسانی  فرهنگ های  طبقاتی  توالی 
تحول  و  تغيير  در  انسان  فرهنگی  فعاليت های  تشريح  و 
و  مي پردازد  ماقبل تاريخ  دوران  طول  در  فرهنگ های خاص 
فرهنگ های انسانی را از طريق تماس و تجربة عملی شامل 
فعاليت های جسمی، حسی، ذهنی، شناختی و اجتماعی به 

بازديدكنندگان مي شناساند. 
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چکیده
تحوالت  با  همگام  كه  است  بديهی  امری  جهان  سطح  در  باستان شناسی  و  موزه  تنيدگی  امروزه 
باستان شناختی از دهة 60 مـيالدی بـه وقـوع پـيوستـه و انسان، جامعه، فرهنگ و تمدن بشری به 
همان ميزان كه مورد توجه باستان شناسان است دستماية كار موزه داران نيز قرار گرفته است. از اين رو 
راستای  در  رسالتی  چنين  می كنند.  ايفا  پژوهشی  عرصة  در  پويا  نقشی  موزه داران  و  باستان شناسان 
اهداف ايکوم قرار دارد. ايکوم در تعريف موزه آن را نهادی در خدمت جامعه و توسعة آن معرفی كرده 
و به ويژه ماهيتی پژوهشی برای آن قائل شده است. نکته ای كه به صراحت بدان اشاره و تأكيد شده اين 

است كه موزه نهادی تحقيقاتی و مطالعاتی با رويکردی توسعه ای است.
از سال 1307 بخش عمده ای از آثار حاصل از كاوش های باستان شناختی، كه در سطح وسيعی 
از ايران انجام شده، در موزه ها انبار شده يا به نمايش درآمده است )رياضی 1381: 22-21(. واقعيت 
اين است كه طی 80 سال گذشته نگاه غالب به مواريث فرهنگی و مدنی، نگاهی نمايشی و شیء  محور 
با ديدی صرفاً بيرونی و بدون اتصال و پيوند درونی با مواريث گذشته بوده و اين نگاه همگام با تحوالت 
پژوهش های باستان شناختی تکامل نيافته و نتيجه آنکه موزه ها كاربردي تفنني يافته كه در آنها به 
جنبه های زيبايی شناسانه و صرفاً روايتی داستان از زندگی بشر، آن هم به طور ناقص، توجه و از اين 
اكنون وارد عرصة فرهنگ و زندگی مردم در سطح جهانی شده  و  مسئله غفلت مي شود كه موزه ها 
ايران متأسفانه دچار نوعی ركود و  در آنها فعاليت های چندگون و متنوعی دنبال می شود. موزه های 
بی توجهی شده  و نيازمند تحولی بنيادين در اين زمينه است. سؤال هايي چون انتقال مفاهيم و درک 

عباس رضائي نيا

ژپوهش رد موزه اهی اريان
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موزه   است؟ چرا  بسترهايی  نيازمند چه  فرهنگی  ارزش های 
تأثيرگذاري نيست؟ چرا  اجتماعی  و  نهاد آموزشی  ايران  در 
نمی توان بين موزه و جامعه پل ارتباطی مناسبی برقرار كرد؟ 
از پرسش های مطرح در زمينة ايجاد اين تحول بنيادي است. 
تحول،  هرگونه  دهيم  نشان  تا  كرده ايم  تالش  مقاله  اين  در 
توسعه و رويکردی در اين راه، مستلزم مشاركت موزه ها در 

بخش تحقيقات و رفتارهای اجتماعی است.
توسعة  تحقيقات،  باستانشناسی،  موزه،  واژگان:  كلید 

فرهنگی، توسعة اجتماعی.

مقدمه
من كتابی ديدم، واژه هايش همه از جنس بلور/ كاغذی ديدم، 
از جنس بهار/ موزه ای ديدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب/ 
سر بالين فقيهی نوميد، كوزه ای ديدم لبريز سوال ... )سپهری 

.)284 :1382
موزه  فضايي مناسب برای بيان دستاوردهای فرهنگی، 
در  آن  تأثير  و  می رود  شمار  به  ملت ها  سياسی  و  اجتماعی 
است  انکارناپذير  ملت ها  معنوی  و  ميراث  فرهنگی  بازنمايی 
در  موزه ها  ساماندهی  و  مديريت  شيوه های  ميان  اين  در  و 
مقياس خرد و كالن اهميت مي يابد. در كشورهای پيشرفته، 
مديريت موزه ها بر اثر پيشرفت هاي نظری دستخوش تغيير و 

دگرگونی شده است.
فرهنگی  و  اجتماعی  نهادی  موزه  ايکوم  اساسنامة  در 
معرفی شده است و مهم ترين كاركرد آن بازتاباندن آرمان ها 
اجتماعی،  و  انسان، وضعيت محيط  فرهنگی  انـديشه های  و 
و فعاليت ها و خالقيت های پايان ناپذير او در گذشته و حال 
است. موزه درعين حال كه در خدمت جامعه است، معرف آن 
جامعه هم هست. موزه  نمايانگر ارزش های ازميان رفتة جوامع 
بشری است. ارزش هايی كه در بطن موزه ها جاری  است، به 
تضمين كنندة  درازمدت  در  و  می شود  بيان  ديداری  شيوة 
تداوم فرهنگی خواهد بود )نفيسی 1380: 61-59(. موزه ها 
را می توان در مقياسی همه جانبه ارزيابی كرد. در اين مقاله، 
ابعاد عملکردی موزه ها، بررسي  از  پژوهش را در حکم يکی 

كرده ايم.
گذشتگان  آثار  بررسي  در  موزه ها  نقش  و  جايگاه 

نيست،  بوده،  كه  آنچه  مشاهدة  زمينة  آوردن  فراهم  صرفاً 
بلکه تحليل چرايی و چگونگی پديد آمدن و آگاهی از سير 
تحول آفريده های بشر نيز نقش مهمي در كاركرد موزه دارد. 
به  محل  نبايد  آن،  وسيع  معنای  در  را،  موزه  آن  بر  افزون 
كه  آن گونه  بلکه  كرد،  محدود  گذشته  آثار  گذاردن  نمايش 
در كشورهای پيشرفته رايج است، موزه های علمی و صنعتی 
مهم ترين و جديدترين يافته ها و دستاوردها را در عصر جديد 
نيز به نمايش می گذارند. ايجاد فرهنگ پژوهش و پرسشگری، 
كه نيروی محركة پيشرفت انسان ها در توليد دانش نوست، 
چگونگی  و  تجربه  كسب  شيوه های  آموزش،  نوع  در  ريشه 
مشاهدة پديده های عالم هستی دارد و موزه  بهترين زمينه را 
برای ايجاد چنين فرهنگی ايجاد مي كند. طی سال های اخير 
حوزة فعاليت موزه ها از هر نوع و اندازه اي بسيار گسترده شده 

است )كريمی 1383: 89(.
امروزه موزه ها در ايران، برخالف بسياری از كشورهاي 
ديگر كه موزه هايشان مکان هايي مهيج، زنده و فعال  است به 
محيطي يکنواخت و كسل كننده بدل شده و تبديل اين فضا 
به محيط های خالق، ذهن انگيز و دل انگيز از چالش های پيش 

روی موزه های ايران است.

موزه و پژوهش های موزه ای
فعاليت های  موزه ای  نهادهای  در  كليدی  وظايف  جمله  از 
علمی و پژوهشی است. موزه محل شرح و تفسير شواهد مادی 
آنها در جهت منافع عموم و دستماية  با  و اطالعات مرتبط 
تدارک، تدوين و عرضة چنين شرح و تفسيرهايی فعاليت های 
پژوهشی است و مجموعه های موزه ای سنگ بنای مطالعات 
محققان و پژوهشگران را تشکيل می دهد. شايد حتی بتوان 
نقش موزه را نظير نقش آزمايشگاه های علوم تجربی دانست، 
پيشبرد  در  آنها  مجموعه های  و  موزه ها  نقش  ترتيب  هر  به 
تاريخ،  فرهنگ،  زمينة  در  به خصوص  بشری  دانش  و  علوم 
مورد  در  نيز  و  انسان شناختی  و  جامعه شناختی  ويژگی های 
موزه های طبيعی درزمينة منشأ حيات و تکامل غيرقابل انکار 

است.
دادن نقش پژوهشی به نهاد موزه سبب می شود كه از 
بسياری از منابع موزه ای نه صرفاً به قصد نمايش براي عموم، 
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محققان  اجرای  دست  در  پژوهش های  و  مطالعات  در  بلکه 
بهره برداری شود و چه بسا كه در اين مسير برای مدت معينی، 
محدود  آثاری  چنين  عمومي  مشاهدة  امکان  كلی  به  طور 
فعاليت های  نه  است  پژوهشی  فعاليت  با  تقدم  زيرا  شود، 
نمايشگاهی. از طرف ديگر وقتی نهاد موزه وظيفة پژوهشی 
سازمانی  ساختار  تلقی  كند،  خود  مأموريت های  ازجملة  را 
و  مأموريتی شکل می گيرد  آن در چارچوب چنين  منابع  و 
به  موزه ها  سازمانی  ساختار  در  پژوهشی  حوزه های  بنابراين 
صورت رسمی گسترده مي شود و اين امر به استخدام محققان 
در عرصه های مد نظر پژوهش موزه می انجامد. در اين صورت 
البته  با كيفيت تر و  اداری گسترده تر،  انسانی و نظام  نيروی 
پرهزينه تر از هنگامی خواهد بود كه موزه ها چنين نقشی را 
بر عهده ندارند. درواقع در جهان امروز ديگر برای موزه ها تنها 
نقش قرار دادن منابع در اختيار محققان بيرون از آنها متصور 
نيستيم، بلکه موزه خود در حکم يك نهاد پژوهشی، نيروهای 

داخلی خود را به تحقيق در اين عرصه ها مي گمارد.
منابع  تقويت  در  سو  يك  از  را  فرايند  اين  حاصل 
اسناد  مراكز  و  كتابخانه ها  نظير  موزه ای  آثار  مکمل  علمی 
مستقيم  نقش  خود  مراكز  اين  زيرا  ديد،  می توان  موزه ها 
ايجاد كتابخانه های ديجيتالی،  دارند.  در پژوهش های علمی 
امکانات ارتباط اينترنتی، امکانات سمعی و بصری گسترده و 
متنوع و فراهم آوری دسترسی محققان آزاد به اين امکانات 
نمودهايی از اين رويکرد به شمار می رود. از طرف ديگر برای 
خروجی  به  بايد  موزه  نهاد  در  پژوهش  نقش  روشن شدن 
علمی موزه ها و تحول آنها در گذر زمان توجه كرد. اگر در 
با  بعدها  نقش  اين  داشته،  نمايشگاهی  نقش  موزه  گذشته، 
يك  و  گره  خورده  موزه ای  آثار  در خصوص  مستندات  نشر 
قدم به پيش رانده شده است. اكنون موزه ها، عالوه بر آنچه 
انتشار مستندات  و  نمايشگاهی  به عنوان وظيفة  در گذشته 
بر عهده داشتند، اقدام به انتشار حاصل مطالعات پژوهشگران 
خود و پژوهشگران وابسته می كنند و نيز برگزاری سخنرانی ها، 
و  بحث  جلسات  تخصصی،  كارگاه های  علمی،  همايش های 
با  موزه ها  گنجينة  در خصوص  آن  نظاير  و  نقادانه  گفتگوی 
موضوعات مربوط حيطة فعاليت پژوهشگران وابسته به آنها به 
طور جدی تعقيب می شود. درواقع در موزه های بزرگ جهان 

روز و هفته ای را بدون پيوند با مجامع علمی و پژوهشی از 
ديگران  و  )زاهدی  يافت  نمی توان  برنامه هايی  چنين  طريق 
موزه ها،  ساختار  طراحی  در  بنابراين   .)51-53  :1387
ارزيابی  در  و  است  نقش آفرين  بسيار  پژوهشی  فعاليت های 
عملکرد موزه ها با توجه به استانداردهای تعريف شده می توان 

به سنجش آن پرداخت.
از  يکی  حکم  در  پژوهش  موزه داری  حرفة  در  اگرچه 
عملکردهای اصلی موزه ها تلقی می شود، در مورد ويژگی های 
آن  علل  از  و  ندارد  وجود  نظر  اتفاق  موزه ای  پژوهش  دقيق 
گوناگونی موزه ها و نظريه هاي گوناگون در مورد نحوة پژوهش 
موزه ای است. نوع پژوهش و ميزان كامل بودن آن بستگی به 
موزه و هدف و مأموريت آن دارد. موزه ها بايد استانداردهای 
حرفه ای خاصی را رعايت كنند تا به آنها اجازه داده شود نام 
موزه به روی خود بگذارند. بدون پژوهش مستمر، نمايشگاه ها 
اسرارآميز  اشياء  از  مخازنی  فقط  مجموعه ها  و  بی مفهوم 

خواهند بود )دكلرک و لورنچو 1383: 9(.

با  موزه  رویکردهاي  و  اهداف  بازبینی  ضرورت 
تأكید بر پژوهش

در كشور ما موزه ها با اينکه مديريت اموال ارزشمندي را بر 
پوشيده  كسی  بر  نيستند.  توجه  مورد  چندان  دارند،  عهده 
نيست كه بدون توجه به گذشته نمی توان در ساختن آينده و 
خلق نوآوری های عصر كنوني مشاركت فعال كرد. به همين 
در حد حفظ  موزه ها صرفاً  كاركرد  كه  تصور می شود  سبب 
انباشت  به  و  ايستا  شـکل  به  هم  آن  كشورها  تاريخی  آثار 
باليدن  برای  عاملي  ايجاد  به  نهايتاً  يا  متروكه  دستاوردهای 
هر  پيشين  نسل های  آنچه  به  جديد  نسل  كردن  افتخار  و 
كشور انجام داده اند محدود می شود، اما اين نگرش به كاركرد 
موزه ها، نشان دهندة ضعف فرهنگی و آموزشی و بي توجهي 
به جايگاه واقعی اين مراكز است. برای اين ادعا كافی است به 
سايت های اينترنتی موزه های كشورهای پيشرفته و صنعتی 
با  را  اين موزه ها  تربيتی  و  آموزشی  نحوة كاربری  و  مراجعه 
آن چه كه در كشور خودمان می گذرد مقايسه كرد )كريمی 

.)88 :1383
موزه داری مقوله ای است كه با تمامی اركان جامعه پيوند 
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دارد. برای داشتن موزه های كارآمد ابتدا بايد آسيب شناسی 
بهينه  مديريت  به  بعد  مرحلة  در  بتوان  تا  گيرد  صورت 
دانش  و  نگرش  بينش،  از  مشکالت  نگاه كالن  در  پرداخت. 
ما سرچشمه می گيرد. مهم ترين مسئلة مورد غفلت احساس 
نياز است. احـساس نياز زائيدة تفکر و به خودی خود نيازمند 
داشـتن آگـاهی، دانـش و اطـالعـات است و امروزه به دليل 
فقر پشتوانه های نظری دچار نوعی ركود در زمينة موزه داري 
هستيم. بدون عنايت به اين مسئله نمی توان از مديريت منابع 
فرهنگی سخن راند كه غايب بزرگ اين عرصه است و فهم 
صحيح، عميق و ريشه داری از آن وجود ندارد. در اين شرايط 
مديريت های سليقه ای و فاقد مبنا و زيربنای علمی متداول 
می شـود  موجب  نو  بينش های  و  تحقيقات  خالء  مي شود. 
راهـبردهای جديدی ارائه نشود و تحولی صورت نگيرد، در 
حالي كه در پـرتـو تحقيقات و پژوهش های گسترده ارزش، 

اهميت، جايگاه و نقش موزه در جامعه مشخص می شود.
اساسی  پرسش  پژوهش  راهبردي  ضرورت  قبول  با 
عملی  اقدامات  كدام  هدف  اين  به  نيل  برای  كه  است  اين 
سطح  دو  در  اقدامات  اين  است  الزم  و  گيرد؟  صورت  بايد 
حاكميتی  سطح  در  شود.  بررسی  اجتماعي  و  حاكميتی 
است  اين  موزه  دست اندركاران  و  متخصصان  اصلی  رسالت 
كه با آگاهی بخشی به مديران، مسئوالن و برنامه ريزان دربارة 
قابليت  پژوهش های خود  منافع  و  اهميت  ماهيت،  ضرورت، 
در  آنان  تا  بنمايانند  آنان  به  را  مراكز  اين  گم شدة  و  نهفته 
حوزه،  اين  براي  خود  سياست گذاری های  و  تصميم گيری ها 
جايگاهی ارزنده و ويژه قائل شوند. از نظر اجتماعي نيز بايد 
ارتقاء فرهنگ جامعه رابطة  ارتقاء يابد.  سطح فرهنگ مردم 
مستقيم با اقتصاد دارد. از اين رو آموزش جامعه زمانی ميسر 
نگرش  تغيير  باشند.  رسيده  نسبی  رفاه  به  مردم  كه  است 
مردم به موزه مستلزم فرهنگ سازی است. جـامعـة كنونی ما 
ارتباطی چندان با موزه برقرار نمی كند، زيرا اساساً شناختی 
محصول  كه  بيانديشند  اين  به  مردم  تا  است  نشده  حاصل 
تـحـولی  چـه  است  قرار  اصوالً  و  موزه ها چيست  كاركرد  و 
نظر  به  ميان ضروري  اين  در  آنچه  كنند.  ايجاد  در جـامعه 
می رسد بازبينی اهداف و رويکردهای موزه داری است. موزه 
و موزه داری براساس ضرورت های كشور توسعه نيافته است. 

تعيين  برای جامعة هدف،  اجتماعی  بسترهای  فراهم كردن 
حقوق مخاطب و ايجاد الزامات و امکانات در اين خصوص هم 
بر عهدة حاكميت و هم برعهدة موزه داران است و هم نيازمند 
دست يابي به نظريه هاي مناسب در زمينة انتقال مفاهيم به 
جامعه است تا فرصت ها، ظرفيت ها و روش های بهره گيری از 

اين سرمايه عظيم بازنگري شود.

نقش راهبردی پژوهش در موزه ها
جايگاه  ايران  موزه های  در  پژوهش  كه  است  آن  واقعيت 
و  آمد، درک جايگاه  پيشتر  آن چنان كه  و،  ندارد  شايسته ای 
اهميت موزه ها مستلزم مطالعه، تحقيق و پژوهش در مورد 
می شود.  نگهداری  موزه ها  در  كه  است  بشری  دستاوردهای 
متخصصان  وظايف  حيطة  در  شناخت  اين  به  يافتن  دست 
آنها  علمی  دستاوردهاي  كه  موزه هاست  پژوهشگران  و 
برگزاري  و  همايش  سخنرانی،  مجله،  كتاب،  صورت  به 
كارگاه های تخصصی عرضه می شود. عملياتی و اجرايی كردن 
در سطح  دانش  اين  انتشار  و  انتقال  و  موزه ای  پژوهش های 
برنامه ريزی كالن و جامع در حوزة آموزش،  نيازمند  جامعه 
پژوهش های  در  اصلی  مسئلة  و  تبليغات  و  مخاطب شناسی 
شده  موجب  كه  است  هدفمند  برنامة  و  طرح  نبود  موزه ای 
درستی  پژوهشی سنجش  موضوعات  كيفی  و  ابعاد كمی  از 

نداشته باشيم.
پل  جامعه  و  خود  بين  نتوانسته اند  ايران  در  موزه ها 
اين است كه  ايجاد كنند. دليل عمدة آن  ارتباطی مناسبی 
رويکردهای تحقيقاتی خود را از دست داده اند و دليل ديگر 
آن است كه به علت ابهام جايگاه اجتماعی موزه ها در كشور 
تاكنون تحقيقات مؤثری در مورد نقش عملکردی موزه ها در 
مراكز علمی، تحقيقاتی و آموزشی صورت نگرفته است. چرا 
مردم تمايل مؤثری به ايجاد ارتباط با موزه ها نشان نمی دهند 
و چرا موزه ها رويکرد علمی ندارند؟ اساس اين مسئله ساختار 

موزه هاست يا افکار و آرای گردانندگان آنها؟
امروزه در اكثر كشورهای جهان ديدگاه های انتقادی به 
موزه ها آنها را از حالت سنتی به نهادهای پويا تبديل كرده 
و تحقيقات گسترده ای در مورد بهينه سازی نقش عملکردی 
موزه ها انجام شده است. در نبود اين گونه تحقيقات در ايران 
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اعمال  از  بيشتر  چيزی  نيز  راهبردی  مشی های  تعيين خط 
دليل  به  امروزه  مثال  به  طور  بود.  نخواهد  نظريات شخصی 
فقدان اطالعات تحقيقاتی، طراحی نمونه های راهبردی برای 
اطالعات  همين  كمبود  دليل  به  و  موزه ای  اهداف  پيشبرد 
غيرممکن  تقريباً  زمينه  اين  در  مدل  ارائة  و  كمی  تحليل 
است. اين ارزيابی ها در مورد موزه های شهرستان ها وضعيت 
 :1383 يدالهی  و  )نيکنامی  مي دهد  نشان  را  نامناسب تري 

.)21
بي توجهي به تحقيقات موزه ای ناشي از نبود بسترهای 
مستلزم  بستری  چنين  كردن  فراهم  و  پژوهش  برای  الزم 
رويکرد پژوهش محور در موزه هاست. تغيير نگرش مسئوالن 
از حالت  را  آنها  نزديك تر و  آنها  واقعی  به جايگاه  را  موزه ها 
فرهنگی  و  تحقيقاتی  و  علمی  مركز  به  و  خارج  انفعالی 
جاي  به  موزه ها،  ترتيب  اين  به  مي كند.  تبديل  تأثيرگذاري 
محل  به  و  اجتماعی  نهادي  به  آثار،  نمايش  برای  محلی 
گفتمان و گذراندن مطلوب اوقات فراغت با ره آوردهای علمی 

و تربيتی تبديل مي شود.
در  است.  ايران  موزه های  ساختار  ديگر  مهم  مسئلة 
تعريف نشده  پژوهش  برای  ايران جايگاهی  چارت موزه های 
و اساساً امکانی برای بررسي و تحقيق فراهم نيامده و برنامة 
جامعی نيز در اين زمينه تدوين نشده است. ازاين رو پژوهش 
آنکه  جالب  است.  مانده  مهجور  و  نيافته  مستقل  موجوديت 
در شرح وظايف ادارة كل موزه ها فقط در يك بند )بند 7( به 
پژوهش اشاره شده و آن هم در خصوص همکاری با مراكز 
تخصصی  پژوهش های  اجرای  برای  دانشگاهی  و  پژوهشی 

مورد نياز موزه هاست.
از منظر ضوابط و استانداردهای موزه ای، موزه های ايران 
از نظر تحقيق و پژوهش  علمی چه از بعد نظری و چه از بعد 
عملی بسيار فقيرند. از مجموع 234 موزه ای كه تا سال1383 
در كشور ايجاد گرديد؛ تهران 74 موزه و استان های ديگر بين 
1 تا 26 موزه دارند )بی نا 1383(. الگوی پراكندگی موزه ها در 
استان های كشور هيچ تناسب، توازن و تنوع موضوعی را نشان 
نمی دهد و اين موزه ها به لحاظ پژوهشی نيز فعاليتی ندارند. 
شاخص  موزه های  از  برخی  در  را  پژوهش  وضعيت  بنابراين 

كشور بررسي مي كنيم كه همگی در تهران قرار دارند.

در  كه  ايران  ملی  موزة  تهران،  موزه های  ميان  در 
نزديك  می شود  ياد  مادر  موزة  عنوان  به  موزه داری  فرهنگ 
اقدام  پژوهشی  واحدهای  ايجاد  به  كه  است  دهه  سه  به 
تأمين  برای   1316 سال  از  كه  موزه  كتابخانة  است.  كرده 
وقت  باستان شناسی  ادارة  و  موزه  كادر  پژوهشی  نيازهای 
ايجاد   1363 سال  در  ملی  موزه  حفاظت  و  مرمت  بخش  و 
آميزه ای  كه  آثار  مرمت  و  حفاظت  حوزة  در  پژوهش  شد. 
موزه هاست.  كم شناخته شدة  مباحث  از  است  هنر  علم  و  از 
مرمتی،  نيازهای  تامين  بر  عالوه  ملی  موزة  مرمت  بخش 
با دانشگاه های كشور دارد،  فعاليت های آموزشی گسترده ای 
كارورزی،  و  كارآموزی  كارگاهی،  واحدهای  برگزاری  شامل 
پايان نامه های تحصيلی مقطع  بر  پروژه های مرمت و نظارت 
كارشناسی و كارشناسی  ارشـد دانشجويـان. از سال 1377 
بخش كتيبه ها راه اندازی شد كه بزرگ ترين گنجينة نگهداری 
يادگارنوشته های موزه ای ايران است. هدف از راه اندازی اين 
ايجاد  و  ايران  ملی  موزة  يادگارنوشته های  ساماندهی  بخش 
همة  برای  هم پيوند  پژوهش های  برای  شايسته  بستری 
واحدهای  پژوهشی،  ديگر  بخش های  است.  پژوهشگران 
مانند  است،  ايجاد شده  اخير  دهة  يك  در  كه  است  نوپايی 
بخش پارينه سنگی در سال 1380و مركز پژوهشی سفال در 
پژوهش  و  ايران  هنر  تاريخ  پژوهش  واحدهای  سال 1381. 
ديگر  از  است.  شده   راه اندازي  اخيراً  نيز  ملل  تمدن  تاريخ 
تقويت  قصد  به  تالش  مثابة  به  را  آن  می توان  كه  مواردی 
پژوهش در موزه ملی عنوان كرد، راه اندازی نشرية مشترک 
دو فصلنامة تخصصی پژوهش های بـاستان شناسی و مطالعات 
تهران  دانشگاه  دانشگاهی  جهاد  همکاری  با  ميان رشته ای 

است. 
بخش  سعدآباد  و  نياوران  گلستان،  كاخ موزه های  در 
بـه  مـجهـز  و  غنی  بخش های  از  اسناد  مركز  و  كتابخانه 
كـارگاه های مرمتی است. كاخ موزة گلستان در زمينة پژوهش 
نيز نسخه های خطی  و  آلبوم خانة كاخ  بر  و متمركز  پيشتاز 
است و با دعوت از پيشکسوتان اين عرصه شايستگی تبديل 

به مركز پژوهشی دورة قاجار را دارد.
سهم موزه های ديگر تهران از پژوهش، مانند موزة رضا 
عباسی، فرش، آبگينه و سفالينه های ايران، هنرهای معاصر و 
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طبيعت و حيات  وحش دارآباد، كه به لحاظ مقياس و محتوا 
به  محدود  می روند،  به شمار  كشور  مهم  موزه های  زمرة  در 
داشتن كتابخانه های تخصصی و بعضاً بخش مرمت )موزه های 
رضا عباسی و فرش( است و اغلب پژوهش هـدفمندی در آنها 
پايان نامه های  از  موزه ها  به ندرت  همچنين  نمی شود.  دنبال 
آنها  وظايف  شرح  در  و  مي كنند  مالی  حمايت  دانشجويی 
متقابل  تقويت همکاری   است.  نشده  چنين چيزي گنجانده 
موزه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج كشور 
نيز از عوامل مؤثر در توسعة فعاليت های پژوهشی است كه 

كمتر شاهد اين نوع همکاری ها در موزه ها هستيم.
موزه ای، در بخش طراحی فضاهای  آثار  از حوزة  فارغ 
موزه ای، شيوه های جذب مخاطب، نمايش آثار و اطالع رسانی 
وضعيت  مدعا  اين  شاهد  نمی گيرد.  صورت  پژوهشي  نيز 
شأن  در  كه  است  ايران  موزه های  كسل كنندة  و  يکنواخت 

فرهنگ و تمدن جامعة ايرانی نيست.
می دهد  نشان  موزه ها  پژوهشی  فعاليت های  به  نگاهی 
كه هيچ تناسب و سنخيتی با ظرفيت هاي بالقوة آنها ندارد. 
سمينارها،  برپايی  و  آثار  انتشارات  با  ايران  ملی  موزة  فقط 
در  گام هايی  آموزشی  كارگاه های  و  سخنرانی ها  همايش ها، 
خود  واقعی  جايگاه  به  رسيدن  تا  ولی  برداشته،  مسير  اين 
كاخ موزة  مانند  نيز  تهران  كاخ موزه های  دارد.  زيادی  فاصلة 
گلستان كه اقدام به انتشار چندين جلد كتاب كرده اند، سهم 

كوچکی از پژوهش را به خود اختصاص داده اند.

برنامة پژوهشی به  مثابة ابزار مدیریتی موزه ها
و  ندارند  پژوهش  به  آوردن  روي  جز  چاره اي  ما  موزه های 
پيامد  مي دهد.  گسترش  را  پژوهش  فضای  برنامه   تدوين 
پژوهش، توجه و اقبال عمومی، بهبود و افزايش دانش عمومی 
و بالندگی جامعه است و موزه به عنوان نهاد فرهنگی، علمی 
برای  می يابد.  قابل  انکار  غير  و  تأثيرگذار  نقشی  آموزشی  و 
كاركرد  بر  نظارت  و  كنترل  و  موزه ها  اهداف  به  دست يابی 
در  جامع  و  كالن  برنامه ريزی  به  بايد  چيز  هر  از  قبل  آنها، 
منابع  پيش بينی  نيز  و  راهبردها  سياست ها،  اهداف،  زمينة 
كالن  سياست های  در  و  اقدام  اجرايی  ضمانت های  و  مالی 
كرد.  پيش بينی  را  موزه ها  پژوهشی  انتظارات  برنامه ريزی، 

در  مستقل  موضوعی  عنوان  به  بايد  پژوهشی  فعاليت های 
تنظيم  هنگام  و  شود  گرفته  نظر  در  مديريتی  تصميمات 
آن،  نحوة عرضة  و  علمی  نوع خدمات  بودجه،  بايد  برنامه ها 
وظايف داخلی و خارجی موزه، شيوة جذب مخاطب و ارزيابی 
خدمات  عرضة  نحوة  و  پژوهشی  برنامة  كرد.  پيش بينی  را 
پژوهشی، عنصر جدايی ناپذير از موزة موفق است. پـژوهـش 
موجب افزايش دانش و تحول و پيشرفت مي شود. از اين رو 
برنامه های  گيرد.  قرار  اولويت  در  بايد  موزه  پژوهشی  نقش 
حاوی اهداف، طرح ها و اولويت ها چارچوب عملی الزم برای 
اقدامات را فراهم و خدمات عرضه شده را مشخص مي كند. 
عرضة خدمات سبب آگاهی افراد از ماهيت خدمات و امکانات 
مردم،  دانش  و  آگاهی  سطح  ارتقاء  مخاطب،  جذب  موزه، 
بهبود جايگاه موزه و جذب كمك های مالی می شود. مراجعة 
كيفيت  و  بيشتر  بازخورد  با  است  مساوی  موزه  به  بيشتر 
موفقيت  ميزان  و  كارها  بودن  مفيد  برنامه  ارزيابی  با  بهتر. 
و  نوشت  نمی توان  به تنهايی  را  برنامه  مي شود.  بررسی  آنها 
بايد با ساير فعاليت ها و سياست های موزه مرتبط باشد، اين 
نيازهای مخاطبان  با  به ثمر می نشيند كه  سياست ها زمانی 
رابطة مستقيم داشته باشد. با افزايش ظرفيت پژوهشی، موزه 
مسائل  گرفتن  نظر  در  با  بنابراين  كرد.  توانمند  می توان  را 
پژوهشی در تصميمات مديريتی و برنامه های اساسی موزه ها 

شاهد بهبود و گسترش وضعيت موزه ها خواهيم بود.

ماهیت فرهنگی موزه ها، چالش ها و راهکارها
جهان ما اكنون مي كوشد زير سقف موزه های مدرنش هويت 
بشر  ميان  ارتباط  نوعی  ايجاد  برای  بازيابد. كوشش  را  خود 
و  انديشه  احساس،  بين  ايدئولوژيك  رابطة  و  ديروز  و  امروز 
يا  آثار  با  موزه  فضای  و  در محيط  كه  انسانی  و خرد  خيال 
را  مواجه می شود  و شيئی  ماده  هر  اصوالً  و  شواهد گذشته 
)مالصالحی  برشمرد  موزه ها  فعاليت  مهم ترين  از  می توان 

.)124-125 :1384
حركت و هجوم صدها ميليون نفر از هر قشر و جنس 
و گروه صنفی و سنی و فرهنگ و مليت و مدنيتی به سوی 
واقعيت  اين  مؤيد  جهانی  سطح  در  موزه ای  مجموعه های 
و حساسيت  كنجکاوی  و  دقت  موزه ها،  اندازه  چه  كه  است 
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و  تاريخی  شواهد  و  اشياء  ساده ترين  به  حتی  را  جمعيت ها 
نمونه های طبيعی برانگيخته و وجدان ملت ها را تسخير كرده 
و بر ذهنيت فرهنگ ها و انسان ها تأثير نهاده  است )مالصالحی 

.)141 :1384
خود  عرضه  نخست  مرحلة  در  موزه  اصلي  هدف 
به  است،  گسترده  بسيار  مقياس  در  و  سطح  عالی ترين  در 
داشته  را  جامعه  نيازهای  ساختن  برآورده  توانايی   طوری كه 
گوناگون  برنامه های  اجرای  برای  مناسب  امکانات  از  و  باشد 
موزه مطابق استانداردهای موزه ای برخوردار باشد. در مرحلة 
بر فعاليت موزه و شناخت دقيق  بعد شناخت محيط حاكم 

مخاطب اهميت بسيار زيادی دارد.
ميراث  فرهنگی  ارزش های  درک  و  مفاهيم  انتقال 
است.  فرهنگی  و  اجتماعی  زمينه های  كردن  فراهم  نيازمند 
فعاليت  به  اقتصادی ـ اجتماعی  اينکه موزه ها در كدام فضای 
نکتة  است.  تأثيرگذار  بسيار  مخاطب  جذب  در  مشغول اند 
ديگر تعامل موزه ها با جامعه است كه در روند كاری و تأمين 
و  رشد  به  امر  اين  به  توجه  و  مي گذارد  تأثير  جامعه  عالئق 
توسعة موزه ها كمك می كند. الگوی تعاملی و ارتباط با موزه 
بايد  را نبايد رخدادی مستقيم و يکسويه قلمداد نمود بلکه 
هم  و  نمايش  موضوع  هم  كه  دانست  تعاملی  روندی  را  آن 

.)Sandell 2002: 3�5( بازديدكننده در آن شركت دارد
كردن  برطرف  و  موزه ها  سازمانی  عملکرد  به  توجه 
موزه ها  رونق  به  اشاره می كنم  آنها  به  زير  در  كه  مشکالتی 

منجر مي شود.
منابع مالی. روشن است كه عوامل اقتصادی در ادارة 
تنها  يافته  تخصيص  بودجه های  دارد.  بسزايی  نقش  موزه ها 
حامی موزه ها و تأمين كنندة نيازهای مالی آنها به دليل نبود 
در  موزه ها  تأثيرگذار  نقش  از  حاكميت  در  صحيح  شناخت 
جامعه از مشکالت جدی آنها به شمار می رود. محدودبودن 
مالی  نيازهای  وسيع  گسترة  مقابل  در  دولتی  حمايت های 
ترتيب  اين  به  است.  كرده  مواجه  بحران  با  را  آنها  موزه ها 
موزه ها در قبال خدمات ارزشمند اجتماعی، فرهنگی، علمی 
از بودجة كل كشور و كمك های  ... به جامعه سهم كمی  و 

دولتی را در اختيار دارند. روابط موزه و نهادهای اعتباردهنده 
)حکمت  است  مهم  بسيار  موزه  سياست گذاری های  برای 
1386: 109ـ98(. تالش مسئوالن برای جذب اعتبارات الزم، 
نيازمند ايمان قوی مبتنی بر شناخت از فعاليت حوزة تحت 
سرپرستی آنها و از مديريتی بهينه برای استفادة حداكثری 
از ظرفيت های مجموعة تحت مديريت و افزايش كارايی آن 
است. بنابراين التزام دولت به ايجاد امکانات، پيش بينی منابع 
مالی و توسعة موزه ها به منظور تحقق برنامه های گوناگون آنها 
از يك سو و افزايش سطح آگاهی مديران از طريق آموزش 
آنها در مورد اهميت و جايگاه پژوهشی،  برای تغيير نگرش 
تا  می شود  سبب  ديگر  سوی  از  موزه ها  تربيتی  و  آموزشی 
موزه ای  استانداردهای  و  تعقيب سياست ها  و  تعيين  توانايی 
را پيدا كنند. طبيعی است موزه ها زمانی می توانند مخاطبان 
خود را جذب كنند كه اوضاع اقتصادی جامعه مطلوب باشد. 
سطح  بردن  باال  جامعه.  آموزش  و  فرهنگ سازی 
آموزش های  طريق  از  مردم  آگاهی  و  عمومی  فرهنگ 
برنامه ريزی شده و هدفمند نيز به رشد، توسعه و ارتقاء كمی 
در  را  جامعه  كالن،  نگاه  در  و  می انجامد  موزه ها  كيفی  و 
مسير پيشرفت و تعالی قرار می دهد. چگونگی ارتقاء فرهنگ 
خارج  مقاله  اين  حوصلة  از  كه  است  مفصلی  بحث  عمومی 
موجب  آن  از  بازديد  و  موزه  اهداف  از  مردم  آگاهی  است. 
می شود.  موزه  از  بازديد  فرهنگ  ترويج  و  عمومی  حمايت 
موفقيت  پشتوانة  دولتی  و  مردمی  حمايت های  ترديد  بدون 

موزه هاست.
خالصة سخن آن كه موزه ها، اكنون به صورت پديده ای 
و  رواج  بی شك  درآمده اند.  چندمنظوره  و  پيچيده  بسيار 
توسعة فرهنگ موزه ای و هنر استفاده از موزه در گرو فراهم 
كردن شرايطی است كه به شرح آن پرداختيم. البته در اين 
صورت  آن  در  برد.  بهره  نيز  جهانی  تجربيات  از  بايد  مسير 
می توان به مشاركت فعال نهادهای فرهنگی كشور، شهروندان 
اين  بود و موزه ها  اميدوار  از موزه ها  و مسئوالن در استفاده 
را  افراد  اجتماعی  و  فرهنگی  هويت  كه  مي يابند  را  قابليت 

ارتقاء دهند و به رشد جامعه كمك كنند.
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چکیده
ايران  از آغاز تأسيس نخستين موزه در  ندارد و  ايران سابقة چنداني  امروزي آن، در  به مفهوم  موزه 
تاكنون بر سر راه گسترش موزه ها همواره مشکالتي وجود داشته است. در واقع وضعيت علم موزه داري 
در ايران با وضعيت جهاني اين علم تفاوت زيادي دارد. با تأسيس موزة ايران  باستان در سال 1316خ 
ايران داراي موزه اي با معيارهاي نسبتاً شناخته شدة علمي شد و پس ازآن به مرور موزه هايي به عنوان 
موزه هاي منطقه اي در كشورمان گشايش يافت. مؤسسان موزة ايران  باستان در ابتدا سعي داشتند از 
آن به عنوان پايگاهي براي تحقيقات باستان شناسي ايران استفاده كنند، اما نتوانستند الگوي مناسبي 
در اين زمينه باشند و همچنان در فرهنگ موزه داري ما، مباحثي چون استفاده از موزه در حکم پايگاه 

تحقيقات باستان شناختي چندان مورد توجه نيست.
اساس هويت هر موزه اي آثار و مجموعه هايی است كه در آن نمايش داده مي شود. شيوه هاي كلي 
تأمين منابع و گردآوري آثار موزه اي معموالً اهدا، امانت، خريد، انتقال و گردآوري مستقيم است. در 
شيوة گردآوري مستقيم موزه ها با تشکيل هيئت  هاي علمي و تخصصي در پژوهش هاي باستان شناختي 
به گردآوري آثار مادي مي پردازد و به اين دليل هيئت  هاي باستان شناختي ركن اساسي در تأمين منابع 
موزه ها هستند. در زمينة اقدامات پژوهشي باستان شناختي عناصر محدودكننده اي وجود دارد كه از 
آن ميان مي توان به بودجه اي اشاره كرد كه موزه ها مي تواند  براي اين كار هزينه كنند؛ زيرا معموالً 
نيروي  و  مالي  تأمين منابع  از جمله  به رغم مشکالتي  پژوهش هاي ميداني، طوالني و پرهزينه است. 
انساني متخصص، گردآوري مستقيم آثار و منابع موزه اي از جهاتي اهميت دارد، كه از مهم ترين آنها 
اطمينان از اصالت آثاري است كه در اختيار موزه ها قرار مي گيرد و در موزه ها آنها به روش علمي و 

، رقيه مجتبایي ثبوتي مجتبي صفری، رنجس حيدری

موزه و ژپوهش اهی باستان شناختي و 
نقش ژپوهش رد گردآوری منابع موزه ای
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قابل اعتبار مستندسازي مي شود. در اين مقاله، ضمن توضيح 
روش هاي گردآوري منابع موزه اي، روش گردآوري مستقيم 
از طريق پژوهش هاي باستان شناختي، به عنوان روشي موثق 
در گردآوري منابع اصيل و داراي منشأ مشخص، و در اين 
را  باستان شناختي  پژوهش هاي  و  موزه ها  متقابل  نقش  بين 

شرح مي دهيم.
و  آثار  باستان شناختی،  پژوهش های  موزه،  واژگان:  كلید 

منابع موزه ای، گردآوری.

مقدمه
تداوم  برای  انسانی  جوامع  معنوي  و  مادي  ميراث  شناخت 
فرهنگ آنان ارزشمنداست و موزه ها نقش مهم و اساسی در 
جوامع  در  ارزش ها  كردن  مشخص  و  فرهنگی  تداوم  حفظ 
را  آثار  از  مجموعه اي  صرفاً  موزه ها  بنابراين  دارند.  انسانی 
در دل خود نهفته ندارند بلکه به انتقال مفاهيم و پيام های 

زندگی بشری از نسلی به نسل ديگر مشغول اند.
بشر هميشه به سنت ها و مواريث مدنی و معنوی خود 
سنت،  بدون  اساساً  می كند.  زندگی  آنها  اساس  بر  و  رجوع 
فرهنگ  و  داشت  تاريخ  نمی توان  تاريخی  تذكرة  و  ميراث 
موزه  فی نفسه  فرهنگ ها  نهاد.  بنيان  جامعه اي  و  پروراند 
نيستند، لکن موزه ها اكنون به   صورت نوعی فرهنگ درآمده 
و به طرزي روز افزون بر انديشه، احساس و ذائقة فرهنگ ها 
بقای هيچ  تأثير مي گذارند. »استمرار و  و ملت ها و جوامع 
سنت، فرهنگ و ميراثی را از طريق گردآوری مجموعه ای از 
آثار و اشياء در زير سقف و سالن ها و تاالرهای موزه نمی توان 
تضمين كرد مگر آنکه توانسته باشيم رشته های اتصال معنوی 
و حلقه های پيوند باطنی زنده و استوارتر با اليه های درونی 
زيستگاه ها و آشيانه های سنت و مواريث خود برقرار كنيم« 
موزه ها  كه  نيست  شکي  137ـ135(.   :1386 )مالصالحی 
صرفاً انباری از مجموعه اشيا و مواد ميراث  فرهنگی ملت ها و 
سنت ها نيستند و امروزه در سطح جهانی مقاصد علمی و فنی 

و آموزشی و پژوهشی گسترده اي را بر عهده دارند.
به  كه  است  نهادی  ساده  عبارت  به  موزه  بنابراين 
و  مادی  شواهد  مستندسازی  و  نمايش  حفاظت،  گردآوری، 
او،  زيست  محيط  و  انسانی  جوامع  از  برجای مانده  اطالعات 

تحقيق در مورد اين شواهد و ايجاد ارتباط بين اين آثار به 
منظور بهره مندی معنوی عموم می پردازد. لذا از ابتدايی ترين 
مفاهيم  منظور شناسايي  به  منابع  گردآوری  موزه ها  وظايف 
تمامي  به  آن  ارزش هاي  شناساندن  و  آثار  اين  در  نهفته 

گروه هاي جامعه، موزه ها بوده است.
آثار  گردآوری  سياست  موزه  هر  در  بنيادی  مسائل  از 
و مجموعه هاي آن است. از جمله مواردی كه اساس تمامی 
جنبه های فعاليت موزه ها قرار می گيرد می توان به موارد زير 
اشاره كرد: به گردآوری چه آثاری می پردازند؟ در كدام حوزة 
جغرافيايی منابع را گردآوري مي كنند؟ و شيوه های گردآوری 
منابع كدام است؟ در اين نوشتار سعی كرده ايم در بحث از 
شيوه ها و منابع گردآوري آثار در موزه ها به نقش و جايگاه 

پژوهش های باستان شناختی در اين زمينه نيزتوجه كنيم.

روش های گردآوری منابع موزه ها
موزه ها مجموعه هايی دارند كه هستة مركزی آن ها را تشکيل 
می دهد، به اين معنی كه هيچ موزه ای بدون مجموعة اصلی، 
)عزيززاده  داشت  نخواهد  فعاليت  و  موجوديت  براي  دليلی 
اهداف  با  را  اشيايی  جهان،  موزه های  تمام  در   .)6  :1365
آموزشی، پژوهشی و نمايشی، در معرض ديد قرار می دهند. 
شناخته  می گذارد  نمايش  به  كه  اشيايی  با  موزه  درواقع 
می شود. بر اين اساس روش گردآوري آثار و اشيا براي موزه ها 
اهميت بسيار دارد. به  طوركلی شيوه های گردآوری منابع و 
روش های  است.  غيرمستقيم  و  مستقيم  صورت  دو  به  آثار 
اهداء، خريد، امانت و انتقال قانوني جزو روش های گردآوری 
فعاليت های  و  باستان شناختی  پژوهش های  و  غيرمستقيم 

ميدانی جزو روش های گردآوری مستقيم محسوب می شود.

روش های  به  موزه اي  منابع  گردآوري 
غیرمستقیم

انتقال  يا  امانت  اهداء،  خريد،  طريق  از  اشياء  روش  اين  در 
روش  اين  در  كه  مشکلی  می شود.  منتقل  موزه  به  قانوني 
آثار  كشف  شيوة  دربارة  مستند  مدارک  فقدان  دارد،  وجود 
از  فرهنگی  آثار  مواقعی  در  زيرا  است،  موزه ای  ارزشمند 
به مجموعه ها  يا سرقت  طريق حفاری های غيرمجاز، قاچاق 
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موزه و پژوهش هاي باستان شناختي و نقش پژوهش در گردآوري منابع موزه اي

طريق  از  اشياء  پذيرفتن  بنابراين  می يابد.  راه  حراجی ها  و 
شود  انجام  دقت  با  بايد  موزه ها  در  غيرمستقيم  روش های 

)نفيسی 1387: 64(.
داشته های  تکميل  برای  موزه ها  روش  اين  در  خرید. 
از  را  فرهنگی  آثار  و  می دهند  اختصاص  بودجه ای  خود، 
خريداری  آثار  عرضه  و  فروش  به  عالقه مند  مجموعه داران 
معتبر  حراجی های  در  حضور  با  موزه ها  نيز  گاه  می كنند. 
موزه ای  منابع  فرهنگی،  آثار  با دالالن  ارتباط  از طريق  يا  و 
خريداری  منبع  مهم ترين  ميان حراجی ها  اين  در  می خرند. 
اشياء موزه ای به  شمار مي آيند، اما مسئلة مهم منابع مالی 
است كه موزه ها به اين كار اختصاص می دهند. متأسفانه اكثر 
با  نهادها،  و  دولت ها  مالی  رغم حمايت   به  موزه های جهان، 
صرفاً  موارد  بيشتر  در  مواجه اند.  مالی  منابع  تأمين  مشکل 
را  منابع موزه اي  ت  أمين  بين المللی قدرت  و  بزرگ  موزه های 
از طريق خريد دارند براي مثال موزة ملي بريتانيا )بريتيش 
ميوزيوم( در سال 1816م مرمرهای معبد پارتنون را خريد و 
به لندن منتقل كرد )بازن 1360: 32(. از ديگر موارد موزة 
هنرهای تزئينی در ايران است، كه در سال 1338 تأسيس 
نفيس  مجموعة  خريد  با  كشور  زيبای  هنرهای  ادارة  و  شد 
گردآوری  سال  چهل  طی  كه  رحيمی،  عبداهلل  شادروان 
كرده بود، نخستين آثار اين موزه را تهيه كرد )ذابح 1360: 
32(. اما مسئلة بحث برانگيز، نحوة قرار گرفتن آثار فرهنگی 
و  حراجی هاست  و  مجموعه داران  نزد  قوميت های  ملی  و 
اشياء  قاچاق  و  سرقت  كپی سازی،  موضوع  اين خصوص  در 
و  )زاهدی  می كند  خودنمايی  به شدت  فرهنگی  ارزش  با 
ديگران 1387: 38-37(. در همين راستا سازمان بين المللی 
يونسکو و شورای بين المللی موزه ها )ايکوم( اقداماتی به قصد 
به سرزمين  مسروقه  فرهنگی  آثار  بازگردانيدن  و  ممنوعيت 
مبدأ انجام داده اند، از آن جمله تصويب مقرراتي در حمايت 
اجراي  براي  تالش  و  يونسکو  سازمان  در  فرهنگی  آثار  از 
كنوانسيون اتخاذ تدابير الزم برای جلوگيری از ورود و صدور 
اموال فرهنگی مصوب سال 1970 ميالدی و قاعده مند كردن 
نيز  راستا  اين  در  آثار.  تصاحب  و  خريد  معمول  شيوه های 
مسروقه  آثار  مبادلة  از  و  شده  فعاليت  وارد  ايکوم  سازمان 
)اوكيف  می كند  جلوگيری  مشخص  اصالت  و  منشا  فاقد  و 

.)20-24 :1387
شخصی  مجموعه های  گوناگون  اهداف  با  افراد  اهداء. 
از مهم ترين  خود را به موزه ها اهداء می كنند و اين احتماالً 
شامل  اهداف  اين  مي آيد.  به  شمار  موزه  آثار  تأمين  منابع 
عالقه مندی به سهيم كردن ديگران در كسب لذت و آگاهي 
از آنچه در اختيار دارند و اطمينان يافتن از حفظ و نگهداری 
با توجه به امنيتی است كه موزه ها  مطمئن آثار در اختيار، 
با هدف كسب  برای آثار فراهم می كنند. گاه نيز افراد صرفاً 
اهداء  به  اقدام  اجتماعی  موقعيت  كسب  يا  اعتبار  و  شهرت 
گنجينه های خود می كنند. در كشورهای غربی اهداء آثار به 
موزه ها، طبق قانون، به جاي بخشي از ماليات افراد محاسبه 
می شود و دولت ها با چنين اقداماتی به تقويت منابع موزه ای 
فردي  يك  از  برجای مانده  آثار  نيز  گاه  می كنند.  كمك 
شناخته شده زمينة ايجاد موزه را فراهم مي كند يا در تأمين 
منابع موزه ای ديگر مؤثر مي افتد )زاهدی و ديگران 1387: 

.)36-40
براي مثال مجموعه های خصوصی ابتدای قرن هجدهم 
ميالدی، خواه در نتيجة رخدادهای سياسی كه موجب ملی 
شدن اموال طبقات حاكم سابق شد و خواه بر اثر اهدای آن ها 
بودند،  آورده  رو  نو  انديشه های  به  كه  صاحبانی  دست  ازبه 
به موزه هاي تمام عيار تبديل شد )كرباسی 1364: 4(. نمونة 
ديگر مجموعة اهدايی محسن فروغی به موزة رضا عباسی و 
نيز مجموعه ای است كه مرحوم حاج حسين ملك وقف آستان 
قدس رضوی  كرد و اينك در كتابخانه و موزة ملك واقع در 
بازار بين الحرمين تهران نگهداری می شود )عزيززاده 1365: 

.)6-5
امانت. از روش های تأمين منابع اين است كه موزه ها 
و  آموزشی  پژوهشی،  اهداف  با  را،  فرهنگی  آثار  و  اشياء 
نمايشی، از مؤسساتی كه اين آثار را در اختيار دارند، به امانت 
قرار  اختيار موزه ها  اشياء در  اين  می گيرند. مدت زمانی كه 
می گيرد ممکن است كوتاه يا بلند باشد. موزه ها به دو دليل 
عمده از امانت استقبال می كنند: اول اينکه به دليل محدوديت 
فضا برای نمايش اشياء، اكثر موزه های جهان، بخشی از آثار 
خود را در انبارها نگهداری می كنند و با روش امانت نمايش 
اين روش مردم  با  اينکه  امکان پذير مي شود و دوم  آثار  اين 
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كشوری كه اين اشياء در آن به نمايش درمی آيد، با قوميت 
زمينه  و  مي شوند  آشنا  آثار  مبدأ  كشور  فرهنگ  و  مليت  و 
برای گسترش صنعت جهانگردي در آن كشور فراهم مي آيد 
)زاهدي و ديگران 1387(. برای مثال برپايی نمايشگاه هايی 
دهة  اواخر  در  آلمان  و  ايتاليا  اتريش،  چون  كشورهای  در 
70خ تحت عنوان »هفت هزار سال هنر ايران« باعث شد كه 
صدها هزار نفر از مردم اروپا توفيق مشاهدة آثار ايران را از 
نزديك بيابند )رياضی 1381: 17(. پيش از اين نيز موزة ملی 
ايران با برگزاری نمايشگاه های هنرهای ايران در سال 1926 
در  سال 1935  در  لندن،  در  سال 1931  در  فيالدلفيا،  در 
لنينگراد و در سال 1940 در نيويورک مواريث هنری ايران 
به جذب  و  معرفي  در سطح جهان  را  باستان  ايران  موزة  و 
جهانگرد كمك كرده بود )رياضی 1381: 24-25(. از طرفی 
گاه آثاری از يك موزه در مواقع اضطراری و بنا به مالحظات 
امنيتی به موزة ديگر منتقل می شود؛ نظير آثار موزة شوش و 
هفت تپه كه هنگام بروز جنگ تحميلی به موزة ايران باستان 
منتقل شد. اين گونه آثار نيز از آثار و مجموعه های موقت و 

امانی به   شمار می رود )عزيززاده 1365: 6(.
انتقاالت قانونی. هنگام انحالل يا تحول موزه ممکن 
به ويژه  ديگر  موزه های  به  آن  پيشين  مجموعه های  است 
پس  كه  آثاری  نظير  شود؛  منتقل  جديدالتأسيس  موزه های 
از انحالل موزة جنگ افزار به كاخ سعدآباد انتقال يافت تا در 
تشکيل موزة نظامی استفاده شود )عزيززاده 1365: 5(. نمونة 
ديگر انتقال آثار و اشياء موزة ملی يا معارف از محل ساختمان 
عمارت مسعوديه به موزة ايران باستان در سال 1315خ است 
)رياضی 1381: 24(. پس از تعطيل شدن موزة نگارستان نيز 
آثار نقاشی آن ابتدا به كاخ های سعدآباد و سرانجام به موزة 

هنرهای زيبا منتقل شد  )بداغی 1370: 38(.

گردآوری منابع موزه اي به روش مستقیم
در اين روش موزه ها با تشکيل هيئت های علمی و تخصصی 
اقدام به پژوهش های ميدانی می كنند. اين روش در موزه های 
روش های  از  طبيعی،  علوم  و  باستان شناسی  مردم شناسی، 
كليدی تأمين منابع  و نمونة آن حفاری های موزة متروپوليتن 
در نيشابور در سال های 1314 تا 1318 و 1326 است كه 

اشياء به دست آمده بين موزه های متروپوليتن و ايران باستان 
سال  در  نيز  آن  از  پيش   .)39  :1382 )كبيری  شد  تقسيم 
سرحدی  كميسيون  اعضای  از  كه  لوفتوس  ميالدی   1850
بود، با دستياری چرچيل و ويليام در خرابه های شوش كاوش 
با   1854 سال  در  مجدداً  و  كرد  كشف  را  داريوش  كاخ  و 
سرماية 500 ليره كه انجمن باستان شناسان لندن به او داده 
با خود  را  باارزشی  آثار  كاوش،  از  و پس  آمد  به شوش  بود 
باستان شناسی  كاوش های  از  را  او هدف خود  برد؛  لندن  به 
)رياضی  است  كرده  اعالم  موزه پسند  اشياء  به  دست  آوردن 

.)21 :1381
البته كيفيت و كميت اين پژوهش های ميدانی، با توجه 
به پرهزينه و طوالنی بودن، رابطة مستقيم با منابع مالی اي 
می گيرند.  نظر  در  فعاليت ها  اين گونه  برای  موزه ها  كه  دارد 
برای كاوش های ميدانی است.  نيروی متخصص  عامل ديگر 
منابع  گردآوری  در  اصلی  ركن  باستان شناسی  هيئت های 
متخصص  كمبود  با  ايران  موزه های  البته  هستند.  موزه ای 
بيشتر  زيرا  باستان شناختی  مواجه اند،  در حوزة پژوهش های 
باستان شناسی  پژوهشکدة  نظر  زير  ايرانی  باستان شناسان 
موزه ها  از جمله داليل ضعف  امر  و همين  فعاليت می كنند 
در جمع آوری منابع موزه ای از طريق گردآوری مستقيم است 
و   )40-42  :1387 ديگران  و  زاهدی   ،64  :1387 )نفيسي 
طبيعي است كه در چنين شرايطي اكثر پژوهش های ميدانی 
پژوهشکدة  مستقيم  نظر  زير  باستان شناختی  كاوش های  و 
امر  اين  در  كمتر  موزه ها  و  می پذيرد  انجام  باستان شناسی 
از  مستقيم  گردآوری  مشکالت،  رغم  به  البته  دخيل اند. 
بهترين روش های تأمين منابع موزه ای است، زيرا اشيائی كه 
از اين طريق به موزه ها راه می يابد اصالت دارد؛ به اين معنی 
كه باستان شناس خود آثار را از دل خاک بيرون می كشد و 
مستندسازی می كند و در مورد منشاء و اصالت آنها شك و 
تاكنون   1307 سال  از  راستا  اين  در  ندارد.  وجود  ترديدی 
سوئدی،  هيئت های امريکايی،  همت  به  وسيعی  كاوش های 
ايرانی  هيئت های  نيز  و  انگليسی  ژاپنی،  آلمانی،  فرانسوی، 
ايران  موزة  به  اين محوطه ها  آثار  از  و بخش عمده ای  انجام 
آثار  از  عمده ای  بخش  ترتيب  اين  به  شده؛  منتقل  باستان 
موجود در موزة ملی ايران حاصل كاوش های باستان شناختی 
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در اين سال ها بوده است )رياضی1381: 22-21(.

نقش موزه ها در پژوهش های باستان شناختی
موزه  در جوامع نو وظيفه دارد اشيائی را كه به دليل ارزش 
فرهنگی شان گرامی داشته می شود، تا حد امکان از ويرانی و 
زوال مصون بدارد. موزه واحد تحقيقاتی، فرهنگی، هنری و 
آموزشی است كه ميراث فرهنگی هر كشور در آن به شيوة 
علمی و فنی، نگاهداری، مطالعه و معرفی می شود )طبيب جم 
گردآوری  روش های  از  گفتيم  كه  همان گونه   .)33  :1376
منابع موزه ها، گردآوری مستقيم است. در اين روش موزه ها با 
تشکيل هيئت های علمی و تخصصی به پژوهش های ميدانی 
فعاليت  البته  می كنند.  اقدام  باستان شناختی  كاوش های  و 
و  مقررات  به  مستقيم  وابستگی  باستان شناسی  هيئت های 
سياست های كشوری دارد كه كاوش ها در آن انجام می پذيرد.

با  باستانی  است  سرزمينی  ايران  كشور  كه  آنجا  از 
غربي  شناسان  باستان  توجه  مورد  هميشه  غنی،  فرهنگی 
و  كاوش  در  جهان  بزرگ  موزه های  از  بسياری  و  بوده 
اول بار  كرده اند.  دخالت  ايران  باستان شناختی  حفاری های 
باستان شناسی  حوزه های  قاجار  ناصرالدين شاه  دورة  در 
با  قرار گرفت. در سال 1895  فرانسوی ها  توجه  ايران مورد 
اعطای امتياز كاوش در سراسر ايران به فرانسوي ها، فعاليت 
اگرچه  شد.  آغاز  ايران  در  فرانسوی  باستان شناسی  هيئت 
نگرفت  انجام  اصولی  و  علمی  روش های  با  حفاری ها  اولين 
امتياز،  اين  اعطای  با  بود.  از آن بيشتر عتيقه جويی  و هدف 
امکانات مالی خوبی در اختيار موزه لوور قرار  دولت فرانسه 
كرد.  ايران گسيل  به  را  كاوش  هيئت های  موزه  اين  و  دارد 
انجام  شوش  در  لوور  موزة  حمايت  تحت  حفاری  مهم ترين 
حفاری های  حاصل  آن  ايرانی  اشياء  كهن ترين  پذيرفت،كه 
 .)105 شواليه 1384:  و  )كوبه  است  19م  قرن  در  دمرگان 
رومن  و  دومکنم  رولند  رياست  به  شوش  شهر  حفاری های 
گيرشمن و حفاری های تپه گيان، تپه بدهورا و تپه جمشيدی 
پروژه های  جمله  از  گيرشمن  رومن  سرپرستي  به  نهاوند 
سلسلة  تغيير  با  است.  ايران  در  لوور  موزة  باستان شناختی 
قاجار به پهلوی و بعد از استقرار مشروطيت، توسط مجلس 
شورای ملی در سال 1306 خورشيدی، قرارداد امتياز كاوش 

فرانسوی ها را در ايران لغو كرد. پس از لغو امتياز فرانسوی ها 
ايران، دولت های خارجی ديگركم كم اجازة كاوش و  در كل 
دانشگاه های  و  موزه ها  برای  را  باستان شناختی  بررسی های 
جمله  از  كردند.  دريافت  ايران  وقت  دولت  از  خود،  كشور 
كانادا  اونتاريو  موزة  پژوهش های  به  می توان  حفاری ها  اين 
كايلر  سرپرستي  به  كنگاور  گودين  و  سه گابی  تپه های  در 
و  لوين  لوئيس  به سرپرستي  يانگ، در ماهيدشت كرمانشاه 
در قلعه يزدگرد به سرپرستي ادوارد كيل اشاره كرد. همچنين 
حفاری های  پنسيلوانيا،  موزة  پژوهشی  پروژه های  جمله  از 
حفاری های  و  تپه مليان  در  دايسون  رابرت  و  سامنر  ويليام 
رابرت دايسون در تپه حسنلو است. حفاری های كالدول در 
به  امريکا  ايلی نويز  موزة  پروژه های  از  نيز  كرمان  ابليس  تل 
شمار می آيد )معصومی 1383: 58 و 73(. بنابراين موزه هاي 
مطرح جهان، بر اساس سياست هاي خود و با توجه به مقررات 
باستان شناختي  حفاري هاي  به  ايران،  كشور  سياست های  و 
آثار و منابع موزه اي  با هدف گردآوري  پرداختند كه عمدتاً 

انجام مي شد.
تفسير  و  گزينش  با  كه  است  اجتماعي  نهادي  موزه  
فرهنگي  هويت  و  انديشه  مباني  باستان شناختي  پديده هاي 
خود را پايه ريزي مي كند. امروزه موزه  را نهادي اجتماعي با 
اهداف و تربيتي در سطح جامعه تعريف مي كنند. مهم ترين 
مديريت  از  است  عبارت  تعريف  اين  اساس  موزه  بر  فعاليت 
راهکارهاي جمع آوري منابع، حفاظت، تحقيق، تعيين عالئق 
ملي و فرهنگي به منظور بازسازي گذشته و ارتباط فرهنگي 
باستان شناسي   .)19  :1383 يدالهي  و  )نيکنامي  مردم  بين 
فرهنگي،  تکامل  سير  بازسازي  و  رفتار  شناخت  علم 
بر  است.  گذشته  در  انساني  جوامع  اقتصادي  و  اجتماعي 
به  را  وظايفش  از  بخشي  باستان شناسي  تعريف  اين  اساس 
پيشينه اي  موزه داري  دانش  اگرچه  است.  كرده  محول  موزه 
كه  است  باستان شناسي  علم  دارد،  باستان شناسي  از  فراتر 
به موزه هويت بخشيده است )موسوي 1370(. به  طوركلي 
موزه هاي باستان شناختي سه نقش عمده دارند: در وهلة اول 
پژوهش هاي باستان شناختي كه عموماً با هدف گردآوري آثار 
و  نگهداري، حفاظت  انجام مي شود؛ سپس  موزه اي  منابع  و 

بررسي و در نهايت نمايش آثار.

موزه و پژوهش هاي باستان شناختي و نقش پژوهش در گردآوري منابع موزه اي
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نتیجه گیری
 از مهم ترين اهداف موزه ها گردآوري منابع از طريق اهداء، 
امانت، خريد و گردآوري مستقيم بوده است. هر يك از اين 
در  باشد.  همراه  موزه ها  كلي  سياست هاي  با  بايد  شيوه ها 
غيرمستقيم  موزه،گردآوري  منابع  گردآوري  شيوه هاي  بين 
دربارة شيوه كشف  مدارک مستند  فقدان  از جمله  معايبي، 
زيرا  دارد.  آنها،  و مستندنگاري علمي  ارزشمند موزه ای  آثار 
غيرمجاز،  حفاری های  طريق  از  فرهنگی  آثار  مواقعی  در 
می يابد.  راه  حراجی ها  به  و  مجموعه ها  به  سرقت  يا  قاچاق 
بنابراين مديران موزه ها بايد در مورد پذيرفتن اشياء از طريق 
روش های غيرمستقيم بسيار دقت كنند. در شيوة گردآوري 
با  تخصصي  و  علمي  هيئت هاي  تشکيل  با  موزه ها  مستقيم 
و  آثار  گردآوري  به  باستان شناختي  و  ميداني  پژوهش هاي 
مي افزايند.  موزه اي  منابع  غناي  بر  و  مي پردازند  خود  منابع 
اين شيوه تابع مجموعه اي از عوامل چون ميزان منابع مالي و 
بودجه اي است كه موزه ها و مؤسسات وابسته به آن مي توانند 
و خارج ساختن  انتقال  مقررات  به  و همچنين  كنند  هزينه 
آثار از محل كاوش كشوري كه پژوهش در آن انجام مي پذيرد 
باز مي گردد. در ايران در سال هاي نه چندان دور موزه هاي 
فعاليت  به  باستان شناختي  پژوهش هاي  هدف  با  گوناگون 
در  مدون  سياست هاي  و  مقررات  نبود  علت  به  و  پرداختند 
خصوص انتقال و خارج ساختن آثار، موجبات خروج بسيار از 
آثار و منابع موزه اي از كشور، به منظور استفاده نمايشگاهي 

و پژوهشي، فراهم شد.

همان گونه كه بيان كرديم علم موزه داري در ايران با اين 
امروزه كشورهاي  دارد.  بسيار  فاصلة  امروزي  در جهان  علم 
علمي  روش هاي  از  استفاده  با  موزه داري  امر  در  پيشرفته 
در  موزه داري  علم  لذا  زده اند.  گسترده  تحوالت  به  دست 
نيازمند  جهاني  معيارهاي  با  شدن  نزديك  منظور  به  ايران 
نگاه جديد دولت به مقولة ميراث  فرهنگي و موزه داري است. 
همچنين نهادهاي مدني، همچون شوراي بين المللي موزه ها 
)ايکوم( كه نقش مهمي در سياست گذاري در امر موزه داري 
دارد، در توسعة فرهنگ و موزه و علم موزه داري و گسترش 

كمي و كيفي آن نقش مهمي ايفا مي كنند.
به  طوركلي تأمين منابع و گردآوري آثار در موزه ها بر 
بر اساس سياست كلي  باستان شناختي،  اساس پ ژوهش هاي 
موزه ها انجام مي شود. به طور كلي همة روش هاي گردآوري 
و تأمين منابع موزه را سياست موزه، مأموريت موزه و حوزة 
جغرافيايي فعاليت آن تعيين مي كند. موزه هاي باستان شناسي 
باستان شناختي مشاركت و منابع  مي توانند در پژوهش هاي 
موزه اي خود را به  طور مستقيم تأمين كنند و با اين كار هم 
در تأمين هزينة كاوش ها سهيم و هم از منشأ آثاري كه در 
گردآوري  روش  مطمئن شوند.  مي گيرد  قرار  موزه ها  اختيار 
منابع به  صورت مستقيم و از راه پژوهش هاي باستان شناختي 
اعتبار علمي دارد و به ندرت در مورد اصالت اشياء حاصل از 
اين پژوهش ها ترديد مي شود، زيرا مستندنگاري اين آثار در 
محل كاوش، انجام مي شود و اين مسئله بسيار حائز اهميت 

است.

منابع
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چکیده
براساس نظر شوراي بين المللي موزه ها )ايکوم(، موزه مؤسسه اي است دائمي و بدون اهداف مادي كه 
درهاي آن به روي همگان گشوده است و در خدمت جامعه و براي پيشرفت آن فعاليت مي كند. در 
حالي كه در كشور ما به رغم وجود امکانات و ظرفيت بسيار مطلوب، بخشي از تعريف جهاني موزه و 
گاهي كل آن سوء تعبير مي شود، يکي از نکاتي كه در اكثر موزه هاي كشور ما به فراموشي سپرده شده 
وجود مکان هاي مناسب براي مطالعه و پژوهش، مركز اسناد و كتابخانه است. مشکل ديگر نوعي نگاه 

سنتي به معماري موزه و اساساً نبود درک صحيح از موزه است.
مهم ترين دليل اين معضالت نبود قوانين و مقررات مشخص و مدون در زمينة تأسيس و حمايت از 
موزه ها در كشورماست كه باعث شده مسئوالن دچار نوعي سردرگمي در مورد وظايف محول و نظارت 

غير مطلوب بر موزه ها شوند.
در اين مقاله سعي كرده ايم با بررسي برخي ويژگي هاي موزه هاي خصوصي چند پيشنهاد با هدف 
بهبود وضعيت اين موزه هاي كوچك مطرح كنيم تا سرفصلي باشد براي توجه هر چه بيشتر به اين 

موزه ها و دستيابي به راهکارهاي قانوني براي حمايت از آنها.
موزه های  حمايتی،  قانون های  ايران،  موزه های  آسيب شناسی  موزه داری،  تاريخچة  واژگان:  كلید 

خصوصی.

اهشم اتفاقي

اقنوني  ربای تأسيس  موزه اهی خصوصي
و حمایت از آن اه
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مقدمه
به  وابسته  )ايکوم(  موزه ها  بين المللي  شوراي  نظر  اساس  بر 
سازمان فرهنگي، علمي و تربيتي سازمان ملل متحد )يونسکو( 
»موزه مؤسسه اي است دائمي و بدون اهداف مادي كه درهاي 
آن به روي همگان گشوده است و در خدمت جامعه و براي 
مجلس  پژوهش هاي  )مركز  مي كند«  فعاليت  آن  پيشرفت 

شوراي اسالمي، 1387(.
سؤال اين است كه در كشور ما وضعيت موزه ها تا چه 
احتياجات  از  ميزان  چه  و  است  منطبق  تعاريف  اين  با  حد 
نقش  بين  اين  در  و  مي كنند  مرتفع  موزه ها  را  اجتماع 
موزه هاي كوچك و خصوصي چيست؟ متأسفانه در كشور ما 
به رغم وجود امکانات و ظرفيت مطلوب، تعريف موزه مخدوش 
از آن  اما قبل  را شرح خواهيم داد،  امر  اين   شده و ما علل 

جايگاه موزه ها را در اجتماع امروز بررسي مي كنيم.

موزه ها در جهان امروز
به  تحقيق اند،  پايگاه هاي  توسعه يافته  كشورهاي  در  موزه ها 
گونه اي كه بخش آموزشي و تحقيقي آنها پشتوانه رساله هاي 
علمي بسياري است و نياز پژوهشگران خصوصاً تاريخ دانان و 
تاريخ شناسان به موزه، آن را مهم جلوه مي دهد وگرنه صرفاً 
خود اشياء اهميت چنداني ندارند. »توجه به كاركرد و نقش 
عواملي  محوري ترين  از  يکي  سوم  هزارة  ابتداي  در  موزه ها 
است كه مي تواند باعث تحول و توسعه فعاليت هاي موزه اي 
در ايران شود، زيرا كه موزه ها با كاركردهاي نوين خود و بر 
اساس مسئوليت هايي كه بر عهده گرفته اند و تأثيري كه در 
اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از طريق جذب 
توريست و توسعة اقتصادي و همچنين به سبب اهميتي كه 
در حفظ مواريث جوامع در قبال عواقب »جهاني شدن« بر 
عهده گرفته اند، داراي مقام و منزلتي بسيار متعالي هستند« 
)جواهري 1383: 13(. اما در كشور ما در اكثر موزه ها نياز 
است.  شده  سپرده  فراموشي  به  كتابخانه  و  اسناد  مركز  به 
موزه،  مسئوالن  از  غيرحرفه اي  برخورد  اوقات  گاهي  حتي 

پژوهشگران را در امر تحقيق دچار مشکل مي كند.
از ديگر معضالت موزه ها در ايران وجود نگاه سنتي به 
معماري موزه هاست. نفيسي مي گويد: »ما تقريباً در موزه هاي 

خود مجموعه سازي نداريم. بايد به طرف موزه هاي تخصصي 
رفت. اگر موزه تخصصي نباشد نمي توان براي آن زيرنويس 
كرد.  تهيه  كاتالوگ  و  برشور  مي توان  نه  و  نوشت  هدفمند 
موزه بايد يك نظام علمي داشته باشد.« )نفيسي1380: 6( 
حال آن كه اگر موزه را در حکم مکان و ظرفي براي قرارگيري 
مظروف در آن بپذيريم، بايد تالش كنيم اين دو با هم مطابقت 
داشته باشند، نه آن كه با انتخاب الگويي خشك و غيرقابل 
تغيير در طول زمان انتظار داشته باشيم همة آثار موزه اي در 
آن بدون هيچ گونه مشکلي در كنار هم قرار گيرند. هسته ها و 
زمينه هاي بسيار خوبي در موزه هاي كشورمان وجود دارد، اما 

ديدگاه هاي موزه داري ما نيازمند تحول است.
اين  مشکالت در موزه هاي ايران بسيار است و توضيح 
اشاره  نکته  اين  به  فقط  مي كند.  طوالني  را  ما  بحث  آنها 
مي كنيم كه مهم ترين دليل ايجاد و گسترش اين معضالت، 
تأسيس،  قوانين و مقررات مشخص و مدون در زمينة  نبود 
باعث  كه  است  كشورمان  در  موزه ها  از  حمايت  و  نگهداري 
با نوعي سردرگمي در شرح وظايف خود در  شده مسئوالن 
زمينة تأسيس و نظارت بر موزه ها مواجه شوند. البته بايد به 
ايران  موزة  چون  بزرگي  موزه هاي  كه  كرد  اشاره  نکته  اين 
شهر هاي  موزه هاي  اكثر  و  معاصر  هنرهاي  آبگينه،  باستان، 
بزرگ و شهرهايي كه، به دليل وجود آثار تاريخي ـ فرهنگي، 
گردشگران را به خود جلب مي كنند، با كسب اندک درآمدی، 
ولي  داشته اند،  نگه  دور  مشکالت  اين  از  تا حدودي  را  خود 
موزه هاي كوچك در شهرهاي بزرگ و كوچك، چه دولتي چه 
ديگر  بسياري مشکالت  كنار  در  را  اين مشکالت  خصوصي، 
تحمل مي كنند، به نحوي كه در اكثر اين موزه ها پس از چند 
سال فعاليت، ديگر ميلي به ادامة كار ديده نمي شود و چاره اي 
جز تعطيلي يا تبديل شدن به انباري براي آثار موزه اي باقي 

نمي ماند.
در اين مقاله سعي كرده ايم با بررسي برخي ويژگي هاي 
موزه هاي خصوصي، شامل مشکالت، كمبود ها و ظرفيت  هاي 
موزه هاي  اين  وضعيت  بهبود  براي  پيشنهادهايي  موجود، 
كوچك مطرح كنيم تا سرفصلي براي توجه هر چه بيشتر به 
موزه هاي خصوصي و دستيابي به راهکار هاي قانوني حمايت 

از آنها باشد.
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موزه ها یا مجموعه هاي خصوصي
تالش  حاصل  خصوصي  موزه هاي  ساده  توصيفي  در 
قصد  به  شايسته اي  اقدامات  كه  است  فرهيخته  افرادي 
و  سنت ها  از  زيادي  بخش  نگهداري  و  جمع آوري  حفظ، 
دست آوردهاي فرهنگي اقوام گوناگون و گاهي يادگاري هاي 
خانوادگي اجدادشان انجام داده و سپس اين مجموعه ها را به 
شکل موزه در دسترس عموم قرار داده اند. اين مجموعه داران 
با عنوان  را  مواريث آن ها  اين  تأمين ضمانت حفظ  به قصد 
ارزش هاي همگاني به مجامع عمومي تر وارد كرده اند، تا عالوه 
انتقال اطالعات و دانش نهفته در خود در حوزة عمومي  بر 

نيز تعريف شوند.
اشاره كرد كه مفهوم موزه  نکته هم  اين  به  بايد  البته 
و  خشکي  نوعي  دچار  گفتيم  همان طوركه  ما،  كشور  در 
كشورهاي  در  موزه  كه  حالي  در  است؛  شده  انعطاف  نبود 
فضاي  و  بخش  چند  مجموعة  از  است  عبارت  توسعه يافته 
قصد  به  و  خاص  تفکري  القاء  هدف  با  همگي  كه  گوناگون 
حال  در  و  گرفته  قرار  يکديگر  كنار  در  پژوهش  و  آموزش 
فعاليت است تا شمه اي از تاريخ و سير تحول علوم و فنوني 
را كه در گذشته و حال در اختيار انسان بوده چه آنهايي كه 
بدان دست يافته و چه آن بخش از علم كه در تخيل انسان 
در  اما  دهد.  قرار  ديگران  قضاوت  و  ديد  معرض  در  را  بوده 
كه  را  ديدني  اشياء  يا  تاريخي  آثار  از  مجموعه اي  ما  كشور 
در يك جا جمع شده باشد، خواه با چيدماني هدف دار، خواه 
بدون نظم، را موزه مي نامند و اين توصيف در مجموعه هاي 
خصوصي نمود بيشتري دارد كه كوچك اند و اكثراً تركيبي از 
آثار و خرده فرهنگ هايي از آن فرهنگ عامه، مردم شناسي و 
باستان شناسي مي شود و اولين گام اشتباه در مسير بسط و 

توسعة فرهنگ موزه اي به اين ترتيب برداشته مي شود.

تاریخچة مختصر موزه در جهان
تعبير گردون  به   - انسان  زمان كه  آن  از  بتوان گفت  شايد 
براي  خود  نياز  مورد  ابزار  و  غذا  گردآوري  به  اقدام  چايلد- 
زندگي و برگزاري مراسم آييني خود كرد زمينة تفکر در مورد 
جمع آوري و نگهداري دست ساخته هاي هنري و آثار طبيعي 
ويژه و منحصربه فرد در ذهن او شکل گرفت و بعدها در عصر 

نوسنگي و يکجانشيني، جمع آوري صدف و ساخت مهره هاي 
و  مسلك ها  شکل گيري  به  منجر  آن ها  نگهداري  و  تزييني 

شيوه هاي متفاوت اعتقادي و فرهنگي انسان  شد. 
در پايان سدة چهارم و آغاز سدة سوم پ م بطلميوس 
اسکندر مقدوني )321- 283پ م( در كنار  از سرداران  اول 
نام موزه  به  را  اسکندريه جايي  كاخ مسکوني خود در شهر 
مشتمل بر دانشگاهي بزرگ، كتابخانه، آزمايشگاه، رصدخانه 
دورة  در  همچنين  كرد،  تأسيس  جانوران  و  گياهان  باغ  و 
فرهنگي  و  هنري  ارزش  با  مجموعه ها  صاحبان  رنسانس 
آثاري كه در اختيار داشتند آشنا شدند و نتيجتاً مجموعه ها 
از مخفيگاه ها خارج شد و به تاالرهاي نمايش راه يافت. آنها 
براي نمايش آثار حجيم خود مانند مجسمه و تابلوهاي بزرگ 
نقاشي اتاق هايي نورگير با طول زياد و عرض كم ساختند كه 

به »گالري« معروف شد )نفيسي 1387: 5(.
عمده اي  تأثير  جديد  افکار  صنعتي  انقالب  دوران  در 
را  اروپاييان  و  گذاشت  غربي  جامعة  اقتصاد  و  سياست  بر 
مزاياي  و  امتيازات  از  جامعه  افراد  همة  بهره مندي  لزوم  به 
اجتماعي حساس كرد. لذا در اين ايام مجموعه هاي خصوصي 
با نام موزه در اختيار عموم قرار گرفت. در همين راستا در 
مبناي  بر  ملي  موزة  نخستين  آشمولين  موزة  1683م  سال 
تأسيس  انگلستان  آكسفورد  شهر  در  خصوصي  مجموعه اي 
شد؛ در سده هاي نوزدهم و بيستم م نيز نظر به استقبال مردم 
گوناگون  مزاياي  از  آنها  بيشتر  هرچه  بهره مندي  قصد  به  و 
موزه مساعدت و همکاري كاركنان موزه جنبة عملي به خود 
گرفت و آموزش به عنوان يکي از عملکرد هاي عمدة موزه ها 
شناخته شد و فعاليت موزه ها در زمينه هاي گوناگون هنري، 
فرهنگي و آموزشي بيشتر و پربارتر شد، به گونه اي كه موزه ها 
را كم كم به سمت تخصصي شدن سوق داد )نفيسي 1387: 

.)7

تاریخچة مختصر موزه در ایران
آغاز  و  ندارد  چنداني  قدمت  ايران  در  موزه  رسمي  مفهوم 
ناصرالدين شاه  سفر  با  مصادف  ايران  در  آن  يافتن  رسميت 
از  پس  و  آشنا  شد  موزه  با  آنجا  در  وي  اروپاست.  به  قاجار 
عزيمت به ايران به تأسيس موزه اي در كاخ خود يعني كاخ 

قانونی براي تأسیس موزه هاي خصوصي و حمایت از آن ها
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گلستان اقدام كرد )1293-1291خ(، ليکن چنانکه از كتاب ها 
و روايت هاي تاريخي برمي آيد در دوره هاي قبل تر جمع آوري 
تفنن  اسباب  اوقات  اغلب  هنري  و  تاريخي  آثار  نگهداري  و 
اين سرگرمي  و سرگرمي گروهي را فراهم مي آورد و گاهي 
تاريخي و  از شواهد  از دست رفتن بخش اعظمي  به قيمت 
باستاني تمام مي شد كه در جريان حفاري هاي غيرعلمي نابود 
از  دوران  اين  تاريخ دانان  و  انديشمندان  از  برخي  مي شدند. 
دوران  را  ايران  در  موزه داري  و  باستان شناسي  علم  تحوالت 

بي خبري ناميده اند )ملك شهميرزادي 1382: 22(.
مستظرفه،  صنايع  و  معارف  وزارت  1295خ  سال  در 
موزة ملي ايران را تأسيس كرد كه باني آن مرتضي قلي خان 
ممتازالملك بود. محل اولية اين موزه در ابتدا يکي از اتاق هاي 
مدرسة دارالفنون بود و بعداً به عمارت مسعوديه منتقل شد، 
سپس در 1309خ شادروان حسين طاهرزادة بهزاد هنرستان 
آثار  بر  مشتمل  كه  را  صنايع  و  هنر  موزة  و  قديم  صنايع 
هنرمندان زمان و استادان و دانشجويان اين هنرستان مي شد 
تأسيس كرد و درست سه سال پس از تأسيس موزة هنر و 
صنايع در 1312خ موزة مردم شناسي تهران تأسيس شد. اين 
ادارة  ابواب جمعي  از  صنايع  و  هنر  موزة  همچون  نيز  موزه 
در  موزه  اين  بود.  و صنايع مستظرفه  اوقاف  وزارت  عتيقات 
انتقال  سال 1347خ به كاخ ابيض در محوطة كاخ گلستان 
يافت و زير نظر ادارة كل موزه ها قرار گرفت )نفيسي 1387: 

.)10-12
تأسيس موزة ايران باستان نقطة عطفي در تاريخ موزه 
علمي  موزة  نخستين  موزه  اين  است.  ايران  در  موزه داري  و 
كشورمان است كه آندره گدار معمار فرانسوي آن را طراحي 
و حاج عباس قلي معمار باشي و در سال 1315خ آن را احداث 
كرد و از جمله نخستين ابنيه اي است كه مختص ايجاد موزه 
در ايران احداث گرديد. اين موزه مولود قوانين عتيقاتي است 
كه در سال 1309خ در ايران به تصويب رسيد و در حقيقت 
مکان امني بود براي حفاظت و نگهداري آثار به دست آمده از 

كاوش هاي باستان شناسي  )نفيسي 1387: 13-15(.

موزه هاي خصوصي در ایران
اگرچه ديرزماني است كه موزه هاي خصوصي در جهان جايگاه 

و  مجموعه ها  به  هم  هنوز  ايران  در  يافته اند،  را  خود  واالي 
نبود  به سبب  و  نمي شود  توجه  موزه هاي خصوصي چندان 
چتر حمايتي چند موردي هم كه تأسيس شدند، در نخستين 
مواجه  ناكامي  با  و  خوردند  شکست  كار  به  آغاز  سال هاي 
شدند اين امر سبب شده تا ديگران رغبتي براي ورود به اين 
عرصه نشان ندهند. آنچه در پي مي آيد شمايي از مشکالت 
به صورت  ايران  در  موزه هاي خصوصي  كه  است  مسائلي  و 
ملموس با  آن ها روبه رو هستند. و در ادامه هم تالش كرده ايم 

راهکارهايي براي برون رفت از اين وضعيت مطرح كنيم.

مشکالت موزه های خصوصی

راه اندازي  درخواست كنندگان  معضالت  مهم ترين  از  الف( 
مناسب  مکان  تأمين  مربوط  نهادهاي  و  موزه هاي خصوصي 
براي موزه است. محل مورد نظر بايد داراي شرايطي همچون 
مطابقت مکاني موزه با جايگاه علمي ـ فرهنگي آن، همچنين 
فضايي متناسب با مقدار آثار و تعداد بازديدكنندگان باشد به 
نحوي كه چيدمان آثار خلوت بودن يا انباشته بودن موزه را 

تداعي نکند. 
امروزه موزه هاي كشورمان به دو گروه تقسيم مي شوند: 
اول موزه هايي كه از قبل بناي آن ها ساخته شده  و با تغيير 
كاربری به موزه تبديل شده و دوم موزه هايي كه ساختمان آن 
از ابتدا با هدف تأسيس موزه طراحي و احداث شده است. در 
نوع اول موزه ها از لحاظ فضايي محدوديت هايي دارند و اكثراً 
بناهايي تاريخي هستند كه با تغيير كاربري به موزه تبديل 
ابتداي  از  كاربري،  تغيير  و  طراحي  روند  در  اگر  و  شده اند 
بررسي هاي الزم انجام شود قاعدتاً بسياري از مشکالت مرتفع 
با  كه  جا  آن  از  دوم  گروه  موزه هاي  ساختمان  اما  می شود. 
نبايد  يافتن به فضاي موزه اي احداث شده،  هدف اختصاص 
مشکلي داشته باشد و وجود مشکل در چنين ساختمانهايی 

ناشی از نگاه سنتي ما به موزه و موزه داري است.
ب( كمبود شمار بازديدكنندگان خصوصاً در شهرهای 
آن  با  خصوصی  موزه های  كه  است  مشکالتی  از  كوچك 
موزه ای  آثار  تنوع  در  محدوديت  امر  اين  دليل  و  مواجه اند 
كه  است  آثاري  همان  خصوصي  موزه هاي  آثار  اكثر  است. 



453

آنجا  مردمان  زندگی  از  بخشی  و  منطقه جمع آوری شده  از 
محسوب مي شود و جذابيت شان فقط برای لحظاتی است كه 
به ياد زندگی 50 تا 100 سال اخير و شيوة زندگی پدربزرگان 
و مادربزرگان خود مي افتند، در اين گونه موارد به تعبير جالل 
ستاري »موزه به عنوان يك سمساري مطرح مي شود، يعني 
مکاني براي تجميع و نگهداري اموال فرهنگي در يك جا تا 
عده اي بروند و آنها را ببينند« )ستاري 1384: 10(. در حالي 
محملي  اجتماع  تاريخي  حافظة  صورت  به  بايد  موزه ها  كه 
پايگاه هاي فرهنگي  انتقال فرهنگ ها باشند و در مقام  براي 
فضاي چندفرهنگي ايجاد و در سطح بين المللي روابط بين 
برطرف كنندة  وسيله  بدين  و  كنند  تحکيم  را  فرهنگ ها 

نيازهاي معنوي و پركنندة خألهاي دروني انسان ها باشند.
ج( همان گونه كه گفتيم نبود آثار كافي در موزه های 
خصوصی مشکلی است كه موزه داران و درخواست كنندگان 
ايجاد موزه را با مشکل مواجه می كند، زيرا به دليل طوالنی 
اثر  كافي  تعداد  به  نمی توانند  جمع آوری،  پروسة  بودن 
موزه،  راه اندازي  هنگام  مي شود  باعث  و  كنند  جمع آوري 
فضايي كه براي نمايش در نظر گرفته مي شود محدود باشد 
جمع آوري  و  رسيده  آثار  موزه،  فعاليت  افزايش  با  كم كم  و 
شده ـ خصوصاً آثار تکراري و غيرقابل نمايش ـ زياد مي شود 
و فضاي بيشتر براي نمايش و به ويژه انبار بسيار ضروري به 
نظر مي رسد و اينجاست كه هزينة تأمين فضاي مناسب چند 
برابر هزينة راه اندازي موزه مي شود به نحوي كه ديگر از نظر 

اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود.
نمايش  فضاهاي  نيز  شده  عرضه  آثار  بي روية  افزايش 
موزه را در درازمدت به نمايشگاهي ثابت تبديل مي كند و در 
موزه هاي كوچك با افزايش حجم آثار نياز به فضاي نمايش، 
كمبود  و  مکاني  محدوديت هاي  به  توجه  با  كه  شده  بيشتر 
فضای مناسب براي نگهداري آثار غيرضروري عماًل تمام موزه 
تبديل به انبار مي شود. تجميع آثار در فضاي نمايش، موزه را 

تبديل به گورستان آثار تاريخي خواهد كرد.
موزه  بخش  مهم ترين  نمايش  فضاي  از  پس  انبار 
محسوب مي شود. البته انبار مکاني براي تلنبار كردن اشياء 
غيرقابل نمايش نيست، بلکه نقش بسيار مهم تري دارد. اشياء 
انبار موزه ها عالوه بر آثار تکراري كه نمونة آن ها در  داخل 

معرض نمايش است، يا اشيايي هستند كه با آمادگي كامل 
در انتظار به نمايش درآمدن مانده اند و يا آثاري كه آسيب 
ديده اند و بايد براي مرمت آماده شوند انبار موزه ها تنها نبايد 
در  گرفته  قرار  يا  نمايش  آمادة  آثار  نگهداري  و  محل حفظ 
بايگاني موزه باشد، بلکه بايد به گونه اي ترتيب يابد كه براي 

دسترسي آسان پژوهشگران به آثار مورد نظر مناسب باشد.
د( ناتوانی موزه های خصوصی در به كارگيری نيروهای 
متخصص به دليل نداشتن توجيه و صرفة اقتصادی در طول 
زمان باعث بروز مشکالتی از جمله نبود برنامه ريزی صحيح 
و  كاتالوگ  نداشتن  و  آثار  نامناسب  چيدمان  بازديدها،  در 
در  موزه  ناتواني  همچنين  مي شود.  آثار  معرفي  برشورهاي 
جلب رضايت مخاطب و پاسخ گويي مناسب به بازديدكنندگان 
و رفع ابهام  هاي آنها كه ناشي از نبود نيروهاي متخصص در 
موزه است در درازمدت باعث پايين آمدن سطح استقبال از 

موزه مي شود.
هـ( مشکل بزرگی كه در موزه های كوچك مطرح است 
نداشتن تأسيسات امنيتی مناسب و نيروهای حفاظت از موزه 
به دليل هزينة باالست. در موزه هاي كوچك به دليل پايين 
بودن ميزان بازديد و مراجعه و به تبع آن كمي سطح درآمد، 
توانايي استخدام نيروهاي حفاظتي براي امنيت موزه وجود 
كمي  اين  نمي شود  موزه ها  اين  از  برخي  در  حتي  و  ندارد 
بسته  مدار  امنيتي  گرفتن سيستم هاي  اختيار  در  با  را  نيرو 
در فضاهاي گوناگون مرتفع كرد و هميشه در هنگام بازديد 
احتمال سرقت اشياء وجود دارد و اين مشکل زماني بزرگ تر 
مي شود كه موزة كوچك در يکي از بناهاي تاريخي احداث 

شده باشد كه اتاق ها و فضاهاي متعدد دارد.
و( در موزه هاي كوچك به دليل كمبود فضاي نمايش و 
محدوديت براي چيدمان آثار كه در درازمدت زيادتر مي شود، 
ديگر محلي براي استراحت ذهن بازديدكننده از موزه باقي 
را  در ذهنش  ايجاد شده  نمي تواند سؤال هاي  او  و  نمي ماند 
دسته بندي كند و به آن ها پاسخ دهد. مخاطب در اينچنين 
فضاهاي  از  وقفه  بدون  و  اجباري  بازديد  به  وادار  موزه هايي 
گوناگون مي شود و همين امر از عالقه مندي او به اين نوع 
ايجاد  دلزدگي  و  خستگي  نوعي  او  در  و  مي كاهد  موزه ها 

مي كند.

قانونی براي تأسیس موزه هاي خصوصي و حمایت از آن ها
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بسياری  كنار  در  كرديم  بيان  كه  مشکالتی  وجود  ز( 
ديگر از اين موارد كه پس از تأسيس موزه به وجود می آيد 
و  عالقه مندان  برای  آثار  جمع آوری  زمان  بودن  طوالنی  و 
كلکسيونرها باعث بروز مشکالت روحی و به نوعي احساس 
موزه  كار  ادامة  برای  مسلماً  كه  می شود  آنها  در  خستگي 
در  كار  ادامة  انگيزة  رفتن  دست  از  بود.  خواهد  مضر  بسيار 
مجموعه داران خصوصي نتيجه اي جز تعطيلي موزة خصوصي  

آن ها نخواهد داشت.

مزایاي راه اندازي و توسعة موزه هاي خصوصي

برشمردن نارسايي هاي موزه هاي كوچك و خصوصي در اين 
اهميت  به  شبهه  آوردن  وارد  قصد  به  وجه  هيچ  به  نوشتار 
تأسيس اين موزه ها نيست، بلکه غرض جلب توجه مسئوالن 
و مديران امر به اين مقوله است تا به رفع اين موانع اقدام و 
با شناخت كامل مشکالت و ظرفيت هاي موزه ها به تأسيس 
موزه هاي خصوصي كمك و از آن ها حمايت كنند. در ادامه 
از ظرفيت هاي موزه هاي خصوصي را فهرست وار بر  بخشي 

مي شماريم: 
الف( غالباً كلکسيونرها و صاحبان موزه های خصوصی 
افرادي عالقه مندند و با برنامه ريزي صحيح مي توان از عالقة 
آنان بهرة كافي برد. مجموعه داران خصوصی عالقة بسيار به 
نگهداري آثار و تحقيق دربارة آن ها دارند و عالوه بر حفظ 
و نگهداری، مي كوشند پيام آثار مجموعه شان را به ديگران 
صرف  را  خود  وقت  خصوصی  مجموعه داران  كنند.  منتقل 
چنداني  اقتصادي  بازده  دارد  احتمال  كه  مي كنند  كاري 

نداشته باشد.
ب( مجموعة آثاری كه در اختيار موزه داران خصوصي 
در  است  خصوصی  موزه های  مجوز  درخواست كنندگان  يا 
معموالً  و  شده  آرشيو  و  تهيه  پرهزينه  و  زمان بر  پروسه ای 
ابزار و ادوات انسان های هر منطقه را  شمايی از سير تحول 
نشان می دهد و به گروه های سه گانة تاريخی، علمی و هنری 

تقسيم  مي شود.
ج( برای راه اندازی موزه هاي خصوصي نياز به فضاهای 
و  محدود  فضای  در  كوچك  موزه های  اين  نيست.  بزرگ 

صميمي به سادگی با مخاطبان خود ارتباط برقرار مي كنند 
و اشاعه دهندة فرهنگ موزه ای هستند و بسترهای مناسبي 

براي ايجاد حمايت از موزه های بزرگ محسوب مي شوند.
و  منطقه  با  موارد  اكثر  در  شده  جمع آوری  آثار  د( 
اقليمي مرتبط است كه مجموعه دار مجوز موزه را براي آنجا 
درخواست كرده است؛ اين امرباعث مي شود كه خصوصاً در 
و  آثار  ماهيت  ارائة  مردم شناسی  و  باستان شناسی  موزه های 
به  تا  باشد  درک  قابل  و  روشن  آنها  كاربرد  و  تهيه  چرايی 
جای آنکه ساعت ها وقتش صرف مطالعه شود كه بداند ماجرا 
تمام  شايد  و  اكثر  لحظه  چند  در  آثارش  و  موزه  چيست، 

پاسخ ها را برای او روشن نمايد.
با  كاربری  تغيير  با  كه  تاريخی،  ابنية  از  استفاده  هـ( 
صرف هزينه ای اندک به راحتي تبديل به موزه مي شود. نکتة 
آثار  متناسب  امکان چيدن  ابنيه،  اين  مورد  در  توجه  جالب 
كاربرد  درک  به  زيادی  كمك  كه  است  موجود  فضاهای  در 
آنها مي كند. توصيف روح االمينی در اين باره بسيار گوياست: 
موزه ها  درون  ابزار  است.  خاموش  ابزار  گويای  زبان  »موزه 
زمانی مورد استفادة بشر بوده كه هركدام تاريخچه ای دارند و 
مشکلی از مشکالت مردم را مرتفع می كرده اند« )روح االمينی 
1384: 125( و اين تعريف زمانی ملموس تر مي شود كه آثار، 
بسته به فضاهای ابنية تاريخي، در محلی كه كاربرد داشته اند 
وسايل  گرفتن  ]قرار  درآيند.  نمايش  به  آثار  ديگر  كنار  در 
پخت و پز قديمی با تركيب بندی زيبا در فضای مطبخ قديمی 
با سقفی كه به صورت عمدی دودزدگی آن حفظ شده يا بوی 

ماندة دود از قديم االيام[.
برای  مناسب  مکانی  به  می توان  را  خصوصی  موزة  و( 
تحقيق و پژوهش در مورد منطقه ای تبديل كرد كه در آن واقع 
است. »امروزه موزه داری از سه ديدگاه آثار موزه ای را زير چتر 
خود می گيرد؛ يکی ديدگاه تاريخی است كه باستان شناسی 
و مردم شناسی زيرمجموعة آن هستند. ديگری ديدگاه هنری 
است و سومی ديدگاه علمی« )نفيسی 1380: 7(. موزه داران 
پژوهش هايی  پيشبرد  در  فراوانی  بسيار  سهم  خصوصی 
خواهند داشت كه در فضای اين موزه ها و با توجه به آثار آن 
تهيه و تنظيم شده باشند. زيرا آنها عمری را صرف جمع آوری 

اين اطالعات ارزشمند و ذی قيمت كرده اند.
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هرچه  مدیریت  براي  بررسي  قابل  راهکارهاي 
بهتر موزه هاي خصوصي

اين بخش شامل مجموعه اي از راهکارهايي است كه با هدف 
توسعة موزه هاي خصوصي و تأمين زيرساخت هاي الزم براي 
آن و در نهايت دستيابي به اهداف اصلي موزه ها تهيه و تدوين 

شده است.
منظور  به  الزم  امکانات  و  فضا  گرفتن  نظر  در  الف( 
اقدامات آموزشي و پژوهشي در موزه ها به عنوان يکي از اركان 
اهداف اصلي  از  اينکه يکي  به  با توجه  اصلي و الينفك آن. 
تشکيل و ايجاد موزه ها، تأمين زمينة آموزش و پژوهش است 
وجود فضاهاي مناسب در موزه ها ضروري به نظر مي رسد و 
در همين راستا ضروري است اين بخش را به عنوان يکي از 
اركان اصلي و شرايط الزم در هنگام تأسيس موزه ها مد نظر 
قرار دهيم. در ديدگاهي آرمان گرايانه وجود امکاناتي همچون 
دسترسي به پايگاه هاي الکترونيك كتابخانه هاي سراسر كشور 
آثار  به  مربوط  تصاوير  از  كاملي  آرشيو  داشتن  اختيار  در  و 
دنيا در  و  بزرگ سراسر كشور  و فرهنگي موزه هاي  تاريخي 
و  پژوهشي  بخش  در  مي تواند  الکترونيکي  فايل هاي  قالب 

آموزشي موزه ها بسيار مطلوب و كاربردي باشد.
ب( حمايت از موزه هاي خصوصي با اجراي طرح هايي 
مطرح  موزه هاي  ساير  آثار  از  مجموعه اي  بررسي  همچون 
كه  موضوعي خاص  با  خارجي  موزه هاي  يا  كشور  در سطح 
و  اول  گام  در  عام  و  بومي  مخاطب  جلب  و  جذابيت  باعث 
مخاطب خاص و پژوهشگران درگام بعدي مي شود. »با توجه 
بتوانند  اينکه  براي  موزه ها  ايکوم،  و  يونسکو  به رهنمودهاي 
مخاطبان جديدي جذب كنند يکي از بهترين راه ها، نمايش 
 .)36  :1384 )كارگر  است«  ديگر  موزه هاي  مجموعه هاي 
برگزاري  يا  موزه ها  نمايشگاه هاي  از  ميزباني  راستا  اين  در 
عالوه  موزه ها  درساير  خصوصي  موزه هاي  نمايشگاه هاي 
فعال تر  حضور  و  جديد  مخاطب  جذب  و  درآمد  كسب  بر 
بازديدكنندگان بومي انتقال فرهنگ ها از اين راه ميسر خواهد 
بود و اين نمايشگاه ها به عنوان سفراي فرهنگي هر منطقه يا 

كشور محسوب خواهند شد.
ج( استفاده از اماكن و ابنية تاريخي كه در فهرست آثار 
ملي ثبت شده و در تملك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگري است و تغيير كاربري آنها با هدف تأسيس 
موزه گامي مؤثر در حمايت از موزه هاي خصوصي خواهد بود. 
با توجه به اينکه اكنون متولي نظارت و مديريت بر موزه هاي 
بزرگ در كشور ما سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
نظارت  و  موزه هاي خصوصي  از  حمايت  و  است  گردشگري 
سازمان  مي باشد؛  سازمان  اين  عهدة  بر  نيز  آنها  فعاليت  بر 
بنا هاي  كه  مناطقي  و  تاريخي  شهرهاي  در  مي تواند  متبوع 
شاخصي را با قابليت تغيير كاربري و استفاده به عنوان موزه 
براي  خصوصي  مجموعه داران  اختيار  در  مالکيت،  حفظ  با 
از  بر حمايت  عالوه  وسيله  بدين   تا  دهد  قرار  موزه  تأسيس 
نيز  و  كاربري  تغيير  و  كار  اجراي  مراحل  در  مجموعه داران 
متخصصان  كارشناسانة  ديدگاه هاي  موزه،  فضاهاي  طراحي 
درخواست كنندگان  روي  پيش  روشني  مسير  سازمان  اين 
موزه هاي خصوصي قرار دهد و شايسته تر آن خواهد بود كه 
نيز  تأسيس موزه  از  اين كمك هاي كارشناسانه پس  از  آنها 

هميشه بهره مند باشند.
د( تصويب و اجراي قوانين حمايتي موزه ها در معافيت 
از پرداخت هزينة قبوض، آبونمان و عوارض شهرداري، آب، 
اماكني  و  ابنيه  »معافيت  قانون  به  توجه  با  و...؛  تلفن  برق، 
از پرداخت عوارض  به ثبت رسيده اند  آثار ملي  كه در زمرة 
اسالمي«  شوراي  مجلس   1371/11/28 مصوبة  شهرداري، 
)مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 1387( در مورد 
موزه هاي خصوصي نيز اعم از موزه هايي كه در داخل بناهاي 
تاريخي تأسيس شده اند و همچنين موزه هايي كه براي ايجاد 
شايسته  است،  شده  ساخته  امروزي  و  مدرن  فضاهاي  آن 
خواهد بود اجراي كامل قوانين مذكور و همچنين جستجوي 
راهکارهاي مناسب براي معافيت اين مراكز از پرداخت هزينة 
قبوض و آبونمان كامل يا درصدي از عوارض مربوط به ساير 
اعمال شود  از حمايت هايي   به عنوان يکي  خدمات شهري 
كه به صورت دولتي كلية ارگان هاي مرتبط  اعمال مي كنند.

توسط  موزه ها  نياز  مورد  امنيتي  نيروهاي  تأمين  هـ( 
حفاظت  پايگاه  يا  استان  مراكز  تاريخي  آثار  حفاظت  يگان 
فرهنگي،  ميراث  سازمان  حفاظت  يگان  شهرستان ها؛  در 
مواريث  از  حفاظت  هدف  با  گردشگري  و  صنايع دستي 
فرهنگي، كه شامل آثار منقول و غيرمنقول مي شود، مي تواند 

قانونی براي تأسیس موزه هاي خصوصي و حمایت از آن ها
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بهشتي، سيدمحمد
»سرزمين ايران يك موزه است«، مجموعة گفتگوهای دنيا خانة   1384
من است، تهران، ادارة كل امور فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي 

كشور.
جواهري، محمدرضا

»موزه ها و كاركردهاي امروزي و آتي«، موزه ها، شمارة 40: 17-  1383
.13

روح االميني، محمود
ابزار خاموش«، مجموعة گفتگوهاي دنيا  »موزه ها زبان گوياي   1384
امور فرهنگي سازمان ميراث  ادارة كل  خانة من است، تهران، 

فرهنگي كشور.
ستاري، جالل

دنيا  گفتگوهاي  مجموعة  شود«،  موزه اي  موزه،  »نمي خواهم   1384
امور فرهنگي سازمان ميراث  ادارة كل  خانة من است، تهران، 

فرهنگي كشور.

كارگر، محمدرضا
ايران«، مجموعة گفتگوهاي  از 7000 سال هنر  »سندي گويا   1384
سازمان  فرهنگي  امور  كل  ادارة  تهران،  است،  من  خانة  دنيا 

ميراث فرهنگي كشور.
نفيسي، نوشين دخت

موزه داري، تهران، سمت.  1387
»موزه بايد نظام علمي داشته باشد«، موزه ها، شمارة 27: 2-8.  1380

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي
معاونت  قوانين«،  حافظه   – »لوح حق  الکترونيك  فشردة  لوح   1387

پژوهش، حاوي اطالعات مربوط به قوانين و مقررات كشور
ملك  شهميرزادي، صادق

ايران در پيش از تاريخ، باستان شناسي ايران از آغاز تا سپيده دم   1382
فرهنگي  ميراث  سازمان  پژوهشي  معاونت  تهران،  شهرنشيني، 

كشور.

در شهرستان ها با در اختيار گذاشتن بخشي از نيروهاي تحت 
امر خود از جمله نيروهاي كادر و نيروهاي وظيفه به موزه هاي 
خصوصي در حفاظت و حراست از آنها كمك شايان توجهي 
كند. همچنين به كارگيري نيروهاي وظيفه )در قالب سرباز 
به  موزه داري  علم  با  مرتبط  رشته هاي  در  متخصص  امريه( 
عنوان پشتوانه هاي علمي و پژوهشي اقدام شايسته اي است، 
اين تحصيل كردگان جوان عالقة زيادي  اينکه  بر  زيرا عالوه 
به كار و كسب تجربه دارند، سطح علمي موزه را هم از همه 
خدمت  شرايط  از  استفاده  علت  به  و  مي دهند  ارتقاء  لحاظ 
خواهد  ساده  آنها  ماهانة  دستمزد  هزينة  تأمين  سربازي 
مدت  در  جوانان  اين  اينکه  ديگر  باارزش  بسيار  نکتة  بود. 
گذراندن دورة خدمت سربازي خود از فضاي درس و كار جدا 
نمي شوند و در آينده به واسطة تجربه اي كه كسب كرده اند 
نيروهاي مؤثري در اين زمينه براي خدمت به كشور عزيزمان 

خواهند بود.
مجموعه داران  و  مجموعه ها  شناسايي  طريق  از  و( 
مي توان  آنها  فعاليت هاي  شناختن  رسميت  به  و  خصوصي 
پايگاه هاي معتبري براي ممانعت از خروج اشياء فرهنگي به 
خارج از كشور ايجاد كرد و اين پايگاه ها را پشتوانه اي براي 

تأمين آثار مورد نياز موزه هاي بزرگ و كوچك قرار داد.
بيش  براي  مناسب  فضاي  ايجاد  براي  برنامه ريزي  ز( 

در  آن  در  را  خود  آثار  تا  كلکسيونر  و  مجموعه دار  يك  از 
اعم  دولتي  نهاد هاي  بگذارند.  عموم  ديد  و  نمايش  معرض 
مقام  در   ... و  فرهنگي  ميراث  شهرداري ها،  فرمانداري ها،  از 
حاميان موزه ها در شهر هاي كوچك با تأمين فضاي مناسب 
ايجاد  زمينه هاي الزم را براي راه اندازي موزه هاي مشاركتي 

كنند. 
و  موزه هاي خصوصي  تأسيس  گفت  مي توان  پايان  در 
حمايت از آن ها نياز به اختصاص دادن زمان، بررسي و تحقيق 
فراوان دارد تا از اين دستاورد ارزشمند فرهنگي به نحو احسن 
بهره برداري شود، چرا كه »به هر حال ما با پديده اي به نام 
مجموعه داران خصوصي يعني كساني كه وقت و سرماية خود 
را   فرهنگي ـ تاريخي  آثار  از  مجموعه اي  تا  مي كنند  را صرف 
گرد بياورند، روبه رو هستيم. ارزش فرهنگي اين مجموعه ها، 
به تك تك آثار آن نيست بلکه اين ارزش تعلق به كلية آثار 
مجموعه دارد و اگر شرايطي فراهم شود تا بر اساس مقررات 
با حفظ مالکيت فردي، مجموعة اين آثار به نمايش گذاشته 
شود، طبيعي است كه كار مفيدي صورت گرفته. چون هم 
شأن مالکيت فردي حفظ مي شود و هم شأن مالکيت ملي و 
معنوي« )بهشتي 1384: 117(. و سخن آخر اين كه »پايان 
بازديد از يك موزه آغاز راهي است كه شما بايد بپماييد. اين 

مهم ترين كاري است كه يك موزه بايد انجام دهد«.

منابع



چکیده
و  استادان  به همت  تهران، نخستين دانشگاه و مركز آموزش عالی كشور،  در سال 1313خ دانشگاه 
بزرگان علمی ايران زمين تأسيس شد. دانشگاه تهران در حکم نماد آموزش عالی و همچنين بزرگ ترين 
و جامع ترين دانشگاه كشور، خود در زمرة ميراث فرهنگی ـ معنوی  و مادی از نوع غيرمنقول قرار دارد 
و حجم بااليی از ميراث طبيعی و فرهنگی مرتبط با علوم تجربی، علوم انسانی و علوم پايه را در قالب 

موزه های گوناگون در خود جای داده است.
و  موزه ها  شکل گيری  در  بنيادی  تحوالت  شاهد  جهان  ميالدی  بيستم  و  نوزدهم  سده های  در 
رسالت فرهنگی – آموزشی آنها بوده است. عصر حاضر، عصر گسترش فرهنگ است. عصری كه جوامع 
و فرهنگ های گوناگون سعی در تأثيرگذاری بر جوامع صاحب فرهنگ هاي ديگر را دارند. در اين ميان 
جامعه ای كه ويژگی های فرهنگی ممتازتری دارد و در عين حال از ابزار و تمهيدات مناسب برای انتقال 
مفاهيم و ارزش های فرهنگی- ملی و معرفی دستاوردهای علمی و تخصصی خويش بهره می گيرد، در 
موضع انفعالی و تأثيرپذيری صرف قرار نمی گيرد، بلکه شرايط را به نفع خويش و در جهت تأثيرگذاری 
بر مخاطبان، تغيير مي دهد. از تأثيرگذارترين شيوه ها، جلوگيری از گسست فرهنگی و علمی در قالب 
محلی به نام موزه است، كه مانع بيگانگي نسل كنوني و آتی با گذشتة علمی و فرهنگی خويش مي شود.

مؤسسة  موزة  مقدم،  باستان شناسی  موزة  چون  تخصصی  متعدد  موزه هاي  وجود  با  حال 
موزة  علوم،  پرديس  موزه های  حشره شناسی،  و  جانورشناسی  موزة  علم،  تاريخ  موزة  باستان شناسی، 
ژئوفيزيك و لرزه نگاری و مركز اسناد در دانشگاه تهران و قابليت ايجاد موزه های جديد، جايگاه ويژه و 
منحصربه فرد اين نهاد علمی در زمينة موزه های تخصصی دانشگاهی در كشور و خاورميانه نشان مي دهد 

صطفي ده پهلوان محمدجواد ثقفي و م

گاهي رد اريان موزه اهی دانش
گاه تهران نموهن موردی موزه اهی دانش
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كه مي توان با سياست گذاری های علمی، روشمند و هدفمند 
رسالت حقيقی اين موزه ها را به انجام رسانيد. بدين منظور در 
دانشگاه تهران شورايی به نام شورای سياست گذاری موزه های 
دانشگاه شکل گرفته كه عالی ترين مرجع سياست گذاری در 
مورد موزه های دانشگاه تهران است. اعضای اين شورا بر اين 
كل  ادارة  نام  به  نهادی  خود  اهداف  راستای  در  كه  بوده اند 
موزه های دانشگاه تهران ايجاد كنند كه نهاد اجرايی شورای 
سياست گذاری موزه های دانشگاه تهران  باشد. هرچند تاكنون 
اقدامات شايان توجهی برای راه اندازی اين ادارة كل صورت 

گرفته، اين نهاد هنوز به طور كامل شکل نگرفته است.
در اين مقاله نگارندگان سعی كرده اند با توجه به اهميت و 
جايگاه دانشگاه تهران در حفاظت از ميراث طبيعی و فرهنگی 
به ضرورت وجود نهادی به نام ادارة كل موزه هاي دانشگاهي 
سياست گذاری  شورای  برنامه های  و  سياست ها  اجرای  برای 

موزه ها و عملی كردن رسالت موزه های دانشگاهی بپردازند.
كلید واژگان: موزه های دانشگاهی، موزه های دانشگاه تهران، 

ادارة كل موزه ها.

مقدمه
از ابتدای سدة نوزدهم به موزه و نقش سازندة آن در جوامع 
نقاط گوناگون جهان  برده شد و موزه هايی در  گوناگون پی 
استقبال  و  موزه ها  گسترش  با  كردند.  آغاز  را  خود  فعاليت 
مردم از آنها، يکی از وظايف اصلی موزه ها رسالت آموزشی آنها 
شناخته شد. در اين ميان دانشگاه و مراكز آموزشی ارتباط 
تنگاتنگی با موزه ها برقرار ساختند يا با ايجاد موزه هايي در 
دل خود به پرورش موزه ها به عنوان مراكزی فرهنگی، هنری 
موزه هايی  چنين  بارز  نمونه های  از  پرداختند.  آموزشی  و 
می توان به موزة اشمولين )Ashmolean( اشاره كرد كه در 
سال 1683م به عنوان اولين موزة ملی و دانشگاهی در شهر 

آكسفورد انگلستان گشايش يافت.
و  عالی  آموزش  نماد  حکم  در  تهران  دانشگاه  حال 
بر  عالوه  كشور،  دانشگاه  جامع ترين  و  بزرگ ترين  همچنين 
اينکه خود در زمرة ميراث فرهنگی ـ معنوی و مادی از نوع 
و  طبيعی  ميراث  از  بااليی  می گيرد، حجم  قرار  منقول  غير 
فرهنگی مرتبط با علوم تجربی، علوم انسانی و علوم پايه را 

موزة  مقدم،  باستان شناسی  موزة  چون  موزه هايي  قالب  در 
مؤسسة باستان شناسی، موزة تاريخ علم، موزة جانورشناسی 
و حشره شناسی، موزه های پرديس علوم و موزة ژئوفيزيك و 
لرزه نگاری در خود جای داده است )نمودار 1(. گستردگی، 
بالقوه اي  توان  از  را  آن  تهران،  دانشگاه  جامعيت  و  قدمت 
است.  ساخته  برخوردار  دانشگاهی  موزه های  زمينة  در 
مسئوالن دانشگاه تهران در صدد بوده اند با راه اندازی شورای 
سياست گذاری موزه ها و ادارة كل موزه ها راهکارهای علمی، 
روشمند و هدفمندی را در تحقق رسالت حقيقی اين موزه ها 

عرضه كنند.
در ابتدا موزه های دانشگاهی مهم و مطرح دنيا و ايران و 
سپس موزه های دانشگاه تهران و چگونگی راه اندازی، اهداف 

و رسالت های ادارة كل موزه ها را به اختصار شرح می دهيم:

نگاهي به موزه های دانشگاهی در دیگر كشورها
به قصد ترسيم چشم اندازي كلي از وضعيت، عملکرد و سابقة 
چند  قسمت  اين  در  جهان،  سطح  در  دانشگاهي  موزه هاي 

نمونه شاخص از موزه هاي دانشگاهي را بررسي مي كنيم.

موزة اشمولین دانشگاه آكسفورد
موزة اشمولين كنونی در سال 1908م با تركيب دو مؤسسة 
قديمی )مجموعة هنری دانشگاه آكسفورد و موزة اشمولين 
اصلی( ايجاد شد. موزة اشمولين به پيشنهاد الياس اشمول در 
سال 1683م تأسيس شده و مجموعة هنری دانشگاه نيز در 
دهة 1620م در اتاق مطالعة فوقانی كتابخانة بولين دانشگاه 
در  نادر  و  ارزشمند  شيئ  و  پرتره  كمی  تعداد  با  آكسفورد 
سطحی ابتدايی كار خود را شروع كرده بود. در سال 1636 
و 1656م آرک بيشاب الئود و رالف فركه مجموعة بزرگي از 
سکه و مدال به اين مجموعه اضافه كردند. سپس با همکاری 
شد.  ايجاد  سکه  از  غنی ای  بخش  آشمولين  سکه  مجموعة 
مجموعه های  يکپارچة  ادغام  با  1908م  سال  در  اينکه  تا 
كوچك دانشگاه آكسفورد به همديگر، موزة اشمولين دانشگاه 
آكسفورد در حکم اولين موزة دانشگاهی هنر و باستان شناسی 

جهان شکل گرفت )تصوير 1(.
دانشگاه  مسئوالن  و  كاركنان  قرن  چند  اين  طول  در 
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خود  مجموعه های  تکميل  فکر  به  اشمول  موزة  و  آكسفورد 
بررسي هاي  اولين  شکل گيری  باعث  مسئله  همين  و  بودند 
رشته های  راه اندازی  آن  از  پس  و  ميدانی  باستان شناختی 
مرتبط در دانشگاه آكسفورد شد. اكنون موزة اشمول به يکی 
به  كه  شده  تبديل  آموزشی  و  پژوهشی  علمی،  نهادهای  از 
برگزاری دوره های آموزشی در زمينه های گوناگون و انتشار 
مقاالت، كتاب ها و مجالت فراوانی در زمينة باستان شناسی، 
براي  مناسب  عمومی  و  تخصصی  موزه داری  و  هنر  تاريخ 
كهنسال  افراد  تا  گرفته  خردساالن  و  كودكان  از  مخاطباني 

اقدام مي كند.
كه  است  دانشگاهی  مؤسسه اي  و  موزه  اشمولين 
استادان  با  نزديکی  ارتباط  و  خاص  كاركنان  و  مجموعه ها 
وظايف  عمده  از  دارد.  آكسفورد  دانشگاه  دانشکده های  و 
مرتبط  زمينه های  در  تحقيق  و  تدريس  موزه  اين  كاركنان 
نيز  با موزه در دانشگاه است. مجموعه های موجود در موزه 
و  پژوهشگران  برای  ارزشمند  پژوهشی  و  آموزشی  منابع  از 

دانشجويان ديگر مؤسسات در سطح كشور و حتی دنياست.
و  كوتاه مدت  آموزشی  دوره های  آكسفورد  دانشگاه  در 
باستان شناسی  زمينه های  در  ليسانس  سطح  در  بلندمدت 
و  باستان  تاريخ  باستان،  و  معاصر  تاريخ  انسان شناسی،  و 
باستان،  نزديك  خاور  و  مصرشناسی  مطالعات  كالسيك، 

عربی،  هنر  و  باستان شناسی  زيبا،  هنرهای  هنر،  تاريخ 
دوره های  برگزاري  مي شود.  برگزار  اسالمی  تركی  و  ايرانی 
اين موزه حول موضوعات  نيز در  ارشد  آموزشی كارشناسی 
باستان شناسی  جهان،  باستان شناسی  اروپا،  باستان شناسی 
روم،  و  يونان  تاريخ  حرفه ای،  باستان شناسی  چشم انداز، 
مطالعات  بيزانس،  مطالعات  كالسيك،  باستان شناسی 
هنر  اسالمی،  دوران  هنر  و  باستان شناسی  ميخی،  خط 
موزه  اين  اصلي  كارهاي  از  چين،  معاصر  دوران  ادبيات  و 
موضوع  همان  اغلب  نيز  ارشد  كارشناسی  دانشجويان  است. 
براساس  دكتری  دورة  در  تخصصی  طور  به  را  خود  رساله 
مجموعه های موزة اشمولين و تحت نظارت كارشناسان موزه 
است  در صدد  اشمولين  موزة  براين،  افزون  می كنند.  دنبال 
كه در آينده دوره هاي آموزشی برای دانشجويان پزشکی در 
تشخيص  و  طبابت  شيوه های  و  قديم  دوران  پزشکی  زمينة 
بيماری در آن دوران برگزار كند. در ضمن همة دانشجويان 
موزه  از  مرتبط  دانشگاه های  و  آكسفورد  دانشگاه  اول  سال 

بازديد می كنند.1  

موزة دانشگاه منچستر
و  كارخانه دار  يك  از  مجموعه ای  منچستر  موزة  اساس 

http://www.ashmolean.org و http://www.ashmole.com 1. بر گرفته از

موزه هاي دانشگاهي در ایران

تصویر  1. موزة آشمولين پس از ادغام
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مجموعه دار منچستری به نام جان فيليپ )1814-1761م( 
تصميم  متموالن  از  گروهی  مرگش  از  بعد  كه  است،  بوده 
گرفتند مجموعة او را خريداری كنند تا اينکه در سال 1821م 
انجمن تاريخ طبيعی منچستر شکل گرفت. تمركز اصلی اين 
انجمن بر روی موزة منچستر بوده و در سال 1835م موزه در 
يك فضای بزرگ تر قرار می گيرد. به مرور مجموعه ها با آثاری 
از سراسر جهان تکميل تر و در سال 1850م مجموعه هايی نيز 
از انجمن زمين شناسی منچستر به موزه افزوده شد. در دهة 
مواجه  مالی  بودجة  با كمبود  تاريخ طبيعی  انجمن  1860م 
و ساختمان موزه نيز مملو از آثار شده بود. به دليل كمبود 
و  كردند  منتقل  اونز  كالج  به  در سال 1868م  را  موزه  فضا 
بعدها همين كالج اونز تبديل به دانشگاه منچستر و به كمك 
معمار مشهور آلفرد وادرهوس ساختمانی برای موزه طراحی 

و ساخته و در سال 1890م موزه بر روی عموم گشوده شد.
افراد  دارد.  شهرت  منچستر  موزة  به  موزه  اين  اكنون 
زيادی از استادان كالج اونز گرفته تا كودكان از مجموعه های 
اين موزه استفاده می كنند. آثار زيادی به اين موزه هديه و موزه 
در سال 1912-1913 و مجدداً در 1927م توسعه داده شده 
وادرهوس طراحی  پسر  نيز  را  است. ساختمان های جديدي 
كرده كه در آنها مجموعه های مردم شناسی و مصرشناسی را 
به نمايش گذاشته اند. بخش عمده ای از اين مجموعه ها را نيز 
جزه هاورث، تاجر محلی پارچه و يك مصرشناس عالقه مند 
از  زيادی  تعداد  اول  جهانی  طول جنگ  در  كرده اند.  فراهم 
مدارس به بيمارستان نظامی بدل شد. در همکاری با اوليای 
مدرسه های محلی، موزة منچستر برخی از اتاق ها را در اختيار 
اين مدارس برای آموزش دانش آموزان قرار داد. اين وضعيت 
نوع  اين  از  نمونه  اولين  و شايد  كرد  پيدا  ادامه  تا 80 سال 

همکاری در انگلستان بوده است.
از  بخش هايي  به  موزه  مجموعه های  بيستم  قرن  در 
مصرشناسی،  گياه شناسی،  باستان شناسی،  تيراندازی،  قبيل 
فسيل شناسی،  معدن شناسی،  قوم نگاری،  حشره شناسی، 
به طوركلی  شد.  تقسيم  جانورشناسی  و  سکه شناسی 
كرد،  پيدا  افزايش  نمونه  ميليون   6 تا  موزه  مجموعه های 
مجموعة كاركنان آن از 4 به 70 نفر متخصص ارتقاء يافت 
و موزه در سطح كشور و دنيا به مركزی برای پژوهش های 

انسانی تبديل شد. امروزه موزة منچستر در  علوم طبيعی و 
از  متشکل  علمی  هيئت  يك  خود  مجموعه های  از  يك  هر 
چند كارشناس و استاد دانشگاه دارد كه به صورت تخصصی 
مجموعه ها  با  مرتبط  آموزشی  و  پژوهشی  فعاليت های  به 
در  پژوهش  به  عالقه مند  پژوهشگران  تمامی  و  مشغول اند 
آن زمينه ها می توانند با اين افراد ارتباط يابند و فعاليت های 

علمی مورد عالقة خود را انجام دهند.
برای  ويژه ای  فرصت های  منچستر  دانشگاهی  موزة 
شناسايی  و  مجموعه ها  از  دانش آموزان  و  كودكان  بازديد 
استعدادهای آنها در يکی از زمينه های موجود در موزه فراهم 
علمی،  برنامه ريزی های  نيز  موزه  كارشناسان  است.  آورده 
بازديدهای دانش آموزی در  آموزشي و هدفمند زيادی برای 
مقاطع گوناگون انجام داده اند. وجود شش ميليون اثر موزه ای 
از مصرشناسی گرفته تا شناسايي جانوران جنگل های آمازون، 
مطالب  با  كودكان  آشنايي  براي  زيادی  جذاب  بخش های 
آورده  فراهم  پيرامونی شان  محيط  واقعيت های  از  فراوانی 
است. موزة دانشگاهی منچستر ارتباط نزديکی با سازمان های 

برنامه ريزی انگلستان نيز دارد.2 

موزة دانشگاه پنسیلوانیا
پنسيلوانيا  دانشگاه  انسان شناسی  و  باستان شناسی  موزة  در 
با  ارتباط  در  فراوانی  علمی  پژوهش های  )فيالدلفيا( 
مجموعه ها، نمايشگاه و برنامه های آموزشی به قصد شناخت 
1887م  سال  در  می گيرد.  صورت  جهان  فرهنگی  ميراث 
كرد  متقاعد  را  پنسيلوانيا  دانشگاه  امنای  هيئت  پِپر  ويليام 
كه مواد فرهنگی حاصل از كاوش های هيئت باستان شناسی 
دارند و ساختمان  نگه  دانشگاه  را در  نيپور عراق  به  اعزامی 
اولية  پايه های  ترتيب  بدين  كنند.  ايجاد  آنها  برای  مناسبی 
اين موزه در همان سال گذاشته شد. موزة دانشگاه پنسيلوانيا 
تاكنون بيش از 400 هيئت باستان شناسی به مناطق گوناگون 
مواد  موزه  اين  گالری  طبقة  سه  در  و  داشته  گسيل  دنيا 
امريکای  بيت المقدس،  بين النهرين،  ايران،  از مصر،  فرهنگی 
مركزي، آسيا و سرزمين های مديترانة باستان و عالوه بر آن 
دست ساخته هايی از مردم بومی قارة امريکا و افريقا به نمايش 

http://www.museum.manchester.ac.uk :2. برگرفته از
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گذاشته شده است. موزة پنسيلوانيا از بدو تأسيس اقدام به 
جمع آوری آثار جديدی كرده كه تاكنون به 1 ميليون شي ء 
رسيده، كه بخش عمده ای از آنها حاصل كاوش های ميدانی يا 

تحقيقات انسان شناسی پژوهشگران اين موزه است.
گوناگون،  زمينه های  در  فعال  نمايشگاه هاي  موزه  اين 
و  برای خردساالن  آموزشی  برنامه ريزی  و  برنامة عضوگيري 
زمينة كشف  در  زيادی  برنامه های  دارد. همچنين  نوجوانان 
عموم  به  را  برنامه ها  اين  در  و شركت  برگزار  بشری  ميراث 
دانشگاهی  موزة  می كند.  پيشنهاد  پژوهشگران  و  مردم 
برای  را  الزم  بستر  كه  است  مؤسسه ای  نخستين  پنسيلوانيا 
طرح مسئلة حفاظت از ميراث فرهنگی در جهان مطرح كرده 

است.
بخش عمده ای از آثار موجود در اين موزه در مخزن ها 
آنها  از  آكادميك  و  كالسی  تحقيقات  در  فقط  و  نگهداری 
استفاده می شود. تاكنون تحقيقات زيادی در زمينة شناخت 
ميراث فرهنگی در قالب بررسی ميدانی، برگزاري همايش و 
دوره هاي آموزشي و تأليف كتاب و مقاله با همکاری مستقيم 
اين موزه انجام گرفته است. موزة دانشگاهی پنسيلوانيا اهداف 

و رسالت های زير را برای خود تعيين كرده است:
پژوهش های علمی و تخصصی كارآمد،

برقراری انسجام علمی و اخالقی،
و  حفاظتی  استانداردهای  باالترين  به كارگيری 

مستندسازی محوطه ها و مجموعه های باستانی،
رعايت بهترين معيارها در عرضة تفسيری آثار،

تعامل مفيد و مؤثر با عموم مردم در زمينة حفظ ميراث 
فرهنگی جهان،

عرضة خدمات به اعضای دانشگاه پنسيلوانيا،
فراهم آوردن محيط كاری با حس همکاری و تعاون،

فراهم كردن ظرفيت فيزيکی برای عملی كردن اهداف.
برقراری  پنسيلوانيا  دانشگاهی  موزة  مفيد  اقدامات  از 
مجموعه های  و  موزه ها  ديگر  با  بين المللی  تعامل  و  ارتباط 
زمينة  در  كارآمد  پژوهش  قصد  به  دنيا  سطح  در  مرتبط 
موزه های  ديگر  مانند  موزه،  اين  است.  خود  مجموعه های 
مطرح دنيا، برنامه های آموزشی هدفمندی برای دانشجويان 
دانشگاه پنسيلوانيا، مردم شهر و توابع فيالدلفيا، اياالت متحد 

و جهان تدوين و اجرا كرده است. موزة دانشگاهی پنسلوانيا 
به  زيادی  افراد  كاری  و  علمی  مالی،  از حمايت های  تاكنون 
صورت داوطلبانه استفاده كرده كه نقش مهمی در پيشبرد 

اهداف اين موزه داشته است.3

دانشگاهی  مجموعه های  و  موزه ها  بین المللی  كمیتة 
)UMAC(

يوَمك يا كميتة بين المللی موزه ها و مجموعه های دانشگاهی 
در سال  كه  است   )ICOM( ايکوم  بين المللی  كميته های  از 
زمينه های  آوردن  فراهم  و  حفاظت  به  كمك  برای  2001م 
الزم برای اين بخش مهم از ميراث ملی و بين المللی در قالب 
راه اندازی  معمول  غير  و  ويژه  مجموعه های  از  زيادی  تعداد 
كه  دارد  دنيا  كشور   40 در  عضو   195 اكنون  يوَمك  شد. 

فراواني آنها به شرح زير است:
آرژانتين )3(، ارمنستان )1(، استراليا )7(، اتريش )6(، 
بلغارستان )1(، كانادا  برزيل )3(،  بلژيك )4(،  بالروس )1(، 
)3(، كامبيا )3(، كنگو )1(، چکسلواكی )1(، دانمارک )4(، 
آلمان  فرانسه )21(،   ،)8( فنالند   ،)4( استونی   ،)7( استراليا 
)12(، يونان )2(، ايرلند )1(، ايتاليا )6(، جمهوری لتونی )1(، 
جزيره ماالگازی )2(، مکزيك )5(، هلند )8(، نيوزيلند )1(، 
پرتغال )4(،   ،)4( لهستان   ،)3( فيليپين   ،)2( پرو   ،)5( نروژ 
جنوبی  افريقای   ،)1( سنگاپور   ،)1( صربستان   ،)3( روسيه 
 ،)16( بريتانيا   ،)1( سوئيس   ،)2( سودان   ،)6( اسپانيا   ،)1(

اياالت متحد امريکا )36(.
برای اين كميتة بين المللی اهداف و رسالت هايی در نظر 

گرفته شده است:
ميان  تعامل  نياز  مورد  امکانات  و  بستر  آوردن  فراهم 
موزه ها و مجموعه های دانشگاهی با ديگر دانشگاه ها و 

مردم.
همکاری در حفظ ميراث فرهنگی و علمی.

ميان  در  دانشگاهی  مجموعه های  و  موزه ها  ترويج 
دولت ها و سازمان های وابسته به آنها.

نياِز  مورد  رهنمودهای  و  امکانات  آوردن  فراهم 
مجموعه هايی كه منزوی و در حال نابودی هستند و به 

http://www.penn.museum :3.  برگرفته از

موزه هاي دانشگاهي در ایران
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راهکارهای حفاظتی نياز دارند.
ايجاد  برای  منطقه ای  و  بين المللی  همکاری  تسهيل 
مواد  مبادالت  راه اندازی  و  مشترک  پژوهش  و  تعامل 

فرهنگی و نمايشگاه ها ميان مجموعه های دانشگاهی.
ترغيب كاركنان مجموعه های دانشگاهی به شركت در 

دوره های آموزشی موزه داری.
و  مجموعه ها  و  آكادميك  موزه های  ميان  ايده  تبادل 

گالری های دانشگاهی.
بانك اطالعات جهانی مجموعه ها و موزه های دانشگاهی 
موزه های  و  تقسيم بندی مجموعه ها  به  بزرگی  يوَمك كمك 
پژوهشگران  شده  باعث  و  كرده  جهان  سطح  در  دانشگاهی 
موضوع  با  مرتبط  مجموعه های  از  به راحتی  عالقه مندان  و 
همان  يا  يوَمك  طريق  از  و  يابند  اطالع  خود  پژوهشی 
مجموعه ها، پژوهش های مشتركی را به انجام برسانند. يوَمك 
ساالنه همايش های متعددی در زمينة موزه ها و مجموعه های 

دانشگاهی در كشورهای دنيا برگزار می كند.4  

موزه هاي دانشگاهي در ایران
در ايران عالوه بر موزه های دانشگاه تهران كه مبحث اصلی 
نيز چنين موزه هايی  نوشتار است، دانشگاه های ديگری  اين 

دارند. برخی از آنها عبارت است از:
نارنجستان  موزة  از  متشکل  شيراز  دانشگاه  موزه های 
و  طبيعی  تاريخ  موزة  ارم،  باغ  گياه شناسی  موزة  قوام، 

تکنولوژی )نيازكار 1384: 31(.
موزة تاريخ پزشکی فارس، دانشگاه علوم پزشکی فارس، 

تاريخ تأسيس 1386خ.
موزه های دانشگاه تبريز متشکل از موزة تاريخ طبيعی 
و  )سنگ  زمين شناسی  موزة  و  1328خ  تأسيس 
تأسيس 1355خ، موزة  دانشکدة علوم طبيعی  فسيل( 
باستان شناسی تأسيس 1324خ )عالم پوررجبی 1380: 
176؛ راهنمای موزه ها و بناهای تاريخی ايران 1383: 

18؛ مجيب 1389: 29 و 41(.
تأسيس  تاريخ  اصفهان،  دانشگاه  طبيعی  تاريخ  موزة 

1367خ.

http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac : 4.  برگرفته از

موزة تاريخ طبيعی دانشکدة كشاورزی دانشگاه بوعلی 
سينا همدان )نفيسی 1380: 25(.

موزة ملی تاريخ علوم پزشکی جمهوری اسالمی ايران.5 
تاريخ  موزة علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز، 

تأسيس 1382خ.
تأسيس  تاريخ  اروميه،  دانشگاه  طبيعی  تاريخ  موزة 

1385خ.
صنعت،  و  علم  دانشگاه  ايران،  صنعت  و  علم  گنجينة 

تاريخ تأسيس 1387خ.
موزة نصير دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی، تاريخ 

تأسيس 1387خ.
تاريخ  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  جانورشناسی  موزة 

تأسيس 1348خ.
موزة علم و طبيعت دانشگاه چمران اهواز، تاريخ تأسيس 

1387خ.
تأسيس  تاريخ  زنجان،  دانشگاه  طبيعی  تاريخ  موزة 

1371خ.
تاريخ  زنجان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت  موزة 

تأسيس 1386خ.
تاريخ  كرمانشاه،  رازی  دانشگاه  طبيعی  تاريخ  موزة 

تأسيس 1381خ.
موزة جانورشناسی و حشرات دانشکدة علوم كشاورزی 

دانشگاه گيالن، تاريخ تأسيس 1360خ.
تأسيس  تاريخ  اراک،  دانشگاه  طبيعی  تاريخ  موزة 

1352خ، )مجيب 1389(. 
حال به طور مختصر به شرح موزه های دانشگاه شيراز و 
موزة ملی تاريخ علوم پزشکی به عنوان نمونه هايی از موزه های 

دانشگاهی ايران می پردازيم:

موزه های دانشگاه شیراز
موزة نارنجستان قوام

به دستور محمدعلی خان  بنا در سال 1257خ   اين  ساخت 
نظر  زير  1267خ  سال  در  و  شد  شروع  دوم(  )قوام الملك 
رسيد.  اتمام  به  سوم(  )قوام الملك  محمدرضاخان  فرزندش 

5.  http://publicrelations.tums.ac.ir
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آن  سقف  شيراز  در  كه  است  بنايی  اولين  قوام  نارنجستان 
است.  شده  داده  پوشش  شيروانی  مثل  فلزی  پوشش  با 
زنجيرخانه،  حمام،  باغ،  كاخ،  شامل  ابتدا  در  مجموعه  اين 
اصطبل و مکتب خانه بود. اين بنا اندرونی و بيرونی به سبك 
بناهاي توانگران دورة قاجاريه دارد كه بيرونی آن به عنوان 
دارالحکومه يا محل رتق و فتق امور سياسی و نظامی و ديدار 
با نمايندگان و سفرای دول خارجی و اندرونی آن به عنوان 
منزل شخصی استفاده می شده است.  ساختمان نارنجستان 
ستون دار  ايوان  با  شمالی  بخش  شده:  تشکيل  بخش  دو  از 
محل  كه  فوقانی  طبقة  دو  و  زيرزمين  طبقه  يك  و  جانبی 
اجراي كارهای اداری و تشريفات بوده و بخش جنوبی با چهار 
اتاق در گوشة جنوب شرقی و جنوب غربی كه محل استقرار 

خدمه بوده است. 
)قوام الملك  حبيب ا...خان  ماترک  وراثت  انحصار  از  پس 
چهارم( باغ قوام به دو قسمت تقسيم شد كه بخش اندرونی 
آن به دختر وی )زينت الملك( و بخش بيرونی آن به پسر 
بخش  رسيد.  پنجم(  )قوام الملك  ابراهيم خان  ميرزا  وی 
بيرونی كه به دليل وجود درختان فراوان نارنج به نارنجستان 
قوام معروف است، در سال 1345خ به دانشگاه شيراز هديه 
و مرمت بنای نارنجستان پس از اهدای آن به دانشگاه شيراز 
شروع گرديد. پس از اتمام تعميرات، نارنجستان در اختيار 
سرپرستی  به  اصلی  شعبة  گرفت.  قرار  آسيايی  مؤسسة 
مؤسسة  داشت.  قرار  امريکا  در  پوپ  آپهام  آرتور  پروفسور 
هنر  و  فرهنگ  به  نامبرده  عالقة  و  ذوق  واسطة  به  آسيايی 
درگذشت  با  شد.  منتقل  شيراز  به  1342خ  سال  در  ايران 
اهدايی  هنری  اشياء  مؤسسه  دفتر  1348خ  سال  در  پوپ 
وی، به اين محل انتقال يافت. از آن زمان اشياء اهدايی وی 
در موزه نارنجستان قوام نگهداری می شود. گفتنی است در 
اين موزه عالوه بر آثار پوپ تعدادی از آثار تاريخی متعلق به 
ايران نيز نگهداری می شود كه اهميت بسيار دارد. اين بنا در 
ارديبهشت ماه 1354خ با شمارة 1073 در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسيده است. اين محل مدتی نيز به عنوان دانشکدة 
به  و هم اينك  استفاده شده  دانشگاه شيراز  معماری  و  هنر 
عنوان موزه مورد بازديد عالقه مندان است6  )نيازكار 1384: 

.)27
6.  http://shirazu.ac.ir

موزة تاریخ طبیعی و تکنولوژی
به منظور باال بردن سطح دانش عمومي دربارة عالم خلقت 
همچنين  و  جانوران  و  گياهان  وجودي  ارزش  شناخت  و 
كمك به آموزش بهتر علوم و جبران كمبود آزمايشگاه هاي 
اسفندماه   15 در  موزه  اين  شيراز،  دانشگاه  آموزشي  مراكز 
سال 1353خ زير نظر صدرالدين شريفی حسينی، گياه پزشك 
دانشگاه شيراز، تأسيس و در سال 1356به ساختمان كنوني 
با زيربناي حدود 5000 متر مربع منتقل شد. طرح گسترش 
و  شده  آغاز  شيراز  دانشگاه  در  1380خ  سال  از  موزه  اين 
هنوز ادامه دارد. موزه در دو طبقه داراي تاالر مركزی، شامل 
حشره شناسي،  زمين شناسي،  گياهي،  جانوري،  بخش هاي 
نجوم، تکنولوژي، آناتومي، تمبر و سکه و كارگاه تاكسيدرمي 
است كه فعاليت های آنها در سه محور آموزشی، پژوهشی و 
نمايشی صورت می گيرد. شايان ذكر است كه هزاران نمونه 

اثر در زمينه های گوناگون در اين موزه نگهداری می شود:
1. جانورشناسی: اين موزه بالغ بر 1055 نمونة جانوري 
بي مهرگان  و  مهره داران  عمدة  گروه  دو  در  را  حشرات  جز 
دو  در  مركزي  سالن هاي  در  گروه  دو  اين  مي گيرد.  بر  در 
نمونه هاي  دارد.  قرار  بازديدكنندگان  ديد  معرض  در  طبقه 
جالب و ديدني حيوانات و آكواريوم 7 متري ماهي هاي آب 
شيرين و مارهاي زنده از بخش های ديگر اين مجموعه است. 
از  نمونه های كم نظير، جذاب و ديدنی عجيب الخلقه هايی  از 
قبيل جنين دوقلوی پسر از سينه به هم چسبيده، بزغالة دو 
سر، مرغ چهارپا، گوسالة دوسر، برة هشت پا و قوچ چهارشاخ 
جالب،  و  كم نظير  بسيار  نمونه های  از  برد.  نام  می توان  را 
سانتی متر   256 قد  با  مردی  لپويی  سياه خان  نقش برجستة 
در  را  ژيگانتيسم  يا  غول آسايی  بيماری  از  نمودی  كه  است 

انسان نشان می دهد.
2. حشره شناسی: حشرات از لحاظ تنوع از بزرگ ترين 
ردة سلسلة جانوری محسوب می شوند. عمدة فعاليت های اين 
انجام و  نمايشی  بخش در سه قسمت پژوهشی، آموزشی و 
اكثر فعاليت هاي آن در بُعد پژوهشی انجام می شود و شامل 
تشخيص  و  نمونه ها  تاكسونوميکی  شناسايی  و  جمع آوری 
جعبه های  در  آنها  دادن  قرار  و  گونه  و  جنس  حد  تا  آنها 
به قصد  بررسی حشرات مفيد  نگهداری حشرات،  مخصوص 

موزه هاي دانشگاهي در ایران
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پرورش  روش های  از  آگاهي  و  آفات  با  بيولوژيك  مبارزة 
نقشة  بررسی  و  منطقه  فون  مورد  در  تحقيق  حشرات،  اين 
پراكندگی گونه ها، همکاری با ساير مراكز علمی و دانشگاهی 
با كشورهای  نمونة حشرات  تبادل  از كشور،  و خارج  داخل 
ديگر، همکاری با دانشجويان مقاطع كارشناسی، كارشناسی 
ارشد و دكتري در زمينة تهية منابع و نمونه ها و استفادة آنها 
از كلکسيون بخش حشرات است. البته شايان ذكر است كه 
همة نمونه های تشخيص داده شده به تأييد متخصصان موزه ها 
سپس  و  می رسد  نيز  كشور  از  خارج  معتبر  علمی  مراكز  و 
تحقيقات انجام گرفته بر روی اين نمونه ها در قالب مقاله يا 
پوستر در مجله ها و كنگره های علمی داخل و خارج از كشور 
آموزشي  قاب هاي  نيز  نمايشی  قسمت  در  می شود.  عرضه 
جمع آوری،  محل  نام،  ذكر  با  گياهان  مهم  آفات  و  حشرات 
تاريخ جمع آوری، مختصری از بيولوژی و روش مبارزه با آنها 
در معرض بازديد و آموزش عموم قرار دارد. البته در اين ميان 
سعی می شود حشرات مفيد نيز شناسانده شوند. همچنين اين 
يا مخزن نگهداری حشرات  نام كلکسيون  به  بخش قسمتی 
جای  علمی  رده بندی  براساس  آن  در  نمونه ها  كه  دارد  نيز 
گرفته و مورد استفادة دانشجويان است. به طور كلی هدف 
تاكسونوميکی  و  علمی  شناسايی  بخش  اين  فعاليت های  از 
حشرات و بررسی طرز زندگی و بيولوژی آنها و دركل معرفی 
اين موجودات به بازديدكنندگان و همچنين معرفی گونه های 

جديد استان فارس و حتی ايران است.
نمونة   500 از  بيش  نيز  بخش  اين  در  هرباریوم:   .3

گياهی نگهداری می شود.
4. بخش كانی ها، سنگ ها و سنگواره ها: حاوی هزار 
نوع سنگواره و برخی سنگ های ارزشمند از قبيل سنگ های 

كرة ماه است.
5. بخش آناتومی: در اين بخش نيز اسکلت جانوران 
است7   نمايش گذاشته شده  به  انسان  بدن  اندام  و  گوناگون 

)نيازكار 1384: 31(.
 

موزة باغ گیاه شناسی اِرم
از  از واحدهاي دانشگاه شيراز است كه  ارم  باغ گياه شناسي 

7.  http://shirazu.ac.ir

سال 1358خ با همکاري ادارة باغباني دانشگاه و بخش هاي 
باغباني، زراعت و اصالح نباتات دانشکدة كشاورزي و بخش 
ارم  باغ  تاريخی  عمارت  در  علوم  دانشکدة  زيست شناسي 
تشکيل شده و اكنون زير نظر معاون پژوهشي دانشگاه شيراز 

فعاليت هاي خود را ادامه مي دهد. 
اهداف تشکيل اين مجموعه به شرح زير است: 

1. حفظ هويت و ميراث فرهنگي موجود در باغ ارم. 
2. كمك به اعتالي سطح آموزش و پژوهش در دانشگاه 
و  كشت  و  طبقه بندي  شناسايي،  زمينة  در  به ويژه  شيراز 

پرورش گياهان. 
3. جمع آوري، نگهداري و به نمايش گذاشتن تعدادي 
از گياهان موجود در قلمرو گياهي به ويژه گياهاني كه بومي 

ايران اند و امکانات كشت و نگهداري آنها وجود دارد.
در  دانش آموزان  به  گياهي  علوم  آموزش  به  كمك   .4
همة سطوح تحصيلي از كودكستان تا دبيرستان و همچنين 
و  كشاورزي  دانشکده هاي  گوناگون  رشته هاي  دانشجويان 

علوم.
5. باال بردن سطح اطالعات و آگاهي همة مردم در مورد 

گياهان در حد امکان.
باغ هاي  با  گياهي  نمونه هاي  و  اطالعات  تبادل   .6

گياه شناسي داخل و خارج كشور.
7. ايجاد مکاني براي بازديد عموم مردم و گردشگران. 

برنامه ريزي هايي  خود  فعاليت  دوران  در  مركز  اين 
براي رسيدن به اهدافي كه برشمرديم انجام داده و در حال 
به  به طوري كه در سال 1379خ  است،  توسعه  و  پيشرفت 

عنوان واحد نمونة دانشگاه شيراز انتخاب شده است.
اكنون باغ ارم با بخش هاي زير مشغول كار است: 

گياهان  چمن ها،  شامل  آزاد  هواي  گياهان  بخش   .1
سوخدار،  گياهان  چندساله،  و  دوساله  يك ساله،  گل هاي  و 

پيچ ها، درختان و درختچه هاي زينتي.
2. بخش گياهان گلخانه اي شامل گياهان گلدار، گياهان 
برگسار، كاكتوس ها و گياهان گوشتي، سرخس ها و اركيدها. 
خشك شده  گياهان  نمونه هاي  مجموعة  بخش   .3

)هرباريوم(.
4. بخش خدمات اداري و روابط عمومي.
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باغ گياه شناسي ارم با مراكزي همچون باغ گياه شناسي 
و  نوشهر  گياه شناسي  باغ  و  دزفول  گياه شناسي  باغ  تهران، 
بخش  كشاورزي،  دانشکدة  گياه پزشکي  و  باغباني  بخش 
مرتبط  طبيعي  تاريخ  موزة  و  شيراز  دانشگاه  زيست شناسي 

است.
اين مركز عالوه بر اين فعاليت ها كارآموزي دانشجويان 
دانشکدة كشاورزي و تأمين گل و گياهان فضاي سبز دانشگاه 

شيراز را به عهده دارد. 8

جمهوري  پزشکي  علوم  تاریخ  ملي  موزة 
اسالمي ایران

و  قديم ترين  از  كه  ايراني  تمدن  و  فرهنگ  در 
همواره  طب  علم  است،  بشري  فرهنگ هاي  مستحکم ترين 
جايگاه ويژه و ارزنده اي داشته است. به منظور حفظ ارزش ها، 
فرهنگ و تمدن غني و گران بهاي علوم پزشکي و نماياندن 
تالش بي وقفه و خستگي ناپذير پزشکان و ساير شاغالن در 
تاريخي،  ادوار  در  اين سرزمين  در  آن  به  وابسته  رشته هاي 
طرح تأسيس موزة ملي تاريخ علوم پزشکي كشور را دانشگاه 
علوم پزشکي تهران؛ تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي كشور و با همکاري سازمان ميراث فرهنگي 
كشور طي پروژه اي مشترک از سال 1377خ آغاز شد و در 
سال 1380خ به مرحلة بهره برداري رسيد. اين موزه در بنايي 
زيربناي حدود 2000  با  تهران،  قاجاريه در  به دورة  مربوط 

مترمربع احداث شده است. 
موزه ملي تاريخ پزشکي كشور، بخش هاي متعدد دارد. 

مهم ترين آن ها عبارت است از:
ابزار و ادوات مرتبط با علوم پزشکي،

كتاب هاي خطي و اسناد پزشکي،
معرفي مشاهير علوم پزشکي كشور،

تاريخ پرستاري و مامايي،
تاريخ دام پزشکي،

تاريخ دندان پزشکي،
طب گياهي،

طب سنتي و 

8.  http://shirazu.ac.ir

جنين شناسي.
اهداف مهم اين موزه عبارت است از:

قصد  به  پژوهشي  فعاليت هاي  ساماندهي  و  گسترش 
علوم  ارزشمند گذشتگان  ميراث  انتقال  و  معرفي  شناسايي، 
فرهنگ  ارتقاي  براي  آيندگان  و  كنوني  نسل  به  پزشکي 
علوم  پرافتخار  گذشتة  از  روشن  تصويري  ارائة  و  عمومي 

پزشکي در ايران.
آثار،  نگهداري  و  مرمت  گردآوري،  بررسي،  شناسايي، 
ابزار و ادوات، مدارک و مستندات مربوط به علوم پزشکي از 
دوران قديم تاكنون و ارائة آن به عموم به قصد ايجاد انگيزة 
تحقيق و تتبع و تهية اطالعات به منظور مطالعه، شناخت، 

تحليل، آموزش و بهره گيري از اين آثار9.  

موزه های دانشگاه تهران
مبحث  عنوان  به  ادامه  در  كه  دارد  موزه   8 تهران  دانشگاه 
و  كاركردها  تاريخچه،  شرح  به  اجمال  به  مقاله،  اين  اصلی 

معرفي بخش هاي گوناگون آنها مي پردازيم:

باغ نگارستان )موزة تاریخ علم(
به  1228-1222هـ.ق  سال هاي  بين  نگارستان  باغ  يا  قصر 
ـ  ييالقي  مركزي  ايجاد  هدف  با  قاجار،  فتحعلي شاه  فرمان 
حکومتي در خارج از دارالخالفة تهران ساخته شد و به دليل 
وجود نقاشي ها و نگاره هاي متعدد از فتحعلي شاه و درباريان 
او در ساختمان هاي اين باغ به نگارستان شهرت يافت. اين 
قصر ـ باغ در روزگار اوليه وسعت زيادي داشت، به گونه اي 
شمالي  ضلع  در  آن  جنوبي  دروازة  قاجاري  اسناد  طبق  كه 
از  و  دروازه شميران  به  از شرق  و  بود  واقع  بهارستان  ميدان 
ـ  اين قصر  به خيابان صفي عليشاه منتهي مي شد. در  غرب 
باغ عمارت ها و تاالرهاي باشکوهي چون عمارت دلگشا، تاالر 
باغ  بود.  پا شده  بر  تاالر قلمدان و چندين حوضخانه  سالم، 
نگارستان رويدادهاي تاريخي ـ سياسي فراواني به خود ديده، 
ابوالقاسم قائم مقام  ايراني ميرزا  از جمله قتل دولتمرد آزادة 

فراهاني به دستور محمدشاه و به دست عوامل او.
شهري  توسعة  طرح  اجراي  با  1284هـ.ق،  سال  در 

9.  http://publicrelations.tums.ac.ir
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تهران  شهر  محدودة  وارد  نگارستان  باغ  ناصرالدين شاه، 
اختيار  در  آن  اهميت سياسي  از  كاسته شدن  با  و  مي شود 
مؤسسات فرهنگي گوناگون قرار می گيرد. در زمان سلطنت 
فالحت  مدرسة  نخستين  اروپا  از  تبعيت  به  مظفرالدين شاه 
به سرپرستي داشر و مدرسة صنايع مستظرفه به سرپرستي 
نقاش معروف محمد غفاري كمال الملك در اين محل تأسيس 
شد. به سال 1307 خورشيدي اعتمادالدوله قراگوزلو ــ وزير 
دائمي  محل  عنوان  به  را  باغ  نگارستان  ــ  ايران  فرهنگ 
ساختمان  نقشة  سپس  گرفت.  نظر  در  عالي  دارالمعلمين 
ايراني ـ قاجاري  با رعايت سبك معماري  يك مدرسة عالي 
و اصول مدرسه سازي را ماركوف )معمار پناهندة روسي( در 
ضلع شمالي باغ نگارستان تهيه و اجراء كرد. در سال 1311 
خورشيدي دارالمعلمين عالي با تغيير نام به دانشسراي عالي 
اين  در  پرداخت.  ايران  جديد  مدارس  براي  معلم  تربيت  به 
بزرگ  تاالر  دو  و  اتاق   164 مربعي،  متر  هزار  ده  مجموعه 
احداث و در سال 1315 خورشيدي نيز عمارت بزرگ ديگري 
به عنوان كتابخانه در شمال شرقي باغ نگارستان بنا و پروين 
كتابخانه  اين  معاون  مقام  در  ــ  نامدار  شاعرة  ــ  اعتصامي 
مشغول به كار شد )سهيلي خوانساری 1352 و انوار 1387(.

در طول بيش از نيم قرن، تعداد زيادي از شخصيت هاي 
علمي، ادبي و هنري كشور چون: ملك الشعراء بهار، علي اكبر 
حبيبي،  محمدحسن  دكتر  حسابي،  محمود  دكتر  دهخدا، 
بديع الزمان فروزانفر، پرفسور پورداوود، غالمحسين صديقي، 
پرويز خانلري، محمد معين، سعيد نفيسي، علي نقي وزيري، 

علي محمد  و  باستاني پاريزي  محمدابراهيم  همايي،  جالل 
علم  تدريس  و  به تحصيل  تاريخي  اين مجموعة  در  كاردان 
پرداختند. در سال 1313 خورشيدي قانون تأسيس دانشگاه 
 1325 سال  از  و  تصويب  ملي  شوراي  مجلس  در  تهران 
خورشيدي، برخي از دانشکده ها و مؤسسات به محل امروزي 
دانشگاه تهران منتقل شدند. از سال 1335 خورشيدی اين 
جغرافيا،  مؤسسة  دهخدا،  لغت نامة  مؤسسة  به  عظيم  بناي 
دانشکدة  عمومي  كالس هاي  و  خارجي  زبان هاي  مؤسسة 
ادبيات اختصاص يافت و در سال 1337 خورشيدی به همت 
دكتر غالمحسين صديقي به مؤسسة تحقيقات علوم اجتماعي 

و تعاون واگذار شد.
بايد اذعان كرد كه باغ نگارستان در معرض تخريب هاي 
بسيار قرار گرفته و بخش هاي بسياري از آن نابود شده است. 
در سال 1350 و 1365 خورشيدي طبق توافق بين دانشگاه 
تهران و سازمان برنامه و بودجه، باغ نگارستان به آن سازمان 
براي ايجاد پاركينگ و تعميرگاه واگذار شد كه اعتراض تني 
چند از استادان دانشگاه تهران و فارغ التحصيالن اين دانشسرا 
از جمله دكتر روح االميني، دكتر غالمحسين صديقي و دكتر 
تخريب  از  ترتيب  بدين  و  داشت  پي  در  را  حبيبي  حسن 

باقيماندة اين اثر جلوگيری شد.
پس از انتقال دانشکدة علوم اجتماعي و تعاون دانشگاه 
تهران به محل امروزي و تخريب بخشي از باغ نگارستان به 
موزة  راه اندازي  تصويب  با  بودجه،  و  برنامه  سازمان  دستور 
حراست،  نگارستان،  باغ  محل  در  تهران  دانشگاه  علم  تاريخ 

نمودار 1. چهارچوب اداری موزه های دانشگاه تهران
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از  بيش  تاريخي  مجموعة  اين  بازسازي  و  مرمت  حفاظت، 
تاكنون  كه  گرفت  قرار  دانشگاه  مسئوالن  توجه  مورد  پيش 
بخش زيادي از آن انجام يافته است. در آينده ای نزديك اين 
محل به عنوان موزة تاريخ علم دانشگاه تهران گشايش خواهد 
يافت. باغ نگارستان با شمارة 2082 در زمرة آثار ملي ايران 

به ثبت رسيده است.

موزة وقفی محسن مقدم
مجلل  خانه  های  جمله  از  تهران  دانشگاه  مقدم  موزة 
نام  به  زمان  آن  درباريان  از  يکی  به  متعلق  و  قاجار  دوران 
احتساب الملك  است.  بوده  احتساب الملك  محمدتقی خان 
ادامة  براي  كه  داشت  محسن  و  حسن  نام های  به  پسر  دو 
از  پس  محسن-   – كوچك تر  برادر  رفتند.  اروپا  به  تحصيل 
تاريخ  باستان شناسی،  رشته های  در  خود  تحصيالت  اتمام 
هنر و نقاشی در سال 1315خ به وطن بازگشت و به همراه 
همسر فرانسوی خود ُسلما در خانة پدری– محل كنونی موزة 
مقدم- ساكن شد و با همسرش در كنار فعاليت های علمی 
به گردآوری آثار و اشياء تاريخی و فرهنگی پرداخت. محسن 
كاشی  مانند  ارزشمند جمع آوری شده  آثار  از  بسياری  مقدم 
و قطعات سنگ تراشيده شده را باالهام از فضاهای سنتی – 
تاريخی به نحو چشمگيری در جای جای اين عمارت قديمی 
نصب و برخی ديگر را مانند كلکسيون پارچه، چپق و قليان، 
سفالينه، شيشه، تابلوهاي نقاشی، مسکوكات، مهرها و اسناد 
تاريخی با نظم و ترتيب خاصی در خانة پدری نگهداری كرد.

در سال 1351خ، زنده ياد محسن مقدم - استاد ممتاز 
تاريخ  و  علم  به  وافرش  عالقة  به  توجه  با   - تهران  دانشگاه 
گردآوری  نفيس  آثار  همراه  به  را  خود  پدری  خانة  هنر،  و 
شده وقف دانشگاه تهران كرد. دكتر محسن مقدم در سال 
از مرگ همسرش در  را وداع گفت و پس  1366خ دارفانی 
سال 1369خ، توليت موزة مقدم به دانشگاه تهران واگذار شد.

موزة مؤسسة باستان شناسی
و  تهيه   1376 سال  در  مؤسسه  پژوهشی  موزة  اولية  طرح 
گسترش  منظور  به  شمسی   1383 سال  آذر   29 در  رسماً 
دانشگاه  وقت  رياست  حضور  با  باستان شناسی  پژوهش های 

تهران گشايش يافت. آثار موجود در اين موزه هم اكنون در 
سه تاالر به ترتيب توالی زمانی )دوران پيش ازتاريخ، تاريخی 

و اسالمی( به نمايش درآمده است.
گردآوری روشمند يافته های به دست آمده از كاوش های 
موزه های  در  اطالعاتی  بانك های  تهية  نيز  و  باستان شناسی 
باستان شناسی  مؤسسات  كالن  اهداف  از  همواره  پژوهشی 
باستان شناسی  مؤسسة  است.  بوده  دنيا  معتبر  دانشگاه های 
كاوش های  فعاليت خود  در طول چهار دهه  تهران  دانشگاه 
)تپه زاغه،  قزوين  دشت  جمله:  از  ايران  در  را  بسياری 
و  )چشمه علی  تهران  اسماعيل آباد(،  سگزآباد،  تپه قبرستان، 
كالردشت(،  و  )مارليك  ايران  شمالی  مناطق  تپه پرديس(، 
جنوب ايران )هفت تپه و رحمت آباد( و شمال غرب )رصدخانة 
مراغه( انجام داده و بر اساس قوانين جاری كشور آثار مطالعاتی 
محوطه های باستانی را جمع آوری كرده است. اين مجموعه ها 
ارزش های پژوهشی زيادي در زمينة فرهنگ و تمدن فالت 
ايران دارند و مواد اولية اين موزه را تشکيل می دهند. هدف 
و  پژوهشی  تسهيالت  ايجاد  موزه،  اين  راه اندازی  از  اصلی 
چندين  تاكنون  است.  دانشگاه  خارج  و  داخل  در  آموزشی 
مقاله و كتاب علمی به زبان هاي فارسی، انگليسی و فرانسه 
از ذخاير و آثار مطالعاتی مؤسسة باستان شناسی  با استفاده 
چاپ و منتشر شده است. همچنين برخی از ذخاير و اشياء 
مطالعاتی مؤسسه در نمايشگاه های موقت داخلی و بين المللی 

به نمايش درآمده و مورد توجه قرار گرفته است.
تهران  دانشگاه  باستان شناسی  موزة   1386 سال  در 
ضمن اخذ مجوز راه اندازی، به صورت رسمی و قانونی نيز در 

فهرست موزه های كشور ثبت شده است )علی ياری 1386(.

موزة جانورشناسی پردیس كشاورزی
همان  عبارتی  به  يا  كشاورزی،  پرديس  جانورشناسی  موزة 
جالل  شادروان  1307خ  سال  در  را  فالحت،  عالی  مدرسة 
افشار استاد جانورشناسی دانشکدة كشاورزی دانشگاه تهران 
پايه گذاری كرد. موزه نخست دارای يك اتاق بود كه در آن 
مجموعه ای از جانوران و حشرات زيان آور و سودمند از نقاط 
تأسيس  بدو  از  به تدريج  می شد.  نگهداری  ايران  گوناگون 
تاكنون بخش های زيادی به اين موزه افزوده شده و هم اكنون 

موزه هاي دانشگاهي در ایران
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تصویر  3. ساختمان كتابخانة باغ نارنجستان )عکس از صادق ميری(

تصویر 2. دانشسرای عالی، نمای ورودی جنوبی باغ نگارستان )مركز اسناد باغ نگارستان(
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تصویر 4. گلگشت فردسی باغ نگارستان دانشگاه تهران )عکس از حسن ملکی(

تصویر 5. حياط اندرونی موزة مقدم دانشگاه تهران )عکس از صادق ميری(
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موزه دارای 17 سالن نمايشی به مساحت تقريبی 2000 متر 
از جانوران،  است كه در آن مجموعه ای  مربع، در دو طبقه 
موالژهای  همچنين  تك ياختگان،  از  پوسترهايی  و  عکس ها 
آن  مانند  و  بيرونی  و  درونی  اندام های  آناتومی  از  گوناگون 
به نمايش گذاشته شده، كه نه تنها توان علمی موزه را باال 
برده بلکه نقش و اهميت آنها را در علوم كشاورزی، بهداشت 

انسانی و دام نيز به خوبی معرفی می كند.
بخش عمدة مجموعه های جانوری موزه مربوط به فالت 
ايران است كه در اين ميان حشرات به دليل شمار گونه ها، 
غنی تر از ديگر گروه های جانوری است. در سالن های متعدد 
آن گروه های حشرات به ويژه آنهايی كه به گياهان زراعی حمله 
می كنند يا جانورانی كه در دامپروری ها و دامداری ها مشکالت 
بهداشتی و دامپزشکی مهمی پديد می آورند يا به صورت ناقل 
و انگل، بهداشت انسانی را به خطر می اندازند با شيوة خاصی 
از  جانورشناسی  موزة  اكنون  است.  گذاشته شده  نمايش  به 
و  جانوران  علمی  ذخيره های  نمونه ها،  نمايش  سبك  لحاظ 
و  ايران  در  منحصربه فرد  موزه اي  فرهنگی،  و  آموزشی  توان 
سوی  به  را  زيادی  عالقه مندان  روز  هر  كه  است  خاورميانه 
خود می كشد و به همين سبب نام آن در فهزست موزه های 
بين المللی جهان نيز به ثبت رسيده است )باقری زنوز 1380: 

9 و 11(.

موزة لرزه نگاری مؤسسة ژئوفیزیك
ژئوفيزيك  به  مفهوم  عام  شامل  فيزيك  زمين ، جو و اقيانوس ها 
كرة  فيزيکي  گوناگون  پارامترهاي  بررسي  ژئوفيزيك،  علم  و 
زمين است. اساس پيدايش  اين  علم،  كشف  ژيلبرت  در نيمة  
همانند  زمين   كه   اين  بر  مبني  ميالدي   شانزدهم   دوم  سدة 
گرانش   نظرية   طرح  نيز  و  مي كند  عمل   بزرگ   مغناطيسي  
نيوتن  در نيمة دوم  سدة  هفدهم  ميالدي  بود. امروزه  اين  علم  
كاربردهاي   با  است   دانشي   پايه ،  علوم   ديگر  از  بهره گيري   با 
فراوان  و به شاخه هاي  متعدد  تقسيم  مي شود. وظيفة اصلي  
علم  ژئوفيزيك ، بررسي فرايندهاي  فيزيکي  است  كه  در سيارة 
پديده هاي   شناخت   مي دهد.  رخ   شمسي   منظومة  و  زمين  
مرتبط  با تحول  زمين، جو و اقيانوس ها براي تأمين  نيازهاي 
به   مي توان   مثال   براي  است؛  انسان  ضروري   زندگي   اساسي  

نياز روزافزون  به  كشف  منابع  جديد انرژي ، اكتشاف  كاني ها و 
ذخاير آب هاي  زيرزميني ، پيش بيني  رويدادهاي  طبيعي  مانند 
زلزله ، آتشفشان ، سيل  و خشکسالي  و همچنين  يافتن  راه هاي  
چگونگي  كاهش  اثر ويرانگر اين  پديده ها اشاره  كرد. براساس  
اين  نياز و ضرورت  توسعة  علم  ژئوفيزيك ، اتحادية  بين المللي  
شوراي  تحقيقات )IUS( و اتحادية  بين المللي  علوم )IUS( از 
ژوئيه  1957 تا دسامبر 1958 را سال  ژئوفيزيك  ناميد و از 
تمامي  ملل  براي همکاري  جهاني  به منظور  توسعه  و پيشبرد 
اين  علم  درخواست كرد. در راستاي  تحقق  اين  هدف ، مؤسسة 
ژئوفيزيك  دانشگاه  تهران  در سال 1957م  مطابق  با 1336خ ، 

به  همت  واالي  مرحوم  دكتر حسين افشار پايه گذاري  شد.
از مراكز تحقيقاتی مؤسسة ژئوفيزيك، مركز لرزه نگاری 
كشوری است. اين مركز از ابتدا مسئوليت اطالع رسانی سريع 
و شبانه روزی زلزله های كشور را بر عهده داشته و از تيرماه 
مديريت  مسئول  وزيران  هيئت  مصوبة  براساس  1384خ 
پيشينة  راستای  در  است.  شده  كشوری  لرزه ای  اطالعات 
عمليات لرزه نگاری اين مركز موزه شکل گرفته است. در اين 
موزه مجموعه ای از قديم ترين دستگاه های ثبت امواج لرزه ای 
مؤسسه فراهم شده كه عالوه بر جنبة آموزشی، سير تحول 
اكنون  موزه  می كند.  معرفي  نيز  را  تجهيزات  اين  تاريخی 

شامل بخش های زير است:
رؤسای  معرفی  به  تصاوير  نصب  با  همراه  تماشاگه: 
هيئت  اعضای  و  رؤسا  حال،  تا  ابتدا  از  ژئوفيزيك  مؤسسة 
علمی بخش زلزله شناسی و كارشناسان شاغل آن می پردازد.

لرزه نگاشت ها: آزمايشگاه بخش پژوهشی زلزله شناسی 
همراه با معرفی بعضی از زلزله های مخرب جهان و ايران.

با  مؤسسه  ابتدايی  دستگاه های  معرفی  نگارها:  لرزه 
نام های گاليتسين و اشتوت گارد هيلر.

زمان: نمايش دستگاه های قديم تعيين زمان و تصويری 
از دستگاه های تعيين زمان از ابتدا تاكنون.10

مركزی  هرباريوم   :TUH مركزی  هرباریوم  موزة 
دكتر  همت  به  1367خ  بهمن ماه  در   11 تهران  دانشگاه 
و در همان سال  افتتاح شد  و رسماً  تأسيس  قهرمان  احمد 
با  نيويورک  در  دنيا  معتبر  هرباريوم های  فهرست رسمی  در 

10.  http://geophysics.ut.ac.ir
11.  Central Herbarium of Tehran University
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قرار گرفت. هرباريوم مركزی در طبقة   TUH اختصاري  نام 
سوم پرديس علوم، فعاليت مقدماتی خود را از سال 1359 
از  را  تأسيساتی  و  علمی  فعاليت  و  مستمر  قالب طرحی  در 
است،  جوان  هرباريوم  اين  گرچه  است.  كرده  شروع   1362
اهداف حال و آيندة آن بر برنامه ای منطبق با زمان و بسيار 
وسيع استوار شده و به همين علت دستاوردهای آن به نسبت 
در  مدت  اين  در  است.  بوده  كم نظير  فعاليتش  كوتاه  دورة 
جمع آوری  زمينة  در  زيادی  فعاليت های  مركزی  هرباريوم 
اكولوژی  و  ايران  نقاط  از همة  و شناسايی گونه های گياهی 
بررسي  ايران،  گوناگون  مناطق  در  گياهی  جامعه شناسی  و 
شده  انجام  ايران  گياهان  بيوسيستماتيك  و  سيستماتيك 

است.
از  هرباريوم  اين  در  گردآمده  نمونه های  حجم  گرچه 
گياه پزشکی  مؤسسة  )هرباريوم های  قديم تر  هرباريوم های 
كمتر  كشور(  مراتع  و  جنگل ها  تحقيقات  مؤسسة  و  ايران 
از گياهان  از نيمی  از نظر محتوای گونه ای، كه بيش  است، 
معرفی شده از ايران )حدود 4500( را شامل مي شود، مزيت 
خاصی دارد. نمونه های جمع آوری شده در هرباريوم مركزی 
شامل تعداد زيادی گياه انحصاری ايران و نيز گياهانی است 
جمع آوری   )Locus Classicus( تيپ  قديم  از محل های  كه 

شده اند.
در مدت فعاليت هرباريوم، گونه های گياهی بسياری نيز 
نمونه های  شده اند،  معرفی  دنيا  برای  جديد  گونة  عنوان  به 
تيپ همة گونه های جديد معرفی شده از اين هرباريوم در اين 
دانشگاه  مركزی  هرباريوم  مجموعة  می شود.  نگهداری  مركز 
)تحصيالت  پژوهشی  دوره های  و  آموزش  زمينة  در  تهران 
دانشجويان  تاكنون  و  هست  و  بوده  فعال  بسيار  تکميلی( 
گياه شناسی  دكتری  و  ارشد  كارشناسی  مقاطع  در  بسياری 
فارغ التحصيل شده اند كه همه از امکانات آن بهره مند بوده اند. 
اكنون نيز دانشجويان تحصيالت تکميلی بخش گياه شناسی 
به منظور استفاده از منابع و نمونه های گياهی هرروزه با اين 

هرباريوم در ارتباط اند )پزشك 1386(.

موزة زمین شناسی
اين موزه در سال 1313خ به همت مرحوم دكتر يدا.. سحابی 

ابتدا  در محل فعلی دانشکدة زمين شناسی تأسيس شد. در 
كشور  از  خارج  از  فسيل ها  و  كانی ها  سنگ ها،  نمونه های 
خريداری و بعدها با گسترش پذيرش دانشجو و بازديدهای 
علمی از سراسر ايران، نمونه های موزه غنی تر شد. اين موزه 
مجموعة كاملی از سنگ ها و كانی هاي منحصربه فرد از سراسر 
جهان و ايران دارد. عالوه بر مجموعة سنگ ها و كانی ها، موزه 
مجموعة كاملی از فسيل ها و آثار فسيلی مربوط به دوران های 
زمين شناسی دارد. قرارگيری اين مجموعه در كنار مدل های 
ساختاری بلورها و آثار انسان های اوليه توجه هر بيننده ای را 

جلب می كند.
گروه های كانی ها شامل عناصر، سولفيدها، سولفات ها، 
كربنات ها، نمك ها، سيليکات ها و مانند آن غنی ترين بخش 
موزه  از  ديگری  بخش  در  می دهد.  تشکيل  را  موزه  اين 
سنگ های  متنوع  مجموعة  دارد.  قرار  بلوري  ساختارهای 
آذرين، دگرگون و رسوبی از ديگر بخش های جالب توجه موزه 
فسيل های  سنگ هاست.  شاخص ترين  از  آنها  نمونه هاي  و 
بخش  در  دارد.  زيادی  تنوع  موزه  بی مهره گان  و  مهره داران 
مهره داران آثار و ابزار فعاليت های انسان های اوليه جمع آوری 

شده است )پزشك 1386(.

موزة جانورشناسی
دانشکدة  جانورشناسی  بخش  به  متعلق  جانورشناسی  موزة 
پرفسور  را  موزه  اين  است.  تهران  دانشگاه  زيست شناسی 
فقيد مصطفی فاطمی )1338-1289خ( رياست وقت بخش 

جانورشناسی تأسيس كرده است.
اين مجموعه در مجاورت ساختمان زيست شناسی قرار 
دارد. موزة جانورشناسی با دارا بودن بزرگ ترين مجموعة فون 
ايران )27000 نمونه( عالوه بر جمع آوری نمونه های جديد، 
در زمينة آموزش جانورشناسی و بيوسيستماتيك جانوری به 
دانشجويان كارشناس و كارشناسی ارشد و نيز ايجاد موقعيت 
دانش آموزان  و  محققان  برای  راهنما  با  همراه  بازديدهای 
مدارس و همچنين دانشجويان رشتة هنر فعال است. موزه 
ايران و كشورهای مجاور  از مقاالت فون  اكنون كتابخانه ای 

دارد.
ايران  جانوران  انواع  از  گسترده ای  طيف  موزه  اين 

موزه هاي دانشگاهي در ایران
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و  نمايشی  نيز بخش های  و  و خزندگان  پرندگان  به خصوص 
علمی را شامل مي شود و داراي دو بخش نمايش نمونه های 
تحقيقاتی  و  علمی  سفرهای  طی  شده  گردآوری  جانوران 
پرندگان  در محلول شيميايی،  نمونه های حفظ شده  داخلی، 
و پستانداران تاكسی درمی و تثبيت شده در شکل های طبيعی 
و  توصيف  شناسايی،  به  علمی  بخش  است.  آزمايشگاهی  و 
نام گذاری نمونه ها و تهية بانك اطالعاتی در مورد نمونه های 

جانوری كمك مي كند )پزشك 1386(.

جمع بندی
برنامه های  و  اهداف  شکل گيری،  نحوة  تشريح  به  توجه  با 
و  پنسيلوانيا  منچستر،  اشمولين،  چون  دانشگاهی  موزه های 
كميتة بين المللی موزه ها و مجموعه های دانشگاهی، دانشگاه 
زمينة  در  غنی  ظرفيت های  و  پيشينه  وجود  با  نيز  تهران 
می تواند  طبيعی  علوم  و  فناوری  باستان شناختی،  موزه های 
جايگاه ويژه ای در حفظ مواريث طبيعی و فرهنگی و عرضة 
علمی آنها در سطح كشور و حتی جهان داشته باشد. متأسفانه 
برخی از اين موزه ها با وجود دارا بودن آثار منحصربه فرد در 
زمينه های تخصصی در سطح جهانی هستند، به طور شايسته 
مورد بهره برداری علمی قرار نگرفته اند. برخی از اين موزه ها 
می توانند در زمينه های پژوهشی و آموزشی ارتباط تنگاتنگی 
با يکديگر داشته باشند، ولی نبود ارتباط مطلوب ميان آنها 
تصور  شايد  است.  شده  آنها  ظرفيت های  از  استفاده  مانع 
واحد  فيزيکی  در محيط  موزه ها  اين  ادغام  كه  باشد  اين  بر 
از  مفيدتر  بهره برداری  اشمولين(  و  منچستر  موزة  )همچون 
آنها را امکان پذير مي كند. بی شك با توجه به شرايط محيطی 
و ساختاری موزه های دانشگاه تهران عملياتی كردن اين طرح 
اكنون  ولی  بود.  خواهد  دشوار  بسيار  نباشد،  غيرممکن  اگر 
و  به حفظ  معقول  و  مناسب  سياست گذاری های  با  می توان 

عرضة شايستة آثار اين موزه ها پرداخت. 
دارد كه  نياز  و علمی اي  اجرايی  واحد  به  دانشگاه  اين 
بر  متمركز  طور  به  و  مديريت  را  موزه ها  بالقوة  قابليت های 
و ستادی  پژوهشی  آموزشی،  موزه های  بخش  نحوة عملکرد 
نظارت كند. اين واحد اجرايی می تواند برنامه های راهبردی 
ـ  آموزشی  اهداف  پيشبرد  برای  مناسب  راهکارهای  و 

پژوهشی موزه ها تدوين و زمينه ها و بسترهای مناسب برای 
به  را  و كاربردی در رشته های مربوطه  بنيادی  پژوهش های 
همراه تسهيالت مورد نياز برای تدوين رساله های دانشجويی 
و  دكتری  حتی  و  ارشد  كارشناسی  كارشناسی،  مقاطع  در 
تدوين كتاب ها و مقاالتي براساس داده های موجود در موزه ها 
فراهم كند و با فعاليت آموزشی و پژوهشی با تکيه بر توان 
و  استادان و كارشناسان رشته های گوناگون  علمی و فکری 
مرتبط با موزه های موجود در دانشگاه، رسالت موزه ها را در 
توسعة   قصد  به  پژوهشی  و  آموزشی  واحدهای  و  دانشگاه ها 
افزايش توان علمی و  علمی عملی و تأثير بسزای آنها را بر 
پژوهشی آشکار كند. اين نهاد اجرايی ـ علمی نهادی با عنوان 
ادارة كل موزه های دانشگاه تهران خواهد بود، كه اساسنامة 
آن نيز پيشنهاد شده و بخش هايی از آن اهداف و رويکردهای 

اين نهاد را به خوبی تشريح مي كند.12 

12.  اساسنامة پيشنهادی موزه های دانشگاه تهران
با شرحی كه از موزه های دانشگاه تهران و پتانسيل هاي آن ها در اين زمينه گذشت، حال 
بخشی از اساسنامة پيشنهادی ادارة كل موزه ها و اهداف و نحوة سازمان دهی آن در راستای 

پويا ساختن هرچه بيشتر موزه های دانشگاه تهران در ذيل آمده است:
فصل اول. تعاريف 

و مقرراتی است كه چگونگی  تهران مهم ترين ضوابط  دانشگاه  اساسنامة موزه های  مادة 1: 
مديريت و نظارت بر عملکرد موزه های دانشگاه تهران را از سوی ادارة كل موزه های دانشگاه 

تهران و حدود وظايف اين ادارة كل را تعيين می نمايد.
مادة 2: شورای سياست گذاری موزه های دانشگاه تهران؛ عالی ترين مرجع سياست گذاری در 
به اختصار »شورای سياست گذاری«  اين پس  از  تهران می باشد كه  مورد موزه های دانشگاه 

ناميده می شود.
موزه های  سياست گذاری  شورای  اجرايی  نهاد  تهران،  دانشگاه  موزه های  كل  ادارة   :3 مادة 

دانشگاه تهران می باشد كه از اين پس به اختصار »اداره كل« ناميده می شود.
مادة 4: موزه های دانشگاه تهران به دو دسته تقسيم می شوند:

الف( موزه هايی كه به صورت متمركز و مستقل در دانشگاه تأسيس گرديده يا می گردند و 
اساسنامه  اين  دانشگاه می باشد؛ كه در  بر عهدة مدير كل موزه های  مديريت آن مستقيماً 

به اختصار »موزه های بخش ستادی« ناميده می شوند.
تشکيل  دانشگاه  تابعة  واحدهای  و  مؤسسات  دانشکده ها،  پرديس ها،  در  كه  موزه هايی  ب( 
گرديده يا می گردند كه مديريت آنها بر عهدة واحدهای مربوطه و نظارت بر عملکرد آنها )به 
گونه ای كه در اين اساسنامه خواهد آمد( بر عهدة مدير كل موزه های دانشگاه خواهد بود، در 

اين اساسنامه به اختصار »موزه های بخش آموزشی و پژوهشی« ناميده می شوند.
مادة 5: آئين نامة اداری ـ اجرايی؛ مجموعة ضوابط و مقرراتی است كه با توجه به مقتضيات 
از تصويب شورای  از موزه های دانشگاه تدوين و پس  و شرايط و كاركردهای ويژة هر يك 
اجرايی«  ـ  اداری  »آئين نامة  به اختصار  پس  اين  از  كه  می گردد؛  الزم االجرا  سياست گذاری 

ناميده می شود.
فصل دوم. موضوع:

مادة 6: به منظور هماهنگ سازی فعاليت موزه های دانشگاه تهران و اعمال سياست های اجرايی 
ـ مديريتی واحد بر اين مجموعه »اساسنامة موزه های دانشگاه تهران« تدوين مي شود و به 

تصويب می رسد.
مادة 7: با توجه به تعدد و تنوع موزه های موجود در دانشگاه تهران و نظر به ظرفيت علمی 
و بالقوة اين دانشگاه برای تأسيس موزه های جديد در رشته های مختلف علوم، نهادی به نام 

»ادارة كل موزه های دانشگاه تهران« تأسيس می گردد. 

موزه هاي دانشگاهي در ایران
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فصل سوم. اركان:
مادة 8: اركان موزه های دانشگاه تهران عبارت ند از: 

الف( رئيس دانشگاه 
ب( شورای سياست گذاری موزه های دانشگاه 

ج( مدير كل موزه های دانشگاه 
فصل چهارم. اهداف:

مادة 14: مهم ترين اهداف تشکيل »ادارة كل« عبارت است از:
الف( تمركز مديريت موزه های بخش ستادی و نظارت متمركز بر نحوة عملکرد موزه های  بخش 

آموزشی و پژوهشی.
ب( ساماندهی فعاليت موزه های دانشگاه و تدوين برنامة راهبردی و ارائة راهکارهای مناسب 

برای پيشبرد اهداف آموزشی ـ پژوهشی موزه ها.
ج( تأكيد بر نقش موزه ها در دانشگاه و واحدهای آموزشی و پژوهشی در جهت توسعة علمی 

و نقش بسزای آنها در افزايش توان علمی و پژوهشی.
ه( ايجاد زمينه و بستر مناسب برای پژوهش های بنيادی و كاربردی در رشته های مربوطه و 

ايجاد تسهيالت برای انتشار كتب و مقاالت از داده های موجود در موزه ها.
فصل پنجم. سازمان اداری:

مادة 15: »ادارة كل« از ادارات زيرمجموعة معاونت اداری و مالی دانشگاه می باشد كه مديركل 
آن با معرفی معاون اداری - مالی و صدور حکم انتصاب از سوی رئيس دانشگاه، به اين سمت 

منصوب می گردد.
مادة 16: حوزة مديريت ادارة كل امور موزه ها عبارت است از: 

الف( مديريت مستقيم بر موزه های موجود در بخش ستادی دانشگاه.
ب( نظارت بر عملکرد موزه های بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه. 

مادة 18: نمودار »سازمان اداری« موزه های دانشگاه.
مادة 19: از آنجائی كه موزه های بخش ستادی و بخش های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران، 
با موضوع خود و  بوده و دارای ويژگی ها و كاركردهای تخصصی متناسب  متعدد و متنوع 
متفاوت از ساير موزه ها می باشند، تدوين آئين نامة مستقل برای هر يك از موزه ها ضروری 
است. به همين منظور »ادارة كل« بايد با بررسی و شناخت مختصات، مقتضيات و نيازهای 
هريك از موزه ها و مجموعه های موجود در دانشگاه و در چارچوب اين اساسنامه و رسالت 
علمی ـ پژوهشی آن و با توجه به ضوابط و قوانين جاری كشور در مورد موزه ها، آيين نامة 
اداری ـ اجرايی ويژة آن موزه را تدوين و به همراه سازمان اداری آن، جهت تصويب به شورای 

سياست گذاری پيشنهاد نمايد. 
فصل ششم. وظايف:

مادة 20: مهم ترين وظايف ادارة كل موزه ها عبارت ند از: 
الف( بررسی كارشناسانه و مستمر وضعيت موزه ها و شناسايی نقاط قوت و ضعف آنها در تعامل 
مستقيم و غيرمستقيم با رؤسای واحدها و سرپرستان موزه ها و اعمال استانداردهای موزه ای و 

نظارت بر اجرای برنامه های ساماندهی.
ب( حمايت مادی و معنوی از موزه های بخش آموزشی و پژوهشی و برنامه ريزی برای تقويت 

دانش موزه داری.
توسعة فضاهای  و  احياء  نگهداری،  برای حفظ،  علمی  راهکارهای  ارائة  ج( تالش در جهت 

موزه ای و برنامه ريزی برای آموزش كارشناسان و دست اندركاران امور موزه های دانشگاه.
د( مشاركت در ايجاد موزه های جديد متناسب با مأموريت آموزشی ـ پژوهشی و فرهنگی 

دانشگاه تهران و واحدهای تابعه.

عملکرد  و  سياست  اين  كه  است  گفتنی  پايان  در 
دانشگاه تهران تأثير شگرفی بر رتبة علمی دانشگاه تهران در 

ميان دانشگاه های جهان خواهد گذاشت.
با تالش ها و  به ويژه دانشجويان و پژوهشگران  ه( فراهم كردن شرايط آشنايی عالقه مندان 
دستاوردهای علمیـ  صنعتی و پژوهشی و فرهنگی در بخش های گوناگون زندگی بشر، به ويژه 

تالش های علمی صورت گرفته در دانشگاه تهران.
و( ايجاد ارتباط با مجامع داخلی و خارجی با هدف معرفی موزه های دانشگاه و تبادل تجربيات 

و جذب مشاركت نهادهای مسئول برای بهينه سازی خدمات آموزشی ـ پژوهشی موزه ها.
ز( پيگيری و نظارت بر اجرای مصوبه های شورای سياست گذاری و آئين نامه ها و مقررات جاری 

كشور در زمينة موزه ها و ارائة گزارش مستمر از وضعيت موزه ها به شورای سياست گذاری.
ح( تشکيل شورای اجرايی ـ مشورتی موزه های دانشگاه تهران، با حضور رؤسا و سرپرستان 
موزه های دانشگاه، با هدف ايجاد روحية همکاری و تعامل بين موزه ها و اعضای حرفة موزه داری 

در موزه های مختلف با هدف تبادل تجربيات و افزايش دانش موزه داری.
و  ماه يك بار  تشکيل جلسات شورای سياست گذاری، حداقل هر سه  ط( هماهنگی جهت 

تنظيم دستور جلسة آن.
ی( برنامه ريزی برای برگزاری سمينارها، گردهمايی ها و نشست های دوره ای علمی و تخصصی، 

متناسب با موضوع فعاليت موزه های دانشگاه، در سطوح ملی و بين المللی. 
ک( انتشار نشريه ای علمیـ  تخصصی با بهره گيری از مقاالت و مصاحبه های علمیـ  تخصصی 
استادان و پژوهشگران دانشگاه تهران، متناسب با موضوعات موزه های دانشگاه تهران، به گونه ای 
كه امکان درج مقاله و مصاحبه از موزه های مختلف، به صورت دوره ای و يا تركيبی فراهم گردد. 
ل( تنظيم اليحة بودجة ساالنة مناسب، برای تأمين نيازهای جاری موزه ها و تجهيز و مکانيزه 
نمودن بخش های تخصصی و علمی آنها و ايجاد بانك اطالعاتی به منظور ياری رسانی و ارائة 
خدمات به پژوهشگران، محققان و عالقه مندان و پيشنهاد اليحه به شورای سياست گذاری 

جهت تصويب.
م( تدوين آئين نامه های اداریـ  اجرايی اختصاصی موزه های بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

و پيشنهاد آن به شورای سياست گذاری.
به شورای  اجرايی  و  مالی  در حوزه های  انجام شده  فعاليت های  از  ساالنه  گزارش  ارائة  ن( 

سياست گذاری. 
فصل هفتم. مراكز تحت پوشش: 

مادة 21: مراكز و بخش هايی كه تحت پوشش »ادارة كل« قرار خواهند گرفت عبارت ند از:
الف( موزه های بخش ستادی دانشگاه تهران.

ب( موزه های بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران.
فرهنگی،  علمی،  گوناگون  زمينه های  در  دائمی  نمايشگاه های  و  گنجينه ها  مجموعه ها،  ج( 
صنعتی، و غيره كه بدون هدف مادی، به منظور بهره وری معنوی، برای بهره مندی دانشجويان 

و پژوهشگران، در خدمت اهداف علمی ـ فرهنگی دانشگاه تهران قرار دارند. 
د( باغ های گياه شناسی، جانورشناسی، نمايشگاه های جانوران زمينی و موجودات آبزی و غيره 

كه نمايشگر نمونه های موجودات زنده هستند و دارای ماهيت موزه داری می باشند.
مادة 22( موزه ها و مجموعه هايی كه پس از اين در دانشگاه تهران و در واحدهای تابعه تشکيل 
می گردد، به شرط آنکه داری ويژگی های بند )ج( و )د( مادة )21( اين اساسنامه باشند؛ تحت 

نظارت و پوشش حمايتی »ادارة كل« قرار خواهند گرفت.
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چکیده
مستند كردن اتفاقات و فعاليت ها هميشه بخش جدايي ناپذير فعاليت هاي باستان شناختي بوده، زيرا اين 
فعاليت ها تکرارناشدني است. عالوه بر اين ثبت و ضبط چگونگي وضعيت محوطه ها و آثار و سير اتفاقاتي 
باستان شناسي،  تأثيرگذار در  داده مديون دوربين عکاسي هستيم. ثبت چهره هاي  آنها رخ  را كه در 

كاوش ها، همايش ها، برنامه ها و ... از ديگر دستاوردهاي اختراع دوربين عکاسي است.
در اين مقاله تالش كرده ايم تا در كنار نمايش نخستين تصاوير بناهاي تاريخي ايران و نخستين 
تصاوير از فعاليت هاي باستان شناختي، تاريخچة عکاسي در ايران را نيز به طور گذرا بررسي كنيم. با 
توجه به اينکه عکاسي فقط چند سالي پس از اختراع آن در فرانسه و پيش از ديگر كشور هاي آسيايي 
و يا حتي بسياري از كشورهاي اروپايي وارد ايران شد، بررسي تصاوير مربوط به دورة قاجار، كه در اين 
مقاله آمده، در بررسي تاريخچة جهاني عکاسي نيز مفيد خواهد بود. در كنار تصاوير مربوط به دورة 
قاجار، عکس هاي ديگری از دورة معاصر آمده كه گواه ادامة كاربرد عکاسي در باستان شناسي است. 
در اين مقاله با تکيه بر تصاوير تالش كرده ايم باستان شناسي و موزه داري ايران را با زبان تصوير روايت 

كنيم.
كلید واژگان: تاريخچة عکاسی، موزه داری و باستان شناسی، روايت تصويری، چهره ها و شخصيت ها.

اكرم غالمي خيبری

باستان شناسي و موزه داری رد اريان
گاه دوربین  از ن
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مقدمه1 
فرهنگستان  مجمع  در  كه  1839م  سال  ژانوية  هفتم  در 
)تاسك  رسيد  همگان  اطالع  به  عکاسي  ابداع  فرانسه  علوم 
1377: 1( شايد كمتر كسي به اهميت اين اختراع و كاربرد 
فراگير و سريع آن در ديگر علوم پي برده بود. امروزه عکس 
و  علم  يافته كه متخصصان هيچ  و عکاسي چنان جايگاهي 
فني، از پزشکي و شيمي گرفته تا علوم طبيعي و انساني در 

پژوهش هاي خود از انواع عکاسي بي نياز نيستند.
هنر و فن عکاسي از ژانويه 1839م راه درازي پيموده 
و دگرگوني هاي بسياري را پشت سر گذاشته و پيشرفت هاي 
بيشتري پيش رو دارد. نخستين عکس ها به روش داگرئوتيپ 
را  خود  نام  كه  روش  اين  در  مي شدند.  تهيه  َدِگروتايپ2  يا 
است،  گرفته  َدگر3  ماند  ژاک  لوئيس  فرانسويش،  مخترع  از 
يا  مسي  صفحه اي  صيقلي شدة  و  نقره اندود  سطح  بر  عکس 
روي صفحه اي نقره اي، كه روي صفحه اي مسي لحيم شده 
بود، پس از حساس كردن اين سطح نقره اي به نور، انداخته 
مي شد. در اين روش تصويري مثبت و يگانه بر صفحه نقش 

مي بست كه كپي برداري و چاپ مجدد آن امکان پذير نبود.
هنري فاكس تالبوت4  شيمي دان و دانشمند انگليسي 
نيز با انداختن عکس روي نگاتيوي كاغذي، در پيشرفت اين 
هنر سهمي مهم داشت. با استفاده از اين شيوه كه در سال 

1. در زمستان سال 1389 از سوي نگارنده كه در آن زمان در موزة عکس خانة كاخ گلستان 
مشغول به كار بودم پيشنهاد برگزاري نمايشگاهي جنبي از عکس هاي مرتبط با باستان شناسي 
و آثار باستاني موجود در مجموعة عکس هاي مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، در كنار و 
همزمان با برگزاري هشتاد سال باستان شناسي ايران به آقاي يوسف حسن زاده داده شد، اين 
پيشنهاد مورد استقبال ايشان قرار گرفت و مسئوليت انتخاب عکس ها نيز به عهدة نگارنده 
گذاشته شد. پس از انجام مراحل اداري و انتخاب عکس ها و عکاسي از تصاوير آلبوم ها، اين بار 
به پيشنهاد آقاي حسن زاده، تصميم گرفته شد كه عالوه بر عکس هاي دورة قاجار، با استفاده 
از آرشيو شخصي برخي از اساتيد و پيشکسوتان تعدادي از عکس هاي مربوط به دورة معاصر 
نيز به نمايش گذاشته شود كه متأسفانه فقط موفق به جمع آوري اندكي از اين تصاوير شده و 
حق انتخاب زيادي پيش رو نداشتيم. اين نوشتار در واقع فقط به منظور شرح و توضيح دليل 
انتخاب عکس هاي ارائه شده، پس از آنکه تصميم به چاپ آنها گرفته شد، نوشته مي شود؛ 
نگارنده توصيه مي كند عالقمندان براي كسب آگاهي بيشتر در مورد تاريخچة عکاسي به 

مراجع ديگر از جمله منابع ذكر شده در انتهاي اين نوشتار رجوع كنند.
2. Daguerreotype

 Louis Jacques Mande( داگر  نام  به  اختراع  اين  چه  اگر  كه  است  ذكر  به  الزم   .3
بسياري  محققان  تالش  نتيجة  از  مسير  اين  در  وي  اما  رسيد  ثبت  به   )Daguerre
بهره مند بود، در واقع نخستين عکس توسط فرانسوي ديگري به نام ژوزف نيِسفور ني يپس 
)Joseph Nicephore Niepce( در سال 1826 گرفته شد. ني يپس در سال 1829 با 
داگر شراكت نامه اي امضاء كرد و نتيجة تمامي تجربياتش را در اختيار وي قرار داد، ولي در 
سال 1833 و پيش از اعالن ابداع عکاسي توسط فرهنگستان علوم فرانسه، درگذشت )براي 

اطالعات بيشتر ر.ک. امامي 1369: 350-360(.
4. Henry Fox Talbot

1841م به نام كالوتايپ5 يا تالبوتايپ6 ثبت شد، امکان تهية 
و  دقت  تصاوير  اين  اما  داشت  وجود  مثبت  تصوير  چندين 
وضوح تصاوير نقش شده روي صفحة نقره را نداشتند. آنچه 
باعث منسوخ شدن كاربرد دو شيوة پيشين شد، نوآوري اي 
يا كلوديوِن مرطوب7  معروف  تَر  كلوديوِن  به روش  بود كه 
با  از آن  اين شيوه در گسترش عکاسي  به دليل نقش  شد، 
عنوان »انقالب كلوديون تَر« )طهماسب پور 1380: 4( نيز ياد 
مي شود. در اين روش شيشة آغشته به كلوديون )مخلوطي 
از اِتر، الکل و پنبة باروتي( را با مواد ديگري مي پوشاندند تا 
شدن  خشك  از  پيش  و  شود  ايجاد  نور  به  الزم  حساسيت 
نگاتيو  از  بهتر  مراتب  به  كيفيتي  با  عکس برداري  مواد،  اين 
كاغذي، امکان پذير مي شد. از ديگر مزاياي اين روش امکان 
ايجاد شده  منفِي  تصويِر  روي  از  مثبت  تصوير  چندين  تهية 
و  از كيفيت  بار تجديد چاپ،  البته در هر  بود،  روي شيشه 
وضوح تصوير يا تصاوير بعدي كاسته مي شد )براي اطالعات 
بيشتر در مورد روش هاي متفاوت عکاسي در آغاز، رک. امامي 

1369: 364-350، تاسك 1377: 2-7(.
به  عکاسي  ورود  اختصار  به  آغاز  در  نوشتار،  اين  در 
بررسي  را  آن  متفاوت  شيوه هاي  از  يك  هر  كاربرد  و  ايران 
منابِع  به  توجه  با  و  امکان  حد  در  كرده ايم  تالش  سپس  و 
اسباب  مقابل  در  را  چه  آن  از  كوچکي  بخش  دسترس،  در 
آثار  و  باستان شناسي  بر  قبل،  سال   150 طول  در  عکاسي، 
دو  تصاوير  اين  در آوريم.  نمايش  به  گذشته  ايران  باستاني 
نمايش  را  باستان شناسي  پيشينة  از  متفاوت  زماني  بخش 
است  قاجار  دورة  عکاسي  به  مربوط  نخست  بخش  مي دهد. 
همايش ها  تصاوير حفاري ها،  از  اندكي  ديگر شامل  بخش  و 
افرادي است كه  يا  برپا شده در دورة معاصر  و سمينار هاي 
بديهي  داشته اند.  جايگاهي  و  نقش  ايران  باستان شناسي  در 
است كه مجموعة پيش رو همة آن چه را بر باستان شناسي 
سرزميني به وسعت و گستردگي ايران گذشته نشان نمي دهد 
و فقط بهانه اي است براي تحقق اين اميد كه روزي نسخه اي 
تمامي تصاوير موجود در آرشيوهاي شخصي، كه حاصل  از 
تالش و كوشش عکاساني گمنام يا فراموش شده است، تهيه 
5. Calotype
6. Talbotype
7. Collodion Humide
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و همچون نمونه هاي نگهداري شده در مركز اسناد تصويري 
كاخ گلستان، براي مطالعة عالقه مندان و محققان در مركزي 

ويژه نگهداري شود.
تمامي تصاوير مربوط به دورة قاجار متعلق به مجموعة 
همکاري  بي ترديد  است.  گلستان  كاخ  تصويري  اسناد  مركز 
مهندس  به خصوص  مركز  اين  محترم  كاركنان  مساعدت  و 
اردكاني  آزاده  خانم  و  گلستان  كاخ  رئيس  شريفي  مسعود 
رئيس وقت موزة ملي ايران در فراهم كردن شرايط عکاسي 
از تصاوير و رفع موانع موجود قابل تقدير است. عکاس اين 
ابراهيم خادم بيات است. همچنين استادان محترم  مجموعه 
و  موسوي  سيدمحمود  شهميرزادي،  ملك  صادق  آقايان 
تصاوير  بي دريغ  گذاشتن  اختيار  در  با  كابلي،  ميرعابدين 
مربوط به بخش معاصر و نيز اطالعات مربوط به آنها ياريم 
كردند. بخشي از تصاوير اين مجموعه از آرشيو بخش عکاسي 
موزة ملي ايران با همکاري صميمانة محبوبه قليچ خاني گرفته 

شده است، از همة اين بزرگواران سپاسگزارم.

پیشینة عکاسي در ایران
بسياري از افرادي كه در مورد تاريخ عکاسي در ايران تحقيق 
معتقدند  گماشته اند  همت  قاجار  تاريخ  نگارش  به  يا  كرده 
نخستين عکس را در ايران در سال 1260ه  .ق برابر با 1844م 
ژول  1264-1250ه  .ق(  قاجار،  محمدشاه  سلطنت  )اواخر 
ريشار8 فرانسوي برداشته است )افشار 1368: هجده، استاين 
1368: 16، امامي 1369: 366، ذكاء 1376: 3، طهماسب پور 
1380: 4(. بر اساس نوشته هاي صنيع الدوله اعتمادالسلطنه 
)1306 ه . ق: 41 و 45( ژول ريشار متولد 1816م، در دورة 
»وزارت  و  معادن«9   و  تلگراف  و  علوم  »وزارت  در  ناصري 
مقام  در  به ترتيب  دولتي«  خاصة  دارالترجمة  و  انطباعات 
معلم زبان فرانسه و مترجم زبان انگليسي و فرانسه مشغول 
براي  را  رضا  نام  و  شد  مسلمان  بعدها  وي  بود.  خدمت  به 
ناصرالدين شاه  گرفت.  را  ايران  تابعيت  و  كرد  انتخاب  خود 

8. Jules Richard
9. تمامي مطالبي كه ميان دو نشانة »« قرار دارند تکرار دقيق مطلب، با نگارش نويسندة اصلي 
است و چنان چه تفاوتي با نگارش مرسوم امروزي به چشم مي خورد ناشي از وجود اختالف 
در رسم الخط دورة قاجار با شيوة متداول امروزي است. براي مثال در رسم الخط دورة قاجار 
حرف ک جانشين حرف گ بوده كه در زيرنويس تصاوير نيز نمونه هاي بسياري از اين مورد 

ديده مي شود.

از آن پس  و  به خان كرد  را ملقب  در سال 1288ه  .ق وي 
بيشتر  اطالعات  )براي  مي شد  ناميده  ريشار  رضاخان  ميرزا 
رک. ذكاء 1376: 8-4(. وي در هفتادوپنج سالگي در تهران از 
دنيا رفت و در قبرستان آب انبار قاسم خان دفن شد )قزويني 

.)25 :1326
در  شده  نوشته  مطالب  اساس  بر  محققان  اين  ظاهراً 
را  آن  از  بخش هايي  كه  ريشار،  ژول  شخصي  يادداشت هاي 
اعلم الدولة ثقفي ترجمه كرده، چنين نظري داده اند. وي كه 
...« )ثقفي 1322: 101( پاريس  در »هجدهم ژوئية 1844 
و  از سفري طوالني  پس  بود  كرده  ترک  ايران  مقصد  به  را 
را  تبريز  همان سال  اكتبر  دهم  تاريخ  در  تبريز،  به  رسيدن 
تهران  به  روز  نوزده  از  پس  و  كرده  ترک  تهران  مقصد  به 
رسيد. ريشار در يادداشت هايش چنين نوشته است: »... پنجم 
دسامبر بتوسط مادام عباس پيش وليعد رفتم تا عکس او را 
روي صفحة نقره بيندازم ...« سپس اين چنين ادامه مي دهد: 
»... دو دستکاه اسباب عکاسي در روي صفحات فلزي براي 
شاه آورده اند. يکي را ملکة انگليس هديه فرستاده و ديگري 
اين عکاسي  اعمال  با وجود آنکه شرح  اما  امپراتور روس.  را 
در كتابچه هاي منضمه فرستاده شده است تاكنون احدي از 
فرنگي و ايراني نتوانسته آنها را به كار انداخته عکس بردارد 
به  است  ساخته  من  عهدة  از  كار  اين  كه  دانستند  چون  و 
من رجوع نموده اول براي برداشتن عکس وليعهد و خواهر 

وليعهد احضار نمودند ...« )ثقفي 1322: 113-114(.
نوشته هاي اعتماد السلطنه نيز در دو كتاب مرآت البلدان 
االثار  و  المآثر  و   )21 1295ه .ق:  سوم،  )جلد  ناصري 
است،  نبوده  بي تأثير  باور  اين  تحکيم  در   )94 )1306ه .ق: 
و  انطباعات  وزير  ناصري  دورة  اواخر  در  كه  اعتماد السلطنه 
دارالترجمه بود، در باب هشتم از شانزده باب كتاب المآثر و 
االثار، ذيل عنوان »در شمار بعضي ترقيات صنايع و علوم و 
...« ضمن برشمردن پيشرفت هاي علمي و صنعتي اين دوره 
اين چنين آورده: »ترويج علم و عمل عکس: اين فن كه از 
شعب علوم طبيعي است در اين عهد جاويد مهد رواج كرفت 
اواخر سلطنه شاهنشاه  در  ان  نمونة  اكر چه  يافت  انتشار  و 
مرحوم محمدشاه غازي بدست مسيو ريشارخان سرتيپ معلم 
و  شياع  اصل  اما  شد،  ارائه  غيره  و  انگليس  و  فرانسه  زبان 

باستان شناسي و موزه داري در ایران از نگاه دوربین
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فوتوكرافي  كه  عکس  عمل  انتشار  و  صنعت  تکميل  و  رواج 
را  اسباب عکس  و  اين دولتست  بزرک  از خصايص  مينامند 
مي انداختند  نقره  صفحة  برروي  اورده  ريشارخان  مسيو  كه 
اسمش را داكئروتيپ ميکفتند باسم شخصي كه مخترع ان 
بود ...« مطالب نوشته شده در مرآت البلدان، ذيل وقايع سال 
»1280 هجري تنکوزئيل تركي«10  نيز اطالعات مشابهي در 
اختيارمان مي گذارد، جز اينکه در اينجا اشاره كرده كه »در 
ريشارخان  مسيو   ... شاه  محمد  مبرور  شاهنشاه  عهد  اواخر 
معلم  را  دارالففون  مدرسة  غيره  و  انگليسی  زبان  اكنون  كه 
است با زحمات زياد بر روي صفحه نقره عکس ميانداخت ...« 

)مرآت البلدان 1295ه .ق: 21(.
يا  شاه  كه  نداده  توضيح  يادداشت هايش  در  ريشار 
اطرافيانش چگونه »... دانستند كه اين عمل ...« يا به عبارتي 
عکاسي از عهدة وي »... ساخته است ...«، اگرچه با وجود اين 
مدارک تاريخي، در مورد اين مطلب كه ريشارخان در تاريخ 
ترديدي  است  كرده  عکاسي  محمدشاه  دربار  در  شده  ذكر 
وجود ندارد، اين مسئله كه آيا ريشار به واقع پيش از آن تاريخ 
با مطالعة كتابچة راهنما، نخستين  يا  بود  نيز عکاسي كرده 
عکس خود را در اين تاريخ انداخته، جاي بحث دارد. ريشار در 
جايي از خاطراتش شرح داده است كه اهالی قريه هايی كه در 
مسيرش به سمت تبريز از آنها عبور می كرد »... اغلب گمان 
می كردند ...« وي طبيب است و او بي آنکه درصدد رفع اين 
اشتباه باشد و چون »... با وجدان خود مشورت ...« كرده و به 
با اعتمادبه نفس   »... اين نتيجه رسيده كه »... ضرری ندارد 
به طبابت پرداخته و با اتکاء به معاشرت و دوستي سه سالة 
خود با پزشکي در انگلستان، حتي براي بيماران ايراني دارو 
لوازم  وي  ريشار،  مسيو  خود  گفتة  به  مي كند،  تجويز  نيز 
همراه  به  نيز  را  آن  امثال  و  طب  رسالة  و  جراحي  كيف  و 
داشته است )رک. ثقفي 1322: 98-96( و به يقين به همراه 
داشتن لوازم طبابت باعث به اشتباه افتادن مردم آن مناطق 
استعداد خود  از  نيز  مورد عکاسي  در  است. شايد وي  شده 
برده و در حقيقت عکاسي  بهره  امور جديد  در تجربه كردن 
10. يکي از اسامی دوازده گانة سال ها، برابر با سال خوک. اين گاه شماري با مغوالن به ايران 
آمد، ابوجعفر نصيرالدين طوسي دانشمند و سياستمدار بزرگ، معروف به خواجه نصيرالدين 
اين گاه شماري را كه در رصدخانه مراغه تنظيم شد در تاريخ ايلخاني وارد كرد و پادشاهان 

صفوي و قاجار آن را وارد تقويم رسمي كردند )بيرشك 1380، پي نوشت هاي 2 و 3: 599(.

با  را  كار  اين  وگرنه چرا  آموخته  و  تجربه كرده  ايران  در  را 
به  انجام داده است؟ دست كم   »... زياد  تحمل »... زحمات 
نظر نمی رسد كه وی به عکاسی يا طبابت ادامه داده و يا در 
دربار ناصر الدين شاه به اين كارها مشغول شده باشد، چرا كه 
به  اين  از  از دو كتابی كه پيش  اعتمادالسلطنه در هيچ يك 
آنها اشاره شد، در بخشی كه نام كاركنان قسمت های مختلف 
دربار را ذكر كرده از رضاخان ريشار به عنوان عکاس نام نبرده 
است و، هم چنان كه پيش از اين اشاره كرديم، وي را جزو 
»معلمين فرنگي« »وزارت علوم و تلگراف و معادن« و مترجم 
»وزارت انطباعات و دارالترجمه خاصة دولتي« معرفي كرده 

است )اعتمادالسلطنه 1306: 41 و 45(.
برخالف نويسندگان پيشين، شهريار عدل سابقة نخستين 
سال  برده،  عقب  به  سال  دو  را  ايران  در  گرفته شده  عکس 
به عنوان نخستين عکاس  را  فرد ديگري  نام  و  1258ه .ق، 
تاريخچة  بررسي  به  كه  مقاله اي،  در  وي  است.  كرده  ذكر 
فيلم برداري در ايران اختصاص دارد، در بررسي علل تأخير 
اين  نگارنده  »براي  كه  كرده  اشاره  ايران،  به  سينما  ورود 
سئوال مطرح بود كه چگونه بين معرفي عکاسي به صورت 
داگروتيپي در سال 1839م/ 1254ق/ 1218خ در پاريس و 
نخستين عکسبرداري در ايران، در اواسط دسامبر 1842م/ 
)قوس( 1221خ توسط  آذر  پايان  اواسط ذيقعدة 1258ق/ 
 »... آنکه  از سه سال گذشت، حال  پاولوف11 كمتر  نيکالي 
)عدل 1379ب: 59(، براساس اطالعات وي )عدل 1379ب: 
پانوشت 84( پاولوف، ديپلمات جوان روس، كه ظاهراً مأمور 
آوردن دوربين )يا به اسم معمول و مرسوم آن دوره، اسباب 
براي  الزم  آموزش هاي  بوده،  محمدشاه  درخواستي  عکس( 
عکاسي را ديده بود و »نخستين عکس ثبت شده در ايران را 
در حضور محمدشاه برداشت«. اگرچه شهريار عدل در اين 
مقاله مرجع خود را ذكر نکرده، ولي به نظر منطقي مي رسد 
كه وقتي شاه مملکتي چنان شيفتة وسيلة تازه اختراع شده اي 
مي فرستند،  وي  براي  را  وسيله  اين  كشور  دو  از  كه  بوده 
كه  هم  خودشان  لطف!  تکميل  منظور  به  هديه دهند گان 
شده، دست كم يك مرتبه دوربين ارسالي را به كار انداخته و 

11. Nikolaj Pavlove
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شادي شاه را در داشتن اين وسيلة تازه كامل كرده باشند. 12
بر اساس چنين استداللي، اين سؤال مطرح مي گردد كه 
چرا تاكنون اثري از عکس تهيه شدة توسط همتاي بريتانيايي 
پالوف، كه مسئوليت تحويل دوربين ارسالي ملکة بريتانيا را 
به عهده داشته، در دست نيست؟ كريم امامي در پانوشت 10 
مقاله اش )1369: 366( شرح داده كه در پي تحقيق در مورد 
ِسر  از  نامه اي   ...« ارسالي ملکه ويکتوريا،  نوع دوربين  تعيين 
دنيس رايت، محقق و مورخ انگليسي دريافت ...« كرده است 
»... دال بر اينکه او در بايگاني وزارت امور خارجة بريتانيا هيچ 
سندي كه حاكي از ارسال دوربين عکاسي به دربار ايران در 
)براي مقايسة  نکرده است«  باشد مشاهده  دوران محمدشاه 
رک.  ايران  در  عکاس  نخستين  مورد  در  گوناگون  نظريات 

تاسك 1377: 10-20(.
ايران  در  كه  كسي  نخستين  مورد  در  نظر  اختالف 
به  نيز  ايراني  به عکاسي كرده دربارة نخستين عکاس  اقدام 
 ،1376 )ذكاء  محققان  از  برخي  عقيدة  به  مي خورد.  چشم 
Adle 1986(13  نخستين ايراني كه همزمان يا حتي پيش از 

رضاخان ريشار در تبريز عکاسي مي كرده ملك قاسم ميرزا پسر 
بيست وچهارم فتحعلي شاه، دومين پادشاه قاجار، است كه در 
بهمن سال 1357 در نتيجة حملة گروهي از مردم به منزل 
خانوادگي آنها واقع در روستاي شيشوان، بين تبريز و ميانه، 
و غارت خانه و آتش زدن آن، صفحه هاي نقره و جعبة دوربين 
عکاسي اگر نسوخته باشد در هر حال ناپديد شده است )ذكاء 
را نخستين  افرادي است كه وي  از  نيز  امامي   .)17 :1376
عکاس ايراني معرفي مي كند، وي با بررسي سال شمار زندگي 
ملك قاسم، چنين نتيجه گرفته است كه اين شاهزادة قاجار 
نه آنچنان كه  در سفر به اروپا اين فن را آموخته و احتماالً 
با  معاشرت  و  اروپايي  نشريات  مطالعة  با  است  معتقد  عدل 
اروپاييان )امامي 1369: 383-377(، البته خود وي پيش از 
چاپ شدن مقالة »در جستجوي رد پاي ملك قاسم ميرزا در 
فرانسه« سفري به پاريس كرده، كه اگر چه در حصول به اين 
12. بايد به خاطر داشته باشيم كه در ازاي چنين خوش خدمتي هاي نه چندان پر هزينه اي، 
فوايد و منافع زيادي نصيب اين دول مي شد، و دادن چنين هدايايي بي دليل و صرفاً به منظور 

خوش آمد پادشاهان قاجار نبود.
13. يکي از داليل مطرح شدة محققان وجود آلبومي به شمارة 232 در مركز اسناد تصويري 
كاخ گلستان، اهدايي ملك قاسم ميرزا به ناصرالدين شاه در سال 1266ه .ق، است و ديگري 
تابلويی از آثار استاد كمال الملك، براي مطالعه در مورد بررسي تصاوير آلبوم ر.ک. سمسار و 

سرائيان 1382: 15-11، براي بررسي نقاشي مورد نظر ر.ک. سيار 1372: 35.

منظور موفق نبوده، مدارک جالب توجه ديگري در مورد اين 
 .)409  :1369 )امامي  است  آورده  دست  به  قاجار  شاهزادة 
پيروز سيار در مقاله اي كه به نقد و معرفي كتاب »گنجينة 
عکس هاي ايران« اختصاص دارد، با اشاره به نظر يحيي ذكاء 
و شهريار عدل، ضمن طرح پرسش ها و ذكر داليلي اين نظر 
را رد كرده، ولي كسي را نخستين عکاس ايراني معرفي نکرده 
چنين  نظر  اين  رد  در  نيز  افشار   .)35  :1372 )سيار  است 
استدالل كرده كه اگر »اين صنعت ]به احتمال قريب به يقين 
منظور ايشان شيوة كلديون است و نه خود عکاسي[ در سه 
اختراع  از  ناصرالدين شاه يعني پس  اول سلطنت  چهار سال 
آن به ايران رسيده بود معقول بود عکسي هم از ميرزاتقي خان 
اميركبير، كه مرد بزرگ و فرد اّول عصر خود بود، در دست 
محمد تقي  ابوالقاسم بن  عکاس مشهوري چون  طبعاً  و  باشد 
را  اميركبير  نقاشي  از آن نمي شد كه صورت  ناچار   ... نوري 
عکس برداري كند و در آلبوم شاه بگنجاند«14  )افشار 1368: 

بيست(.
نمونه  از  اثري  هيچ  تاكنون  متأسفانه  آنکه  مسلم 
شده  انداخته  ايران  در  داگرئوتيپ  شيوة  به  كه  عکس هايي 
بود، چه مسيو ريشارخان انداخته باشد، چه ملك قاسم ميرزا و 
چه افراد ديگر، در دست و شناخته شده نيست و البته نبايد 
فراموش كرد كه اصوالً اگرچه عکاسي در ايران با استفاده از 
اين شيوه و در زمان محمدشاه آغاز شد، پيشرفت و گسترش 
آن با كاربرد روش كلديوِن تَر و در دورة ناصري بوده است، 
اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان  نوشته هاي  به  توجه  با  البته 
توپخانه  معلم  نَمساوی  كريشش  مسيو   ...« اينکه  بر  مبني 
قدری در روی كاغذ امتحانات عکاسی نمود« )ص. 21( اگر 
اين  باشد،  تالبوتايپ  كاغذ، روش  روي  از عکس  منظور وي 
روش نيز كاربرد هاي محدودي داشته كه هم چنان كه اشاره 
كرديم با توجه به امتيازات تکنيك كلوديون، متروک شد. از 

14. اشاره به تصويري از ميرزاتقي خان اميركبير است كه ابوالقاسم بن محمدتقي نوري در تاريخ 
1323ه  ق )1284خ( از نقاشي اميركبير انداخته است. نوشتة حاشية اين عکس به اين شرح 
است: باال: امير مملکت گشا امين ملك پادشا-معين دين مصطفی ضمين رزق خوارها / يگانه 
صدر محترم مهين امير محتشم-اتابك شه عجم امين شهريارها/ راست: ميرا سپهر مرتبتا جز 
كف تو نيست-صورت پذير گردد اگر فـيض دادگر/ گر نام تو بنامه صورتگران برند-خيزند از پی 
تعظيم تو ُصور/ چپ: كاری كه اين امير در اين روزگار كرد-ايـن روزگار فخر بروز شمار كرد/ 
گويند شد نگين سليمان شکار ديو-اين ديوهای دولت شه را شکار كرد/پايين: شبيه صورت 
جناب صدارت نصاب وزارت مآب لشگر وزير كشور قوام عظمت و اجالل نظام و حشمت اقبال 
/ مشير امجد معظم وزير اشرف مفخم اتابك اعظم شخص اول ايران ميرزا تقی خان امير نظام 

با احتشام در سن چهل و پنج سالگی

باستان شناسي و موزه داري در ایران از نگاه دوربین
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نخستين افرادي كه در دورة ناصرالدين شاه با استفاده از شيوة 
طبيعی  معلم  فکتی  موسيو   ...« كردند  عکاسي  تَر  كلوديوِن 
و  نمود  استعمال  كلديون  طهران  مدرسة  در  كه  است  اول 
مسيو كارليان كه برای انتشار علم و عمل عکاسی با فرخ خان 
امين الدوله از پاريس به طهران آمد كلديون را شايع كرد ...« 
)اعتمادالسلطنه 1295: 22(. فوكه تي،15 افسري ايتاليايي و از 
جمله معلماني بود كه به منظور تدريس فيزيك و شيمي و 
دارو سازي در دارالفنون به ايران آورده شده بود و بيشتر از 
به تجربه كردن  بود كه دست  اين علوم  روي كنجکاوي در 
عکاسي زده است )طهماسب پور 1384: 13-11، ذكاء 1376: 
سال  در  كه  فرانسوي  كارليان16  فرانسيس  اهميت   .)23
1275ه .ق و در پي دستور ناصرالدين شاه مبني بر استخدام 
عکاسي ماهر و حرفه اي، به منظور تدريس عکاسي به ايران 
آمد، در اين است كه نخستين عکاس حرفه اي ايران، آقارضا 
از  عکاس باشي  به  ملقب  )1307-1259ه .ق(،  اقبال السلطنه 
شاگردان وي بود )ذكاء 1376: 26-24 و 47، اعتمادالسطنه 
1295: 22(. خود ناصرالدين شاه نيز، كه مي توان گفت پس 
عکس  اسباب  كه  است  ايراني  دومين  ملك قاسم ميرزا  از 
)دوربين( به دست گرفت )ذكاء 1376: 26(، نزد وي عکاسي 
از  و  ناصري  دورة  پُركار  عکاسان  از  آقارضا  بود.  آموخته  را 
به نام،  فيلسوف  از  كه  است  عکسي  وي  معروف  عکس هاي 
حاج مالهادي سبزواري انداخته است. عکاسی در اين دوره 
نام  از  بلندبااليي  نسبتاً  فهرست  كه  كرد  پيشرفت  آن چنان 
عکاسان وجود دارد كه از جملة آنها مي توان عبداهلل ميرزاي 
قاجار )1326-1266(، ميرزاحسين علي عکاس باشي، خان بابا 
الحسيني و اميرخان جليل الدوله را نام برد. عالقه و حمايت 
ناصرالدين شاه از يك سو و تالش اين عکاسان از سوي ديگر 
باعث شد كه امروزه مجموعة آلبوم خانة كاخ گلستان، مركز 
از پنجاه هزار عدد عکس و  با داشتن بيش  اسناد تصويري، 
شيشه و صدها آلبوم نفيس، عنوان بزرگ ترين مجموعة عکس 
اختصاص  به خود  بريتانيا  از مجموعة سلطنتي  را پس  دنيا 
دهد. اين گنجينة فرهنگي منبعي غني براي مطالعه در مورد 
جاذبه هاي  و  ديدني  مراكز  گوناگون،  مشاغل  عامه،  فرهنگ 

15. Focchetti
16. Francis Carlhiane

طبيعي، آثار معماري، آيين ها و مراسم مذهبي، شخصيت هاي 
سياسي و تاريخي، وقايع تاريخي و ... ايران محسوب مي شود.

كاربرد عکاسي در باستان شناسي با نگاهي به 
تصاویر هشتاد سال باستان شناسي ایران

از داليلي كه ناصرالدين شاه دستور استخدام عکاسي حرفه اي 
را داد، عالوه بر عالقة بسيار به اين هنر، تربيت عکاسي بود كه 
»آثار قديمه را عکس بردارد و خاطر مبارک همايون را در اوقات 
فراغت بدان مشغول سازد« )اعتمادالسلطنه 1295: 22(. البته 
گاه نيز دليل عالقه و اشتغال ناصرالدين شاه به عکاسي ضعف 
و نداشتن توانايي طراحي و نقاشي يا كمبود وقت براي تمرين 
نيز ذكر شده است )طهماسب پور 1381: 18( كه با توجه به 
طراحي ها و نقاشي هايي كه از وي بر جاي مانده اند، چندان 
قابل قبول به نظر نمي رسد، وي حتي به دليل عالقه مندي 
به نقاشي گاه براي تفريح در يادداشت هاي خود، تصويري از 
اشخاص و بناها و طبيعت را مي كشيد )بياني 1375: 210(. با 
تأسيس نخستين مکان رسمي، در شرق ارگ سلطنتي، با نام 
»عکاسخانة مباركة همايوني« نيز امکانات الزم براي مشتاقان 
و دانش آموختگان اين هنر فراهم شده بود. بر اساس نامه اي 
كه رضاخان ريشار در بيستم ژوئية 1850م، شعبان 1266، 
از  ناصرالدين شاه،  رسيدن  سلطنت  به  از  بعد  سال  دو  فقط 
ايران به يکي از دوستانش در فرانسه نوشته است، شاه وي 
را مأمور عکس برداري از تخت جمشيد كرده بود كه به دليل 
نرسيدن پول و نبود امکانات مالي، مأموريتش را ناتمام رها 
كرد: »... اخيراً مرا بشيراز فرستاده بودند كه نقش كتيبه هاي 
تخت جمشيد را برداشته بياورم. تا اصفهان رفتم و بعد چون 
ديدم مخارجي بمن داده نميشود و در ايران هم مثل ساير 
خود  سفر  لهذا  كرد  مسافرت  نميتوان  بي پول  ديگر  جاهاي 
)ثقفي   »... مراجعت كردم  بتهران  نموده  بهمين جا ختم  را 
1322: 91( وي ادامه مي دهد »... بمن وعده داده بود ]منظور 
ناصرالدين شاه است[ از بابت پس افت مواجبم مخارج سفر مرا 
از عقب بفرستد چون در اصفهان ديدم پول براي من فرستاده 
نشد من هم سفر خود را دنبال نکرده ...« )ثقفي 1322: 93(. 
صدور چنين فرمان نافرجامي از سوي شاه جواني كه فقط دو 
سال از حکومتش مي گذشت، و به يقين با مشکالت زيادي 
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روبرو بود، ميزان عالقه و دل مشغوليش را به عکاسي يا تاريخ و 
گذشتة كشورش مي رساند و با كمي خوش بيني، دورانديشي 
را نشان مي دهد، در هر  نتيجة احتمالي كار  از  و درک وي 
از غفلت و كوتاهي ريشار در كسب  صورت بي ترديد حاكي 

شهرتي فراگير يا شايد جهاني است.17
ناتمام ماندن اين سفر به معني انصراف ناصرالدين شاه 
از خواسته اش نبود، پنج سال پس از آن تاريخ لوئيجي پِِشه18  
افسر ايتاليايي، كه براي آموزش نظاميان ايراني و به توصية 
انگليسي ها در سال 1851م برابر با 1268ه .ق به ايران آمده 
بود، آلبومي حاوي تصاويري از اين بناهاي باستاني تهيه و در 
آوريل  بيست ونهم  با  برابر  رمضان 1274ه .ق  پانزدهم  تاريخ 
اكنون  هم  آلبوم  اين  كرد،19   هديه  قاجار  شاه  به  1858م 
گلستان  كاخ  تصويري  اسناد  مجموعة  در   335 شمارة  به 
نگهداري مي شود )تصاوير 4-1(. مطالب صفحة آغازين اين 
خواندني  شده  نوشته  تحريري  نستعليق  خط  با  كه  آلبوم 
و  تخت جمشيد  اشکال  بر  است  مشتمل  كتاب  »اين  است: 
به مشهد مرغاب و نقش رستم و  قبر مادر سليمان مشهور 
مخارج  و  بسيار  زحمات  با  خانه زاد  چه  اگر  عمارات.  بعضی 
از خود بطرز چاپاری از دارالخالفه باهره الی دارالعلم شيراز 
از  بحمداهلل  رفتم،  معروضه  تصاوير  عکس  گرفتن  بجهه 
عهده برآمدم اميدوارم كه مقبول رای عالم آرای اعليحضرت 
قدرقدرت قويشوكت اقدس ظل الهی روح العالمين فداه افتد. 
ديدن  برای  از  محض  خطيری  مبالغ  فرنگستان  سالطين 
بنقاشان  مخارج  تخت جمشيد  باقی مانده  عمارات  و  اشکال 
جمشيد  تخت  تصاوير  ايران  بمملکت  آمده  كه  می دهند 
و  عجوبه  بنايی  زمين  روی  كل  در  چون  به برند  كشيده  را 
غريب تر از تخت جمشيد نيست و تا بحال هم كسی از اهل 

17. فقط دو سال پس از فرمان ناصر الدين شاه به رضاخان ريشار براي عکاسي از بناهاي 
تخت جمشيد، نخستين سفرنامه حاوي 125 تصوير از مصر، نوبي )واقع در شمال شرقي سودان، 
ميان نيل و درياي سرخ(، فلسطين و سوريه در فرانسه به چاپ رسيد. اين كتاب حاصل سفر 
Gustave Flau�( و دوستش گوستاو فلوبر )Maxime Du Camp )ککسيم دو كامپ 

bert( بود كه بين سال هاي 1849 و 1851 به اين سرزمين ها سفر كرده به عکاسي پرداخته 
بودند. چاپ اين كتاب نام كامپ را براي هميشه به عنوان نخستين كسي كه از بناهاي تاريخي 
 Adle and Zoka	،49 :1381 عکاسي كرده و آنها را به چاپ رسانده بود ثبت نمود )واچك

.)1983: note 37, P. 256
18. Luigi Pesce

19. اگر چه تاريخ اين آلبوم سال 1858م. است ولي شهريار عدل تاريخ عکاسي اين تصاوير را 
1853، پنج سال قبل از آن دانسته است )عدل 1379الف: 231(، احتماالً وي تاريخ عکاسي 
اين تصاوير را هم زمان با آغاز سفر پِِشه به كرمانشاه و عکاسي از طاق بستان دانسته است )براي 

اطالعات بيشتر در مورد پِِشه ر.ک. طهماسب پور 1384: 16-33(.

نقل  باشد  نيامده بطور عمل فتوغرافی كه عکس  فرنگستان 
نمايد. چون خانه زاد اول از همه اشکال و عمارات شکسته و 
ريخته تخت جمشيد را بعمل عکس نقل كرده ام و بخاكپاي 
آوردم  اقدس شهرياري روح العالمين فداه  اعليحضرت  مبارک 
كه اميد دارم كه بنشان التفاتي بين المثال مفتخر و سرافراز 
كردم در پانزدهم رمضان المبارک سنه 1274 چاكر جان نثار 
 »... منصوره  عساكر  نظام  پياده  معلم  ايطاليايي  فرنگي  پِِش 
و  و شير  پرچم  نقش  و  نوشته  اين  انشاء  و  به خط  توجه  با 
خورشيد باالي آن، طهماسب پور آن را حاصل كار مترجم و 
نقاشي ايراني مي داند )طهماسب پور 1384: 21(. اين آلبوم 
مشتمل بر 36 عکس است كه عالوه بر تصوير بناهاي اشاره 
پِِشه عکس هاي ديگري  از  دارد.  نيز  ديگر  تصوير  شده چند 
دليل  به  اين جا،  در  ديده مي شود كه  آلبوم ها  در ساير  نيز 
قدمت و اهميت آلبوم مورد بحث فقط به آن پرداخته شد. 
بايد  گرفته  اند  عکس  تخت جمشيد  از  كه  عکاساني  ديگر  از 
از سلطان اويس نام برد كه عکس هايش را در آلبوم 95، به 
رديف  در  نيز  »اين عکس ها  ديد،  مي توان  تاريخ 1282ه .ق 
در  باستاني  بنا هاي  و  آثار  از  تهيه شده  عکس هاي  نخستين 

ايران به شمار مي روند« )طهماسب پور 1381: 118(.
و  برجسته  نقوش  نمايش دهندة  صرفاً  پِِشه  عکس هاي 
آثار معماری هستند و هيچ واقعه اي را روايت نمي كنند، اما 
آلبوم هاي 679 و 113  به  مربوط  و 6 و 29-33  تصاوير 5 
خورهه؛  در  حفاري  انجام  است:  واقعه اي  رخ داد  بر  شاهدي 
شهريار عدل با توجه به انگيزة غير مادي استفاده از عکاسي 
كه براي آن زمان عملي پيشرفته محسوب مي شود و طرح 
سوأل در مورد زمان ساخت ستون ها و جستجو براي يافتن 
پاسخ اين پرسش، با انجام حفاري )عدل 1379الف: 237(، 
علمي  كاوش  طليعة  »خورهه  عنوان  تحت  را  واقعه  اين 
ايرانيان« بررسي كرده است؛ تصاوير هر آلبوم به  ترتيب مربوط 
به سال هاي 1276ه .ق هم زمان با سفر ناصرالدين شاه به قم، 
كردستان، سلطانيه و آذربايجان، و 1309ه .ق، سي و دو سال 
بعد، هنگام عبور از محالت در سفر عراق عجم است )عدل 
1379الف: 231 و 234(. ناصرالدين شاه در هر يك از اين دو 
سفر دستور كاوش در اين مکان را داده و با توجه به زير نويس 
تصاوير 5 و 30-29، احتماالً با توجه به نتايج كاوش هايش، 
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به  را  زمان ساخت ستون ها  كاوش،  فصل  دو  از  يك  هر  در 
گونه اي متفاوت تاريخ گذاري كرده است. به عقيدة عدل فصل 
نخست حفاري صورت گرفته در پاي ستون هاي خورهه كه 
كاوش  با  مقايسه  در  است،  آن  نشان دهندة   6 و   5 تصاوير 
انگليسي ها در شوش كه همان زمان به پايان رسيده بود، به 
دليل مستند سازي تصويري »به وجهي ... از نظر فني باالتر از 
شوش از آب در آمد« )عدل 1379الف: 227(، بايد به خاطر 
داشت كه در زمان حفاري انگليسي ها در شوش استفاده از 
دوربين امکان پذير بوده، اما هيچ عکسي از اين حفاري ها در 
دست نيست. اگر چه عکاس اين تصاوير مشخص نشده، عدل 
نخستين  كار  را  آنها  تمامي  آنها،  مطالعة  و  بررسي  از  پس 
است  دانسته  اقبال السلطنه  آقارضا  ايران،  حرفه اي  عکاس 
از  نيز   27-28 و   13-14 تصاوير   .)231 1379الف:  )عدل 

كارهاي اين عکاس پُركار دورة ناصري است.
از  آلبوم  سه  عکس هاي  از  منتخبي   15-26 تصاوير 
آلبوم هاي چهارگانة ژاک دمرگان است كه با توجه به نوشتة 
صفحة نخست آنها شامل 351 عکس مي شود، اين آلبوم ها 
در سال 1999م به همت چند تن از ايرانيان ساكن فرانسه 
اين  اگر چه كيفيت  اهداء شد.  به كاخ گلستان  و  خريداري 
عکس ها از بسياري ديگر از عکس هاي مركز اسناد تصويري 
اين  ارزش  از  موضوع  اين  اما  است،  پايين تر  گلستان  كاخ 
اسناد تاريخي، به ويژه در مطالعات مردم شناسي نمي كاهد.20  
معارف  وزارت  علمي  مأموريت  حاصل  آلبوم ها  اين  تصاوير 
از  كه  است،  دمرگان  به  سال هاي 1889-1891  در  فرانسه 
ميان آنها فقط نمونه هايي انتخاب شده كه به طور مستقيم 
نشان دهندة حفاري ها و كاوش هاي دمرگان )غالباً غيرمجاز و 
بدون اطالع حکومت مركزي( است. كاوش هاي دمرگان در 
استرآباد و خرگوش تپه فقط با مساعدت حاكم آن جا ميسر 
شد، وي پس از يك ماه كاوش به فکر كسب مجوز از حکومت 
مركزي افتاد و پس از مخالفت ناصرالدين شاه، محل را ترک 
كرده و به لنکران روس رفت )نصيري مقدم 1380: 14-15(. 
ادوات  و  آثار  جعبه   19 ارسال  شهر،  اين  در  كاوش  حاصل 
)نصيري مقدم 1380:  بود  متبوعش  معارف كشور  وزارت  به 
تبريز  در  را  خود  علمي)!؟(  سفر  وي  آن،  از  پس   ،)14-15
20.  به نوشتة دمرگان وي در اين سفر »هفتصد و پنجاه لوحه عکاسي، ژالتينو برومور نقره اي 

و يك دستگاه عکاسي بدون سه پايه« همراه داشته است )دمرگان 1338: 11(.

با خريد اشياء عتيقه براي تزئين موزه هاي فرانسه ادامه داد. 
دمرگان در طول اين دو سال از كردستان، همدان و كرمانشاه 
در  پرداخت.  كاوش  و  بررسي  به  و  كرد  ديدن  نيز  و شوش 
جونو،  نام هاي  به  محل هايي  به  به ترتيب   21 تا   18 تصاوير 
اسپاهيز )اسپ هيز-اسب خيز( و هويري اشاره شده است، اين 
مکان ها در بخش روسي منطقة طالش قرار دارد كه دمرگان 
در سفر خود پس از عبور از آن قسمت از اين منطقه كه جزو 
خاک ايران است، به آن جا سفر كرده )دمرگان 1338: 284-

282( و به حفاري و كاوش مشغول شده است.
عالقه و اشتياق دمرگان به حفاري در شوش و اصرار و 
پيگيري سفير وقت فرانسه به عالوة وساطت كاردار اين كشور 
در ايران، باعث شد تا مظفرالدين شاه قرارداد منعقد شده در 
زمان پدرش را به رسميت بشناسد. عاقبت دمرگان در سال 
1897م برابر با 1315ه .ق به شوش رفت و دورة ديگري از 
حفاري هاي فرانسوي ها در ايران آغاز شد. در اين سفر بنا بر 
آندره،21   اميل  فرانسه  معارف  وزارت   1897 اوت   25 حکم 
ژان  روحاني  پدر  و  ژكيه23   گوستاو  گوتيه،22   اِتين  ژوزف 
ونسان شيل24  عضو هيئت علمي فرانسه بودند كه دمرگان 
)تصاوير41   )18-19  :1338 )دمرگان  مي كرد  همراهي  را 
تاريخ  از  اين بخش  از  و 59(. در تصاوير 60-35 برگ هايي 

باستان شناسي ايران به نمايش گذاشته شده است.
چه  اگر  است،   137 آلبوم  به  متعلق   35-55 تصاوير 
آلبوم آمده كه »خانه زاد حيدر ميالني دكتر  اين  ابتداي  در 
در سنه تنگوزئيل 1317 در مراجعت از مأموريت عربستان 
بود  شوش  شهر  كاوش  در  فرانسه ها  بمعيت  مخصوص  كه 
به  با توجه  اما  تقديم ميکند«  برداشته و  االعلي  حسب االمر 
مطالب مندرج در سند شمارة 29 كه نامة دكتر حيدرميرزا 
ميالني25  به صدر اعظم است و مركز چاپ و انتشارات وزارت 
اصفهان  در  را  فردي  وي  كرده،  چاپ  را  آن  خارجه  امور 
استخدام كرده و عکاسي اين تصاوير به عهدة اين عکاس بوده 
است )كريم لو 1384: 52(، با وجود اين نگارنده به رسم حفظ 

21. Emile Andre
22. Joseph Etienne Gautier
23. Gustave Jequier
24. Jean Vincent Scheil

25. دكتر حيدرميرزا ميالني نخستين فردي بود كه در سال 1297ه .ق از مدرسة دارالفنون 
ديپلم طب گرفت )ذكاء 1376: 414(.
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امانت و با توجه به اطالعات ثبت شده در آلبوم، نام ميالني را 
عکاس آن ذكر كرده است. حيدرميرزا ميالني نمايندة دولت 
ايران براي همراهي هيئت فرانسه در طول حفاري در شوش 
مطالب  هم چنين  و  شد  اشاره  آن  به  كه  نامه اي  متن  بود، 
نامه هاي بسياري، همچون اسناد شمارة 6، 7، 24، 34 حاكي 
از وجود اختالف ميان دمرگان و نواب واال حيدرميرزا است. 
از  عکاسي  با  دمرگان  نکردن  از همکاري  نامه ای  در  ميالني 
به دست ديگر  آنها  احتماِل چاپ  بهانة  به  داراي كتيبه،  آثار 
خارجي ها، شکايت كرده و در نامة ديگری شك خود را در 
به  قرارداد سال 1312ه .ق  در  قلعة شوش كه  مورد ساخت 
معصومي  رک.  قرارداد  متن  )براي  بود  نشده  اشاره اي  آن 
از كشف اشيائي  او گاه  1383: 34-31(، اظهار كرده است. 
در  و  كرده  پنهان  را  آنها  دمرگان  كه  مي دهد  خبر  با ارزش 
تعداد ديگري از اين نامه ها هم از بدرفتاري دمرگان با مردم 

و كارگران گاليه كرده است.
آلبوم  در   56-60 تصاوير  و  تصاوير  اين  مهم  نکتة 
وضعيت  است،  جليل الدوله  اميرخان  كارهاي  از  كه   ،438
آلبوم  آلبوم هاست.  تاريخ  و  فرانسوي ها  قلعة  شوش،  قلعة 
137 مربوط به سال 1317ه .ق/1899م و تاريخ آلبوم 438، 
امور  وزارت   6 شمارة  سند  در  است.  1318ه.ـق/1900م 
خارجه به تاريخ 14 محرم 1317ه .ق/ 24 مه 1899م، دكتر 
از قرار اطالعاتي كه  حيدرميرزا ميالني نوشته است كه »... 
تازه رسيد در شهر شوش تپه بلندي بوده در باالي آن تپه 
جزئيات  به  ادامه  در  وي   »... مينمايند  بنا  آجري  كچ  قلعه 
مزقلها«ي  و  »سوراخها  ورودي،  راه هاي  داالن ها،  اتاق ها، 
نوشته  و  كرده  اشاره   ... و  بيروني  ديوارهاي  در  شده  ايجاد 
است »... معلوم نيست اين بناها و تأسيس ها براي چيست در 
نظر اولياي دولت ابد مدت ... سوء نتايج و ندامت عاقبت اين 
اقدامات دلخواهانه كه در شوش مينمايند بهيچوجه پوشيده 
نيست ...«، اين مطالب گوياي اين موضوع هستند كه ساخت 
اين قلعه احتماالً با شروع مجدد فعاليت فرانسوي ها در شوش 
و بالفاصله در سال 1897م آغاز شده و در سال هاي طوالني 
اقامت ايشان كارهاي تکميلي انجام و بخش هايي به آن اضافه 
آلبوم  آغاز  در  شده  نوشته  تاريخ  اساس  اين  بر  است.  شده 
بايد تاريخ آماده شدن و تحويل آن به شاه باشد و نه تاريخ 

عکاسي، اين موضوع در تصوير 50 متعلق به آلبوم 137، كه 
شده،  مشخص  به خوبي  است،  نارامسين  اِسِتل  نشان دهندة 
چرا كه اين اثر در تاريخ 6 آوريل 1898/ 23 ذيقعدة 1315 

)موزة ملي ايران 1380: 68( به دست آمده است.
قرارداد ننگيني را كه در سال 1318ه .ق/ 1900م دولت 
از 27 سال مجلس  بودند، پس  امضاء كرده  فرانسه  و  ايران 
ايران  باستان شناسي  ترتيب  اين  به  و  كرد  لغو  ملي  شوراي 
وارد مرحلة جديدي شد، اگر چه در اين ميان هنوز نقش مهم 
و اساسي را فرانسوي ها برعهده داشتند، باستان شناسان ساير 
مشغول  ايران  جاي جاي  در  و  آمدند  به صحنه  نيز  كشورها 
كاوش و حفاري شدند. برگزاري كنگره هاي بين المللي »هنر 
پوپ  اوپنهام  آرتور  پيشنهاد  به  كه  ايران«  باستان شناسي  و 
يکي   )44-45  :1383 )معصومي  شد  آغاز   1926 سال  در 
از بهترين شيوه ها براي عرضة نتايج حاصل از اين كاوش ها 
مليت هاي  با  باستان شناساني  نظريات  و  اطالعات  تبادل  و 
گوناگون بود. در نخستين كنگره، كه در امريکا برگزار شد، 
نماينده  دو  فقط  گويا  و  بود  كمرنگ  بسيار  ايرانيان  حضور 
مي شد  بررسي  باستان شناسي اش  و  هنر  كه  كشوري  از 
نخستين  اين  البته   ،)1383 )معصومي  بودند  كرده  شركت 
نبود،  باستان شناسي  به  مربوط  كنگره اي  در  ايرانيان  حضور 
چرا كه در كنگره اي كه در سال 1300ه .ق دولت روس در 
تفليس بر پا كرده بود نيز از ايران نماينده اي شركت كرد و 
به نظر شهريار عدل اين نخستين حضور ايرانيان در كنگرة 
 .)233 1379الف:  )عدل  بود  باستان شناسي  بين المللي 
كه  ارفع الدوله  به  ملقب  و  دانش  به  متخلص  ميرزارضاخان 
بعد ها به پرنس ارفع شهرت يافت از رجال اواخر دورة ناصري 
منظور  به  را  او  عالء السلطنه  كه  بود  مظفرالدين شاه  دورة  و 
شركت در اين كنگره معرفي كرد )دهباشي 1378: 75-76(. 
گرد همايي  اين  در  ظاهراً  پرنس ارفع  نوشته هاي  به  توجه  با 
عالوه بر سخنراني، شيوه هاي عملي باستان شناسي نيز مورد 
قبور  با گشودن  اين كنگره،  و متخصصان ضمن  بوده  توجه 
به  قديمي  مسجدي  كتيبه هاي  بقاياي  خواندن  يا  قديمي 
 .)75-76  :1378 )دهباشي  مي پرداختند  آنها  تاريخ گذاري 
پنجمين كنگره از مجموع هفت كنگرة »هنر و باستان شناسي 
نگهبان  رياست شادروان عزت اهلل  به  ايران« در سال 1347 

باستان شناسي و موزه داري در ایران از نگاه دوربین



هشتاد سال باستان شناسی ایران

486

در  بي ترديد  و   )93 و   92 )تصاوير  شد  برگزار  ايران  در 
مهم  تأثيري  ايران  جايگاه  و  تمدن  و  فرهنگ  شناساندن 
مارليك  كاوش هاي  از  پس  كنگره  اين  آنکه  به ويژه  داشت، 
تأسيس  با  مي شد.  برگزار  محل  اين  ارزشمند  آثار  كشف  و 
ادبيات  تهران در سال 1313خ و تشکيل دانشکدة  دانشگاه 
از  پس  و  باستان شناسي،  جمله  از  دانشگاهي،  رشتة  پنج  با 
آن تأسيس مؤسسة باستان شناسي در سال 1338 به همت 
صحنه  وارد  نيز  رشته  اين  ايراني  دانش آموختگان  نگهبان، 
شدند و مسئوليت بخشي از فعاليت هاي باستان شناسي ايران 
را به عهده گرفتند، تا جايي كه همان گونه كه اشاره كرديم 
فارغ التحصيالن  از نخستين  را يکي  پنجمين كنگره  رياست 

عزت اهلل  آنها،  تأثير گذارترين  از  يکي  بي ترديد  و  رشته  اين 
نگهبان، عهده دار بود.

و  فعاليت ها  كاوش ها،  از  فرازهايی  تا 162  تصاوير 73 
از  بخشی  يك  هر  كه  می دهد  نشان  را  افرادی  و  نشست ها 
تاريخ باستان شناسی ايران را شکل بخشيده اند. همان طوركه 
آرشيو  به  دسترسی  عدم  دليل  به  شد  گفته  اين  از  پيش 
جمع آوری  عهده دار  كه  مركزی  نبود  و  افراد  ديگر  شخصی 
باشد،  ايران  باستان شناسی  تصويری  تاريخ  ضبط  و  ثبت  و 
متأسفانه جای بخش عمده ای از تصاوير ديگر وقايع و افراد 

تأثيرگذار در ميان اين تصاوير خالی است.
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تصویر 1. نقش برجستة نقش رستم، عکاس: لوئيجي پِِشه، تاريخ: 1274ه .ق ]1236خ[ 1857م، »صورت اشکال در نقش رستم از سنگ بيرون اورده اند« 
)مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 335، ش.ع. 7(

تصویر 2. نقوش برجستة تخت جمشيد، عکاس: لوئيجي پِِشه، تاريخ: 1274ه .ق ]1236خ[ 1857م، »ايضاً شکل پيشروي تخت جمشيد كه مصور است به تصاوير 
كه از پشت اين تصويرها پله ميخورد تا بروي تخت« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 335، ش.ع. 22(
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تصویر 3. بخشي از نقش برجسته و كتيبة تخت جمشيد، اين تصوير، احتماالً به دليل عدم تشخيِص جهِت خط ميخي و يا كم توجهي، به صورت وارونه در آلبوم 
گذاشته شده بود، عکاس: لوئيجي پِِشه، تاريخ: 1274ه .ق ]1236خ[ 1857م، »صورت تاريخ بخط قديم در يك بدن تخت رو بمغرب بسنگ نقش كرده اند« )مركز 

اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 335، ش.ع. 25(

تصویر 4. تخت جمشيد، عکاس: لوئيجي پِِشه، تاريخ: 1274ه .ق ]1236خ[ 1857م، »شکل درب اوطاق در تخت جمشيد كه بجرزهاي او صورت دو ادم ايستاده با 
نيزه كشيده اند« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 335، ش.ع. 27(
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تصویر 5. محالت، خورهه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1276ه .ق ]1238خ[ 1859م، »صورت منزل خورره از قراريکه ميکويند اين دو ميل در ايام دارا 
باقی است 4« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 679، ش.ع. 7(

تصویر 6. محالت، خورهه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1276ه  ق ]1238خ[ 1859م، »صورت منزل خورره 5« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، 
آلبوم 679، ش.ع. 8(
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 Rovine di une grande« ،تصویر 7. تبريز، مسجد كبود، عکاس: لوييجي مونتابُنه )عکاس هيئت ايتاليايي مأمور در ايران(، تاريخ: 1279ه .ق ]1240خ[ 1861م
Moschea in Tebriz« »ويرانه هاي مسجد بزرگ تبريز« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 374، ش.ع. 20(

 Moschea di« ،تصویر 8. نمايی از گنبد سلطانيه، عکاس: لوييجي مونتابُنه )عکاس هيئت ايتاليايي مأمور در ايران(، تاريخ: 1279ه .ق ]1240خ[ 1861م
Sultanieh« »مسجد سلطانيه« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 374، ش.ع. 31(
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 Negozianti« ،تصویر 9. فروشندگان اشياء عتيقه، عکاس: لوييجي مونتابُنه )عکاس هيئت ايتاليايي مأمور در ايران(، تاريخ: 1279ه .ق ]1240خ[ 1861م
Persiani« »عتيقه فروشان ايراني« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 374، ش.ع. 54(

تصویر 10. نمايي از تخت جمشيد، عکاس: سلطان اويس، تاريخ: 1282ه  ق ]1243خ[ 1864م، »آينه حانه تخت جمشيد است، سلطان اويس جمادی الثاني 
1282« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 95، ش.ع. 3(
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تصویر 12. كرمانشاه، طاق بستان، عکاس: عباس علی بيك، تاريخ: 1286ه .ق ]1247خ[ 1868م، »طاق بوستان كه در يکفرسخی كرمانشاهان واقعست« )مركز 
اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 293، ش.ع. 7(

تصویر 11. نقش رستم، كعبة زرتشت، عکاس: سلطان اويس )عکاس آلبوم 161 مشخص نيست، اما كپي يا درواقع چاپ مجدد اين عکس با كيفيتي پايين در آلبوم 
95 با شمارة 5 وجود دارد كه در زيرنويس نام عکاس، سلطان اويس، ذكر شده است(، تاريخ: 1282ه .ق ]1243خ[ 1864م، دست خط ناصرالدين شاه: »مشهد مادر 

سليمان در مملکت فارس است« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 161، ش.ع. 27(
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تصویر 13. كرمانشاه، سرپل ذهاب، گوردخمة داوود، عکاس: رضا عکاس باشی، تاريخ: 1287ه .ق ]1248خ[ 1869م، »دخمه داود است« )مركز اسناد تصويري كاخ 
گلستان، آلبوم 2-171، ش.ع. 60-2(

تصویر 14. كرمانشاه، صحنه، گوردخمة شيرين و فرهاد )كيکاووس(، عکاس: آقارضا عکاس باشی، تاريخ: 1287ه .ق ]1248خ[ 1869م، »دخمة كاوس است«، 
دست خط ناصرالدين شاه: »انکه اويزان است در كوه و تناب در دست دارد خان پيرمرد است« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 2-171، ش.ع. 80(
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 Asteràbàd, fouilles de ,108« ،تصویر 15. كاوش هاي خرگوش تپه، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[ 1891-1889م
Kharghouch tépé, grande tranchée de11.5m« »108، استرآباد، كاوش خرگوش تپه، برش بزرگ 11 متر و پنجاه.« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 

OP/1246 1398/289، ش.ع. 2-1، 108(

 Asteràbàd, fouilles de ,109« ،تصویر 16. كاوش هاي خرگوش تپه، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[ 1891-1889م
Kharghouch tépé.« »109، استرآباد، كاوش خرگوش تپه.« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1246 1398/289، ش.ع. 2-2، 109(
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 Asteràbàd, fouilles de ,118« ،تصویر 17. تصوير كاوش در خرگوش تپه، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[ 1891-1889م
Kharghouch tépé« »118، استرآباد، كاوش خرگوش تپه« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1246 1398/289، ش.ع. 7-2، 118(

 Djonu. ,193« ،تصویر 18. تصوير اشياء به دست آمده از كاوش هاي جونو، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[ 1891-1889م
Retour de fouilles.« »193، جونو. بازگشت از كاوش.« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1398 1246/238، ش.ع. 40-1/ 193(
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Djonu� ,198« ،تصویر 19. بسته بندي اشياء به دست آمده از كاوش های جونو، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[، 1891-1889م
Emballage des antiquites« »198، جونو- بسته بندی عتيقه ها.« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1398 1246/238، ش.ع.41-2/ 198(

تصویر 20. كاوش های آسپاهيز، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[ 1891-1889م، »Fouilles à Aspa Hiz ,200« »200، كاوش 
در آسپاهيز.« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1398 1246/238، ش.ع.42-2، 200(
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 ouilles dans la ,209« ،تصویر 21. كاوش در گورستان زيرزمينی در هويری، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[ 1891-1889م
nécropole d,Hivery« »209، كاوش گورستان زيرزمينی در هويری.« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1398 1246/238، ش.ع.47-1، 209(

 Tombeau,266« ،تصویر 22. آذربايجان غربي، مهاباد، گوردخمة فخريکا، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[ 1891-1889م
 OP/1247 266، مقبره باستانی اندركش كردستان مکری.« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم« »antique, Ender-Kach, Kurdistan de Moukri

1399/290، ش.ع. 24-1، 266(
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 Tombeau ,267« ،تصویر 23. آذربايجان غربي، مهاباد، گوردخمة فخريکا، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1309-1307ه .ق ]1270-1268خ[ 1891-1889م
d,Ender-kach )Moùkri(« »267، مقبره اندركش )مکری(« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1247 1399/290، ش.ع. 24-2، 267(

 ،586« »ére année Centre 1 Suse, fouilles de la ,586« ،تصویر 24. نخستين فصل كاوش در شوش، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1315ه .ق ]1276خ[ 1897م
شوش، اولين سال كاوش، مركز« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1247 1400/290 ش.ع. 22-2، 586(



499

باستان شناسي و موزه داري در ایران از نگاه دوربین

تصویر 25. نخستين فصل كاوش در شوش، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1315ه .ق ]1276خ[ 1897م، »Susa, Colonnes du palais ,588« »588، شوش، 
ستون های كاخ« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1247 1400/290 ش.ع 23-1، 588(

تصویر 26. نخستين فصل كاوش در شوش، عکاس: ژاک دمرگان، تاريخ: 1315ه .ق ]1276خ[ 1897م، »Susa, Colonnes du palais ,589« »589، شوش- 
ستون های كاخ.« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم OP/1247 1400/290 ش.ع. 23-2، 589(
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تصویر 27. زنجان، گنبد سلطانيه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1309ه .ق ]1271خ[ 1892م، »بقعه خرابة واقعه در سلطانيه« )مركز اسناد تصويري كاخ 
گلستان، آلبوم 679، ش.ع. 36(

تصویر 28. زنجان، سلطانيه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1309ه .ق ]1271خ[ 1892م، »چادر صاحبمنصبان فرانسه در سلطانيه« )مركز اسناد تصويري 
كاخ گلستان، آلبوم 679، ش.ع. 41(
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تصویر 29. محالت، خورهه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1309ه .ق ]1270خ[ 1891م، »رعايای قرية خورهه كه بجهت شکافتن و حفر پای دو ميل 
سنکی حاضر شدند دو ميل َسنکی است كه ُمشتمل بر چند پارَچه واقع در قرية ُخورهه در سه َفرَسخی َمحالت ميکويند اَز اثار َسالطين َسالجقه است بنمايَندكی 

حسين خان پيشخدمت از انها َعکس افتاده است چهارم ذيَقعده سنه 1309 لُوی ئيل« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 113، ش.ع. 17(

تصویر 30. محالت، خورهه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1309ه .ق ]1270خ[ 1891م، »دُو ميل َسنکی مشتمل بَر چند پارَچه واقع در قرية خُورهه سه 
فرسخی َمَحالت كه از اثار سلجوقيان است چهارم ذيقعده سنه 1309 لوی ئيل« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 113، ش.ع. 18(



هشتاد سال باستان شناسی ایران

502

تصویر 31. محالت، خورهه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1309ه .ق ]1270خ[ 1891م، »دُورنمای قرية خوُرَهه َو ُدو ميلی كه َمشروح و مذكور ُشد 
چهارم ذيقعده سنه 1309 لوی ئيل« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 113، ش.ع. 19(

تصویر 32. محالت، خورهه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1309ه  .ق ]1271خ[ 1892م، »دو ميل َسنکی مذكور كه از نزديك عکس افتاده و قطر انها 
نموده شده است اشخاصيکه ايستاده اَند بر حسب امر اقدس همايون بجهت تحقيق چگونگی دو ميل سنکی كه ميکويند اثر اثار سالطين سالجقه است حاضر 

شده اَند چهارم ذيقعده سنه 1309 لوی ئيل جوزا« از راست به چپ: عليرضاخان محالتی از اقوام حسين خان، حسين خان پيشخدمت، اقا يوسف عکاس مخصوص 
و عارف اسالمبولی مترجم )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 113، ش.ع. 21(
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تصویر 33. محالت، خورهه، عکاس: آقارضا اقبال السلطنه؟، تاريخ: 1309ه .ق ]1271خ[ 1892م، »يکی از رعايای خُورهه است كه پای ميلهای سنکی را شکافته 
است بعد از تجسس بسيار بجز استخوان كه مرئی است چيزی ظاهر نشد 4 ذيقعد سنه 1309 لوی ئيل« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 113، ش.ع. 

)22

تصویر 34. كرمانشاه، طاق بستان، عکاس: نامشخص، تاريخ: دورة ناصري، دست خط ناصرالدين شاه: »طاق بستان كرمان شاهان« )مركز اسناد تصويري كاخ 
گلستان، آلبوم 161، ش.ع. 80(
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تصویر 35. كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »كنار تل است كه كاريهاي 
خاک كشي را خالي و سرازير ميکنند« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 1-1(

تصویر 36. كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »عمله جات لُر مشغول حفراند« 
)مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 1-2(
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تصویر 37. كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »عمله جات مشغول حفر و 
برداشتن خاک خندق مذكور استند« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 2-1(

تصویر 38. بخشي از فضاي داخلي قلعة شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »درون حياط 
طويله و منزل نوكرهاست« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 2-2(
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تصویر 40. تصوير دمرگان در كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »خود مسيو 
دومركان است كه در سر كار عمله جات را دستورالعمل ميدهد« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 7-1(

تصویر 39. دورنماي تپة شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »درب كوچك قلعه را مينمايد 
كه بروي تل باز ميشود، دو ضلع قلعه فرانسويهاست كه از بام بقعه حضرت دانيال ع عکس برداشته و قطعه از حياط مخروبه دانيال ع هم نمودار است و تل خود 
شهر شوش كه دوره آن قريب به نيم فرسخ و بل متجاوز و ارتفاع آن قريب به هشت ذرع است، ارتفاع اين تل قريب به سي و پنج ذرع و سطح آن اقاًل چهار برابر 

ميدان مشق طهران و قلعه در يکزاويه آن بنا شده و در پشت آن تل ارک واقع است« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 3(
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تصویر 41. ژان ونسان ِشيل، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »پِرپِر ِشْل كه اول خواننده خطوط 
ميخي است و امساله بشوش آمده شرح خطوط را تماماً كتاب كرده و بفرنگستان فرستاده شد كه طبع شود« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، 

ش.ع. 7-2(

تصویر 42. كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »خندقي است كه در تل شوش 
كنده و با راه اهن و كاري آهني خاک انرا بخارج تل حمل ميکنند و تمام انچه تا بحال بدست آمده از همين مکان است« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 

137، ش.ع. 10-2(
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تصویر 43. كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »قطعه از خندق مذكور است كه 
عمله جات لُر كار ميکنند« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 7-3(

تصویر 44. تصوير دمرگان در كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »كاله سياه 
مسيو دومركان و كاله سفيد مسيو ژكيه )گوستاو ژكيه، Gustave Jequier( هستند كه در سركار خندق مذكور حاضر شده اند« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، 

آلبوم 137، ش.ع. 7-4(
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تصویر 45. نماي داخلي قلعة شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »درون قلعه و منزلکاه خود 
فرنکيهاست« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 8-1(

تصویر 46. نماي داخلي قلعة شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »طرف مقابل آن است با 
ُمرغدان« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 8-2(
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تصویر 47. بخشي از آثار معماري به دست آمده از شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »بدن 
ستون همان عمارتست كه ديوالفوا كشف كرده و تمام خورد و متالشي شده اند و ارتفاع ستون انعمارترا نميتوان كفت مکر بقرينه و قياس و دوره اين ستونها هم 

بايد شش ذرع و بل متجاوز باشد« جهت نصب اين تصوير در آلبوم صحيح نبود كه اصالح شد )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 9(. 

تصویر 48. كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »عمله جات اعراب هستند كه 
مشغول كندن تل شوش هستند« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 10-1(
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تصویر 49. بخشي از آثار معماري به دست آمده از شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »سرستون سنکي 
است كه خورد و متالشي و در همان محل كاوش ديوالفوا و حجم تقريبي آن هم از ته ستون قبل نبايد كمتر باشد و كويا صورت كاوي را نموده است كه بدو زانو خوابيده 
چنانچه كه در تخت جمشيد ديده ميشود« جهت نصب اين تصوير در آلبوم صحيح نبود كه اصالح شد )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 1 و 11-2(

تصویر 50. اِستل نارامسين، به دست آمده در كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »اين 
تخته سنگ كه طول آن قريب يکذرع و نيم و عرض آن قريب سه چارک و از مکشوفات پارساله مسيو دومركان است حالت سلطان فاتحي را نشان ميدهد كه بکوهستاني 
باال رفته و سران سپاه او از پي او باال ميروند دو نفر را زير پا كذاشته و دو نفر را هم از كوه بزير انداخته يکي معلق و در فرود است ديکري بزمين رسيده پهن و متالشي 

شده است و دو نفر مقابل هم يکي را با تير كمان زده و ديکري در حالت ياس و پناه باسمان است نصف مخروط شکل قند را شرحي بخط ميخي نوشته و باال سر سلطان 
فاتح را هم نوشته اند و از وضع سنك چنان معلوم ميشود كه در اتش زدن عمارت دولتي اين سنك از كثرت حرارت ورقه كرده و از چند جهه ترک برداشته ولي از هم 
متالشي نشده است مسيو دومركان از دادن عکس هر چه بخط ميخي است تحاشي دارد اين عکس بر حسب اتفاق جزء عکسهاي چاكر واقع شده«، اين تصوير، احتماالً 

براي بهتر ديده شدن نقش اِسِتل، از پهلو در آلبوم نصب شده بود كه اصالح شد )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 13(.
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تصویر 51. بخشي از آثار معماري به دست آمده در كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 
1899م، »اين پايه ستون كه دوره آن هشت ذرع و نيم و ارتفاع ان متجاوز از يك ذرع و در روي تخته سنکي يکپارچه كذاشته شده كه دو ذرع و نيم در دو ذرع و 

نيم است و از كشفيات ديوالفوا است كه در خارج ارک دولتي كه امروز مسيو دومركان كاوش ميکند واقع و قريب به بيست همچو پايه و ستونرا كه جزء يك عمارت 
سلطنتي بوده خاک اطرافشرا برداشته و همه نمودارند ولي تماماً شکسته و متالشي و يك پايه را هم ديوالفوا شکسته و برده و حاليه در موزه لوور پاريس بصورت اول 

چسبانيده و موجود است رنك و حالت اين سنکهاي يکپارچه چنان مينمايد كه مصنوعي هستند« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 14(

تصویر 52. بخشي از آثار به دست آمده در كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »اين 
پارچه ريختکي مسي كه بطول دو ذرع و بعرض سه چارک و بر دوش پنج مجسمه كه يك از جلو و دو از هر طرف كذاشته  شده و دو كنارآن دو اژدها خوابيده 

كه در حکم ديواره ان است از مکشوفات پارساله تل ارک شوش است كه مسيو دومركان بدست آورده و هيچ خط ندارد كه دليل بر عهد و زمان معين بشود سر و 
پاهاي اين مجسمه ها را با دو سر اژدها شکسته و پرانده اند كه دليل بر خرابي و محاصره شوش است« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 15(



513

باستان شناسي و موزه داري در ایران از نگاه دوربین

تصویر 53. بخشي از نقوش برجستة به دست آمده در كاوش هاي شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 
1899م، »اين پارچه سنك از محل كاوش بدست آمده و لباس زن روي صندلي نشسته خيلي شباهت بلباس حاليه اهالي اروپا دارد ولي افسوس كه شکسته و 

هنوز خورده پارهاي آن بدست نيامده است« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 16-2(

تصویر 54. نمايی از قلعه و كاوش های شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »اين عکس از روي 
تل برداشته شده و شکل حقيقي قلعه در اينجا بخوبي نمودار است كه قسمت جلو حياط طويله و قسمت عقب حياط منزل خود فرانسويها است و مربع مستطيل 

سفيد وسط باغچه است كه در پائين تل جهته سبزي كاري انداخته اند« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 17(
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تصویر 55. نمای بيرونی قلعة شوش، عکاس: حيدرميرزا خسروشاهي )حيدر ميالني(، تاريخ: تنگوزئيل 1317ه .ق ]1278خ[ 1899م، »درب بزرک و راه رو 
عمومي قلعه است« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 137، ش.ع. 18(

تصویر 56. قلعة شوش، عکاس: اميرخان جليل الدوله، تاريخ: 1318ه .ق ]1279خ[ 1900م، »دارالْخالفة مباركه طهران، قلعة جديد شهر شوش كه فرانسويها در 
باالي تپه قديم شوش ساخته اند تمام اين بنا از آجرهاي خرابهاي شوش است با كمال استحکام ساخته شده است طول قلعه تقريباً چهارصد و پنجاه ذرع عرضش 
چهارصد ذرع از باالي قلعه بتمام صحراي عربستان تا چشم كار ميکند چشم انداز دارد و از قلعه تا تمام نقاطي كه كار ميکنند راه آهن دستي براي سهولت حمل 

اشياء عتيقه كه از خارج داخل قلعه ميکنند، خانزاد جليلُ الدوله امير قاجار سنه 1318« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-438، ش.ع. 39(
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تصویر 57. كاوش های شوش، عکاس: اميرخان جليل الدوله، تاريخ: 1318ه .ق ]1279خ[ 1900م، »دارالْخالفه مباركة طهران، عمله جاتيکه در خرابهای شوش مشغول كار 
هستند هر يك از ابنية قديمه كه پيدا ميکنند اول معمار نقشه ميکشد بعد از ان خراب ميکنند و آجرهائی كه بخط ميخی كتابت شده آنها را می اورند از روی آنها عکس 

می اندازند و هر كدام از اشياءكه قابل حمل باشد فوری بار بسته در هفتة يکروز از پشت كوه حمل ببغداد مينمايند، خانزاد جليلُ الدوله امير قاجار سنه 1318« )مركز اسناد 
تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-438، ش.ع. 40(

تصویر 58. قلعة شوش، عکاس: اميرخان جليل الدوله، تاريخ: 1318ه .ق ]1279خ[ 1900م، »دارالْخالفة ُمباركة طهران، قلعه سيم شوش كه محل سکونت 
مامورين دولت فرانسه است اين قلعه از قلعة ديکر مرتفع تر است پانزده ذرع از قالع ديکر ارتفاعش بيشتر است در زير اين قلعه تمام انبار اسبابست از ماكوالت و 
مشروبات و اسباب عتيقه و غيره كتابخانه معتبر عکاسخانه و اطاقهای متعدد برای پذيرائی مسافرين در اين قلعه موجود است، توضيح اين شرح متعلق بقلعة اول 

است، خانزاد جليلُ الدوله امير قاجار سنه 1318« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-438، ش.ع. 41(
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تصویر 59. اعضای هيئت فرانسوی در قلعة شوش، عکاس: اميرخان جليل الدوله، تاريخ: 1318ه .ق ]1279خ[ 1900م، »دارالْخالفة ُمباركه طهران، موُسيو المپر 
ُژرژ )ژرژ المپر، Georges Lampre(، موُسيو آندرا )اميل آندره، Emile Andre(، موُسيو ِشمل )ژان ونسان شيل، Jean Vincent Scheil(، مامورين دولت فرانسه كه در 
شهر شوش مشغول پيدا كردن آثار عتيقه هستند از اول عقرب تا اواسط حمل در شوش مشغول كار ميشوند بعد از آن بواسطة كرمی هوا از راه پشت كوه ببغداد 
از آنجا بپاريس ميروند و در مدت توقف در شوش روزی پانصد نفر عمله از اعراب و الوار مشغول كار و پيدا كردن آثار عتيقه هستند، خانزاد جليلُ الدوله امير قاجار 

سنه 1318« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-438، ش.ع. 42(

تصویر 60. كاوش های شوش، عکاس: اميرخان جليل الدوله، تاريخ: 1318ه .ق ]1279خ[ 1900م، »دارالْخالفة ُمباركة طهران، خرابهای سمت جنوبی شهر شوش 
كه عمله جات مشغول كار و پيدا كردن آثار عتيقه هستند شهر شوش از قرار تواريخ دوم شهريست كه بعد از طوفان بنا شده است، خانزاد جليلُ الدوله امير قاجار 

سنه 1318« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-438، ش.ع. 43(
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تصویر 61. پاسارگاد، بناي معروف به ديوار زندان يا مقبرة كمبوجيه، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »دروازه تخت ُسليمان، خانه زاد خان باباي 
الحسيني« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-893، ش.ع. 69(
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تصویر 62. پاسارگاد، آرامگاه كوروش كبير، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »َقبر ماَدر حْضرِت ُسليمان، خانه زاد خان باباي الحسيني« )مركز اسناد 
تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-893، ش.ع. 70(
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تصویر 63. پاسارگاد، آرامگاه كوروش كبير، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »دُورنِماي مشَهد ام النبي، خانه زاد خان باباي الحسيني« )مركز اسناد 
تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-893، ش.ع. 71(

تصویر 64. تخت جمشيد، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »عکس جمشيد در حالت غلبه، خانَه زاد خان باباي الُحسيني« )مركز اسناد تصويري 
كاخ گلستان، آلبوم 1-893، ش.ع. 72(، اين تصوير، احتماالً براي بهتر ديده شدن نقش برجسته، از پهلو در آلبوم نصب شده است.
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تصویر 65. تخت جمشيد، دروازة ملل، عکاس: خان بابا الحسيني، 
تاريخ: دورة مظفری، »عکس دو ُرخ از طرف مشرق، خانه زاد خان باباي 
الُحسيني« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-893، ش.ع. 73(

تصویر 66. تخت جمشيد، دروازة ملل، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة 
مظفری، »عکس ُدورخ اْز طرف مغرب، خانه زاد خان باباِي الُحسيني« )مركز 

اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-893، ش.ع. 75(

تصویر 67. تخت جمشيد، دروازة شمالی تاالر صدستون، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »َصف َسالم جمشيد در عمارت چهلستون، خانه زاد خان 
باباي الُحسيني« )مركز اسناد تصويري كاخ گلستان، آلبوم 1-893، ش.ع. 78(
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تصویر 68. تخت جمشيد، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »دورنماي قطعه از تخت جمشيد، خانه زاد خان باباي الُحسيني« )مركز اسناد تصويري 
كاخ گلستان، آلبوم 2-893، ش.ع. 80(

تصویر 69. تخت جمشيد، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »دورنماي اطاق ائينه در طرف مشرق، خانه زاد خان باباي الحسيني« )مركز اسناد 
تصويري كاخ گلستان، آلبوم 2-893، ش.ع. 81(
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تصویر 71. تخت جمشيد، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »دورنماي َسطح تخت جمشيد، خانه زاد خان باباي الحسيني« )مركز اسناد تصويري كاخ 
گلستان، آلبوم 2-893، ش.ع. 83(

تصویر 70. تخت جمشيد، دروازة ملل، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »دُورنِماي چهار ُرخ و چند ُستون، خانه زاد خان باباي الحسيني« )مركز اسناد 
تصويري كاخ گلستان، آلبوم 2-893، ش.ع. 82(
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تصویر 72. تخت جمشيد، عکاس: خان بابا الحسيني، تاريخ: دورة مظفری، »دُورنِماي پله هاِی تخت از طرف پائين، خان باباي الُحسْيني« )مركز اسناد تصويري كاخ 
گلستان، آلبوم 2-893، ش.ع. 84(

تصویر 73. نهاوند، از راست به چپ: گيرشمن )در زمان حفاری در تپه گيان، در خانة يکی از روستاييان(، روستايی ميزبان، ژورژ كنتنو، همسر گيرشمن، بازرس 
ايرانی هيئت، سال 1310 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 75. دامغان، نماي عمومي تپة شيرآشيان، سال 1311 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 74. اعضاء هيئت باستان شناسان فرانسوی در تپه گيان نهاوند، سال 1310 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 76. دامغان، كاوش در تپة شيرآشيان، سال 1311 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(
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تصویر 77. آندره گدار و همراهان در عمارت مسعوديه، اوايل دهة دوم سال 1300 خورشيدي )آرشيو موزة ملي ايران(

تصویر 78. كاركنان موزة ملي ايران در زمان رياست آندره گدار )ايستاده نفر پنجم از سمت چپ(، از راست به چپ: نفر چهارم آقاي سمندر مسئول برق كشي 
موزه، نفر هشتم، آقاي محمدتقي مصطفوي كه پس از گدار سال ها در رأس باستان شناسي كشور قرار گرفت، نفر دهم صادق صميمي كه پس از آقاي محمدتقي 
مصطفوي عهده دار اين مسئوليت شد، نشسته از راست به چپ: نفر هشتم خانم پروين برزين مسئول موزة اسالمي موزة ملي ايران، آخرين نفر خانم سلما مقدم 

)همسر محسن مقدم( مسئول بخش كتاب های التين كتابخانة موزة ملي ايران )آرشيو موزة ملي ايران(

تصویر 79. كاوش رومن گيرشمن در تپة شمالي سيلك، سال 1316 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(



527

باستان شناسي و موزه داري در ایران از نگاه دوربین

تصویر 80. از راست به چپ )جلو تصوير(: صادق صميمی، محمود مهران )وزير فرهنگ وقت( هنگام بازديد از مجموعه اشياء كشف شدة هيئت ژاپنی در موزة ايران 
باستان، عقب تصوير: علی حاكمی )باستان شناس، يکي از مديران پيشين موزة ملي ايران(، سال 1338 )؟( خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 81. تپه ميل ورامين، علی حاكمی )سمت چپ تصوير( در حال 
توضيح به محمود مهران )وزير فرهنگ وقت(، احتماالً سال 1339 

خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 82. ايستاده از راست به چپ: جواد كامبيز، ناشناس، علی حاكمی، نشسته: از چپ به راست: صادق صميمی، جرج كاِمرون و همسرش در كنار محمدتقي 
مصطفوی و خانواده اش )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 83. مارليك، از راست به چپ: شادروانان سيف اهلل كامبخش فرد، عزت اهلل نگهبان، هلن كنتور، پينهاس دلوگاز، سال 1340 خورشيدي )آرشيو صادق ملك 
شهميرزادي(
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تصویر 84. پاسارگاد، اسفندماه سال 1342 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 85. تل ابليس، فروردين ماه سال 1343 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(
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تصویر 86. پرويز ورجاوند در حال سخنرانی در يکی از جلسات كنگرة جهانی ايران شناسی در تاالر فردوسی دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران، رديف جلو از راست به 
چپ: والتر هينتس )زبان شناس و ايالم شناس آلمانی(، ريچارد فرای )شرق شناس امريکايی(، عزت اهلل نگهبان، رديف دوم: پشت سر دكتر نگهبان سمت چپ، نورمن شارپ 
)زبان شناس امريکايی(، رديف سوم: نفر دوم و سوم از سمت چپ، هانس لوشای و ولفرام كاليس باستان شناسان آلمانی، سال 1345 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 87. ايالم، لويی واندنبرگ با عده ای از كارگران در حين كاوش در گورستان باستانی بان سورمه، 13/آذر/1346 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 88. كاوش های تخت جمشيد، كارگاه شمارة 3، حياط ديوار كنگره دار، فصل نخست سال 1347 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 89. كارگاه شمارة 3 )حياط ديوار كنگره دار هخامنشی واقع در 350 متری جنوب صفه( در تخت جمشيد، بازديد سيدمحمد خرم آبادی )نفر سوم از سمت 
راست، مدير كل باستان شناسی( از كاوش های تخت جمشيد، سال 1347 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 90. فارس، صفة تخت جمشيد، اكبر مختارتجويدی )مدير كاوش های تخت جمشيد( و محمود ُكردوانی )معاون هيئت كاوش در تخت جمشيد( در حال 
گفتگو با مشهدی علی اكبر زارع سركارگر، جمعه 25/بهمن/1347 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 91. محسن پيرامون كارشناس عتيقه و مرمت كار سفال در موزة ايران 
باستان در حال وصالی چند شیء سفالی، سال 1347 خورشيدي )آرشيو 

سيدمحمود موسوي(

تصویر 92. پنجمين كنگرة جهاني باستان شناسي و هنر ايران )در محل سالن 
اسالمي موزة ايران باستان(، سال 1347 خورشيدي )آرشيو موزة ملي ايران(
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تصویر 93. دكتر عزت اهلل نگهبان، پنجمين كنگرة جهاني باستان شناسي و هنر ايران، سال 1347 خورشيدي )آرشيو موزة ملي ايران(

تصویر 94. دو نفر وسط: گيرشمن و همسرش در چغازنبيل، چارلز برني نفر آخر سمت چپ )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 95. شير سنگي اكباتان، آبان ماه 1348 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 96. از راست به چپ: صادق ملك شهميرزادي، يحيي كوثري، عنايت اهلل اميرلو، علي اصغر ميرفتاح، موسي درويش روحاني، مهوش غروي، ادگار دو )مرمتگر 
هيئت ژان پرو(، عزت اهلل نگهبان، جمشيد حريرچي، محمدحسن خوشابي، نگهبان هفت تپه، شهريار ضرغام ديمبلي، علي پلنگي، اريك دووال، خانم طراح سفال 

هيئت ژان پرو، جواد بابك راد، نشسته از راست: علي ولي نوري، اردشير فرزانگان، سال 1348 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(



535

باستان شناسي و موزه داري در ایران از نگاه دوربین

تصویر 97. اعضاء هيئت كاوش در تپة چغاميش، از راست به چپ، ايستاده: نفر دوم، يوسف مجيدزاده، نفر چهارم دلوگاز سرپرست هيئت، هلن كنتور معاون 
هيئت، نشسته: نفر اول سمت راست، صادق ملك شهميرزادي، آذر 1349 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 98. آذربايجان غربی، تکاب، پروفسور نومن سرپرست هيئت باستان شناسی آلمانی در تخت سليمان به اتفاق دخترش و ديتريش هوف معاون هيئت، سال 
1349 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 99. كرمان، شهداد، از راست به چپ: مهندس علی 
حاكمی، ميرعابدين كابلی )آرشيو ميرعابدين كابلي(

تصویر 100. از راست به چپ ايستاده: ايوب ربنو، علی حاكمی )فردی 
كه خم شده است، يکي از مديران پيشين موزة ملي ايران(، سمندر 

)فردی كه پشت سر مهندس حاكمي ايستاده است، برق كار موزة ملی 
ايران(، ناشناس، جواد كامبيز )معاون ادارة كل باستان شناسي ايران و 
پزشك(، صادق صميمی، نشسته: ناشناس )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 101. مراسم افتتاحية نمايشگاه شاهکارهاي هنر ساساني در موزة ملی ايران، از راست به چپ: والديمير لوكونين، رسول وطن دوست، ميرعابدين كابلی، 
پرويز گردنيا )نقشه بردار مركز باستان شناسی(، حسين بختياری )باستان شناس(، ناصر مفخم )رئيس بخش انتشارات مركز باستان شناسي ايران(، اوايل دهة 50 

خورشيدي )آرشيو ميرعابدين كابلي(
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تصویر 102. فارس، تخت جمشيد، از راست به چپ: اكبر مختارتجويدی )مدير كاوش های تخت جمشيد(، پروفسور والتر هينتس، سال 1350 خورشيدي )آرشيو 
سيدمحمود موسوي(

تصویر 103. از راست به چپ: اهلل قلی اسالمی )باستان شناس مركز فارس(، هوشنگ آگه )نقشه بردار(، محمود كردوانی )باستان شناس(، اكبر مختارتجويدی )مدير 
كاوش های تخت جمشيد(، محمود موسوی )باستان شناس و نخستين مدير مركز پژوهش هاي باستان شناسي(، سيدمحمد خرم آبادی )مديركل باستان شناسی(، 

رياض كرمانی )معمار و سرپرست مرمت های تخت جمشيد(، سال 1350 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 104. نقش رستم، از راست 
به چپ: محمود موسوی، اهلل قلی 

اسالمی، سيدمحمد خرم آبادی، رياض 
كرمانی، اكبر مختارتجويدی، سال 

1350 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود 
موسوي(

تصویر 105. كرمان، بازديد از كاوش های شهداد، از راست به چپ: محمدحسن گنجی، علی حاكمی )پشت به تصوير(، سيدحسين نصر، احمد مستوفی، كاظمی، 
ميرعابدين كابلی، محمد علمی رانندة هيئت، سال 1350 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 106. از راست به چپ: عارف 
اسفندياري )جمع دار موزة ملي ايران(، هوشنگ 
ابري )عکاس موزة ملي ايران(، محمد زمرديان 
)باستان شناس(، فريدون پيلَتن پيربازاري )يکي 
از جمع داران پيشين موزة ملي ايران(، محوطة 

موزة ملی ايران )آرشيو موزة ملي ايران(

تصویر 107. آماده سازي سطح تپه زاغه پيش از شروع كاوش، شهريورماه سال 1351 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(
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تصویر 108. بازديد پهلُبد از كاوش تپه زاغه در دشت قزوين، از چپ به 
راست: صادق ملك شهميرزادي، مهرداد پهلُبد )وزير فرهنگ و هنر(، 

فيروز باقرزاده )رئيس وقت مركز باستان شناسي ايران، پشت سر پهلبد(، 
سال 1352 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 109. گورستان سنگ شير همدان، راست به چپ ايستاده: مسعود آذرنوش، 
ابراهيم باغوند )عکاس(، جالل الدين محدث اورموي )همسر خواهر جالل آل احمد و 

سرپرست بخش متون(، مهندس محمد مهريار، همت مصطفی پور )بين آقاي محدث 
و مهندس مهريار، سركارگر فني حفاری(، نشسته: سياوش قندی، اوايل دهة 50 

خورشيدي )آرشيو سياوش قندي(

تصویر 110. مسعود آذرنوش در حال حفاري،  گورستان سنگ شير همدان، اوايل دهة 50 خورشيدي )آرشيو سياوش قندي(
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تصویر 111. سنگ شير همدان، از راست به چپ: مسعود آذرنوش، فيروز باقرزاده )مدير مركز باستان شناسي ايران و سرپرست موزة ملي ايران و دبير كل نخستين 
اجالس كنوانسيون ثبت جهاني بناهاي تاريخي(، شاهرخ صداقتيان )روزنامه نگار و كارشناس انتشارات مركز باستان شناسي ايران(، ميرعابدين كابلی )آرشيو 

ميرعابدين كابلي(

تصویر 112. از راست به چپ ايستاده: نفر دوم مسعود آذرنوش، نفر پنجم محي الدين سجادي جزي )كارشناس فيزيك(، نفر هشتم حسن منيرزاد )عکاس اداره(، 
نفر آخر سياوش قندي، نشسته: نفر سوم ابراهيم حيدري مسئول پايگاه تخت سليمان كه در زمان وي اين اثر به ثبت جهاني رسيد، ابوالقاسم حاتمي مسئول 

پيشين بخش پيش ازتاريخ موزة ملي، رجب بردبار راننده )آرشيو موزة ملي ايران(
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تصویر 113. از راست به چپ: علی صمدوند )انباردار هيئت(، ژوزف درنر )معاون هيئت اطريشی كاوش در ُكردلَر تپه(، تابستان 1353 خورشيدي )آرشيو 
سيدمحمود موسوي(

تصویر 114. هفتوان تپه، از راست به چپ: كالماير و كاليس، دو باستان شناس آلمانی در حال بازديد از حفاری، چارلز برنی )سرپرست حفاری، در حال توضيح 
دادن(، تابستان سال 1354 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 115. گيالن، رودبار، كاوش در حليمه جان )هيئت ژاپنی به سرپرستی پرفسور شين جي فوكايی(، خرداد 1355 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 116. گيالن، رودبار، نقشه بردار هيئت ژاپنی مشغول در گورستان شاه پير روستای حليمه جان، تابستان 1355 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 117. گيالن، علی سامانی در كنار اسکلت كشف شده از قلعه كوتی كومنی اِشکور، سال 1355 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 118. شركت كنندگان در سمينار شوش در زمان بازديد از تپة شوش و محوطه هاي اطراف، گردهمايي آبان ماه 1356 خورشيدي )آرشيو صادق ملك 
شهميرزادي(
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تصویر 119. ژان پرو در حال توضيح 
كاوش در شوش، كايلر يانگ با بلوز 
چهارخانه پشت سر وي ايستاده، 

گردهمايي آبان ماه 1356 خورشيدي 
)آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 120. از راست به چپ: ژونُويو دلوفوس، ناشناس؟، سعيد گنجوي، هلن كنتور، رابرت دايسون )پشت به تصوير(، هاروي وايس، لويي واندنبرگ، ناشناس؟، 
ناشناس؟، گردهمايي آبان ماه 1356 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(
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تصویر 121. ويليام سامنر )گوشة باال سمت راست(، ژان ِدهه )دومين نفر جلو تصوير(، هنري رايت )دورترين فرد در وسط تصوير(، هاروي وايس )كمي جلوتر از 
هنري رايت با عينك(، كايلر يانگ )در حال گفتگو، در نزديکي هاروي وايس(، آن سورا )تنها خانم داخل كادر(، گردهمايي آبان ماه 1356 خورشيدي )آرشيو صادق 

ملك شهميرزادي(

تصویر 122. دورنماي قلعة شوش و محوطة اطراف آن، گردهمايي آبان ماه 1356 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(
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تصویر 123. شوش، عزت اهلل نگهبان، رابرت دايسون، هلن كنتور، گردهمايي آبان ماه 1356 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 124. جلسة افتتاحية ششمين سمپوزيوم باستان شناسی و هنر ايران، پرفسور شی يانه )نفر دوم از سمت چپ( سرپرست هيئت اعزامی از چين به همراه دو 
تن از اعضاء هيئت و فخری دانشپورپرور، باستان شناس و مترجم هيئت، 8/آبان/1356 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 125. از راست: ولی نوری باستان شناس، عباس كجييان سرايدار و از نگهبانان متعهد موزة ايران باستان )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 126. منزل مهندس محسن فروغی )وزير فرهنگ و هنر دولت شاپور بختيار( در زمان تحويل گرفتن و انتقال مجموعة شخصي وي به موزة ايران باستان، از 
راست به چپ: محمود موسوی، عبداهلل قوچانی، زهرا ُكندری، محسن فروغی )وی برای تحويل دادن اشياء، از زندان اوين به منزلش واقع در خيابان طالقانی آورده 

می شد(، كبری نوائی، پروين پورعصمتی، اسماعيل يغمايی و مهوش ِغروی، تابستان 1358 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 127. محوطة سيلك كاشان، 8/تير/1359 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 128. از راست به چپ: يحيي كوثري )باستان شناس(، سيدمحمود موسوي )باستان شناس(، هوشنگ ابري )عکاس(، علي اكبر سعيدي َگَركاني، سيف اهلل 
كامبخش فرد، 22/اسفند/1363 خورشيدي )آرشيو موزة ملي ايران(
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تصویر 129. سيمينار باستان شناسی در راستای انقالب، 14 تا 18 تيرماه 1359خورشيدی )آرشيو موزة ملي ايران(

تصویر 130. شركت كنندگان در سيمينار باستان شناسی در راستای انقالب، تيرماه 1359خورشيدی )آرشيو موزة ملي ايران(
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تصویر 131. شركت كنندگان در سيمينار باستان شناسی در راستای انقالب، تيرماه 1359خورشيدی، رديف دوم از راست: حسن قره خانی، بهمن فيروزمندی، 
ناشناس، ناشناس، عقيل عابدی، ناشناس، رجب علی لباف خانيکی، نفر اول رديف سوم از راست: احمد اميری، نفر اول رديف چهارم از راست: علی اكبر سرفراز، نفر 

اول رديف ششم از راست: علی سامانی )آرشيو موزة ملي ايران(

تصویر 132.مصطفی تنها )مرمت گر( در حال سخنرانی در سيمينار باستان شناسی در راستای انقالب، تيرماه 1359خورشيدی )آرشيو موزة ملي ايران(
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تصویر 133. قرارگاه باستان شناسی شهر سوخته زابل، 
موريتسيو توزی در زمان تخريب در انبار به منظور 

تحويل اشياء به مركز، سال 1363 خورشيدي )آرشيو 
سيدمحمود موسوي(

تصویر 134. سيستان و بلوچستان، زابل، چاه نيمة سوم، دهانة غالمان، از راست به چپ: ژاندارم باستان شناسی، سياوش فيروزی، فردی محلی، موريتسيو توزی، 
علی محمد خليليان، ژاندارم باستان شناسی، سال 1363 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 135. سيستان و بلوچستان، زابل، منزل استيجاری جهت اقامتگاه هيئت باستان شناسی ايتاليايی، تقسيم بندی و جمع آوری اشياء به دست آمده از شهر سوخته 
به منظور حمل و انتقال به تهران، موريتسيو توزی سرپرست هيئت حفاری پشت به دوربين ديده می شود، سال 1363 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 136. سيستان و بلوچستان، زابل، كوه خواجه، از راست به چپ: نگهبان ميراث فرهنگی زابل، علی محمد خليليان، موريتسيو توزی، هوشنگ ابری، سياوش 
فيروزی )ايرانی اعزامی از طرف رابط فرهنگی ايران و ايتاليا(، سال 1363 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 137. برونو جنيتو باستان شناس ايتاليايی در حال تنظيم و بسته بندی سفال های به دست آمده در حفاري هاي شهر سوخته، در حياط پايگاه هيئت زابل، 
سال 1363 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 138. سيستان و بلوچستان، زابل، در ورودی پايگاه باستان شناسی ايتاليايی در زابل، بار زدن اشياء به دست آمده از كاوش های هيئت ايتاليايی در حوزة 
شهرستان زابل به منظور انتقال به تهران و زاهدان، سال 1363 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 139. ورود محمولة اشياء به دست آمده در حفاري هاي شهر سوخته به مركز باستان شناسی ايران در تهران، سال 1363 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 140. انتقال اشياء به مخازن در زمان حمالت هوايي عراق در طول جنگ تحميلي، ميرعابدين كابلي، رفيع اهلل رمضاني )از گروه خدمات موزه(، سيدمحمد جزايري 
)مسئول بايگاني مركز باستان شناسي ايران(، محمدرضا رياضي )كتابدار و مسئول كتابخانة موزة ملي ايران(، خسرو پوربخشنده باستان شناس )آرشيو موزة ملي ايران(
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تصویر 141. بازديد آيت اهلل خامنه اي در كسوت رئيس جمهور، به مناسبت باز گشايي موزة ملي ايران پس از انقالب اسالمي، از راست به چپ: مهدي حجت 
)نخستين رئيس سازمان ميراث فرهنگي(، ميرعابدين كابلي در حال دادن توضيحات، محمد ابوذري )مديركل مركز باستان شناسي ايران(، بهمن ماه 1365 

خورشيدي )آرشيو موزة ملي ايران(

تصویر 142. تخت سليمان، از راست به چپ: محمود موسوی، عبدالرحمان وهاب زاده، باقر آيت اهلل زاده شيرازی، محمد مهريار، يکشنبه 5/ارديبهشت/1372 
خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 143. نخستين كنگرة معماری و شهرسازی، كرمان، از راست به چپ، نشسته: محمود فتوحی قيام، يوسف مجيدزاده، رضا مستوفی فرد، عزت اهلل نگهبان، 
ميرعابدين كابلی، مهدی رهبر، احمد تهرانی مقدم، ايستاده: مهناز گرجی، حميده چوبك، فيروزه شيبانی، فاطمه كريمی، ناصر نورزادةچگينی )نخستين رئيس 

پژوهشکدة باستان شناسی سازمان ميراث فرهنگی(، حسين طياری، اسفند 1374 خورشيدي )آرشيو ميرعابدين كابلي(

تصویر 144. از راست به چپ: محمدرضا كارگر مزرعه، احمد تهراني مقدم در جلسة توديع احمد تهراني مقدم و معارفة محمدرضا كارگر، سال 1375 خورشيدي 
)آرشيو موزة ملي ايران(



هشتاد سال باستان شناسی ایران

558

تصویر 145. تبريز، سالن خانة مشروطيت محل سازمان ميراث فرهنگی، سيدمحمد بهشتی به اتفاق جواد تقی زاده )مدير وقت سازمان ميراث فرهنگی استان 
آذربايجان شرقی(، تابستان 1378 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 146. عبدالمجيد ارفعي، مسئول پيشين بخش كتيبه هاي موزة ملي )سمت چپ تصوير(، داريوش اكبرزاده، مسئول كنوني بخش كتيبه هاي موزة ملي 
)سمت راست تصوير( در محل بخش كتيبه ها )آرشيو موزة ملي ايران(
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تصویر 147. خانم ها از راست به چپ: ليلی نياكان، زهرا باستی، زهرا جعفرمحمدی، بهناز غنچه، هنگامه گزوانی، نسرين زهتاب، گل بهشت تقوا و آقايان از راست 
به چپ: ابوالقاسم حاتمی، شاهرخ رزمجو، عباس عليزاده، عمران گاراژيان، سيامك سرلك، عليرضا عسگری چاوردی، ناشناس )؟(، بانك سفال موزة ملی ايران 

)آرشيو موزة ملي ايران(

تصویر 148. سالن اجتماعات موزة دوران اسالمی، گردهمايي يکصد سال كاوش هاي فرانسوي ها در ايران، از راست به چپ، رديف جلو: محمود موسوی، مهدی 
رهبر، مسعود آذرنوش، رديف عقب: محمد امينی )بين رهبر و آذرنوش، مدير ميراث گرگان(، يکشنبه/29/مهر 1380 خورشيدي )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 149. تپة شمالي سيلك، دي ماه 1380 خورشيدي )آرشيو صادق ملك شهميرزادي(

تصویر 150. كرمان، جيرفت، نخستين همايش بين المللی تمدن حوزة هليل: جيرفت، زمستان 1383 خورشيدي.
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تصویر 151. كرمان، جيرفت، نخستين همايش بين المللی تمدن حوزة هليل: جيرفت، راست به چپ، بين دو ستون: ناشناس؟، سيدمنصور سيدسجادي، ژان پرو، 
سفير وقت فرانسه در ايران، يوسف مجيدزاده، خانم هاي رديف جلوي افراد معرفي شده: ميشل كازانوا، هالي پيتمن، همسر سفير فرانسه، مرجان مشکور، ژنويو 

دلوفوس، زمستان 1383 خورشيدي.

تصویر 152. كرمان، جيرفت، نخستين همايش بين المللی تمدن حوزة هليل: جيرفت، راست به چپ: مهدی رهبر، سيدمحمود موسوي، ميرعابدين كابلي، 
محمدرضا ميري، جالل رفيع فر، جليل گلشن )مدير موزة ملي پس از نصرت اهلل معتمدي(، صادق ملك شهميرزادي، زمستان 1383 خورشيدي.



هشتاد سال باستان شناسی ایران

562

تصویر 153. كرمان، جيرفت، شهريار عدل در نخستين همايش بين المللی تمدن حوزة هليل در حال گفتگو با ميشل كازانوا: جيرفت، زمستان 1383 خورشيدي.

تصویر 154. كرمان، جيرفت، نخستين همايش بين المللی تمدن حوزة هليل: جيرفت، راست به چپ: ميرعابدين كابلي، سيدمنصور سيدسجادي، عبدالمجيد 
ارفعي، زمستان 1383 خورشيدي.
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تصویر 155. كرمان، جيرفت، سومين فصل كاوش در كنار صندل جنوبي، زمستان 1383 خورشيدي.

تصویر 156. پدر ژان ماري اِستو كتيبه شناس فرانسوی و سرپرست يك 
فصل كاوش در شوش پس از گيرشمن )آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 157. والتر هينتس زبان شناس )آرشيو سيدمحمود موسوي(
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تصویر 158. ژاک دمرگان دومين سرپرست كاوش های شوش در دو كسوت متفاوت غربي و شرقي )برگرفته از كتاب ايران از ديدگاه ژاک دمرگان(.

تصویر 159. پيرآميه موزه دار موزة لوور 
)آرشيو سيدمحمود موسوي(

تصویر 160. هنري بِرستد سرپرست 
مؤسسة شرق شناسی شيکاگو )آرشيو 

سيدمحمود موسوي(

تصویر 161. كايلر يانگ باستان شناس 
كانادايي و كاوشگر گودين تپة كنگاور 

)آرشيو سيدمحمود موسوي(



565

باستان شناسي و موزه داري در ایران از نگاه دوربین

تصویر 162. ورودي موزة ملي ايران، بخش ايران باستان )آرشيو موزة ملي ايران(



استاين، دانا
ابراهيم هاشمي، تهران،  ايران، ترجمة  سرآغاز عکاسي در   1368

انتشارات اسپرک.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )صنيع الدوله(
مرات البلدان، تهران، چاپ سنگي. 1295ه .ق 

المآثر و االثار، تهران، چاپ سنگي. 1306ه .ق 
افشار، ايرج

گنجينة عکس هاي ايران، تهران، نشر فرهنگ ايران.  1368
امامي، كريم

»سير تحول عکاسي در دوران قاجاريه«، تاريخ عکاسي و   1369
عکاسان پيشگام در ايران، به كوشش يحيي ذكاء، تهران، 

انتشارات علمي و فرهنگي.
بياني، خانبابا

پنجاه سال تاريخ ايران در دورة ناصري: مستند به اسناد   1375
تاريخي و آرشيوي، جلد چهارم، پنجم و ششم، تهران، نشر 

علم.
بيرشك، احمد

گاه شماري ايراني، تهران، بنياد دانشنامة بزرگ فارسي.  1380
تاسك، پطر

سير تحول عکاسي، ترجمه و تأليف محمد ستاري، تهران،   1377
سمت.

ثقفي، خليل )اعلم الدوله(
مقاالت گوناگون، تهران، بمعاضدت آقاي مهدي بامداد.   1322

دمرگان، ژاک
جلد  جغرافيايي،  مطالعات  ايران:  در  فرانسه  علمي  هيئت   1338

اول، ترجمه و توضيح كاظم وديعي، تبريز، چهر.
دهباشي، علي

با  ثاقب  شهاب  انتشارات  تهران،  پرنس ارفع،  خاطرات   1378
همکاري انتشارات سخن.

ذكاء، يحيي
انتشارات  تهران،  ايران،  پيشگام  عکاسان  و  عکاسي  تاريخ   1376

علمي فرهنگي.
سمسار، محمدحسن و فاطمه سراييان

كاخ گلستان )آلبوم خانه(: فهرست عکس هاي برگزيدة عصر   1382
قاجار، تهران، سازمان ميراث فرهنگي )پژوهشگاه(.

سيار،  پرويز
سال  دانش،  نشر  ايران«،  عکاسي  تاريخ  دربارة  »نکاتي   1372

سيزدهم، شمارة سوم، 28-35.
طهماسب پور، عليرضا

كاوش هاي  در  عکاسي  كاربرد  پيشينة  به  گذرا  »نگاهي   ،1380
دمرگان:  ژاک  ديدگاه  از  ايران  ايران«،  در  باستان شناسي 
 ،1889-91 فرانسوي  باستان شناس  عکسهاي  مجموعه 

گردآوري مقاالت: كاخ گلستان، تهران، كاخ گلستان.
طهماسب پور، محمدرضا

ايران،  عکاسي  تاريخ  پيرامون  عکاس،  شاه  ناصرالدين،   1381
تهران، نشر تاريخ ايران.

 1653/1862 ايران:  در  عکاسي  و  ايتاليايي ها   1384
ميالدي-1270/1279 قمري، تهران، نشر قو. 

عدل، شهريار
سال  طاووس،  ايرانيان«،  علمي  كاوش  طليعة  »خورهه  1379الف 

دوم، شمارة 3، 226-249.
و  فيلمبرداري  در  گام ها  نخستين  و  سينما  با  »آشنايي  1379ب 
فيلمسازي در ايران«، طاووس، سال دوم، شماره هاي 5 و 

.58-127 ،6
قزويني، محمد

»وفيات معاصرين«، يادگار، سال سوم، خردادماه، 12-25.  1326
كريم لو، داود

 1315-1329( فرانسوي  هيئت  ملي:  ميراث  تاراج   1384
وزارت  تهران،  دوم،  چاپ  اول،  جلد  ق./1911-1897م.(، 

امور خارجه.
معصومي، غالمرضا

تاريخچة علم باستان شناسي، تهران، سمت.  1383
موزة ملي ايران

ترجمة  ايران،  در  فرانسه  باستان شناسي  پژوهش هاي   1380
مسعود آذرنوش و ديگران، تهران، موزة ملي ايران.

نصيري مقدم، نادر
از  ايران  ايران«،  به  او  علمي  سفرهاي  و  دمرگان  »ژاک   1380
باستان شناس  عکس هاي  مجموعه  دمرگان:  ژاک  ديدگاه 
گلستان،  كاخ  مقاالت:  گردآوري   ،1889-91 فرانسوي 

تهران، كاخ گلستان.
واچك، لوئي، گيل باكلند

جهانگردان در سرزمين هاي باستاني: تصويري از خاورميانه   1381
وخشوري،  احمد  ترجمة   ،1919 تا   1839 سال هاي  در 

تهران، طهوري.
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General administration of the museums of Tehran University; protecting cultural herit-
age as well as education and research

M.	J.	Saghafi	and	M.	Dehpahlavan
As	the	first	university	and	centre	of	higher	education	of	Iran,	Tehran	University	was	established	in	1934	and	served	
as a symbol of modern higher education in the country. Tehran University is the most comprehensive university 
and includes several natural and human culture and science museums. 
In the nineteenth and twentieth centuries, world witnessed fundamental changes in the mission of museums and 
cultural heritage organizations. Nowadays, different societies exchange cultural aspects and are extremely affected 
by this issue. Therefore, it necessitates to protect the cultural heritage of a society and to introduce it to the other 
societies.
One	of	the	most	influential	approaches	which	protect	the	cultural	heritage	of	a	society	is	museum.	It	keeps	the	cur�
rent and future generations aware of their past.
Presence of different museums in Tehran University such as, Moghadam )museum of archaeology and art(, Ar�
chaeological Institute, History of Science, Geology, Zoology, Herbarium and Botany and the Centre of Documen�
tation and high potential of establishing new museums, necessities forming an organization as general administra�
tion	of	the	museums	in	order	to	supervise	the	scientific	and	cultural	activities	in	the	museums.	At	present,	directors	
of Tehran University have formed an institution named Council of Policy Making of Tehran University. It is the 
highest authority that makes decision and plans for the museums of Tehran University. Although the directors and 
staff	of	the	university	have	proceeded	in	this	case,	unfortunately	establishing	this	office	is	not	completed	yet.	
This	paper	tries	to	clarify	the	role	of	Tehran	University	as	a	significant	place	for	preserving	and	exhibiting	natural	
and	cultural	heritages.	Tehran	University	requires	an	executive	office	as	general	administration	that	performs	plans	
of Council of Policy Making on the museums.
Keywords: university museums, museums of Tehran University, general administration of the museums.

Iranian archaeology in photography
A. Gholami Kheibari

In	all	archeological	activities,	one	of	the	main	jobs	is	to	record	archaeological	finds	and	events	and	photography	is	
the best way to achieve this process. This would not have been possible if camera had not been invented.
This paper reviews the background of using different methods of photography in Iran and gives the history of the 
first	taken	photos	of	the	historical	Iranian	monuments	and	the	pictures	showing	the	process	of	using	phototherapy	
during	excavations	for	the	first	time	in	Qajar	era.	
The	first	photos	in	Iran	were	taken	just	a	few	years	after	the	invention	of	this	valuable	technique	in	France	and	a	
way before the other Oriental or European countries becoming interested in photography. Due to this fact, these 
photos provide useful data in order to study the history of photography generally and the archeological activities 
especially. Based on all these pictures, the author tries to give a pictorial history of archeology in Iran.
Keywords:	photography,	history	of	photography,	first	archaeological	missions,	Iranian	photographs,	pictorial	ex�
pression. 
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Here many questions arise: How can society understand its cultural heritage? Why cannot the museums in Iran be 
effective in social and educational systems? Why cannot the museums make a right connection with people? The 
present paper tries to reveal the fact that any development in this subject requires contribution of the museums in 
research and social behavior studies.
Key words: Museum, archeology, research, cultural development, social development.

The role of the museums in archaeological researches and the impact of these researches 
on museum collections

M. Safari, N. Heydari and R. Mojtabaee Sobuti
Museum, in its current concept, does not have a long history in Iran. In fact museums in Iran did not have any 
developed	trend	from	the	time	of	establishment	of	the	first	museum	until	now.	In	1938	the	first	museum	in	Iran;	
the “National Museum of Iran” has been established. At the beginning, the founders of the National Museum tried 
to center this place for conducting archaeological researches in Iran, but they could not present a suitable pattern 
for this issue.   
Depending	on	the	collection	sorts	in	museum	exhibitions,	the	identity	of	each	museum	is	defined.	There	are	some	
general methods for collecting and providing museum collections such as offering, borrowing, purchasing and 
direct collecting the objects. 
This paper focuses on explaining different methods for providing museum collections, especially direct collecting 
by conducting archaeological researches as a valid method in providing original objects. The authors try to clarify 
the role of museum in archaeological researches and investigations.
Key words: museum, archaeological investigations, museum objects and collections, indirect collecting, direct 
collecting.

The necessity of regulations for establishing and supporting private museums
H. Ettefaghi

The	International	Council	of	Museums	)ICOM)	defines	museum	as	a	non-profit-making	institution	which	is	open	
to the public. Museums play an important role in the development of the countries. 
The	condition	of	the	museums	in	Iran,	despite	the	high	potential	of	the	country,	is	far	from	the	universal	definitions	
and suffers from disruption and misunderstandings. One of the most important parts in the museums is a research 
department as well as a center for documenting the objects and library. Unfortunately the museums in Iran are 
treated in a traditional way which is resulted from the incorrect understanding of the museums’ function.
Such problems are resulted mainly from the lack of regulations and correct procedures in establishing and support�
ing the museums. There is no clear system for supervising museums’ assignments.
This paper presents some suggestions for improving the condition of the small private museums, which received 
little attention until now. The author believes that it is necessary to establish regulations and laws in order to sup�
port these museums.
Key words: private museums, regulations, research department.



Formation and transformations of Tabriz museums
R. Salmanpour and Z. Abtahi

The museums are considered as cultural symbols of the cities and are the targets of cultural tourists. Tabriz, as one 
of	the	important	cities	of	Iran,	always	had	a	significant	role	in	political,	social	and	cultural	transformations	of	the	
country. Especially during Qajar epoch, the importance of Tabriz, as the home town of crown prince, increased 
significantly.	During	Pahlavi	period,	the	national	museum	of	Azerbaijan	was	established	in	this	city.	This	museum	
is	one	of	first	museums	of	the	country	and	contains	valuable	cultural	and	archaeological	materials	belong	to	dif�
ferent time periods. In recent years this museum and many other museums such as Qajar, measurement )sanjesh(, 
municipality )Shahrdari(, writing and inscription )khat va ketabat( and natural history )Tarikh�e Tabiei( received 
more attention. Despite of using the latest methods of administrating and research, these museums are still not 
enough for the high potential of the city. 
This paper analyses the transformations of quality and quantity of Tabriz museums.
Key words: museum, cultural indicators, quality and quantity transformations.

The history of children’s museums and an inspiring journey through the museums of 
Iran

M.	Ghahremanian,	K.	Pelasaiedi	and	R.	Mowstofi-Fard
Recent researches on the museums show that the museums play an important role in children’s education and train�
ing, motivate them during their learning process and promote their sense of imagination and creativity. Therefore 
it is necessary for museums to undertake this responsibility seriously.
Journey inside the museum for children help them better knowing the world around them, the history of their coun�
try	and	ancestors;	how	they	lived	and	how	they	behaved.	In	this	regard,	the	children	find	out	the	changes	occurred	
in the history of different cultures and societies.
The main objective of journey inside the museums is to improve fundamentally the learning process, familiarizing 
the children with history and understanding different cultures in different societies.
Key words: children museum, pattern, diversity in action,  

The status of research in museums of Iran
A. Rezaeenia

The fact that museums and archeology are intertwined is universally accepted. This has occurred alongside the 
archeological developments since early 60s. Consequently, humans, society, culture and civilization are the main 
interests of archeologists so that of the museums and museum curators. Thus, archeologists and curators play a 
dynamic role in the domain of research. This issue goes straight forward with ICOM )International Council of 
Museums)’s	objectives.	In	its	definition,	ICOM	introduces	museum	as	an	institution	at	the	service	of	society	and	
its development; it is an institution for research and study. Since 1928, a large amount of items discovered during 
archeological expeditions from all over Iran, have been stored in museums or have been displayed to the public. 
In fact during the last 80 years, the dominant approach towards cultural and social heritage was item�oriented and 
exhibiting	the	archaeological	finds.	As	a	result,	museums	have	only	amusing	function	and	focus	on	the	aesthetic	
aspects of the human history. 
Museums in Iran unfortunately suffer from a kind of stagnation and inattention, and terribly need drastic changes. 
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results of the geophysical studies on the Great Wall of Gorgan.
Key words: geophysical studies, Great Wall of Gorgan.

Iranian museums and the confronting struggles
M. R. Zahedi

The	first	museum	in	Iran	has	been	established	with	the	concept	of	collecting	ancient	objects	and	jewelry	during	
king Naser�al Din in Qajar period. After returning from a trip to Europe and visiting the museums in London and 
Paris,	he	ordered	to	establish	a	museum	in	Golestan	Palace	in	1914.	But	the	first	museum	in	Iran,	in	its	modern	con�
cept, was founded in 1937 beside the Mashgh Sq. and Bagh�e Melli )National Park( and named National Museum 
of Iran. Since that year the museums in Iran, like other sciences and technologies, were faced with many changes 
from	the	concept	of	classification	to	the	way	of	exhibiting	the	museum	objects.
Despite of many improvements in science and art, in line with other countries, unfortunately museums and the 
fields	related	to	them	remained	undeveloped	in	Iran.		
This paper reviews the history of museum, its establishment and development and tries to clarify the problems and 
challenges that the museums in Iran are confronting with. It proposes the solutions for improving the situation of 
the museums in the country.
Keywords: Iranian museums, museum types, history of museum establishment, challenges and problems.

The role of museums in attracting the cultural tourists and developing the urban tour-
ism; case study: National Museum of Iran

A.R. Faraji Rad, A. R. Sheikhi, B. Salimian, H. Sarhadi Dadian
The archaeological Museums are served as one of the key targets of cultural tourism. Since the establishment, 
the museums attracted many tourists and formed one of the main goals of the tourists’ visits to different cities. 
Archaeological museums provide information for better understating the history and culture to the native tourists 
and introduce culture and history of the country to the foreign visitors. Generally the museums are located in cities 
where attract the tourists from the nature into the man�made tourist hot spots. Getting to the museums, the tourists 
have to pass through cities; therefore it necessitates reconstructing the cities especially the parts located in the routs 
that the tourists take to get to the museums. Therefore in developing the cities, musemes and tourism are closely 
related to each other which result into the urban development.
This paper tries to study the role of museums in the development of the urban tourism. For this purpose, we used 2 
questionnaire forms based on the conceptual research model and applied them to two groups of native and foreign 
tourists who visited the National Museum of Iran. The results showed that the National Museum of Iran plays an 
important role in understanding the history and culture of Iran and improving national pride of the Iranian visitors. 
It is an important source of information on different historical and archaeological sites located all over the country 
for the international visitors. 
Data	analysis	proves	that	the	National	Museum	of	Iran	influenced	effectively	on	the	distribution	of	tourists	through	
the realm of cultural tourism in the country. 
Keywords: National Museum of Iran, Urban tourism, Cultural tourism, native and international tourists.



with the latest analysis and dating devices.
This paper discusses the history of archaeometry and the place of the above mentioned approaches in archaeologi�
cal research. 
Key words: archaeometry, archaeological research, interdisciplinary science.

Archaeological Geophysics
B. Aminpour

Nowadays the use of geophysical methods in prospecting of archaeological sites expanded and recently has be�
come an inseparable part of the archaeological researches. Geophysics as one of the earth sciences is the knowl�
edge of the study of the earth with consideration of physical properties. In geophysical prospecting methods with 
measurement of some physical properties on the surface an anomaly can be achieved which is due to different mass 
in underground parts. The increase of using these methods is related to the improved knowledge of electronic and 
computer sciences which provide faster and more precise data acquisition and processing. In archaeogeophysics 
the large areas can be surveyed in a short time and the buried archaeological structures will be revealed and the 
excavation is done more purposefully. Among the geophysical prospecting methods, the magnetic, electrical and 
georadar methods have a higher degree of frequency but the magnetic method is common and more useful because 
of	the	sufficient	magnetic	contrast	between	more	archaeological	phenomena	and	its	environment.
The	first	archaeogeophysical	surveys	in	Iran	go	back	to	1971	applying	the	electrical	method	in	Susa	by	A.		Hess.	
That	was	followed	by	Samner	in	Malian.	There	was	no	report	till	1990s	electrical	survey	without	any	specific	result	
done	in	Kangavar.	The	main	method	in	archaeological	geophysics	is	magnetometry	that	for	the	first	time	was	ap�
plied in Choghazanbil in 1999 as a trial survey by the author. These trial surveys conducted in Arisman. By achiev�
ing enough experience in archaeological geophysics and preparing improved equipments high quality surveys 
were	possible	since	2003	in	Iran.	At	the	first	step	the	magnetic	method	was	applied	in	the	areas	around	Persepolis	
to reveal the remained parts of Parse. Considering the obtained results, these surveys continued in the same area 
and many buried structures were revealed around Persepolis. During this period more than 25 archaeological sites 
were	surveyed	and	in	most	cases	the	results	are	significant.	
Key words: geophysics, magnetometry, Persepolis, Parse, Arisman.

Geophysical studies on Great Wall of Gorgan
M. Ershadi 

After World War I, archaeologists employed new methods such as aerial shooting, electrical and magnetic meth�
ods,	carbon	14	datings,	chronology	luminescence,	laboratory	studies	of	OSL,	flotation	and	geophysics.	The	appli�
cation	of	geophysics	in	archaeology	during	recent	years	resulted	into	significant	outcomes.	It	records	the	physical	
characteristics of land to a limited depth to the surface and documents the changes and differences in different parts 
of the archaeological site.
Ancient Gorgan )satrap Hyrkanya, Vrkan( was always attacked by tribes of Central Asia. A number of pottery 
sherds discovered throughout the region show that these tribes were in the region and spent some time there and 
left these sherds behind. Therefore the people of this region constructed the Great Wall of Gorgan to protect the 
region. It is 195 km long and starts from the Caspian Sea shore to the Alborz Mountains.
In this paper the author, as a member of the joint Iranian British archaeological expedition in 2010, presents the 
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Ezzat O. Negahban and his contributions to the Iranian archaeology
B. Negahban and A. Sorouri

Ezzat	O.	Negahban	was	one	of	the	outstanding	figures	in	the	Iranian	archaeology	and	played	a	crucial	role	in	the	
formation	of	scientific	and	administrative	archeology	in	Iran	in	both	Archaeological	Organization	of	Iran	and	the	
archaeology department of Tehran University. Based on his precious activities the title of father of modern archae�
ology of Iran was allocated to Negahban. 
This paper tries to elucidate different aspects of his personality and his contribution to the Iranian archeology.
Keywords: Iranian archaeology, archaeology department of Tehran University, Archaeological Institute, Archaeo�
logical Organization, Ezzat O. Negahban, biography.

The study of mineralogy and archaeometry of ceramic artifacts during 1600-700 B.C. in 
Haft Tappeh, Choghazanbil and Persepolis

M. Emami
Classification	of	the	archaeological	discoveries	is	one	of	the	most	important	features	in	better	interpretation	of	the	
data	from	an	excavation.	An	archaeological	classification	focuses	mainly	on	comparative	observations	as	well	as	
descriptions; therefore they are not enough for understanding the applied technologies. 
The current research deals with the ceramics from archaeological excavations carried out in Haft�Tappeh, Chog�
hazanbil	and	Persepolis.	Samples	are	first	classified	due	to	their	exterior	characteristics.	The	results	obtained	from	
Quantitative	X-Ray	Diffraction,	refining	by	Rietveld	and	Simultaneous	Thermo	analysis,	made	it	possible	to	char�
acterize the data for classifying the samples in different groups. Polarized light microscope produced additional 
information on the manufacturing as well as processing the different admixtures used by ancient potters. Thermo 
analytical characterization of 50 archaeological ceramic samples from early to middle Elamite period proved a 
dissimilar thermal behavior due to the different fabrication conditions and the space in kilns. 
The results from archaeometric analysis provided data on different techniques and raw materials applied in the 
ceramics of Haft�Tappeh, Choghazanbil and Persepolis during Elamite Period. 
Key	Words:	archaeometry,	Ceramic,	Rietveld	 refining	method,	Powder	Diffraction,	Simulate	Thermo	analysis,	
polarization microscope, Haft Tappeh, Choghazanbil, Persepolis

Archaeometry in archaeological research in Iran
F. Bahrololoumi, R. Bahadori

Application	of	natural	sciences	in	archaeology	started	around	200	years	ago.	Although	the	first	foreign	experts	in	
the	late	19th	century	who	worked	in	archaeological	field	in	Iran,	were	geologists	and	even	engineers	but	the	actual	
use of interdisciplinary science in archaeology of Iran began a few decades later, except the restoration and con�
servation of the objects found during the excavations. 
Gradually over many years various areas of the archaeometry, including prospection, material analysis and age 
determination of artifacts could be accepted by Iranian archaeologists as a tool for archaeological research.
Based on papers presented in annual conferences and excavation reports, the history of archaeometry in Iran can be 
divided in several periods. Though the use of archaeometry in archaeological research begun by foreign archaeolo�
gist,	but	during	60s	Iranian	archaeologists	took	active	role	in	the	field	of	excavation	and	research	in	collaboration	
with the geologists, chemists and the newly established Center of Iranian Atomic Energy Organization equipped 



ducted two seasons of salvage excavations in this cemetery. These investigations provided precious data on this 
graveyard and absolute chronology based on carbon 14. 
Keywords: Nourabad, Babajilan cemetery, looters, Poshtkouh, Pishkouh, Babajan, Iron Age, Lurestan.

Bibliography of 10 years archaeological studies in the Iranian Center for Archaeological 
Research )1997-2007(

F. Shirkhodaei and T. Ebrahimi
Providing	book	reviews	and	bibliography	is	an	easy	but	difficult	job.	At	the	first	glance	it	seems	an	easy	job	with�
out	any	complexity,	but	it	is	difficult	since	the	author	should	go	through	all	references	and	publications.	However	
bibliography helps the researcher to easily access the needed references by spending less time. 
This paper tries to review and sort all publications by the Iranian Center for Archaeological Research. It sorted the 
name	of	the	authors	numerically	so	that	the	numbers	are	the	keys	for	finding	the	intended	references.	
An index is also provided to give the name of the people and places in order to quickly access to the theme.
An index on subjects brings the list of publications on each excavated site together and under each subject the 
number	of	each	author	is	mentioned	to	find	the	author	in	authors	list	simply.
Key words: publications, Iranian Center for Archaeological Research, excavation report, bibliography.

Mohsen Moghadam; a pioneer in Iranian archaeology, a different collector
M. Dehpahlavan

Mohsen Moghadam, the son of Mohamad Taqi Khan Ehtesab�al�Molk, was born in Tehran, in 1901)late Qajarieh 
period(. He went to Europe for education in 1913. He returned to Iran in the middle of World War I and followed his 
education under the supervision of Kamal�al�Molk, a well known painter, at the school of Sanay�e�Mostazrafeh. 
He again went to Europe after a few years and educated in the department of archaeology at the Louvre museum, 
under the supervision of G. Contenau. During last years of living in Europe he participated at the symposiums and 
exhibitions as the cultural deputy of Iran.
Moghadam and his wife Selma Koyoumdjian who had studied archaeology and art, were employed at the Centre 
of Archaeology in Iran in 1936 and afterwards began their professional activity as Iranian archaeological repre�
sentatives in French archaeological mission to Susa in 1937 directed by de Mecquenem. In 1962, Moghadam was 
responsible for preparing the archaeological map of Gilan which was completed by his student E. Negahban. 
Mohsen	Moghadam	was	one	of	the	first	professors	of	archaeology	at	Tehran	University.	Moreover,	he	was	the	
director and representative of Iran in several archaeological and artistic conferences and exhibitions. 
As a child, he was always interested in collecting various collections such as stamp, shells, pipe and hookah and 
many historical objects. He and his wife could set up rich museum collections including stationary and mobile his�
torical relics. His interest on the Iranian ancient history led him to buy many Iranian relics from foreign countries 
and returned them to the country. Moghadam dedicated his father’s house )modern Moghadam museum( as well as 
his collections to the Tehran University in 1972 as a research place on the Iranian history and culture. 
This	paper	tries	to	clarify	the	role	of	Professor	Moghadam	on	the	Iranian	archaeology	as	a	collector	and	as	a	first	
well educated Iranian archaeologist.
Keywords: Mohsen Moghadam, Iranian archaeology, Collector, Moghadam museum.
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sion in Siraf accomplished by D. Whitehouse.
After the Islamic Revolution, Iranian archaeological inquiry has been directed in a different way. Performing 
any kinds of excavation were strictly prohibited. This situation went on up to the recent decades. In recent years, 
the pace of excavations has increased and once more, the international archaeological collaboration conducted 
throughout the country. 
The main objective of this paper is to explain how these joint expeditions were organized before and after the 
Revolution. The study of the results of these excavations, their advantages and disadvantages are other main goals 
of the current work.
Key words: joint archaeological expeditions, Islamic Revolution, international collaboration.

The role of rescue excavations in archaeological investigations; case study of the Bolaghi 
Valley

A. Shobairy
In recent years, due to the development of different activities in Iran, the archaeological researches have also been 
developed. Many regions were surveyed and many others are under investigations. Apparently the study of prehis�
tory and cultural history in the Marvdasht Plain increased the validity of the researches conducted in southern part 
of the country. One of the most important studies is the rescue excavation at Bolaghi Valley. This investigation by 
employing	interdisciplinary	fields	and	young	scholars	yielded	important	results.	
This paper tries to examine the importance of the rescue excavations, which were conducted in the Bolaghi Valley 
and recovered three archaeological periods, including prehistoric, Achaemenid and post�Achaemenid until early 
Islamic period. 
Key words: Bolaghi Valley, rescue excavation, prehistoric archaeology.  

Results of the salvage excavation at Babajilan cemetery and its absolute chronology
A. Hassanpoor

At early 20th century Delfan district was the target of non�Iranian archaeologists seeking for bronze objects which 
many of them have been unearthed and sold by looters. At that time, the primary goal of these, so�called, research�
ers	was	to	discover	more	unique	bronze	objects	for	the	collectors	who	financed	the	excavations.	Now,	after	half	a	
century, the analysis and study of these objects are still going on and every year several papers and books are pub�
lished on these bronze objects of Lurestan. But still many questions remained to be answered such as, who made 
these objects? Where were the workshops for manufacturing them? How were the kilns and molds? Where were 
the settlements of bronze object owners? And there are many questions on the ideas and beliefs of the manufactur�
ers and their relations with mythology. 
The	preliminary	analysis	of	the	bronze	objects	made	it	clear	that	the	first	millennium	B.C.	was	a	golden	time	for	
Lurestan region and its geographical and cultural frontier was more than today. 
Although 80 years ago several excavations were conducted in Lurestan, but no osteological, botanical, ecological 
studies and absolute chronology were provided for better understanding of these objects. Therefore it is necessary 
to conduct new research methodology in this region.
After 26 years of the last excavation in Delfan district, excavation at Babajilan cemetery was carried out as rescue 
excavation. The Babajilan excavation team examined objects remained from the looters excavations and con�



Key words: Geographical Information system, geospatial, Paleolithic settlement systems, land use, Iranian Plateau.

German Archaeological Research in Iran
B. Helwing

Systematic archaeological research in Iran by German scholars began after World War I with the travels of Ernst 
Herzfeld, professor of oriental archaeology in Berlin, who, since 1923, recorded ancient sites and acted as an advi�
sor	to	the	government	about	the	renewal	of	an	antiquities	law.	Herzfeld	was	also	the	first	to	propose	the	foundation	
of	a	branch	of	the	German	Archaeological	Institute	in	Tehran,	but	the	financial	situation	of	post	war	Germany	did	
not	allow	this;	all	he	could	do	was	to	publish	the	series	Archäologische	Mitteilungen	aus	Iran	since	1929.	Excava�
tions by Herzfeld in Persepolis were, however, carried out in the name of the Oriental Institute Chicago. A new 
attempt to open an institute was in 1936�1941 due to the Orientalist Wilhelm Eilers, who was sent to Iran, but this 
again failed.
German archaeologists resumed research in Iran in 1958 with the Takht�e Soleiman project. This project also 
paved	the	way	for	the	true	opening	of	the	German	Institute	in	1961,	and	since,	intensive,	long-term	field	work	
projects were carried out by Heinz Luschey in Bisetun, Wolfram Kleiss in Bastam, and Dietrich Huff in Takht�e 
Solaiman and Firuzabad. Systematic surveys in Northwestern Iran, but also other areas, followed. Documentation 
of art historical sources, such as rock reliefs and other monuments of various periods, was carried out by Peter 
Calmeyer and Hubertus von Gall, including totally coverage photographic documentation of sites like Bisetun and 
Persepolis.
The	institute	also	was	the	basis	for	a	scientific	library	that	was	open	to	all	scholars	in	Iran,	and	a	photographic	
archive; various series of publications resumed the series already established by Herzfeld.
Subsequent	to	the	revolution,	German	archaeologists	worked	on	publications	of	the	materials	documented;	field�
work began again in 2000 in a joint project with ICHTTO in the prehistoric copper�processing site of Arisman, 
close to Natanz. Rescue excavations followed, together with ICAR and the Parseh�Pasaragadae research founda�
tion, in the Darre�ye Bolaghi Valley.
And a new focus is the dissemination of archaeological knowledge, for example through the staging of a Film fest 
on Iranian Archaeology, organized in 2005 in Berlin.
Key words: German Archaeological Institute, Herzfeld, Bisetun, Persepolis, Darre�ye Bolaghi, Arisman.

The joint archaeological expeditions before and after the Islamic Revolution into Iran
M. Mansouri, M. Mousaviniya and G. Ahadi

The	first	foreign	archaeological	expedition	to	Iran	was	a	French	team	who	investigated	Susa	with	absolute	author�
ity.	With	the	support	of	King	Naser	al-	Din	in	1883,	French	archaeologists	officially	began	to	excavate	Susa	under	
the supervision of Dieulafoy in 1885. The only Iranian member of the team was the Iranian representative. In 1900 
French archaeologists gained exclusive concession in archaeological missions to Iran through the second contract 
with the king Mozaffar al� Din. This exclusive condition in archaeological excavations continued until the Consti�
tutional Revolution and the establishment of the 6th parliament in 1931. Following the annulment of the contract, 
the excavations were predominantly conducted by American, British and German archaeologists throughout Iran. 
These	expeditions	which	continued	until	the	first	Pahlavi	period	were	not	cooperative	at	all.	Some	of	the	first	joint	
expeditions in Iran were Iranian�American expedition in Hasanlu conducted by R. Dyson and Iranian�British mis�
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In	1958	the	Italian	geologists	found	the	first	rock	art	of	Iran	in	Gazou	region	of	Baluchistan	during	a	mining	pro�
ject. Later some other rock arts have been discovered in Kouhdasht in Lurestan, Kamarnebeshteh in Touyserkan, 
Lakhmazar in Birjand, Khorahanjiran in Mahabad, Karaftou Cave and Howraman in Kurdestan, Cheshme Sohrab 
Cave and Maiwaleh in Kermanshah, Eshkafte Ahouei in Bastak, Dokhtar Rasham in Semnan, Ghaleh Bozi in 
Esfahan, Sangestoun in Qom, etc. 
The	ever	growing	rock	art	study	in	Iran,	during	recent	years,	resulted	into	the	better	understanding	of	this	field	in	
the Iranian archaeology.
Key words: Iran, rock art, history of research, problems and shortcomings.

The Rostamian tradition and the Upper Paleolithic of the Zagros Mountains
E. Ghasidian

For decades the Upper Paleolithic of Iran and more particularly the Zagros Mountains has been divided into two 
main cultural groups; Baradostian for the earlier phase of the Upper Paleolithic and Zarzian for the late Upper 
Paleolithic or Epipaleolithic cultural group.  More recently some scholars including Olszewski, Dibble and Otte 
have equated the Baradostian with the Aurignacian. This paper presents a new lithic industry that is well docu�
mented from surveys and excavation in the Dasht�e Rostam�Basht Region and neighboring areas of the southern 
Zagros.	This	assemblage	type,	which	at	the	site	of	Ghār-e	Boof	dates	between	31,000	and	37,000	uncalibrated	
radiocarbon years, falls well outside the range of what has been described previously in Iran and in the Zagros. 
The industry is characterized by highly standardized unidirectional bladelet production using soft stone hammer. 
These	bladelets	form	the	bases	for	a	variety	of	highly	refined	standardized	tools.	While	clear	bone	artifacts	have	
yet	to	be	identified	and	no	figurative	artworks	have	been	found,	personal	ornaments	made	on	several	varieties	of	
shells are well documented. This new industry is named the Rostamian after the Dasht�e Rostam Plains, where it 
was	first	identified	in	a	stratified	context	of	Ghār-e	Boof	Cave.
Key words: Upper Paleolithic, Rostamian tradition, southern Zagros, Dasht�e Rostam. 

The development of a geospatial database with Web-GIS functions for the Paleolithic 
settlement systems and land use in the Iranian Plateau

S. Heydari�Guran
This paper presents a concept for the storage, exchange, presentation and analysis of geospatial, environmental and 
archaeological data to study and assess Paleolithic settlement systems and subsistence strategies of the Iranian Pla�
teau carried out in the Tübingen Iranian Stone Age Research Project )TISARP(. Here the author uses geographic 
information systems )GIS(, database solutions and web�based technologies to handle and process archaeological 
and physiographic information. The Project deals with a variety of variables and formats such as geology, geomor�
phology, landforms, and Paleolithic archaeology in vector and raster as well as table and text formats. The study 
presents a unique set of archaeological information sampled on the Iranian Plateau and its physiographic settings. 
The structure of the system is aimed at exchanging information and to provide a platform to add information 
and discuss results and research on the Paleolithic of the Iranian Plateau. Hence, the system is designed to be an 
international central data focus of all kind of archaeological and related physiographic information to investigate 
and model with holistic approaches the early human settlement dynamics, subsistent and land use on the Iranian 
Plateau.



Key Words: Median history, archaeology, Medes, history of research 

The history of archaeological research on the Parthian period
Y. Mohammadifar

The Parthian Empire formed a fascinating period of Persian history which is closely connected to Greek and Ro�
man history. Ruling from 247 BC. to 224 AD. in ancient Persia )Iran(, the Parthians defeated Alexander the Great’s 
successors; the Seleucids and conquered most of the Middle East and southwest Asia, controlled the Silk Road and 
built Parthia as an eastern superpower. 
Despite lasting for several centuries, the Parthian period was poorly documented in Iranian archaeology. The his�
torical sources for this period were varied and incomplete and for decades this part of the Iranian history remained 
ambiguous. Some recent studies have provided valuable data on the Parthian period. New researches made it clear 
that the Parthian Empire revived the greatness of the Achaemenid Empire and counterbalanced Rome’s hegemony 
in the West. 
This paper tries to analyze the archaeological studies on the Parthian and their role in renewing the political, artistic 
and national identity.
Key words: Parthian, history of archaeological research in Iran.

Physical anthropological researches in Iran
C	Barfi

Physical or biological anthropology, as one of the subdivisions of anthropology, is engaged with the study of hu�
man as biological organism and its evolution over time.
Few archaeological researches such as the excavations of the French team in Susa and C. Coon in Bisetun, Belt 
and	Hotu	caves	noted	the	human	remains	for	the	first	time.	Coon	reported	on	a	radius	fragment	in	Bisetun	cave	as	
Neanderthal. 
This	paper	presents	the	history	of	physical	anthropological	studies	in	Iran.	The	first	part	deals	with	the	excavations	
which yielded human remains. Except a few human remains discovered by non�Iranian archaeologists which were 
transported into country of the founders, in many cases the condition of keeping human remains in excavations is 
unclear. 
Despite	of	the	discovery	of	significant	human	remains	in	Iran,	our	knowledge	on	the	physical	characteristics,	nour�
ishment, diseases and pathological traits of these remains and their relation to the archaeological sites remained 
vague. Here the author tries to declare the necessity of physical anthropological studies in the Iranian archaeology.
Key words: Physical anthropology, evolution, Iran

The history of rock art studies in Iran
T. Ghasimi and S. Mohammadi Ghasrian

Research	on	the	rock	art	is	a	relatively	new	discipline	in	the	field	of	archaeology	in	Iran.	Despite	widely	spread	in	
the country, comparing to the neighboring countries, our knowledge of the rock arts of Iran is minor. 
In	the	first	part,	this	paper	reviews	the	researches	done	on	the	rock	arts	of	Iran	and	in	the	second	part	tries	to	show	
the problems and shortcomings of this research in Iran including remaining in disguise, dating problems and inad�
equate facilities for recording the rock arts.
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Recent surveys and excavations in northwestern Iran documented many sites indicating this cultural group such as 
Haftavan Tepe, Topragholi, Gijlar, Ravaz, Yanik Tepe, Nader Tepesi, Khoda Afarin dam, Tepe Baruj, etc. Excava�
tion of these sites provided precious data for understanding the evolution of this culture but the detailed analysis of 
the data is still needed to be done since only simple description of the material culture is provided.
This paper introduces the sites of Early Bronze Age of this cultural group that are situated in the wide geographi�
cal area of northwestern Iran and tries to show the relationship between these sites and the contemporary sites in 
eastern Anatolia and Caucasus.
Key words: Early Bronze Age, Kura�Araxes, pottery, architecture. 

Mannea and its place in the history of archaeological research and education in Iran 
K. Mollazadeh

Mannea is the largest and the most important state established before Median and Achaemenid Kingdom and after 
Elamite period in the Iranian Plateau. It ruled on a vast part of northwestern Iran for several centuries )from the 
first	millennium	to	the	end	of	7th	BC).	
In spite of this historical fact and available archaeological data, up to the present time, there was no prominent 
study about Mannea and therefore basic aspects of Mannea remained unknown. 
For	the	first	time,	around	100	years	ago	the	researchers	faced	to	Mannea	in	Hebrew	texts.	Reading	the	Assyrian	
inscriptions	provided	more	data	on	Mannea.	The	results	of	the	excavations	in	Hasanlu	yielded	significant	informa�
tion on Mannea state, as well as the excavations at Tepe Ziviyeh and Zendan�e Soleiman. 
After	the	Islamic	Revolution,	research	in	this	field	continued	with	many	surveys	and	excavations	at	the	key	sites	
such as Ghalaychi, Kul Tarik and Rabt. These researches provided valuable data on the site structure and pottery 
of this state.
Although Mannea state is important but the contemporary state; Media received more attention, and sometimes 
the archaeological remains from the Mannea are mixed with the Median remains. One should keep in mind that 
the cultural remains and data from this period, present it as an important era at the beginning of the Iranian history.   
Key words: northwest Iran, Mannea, history of archeological research.

The history of archaeological research on Median period
M. Taheri Dehkordi

Media	is	relatively	an	unknown	period	in	the	ancient	history	of	Iran.	Medes	are	considered	as	the	first	representa�
tives of the Iranian culture in the Near East and established the Iranian kingdom in western Asia .They entered 
Iran	simultaneously	with	the	Arian	tribe	at	the	first	millennium	BC	and	mixed	with	the	native	population.	Around	
700 B.C. they stabilized their power and left behind several architectures in Nushijan, Babajan and Goddin sites. 
The Median history especially around 550 to 612 BC is ambiguous. One should note that even this short time had 
important effects on the history of Iran since it was associated with the development of the Iranian government. 
Several Greek, Hebrew, Persian, Assyrian and Babylonian texts contain information on the Medes. The Assyrians 
in	their	invasions	to	the	Zagros	Mountains	briefly	describes	the	Medes.	The	Babylonians	in	614	BC	pointed	to	
the Medes as well. The ancient historians like Herodotus and the contemporary historian Diakonov mentioned the 
Medes as well. Along with these information, the archaeological excavations at Nushijan, Goddin and Babjan sites 
also	provided	important	data.	These	excavations	can	be	considered	as	the	new	investigations	in	this	field.
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The development of the Paleolithic archaeology in Iran
F. Biglari

The	first	discovery	of	the	stone	tools	in	Iran	was	documented	at	late	1880s	by	de	Morgan	in	Alborz	Mountains.	
During	the	first	half	of	twentieth	century,	a	number	of	sporadic	findings	have	been	reported	from	southern	Zagros	
Mountains,	Baluchestan	 and	 the	Tehran	 plain.	The	 discovery	 of	 these	Paleolithic	 finds	 ensued	 along	with	 the	
geological, anthropological and/or general archaeological surveys and in fact, they were side products of these 
activities. 
The	first	serious	attempt	in	searching	for	Paleolithic	sites	was	made	by	C.	S.	Coon	after	World	War	II.	His	exca�
vations marked a turning point in the study of the Paleolithic of Iran. During 1960s and 1970s until the Islamic 
Revolution of 1979, the Paleolithic archaeological surveys and excavations were focused in the Zagros Mountains 
region	and	to	a	lesser	degree	to	other	parts	of	the	country.	The	field	works	were	exclusively	undertaken	by	non-Ira�
nian researchers, since the Iranian archaeologists, based on their main educational background of later prehistoric 
periods and historic archaeology, had little interest and/or proper knowledge on the Paleolithic. 
The Islamic Revolution of 1979 brought all foreign missions to a halt which lasted until 2000. During this period, 
several	new	Paleolithic	sites	were	documented	and	published	by	the	Iranian	archaeologists.	The	first	discoveries	
include a Paleolithic open air site near Semnan found by Kabiri and Amirlou in 1985, and a number of Middle 
Paleolithic cave sites found by the author at Bisetun in 1986. These early attempts were followed by excavating an 
Epipaleolithic	open	air	site	near	Damavand	by	Amirlou	in	1990.	A	number	of	new	Paleolithic	finds	were	reported	
from	the	Zagros	and	other	parts	of	Iran	during	1990s	including	the	Paleolithic	finds	from	the	Kermanshah	region	
by author in 1992�1996, Qom region by Kaboli in 1993 and Shamirzadi in 1993�4. At late 90s the Paleolithic dis�
coveries increased extensively and followed by conducting several test excavations in the Paleolithic caves and 
rockshelters during 2000s. 
Publications on the Paleolithic of Iran began to appear in local and international journals during 1990s and 2000s. 
Recent expeditions greatly enlarged records on the Iranian Paleolithic, not just in Zagros, but also in different parts 
of	the	country.	These	new	data	draw	the	attention	of	official	members	of	the	Iranian	Cultural	Heritage	Organiza�
tion to the importance and high potential of the Iranian Plateau during Paleolithic. It led to the establishment of the 
Center for Paleolithic Research )later Paleolithic Department( at National Museum of Iran in 2001. 
Key words: Paleolithic, Iranian Plateau, Zagros Mountains. 

Reviewing the history of research on Early Bronze Age; Kura-Araxes culture in north-
western Iran

N. Zabanband
Around 3500 B.C. one of the most elaborated cultures of the ancient Near East covered southern Caucasus and 
neighboring areas which known as Kura�Araxes or early Transcaucasia/Khirbat�Kerak/Karaz culture. The Kura�
Araxes culture has been spread over a vast area from Transcaucasia, except the eastern part of Georgia, through 
Iran, eastern Anatolia and the Upper Euphrates and lasted for more than 1500 years. Despite regional differences 
of the Kura�Araxes assemblages, they share many similarities in architecture and pottery. Several archaeological 
sites indicating this culture have been recognized in the Urmia area such as Yanik, Gijlar, Hasanlu and Balow. 
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