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هاي آرام فرهنگي در تاريخ  رسد، سدي كه باعث شد تا يكي از بزرگترين مخالفت    كم هنگام واقعي آبگيري سد سيوند فرا مي         كم

  .قم بخوردي اخير ايران، ر  چند دهه
سال گذشته روزهاي سختي بر دوستداران ميراث فرهنگي ايران گذشت، فرزندانِ همان ايرانيان گمنامي كـه در گذشـت            در سه 
هاي تاريخ باز نمانـده   هاي معتبر تاريخي جز در كتاب در هنگامي كه نشاني از تمدن    . ها نام ايران را بشكوه و جاويد كردند         هزاره
 هنوز نام ايران يادآور روزهاي فراز -توان هيچ نزديكي ميان آن و تمدني را كه معرفش است يافت   ت نمي  يا اگر نامي اس    -است  

جنگد، بر مرگ آنان  داند؛ در كنار قهرمانانش براي ايران مي ي آن تاريخ مي و فرود بسياري است، و هنوز هر ايراني خود را دنباله
شـود و بـه دانـش واالي      از خواندن شعرهاي شاعرانش غرق در شوق و لـذت مـي  كند،  كاران را نفرين مي     ريزد، خيانت   اشك مي 

  .دانشمندانش مفتخر و غرق غرور است
ي  هاي ايراني كرد و بـه دوران نـاامني و وحـشت در گـاهواره     از آن هنگامي كه كورش بزرگ ايران را سرزميني يگانه براي تيره          

هـاي   تـرين توفـان   ساز بارها و بارها ايران در معرض سخت  درازاي سرنوشت تمدن بشري پايان داد تا روزهاي بسياري كه در آن         
چه سرشت ايراني را بـا   ناي تاريخ با آن چنان پيوستگي خود را تا ژرف چنان پابرجاست و هم تاريخي قرار گرفت، اين سرزمين هم 

كوشـانه دادگـران    نام و نـشاني كـه سـخت     بيادعاي ايرانيانِ   چنين نيست مگر با تالش بي       و اين . اند نگاه داشته است     آن آميخته 
  :شان را تنها نگذاردند و ايران را از ياد نبردند زمان

A  	F GHI349دن اJ رKL روز /	F GHNO 9:3ن دادP�Q  
هـاي   اي كـه بـه تخريـب    نتيجـه   و غالبا بي هاي جسته و گريخته   رو بود كه فرزندان خلف مادران ايراني، پس از اعتراض           و از اين  

اين شور، اين . هاي پراكنده را نزديك ساختند ادگارها و ميراث فرهنگي اين سرزمين داشتند دست به يكديگر دادند و اعتراض     ي
كـم   كنيم دسـت   ورش نمي ي ما بايد آن را قدر نهيم؛ اگر شعله  اي اهورايي كه همه     مان، داده   نيرو و اين مهر به سرزمين مشترك      
  !ي پرغوغا ، آن هم در اين هنگامهبراي خاموش كردنش گام برنداريم

هـاي   از آن روز كه شماري از دوستداران گمنام ميراث فرهنگي به ساخت آن سد اعتراض كردند تا زماني كه تعـدادي از حـزب        
ي  نگار آگاه و دلسوز در همان روزهاي آغازين تا همراهـي همـه   بزرگ و مقتدر به اين اعتراض پيوستند؛ از نقدهاي چند روزنامه  

 انجمـن  4هاي آغازين سال جـاري؛ از هنگـامي كـه     در ماه –چه نوشتاري و چه ديداري و شنيداري       –هاي معتبر كشور      انهرس
ي ساخت سد سيوند صادر كردند  ي معروف به پاسارگاد را در اعتراض به ادامه  گاه كورش بزرگ بيانيه     غيردولتي با حضور بر آرام    

هاد و كانون دانشجويي نسبت به آن واكنش نشان دادند؛ از هنگامي كه آن استاد تاريخ ن  سازمان مردم  80تا هنگامي كه بيش از      
هاي طشك و بختگان هشدار دادند تا زماني كـه در پـي جـان سـپردن فالمينگوهـاي       گر نسبت به نابودي درياچه   و آن پژوهش  

ي تني چنـد   هاي پراكنده و محتاطانه اعتراضبومي به مرگي دلخراش، كارشناسي اهل فن بر درستي نظر آنان مهر تأييد زد؛ از           
هـاي علمـي    ي انجمـن  ي اتحاديـه  ترين نمادهاي تاريخي ايران تـا صـدور بيانيـه    شناسان نسبت به نابودي يكي از مهم    از باستان 

  براي همراهي نهادهاي دولتـي بـه عنـوان ريـيس سـازمان ميـراث            شناسي سراسر كشور؛ از آن هنگام كه نخستين نامه          باستان
ي شكايت عليه آن  فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري فرستاده و رونوشت آن هم به وزير نيرو داده شد تا هنگامي كه پرونده         

زماني هم باقي نيست . گذرد زمان چندي نمي...  شاكي به دادسراي كاركنان دولت داده شد؛     4000دو با رقم باورنكردني بيش از       
هاي فصلي در همين چند ده  ي شماري كارشناس، در پايان سيالب ت؛ زماني كه به گفتهو اين روزها هم به سرعت خواهد گذش   

ي  سويش اسفنديار بر توسـعه  اي كه يك نامه  ماند، در اين غم و چه باقي مي  . روز آينده آبگيري واقعي سد سيوند آغاز خواهد شد        
كنـد؟ هـر دو را دوسـت داريـم و      مردي دفـاع مـي  هـاي جـوان   ها و رسم فشارد و در سوي ديگرش، رستم از سنت      اجباري پا مي  

        .هنوز فرصتي هست. گونه شود خواهيم آن نمي
  

  هنوز فرصتي هستهنوز فرصتي هست



 

1/ 86اسفندماه / 4خبرنامه شماره  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
منظـور بزرگداشـت مقـام علمـي و      ، بـه »ايران ورجاوند«مايش  ه

چنـين   و هم ،فرهنگي استاد فرزانه، شادروان دكتر پرويز ورجاوند     
ي فرهنگـي    حـوزه هاي    ي مسايل و موضوع     بحث و بررسي درباره   

چه كه يادگارهاي ما را تهديـد   هايي از آن    كشور و اشاره به نمونه    
هـاي    رساني براي نجات يادمان     پايگاه اطالع «به كوشش   كند،    مي

 خورشـيدي، در    1386شـنبه دوم امردادمـاه        عصر سـه   »باستاني
ايـن  در  . سيناي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد       تاالر پور 
همـايون،    دكتـر ناصـر تكميـل      اي چون    برجسته استادانهمايش  

اهللا  باونـد، قـدرت  داوود هرميـداس  دكتـر   هوشـنگ طـالع،     دكتر  
ــر ــري و دكت ــدام گوشــه علي دادخــواه مــد محجعف ــر ك اي از  ه

هاي شادروان استاد پرويز ورجاونـد را پـي گرفتنـد و بـه                دغدغه
  .تبيين آن پرداختند

ن سـخنران   ، نخستي همايون  ناصر تكميل  عنوان سخنان دكتر  
همواره : باره گفت  وي در اين   .بود موضوع ايران فرهنگي     همايش،
زمين به عنوان يك واحد جغرافيايي مشخص بـا مردمـي            از ايران 

پارچه و منسجم يـاد شـده و در    برخوردار از فرهنگ و تمدن يك    
تـر از مفهـوم     گسترده، ملت–اين بخش از جهان مفهوم فرهنگ    

ايرانيان از آغـاز تجلـي   : ادامه دادوي  . ملت بوده است   –حكومت  
هاي نژاد گونـه را در نظـر         جنبه كه آن هاي بزرگ جهان بي    تمدن

را پيـشه   حرمتـي  هاي ديگـران بـي    به سرزمين  داشته و يا نسبت   
  .اند معطوف داشتهشان  را به سرزمين دتوجه خودـسازن

اي   هاي فرهنگ پس از اشـاره       مدير گروه تاريخ دفتر پژوهش    
ي اســالمي بــه جايگــاه ســرزمين ايــران، يگــانگي  مبــسوط دوره

هـاي قفقـاز تـا        اي را كـه از بلنـدي        فرهنگي سـرزمين گـسترده    
يادآور شـد و    رار دارد   ــــهاي بحرين و از آمودريا تا سند ق         كرانه
   شرق و غــرباين در حالي است كه همسايگان ايران در: افزود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هاي ابرقـدرتان    گري حيلهخوش   اكنون دست   شمال و جنوب هم   

بـار ديگـر دنيـا       امروز يـك  : وي بيان كرد  . اند گر قرار گرفته   سلطه
چشم به درايت و كارداني و انضباط جوانان ايراني دوخته است و            

وجـدان   وليتي را كـه در پيـشگاه خـدا،        ؤفرد فرد مـا نبايـد مـس       
  .خويش و نيز ديني كه به پرچم و تاريخ خود داريم از ياد ببريم

كه حساسيت زمان و آشـفتگي     همايون با اشاره به اين     يلتكم
نقل  بهطلبد   جوان ايراني را مي    ي  جانبه جهان امروز هشياري همه   

بايد با چشمان باز و بيـدار    : از شادروان دكتر محمد مصدق گفت     
 سال خود باشيم تا مبادا آينـدگان مـا   مراقب سرنوشت خانه كهن 

 خطيـر در قبـال   ي  فـه را متهم به كوتـاهي نـسبت بـه ايـن وظي           
  .دنفرهنگ و تمدن خود كند و ما را مستحق نفرين بدان

شـادروان  دربـاره  در آغاز سخن خـويش   هوشنگ طالع   دكتر
بختي را داشـت تـا       ورجاوند اين سرافرازي و نيك    : ورجاوند گفت 

اي كه آغاز كرده پي گيرد و با همـان آرمـان             زندگي را با انديشه   
  . زندگي را بدرود بگويد

 تا نگاهشان به اين حوزه ريزان كشوري خواست ي فرهنگي ايران اشاره كرد و از برنامه همايون به حوزه دكتر تكميل

ي رژيم حقوقي درياي مازندران گفت كه كوتاه  ي ايران درباره دكتر طالع پس از بيان تاريخ تجزيه. تر باشد جدي

گيري ايران براي دريافت  دكتر باوند خواستار پي. ي ايران است ي تجزيه آمدن از سهم پنجاه درصدي به مثابه

اهللا جعفري  قدرت. وم رفع ابهامات مرزي ميان ايران و عراق را يادآور گشتخسارات جنگ از كشور عراق شد و لز

ي آن پرداخت و توجه جدي تر به آن را  هاي گسترده ي زبان فارسي در آذربايجان به توانايي ضمن اشاره به پيشينه

ست و برخورد دان در حكم امر به معروف و نهي از منكر  را حفظ ميراث فرهنگيخواستار شد، و دكتر دادخواه
  .ي ملي سد سيوند را خواهان شد تر بازپرس پرونده جدي

  سال خود باشيمسال خود باشيم  ي كهني كهن  با چشمان باز مراقب خانهبا چشمان باز مراقب خانه
  نجمه زربان - »ايران ورجاوند«گزارشي از همايش 
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ـ   وي    »ن ايـرا  ي  تـاريخ تجزيـه   « بررسـي موضـوع      هدر ادامه ب
هـاي   ها تجاوز به سرزمين     ميالدي روس  1803در سال   : پرداخت

ايراني را آغاز كردند كه در پي آن نخست شهر گنجه را اشغال و              
 ساله زماني كه شمشير روسـي در        10در طول دوران يك جنگ      

انگليـسي بـه   برابر مقاومت ملت ايران كارگر نشد تزوير و خيانت    
ياري آنان شتافت و قرارداد گلستان به ايران تحميل و در پي آن         

  . ايالت و واليت قفقاز از ايران جدا شد10
نچـاي و پـاريس   اطالع در ادامه به تحميل قراردادهـاي تركم    

هاي ديگر قفقـاز و بخـشي از    كه به ترتيب سبب جداسازي ايالت   
اپيتوالســيون كــه  و افغانــستان شــدند و نيـز از اعمــال ك ،تـالش 

بـه   را   محدوديت مالكيت و حاكميت ايران بـر دريـاي مازنـدران          
  .دنبال داشت اشاره كرد

در سـال  :  افـزود »ي ايـران    تـاريخ تجزيـه   «ي كتاب     نويسنده
 از نظـر مجلـس مـشروطيت    اپي تصميمي كه حتـ  در  نيز   1349

 ايـران بـه    چهـاردهم قانوني نبود بحرين را كه به عنـوان اسـتان           
 كليـد سـلطه بـر     كـه  بحـرين .ندفت از ايران جدا كرد   ر شمار مي 

 در واقـع در اختيـار آمريكـا     اكنـون  ودر شمار مي ه  خليج فارس ب  
هـايش در آنجـا       ه است و آمريكا بدون قرار دادن پايگاه       قرار گرفت 

  .توانست بر خليج فارس مسلط شود نمي
 با نام به نادرستي   را كه از آن     » درياي مازندران «وي موضوع   

هاي ذهني ورجاونـد   شود يكي ديگر از دغدغه    خزر ياد مي  درياي  
ي دو  عـالوه بـر آن بـر پايـه    : هاي اخير دانست و ادامه داد      در ماه 

ــرارداد  ــاي  1940 و 1921ق ــت نيمــي از دري ــت و حاكمي  مالكي
 20كـه امـروز از سـهم         مازندران متعلق به ايران است، در حالي      

 شـود در حكـم       اگر چنـين   .آيد درصدي ايران سخن به ميان مي     
  .ي ايران خواهد بود تجزيه

اين   نيز در الملل  ، استاد روابط بين   باوند هرميداسداوود  دكتر  
لزوم رفع ابهامـات مـرزي ايـران و عـراق و           «همايش با محوريت    

 بـه سـخنراني   »گيري خسارات ناشي از تحميل جنگ از عراق  پي
ب  اختالف مـرزي در غـر      ي   سابقه :پرداخت و در اين رابطه گفت     

گـردد يعنـي زمـاني كـه          مـيالدي بـر مـي      هفدهمايران به قرن    
ه  بالكـان بـ  ي گير در منطقـه  هاي چشم ها بعد از پيشرفت  عثماني

سوي شرق توجه كرده و توانـستند قلمـرو خـود را تـا مرزهـاي               
 و شهرهاي ايراني سـليمانيه و       دولت وقت صفوي گسترش دهند    

بـه تـصرف    نـشين و كـرد را         هـاي شـيعه     بصره و ديگر سـرزمين    
  .درآورند
ي  بنياد عراق بـر پايـه   سپس به تاريخ پيدايش كشور تازه    وي  

مـردان   خواست انگلستان پرداخت و يادآور شد، اكنون كه دولـت        
ي مناسـبي بـراي       آن كشور روابط خوبي با ايران دارنـد هنگامـه         

گيري حقوق ايران بـراي تثبيـت مرزهـا و گـرفتن خـسارات                پي
گيـري نـشود      اري كـه اگـر پـي      كـ . ناشي از تحميل جنگ اسـت     

  .ساز دردسرهاي بزرگي در آينده خواهد شد زمينه
 به جاي   –ي ملي ايران كه اكنون        عضو شوراي رهبري جبهه   

گو آن سازمان سياسـي را نيـز بـر عهـده           سمت سخن  -ورجاوند  
ورجاونـد همـواره پيرامـون سـه        : گفت آن روانشاد  ي  دربارهدارد  

حاكميت ملي و استقالل    «،  »حفظ تماميت ارضي ايران   «موضوع  
 كه در   »حفظ بستر بالقوه و مشترك فرهنگ ايراني      « و »سياسي

گرايي  ي هم طول تاريخ حافظ بقاي تاريخي ايران بوده و نيز ايده         
اي در حوزه تمدن ايراني با پديدار شدن كـشورهاي تـازه             منطقه

اســتقالل يافتــه در آســياي مركــزي و قفقــاز پــس از فروپاشــي 
  .كرد ره پافشاري مي هموا،شوروي

ي موسيقي بر دسـت گـروه سـارنگ كـه اجـراي        پس از ارائه  
، از پژوهنـدگان    اهللا جعفري   قدرت نامه در آواز اصفهان بود،      ساقي

ــان ايرانيــست،  ــاره آذري و عــضو شــوراي رهبــري حــزب پ  درب
. به ايراد سـخن پرداخـت   » زبان فارسي در آذربايجان    ي  پيشينه«

ــتاو  ــست : گف ــوني در گ ــان كن ــرانزب ــه ره اي ــين و ب ــع آن  زم تب
هايي كه در مناطق مختلـف در بـين اقـوام ايرانـي تكلـم                گويش

 از ، سـال قبـل  4000 زباني است كـه از حـدود        ي  شود دنباله   مي
اين زبان . زمان پديد آمدن اوستا شروع شده و تاكنون ادامه دارد       

  .تغييراتي را طي زمان پشت سر گذاشته است
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ل حكومت صفويه زبـان آذري يكـي       تا اواي :  ادامه داد  جعفري
زبـان  يعنـي گـويش اصـلي ايـران،      هـاي زبـان پهلـوي      از گويش 

هـا بـه ايـران آمـده و          موقعي كـه تـرك     .بوده است آذربايجانيان  
كه خطـي نداشـتند مجبـور شـدند از           اسكان يافتند به دليل اين    

دبيره ويـا     خط دين  ي  هم دنباله  خط فارسي استفاده كنند كه آن     
بل از اسالم است، بـرخالف تـصور برخـي كـه خـط              قي    دبيره مآ

  .دانند  ميعربيفارسي را به اشتباه 
هاي ايـن زبـان،       اين استاد زبان فارسي ضمن تشريح توانايي      

ي وسـيع   كار گرفته شـدن ايـن زبـان در گـستره     به بيان علت به 
فرهنگ ايراني پرداخت و آن را به سبب صيقل خوردن در طـول           

هـاي    وي هم چنـين زبـان     . نظير دانست  زمان، از نظر سادگي بي    
اي كوتـاه كـرد و        هـا مقايـسه     فارسي و تركي را از لحاظ مـصوت       

برخي شعرهاي بزرگان تركـي آذري از جملـه حكـيم فـضولي را      
  .ارائه كرد كه انباشته از واژگان فارسي و عربي بودند

، وكيل شـاكيان از ريـيس سـازمان         محمدعلي دادخواه دكتر  
 به سبب صدور دستور آبگيري سد    – نيرو   ميراث فرهنگي و وزير   

 بـه   »پرونده ملي سد سـيوند    «ي    درباره در اين همايش     -سيوند  
  .سخنراني پرداخت

: گفتكه ميراث فرهنگي حافظ هويت ماست،  وي با بيان اين   
، ميراث فرهنگي جداي از هر عقيده، مذهب و موقعيت اجتماعي         

رابـر تمـامي   كنـد و در ب  منـد مـي   ما را به سـرزمين خـود عالقـه     
مـان   هاي فكري، مادي و فيزيكي پيوندي ناگسستني براي         هجوم

  .آورد به ارمغان مي
به دليـل عـدم شـناخت برخـي از          : دادخواه خاطر نشان كرد   

  .مديران، ترويج و پاسداري از ميراث فرهنگي از يادها رفته است
جاي نگراني است كه براي بـديهيات مـسلم بايـد           : وي افزود 

ادگستري شويم و براي گفتن واقعيات مـشخص   عارض دستگاه د  
وي در رابطه بـا      .ه كنيم يو مبرهن بايد دادخواست و شكواييه ارا      

 حقـوقي قـوه   ي نااميد نيستم چون اداره: پرونده سد سيوند گفت   
قضاييه در پاسخ به استعالم دادسرا كه دادسـتان حفـظ ميـراث              

ظ ميراث  اعالم كرده حف ،فرهنگي را در زمره حقوق بشر ندانسته      
در زمـره حقـوق   و نهي از منكر     فرهنگي همانند امر به معروف و     

  جهاني حقـوق بـشر  ي  اعالميه 27هاست و در ماده      بديهي انسان 
  .نيز به اين امر اشاره شده است

 نفر از موكالن من نسبت      4352از اين رو    : دادخواه بيان كرد  
  . به ساخت سد سيوند در تنگ بالغي معترضند

 دادسراي عمـومي    9بازپرس شعبه   : دواري كرد وي اظهار امي  
ويژه كاركنان دولت كه پرونده سـيوند تحـت بررسـي وي اسـت          

نسبت به اين موضوع توجه كرده تا تحركي در اين زمينه ايجـاد             
  .شود

كه سيوند به لحـاظ ارزشـهاي طبيعـي طبـق         وي با بيان اين   
  و  اصـله درخـت نـادر      5000اعالم وزارت جهاد كشاورزي داراي      

رو دادگـاه در مقابـل يـك       توراني است، از ايـن     - ايرانيرزشمند  ا
سند رسمي قرار گرفته كه قابل ترديد و انكار نيست و ديگر آنكه    

 قانون ثبت، قضات و ديگر مـاموران كـه از اعتبـار            73طبق ماده   
دادن به اسناد ثبت شـده اسـتنكاف نماينـد در محافـل اداري و               

چه در صورت تخلف     ند و چنان  گير  انتظامي مورد تعقيب قرار مي    
قضات ضرري بر صاحبان وارد شود عالوه بـر مجـازات انتظـامي              
مكلف به جبران خسارت به صاحب اسناد هـم هـستند و اكنـون       
ملت ايران صاحب اين اسناد است، ايـن سـند شناسـنامه ايـران              

تاريخ در مورد كـساني كـه       : وي در پايان خاطر نشان كرد      .است
 سيوند را در دست دارند به قضاوت خواهـد        اكنون پرونده سد   هم

  .نشست
  

  »ايران ورجاوند«همايش بيانيه 
رضا افشاري، دبيـر   علي. اي صادر شد   همايش، بيانيه در پايان   

هـاي   پايگاه اطالع رسـاني بـراي نجـات يادمـان      « و دبير    همايش
در . را ايـراد كـرد     »ايـران ورجاونـد   «ي همايش     ، بيانيه »باستاني

ويـژه   گـزاري از مراكـز يـاريگر، بـه         سپاس ه ضمن شروع اين بياني  
اي دانشگاه علوم پزشكي تهران       مديريت امور فرهنگي و فرابرنامه    

چنين استادان ارجمند سـخنران و        و انجمن دانشجويي آريا و هم     
كـه يـاران     واري شـده بـود    اميداظهار   ،دوستداران فرهنگ ايران  

. دن، كامياب شو  دان   در اجراي مسؤوليتي كه بر دوش گرفته       پايگاه
ي فرهنگـي    كـه ايـران را گـستره       -با ياد دكتـر ورجاونـد       بيانيه  

 و بـا عنايـت بـه    -ديد با تاريخ بلنـدي پيوسـته        اي مي   پارچه  يك
سـال  «نزديـك تـر كـردن     و به جهت  قدر،    سخنان استادان گران  

 ،ي عمـل   ي سخن به ورطـه      از دايره » اتحاد ملي، انسجام اسالمي   
   : شداين موارد را يادآور
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اي ايراني به تاريخ جداسـازي        ي روزنامه    چندي است اشاره   -
مـردان   اي گشته است از سوي دولـت       بحرين از خاك ايران، بهانه    

هـاي    هايي در روابط ميان ايران و دولـت         عرب براي ايجاد تيرگي   
ها به داشتن نگـاهي   ي رسانه همايش، ضمن دعوت از همه   . عربي

همگـان را بـه مقايـسه ميـان     فراجناحي به مسايل ملـي، توجـه       
ي برخورد حاكمان عرب با اين موضوع و چگونگي واكـنش             نحوه

ي عربي  هاي امارات متحده نشين خواهي شيخ   دولت ايران با خاك   
مـردان    تر از سـوي دولـت       جلب نموده و خواهان برخوردي جدي     

هـاي    هايي كه عليه حاكميـت مـا بـر جزيـره            ايران است با بيانيه   
  .شوند ايراني طرح مي

ي خسارت ايران از كشور عراق به خاطر           همايش بر مطالبه   -
تحميل جنگ، و لزوم رفع ابهامات مرزي ميان دو كـشور تأكيـد            

نشين كويت توانـست   هاي اخير شيخ فراموش نشود در سال  . دارد
  .خسارت خود را از راه صادرات نفت عراق جبران نمايد

 مجلس هفـتم،    ي مردم تبريز در     چون نماينده    همايش، هم  -
هـايي ايرانـي    تأكيد دارد كه درياي شمال ايران از ديرزمان به نام  

چنان چنـين ناميـده     معروف بوده و بايد هم-ويژه مازندران     به _
ــشتوانه    ــه پ ــون ب ــه اكن ــامي ك ــه خــزر، ن ي  شــود، در حــالي ك

هاي دولتي بر اين دريا گذاشته شـده، نـام قـومي غيـر      نامه  بخش
هاجم است كه در بخش شـمالي ايـن دريـا           جو و م    ايراني، ستيزه 
 بودنـد و گـاه و بيگــاه بـه شـهرهاي ايـران هجــوم       سـاكن شـده  

  . آوردند مي
ي نـص صـريح معاهـدات منعقـده ميـان              همايش، بر پايه   _

قرارداد هشتم اسفند   (دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق        
 و قـرارداد  1921ي   فوريـه  26 هجري خورشيدي برابر بـا       1299
حقـوق  «و بـا  » متساوي«طور   ها، دو دولت، به     ، كه در آن   )1940

جـز ده مايـل     (هـاي دريـاي مازنـدران         از آب » مشاعي مـشترك  
اند، و با     مند بوده   بهره  ) ساحلي سهم اختصاصي هر يك از طرفين      

بـه جـاي دولـت    » هـا   و يا دولت  جايگزيني دولت «توجه به اصل    
دولت قبلي نـاگزير از     هاي جداشده از      قبلي، كه دولت و يا دولت     

هـاي   پذيرش تعهدات دولـت طـرف قراردادهـا هـستند و دولـت         
برخاسته از دولت اتحاد جماهير شوروي سابق نيز بر اين اصل از            

 در شـهر  1991 دسامبر 21ي مورخ    الملل طبق بيانيه    حقوق بين 
آلماتي و سپس در شهر نيسك صحه گذاشتند، تأكيـد دارد كـه             

ران مـشخص و عبـارت اسـت از اصـل         رژيم حقوقي درياي مازند   
حقوق متساوي و مالكيت مـشاع ميـان ايـران و اتحـاد جمـاهير               

ــت  ــابق، و دول ــه شــوروي س ــاي چهارگان ــاره ه ــاي   در كن ي دري
مازندران، بايد رژيم جديد حقوقي را در ميان خود تعيين كننـد            
كه آن عبارت است از تقسيم سهم پنجاه درصدي اتحاد جماهير           

رو هر گونه تخلف و توجيه، و قبول طـرح و             ايناز  . شوروي سابق 
اي كه بر حق مزبور خدشه وارد آورد، تجـاوزي آشـكار بـر             نظريه

  .ي ايران است حقوق ملت ايران و در حكم تجزيه
ي زرتـشتيان   طور كه دكتر كوروش نيكنام، نماينـده        همان _

در مجلس شوراي اسـالمي در نطـق پـيش از دسـتور خـود بـه                  
و خورشيد پرداخت و لزوم بازگردانـدن نـشان     اهميت نشان شير    

كند كه    را يادآور شد، همايش تأكيد مي     » شير و خورشيد سرخ   «
ترديد نه از آنِ شاهان و حاكمان ايـران، بلكـه از آنِ      اين نشان بي  

از . ملت ايران است و نشان از باورهاي كهن اين مـرز و بـوم دارد       
هـاي   الي سـتون رو خواهان آن اسـت، پيكـرِ زيبـاي شـيرِ بـا          اين

 كـه نمـاد پيـروزي و       -ورودي مجلس قديم در ميدان بهارستان       
 دوباره به جاي خود بازگردانـده شـود و   -شجاعت و افتخار است   

كه هنـوز  » شير و خورشيد سرخ «چنين نشانِ ملي و مذهبي        هم
كار گرفته شود تا مبادا اين اعتبـار را      اعتبار جهاني دارد دوباره به    

همايش قوياً بر اين بـاور اسـت كـه       .ت دهيم براي هميشه از دس   
رو بر لـزوم آمـوزش        پرستي آگاهانه، اكتسابي است و از اين        ميهن

هاي  فشارد و خواهان بازنگري در كتاب  تاريخ راستين ايران پا مي    
هــاي مربوطــه  از ســوي ديگــر از ســازمان.  اســت درســي تــاريخ

 هــاي سـازي و يـاريگري در سـاخت فـيلم     خواهـد بـا زمينـه    مـي 
هاي تلويزيوني و ديگر دستاوردهاي فرهنگي،        سينمايي، مجموعه 

به بازسـازي تـاريخ باشـكوه ايـران بپردازنـد تـا راه بـر هرگونـه                  
  .ستيزان بسته شود هاي ايران سازي ها و دروغ نمايي وارونه
ي نهم دادسراي كاركنـان    همايش از بازپرس محترم شعبه    _

يران و ايرانيان خـارج  ي ا  دولت با عنايت به حساسيتي كه جامعه      
هـاي   از كشور نسبت به حفظ ميـراث فرهنگـي و اعتبـار و ارزش    

هويت تاريخي و سرزميني اين مملكت دارند و با توجه به نگرش         
زمـين،   سـاز ايـران   جهاني نسبت به ميراث كهن و فرهنگ تمـدن  

هـاي    كـه دفـاع از ارزش  -سـاز   ي تـاريخ  انتظار دارد در اين برهه  
 بـا   -دارد    ين سرزمين را تأييـد و تـضمين مـي         كهن، جاودانگي ا  

سرعت و شجاعت دستور توقف كامل آبگيري سد سيوند را اعالم       
ها و اسـتنادهاي      دور از تنش، دليل     كنند تا در فضايي علمي و به      

  . شاكيان را پي بگيرند
ي كـشور بـه    گانـه    همايش، خواهان توجه جدي قواي سـه       -
اي تـاريخي، طبيعـي و    يادگارهـ » تحريف«و  » تخريب«ي    مسأله

اي از  برگزاركنندگان همايش، تشكيل كميتـه  .  است  معنوي ايران 
انديــشمندان و فرهيختگــان كــشور بــراي نظــارت بــر عملكــرد  

هـاي ميـراث فرهنگــي و محـيط زيـست را در راســتاي      سـازمان 
كـاري   عملكرد خود ارزيابي كرده و دست اين عزيزان را براي هم          

 .فشارند مي
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شـناس و عـضو       ن همايش آقاي دكتر كاميار عبدي، باستان      در اي 
موند، با ارزيابي آثار مخـرب گـذر راه           هيات علمي دانشگاه دورت   

ي برخـي از   نطفـه : آهن از محوطه باسـتاني نقـش رسـتم گفـت         
تـرين رويـدادهاي تـاريخ باسـتان ايـران ماننـد رويـدادهاي              مهم

بيت آن و  ي ايالمي، تاسيس حكومت هخامنشي، تث       تاريخي دوره 
 كيلومتري 5 در 5بر روي بر روي كار آمدن ساسانيان در مربعي         

در فارس رخ داده است كه قـرار اسـت قطـار دقيقـاً از ميـان آن        
  .بگذرد

ــن   ــتم را ده ــش رس ــان نق ــن از مي ــذر راه آه ــي،  وي گ كج
ورزي و ناآگاهي مسؤوالن ساخت اين پروژه به تاريخ ايـران    غرض

جويي مـالي بـه       منظور صرفه   تنها به توان    نمي: وي افزود . برشمرد
  .تخريب آثار باستاني و محيط زيست پرداخت

عبدي با تشبيه كردن اين واقعه به گذر خـط آهـن از ميـان         
ي   آثار باستاني مهم جهان مانند ميدان سرخ مـسكو يـا محوطـه            

ورساي پاريس دانست و آن را يك اشتباه فاحش تاريخي قلمداد           
  .دكر

آهـن از نقـش رسـتم آثـار باسـتاني           با گذر خـط     : وي افزود 
جمشيد، آثار دوره پارينه سنگي، چند        موجود در مرودشت، تخت   

آبـاد و آثـار    معدن سنگ هخامنشي، آثار موجـود در غـار حـاجي    
  .دبين باستاني دوره ساساني نيز آسيب مي

ي ايالمـي     به تـازگي آثـاري از دوره      :  شناس گفت   اين باستان 
  ن از ــبه بعد از گذر از خط آهها  كشف شده كه اگر اين كاوش

  
  
  
  
  
  
  
  

 .رفـت  شد، آثار كشف شده از بين مي     نقش رستم موكول مي   
هاي انجام شـده   كه چهارصد سال از حفاري    رغم اين   به: وي افزود 

هـاي بـسياري در منطقـه         در نقش رستم گذشته هنوز ناشناخته     
  .ي مختومه دانست توان آن را يك پرونده وجود دارد و نمي

اي دانـست   اي باستاني را معماهـاي ناشـناخته      ي محوطه عبد
توان ايـن معماهـا را حـل     كه فقط با در كنار هم قرار گرفتن مي      

  .كرد
با گـذر خـط آهـن از نقـش          : شناس اظهار داشت    اين باستان 

رستم آثار ناشناخته، كشف نشده باقي خواهد ماند و ارتباط آنهـا   
يك نقش ايالمـي، چهـار   وي  . رود  با آثار شناخته شده از بين مي      

ي زرتشت    گوردخمه شاهان هخامنشي، هشت اثر ساساني، كعبه      
  .تر را از آثار مهم نقش رستم برشمرد هاي كوچك و گوردخمه

نقش رستم تنهـا يـك مجموعـه هخامنـشي و           : عبدي افزود 
ساساني نيست و قدمت آن به حدود دوهزار سال قبـل از مـيالد           

هـاي   عنوان گوردخمـه  م بهوي انتخاب نقش رست .رسد مسيح مي 
  . شاهان هخامنشي را علت اصلي اهميت آن دانست

عنوان يكي از آثار مهم نقـش    وي با اشاره به كعبه زرتشت به      
هـاي باسـتان شناسـي هنـوز ايـن اثـر         رغم نظريه   به: رستم گفت 

ناشناخته است و اطالعات زيادي در مورد علت و زمـان سـاخت             
  .آن موجود نيست

ي زندان سـليمان در زمـان        اثر مشابه به سازه   اين  : وي افزود 
هخامنشي ساخته شده در زمان ساسانيان اهميت زيادي داشـته         

  .است
هـاي موجـود در نقـس         شناس با اشاره به كتيبـه       اين باستان 
ــت  ــتم گف ــه: رس ــرو    كتب ــت از قلم ــيفي اس ــاپور اول توص ي ش

شاهنشاهي و اعالم موجوديت ايران به سه زبان پهلوي، اشـكاني           
  .اسانيو س

در اين محوطه حداقل چند كتيبه از پـنج پادشـاه   : وي افزود 
سـتاني اردشـير از    ي تـاج    ساساني وجود دارد كه اولين آن كتبـه       

عبـدي نقـش   . اهورا مزدا و آخرين هـم مربـوط بـه نرسـه اسـت         
آبـاد را از ديگـر آثـار     ي رجب، شهر استخر و غار حـاجي        برجسته

  : :  عنوان شد عنوان شدرستمرستم  نقشنقشهاي عبور قطار از كنار هاي عبور قطار از كنار   آسيبآسيبدر همايش در همايش 

  استاستكجي به تاريخ ايران كجي به تاريخ ايران   دهندهنرستم رستم   عبور قطار از كنار نقشعبور قطار از كنار نقش
  ليال صمدي) شادروان(

ان دار شناسان، دوست شنبه بيستم شهريور ماه با حضور باستان  عبور قطار از كنار نقش رستم سهيها بي آسشيهما

بان يادگارهاي فرهنگي ايران در تاالر دهشور  ميراث فرهنگي، استادان دانشگاه و جمعي از دانشجويان از سوي ديده

  .دانشگاه تهران برگزار شد
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ت گـوهر از بناهـاي    تخـ : اين مجموعه تاريخي برشـمرد و گفـت       
ي هخامنشي اسـت و بـر اسـاس         اسرارآميز اين مجموعه در دوره    

  .شناسان مربوط به گور ناتمام كمبوجيه است حدس باستان
ي نقـش رسـتم را        هاي باستاني در محوطـه      وي اولين كاوش  

مربوط به قرن دوازدهم دانست كه از سوي يك خاخـام يهـودي             
  .انجام شده است

هاي نقش رستم را مربوط بـه اريـك           عبدي بيشترين حفاري  
هـايش   ي حفـاري   شناس اروپايي دانست كه نتيجـه       اشميت شرق 

   در نقش رستم در سه جلد كتاب به نگارش در آمده است
هنگام بازديد ملكـه اليزابـت از دانـشگاه شـيكاگو           : وي افزود 

  .جلد سوم اين كتاب به وي هديه شد
شـناس و اسـتاد    زاده، باسـتان    در ادامه همايش مهرداد ملـك     

دانشگاه، در سخناني با عنوان يادگارهاي دير پاي تـاريخ بـر تـن      
اي   در كنار تخت جمشيد، نقش رستم موزه      : سترگ سنگ، گفت  

نمـايش گذاشـته شـده        تاريخي است كه شكوه باستاني ايران بـه       
  .است

كه تجمع چنين آثاري در يك مكـان در دنيـا    وي با بيان اين   
خطر عالوه بر اثر هخامنشي و ساسـاني  اين : مانند است، گفت   بي

گاه تمدن ايالمي بـوده و شـهر انـشان پايتخـت ايـالم در                 زيست
  .محدوده نقش رستم بوده است

تا قبل از هزاره پيش از ميالد ايـن سـرزمين      : زاده گفت   ملك
ي پـيش از     ها بـود و در اوايـل هـزاره          ها و بابلي    در قلمرو آشوري  

ي تـاريخ حـضور پيـدا     عرصـه هـا در   ميالد مادها و سپس پـارس  
وي ظهور اقوام ايراني در عرصـه تـاريخ را پايـان نمـايش           .كردند

قدرت سامي و سرآغاز نمايش قـدرت ايرانـي توصـيف كـرد كـه          
   .تاكنون نيز ادامه دارد

هـاي    تخت جمشيد، استخر، نقش رستم و حفاري      : وي افزود 
 جز ها جايي نبوده يك هيات آمريكايي ثابت كرد سرزمين ايالمي   

وي ادامه داد با وجود نقـش رسـتم هـيچ شـكي در نفـوذ            .فارس
  .اقوام ايراني بر ساكنان سرزمين انشان وجود ندارد

شناسـان در   زاده با اشاره به حدسيات برخـي از باسـتان          ملك
اي   ممكن است كعبه زرتـشت سـازه      : ي زرتشت گفت    مورد كعبه 

  .دباش) ميان رودان(النهرين  هاي بين مشابه به زيگورات
هــاي مــصنوعي هــستند كــه  هــا كــوه زيگــورات: وي افــزود
. دسـاختن  ها مـي  اي تداعي كوه در دشت   النهرين بر   پادشاهان بين 

هاي  دليل وجود كوه در سرزمين ايران به  : شناس گفت   اين باستان 
  .شد هايي ساخته نمي طبيعي چنين زيگورات

در بخش ديگـري از ايـن همـايش آقـاي دكتـر محمـدتقي               
ايــران : دان و اســتاد دانــشگاه تهــران، گفــت رافــيرهنمــايي، جغ

وي  .هاي شرق و غـرب بـوده اسـت          ي اتصال تمدن    همواره حلقه 
كه بخواهند در فراينـد مـسايل    مردم فالت ايران بدون اين    : افزود

بـسياري از    انـد و جبـر جغرافيـايي        تاريخي و سياسي قرار گرفته    
  .حوادث تاريخي را بر آنان تحميل كرده است

  

  
حوادث تـاريخي بـه ايرانيـان آموختـه اسـت      : ايي گفت رهنم

چگونه در مقاطع مختلف تاريخي بتواننـد بـا تـدابير الزم كـشور       
  .خود را حفظ كنند

سرزمين تاريخي ايران فراز و فرودهاي فراوانـي را         : وي افزود 
  .ي آنها را پشت سر گذاشته است تجربه كرده و همه

ران چون از موقعيت    مردم كنوني اي  : اين استاد دانشگاه گفت   
سـر    خبرند مدام در اضطراب آينده بـه        تاريخي و سياسي خود بي    

  .مي برند
كه گروهي از مـردم نگـران تجزيـه ايـران        وي با اشاره به اين    

هستند اظهار داشت اين اتفاق هرگز در كشور ايران رخ نخواهـد            
  .داد

 كه هنوز بسيج و سـپاه و ارتـش      59در سال   : رهنمايي گفت 
 الزم را نداشتند اين مرزنشينان بودند كه با چنـگ و           سازماندهي

   .شان جلوگيري كردند دندان از اشغال سرزمين
وي با اشاره به گذر راه آهن از محوطه باستاني نقـش رسـتم     

ــت آهــن بايــد قبــل از منــافع اقتــصادي      ســازندگان راه: گف
  .هاي فرهنگي را در نظر بگيرند مصلحت

تـاريخي را علـت چنـين       وي ضعف آگاهي مردم از اطالعات       
ي فيزيكي و كالبـدي بـا توسـعه           توسعه: وقايعي برشمرد و گفت   

   .كند فرهنگي و اجتماعي معنا پيدا مي
هم اكنـون   : رييس انجمن متخصصان گردشگري ايران افزود     

كـه   يك ميليون و چهارصد اثر باستاني در كشور داريم در حـالي          
  .حريم باستاني در كشور ما تعريف نشده است
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كه قـوانين و مقـررات الزم بـراي برخـورد بـا             با بيان اين   وي
مـسؤوالن كـشور   : چنين وقايعي در كشورمان وجود ندارد گفـت   

  .اند نيز هنوز اهميت اين مساله را درك نكرده
وي افزود  امروز خطـر تخريـب آثـار باسـتاني فقـط متوجـه        

هـاي   جمشيد و نقش رستم نيست بلكه بسياري از محوطـه           تخت
  .كند را تهديد مي... نند تاق بستان، سيلك، سيمره و تاريخي ما

كارهاي موجود براي جلوگيري از تخريب   رهنمايي با ارايه راه   
اي از متخصصان تشكيل شود كـه         بايد كميته : آثار باستاني گفت  

ريزي و گزارش مستدل مسؤوالن را نـسبت بـه خطـرات      با برنامه 
  .تهديدكننده آثار باستاني توجيه كنند

شـناس، نيـز بـا تـشريح وضـعيت            تقي عطايي، باستان  محمد
محوطـه  : كنوني نقش رستم و خطر گـذر راه آهـن در آن گفـت        

نقش رستم مربوط به دو سلسله هخامنـشي و ساسـاني اسـت و              
  .قرار است به ثبت يونسكو برسد

  
ي  گانـه  هـاي سـه     وي ضمن خواندن قوانين حفـاظتي حـريم       

ــت ــشيد  تخ ــه  –جم ــامل تنگ ــه ش ــش ك ــان نق ــتم و ي مي  رس
بـه عمـل غيرقـانوني وزارت راه     –شـود   جمـشيد نيـز مـي    تخـت 

  .پرداخت
آهن نقش باربري خواهد داشت،  كه اين راه   عطايي با بيان اين   

هـاي تـاريخي    اين رفت و آمدها باعث از بين رفـتن سـازه         : افزود
  .شود نقش رستم مي

بـراي جلـوگيري از ايـن مـشكل بـه هيـاتي            : وي تاكيد كرد  
ــين ــرزه متــشكل از زم شناســان و  شناســان، باســتان شناســان، ل

دانان نياز است تا نقشه اين مسير را از آباده تا شيراز مـورد          تاريخ
  .بازبيني قرار دهند

  :وي با بيان اينكه نبايد نگران هزينه اين پژوهش بود، گفت

بهـره بـوده و پـنج     شيراز دو هزار و پانصد سال از وجود قطار بـي  
  .انند بدون قطار رفت و آمد كنندتو سال ديگر مردم آن مي

بايد با صبر و حوصله ميراث فرهنگي را حفـظ          : عطايي افزود 
  .كرد

ــالع    ــاه اط ــر پايگ ــشاري، دبي ــا اف ــان عليرض ــاني  در پاي رس
بـان يادگارهـاي      هاي باستاني، با تشريح كاركردهاي ديده       يادمان

فرهنگي ايران، در مورد تخريب آثار باستاني نقش رسـتم در اثـر       
تخريـب آثـار باسـتاني      : آهن از ميان اين مجموعه گفـت        راهگذر  

  .شود ها مي باعث قطع ارتباط فرهنگي نسل
با وجود قطـع ارتبـاط فرهنگـي تجزيـه ايـران در             : وي افزود 

   .تهاي آينده دور از ذهن نيس سال
  .ي همايش را خواند افشاري سپس بيانيه

  

  »!رستم در خطر نقش«ي همايش  بيانيه
 يـستم شـنبه ب   ، عـصر سـه    »!رستم در خطر    نقش«همايش  . 1
 –يخي تـار يگاه جاي خورشيدي به منظور معرف    1386 يورماهشهر

هـاي     آسـيب  يرسـتم، بررسـ      نقـش  يآثار جهان    مجموعه يفرهنگ
حلـي بـراي    ي راه  فارس و ارايـه -ناشي از عبور خط آهن اصفهان  

ي دانشگاه تهران برپـا       ي علوم پايه    ها در دانشكده    رفع اين آسيب  
  .شد

گــزاري ژرف خــود را از مراكــز  همــايش، مراتــب ســپاس. 2
ياريگر، استادان ارجمند سـخنران و دوسـتداران فرهنـگ ايـران            

  .نمايد ابراز مي
 يآثـار جهـان      مجموعه مانند  ي ب يت با توجه به اهم    يشهما. 3
 هرگونـه دخـل و   - است ي اثر باستان30 كه بالغ بر     -رستم    نقش

 با اسـتناد    يژهو  به. كند  يكوم م  آن را مح   يمتصرف در عرصه و حر    
 مكـرر   127و مـاده    ) 1309 (يقـات نامه قانون عت    به قانون و نظام   

 يب كـه بـه تـصو      1/12/1356 يخ در تـار   يقانون مجازات عمـوم   
 وزارت  ييـد  و پـس از تا     يده كشور رس  يشناس   باستان ي فن يشورا

ــه شــماره   ــه / 956/56/9761/16فرهنــگ و هنــر ســابق ب رم، ب
 كامـل و    يان فارس ابالغ شده، خواهان اجرا     ول است ؤمقامات مس 

ــ ــون يب ــراچ ــر ي و چ ــوابط ح ــه ميم ض ــراث محوط ــاني  ي جه
 واقع در آن در هنگيفر-يخي نقش رستم و آثار تار     يد،جمش  تخت
 درون محـدوده  ي عمرانيات قانون هرگونه عمل  ينبراساس ا . است
 خط راه آهن    ين ممنوع بوده و بنابرا    يدجمش   تخت 1 درجه   يمحر
 دو كوه نقـش رسـتم و كـوه    ين بي  تنگهي كجايچ از ه تواند  ينم

  .يدمهر عبور نما
مـاه گذشـته،       بـا توجـه بـه ايـن كـه در همـين               يشهما. 4
رسـتم   آثار نقـش  اي در كنار مجموعه  تازهيالميي ع   برجسته  نقش
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هـاي   هـا و پـژوهش    كه پس از كـاوش      يافت شد و با توجه به اين      
 يديگـري بـرا   ارنست هرتسفلد و اريخ اشـميت كوشـش جـدي           

 و پـژوهش  ي، اين مجموعه انجام نگرفتـه اسـت، بررسـ      ي مطالعه
 را در   ي هنـر و معمـار     يخ تـار  ي،شناسـ   دار باستان   مطالعات دامنه 
 وابـسته بـه آن      يهـا   رسـتم و مجموعـه       نقـش  يمورد آثار جهـان   

 كـه از  ورزد ي مـ يـد  نكتـه تأك يـن  بـر ا يـژه و  و به داند  ي م يضرور
 يني ا  دربارهيادي زيها  نادانسته  هنوز يشناخت  انداز باستان   چشم

 يي هـوا يرها و تصاو     عكس بنايبر م .  وجود دارد  يي جهان   محوطه
 داشته است كـه هنـوز   يي مجموعه برج و بارو   ين ا يد، و جد  يمقد

  .يست در دست ني آن اطالعياز چند و چون آن و از گستردگ
 يا   هنر منحـصر بـه فـرد صـخره         ي بر مستندنگار  يشهما. 5

 و يـق  دقهـاي  يبـردار   عكـس يقرستم، از طر  ر نقش  د يافته  يتجل
 يــن ايي فرهنگــ  جهــت حفــظ خــاطرهينگــر فتــوگرامتر جــزء

 در مـورد وضـع     ينچنـ   هـم . نمايـد   ي مـ  يد تأك يي جهان   مجموعه
. دهـد   ي هـشدار مـ    -و آثار مـشابه      – آثار   ين ا ينابسامان حفاظت 

 آثـار  يـن  ايكر بر پير اخيها   كه در دهه   ي صدمات و لطمات   يزانم
 يژه، و ي و مرمت  ي حفاظت يري بستن تداب  كار  به آمده، ضرورت    وارد
  .طلبد ي هدفمند و روشمند را مي،فور

 ساخت راه آهن    ينولؤ كامل مس  ي خواهان همكار  يشهما. 6
 يـاد  و بني و گردشـگر   ي فرهنگ يراث فارس با سازمان م    -اصفهان
 ير مس يها   راه ارائه نقشه   يندر ا .  پاسارگاد است  - پارسه يپژوهش

  .شود ي ميهن قدم نخست تلقراه آ
 متشكل از همـه     ي، كارشناس ياتي اصرار دارد تا ه    يشهما. 7
 ي، شناســين عمــران، زمــي مــرتبط، چــون مهندســيهــا رشــته

 يـست،  زيط محـ ي،شناسـ   حفاظت و مرمت، مـردم  ي،باستانشناس
 ي خطـرات احتمـال    ي ضـمن بررسـ    يره و غ  ينگار  متخصصان لرزه 

 ين بـه بهتـر  يابي دسـت يرا فارس، ب- عبور راه آهن اصفهان    يرمس
 را از آباده تـا     ير كل مس  يگر عوارض ممكن بار د    ينر با كمتر  يمس
  . قرار دهنديق دقي مورد بررسيرازش

ي كـشور بـه       گانـه   همايش، خواهان توجه جدي قواي سه     . 8
يادگارهـاي تـاريخي، طبيعـي و     » تحريف«و  » تخريب«ي    مسأله

قـدري چـون      نمشكالتي كه بـراي آثـار گـرا       .  است  معنوي ايران 
-ي آرامگاه فردوسي، كهـن شـهر ساسـان        يستون،دشت بهبهان، ب  

 آثار و  ، تبريز يشاهمسجد عل / گنبد قابوس، ارگ   يروزآباد، ف ياسالم
هـاي ملـي      ، پارك )خوزستان( دشت سوسن    ي باستان يها محوطه

چنـان پابرجاسـت و    هم... ي اروميه، حصار، درياچه خجير و سرخه  
هـاي ثبـت جهـاني ميـراث          پروندهي تكميل     تعللي كه در زمينه   

ي  معنــوي ايــران و دفــاع از هويــت ايرانــي دانــشمندان گــستره 
  .چنان وجود دارد فرهنگي ايران هم

  
ي  با توجه به فاجعـه » بان يادگارهاي فرهنگي ايران   ديده«. 9
ي بختگـان و مـرگ    محيطي خشك شدن موقـت درياچـه        زيست

ــودن فاجعــه  ــزر هــزاران فالمينگــو و در راه ب ــابودي  گي ب ــر ن ت
ي مهـاجر   هميشگي آن درياچه و كوچ پاييزي صدها هزار پرنـده      

ي بختگـان بـه همــين    كـه در مـسير خـود و توقـف در درياچـه     
ي ملي سـد   سرنوشت دچار خواهند شد، ضرورت بازنگري پرونده   

خواهـد كـه بـا        سيوند را يادآور شده و از مسؤوالن مربوطـه مـي          
گ مخزنـي را بـه      تشكيل همايشي، لـزوم سـاخت سـدهاي بـزر         

  .معرض بحث كارشناسان بگذارند
حـضور شـماري از   » بان يادگارهاي فرهنگي ايران   ديده«. 10
شناسان را در اين نشست غنيمت دانسته از آنـان دعـوت              باستان

اي ضمن كمـك بـه    كند تا با تشكيل انجمني مستقل و حرفه     مي
ي ميـراث فرهنگـي، سـازمان     گسترش فرهنگ و آگـاهي دربـاره   

ث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري را با نقـدهاي خـود       ميرا
 .اعتال دهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پتروشيمي پليمر در حريم جهاني بيستون: كرمانشاه
ريم جهـاني محوطـه     ر حـ  دشركت پتروشيمي پليمـر     

رغـم تـذكر يونـسكو هـيچ          عليبيستون احداث شد و     
چـه رونـد    انچن. انجام نداد در جهت توقف آن     اقدامي  

آثـار جهـاني   فوق ادامه يابد اين مجموعه در فهرسـت    
   .قرار خواهد گرفتيونسكو در خطر 

شركت پتروشـيمي تنهـا يـك مـاه پـس از ثبـت              
اف ايـن اثـر، فعاليـت     رهاي اطـ   بيستون با خريد زمين   

 .ه بودآغاز كردرا غير قانوني در حريم آن 
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بـا تـالش انجمـن    »  مازنـدران  يـاي  در ي فرهنگ -ي علم همايش«

 دانشگاه تهـران برگـزار   ي و علوم انسان ياتي ادب    دانشكده ياسالم
 يمـروز ي پـس از ن      وسي دقيقـه     مراسم كه از ساعت يك     ينا. شد

 دانـشكده برپـا     يـن  ا يسفندماه در تـاالر فردوسـ     يكشنبه پنجم ا  
ي كـار      سرلوحه ا مازندران ر  ياي در در  يران حقوق ا  يگشت بررس 

داشـت حقـوق ايـران در آن از      كه نگهياييخود قرار داده بود؛ در    
 اسـت  يخته گوناگون جامعه را برانگ    يها     اليه ي نگران يش پ يچند

 در واكـنش  تـوان  ي را مـ هـا  ي نگرانـ يـن  كـه بازتـاب ا     يا  گونـه  به
 كـه بـر     يايي در يد؛ د ياسي و حتا س   ي اجتماع ي، فرهنگ يها  گروه

ــهپا ــاي ي ــي ن1940 و 1921 ي قرارداده ــشور يم  از آن، از آن ك
 از آن بـدون  يبـردار   بهـره ي  دربـاره گيـري  يم است و تـصم   يرانا

ــراني ا اراده ــري ــانوني غي ام ــن ايو در حــال.  اســتيرق ــد ي  رون
 ي جـد يتنهـا اقـدام   ت كـه نـه   اسياناكنون در جر    هم يرقانونيغ

نظـر     بلكه به  يرد،گ   از آن توسط ايران صورت نمي      يريگ   جلو يبرا
بـا تاكيـد بـر حـق       –رسد تـالش جمهـوري اسـالمي ايـران            مي
 در راستاي رسـميت بخـشيدن بـه ايـن      - درصدي   20مبناي    بي

  .نابودي منافع ملي و كاهش حقوق تاريخي ما در آن درياست
نخست استادان دكتـر   . شده بود همايش از دو بخش تشكيل      

ندوشـن، دكتـر علـي       زاده، دكتر محمدعلي اسـالمي      مهرداد ملك 
وني ايـن   ـترين مسايل پيرام    رشيدي و دكتر اسماعيل كهرم مهم     

 تاريخ نام دريـاي   : كردند خود كنكاش  ي تخصص   از زاويه  دريا را 
اقتـصادي   جغرافيايي درياي مازندران، مالحظات   مازندران، منش 

همايش،  از   در بخش دوم  . دريا زيستي در اين    محيط تو مالحظا 
 هوشنگ طالع و دكتـر داوود      يوسف مواليي، دكتر   استادان دكتر 

و حقـوق    دريــــا    گيـري در ايـن      تصميم باوند به نظام   هرميداس
 5همـايش پـس از نزديـك بـه           .تاريخي ايران در آن پرداختنـد     

ن و هـاي حاضـرا     ساعت با برگزاري ميزگرد و پاسـخ بـه پرسـش          
  .ي برگزاركنندگان به كار خود پايان داد خوانش بيانيه

  
   را جدي بگيريميسمتوران  پانخطر

هـا و      يا تاتـار كـه از پرسـش        ي است با تبار ترك    ي نام قوم  خزران
 گـر،  شناس و پژوهش زاده، باستان مهرداد ملك. اند  يخمشكالت تار 

 درانـــ هاي گوناگون درياي مازن تاريخ جامع و مستندي را از نام     
  »درانـــكاسپيان، خزران و ماجراي نام درياي مازن«زير عنوان 

  
  
  
  

  

عربيـسم در جنـوب      ه داد، سپس با اشاره به خطر آشكار پـان         يارا
ي ارضي خـود سـعي در    طلبانه  ايران كه در راستاي منافع توسعه     

تورانيسم و دفـاع      سازي نام درياي فارس دارند خطر پان        دگرگون
  .راي درياي مازندران را يادآور شدآنها از نام خزر ب

 قفقاز ي ساكن در ماورا  يزاده، خزران قوم    ي پژوهش ملك     پايه بر
 يـاي  دري غربـ يهـا   در كرانـه يالدي دوم مـ ي اند كه از سـده      بود

 زدوده  ي بـه كلـ    يـز  دهـم ن   ي  شـدند و در سـده      يدارمازندران پد 
 ي  دارنـد كـه در اواخـر دوره   يـت  اهم ي قـوم از آن رو     ينا. شدند

 چپـاولگر همـواره در      ن بـه عنـوا    ي دوران اسـالم   يل و اوا  يسانسا
 مازنـدران   يايدر:  افزود زاده  ملك .اند   حضور داشته  يران ا يمرزها

 ين، كاسـپ  يـاي چـون در     هـم  ي گوناگون يها   به نام  يخدر طول تار  
 بحـر خـزر، دريـاي    ين، قـزو  يـاي  گرگان، بحر گرگـان، در     يايدر

 خزر  ياي در يه است ول   شد يدهنام...   طبرستان و  يايآبسكون، در 
.  رفتـه اسـت  كار بهها در درون ايران        نام يگر از د  يشو مازندران ب  

 يـن  ايـدن  نامي براها  يي كه توسط اروپا   ين نام كاسپ  ي  درباره يو
  :  گفترود، يكار م  بهيادر

 يده بـه مـا رسـ     يونانيـان  كـه از     يايي و جغراف  يخيمتون تار «
 يـاي  دريجنـوب  يهـا    سـاكن در كرانـه     ي قـوم را قـوم     يناست، ا 

گـاه   كه گه  با اشاره به اينينچن  زاده هم   ملك. »دانند  يمازندران م 
انـد،    برخوانـده هـا  يـايي  از ورود آر   يش پ يران ا يان بوم را ها  يكاسپ
 كـه  خـوريم  ي برمييها  به ناميخي شواهد تارياما در برخ  «: گفت

 ينبنابرا.  دارد يايي و آر  يراني ا اي  يشه است و ر   يناز آن قوم كاسپ   
 بـه   يـاز  ن ين از ا  يش قوم ب  ين بودن ا  يايران   پيش يا يراني ا ي ربارهد

 مـشخص  ي پژوهـشگر، بـه روشـن   ين اي  گفتهبه .»پژوهش است

     مازندران مازندرانيايياي در دريي فرهنگ فرهنگ--ييگزارشي از همايش علمگزارشي از همايش علم

   مازندران را دريابيم مازندران را دريابيميايياي در در در دريرانيران ا ايخييخي تار تارحقوقحقوق
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 رفتـه   كـار   بـه  يا در ين ا ي برا ي كه نام مازندران از چه زمان      يستن
 بـه وضـوح،     يـا  در ين ا ي فردوس ي  وجود در شاهنامه   ينبا ا . است

 بـه بـاور     يـان، زاده در پا    لكم.  مازندران خوانده شده است    يايدر
 گـر  ژوهشپـ  – و نولدكه - مترجمان اوستا   ين از نخست  -دارمستر

 ي  واژهي  چند از پژوهشگران، به معنـي و ترجمـه        ي و تن  -يآلمان
 ين از پركـاربردتر يكـي اكنـون    كـه هـم   يمازندران پرداخت، نـام   

  . رودي مكار به يران اي شمالياي دري است كه براييها نام
 لـزوم  ي شـناس، دربـاره   زاده، پژوهشگر و باستان  ملك مهرداد
»  فـارس  يجخلـ «، با اشـاره بـه       »خزر«كار نبردن نام      توجه در به  

 يج بـه نـام خلـ   ي بحث زنده و بـه روز      يرانما در جنوب ا   «: گفت
 ي،روشــن  كــه در آن بــهيبحثــ. يــم را داري عربــيجفــارس و خلــ

 يـن ه ابا توجه ب. بينيم  ي فارس را م   يج ساكنان جنوب خل   يِدشمن
 كـشورمان، بـه   ي شـمال ياي دري بردن نام خزر برا كار  به يشينه،پ

 يـسم توران  بـردن خطـر پـان   يـاد  كـردن و از     يپوش   چشم يا  گونه
  .»است

  

  يست ني موضوع احساسيك مازندران
 برجـسته   ي  يسنده ندوشن، پژوهشگر و نو    ي اسالم مدعليمح

  بـه  »يـران  ا ياييمنش جغراف « به نام    ي با موضوع  يش هما يندر ا 
 را از يـران  ا يـايي  جغراف هـاي   يژگـي  كـه و   يو.  پرداخت يسخنران

 عامـل   ينتـر    مهـم  يگـر  د يي عامل دوام و از سـو      ينتر   مهم ييسو
 كرد  يه تشب ي را به پل   يران ا دانست،  ي م يران وارده بر ا   هاي  يسخت

 ندوشـن   ي بـه گفتـه   .  داده است  يوندكه شرق و غرب را به هم پ       
 ينبنـابرا . ها بوده اسـت  دنگاه تم   و توقف  ي جهان يستگاهي ا يرانا

 بـا   ي زمـان  يـران ا.  خاك، جنگ قطع نشده اسـت      ين در ا  گاه  يچه
 در  ي فرهنگ ي  يوه به ش  يگر، د ي و زمان  ي از قدرت دفاع   يريگ  بهره

 يـاي  در ي  كـرده اسـت و مـساله       يـستادگي هـا ا     هجـوم  ينبرابر ا 
 از منابع سرشار    يكي كه   ياييدر.  است يگر د ي آزمون يزمازندران ن 

 ي احـساس  يمـان در آن، موضـوع       گيري حقـوق     و پي   است يانرژ
  . استي بلكه كامال علميستن

  

بـرداري از     مان بر درياي مازندران تنهـا بهـره         تثبيت حق 

  نفت و گاز نيست
 با يادآوري اين مطلب ي اقتصاد كسوتان  يش از پ  يدي رش علي

بحث نفت و گاز درياي مازندران سبب شده كشورهاي ديگـر       كه
در حال حاضر دو قطب بـزرگ       «:  تصريح كرد  به ما هجوم آورند،   

ي اول    جهاني به دنبال كشف ايـن منـابع هـستند كـه در وهلـه              
اروپاست كه در اين راسـتا بـراي نجـات خـود از انحـصار خلـيج            

شود بـه دنبـال    فارس و نفتي كه از اين طريق به اروپا سرازير مي 
كــشف منــابع نفتــي دريــاي مازنــدران اســت و از ســوي ديگــر  

ي    چين و هندوستان هستند كه به دنبال نفت منطقه         كشورهاي
   .»درياي مازندران هستند

ي رشيدي اگر روند آينده را نگاه كنيم رشـد تقاضـا              به گفته 
براي نفت در اروپا بسيار محدود است به طوري كـه حـداكثر تـا          

 هزار بشكه در سال افزايش تقاضـا از آن        200 حدود   2015سال  
شـود افـزايش    بينـي مـي    كـه پـيش   سو خواهيم داشت، در حالي    

  .تقاضاي چين و هندوستان سالي هشت ميليون بشكه باشد
كه براي اروپا ذخـاير گـاز         اين استاد دانشگاه، با تاكيد بر اين      

ي دريـاي   مند به استخراج گاز منطقه    تر است و شديداً عالقه      مهم
ي روسـيه     خواهند از محـدوده     آنان مي «: مازندران هستند، گفت  

به سمت غرب بكشند تا منـابع گـازي بهتـري در اختيـار              گاز را   
   .»داشته باشند
شـده   بينـي  هاي پيش گذاري ي مهم را ميزان سرمايه     وي نكته 

حـل نـشدن    «: هاي عظـيم عنـوان كـرد و گفـت           براي اين پروژه  
گذاري نفـت و      ي ايران و اشكاالتي كه آمريكا براي سرمايه         مساله

 تا اين مـسائل معـوق بـاقي         گاز ايران به وجود آورده سبب شده      
ها بايد بگذرد تا جو سياسي براي حل ايـن مـسائل            بماند و مدت  

   .»دتر شو آماده
مان بر دريـاي      تثبيت حق «: رشيدي در عين حال اشاره كرد     

مازندران فقـط نفـت و گـاز نيـست و دريـاي مازنـدران دريـاي                 
ز اي است و تنها كانال ارتباطي اين دريا بـا دنيـاي خـارج ا               بسته

خاك روسيه گذشته و روسيه با دشمني خاصي كه دارد تـاكنون   
نگذاشته تا ايران از خاك خود به اروپا و شـمال اروپـا دسترسـي           

المللـي ايـران از       روسيه هميشه جلـو آزادي مبـادالت بـين        . يابد
طريق خاك خود را گرفته و اين اقدامي ناسيوناليـستي از سـوي          

  .»روسيه است
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محيطي كه از روسـيه   به آلودگي زيست  وي در ادامه با اشاره      
هاي وابسته به آن وارد دريـاي مازنـدران    از طريق ولگا و رودخانه 

عدم گسترش ناوگان دريـايي ايـران در دريـاي          «: شود، افزود   مي
مازندران و جلوگيري از اين كار سبب شده تا ناوگان تجـاري مـا     

اي هـا بـر   هرگز گسترش نيابد و اين امر به دليـل مخالفـت روس      
خريد كشتي و انتقال بـه دريـاي مازنـدران بـراي حمـل و نقـل              

  .»داخلي است
ي درياي مازندران     رشيدي به هشت موضوع مهم براي آينده      

نفـت، گـاز،    «: كه منافع ما در آن قرار دارد اشـاره كـرد و گفـت             
ــارت     ــوب، تجـ ــمال و جنـ ــدور شـ ــت، كريـ ــسم، ترانزيـ توريـ

زيـست هـشت    حـيط اي، شيالت و منابع دريـايي و م   منطقه  درون
ي درياي مازندران است كه از نظر منافع       موضوع مهم براي آينده   

بنابراين هـر كـدام از      . اجتماعي، سياسي و اقتصادي مطرح است     
 سـال اخيـر   30اين موارد نياز به توجه خاص دارد كه نه تنها در   

ي خـاطر  و. » سال اخير نيز مورد توجه نبوده اسـت     60بلكه طي   
هاي دولت و هر دولت ملي و متعهـد      سياستاز نظر   «: نشان كرد 
ي درياي مازندران به طـور جـدي مـورد توجـه قـرار               بايد مساله 

  .»گيرد
هاي نفتي امر مهمـي       فرم  تشكيل پلت «: اين اقتصاددان افزود  

هـاي   است كه ايران در چند سال اخير چند اقـدام بـراي كـاوش          
ن هـم   نفتي انجام داد اما متاسفانه بـه نتيجـه نرسـيد و دليـل آ              

بنابراين بايد ضمن ايجاد    . نداشتن امكانات كافي براي منطقه بود     
هـاي نفتـي بـراي اسـتخراج از       فرم  هاي صنايع دريايي پلت     پايگاه

مـساله نفـت وگـاز، تنهـا        «:  كرد يدتأك وي   .»كف دريا آغاز شود   
 درصـد  16 نفت و ير درصد از ذخا10 يران چرا كه ا يستمسأله ن 
 و منـابع  ي داخلـ يد و از نظـر تقاضـا   گـاز جهـان را دار    يراز ذخا 
 مازنـدران  يـايي  حال منـابع در ين با ا  ي ندارد ول  ي مشكل يدرآمد

   .»يم از حقمان دفاع كنيدحق ماست و با
 يـران  اي و اقتـصاد ياسـي  حفظ منابع س ي برا يدي باور رش  به

 هـا  ياست سيم ترمي براي سازمانيد در گام نخست با  يا، در يندر ا 
 و ي مركـز ياي آسـ ي بـا كـشورها  يـران  اي اقتـصاد  يو قراردادها 

 درازمـدت   يهـا    هـدف  يـن  شود بنابر ا   يل تشك ي شمال يكشورها
 گـستره   اين در   ي قو يايي در يروي ن ي و برقرار  ي اجتماع ياسي،س
 ينچنـ    و هـم   يـشتر  حـضور هرچـه ب     ي برا يايي در يع صنا يجادو ا 

 و امكانـات    هـا   يت را با توجه به قابل     يسم تور ي پرداختن به مساله  
   امكانات و يل تشكيديرش.  و الزم دانستي ضروريامر يا درينا

 گــرفتن ي اســتخراج نفــت و گــاز و جــدي بــراهــايي يگــاهپا
 يگـر  از ديـز  گـستره را ن يـن  در ا  ي آزاد تجار  ي منطقه ي الهــمس

 در يـن ا.  به آن توجـه شـود  ين از ا يش ب يد برشمرد كه با   يموارد

جم  گـسترده و منـس   ي دفـاع  يـستم  از نبود س   ي است كه و   يحال
 يـن چنـان، علـت ا    دفاع از منافع كشور، ناخرسند بود و هـم   يبرا

  . دانستي مي داخلي و اجتماعياسي سي را آشفتگيتوجه يب
  

تر دارد     بيش ي آمد در وسعت   يچه بر سر تاالب انزل     آن

  آيد يبر سر درياي مازندران م
 و از   يـران  ا محيطـي   يـست نظـران ز     كهرم از صاحب   اسماعيل

 ي فرهنگـي دريـاي مازنـدران در بحثـ     -ي علم يشسخنرانان هما 
 مازندران، بـا اشـاره بـه       ياي در محيطي  يست مالحظات ز  يرامونپ

 در وسـعت و  آيد ي م يچه دارد بر سر انزل     آن«:  گفت ي،تاالب انزل 
كهـرم توسـعه و   . »آيـد  ي دارد بر سر مازندران م     يشتر ب يا  گستره

 ي توسعه ممكن است برا    ين كه ا  ي بدون توجه به تبعات    يشرفت،پ
 »بنـد  يم نـ يا   توسـعه « موجـودات داشـته باشـد را         يگرانسان و د  

 يا  گلـستان را نمونـه  يخواند و گذر جاده از تاالب و پارك جنگل  
چنـين بـه سـاخت انبـوه          وي هـم  .  توسعه عنوان كرد   گونه  يناز ا 

نـشده اشـاره كـرد كـه عامـل اصـلي مـرگ         سدهاي كارشناسـي  
  .ها هستند تاالب

 سـال  10 كارشناسان تـا     يمار اعالم  آ ي  يهبر پا «:  افزود كهرم
 بنـدد،   ي مازندران رخت بر مـ     ياي از در  ياري خاو هاي  ي ماه يندهآ

 بـه   يـا  در يـن  ا زيـست   يط به مح  توجهي  ي كه به خاطر ب    يا  فاجعه
 شـوند،   ي مـ  يا در ين كه وارد ا   هايي  يآلودگ. يوستوقوع خواهد پ  

 يـست  زيـا  دريـن  است كـه در ا ي از توان و تحمل موجودات     يشب
 -يـاري  خاوهاي يخوراك ماه-يلكا كي رفتن ماهيناز ب . دكنن  يم

 - فـك مازنـدران   ي نابودينچن  و همي نفتيبه علت وجود آلودگ   
 اسـت   هايي  يب از آس  ييها  نمونه – مازندران   يايتنها پستاندار در  

 يا درين بر سر ا  يست ز يط مح ي  نگرفتن مساله  ي جد يلكه به دل  
  .»آمده است
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 متعـددي از  يها وردن نمونه  كارشناس محيط زيست با آ     اين
بار خوانـد    وضعيت آن را فاجعهيران، ا يست ز يط به مح  توجهي  يب

  .»زنيم ي خود مي يشه به ريشه تتوجهي ي همه بينبا ا«: و گفت

  
   .هاي چندجانبه براي ايران خطرناك است گيري اين تصميم

ــس« ــپ ــوروي از فروپاش ــشورهاي، ش ــتقالل ي ك ــه اس  در يافت
 در حقـوق و تعهـداتش   ي شوروين كه جانش  تنديرف پذ اي  يهاعالم

.  مازندران بـود ياي با دريوند حقوق در پين از ا يهستند كه بخش  
 نفـت و گـاز،   يـت  اهمي، اسـت كـه پـس از چنـد         ي در حـال   ينا

 اخت، منـابع انـد    ين استخراج ا  ي  را به وسوسه   ي ساحل يكشورها
 صـاحبان قـانوني، حـق    ي  و بـدون اجـازه  يي كه به تنها يدر حال 

 كـه تـا   يه روس1998در سال .  را نداشتند اي  گيري  يم تصم ينچن
فـشرد،   زمان بر قراردادهاي تاريخي و معتبر بـا ايـران پـا مـي              آن

 از  يبـردار   ها بر سر بهـره       كشورش با قزاق   ي منافع مل  يرتحت تاث 
 حركت  يندر برابر ا  . يد توافق رس  ه مازندران ب  يايبستر شمال در  

 يـران  ا ي مـا بـود، از سـو       يملـ  و منافع    ي با نظام حقوق   يركه مغا 
 ي پ ي جد يا   كه به گونه   ي اعتراض شد، اعتراض   سروصدا  ي ب ياربس

 استاد حقوق و علوم سياسي يي، مواليوسف باور به .»گرفته نشد
 فرهنگـي دريـاي مازنـدران زيـر         -دانشگاه كه در همايش علمي    

رانـي   بـه سـخن  » گيري در درياي مازنـدران  نظام تصميم«عنوان  
 بود كه به نظـام      يا   ضربه ين بزرگتر ي،انگار   ساده ينپرداخت، هم 

 دريـاي  از   يمـي  ن يبـرا «:  وارد آمـد   يـا  در ايـن در    گيـري   يمتصم
 -هم تنها توسـط دو كـشور روسـيه و قزاقـستان              آن –مازندران  

 كـه تنهـا اراده و خواسـت دو كـشور     ي شد، در حال   گيري  يمتصم
 يشورها كـ  ي را برا  يبردار   بهره ي الگو بايست  ي م ي و شورو  يرانا

 در برابـر    يـستادگي  تبعـات عـدم ا     مـواليي «.  كند يين تع يساحل
 بزرگ خواند و يادآور شد، در اين        يار را بس  گيري  يم تصم گونه  ينا

هـا تنهـا كـشوري كـه بيـشترين ضـرر را متحمـل              گيري  تصميم

 گونـه  يـن  كـه ا يـن  از ايش پـ يرانا«: او گفت. شود ايران است  مي
  .»كرد يم اقدام يد شود بايه روگيري يمتصم

اين حقوقدان، بي توجهي بـه يـك وجـب از خـاك ايـران را              
پيش از فروپاشي اتحـاد  «: تفاوتي به كل كشور دانست و گفت  بي

جماهير شوروي، ايران و اتحـاد جمـاهير شـوروي بـه عنـوان دو          
شدند و هرچه مربوط به اين       كشور ساحلي اين دريا محسوب مي     

 رارگيـري قـ   يمدريا بـود بـه صـورت مـشترك بايـد مـورد تـصم          
ي بـسيار اساسـي درمـورد      گرفت كه بر اين اساس دو معاهده   مي

. » منعقد شـد 1940 و 1921هاي    نظام حقوقي اين دريا در سال     
 اگــر درســت ي در ســطح كــالن و مملكتــيي مــوالي بــه گفتــه

 مطمـئن و  گيـري   يم نظام تصم  يك يم و نتوان  يم نكن گيري  يمتصم
 دچار يم، بگذارجرا اي مرحله را فعال كرده و به     يحافظ منافع مل  

 يناكنـون چنـ     گونـه كـه هـم        شد، همـان   يم خواه ي جد يمشكل
  . مازندران به وجود آمده استياي دري  دربارهيمشكل

 توانـد     ي مـ  يـران  آن ا  يـق  را كه از طر    ييها   از راه  يكي مواليي
 را جلب كند و بر سر سـهم خـود          ي افكار عمومي جهان   يبانيپشت

 يط محـ  يل نمايد پرداختن بـه مـسا      يزن  مازندران چانه  يايدر در 
 يـستم  اكوس ي جهـان  ي  مازندران دانست چرا كـه جامعـه       يستيز

ــدانــد ي از وجــود خــود مــيمازنــدران را بخــش  بــه آن سبت و ن
 جـوالن   ي بـرا  يي و نبود جا   يمند است، اما با وجود آشفتگ       عالقه

 فرصت هـم  ين ايران، ايست ز يط دوستدار مح  ي داخل يها اُ  جي  ان
  .رود ست ميدارد از د

اين استاد دانشگاه و حقوقدان در تشريح شـرايط اقتـصادي،           
درياي مازنـدران آزمايـشي     «: سياسي و اجتماعي اين دريا، افزود     

گيـري   براي ماست كه مرور كنيم چگونه براي آن تاكنون تصميم 
 مواليي در سـطح كـالن اگـر نتـوانيم درسـت           گفته به. »ايم  كرده

يري مطمئن و حافظ منافع ملي را       گ  حركت كرده و نظام تصميم    
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گيـري    تـصميم   اجرا بگذاريم؛ درمرحلـه  تعريف كرده تا به مرحله 
  . رو خواهيم شد با مشكل روبه

الملل دانشكده حقوق و علوم سياسـي،        مدير گروه روابط بين   
با بيان اين مطلب كه ايران در مقابل ايـن ضـررها واكـنش ملـي      

ايـران در  «: اده است، بيان كـرد قابل قبول و تاثيرگذاري انجام ند 
ها و جلساتي برگزار شده       ها فقط نشست    گيري  مقابل اين تصميم  

بنابراين بايد به طـور     . و شاهد اقدام موثري در اين زمينه نبوديم       
هاي چندجانبه را كه بـراي ايـران          گيري  جدي جلوي اين تصميم   

خطرناك است گرفت و براي اين بحث با اهميـت يـك ظرفيـت              
چرا كه اگر صرفا دستگاه ديپلماسي از معـدودي     . ل شود ملي فعا 

كارشناس استفاده كند متناسب با وزن و اهميت موضوع دريـاي         
اگر در داخل   «: اين استاد دانشگاه تصريح كرد     .»مازندران نيست 

كشور نهادهاي مدني دلـسوزي نداشـته باشـيم كـه بـه مـسائل               
 به اهميت ايـن  درياي مازندران بپردازند و افكار عمومي را نسبت   

ــد چطــور مــي  ــوان انتظــار داشــت از ظرفيــت   مــساله برانگيزن ت
 نظـام المللي در اين زمينه استفاده كنـيم؟ بنـابراين بايـد در      بين
زدايي شـود تـا بتـوان در مـورد            شناسي و آسيب     آسيب يريتيمد

گيري كـرده     مسائل با اهميت درياي مازندران به درستي تصميم       
چنين برپايي حاكميت ملي       هم  وي. »و از حقوق خود دفاع كنيم     

را اولويت براي هر حركت بزرگ در راسـتاي حفـظ منـافع ملـي        
  .دانست

  

   مازندران استياي از دريراندرصد حق مسلم ا 50
 معـروف بـه   1921 قـرارداد    ي  يـه  مازنـدران بـر پا     ي حقوق رژيم«

 تجارت و ي  معروف به معاهده 1940 و قرارداد    ي دوست ي معاهده
 دو قـرارداد حـق      يـن  ا ي  يـه بـر پا  .  شده اسـت   يينع ت يانورديدر
 ي گونـه   مازنـدران بـه  يـاي  در در  ي و نظـام   ي بازرگـان  يانوردي،در

 شده است و هـر  ه شناختيت به رسمي و شورو  يران ا ين ب يمساو
 سـهم  يعني را دارند، يا درين از ايكسان يريگ دو كشور حق بهره  

ه است كـه  چگون.  استيران از آن كشور ايا درين از اي درصد 50
ــر پا ــهب ــد ي ي ــده4 بن ــشت 1940 ي  معاه ــر ك ــق براب  و يراني ح
 ممكـن اسـت   يـا  حق استفاده از كف در ي ول يم را دار  يبردار  بهره

 طـالع، اسـتاد علـوم       هوشـنگ  .» باشـد؟  يگـري متعلق به كس د   
 يخي با پرداختن بـه حقـوق تـار      يپژوه در سخنان    سياسي و تاريخ  

 50 از يبـردار   كه بهرهين ا  مازندران و با اشاره به     ياي در در  يرانا
چـرا از حقـوق   «:  است، گفـت يران حق مسلم ا يا در يندرصد از ا  

 برابـر  يسخن از مـساحت . گذريم ي ساده مچنين ين خود ا  يخيتار
 از خـاك قفقـاز و    يـشتر  ب ي از كشور ژاپن است، مـساحت      يميبا ن 

 بــه مــساحت كــشور يــك نزديــزي و چيگلــستان و تركمانچــا

 ي جمهـور ي قـانون اساسـ  78واندن اصـل  طالع با خ  . »افغانستان
 ي در خطـوط مـرز    ييـر  آن هرگونه تغ   ي  يه كه بر پا   يران ا ياسالم

 آن و با استناد به اصل نهم قانون كـه در      ييممنوع است مگر جز   
ــتقالل، آزاد ــدت و تمامي،اسـ ــت وحـ ــيـ ــديگر از ي ارضـ  يكـ

 دولت و آحـاد ملـت اسـت،         ي  يفه و حفظ آن وظ    ناپذيرند  يكتفك
 ي اسالمي مجلس شورايم تصميابدون رفراندوم  «:  كرد كه  يدتاك
  .»يرد بگيران را از ملت ايخي حق تارين اتواند ي نميكس

 1940 قـرارداد    13 ي  گذرا بـه مـاده     ي طالع با نگاه   هوشنگ
 متعلق  هاي  ي مازندران تنها كشت   يايكه در آن آمده است، در در      

 دو پـرچم  يـن  نظـر ا يـر  كـه ز هـايي  ي و كـشت ي و شورو  يرانبه ا 
 نوخاسته كـه  ياگر كشورها«: وآمد دارند، گفت   تند حق رفت  هس

 يـا  دريـن نـد در ا خواه ياند، مـ   به وجود آمدهي شوروياز فروپاش 
 را جلـب كننـد، چـون تنهـا      يران ا يت رضا يد بكنند با  راني  يكشت
 يـن  هـستند حـق گـذر از ا      ي و شورو  يران پرچم ا  ير كه ز  يكسان

ه باورمندان به حق    وي ضمن مقايسه كساني را ك      .» را دارند  يادر
ي جداسازي بحـرين كـه        نامند با تجربه     درصدي را خائن مي    50

وزير وقت كساني را كه مخالف بودنـد        در آن موقع هويدا، نخست    
داننـد خـائن    امروز با گذشت زمان مـردم مـي  : خائن ناميد، گفت 

  .كيست
  

ها در مورد درياي مازندران بـا مـردم ايـران             بايد تصميم 

   مطرح شود
كه بايد اقدامات و توافقـاتي       هرميداس باوند با تاكيد بر اين     دكتر  

گيرد، در فضاي باز بـوده      كه در مورد درياي مازندران صورت مي      
هـا در مـورد      بايد تصميم : و با مردم ايران مطرح شود، اظهار كرد       

درياي مازندران با آراي مردم باشـد و در يـك اتـاق در بـسته و                  
  .دتاريك اين تصميمات اتخاذ نشو

الملـل دانـشگاه      دكتر داود هرميداس باوند استاد روابط بـين       
 فرهنگي درياي مازنـدران در تـشريح       –تهران در همايش علمي     
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كـه   شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين دريا با تاكيد بر اين     
المللـي   اي اسـت كـه ماهيتـاً سـاختار بـين      ي ايران جامعه  جامعه

ايـران  : لمللي است، تصريح كرد   ا  داشته و در شاهراه تعامالت بين     
بين دو كانون استراتژيك جهان قرار گرفته و مسائل ايران تنها با      

به طوري كـه    . همسايگان آن مطرح نيست و بازتاب جهاني دارد       
كــــشورهاي ديگــــر مــــستقيم و غيرمــــستقيم در فرآينــــد 

در ايـن  : وي گفـت  .هـاي كـشورمان حـضور دارنـد     گيري تصميم
اي اسـت كـه از سـاختار     ديپلماسـي شرايط ديپلماسـي صـحيح،      

الملل آگاهي كامل داشته باشد و بدانـد بـراي تحقـق منـافع        بين
كه باالترين مقـام   نه آن. خود چه راهكارهايي را بايد انتخاب كند     

وزارت خارجه سخناني بگويد كه كامال مغاير با منافع ملي اسـت       
  .تواند دستاويز رقيبان قرار بگيرد و مي

كه دريـاي مازنـدران    در ادامه با اشاره به اين     هرميداس باوند   
از لحاظ حقوقي پيوند تـاريخي بـا مـردم ايـران دارد، بـه تـاريخ             

هـا در     لـف حكومـت   هـاي مخت    سياسي درياي مازنـدران در دوره     
ي تقـسيم دريـاي       در ادامه به نحـوه    ايشان  . دكشورمان اشاره كر  

ود مازندران بين كشورهاي ساحلي اين دريـا و مـسائلي كـه وجـ     
دانـان مـا متاسـفانه توجـه بـه       حقـوق «: دارد اشاره كرد و افـزود     

شرايط سياسي خاصي كه سبب ايجاد چنين شرايطي شده است          
اين استاد دانشگاه، با اشاره به اجالس اخير سـران و   .»اند نداشته
: اي پيشنهاد شده در اين اجالس، اظهـار كـرد    ماده20ي    اعالميه

آن بود كه اين كشورها نبايد اجازه       يكي از بندهاي اين اعالميه      «
هايي عليه يكديگر ايجاد شود كه ايـن ظـاهرا شـكل         دهند پايگاه 

امـا در همـين   . منطقي دارد و ايران از آن اسـتقبال كـرده اسـت      
كند كه پايگاه سـپر موشـكي    تاريخ روسيه به آمريكا پيشنهاد مي   

 ايـن   را از شرق اروپا به پايگاه قبه در آذربايجان مستقر كند كـه            
: وي يادآور شـد  .»توجهي رقيبان به موضع ايران دارد    نشان از بي  

ي نفـوذ قـدرت سـابق        ي اساسي آن است كه روسيه اعاده        نكته«
كند و نياز به جاي پا دارد در حالي كه منافع ما اقتضا     خود را مي  

كند كه اين كشورها از وابستگي روسـيه خـارج شـوند و اگـر         مي
يافته    روسيه به كشورهاي تازه استقالل     ي  قرار باشد دوباره سلطه   

رفت، محـدود خواهـد    تحميل شود فضاي بازي كه انتظار آن مي       
الملل دانشگاه تهران در ادامه بـا ابـراز    اين استاد روابط بين .»شد

ها برخوردشان با ما تاكتيكي بوده        كه برخي از دولت     تاسف از اين  
 بـا ايـران     روسـيه برخـوردش   «: و استراتژيك نيست، يادآور شـد     

تاكتيكي است بـه طـوري كـه ايـن مالحظـات سياسـي گـذرا و            
پوشي كرده  مدت سبب شده كه ايران در برخي مواقع چشم   كوتاه

مـان    اين در حالي است كه آنچه در آينده از دست         . و امتياز دهد  
ي هرميداس باوند، امـروز   به گفته .»رود قابل بازگشت نيست مي

هاست بنـابراين     گيري ملت   ميممساله بر اساس اصل آزادي و تص      
وقتي مردم در سرنوشت خـود مـشاركت نداشـته باشـند، فاقـد               

  .اعتبار و التزام است
  

 درصدي را سرلوحه قرار دهيـد و بـا          50پاسداري از حق    

  ها نيفزاييد  درصدي، بر نگراني20طرح حق 
در پايــان همــايش و پــيش از برگــزاري ميزگــرد، دبيــر انجمــن 

ي همـايش را   بيات و علـوم انـساني، بيانيـه   ي اد اسالمي دانشكده 
زمـاني برپـايي همـايش        در اين بيانيه ضمن اشاره به هـم       . خواند

روز (فرهنگــي دريــاي مازنــدران بــا جــشن اســفندگان   -علمــي
 يش،هما«: استآمده ) داشت زن و زمين در فرهنگ ايراني       بزرگ

 را مندان و دوستداران ايـران      انديش  با توجه به روندي كه نگراني     
ها به دنبال داشته است ضمن دعوت مراكز دولتـي و    در اين سال  

شـده در   نظـرات عنـوان   گيري پيشنهادها و نقطـه      پژوهشي به پي  
بـوم، نـام و اقتـصاد      پيرامون تـاريخ، جغرافيـا، زيـست       –همايش  

هـاي ارشـد كـشوري خواهـان اسـت             از مقـام   -درياي مازندران   
ران و ايراني را در مـورد       گونه كه با درايت، گرفتن حقوق اي        همان

 درصدي ايران   50گيرند پاسداري از حق       اي پي مي    نيروي هسته 
ي جهان را هـم فـرو نگذارنـد و بـا عنـوان       ترين درياچه  در بزرگ 

هـا   ي نگرانـي     درصدي، بر دامنه   20ي حق     كردن سخناني درباره  
چنــين در ايـن بيانيــه تأكيــد شـده كــه از نظــر    هــم .»نيفزاينـد 

ــدگان ــران   برگزاركنن ــزاب اي ــي از اح ــشنهاد گروه ــايش، پي  هم
سـازمان  «مليتـي در قالـب        پيرامون تـشكيل يـك شـركت پـنج        

 با حفظ حقوق پنجاه درصـدي       -» هاي درياي مازندران    كاري  هم
برداري از درياي مازندران و حل ديگر مباحـث            براي بهره  -ايران  

زيـستي، مفيـد و كـاربردي     چـون معـضالت محـيط       آن دريا هـم   
گيـري   مردان خواسته شـده تـا آن را پـي         ده و از دولت   ارزيابي ش 

  .كنند
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هـا، خبـر از عبـور ريـل           چندي است در محافل علمـي و رسـانه        

گمان بايد  بي. رسد  رستم مي   آهن در چند صد متري آثار نقش        راه
پنداشت اين حركت شتابزده نتيجـه پـي نبـردن بـه ارزش ايـن               

كـدام مـسؤول و مقـام    چرا كه . مجموعه باستاني و تاريخي است   
تواند چنين تصميم و دستوري را بدون در نظر           ايراني آگاهانه مي  

نظيـر ابـالغ    گرفتن عوارض عبور قطار از نزديكـي ايـن آثـار كـم           
رسـتم   رسد تا با معرفي اجمالي نقش نظر مي لذا ضروري به . نمايد

اي پايدار كه     اين ابهام از بين برده شود و در جهت اجراي توسعه          
ته شـود   نقش فرهنگ و تاريخ اين مرز و بـوم مهـم انگاشـ     در آن 

كه با در نظر گرفتن اين شناخت و         اميد آن . تالشي صورت دهيم  
هـاي اجرايـي كـشور،     تعامل بين ميراث فرهنگي با ديگر دستگاه    

رستم   مجموعه نقش  .تصميمي شايسته ايران و ايراني گرفته شود      
ز تـاريخ ايـران را      جمشيد، آثاري شامل ادواري ا     در نزديكي تخت  

گيرد كه عبارتند از دوره عيالمي، هخامنشي و ساسـاني            در برمي 
  .  اسالمي–

 ترين تصويري كه بوسيله جهانگردان از نقـش رسـتم           قديمي
   م1663لق به سال ـــــكشيــــده شده و دردست است، متع

  
  
  

  
هاي ميخي اين منطقه توسـط     باشد و اولين رمزگشايي كتيبه      مي
چنـين    صورت گرفت، هم  )  م 1810-1895 ("راوليننسرهنري  "

طـور علمـي در سـال     اكتشافات باستان شناسـي ايـن ناحيـه بـه       
 م توسط دانشگاه شيكاگو آغاز شد و در پـي آن محققـين       1937

  .خارجي به خاطر تقدس اين محل، آنجا را شهر مردگان ناميدند
را بـه سـه دسـته كلـي      تـوان آثــــار   در توضيح منطقه مـي  

  :  كردتقسيم
موضوع اين نقش مربوط به مراسم مذهبي      : آثار عيالمي ) الف

است كه توسط پادشاه عـيالم  .) م. ق2000-600(دوران عيالمي   
  . فرد است هاي منحصر به گردد و جزو حجاري اجرا مي
 -1: آثــار مربــوط بــه دوران هخامنــشي كــه عبارتنــد از) ب

تيـب از سـمت   گاه چهار تن از پادشاهان هخامنشي كه به تر      آرام
ارشا، داريـوش بـزرگ، اردشـير اول و        ياند بـه خـشا      راست متعلق 
اين آثار در قسمت فوقاني صخره كوهـستان داراي       . داريوش دوم 

گـاه   تصوير عمـومي آرام . حجاري تا حدودي شبيه به هم هستند    
 متر و بـه  93/22چليپــا شكل است و طول هريك از آنها تقريبا     

  اهميت نقش رستماهميت نقش رستم
  ارشد تاريخ  پورخشگرودي ـ كارشناس رضا نيك
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تـر از قلـه        متر پايين  26ور تقريبي   ط باشد و به    متر مي  19عرض  
  . كوهستان قرار دارند

 چهار گوش بوده و در دوره باسـتان داراي          ،ها  گاه  ورودي آرام 
 9 تـا  4هـا بـين     گـاه   در محوطه داخلي آرام   . اند  درب سنگي بوده  

تابوت سنگي در داخل كوه كنده شده كـه روبـروي آنهـا راهـرو               
  . باريكي قرار دارد

بـروي كوهـستان ، سـاختمان مكعـب         رو:  كعبه زرتـشت   -2
شكلي قرار دارد كه مهارت و دقـت در بـرش، صـيقلي كـردن و                

قسمتي از آن توسط تازيـان  . زند ها در آن موج مي  حجاري سنگ 
در . تخريب شده، اما بنا استخواندارتر از آن بوده تا از بـين بـرود             

باالي ساختمان اتاقي وجود دارد كـه عقايـد متفـاوتي در مـورد              
گويند كـه در ايـن محـل، كتـاب          . ده از آن ذكر شده است     استفا

اي معتقدنـد كـه     چنين عـده    هم. شد  مقدس، اوستا، نگهداري مي   
محل نگهداري و آماده كردن اجساد شاهان هخامنشي بوده تا از           

ــد  آنجــا راهــي آرام ــدي شــان گردن ــاه اب ــاختمان، . گ اطــراف س
 يونـاني   هايي به زبان پهلوي اشـكاني ، پهلـوي ساسـاني و             كتيبه

حك شده است كه عمده مطالب مربوط به پيروزي ساسانيان بـر    
  .باشد ها مي رومي
ها از راست به چـپ        حجاري: آثار مربوط به دوره ساساني    ) ج

  : عبارتند از
در جلوي پلكان ورودي اثر يك فـضاي خـالي          :  نقش اول  -1

بزرگ حجاري در دوره ساساني آماده شده بود كه بـي اسـتفاده              
 خطـي بـه زبـان فارسـي     20اي  مركز اين قسمت كتيبه   در  . ماند

حك شده كه مربوط به دوره قاجار اسـت و موضـوع آن تقـسيم             
  . هاي مزروعي است آب معرفي براي زمين

ــش دوم-2 ــي  :  نق ــذاري نرس ــشان )  م330-293(تاجگ ران
هـاي روان   دهد كه مشروعيت خود را از دست ايزد بـانوي آب   مي

شـود كـه بـه         دو كـودكي ديـده مـي       بـين آن  . گيرد  مي) اناهيتا(
  .باشد مي) هرمز دوم(احتمال زياد متعلق به وليعهد 

بــا )  م276-298(صــحنه نبـرد بهــرام دوم  :  نقـش ســوم -3
  .دهد دشمن را در دو بخش نشان مي

كـه   را در حـالي  .)  م 242-272(  شاپور اول     : نقش چهارم  -4
 كـه  دهـد  والرين امپراطور روم را شكست داده است ، نـشان مـي     

  . رود اين نقش از افتخار برانگيزترين آثار تاريخ ايران به شمار مي
: زير مقبره اردشير اول، دو نقش وجـود دارد        :  نقش پنجم  -5

بااليي احتماال متعلق به آذر نرسه يا شاپور دوم است كـه تقريبـا     
)  م 302-310(از بين رفته است و پاييني متعلق بـه هرمـز دوم             

بـر دشـمن    ) نوه شاپور اول ساسـاني    (و  است كه صحنه پيروزي ا    
  . است

در زير مقبره داريوش دوم و روبـروي كعبـه          :  نقش ششم  -6
زرتشت، نقشي وجود دارد كه بـه نظـر اشـميت و هنينـگ بايـد            

باشد و حكايت از پيـروزي      )  م 309 -379(مربوط به شاپور دوم     
كند كه نيزه خـود را در گـردن دشـمن            مي) شاه(دار    سواري تاج 

  . ستبرده ا
چاه آب باستاني كه در اين محل حفر شـده     :  هفتمين اثر  -7
  . است

گيرد كـه اولـي    دو دوره تاريخي را در بر مي :  نقش هشتم  -8
همان مراسم مذهبي عيالمي است كه قـبال ذكـر شـد و دومـي               

اسـت در ميــان اعـضا خــانواده   )  م276-293(نقـش بهــرام دوم  
  . ستسلطنتي و بزرگان كه شاه در وسط ايستاده ا

در باالي اين نقش در قله كوه ، استوانه اي سنگي برپا اسـت      
  . كه كاربري آن دقيقا مشخص نيست

تاجگـذاري اردشـير، اولـين      ): آخـرين نقـش   ( نقش نهـم     -9
و شكست اردوان پـنجم، آخـرين       )  م 226-242(پادشاه ساساني   

  . پادشاه اشكاني موضوع اين نقش است
 آتشدان شـبيه بـه هـم     متر از آخرين نقش، دو    50به فاصله   

در دامنه كوه حجاري شده است كه سبك معماري آنها به چهـار   
 متري از دو آتشدان به طرف       300تاقي معروف است و به فاصله       

هاي مكعب شكلي  ها يا حفره شمال در دامنه پايين كوه، استودان    
هاي مردگـان     در دل كوه كنده شده كه محل نگهداري استخوان        

  . زرتشتي بوده است
  حال آيا با اين تفاسير، محلي براي تامل و تفكر وجود ندارد؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي سه هزارساله ايذه پيش به  نقش برجسته

  سوي نابودي
هـاي   پاشي و يادگاري نويسي روي نقش برجسته      رنگ

كارشناسـان  ايذه تا حدي وسعت گرفته كه به اعتقاد         
ها و خط   راحتي نقش  شايد تا چند وقت ديگر نتوان به      

مانـده از دوران ايالمـي ايـن شـهر را      جا هاي به   نوشته
 افـرادي ناشـناس روي نقـش برجـسته اشـكفت            .ديد

رنـگ   سلمان كه متعلق به سه هزار سال پيش اسـت،   
ــذه   .پاشــيدند دوســتداران ميــراث فرهنگــي شــهر اي

اداره ميراث فرهنگـي و  خواستار تجهيز يگان حفاظت    
هـاي   گردشگري ايذه براي حفاظت از نقـش برجـسته     

  .اشكفت سلمان و كول فرح شدند
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 فرهنگي داراي يك محدوده -هر اثر و يا محوطه تاريخي 

 3 و 2، 1عنوان حريم درجه  عنوان عرصه و سه محدوده به به
ترين  ترين و مهم عرصه اثر و يا محوطه در اطراف شاخص. است

اما چنين اثر و . شود  فرهنگي ايجاد مي-ي بخش يك اثر تاريخ
هاي  بنابراين حريم. بوم شكل گرفته است اي در زيست يا محوطه

انداز طبيعي، باستاني و فرهنگي اثر و يا  گانه با توجه به چشم سه
ها با   فرهنگي و نيز ارتباط ساير آثار و محوطه-محوطه تاريخي 

محوطه جهاني . رددگ اثر و يا محوطه اصلي تعيين و تعريف مي
  . جمشيد يكي از همين موارد است تخت

جمشيد  عرصه اين محوطه جهاني دربرگيرنده تختگاه تخت
اين بخش همان است . عنوان ارگ سلطنتي شهر پارسه است به

: ياد شده است» بيروني«عنوان  ي اسالمي از آن به كه در دوره
را اداره كارهاي كشوري، لشگري، ديواني و غيره  محلي كه شاه

هاي ديگري  اطراف تختگاه و بر سطح دشت ساختمان. كرد مي
  . ساخته شده است كه بيشتر مخصوص حرم شاه بوده است

عنوان  ي اسالمي از آن به اين بخش همان است كه در دوره
هاي بدست آمده  كم ساختمان دست. ياد شده است» اندروني«

ن مجموعه اي. در برزن جنوبي داراي چنين كاركردي هستند
رود كه  احتمال مي. متشكل از چندين كاخ و يك نيايشگاه است

در . جمشيد نيز داراي كاركرد مشابهي باشد برزن شمالي تخت
هايي از يك بناي فاخر بدست  آنجا نيز يك نيايشگاه و بخش

ي  آمـده كه تاريخ ساخت آنها احتماال مربوط به پس از دوره
عنــوان داريوش سوم،  ب بههاي منسو گاه آرام. هخامنشي است

  يــــــــــــعنــوان بخش تدفين اردشير دوم و اردشير سوم به

  
  
  
  
 ي دامنه جمشيد در بر يال كوهي كه تخت. جمشيد است تخت

 هاي خشتي اي از پشته هم پيوسته آن ساخته شده مجموعه به
جمشيد بوده و بايد آن را  شود كه در اصل باروي تخت ديده مي

  . ي ارگ محسوب نمودبخش تدافع
 هاي مختلف عرصه محوطه ميراث جهاني اين بخش

هاي آهني  جمشيد را تشكيل داده و هم اكنون با فنس تخت
جمشيد  درون عرصه تخت. شود محصور شده و محافظت مي

ذكر  الزم به. عبور و مرور وسايل نقليه غير سازماني ممنوع است
 كه در اوايل جمشيد است كه در حال حاضر تمامي عرصه تخت

 ارج شدهــــطرق مختلف از مالكيت اين مجموعه خ انقالب و به
  . بود، دوباره خريداري شده است

جمشيد با احتساب آثار برشمرده در   تخت1حريم درجه 
جمشيد شامل تعداد بسياري زيادي تپه و اثر و  عرصه تخت

ها از جنوب به شمال به  اين آثار و محوطه. محوطه تاريخي است
  :رار زير استق

تل چمني، تل باكون الف، تل باكون ب ، تل سهراب بيگي ، 
تل شاه آبادي كوچك، تل ايمان، تل چرخ چاه، تل جال آباد، 

 600گورستان چشمه، تل شاه آباد بزرگ، محوطه بزرگ 
 معدن استخراج سنگ، 3 چاه بزرگ سنگي، 2هكتاري فيروزي، 

 تخت رستم، مجموعه گاه ناتمام تل ريگي، كاخ دشت گوهر، آرام
 هزار گور 3هاي ساساني نقش رجب، پل سنگي،  نقش برجسته

هاي مشرف به  هاي كوهستان سنگي بر فراز و دامنه
 300جمشيد، مجموعه يادماني نقش رستم، بيش از  تخت

 -استودان دوره ساساني، دو آتشدان سنگي، قلعه دوره ساساني 
  .  اعيل از دوره اسالميزاده اسم اسالمي بر فراز نقش رستم و امام

جمشيد   تخت3 و 2هاي باستاني حريم درجه  آثار و محوطه
 1با احتساب آثار برشمرده در عرصه و حريم درجه 

  : جمشيد از جنوب به شمال به قرار زير است تخت
تل سفيد، تل قلعه كهنه، چهار طاقي، تل نقاره، تپه نقاره 

ر، تل پير كتاني، تل خانه، تپه فهونده، تپه شمش آباد، تل تاال
اي، تل ماد آباد، تل دروازه، تل كوشك، تپه گورستان و تل  حلقه

هاي  دليل ارتباط منظري تمامي آثار و محوطه به. سنگ سفيد
جمشيد، الزم است تا تمامي آن  گانه تخت هاي سه عرصه و حريم

اما انجام چنين كاري جز از طريق . آثار حفظ و نگهداري شود
به همين دليل، يكي از .  امكان پذير نيستمبادي قانوني

   فارس  فارس --آهن اصفهان آهن اصفهان   شناسي مسير فعلي راهشناسي مسير فعلي راه  آسيبآسيب
 شناس و كارشناس بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد  باستان-تقي عطايي محمد
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هاي وزارت فرهنگ و هنر سابق و سازمان ميراث فرهنگي  برنامه
اجراي . فعلي تعيين حريم و تصويب قانوني ضوابط آن است

هاي پيش از انقالب، به  جمشيد در سال برنامه تعيين حريم تخت
به هاي تعيين شده  همراه محدوده انجام رسيده و ضوابط آن به

  . تصويب وزارت فرهنگ و هنر سابق رسيده است
شناسي كشور، نقشه  بر اساس دستورالعمل تشكيالت باستان

هاي هر اثر و يا محوطه باستاني و ضوابط آن پس  عرصه و حريم
صورت يك برگ نقشه  ه االجرا بودن، بايد ب از تصويب و الزم

ن بزرگ تهيه شده و ضوابط مصوب حريم آن نيز در كنار هما
اين دستور العمل . سادگي قابل فهم باشد نقشه درج شود تا به

ما در اينجا عينا . جمشيد نيز به انجام رسيده است در مورد تخت
جمشيد را كه در كنار  هاي تخت ضوابط مصوب عرصه و حريم

آوريم تا خوانندگان آگاه شوند كه چه  نقشه آن درج شده را مي
جمشيد مصوب شده و  تختهاي  ضوابطي در مورد عرصه و حريم

  .   از نظر قانوني الزم االجراست
  

جمشيد و  ضوابط حريم محوطه ميراث جهاني تخت

  1356نقش رستم مصوب 
جمشيد، نقش  ضوابط حريم محوطه ميراث جهاني تخت

 فرهنگي واقع در كرانه شرقي جلگه -رستم و آثار تاريخي 
  و ) 1309(ت نامه قانون عتيقا مرودشت به استناد قانون و نظام

 مكرر قانون مجازات عمومي در تاريخ 127ماده 
شناسي كشور   به تصويب شوراي فني باستان1/12/1356

رسيده، پس از تاييد وزارت فرهنگ و هنر سابق به شماره 
 ضمن اعالن به 9/12/1356رم، در تاريخ / 956/56/9761/16

مقامات مسؤول استان فارس به انضمام نقشه محدوده حرائم 
 روز 3071براي اطالع عموم در روزنامه بهار ايران شماره 

  . به شرح زير به چاپ رسيد16/6/1357شنبه مورخ  پنج
محدوده احداث هر گونه ساختمان و هر اين در داخل ) 1

نوع مسحدثات و تاسيسات، عرس اشجار، دخل و تصرف در 
هاي چراغ و نظاير  چنين نصب پايه اراضي و هر نوع كندوكاو، هم

انجام زراعت در اراضي مزروعي كه آثاري در . ها ممنوع است آن
آن مشهود نيست و در اثر بررسي نيز مشهود نشود بدون كاربرد 

  .وسايل مكانيزه بالمانع است
در كوه رحمت و نقش رستم هر نوع تاسيسات، كندو ) 2

كاري، و  كاري و دخل و تصرف، سنگ بري و انفجار، جنگل
حداث ساختمان، نصب دكل، و نظاير غرس اشجار، زراعت، ا

ها و هر نوع عمليات كه موجب تغيير شكل هيئت و منظر  آن
  .عمومي كوه شود، ممنوع است

هاي موجود هتل داريوش و متل جهانگردي و  ساختمان) 3
ها و ساختمان ژاندارمري و نگهباني و  محوطه سازي و اشجار آن

فاهي نظاير آنها كه مورد نياز صنعت جهانگردي و ر
توانند باقي  جمشيد است، مي بازديدكنندگان آثار تاريخي تخت
سازي و ايجاد تاسيسات جديد  بمانند، ليكن براي توسعه محوطه

عاملين يا دستور دهندگان بايد قبل هر اقدامي موافقت وزارت 
  .فرهنگ و هنر را جلب نمايند

در شهر زراعي كه خود روي آثار احداث شده است و بايد ) 4
موقع مقتضي برداشته شود و به محل مناسب ديگر منتقل در 

چنين اضافه  گردد، انجام هر نوع دخل و تصرف در اراضي و هم
  .گردد نمودن ساختمان و تاسيسات ممنوع اعالم مي

هاي مسكوني و يا دامداري و  در اين محدوده ساختمان) 5
تاسيسات مربوط به آن و هر نوع تاسيسات ديگر موجود بايد در 

  .موقع مقتضي برداشته شود
هاي آنها و محوطه آسفالت  هاي برق و تلفن و سيم پايه) 6

شده مزاحم منطقه و اشجاري كه مزاحم ديد و منظر عمومي 
  .جمشيد است بايد برداشته شود تخت
  

  ضوابط حريم درجه دو
 كليه ضوابط و شرايط مندرج در داخل 1357تا اول مهر ماه 

تعيين زمان مذكور . باشد  نيز ميمحدوده مشمول اين محدوده
از اين جهت است كه در اين فرصت اداره كل حفاظت آثار 

هاي  باستاني با همكاري بنداد تحقيقات هخامنشي كليه بررسي
الزم در محدوده مزبور را انجام داده و بر اساس نتايج حاصل از 

  .بررسي، ضوابط قطعي آن ابالغ گردد
  

  ضوابط حريم درجه سه
طقه مزبور كه بين مناطق اول و دوم و خط مضاعف در من) 1

هاي مسكوني  واقع شده است، احداث كارخانه، شهرك، مجتمع
  .و تفكيك اراضي ممنوع است

حداكثر مساحت مستحدثات در هر نقطه نبايد از ده ) 2
درصد مساحت هر قطعه زمين مزروعي بيشتر باشد و در مورد 

. ع زير بنا تجاوز نمايد متر مرب240واحدهاي مسكوني نبايد از 
 شيراز از فاصله منطقه –در ضمن در طرفين شاهراه اصفهان 

ممنوعه دوم تا مرودشت جاده سرويس احداث گردد و بين 
. جاده سرويس و شاهراه در سطح مناسبي درختكاري گردد

هاي احداث شده  ضمنا در فضاهاي باز موجود بين ساختمان
بري  يي كه از كارخانه سنگها آزمايش و سيلو و ساير ساختمان
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تا محدود شهري مرودشت احداث شده بايستي درختكاري 
  .شود

بنداد تحقيقات هخامنشي مسؤول مراقبت در اجراء و ) 3
  .الذكر خواهد بود رعايت ضوابط كلي مناطق فوق

  

هاي  هاي موجود در حريم با توجه به فراواني آثار و محوطه
 با يكديگر الزم است است تا جمشيد و ارتباط آنها گانه تخت سه

ها تا جاي ممكن از تغيير و تخريب به  بافت و منظر اين حريم
هاي تاريخي به اين دليل  ضوابط حريم محوطه. دور باشد

هاي را  اند تا فرصت الزم براي انجام چنين پژوهش طراحي شده
بنابراين نبايد با اقدامات شتابزده دست به اجراي . فراهم آورد

هايي ريخت و منظر  انجام چنين طرح. عمراني زدهاي  طرح
درجايي كه . ريزد هم مي هاي باستاني را به محيط آثار و محوطه

شود هيچ نشاني از زندگي گذشتگان موجود باشد، به  تصور نمي
  .آيد ناگاه بقاياي ارزشمند بدست مي

طرح آبرساني رامهرمز اشاره نمود كه در  براي نمونه بايد به
عليرغم هشدارهاي مسؤولين و . اجرا درآمد  بهبهار امسال

كارشناسان اداره ميراث فرهنگي رامهرمز اين طرح با دستورهاي 
اجرا درآمد و در  نفع به هاي اداري ذي فرمايشي و فشار دستگاه

گاهي از دوره عيالم نو با  اي به نام جوبجي آرام نزديكي محوطه
دو تابوت مفرغي و . هاي بيل مكانيكي كامال تكه پاره شد تيغه

هاي موجود در آنها، جواهرات، ظروف مفرغي و سفالين و  اسكلت
طور كلي از ميان رفت و بعدها  گاه به ساختمان خود آرام

هاي كه بيل مكانيكي در  شناسان با الك كردن خاك باستان
گاه را پيدا  اطراف پراكنده كرده بود، توانستند برخي از اشياء آرام

گاهي سلطنتي از  يز با يك اقدام نسجيده ما آراماين بار ن. كنند
وقت جاي تعجب نيست كه  آن. دوره عيالم نو را از دست داديم

پرسند چرا در مصر بقاياي اجساد  شناسان مي مردم از ما باستان
گونه موارد  شود اما در ايران از اين هاي فراعنه كشف مي گاه و آرام

اشيم كه عاقبت انجام كه ثابت كرده ب خبري نيست؟ براي اين
هاي عمراني كه با شتاب و فرمايش به انجام  چنين طرح

جاده . پردازيم ذكر چند نمونه عيني مي رسند چيست، به مي
بزرگ غرب كشور كه تهران را به قزوين، همدان، كرمانشاه و 

. نمايد كند، از منطقه بيستون عبور مي سپس به عراق وصل مي
 پاي نقش برجسته بيستون در گذشته اين جاده درست از

سپس اين مجموعه به فهرست آثار جهاني ملحق . گذشت مي
  .شد

هاي كه عبور وسايط نقليه به آثار  دليل لرزش در نتيجه به
آمد، سازمان ميراث فرهنگي مسير جاده  جهاني بيستون وارد مي

 5هم اكنون اين جاده از حدود . را در اين قسمت تغيير داد
همين موضوع عينا در مورد جاده . گذرد ميكيلومتري بيستون 

جمشيد به وقوع  هاي اطراف تخت ارتباطي مرودشت به روستاي
تجويدي در زير آن جاده در برزن جنوبي كاوش نمود و . پيوست

اكنون مسير آن . دست آورد بقاياي كاخي از همان دوره را به
 نمونه. گذرد جمشيد مي  كيلومتري غرب تخت10جاده تقريبا از 

آهن در منطقه دامغان  اين راه.  مشهد بود-آهن تهران  ديگر راه
  .گذشت از ميان محوطه مشهور حصار مي

او . شناس دلسوز پاسخي شايسته نيافت اعتراض يك باستان
امروز پس از چند . از سازمان ميراث فرهنگي وقت اخراج شد

ولين ميراث فرهنگي با برپايي همايشي تشخيص ؤدهه، مس
راه آهن صدمات و لطمات جبران ناپذيري بر ميراث دادند كه 

به همين دليل درصددند تا مسير راه . منطقه وارد آورده است
هاي  ها يعني اينكه اجراي اين طرح همه اين. آهن را تغيير دهند

هاي همه جانبه و فقط از ديدگاه مهندسي  عمراني بدون بررسي
ز كارهاي و فني اجرا شده و در آن شتاب و فرمايش بيش ا

نتيجه آنكه ماليات مردم يكبار . كارشناسي مورد توجه بوده است
صرف طرحهاي عمراني شتابزده شود، سپس در اثر گذر زمان و 
وارد آمدن خسارات بسيار، دوباره ماليات مردم صرف اصالح و 

در اين بين چه كسي . شود هايي مي آسيب زدايي چنين طرح
  مقصر است؟
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 كه در باال به آن اشاره شد، هرگونه بنا بر نص قانون مصوب
جمشيد  گانه تخت هاي سه عمليات عمراني درون عرصه و حريم

ممنوع بوده و اين به معناي آن است كه در هر صورتي قطار 
تواند از اين تنگه عبور نمايد؛ زيرا تمام عرض تنگه بين كوه  نمي

 .جمشيد قرار دارد  تخت1مهر و كوه نقش رستم در حريم درجه 
يك مسير پيشنهادي، . بنابراين بايد به فكر راه حلي ديگر بود

استفاده از يك تونل كه از تنگ خوش واقع در مقابل شهر 
  . شود است سيوند شروع شده و از پشت روستاي شول خارج مي

جمشيد عبور نخواهد  هاي تخت ر اين صورت قطار از حريمد
تر خواهد  تاه كيلومتر كو15در ضمن مسير نيز در حدود . كرد
زيرا . بعدي است اما اين مسير صرفا يك پيشنهادي يك. شد

بدليل تخصص نداشتن نگارنده در زمينه مسايل فني و 
هاي كندن  لرزه. مهندسي، مسائل فني در آن لحاظ نشده است

تونل و عبور قطار از درون كوهي كه تمامي آثار نقش رستم بر 
شت؟ به همين دليل بدنه آن كنده شده چه عاقبتي خواهد دا

بهتر است تا يك گروه كارشناسي مجرب و متخصص از تمامي 
هاي مرتبط تشكيل شده و دوباره طرح را مورد بررسي قرار  رشته
شود كه اين گروه كاري مسير راه آهن را  قويا پيشنهاد مي. دهند

از آباده مورد بازبيني مجدد قرار داده و تمامي مسيرهاي ممكن 
سزاست در نگهداري و . لي را بررسي نمايندو خطرهاي احتما

طرحي . نگهباني آثار نقش رستم، با شكيبايي بسيار عمل نماييم
شتابزده كه امروز مسافران را از روبروي نقش رستم به شيراز 
برساند، اتالف وقت، بودجه ملي و آسيب رساندن به آثار باستاني 

  .دار كردن وجهه ايران در جهان است منطقه و خدشه
داليلي كه هم اكنون به آن خواهم پرداخت، حتي اگر  بنا به

گانه نيز وجود نداشت باز هم انجام طرح  هاي سه قانون حريم
. آمد حساب مي  شيراز عملي بسيار خطرناك به-آهن تهران  راه

هاي دورة هخامنشي  گاه مجموعه آثار نقش رستم متشكل از آرام
در اين ميان تنها به . هاي دورة ساساني است و نقش برجسته

  . پردازيم گاه هخامنشي مي شناسي يك آرام آسيب
شويد اولين از سمت  گاه وقتي به مجموعه وارد مي اين آرام

گاه در بخشي  اين آرام. ده و منسوب به خشيارشا استراست بو
از كوه كنده شده كه به وسيله يك گسل سراسري از بقيه 

گاه نيز ادامه  شت آرامهمين گسل در پ. مجموعه جدا شده است
گاه از همه سمت از كوه جدا  به همين دليل آرام). 4شكل (دارد 

دليل سنگيني اين توده حجيم تاكنون بر سرجاي خود  شده و به
گاه در آن  جنس اين توده سنگي كه آرام. ماندگار شده است

هاي پيش  تراشيده شده مناسب نيست و به دليل همان گسل
دو . شود گاه مشاهده مي ي در سرتاسر آرامهاي عميق گفته، ترك

گاه ايجاد شده و به  ترك عميق درست به موازات ساختار آرام
اين دو ترك عميق در اثر گذر زمان، . ها پيوسته است گسل

هر سال با شروع زمستان، آب . وضعيت بدتري پيدا كرده است
زدگي شبانه،   هاي فصلي وارد اين دو ترك شده و با يخ باران

امروزه اين دو ترك عمده، نزديك . شود ها بيشتر مي مق تركع
دليل اين دو ترك عمده،  به.  سانتيمتر بازشدگي دارند20به 

گاه ايجاد شده و وضعيت  هاي ديگري در سرتاسر آرام ترك
  . تر كرده است موجود را وخيم

انه آب ـــــمتاسف. شود در هر زمستان، اين روند تشديد مي
هاي موجود به داخل جسم سنگ  لي از تركهاي فص بارندگي

. هايي را درون جسم سنگ ايجاد كرده است نفوذ كرده و حفره
در تمام فصل پاييز و زمستان و بهار، هميشه مقداري آب، از اين 

گاه وجود  هاي دروني و از طريق تركي كه بر جداره آرام حفره
منشي معماران مهندسان دورة هخا. كند دارد، به بيرون نشت مي

حتي احتماال بايد تصور نمود كه . اند از اين خطرات آگاه بوده
گاه خطرات موجود را گوشزد نموده  آنها به شاهنشاه صاحب آرام

  . باشند
گاه با تمام خطرات پيش رو، فقط به جنبه آييني  ساخت آرام

و تقدس اين قسمت از كوهستان وابسته بوده و به همين دليل 
رغم وجود چنين مشكالتي دستور به  شاهنشاه هخامنشي علي

اما مهندسان و معماران دورة . گاه خويش داده است ساخت آرام
زمان  آنها هم. اند هخامنشي، نابخردانه با اين طرح برخورد نكرده

گاه، وضعيت توپوگرافي محل را به دقت  با شروع ساخت آرام
اند كه خطرات به حداقل  مطالعه كرده و تمهيداتي انديشيده

هايي  گاه و روي كوه جوي براي مثال بر باالي آرام. مكن برسدم
هاي سطحي را هر چه زودتر از اين  اند تا آب در دل سنگ كنده
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گاه و بر  چنين درست در گوشه شمالي آرام هم. قسمت دور كند
  . اند باالي كوه، استخري بزرگ را در سنگ كنده

.  قرار دارداين استخر در سر راه مسيلي طبيعي بر باالي كوه
هاي شديد، و پيش از احداث اين استخر، آب  در زمان بارندگي

صورت آبشاري به پايين  باران از اين مسيل جاري شده و به
حتي امروز هم اثرات اين آبشار بر ديواره كوه . شد سرازير مي

گاه داريوش  سپس زماني كه آرام. شود نقش رستم ديده مي
آن خشيارشا است،  كه احتماال از گاه مورد نظر ما  بزرگ و آرام

شد نسبت به اين آبشار طبيعي فصلي  ساخته شده، ديگر نمي
  . تفاوت بود بي

  
كار  ي هخامنشي، دست به به همين دليل مهندسان دوره

وجود . شده و اين استخر را بر سر راه آن مسيل طبيعي كندند
تدا شد كه آبهاي روان، اب چنين استخري در لبه پرتگاه باعث مي

وارد استخر شده و در آن جمع شده و سپس اگر بيش از 
صورت خيلي آرام از ديواره كوه به پايين  گنجايش آن بود به

چون يك حوضچه  بنابراين اين استخر كاركردي هم. سرازير شود
متاسفانه عمق اين استخر بر ما . آرامش را برعهده داشته است

ن استخر در طول معلوم نيست زيرا بر اثر همين كاركرد، اي
 سال از گل و الي و سنگريزه پر شده و ديگر آن كاربري 2500

  .سابق را ندارد
گاه در حالت عادي نيز چندان مطلوب  بنابراين وضعيت آرام

با توجه به  .نبوده و نياز به رسيدگي فوري و اضطراري دارد
مباحث مطرح شده در باال، راه آهن با دو مانع اساسي روبرو 

حالت نابسامان آثار نقش رستم كه در حالت عادي نياز ) 1: است
آهن از كنار آن در حكم  به رسيدگي فوري داشته و عبور راه

حريم قانوني و ) 2تشديد روند طبيعي تخريب آثار آن است و 

. شود جمشيد كه در برگيرنده نقش رستم نيز مي مصوب تخت
آهن از  جمشيد عبور راه گانه تخت طبق ضوابط مصوب حرايم سه

هيچ وجه ممكن نيست مگر با ناديده گرفتن قانون  اين منطقه به
اگر مقامات مسؤول در استانداري فارس سري به . و شكستن آن

جمشيد  هاي خود بزنند، حتما نقشه مصوب حرايم تخت بايگاني
 به آن 1357 نقش رستم را خواهند يافت كه در سال -

  . استانداري ابالغ شده است
تاهي مقامات وزارت راه و مسؤولين ساخت راه چنين كو هم

 شيراز نيز قابل بخشش نيست كه بدون مطالعه -آهن اصفهان 
سخن آخر . اند  احداث يك طرح ملي شدهكار بهكافي، دست 

اينكه مسؤولين ميراث فرهنگي، حافظ آثار ملي و فرهنگي همه 
 اين توانند از زير بار حداقل اين بار آنها نمي. ايرانيان هستند

مسؤوليت شانه خالي كنند، زيرا حداقل در اين يك مورد قانونا 
  . حق با سازمان ميراث فرهنگي است

آهن انجام  كوتاهي را استانداري فارس و مسؤولين ساخت راه
 سال پيش به آنها ابالغ شده 30اند، زيرا قانوني را كه قريب  داده

ر شهبازي در تير رضا شاپو شادروان دكتر علي. اند را ناديده گرفته
او در كار تدوين حرايم .  ديده از جهان فروبست1385ماه سال 

. ها نقش اصلي را داشت گانه و تصويب قانوني اين حريم سه
مسؤولين ميراث فرهنگي در مراسم هفتم شادروان شاپور 

قدري كه او با رنج و  شهبازي بر پاسداري از ميراث معنوي گران
  .تاكيد نمودزحمت بسيار اندوخته بود، 

دانم كه يكي از آن مواريث معنوي كه  الزم به يادآوري مي
شادروان دكتر شاپور شهبازي براي پاسداشت مظاهر مادي 

ترين تمدن تاريخ بشريت از خود به يادگار گذاشته همين  معنوي
اين را هم بايد .  نقش رستم است-جمشيد  قانون حرايم تخت

جمشيد در  رايم تختاضافه نماييم كه تدوين و تصويب ح
دانيم كه در آن   اتفاق افتاده و همه مي1357 و 1356هاي  سال
ها كه رژيم شاه در سراشيب سقوط بود كسي به فكر چنين  سال

اكنون برماست تا آنچه را كه او به . خدمات ارزنده فرهنگي نبود
مندش  زحمت، تدوين و تصويب كرد و از پيشتيباني قانون بهره

  .  نماييمنمود، پاسداري
  
  
  
  
  
  
  

ني شيراز به ساخت پلي در اعتراض نهادهاي مد

  كنار كاخ اردشير
جمعي از نهادهاي غيـر دولتـي حـامي ميـراث فرهنگـي در              

اي به وزير راه و ترابري و رييس سازمان ميراث فرهنگـي    نامه
و گردشگري خواستار رسيدگي به وضعيت احداث پـل تمـام        

  . فلزي شاپور از كنار كاخ اردشير ساساني شدند
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هـاي   تـرين جايگـاه   شهر و مجموعه كهن استخر يكي از بلندآوازه  

هاي بزرگـي   جواري با مجموعه   دليل هم   تاريخي ايران است كه به    
تـر بـه عمـوم شناسـانده      جمشيد و نقش رستم كم چون تخت   هم

كه جزيـي   عالوه بر اين(شايد بارزترين اهميت استخر  . شده است 
ايـن  ) هاي باستاني ايران است ترين مجموعه   از بزرگ از اجزا يكي    

هاي دنياي باسـتان،   باشد كه خاستگاه يكي از بزرگترين حكومت    
 سـال   300اگرچـه   . شـمار مـي رود      يعني شاهنشاهي ساساني به   

اند، اما    پيش، نخستين سياحان اروپايي از اين شهر كهن نام برده         
ون ايـن  هـاي جـامع و كـاملي در بـاب چنـد و چـ           هنوز پژوهش 

دانيم   با اين وصف، امروزه مي    . مجموعه كهن صورت نگرفته است    
كــه ايــن شــهر در دوره هخامنــشي و پــس از آن و ســپس دوره 

  . اي داشته است هاي آغازين اسالمي اهميت ويژه ساساني و سده
 و در جهـت جنـوبي       مهـر متمايل به رشته كوه      شهر استخر، 

 سيوند بر آن بسته شده و سد كه با گذر از دره بالغي،   (رود پلوار   
 قـرار گرفتـه   ) هاي گذشته هياهوي بـسياري برانگيخـت        طي ماه 

جمشيد در    تخت ، كيلومتري شمال غربي   2نقش رستم در    . است
 رجـب   كيلومتري جنوب غربي، و تخت گوهر در نزديكي نقـش    8

 نخستين توصيف از شـهر  . كيلومتري غرب آن قرار دارد   2 نيز در 
  سـال پـيش، جـان   300فته شـد قريـب     كه گ   چنان  استخر را هم  

  . ثبت كرده است1672استرويس جهانگرد انگليسي در سال 
 ريـچ،  كرپـورتر، چـون     پس از وي سـياحان و محققـاني هـم         

  ارنست فالندن و كست، ،سر ويليام اوزلي، وريهممز ـجي تكسيه،

  
  
  
  

  
ــاره... هرتــسفلد، اريــخ اشــميت، دونالــد ويتكامــب و ي ايــن  درب

فرسايي نموده يا تصاويري از خـود بـه       استاني قلم مجموعه مهم ب  
 مـيالدي  1930در آغـاز دهـه   ارنـست هرتـسفلد   . اند جا گذاشته 

در آورد و  ايـن شـهر را از حجـاب خـاك بـه         مسجد آغاز اسالمي    
پـس از وي    . هاي درخشاني را درباره آن به انجام رسانيد         پژوهش

 1930نيمـه دوم دهـه     در  را  هـاي اسـتخر       اشميت كـاوش   كاري
هـاي   بـاقي مانـده  كند كه تشخيص  اشميت اعتراف مي  . دادادامه  
هـاي بعـد    پوشاني اسـتقرار در دوره  اوليه استخر به دليل همشهر  

. گير و دقيق دارد     كاري گستره و وقت     بسيار دشوار است و نياز به     
ــاره       ــه درب ــت ك ــشگراني اس ــر پژوه ــب از ديگ ــد ويتكام دونال

  .فرسايي كرده است استخرقلم

ن مـسجد  نخـستي مسجد استخر ين باور است كه   وي بر ا  

 مـسجد اسـتخر     بـاور وي  به  . استساخته شده در ايران     

 فرمانداريش در استخر در ي زمانتوسط زياد بن ابيه در ط

 و   نهـاده شـده اسـت      د م بنيا  662-659هاي   فاصله سال 

 مسجد سـاخته شـده در       نخستينعنوان    بايد به  براينبنا

  .دگردمطرح  و شوش رافجد سيا از مسپيشيعني  ايران
پژوهشگر ديگري به نام ليونـل بـي يـر ايـن فـرض را پـيش           

 از اسـالم    پـيش مـسجد بـه     ايـن   ساختار اوليه بنـاي     نهد كه     مي
در دوره ساسـاني كـه     و مربوط بـه آتـشكده بزرگـي         گردد    بازمي

 .كرتير موبد بزرگ آن هنگام رياست آن را بر عهده داشته اسـت            

  شكند؟شكند؟   فارس حريم نخستين مسجد اسالمي ايران را مي فارس حريم نخستين مسجد اسالمي ايران را مي--آهن اصفهان آهن اصفهان   آيا راهآيا راه
    پژوهي  نامه باستان شناس و سردبير فصل  باستان-شهرام زارع
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هاي ساير محققان و  و پژوهشتسفلد هرارنست  هاي   به كاوش بنا  
هـــاي برخاســـته از متـــون مورخـــان و  چنـــين آگـــاهي هـــم

نويسان مسلمان، پالن مسجد تا اندازه زيـادي بـراي مـا              جغرافي
رونق و آباداني و اهميت اين شهر به آن پايـه  . شناخته شده است 

هـاي   بوده كه در اغلب متون كهـن جغرافيـايي و تـاريخي سـده            
از جملـه   . اره اين شهر سخن رانده شده است      نخست اسالمي درب  

عنوان نماد شـهر، تـداوم        هاي اين مسجد اين است كه به        شگفتي
سلوك معنوي ايرانيان را در طي قريب دو هزار سال بـه نمـايش       

كه بر مبناي اقوال مندرج در متون تاريخي، ايـن   گذارد؛ چنان  مي
هـاي   يافتـه . مترين معابد ناهيد بوده اسـت     شهر داراي يكي از مه    

گذارنـد و بـاالخره در آغـاز      ديگر نيز بر وجود آتشكده صحه مـي       
  . حضور و ظهور اسالم نيز مسجد شهر ايجاد شده است

 سـال پـيش تـاكنون،     70متاسفانه پس از اشميت، يعنـي از        
و چنـان  در استخر بسته شد     جدي و گسترده    هاي   پرونده كاوش 

ويتكامـب نيـز    .هايي ديگر به دست فراموشي سپرده شد        پژوهش
ها و  هاي اخير چندين بار اظهار عالقه نموده تا كاوش    كه در سال  

امـروزه  . هاي استخر را از سر گيـرد، ناكـام مانـده اسـت              پژوهش
هخامنـشي  دوره  ويژه بهساساني و دوره  از پيشهاي ما از    دانسته

هـاي درسـتي از       چنـين آگـاهي      هـم  .نـاچيز اسـت   استخر بسيار   
امـروزه  . وسعت حقيقي آن وجود ندارد    محدوده گسترش شهر و     

 هخامنشي  رههسته اصلي شهر در دو    توان تصور كرد كه       تنها مي 
هاي بعد از هخامنـشي رشـد كـرده و در        در دوره ، و   شكل گرفته 

بـدل  مشهر ايالـت فـارس     با اهميت ترين    اوايل دوره ساساني به     
با گـسترش  زمان  هم اسالمي آغازين دوره هاي  سده درشود و    مي

  .دهد  خود را از دست ميموقعيتشيراز  شهر
دكتر كاميار عبدي به بهترين شيوه، موقعيـت محيطـي ايـن      
مجموعه بزرگ را كه شهر استخر نيـز در ميـان آن قـرار دارد را                

  : كند چنين بيان مي

ــه  « ــامي ك ــت هنگ ــار و موقعي ــهآث ــاي  محوط ــي، ه عيالم
ــشي ــت هخامن ــت مرودش ــالمي دش ــاني و اس ــم ، ساس ــون  ه چ

و نقـش رجـب را كـه در       نقش رستم   ،  تخت گوهر  ،جمشيد تخت
انــد را مــرور كنــيم، در   كيلــومتري قــرار گرفتــه5 در 5مربعــي 

واري دارد و بـسان       اين مجموعه كهن ارتباط زنجيره     يابيم كه   مي
چون مجموعه بازار و ميدان نقش جهان      ، هم »پازل تاريخي «يك  

ان اصفهان در ارتباط تنگاتنگ بـا يكـديگر اسـت امـا چـون زمـ                
سـادگي قابـل    بسياري بر آن گذشته، روابـط ميـان مجموعـه بـه      

هاي دقيـق و   شناسايي و ردگيري نيست و نيازمند انجام پژوهش     
 مجموعه آثـار  يالمي نقش رستم،    عنقش برجسته   . گسترده است 

هاي شاهنـشاهان     گاه  آرام ، بناي ناتمام تخت گوهر    ،جمشيد تخت
در نقش  اساني  و نقوش برجسته شاهنشاهان س    هخامنشي  بزرگ  
 اسـالمي  -و آثـار ساسـاني     )كه خود كوهي مقدس اسـت      (رستم

جـوش فـراوان در      همه از وجود تحـرك و جنـب و        شهر استخر،   
 5ساساني و اسالمي در اين مربـع       ،هخامنشيعيالمي،   هاي  هدور
  ».حكايت دارند كيلومتر 5در 

گونه شواهد اعم از شواهد تاريخي  كه همه  رغم آن   متاسفانه به 
 كيلـومتري   5 در   5شناسي در باب اهميـت ايـن مربـع            استانو ب 

هـاي اخيـر در ايـن         شناسي مـاه    هاي باستان   وجود دارد و بررسي   
هـاي پارينـه سـنگي، نقـش برجـسته       آثـار و محوطـه  (محـدوده  

هـاي هخامنـشي، قبـور كـوه          گـاه   عيالمي، اثر رنگ بـر روي آرام      
ت راه  چنان از بكر بـودن آن حكايـت دارد، قـرار اسـ              هم) رحمت

فرد تـاريخ      فارس از ميان اين مجموعه منحصر به       -آهن اصفهان   
بشري بگذرد و به بهانه فراهم آوردن امكان دسترسي خوب براي        

و شرعي و عرفي و رسمي آن       » چشم انداز فرهنگي  «گردشگري،  
 .را نقض كند

  



 

24/ 86اسفندماه / 4خبرنامه شماره  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

كـوهي   هـاي ميـان    شـناختي، دشـت    بر اساس شواهد باستان   
ســنگي ميــاني محــل  رس حــداقل از دوره پارينـه زاگـرس در فــا 

اغلب غارها .  غذا بوده استي  هزندگي جوامع شكارگر ـ گردآورند 
ناحيه از كشور در اواخـر پليـستوسن         اي اين  هاي صخره  وپناهگاه

هـا   بوده كه از اين مكـان    اي شكارگر و گردآورنده   هاي مأمن گروه 
دشـت  . اند دهكر ديگر استفاده مي اصدـاستقرار فصلي يا مق    جهت
شـرقي شـيراز از نظـر شـرايط          كـوهي مرودشـت در شـمال       ميان

محيطـي جـزو نـواحي مناسـب بـراي سـكونت و اسـتقرار          زيست
 و  »سـيوند «و  » كُـر «وجـود دو رودخانـه      . جوامع انـساني اسـت    

 و شـت همـوار  ها د   كــــوه فراوان در دامنه   هاي همچنين چشمه 
هاي اوليه بشر در     گروه سنگ چرت شرايط الزم براي جذب     منابع

 كر و سـيوند  ي ه دو رودخاني هواقع شدن حوض . اين منطقه است  
در دشت مرودشت اين ناحيه را از جملـه نـواحي مناسـب بـراي           

ــتان بررســي ــاي باس ــويژه دوران   ه ــاريخ، ب ــيش از ت ــناختي پ ش
ها در ايـن دشـت بـه         بررسي. حساب آورده است   سنگي، به  پارينه

سـنگي، منجـر شـده كـه      ارينـه شناسايي تعداد زيـادي مكـان پ      
  .سنگي مياني است  پارينهي هترين آنها متعلق به دور قديم

هـاي    ويليـام سـامنر بررسـي      1348 تـا    1346هـاي    در سال 
 رود ُكر انجام داد كه به شناسايي چنـدين  ي  هاي در حوز   گسترده

). 1972 -سـامنر  (سنگي در اين منطقه منجر شد      استقرار پارينه 
ي روزنبــــرگ     هوسـيل  هرا كه بعدها ب    گاويوي توانست اشكفت    

   ).1972 -سامنر(مورد حفاري قرار گرفت، شناسايي كند 
رگ تعـداد   نبـ  مايكـل روز   1357سامنر، در سـال      پيشنهاد با
  د دورانــــداراي شواه اي و مكان باز خرهصه  غار پناهگازيادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

نـدي گـزارش    م هـاي روش   سنگي را طي مجموعه بررسـي      پارينه
مند روزنبـرگ   هاي روش  اگرچه بررسي ). 1988 -روزنبرگ  (كرد  

سنگي  ترين بررسي پارينه   كوهي مرودشت گسترده   در دشت ميان  
در اين بخش از زاگرس است، البته پژوهش وي در ايـن منطقـه              

هـاي روزنبـرگ در    كاستي عمدة پـژوهش . داراي نواقصي نيز بود  
هاي وي فـشرده   كه بررسيباشد  دشت مرودشت در اين نكته مي   

هـا بعـد از وي       رو تعـداد زيـادي از محوطـه        نبوده اسـت، از ايـن     

 جنـوبي كـوه   ي هروزنبـرگ در مجـاورت پـوز    . انـد  شناسايي شده 
هاي پادشاهان هخامنـشي در آن كنـده شـده     گاه  حسين كه آرام  

شناســايي كــرد و از ) اي پناهگــاه صــخره(اســت، يــك محوطــه 
روزنبـرگ  ). رداشـت كـرده اسـت      آن مصنوعات سنگي ب    ي  هدامن

رسـتم را    باستاني نقـش  ي    هاي در مجاورت محوط    پناهگاه صخره 
وي بررسـي در    ). 2003 - روزنبـرگ ( ناميده اسـت     »سي.آر. ان«

 شرقي كوه حسين را ادامـه نـداد، و بررسـي خـود را بـه      ي  هدامن
غربـي كـوه حـسين    ي   ه باستاني نقـش رسـتم و دامنـ        ي  همحوط

  ))نقش رستمنقش رستم((حسين حسين   هاي كوههاي كوه    نويافتهنويافته
  شناس  باستان-سيروس برفي 

منظور شناسايي   به كه استشناس ، باستان سيروس برفيهاي پژوهش عنوان )ش رستمنق(هاي كوه حسين  نويافته

صورت  هاي باستاني، آثار تاريخي و كل منطقه معروف به نقش رستم را به ها يا محوطه  تمامي آثار موجود، اعم از تپه

ها در  برخي از آنشماري آثار تاريخي است كه  ها، كشف تعداد بي  حاصل اين بررسي.كردهپيمايشي بررسي 

 را در دومين همايش هاي خود نتيجه پژوهشبرفي . شيراز واقع شده است ـ نزديكي مسير عبور قطار اصفهان

بان يادگارهاي فرهنگي  پاسداري از ميراث فرهنگي كه توسط انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و ديده

وي در حاشيه خواندن اين مقاله كه در آن آثار .  كردارايه ،وددر تاالر فردوسي دانشگاه تهران برگزار شده بايران 

اي به موضوع عبور قطار از كنار نقش رستم داشت و معتقد است كه قطار  شود اشاره نويافته نقش رستم معرفي مي

ن  اي.ها وجود دارد شود كه پيش از اين شناسايي نشده بودند و امكان آسيب رسيدن به آن از كنار آثاري رد مي

 .خوانيم پژوهش را مي
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زاده در بررسـي كـه     عبدالرضا دشتي1382در سال   . محدود كرد 
هاي پارينه سنگي در معرض خطر نابودي       منظور حفظ محوطه   به

 نويافته ديگـر   ي  ه و چند محوط   »سي.آر. ان« ي  هانجام داد، محوط  
 ي هروزنبـرگ مجموعـ  . را در فهرست آثار ملـي بـه ثبـت رسـاند       

 را بــدون ريزابزارهــا »ســي.آر. ان« ي هگــردآوري شــده از محوطــ
 ي  هبـا توجـه بـه اظهـارات روزنبـرگ، مجموعـ           . كنـد  في مي معر

آوري شده از غـار شـاه سـلمان و گزارشـات بررسـي ديگـر           جمع
اي دشـت مرودشـت،      هاي صـخره   پژوهشگران از غارها و پناهگاه    

 نوسنگي به منظورهاي    ي  ه  هاي اين منطقه حداقل تا دور      محوطه
 در واقـع ي   هبررسـي شـد   ي    هچهار محوط . شد مختلف اشغال مي  

كوه حسين با توجه به تنـوع زيـاد مـصنوعات سـنگي، احتمـال               
دسـت ابزارهـاي   . هاي زماني طوالني را داراسـت     استقرار در دوره  

دست آمده كه شامل سنگ مادر فشنگي شـكل خـاص          سنگي به 
هـا و    ، خراشـنده  )بـورين ( نوسنگي و تعداد انـدك اسـكنه         ي  دور

ال فـراوان ايـن     بـه احتمـ    ،و ريزتيغه  همچنين تعداد زيادي تيغه   
 ي هسنگي به دور  فراپارينهي ه ها در مرحلة انتقال بين دور     محوطه

توان بـه   ها مي نوسنگي مسكون بوده است؛ با حفاري اين محوطه      
هـاي   از ويژگي . اطالعات مفيدي در اين خصوص دست پيدا كرد       

نوسـنگي  ي  همهم اين بررسي وجود استقرار بشر در غارها در دور  
هاي   محوطه . نقاطي از ايران گزارش شده است      است كه در كمتر   

 جنــوبي كــوه حــسين داراي اهميــت فراوانــي ي هواقــع در دامنــ
 ي ه جنوبي كوه حسين بـا دامنـ   ي  ههستند، به آن جهت كه دامن     

دهـد؛ ايـن تنگـه       شمالي كوه رحمت تشكيل يـك تنگـه را مـي          
ترين راه بـراي ورود بـه دشـت مرودشـت از سـوي منـاطق                 مهم

 سـيوند از ايـن   ي هعبور رودخان .  دشت مرغاب است   شمالي مانند 
جوامع انساني مستقر . رود شمار مي  هتنگه، ديگر ويژگي مهم آن ب     

. هاي مذكور به خوبي آگاهي داشـتند       ها از ويژگي   در اين محوطه  
 بسيار كمي بـا     ي  ههاي واقع شده در دو سوي تنگه فاصل        محوطه
هـاي شـكار از    لـه  سيوند دارند و به خوبي بـر عبـور گ        ي  هرودخان

دارا بودن شرايط زيست محيطي مطلوب كـه        . تنگه مسلط بودند  
توان منابع آبي، دشت حاصلخيز و هموار مرودشـت و تـسلط             مي

بر تنگه را اشاره كرد، باعث شد كه جوامع انساني پيش از تـاريخ        
توجه بسياري را معطوف اين بخـش از دشـت مرودشـت كننـد،              

 اسـتراتژيك در دوران تـاريخي       گرچه اهميت اين تنگه از لحـاظ      
حوضة رود كُُـر كـه دشـت مرودشـت بخـش        . نيز ادامه پيدا كرد   

ــت ي هشــود در دور وســيعي از آن را شــامل مــي  عيالمــي اهمي
 عيالمـي،  ي هوجـود دو نقـش برجـست      . كند اي پيدا مي   العاده فوق

از ايـن  ) تپـه (شماري محوطـه   محوطه باستاني مليان و تعداد بي   
 .ها به اين دشت اسـت    ه نشان از توجه عيالمي    دوره در اين حوض   

بـانش، بـراي   ي  ه دوم دوري همحوطه باستاني مليان در طول نيم     
هـاي باسـتاني     حدود صد و پنجاه سال يكي از بزرگترين محوطه        

نگـاري و   مطالعـات كتيبـه  ). 1386مجيـدزاده  (در خاورميانه بود   
اَنـشان  دهد كه مليان همان   شناختي نشان مي   هاي باستان  كاوش

  ).1386عبدي (باستان، پايتخت مشهور عيالم بوده است 
 عيالمي در مرودشت، نخـستين نقـش    ي  هاز دو نقش برجست   

ايـن نقـش برجـسته       .رستم قرار دارد   باستاني نقش ي    هدر محوط 
 كورانگـان در نورآبـاد الهـام    ي هآيد از نقش برجست نظر مي  كه به 

 ي هبخـش عمـد  . سـت  سوم اي هگرفته باشد متعلق به اواخر هزار   
 - 293(نقش برجسته بـه فرمـان بهـرام دوم، پادشـاه ساسـاني               

جـاي آن نقـش ديگـري از خـود وي         ، حـذف و بـه     )ميالدي276
 اصـلي عيالمـي در   ي هتنها دو نقش از صحن. جايگزين آن گرديد 

در سـمت   .  بهرام بر جاي مانـده اسـت       ي  هدو سوي نقش برجست   
ر رو بـه سـمت چـپ        راست مردي با دامـن بلنـد و كـاله نوكـدا           

ها را در برابر سينه گرفته است و در سمت چـپ       ايستاده و دست  
هـايي از دو     عالوه بـر آن بخـش     . دار نقش زني است با تاج كنگره     

هاي  حجاري. تخت مار شكل خدايان عيالمي بر جاي مانده است        
حـضور    پرسـتش و باريـابي بـه       ي  هعيالمي در نقش رستم صـحن     

 ي ههرحـال، نقـش برجـست    بـه . اردگـذ  خدايان را به نمـايش مـي   
عيالمي واقع در نقش رستم بر مبناي شواهد مربـوط بـه البـسه،       
شنل و تاج، احتماالً بيشتر از يك هزاره بعد از نقش كورنگان كه           
. در آن هم يك تخت ماري شكل وجود دارد، حجاري شده اسـت  

هاي پادشـاهان عيالمـي      مدل لباس و كاله نوكدار مرد از ويژگي       
ست و بنابراين وي كسي جز شاه عيالمـي نيـست و زنـي     جديد ا 

داري بـر سـر     مقابل وي قـرار دارد و كـاله كنگـره   ي  هكه در نقط  
  .نهاده به احتمال همسر وي بوده است

 متـري جنـوب   300آبـاد در فاصـله     حـاجي  ي  هنقش برجست 
گــاه منــسوب بــه   باســتاني نقــش رســتم، پــشت آرامي  همحوطــ

آبـاد قـرار     شرق دهكده حـاجي    ال متري شم  200و در    خشايارشا
اين نقش برجسته توسط گردگروپ كشف شده است ولـي          . دارد

شـناختي   پس از بررسـي باسـتان  . سال كشف آن مشخص نيست    
آباد كـشف شـد،      حاجيي    هگروپ كه به موجب آن نقش برجست      

 ي  هنقش برجـست  . پيتر كالمير روي آن پژوهشي انجام داده است       
 ي هحوطـه قـرار گرفتـه كـه در دور    آباد در واقع در يـك م      حاجي

هاي بزرگ تك افتاده، سنگ استخراج شـده         هخامنشي از صخره  
آبـاد    حـاجي  ي  هاي كه بايد در خصوص نقش برجـست        نكته. است

هاي بدسـت    توان آن را با مجسمه     مدنظر داشت اين است كه مي     
آمده از معبد اينشوشيناك در شوش مقايسه كرد و فرد حجاري            

در اطراف تخت جمشيد و نقـش رسـتم         . انستشده را عيالمي د   
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شماري وجود دارد كه از روي نوع و شيوه بـرش        معادن سنگ بي  
 هخامنشي  ي  هسنگ، مشخص شده كه اين معادن متعلق به دور        

آبـاد    حـاجي  ي  هشرق نقـش برجـست      متري شمال  10در  . دهستن
اي نـسبتاً عميـق كـه از سـطح           اي تك افتاده، حفره    درون صخره 

عقيـده عمـوم   . ك متر ارتفاع دارد كنده شده است     زمين حدود ي  
بر اين است كه در دورة ساساني جسد مردگان را براي تجزيـه و          

گذاشـتند و سـپس،    مـي  تالشي به حيوانات و پرندگان وحشي وا    
هـايي   ها يا فرو رفتگـي  مانده را در طاقچه هاي باقي  فقط استخوان 

ستودان خوانده  ها ايجاد شده بود و ا      كردند كه در صخره    دفن مي 
هـا داراي عمـق بيـشتري هـستند و           بعضي از اسـتودان   . شود مي

  .شود گوردخمه خوانده مي
هاي لبه يا حاشـيه مـذكور نخـست مـانع ورود آب           از ويژگي 

باران و دوم مانع اشاعه بوي نامطبوع جسد به بيـرون گوردخمـه         
آبـاد كنـده شـده اسـت       حـاجي ي هشياري كه در گوردخم   . است

. گرفته اسـت  تر از حاشيه قرار مي  درپوش در پايين دهد نشان مي 
هـا، واقعـاً    كند كه ايـن چنـين حفـره       باره بحث مي   گروپ در اين  

در . شـوند  قبري براي دفن انسان بوده است و دخْمك خوانده مي     
آبـاد دو حفـره تقريبـاً         گوردخمه حاجي  ي  هدو طرف جانبي دهان   

متـر مـشاهد    انتي سـ  10 سانتيمتر و عمق     15دايره شكل با قطر     
به احتمال اين دو حفره در جهت مسدود كـردن دهانـه    . شود مي

بزرگي اين گوردخمـه حـاكي از آن اسـت كـه            . كنده شده است  
. صاحب آن فردي از صاحب منسبان دوران ساساني بـوده اسـت           

مسلم است كه هرچه دخمه بزرگتر بوده، هزينه زيادي نيز بـراي   
 ساساني  ي  هها در دور   گونه هزينه  اين. بر داشته است   ايجاد آن در  

در امـاكن مختلـف شـمار    . آمـد   يك فرد عادي بر نمي     ي  هاز عهد 
اغلـب آنهـا را     . اي وجـود دارد    هـاي صـخره    بيشتري از اين حفره   

تعدادي از آنها بـه عنـوان   . اند هاي محل آتش توصيف كرده  حفره
هـايي جهـت تـدفين       هاون استفاده شده اسـت و مـابقي، حفـره         

كن بعضي ديگر به حفره موجود در تك سنگ زنگولـه        لي. هستند
شكل حوالي استخر كـه يـك كتيبـه پهلـوي ساسـاني در مـورد            
متوفي دارد شبيه اسـت و تـرومپلمن معتقـد اسـت كـه همگـي         

هاي حاوي تربـت يـا      كاربرد يكساني دارند و براي قراردادن كوزه      
هـايي در آثـاري كـه ولفـرام          چنين گـودال  .اند جسد ساخته شده  

يس در كوه حسين معرفي كرده است به فراوانـي بـه چـشم              كال
طيلي بـا ابعـاد   ت گوردخمه مس  ي  هدر سمت راست دهان    .خورد مي
متـر    سـانتي  2متر عـرض و عمـق         سانتي 30متر طول،   سانتي 70

با مشاهده فـرم، كـوچكي و موقعيـت قـاب،           . حجاري شده است  
 منظـور حكـاكي يـك كتيبـه،     رسد كه اين مستطيل به    نظر مي  به

ــت  ــده اس ــاري ش ــي . حج ــر فرض ــورد  ي هاگ ــرومپلمن را در م  ت

گذاري نسوزاندن جسد در فـارس توسـط كرتيـر، سـازمانده             پايه
تـوان آغـاز    مي.  ميالدي بپذيرم3معروف ديانت زرتشتي در قرن     

دفن مردگان در استودان، گوردخمه و قبوري كه در سنگ كنده          
هـا   خمـه گـاهي در كنـار د  . شده را به اين تـاريخ منـسوب كـرد         

اي به خط پهلوي ساساني با موضـوع مـرتبط بـا تـدفين و          كتيبه
شـناختي و   بـر اسـاس شـواهد باسـتان       . شـد  متوفي حجاري مـي   

هاي جانبي آن متعلق بـه   ها و تدفين گونه كتيبه شناسي، اين  زبان
كادر مستطيلي حجاري شده نزديك   .  ساساني است  ي  هاواخر دور 

قريـب بـه يقـين بـه منظـور      آباد، به احتمال   به گوردخمه حاجي  
 يادبود ي  هحك كردن كتيبة مراسم دفن يا در هر حال يك كتيب         

سـطح مـستطيل    . آبـاد بـوده اسـت       حاجي ي  همرتبط با گوردخم  
حجاري شده به شدت فرسايش يافته، و تـشخيص اينكـه متنـي      

تمام آثار واقع در كـوه      . حجاري شده يا خير، بسيار مشكل است      
ت و كاربرد آنها از دوران هخامنـشي        حسين به تدفين مربوط اس    
ظاهراً ايـن  .  ساساني گسترش يافتهي هبه بعد آغاز شده و در دور    

ــا     ــتخر ي ــشيد و اس ــت جم ــتان تخ ــستاني، گورس ــه كوه منطق
هاي شاهزادگان پـارس در زمـان هخامنـشي، اشـكاني و        پايتخت

  .ساساني بوده است
هـاي آن كـه از دوران عيالمـي      اهميت كوه حسين و دامنـه     

چنين ادامه يافته اسـت،   شروع شده بود در دوران اسالمي نيز هم 
 ي هشـرق محوطـ    متـري شـمال  100زاده اسماعيل در     وجود امام 

بـرداري   بهـره . دهد گيري را به ما مي نقش رستم اجازه اين نتيجه   
 ي هافتـاده واقـع در دامنـه كـوه حـسين از دور         هاي تك  از صخره 

ها به دليل    برداري از صخره   پس از بهره  . هخامنشي آغاز شده بود   
هـا و   مسطح شـدن سـطح آنهـا، وسوسـه ايجـاد نقـش برجـسته        

ها در دوران بعد از هخامنشي در ساكنان ايـن منطقـه            گوردخمه
هاي اين موارد كم نيست، به جز مـوارد ذكـر            نمونه. وجود آمد  به

ــوهي در فاصــله  شــده، نقــش صــخره  ــش 35اي بزك ــري نق  مت
 پهلـوي اشـكاني يـا       ي  ه ناخوانـد  ي  هآباد، كتيبـ    حاجي ي  هبرجست

گاه منسوب بـه داريـوش دوم    عقيده بعضي آرامي در باالي آرام  به
. باستاني نقش رستم از ديگر داليل اين ادعـا اسـت    ي    هدر محوط 

 ي  هاي حك شده است كه در دور       نقش بزكوهي روي بدنه صخره    
بـرداري   هخامنشي بخـشي از صـخره را بـرش زده و از آن بهـره              

بروي سطح مـسطح شـده حاصـل از بـرش ايـن نقـش             . دان كرده
نقش بزكوهي حكاكي شده نقوش بـز       . اي حك شده است    صخره

  .كند هاي پيش از تاريخ را يادآوري مي روي سفال
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 يـراث  گذشـته دوسـتداران م     يهـا   مـاه  يكـه طـ      آن رغـم   به

بـار    آثـار زيـان  ي جمعـ يهـا   بارها و بارها در رسانه ي،فرهنگ
 فارس از تنگة ميان كوه نقش رستم        - اصفهان عبور راه آهن  

و مهر را متذكر شـده انـد و در دو همـايش كارشناسـانه در      
 به بحث و بررسي گذارده شد، بر مبنـاي          يزدانشگاه تهران ن  

 وزارت راه و سازمان ميراث فرهنگي راه آهـن مـذكور           توافق
 يمنظـر فرهنگـ  « گفته كشيده خواهد شـد و  يش پيراز مس 

  .شكند ي را م»يد تخت جمشيهان جيراثمحوطه م
ها و هشدارهاي كارشناسان و       متاسفانه عليرغم تالش  . 1

شناســي و ميــراث فرهنگــي و  منــدان حــوزة باســتان عالقــه
 در ي اين بار نيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگر       يعي،طب

هاي تاريخي و فرهنگـي كـشور قـصور          امر صيانت از يادمان   
فــارس را درون  - هاننمــوده و مجــوز عبــور راه آهــن اصــف

  . صادر كرده است» جمشيد  تخت1محدودة حريم درجه «
اين اتحاديه نهايـت تاسـف خـود را از ايـن واقعـه ابـراز                

 را محكــوم يا داشــته و صــدور چنــين مجــوز غيــر قــانوني 
مهندسـان وزارت راه    / توجهي مـديران    همچنين بي . كند مي
راه آهـن   خاطر طراحي ناشيانه و غيرمسووالنة مسير خط          به

اي كه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در اين قسمت           گونه  را به 
  .كند را مورد تهديد قرار داده، محكوم مي

هايي كـه بـدون      اين اتحاديه تمامي صدمات و آسيب     . 2
 نقـش  يترديد در آينده بر بدنه و پيكرة مجموعه آثار جهـان        

 اسـتخر، غـار     ياسـالم يخي  رستم، نقـش رجـب، شـهر تـار        
 ي اسـالم هـاي   يادمـان ، مجموعه آثار تخت گوهر،      آباد  حاجي

رستم و    كوه مهر و نقش    يها  مجموعه استودان  يه،بو  آل ةدور
 راه آهــن و آثــار ير موجــود در مــسيهــا  و محوطــههــا تپــه

ناشناختة اين منطقـه وارد خواهـد آمـد را متوجـة سـازمان       
 و گردشگري و نيز وزارت راه       ي دست يعميراث فرهنگي، صنا  

  .داند و ترابري مي
  فـارس از -به رغم صدور مجوز عبور راه آهن اصفهان       . 3

  راثــــيم توسط سازمان تنگة ميان كوه نقش رستم و مهر

  
  
  
  
  
عمـل    بـاره بـه      تمهيدات الزم در اين      ي، و گردشگر  يفرهنگ

  . نيامده است
 يــراث مينقــوان «يكــه اتحاديــه بــر مبنــا بــا وجــود آن

 تخـت   ةگانـ  سـه  يمقانون مصوب عرصـه و حـرا      « و   »يجهان
 ي نظـرات كارشناسـ    ينو همچنـ   »1356 در سـال     مشيدج

 است اما با توجـه      ير مس يناساساً مخالف عبور خط آهن از ا      
شـكن، موكـداً      مجـوز قـانون    يـن  موجود و صدور ا    يطبه شرا 

كم تمامي مـسير راه آهـن كـه از         خواستار آن است تا دست    
ــن تنگــه مــي  ــان اي ــورد بررســي مي هــاي دقيــق  گــذرد، م

 يـرد  بررسي آركئوژئوفيزيك قـرار گ     ملهشناسانه از ج    باستان
 در كشور فراهم است، و نظـر نهـايي       يزكه امكان انجام آن ن    

ــصان و ته   ــر متخص ــالم نظ ــد از اع ــازمان بع ــةس ــشه ي  نق
  . اعالم شوديزيك و آركئوژئوفيشناخت باستان

هـاي نابخردانـة سـازمان         ضمن يادآوري فعاليت   اتحاديه
 و گردشگري در حفظ ميراث     ي دست يعميراث فرهنگي، صنا  

 خواهان رسيدگي بـه  يراني جهان ايت و فرهنگ و مدن   يختار
ــام     ــردم و تم ــوم م ــاري عم ــار و همك ــن آث ــعيت اي  يوض

بـراي جلـوگيري از ادامـة      )اُ  جـي   ان (نهـاد  هاي مردم  سازمان
 . استها يتگونه فعال اين

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  22بيانية شمارة بيانية شمارة 

 دربارة وضعيت راه  دربارة وضعيت راه --شناسي سراسر كشور شناسي سراسر كشور   هاي علمي دانشجويان باستانهاي علمي دانشجويان باستان  اتحادية انجمناتحادية انجمن

  فارسفارس--آهن اصفهانآهن اصفهان
  

هاي برق حريم آرامگاه فردوسي  دكل

  دنكن بزرگ را تهديد مي
انـد   زمان توسعه برق ايران اعالم كرده     والن سا ؤمس
حاضـر   قبلي از سازمان ميراث فرهنگي،   استعالم  با  

ها  جايي دكل  هاي مربوط به جابه    به پرداخت هزينه  
  .ندنيست

با آغاز اجراي عمليات احداث خـط انتقـال نيـروي        
 _  سرخس، منظر تـاريخي    - كيلو وات مشهد   400

فرهنگــي تــابران تــوس و بنــاي منحــصر بــه فــرد 
ــرض   ــيم ابوالقاســم فردوســي، در مع ــاه حك آرامگ

  .آسيب قرار گرفت



 

28/ 86اسفندماه / 4خبرنامه شماره  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يـا  ) پهلوي اران(اريخ جهان ايران  اي را كه در ت      سرزمين گسترده 
انـد از دورتـرين و ديرتـرين          ناميـده ) پهلوي اران ستر  (شهر    ايران

هـاي گونـاگوني بـوده كـه          هـا و تيـره      روزگار، محل سكونت قوم   
هــاي طبيعــي، آنــان را در    فــضاهاي جغرافيــايي و موقعيــت  

  .اي متنوع قرار داده است جوشي هم

الد، مهاجران جديد كـه     هاي سوم و دوم پيش از مي        در هزاره 
هاي قديم شدند و در منطقه خوارزم، جايگاه نخستين           وارد خطه 

معنـاي    بـه » وئجه  آرينه«آنان كه در كتاب مقدس اوستا بهعنوان        
اي كـانون     ناميده شـده، بـه گونـه      ) ويج  ايران(جايگاه ويژه آرياها    

مرور بـا سـكونت مهـاجران يـا           مقدس حيات ايرانيان گرديده، به    
گيرتـري   هاي نژادي ـ اجتماعي چـشم   يي جمعيتي، ادغامجا جابه

اي معـضالت فرهنگـي،       پديد آمد و پـس از فيـصله يـافتن پـاره           
اي و گـاه     هاي مديترانـه    عنوان تيره   بوميان كهن كه گاه از آنها به      

شــود بــا نيروهــاي جديــد مهــاجران،  كاســپين يــاد مــي-زاگــرو
و   كـم  تاريخي شـكل گرفـت و در مـسير تـاريخي          » زمين  ايران«

بيش سه هزار ساله، اكنون بخشي از آن سرزمين گسترده به نام            
ــران« ــساحت(» اي ــع 000/654/1در م ــومتر مرب ــواي )  كيل در ل

  .هاي معاصر قرار دارد حكومت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ربع مسكون و هفت اقليم -1
گرفتـه در فرهنـگ    ترين باورهاي كهن جغرافيايي شـكل    برجسته

چهـارم آن بـا    جهان بر چهار بخش اسـت كـه يـك   ايران، تقسيم  
چهـارم ديگـر درياهـا را       ها، و سه    و خشكي » ربع مسكون «عنوان  

از چهار بخش زمـين  «داد و به زبان امين احمدرازي،       تشكيل مي 
هـا در ايـن جملـه     ها و بيابان يك بخش عمارت دارد و جمله كوه 

دانگـي  اگر از روي حقيقت درو نگرند       «: همو افزوده است  . »است
معمور نيست اما عادت چنين رفته كه ايـن قطعـه را     ) ششم  يك(

  ]1[.»نامند ربع مسكون مي
را بـه هفـت بهـر    » ربـع مـسكون  «عالمان جغرافيـاي قـديم      

انـد و   دانـسته » هفت كشور «اي از آنان هفت بهر را         پاره. اند  كرده
كـه در اشـعار شـاعران         ، چنان »هفت اقليم «برخي از دانشمندان    

  : آمده استايران هم 

RSTU   و    �ن   ;�د    @?ش    �WX7$#از   و   �ب   ر  
  اbc def    «dh?ر«`_^[   5\	   ]    ��ل    رخ    

  : نوشته استالمعارف اسالمي دايرهمقبول احمد از نويسندگان 

  زمين، خانه فرهنگي و ابدي ايرانيانزمين، خانه فرهنگي و ابدي ايرانيان  ايرانايران

  تاريخ معاصر ايران  و شناسي استاد جامعه - مايونه دكتر ناصر تكميل

دكتر تكميل همايون در آغاز سخن، از شادروان دكتر پرويز ورجاوند و ايران دوستي و فضيلت و اخالق وي سخن 

ويژه مطالعات ايشان درباره قزوين ياد كرد و از سخنراني آن استاد گرانقدر  رجاوند، بهگفت و از آثار علمي دكتر و

. دان بزرگ سده هشتم هجري به نيكي ياد كرد اي پيش از درگذشت بر مزار تاريخ نويس و جغرافي در هفته

كه مجلس به  يدر پايان سخنراني خود در حال» گستره فرهنگي و مرزهاي تاريخي ايران زمين«نويسنده كتاب 

انديشيد از زبان پير خردمند و نماد آزادگي و استقالل ايران، دكتر محمد مصدق،  عظمت ايران و پايداري آن مي

. شناسي و انضباط شما دوخته است بار ديگر دنيا چشم به درايت و كارداني و موقع امروز يك«: اندرزگونه بيان كرد

شگاه خداي بزرگ و وجدان پاك خود و ديني را كه به پرچم و تاريخ فرد فرد شما نبايد مسؤوليتي را كه در پي

حساسيت زمان و عظمت مبارزه و آشفتگي جهان و خرابي اوضاع، . اي از ياد ببريد پرافتخار خويش داريد لحظه

ن فرزندان عزيز وطن، با چشمان باز و بيدار، مراقب سرنوشت خانه كه. كند هشياري شما را در همه حال ايجاب مي

  .»سال خود باشيد، مبادا تاريخ، فردا از نسل امروز به زشتي ياد كند و ما را مستحق نفرين و لعنت بشناسد

بزرگداشت شادروان دكتر پرويز (» ايران ورجاوند«ي سخنراني دكتر ناصر تكميل همايون در همايش  متن ويراسته

در تاالر پورسيناي » هاي باستاني اي نجات يادمانپايگاه اطالع رساني بر«كه دوم امردادماه، به كوشش ) ورجاوند

 شود دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران برگزار شد در پي تقديم مي

ار
ــ
ــ
ــ
شت
و
ن
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هـاي جغرافيـايي مـسلمانان        نفوذ يونان عمالً بر تمام جنبه     «
هـاي ايرانـي بـا     آراء و روش سايه افكند حتي در مواردي كه بين        

يوناني رقابتي وجود داشت، مانند نظـام كـشورها و نظـام اقـاليم         
  ]2[.»تر بود تر و رايج يوناني، نوع يوناني آن مقبول

ــي    ــه جغراف ــست ك ــا ني ــه آن معن ــت ب ــن واقعي ــان و  اي دان
بـومي    ايران و سـپته   » هپتوكرشور«نويسان مسلمان ايراني،      تاريخ

اين انديـشه و باورمنـدي در    . كرده باشند كلي فراموش     هند را به  
هـا   هاي مسالك و ممالك و شهرنامه    ايران استمرار داشت و كتاب    

و » هفـت كـشور  «هاي متعدد تـا دوران معاصـر از       نگاري  و بلدان 
همـواره سـخن بـه ميـان        ) اقـاليم (» هفت اقليم «و  » هفت بهر «

قـرون  » بغـدادي «و  » بلخـي «اند و دو مكتـب جغرافيـايي          آورده
  . اند انه اسالمي را رها نكردهمي

  :در مقدمه شاهنامه ابومنصوري آمده است
گاه مردمان بود بـه چهـار سـوي جهـان، از            در هر كجا آرام   «

كران تا كران اين زمين را ببخشيدند و به هفت بهر كردند و هـر      
هفـتم را كـه ميـان جهـان اسـت      ... بهري را يك كشور خواندنـد    

دو اندريم و شاهان او را ايرانشهر  اين است كه ما ب    » بامي  خنرس«
  ]3[.»خواندندي

بـاره     در ايـن   مجمـل التـواريخ و القـصص      نويسنده ناشناخته   
تقسيم زمين و اقاليم بر وجهي ديگـر هفـت كـشور        «:آورده است 

دانــان و   بـسياري ديگــر از دانـشمندان و جغرافــي  ]4[.»انــد نهـاده 
ز جملـه ابـن   انـد، ا  باره صحبت كرده نويسان اسالمي در اين     تاريخ

 و قاضي صاعد جوامع الحكايات، عوفي در    صوره االرض حوقل در   
تواند  و جر آنها كه جوينده به آساني مي     طبقات االمم   اندلسي در   

قزويني، يكي  حمداهللا مستوفي. گونه رجوع نمايد    به منابعي از اين   
ــاريخ از جغرافــي ــن   دانــان و ت نويــسان ســده هــشتم هجــري، اي

زمين را بـه  «: مس نسبت داده و آورده استبندي را به هر  تقسيم
هفت بخش كرده است و هفت دايره يكـي در ميـان و شـش در               

.  اين بينش تا قرن سيزدهم هجري هـم رواج داشـت      ]5[. »حوالي
اما با تحوالت علمي و فرهنگي كه در جهـان اسـالم پديـد آمـد                

بطلميوسـي و  (بينش جغرافيايي ايراني ـ هندي و بينش يونـاني   
تـري بـه    ، در هم آميخته شد و بيـنش مركـب و كامـل        )هرودتي

نـويس سـده    ان و تاريخ د وجود آمد كه از زبان مسعودي، جغرافي   
  :چهارم هجري به شرح زير ارايه شد

  )آسيا(هند : اقليم اول
  )آفريقا(و حبشه ) آسيا(حجاز : اقليم دوم
  )آفريقا(مصر و آفريقيه  : اقليم سوم

  و ايران ) آسيا(بابل و عراق : اقليم چهارم
  )اروپا(روم : اقليم پنجم

  )آسيا(ترك و ياجوج : اقليم ششم
  ]6[)آسيا(يوماريس و چين : اقليم هفتم

ابوريحان بيروني كه بـر مكاتـب جغرافيـايي جهـان اسـالم و        
عصر طاليي يونان آشنايي داشت، نظريات خـود را چنـين ارايـه             

نظـر  [ف گانـه بـه خـال     يونانيان را قسمتي است سه    «: كرده است 
او را دو پـاره كردنـد و       ] مـصر [و آن چنان كه بر زمين       ] ساميان

نام كردند و آنچ   ] يعني آسيا [آنچ سوي شرق بود به اطالق ايسيا        
سوي مغرب بود درياي شام او را به دو پـاره كـرده يكـي سـوي                 

كـه در او سـياهان و گنـدم         ] يعنـي آفريقـا   [جنوب نامش لوبيـا     
و انـدر او  ] يعنـي اروپـا  [ اوربـي   اند و ديگـر شـمال نـامش         گونان

اند و چون ايسيا در دو پاره شرقي است بـسيار      سپيدان و سرخان  
عـراق را و پـارس و خراسـان از آن    . بار و چند دو پاره مغربي بود 

نام كردند و آنـچ بمانـد   ) آسياي صغير(جدا كردند و ايسياء خرد      
  ]7[). تركان چين و جايگاه(ايسيا بزرگ 

هــاي  شناســي ايرانــي، جنبــه  در جهــانهــاي زمينــي اقلــيم
مابعدالطبيعي پيدا كرده و گويي زمين با ستارگان آسمان پيونـد       

هـر اقليمـي را     «: فـسايي نوشـته اسـت       ميرزا حـسن  . يافته است 
اي از سبعه سياره تربيت كنـد، آن اقلـيم را بـه آن سـتاره            ستاره

م اند، اقليم اول منسوب به زحل، دوي        كه گفته   چنان. نسبت دهند 
به مشتري و سيم به مريخ و چهارم به آفتاب و پنجم به زهـره و             

  ]8[.»ششم به عطارد و هفتم به ماه

تر در سده هشتم هجري حمداهللا مستوفي قزويني ايـن    پيش
بـر اطبـاق آسـمان سـتارگان     «پيوند را چنين تعريف كرده است   

اند و از ايشان آفتاب و ماه بـه مرتبـه             آفريد از آن هفت سيارگان    
شتر آفتاب را روشني داد كه از پرتو آن زمين روشـن گـشت و        بي

سيارگان سبعه هر يـك بـر فلكـي از    . جرم ماه از آن مقتبس شد 
  ]9[.»اول تا هفتم و ثوابت را به هشتم جاي داد

  

  زمين   حد و رسم ايران-2
اي بيـان   خانه بزرگ فرهنگي ايرانيان در اقـاليم سـبعه بـه گونـه       

شود و گاه يكـي از   ه ذهن متبادر ميب» همه جهان«شده كه گاه  
اقلـيم چهـارم   . هاي چهارم و هفتم و گاه هر دو اقليم با هم           اقليم

به آفتاب منسوب است و اقليم هفتم به ماه و هر دو از سـيارگان        
، حـدود  مجمل التواريخ و القـصص    نويسنده كتاب   . ديگر ممتازند 

 ديگرهـا  زمـين در ميـان و   ايران«: ايران را چنين بيان كرده است 
پيرامون آن و حـد ايـران كـه ميـان           ) شش اقليم يا شش كشور    (

مـاوراء  (= جهان است در ميان رود بلـخ اسـت از كنـار جيحـون           
(= تا بـه قادسـيه و فـرات      ) قفقاز(= تا آذربادگان و ارمنيه     ) النهر
و بحر يمن و درياي فـارس و مكـران          ) رودان  النهرين يا ميان    بين
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 اما حمـداهللا مـستوفي در       ]10[.»ارستانتا به كابل و طخ    ) سند(= 
در وسـط اسـت كـشور       «وصف اقليم چهـارم نوشـته اسـت كـه           

جهت نيست كـه ايـن بيـنش جغرافيـايي در              بي ]11[.»زمين  ايران
شعر و ادب فارسي انعكاس تام يافته و نظـامي گنجـوي سـروده              

  : است

3�   زo	   i   Rj�k   Glm/ n	   اdh   و   ا�ان   دل�p?q   drNstuv   س�  
3w�;   	

	   ;�x/3w?ن ]   ا�ان   دل   ز�yz   د?{   A   	i   دل   ز  

شـهر را مجموعـه    نويسان گاه در ذكر ممالك اسـالم، ايـران     تاريخ
اند و گاه چون اصطخري عقيده   نشين نوشته   سرزمين غيرمسلمان 

تـر از ممالـك    تـر و خـوش   تر و تمـام    هيچ ملك آبادان  «اند    داشته
  ]12[.»شهر نيست ايران

زمـين در وسـط     ايـران «: نويسنده هفت اقلـيم نوشـته اسـت       
اش واليات سند و كابل و ماوراءالنهر و           شرقي  اقاليم سبعه افتاده،  

اش واليــات آس و  و شــمالي... اش واليــات روم غربــي... خــوارزم 
» اش بيابان نجد است كه بر راه مكه واقـع شـده      و جنوبي ... روس
  ]13[.است

(= هاي ايراني، فريـدون، كـشور بـزرگ خـود          اسطورهبر پايه   
كرد و بـر پهنـا سـه قـسم            بر سه پسر خود بخش مي     «را  ) جهان

كرد، قسم شرقي تور را داد و قسم غربي به سلم را و قسم ميانـه       
كه بهترين بود و مقـام او بـود بـه پـسر كهتـر، ايـرج داد و بـدو                 

  ]14[. »گفتند» ايران«بازخواندند و 

كيم ابوالقاسم فردوسي، اين داسـتان تـاريخي        در شاهنامه ح  
  :چنين آمده است

3   از   |)�ن}c   ن   �ون?x   G~��|/9د    ���ی3ون   �)�نJ   ]��   �   A  
	
�  ز�
	 �?م   د�d :9دان  و  ا�ان/�   روم  و   ��ور،   د:9 ��   و   


	   R�� A  ا34رون ���9ی3�T��/  روم   و   ��ور   Glm3او   را    :0ی   ��   
3}c�   �9���    �   3/����?د}c   9ازان   �?�  ��ور   ا34ر:  

�ن   ا34ر    �ورد    ���X   d�� A/�   ��m   @?اI3434[    ��ور   3Cا

	/ز�
	 د:9 �?ر   را   داد، �?ران�  و را 9Jد   ���ر   ���ن   و   

��E   �9¢�� �/   3¡د   9Jد     �}c   A   9¢��   ا¥¤£�   �?ر �  را
dr¦U �   �£§   d��   A   3¨��/dhو   ;�©�د   د    drª   ن�«   �   �¬  

  ²³[ @?ا3434 �)�ن   ���   �?ران/±ر°�ن ��   او   q?¯   ا®©�3434
3   <#   او   «3ر �º³ ا�ان :0ی3/و   زان A   ¶�?·   ?x ¸¹   ا�ج   ́ر

�¼R ا�ان   و  ¼R د½$¾   d� و  �ج <#ان/وران   �¿�  d�� ن�Àm  
��/3Âو   داد   Á?   را   <½ا   دی3 °�Ã�   و   	
Ä¥ و    �º§    و    ÅÆÇ    ن�Àm  

 3Â [  و را� <#ان  را ÈÉ��� ش و?Ê/ا3434 ا�ان?@ Ë   ¹¸ او را �         ]]]]١٤١٤١٤١٤[[[[3Cا
سرزمين ايرانياني از همان آغاز منزلت اهورايي و تقدس پيدا          

اي تقـدس   سان كه نزد اقـوام ديگـر امـاكن ويـژه        و به همان  كرد  
هـاي   اند، ايرانيان هم از اين موهبت برخوردار بودند و اقلـيم     يافته

آنان با اختران آسمان در پيوند بـوده، چنـان كـه مـسعود سـعد              
  :سلمان آورده است

RSÐÑا def A ?� RÒÓ 3Ô�/#ÕÖا def RÒÓ dhا 	
×Ø [  
  

  :در ونديداد آمده است» وئجه ائيرنه«در مورد 
نخستين و بهترين زميني است كه مـن اهـورامزدا هـستم،            «

بار   هاي داريوش ظاهراً فقط يك       واژه آريا در كتيبه    ]15[.»ام  آفريده
هنديان نيـز خـود را   . كار رفته است در ارتباط با ساكنان ايران به     

نـام آنـان بـر رود    . ناميدنـد   شـان را آرياورتـه مـي        آريايي و ميهن  
ايرانـي  » ه«هندي مطابق  » س«رحدي سند نهاده شد و چون       س

شود در زبان فارسي هند همانند سند به شـمار آمـد و               تلفظ مي 
  ]16[.براي هنديان نيز نوعي تقدس مكاني پديدار شد

  

   نظام كشورداري-3
ها و نظام مـديريت آنهـا نيـز           با تحوالت تاريخي، موقعيت جامعه    

المـورخين جهـان       طبري، امام  محمد بن جرير  . بايد  دگرگوني مي 
  :اسالم، نوشته است

پيش از پادشاهي كسري، اسپهبدي مملكـت كـه سـاالري           «
كار اين منصب را    ] انوشيروان[سپاه بود از آن يكي بود و كسري         

ميان چهار اسپهبد پراكنده كرد كه يكي اسـپهبدي مـشرق بـود         
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كه خراسان را توابع بود و اسپهبدي مغـرب و اسـپهبدي نيمـروز      
كه واليت يمن بود و اسپهبد آذربايجان و توابع كه واليـت خـود           

  ]17[.»بود كه اين را مايه نظم مملكت دانست

  :همين وضع را ابوحنيفه دينوري بيان كرده است
انوشيروان شاهنشاهي ايران را به چهار اقليم بزرگ تقـسيم        «

. كرد و حكومت هر اقليمي را به يكي از معتمدان خـويش سـپرد      
هـا شـامل خراسـان و سيـستان و كرمـان، ديگـري           اقليميكي از   

شامل اصفهان و قم و بالد جبل و آذربايجان و ارمنستان، سـومي   
شامل فارس و اهواز تا بحرين و اقليم چهارم عبارت از سـرزمين             

برده به منتهاي  هاي نام فرمانداران اقليم. عراق تا مرزهاي روم بود   
  ]18[.»درجه شكوه رفعت رسيدند

كه ايران مسخر اعراب گرديد و به مرور ايرانيان اسـالم            زماني
هاي متعدد جغرافيايي و قـومي ايـران يعنـي     را پذيرفتند، منطقه  

هاي كهن با تغييراتـي نـه چنـدان       اياالت و واليات و گاه ساتراپ     
هاي حكـومتي پيـدا كردنـد و پـس از مـدتي، از       گير، جنبه  چشم

شـد و بـه      ماشته مـي  سوي بغداد، حاكمي بر هر يك از منطقه گ        
مـرور قــدرت حاكمــان محلــي، گــاه نــوعي خودمختــاري پديــد  

هايي را بر پاي داشت و گاه     در فرآيند وحدت، كشمكش   . آورد  مي
ها جامعه  كرد و در آن زمان سيطره تركان نوعي وحدت ايجاد مي   

  .ساخت هاي خود نمايان مي در فرآيند آزادي و استقالل تالش
آن كــه نهادهــاي حكــومتي و  يدر سراســر تــاريخ ايــران، بــ

و قلمـرو و  ) هاي غير ايراني   پادشاهي ايرانيان يا سلطنت   (سياسي  
زمـين بـه عنـوان      از ايران هاي آنان مطرح باشد، همواره       حاكميت

يك واحد جغرافيايي مشخص با مردمـي برخـوردار از فرهنـگ و        
بـه  . پارچه و منسجم ياد شـده اسـت         ها و تمدني يك     فرهنگ  پاره

تـر از   ديگر در اين بخش از جهان فرهنگ ـ ملت گسترده عبارت 
  .مفهوم حكومت ـ ملت بوده است

هـاي پـيش از مـشروطيت در آثــار     ايـن امـر حتـي در سـال    
به عنـوان نمونـه بـه     . تاريخي و جغرافيايي ايران ديده شده است      

 اشـاره   الـسياحه   بـستان العابدين شيرواني بـه نقـل از          نوشته زين 
زمين را يك واحـد منـسجم    ن شيرواني، ايرانالعابدي  زين. شود  مي

: گويـد . هاي متعدد وجـود دارد  به شمار آورده كه در آن حكومت 
چندين طايفه در آن كشور حكومت گذارند و طريق اسـتبداد و    «

وي از هيجـده حكومـت      . »استكبار سپارند، اول دولـت قاجاريـه      
زمـين    ايـران «كوچك و بزرگ ياد كـرده كـه در گوشـه و كنـار               

خاطر مترددين و مسافرين را به تيشه ظلـم و جـور          «،  »نگيفره
  ]19[»تراشند

 ايـران  تـذكره جغرافيـاي تـاريخي     والديمير بارتولـد نيـز در       
در موقع تاليف تاريخ ايران بايد اين حقيقـت را در      «: نوشته است 

نظر داشت كه ايران از لحاظ مفهـوم جغرافيـايي نـه منطبـق بـا              
ك واحد نژادي سكونت داشـتند  سرزمين است كه ايرانيان مثل ي     

اي  اي كه نفوذ تمدن ايران بسط داشته و نه با صفحه    و نه با خطه   
  ]20[.»كه زبان فارسي يعني زبان ادبي ايران رواج يافته بود

زمين يـك واحـد اجتمـاعي و فرهنگـي        به عبارت ديگر ايران   
هاي پـاره فرهنگـي همـواره در تـاريخ            است كه با تنوع و ويژگي     

هاي گونـاگون     ي را به معناي فرهنگي داشته و سلسله       انسجام مل 
انـد و يگــانگي و هــم   ران بــوده در آن واحـد بــزرگ، فقـط حكــم  

  .هاي كارساز و مبتني بر آن همواره پايدار مانده است آهنگي
بدين سان مفهوم كه از دوره مشروطيت به اين سـو انديـشه        

ر يـك   برخي از متفكران سياسي ايران را معطوف به خود كرد، د          
تواند مورد توجـه قـرار گيـرد، امـا بـه لحـاظ                معناي سياسي مي  

فرهنگ و تمدن و رويدادهاي گوناگون تاريخي، ايرانيان فقط در           
بـسياري از همـسايگان     . گيرند  چارچوب ايران حكومتي قرار نمي    

انـد و هنـوز هـم     هاي ايرانيان در مسير زمان بـوده  خانه امروز، هم 
 اجتمـاعي و پديـد آمـدن مرزهـاي     پس از بالكانيزاسيون ملـي ـ  

آهنگـي همـه آنـان     استعماري، پويايي و ديناميسم وحدت و هـم     
براي سـاختن ايـران آينـده ـ ايـران مـستقل، ايـران مبتنـي بـر          

  .بخش باقي مانده است فرهنگ و دموكراسي پايدار و توان
  

  )ـ ميهن( تعلقات به زمين و مفهوم وطن -4
 انسان يا تعلـق انـسان   ترين احساس تعلقات زمين به    طبيعي

هـاي   به زمين، در پيوند با تولد و رشد و نماي انـسان و كوشـش         
خـود و بـستگان     » سـازي   خـوراك «و  » يـابي   خـوراك «وي براي   

امـا زمـين    . برداري از زمـين     نزديك است، يعني امر توليد و بهره      
شـود كـه روي آن كـار     خود به مرور ايام متعلق بـه انـساني مـي       

يــق زنــدگي و بالنـدگي خــود را اســتمرار  كنــد و از ايـن طر  مـي 
  .دهد مي

كـاري و تعـاون    خلق و خوي اجتمـاعي انـسان، موجـب هـم       
 ديگري اسـت كـه بـراي     شود و اين خود خصيصه    بيشتر آنان مي  

هاي نخستين نه تنها امكان كـار بهتـر و منـافع بيـشتر را                 انسان
د ده   مي  مندي  سازد بلكه در دفاع همگاني به آنان توان         فراهم مي 

هاي توليدگر و به وجـود آمـدن روابـط        دليل زيست در گروه     و به 
هـاي توليـدي      آهنگـي   هـاي گونـاگون و هـم        خانوادگي و بستگي  

اي و قـومي     هاي اجتماعي، واحدهاي تباري، قبيلـه       بيشتر و الفت  
هـاي اجتمـاعي و    هـا و خصيـصه    گيرد و بر پايـه عامـل        شكل مي 

تـري    اي گـسترده  هـ   هاي متعدد آماده يگـانگي      فرهنگ، مجموعه 
اي ماحصل هـزاران سـال تحـول و     كه به گونه  »  ملت«شود و     مي

هاي اجتماعي و فرهنگي جامعـه اسـت، در گـستره      تطور و ادغام  
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در روند تحوالت يـاد شـده، زمـين تعلـق           . شود  تاريخ پديدار مي  
ها زمين خـود  » ملت«كند و به عبارت ديگر   ويژه خود را پيدا مي    

دهنـد و گـاه آن را    آن نـام و نـشان مـي      كننـد و بـه        را پيدا مـي   
بـرين و مابعدالطبيعـه مربـوط     داننـد و بـا جهـان       مـي » مقدس«

  .سازند مي
با ريشه دوانيدن در سرزمين نياكان، وطن يا ميهن به عنوان           

در . شـود  گيـري مـي   در همين اعـصار شـكل     » ملت«خانه بزرگ   
هـاي    هايي كه زندگي سياسي و اجتماعي مردم از معركـه           جامعه

گيري زياد    چشم» ميهن«جنگي به دور است، حد و رسم مفهوم         
هـاي در حـال نبـرد و سـتيز و          ندارد در حـالي كـه ميـان ملـت         

 هـر    هايي كه محل تردد و عبور و مرور اقوام هـستند، بـه              جامعه
روشنايي و بار » ميهن«علت جغرافيايي و فرهنگي، واژه و مفهوم       

و سرزمين ايران يكي    تري را به دست آورده است         اجتماعي فزون 
هـاي مهـم جهـان اسـت و گـذرگاه بـسياري از اقـوام و              از بخش 

هـا و     هـا و ديانـت        نبردگاه بسياري از مهاجمان، و معبـر انديـشه        
هاي سياسي و اجتمـاعي بـوده        تفكرات گوناگون بستر ساماندهي   

  .جايگاه واالتري داشته است» ميهن«است و به تحقيق مفهوم 
ــا ن يكــي از مبــارزان سياســي عــصر فريــدون آدميــت، از زب

وطن چيست؟ آيا خاكي است كـه روي آن  «: قاجاريه آورده است 
هاي معنوي است كـه از    وطن ميراث ارزش -كنيم؟ نه   زندگي مي 

نياكان به ما رسيده، يعني هم دين، هم زبان، هـم ادبيـات، هـم               
هايي است كه سيماي حقيقي ملـت   هنر و خالصه منظومه ارزش 

  ]20[.»سازد اش را مي و شخصيت معنوي

  

  سخن پاياني
زندگي بر دوام تاريخي و سيطره عمومي طبيعـت و جغرافيـا بـر            

هـاي   هاي انساني استحكام خلق و خو و خـصلت   انسان و جماعت  
زادگـان و ايجـاد    نوعـان و هـم   بشري در پيونـد بـا محـيط و هـم      

بـستگي و الفـت، بـه         هاي ارزشي ميان آنان و برقراري هم        ارتباط
نــسان در جغرافيــاي زيــست شخــصي و حيــات مــادي و افــراد ا

سـويي داده و      نـوعي همـاهنگي و هـم      . پديدارهاي فرهنگي آنان  
يا عشق و دوست داشتن طبيعـي را در آنـان       » تقدس اجتماعي «

از اين رو جغرافيـاي مـرز و بـوم مـيهن، انـواع         . پديد آورده است  
ضه كـرده  اي را عر ساخته هاي باستاني و تاريخ    ها و اسطوره    افسانه

  .هاي جهان متفاوت است كه نزد ملت
فـزون بـر معنـاي جغرافيـايي و         » زمين  ايران«براي ايرانيان،   

شناسي سنتي، مفهوم مـيهن و آرمـاني دارد و ايـن امـر از                جهان
كـه   آن هاي بزرگ جهـاني شـناخته شـده و بـي       آغاز تجلي تمدن  
بـه  حرمتـي   هاي نژادگرايانه داشته باشند يا بـي   ساكنان آن جنبه  

 خـود، مفهـومي     هاي ديگران را ارزش بدانند از سرزمين        سرزمين
داشـته و از آن پاسـداري   » نياكـاني «انساني و حد و رسم يافتـه        

  .اند كرده
اكنــون نيــز كــه معــضالت زيــادي در كــشور وجــود دارد و  
همسايگان مـا در شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب دسـتخوش              

انـد، خـاموش    گرفتـه گـر قـرار      هاي ابرقدرتان سـلطه     انگيزي  فتنه
هاي تاريخي به ويژه نسل جوان و      ماندن صاحبان اصلي اين خانه    

وجه شايسته فرهنـگ، فـضيلت و اخـالق        ساز ايراني به هيچ     چاره
دار راسـتي عـدالت و آزادي و آزادگـي           مردمي نيست كه مـشعل    

  .دريغ است ايران كه ويران شود. اند بوده
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  ي شمال ايران تجزيه
هـا تجـاوز بـه         روس ) ميالدي 1803(  خورشيدي 1182 در سال 
ر گنجـه را اشـغال       نخست شه  .هاي ايراني را آغاز كردند     سرزمين
  خورشيدي 1192  سال جنگ كه تا سال     10 درازايدر   وكردند  

هـاي   ادامه داشت و دولت و ملت ايران فداكاري    ) ميالدي 1813(
   ،بزرگي به خرج دادند، سرانجام وقتي شمشير روسي كارگر نشد

  رــتزوير و خيات انگليسي به ياري آنها شتافت و در نتيجه بر اث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شكست كوچكي بـه ارتـش ايـران، قـرارداد گلـستان بـه ايـران               

 و هـا   ايالـت و واليـت از ايالـت   14تحميل شد كه به موجـب آن    
 قفقاز يعني گنجه، قراباغ، شكي، شيروان،    ي  گانه   هفده هاي  واليت

هاي ايراني از آن بـا عنـوان قبلـه نـام      كه متاسفانه دستگاه  -قبه  
گـل،    ستان، محـال شـوره     داغـستان، گرجـ    ، بادكوبـه،  - برنـد  مي

و بخشي از سرزمين تالش از   باشي، گروزيه، منگريل، آبخاز       آچوق
  .ايران جدا شد

 اجازه ندادند كه - ها دلي انگليسي هم كاري و  با هم  - ها  روس
 ي هـاي دوره    مرزهاي تالش قطعي شود و اين امـر سـبب جنـگ           

 گرچـه ايرانيـان  .  سال به درازا كشيد3دوم ايران و روس شد كه      
 سـال  10 آنچـه را كـه طـي    ي  همـه نخست نبـرد،  ي   هفته 3در  

تحميـل قـرارداد گلـستان از دسـت داده بودنـد،            اثر  جنگ و در    
توانستند باز پس گيرند اما زور روسـي و تزويـر انگلـيس دوبـاره         

هـاي   بر ما تحميل كرد و در اثـر آن ايالـت       قرارداد تركمانچاي را  
 نه تنهـا ايالـت ايـروان و      اين بر بنا. ديگر قفقاز هم از دست رفت     

  مانده از تالش را از دست داديم،  هاي باقي نخجوان و بخش
كاپيتوالسيون و يا قضاوت كنسولي را بر ما تحميل كردنـد و     

  .شد محدود نيزمالكيت و حاكميت ايران بر درياي مازندران 
 اي بـراي   الـسلطنه  هـا نايـب      روس ي قفقاز   پس از اشغال همه   

قفقاز  هاي چه را كه به طرف جنوب كوه      و آن قفقاز تعيين كردند    
هـاي   چه را كه در شـمال كـوه        بود، ماوراي قفقاز نام نهادند و آن      

  . خاك روسيه كردندي  همه را ضميمه،قفقاز بود
  

  ي افغانستان تجزيه
تواند ايران را تضعيف    جا كه مي   آن بود تا آن    دولت بريتانيا بر  

ا در هندوسـتان تقويـت       زيرا توانسته بود جاي پاي خـود ر        ،كند

   حقوق ايران در درياي مازندران حقوق ايران در درياي مازندران--ي ايران ي ايران   نگاهي به تاريخ تجزيهنگاهي به تاريخ تجزيه
  دكتر هوشنگ طالع

خ و فرهنگ ايران، در همايش ، پژوهشگر تاري دكتر هوشنگ طالعي سخنراني آيد متن ويراسته چه در پي مي آن

بان يادگارهاي  كوشش ديده است كه دوم امردادماه به) بزرگداشت شادروان دكتر پرويز ورجاوند(» ايران ورجاوند«

  . برگزار شد- تاالر پور سينا –فرهنگي ايران در دانشگاه علوم پزشكي تهران 

: گونه از آن شادروان ياد كردند اوند اينايشان در شروع سخنانشان ضمن اشاره به خاستگاه فكري دكتر ورج

اي كه آغاز كرده بود، پي گيرد و  بختي را داشت كه زندگي را با انديشه ورجاوند اين سرافرازي و نيكدكتر پرويز «
 .» به پايان زندگي برسد،با همان آرمان و در راستاي همان انديشه و راه
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ي توانـست   آسـان  نادرشاه افـشار بـه چـه          كه كند و به ياد داشت    
ايــن  بــر بنــا. بــه حاكميــت خــود درآورد هندوســتان را ي همــه

مانعي ميان ايران و هندوسـتان      ساختن  اندركار   ها دست   انگليسي
هـاي ايرانيـان را نـزد مـردم افغانـستان              شكـست  ،نخست. ندشد

 شـماري از اميـران   ، و با پرداخت رشوه  نمايي كردند  كنوني بزرگ 
  . محلي را به سركشي برابر دولت مركزي واداشتند

اي كـه كـار       در لحظه  امامحمدشاه به هرات لشكركشي كرد      
 و  با ايـران بريـد    اش را    هرات تمام شده بود، دولت انگليس رابطه      

 در حكم جنـگ  ،اعالم كرد كه اگر ايران از آن حدود خارج نشود        
دولت روسـيه كـه تـا آن زمـان از دولـت            .ليس است با دولت انگ  

 ،ديـد  هـا را    انگليـسي قـاطع    وقتي عزم    ،ايران پشتيباني مي كرد   
 حمـايتش را از     ي قفقاز،   هاي انگليس در تجزيه     ياريبراي تالفي   

چنان به همان شـكل بـاقي         هرات هم  ي  لهأ و مس  دريغ كرد ايران  
دولـت  .  داشـت شـاه ادامـه   اين داستان تا دوران ناصـرالدين    . ماند

در پـي آن  . آزاد كـرد جا را  نآر كشيد و گايران بارها به هرات لش   
 .به نام شاهنشاه خطبه خواندند و به نام دولت ايران سـكه زدنـد             

بــر  حاكميــت عمــالكــه ايــران را از ا هــا بــراي آن امــا انگليــسي
ركشي كردنـد، بوشـهر را      گ به جنوب ايران لش    بازدارندافغانستان  

شهر و اهـواز را   چنين خرم  هم.رد اروندرود شدنداشغال كرده و وا   
 كـه  »قرارداد پاريس «باران كردند و دولت ايران مجبور شد   گلوله

  . جدايي ايران و افغانستان را در پي داشت، بپذيرد
شوم كه پايتخت دولت ايـران در آن روز در            يادآور يدالبته با 

اي  نطقـه تهران قرار داشـت و اگـر در آن روز، پايتخـت در هـر م        
  . گرفت جا نام ايران را به خود مي ديگر بود آن

  

  جداسازي بخشي از بلوچستان و سيستان
ها بر آن شـدند كـه         به دنبال تحميل قرارداد پاريس انگليس     

 براي اين ، افغانستان تا دريا را هم تصاحب كنند       جنوب ي  منطقه
 كـشيدن خـط   ي  بـه بهانـه  .كه حايلي كامل به دور ايران بكشند     

موران نظامي خود را در لبـاس       أراف از بوشهر به هندوستان م     تلگ
هـاي   كارشناسان تلگراف به اين منطقه فرستادند و يكي از خـان         

هايي كـه   محلي را به عنوان امير كالت تقويت كردند و در فرمان      
 مقـرر نوشتند او را امير كالت ناميدنـد و بـرايش حقـوق ماهانـه         

ايران واداشتند و سـپس     ولت  دبه سركشي بر عليه     او را   كردند و   
 بـراي تحديـد حـدود بـه ايـران           ي امير كـالت     به عنوان نماينده  

هـاي   در آن زمان دولت ايران بـه دليـل شكـست         . مراجعه كردند 
 .ي خود را از دست داده بـود رويارويبسيار، به كلي توان مبارزه و       

شـاه   مردان به ناصرالدين   كه بسياري از دولت     با وجودي  ،رو از اين 
ها   خان بلوچستان نيست بلكه انگليسي،طرف ما كه  دآور شدند   يا

  آن،ي در نتيجـه   اما وي به ناچار قرارداد را امـضا كـرد و   ،هستند
ها بـه آنجـا        انگليسي سپس. اين بخش از سرزمين ايران جدا شد      

هـا    آن. نام نهادنـد  » بلوچستان انگليس «نيرو وارد كردند و آن را       
 هنـد بـه چنـد    ي  قـاره   بريتانيا شبه   دولت كه به نيرنگ   پس از آن  

 را بـه دولـت پاكـستان        »بلوچـستان انگلـيس    «پاره تقسيم شد،  
هـا بـه افغانـستان نيـرو وارد       به دنبال آن انگليـسي     .هديه كردند 

 گـي  الحمايـه  بـه تحـت   جـا را   آن،كردند و با تحميل چند قرارداد   
بـر  كردند تا در سيستان براطميع خود در آوردند و امير كابل را ت   

بنابراين باز هـم دولـت ايـران را زيـر فـشار             . ايران سركشي كند  
 درصد 85از سيستان بزرگ كه مهد تمدن ايران بود          قراردادند و 

 خودشان بـود،  ي جدا كردند و به دولت افغانستان كه زير سيطره   
كيلومتر از سيستان در خاك ايران باقي        1500امروز فقط   . دادند

ـ      85است و     سـرانجام نوبـت    .ستان قـرار دارد    درصـد آن در افغان
كه هـرات را از ايـران جـدا كردنـد راه            نآ پس از    .ها رسيد   روس

مناطق شرقي بر روي دولت ايران بسته شد و تنها راه مرو بـاقي               
چنـين بـراي     علـف و هـم     و آب ماند كه راهي بياباني، خشك و بي      

هـا بـدون       روس ،رو از ايـن  .  دشـوار بـود    ،حركت نيروهاي بـزرگ   
  خورشـيدي 1260 تـا   1239 هاي   ميان سال  در با مانعي    برخورد

اميران محلي آسياي ميانه يا خـوارزم       ) ميالدي 1881 تا   1860(
كه همگي به نحوي وابسته به دولت ايـران بودنـد در          را  و فرارود   

 دولــت ايــران )1881( 1260  در سـال ســرانجام. ندهـم شكــست 
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رك را مجبور شد وضع موجود را بـه رسـميت بـشناسد و رود اتـ      
   .مرز ميان ايران و شوروي قرار دهد

  

  ي بحرين تجزيه
اي كـه در   جا متوقف نشد بـه گونـه      ايران تا به اين    ي  البته تجزيه 

مـشروطيت  قانون اساسي  از نظر  ا با تصميمي كه حت    1349سال  
كـه اسـتان چهـاردهم ايـران بـه شـمار         بحـرين ،نيز قانوني نبود 

شـدن بخـشي از       است جدا  گفتني .رفت، از ايران جدا گرديد     مي
يـا طـرح در    ايران مستلزم قانون بـود و بايـد در قالـب اليحـه و            

 شـاه   يشـد و سـپس بـه امـضا         مجلس شوراي ملي مطـرح مـي      
سان بر    را طي نكرد و بدين     يين روال چنرسيد اما اين تصميم      مي

 ايران خط بطـالن كـشيدند و        ي  ادعاي چندين و چند هزار ساله     
 به ظاهر در اختيـار  ،بر خليج فارس بودبحرين را كه كليد سلطه    

 ، آمريكـا . ولي در واقع در اختيـار آمريكـا قـرار گرفـت           ،انگلستان
يايي بحرين امكان حـضور و سـلطه بـر       هاي در   امروز بدون پايگاه  

اين دريا را نداشت و شايد اگر حضور ايـران بـر بحـرين عينيـت                
ران توانـست اميـ     صدام حسين به اين راحتـي نمـي        ،كرد پيدا مي 

 كند و از آنها اين همـه كمـك   هكنار خليج فارس را با خود همرا      
  تـر   همه مهـم  از. دست آورد ه ب»ه دايران بر باد  «مالي براي جنگ

 خلـيج فـارس اسـت در    ي در ميانـه اكنون  ما   ي  ارهقكه فالت    آن
 ما، كه در بردارنده منـابع نفتـي و          ي  كه آن روز فالت قاره     حالي

عودي و سـ  كيلومتري خاك عربستان     گازي عظيم است، در چند    
  . داشت قطر قرار

  

   درياي مازندراني لهأمس
ــامي ــاتمي هنگ ــاون وي،   در دوران خ ــارف، مع ــوي ع ــه از س ك

ــاي خــزر «دســتورالعمل كــاربرد ــام دري ــه جــاي»ن ــاي  « ب دري
ورجاوند بـه   شادروان دكتر   ها ابالغ شد،      خانه  به وزارت  »مازندران

اي به اين امر اعتراض كـرد و بـه         در مقاله  اي نوشت و   ايشان نامه 
اگر چهار كشور ديگر سـاحلي ايـن حـرف را بزننـد،         «:حق گفت 

بينيم نـام   با مراجعه به تاريخ مي. »جاي گله ندارد ولي چرا ايران     
وقتـي   1353چنـين در سـال       هـم . اين دريا از ابتدا، خزر نبـوده      

دريـاي  «اي كـاربرد نـام     نامـه  وزير وقت، بـا بخـش      هويدا، نخست 
و بـه  كردنـد  نامه را پاره     بسياري بخش  ، را ممنوع كرد   »ازندرانم

  .  دولتي بوداي نامه سطل آشغال ريختند ولي به هر حال بخش
مالكيـت و حاكميـت     ،  1940 و   1921 دو قـرارداد     ي  بر پايـه  

درياي مازندران با دولـت ايـران اسـت يعنـي مالكيـت و      نيمي از  
روي سوسياليـستي   حاكميت آن ميان ايران و اتحاد جماهير شـو        

در تهـران، كـه      1940 در هنگام امـضا قـرارداد        احت. مشاع است 

اي   آن سفير دولت شوروي در ايران بود، طـي نامـه           ي  امضاكننده
تـا اجـازه داده شـود       كرد  خواست  در ايران   ي  از وزير امور خارجه   
نـه دريـاي    - بنامنـد  »درياي ايران و شوروي   «اين دريا را به نام      

 ايـران نيـز در پاسـخ    ي  كه وزير امور خارجه - »شوروي و ايران  «
  .كند  ايشان، با اين درخواست موافقت ميي به نامه

 ي  جمهوري بر پهنـه    15،  1991با فروپاشي شوروي در سال      
در   هـا داراي كرانـه     اين سرزمين تشكيل شد كه چهـار تـا از آن          

شايان ذكر است كه تمـامي كـشورهاي       . درياي مازندران هستند  
و  قـرارداد آلمـاآتي     ي   شوروي سابق بر پايـه     ي   بر پهنه  ايجادشده
در  و   هـستند خوار دولت شـوروي      اند كه ميراث   پذيرفتهمينسك  
 آنهـاي      را محترم شمرده و بدهي     آن قراردادهاي   ي  همهنتيجه،  

 حال چگونه است كه دولت جمهوري اسـالمي      .را نيز قبول دارند   
گوهـاي دريـاي   و ت ايـران در گفـ  ي در آن ترديد دارد؟ و نماينده    

   ؟زند  درصد مي20مازندران سخن از 
مــردان  گونــه كــه نــام تمــام دولــت همــان امــا بايــد بداننــد

 ي اندركار و نيز كساني كه در مجلس شوراي ملي به تجزيه       دست
 سياه ملت ايران به ثبـت       ي  بحرين از ايران راي دادند در كارنامه      

 ايـران بـر      درصـدي  50 امروز نيز اگـر بخواهنـد از حـق           ،رسيده
 ايران خواهد بـود و  ي  در حكم تجزيه،درياي مازندران گذر كنند   

چون به اين   . المي به اين تجزيه راي دهد     سبايد مجلس شوراي ا   
گـو و نشـست و برخاسـت    و شود تنها با يك گفـت   ها نمي   سادگي

 و  نامـه   از زير اين موضوع شانه خالي كرد و با يك موافقـت    ،ساده
 درصــدي ملــت ايــران را بــر دريــاي 50 حــق مالكيــت ،رايزنــي

  .مازندران ناديده گرفت
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 راستي روشـن    گويند، به   كه سخناني خالف اين مطلب مي       كساني
 ،يارشـهر . انـد  دانند و بـا تـاريخ بيگانـه    يخ را نميتارسازند كه     مي

يـن  اپـارچگي   يـك و خواهـد پيونـد    كـه مـي   شاعر آذري هنگامي  
  : كهسرايد  شان دهد، ميي ادب پارسي ن سرزمين را در پهنه
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يراث فرهنگي م. استسر چيستي ميراث فرهنگي بر  بحث اصوالً
كنيم و براي حفظ و   آن ميسرهمه مجادله بر  چيست كه اين

ي بستگكنيم كه هويت ما  فشاريم و اعالم مي حراست آن پا مي
 اگر تاريخ را رها كرديم، چه چيزي هويت ما و ؟تمام به آن دارد

  دهد؟  و آينده اتصال ميگذشتهتاريخ ما را به 
 افتاده باشد، چندين پل در رود بار گذرتان به زاينده  يكاگر
بينيد، پل جي يا پل  ترين پلي را كه مي يميقد. شماستمنظر 

 نهاد؛ دمهر بنيا گدستور بزر شهرستان است كه انوشيروان به
  اينحال. طرف رود در شهر نبود  اينبهچون راهي براي عبور 

  ي گويد شاهد حمله گويد؟ مي  ميچه. گويد يمپل با شما سخن 
  

  
  
  
  
  
  
  

 پس از آن نيز در زمان . عظيم بوده استتخاصمآن اعراب و 
ين پل به مصاف آنها همعمر، اعراب دوباره آمدند و ايرانيان در 

 شهر را ي رفتند؛ اما آنها شهر را فتح كردند و بزرگترين آتشكده
عنوان مسجد  ي كه اكنون بهمسجد ؛ مسجد تبديل كردندبه

ز هم براي شما سخن  باپلين ا. است اصفهان معروف ي جمعه
 ،كه مغوالن آمدند در كنار پل كند هنگامي گويد، اعالم مي مي
 رود خوني جاري شده بود كه تا يك هفته رنگ آب چنان آن

كه اشرف افغان شهر را  يهنگام: گويد يمين پل ا. بودقرمز 
ايي كه  گونه  كرد همه در مقررات مذهبي فقط بهاعالمگرفت و 

شراب هم خود كه  رغم اين يعلار كنند؛ كند، رفت او اعالم مي
 را تا نادر آمد و آنها ،خورد، چگونه وضع شهر را دگرگون كرد مي

 28كه در  هاي بسياري دارد و از جمله آن ين پل سخنا. برافكند
يروهاي اهريمني، در ن از نعلت جدا شد گرايان به  مليمردادا

قد به يك كه معت آنجا پايگاهي ساخته بودند كه بعدها كساني
 پخشهاي خود را در آنجا  ي بودند، اعالميهملحكومت 

  . كردند يم
هم  ين پل نماد يك ميراث فرهنگي است كه چند نسل را بها

دارد در طول سالياني كه بر او گذشته،  زند و بيان مي يوند ميپ
  . اند  و چه كردهاند گفته چه ،اند چه ديده
 ميراث فرهنگي در  لذا.ي از اين دست بسيار استياه نمونه

 آن چيزي است كه هويت و هماني و چگونگي ما را جمله،يك 
يده و موقعيت اجتماعي و عقرغم تعدد و فارغ از مذهب و  علي

 به سازد و ما را  مييا ديگر مزايايي كه امكان دارد رخ بدهد،
  . كند  ميمند هعالقدهد و  پيوند ميمان  سرزمين

 فيزيكي، ياهاي فكري  وم اعم از هج، هر هجومي يجهنت در
  . آورد ين سرزمين به ارمغان مياتني براي سپيوندي ناگس

علت عدم شناختي كه برخي از مديران ميراث   بهسفانهأمت
ي داشتند، ترويج چگونگي پاسداري از اين ميراث از يادها فرهنگ

بينيم همين امروز كه من با شما   ميماكه  رفته است تا جايي
رستم طرح عبور  ي نقشمتر 500ت راه در گويم وزار سخن مي

يم گوي ميكه رغم اعتراض ما  يخته است و عليرقطار شيراز را 
تر  اش فزون ينههزگويد   هست، ميدر آن طرفكه امكان اين راه 

   در همايش ايران ورجاوندي سخنراني دكتر محمدعلي دادخواه است آيد متن ويراسته چه در پي مي آن

  نگاهي به پرونده ملي سد سيوندنگاهي به پرونده ملي سد سيوند
  دكتر محمدعلي دادخواه
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بندي و پيوست اين ملت بسيار  داند پاي كه نمي است مثل اين
  . كندتر   آن است كه توماني چند، طرحي را ارزانازارزشمندتر 

ي است وقتي براي بديهيات مسلم بايد عارض نگراني جا
 البته چندان هم .يسيمبنودادگستري شويم و اليحه و شكواييه 

خصوص  ي حقوقي قوه قضاييه در نااميد نيستيم، چون اداره
 حفظ ميراث  وي كه دادستان و دادگستري كردهاستعالم

شايسته ، پاسخي دانستندني حقوق بشر  فرهنگي را در زمره
 ي ماده 30بار   دادستان فرصت داشتند كه يكاگر .داده است

 27 ي  حتماً به مادهكنند،اعالميه جهاني حقوق بشر را تورق 
ي حقوق بشر  كردند كه ميراث فرهنگي را در زمره  ميبرخورد

  :  اداره حقوقي اعالم كرده است كهصورت هر در . استداده قرار
 حقوق اجتماعي ي  در زمره معروف و نهي از منكربه امر«
 موكل من كه نسبت به ايجاد نفر 4352 و تعداد »هاست انسان

ي بالغي معترض هستند، براي امر به معروف   درهدرسد سيوند 
 تا بدانند، پاي در كدام دادندو نهي از منكر، به دولتيان هشدار 

يست، ناند؛ زيرا ارزش سيوند فقط از منظر تاريخي  چاه نهاده
  .مند است داليل متعددي ارزش هبلكه ب

اي  يوند، نجات تاريخ است؛ چون پاسارگاد محدودهس نجات
 قرون متمادي چه بر اين سرزمين در: گويد يماست كه به ما 

 كوروش بزرگ ، پيش از ميالدسال 539 چگونه وگذشته 
  حفظ روابط انساني نوشتبراينخستين منشور حقوق بشر را 

 بالغي است كه والتر ي مين دره هكه خاستگاه تاريخي آن،
 كاوش پيش از آلمان در پي سال 64 حدود كه هينتس

 در آنجا نشست و تحقيق ،تمدن بشري به ايران آمدخاستگاه 
  . كرد

 كاركنان دولت كه دادگاه 9 ي يدوارم بازپرس محترم شعبهام
اكنون در دست وي است، نسبت به اين  همي سيوند  پرونده

 نسبت به آن روز 10ه حداكثر بايد ظرف موضوع توجه كنند؛ ك
سفانه از أ متاما.  قابل اجراست،ابالغاقدام رسمي شود كه بدون 

  . است ما فرومانده ي كنون پروندهتا 85اسفند 
 اصله هزار 5 اين دليل نيز معتبر است كه بيش از بهيوند س

كجا   در هيچراجاست كه مشابه آن  درخت ايراني ـ توراني در آن
ين اعالم من نيست، اعالم وزارت كشاورزي ا. ان يافتتو نمي

 قانون مدني ما سند رسمي است و دادگاه در بهاست و با توجه 
  .است يك سند رسمي قرار گرفته برابر

موراني كه أ و ديگر مقضات: گويد يم ثبت قانون 73 ي ماده
 ي شده استنكاف نمايند، در محكمه  اسناد ثبتبهدر اعتبار دادن 

علت اين   بهچه چنانشوند و  و يا انتظامي تعقيب مياداري 
موران رسمي ضرر به صاحبان اسناد أ قضات و ديگر متخلف

ف به جبران يد، عالوه بر مجازات انتظامي مكّلآرسمي وارد 
 صاحب سند كيست؟ اكنون. هستندخسارات صاحبان اسناد هم 

  . يراناملت 

  
كه در طول تاريخ  يكسان ي  امروز و ديروز و فردا و همهملت

 باني نگاه كه اكنون به هستندنهادي  داران پاك  ميراث،اند آمده
اند كه  امانت بزرگي كه در دستان ماست به اعتراض برخاسته

ي كساني كه در  شناسنامه.  ايران استي  شناسنامه،ين سندا
لك ديگري را  هيچ مواين مرز و بوم زيستند و ماندند 

  . برنگزيدند
ي كساني كه در اين مورد  كند درباره  قضاوت مييخ حتماًتار

ي  اند؛ البته من نااميد نيستم، زيرا در دو پرونده  داوري نشستهبه
مند و  ت قاضي شراف، جهاننقش ي  يكي پرونده؛قبلي

 حكم ،واري، زير فشارهاي متعددي كه خودش اعالم كرد گبزر
غ است كه  چهارباي نما داد و ديگري پرونده  تعديل برج جهانبه

 كه عبور مترو براي كاخ كرد اثبات مهندسانواري از  بزرگ
 هر در. استبهشت و براي بازارچه و ديگر بناها مضر  هشت

ي، هدايت دادگاه و عمومصورت من اميدوارم با حمايت افكار 
رعايت اصول و با توجه به موازين غيرقابل انكار حقوق بشر، 

  .يوند حفظ شودس
 دادنآور از دست  بار و حسرت تكه خبر مالم يهنگام
 من رسيد سخت افسرده شدم كه روزگار ديگر اين بهورجاوند 

 لعل به ،ياي پرخروشدرمن نخواهد داد تا از آن  فرصت را به
گمان ياد آن بزرگوار پيوسته در نظر اهل علم و  يب. دست آورم

ي كه عمر انسان. زنده خواهد ماند گرامي و ارجمند دوستان وطن
زمين   ايرانادبكتش را در راه اعتالي تمدن، فرهنگ و ربرپ

گويي بايد گفت فرهنگ   و گزافه هيچ غلوبدون. سپري كرد
گزاران صادق و  زمين يكي از ارادتمندان فاضل و خدمت ايران
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يد است تا ساليان بعمندان عاشق خود را از دست داد كه  انديش
يرا ز. اوست رحمت خدايي بر سال كمبودش جبران شود؛ حتماً

خير باشد از نظر   بهعاقلكسي كه هادي افراد و عاشق وطن و 
توان از ورجاوند،  رد كه نمي ديغ ودر. هي مورد رحمت استاال

 اين آب و ي ين كه پيوسته در انديشهسرزمخادم پرتالش اين 
ين آخر كه تا  اوخاك بود سخن گفت و از دردها و زجرهاي

تيام نيافت سخن به ميان  الانش ات هم، جراحتي حي  لحظه
 ديگر خود روزكه قرار بود در صورت حيات تا سه  يمرد. ياوردن

  . را به زندان معرفي كند
هايي كه   انسان: اين است كهچه تاريخ ما نشان داده آن

اند، در ياد و دل مردم اين سرزمين  نگهبان فرهنگ ملي بوده
عقيده بود كه  بر اين ورجاوند .اند هميشه زنده و پاينده مانده

اي در جنگ   لحظه،اتحي مراحلاست و در تمام بارزه  م،زندگي
 كه اكنونخردان صحنه را خالي نگذاشت؛  ريز با نااهالن و بيگو 

ايران يك دوست بزرگ و ارزشمند خود را از دست داده جا دارد 
هاي تابناك او پيام او را بيابيم و راه او را  يشهاندبا تعمق در 

  .ييمبپو
كه مرگ حتماً به ما برخورد خواهد كرد جاي شك  ينا در
ترين  انديش ين و عاقبتتر عاقل اما برخي از دانشمندان، ،نيست

ي تشخيص  آدميان با ميراث حكيمانه و سخنان پرمغز و قوه
شان حيات  گذارند كه در رفتن جاي مي ي از خويش بهن بنياچنان

مرد عمري را  رگ بزآن.  خواهد يافتادامهمعنوي و فكري ايشان 
جاي  ي از خود بهمند ارزشنامي به سر برد و يادگار  به نيك
  .گذاشت

شود كه او مظهر   به وي بدين سبب تقويت ميمن ارادت
 پويا و تمدنناپذير  صداقت، صفاي محض و عاشق خستگي

واقع مقاالت ادبي و در آميز ايران بود و  فرهنگ شاد و صلح
 او. ته، صريح، فصيح و بليغ بود از دست رفبزرگوارِ آن  سياسي

ملي و اجتماعي ايران محسوب ي  دانش، سياست و سرمايهمرد 
 گروهبهايي است كه در  ي گوهرهاي گران  زمرهدر. شد يم

گران فرهنگ و تمدن اين سرزمين كمتر   و كاوشگران پژوهش
ر، ّقؤ نظر خصايص شخصي، مردي ماز. توان يافت نظير او را مي

. د به نظم و ترتيب بودمظهر و بسيار مقي  نيكوخوي  خوش
ي محفل آمد كه اين فضل وي را ناگفته بگذارم كه در هر دريغم

سپرد تا بتوانند باليده شوند و جايي باز  ميدان را به جوانان مي
  . كنند

ي كه عمر خود را وقف خدمت به فرهنگ و ترويج آن مرد
ي  كارنامه. تسنگي را به يادگار گذاش  يادگارهاي گرانوكرده 

  .ين مدعاستالك زندگي او بهترين گواه و شاهد  درخشان و بي

ر و را�[ Qر¯و ;�د   !ی�دش ��ی3ا
هاي تاريخي اين  ترين موقعيت ورجاوند در حساسپرويز پرتو 

هاي  هاي سرد و راه ه محفلد بخش و روشني مرز و بوم گرمي
 سرزمين  راسخ به پويايي تمدن اينياو كه با ايمان. تاريك بود

ناپذير از ميراث   با عشقي وصف، بودگشتهرهسپار عمر خود 
 او از .پرداخت سال مرز و بوم نياكانش به دفاع مي بار و كهن گران

هاي  اي از آموخته رهاي دور در اين راه گام نهاد و با اندوختهيد
هايش در  بازگشت تا بتواند از دانسته ايران سه بهنامدرن از فر

اش  يد و با تابشش راه را روشن دارد و با آگاهيميهنش بهره جو
ما بايد ميراث اين پير . صال دهد تا راه از چاه بازشناخته شود

  .ي مقاومت و عشق و حلم و علم را گرامي داريم فرزانه و اُسوه
مردي  تاريخ ايران هرگز از ياد نخواهد برد كه نخستين دولت

پا خواست و  قالب، بهگي طوفان ان ريخته گي و درهم كه در آشفته
هاي ارجمند ميراث فرهنگي  المللي را نسبت به ارزش مجامع بين

او كه مسؤوليت وزارت فرهنگ . آگاه ساخت، پرويز ورجاوند بود
و هنر دولت موقت را به عهده داشت با توش و توان در خوري 

ي  جهان و آتشكده جمشيد، ميدان نقش در راه ثبت تخت
اث فرهنگي گام برداشت و اين آثار را آذرگشسب در فهرست مير

جا و شايسته، عامل آن شد  اين اقدام به. ثبت رساند در يونسكو به
 قرار گيرد كه در جنگ 1963ي  كه ايران در حفاظت معاهده
ي موارد مورد  هاي باستاني در زمره صدام عليه ايران، اين شناسه

  .رش برندحمايت جهاني قرار گيرد و صداميان نتوانند به آن يو
ي زندگي و تالش مردي  البته اين تنها مختصري از گوشه

هاي بسيار مواجه شد و پس از مسؤوليت  مهري است كه با بي
او كه بارها از سوي مجامع . وزارت، راهي زندان اوين شده بود

جا  ملي و تحقيقاتي جهان دعوت شده بود تا رحل اقامت در آن
اش خاك  راغ پرفروغ انديشهطلبي پيشه كند با چ گزيند و عافيت

گرم كوير و آب شور درياي مازندران را از تجليل و تجميل 
درست يك هفته پيش با وي راهي . فرهنگ برتر دانست

 آن 3ي  دادسراي كاركنان دولت شديم تا به پاسخ بازپرس شعبه
اش تمدن و  اش ايران، انديشه مشغولي او كه دل. دادسرا بنشينيم

فشرد كه  ن سرزمين اهورايي بود، پاي ميكاروبارش فرهنگ اي
ي سيوند در  مرا نزد ديگر بازپرس مقيم آن دادسرا كه پرونده

گي است رهنمود سازيد، كه وي  جا مطرح و در حال رسيد آن
بالغي و مسببان  يكي از شاكيان آن پرونده بود و از مخرّبان تنگ

  . سيوند گاليه داشت
صت گفتن به وي با پاي خسته آمد ولي افسوس كه فر

  .ندادند و فرصت شنيدن فراهم نشد
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تـرين   كه، نشانِ شير و خورشيد يكي از كهـن  سخن ديگر اين   ...«

هـا   نمادهاي ملي ايرانيان است، نگهداري اين نماد در گذر هـزاره    
ـ  . ي ارزشِ آن نزد نياكانمان بوده است        نشانه دسـت   هيادگارهاي ب

اي  انـدازه  د خورشيد و شير، هر كـدام جداگانـه بـه    آمده از دو نما   
ي ايـن دو نمـاد در    گمـان از ارزشِ ويـژه   برجسته اسـت كـه بـي     

شيرِ ايراني تـا   .گويد ي ايران سخن مي  فرهنگ و باورهاي گذشته   
هـاي ايـران و    زمـان بـا مـشروطيت در بيـشه     چندي پيش و هـم   

ست اما زيسته ا   ويژه در شهرهاي مناطقِ فارس و خوزستان مي         به
شير ايراني در   .رويه از ميان رفته است      نسل آن به دليل شكار بي     

هر دوراني نشان شجاعت، دليري و غرور بوده است كـه همـواره             
ها و مهرهـا بـه    ها، اشياي فلزي، نشان     ها، سفال   در نقش برجسته  
هـاي ايرانـي بـه     المثـل  هر چند شير در ضرب    .يادگار مانده است  

گمـان مربـوط بـه        ه اسـت ولـي بـي      پادشاه جنگل معـروف شـد     
پادشاهان طاغوتي گذشته ايران نبوده است كه در كنار برخي از            

  .اند مهري حذف كرده ها، تنديس شير را با بي معماري
  ي مجلس  فرزانه)رييس (رنشينفپيشنهاد اول اين است كه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيكـرِ  ند تا    دستور ده  اي دكتر حداد عادل   ـــ، آق   شوراي اسالمي 
هـاي ورودي مجلـس قـديم در ميـدان            زيباي شيرِ باالي سـتون    

بهارستان را كه نماد پيروزي و شجاعت و غرور اسـت دوبـاره بـر          
كه سـازمان حفاظـت از       جاي خود قرار دهند و پيشنهاد دوم اين       

محيط زيست، تعدادي از شيرهاي نـژاد ايرانـي را كـه هنـوز در                
 هـاي حفاظـت شـده     به جنگـل برند،  كشور هندوستان به سر مي    

  .بازگردانند
 رشـيد و  خوي    خورشيد نيز نماد ايزد مهر ايراني است، نگـاره        

 دهــــ فراوان دي دست آمده، ي مهر در يادگارهاي كهن به    گردونه
ايران شاعران و نويسندگان ايراني نيـز بارهـا و بارهـا از              .شود  مي

اگرچه  .اند هاي خود ياد كرده     چنين خورشيد در نوشته    شير و هم  
 ي اعراب، بسياري از يادگارهاي ايراني از بين رفـت           پس از حمله  

چنـان هويـت خـود را نگـاه داشـت،           اما نماد شير و خورشيد هم     
وط بـه  ـــ ان شـير و خورشـيد پـس از اسـالم مرب           ــنخستين نش 

داري است كه در شهر ري كـشف شـده اسـت        اب لعاب ـــــبشق
هـا    خورشيد بر روي سـكه  ي مغول نيز نشان شير و       پس از حمله  

  شير و خورشيد سرخ ايراني را بازگردانيدشير و خورشيد سرخ ايراني را بازگردانيد

    دكتر كوروش نيكنام 

 ي زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي در نطق پيش از دستور خود در نهم خردادماه، دكتر كوروش نيكنام، نماينده

هاي ملي نيز پرداخت؛ از جمله نشان  ي زرتشتي ايران، به برخي نگراني هاي جامعه ضمن اشاره به بخشي از دغدغه

هاي معنوي  رساني اين نماد را از ارزشمندترين ميراث از آنجا كه پايگاه اطالع .ترين نماد ايرانيان شير و خورشيد، كهن

 .ايم آورده  را در پيان دكتر نيكنامداند، اين بخش از سخن ي بزرگ ايراني مي جامعه
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وجود داشته با اين تفاوت كـه بـه جـاي پرتوهـاي خورشـيد بـا                 
شـيخ جنيـد،     .شود   در آن ديده مي    ...ا  اي واژه رسول    طراحي ويژه 

جد صفويان كه فـردي مـذهبي بـود نـشان شـير و خورشـيد را            
پذيرفت و از زمان شاه عباس صفوي اين نماد بـه عنـوان نـشانِ               

  .رديدرسمي حكومت انتخاب گ
در زمان صفويان، سالطين عثماني نشانِ ماه را براي خود 
برگزيدند و از آن زمان نماد شير و خورشيد در برابري با هاللِ 

امحمدخان قاجار نيز قماه عثماني، بيش از پيش ارزش يافت، آ
به سفارش مشاورانش كه اين نگاره را مظهر حضرت علي يعني 

خورشيد را برگزيد و در برخي دانستند، نشان شير و  مي... ااسد
دست شير،   باور به حضرت اميرالمومنين، بهي ها بر پايه از نگاره

هرچند نشان شير و خورشيد با اندكي . شمشير نيز افزوده شد
عنوان يك نشان ملي، دولتي و مذهبي در برخي از  دگرگوني به

هاي عزاداري نيز جاي گرفت ولي پس از پيروزي انقالب به  بيرق
مانِ اينكه شير و خورشيد يك نماد سلطنتي است، از ميان گ

  .برداشته شد
 .و اما سخن اصلي ما بر سر شير و خورشيد سرخ ايران است

رساني به  طرفي براي كمك  ميالدي انجمنِ بي1864در سال 
رسان  گذاري شد تا ياري آسيب ديدگان جنگي در ژنو بنيان

براي اين انجمن .  باشدبيماران، اسيران، زندانيان و محرومان
كه صليبِ سرخ رنگي بر روي  صورتي پرچمي نيز طراحي شد به

 1908 تا 1904هاي   از سال.پرچم سفيد، نقش بسته بود
كرد،  هاي صليب سرخ شركت مي ميالدي ايران نيز در كنفرانس

در آن زمان از ايران خواسته شد براي عضويت در آن، نشان 
جا كه نشانِ ملي ايران شير و صليب سرخ را بپذيرد، از آن

. خورشيد بود، اين نگاره را به انجمن صليب سرخ پيشنهاد كرد
در پي آن دولت عثماني كه در رقابت شديد با ايران بود، نشان 
هالل احمر را معرفي كرد كه هر دو نشان پذيرفته شدند، در آن 

هاي عربي نيز هالل احمر را نشاني براي  زمان برخي از دولت
 شير و«ايران، با نشانِ  رساني خود انتخاب كردند و كمك

 خود تنها ماند و افتخار كرد كه اين نشان را »خورشيد سرخ
پس از پيروزي انقالب  .براي كشور، به ثبت جهاني رسانده است

رساني  اسالمي، نشان شير و خورشيد سرخ نيز از سازمان كمك
ني را براي خود ايران برداشته شد و ايران نيز هالل احمر عثما

تا چندي پيش كشورهاي ديگر كوشش كردند تا نشان . برگزيد
ي  ملي خويش را به تصويب برسانند اما موفق نشدند، زيرا كميته

جهاني صليب سرخ باور دارد كه با اين كار، مسير اين سازمان 
ي جهاني با  سياسي خواهد شد، از آن جمله مخالفت كميته

 بودكه از سوي اسراييل و با »دي سرخِ داوو ستاره«پذيرش 
  .پافشاري امريكا پيشنهاد شده بود
 به 2000گيري كرد و در سال  اسراييل پيشنهاد خود را پي

صليب سرخ جهاني اعالم كرد كه چون ايران نشان شير و 
ي  ستاره«برد، به جاي آن  خورشيد سرخ را ديگر به كار نمي

جهاني نيز  سازمان صليب سرخ . جايگزين شود»سرخ داوود
درخواست اسراييل را به ايران اعالم كرد كه خوشبختانه 

ي دولت ايران در ژنو آن را رد كرد و گفت ايران هنوز  نماينده
را  نشان شير و خورشيد را قبول دارد اما به كار گيري آن

فشار برخي از كشورها بر صليب سرخ  .مسكوت گذاشته است
اين سازمان را بر آن داشت كه  چنان ادامه يافت تا آن جهاني هم

نشان ديگري را پيشنهاد دهد تا كشورهاي غير عضو كه سه  كه
سرخ را  و شير و خورشيد نشان صليب سرخ، هالل احمر

حاصل اين  .ي جهاني بروند به كميته جديد با نشان پذيرند نمي
 بود كه در »كريستال سرخ«فشارها پذيرش نشانِ چهارم به نام 

 ديپلماتيك نمايندگان دولت در شهر ژنو در نشست 2005سال 
شكل است و هر كشوري كه  برگزيده شد، اين نشان، لوزي

پذيرد بايد آن را   ژنو را نمي1949هاي پيشين كنوانسيون  نشان
چنين موافقت شد كه ديگر هيچ نشاني تصويب  هم. به كار برد

تواند  نشود زيرا كريستال سرخ به شكلي است كه هر كشوري مي
كه آشكار است،  چنان . ملي خود را نيز در آن طراحي كندنشان

هاي آينده، براي برداشتن نشان شير و خورشيد سرخ  در نشست
كار  پرسي و رايزني خواهد شد زيرا هيچ كشوري آن را به همه
هاي منظم و مطرح نشدن حذف  برگزار نشدن كنفرانس. برد نمي

 سرخ توسط كشورهاي عضو سازمان صليب شير و خورشيد
داشته است  زنده نگاه چنان جهاني، تاكنون نشان ملي ايران را هم

عنوان واپسين نشان، توسط   به»كريستال سرخ«اما امروز كه 
المللي پذيرفته شده است، تنها برگزاري يك  ي بين كميته

نشست كافي است تا نشانِ شير و خورشيد كه نياكان ما هزاران 
صورت  داشته شود و در آنكردند، بر سال به آن افتخار مي

  :فرمايد موالنا مي.ي جهاني باز نگردد گاه به صحنه هيچ

 ]I?@ tدور   34�5   از ا�   ?Á ��c ¯ /]I?@ tز �?ی3 روز°�ر   و��;  
هاي هويت فرهنگي  مهري يكي از نشانه اگر زماني با بي

ايم، اكنون با مهرباني پذيراي  نياكان خود را به كنار گذاشته
جاي هالل احمرِ عثماني، در  ير و خورشيد سرخ ايراني بهنشانِ ش

  .ياري رساندن به نيازمندان باشيم

 drNs �<�©IQ ِد�ن، @?اب �
	 ���، �)�نِ   د:���� �9	��K¨ /   ز34�m  �;  
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پس از پيروزي انقالب اسالمي به اقتضاي شرايط انقالبي، شـور         
رژيـم سـلطنتي   هـاي بازمانـده از     ي نشانه   و وشوق زدودن همه   

در حال و هـواي آن روزهـا چنـين اقـداماتي قابـل         . فراگير بود 
درك و توجيه بود، اما در اين ميانه يك نكته مغفول ماند و آن             

طلبي بود بـا آنچـه        تفكيك ميان مخالفت با سلطنت و سلطنت      
پيشنهاد تغييـر   . به هويت ايراني و سرزمين ايران ارتباط داشت       

تغييـر نـام خلـيج فـارس يـا تبـديل          هاي جغرافيايي نظيـر       نام
اما يك نشان و نماد     . كرمانشاهان به باختران از اين زمره بودند      

 ايراني ديگري نيز بود كه به نهاد سـلطنت يـا خانـدان    -شيعي  
پهلوي هيچ ربطي نداشت و ندارد كه متأسفانه بدون توجـه بـه     

اين نشان همانا نشان . پيشينه و تاريخ آن مشمول تغيير گرديد  
. يروخورشيد و بـه تبـع آن شيروخورشـيد سـرخ ايـران بـود              ش

تبديل شيروخورشيد سرخ به هالل احمر و تبعات حاصل از آن       
  .مواردي است كه تا كنون توجه درخوري به آن نشده است

  

  توانستيم از هالل احمر استفاده كنيم؟ چرا نمي
ي تـاريخي   كه چرا ايران هالل احمر را انتخـاب نكـرد نكتـه     اين
ي آن را در مناسبات ايران و عثماني        ي است كه بايد سابقه    مهم

نشان شيروخورشيد بـر پـرچم ايـران در تمـام     . وجو كرد   جست
ي صفوي و عصر قاجاريه نشان مـذهب تـشيع در مقابـل               دوره

شد  نشان هالل عثماني كه نشان مذهب تسنن بود شناخته مي        
يد براي آگاهي بيشتر بنگريد به نظـر محـيط طباطبـايي و سـ       (

، 7-9ي  ، شـماره 1358ي آينـده، پـاييز     مجلـه : جعفر شـهيدي  
جنـگ بـر سـر نمادهـاي        ). 707 و   705هـاي     سال پنجم، رويه  

مذهبي و ملي كه در قالب تقابل شيروخورشيد ايراني، و هـالل      
هايي بود    ي عثماني بروز يافته بود بيانگر حساسيت          ماه و ستاره  

 و عثمـاني بـر سـر    ي ايـران    ساله  هاي چندين   كه در پي مجادله   
هاي خود در اسـالمبول و        خانه  افراشتن پرچم بر سر در سفارت     

بــر پــرچم » اســداهللا الغالــب«عبــارت . تهــران در جريــان بــود
شـد و     شيروخورشيد ايران، نماد مـذهب تـشيع محـسوب مـي          

  . هالل عثماني، نماد تسنن
هـاي دو كـشور گـاه      هاي مزبور در پايتخت     برافراشتن بيرق 

شد كـه بـا دخالـت نيـروي نظـامي، بيـرق        تنش مي باعث بروز   
هاي حكومت ناصـرالدين      در نخستين سال  . شد  پايين آورده مي  
 يكـي از  1270 قمـري تـا شـوال    1268قعـده   شاه يعني از ذي   

  هاي بيرق بين ايران و عثماني درگرفت كه  ترين جنگ طوالني

  
  
  

بر اثـر آن روابـط ايـران و عثمـاني رو بـه تيرگـي گـذارد و بـه          
اي رسيد كه سفارت ايران در اسالمبول تهديد شد كه در             قطهن

ي انتظامي و مـردم اسـالمبول بـه          صورت افراشتن بيرق، حمله   
اما بعـد دو طـرف   . سفارت ايران در اين شهر حتمي خواهد بود    

ها و اعياد ملي يا مذهبي        به توافق رسيدند كه تنها در مناسبت      
هايـشان را داشـته    قي برافراشتن بير مشترك، دو سفارت اجازه  

جنگ بيرق، شيروخورشيد   «ي نگارنده،     بنگريد به مقاله  (باشند  
وگو،  ي گفت نامه ، فصل»ي عثماني ايران در تقابل با ماه و ستاره    

دليل مهـم ديگـري كـه    ). 84ي  ، رويه1384، مهر 43ي   شماره
ي ايران از هالل ماه و يا صـليب سـرخ بـه عنـوان      مانع استفاده 

و » امـورات صـحي   «المللـي و      مدادرسـاني بـين   نشان سازمان ا  
در » صـحي «ي ايجـاد پايگـاه قرنطينـه و          بهداشتي بود مـسأله   

اي كه از مسائل مـورد مناقـشه ميـان     مرزهاي ايران بود، مسأله  
بـه عنـوان مثـال در    . ايران و عثمـاني و انگلـستان بـوده اسـت         

 در پـاريس ايجـاد   1903به سال » المللي صحي  كنفرانس بين «
ي هرمز براي جلـوگيري از وبـا و           يگاه قرنطينه در جزيره   يك پا 

طاعون مورد تصويب قرار گرفـت؛ دولـت عثمـاني بـراي كنـار              
راندن ايران ادعا كرد كه چون اين پايگـاه قرنطينـه را صـندوق       

ي اسالمبول خواهد ساخت و از سوي ديگر نـاتواني    الصحه  حفظ
يگـاه و   و ضعف دولت ايران در نداشتن قشون براي حفاظـت پا          

دهد كه متولي آن باشـد   اطبا اين امكان را به دولت عثماني مي      
ي هرمز هم از آن دولـت عثمـاني اسـت             و از آنجايي كه جزيره    

ي عثمـاني باشـد    مسووليت اين پايگاه قرنطينه بايـد بـه عهـده    
 شـوال  23، يكشنبه 3ي  ، رويه60ي  ي ايران نو، شماره   روزنامه(

ــات  قمــري، مركــز اســناد وزارت1327  خارجــه، ســواد مكاتب
نمايندگان ايران در آن كنفـرانس،      ). 66ي    ، رويه 188ي    شماره

  هاها  ها و نشانهها و نشانه  ي جنگ بيرقي جنگ بيرق  سابقهسابقه
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ممتازالسلطنه و دكتر اميراعلم، از طريق مذاكره با ديگر اعضاي        
هــا و  هــا، آلمــاني كنفـرانس زيــر بــار تحميــل نظـرات عثمــاني  

ها كه متحـد سـنتي عثمـاني در آن            آلماني(ها نرفتند     انگليسي
ها موافقـت كردنـد و از سـوي          اين ادعاي عثماني  برهه بودند با    
ها نيز به داليـل مطـامع خـاص خـود در خلـيج             ديگر انگليسي 

ايـن  ). فارس مخالف سرپرستي اين پايگاه توسط ايرانيان بودند       
 قـرارداد   18ايستادگي نمايندگان ايران موجب شد كه در بنـد          

 دولـت ايـران موظـف شـد در بـاب ايجـاد              1903صحي سـال    
خانـه و   كه شرايط راجع به بيرق مريض «خانه    و مريض قرنطينه  

الصحه را كامال محفوظ و برقرار        مليت مستحفظين مسلح حفظ   
 قمـري، ك    1334بايگاني وزارت امور خارجـه، سـال        (» ...دارد
بـا توجـه بـه     . هاي الزم را صورت دهـد       اقدام) 2، س   6، پ   19

انـست از   تو  هايي ميان ايران و عثماني، ايران نمي        چنين مناقشه 
ها بـود و در فـضاي سياسـي       كه نشان ملي عثماني    -هالل ماه   

دليـل  .  استفاده كند  -آن روز معني حاكميت عثماني را داشت        
هاي   ي مظفري به رغم فقدان زمينه       مهم ديگري كه ايران دوره    

مادي و معنوي براي ايجاد چنين نهـادي در ايـران، فعاالنـه در      
عـضو شـده بـود و حتـا     كنفرانس صليب سرخ شركت كـرده و      

ي   پرداخـت در درجـه      ي عضويت خود را مـي       هاي ساالنه   هزينه
دار شـدن تماميـت ارضـي     اول حاكي از نگراني ايران از خدشـه    

به عبـارت ديگـر     . كشور توسط روسيه، انگلستان و عثماني بود      
هـاي آن دوره   ي ايران از شركت در بسياري از كنفـرانس       انگيزه

خ جهاني، تصريح و تأكيد بـر ايـن   از جمله كنفرانس صليب سر  
نكته بود كه ايران و ايراني، كشور و ملتي زنـده و پوياسـت بـه              
همين خاطر كساني كه اين دغدغه را در سـر داشـتند از هـيچ       

تأكيــد ايــران بــر اســتفاده از     . اقــدامي فروگــذار نكردنــد   
شيروخورشيد سرخ به جاي صليب سرخ و هالل احمـر نيـز در         

بـراي آگـاهي    (گيـري اسـت       ضـيح و پـي    اين چارچوب قابل تو   
شيروخورشيد سـرخ ايـران؛     «ي نگارنده،     بيشتر بنگريد به مقاله   

 1304 تـا  1285 ـاز تدبيري سياسـي تـا ضـرورتي اجتمـاعي      
  ).77ي  ، رويه35ي  وگو، شماره ي گفت نامه ، فصل»شمسي

  

  ايران، باني هالل احمر و شيروخورشيد سرخ
 در ژنـو    1906ر سـال    در كنفرانس صليب سرخ جهـاني كـه د        

برگزار شد تنها دو كشور مسلمان ايران و عثماني اجازه حـضور      
كه در صـليب سـرخ در        ي عثماني به دليل اين      نماينده. داشتند
ي آن را امــضا   شــركت نكــرده و قــرارداد منعقــده1904ســال 

 1906نكرده بود از شركت در كنفرانس صليب سـرخ در سـال         
ان تنها كشور مـسلماني بـود كـه در    پايه اير  بر اين . محروم ماند 

بايست به اتفاق اعـضاي ديگـر       آن كنفرانس حضور داشت و مي     
در مورد نماد و نشان پرچم امدادرساني كه همانا صليب سـرخ            

ايـن كنفـرانس در شـرايطي    . گرفـت  بود تـصميمي نهـايي مـي     
ها و مسلمانان بـود       تشكيل شد كه جو به شدت بر ضد عثماني        

بندي كشورها براي آغاز جنگ يكـم        دسته ي  و جهان در آستانه   
هاي مسيحي به خـصوص نماينـدگان        دولت. جهاني قرار داشت  

هاي بالكان چنان بر ضد عثماني و قرار گرفتن هالل مـاه            دولت
بــه عنــوان پــرچم ســازمان امدادرســاني كــشورهاي مــسلمان  

رفـت تنهـا صـليب سـرخ و           گيري كردند كه گمـان مـي        موضع
وان نشان رسمي مورد تـصويب قـرار        شيروخورشيد سرخ به عن   

گيرد، اما دفاع ممتازالسلطنه از هـالل مـاه موجـب دگرگـوني              
اين امر گوياي آن است كه خواست حفظ        . فضاي كنفرانس شد  

بايگـاني وزارت   (منافع مسلمانان براي او بسيار قوي بوده است         
و اين در حـالي  ) 1، پ 27 قمري، ك    1325امور خارجه، سال    

 مانند ژاپن، چـين  ـگان ديگر كشورهاي آسيايي  بود كه نمايند
ترين مخالفتي صـليب سـرخ را    بدون كوچك ـ  )تايلند(و سيام 

ــد ــده . پذيرفتن ــرانس نماين ــن كنف ــمدخان   در اي ــران، ص ي اي
كه صليب مذهبي     ممتازالسلطنه طي نطقي اظهار داشت، با اين      

احترامي نسبت    اي بي   مورد احترام آيين اسالم است و نبايد ذره       
اي مالحظات تـاريخي و از      به صليب عيسا كرد اما به دليل پاره       

جا كه سابقاً صليب عالمت جنگ و جهاد با ممالك اسـالمي             آن
بوده شايد اثر سويي در بـين مـسلمانان داشـته باشـد و اينـان          
پذيراي خدمات بهداشتي و امدادرسـاني تحـت پـرچم صـليب            

 داده شـود  پايه درخواسـت كـرد كـه اجـازه     بر اين . سرخ نشوند 
  .كشورها عالمت ملي خود را داشته باشند

رغم سـعايت     اين نطق ممتازالسلطنه اثر مثبت بخشيد و به       
كشورهاي مـسيحي و بالكـان، هـالل احمـر بـه عنـوان پـرچم            
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بـر   .امدادرساني كشورهاي مسلمان مورد تصويب قـرار گرفـت        
بـه كـوري چــشم   «ي حبــل المتـين،   ي گـزارش روزنامـه   پايـه 

جنـاب ممتازالـسلطنه سـفير دولـت        ... ايرانيـان منكرين حسن   
[ دوم]اول كارش بر هم زدن شرط صـليب بـود     ... ايران در ژنو    

اختيار داشتن هر دولت كه نشان دولتي خود را به رنـگ سـرخ      
مركـز اسـناد وزارت امـور خارجـه، سـال           (» بر بيرق نصب كند   

ــري، ك 1325 ــندهاي 1، پ 25 قمـــ  و 151، 98، 97، ســـ
 قمـري،  1324 شـعبان  4، 8ي   المتـين، شـماره    ي حبل   روزنامه
ــه ــوق     ).16ي  روي ــظ حق ــسلطنه در حف ــالش ممتازال ــن ت اي

مسلمانان و دولت عثماني باعـث شـد منيرپاشـا، سـفير كبيـر               
عثماني در پـاريس شخـصاً بـه حـضور ممتازالـسلطنه رفتـه و               

گـزاري و قـدرداني    قدرداني نمايد و سلطان عثماني پيام سپاس   
د، در حالي كه در آن برهه بـر سـر مـسايل        براي وي ارسال كن   

امـا بـا    . هاي پر تنشي بين دو كشور جـاري بـود           مرزي مجادله 
ي ايران نه تنها با هالل احمر ابـراز   ها نماينده  وجود اين مناقشه  

مـردي و تـالش وي باعـث شـد هـالل       خصومت نكرد بلكه پاي 
المللي شود، در حالي كـه   هاي امدادرساني بين   احمر جزو پرچم  

ميـرزا   .توانست فقط بر روي شيروخورشيد سرخ تأكيد كند         مي
اي بـه   ي وقت در نامه خان مشيرالدوله، وزير امور خارجه    نصراهللا

ــع ــا ارف ــوق    رض ــظ حق ــسلطنه در حف ــدام ممتازال ــه از اق الدول
ــي     ــرده و م ــدير ك ــاني تق ــت عثم ــسلمانان و دول ــسد م : نوي

 عـصبيت  در واقـع ... نظر بـه جامعيـت اسـالم      ... ممتازالسلطنه«
به دليل حضور قـوي  ).151همان، سند (» كامل بروز داده است  

و توانمند ممتازالسلطنه در آن كنفـرانس، وي بـه عنـوان تنهـا        
ي كـشورهاي آسـيايي در       ه  ي مـسلمان و تنهـا نماينـد         نماينده

ي جديـد و نهـايي كنفـرانس ژنـو            نامه  كميسيون تدوين اساس  
ورشيد سرخ و هالل هاي شيروخ   قرار گرفتن نشان  . برگزيده شد 

هـاي امدادرسـان    احمر در كنار صليب سرخ بر پـرچم سـازمان         
ي  گر روزنامـه    گزارش. المللي در اين كميسيون تصويب شد       بين

جناب ممتازالـسلطنه را    ... «: نويسد  باره مي   حبل المتين در اين   
در دو كميسيون جزء منتخب كرده، سمت رياست هـم داشـت      

نـان كـه اخبـارات اروپـا خيلـي      و درست هم از عهده برآمد، چ      
ــت وي      ــش و سياس ــم و دان ــد از عل ــف و تمجي ــي تعري خيل

كه اروپاييان هرگز راضـي نخواهنـد شـد        كردند، با وجود آن     مي
» كسي از آسياييان را همسر خود بدانند تا چه رسد به برتـري            

، 27 قمـري، ك  1325مركز اسناد وزارت امور خارجـه، سـال        (
ــه82، س 1پ  ــل  و روزنام ــان  ي حب ــين، هم ــضويت ). المت ع

ي جديد باعث شـد   ممتازالسلطنه در كميسيون تدوين قرارنامه    
 قرارنامه كه مربوط به استفاده تنها از عالمـت صـليب   18فصل  

سرخ بود تغيير يابد و هالل احمر و شيروخورسيد سرخ نيز بـه            
او در  . هاي امدادرسـاني افـزوده شـوند        هاي پرچم سازمان    نشان
چاكر به انجام اين خدمت     «: نويسد  ت خارجه مي  اي به وزار    نامه

توانـد ايـرادي بكنـد و         موفق شد و حاال ديگر كسي نمي      [...]  و
دولت عليه مختار است كـه از حـاال قـدغن بفرمايـد كـه اداره                
صحيه ايران، بيرق خود را شيروخورشيد سرخ روي پرده سفيد          

 ، ك 1333-4 نمايندگي لندن،سال     وزارت خارجه (» قرار بدهد 
ي كاردان و پر تـالش   در چنين شرايطي نماينده ). 292، پ   16

 ژنـو بـه رغـم ميـل     1906ايران در كنفرانس صليب سرخ سال  
ي كنفرانس موفق به ثبت و قبوالندن هالل احمـر            برگزاركننده

متأسـفانه  . و شيروخورشيد سرخ به ديگر اعضاي كنفرانس شـد    
طنه، وزيـر   اين پيروزي دستگاه ديپلماسـي ايـران و ممتازالـسل         

نويسي پهلوي يكم ناديده مانـد   مختار ايران در پاريس در تاريخ    
نويسي پهلوي يكم بر تخطئـه   و مفقود گرديد، زيرا اساس تاريخ     

  .وجوه مثبت ديپلماسي دوره قاجار بود
  

   سرخ داوود در تقابل شيروخورشيد سرخ ي ستاره
پس از انقالب اسالمي عدم آگاهي نسبت به اين گذشته باعـث          

توجهي پهلـوي يكـم نـسبت بـه ايـن اقـدام        شد نه تنها اين بي 
مثبت ترميم نگرديد، بلكه نـشان شيروخورشـيد سـرخ هـم از              
ميان پـرچم سـازمان امدادرسـاني حـذف شـد و هـالل احمـر              

اي بـه     دولت ايـران طـي نامـه       1358در سال   . جانشين آن شد  
صليب سرخ جهاني اعالم كـرد ايـران عالمـت هـالل احمـر را                

ليكن بـه رغـم عـدم        .ن شيروخورشيد سرخ خواهد بود    جايگزي
ي ايران، اين عالمت كماكـان در كنـار هـالل احمـر و                استفاده

المللـي   صليب سرخ به عنوان عالمـت پـرچم امدادرسـاني بـين      
خطري كه امـروز بـا    .مورد قبول صليب سرخ جهاني بوده است 

ي صـليب سـرخ    نامه آن مواجه هستيم تالش براي تغيير اساس     
ايـن  .  ژنو از سوي آمريكـا و اسـراييل اسـت          1906به سال   مصو

ولي با توجه به خصومت آمريكـا  . هاي گذشته بود تالش از سال  
و اسراييل با ايران، قطعاً در آينده پرچم شيروخورشيد و سـرخ            

با . المللي حذف خواهد شد  به عنوان يك پرچم امدادرساني بين     
ـ    مرور تالش اسراييل و آمريكا مي  . ه ايـن مهـم بـرد   تـوان پـي ب

 ميالدي از صليب سـرخ جهـاني        1949دولت اسراييل در سال     
ي داوود بـه عنـوان يـك عالمـت            درخواست نمـود كـه سـتاره      

المللي براي امدادرساني توسط صـليب سـرخ بـه رسـميت              بين
از سـال   . شناخته شود اما صليب سرخ اين پيشنهاد را رد كـرد          

ي سـرخ   سـتاره  صليب سرخ آمريكا شروع به همكاري با      1965
ــان   داوود كــرده و كمــك هــاي آموزشــي و فنــي در اختيــار آن
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 صليب سرخ آمريكا خواسـتار افـزودن        1971از سال   . گذارد  مي
اي به قوانين صليب سرخ جهاني شد كـه بـر اسـاس آن                تبصره
ي سرخ داوود بـه رسـميت شـناخته شـود و از آن سـال              ستاره

ارد آورده است و اي بر صليب سرخ جهاني و   مداوم فشار فزاينده  
هاي كاري سـعي      هر ساله با تبليغات گسترده و تشكيل كميته       

در سـال   .نموده فشار را بـر صـليب سـرخ جهـاني ادامـه دهـد       
ي سـرخ داوود را بـه      ميالدي صليب سرخ آمريكا سـتاره    1989

 1990عنوان يك نهاد خواهر بـه رسـميت شـناخت و از سـال             
ك تك كشورها كـرده     صليب سرخ آمريكا شروع به مذاكره با ت       

ي داوود در صـليب        تا نظر آنان را براي پذيرش عضويت سـتاره        
هـا و    دولـت آمريكـا هزينـه   1997از سـال  . سرخ جلـب نمايـد   

 فرسـتادگان  1998شود و از سال  مخارج اين امر را متحمل مي     
اي به كـشورهاي مختلـف    صليب سرخ آمريكا به شكل گسترده     

ي   ستاره2000در سال . ايندسفر كرده كه نظر آنان را جلب نم     
سرخ داوود اسراييل از صليب سرخ جهاني درخواست كـرد بـه            
دليل عدم استفاده ايران از شيروخورشيد سـرخ، صـليب سـرخ           

 ســرخ داوود را جــايگزين   ي جهــاني آن را حــذف و ســتاره  
ايـن  ). سـايت صـليب سـرخ آمريكـا    (شيروخورشيد سرخ كنـد     

كا همراه بود، به همـين  درخواست اسراييل با حمايت قوي آمري   
جهت صليب سرخ جهاني درخواست اسراييل را به دولت ايـران   
ارسال و نظر ايران را خواستار شد كـه خوشـبختانه نماينـدگي           
دولت ايران در ژنو اين درخواست را رد و اعالم كرده است كـه              
ايران كماكان شيروخورشيد سرخ را قبول دارد اما فعال استفاده     

ــسكوت ــوازات  .  گذاشــته اســتاز آن را م ــه م ــر آن ب ــالوه ب ع
درخواست اسراييل برخي كشورهاي ديگر هم درخواست كرده         

 ببرنـد كـه بـا    كـار  بـه بودند كه آنان هم نشان ملي خودشان را    
مخالفت صليب سرخ جهاني موجه گرديد و شـايد ايـن مـساله        

ها  باعث گرديد كه صليب سرخ جهاني در مقابل فشار اسراييلي         
مقاومت كند و به آنان گوشـزد كنـد كـه پـذيرش             و آمريكايي   

 .شـود  ي داوود باعث درخواست كشورهاي ديگر هـم مـي      ستاره
ي صـليب سـرخ جهـاني را      درصـد هزينـه  25دولت آمريكا كه   

اش را بـه     هاي مالي و سـهميه       كمك 2000پرداخت از سال      مي
صليب سرخ قطع كرده و به صليب سرخ جهاني فشار آورده كه     

 تجديـدنظر شـود و   1906نامـه سـال    ين و اسـاس بايد در قـوان   
دسـت   ظاهراً در اين خواست، حمايت بسياري از كشورها را بـه          

ي نزديك اين   بيني نمود كه در آينده      توان پيش   مي. آورده است 
اولين . فشار تأثير خود را بگذارد و اين تجديدنظر صورت بگيرد        

ن پيامد آن حذف شيروخورشيد سرخ به دليـل اسـتفاده نكـرد           
ي سرخ داوود و يا دست كم تأمين    ايران از آن و عضويت ستاره     

ايـران بـراي آينـده چـه     . نظرات اسراييل و آمريكا خواهـد بـود      
اي خواهد داشت؟ جز خبر دفاع نماينده ايـران در ژنـو از         برنامه

ها، كـه آن هـم    پرچم شيروخورشيد سرخ در مقابله با اسراييلي      
ت، هـيچ اطـالع دقيقـي از    به طور غيررسمي و كلي انتشار يافـ    

زيركـي و    .جزئيات امر در اختيار عمـوم گذاشـته نـشده اسـت           
ــده  ــي نماين ــدبير سياس ــران  ت ــت اي ــسلطنه(ي وق در ) ممتازال

هـا مقـارن بـود بـا           ژنو در حالي كـه آن سـال        1906كنفرانس  
ي نفـوذ روس و انگلـيس و برنامـه          تقسيم ايران بـه دو منطقـه      

شمال غـرب ايـران، و تـالش و      ي نواحي     ها براي تجزيه    عثماني
استفاده از هر دستاويز براي حفظ تماميت ارضي ايـران، باعـث          
قبوالندن پرچم شيروخورشيد سرخ شد كه معنـاي ضـمني آن        

 .الملل بوده است ي بين تالش براي تداوم حيات ايران در جامعه    
توان گفت اقدام ممتازالسلطنه را امروز يك گـروه           به جرأت مي  
تواننـد    المللـي نمـي     هاي مالي و بين      تمام حمايت  پنجاه نفره با  

ها سال با آن قـدرت        كه آمريكا و اسراييل ده      انجام دهند، چنان  
ي سـرخ داوود را بـه صـليب سـرخ             و توانايي نتوانستند سـتاره    

هـا حتـا توانـايي        جهاني بقبوالنند در حالي كه ايـران آن سـال         
داشـت و او    هاي سفر ممتازالسلطنه بـه ژنـو را ن          پرداخت هزينه 

آيـا بـراي ايـران كـه در     . پرداخـت  هـاي سـفرش را    خود هزينه 
ي تجزيه و محـو كامـل     كه در آستانه   -بدترين شرايط سياسي    

اش قابل تقدير و قـدرداني نبـود         اقدام نماينده  -استقاللش بود   
هاي مختلـف پـرچم شيروخورشـيد         كه توانست در ميان دولت    

اوري خواهند كـرد اگـر      سرخ را جهاني كند؟ آيندگان چگونه د      
موفقيتي را كه با چنگ و دندان و در بدترين شرايط ممكن بـه        

  چنين از دست بدهيم؟ دست آمده، اين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اسري ني اسفبار چارتاقتيوضع
  

 و مبتكرانـه سـاخت و سـاز تـاق، بـدون             عي بد ي وهيش
 يها   شكل، تناسب  ي گنبد ي با سقف  ساخته  شي پ يقالب

 آن، ي در چهــار ســوشيهــا هيــ و متــوازن پايهندســ
ــدا ــ  تيه ــل خورش ــرص كام ــا و ق ــور پرتوه  از دي عب
 هـا  هيـ  پاي اضـالع داخلـ  ني بـ ي  شـده  جادي ا يها  روزنه

 نـار  در ك  يا  دهامـا بـا سـاخت جـا       . كننده است   مبهوت
 ي انفجارهـا  هـا،   هيـ  پا ي مرمت غبر كارشناسـ    ،يچارتاق

 را اسفبار   ي چارتاق تي وضع يكيسنگ معدن همان نزد   
  .نموده است
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 ي از آن بـرا ي و پاسـدار  »يمنـافع ملـ   « جهان امروز موضـوع      در

 ي كــشورهاي و برخـ نياديـ  اسـت بن يا  كـشورها مـساله  ي همـه 
اند كه با طـرح موضـوع     تاختهشينجا پ تا آ  نهي زم نيتوانمند در ا  

 ي نظـام  يرويـ  با ن  دهند ي به خود اجازه م    »رانهيگ  شياقدامات پ «
 كـشورها را در   آن بپردازنـد و سـاختار       گـران يبه اشغال خـاك د    

 چون يي كه كشورهاميشاهد.  دگرگون كنندشيجهت منافع خو  
 شدن  لي قا تي حمله به عراق با اولو     اني و انگلستان در جر    كايآمر

 ي كالن خود، حتا بر خـالف افكـار عمـوم          ي حفظ منافع مل   يراب
 نشان دادند كـه     شي از خو  ييپروا ي ب ني چن شانيها  جهان و ملت  

 سـازمان ملـل متحـد و بخـش        يعنـ ي ي ارگـان جهـان    نيتـر   مهم
 را كه از حـق وتـو در آن برخوردارنـد       تي امن يپرقدرت آن شورا  

 از جنـگ   كـه در طـول دوران پـس     يا  دهي گرفتند؛ پد  دهي ناد زين
  . سازمان ملل سابقه نداشته استيگذار اني دوم و بنيجهان

 از ياديــ حــساس امــروز جهــان، شــمار زاري بــسطي شــرادر
 و حتـا  شرفتهيـ  پ ي مطرح، چه كـشورها    يها  كشورها، چه قدرت  

 را يگـذار  هي سرما نيشتري در حال توسعه، ب    ي از كشورها  يشمار
ــه ا ــاديمتوج ــ و تقوج ــرا تي ــد ب ــز توانمن ــا ي بررســي مراك  يه

 و  ننظرا   پرشمار از صاحب   ي گروه يارياند تا به       كرده كياستراتژ
 از ي روشـن فيـ  گونـاگون بتواننـد تعر   يها  كارشناسان با تخصص  

 منافع را از ني حفظ ايكارها  دست دهند و راه      خود به  يمنافع مل 
 ياــــ ه ي كنند و در چارچوب استراتژ     ي مختلف بررس  يها  جنبه

  مرجـع  يهـا    بخش ي شده دارا  اديكز  مرا. مناسب به اجرا گذارند   
ـ ...  و   يشناسـ    انـسان  ،ييايـ  جغراف ،يخي تار لي مسا ي نهيدر زم   اي

  اتـــــــ جهي  از همه،ي مدارك و اسناد و منابع علميگردآور

  
  
  
  
  

  
 و  دهنـد  ي مختلف را مورد مطالعه قرار م      ي و كشورها  ها  نيسرزم
ود خـ  ي در جـا كيـ  كـه هـر     كنند ي فراهم م  ي جامع يها يآگاه

ـا بــه عملكــرد كــشوره ينگــاه. شــود يمــ مــورد اســتفاده واقــع
 در ي و جنـوب ي مركـز يكاي و آمر  قاي آفر ا،ي اروپا در آس   ياستعمار

 نيـ  از آن دارد كـه ا      تيـ  حكا يروشـن    گذشته بـه   يها  طول سده 
 و اعمـال  شي فراهم ساختن موجبات حضور خـو      ي برا ها يكشور

 صـاحب  يورها كـش دني كشاني به ناتوانها، نيسلطه بر آن سرزم   
 جـاد ي آنها و اي هي تجزي برايساز نهيها را با زم  قاره نيقدرت در ا  

عنـوان   شـان بـه    باشندگاناني م ها  ني سرزم نياختالف در درون ا   
 يهـا    نقش قدرت  يبا بررس . اند   مورد توجه قرار داده    ياهرم اساس 
 شــانزدهم بــه بعــد، عملكــرد و ي  از ســدهرانيــ در اياســتعمار

 يا   منطقـه  يها   آشوب ي برا يساز  نهيدر جهت زم   آنها   يها  برنامه
 و  يزدن بـه وحـدت ملـ        منظـور ضـربه      به ي مذهب يها يريو درگ 
  .شود ي ما آشكار مي قدرت ملفيتضع

ــرداختن ــارپ ــه ت ــاز خي ب ــ تحر،يس ــنكي ــي س ــه عهي و ش  ب
 شي گـو كيـ  تيـ  تقوي بـرا ي در برابر هم، فـضاساز     يريگ  موضع

ــ يا منطقــه ــان مــادر و زبــان مل ــر زب ــه ي در براب عنــوان اهــرم  ب
دار    خدشـه  ي در راسـتا   ييايـ  جغراف يها   نام ريي تغ ،يخواه ييجدا

 جـاد يمنظـور ا   بهييجو  و بهره  يخي تار يوندهاي پ ي نهيشيكردن پ 
 ديـ  جديها يساز تي آن هوي و در پ   يخي تار تي در ذهن  يآشفتگ

 ي اسـتعمار يها  قدرتي  است كه در كارنامهيهمه از موارد  ... و  
 نيشيـ  پي كم در طـول دو سـده    دستهي روس  انگلستان و  ژهيو  به

 ي چگـونگ انيـ  و جا دارد صاحبنظران در ب  ميكن يبا آن برخورد م   
  . كوشش كنندوزمنظور آگاه ساختن نسل امر آنها به

   خزر؟ خزر؟اايي مازندران  مازندران ييااييدردر
    ورجاوند زي دكتر پرو)شادروان(

به چالش گرفته شده است، بر اساس چه ) يكاسپ( مازندران ياي دري  در پهنهراني كالن اي منافع ملكه ي حالدر

  !م؟يهد  ي مگراني، به سود د»خزر« را به اي درني نام اريي تغي دستور رسميريتدب
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 اعمـال نفـوذ،   ي بـرا ي جهـان ي گفته شد، قدرت هـا كه  چنان
 ي بـرا  ،ي سلطه بر منـابع و از تـوان انـداختن قـدرت ملـ              ه،يتجز

 و به غـارت  ي كشور، استقالل و وحدت مل يرچگكپاي از   يپاسدار
 و مراكـز    نـد يجو ي موثر بهـره مـ     يها   اهرم ي بردن منابع، از همه   

 يهـا  ي آگـاه  و پردازنـد  ي مـ  هـا   نـه ي زم ي آنها بـه تمـام     يپژوهش
ــاخته در اخت  ــرد سـ ــاگون را گـ ــگونـ ــتي ساريـ ــزاران اسـ  و گـ

  .دهند ي خود قرار ميها ستياستراتژ
 از آن، يبردار  و سپس بهره   يياي جغراف يها   نام ريي تغ ي دهيپد

 بـه دو مـورد از   توان ي استعمارگران است كه م ي از شگردها  يكي
 نام منطقه   ريينخست، تغ .  كشور خودمان اشاره كرد    ي انها درباره 

 سـال  يدادهاي رواني در جرجاني آذربا ياَران و شروان به جمهور    
 آن نخـست   انيـ  كـه بن   سميـ ركت   پـان  دگاهيـ ، بر اسـاس د    1922

 اسـتقالل  كه ني ااي.  دادي انگلستان نهاده شده بود، رو  ي لهيسو  به
 و دولت تـازه  اورديتر از دو سال دوام ن  كم »جاني آذربا يجمهور«

 د،ي بخـش  انيـ  به عمر ان پا    ي شورو ري اتحاد جماه  ي شكل گرفته 
 رايـ  ساخته و پرداخته شـده را حفـظ كـرد، ز           ي نام جعل  ني ا يول
 داشـته   راني ا يقدرت مانور رو   تواند ي آن م  ي لهي كه بوس  افتيدر

 مناسـب   يهـا    در فرصـت   لهي را بدان وس   راني ا يكپارچگيباشد و   
 1324 كـه سـرانجام در سـال         ميديـ  قـرار دهـد و د      ديمورد ترد 

 دمـوكرات  ي  فرقـه جـاد ي و توانست با ا  افتيمنظور خود دست      به
  .كند كشور جدا كري را از پجاني آذرباسال كي يبرا

عنـوان   چنان تـا امـروز بـه     اخته، هم  استعمار س  ي نامگذار نيا
 قـرار دارد،    ي جهـان  يهـا    قـدرت  ي  عامل فشار مورد استفاده    كي

 و بـا  هي با ترك وندي در پ  »جاني آذربا يجمهور« كه حكومت     چنان
چنـان بـا مطـرح سـاختن           هم كا،ي آمر ي و چرا  چون ي ب يبانيپشت

 بـه   ي مال يها ياري و   »يوب جن جانيآذربا« و   »ي شمال جانيآذربا«
 يهـا  تي واقعي  همهيينما ها، از راه دور وارونه     افراد و گروه   يبرخ
 ي نـه ي و آلمان بـه هز   كاي در آمر  ييها   نشست ي با برگزار  ،يخيتار

 ليـ  آموكو، اكـسون و موب     ،ي چون شورو  كاي آمر ي نفت يها  شركت
 و جـان ي آذرباي كنـون ي كـه جمهـور  كنـد  ي مـ دي نكته تاكنيبر ا 

 و  هيانـد كـه روسـ       احد بوده  و يني در اصل سرزم   ي واقع جانيآذربا
 از آن را ييهـا  ي بخـش كيـ  هر  شان يها يري درگ اني در جر  رانيا

 كـه   ي و سـاختگ   يرواقعـ ي غ انيـ  ب نيـ امـروز ا  ! انـد   تصاحب كرده 
 هيـ  كه تركييها  است، به مدد پولخي تاري و چرا چون ي ب فيتحر
در ...  و   ي و فارسـ   ي به زبان تركـ    كند ي خرج م  كاي آمر ي سهياز ك 
 ي اطالعـات  يها   دستگاه كه  آن ي ب شود، ي م غيگون تبل  گونا اتينشر
  . آورنددي پدشاني براي مزاحمتنيتر  كوچكيتيو امن

 نـاقص اسـتعمار سـاخته    ايـ  مجعـول   يها   است نام  نيچن  هم
كه چنـد دهـه اسـت    »  فارسجيخل «يخي و تار  لي نام اص  يجا  به

 و كار   شود يكار گرفته م     انگلستان در منطقه به    يادي ا ي لهيوس  به
 ي عرب ي كشورها ي آموزش يها   است كه در كتاب    دهي رس ييه جا ب
كـار    بـه هـا  تههـا و در نوشـ    نقـشه  ي و چـرا آن را در رو       چـون  يب
 يي كـه نقـشه جـدا      زي ن يا   ساخته گانهي ب يها   و سازمان  رنديگ يم

  .كنند ي مهي بر آنها تكپرورانند ي را در سر مرانيخوزستان از ا
 مساله مي كه توجه داده باشرو اشاره شد  دو مورد باال از آن   به

 كـشور مـا     ي بـرا  توانـد  ي تا چه اندازه م    يياي جغراف يها   نام رييتغ
  . باشدنيآفر  و مشكلبار انيز

 بـه اصـل موضـوع    د،ي كه به درازا انجام    شگفتاري پ ني با ا  حال
 سـازمان  ي كـه از سـو  اسـت  يا   و آن بخـشنامه گونـه      ميپرداز يم

 يسـاز   كـسان ي و   يگارن   نام ي تخصص تهي كشور و كم   يبردار  نقشه
 ي دولتـ يها  دستگاهي  صادر شده و همهراني ايياي جغراف يها  نام

 مزبـور  ي رسـم ي مـه مـتن نا .  آن ساخته است تيرا مكلف به رعا   
  : استنيچن

   يزير  و برنامهتيري مدسازمان
   كشوريبردار  نقشهسازمان

 ييايـ  جغراف يهـا    نـام  يسـاز   كساني و   ينگار   نام ي تخصص تهيكم
  رانيا

5994/45/2/501  
01/10/1381  

  

  يتعال بسمه
  

   دكترعارف ي ارجمند جناب آقابرادر

  جمهور سيي اول محترم رمعاون

  
 و ينگـار   نـام ي تخصصتهي كم د،ي كه استحضار دار   گونه  همان

 شـماره  ي  مـصوبه ي طـ  رانيـ  ا ييايـ  جغراف يهـا    نام يساز  كساني
 لي تــشكرانيــ محتــرم وزاتيــ ه03/05/1379 مورخــه 22544

 و حي فـوق ثبـت صـح   ي تـه ي كم في از جملـه وظـا     . است دهيگرد
 از تـشتت آرا در كـاربرد       يري و جلـوگ   يياي جغراف يها  مستند نام 

 كـه در  يتيبـا توجـه بـه حـساس     . باشـد  ي مـ  ييايـ  جغراف يها  نام
 ييايـ خصوص نام عـوارض جغراف    و به  يياي جغراف يها   نام ي نهيزم

 يها هي كشورها وجود دارد، الزم است بر اساس توص   نيمشترك ب 
 سازمان ملـل متحـد در   يياي جغرافيها  نام يساز  كساني شيهما

 ي  عارضـه  كيـ  يا متعدد بر  يها   از كاربرد نام   يخصوص خوددار 
 شـمال كــشور  ي آبــي  پهنـه ي بــراي از نــام مشخـص ييايـ جغراف

  . استفاده گردد
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 راستا بـا توجـه بـه اسـتعالم وزارت امـور خارجـه در         نيدر ا 
 و ي آبـ ي  پهنـه نيـ م ا در مـورد نـا    يي نهـا  يريگ  ميخصوص تصم 

 ي شـورا  02/09/1381 مورخـه    9913 مـصوبه شـماره      نيچن  هم
 برگـزار  نـه ي زمني در ايمتعدد جلسات تهي كم ،ي مل تي امن يعال

 كـه   يخي ذكر است كه اصوالً در منابع مختلـف تـار          انيشا. نمود
ـ افتهي نگارش انيراني اعراب و ا   ان،ييتوسط اروپا   35 از شي است ب

 250 يكار برده شده است، اما طـ   خزر بهياي درينام مختلف برا 
از .  اسـت  دهيـ  خـزر اسـتفاده گرد     ياي همواره از نام در    ريسال اخ 

 نيچن  سابق و هم ي و شورو  راني ا ني در معاهدات موجود ب    يفطر
 همواره از دو نـام خـزر و       زي دو كشور ن   يالملل  ني ب يدر قراردادها 

 و  لـذا بـا توجـه بـه مـوارد فـوق           .  اسـتفاده شـده اسـت      نيكاسپ
 همـواره از  زيـ  دو كـشور ن  يالمللـ   ني بـ  ي در قراردادهـا   نيچن  هم
 در جلـسه    رانيـ  ا ييايـ  جغراف يهـا    نـام  يساز  كساني و   ينگار  نام

  . رساندبيتصو  را بهلي متن ذ18/09/1381مورخه 
 يري و جلـوگ ي از هر گونه سوتفاهم احتمال  يري جلوگ جهت«

از نـام    شـمال كـشور،      ي آبـ  ي  نام پهنـه   ي نهياز تشتت آرا در زم    
 قراردادهـا و  ،ي در متون خارجنيدر داخل كشور و كاسپ   » خزر«

 با توجه بـه مـصوبه   نيبنابرا. » استفاده گردديالملل  نيمعاهدات ب 
 هيـ  شود و در كلي خوددار اه   نام ريمذكرو الزم است از كاربرد سا     

هـا و      نقـشه  ،يمكاتبات، قراردادها، اسناد و مـدارك متـون درسـ         
 از نـام فـوق اسـتفاده شـود و از     ياط جمع ارتبليها و وسا   اطلس

  . استفاده نگرددتهي مصوب كميها  از نامري غينام
  قيالتوف... ا من          

  
 يايـ  دررامـون ي چهـار كـشور پ   ي از سـو   يا   نامـه  ني چنـ  اگر

 داشـته  يهي توجتوانست ي بود، مافتهيانتشار ) نيكاسپ(مازندران  
 و حـذف  راني ارشتي راندن بهي به حاشي براكه نيباشد، از جمله ا  

هـا و      نقـشه  ،ي درس يها   پهنه از كتاب   ني ا نهيري د ي رسم يها  نام
 اسـت كـه   نيـ مگـر نـه ا  . ندا  زدهي اقدامنيها دست به چن  نوشته

 ري چـشمگ ايـ  درنيـ  در اراني حضور اخواهند ي از آنها نم   كي چيه
 وندي كه شده بكوشند پ    يا  لهي حق دارند به هر وس     نيباشد؟ بنابرا 

رنـگ كننـد و     كمشتري هر چه بي آبي  پهنهنيبا ا  را   راني ا نيريد
ن ي برآرد كه ا   ادي بر آن نهند تا فر     يكه نام    موثرتر از آن   يچه كار 

  . ستي نبوده است و نيوندي پراني را با اايدر
دست خودمان انجام   كار به ني است كه ا   ني اندوه بزرگ ا   يول

 يرهـا . كـشو نيتر في و ضعنيتر مانده  كه در عقب   ي كار شود؛ يم
 كـه   ييايـ در دن . افـت ي آن   ي بـرا  يا   نمونـه  تـوان  ي نمـ  زيجهان ن 
 كوشـند  ي با چنگ و دندان مـ      دهي تازه به استقالل رس    يكشورها

 يتي به جستجو بپردازند و به هـر صـورت هـو           خي تار يدر فراخنا 

 قلمداد كنند، كدام نهيشي بسازند و خود را صاحب پ     شي خو يبرا
 نيتر   نام بزرگ  ران،ي كهن چون ا   ي كه كشور  رديپذ ي م يخردورز

 بـا  ي ناگسـستن ونـد يهـا در پ   هـزاره ي جهان را كـه طـ   ي اچهيدر
 ي طـوالن  ييهـا    بـوده و در دوران     ني سرزم ني ا يخي تار يايجغراف

دست خـود    است، بهرفته يشمار م    به يني درون سرزم  ي  پهنه كي
 انيـ  كـه جر   يطي بر آن بگذارد؟ در شرا     گانهي ب ي دهد و نام   رييتغ

 آزار دهنـده   ي دهيـ  پد كيعنوان     به كاي آمر تي با حما  سميترك  پان
 پردازنـد،  ي آن مـ   غيـ  به تبل  يدر منطقه به تكاپو افتاده و مزدوران      

ـ ي ا ريـ  غ ي كه نام قـوم    كند يكدام منطق حكم م     يايـ  بـر در   يران
 نيـ  اهيـ  توجي بـرا ادشده،ي سود؟ در بخشنامه  گذاشته»يكاسپ«

ه در   كـ  يتيبا توجه بـه حـساس     «:  آمده است كه   ده،ياقدام نسنج 
 ييايـ خصوص نام عـوارض جغراف    و به  يياي جغراف يها   نام ي نهيزم

 شده  رفته گ يمي تصم نيچن» ... كشورها وجود دارد   نيمشترك ب 
  .است

 هـستند   ي مذكرو چه كسان   ي تخصص تهي كم ي اعضا دانم ينم
 يانــد، ولــ  گرفتــهيمي تــصمني چنــي چــه ضــوابطي هيــو بــر پا

 و باشــندگان هــا هــا، تــركمن هــا، قــزاق  بــدانم روسخــواهم يمــ
 و آنها   دانند يم» خزران« خود را از     كي  كدام جاني آذربا يجمهور

 نـشان   تي نام حساس  ني به ا  رو  ني و از ا   شمارند ي خود م  اكانيرا ن 
 كـه   داننـد  ي مـ  تـه ي كم ي اعـضا  ايـ كـه آ     آن گـر ي دو د  دهنـد؟  يم

در منطقـه حـضور     » خـزران «نـام      بـه  ي مردمـ  گـر يهاست د   قرن
 هستند كه چند دهه  يانيهودياجداد   كه خزران    دانند يندارند؟ م 

 را ليي مهاجرت كردنـد و اسـرا  ني به فلسطي شرقي از اروپا شيپ
  بنا نهادند؟

 دولـت و دسـتگاه پـر عـرض و طـول سـازمان          يهـا    مقام ايآ
 و باالخره وزارت خارجـه متوجـه هـستند        يزير   و برنامه  تيريمد

انـد؟ در    زده يريـ گ  مي تـصم  ني دست به چنـ    يتيكه در چه موقع   
 كيساز در      سرنوشت ي بر سر منافع مل    ي كشور ي وقت اي دن يكجا

 يكـار   به دارد، دست    يري كشورها درگ  گري مشترك با د   ي منطقه
رنـگ كنـد؟ در     را سـخت كـم  اش يخي كه بار حـضور تـار    زند يم

 تاكنون ي اتحاد شورو ي عملكردها از زمان فروپاش    ي برخ كه يحال
 ياي آسـ  در منطقـه رانيـ  اريـ گ  سبب شده است كه منافع چـشم      

 از  يـي  طال يهـا    و فرصـت   نـد ي و قفقاز به شدت لطمه بب      يمركز
 مازنـدران،  يايـ در ي حقوقمي در مورد رژ  كه يدست برود، در حال   
 ياسياند؛ كدام خرد س      پس رانده  ي درصد ازدهيما را تا مرز سهم      

 سبب شده است كه مسؤوالن مربوط دست به        يشياند  و مصلحت 
 بـه  يازيـ  امت ني چنـ   بزننـد و   ي آور رتيـ  ح ينينـش    عقـب  نيچن

 ي كـه جمهـور  اسـت  نيـ  بدهند؟ مگر نه ا   راني ا ي مدع يكشورها
 را مـرز  يقلـ  ني ـ حـس  تارا آسـ يكه خط قرض  آني براجانيآذربا
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شـمار آورد بـر     مازنـدران بـه  يايـ  از دررانيـ  سهم ا  ي جدا كننده 
 ي اتحاد شورو ي كه در طول دوران ابرقدرت     كند ي م هي تك يطيشرا

 شـده بـود؟     لي تحم راني از انقالب بر ا     شاه و دوران پس    ميدر رژ 
 ي در طول هفتاد سـال در عمـل نـه بـرا     راني ا نديگو ي م انيمدع
 ي از خـط فرضـ     هـا   نـه ي زم گـر ي و نه د   يراني و نه كشت   يريگيماه

 يكـه روح قراردادهـا     با آن  نيمذكور پافراتر نگذاشته است؛ بنابرا    
 از رانيـ  مـشترك ا يبـردار   از بهره  تي هر دو حكا   1940 و   1921

 پـا فرتـر نگذاشـته       نيشيـ  مورد اشاره در هفت دهه پ      ي محدوده
 مشاع از بستر    يربردا   امروز نه تنها حق ندارد بهره      ن،ياست بنابرا 

 مازندران به شمار آورد،    ياي در ي حقوق مي بستر را اساس رژ    ريو ز 
آنهـا  .  پافـشارد  زيـ درصـد ن   20 يعنـ ي بر سهم برابر     توان يكه نم 

 اعمـال فاشـر و      يعنـ ي يكار نشدن  ان تي واقع كيچشم خود را بر     
 كه در عمـل  ي شوروري چون اتحاد جماه  ي ابرقدرت ي نظام يروين
ـ     يردارب   را از بهره   رانيا  خـود محـروم     ي و چـرا   چـون  ي از حـق ب

 كـه مـا     كننـد  يادعا م » عرف «زي و با دستاو   بندند يساخته بود م  
 چـشم داشـته   يقلـ  ني آستارا ـ حـس  ي به فراتر از خط فرضدينبا
  !ميباش

دسـت خـود     چگونه است كـه مـا بـه   يطي شراني در چن لحا
 و ميگسل ي م شي خو ني مهم را با سرزم    ي  پهنه ني ا يخي تار ونديپ

 مان  گاني همسا ي است و برا   يراني ا ري كه غ  ميشو ي م ي نام يرايپذ
 رانيـ  به اشان يها  خواستهلي در جهت تحم يشتريقدرت مانور ب  

  كند؟ يفراهم م
  

   مازندرانياي دريها نام
 و ي رومـ  ،يونـان ي ،يراني متون ا  نيتر   در كهن  كه ي از زمان  ايدر نيا

 داشته اسـت  يراني ايها  مورد اشاره قرار گرفته، همواره نام      نيالت
 اي آن   راموني باشنده پ  يراني مختلف ا  يها  رهيكه بر گرفته از نام ت     

  . در سه جانب آن بوده استيراني ايها نيسرزم
فـراخ   «ايـ » فراخ كنـاره  «يمعن  به» واُركَش« اوستا نام ان     در
 جلـد اول    شت،يـ  شتريـ  ت 38 و   37 ي در فقره . آمده است » كرت

 ريـ  بـا ت   شت،يـ  شتريـ  باران ت  ي  فرشته ي  آنجا كه درباره   ها،  شتي
 شده  ادي كه در اوستا آمده      ي با همان نام   اي در نيسخن رفته، از ا   

 كه شـتابان    مييستا ي را م  همند و فر  ومندي ستاره را  شتريت«: است
 فراخ كرت پرواز كند، مانند   ياي در يسو   پرواز كند، به   يوبدان س 

  . »)ري آرش كمانگرياشاره به ت (رارخشيت
 پهنـه  نيـ  در روزگاران باستان از ا   ي و روم  يوناني سندگانينو
هـا     و سـكوت   اي آلبان ،يركاني ه ياي در ها، ي كاسپ ياي در يها  با نام 

 مـاره ـ   وميكاسـپ : يهـا   با تلفظني التيها اند و در متن  كردهادي
  .ميكن ي ماره برخورد مكومي ماره ـ آلبانوم ماره و سكوتوميهوركان

 يهـا   نهاده شده در مـتن     اي در ني كه بر ا   يراني ا يها   نام گريد
 به جا مانـده پرشـمار اسـت و ازآان جملـه             يياي و جغراف  يخيتار
 ـ  لـم ي ـ د رواني آبسكون ـ استرآباد ـ باكو ـ ش   يايدر:  بهتوان يم

 ـ خـوارزم ـ خراسـان ـ      الني جـ ايـ  النيان ـ گـ   جرجـ ايگرگان 
 ـ  ي سـار يايـ  تپورهـا ـ در يايـ  ـ درها ستي سياي ـ در تبرستان

 گسكر يايـ در) طالش (ساني طلياي ـ كادوس ـ در  هي زرايايدر
...  ـ مـشهدسر ـ  مغـان و     ني قـزو يايـ ــ در 1 كپورچاليايـ در

  .اشاره كرد
نه در آنهـا     په ني ا تي جهان كه موقع   يها   نقشه نيتر   كهن در

 ي ، نقـشه .)م. پ500مربـوط بـه     ( هكـاتوس    ي آمده، چون نقشه  
، .)م. پ 200(و نقـشه معـروف آراتوسـتن        .) م. پ 450(هرودوت  

. گـر ي است، نه نام د   »يكاسپ« برگرفته از نام     اي در نيهمهجا نام ا  
 استاد  ي صبح ميالكر دكتر عبد  ي لهيدر نقشه آراتوستن كه به وس     

 يايـ در« نـام    ده،ي بـه چـاپ رسـ      1966دانشگاه قاهره در سـال      
  . استي آورده شده كه بر گرفته از همان كاسپ»نيقزو

 پهنه با نـام     نيهمه جا از ا   ها     روس يا   دانشنامه ي متن ها  در
 تـرك زبانـان   كـه  نيجالب ا.  شده استادي »موره  هيكو  سيكاسپ«

خـزر  «اند از آن با نـام         نوشته ي به ترك  ي وقت جاني آذربا يجمهور
اند به همـان    نوشتهي مطلبي به روسياند و وقت   رده ك ادي »يزيدن

  .اند  نام بردهاي درني از ا»مور هي كوسيكاسپ«صورت 
ها و تجاوز آنها بـه منطقـه     از حضور عرب   شيتا پ » خزر «نام

 جـز  يا سندهي نوچي آورده نشده است و ه   يا   نوشته چيقفقاز در ه  
 نيـ  اي بـرا  يگـر ي نـام د   يراني ا يها   نام گري د اي ي كاسپ يرانينام ا 

هـا در شـمال     نـام شتريـ  كه بمي نبرادياز . كار نبرده است پهنه به 
 اسـت و حتـا در     ي آن سـلمان فارسـ     يها  قفقاز و دربند و دروازه    

  . در آنجا مرزبان داشته استراني ا،يهنگام دولت ساسان
 پژوهشگران مختلف از نـام    يا   به اعتبار نوشته   »يكاسپ «واژه
اند و   باشنده بودهاي در نيدر غرب ا   گرفته شده است كه      يمردمان

انـد و نـام     رفتـه شي و كاشان پـ نيسپس در سمت جنوب تا قزو   
 در سراسر غـرب  گري دياند و از سو  دو منطقه دادهنيخود را به ا 

 برنزكـاران لرسـتان را     توانمند فرهنگ   اني و بن  افتهي حضور   رانيا
ــوم پــ   ــزاره س ــشياز ه ــضور    الدي از م ــا ح ــد و ب ــته ان  گذاش

 مـذكور را بـه تـصرف        ني سـرزم  رودان،  انيـ مندشـان در م    قدرت
  .اند اند و فرهنگ خود را در آنجا پراكنده درآورده
 بـزرگ از    يا  رهيـ  همـه ت   هـا،  ي و كاسـپ   هـا  ي كاسـ  اي انيكاس

 امـروز و  راني تا غرب اي كاسپياياند كه در غرب در       بوده انيرانيا
قـد  معت» بارتولـد «. انـد   كـرده  ي م ي از جنوب آن زندگ    يدر بخش 

 به لكاني گانيكاس در م  . سات» كاس«جمع  » كاسپ«است كه   
 ي  كرانـه  نباشـندگا .  اسـت  دي سـف  ي فـرد چـشم زاغ و رو       يمعن
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 لي و زاغ چشم تـشك   دپوستي سف ي مردمان زي مازندران را ن   يايدر
  .دادند يم

 ي هرودوت، در دوران هخامنـش     ي  نوشته ي هي بر پا  ها، يكاسپ
 اتيـ  تـاالن مال   200و   رفتنـد  يشـمار مـ      بـه  ازدهميـ جزو استان   

  ].158 باستان، ص راني ايخي تاريايجغراف [پرداختند يم
 ينـام مردمـ    بـه ي آبـ ي  پهنـه ني چگونه ا  كه  نيو اما ا  : خزران

 ي بحـث دربـاره  . ستنديـ  خوانده شده است و خزران ك     زيمهاجر ن 
 در چـه  قـاً يانـد و از كجـا و دق        بوده ي چه مردمان  كه  نيخزران و ا  

 دادند  لي تشك ي كه بعد در آنجا دولت     يمحلزمان كوچ كرده و به      
 نجـا ي دارد و در اي جـامع  يلـ ي بـه نوشـته تحل     ازيـ اند، ن   وارد شده 

 و شهيـ  مـورد كـه چـه ر     نيـ در ا . ستيـ فرصت پرداختن به آن ن    
 توجـه   يبـرا .  اسـت  اري سخن بـس   ي جا زياند ن    داشته يخاستگاه

 ي  جـا دارد بـه نوشـته    نهي زم ني موجود در ا   يها يكيدادن به تار  
  .مياندازي بين خلدون نظراب

 يكـ يرا » غزهـا « خزرها و جا كياش در   در نوشته خلدون  ابن
 بر قـول  زي پس از او نسانينو خي و تار  اي از جغراف  يدانسته و شمار  

  ي درحـال  نيـ ا). 139 ص   خلـدون،   نيـ مقدمـه ا  (اند     كرده هياو تك 
:  آورده اسـت ني در مسالك و ممـالكخود چنـ      ياست كه اصطخر  

 شانيو ا.  و اما به تركان نماننداند، كيه تركان نزد و مردم خزر ب   «
 از نـژاد  يي ـ گو يمو اهي باشند و سچرده اهي سيگروه: اند دو گروه
 از يو بنده ك.  باشند و با جماليدروي سپياند ـ و گروه  هندوان

 فرزنــدان خــود را شانيــ ايپرســتان باشــندة كــ خزراننــد از بــت
  )3(»...بفروشند

 قابـل توجـه در     يا وجود نوشـته هـا      كه ب  مي كن ي م مشاهده
ــون جغراف ــانويمت ــارساني ــنو خي و ت ــه  ساني ــسلمان، از جمل  م

و كــار قابـــل توجـــه  » فـــضالن ابـــن« مفــصل  يهـــا نوشــته 
ــستلر« ــ)4(»آرتورُك ــا ي و بررس ــسور يه ــوپ« پروف ــوز ) دانل هن

 ي برا جا  نيدر ا .  خزران وجود دارد   ي  درباره ي فراوان يها  ناشناخته
 از ييهـا   بـه نقـل بخـش   م،يدسـت دهـ    خـزران بـه    ي معرف كه آن

  :ميپرداز يم» خزرها« واژه ي المعارف مصاحب درباره دائره
 رفتـه اسـت، و اول   انيـ  كه امروز از ممي قد يقوم خزر، قوم  «

 يعنـوان قـوم      در مـاوراء قفقـاز، بـه       الديبار در قرن دوم بعد از م      
 ي جنوب ي هي آمد، و بعدها در روس     دي پد خي تار ي  در صحنه  زيمتما

 965سـرانجام در سـال      . ديـ  گز ي ولگا و دون سـكن     يهاد رو نيب
 بـوده  واريـ  به د  واري د ي هي همسا رانيها با ا    قوم خزر مدت  . برافتاد

ــط آشــت ــسي و جنگــياســت و رواب ــا ااري ب ــراني ب ...  داشــته اني
ـ . م. پ 350 و   200 يهـا    سال ني كه ب  ييها  درجنگ  و رانيـ  انيب
در قـرن   . رها بود  جلب خز  راني ا ني سالط استيداد، س   يروم رو

 درآمد، خزرها رانيتصرف ا  بهي كه ارمنستان شرق   يالديچهارم م 

 عقـد  ي متوحش شـدند و بـا روم شـرق   رومندي ني هي همسا نيااز  
در .  بـود ني انهـا همـ  ياسـ ي سيبعد مـش  اتحاد كردند، و از آن به     

  .  شتافتندي وياري به راني كافر به اانوسيبول) 363 (يلشگركش
 تاخـت   داني خزرها م   ني سرزم ،يالديمر سراسر قرن شش     د

 عبور آنها را به اروپا هها را  بود، كه هجوم هون    ي وحش ليو تاز قبا  
 نيـ در ا.  رود ولگـا پنـاه بردنـد   ي باز كرده بود، و خزرها به دهانه 

 يالي تحت اسـت   اهي س ياي ممتد از مغولستان تا در     ي هيزمان، ناح 
... هـا برآمدنـد      دگربـار خزر   يالديدر قرن هفت م   ... ترك ها بود  

 ز،ي در زمـان خـسروپرو     رانيـ  خود به ا   ي در لشگركش  وس،يهراكل
 ي كـرد، و و  ضي تحر راني و به هجوم به ا     عي خزرها را تطم   اقانخ

.  امپراتـور روم گذاشـت     اريـ  تن در اخت   40,000 نركب از    يلشگر
 شـهر را    ني شدند، و چند   جانيسپس لشگر روم و خزر وارد آذربا      

ـ .  كردنـد  ها را خـراب     گرفته آتشكده   فـصل  دني بـا فـرا رسـ     يول
هـا،   بـا برآمـدن روس  . زمستان، خزرها به خاك خـود بازگـشتند       

مملكت آنهـا  . م. پ862بعد از . دولت خزر رو به انحطاط گذاشت 
ـ       به ، 969در . دي قفقـاز، ولگـا، و دون رسـ      ني حدود سابق خـود ب

 خزرهـا را مغلـوب كـرد، و دولـت خـزر            ف،ي دوك ك  اتومالو،يسو
 ي پنجاه سال نام آن قوم از صفحه      كه بعد از حدود  انبرافتاد، چن

  )5(.»شد محو استيس
 خواند كه مـسؤوالن     دي نبا ياسي شاهكار س  كي را   ني ا واقع  به
 ي  از هزار سـال اسـت از همـه         شي ب يكه قوم    پس از آن   يكشور

 روزگار حذف شده اسـت كمـر همـت     ي شان از صفحه    جهات نام 
 نسبت  يگر  راني و و  يه جز دشمن   نام آنها را ك    گريبربندند و بار د   

را بر  اند زنده كنند و آن       نكرده ي كار راني ا ني ملت و سرزم   نيبه ا 
   جهان بگذارند؟ي اچهي درنيتر  بر بزرگيعني مهم، يا پهنه

 و ي كاسـپ ياي نام دري رسمريي است كه اعالم تغ   ني ا پرسش
 در  رانيـ  مـردم جهـان وا     انيـ در م »  مازنـدران  يايـ در «جينام را 
 ي  نـشانه نيـ  اايـ  صـورت گرفتـه اسـت؟ آ      يچـه حكمتـ    يراستا

 خي تـار  ران،يـ  كه جز تجاوز به ملـت ا       ستي ن يبزرگداشت مردمان 
 از  خياراست؟ تـ    شان ثبت نكرده       درباره يگري د زي چ ني سرزم نيا
 ايـ  چون شهر دربنـد  ي استحكامات بزرگ ي نبرده است كه بنا    ادي
 يري جلـوگ ي براان،يدر شمال قفقاز در عهد ساسان» االبواب  باب«

 خزران صـورت گرفتـه   ني هميها يگر راني و و يها ياز تجاوزگر 
  . است

 حفـظ  ي براراني كه ملت ا   ي حساس كنون  طي در شرا  ايحال آ 
 يايـ  در يعني جهان،   ي انرژ بع من ني در دوم  شيحقوق مسلم خو  

 خردمندانـه  د،يـ  الزم بهـره جو يهـا   اهرمي  از همهديمازندران با 
 بـر  ريـ  دايخي مـسلم تـار  يهـا  تياست كه ما به دست خود واقع   

 را ني زمـ راني با ا  وندي مازندران در پ   ياي بودن در  ينيدرون سرزم 
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 آن دست ي برايراني اري غ يتي و هو  مي انگار دهي نام آن ناد   رييبا تغ 
 ي و برخـ ميزن ي مي كارني دست به چن ي با چه منطق   م؟يو پا كن  

و  مسؤوالن وزارت خارجه در هر نشست ژهيو   مسؤول به  يها  مقام
 شـده اسـت كـه در    دهي شنبرند؟ يكار م  نام خزر را به يا  مصاحبه

كـار    مازندران را به  ياي نام در  جمهور  سيي ر ي آقا دارها،ي از د  يكي
 ييايـ  درنيانـد مـا چنـ       گفتـه  اعتراض به   في  ي عل ياند و آقا    برده

 حتا  يگري د يها   و نام  ي نام ني حق دارند چن   شانيا! ميشناس ينم
 يايـ در« چـون  كنند ي بر آن حكومت م   كه يني با سرزم  ونديدر پ 
 را نشناسند،   »اي آلبان اي ي آلبان يايدر«و  »  شروان يايدر«و  » باكو

ـ ي ا ي واقعـ  تي با هو  رايز ان يـ  خـود را در برابـر جر       ني سـرزم  يران
 مي در جهـت تحكـ     ديـ  ما چـرا با    ي انگارند، ول  دهي ناد سميترك  پان
   م؟ي گام بردارسميترك پان

 ي  چهـل از سـده  ي  دهـه  است كه خـزران در حـدود      يگفتن
 اسـت   يا  دهيـ  پد نيـ ا. دنـد ي گرو هـود ي نيـي  بـه آ   يالديهشتم م 

 تعجب مردمان   دادي و درخور توجه كه ازهمان زمان رو       يياستثنا
 زيـ  نري اخي  چند دهه يكه ط   چنان. ختيزمان خزران را برانگ     هم
 رفتـه  مارشـ   بـه زيـ انگ  شـگفت  خي از پژوهشگران تار   ياري بس يبرا

 بخـشد،  ي خـاص مـ  يتـ ي اهميخي تـار دادي رونيچه به ا  آن. است
 بـا  ت،يـ هوديروز بـه    خـزران آن دنيـ  گرواني است كه م يارتباط

ــه ــهوري ي جامع ــرااني ــود دارد ليي اس ــروز وج ــشگران .  ام پژوه

 دست  جيتدر   دولت خزران، آنها به    ي كه پس از فروپاش    اند  افتهيدر
و  مـه، ي قرون وسطا در كراواخر«در . اند  گسترده زده يبه مهاجرت 

 با مراكز مختلف    يتواني و مجارستان و لهستان و ل      ني در اوكرا  زين
  .ميكن يخزرهابرخورد م

دسـت    بـه ختـه ي اطالعـات جـسته و گر     نيچه از مجموع ا     آن
 ي اروپـا  ي و جوامع خـزر بـه نـواح        لي مساله مهاجرت قبا   ديآ يم

 در كـه  ييهـا  ني و لهستان است؛ سـرزم  هيخصوص روس    به يشرق
 را در آنهـا     انيهودي مراكز تجمع    نيتر  رگ بز ديسرآغاز دوران جد  

اسـت كـه     را بـر آن داشـته  ني از مـورخ ي نكته برخ  نيا. ميابي  يم
 و  ي شـرق  انيـ هودي از   ،يتـ ي اكثر دي شـا  ايـ  ي بخش بزرگـ   نديبگو

 ي ـ خـزر هـستند و از اصـل سـام     اي دنانيهودي تي اكثرنيبنابرا
شـن   فـرض، رو   ني مترتب بر ا   دار  ه دامن جيتوجه به نتا  . باشند ينم
 ايـ  مساله احتراز نموده    ني كه چرا مورخان از برخورد با ا       دارد يم

  )6(.»اند  تمام در آن باره سخن راندهاطيكم با احت دست
 انيـ  كـه م يچه گفته شد و با توجه به روابـط تنگـاتنگ        آن با

 وجود دارد، قابل درك اسـت كـه         ليي و اسرا  جاني آذربا يجمهور
 بـه نـام   يگري ديايدر» زر خ يايدر« جز   دي نبا في  ي عل يچرا آقا 

 محتــرم ي تــهي كميولــ. را بــشناسد» مازنــدران «ايــ »يكاســپ«
!  چرا؟راني ايياي جغرافيها  نام يساز  كساني و   ينگار   نام يتخصص

 خود را لغو كنند و اعالم   ي  جرات به خرج دهند، بخشنامه     انيآقا
 »ي كاسپ يايدر« را   اي در ني ا ي برا ي جهان ي رسم ي دارند كه واژه  

 ي پرشـمار فارسـ    يهـا    نام گري د انيرا كه م  »  مازندران يايدر «اي
 مـسؤول  يهـا  و از مقـام .كار خواهند برد    است به  تر  جي پهنه را  نيا

 كننـد و  هي آن تكي روي و قراردادهاي كه در اسناد دولت  دبخواهن
 همــت يرانــي فرهنــگ اي دو نــام در حــوزه نيــبــر رواج دادن ا

  .گمارند
  

  :ها سيرنويز
 ليقدر و پژوهشگر ارزشـمند مـسا       دوست گران  ي لهيوس   مجموعه به  نيچند نام از ا   .1

  .گزارم  گذاشته شده است كه سپاسارمي در اختاني محموداكبر ي علي آقا،ييايجغراف
  . را به من دادندي آگاهني كه ااني محموديبا تشكر از آقا.2
  .180 افشار، ص رجي مسالك و ممالك به اهتمام ا،ياصطخر.3
  .1361 موحد، تهران ي محمد علي زران، ترجمهآرتوركستلر، خ.4
  .1361 مصاحب، جلد اول، تهران ي فارسالمعارف رهيدا.5
  .19 و 18 صص ن،يشيآرتوركستلر، پ.6

  
  
  
  
  
  

  ي فارسيها  واژهيريكارگ ه بي برامجازات
 خبرنگار كي وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان   مقامات
 يهـا  تفاده از واژه  اسـ "علـت    ول خبر را به   ؤ مس ريو دو مد  

  .ند در بلخ مجازات كرد"يفارس
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   كوروش- كتيبه نبونيد يجلونماي 
  موزه بـريـتـانـيـاعكس از 

  35382ANE :شماره اثر

  
  
  
  

   است، از چند جهت دهيد بي كوتاه و آساري بسنكهي سند با انيا
  :  فراوان دارديتياهم

 كـوروش بـزرگ   ي سند مكتوب از زمان پادشـاه نيتر   كهن -
  ؛يهخامنش

 يهـا   ني غلبه كـوروش بـر سـرزم       يي منبع بازگو  نيتر   كهن -
   و از جمله تصرف بابل؛گريد

 و كـوروش،  اگي متقابـل آسـت  يهـا   حملـه ي راونيتر   كهن -
 اگ،ي آسـت  به عنوان آغازگر نبرد و سپس سـقوط  اگي آست يمعرف
   ماد؛ي شاهنشاهاني و پاي پادشاه مادنيآخر

 شاه بابـل و  ني آخر ي پادشاه يها   سال يدادهاي رو يي بازگو -
  . استقالل آنيشگي همانيپا

 ييگـو   دهيـ  زمان ورود كوروش به بابل، با همه گز        يدادهايرو
ــدناريآن، بــس ــراي و منبعــي خوان ــده ب ــ بي آگــاهي ارزن  و شتري
ــ  درســت ــر از رفتــار كــوروش ب ــوب و يا مردمــان شــهرهات  مغل

  . رود ي آنان بشمار ميها نيي و آاني ادان،ي خداداشتيگرام
 شايـسته    اندك اما مهم از رفتـار      ييها ي متن، آگاه  ني ا نيهمچن

 را ي مردمـ ي و باورهاها شگاهياي با ن  هي كمبوج ستهيشاكمبودجيه  
  .دارد يعرضه م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آموزگــار توانــد ي مــدادنامــهي نگارنــده، مــتن رونيــ گمــان ابــه
 طرفانـه، ي ب يسيـ نو  خيتـار .  باشـد  زيـ  امـروز مـا ن     ي برا يا  ستهيشا

 و بـدون    يينمـا    كوچـك  ايـ  يينمـا   منصفانه، بدون اغراق و بزرگ    
 و اني خداي و حت  ي خطاب به هر شخص    دي تمج اي نيهرگونه توه 
گـزارش و  .  اسـت يخي سند تـار ني ارزنده ا  يها يژگيشاهان، از و  

 مـتن حاضـر و    يمي و تقو  يخي تار يها  هتر از داد     مشروح يريتفس
  .   منتشر خواهد شدندهي در آدي منشور نبونزين

 به خـط    هي و دو رو   ي گل يا   كوروش، لوحه  -دي نبون دادنامهيرو
 اسـت كـه بـه    متري سانت15 يو به بلندا) ياَكـد( نو يو زبان بابل  

 مـوزه  55 ياحتمال از شهر بابل بدست آمـده و اكنـون در گـالر       
 يهـا   بخـش . شـود  ي مـ  ينگهـدار ) 15قفـسه   (لنـدن    در   ايتانيبر

 ليـ  آن بـه دل امـل  و خوانـدن ك   دهي د بي لوحه آس  ني از ا  يعيوس
 بـر  ي ترجمـه فارسـ    نيـ ا. شـود  ي فراوان، ممكن نمـ    يها يفتادگا

  و ) ياني پايشناس  به كتابديبنگر (يسي انگل اساس چند ترجمه
م  خاص انجـا   يها   نام قي تلفظ دق  ي برا ي بابل يرجوع به متن اصل   

  از آنجا كه ممكن است، . شده است
 فروافتـاده و    يهـا    بـا تمـام بخـش      بهيخواندن متن كامل كت   

ــرا ــامفهوم آن ب ــ همگــان آســان نباشــد، در آغــاز چك ين  يا دهي
  .شود ي آورده مدادنامهي رونيخوان از ا آسان

 كوروش، شـاه  يآنان بسو.  سپاهش را فراخواند   اگ،ي آست شاه
امـا  . ندي با او در آ  روزمندانهي پ يبرد تاختند تا به ن    شياَنشان به پ  

 و دهي كـش رياو را به زنج. دندي بر شاه خود شور اگي آست انيسپاه
 شي كشور هگمتانـه پـ     يآنگاه كوروش، بسو  . به كوروش سپردند  

  .  او را تصرف كردي پادشاهيتاخت و سرا
 و گاني بلندپا عهد،ياما ول .  بود دهي در تما اقامت گز    دي نَبون شاه

جـشن  ( مـاه نيـسانو    يها  نيي آ يشاه برا . بابل بودند  در   انيسپاه
 امـده ي خدا نَبو به بابل ن   كريپ.  بود امدهيبه بابل ن  ) توياَك/ آغاز بهار 

ـِل از اسگيَله      كريپ. بود  ي همراهـ  يبـرا )  مردوك شگاهياين( خدا ِب
جـشن سـال نـو برگـزار     .  نرفتـه بـود  روني به ب  كنندگان  عتيمشا

 نمونه از سنت ني، واپس)شود ي منتشر منجاي متن كامل آن در اي ترجمه فارسنيكه نخست( كوروش -دي نبوندادنامهيرو

 سال يدادهاي به ثبت روبهي كتنيا. است) نيالنهر نيب (انروداني در مي بر گاهشماري متكيها دادنامهي نگارش رونيريد

 از شي پ538/ 539( كوروش بزرگ بر بابل ي سال نخست پادشاهات) الدي از مشي پ555/ 556 (دي نبونينخست پادشاه
 . از منشور معروف او نوشته شده استشي كوروش و پي و در زمان پادشاهپردازد يم) الديم

  يي از زمان كوروش هخامنش از زمان كوروش هخامنشبهبهيي كت كتننييترتر  كهنكهن  ،،و كوروش بزرگو كوروش بزرگ  دديي نبون نبوندادنامهدادنامهييرورو
  يآباد اثيغ ي مرادرضا
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 بـه درون    هـا  يشكـش ي پ ،يشگي هم ياه  اما برابر با سنت   . شد ينم
  .  برده شدنددهي و ازَلهي اسگيها شگاهياين

 همراه با سپاه كوروش بدون جنگ       وم،ي فرماندار گوت  گَئوبروه
گ شگاهيـ اي از ن  ي به بابـل انـدر آمـد و نگاهبـان          كاريو پ  سـبـه  َلهي ا 

 بـه   اني از سـپاه   كيـ چي سپرده شد تـا مبـادا ه       اني گوت يسپرها
از آن پـس،  .  مقدس آن پـا بگذارنـد  ي بناهاگريو د  لهيدرون اسگ 

  .  شدند  و مراسم به مانند گذشته برگزار ها نييآ
 يهـا    او، شـاخه   يهـا    گـام  شيبه پ .  به بابل اندر آمد    كوروش

 ي صـلح و آشـت  مـان ياو با مردمـان شـهر، پ     . شد يسبز افشانده م  
 درود و شـادباش     اميـ كوروش بـه همـه مردمـان بابـل، پ         . گذارد

 اني بابل برگماشته شد و همه خدا      ي گئوبروه به فرماندار   .فرستاد
ـ     دياََكد كه نَبون    ي كـرده بـود، بـه شـهرها    قـدر  ي آنها را در بابل ب

  .مقدس خودشان بازگردانده شدند
 زانير   مراسم اشك  ه،ي بلندپا كي. بمرد) كاساندان( شاه   يبانو

ن  در آشانيـ  پرسوانيـ  مردمان با گ  يهمگ. را در اََكد برگزار كرد    
 برفــت و شگاهيـ اي پـسر كـوروش، بــه ن  هيــكمبوج. انبـاز گـشتند  

سـپس از   .  نَبو فراز برد   كري بر پ  شي را با دست خو    ييها يشكشيپ
 ،يتي فرا رفت و در برابر بِـل و خدا مــارب   لهي اسگ ينزد نَـبـو بسو  

  . بكردشكشي را پيگوسفند
  

   و كوروش بزرگدي نبوندادنامهيرو  كاملمتن

  )سطر نخست ناخوانا(

 او بلند    ...)الدي از م  شي  پ  555/ 556 (،ي آغاز پادشاه  سال
  . تا بابل...شاه را بردند . كرد

و او ]  ؟... [دنـد ينجاميآنـان ب  )554/ 555( نخـست    سال
 شاه، سـپاه خـود را فراخوانـد و بـر            ... همه خاندان    ...برنخواست  

   ...] صف بستند؟) [ـه؟يـكـيـلـيكـ( آن كشور هيعل

ـ (= در مـاه تـِبـتــو       )553/ 554( دوم   سال : يآرام

كَـه: باستانيفارس/ تـِبـت ث )  يد/  اَنـامـ مـ در كشور هـ...  

ـ (= در ماه آبــو     ) 552/ 553( سوم   سال / اَب: يآرام

ــ در (، از اَمّـنَـنـــوم )مــرداد/ يبـاچـــ  َرن: باســتانيفارس
، ]فـراوان؟  [وهيـ  بـا درختـان م  ييهـا  ، از كوهستان )ـهيـكـيـلـيك

 در ربـود،  يماريشاه را ب.  به بابل فرا فرستاده شد    وهيگونه م همه  
  .  باز آمدي بهبودياما بزود
لـي ماه كـ  در و : يآرام (= ـمـويـسـ لـ ـسـ باسـتان يفارسـ / كـ  :

 را بـا  انيسپاه[، شاه سپاهش را فراخواند و   )آذر/ ـهي  يـادي  يآثْـر
 شي پــ...نَـبـوتَـّتـــان اوســـورف آمـــورو و ]. شــاه متحــد كــرد؟

   ...يتاختند بسو

ـو   تخـت ي در برابـر پا    آنان دوم(=  اَدومـدروازه ...اردو زدنـد  ) ا 
  . سپاه دشمن فرو كوفته شد... يتـيـنـ شـيـن

  ... )551/ 552( چهارم سال

  ...) 550/ 551( پنجم سال

: يدر متن بـابل    (ـاگيشاه آسـتـ  )549/ 550( ششم   سال
گـويا در ( كـوروش    يآنـان بـسو   . ندسپاهش را فراخوا  ) ـشْـتـومـ

 ي تاختند تا بـه نبـرد      شي، شاه اَنـشـان به پ    )كـورش: يمتن بابل 
 بـر شـاه خـود    ـاگي آسـتـانياما سپاه. ندي با او در آ  روزمندانهيپ

  .  و به كوروش سپردنددهي كشرياو را به زنج. دنديشور
تـانــه ي بــسوكـوروش،  گـمـ يدر بــابل(همــدان /  كــشور هـ :

 ميسـ .  او را تصرف كرد    ي پادشاه يسرا.  تاخت شيپ) اَگَـمـتَـنـو
ــريو زر، و د ــاگ ــاي كااله ــه  ي گرانبه ـــه را ب  كــشور هـگـمـتـان

   ... از ي ارزشمندياياش.  برگرفت و به اَنـشـان بردمتيغن

مـا اقامت گز )548/ 549( هفتم   سال بـود دهيـ  شاه در تـ  .
در تمام متن،   ( در اَكَـد  بودند      اني و سپاه  گاني بلندپا عهد،ياما ول 

 مــاه يهــا نيــي آيشــاه بــرا). منظــور از اكــد، شــهر بابــل اســت
ــسـانـو  ــسـان(= نـيـ ــ/ نـيـ ــتانيفارس ــشَـهياَدوكَـنَـئـ:  باس / ـ

.  بـود  امـده يبـه بابـل ن    )  آغاز بهار  شن ج ـتـو،ياَكـ(،  )ماه  نيفرورد
ردوك،  (=  خـدا بِــل   كـر يپ.  بودامدهي خدا نَـبـو به بابل ن     كريپ مـ

ـــه ) بــل بــزرگ بايخــدا گـيَل ســـرا)  مــردوكشگاهيــاين(از ا  يب
جـشن سـال نـو    .  نرفته بـود روني به بكنندگان  عتي مشا يهمراه

 بـه  هـا  يشكـش ي پ،يشگي هميها  برابر با سنت اما. شد يبرگزار نم 
گـ يها  شگاهيايدرون ن  سـز  ـلَـهي اهي و اي نَـبـو، خـدا   شگاهياين (ـد 

ش . برده شدند ) يري و دب  يسندگينو خوراك  هيگَـلّـو، فد كاهن شـ 
 بـه انجـام     شگاهيـ ايرا در ن  )  روغـن  ايـ افشاندن شـراب    (زور    و آب 
  . رساند

  ... )547/ 548( هشتم سال

ــال ــم س ــ نـبـونـ)546/ 547( نه ــابل  (ـدي ــتن ب : يدر م
مـا اقامت گز    ) ـدوسينَـبـونـ: يوناني/ ـدينَـبـونَـئـ دهيـ شاه در تـ 

 يشـاه بـرا  .  در اَكَـد بودنداني و سپاهگاني بلندپا عهد،ياما ول . بود
خدا نَـبــو بـه بابـل       .  بود امدهي ماه نـيـسـانـو به بابل ن     يها  نييآ
ــدهين ــودامـ ــد.  بـ ــرا اخـ ـــه بـ گـيلَـ ســــل از ا ــي بِـ  ي همراهـ

جـشن سـال نـو برگـزار     .  نرفتـه بـود  روني به ب  كنندگان  عتيمشا
 ي بـرا هـا  يشكـش ي پ،يشگيـ  هم يهـا    برابر بـا سـنت     اما. شد ينم

گـيهـا  شگاهيـ اي بـه درون ن پايل و بورس   بـابـ انيخدا سـو ـلَــه ي ا 
 روز پـنجم از مـاه نـيــسـانـو، مـادر شـاه             در.  برده شدند  ـدهياز

. ـپاريـ  رود فرات و بـاالتر از شـهر سـ         كي نزد يدر اردوگاه . بمرد
 كيــ.  تـا ســه روز سـخت ســوگوار بودنـد   گاني و بلنــدپاعهـد يول
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 در اَكَــد،  هي بلندپاكي. د را برگزار كر  زانير   مراسم اشك  ه،يبلندپا
: يآرامــ (= و مـادر شـاه در مـاه سـيـمـانــ    ي را بـرا زانيـ ر اشـك 

. انجـام داد  )  خـرداد / ـشيثـائـيـگَـرچـ:  باستان يفارس/ ـونيسـ
 ماه نـيـسـانـو، كوروش شاه پارس، سپاهش را فراخوانـد و در     در
ر مـاه   د. از رود دجـلـه گـذر كـرد      ) آربِـال (لي از شهر اَرب   تر  نييپا

رو   رَه:  باستان يفارس/ ـاري  يا: يآرام(= آجـ واهـبهـشت يارد/ ثـور (
شـاه  .  تاخـت شيپ) لـيـكـيـه؟/ ـهيلـيـد (... كشور لـيـ    ياو بسو 

 ي برا ياو در آنجا پادگان   .  او را بگرفت   يها يي و دارا  كشتآنجا را ب  
  .  در آن پادگان بماندندانشيآنگاه شاه و سپاه.  نهادانيخود بن

مـا اقامت گز )545/ 546( دهم سال اما .  بوددهيشاه در تـ
ــد،يول ــدپاعه ــپاهگاني بلن ــداني و س ـــد بودن ــرا.  در اََك ــاه ب  يش
 امـده ينَـبـو به بابل ن.  بودامدهي ماه نـيـسـانـو به بابل ن     يها  نييآ

گـيلَـه برا   . بود سـرونيـ  به ب  كنندگان  عتي مشا ي همراه يبِـل از ا 
 يهـا   برابـر بـا سـنت   اما. شد يبرگزار نمجشن سال نو  . نرفته بود 

 بـه درون  پاي بـابـل و بــورس اني خداي براها يشكشي پ ،يشگيهم
گـ يها  شگاهياين سـز  ـلَـهي اهي و او ستيـ  روز بدر.  بـرده شـدند   ـد 
فرمانـدار اوروك  ...  به اَكَـد المي از كشور ع ... ـمـانـوي ماه سـ  كمي

...   

.  بوددهيـمـا اقامت گزشاه در ت  )544/ 545 (ازدهمي سال
 يشـاه بـرا   .  در اَكَــد بودنـد     اني و سـپاه   گاني بلنـدپا  عهد،ياما ول 

 امـده ينَـبـو به بابل ن.  بودامدهي ماه نـيـسـانـو به بابل ن     يها  نييآ
گـيلَـه برا   . بود سـرونيـ  به ب  كنندگان  عتي مشا ي همراه يبِـل از ا 

 يهـا   بـا سـنت   برابـر اما. شد ي سال نو برگزار نم جشن. نرفته بود 
 بـه  ـپــا يبـابــل و بـورسـ  اني خـدا ي بـرا ها يشكشي پ ،يشگيهم

  .  برده شدندـدهياز  ولهي اسگيها شگاهيايدرون ن

 يهـا    سـال  يدادهاي در متن، رو   ي طوالن يدگيد  بيآس( ...

  ).اند  شدهبيدوازدهم تا پانزدهم تخر

در مـاه آدارو    .  رود دجـلــه   ... )539/540( شانزدهم   سال
ــآر(=  ــ/ اَدار: يام ــتانيفارس ـــهي يو:  باس ــفند/ ـخـَن ــري، پ)اس  ك

  . ها هجوم آورد  ارتش پارس...ايـشْـتَـر از اوروك 

 ي بـرا  پاينَـبـو از شـهر بــورس      )538/539( هفدهم   سال
  شگاهيايشاه به ن...  از بِـل برفت كنندگان عتيمشا

   ... او شگاهيايدر ن. اتـوركَـلَـمّـه در آمد
 انيـ بِــل بـه م  .  دسـت زد   يبه هجوم كـوچك   ) ؟ (اي در كشور

 يهـا  آنان جشن سال نو را برابر با سـنت    .  رفت كنندگان  عتيمشا
ـرده     ] آبــو؟ [ ماه   در.  انجام دادند  يشگيهم يخـدا (لـوگــال مـ 

ـده            اني خـدا  گريو د ) شهر اوروك؟  بــرَد، و خـدا ز از شـهر مـ  =)
ه، خدا  بـ بــش،يـ ـ از شـهر ك    اني خـدا  گـر يو د ) شي شـهر كـ    يز 

 اني خـــداگـــريو د) همـــسر مـــردوك (ـليــــنْـلـيخـــدابانو نـ
ه   گـكَـلَـمـ ماه  اني در پا  نكهيتا ا .  كردند دارياز بابل د  ) ؟(هـورسـ 

) وريشـهر / ـايـ كـاربـاشـ:  باستان يفارس/ الـول: يآرام(= اولـولـو  
 ي شـهرها انيخـدا .  به اَكَـد در آمدندنيي از باال و پا  انيهمه خدا 

ه و س   ،ـپـايبـورسـ ـتـوي مـاه تَــشـر    در. امدنـد ي ن پاري كـوتـهـ =) 
ــشـريتـ: يآرامــ ـــادئـيبـاگَـ:  باســتانيفارســ/ يـ ــر/ ـشي ، )مه

ـ          يهنگام  در  ديشـا  (ـسيـ  كه كوروش به سپاه اكَــد در شـهر اُپ
بر كرانه رود دجـلــه حملـه كـرد؛ مردمـان      ) ي بغداد امروز  يجا

) د؟يـ  نبون ايكوروش   (اما او ). ؟ي چه كس  هيبر عل  (دندياَكَـد بشور 
  . شهر را از دم بكشتنهمه مردما

 ـديـ نَـبـونـ.  بدون جنگ تـصرف شـد   پاري روز پانزدهم، س   در
  . ختيبگر

روه   در يدر مـتن بـابل     (ـاسيـ گـوبـر/  روز شانزدهم، گَـئـوبـ :
ـرو  انيــراني از اـان،يـ  گـوتـنيسـرزم  (وميــ، فرمانـدار گوت )اوگْـبـ 

 به بابل اندر  كاري بدون جنگ و پ    ، همراه با سپاه كوروش    )يباختر
 بــه بابــل بازگـشت و آنگــاه او در آنجــا  ـديـ  نـبـونـســپس. آمـد 

 بـه  لهي اسـگ شگاهيـ اي از ن  ي مـاه، نگاهبـان    انيـ در پا . بازداشت شد 
 بـه   اني از سـپاه   كيـ چي سپرده شد تا مبـادا ه      اني گـوت يسپرها

 و هـا  نيـي از آن پس، آ.  آن راه بردندي بناهاگري و د لهيدرون اسگ 
  .  شوند يراسم به مانند گذشته برگزار مم

مـنَـه         در هــســشـوان : يآرامـ (=  روز سوم از مـاه آر رهـ مـ /
بـه  . ، كوروش به بابـل انـدر آمـد        )آبان/ وركَـزَنَـه:  باستان يفارس

او بـا مردمـان   . شـد  ي سبز افشانده م يها   او، شاخه  يها   گام شيپ
ردمـان بابـل،    كورش به همه م   .  گذارد ي صلح و آشت   مانيشهر، پ 

ــدار.  درود و شــادباش فرســتاداميــپ ــه فرمان ــوبروه ب ــل يگئ  باب
 اََكد كـه  اني ماه كيسليمو تا ماه آدارو، همه خدا از. برگماشته شد 

 مقـدس  ي كـرده بـود، بـه شـهرها       قـدر  ي آنها را در بابل ب     دينَبون
  .خودشان بازگردانده شدند

  .  ماه آرهسمَنه، گئوبروه مردازدهمي شب در
ــانو... روز رد ــاه آدارو، ب از روز . بمــرد) كاســاندان( شــاه ي م

 ه،يـ  بلندپاكيـ  و هفتم ماه آدارو تا روز سوم از ماه نيسانو،  ستيب
 مردمـان بـا    يهمگـ .  را در اَكَـد برگـزار كـرد        زانيـ ر  مراسم اشك 

  .  در آن انباز گشتندشاني پرسوانيگ
 شگاهيـ اي پسر كـوروش، برفـت بـه ن   هي روز چهارم، كمبوج   در

 برفـت و  گـه ي او بـدان جا ... گــاو نــر    ...نَـبـو كه   )] ده؟ياز(؟  ...[
 و ها زهي ن... نَبو فراز برد كري بر پ شي را با دست خو    ييها يشكشيپ
گ ينَبـو بـسو  ) سپس از نـزد  (... از ي چرم يها  ردانيت سـفـرا  َلهي ا 

ـــل و خــدا مـاربـ. رفــت ــر ِب  را ي، گوســفند)؟ (يـتـــياو در براب
  . بكردشكشيپ
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  هاي روزشمار ده رويداد از زمان كوروش بزرگ  تاريخ
 ي زمـان پادشـاه  يدادهايـ  از روي تعـداد يمي تقوخي از تار امروزه

 كـه   ييها ي در دست است؛ آگاه    ي آگاه يكورش بزرگ هخامنش  
 يهـا   خيامـا اطـالع از تـار      . رسـد  يماه م  كيحداكثر دقت آنها به     

ه واقعـه   عـصر كـورش، تنهـا بـه د    يدادهايـ  روزشمار از رو   قيدق
 روز پرداخته شده    و كه در آنها به ثبت سال، ماه         شود يمحدود م 

  .است
 نگـاران   دادنامـه ي كه به دسـت رو ي سالنامه بابلكي موجب  به

 مـرتبط بـا كـورش    داديـ  ده روقي دقخي نگاشته شده، از تار    يبابل
 اسـت كـه   نيـ  نگارنـده بـر ا   نيـ  كوشش ا  نجايدر ا . مي دار يآگاه

 سند را كـه بـر   نيشده در ا     ثبت يمي تقو يها  خي تار ي برابر واندبت
 و يرانــي ايهـا  ي اسـت، بـا گاهــشمار  ي بــابلياسـاس گاهـشمار  

  . بسنجديالديم

سال هفـدهم  .. .«: دادنامهي روزشمارانه در رو يها   بخش متن
 روز پـانزدهم، شـهر     ...ـتـوي ماه تَــشـر    ...ـدي نَـبـونـ ياز پادشاه 

  . ختي بگردينبون.  بدون جنگ تصرف شدـپـاريسـ
روه   روز شانزدهم، َگـ   در همراه  ...) فرمانده سپاه كورش  (ئـوبـ 

  . به بابل اندر آمدكاريبا سپاه كورش، بدون جنگ و پ
ــ پادر ــاناني ــاه، نگاهب ــاي از ني م گـشگاهي ســــهي ا ــد  (ـَل معب

 يبه سـپرها )  بابلشگاهياي نني و بزرگتر  - بزرگ ي خدا -مـردوك
 بـه درون    اني از سـپاه   كيـ چي سپرده شد تـا مبـادا ه       ـانيگـوتـ

 و مراسـم  ها نيياز آن پس، آ.  آن راه بردندي بناها گري و د  لهياسگ
  .  شوند يبه مانند گذشته برگزار م

مـنَـه، كورش به بابل اندر آمد          در هـسـبه .  روز سوم از ماه آر
او بـا مردمـان   . شـد  ي سبز افشانده م يها   او، شاخه  يها   گام شيپ

كورش به همه مردمـان بابـل،       . ارد گذ ي صلح و آشت   مانيشهر، پ 
ــدار.  درود و شــادباش فرســتاداميــپ ــه فرمان ــوبروه ب ــل يگئ  باب

  .برگماشته شد
  .  ماه آرهسمَنه، گئوبروه مردازدهمي شب در
از روز . بمــرد) كاســاندان( شــاه يمـاه آدارو، بــانو ) ؟( روز در

 ه،يـ  بلندپاكيـ  و هفتم ماه آدارو تا روز سوم از ماه نيسانو،  ستيب
  .  را در اََكد برگزار كردزانير مراسم اشك

) ؟ (شگاهيـ اي پسر كورش، بـه ن    ـهي روز چهارم، كـمـبـوجـ   در
 يخـدا ( نَـبــو  كـر ي بر پشي را با دست خوييها يشكشيرفت و پ 

 ينَبـو بـسو   ) سـپس از نـزد     (...فـراز بـرد     ) يريـ  و دب  يسندگينو
 ي آگـاه يراب(» . بكردشكشي را پي و گوسفند... فرا رفت    َلهياسگ

 بـه   ديـ  كـورش بنگر   -ديـ  نبون دادنامهي رو ي از ترجمه فارس   شتريب
 زدهي سـ  -يتمـدن هخامنـش   «:  عنوان در كتاب   ني با هم  يا  مقاله

  ).  نگارندهني، از هم1386 ،»ي هخامنشيها يگفتار در بررس

  :دادنامهي روزشمارانه رويها داده
  .پاريتصرف شهر س: توي تشرپانزدهم
  .دي نبونتنخيگر: توي تشرپانزدهم

  .ورود گئوبروه و سپاه كورش به بابل: توي تشرشانزدهم
 يهـا   نيـي  آ يفراهم آوردن امكان برگزار   : توي روز تشر  نيآخر

  .لهي اسگشگاهياي در نيسنت
 صـلح   مانيورود كورش به بابل، شادباش و پ      :  آرهسمنه سوم
  .با مردم

  . بابلي گئوبروه به فرمانداريبرگمار:  ارهسمنهسوم
  .درگذشت گئوبروه: هسمنه آرازدهمي
  .درگذشت كاساندان: آدارو) ؟(
 سال تـازه    سانوي ن كمياز   (سانوي و هفتم آدارو تا سوم ن      ستيب

  . كاسانداني برايمراسم سوگوار):  آغاز شده استيبابل
 يهـا  شگاهيـ اي بـه ن هيـ  و احترام كمبوج شياين: سانوي ن چهارم

  . لهي و اسگـدهياز
ـ ي ا يهـا  ياال بـا گاهـشمار    گانه ب    ده يدادهاي رو يبرابر  و  يران

  يالديم
 بـاال كـه بـر اسـاس         يمي تقـو  يها   داده ي سنجش برابر  يبرا

  : در نظر داشتديبا ي مزي را نري است، نكات زي بابليگاهشمار
 مطابق است بـا سـال سـقوط      د،ي نبون ي از پادشاه  17 سال   -

 ي از هجــرشي پــ1160 بابــل و برابــر اســت بــا ســال يپادشــاه
  .الدي از مشي پ538 / 539و ) يرانيا (يديخورش
 16 و  ســال ،ي ســال عــادد،يــ نبوني از پادشــاه17 ســال -

بـه  » آدارو دوم « ماه كامل با نـام       كيافزودن  ( بوده است    سهيكب
  ).ي سال بابلانيپا

ــشر1 روز - ــاه ت ــتم  (توي از م ــاه هف ــابل) م ــال يب  17 در س
 28 به عنوان مبدأ سنجش، برابر بـوده اسـت بـا         دي نبون يپادشاه

  .يالدي سپتامبر م26 ،يراني اورماهيشهر
 همان سال اتفـاق     ورماهي شهر 27 در   دي مقارنه ماه و خورش    -

 ي هم بر اساس گاهشمار    تو،ي آغاز ماه تشر   جهيدر نت . افتاده است 
 -يدي خورشـ  يقـ ي حق ي و هم بر اساس گاهـشمار      يمتوسط بابل 

  .  بوده استورماهي شهر28 برابر با يمه
 روزه هـستند؛ در     30 ييهـا    مـاه  انو،سي و ن  توي تشر يها   ماه -

  . روزه هستند29 آرهسمنه و آدارو يها  ماهكهيحال
 نوروز سال مفروض ما برابر بوده اسـت بـا           اي ني فرورد كمي -

 انيـ  مي مهرماه فاصله عـدد كمي از جهيدر نت. يالدي مارس م  28
مـاه،     آبان كمي روز و از     كي به اندازه    يالدي و م  يراني ا يگاهشمار
  .وده استدو روز ب
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 10 بــا افــزودن ني امــروزيگــوري گريالدي مــي گاهــشمار-
 و بــا 1582 در ســال يانيـ  ژوليالدي اكتبـر مــ 4شـماره روز بــه  

 انيـ  به وجود آمده اسـت و در م    يريگ  سهي در نظام كب   ياصالحات
 ي بـرا  يخي تـار  يهـا    داده ي تمـام  سان،يـ نو  خي و تـار   نگاران  ميتقو

.  اسـت يول ژ يالدي م ي گاهشمار هي بر پا  1582 از   شي پ يها  سال
 برابـر اسـت بـا    ي ژوليالدي اكتبر م4 ي روز فردا گر،يبه عبارت د  

  . يگوري گريالدي اكتبر م15
 ي از هجـر شي پـ 1160 برابر با سـال  يهمگ( سنجش  جهينت
 يانيـ  پا داديـ  بجز سه رو   الدي از م  شي پ 539،  )يرانيا (يديخورش

  ). استالدي از مشي پ538كه برابر با 
 10 ،ي آرام يشري ت 15 ،يراني مهر ا  11 :پاري شهر س  تصرف

  .ي روز ژول- 875165 ،يالدياكتبر م

ـ ي مهـر ا   11 :دي نبون ختنيگر  10 ،ي آرامـ  يشريـ  ت 15 ،يران
  .ي روز ژول- 875165 ،يالدياكتبر م

ـ ي مهر ا12 : گئوبروه و سپاه كورش به بابل      ورود  16 ،يران
  .ي روز ژول- 875164 ،يالدي اكتبر م11 ،ي آراميشريت

 :  بزرگ بابلشگاهياي در ني سنتيها نيي آيرگزار بآغاز
 - 875150 ،يالدي اكتبر مـ 25 ،ي آرام يشري ت 30 ،يراني مهر ا  6

  .يروز ژول

 9 : صلح با مردم   ماني كورش به بابل، شادباش و پ      ورود
 - 875147 ،يالدي اكتبـر مـ    28 ،ي مرهشوان آرام  3 ،يرانيمهر ا 

  .يروز ژول

ـ ي مهـر ا   29: ابل ب ي گئوبروه به فرماندار   يبرگمار  3 ،يران
  .ي روز ژول- 875147 ،يالدي اكتبر م28 ،يمرهشوان آرام

 5 ،ي مرهشوان آرامـ   11 ،يراني آبان ا  7 : گئوبروه درگذشت
  .ي روز ژول- 875139 ،يالدينوامبر م

 اسفند  21 به احتمال    : كورش ي كاساندان، بانو  درگذشت
ــيا ــ26 ،يران ــ 19 ،ي آدار آرام ــارس م  روز - 875005 ،يالدي م

 تـوان  ي نمـ بـه ي متن كتبي تخرلي روز را به دل   نيشماره ا . (يژول
 بوده است كـه بـا       ي از آغاز سوگوار   شي در روز پ   دياما شا . خواند

  ).شده است ي ملي دوره هفت روزه تكمكي ،يشش روز سوگوار

ـ ي اسفند ا  27 تا   22از   : كاساندان ي برا يسوگوار  27 ،يران
  .يالدي مارس م25 تا 20 ،ي آرامساني ن3آدار تا 

ـ اي به ن  هي و احترام كمبوج   شياين ـ  ازيهـا  شگاهي  و دهي

 ،يالدي مارس مـ   26 ،ي آرام ساني ن 4 ،يراني اسفند ا  28 :لهياسگ
  .ي روز ژول- 874998

 كـورش   ي زمـان پادشـاه    ي بعد يدادهاي رو يمي تقو خي تار از
ــشر،  ان،يــهودي يهمچــو فرمــان آزاد(  صــدور منــشور حقــوق ب

 يها دادنامهي نبود روليبه دل) دادهاي رورگي در بابل و د يگذار  تاج
 نيـ  ا،يخي منابع تـار  ياما برخ . ستي در دست ن   ي اطالع دتر،يجد

 از تصرف بابـل  س به سال پ ات،يسه واقعه مهم را بدون ذكر جزئ      
  . دارند يمنسوب م

  
  
  
  

  كوروشباق
  موزه بـريـتـانـيـاعكس از 

  35382ANE :شماره اثر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   چينتحريم فرش كاشانِدرخواست 
  

در  در چــين و عرضــه آن  كاشــانفــرشكپــي بافــت 
ايـن  در  نـام كاشـان        ايجاد شهري بـه    ،بازارهاي جهاني 

 اندركاران فـرش و قـالي دسـتباف         نگراني دست كشور  
اين اقدام چـين كـاهش تقاضـاي        . را موجب شد  ايران  

 از  يانمشترنارضايتي  هاي ايراني و      ش  فروش قالي و فر   
اندركاران فـرش   دست .ه استكيفيت آن را فراهم آورد    

و امـضا  تهيـه   ران و كرمان بـا      بافت در ته    و قالي دست  
اسـتفاده چـين      شدن اين سوء  توقف  مخواستار  توماري  

و تحريم كاالهـا و  از هويت تاريخي و هنر اصيل ايراني   
چـين از سـازمان ميـراث فرهنگـي     هـاي تقلبـي     فرش
  .شدند

ــا شــماره   در ســازمان 861/ 1 -12149ايــن تومــار ب
و رونوشــت آن بــه ميــراث فرهنگــي بــه ثبــت رســيد 

  . كو ارسال شديونس
مـشكل  بـه ايـن     متوليـان   تر    رود هرچه سريع    اميد مي 

  . رسيدگي كنند
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  اولين ارمغان سد سيوند
شـد چنـدي     بينـي مـي     چه پـيش    سرانجام خيلي زودتر از آن    

ندازي سد سيوند به بار نشـست  ا پيش اولين دستاورد تخريبي راه 
و مرگ بيش از دو هزار جوجه فالمينگو، دوباره اين مـساله را از               

ي مخالفان آبگيـري سـد        حاشيه به متن راند و سكوت چندماهه      
هــاي مهــم و  اگــر چــه غــرق شــدن منطقــه. سـيوند را شكــست 

ي باستاني در تنگ بالغي و تأثير مخرب رطوبت سد            نشده  كاوش
العلـل مخالفـت      ي پاسـارگاد، علـت      ريخي منطقه سيوند بر آثار تا   

دوستان به آبگيـري سـد سـيوند بـود، امـا تخريـب محـيط          ايران
زيست با مرگ بيش از دو هزار فالمينگـو بـر اثـر خـشك شـدن        

ي بختگان، پيش از تأثير رطوبت سد به آثار تاريخي خود        درياچه
  . را نشان داد

رهــا و گي هــا، آب شــد تــاالب بينــي مــي روزهــايي كــه پــيش
اندازي سدهايي چـون سـيوند    هاي استان فارس بر اثر راه      درياچه

آبي مواجه  ي بختگان، با معضل خشكي و كم       در باالدست درياچه  
مندان در اين منـاطق   هاي مرگ زيست شوند از راه رسيد و نشانه 

  .ي بختگان آشكار شد با مرگ فالمينگوها در درياچه
الي و خـشكيدگي   در روزهاي گذشته به علت تداوم خشكـس       

ي بختگان در شهرستان نيريـز در شـرق اسـتان فـارس،               درياچه
هزاران فالمينگـوي بـومي در ايـن منطقـه تلـف شـد و هـزاران                 

  .فالمينگوي ديگر نيز در معرض آسيب قرار گرفت
سرعت بـروز ايـن حادثـه كـه كارشناسـان از آن بـه عنـوان              

نـد بـه   ا  محيطـي يـاد كـرده       ي اقليمي و رخداد تلخ زيست       فاجعه
حــدي سريع بود كه حتا با بسيج نيروهــاي مردمي و  استفاده          

ي فالمينگوهـاي در   نهاد نيز نتوانستند همـه     هاي مردم   از سازمان 
معرض آسـيب را نجـات دهنـد و دام مــرگ بـه سـرعت بـراي                  

ي  انـداز درياچـه   چـشم  .مندان در اين درياچه گسترده شد  زيست
ميـشه يـادآور آبـادي،    بختگان در مـدخل ورودي شـهر نيريـز ه        

نـشيني ايـن    رونق، سرسبزي و طراوت اين شهر آبـاد بـود و هـم          
ــاغ  درياچــه ــا ب ــرآب ب ــه   ي پ ــز را ب ــه نيري ــبز، منطق ــاي سرس ه

انـداز    اكنــــــون چـشم   . ي فارس معروف كرده بـود       خانه  شربت
خـوردگي   اي از نمك، عطـش و تـرك        ي بختگان به سفره     درياچه

 جـاي طـراوت و ســر و         آبـي   تبديل شده اسـت و عطـش و كـم         
  .سـرزندگي را در درياچه گرفته است

  

  
  
  
  

 ي آبـي و خـشكيدگي درياچـه    وزش تند بادها نيز بر بحـران كـم      
بختگان افزوده و موجب شده است كه لهيب گرمـا و عطـش بـر             

زارها را گاه بـا گردبـادي از     بستر اين درياچه حركت كند و نمك      
  .نمك و شوري به حركت درآورد

ي كل حفاظت از محيط زيست استان فـارس            اداره مسؤوالن
ي بختگان و     اندازي سدهايي مانند سيوند در باالدست درياچه        راه

هـاي    رعايت نكردن سهم ايـن درياچـه از دريافـت آب رودخانـه            
  .باالدست را عاملي براي خشكيدگي آن دانستند

انـدازي    از جمله سدهايي كـه در باالدسـت ايـن درياچـه راه            
 50ي  اندازي آن بـه دهـه   ي راه ودزن است كه سابقهشده، سد در 

ي بختگـان نبـوده    تأثير در خشكيدگي درياچـه  گردد كه بي   برمي
است هر چند تير خالص اين فاجعه را سد سيوند شـليك كـرده       

هاي اخير سـاخته شـده و بـه     از ديگر سدهايي كه در سال    . است
 ي  برداري رسيده سـد مالصدراسـت كـه بـر روي سرشـاخه              بهره

  .رودخانه كر در باالدست اين درياچه قرار دارد
: تر اعالم كرده بود     ي كل حفاظت از محيط زيست پيش        اداره

آبي در پارك ملـي بختگـان و نـابودي حيـات              اندازي سد، كم    راه
وحش را در پي داشته و اين منطقه را در معرض خطر و تهديـد               

زمـان بـا    ماه امسال هـم   سد سيوند در ارديبهشت    .قرار داده است  
جمهوري به استان فارس در حالي آبگيـري شـد كـه             سفر رييس 

داران يادگارهاي فرهنگي اطمينـان      سازندگان آن در برابر دوست    
گونـه آسـيبي بـه ميـراث فرهنگـي و             دادند كه سد سيوند هـيچ     

رساند و اين سد با بررسي كارشناسانه سـاخته   محيط زيست نمي 
دشـگري هـم در ميـان       سازمان ميراث و فرهنگـي و گر       .شود  مي

داران يادگارهـاي   ها و جنجال فراواني كه از سوي دوسـت   اعترض
شناسي در تنگه  كاوش باستان: فرهنگي صورت گرفت، اعالم كرد   

گيري سد سيوند از نظر اين سـازمان   بالغي به پايان رسيده و آب 
  . بالمانع است

  
  ها به ساخت سد سيوند بازنگري اعتراض

 بـا  84هـاي سـال     نخـستين مـاه  خطر ساخت سد سيوند در  
ــر دســت   هــشدار معــدودي از رســانه هــاي گروهــي و بيــشتر ب

نهاد بـه     هاي مردم   داران حقيقي ميراث فرهنگي و سازمان       دوست
هاي مخالفت با سـاخت       گوش افكار عمومي رسيد و اولين زمزمه      

در آن زمـان كـه نهادهـاي     .اين سـد از همـان زمـان آغـاز شـد          

  هاي پرونده سد سيوندهاي پرونده سد سيوند  نگاهي به چالشنگاهي به چالش

  اي باستاني ه رساني براي نجات يادمان   پايگاه اطالع-ليال صمدي ) شادروان(
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هـاي   هاي مختلف با مقام   ها، رايزني   ايشغيردولتي با برگزاري هم   
سـعي در جلـوگيري از سـاخت و آبگيـري ايـن سـد       ... مسوول و 

 سال پيش براي ساختن ايـن       13: داشتند، وزارت نيرو اعالم كرد    
سد از سازمان ميراث فرهنگـي و گردشـگري بـه عنـوان متـولي           
ميراث فرهنگي كشور، استعالم شـد امـا پاسـخي از سـوي ايـن               

سازمان ميراث فرهنگـي     .زارت نيرو داده نشده است    سازمان به و  
داران يادگارهاي فرهنگي، دلسوزان اين       نيز احساس خطر دوست   

مرز و بوم و نقدهاي مطبوعـاتي را، غيركارشناسـي، احـساسي و             
گونه دانست كه با گذر زمان به فراموشـي سـپرده             يك روند موج  

ند بـه زيـر آب   اي مان  هاي غير كارشناسانه    آنان به نظريه   .شود  مي
كردنـد و بـر    رفتن مقبره كورش با آبگيري سد سيوند استناد مي       

گـاه كـورش در پـنج         اين باور بودند كه مجموعه پاسارگاد و آرام       
گونـه   كيلومتري سد قرار دارند و بـا آبگيـري سـد سـيوند، هـيچ          

داران ميـراث     ايـن در حـالي بـود كـه دوسـت          . بينند  آسيبي نمي 
ي تنگـه بالغـي و خطـر       نـشده   كـاوش فرهنگي، بر نـابودي آثـار       

ي باستاني    رساني آن به مقبره كورش و مجموعه        رطوبت و آسيب  
در همـان   . پاسارگاد تأكيد داشتند نـه زيـر آب رفـتن پاسـارگاد           

دوسـتان و كـساني كـه بـراي      هاي ايـران  زمان در راستاي نگراني   
سوزاندند، سـازمان متـولي    يادگارهاي فرهنگي اين كشور دل مي  

هـاي    رهنگي به مردم قـول داد كـه بـا اسـتفاده از تـيم              ميراث ف 
هاي باستاني منطقه بالغي را كاوش كنند و اشياي           كاوش، سايت 

در دو   .باستاني و باارزش را از خطر زير آب رفـتن نجـات دهنـد             
سال گذشته امـا نهادهـاي غيردولتـي و دوسـتداران يادگارهـاي        

ــوگي  ري از فرهنگــي كــشور، بيكــار ننشــستند و در راســتاي جل
هـاي خـود ادامـه     زنـي  هـا و چانـه   آبگيري سد سيوند، به اعتراض  

پايگـاه  «هـاي مـردم نهـادي ماننـد           به وجود آمدن تشكل    .دادند
از شـهريور سـال     » هاي باسـتاني    رساني براي نجات يادمان     اطالع

دوستان و كساني بود كـه هنـوز          هاي ايران   اي از تالش    ، نمونه 84
فرهنـگ و ميـراث گذشـتگان       دلي در سينه داشـتند كـه بـراي          

هاي كارشناسي كه از      برگزاري نشست  .تپيد و ارزش قائل بود      مي
ي دوم   آغـاز شـد، در نيمـه   84رساني در سال    سوي پايگاه اطالع  

هايي مستدل و مورد تأييد شـمار بـااليي     با صدور بيانيه 85سال  
هـاي    نهـاد ادامـه يافـت هرچنـد سـازمان           هـاي مـردم     از سازمان 

ــشجويي و  ــر   تــشكلدان هــاي مردمــي خودجــوش ديگــر هــم ب
هاي ريز و درشت پرشـماري را         هايشان افزودند و تحصن     اعتراض

  . شكل دادند
برگزاري همـايش سـازمان ميـراث فرهنگـي و اعـالم پايـان             

 85 دي  30شناسـي منطقـه بالغـي در          هاي باستان   يافتن كاوش 
ن دارا آميز ياران پايگـاه و دوسـت   خاطر حضور اعتراض    هر چند به  

اي رسمي ختم نشد اما مجـوزي         نامه  يادگارهاي فرهنگي به قطع   
با اين حال چندي بعد،   . غيرمستقيم بود براي آبگيري سد سيوند     

هـاي سـازمان ميـراث     ها سبب شد تا مقام      شتاب گرفتن اعتراض  
اي بـه     بـرده هـيچ اشـاره       فرهنگي در حالي كـه در همـايش نـام         

هـا داده   بـه اعتـراض  باره پاسـخي     موضوع رطوبت نشده و در اين     
ي رطوبـت و تـالش بـراي رفـع خطـر              ي مسأله   نشده بود درباره  
چنـان در حـد    هايي كه هـم     هايي را بدهند، قول     ناشي از آن قول   

چرا كه نه تنهـا وزارت نيـرو هنـوز اقـدامي           . اند  سخن باقي مانده  
داده شده انجام نـداده اسـت،         هاي وعده   سنج  ي رطوبت   براي تهيه 

رساني در    هاي پايگاه اطالع    هنگي نيز به دغدغه   سازمان ميراث فر  
اثري نداده و كارشناسـاني را كـه مـدعي      هاي پاياني ترتيب    بيانيه

انـد معرفـي نكـرده و حتـي           است بر روي خطر رطوبت كار كرده      
   .گزارش كار آنان را هم براي تنوير افكار عمومي ارايه نداده است

نهـا پـس از   هاي سـازمان بارهـا خـاطر نـشان كردنـد ت         مقام
توان ميزان رطوبت را محاسـبه كـرد در      آبگيري سد است كه مي    

آور اسـت هنـوز    ويكـم بـسيار شـگفت      ي بيست   حالي كه در سده   
دانش بشري به آن پايه از توانايي نرسيده باشد تا اين موضـوع را     

  .بيني نمايد پيش
  

  مانده هاي باقي راه
زي سد سـيوند،  اندا امروز، پس از بروز اولين زيان ناشي از راه        

هاي آن بر محـيط       رسد براي جلوگيري از ساير آسيب       به نظر مي  
تـوان بـر راهكارهـاي قـضايي          زيست و ميراث فرهنگي، فقط مي     

 قـانون اساسـي، حفاظـت و حمايـت از           50در اصـل     .تكيه كـرد  
اي همگاني دانسته شده و نه تنهـا سـازمان          محيط زيست وظيفه  

هاي حاكميتي نظـام و   هحفاظت از محيط زيست بلكه كل دستگا 
مردم عادي يا نهادهـاي غيردولتـي بايـد حـامي محـيط زيـست         

رسد با توجه به اينكه ايران عضويت در برخـي            به نظر مي   .باشند
محيطـي و پاسـداري از        هاي بـين المللـي زيـست          از كنوانسيون 

گيري ايـن گونـه مـسايل     ميراث فرهنگي را پذيرفته، مسوول پي     
تواننـد بـا همـان        هاي غيردولتي مـي     زماندر اين راستا سا   . است

پافشاريِ قبل از اعالم اسمي آبگيري سد سيوند، براي جلوگيري           
اندازي  ايـن سـد، پرونـده حقـوقي آن را              هاي راه   از افزايش زيان  

هنگام واقعـي آبگيـري سـد سـيوند بـه اسـتناد             . گيري كنند   پي
اي هـ  سخنان شماري از كارشناسان به هنگام پايان يافتن سيالب  

فصلي در پايان پاييز خواهد بود و هنوز فرصت براي پايـان دادن         
دار ميراث فرهنگي وجـود       به كابوس شمار بااليي از مردمِ دوست      

  .دارد
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ويـژه    بـه  –ي ايرانيـان      توسعه امري است الزم و مورد تأييد همه       
گونه كه كارشناسان امر اذعان دارنـد هـر     دوستان  اما همان     ايران

شـود، بلكـه بايـد پايـدار          الزاما به پيشرفت منتهي نمي    اي    توسعه
آويزنـد از يـاد    جالب است كساني كه به اين ريـسمان مـي         . باشد
 پـا   اند كه خود براي سخنان رژيم پيشين ايران كه بر توسعه     برده
اكنون در ساخت سد سـيوند،      . اند  هايي داشته   فشرد چه پاسخ    مي

دهـيم اگـر     ه از دست مي   نسبت آنچ   آوريم به   دست مي   آيا آنچه به  
كم يكسان است؟ پس باري ديگر نگاهي به   تر نباشد، دست    ارزنده

هــاي  انــدازيم و پرســش  ي ملــي ســد ســيوند مــي    پرونــده
  :كنيم مان را تكرار مي نگرفته پاسخ

  
  ي سد  درباره-1
 شنيده شده است كه، در گزارش توجيهي سد سيوند كـه            -1-1

 بودجه به مجلس شـوراي      ي هفتاد براي گرفتن رديف      اوايل دهه 
اسالمي ارايه شده است از آن زير نام سد تأخيري نـام بـرده كـه        

ي   حال كه پرونده  . گرفته است    ميلياردي را در بر مي     8اي    بودجه
اي ملي بدل شده، الزم اسـت كـه ايـن     ساخت اين سد به پرونده    

ها بيرون آورده و به اين پرسش پاسخ داده شود           سوابق از بايگاني  
 صورت درستي اين موضوع، چگونه است كه ايـن سـد بـه      كه در 

اي نزديـك بـه ده برابـر را بـه      سدي مخزني تبديل شده و هزينه    
  المال تحميل كرده است؟  بيت

گـاه ايـن نكتـه از سـوي       موضوع ديگر، عنوان شدن گاه به      -2-1
مديران درگير در ساخت سد سيوند است كه طرح سـاخت ايـن            

هرچند ما بر اين بـاوريم كـه   . ب استسد متعلق به پيش از انقال    
خود دليلي  ريشه داشتن چنين طرحي در رژيم پيشين به خودي        

بر درست بودن آن نيست ولي تا آنجـا كـه مـا پژوهيـديم در آن       
ي دشـت بـال       زمان مطالعاتي جهـت سـاخت سـدي در منطقـه          

گونه مشكل و تحديدي براي آثار  سيوند انجام گرفته بود كه هيچ     
در آن   حتـي . ي پاسـارگاد وجـود نداشـته اسـت          هباستاني منطق 

گرفتگـي روسـتاي سـيوند        كه احتمـال آب     هنگام با توجه به اين    
وجود داشته به اهالي اين منطقه اعالم شـده بـود كـه روسـتا را                

  تخليه كنند و برخي از آنها به شيراز و مرودشت كوچ كردند كه
  .با توجه به پيروزي انقالب اين طرح ناتمام ماند

  غرض از طرح اين موضوعات، تأكيد بر اين موضـوع اسـت          -3-1
  ي سد سيوند الزم است كه وزارت كه با توجه به بعد ملي پرونده

  
  
  
  

  انــباره را در اختيار كارشناس محترم نيرو اطالعات خود در اين
كه چرا ساخت چنين سـدي ايـن          مستقل بگذارد و توضيح دهد      

شـود مـشكل    كه گفتـه مـي   نمقدار زمان و هزينه برده است و اي    
اي كـه سـد در آن زده شـده و قـرار اسـت          آبرفتي بودن منطقـه   

ي پشت سد در آنجا تـشكيل شـود هنـوز رفـع نـشده و                  درياچه
توافق كميسيون فرهنگـي مجلـس و وزارت نيـرو بـراي كـاهش           

گـردد، تـا چـه حـد صـحيح       ميزان آبگيري به اين موضوع برمـي     
  است؟

ن آبگيـري سـد سـيوند ميـزان     هـاي موافقـا    يكي از دليـل   -4-1
اي است كه براي ساخت سد شده است كه بـه گمـان مـا                 هزينه

حتـي اگـر از ايـن موضـوع كـه اكثـر             . عذر بـدتر از گنـاه اسـت       
هاي ساخت سد در طي مدتي كـه نـسبت بـه سـاخت آن           هزينه

و به درستي بايـد معتـرضِ سـازمان         (اعتراض شد صورت گرفت     
ي دولـت كـه       نامـه   ي بخـش   ميراث فرهنگي شد كه چرا بر پايـه       

دانـست   هاي عمراني را منوط بـه مجـوز آن سـازمان مـي        فعاليت
 بگذريم   ،) سال نشده است   2ي كار ساخت سد در اين         مانع ادامه 

در هيچ جاي جهـان ديـده نـشده و در هـيچ منطقـي پذيرفتـه                 
اي   همه ويرانگري، به اين دليل كه هزينه        نيست كه طرحي با اين    

هـا   هايي بيش از هزينه انجام برسد و خسارت  براي آن رفته به سر    
ي مقابـل ـ يعنـي     كه در نقطه كما اين. براي مملكت داشته باشد

گمان ما  برداري از آن ـ فوايد بسياري نهفته است كه به  عدم بهره
گذاري هيأت دولت است به سـالي كـه           ترين اثر آن، ارج     برجسته

 نمادي براي اين  نام گرفته، و چه   » اتحاد ملي و انسجام اسالمي    «
اي كه بـه كوشـش    تر از كورش بزرگ، انسان وارسته       سال برازنده 

ها را براي شكل دادن كشور ايران       هاي ايراني نخستين گام     او قوم 
و ملت ايران برداشتند و در كتاب ديني مـا هـم از وي زيـر نـام                  

  .ذوالقرنين به بزرگي ياد شده است
  
   نياز كشاورزان -2
ي احداث   همانند منطقه -از سرزمين ايران    هايي     در بخش  -1-2

خـاطر وضـعيت اقليمـي، ميـزان تبخيـر و        كـه بـه    -سد سـيوند    
حـل   هدررفت آب بسيار باالست، سـاختن سـد بايـد آخـرين راه            

ي كارشناسـان كـشاورزي منطقـه، راهكارهـاي      بـه گفتـه  . باشـد 
ــره   ــأمين و ذخي ــراي ت ــي ب ــه   مختلف ــود دارد از جمل ي آب وج

ري و آبخيزداري كه موجب نفـوذ بيـشتر آب و   هاي آبخواندا  طرح

  بازنگري پرونده ملي سد سيوندبازنگري پرونده ملي سد سيوند

  هاي باستاني  رساني براي نجات يادمان  پايگاه اطالع -عليرضا افشاري 
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جاي سـاخت سـد     شود و به    هاي زيرزميني مي    ي سفره آب    تغذيه
  . هاي مذكور استفاده نمود شد از طرح مي
هاي شهرستان پاسـارگاد       هكتار از زمين   4500 مقرر است    -2-2

ي خفرك از آب سد سيوند استفاده نماينـد و            و بخشي از منطقه   
 در صورتي كه مشكل اختالف سطح -ن آب،  در صورت مازاد بود   

هاي ارسنجان كه در سـطح     ميان جايي كه سد زده شده و زمين       
ي هنگفت ديگري رفـع شـود ـ     باالتري قرار دارند با صرف هزينه

رو قاعدتاً كـشاورزان   مند گردد، از اين ي ارسنجان نيز بهره     منطقه
كـه    ا اين منطقه نبايد چندان اميدي به اين آب داشته باشند، كم         

آبـه از ايـن آب     ي ارسنجان فاقـد حـق       از نظر تاريخي هم منطقه    
  .  است بوده

نفسه امـري     ي كشاورزي كه في     باور كارشناسان، توسعه     به -3-2
 باشد باعث نـابودي منـابع آب ـ كـه در      رويه است مقدس اگر بي

اي  آيـا منطقـه  . شـود  سرزميني چون ايران بسيار مهم است ـ مي 
تواند جايي مناسب براي كشاورزي    است مي » رابشو«كه نام آن    

  ، مزيـت  كه بهتر است متوليان امر براي توسـعه  تلقي شود؟ يا اين 
، بايد يادآور شـد   عالوه بر اين . نسبي آن منطقه را در نظر بگيرند      

هـاي   كه تأثير منفي آبگيري سد سيوند بر روي رود ُكر و درياچه     
  .ق تمام خواهد شدطشك و بختگان به ضرر مردم همان مناط

دارد  رساني ـ چونان گذشته ـ قويا اعـالم مـي      پايگاه اطالع-4-2
تر كمبودهـاي ايـن گـروه از          تنها خواهان رفع هرچه سريع      كه نه 

ميهنان است بلكه از برخي مسؤوالن امر به خـاطر تـأخير در               هم
مند است اما، آيـا بـه مجـرد صـدور         دهي به نياز آنان گاليه      پاسخ

آبي كشاورزان ارجمنـد حـل     آبگيري سد، مشكل كم دستور براي 
طـور كـه پـيش از ايـن اعـالم كـرديم ـ در         خواهد شد؟ يا همان

بهترين حالت و در صورت سالمت سد و عـدم برخـورد بـا هـيچ         
كشد تـا آب بـه دسـت آنـان      كم دو سال طول مي مانعي ـ دست 

  برسد؟ 
الت تر براي رفع مشك     پس بايسته است وزارت نيرو هر چه سريع       

آبي مواجه    هاست با معضل كم     باشندگان مناطق يادشده كه سال    
طـور   فراموش نشود همان . هستند دست به اقدامات مقتضي بزند     

كنند، اين كـار را      جا مي   هايي جابه   كه گاز و نفت را از طريق لوله       
اميـد  . ي آب نيز انجـام داد       هاي بزرگ درباره    توان توسط لوله    مي

شده و گسترش كشت ديم گندم، شـاهد         است با راهكارهاي ارائه   
  .تر محروميت از اين منطقه باشيم رفع هرچه سريع

  
  شناسي هاي باستان  كاوش-3

شناسـي   ي باسـتان    دكتر حسن فاضلي نشلي، رييس پژوهـشكده      
پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشـگري          

دسـت   يعني تقريباً از هنگـامي كـه ايـن عنـوان را بـه          –پيوسته  
ي  آوردند و دكتر مسعود آذرنوش، رياسـت پيـشين و آغازكننـده      

اصـرار   –بخشي تنگ بالغي كنار گذاشـته شـد     هاي نجات   كاوش
) بالغي(دارند كه كارهاي آن پژوهشگاه در تنگ تاريخي چشمه          

  :به پايان رسيده است، در حالي كه
ــزوه -1-3 ــه از ج ــشرشده   آنچ ــاي منت ــده  ه ــسيار چكي ي  ي ب
و سخنان  » شناسي تنگ بالغي    هاي باستان   كاوشدستاوردهاي  «

آيد جـاي خـالي    هاي برگزارشده برمي  شناسان در همايش    باستان
ايـالم  (هـاي اسـالمي و كفتـري     هـاي دوره    پژوهش بر روي سازه   

  ها  خورد؛ از برخي دوره     تنگ بالغي به چشم مي    ) قديم خوزستان 
فقط سفال گردآوري شده است و در برخي ديگـر هـيچ كاوشـي        

ي  براي نمونه از مساحت تحت اشـغال دوره       . صورت نگرفته است  
ي آن ـ نزديك بـه    بالغي كه تاكنون چهار محوطه باكون در تنگ

 هكتار ـ شناسايي شده است، حتي يـك هكتـار هـم كـاوش      10
ي ساساني تنها يكي  ي دوره شده ي شناخته    محوطه 4نشده؛ يا از    

ر سطح ـ كـاوش شـده؛     هكتار تنها نيم هكتار ـ د 16هم از   و آن
هـاي    گورستان منحصر بـه فـرد خرسـنگي كـه آگـاهي     5و يا از   

بسياري را از دوران خود به ما خواهند داد تنها چند عدد، مـورد              
هـيچ  . انـد  اند و ديگر گورها حتا باز هـم نـشده         كاوش قرار گرفته  

ــراي خــارج كــردن حوضــچه  هــاي  هــاي كارگــاه اقــدامي نيــز ب
هـاي   تين بـار در تـاريخ كـاوش   گيـري ـ كـه بـراي نخـس      شـراب 
انـد ـ صـورت نگرفتـه و آنهـا در       شناسي بـه دسـت آمـده    باستان

  . صورت آبگيري سد نابود خواهند شد
 ژاپنـي در تنـگ بالغـي و    - ايرانـي  هاي اخير هيأت   بررسي -2-3

هـاي بزرگـي را در پـي     نواحي پيرامـون آن، دسـتاوردها و يافتـه    
ي هخامنـشي در   هبقايـاي سـدي خـاكي متعلـق بـه دور         : داشت

شـده از    كيلومتري ساخته36ي   آباد، آبراهه   ي رحمت   نزديكي تپه 
هـايي ديگـر كـه     سنگ تا هدررفت آب به حداقل برسد و آبراهـه    

 200ي كـشاورزان اسـت،        چنان مـورد اسـتفاده      برخي از آنها هم   
، راهــي )احتمــاال متعلــق بــه دوران اشــكاني(چــين  گــور ســنگ

تري سـنگي و خـاكي از ارتفـاعي      كيلومتري كه با ايجـاد بـس        سه
 كيلـومتري  10 متري برخوردار است و سـرانجام ديـواري    5/1-1

بقاياي . ي پاسارگاد داشته است     كه نشان از محصور بودن منطقه     
چنـين ايـن    هم. كنند باني نيز اين امر را تأييد مي    هاي ديده   پست

ي   گروه كشف كرد كه سد سيوند بر روي بنـدي سـنگي از دوره             
شـده بـا در نظـر      ساخته شده كـه ارتفـاع بنـد اشـاره        هخامنشي

هاي آبرفتي تنگ بالغي، تنها به همان ميـزان كـه             گرفتن ديواره 
بـا   –  بـوده و از نظـر فنـي    - متـر  15يعنـي   –اند  كاربرد داشته 
هـاي سـرريز    آب. توانسته به كار آيد چنان مي    هم -اندكي مرمت   



 

60/ 86اسفندماه / 4خبرنامه شماره  

سوي بندهايي بيـرون از   ها به ي آبراهه وسيله ها به  ناشي از سيالب  
محوطه برده شده و در آنجـا تحـت فرآينـد دقيـق توزيـع قـرار                 

رسـاني بـاور دارد كـل         روست كه پايگاه اطـالع      از اين . گرفتند  مي
ي  اي از شــيوه ي دشـت پاسـارگاد و تنـگ بالغـي، مـوزه      منطقـه 

  . زندگاني نياكان خردمند ماست
ــه-3-3 ــژوهش  دنبال ــاي گــروه ي پ ــيشناســي   باســتان ه  -ايران

كشف ايوان شرقي   : فرانسوي هم به نتايج درخشاني رسيده است      
اي از    نمونـه . هـايي سـالم     سـتون   كوشك داريوش به همـراه پايـه      

جمشيد هـم   ها در تخت ستون تراش يكي از اين پايه   امضاي سنگ 
تــوان دريافــت كــه ايــن اســتادكار در  بنــابراين مــي. وجــود دارد

  . ستهم كار كرده ا) پارسه(جمشيد  تخت
تمام سطوح ديوارهاي دروني و بيروني ايوان پوشـيده از انـدودي      

ايـن انـدود پيـشتر در       . متر اسـت    سبزرنگ به ضخامت سه ميلي    
جمشيد، برزن جنوبي آن و نقش رستم شناخته شـده بـود              تخت

جايي كه بسيار حساس و سـست بـوده، نـابود شـده و            ولي از آن  
ــي   ــط م ــگران آن را فق ــون گردش ــد در اكن ــهتوانن  34ي   محوط

هاي  پس از كوشك. بالغي ـ يعني كوشك داريوش ـ ببينند    تنگ
ي هخامنـشي     پاسارگاد، اين، سومين كوشكي اسـت كـه از دوره         

انـدود  : ها دارد   هاي بارزي با آن سازه      شود اما تفاوت    شناسايي مي 
ماننـد و بـدون    ي آن كـه داراي فـضاهايي اتـاق    كف آن، و نقـشه  

  پاسـارگاد داراي  B وAهـاي   شـك كـه كو  ستون است در حـالي   
شناسي، حفظ اين بنـا   ي باستان از زاويه. دار هستند   تاالري ستون 

  .، حريم منظر آن اهميت بسيار دارد و در نتيجه
 آبگيري سد سيوند، پيامـدهاي نـاگوار ديگـري هـم بـراي         -4-3

شناسـي در پـي دارد كـه از          هاي باستان   ميراث فرهنگي و كاوش   
هاي تـاريخي و   ض خطر قرار گرفتن اكثر تپهي آنها در معر   جمله

ي ارسـنجان بـه خـاطر گــسترش     ي منطقــه نـشده  بعـضا كـاوش  
. شـهر و ارسـنجان خواهـد بـود        ي آبياري به سمت سعادت      شبكه

ها به فـارس   ي تاريخي تلِ تيموران كه تنها سند ورود آريايي      تپه
فراموش نشود كه چنين اتفـاقي   . هاست  ي اين تپه    است، از جمله  

ي آبياري سد درودزن رخ داد و در اثـر آن، بـسياري از                شبكه در
خـاطر   هاي بيضا، مرودشـت و رامجـرد بـه     هاي باستاني دشت    تپه

هاي اخير  بررسي(هاي كشاورزي، تسطيح شدند   ي فعاليت   توسعه
ي  نـل ـ دربـاره    يك دانشجوي دكتراي آمريكـايي ـ تـوبي هـارت    

ش از نيمـي از  ي هخامنشي در مرودشت نـشان داد كـه بـي      دوره
ي هفتــاد مــيالدي ـ    ي هخامنــشي از دهــه هــاي دوره محوطــه
نر دشت مرودشـت را بررسـي نمـود ـ تـا امـروز،        كه سام هنگامي

معنـي از دسـت دادن بخـش بزرگـي از           اند و اين به     تسطيح شده 
بـه بـاور    ). ترين تمدن جهان است     هاي ما پيرامون معنوي     آگاهي

وقوع ـ در ارسنجان، شدت  كارشناسان، اين وضعيت ـ در صورت  
  .بيشتري خواهد داشت

، »شـهريار عـدل  « پرفـسور  ي نظـرات كارشناسـ  ي هيـ  بر پا -3-5
هاي ثبت ميراث جهـاني       شناس ايراني و كارشناس پرونده      باستان

شـود رسـوبات زيـادي از        در ايران، آبگيري سد سيوند باعث مـي       
ي پلوار پشت سد جمع شده، سطح درياچـه سـد           طريق رودخانه 

شود    پر كند كه در پي آن، وضعيت توپوگرافي منطقه محو مي           را
آينــد،  ي بالغــي مــي شناســاني كــه در آينــده بــه دره و باســتان

  .توانند محل آثار را شناسايي كنند نمي
  
  ي مرمت و حفاظت  پژوهشكده-4

شناسـي تنـگ     فراموش نـشود غيـر از اهميـت باسـتان       چنين  هم
 سـد سـيوند ناشـي       هـاي ديگـري هـم از آبگيـري          بالغي، آسيب 

ي مـستقيم بـا وظـايف سـازمان ميـراث        شـود كـه در رابطـه        مي
تـوجهي   هـا بـي   فرهنگي است، وظايفي كه به شدت نسبت به آن    

  . شود مي
ي آبرفتى و سست بـودن خـاك منطقـه بـا بـاال        به واسطه  -1-4

رسـانى بـه پـى      زمينـه بـراى آسـيب      ،ينيرزميآمدن ميزان آب ز   
 از كاخ بارعـام، كـاخ دروازه، كـاخ      اعم(هاى دشت پاسارگاد      سازه

گـاه كـوروش    اختصاصى، گور كمبوجيه، تل تخت و به ويـژه آرام   
از سوي ديگر، . آماده خواهد شد) ترين اثر به سد است    كه نزديك 

ي پشت آن     افزايش رطوبت پس از آبگيرى سد و تشكيل درياچه        
شـده و   ) اكوسيـستم (در درازمدت باعث تغيير اقليم و آب و هوا          

هـاى آهكــى و    كــه از جـنس ســنگ -ر ســنگى پاسـارگاد را  آثـا 
رطوبـت، اثـر   .  از بين خواهد بـرد -ي رطوبت هستند   كننده  جذب

 مسائلى چـون رويـش گياهـان در    ومستقيمى بر اين آثار داشته   
تـر از   آثـار پاسـارگاد فرسـوده   . ها را به دنبـال دارد  الى سنگ   البه

رنـد و بـه   جمشيد هستند و ارتفـاعى نـسبت بـه دشـت ندا       تخت
ــيب  ــل آس ــين دلي ــذيرى آن هم ــاال اســت  پ ــسيار ب ــا ب ــر . ه اكث

شناسان و كارشناسان مرمـت ضـرر ناشـى از رطوبـت بـر            باستان
فراموش . دانند   در درازمدت را قطعى مي     رگادهاى پاسا   روى سازه 

نشود تقريبا در تمام طول سال، جريان باد شديدى از سمت دره         
 جادي كه در صورت اوزد يو كوهستان بالغى به سمت پاسارگاد م    

جا اين باد، رطوبت دره و درياچه را به پاسارگاد            اى در آن    درياچه
 ريـ ز« و  »ينـ يرو زم «بـا افـزايش رطوبـت       . منتقل خواهـد كـرد    

ها كه يكـى از عوامـل فرسايـشى      بر ميزان رشد گلسنگ    »ينيزم
  . هاى سنگى است، افزوده خواهد شد سازه
ي خـود      سازمان در منـاظره     دكتر موسوي، معاون پژوهشي    البته

ام بهمن كه از راديو سراسري پخش شـد بـه        در روز دوشنبه سي   
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ي رطوبـت در منطقـه    كارشناساني اشاره كرد كه بر روي مـسأله       
كنند كه اميد است گزارش كار آنها هر چه زودتر منتـشر      كار مي 

 ـ كه بـر   شناسي استانهاي ب شود و به سرانجامِ متن كامل كاوش
  .اند ـ دچار نشود ديران سازمان هنوز منتشر نشدهخالف قول م

 موضوع رطوبت، موافقـان آبگيـري بـه ايـن داليـل هـم         ي  درباره
  :كنند استناد مي

هاي دور مملـو از درخـت و بـسيار          پاسارگاد در گذشته   -4-1-1
سرسبز بوده و در نتيجه از هوايي مرطوب برخوردار بوده اسـت و     

هاي يادشـده   ي رطوبت بر سازهي عدم اثر تخريب     دهنده  اين نشان 
  .است

 اين سخن درست است ولي به اين نكته بايد توجه داشـت كـه          ـ
باره از ميان نرفت و در طي گذشت زمان و بـه       آن سرسبزي، يك  

هـا   آرامي محـو شـد و ايـن دگرگـوني آرام باعـث شـد تـا سـازه          
امروزه هم اگر آبگيـري سـد       . خودشان را با شرايط تطبيق دهند     

 شـاهد  كـه  يطـور   ساله صورت گيرد بـه  100ي مثال   در طي زمان  
ي اكوسيستم منطقه نباشيم، شايد تأثير رطوبت بـر          تغيير يكباره 

  . آهكي پاسارگاد به كمترين حد برسد آثار سنگ
هـاي     نخست بايد آبگيري صورت گيرد و بعد با دستگاه         -4-1-2

سنج ميزان آن را اندازه گرفت و سپس نسبت بـه تعـديل      رطوبت
  .دام كردآن اق

 اين سخن سراسر مغالطه اسـت چـرا كـه بـاال رفـتن رطوبـت                  ـ
محيط و تأثيرگذاري آن قطعي است و از سـوي ديگـر چگـونگي         
پايين آوردن ميزان رطوبت ـ پس از آبگيري ـ جاي ترديد بسيار   

ي سد از آب و متوقف كردن   صورت امكان تخليه    تازه در آن  . دارد
كـه ممكـن اسـت       ما ايـن  فعاليت آن چيزي در حد صفر است، ك       

هاي دولتي ـ از ميزان جـدي    ويژه سازمان تعريف نمايندگان ـ به 
ــراي آثــار، بــسيار متفــاوت از آنچــه متخصــصان   بــودن خطــر ب

هـا بـه بـاور پايگـاه      عـالوه بـر ايـن   . انديشند باشـد    غيردولتي مي 
توان با اثري به مهمي پاسارگاد با آزمون و خطا           رساني نمي   اطالع

  .برخورد كرد
 پيش از ايـن دكتـر طالبيـان، رياسـت بنيـاد پژوهـشى          -4-1-3

تازگي كميسيون فرهنگي مجلـس عنـوان         پارسه و پاسارگاد و به    
تـوانيم ميـزان    با پايين آوردن ميزان آبگيـرى، مـي       «: اند كه   كرده

كه كارشناسان محيط زيـست    ، در حالي  »رطوبت را كاهش دهيم   
 ميـزان آب،  اهشداننـد و معتقدنـد كـ       اين راهكار را مفيـد نمـى      

ي سـطح آب و در نتيجـه در ميـزان تبخيـر آن          تأثيرى در اندازه  
  .ندارد

ي ايجادشــده بــه عنــوان يــك مكــان  چنــين درياچــه  هــم-4-2
ها و افراد سـبب   وآمد ماشين تفريحى محسوب خواهد شد و رفت    

ــاران،  . شــود آلــودگى مــى كوهــستانى بــودن منطقــه و بــارش ب
كنـد كـه ايـن     طق ديگر منتقل مىها را به بسيارى از منا     آلودگى

 بـر سـر   كهباليي (آيد   پديده از عوامل تخريب آثار به حساب مى       
ي چنـد   ي بيستون آمد و در عرض چند دهه به اندازه    نگاره  سنگ

  ).هزاره آسيب ديد
ــر بن-4-3 ــ ب ــ نظراني ــي هي ــدي،  ي كارشناس ــان ميرمحم  مژگ

احتمـال وقـوع    ) شناسـي   ريخـت   زمـين (متخصص ژئومورفولوژي   
لرزه پس از آبگيري احتمالي سد سيوند وجود دارد، همانند         ينزم

 در شـمال    -» واجونـت «ي سـد       در درياچه  1963آنچه در سال    
 الهاي فعـ   روي داد و موجب تحريك گسل-شرقي كشور ايتاليا   

طـوري كـه شـهر     منطقه و تخريب كوه مجـاور درياچـه شـد بـه         
 تنهـا ناشـي از      اين اتفاق . را كامالً نابود كرد   » رون  النگ«كوچك  

ي سد واجونت بود، سدي كـه در نـوع خـود در               وزن آب درياچه  
بـار ديگـر    اي يك چنين واقعه. شمار سدهاي نه چندان بزرگ بود  

لـرزه نيـز    اين زمين. تاد در هندوستان اتفاق اف1967نيز در سال    
بـه  » ماهاراشـترا «در ايالـت    » كوينـا «بر اثر وزن آب پشت سـد        
.  وسيع منطقه و مرگ صدها نفر شـد وجود آمد و موجب تخريب  

ترين سد جهـان   كشور چين نيز كه اكنون در حال ساخت بزرگ        
هـاي ناشـي از       ي تخريـب    است، به دليل سابقه   » سه دره «به نام   

گيـري   هاي انـدازه  زلزله در سدهاي جهان، اقدام به نصب دستگاه  
بنابر اين عالوه بـر     . هاي منطقه كرده است     ميزان جابجايي گسل  

ي خطرات ممكن براي آثار باستاني پاسارگاد و تنگ بالغي،           همه
ي سـد   لرزه ناشي از وزن آب درياچه بايد احتمال وقوع يك زمين    

 در سراسر نيهاي فعال فراوا ويژه كه گسل را نيز در نظر داشت به    
ي  با توجه به نزديكي سد سـيوند بـا منطقـه          . منطقه وجود دارند  

لـرزه، تخريـب آثـار         زمـين  باستاني پاسـارگاد، در صـورت وقـوع       
  .باستاني پاسارگاد امري حتمي و قطعي است

  
  محيطي سد سيوند هاي زيست  آسيب-5

ي  چـون پژوهـشكده     ي مرمت و حفاظت نيـز هـم          پژوهشكده اگر
ي بـزرگ، در   شناسـي بـا گـذري سـطحي از ايـن فاجعـه         باستان

يعنـي مرمـت و   (مـانع عنـوان كـرد         اعالمي رسمي آبگيري را بي    
 –جـايي در تنگـه    دسـت آمـده و غيرقابـل جابـه         ار به حفاظت آث 

 تـأثير  را فاقد ارزش عنوان كرد و        -شاه    چون كوشك داريوش    هم
و رياسـت آن،  ) رطوبت بر آثار دشت پاسارگاد را به هـيچ گرفـت    

شناسي از هواداران آبگيري      ي باستان   چون رياست پژوهشكده    هم
ن آن سازمان هـم  پژوها دانان و تاريخ سد سيوند بود و حتي تاريخ 

  نويـسان   ي جغرافـي  بالغي را كه در آثار همـه    ارزش تاريخي تنگ
ي اخيـر بااهميـت تلقـي          سـده  چنـد گردان خارجي     كهن و يران  
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مـانع   گيـري بـي   شده، بسيار كم دانـست، آيـا در آن صـورت آب         
  خواهد بود؟

  :داند  به داليل زير اين امر را نادرست ميپايگاه
بالغـى،   ناسان به علت بكر بودن تنـگ ش   بر اساس نظر گياه    -5-1

 كيـ  كـه  نيـ گياهانى در اين منطقه وجود دارد كـه عـالوه بـر ا         
 هستند در صورت انجام مطالعات كامـل        ي غن يكي ژنت ي  نهيگنج

ها، درختان و پوشش گياهى كه  توان به نوع گل     ها مى   بر روى آن  
ـ  رد ب يهاى پاسارگاد وجود داشته، پ      در باغ   سـد  يريـ  بـا آبگ  ي ول

  .  آب خواهد رفتري نادر به زياهي پوشش گني اندويس
 دكتـر پيمـان يوسـفي آذري،       ي نظـر كارشناسـ    ي  هيـ  بر پا  -5-2

هـا و   هاي خـارج از شـمال سـازمان جنگـل        مديركل دفتر جنگل  
 500 هـزار اصـله درخـت        8مراتع، با آبگيري سد سيوند حداقل       

ساله و هزاران هكتـار مرتـع و زمـين مرغـوب كـشاورزي نـابود                
 ويـش ي ر    شـدن در ناحيـه       درختان به دليـل واقـع      نيا. ودش  مي

فـرد و   گاه ژنتيكي، منحصر به  توراني از نظر تنوع و ذخيره   - ايراني
ها بـه معنـاي        جنگل نياي هستند و تخريب ا      داراي اهميت ويژه  

 منطقــه اسـت و حتــي بـا صــرف   عـت يفنـا و نـابودي كامــل طب  
وجود نـدارد، چـرا     ها     جنگل نيميلياردها دالر هم امكان احياي ا     

 است كه رويـشگاه تـوان       ككه خاك منطقه آن قدر فقير و خش       
هـاي   گيـري جنگـل در حـوزه        بازسازي خود را ندارد، زيرا شـكل      

 هزارساله است نييافته چند خشك ايران بر اثر يك فرايند تكامل     
تـر   هاي خشك را خشك ي آلودگي هوا اقليم    جا كه پديده    و از آن  

ها چند صد سـال زمـان نيـاز     اين درخت يكند براي جايگزين   مي
بر اين اسـاس حفـظ و   . است ـ با اين شرط كه اقليم تغيير نكند  

همـان درجـه و     منطقـه بـه  نيهاي ايراني ـ توراني ا  ارزش جنگل
  .هاي شمال باشد تر از جنگل حتي شايد مهم

ن مسؤوالكه  ي نگراني است آن      آن چه بيش از هر چيزي مايه       اما
ها و مراتع     كنند تا موافقت سازمان جنگل      مياستان فارس تالش    

 هزار اصله درخت موجـود در       8و آبخيزداري كشور را براي قطع       
تواند   جلب نمايند؛ موافقتي كه مي    ونديي آبگيري سد س     محدوده

 كـه حتـي تـصورش    شـود سنگ بناي مخربي در كشور گـذارده        
. زيست و منـابع طبيعـي غيـرممكن اسـت     سوزان محيط  براي دل 

ناگوار و مخربي كه روند رو بـه تخريـب منـابع طبيعـي را      بدعت  
سرعت خواهد بخشيد، چرا كه از اين پس هر سازمان يـا نهـادي     

هـاي خـود    كـردي، بـراي اجـراي پـروژه         با استناد به چنين عمل    
 كرد و ديگر هـيچ سـازماني   ددرخواست مجوز قطع درخت خواه    

ان حــداقل ســازم. توانــد مــانع از ايــن رونــد تخريــب شــود نمــي
ها، مراتـع و آبخيـزداري قـدرت مقابلـه بـا آن را نخواهـد                  جنگل
  .داشت

 سـد،  انيـ  و بر خالف نظر مجر     ي نظرات كارشناس  اني بر بن  -5-3
ـ   زي منطقه ن  ي بر كشاورز  وندي سد س  يريآبگ  دارد و  ي اثرات مخرب

هزاران هكتار مرتع و زمين مرغوب زراعتي و خاك زير آب دفـن     
چهـارم ارزش مراتـع       وفه فقط يك  شود، در حالي كه توليد عل       مي

 خاك و جلوگيري    تچهارم ارزش آن مربوط به حفاظ       است و سه  
  .پذيري آب است از فرسايش و ميزان نفوذ

 به دليل عبور عشاير منطقه و مـسير         يبالغ  چنين تنگ    هم -5-4
بـسته  .  عبور كاروان از اهميت به سزايى برخـوردار اسـت   يخيتار

 آب رفــتن يكــي از  شــدن مــسير كــوچ عــشاير و بــه زيــر     
نشينان در منطقه، از ديگر نتايج آبگيري سد     هاي كوچ   استقرارگاه

 مراتـع عـشاير كـه يكـي از          وندي سـد سـ    يريبا آبگ .  است ونديس
. شـود  رود نيز نـابود مـي     هاي گردشگري ايران به شمار مي       جاذبه

 مختار نجفي كشكولي، مـدير كـل امـور عـشاير اسـتان             مهندس
لب و ضمن تقـسيم عـشاير بـه دو دسـته            فارس با تأييد اين مط    

داران كـه از    اين سد بـراي مرتـع     : افزايد  نشين مي   دار و كوچ    مرتع
 دارد چـرا كـه مراتـع و         يـشتري ي باصري هستند خطـر ب       طايفه

  .رود ها زير آب مي هاي آن چراگاه
  
  گيري  نتيجه-6

رساني مانند آقاي كريم متقي، كارشـناس مرمـت و             اطالع پايگاه
ي پاسارگاد ـ   ثار تاريخي، بر اين باور است كه منطقهحفاظت از آ

اي است كه پر از آثـار تـاريخي اسـت و     بالغي ـ مانند دره  و تنگ
خاطر طبيعت  چنين به اي روباز تبديل شود و هم   تواند به موزه    مي

گـردان نيـز جـذابيت      بـراي طبيعـت  داردبكر و بسيار زيبايي كه    
هـاي مـالي      ه ياري كمـك   سازمان ميراث فرهنگي ب   . داشته باشد 

ماننـد   تواند اين مسير بـي   شده مي   وزارت نيرو و با طرحي حساب     
كه بتـوان     طوري  تاريخي را براي بازديد گردشگران آماده سازد به       

چند برابر ارزش اقتصادي سدي كه در حال ساخت اسـت، از آن           
ِبالغي در اين  همانندي كه تنگ   با توجه به معروفيت بي    .  برد هرهب

كـدام از     ي هـيچ    موردي كه دربـاره   (ل كسب كرده است     چند سا 
هايـشان ـ صـدق     هاي تاريخي ايران ـ حتـي معتبرتـرين    محوطه

تـوان آنجـا را بـه يكـي از      ، اين امر بعيـد نيـست و مـي    )كند  نمي
كـه ـ     ايـن كمـا . ي گردشـگري تبـديل كـرد    هاي برجـسته  قطب
طور كه مهندس قهاري، دبيركل انجمـن مفـاخر معمـاري             همان

ي مثبتي در  اي خود نقطه ران معتقد است ـ توقف چنين پروژه اي
ي  ي مـسؤوالن خواهـد بـود و عـالوه بـر داشـتن جاذبـه               كارنامه

ــي  ــگري، م ــان ـ         گردش ــات بيگانگ ــالف تبليغ ــر خ ــد ـ ب توان
 تاريخ و فرهنگ ايـران  ايي اهميتي باشد كه نظام بر دهنده  نشان

غال بـراي اهـالي،   توان عالوه بر ايجـاد اشـت    گاه مي   آن. قايل است 
هـاي مردمـان شـريف     درصدي از درآمد را هم بـراي رفـع محروميـت    

  .كار برد ارسنجان به
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 نيـ  اي مطرح شدن بحث پوشش ملـ     با

 كـه تـا    بندد يپرسش در ذهنم نقش م    
 بـا نداشـتن     اي آ م؟ي كرد يحاال چه كار  

 شـده؟  ي مـ دي تهدمان  تي مل يلباس مل 
 مختلـف مـا   يهـا  تي مردم ما و قوم   ايآ

 هزار  7 مردم ما بعد از      اي بودند؟ آ  لخت
 يا  امروز قراراست جامه   يفيسال بالتكل 

  در خور برتن كنند؟ 
 كـه   ي موضـوعات  نيتـر    از مهم  يكي

 شـود  ي بـه آن پرداختـه مـ       اديامروزه ز 
ــاس ملــ   ــث لب ــتيبح ــاهرا.  اس  "ظ

انـدركاران بـا       و دست  رندگانيگ  ميتصم
 ي پوشــشيهــا تيــ قابلدنيــ ديناكــاف

 بـه   ميه ما تصم  فرهنگ لباس در جامع   
 از ي كــه عــارني نــواي وهي شــيطراحــ

 كـه   ستيـ  ن معلـوم  .را دارند  – شاني ا دياز د  –مشكالت موجود   
 آن بـه  لي تبـد اي اصالح در پوشش مردم است    جادي ا يهدف اصل 

 جامعـه   كيـ  جـاد ي ا ايـ  و   گانهي مبارزه با مظاهر تمدن ب     اياحسن  
 كه  ستي مدنظر باشد آشكار ن    ي آخر ني ا كه يسان و در صورت     هم

 موجـود را    ي بـردن منظـره طبقـات      ني از بـ   ي معنـ  ي همـسان  نيا
 قابـل كنتـرل و اگرقـصد     اي  وعه جامعه به مجم   لي تبد اي دهد يم
 سـت  يا  شده و كـج رفتـه  دهي اصالح داستان به انحراف كش   نانيا

 نيـ  بـه ا ديـ  باايآ. باشد ي نمشاني آن مورد قبول ا يكه روند كنون  
 هزاران سال شكل گرفته و     چه در طول     كه آن  دي رس يريگ  جهينت

 شـده  مودهي به اشتباه پيري شكل داده مس ني سرزم كيبه مردم   
  .است
 گذشـت زمـان و عـادت و        نيـ  ا ري سال گذشته و تـأث     زارانه

 و يمي واقليي آب و هواطي منطقه همراه با شرا    كيفرهنگ مردم   
 گرفته اند آنهـا  گري كه از امتزاج با اقوام د يراتي تأث يمذهب و حت  

 كه  ي انتخاب و تكامل فرم از پوشش رسانده، پوشش        نيهتررا به ب  
 يعنوان نگاهبـان   كه به ننده و پوشا  رندهي دربرگ كي فهينه تنها وظ  

و  كردن احواالت  بازگوي برايو زبان ها در برابر سرما وگرما و نگاه     
 مردم همان منطقـه     ي در نگاه اول حداقل برا     يوگرافي ب كي انيب

 ييتوانـا   و با كدام پشتوانهيتيه صالح حال من و تو با چ     . را دارد 
  ني در اكه ميده يازه را به خود مــاج ني داشت و اميرا خواه آن

  
  
  
  

 شـكل گرفتـه     ي و منطقـ   يعي طب انيجر
 اگرعـادات  كـه  نيـ  ا اي م؟ي كن جاديا يخلل

ــش ــ يپوش ــد م ــود را ناكارآم ــيب ي خ  مين
 تي باال، صـالح   يها  باتوجه به تمام گفته   

 كـه  يگري ديا صدم؟يدخل و تصرف دار 
 بلند شده، مبـارزه بـا       مي تصم نيدرپس ا 

 از يا  عـده كـه  نيـ ا.  اسـت گانهيفرهنگ ب 
 يارهـا ي با هدف قراردادن مع    خبر يخدا ب 

 شكــستن آن ر دي مــا ســعيفرهنگــــــ
 ي كمـــر بـه نـابود      قي طر نيدارند و از ا   

البته من با قـسمت  . اند  فرهنگ بسته نيا
ـ    بـاخبر آن مخـالفم و       ايـ  خبـر  يازخدا ب

 نـدارد كـه مهـاجم     يتي اهم مي برا "ساساا
ــ   ــصي دارد ول ــادات شخ ــه اعتق ــا يچ  ت

 قابــل قبــول اســت كــه مي بــرايحــدود
 دادن ما شان نتيهو ي درب ي سع يا  لهي و ح  وهي به هر ش   ها يخارج

ـ        گونه  نيدارند تا بد    افـسار   يخبـر  ي و با قراردادن ما در برهوت ب
 مهاجم فقط   گانهي من ب  دي از د  يول. مان بزنند   حكومت را بر دهان   

سوز    اگر خانمان  ي تهاجم فرهنگ عرب   ست،ي ن ييكاي آمر اي يياروپا
 و چه بـدبخت  ستي از غرب نباشد بهتر آن هم نتر وجدان يتر و ب 

 كـه مـورد اعتمـاد مـردم هـم بودنـد ـ و        مان باني ما كه ادميبود
 بـه  ي تـوجه ي زدند وليزدگ ها در باب غرب درست هم بود ـ قلم 

زدگـي را     زدگـي را فهميدنـد و عـرب         رب نداشتند، غـ   يزدگ  عرب
دستان گذشته ما ناديـده   هاي بسياري از ديد قلم به     نديدند نفطه 

 رونـد   ايـ آ. ماند كه دشمني درخانه خفته را اجازه خـسبيدن داد         
هـا و عربـستان     عـرب لهيوسـ   قبل از غرب بـه  ي فرهنگ ينيگزيجا

  تـا دي كـه شـا    انييـ  اكنون آنهـا هـم در كنـار روپا         ايآغازنشد و آ  
 يهـا   نـد بـه چپـاول داشـته         شـان را جمـع كـرده         بساط يحدود
 بـر  روزيـ  از دتر انهي روز به روز دژخوپردازند، يتر م  ما كم  يفرهنگ
 ستند؟يـ مردان ما ن     دولت شي مورد ستا  ن اكنو اي و آ  تازند؟ يما نم 

 هي شـب  تيـ  شـود بـه كـدام قوم       ي كه قرار است طراح    يلباس مل 
 تحـت  دي كه شااي يانهمس ست؟ي نهي شبتياست و به كدام قوم  

 خواهـد شـد؟     ي عمل يا  زهي شود با چه انگ    جادي ا ي پوشش مل  كي
 كه ني و ا؟ي تفاوت فاحش طبقات   ني بردن ا  ني از ب  ايكنترل مردم   

 ني جامعه باشد اي هم بر شكستن تفاوت طبقه ها    ي اگر قصد  ايآ

  بوي كافوربوي كافور  --  لباس مليلباس ملي

   كار گروه صنايع دستي – كاوه مرادي
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 و  هـا   بيـ  ج " عمـال  كـه   نيـ  ا ايـ  فقط بـصري خواهـد بـود         رييتغ
 مـرد بـه    يماي سـ  دانم ينم.  خواهد شد  كساني آنها هم    اتيمحتو

 خواهد بـود كـه   ي همان سرداريماي درآمده س ي مل ديلباس جد 
 از يكـ ي اتيـ  هايـ  بست يها راه بر اسكندر و امثال او م        در گردنه 

 همـان  ي ملبس به لباس ملي بانودانم ي نمت،يجاهالن زمان بدو  
 . زن پريشان و دود انـدود      اي خواهد بود    ني سرزم نيدشت گلزار ا  

 از اتوبوس   ي سفر درون شهر   كي ي كه برا  ي روز گرم تابستان   كي
 متوجه شدم قسمت عقب اتوبوس كـه متعلـق          كردم ياستفاده م 

هر چند قـسمت    .  است اهي است، س  يهاست سراسر مشك    به خانم 
 من قـسمت  ي برايچنان رنگارنگ و متنوع نبود ول      مردانه هم آن  

 بـود  زي برانگ جبع ت اري سر و گردن بس    يدگيزنانه با توجه به پوش    
 بـسته  طي جهـنم و در محـ  نيـ  در اني رنـگ سـنگ  نيـ چرا كـه ا   

 تي جمع اني در م  كه  ني ا جالب كه باشد؟    شود ياتوبوس چگونه م  
 كيـ )  پوش بودند  اهي س ي اتفاقي همگ  ديكه شا  (پوش  اهيبانوان س 

 اسـت كـه   ي تركمنـ ينقطه ناهماهنگ نظرم را جلب كـرد، بـانو     
آنجا بـود كـه دليـل اصـرار     . د نشسته بواني در آن م   گري د يلباس

جامعـه هـم لبـاس      . براي ايجاد پوشش ملي را به عينه دريـافتم        
هـم درون و    . ست كه قابل كنترل است       نظامي اي  شبيه به جامعه  
توان كنترل كرد پس نه رنگـي      چنين جوامع را مي     هم بيرون اين  

هاي براي اعتراض خواهد بـود و نـه عـشقي خطـري بـراي          نشان
ن مثال است، رفتـار ميليتاريـستي در چـين و            بهتري چين. هدف

هـاي    تبديل مردم به سرباز بسياري از تهديدهاي از جانب گـروه          
مردمي را خنثي كرد و مردم مورچه صفت خالقيـت، صـداقت و             

  .  بستندكار بهنيروي خود را در جهت ديگري 
هـاي انتقـادي را از     جامعه كـافور زده خيلـي از قابليـت       آري

  . خود را فراموش خواهد كرددست خواهد داد و 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ـ    در ضلع جنوب   لكي س ي باستان محوطه  شـهر كاشـان و در     يغرب
واقـع شـده    ) ريركبي ام ابانيخ (نيسمت راست جاده كاشان به ف     

 1933 سـال   ليـ  در اوا  باي ز ي شدن چند ظرف سفال    دايبا پ . است
 ظروف كه   ني و شناخته شدن محل اكتشاف ا      سي در پار  يالديم

 آن داشت تا    ر فرانسه را ب   ي كاشان بود، مشاور موزه مل     لكيدر س 
 نقطه مهم را گرفتـه و       ني در ا  يدر اكتبر همان سال مجوز حفار     

 مـامور   شمنيـ  پروفـسور رومـن گر     ي با سرپرسـت   ي فرانسو اتيه
 سـه فـصل     ي فـوق طـ    اتيـ ه. ديـ  كاشـان نما   لكي در س  يحفار

ــال( ــا س ــه) 1933،1934،1937 يه ــوده   تپ ــاوش نم ــا را ك و ه
 تحت عنـوان  ، گزارش آن را در دو مجله     1938بالفاصله در سال    

بعـد از  .  منتـشر نمـود  سي در پاري كاشان به زبان فرانسو   لكيس
 اتيـ  سـال، ه   70 و گذشـت حـدود       ي فرانـسو  اتي ه يها  كاوش

 از سازمان ي را با مجوز رسم    لكي س ي طرح بازنگر  يشناس  استاني
تـر صـادق     دك ي كشور به سرپرسـت    ي و گردشگر  ي فرهنگ راثيم

 تـا  1380 يهـا   پـنج فـصل كـاوش را در سـال      يرزاديشهم  ملك
  . انجام دادندي و جنوبي در دو تپه شمال1385

 لكي سـ يي باسـتان    درِ محوطـه ي روبـرو رمـاه ي ت15 جمعـه،  روز
 گـروه سـه   كي م،ي نرم و مال  ي سوزان و خشن، باد    ي آفتاب م،يبود

 ياپيـ  پ يهـا    سوال س؛ينو  كننده و گزارش     عكاس، مصاحبه  ي نفره
 پاسـارگاد،   وند،ي سـد سـ    ب،يـ تخر. كـرد  يمان را مشغول مـ      ذهن
  ! باز تكرار گذشتهلك،يس تپه

 بلـه فقـط     م؟يريـ  عكس ممكـن اسـت بگ      د،ي نباش   و خسته  سالم
 ي سـخنان نگهبـان دلـسوز محوطـه باسـتان          هـا   نيا! بدون فالش 

 عبـاس   ي آقا دوار،ي مهربان و متعهد، بانشاط و ام      ي مأمور لك،يس
  . ود بينياعتمادف

!  محوطـه بـه فـروش رفتـه    ي  در داخل عرصه ي باغ اي گو ديببخش
.  خـاك و بـوم  نيـ  دوسـتداران فرهنـگ ا  د؟ي هستيشما چه كس  

 مطلب ني ا ميني و بب  مي كن هي خصوص ته  ني در ا  ي گزارش ميا  آمده
ــ    ــان را معرف ــحت دارد؟ خودم ــد ص ــه ح ــا چ ــرديت  و از مي ك

 هــا، تيهــا و شـكا   از گلـه مي گفتــنـه ي زمنيــ در امـان يها تـالش 
  .ها ي نگرانها، يمهر يب
 ي و صعود تپـه را بـا سـخت        نشست ي بر سر م   مي آفتاب مستق  غيت

ــراه مــ  ــود، يهم ــ بــا انم ــي ي بــر روشاني  يرهاي از مــسيك
 تـا خـودش را     مي خواسـت  ي از و  م،ي تپه قرار گرفت   ي شده  مشخص

 ينيمن عباس اعتمـادف  . ... دي بگو اش يكار   كند و از سابقه    يمعرف

  سيلكسيلكتپه تپه ستاني ستاني گزارشي از محوطه باگزارشي از محوطه با

   يادمان كار گروه – لفوركي ندا احمدي
 

  بخشي شهر هرمز اردشير نجات
آمادگي رغم اعالم     عليهواز اعالم كرد    شوراي اسالمي شهر ا   

بخـشي شـهر       نجـات  كامل براي پرداخت هزينـه مطالعـاتي      
بخشي اين شهر توسـط       هيچ اقدامي در نجات    هرمز اردشير 

  . گرفته استنفرهنگي صورت  سازمان ميراث
اي بـه شـوراي     در نامه نيز  شناسي    رييس پژوهشكده باستان  
ــرد  ــالم ك ــواز اع ــهر اه ــه  : ش ــواز ب ــروي اه ــشكده مت پژوه

شناسي رسما و كتبا اعالم ننموده است كه حاضر به           باستان
پژوهـشكده بـه     لـذا  باشـد   هاي كـاوش مـي      پرداخت هزينه 

محض دريافت پاسخ كتبي هيأت اعزامي را به محل و حتي         
  . در ايام نوروز اعزام خواهد كرد
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 شـوش،  يدانـا  كـاخ آپا   شابور،يـ  و ب  ليچغارزنب راتيتعم... هستم  
 را  يشناسـ    سـفال  يهـا    شوش را بـر عهـده داشـتم، دوره         ي قلعه

 تـوانم  ي شـود، مـ    افـت ي جا  ني از هم  ي مثالً اگر تكه سفال    دانم يم
 دي پـنجم؟ شـا    ايـ  شـشم اسـت؟      ي  مربـوط بـه دوره     نيـ  ا ميبگو

مـن  .  كندي اظهارنظرني رشته به جرات نتواند چن  نيكارشناس ا 
 با مـن    زي ن لكي س ي  تپه ني ا راتي كار كردم، تعم   يلحاظ تجرب از  

 تپـه بـاغ   ي درست در شمال شـرق     ميرو يبوده است؛ از تپه باال م     
  . شود ي مدهيد

 600 بـه فاصـله   ،ي و جنـوب ي شامل دو قـسمت اسـت شـمال    تپه
گورسـتان الـف بـا    .  از هم و دو گورسـتان الـف و ب اسـت    يمتر

 قـرار   يوب تپـه جنـوب     جنـ  ي متـر  200 ساله و در     3500قدمت  
 دهي كـش  نيرالمـومن ي ام ي متـر  24 آن بلوار    يامروز بر رو  . داشت

هـا و    بـاغ ريـ  سـاله در ز 3000 با قـدمت  زيشده و گورستان ب ن   
ـ ا.  تپه قرار گرفتـه اسـت      ي ضلع غرب  ي كشاورز يها  نيزم  اول  ني

 ديـ نيب ي بـاغ را مـ     نيـ  ا گفـت  ي م يني اعتمادف يآقا. ... ماجراست
 سـاخت و سـازها را نگـاه    نيـ ا. شده اسـت   يداري مكان خر  نجايا

 بـا  ؟يبـه چـه مجـوز   ! ... انـد  رنگ  همد،ينيرنگ خاك را بب   ! ديكن
 در  ايـ  دنـد؟ ي بـاغ را در قمـصر نخر       نيـ  چرا ا  ؟ي چه كس  ي اجازه

 را  هـا   نيبودجه نداشته زم  !!.لواسان؟ آنجا كه آب و هوا بهتر است       
 مــشخص نـــشده؟  مي حـــري از مــردم بخــرد؟ مگـــر عرصــه   

 ختـه ي ر يهـا    مشهود بود، آجر پـاره     ياري بس يها يزسا  ساختمان
 گـرد تـا گـرد     كـاره   مـه ي ن يهـا    سـاختمان  ن،ي زمـ  يشده بـر رو   

 كـه   كنـد  ي اذعان م  رمرديپ. شدند ي مشاهده م  ي باستان ي محوطه
درد . زبـان آورد   هـر چـه را بـه   شـود  ينم. حرف زدن سخت است 

ـ  آمدم ي تپه م  ي ده دوازده بار باال    يزمانه در دل داشت؛ روز      يول
  .توانم يحاال نم

  
. شـود  ي مـ  دهي تپه است، آن باغ د     يشرق   در قسمت شمال   درست

 و بــاغ ننـد يب ي بـاغ بـزرگ را مــ  نيــا!!!  بـود؛  يكــيرنـگ خـاك   

همان .  گرفته است  دي كه شما گفت   ييها   از بچه  يكي را،   اش يپشت
 را  يا   مـصوبه  كيـ . ها امسال ساخته شدند      ساختمان نيا. جاست

عرصـه  .  شوندخته ساطي شرانيها با ا ان كردند كه ساختم  فيتعر
ارتفــاع .  و دوكيـ  كردنـد، درجـه   نيــي تعميمعلـوم كردنـد حـر   

 بسازند؛ ييزهاي و با چه چييها  متر، با چه قوس   4ها تا     ساختمان
هـا تـذكر دادم و از آنـان      به مالكان سـاختمان ي بار متوال  نيچند
تنـد   كردند، گف دمي تهد ي شده را خواستم ول    نيي تع مي حر تيرعا

. برو و دست از سر ما بـردار !!!!  بر سرتميزن يم پاره آجر نيبا هم 
 رمـرد يپ.  از كنـارش گذشـتند     تفاوت يب. گزارش دادم به سازمان   

 ييگـو . آورد يزبان م  سخنان را به ني تمام ا  يدلسوزانه و با ناراحت   
 بـه حـرفش   ي كـس ديـ  دردل كنـد با  يخوشحال شده بود با كس    

  .وتاه كيلي هر چند خداد، يگوش م
 يا نـه ي كـرد، در هـر زم  ي در هر مـورد اظهـارنظر كارشناسـ        ديبا

ـ يتمام ا. زبان آورد  كرد و سپس آن را به    قيمطالعه و تحق    هـا  يران
 در شمنيـ  سـال گر 14. سنديـ  بنوقيـ  مقاله قبل از تحق  كي ديبا

در .  اسـت  گـورات ي ز كيـ  جا  ني كار كرد و بعد گفت ا      ليچغارزنب
 هزار 45 ي زندگكي تپه، به ني اي از باال  ي تفحص برون مرز   كي

ها را از كوه به        حركت انسان  ي نزول ري س نيا. ميساله برخورد كرد  
 تـر  نيي و پـا دهـد  ي نشان مـ ها اچهي دري دشت و از آنجا به كناره     

شما . ميافتي هزار ساله را     7 تر  نيي هزار ساله و پا    ي س ي زندگ كي
 دكتـر .  استيكي و آن قسمت     ني رنگ خاك ا   دياگر مالحظه كن  

شناسان    باستان نيعالوه بر ا  . دندي حصار را كش   ني و ا  مدندملك آ 
 اسـتفاده شـد   زيـ  ني كردند، از كارشناسان خارجقيآمدند و تحق 

 تـوأم بـا   شهيـ  كـه هم مي بـردار ي گـام ديـ  بهتر شدن با  ي برا يول
  . باشدمانيها  نوشتهقاتيتحق

 از خـون  ي تپه توسط جوانان بـا عـشق و عالقـه كـه مقـدار            نيا
پاســگاه .  شــدي جهــاني بــود، معرفــشانيــها  در رگناكانــشاين

 ي بـرا هـا   يسـاز   ساختمان ني فاصله دارد و ا    نجاي متر تا ا   ستيدو
 به  دي آثار به نحو احسنت استفاده كرد و با        ني از ا  دي؟ با !چه است 

  .  كرديرسان مردم اطالع
 رانيـ  در ا  شي سـال پـ    5000 در   ديـ ني در مـوزه را بب     يني س مثالً
 اسـت كـه در   ي درحـال نيـ  ادانـستند  يرا م  يضي رسم ب  ي قهيطر

. دنـد يدر ي را مگريكدي مردم  ي خاك ي  كوره ني ا گري د يها  قسمت
ـ  ميـ را دار ...  و   ي لـوز  ل،ي ما مربع، مـستط    يشناس  در باستان   ي ول

 بـر  يا  بـه كـوزه  وچـك  كي  جلوتر در موزه يكم. مي را ندار  يضيب
  ... شدري كوزه بدست خودم تعمنيا ... م،يخور يم
 مقـدار از دسـتمان      ني و هم  مي خودمان تالش كرد   ي دازه به ان  ما

 نيـ اش گـواه ا   خشن و صـورت آفتـاب خـورده        يها  برآمد، دست 
   . پدردي و سالمت باشسالم. ها بود تالش
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 را در   ستيـ  و سـعادت ن    ي آباد كه يي جا ر،ي جمله كو  كنم ي م فكر
 ي مـورد  بـار   نيـ امـا ا  .  باشـم  دهيـ  د يعتي از آثـار دكتـر شـر       يكي

 شـد سـودآور و   ي منبعـ  ريچرا كه كو  .  ماست يرو  شي پ يياستثنا
! ي سعادت و آبادي برا يا  نهي و زم  لهيسرشار از پول و ثروت و وس      

 ي چه كـسان  بي و نص  آمددست     چگونه به  ي نعمت و فراوان   نياما ا 
  شد؟

 با وسعت   ي شهرستان ،  رفتي ج هي خواهم داشت بر مرث    يمرور
 كرمــان در يلــومتري ك240 و در حــدود لومترمربــعي ك18,000

 بـزرگ لـوت قـرار       ري كـو  يكي كشورمان كه در نزد    يجنوب شرق 
 ي مرطوب اسـت و دمـا  ي گرم و تا حد  رفتي ج يآب و هوا  . دارد

 در مـا  ارسـد،  ي مگراد ي درجه سانت50 از  شيآن در تابستان به ب    
 آب و هـوا     ه،يي جبـال بـارز و سـاردو       ژهيـ و   بـه  يمناطق كوهستان 

در واقع حد فاصل منـاطق       جبال   نيا.  سرد است  يمعتدل و گاه  
 يي تنـوع آب و هـوا    نيـ خـاطر ا     و به  باشد ي م ري و سردس  ريگرمس

 دهيـ  گردسري در آنجا م يري و سردس  يريكشت محصوالت گرمس  
 نيچن   دارد و هم   يادي ز ي منطقه درختان نخل و خرما     نيا. است

  . كند ي مني تامراني اوهي درصد م6
شمه آن در  منطقه است كه سرچني رود ا  نيتر   مهم رود  ليهل

 مـودن يزار است و پس از پ        بافت، بهرآسمان، هزار و الله     يها  كوه
 رود در   نيا. زدير ي م اني جازمور ي باتالق اچهي به در  لومتري ك 400
 و رودبـار را مـشروب      رفـت ي جلگه ج  ي از اراض  ي خود بخش  ريمس

 ،ي رود شـور، رود ملنتـ  ل هم مثيگري دياگرچه رودها . سازد يم
 نيـ  در منطقه وجـود دارنـد امـا در ا    ي فصل يرود و رودها    خشك

هـا و    فرهنـگ يريـ گ  شكل ي عامل اصل  توان ي را م  رود  لي هل انيم
 و  ي كـشاورز  ي اقتـصاد  ديـ  تول وهي بـر دو شـ     ي متكـ  يتمدن هـا  

  . باز تاكنون دانستري از ديدامدار
 منطقـه از حـدود     ني ا ميني كه بب  ستي تعجب ن  ي جا نيبنابرا

 ي فرهنگـ يها  حوزهنيتر م از مه  يكي به   الديهزاره سوم قبل از م    
 شـده و  ليباستان تبد    شرق ي و صنعت  ي مهم اقتصاد  يها  و كانون 

 و الميـ ، ا)1(نيالنهـر  نيبـ  ياه ها و تمدن تباط مستمر با فرهنگ ار
 نيپس از ا.  در آنجا بر قرار گشته است    راني فالت ا  يمناطق شرق 

 بنـا بـه   نـك ي منطقـه، ا  ييايـ  جغراف يطي مختـصر از شـرا     حيتوض
 با ارزش و قابل توجه  ي و معنو  يوع كه از لحاظ ماد     موض تياهم

 آغـاز شـد،   1380 سـال  ي كـه از ابتـدا  يا  فاجعه ياست به بررس  
   با ي نقش داري ظروف سنگيطور اتفاق  بهكه يزماناز . پردازم يم

  
  
  
  

  
 شــد و افــتي انبــوه ي ســال در حجمــ5000قـدمت حــدود  

 به لي تبد منطقه محروم كشورمان ـ ني ـ ا رفتي جكه ني ايجا به
 قيـ  و تحقديـ  بازدي بـاز جهـان بـرا    يفـضا  مــــوزه    نيتر  بزرگ
 نيتـر   بـزرگ  ي اشـتها  توانـست  گـردان و محققـان گـردد،        جهان

 عمـده بـه     داراني خر كه يي كند تا آنجا   ري را س  ايداران دن   مجموعه
 فرستاده نشود   گريها د    گونه ي دادند كه از برخ    غامي پ انيچ  قاچاق

  !)2( بازار اشباع شده استرايز
 قرار  لي و تحل  هي مورد تجز  توان ي را از دو بعد م     رفتي ج بحث

 نداشـته باشـم ابتـدا    هي قـض نيـ  بـه ا   مĤبانه ي بازار ياگر نگاه : داد
 ياي و پس ازآن ابعاد غارت اشـ       يخي و تار  ي فرهنگ ري و تاث  يژگيو

 قـرار  ي را كـه در محـل صـورت گرفتـه مـورد بررسـ           ييبها  گران
  : دهم يم

 ي منطقـه كـاف  ني انجام گرفته در ا   يها  اگر چه پژوهش  ) الف
 منطقه در ادوار ني اتي محل اهم خچهي بر تار  ي اما با مرور   ستين

  .گردد ي ما آشكار ميمختلف برا
دار   شدن سنگواره جـان افتي منطقه با  ني در ا  اتي ح نهيشيپ

 ي و كشف آثار  گردد ي سال قبل بر م    ها  ونيلي به م  يا   الجثه ميعظ
 شـروع حـضور انـسان را بـه مـا      ،ي سنگنهي دوره پار گاه  ستياز ز 

 زرنـگ  ،ي در دوره هخامنـش  ميدان ي م كه ييتا جا . كند يگوشزد م 

  از جيرفت تا لندن از جيرفت تا لندن 

   كار گروه يادمان– پورخشگرودي رضا نيك
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 در زيـ  ني و ساسـان ي اشـكان ه بـوده و از دور ها يوكرمان از ساتراپ 
 نيـ  هـم در ا يدر دوره اسالم .  وجود دارد  ي آثار رفتيعنبرآباد ج 
. ميـ  را دارانوسيـ  دقزيـ  برانگالي از شهر بزرگ و خ  يمنطقه ذكر 

 مهـم بـوده تـا      اري بـس  ي منطقـه در دوره سـلجوق      نيـ  ا نيچن  هم
. شود ي اتابكان م ي زمستان يها  تختي از پا  يكي به   لي تبد كه يحد

 از ي ناشـ ي طـوالن يهـا    و جنـگ   انيي قراختا حكومت يريگ  شكل
شان بـر سـبزواران     تسلطي و تالش براهي ناحنيحمله مغول در ا  

منطقـه را بـه مـا     ي و اقتصاد ياسي س تي اهم گري، بار د  )رفتيج(
 ،ي صـفو ،يمـور يآثار به جا مانـده از دوره ت  . كند يخاطر نشان م  

 مـداوم  ونت از توجه حكام و سك   ي حاك يافشار، زند و قاجار همگ    
 يگـاه ي را در جا   رفـت يامـا آنچـه ج    .  منطقـه اسـت    نيمردم در ا  

 بـه دسـت آمـدن هـزاران قطعـه مـصنوعات       دهد، يخاص قرار م 
ـ   ييا اسـتثن ي با ارزش با نقوشـ    يسنگ  2500 از شي مربـوط بـه ب

 كـه از  -)3( زاده ديـ بـه گفتـه دكتـر مج   .  استالديسال قبل از م   
 بـا   ديشـا  – بـردم    بهره اري مقاله بس  ني در نوشتن ا   شانينظارت ا 

 و بعـد از     رفـت ي را بتوان بـه قبـل از ج        خي تار شتر،ي ب يها يبررس
 گونـه  نيـ  از تمدن شـرق ا جيچراكه تصور را .  كرد مي تقس رفتيج

 نيتر يمي مهد تمدن است و شرح قد      نيالنهر  نيده كه ب   ش ريتفس
 همراه است با آغاز     لگمشي چون گ  اني سومر ي حماس يها  سروده
 يهـا    گـل نوشـته    يگال كـه بـر رو        مك ن چو يمحققان. نگارش
 سـاندرز كـه حماسـه       زيـ انـد و ن      كـار كـرده    نيالنهر  ني ب يباستان

. دندي تفكر قوت بخـش    ني نموده بر ا   ي را مجددا بازخوان   لگمشيگ
 يسـازها   دسـت بخـش  نـت ي كه موضوع آنچه زمينيب ياما امروز م  

 ذكـر همـان    ن،يالنهـر   ني است و از نظر قدمت مقدم بر ب        رفتيج
  .  استها اسطوره
 نيـ تر از چند صد قطعه ظرف بـا ا        ما بر اساس كشف كم     اگر

 در خفاجـه  قيـ  و تحق  ي صـد سـال حفـار      كي در طول    نيمضام
 را نيالنهـر  ني، ب)در هند(هاراپا ، عربستان، عمان و     )شمال عراق (

ـ    دايـ  با پ  نكيا. ميشناس يمهد تمدن م    600,000 از   شي شـدن ب
 كـه عمـر   يا  محـدود در منطقـه   يقطعه از آن ظـروف از قـسمت       

 تـوان  ي نمـ اي سال است، آ5 حدود يزي كاوش در آنجا چ    اتيعمل
ــشخ ــه تول صيت ــدام منطق ــ داد ك ــاطق  دي ــدام من ــده و ك  كنن
 حـاال بـا     ديانـد؟ شـا      محصوالت بوده  ني ا يكننده و مشتر    مصرف

 در خاسـتگاه  ي بـه بـازنگر  ازي شواهد و مدارك محكم، ن    ني ا هيارا
  .  شوديتمدن شرق احساس

 ي نـوع نفـوذ  چي است كه هي بومي حامل فرهنگ رفتي ج آثار
 را در آن ي و آشـــورنيالنهـــر ني از آثـــار بـــياز غـــرب و اثـــر

 قبـل از     سـال  3000 حـدود    ليـ  كـه در اوا    يمكتبـ . )4(مينيب ينم
 ظروف را آغاز كرد و پس از چند قرن آن را به             ني ساخت ا  الديم

 ادي حجم ز  رغم ي عل ياوج تكامل خود رساند و سازندگان آنها حت       
 آن ي بــودن نقــش رويانــد تــا از تكــرار  نمــودهي ، ســعديــتول

 كه بـه نظـر ژان      اند  دهي آفر ي آنها نقوش  ي كنند و بر رو    يريجلوگ
 شي است كه پ   ي مربوط به عصر   - ي باستان شناس فرانسو   -پرو  

موضـوع  .  ظروف اسـت   ي رو يها   در طرح  اني شدن خدا  انياز نما 
 ،يا   انواع جـانوران، موجـودات افـسانه       ،ينيي تز يها  هيما   نقش نيا

ـ ا. باشـد  ي و بناها و شهرها مـ ياهي گيها  انسان، گونه   ظـروف  ني
 تعلق دارد كه    مي قد ي منقوش از لحاظ سبك به گروه سر       يسنگ

 نمـوده و    يگـذار   خيم تار . آنها را اواسط هزاره سوم ق      يروشجيم
  . داند ي مرانيشان را ا خاستگاه

 شـده و در     يهـا سـنگ نـشان        چشم ي ظروف جا  ني ا يرو بر
كار رفته كه در همه مـوارد          دقت به  ي به قدر  ريحك كردن تصاو  

 يضي و انسان ب   ي گرد و چشم جانوران اهل     ي وحش واناتيچشم ح 
 نيـ  ا ي سـنگ اسـتفاده شـده بـرا        جـنس . نشان داده شده است   

ـ ا. باشد ي مروزهي فاي و ديها از مرمر، آهك سف   چشم  يل در حـا ني
ها در آثار خود هرگز از هنـر و        در همان هزاره   انياست كه سومر  

  .كردند ي استفاده نمي سنگ نشانناتييتز
 اضافه  توان ي ظروف م  ني مورد دقت و ظرافت در ساخت ا       در

نـر و مـاده      (تيها جنس    ظرف ني ا  اندازه نيتر  كرد كه در كوچك   
 نابالغ بودن طرح جانوران حك شده كـامال قابـل         ايو بالغ   ) بودن
ها متنوع بوده و اكثرا مربـوط اسـت بـه         طرح نيا.  است صيتشخ

.  عقاب، گاو و بـز   لنگ، پ ر،يانسان، مار، ش   –انسان، عقرب، عقرب    
 ي افتـاده و عقـاب    نيها كه درآن گاو از پشت به زم          از نقش  يبعض

ــرود اســت و  ــدر حــال ف  يهــا و مارهــا  قــرار گــرفتن عقــاباي
 يهـا   اسـطوره اديـ  هم هستند ما را به ي كه رو در رو  ينيخشمگ
 رود ي احتمال م  كه  نيجالب ا . اندازد ي م ها ي مربوط به آكد   "اتن"
 از تمدن آكد داشته باشـد امـا از نكـات    شي ب يها قدمت    طرح نيا

وق بــا حماســه  فـ اتي ارتبــاط كــشفتوانـد  ي موضــوع مــيديـ كل
ـ  (او كـه پادشـاه اروك       .  باشد لگمشيگ  يمعرفـ ) نيالنهـر  نيدر ب

 و  يشناسان هنوز شـروع بـه حفـار          اواخر كه باستان   نيشده، تا ا  
ـ    يكشف شهرها   نكـرده بودنـد، كـامال     نيالنهـر   ني مدفون شده ب

 نخست  يها   داستان مربوط به سده    نياساس ا .  شده بود  شفرامو
 زيـ هـا قبـل ن    موضـوع آن قـرن  م است كه احتمـاال   .هزاره دوم ق  

 پال صورت گرفته ي آن توسط آشور بان   يآور  وجود داشته و جمع   
 يايـ  دنثيـ است چرا كه او خـود را دوسـتدار و گردآورنـده موار           

 شناسـان  ق و آنچه امروز مورد اسـتناد تمـام شـر       دانست يكهن م 
 ي شده مربـوط بـه كتابخانـه شخـص       افتي يجهان است الواح گل   

  . اوست
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 از  شي كـه پـ    شـود  ي آغـاز مـ    "ان مر كـار     "زمان   از   داستان
 شـهر   - دولـت  ياو فرمـانروا  .  اسـت  كـرده  ي حكومت م  لگمشيگ

اروك بوده است و در به خـدمت گـرفتن معمـاران و هنرمنـدان          
 و ي بـزرگ سـومر  اني سـاخت معابـد خـدا    يبرا"ارت  " نيسرزم

ــز ــورز ي آن اصــرار مــنييت ــان"ارت".  اســتدهي  در شــرق ي مك
 و ي روابـط تجـار  ي شده و دارايپارس معرف مرتفع  يها  نيسرزم

بهـا و     آن غله اروك با فلزات گران      ي بوده كه ط   يياپايمعامالت پا 
 ايـ آ. )5( است شده ي آنجا مبادله م  ي الجورد و ساختمان   يها  سنگ

 ده هكتـاردر كنـاره   ني با وسـعت چنـد  ييها  شدن گورستان دايپ
 ي شـهرها  جـود  بـر و   ي شـاهد  رود،  ليـ  هل يلومتري ك 400حدود  

 آن هـم    ست؟يـ  باال ن  تي دور با تراكم جمع    يها   در گذشته  ميعظ
 ينـ ي و سـومر و بـا زم  نيالنهر ني از جنوب بتر عي وسيا در منطقه 

دست آمـده الزمـه        ظروف به  يحجم باال . زتريخ  به مراتب حاصل  
 يا   جامعـه  ازمنـد ي ن تي و امن  خواهد ي م تيثروت است، ثروت امن   

 اديـ ال با توجه به تعـداد ز       ح )6(.قتدر م ياست قانونمند با حكومت   
 كه يا دست آمده و با ظرافت هنرمندانه      به رفتي كه در ج   يياياش

 ي و شـهرها   مي عظـ  ي از بناها  اتيي با تمام جز   ياند نقوش   توانسته
 كمتـر  خي كـه تـار  ي در روزگـار -با شكوه آن دوره را خلق كنند   

 ايـ آ – را درخـاطر خـود ثبـت كـرده اسـت      ي به آن آبادان   يشهر
 "ي باسـتان  ي محل بـا قلمـرو پادشـاه       ني ا ني ب يارتباط توان ينم

   تصور كرد؟"ارت

 از ي مختلف بعديها  كه تمدن  يري حال مشاهده تاث   ني ع در
مثال در داسـتان    .  است زيانگ  رتي ح اند،  رفتهي پذ لگمشيداستان گ 

 نوشـته شـده، تجربـه      لگمشيها پس از گ      هومر كه مدت   سهياود
 مـنالس و    ي خـداحافظ  هيـ  هد مي و تقد  انوسيعبور از رودخانه اق   
 داستان طوفان نوح كـه      اي شده است و     ي كپ نايهلن به تلماگ ع   

 با همان سـاز و بـرگ و جـانوران در    باي آمده، تقر  ازدهي بهيدر كت 
 كـه معتقـد بـه جهـان     هـا  ي تصور بابلزي ذكر شده، ن يمنابع بعد 

بـا  ) دترنديكه از نظر قدمت جد (نواي نيها   بودند، در لوحه   نيريز
. شـود  ي مـ دهيـ  آمـده، د  لگمشي كه در حماسه گ    ييتواهمان مح 

 دگربـاره جـوان   ريـ  آدم پ" و عبـارت    يجـوان  اهيـ  نام گ  نيچن  هم
 كه در شعر حافظ آمده اسـت، بـه همـان شـكل در          "خواهد شد 

 مـا  زيـ  مـوارد ن يدر بعض.  وجود داردلگمشي داستان گ  يها  لوحه
 چراكه  مي هست لگمشي و گ  ي تفكرات سومر  ني ب يشاهد تعارضات 

 ديـ  مختـوم كـه با  تيـ  واقعكيـ عنوان     مرگ را به   ها ينيالنهر  نيب
 هيـ  عل نانهي خـشمگ  لگمشيامـا گـ   .  بودند رفتهي شد پذ  آن ميتسل

  .كند ي ماني خود طغقيمرگ رف
 ي برا لگمشي و گ  اني سومر ني ب ينيب   اختالف جهان  ني ا ليدل

  ! نبوده است؟ينيالنهر نيچه بوده؟ مگر او ب
 آن منـشا    ينجام داده كـه طـ      ا يقاتي تحق دلير. جان م  راياخ

 درخـت  نيـ  و معتقـد اسـت كـه ا    دانـد  ي م رانيدرخت انار را از ا    
 خـود را    ي باستان دولت شـهرها    انيكه سومر    از آن  شيها پ   مدت

 كنند و اعمال و افكارشان را با خط مكتوب كنند به دره             سيتاس
 در اعتقـادات    انير كـه سـوم    ني آورده شده و جالب ا     نيالنهر  نيب

 اسـت كـه   يرانـ يشـان و انـار ا    فرهنـگ ني بـ وندي پادجيخود، با ا  
 درخـت توسـط   ني اوهيم). 7( خود را باز شناختند  نشيداستان آفر 

 و  شود يبرگردانده م  – نيملكه آسمان و زم    – ناناي به ا  لگمشيگ
 يـي  و دارو  روبخشيـ خـاطر خـواص ن       درخـت بـه    نيـ پس از آن ا   

ـ )  بـوده  زيـ  ن نايسـ   ابـن كه مورد توجه     (اش  وهيم  نينهـر  النيدر ب
 ايـ  انجام شـد؟ آ   لگمشي كار مهم توسط گ    نياما چرا ا  .  شد ريتكث

   وجود دارد؟لگمشي و گيراني اوهي مني اني بيا رابطه
 نقش شـده  رفتي شده جافتي از ظروف ي بخش ي بر رو  آنچه

 اسـت از داسـتان      ي متنـوع  يهـا    صـحنه  ده،يو به دست مـا رسـ      
 ميست هـ ري بار شاهد نبرد با شـ ني نخست يبرا. لگمشي گ يحماس

 عهـد  ي نگـار لي اسـت و در شـما  ي فراوانـ ي معـان يكه خود دارا  
 دهيـ  د اديـ  و ز  افتـه ي راه   ديـ  جد يايـ  و دن  ي قرون وسط  كيكالس

 بـه   رهاي پـس از كـشتن شـ       لگمشي گـ  گر،ي د يدر بخش . شود  يم
 ي كه نگهبان آنجا موجود خوفنـاك      رود ي م )8( ديكوهستان خورش 
انـسان در   -عقـرب  ( عقـرب  يمي انسان و نيمياست به صورت ن   

 ي هخامنـش  ي آن را تـا مهرهـا      يو رد پا  ) نيالنهر  ني ب يهنر بعد 



 

69/ 86اسفندماه / 4خبرنامه شماره  

 ي زندگ خت طرح خداوندگار در   نيچن  هم.  دنبال كرد  توان ي م زين
 ي هخامنـش ديـ  در عقايبه صور بز و درخت زندگ ) داي ز ي گ نين(

  . شود ي مقدس مي به نمادلي و تبدابدي يامتداد م
 لحظه هـم  كي يا بري اگر حتميا  مرتكب نشدهي جرم مسلما
 مي بپنـدار يا ها را فرزندان از خانه خارج شـده      طرح نيكه شده، ا  

 بـه  گري ديا  با چهرهن،يالنهر ني در بيها سردرگم كه پس از سال  
 تفكـر بـه    نيـ  انتقـال ا   يعنـ ي. انـد   شان بازگـشته    آغوش خاستگاه 

 آنهـا در دوره     تفاده و سـپس بازگـشت مجـدد و اسـ          نيالنهر  نيب
ــش ــروزه. انيهخامن ــري دام ــدن  گ ــومر و تم ــدار س  اصــالت و اقت

 ني در مشرق زمـ يدار آغاز تمدن بشر   عنوان پرچم    به نيالنهر  نيب
سومرشـناس   – مي كـر  ليسـامو .  قـرار گرفتـه اسـت      ديمورد ترد 
 كـه   دهـد  ي نـشان مـ    يشـناخت   مدارك زبـان  : ديگو يم –معروف  

 نـام  رييتغ. اند   نبوده ي سومر نيالنهر  ني ساكنان جنوب ب   نينخست
 يو نـام مراكـز شـهر   )  و بورنـوم گلبيديا(دجله و فرات    يرودها

 ادب، كولـب،    ن،يسيـ  اور، الرسـا، ا    دو،يـ  ار يعنـ ي يعمده سـومر  
 و توسـط    ستنديـ  ن ي واژه سـومر   كيـ  چي ه شي و ك  پوريالگاش، ن 

 سـخن   يرسـومر يانـد كـه بـه زبـان غ           شـده  ي نامگـذار  يمردمان
 يبـا بررسـ   –شناسـان جهـان      استاد زبان  –الندزبرگر  . گفتند يم

، شـوخدك  )دامـدار (، اودول )كـشاورز ( مثل انگـر  يكلمات سومر 
 سبريـ ، ا )نجـار (، ننگـر    )فلزگـر  (رايـ بي، ن )شيخ(ني، اپ )ريگيماه(
 ي كلمات اصال به زبان سومر     ني كه ا  رديگ ي م جهينت... و) بافنده(
 و ي كــشاورزي مختـرع فنـون اساسـ   بيـ  ترتنيـ  و بـه ا ستنديـ ن
 نــه ن،يالنهــر ني در جنــوب بــي صــنعتيهــا  و مهــارتيامــدارد

 – مياوپنهـا . انـد    و نشان آنهـا بـوده      نام ي بلكه اسالف ب   ها يسومر
 كه به  ي از خط  ها يسومر:  است كه  زمعتقدين – يآشورشناس نام 

 ني از آنان در آن سـرزم شي تعلق داشته و پ    گانهي و ب  يتمدن بوم 
عنـوان خـط خـود         را بـه   نبه وجود آمده بود، استفاده كردند و آ       

 به زبان   زي مورد پرستش آنان ن    اني نام خدا  ي حت  بودند و  رفتهيپذ
  )9(.  بوده استي سومرريغ

 ،ينـ يالنهر ني بـ يهـا   كـه اسـطوره  مينـ يب ي مـ بيـ  ترت ني ا به
 را در خود گري ديها ها و مكان  ها، زمان    از زبان  يي آشنا يها  نشان

قدر كوچك و محدود بوده         دارند چراكه جهان متمدن آن روز آن      
 خـود، از آنچـه در     ي تجـار  يوندهاي پ ليه دل  ب ها ينيالنهر  نيكه ب 

 نيـ  داشتند و حتمـا در ا      طالع خود وجود داشته ا    راموني پ يايدن
كه  چنان.  استگرفته ي صورت م  زي ن ي تبادل اطالعات فرهنگ   نيب

 بازرگانـان  ني كـه بـ  ي فراوانـ يهـا    و تماس  ي روابط تجار  يدر ط 
 پـس از    كـه  مينـ يب ي م زي برقرارشده بود ن   ي و آناتول  هي سور ونان،ي

 در دل خـاك مـدفون شـدند، توانـستند در     ي بـابل انيكه خدا  آن
.  خود ادامـه دهنـد  اتي به ح  ي و گنوس  يا  ترانهي مد يهب مذ ديعقا

 گـر ي دي در قالـب انتقـال بـه فرهنگـ        ي فرهنگـ  گـر، يبه عبارت د  
  . بمانديتوانست باق

 ي بـرا ي در بـازنگر توانـد  ي مرفتي جيها افتهي: كه  ني ا جهينت
 را كه تـا بـا   ي بشر اثرگذار باشد و منشا تمدنشناخت مهد تمدن  
 با توجه به حجم انبـوه       ميدانست ي م نيالنهر  نيامروز برخاسته از ب   

.  سوال ببـرد   ري ز شتري ب ي و قدمت  مي با همان مفاه   رفتيظروف ج 
 ي رو شي دراز پـ   ي بـود و راهـ     اهد آسان نخو  هي نظر نياما اثبات ا  

ر مهـد تمـدن    كـه سـوم  ميها نوشتند و خواند  ماست چراكه سال  
 كـه مجلـه   يا  بحث نظرتان را با نوشـته ني ا يدر انتها . بشر است 
 قبـل   يچنـد  – فرانـسه    يشناس   مجله معتبر باستان   -ايآركؤولوژ

 اي اشـ  ريـ نظ ي بـ  ي هنـر  تيـ فيك: كـنم  يچاپ كرده بود، جلب مـ     
 از رانيـ  سـاكنان فـالت ا    شرفتيـ  پ ي سطح باال  انگري، ب )رفتيج(

 مــردم نيــ كــه ايو نقــش باشــد يم مــ.اواخــر هــزاره چهــارم ق
 كننـد را روشـن     فـا ي ا ينيالنهر  ني تمدن ب  جادي در ا  اند  توانسته يم

  )10(.سازد
 رفـت ي بحث گفته شد، مساله ج     يطور كه در ابتدا     همان) ب

 قابل توجه   زي ن ي كه دارد از نظر ماد     ي خاص يجدا از ارزش معنو   
 بـه وسـعت     يا   شـخم زدن منطقـه     يسرعت و حجـم بـاال     . است
آنهـم در    –بهـا      گـران  يياي چپاول و ارسـال اشـ      يهكتار برا 150

ـ       يكشور  ي باثبات و نه در حال جنگ كه باعث شود نتواند كنترل
 ي سـازمانده يالتينـشان از تـشك   – خود داشته باشد  يبر مرزها 

 عامـل غـارت و      رفـت ي وقت دادگـاه انقـالب ج      سيير. شده دارد 
 ريمد نيچن  هم)11(. دانستيياي مافي را باندها  يخيخروج آثار تار  

 در قالـب   انيـ قاچاقچ":  معتقد بود كـه    ي فرهنگ راثيپاسداران م 
)12(كنند ي متي فعالدهيچي شبكه هماهنگ و پكي

".  
 كـه   يا   حرفـه  رمجـاز ي نفر حفـار غ    3,000 از   شي حضور ب  ايآ

 متر حفـر  5/1 از شي گودال به عمق ب4,000 روز  7قادرند مدت   
 و بـا    سيفـ  ن يي قطعه ش  600,000 از   شي ارسال ب  زي و ن  )13(كنند

 ست؟يـ  نزيبرانگ  سال ، سوال  2 در مدت    )14(ارزش به خارج كشور   
 ي بـود دارا   رفته صورت گ  ي و قانون  يصورت رسم    كه اگر به   يكار

 زيـ  ني صـادرات ري لـوح تقـد  افـت ي درستهي و شاري نظ ي ب يركورد
  . پاسخگو هم نشدي كسي حال حتنيبا ا! بود يم

 ي گـستردگ نيـ نه به ا – در كشورما ي موارد ني چن ني ا البته
 نيـ عنوان مثال، از ا به. در دوران گذشته هم وجود داشته است  –

ــه  ــان قاجــار ب  و براســاس يصــورت رســم دســت اعمــال در زم
 صـد  كيـ  يا   سابقه يررسميصورت غ    به زي و ن  ي خارج يقراردادها
 شده شاهده بارها م  لي مسا ني هم ا  يدر حكومت پهلو  . ساله دارد 

 ليـ وك(از هوشـنگ مردكـار       يا  طـور نمونـه، در نوشـته        به. است
 كيـ  مارلي حفـار  يآمده است كـه در طـ      ) يبازنشسته دادگستر 
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 از طرف فرزندان متنفذ دربـار  ي قانونري آشكار و غ  يها  تيزفعالين
 صـورت   قـه ي عت اي غـارت اشـ    ي در آن منطقه برا    يهوديو عوامل   

 در سال نهي زمني است كه اعتراضات به عمل آمده در ا     گرفته يم
  )15(.    نبرديي راه به جا1339
 اتفاقـات خـوب هـم    ي كه متاسفانه در كشور ما حت  مينيب يم

 ي منتهـ  ياري بـدب  ريبـه همـان مـس     ) رفـت ي ج ايمثل كشف اشـ   (
 مـردم و كـشور بـه دنبـال      ي برا ي منفعت و سود   چي و ه  شود يم

  .ندارد
 منحصر به فرد ، ظرافت و يها  قدمت، طرح  لي به دل  اي اش نيا
 بــازار در نيتــر  گــرميدارا در ســاخت شرفتهيــ بــاال و پكيــتكن

 يياي آسـ  ي كـشورها  ي برخـ  ي و حتـ   كاي و آمر  يي اروپا يكشورها
 اسـت و  يالمللـ  ني بـ  يهـا   مـان ي كه نقـض آشـكار پ      يامر. شدند

 ي راسـت  به. كند ي را طلب م   ي جهت استرداد آنها عزم مل     يريگيپ
 را در اي اشـ نيـ  در تهران چند نمونه از اراني ايكه ما در موزه مل    

  م؟ي دارديمعرض د
 توسط مـوزه معتبـر لـوور    اي اشني از ايكي دي قبل خر  يچند

ــييفرانــسه باعــث رســوا  آنجــا يتيري بخــش مــدياعتبــار ي و ب
 يهـا  ي از حراجـ   يكـ ي ي آن، در كتاب راهنما    رغم ي عل )18(ديگرد

 قيـ  بـا ذكـر مشخـصات دق   اي اشـ  ني از ا  ي تعداد )19(معتبر لندن   
 دالر 12,000 هيــ پامــتي بــه قيياي آســاي و عنــوان اشــيكــيزيف

 ي در صدد بودم رقم كل    رو  نياز ا .  شد ي جهت فروش معرف   كايآمر
 ي بزرگـ ليـ  را محاسبه كنم كـه متاسـفانه بـه دل         اي اش نيارزش ا 

 حساب با مشكل مواجه شـدم امـا   ني صفحه ماشيارقام و كوچك  
:  حـل كـرد  مي مساله را بـرا نيها ا   از روزنامه  يكي در   يچاپ خبر 

  . كشوري در آمد نفتسال 4  برابر بارفتي جراثيسود غارت م
 قراربــود بـا صــرف  ي دولتـ يكـه برطبــق برآوردهـا    آنحـال 

 حفاظت شـود كـه      رفتي از آثار ج   ي تومان ونيلي م 250 يا بودجه
  )20(.  امر صورت نگرفتنيمتاسفانه ا

 نيـ  از اشتريـ  بي مبلـغ بـا مبـالغ     ني اشتباه نكنم، صرف ا    اگر
ز خـروج    ا يري حراست و محصور كردن منطقه جهت جلوگ       يبرا
  !ديرس ي به نظر مي منطقرفتي جاياش

 ميزنـ  ي نـق مـ  ي فرهنگراثي فقط ما برسر اداره مني بني ا در
 قـادر بـه   زي نتختي در پاي حت يكه از نظر امكانات و قدرت قانون      

 نيـ  ا)21(.باشـد  ي نمـ  زيـ  ن ي از تجاوز به كاخ احمد شاه      يريجلوگ
ت و  بـا وجـود تمـام امكانـا    ماي كه صـدا و سـ     ديآ ي م شيسوال پ 
 متنـوع  يهـا   برنامهپخش در كنار ارداشتي كه در اخت  ييها  كانال

 را بـه پوشـش دادن     قـه ي جمعا چنـد دق    يسرگرم كننده و ورزش   
 اگــر ارزش ي اختــصاص داده؟ راســترفــتياخبــار مربــوط بــه ج

 زيـ  آن ني ارزش مـاد ايـ  قابل مالحظه نبـود آ     هي قض ني ا يفرهنگ

 فاجعه شده   نيمه ا  كه باعث ادا   ي عوامل از  بوده؟ يپوش  قابل چشم 
 كـه  يي تـا جـا  )22( محروم منطقـه بـود   طياست، فقر مردم و شرا 

 نادانـسته خـود     زي ناچ ي مبلغ افتيمردم حاضر شدند در قبال در     
 يحتـ    (ريـ صـورت كـارگران مزدبگ       وضع دامن بزنند و بـه      نيبه ا 
 بـه   ي حفار يعنوان كار روزانه برا     ها به   صبح) يصورت خانوادگ   به

 كيـ  بـه مـدت      ي مشكل جـد   چي را بدون ه   ركا  نيمحل آمده و ا   
 نيـ  همـراه ا ي در مورديسال از صبح تا غروب ادامه دهند و حت     

 استاد دانشگاه هم مـشغول كـار بـوده كـه اعتراضـات              كيجمع  
 ي و يري باعـث دسـتگ    ي فرهنگ راثي از دست اندركاران م    يا  عده

 شـب را  كي ي حتو متعدد اجازه نداد كه ا    ياما تلفن ها  . شود  يم
 افراد بـه    نيالبته اگر هم قرار بازداشت همه ا       ()23(ان بماند در زند 

 كه  شدند ي داده م  ي جا ي در زندان  دي با شد يعنوان مجرم صادر م   
  )24(!). داردتي نفر ظرف200 حالت نيدر بهتر
 يها يبند   در بسته  اي كه اش  گفتند ي م ي از مردم محل   ياريبس

 داده  ليـ  عمده تحو  اني به قاچاقچ  ي و خشك  اي در قي از طر  ميحج
 ي بازرسـ ستي ايرهاي بود كه در طول مس  ي در حال  ني و ا  شد يم

 آورده و نيي پـا بـوس  ينـ ي و جوان را از م    ريمنطقه، زن و مرد و پ     
  )25(.كردند ي ميها را وارس ها و چمدان همه ساك

 راه  نيـ  كـه از ا    يياي برطبـق نظـر كارشناسـان، اشـ        ي طرف از
 ارزش يقـات ي تحق از نظر  نديآ يدست م   به)  مجاز ري غ يها يحفار(

 يريـ چـرا كـه از محـل و نحـوه قرارگ        . دهند يخود را از دست م    
 بـدون  شوند ي مربوط به فرهنگ خاص خود خارج م  هي و ال  يواقع
 آنهـا را    يرو ي امـر بررسـ    نيـ كه مشخصات آنها ثبت شود و ا        آن

ــشكل ــ م ــر م ــازد يت ــار . س ــبختانه حف ــا خوش ــا يام ــرا در ه  اكث
 60 در هر گور تا   يگاه(ودند   ب اي اش ني ا ي كه حاو  ييها  گورستان

 بافـت   ي كـه دارا   ي باستان يها  صورت گرفته و به تپه    ) قطعه شئ 
 ديـ  رسـانده شـده كـه ام       بي باشند كمتر آس   ي م هي و ابن  يمعمار

 ي از اوضـاع اجتمـاع     يشتريـ  اطالعـات ب   دي جد قاتياست با تحق  
 گسترده تر از اور و    ييها  محوطه. ديدست آ    به اي اش نيسازندگان ا 
 ستيـ  از بشي به بي در آنجا گاهي فرهنگيايرتفاع بقااروك كه ا  

  .رسد يو پنج متر م
 چراغ خطـر  تواند ي آغاز شده م   يكه تهاجم فرهنگ     آن خالصه

 قرار اسـت  دي توطئه را در اذهان ما روشن كند، چراكه شا       يتئور
 ني كه خـود از مرمـوزتر     رفتي آثار ج  هي به تخل  دنيبا شدت بخش  

 را به انحراف بكـشند كـه        يريمس است،   ري اخ اني سال يها  قاچاق
هم توسط  كه آن  – ق منشا تمدن در شر    جي را هي تا برنظر  رفت يم

 شـده   ي معرف نيالنهر  ني ب ري صد سال اخ   كي در   ي غرب يكشورها
 ديـ  با)26( كه توان مقابله دارنـد ييها دستگاه. خط بطالن بكشد  –

 كه مـانع    ي عوامل يي و شناسا  ها ي سازمانده نيبا ناكارآمد كردن ا   
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 يي هستند، رد پاهـا  ي مل هي و مسؤول چپاول سرما    قتيشف حق ك
 بـه دسـت   كننـد  ي مـ تي موضـوع را هـدا  هيسـا  كه در    ياز كسان 

 كـه   ي با چـه قـدرت     ي موضوع كه چه كسان    ني تا توهم ا   )27(آورند
 خـارج   رانيـ  را از ا   يياي اشـ  ني چنـ  ست،يـ توان مقابله بـا آنـان ن      

  .  بر طرف شود)28(سازند يم
 مـا كـه نـسل      تيـ ست با ارزش از هو     ا ي برگ ي فرهنگ راثيم

 آن خـود را بهتـر       لهي دارد تا بتواند به وسـ      ازيامروز سخت بدان ن   
 شرفتيـ  در پ  ي چـه سـهم بزرگـ      اكـانش يبشناسد و بدانـد كـه ن      
 بـا   ي بزرگ غرب  يها  اند و قدرت     كرده فاي ا يفرهنگ و تمدن بشر   

 يكـسان  چـه    وني خود مـد   ي وعلم ي نظام يها  شرفتي همه پ  نيا
 ي و حتـ   يي اروپـا  ي مثال امـروز گرچـه كـشورها       طور  به. هستند

 هــا و اســتعدادها، ي تكنولــوژني آخــريريكــارگ  بــا بــهليياســرا
 اما از كشف جمجمـه      دهند ي مغز را انجام م    دهيچي پ يها يجراح

ها  ا قرن قبل كه سال ه   در شهر سوخته مربوط به ده      يا  دختر بچه 
  ادامـه داده، انگـشت     د خـو  ي مغز بـه زنـدگ     يپس از عمل جراح   

 و  ي شده چـشم مـصنوع     افتي نمونه   اياند     به دهان گرفته   رتيح
 كـه  ميكنـ  ي مـ ي زنـدگ ي در عـصر  اكنـون .  دست ني از ا  يموارد

 ي در تالشند تـا آنچـه را كـشورها         وناني مثل مصر و     ييكشورها
 رديـ اند بـازپس بگ      از آنجا خارج كرده    ري دو قرن اخ   يكي در   گريد

 بود، زيانگ جاني هاين همه دي برا رفتي ج اتي كشف كه ياما در زمان  
 نـه  ر مواجه شد و انگـا يتفاوت ي با ب يانعكاس آن در داخل تا حد     

 داشته  اري را در اخت   مان  خي از تار  تر ي غن يا   كه هرچه مجموعه   نيا
  م؟ي در جهان برخورداريشتري از وزن و اعتبار بميباش

 خـود  ي كـه در جـا  مي هستي هر حال ما وارث تمدن كهن   به
 آن از ي در حفظ و معرفيا ارزش است و سع     قابل تامل و ب    اريبس

داران   امانـت مي كنـ ي سـع ديپس با.  از ماست  كي هر   فياهم وظا 
 مي انتقال دهـ مان ندگاني آن را درست به آ    مي و بتوان  مي باش يخوب

  .  نكندهم متيانگار  ما را به سهلي بعديها تا نسل
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ن پـاك در   واقـع زبـا     بـه : نخست يادآوري اين نكته الزم است كه      
جـا كـه    از آن. تواند وجود داشـته باشـد      جهان وجود ندارد و نمي    

اسـت هـيچ    فرهنگ هميشه در حـال دگرگـوني و داد و گرفـت             
هاي دورافتاده ـ نيست كه بدون   زباني در جهان ـ جز زبان قبيله 

در زبـان  : شـود  ها در چند مورد اشاره مـي      هايي از ديگر زبان     واژه
هــاي  ي عربــي وجــود دارد؛ زبــان  ژهفرانــسوي بــيش از نهــصد وا

هاي ايرانـي   داراي شمار بااليي از واژه» هند و اروپايي«ي    خانواده
ي  هــا واژه از ده» لغــات اعجميــه در قــرآن«هــستند؛ در كتــاب 

ميان آمده است؛ در فرانسوي، انگليـسي   فارسي در قرآن سخن به 
تـين  هاي دانشي و ادبي بـه يونـاني و ال           و آلماني، بيشتر اصطالح   

تبار، بسيار زيـاد اسـت؛    هاي عربي فارسي  و سرانجام واژه  ... است؛  
گفتنــي اســت خــانم آســيه اســبقي كــه بــراي تــدوين كتــابش  

ي   بـه مطالعـه   ) هـاي عربـي در فارسـي        دگرديسي معنـايي واژه   (
هـاي    نامه  ي آنها با واژه     هاي فارسي و مقايسه     بينانه فرهنگ   باريك

العــروس،   االلغــت، تــاجالعـرب، مــتن  معتبـر عربــي چــون لــسان 
اللغـت والمعـرب پرداختـه        المحيط، المنجد، المعجم، فقـه      محيط

هاي عربي پيوسته به      در ضمن بررسي و پژوهش در فرهنگ      . بود
درج شـده  » فارسيه«ي    خورد كه در برابر آنها واژه       واژگاني بر مي  

كه او هم همانند بسياري از ايرانيان واژگان مزبور را       در حالي . بود
بـه ايـن ترتيـب شـروع بـه          . پنداشت  االصل مي    آن زمان عربي   تا

ها بيش از سه هزار اسـت كـه        شمار اين واژه  . گردآوري آنها نمود  
فارسـي  (ي ايرانـي   هاي ميانه   ي آنها را از راه زبان       سو ريشه   از يك 

فارسـي  (هـاي باسـتاني ايرانـي     تـا زبـان  ) ميانه، پارتي و سـغدي    
ي تحصيلي ايشان   گر چون رشته  و از سوي دي   ) باستان و اوستايي  

هـاي سـامي    شناسي و زبان و ادبيـــات عرب، زبان  عالوه بر ايران  
هاي سامي  هاي اشاره شده را در ديگر زبان   هم است، رد پاي واژه    

تـر از همـه    مانند آســــوري، عبري، حبشي، آرامي، صبي و مهم   
هاي جهان چون تركي، التينـي،        چنين در ديگر زبان     آكدي و هم  

يونــاني، اســپانيايي، روســي، صــربي، چكــي، انگليــسي، آلمــاني، 
كتـاب ايـشان در سـال    . فرانسوي و غيره مورد بررسـي قـرار داد      

 در Otto Harrassowits بـه زبـان آلمـاني در انتـشارات     1988
» ي پارسـي در زبـان عربـي    هاي وام گرفتـه  واژه«ويسبادن با نام    

(persische Lehnworter im Arabischen)چاپ رسـيده   به 
شـود كـه    به هر روي اين يـادآوري هـيچ دليـل آن نمـي          . »است
كـار بـريم و بـراي     هاي بيگانه را ـ جز در موردهاي ويژه ـ به   واژه

  گونه كه آقاي داريوش  داشتن زباني پاك تالش نكنيم زيرا همان

  
  
  

هاي بيگانه اسـتفاده كنـيم، زبـان       اگر از واژه  «آشوري باور دارند؛    
مانـد و نـوعي        و توسعه نيافته و سركوفته بر جا مـي         ملي ما خام  

ما بايد راه دشوار ولـي  . آيد دوگانگي در گفتار و رفتار ما پديد مي 
درست پروراندن زبان ملي و از نو سازمان دادن بـه آن را بـرويم               
كه اين نيز جز با درك عميق ايـن ضـرورت و كـار ديـر انجـام و       

هاي گوناگون ممكـن   عصبها و ت داوري پرشكيب، و خالي از پيش   
يـاري و احـساس مـسؤوليت     كاري و هـم  نيست و در اين راه، هم     

بايـد دانـست   «) 1(.»ها و نيروها ضروري است   سيج توان جمعي و ب  
يـك زبـان را آن   . ارج يك زبان در آساني و به سـاماني آن اسـت      

بهتــر كــه ســاده ياشــد كــه گوينــدگانش درســت يــاد گيرنــد و 
به سامان باشـد تـا      .  به آساني بياموزند   خواهند،  بيگانگاني كه مي  

يك زبان چون ساده . تر روي دهد درست به كار برندو لغزش، كم     
شود و معني از دورن آن بهتر پديدار      تر مي   و به سامان بود، صاف    

گويـد   زبان بايد چنان باشد كه چون يكـي سـخني مـي         . شود  مي
سر و كـار  ها رو به رو نيست و همه با معني     شنونده گويي با واژه   

چنين حالتي در يك زبان هنگامي است كه چهـار ديـواري       . دارد
ي ناشناس، نابـه جـا بـه      هاي بيگانه   گرد آن كشيده شود كه واژه     

ي خـود   ي ناشناخته شده خورده هاي گوش آن در نيايد و جز واژه    
كـار   ها ساده باشد و جـز از روي سـامان بـه      كار نرود و اين     آن، به 

پرداختنـد و آن را هنـري    آرايي مـي   به سخن كه كساني     اين. نرود
كه كساني  اند و اين    شماردند و در اين باره صدها كتاب نوشته         مي

هـاي بيگانـه      هـاي نـويي از زبـان        داشتند واژه   هميشه دوست مي  
كـه   كـار برنـد و ايـن      ها و گفتارهاي خود بـه       گرفته و در نويسش   

گرتـر   انتـر شـود تـو    هاي زبان فزون گفتند هرچه واژه    كساني مي 
اي از خـرد و دانـش     ها از نـاداني بـود و پايـه          ي اين   شود همه   مي

  )2(. »نداشت

  

  فارسي و عربي 
ايـن  . هاي بيگانه پرهيز جست و آنها را به كار نبـرد            بايد از واژه  «

ها يا از راه يـك هوسـي نيـست          پرهيز از روي دشمني با آن واژه      
هـايي را از   يجـه دارد و نت بلكه چيزهايي ما را به اين سخن وا مـي   

هاي ايـن سـخن آن    يكي از انگيزه. آن كادر در پيش چشم داريم    
هـاي بيگانـه را بيـاوريم در پديـد آوردن          است كه مـا چـون واژه      

ي  هاي ديگر از آن دچار دشواري خـواهيم شـد ولـي در واژه            واژه
را » فرهيـدن «ي    براي نمونـه، واژه   . ها نيست   خودي، آن دشواري  

آوريم نه براي آن اسـت كـه بـا آن       ي مي عرب» وحي«كه به جاي    

  !!چرا فارسي نويسي؟چرا فارسي نويسي؟
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روست كه ما تـوانيم   ي عربي، كينه در ميان است بلكه از اين        واژه
و » فـرهش «چـون     هـاي بـسيار ديگـري هـم         ، واژه »فرهيدن«از  
هـا را بيـاوريم ولـي از      و بسيار مانند ايـن    » بفرهيد«و  » فرهنده«
درسـتي همـين دشـواري در      بـه  )3( »اينها نشدني اسـت   » وحي«
اي عربي بـه درون زبـان مـا          هاست كه اگر واژه     اختن جدا شده  س

هاي آن واژه نيز   )مشق(آيد، تنها خود واژه نيامده بلكه جدا شده         
چنـين اسـت كـه        ايـن ... «آورنـد،     به درون زبان مـا يـورش مـي        

صـدر، صـادر، صـدور، مـصادره، صـدرات و           «بينيم يك بـاره       مي
 خــاص، صــدق، صــادق، صــداقت، مــصدق، تــصديق، صــديق؛ و 

ــصاص، مخــتص، خــصوص، تخــصيص،    مخــصوص، اخــص، اخت
اند و زبان پارسي را درمانـده   با هم آمده» ...تخصص، متخصص و  

كـار   بـه » رجعـت «، »بازگـشت «كه بـه جـاي       هنگامي. اند  ساخته
ولـي  . رود شايد برخي بگويند كه چنـدان ناخوشـايند نيـست       مي
ـ        هـا و واژه     آمد اين واژه    پي اگوارتر و هـايي از ايـن دسـت، بـسي ن

» رجعـت «چرا كـه ايـن   . پنداريم ناخوشايندتر از آن است كه مي    
را » ...راجع، مرجوع، مراجعه، ارجـاع، ترجيـع، تراجـع و          «كم    كم

بازگرداندن، بازگردانـده،  «آورد و رفته رفته       نيز به دنبال خود مي    
يـن  و بسياري ديگـر از ا     » بازگردان، بازگرداني و گشت و واگشت     

هـايي   كه، نام ي ديگر اين ك انگيزه ي)4(. »...برد اد ميها را از ي    مايه
كه از خود زبان درست شود و مردم معنـاي آن را نيـز فهمنـد و         

براي نمونه ما چون نام آن افراز  . را درست به زبان رانند      گاه آن   آن
را فهميده و دانـد كـه     ايم، هر شنونده معني آن      را دوربين گذارده  

را   سـش پيـدا نكننـد ولـي اگـر آن          دوربين چيست و نيـاز بـه پر       
گاه واژه را به غلط       بناميم مردم معنايش را نفهمند و آن      » نظاره«

هاي بيگانه كه ما آنهـا را         ياري از واژه   به مانند بس   )5(» روان كنند 
خودي خود ايرادي ندارد ولـي   كنيم كه اين به     به نادرستي ادا مي   

از سـوي ديگـر در     كنـد و      اي ادا مي    گونه  ها را به    هر كس آن واژه   
ها در نزد شـنونده   هايي كه از آن واژه ها، برداشت بسياري از زمان  

ي واژه آشنا نيست ـ گنگ اسـت     ـ چون شنونده با ريشه  شود مي
از سـويي ديگـر     . ي ديگـر جـدايي دارد       كـم بـا شـنونده       يا دست 

آوريم يـك نوآمـوز      هاي طياره، زلزله يا حمام را مي        كه واژه   زماني
يابد  شان را در نمي      با آنها پيوند برقرار نكرده و معني       زبان فارسي 

گـوييم   كـه مـي   ها آشنا باشد ولـي زمـاني    كه با خود واژه     مگر اين 
بينـي معنـي    لرزه يا گرمابه، نوآموز با اندكي باريك       هواپيما، زمين 

رسد، حتا اگر پـيش از   كم به ذهنيتي مي    يابد و يا دست     را در مي  
گونـه   و از سويي ديگر همـان .  نبوده باشدها آشنا آن با اين پديده  

انـد، نوآمـوز در تلفـظ اشـتباه      كه شادروان كسروي اشاره داشـته   
هاي   ها برايش آشنايند و اين از برتري كند چون ريشه    تري مي   كم

» ونـدي «دانيم زبان فارسي زباني    كه مي   چنان. زبان فارسي است  

 كه زبـاني  است بر خالف عربي) تركيبي يا پيشوندي و پسوندي    (
ي آن بـسياري را   اي و قالبي است و در نتيجه واژگان ساده        صيغه

ي  كه يك عرب زبان بايد بـا همـه    فهميم در حالي سازيم و مي  مي
ها آشنا باشـد تـا معنـي     اند ـ و قالب  ها ـ كه بسيار گسترده  ريشه

چنين، درست اسـت كـه دو زبـان عربـي و        هم .واژگان را در يابد   
ــاز ــا يكــديگر داد و ســتد فــراوان داشــته فارســي از ديرب انــد و   ب

ها را از يكديگر وام بگيرند ولي اين داد      اند بسياري از واژه     توانسته
ي زبـان تـازي بـه بـاروري و بالنـدگي آن          و ستد هر چند درباره    

پـذيري آن انجاميـده،    ي زبان پارسي بـه آسـيب        انجاميده، درباره 
بـراي نمونـه   . ته اسـت  را سترون و نازا و دست و پا بسته ساخ           آن
توان به تـاثير زبـان عربـي در نـازا كـردن دسـتگاه تـصريفي            مي

ي زبان پارسي اشاره كرد كه براي نمونه         هاي ساده ) فعل(كارواژه  
ــردن؛     ــه ك ــدن، تغذي ــيم دادن؛ خوران ــدن، تعل ــاي آموزان ــه ج ب
كوشيدن، سعي كردن؛ گرديدن، تغييـر كـردن؛ برآمـدن، طلـوع           

ه دليل ورودنام مصدرهاي عربي بود كه     اين ب . كردن، متداول شد  
كردن، شدن، گرديدن،   «) معاون(هاي ميانجي     به ناچار با كارواژه   

هاي مصدر عربـي در       وجود اين نام  . شدند  همراه مي » ...نمودن و   
زبان فارسي باعث شد كه حتا در مـورد مـصدرهاي فارسـي نيـز       

ي، نـام   كار رود و عادت بر آن شده كه ابتدا از مصدرهاي فارس             به
اي تركيبـي در   گونـه  گاه، آن نام مـصدر را بـه        مصدر بسازند و آن   

آورند مانند كوشش كردن به جاي كوشـيدن؛ آمـوزش دادن بـه             
جاي آموزاندن؛ پرورش دادن به جاي پروريدن؛ مـالش دادن بـه            

طـور كلـي     و بـه  ... جاي ماليدن؛ كاوش كردن به جاي كاويـدن،         
شـود كـه    نين صرف مـي  تر مصدرهاي پارسي كنوني اين چ       بيش

هـاي كـاربرد جـاي واژگـان      از ديگر آسـيب . بايد به سامان گردد   
نويــسي و  گــويي و كوتـاه  تـازي همـين بــس كـه مــا را از كوتـاه    

براي نمونه . كشاند دارد و سخن را به درازا مي        نويسي باز مي    ساده
! سـيگار نكـشيد  «: كه به سـادگي و روانـي بنويـسند          به جاي اين  

: نويـسند  گردنـد و مـي   اي پيچيـده و سـنگين مـي    ه  دنبال واژه   به
اي  گونـه نوشــته  ؟ بـه ايــن !»اسـتعمال دخانيـات اكيــداً ممنـوع   «

زبـان پارسـي، جـدا از زبـان      .آيـد  آور پديد مي نابهنجار و چندش  
كـه از ديربـاز،       چنان. هاي ديگر نيز وام گرفته است       تازي، از زبان  

سـرياني، تركـي و   هاي هندي، يونـاني،   ها و صدها واژه از زبان   ده
هاي انگليسي، فرانسوي و      ي كنوني از زبان     مغولي و در چند دهه    

بين باشيم پـي      ولي اگر باريك  . اند  روسي به زبان پارسي راه يافته     
ي آنهـا بـراي ناميـدن     هـا نـه همـه       بريم كه بيـشتر ايـن واژه        مي

كـه    چنان.  است  چيزهايي بوده كه به زندگي ما ايرانيان راه يافته        
از يونـاني؛ شـنبه،   ... يهيم، پياله، فنجان، كليـد، المـاس و    سپر، د 

از زبـان سـرياني؛ شـكر، شـغال،     ... كاسه، شيپور، تابوت، تـوت و    
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از هندي؛ اتاق، آذوقه، آقا، خـانم، اردو        ... نارگيل، كرباس، الك و     
گونه   همين. اند  اند و بومي شده     از زبان مغولي به پارسي آمده     ... و  

هـاي   ي كنـوني از زبـان   هايي كه در چند دهه   است انبوه نام چيز   
هـاي عربـي    در برابـر، واژه . انـد  اروپايي به پارسي پارسي راه يافته  

اند  هاي ساختاري و زباني خود را هم به زبان پارسي آورده        ويژگي
انـد كـه انـدك     چنان براي خود جا بـاز كـرده   ها، آن و اين ويژگي  

كـه در زبـان نوشـتار       هاي پارسي را نيـز        اندك آن مشتي از واژه    
، امـا   »نزاكـت از نـازكي    «انـد، چـون       مانده بود پيرو خـود كـرده      

ما در زبان فارسـي  . ي جمع بستن  است      آشكارترين نمونه، شيوه  
ي    بستن است ما در زبان فارسي دو شيوه         ي ساده جمع    دو شيوه 

كـه در     را داريـم در حـالي     » هـا «و  » ان«ساده جمـع بـستن بـا        
هاي جمع بستن عربي   بر آن كه بايد شيوه    هاي خود عالوه    نوشته

قاعـده و   هاي بـي  را بدانيم بايد با انبوه جمع بستن      ) ات، ين، ون  (
ويژه ناخواسته   نيز آشنا باشيم كه اين به     ) مكسر(ي عربي     شكسته

رود  كار مي هاي فارسي نيز به  و از روي عادت براي گروهي از واژه       
فـرامين از  «ه است، چون و زبان را دچار نا به ساماني بزرگي كرد    

اســاتيد از «و » بنــادر از بنــدر«، »ميــادين از ميــدان«، »فرمــان
در ايـن  . انـد  اند ولي سـاخت تـازي يافتـه      كه همه پارسي  » استاد

نويـسي   سـازي و فارسـي     ي نويسش افراز بر يكـسان       زمينه، شيوه 
  .جمع بستن واژگان است

  

  پنج پايه
نزديـك شـدن بـه    براي رسيدن به خواست فرجامين كـه همانـا       

ي  سامان است نيازمند توجه بـه پـنج پايـه        زباني پاك، ساده و به    
  :زير هستيم

 اين راه بايد به آهستگي بگذرانيم و در ايـن ميـان، همراهـي             -1
ي  ــ نخـست دربـاره   » آگاهي«همگان الزم است كه اين خود به    

ــ نيـاز دارد كـه بايـد بـر      » ها واژه«ي  و سپس درباره » ضرورت«
انـدركار فرهنگـي و آموزشـي چـون           هـاي دسـت     اندست سـازم  

چنين   هم. هاي گروهي صورت گيرد     و رسانه » آموزش و پرورش  «
هاي يـك فرهنگـستان       ي ويژگي   پشتيباني فرهنگستاني كه همه   

ي اسـتادان و   را داشته باشد و همه» زبان و ادب فارسي«كوشاي  
 هـاي  ترين بخـش   باشند از مهم  خبرگان اين فن در آن گرد آمده      

هاست كه رونـد   شايد به خاطر نبودن همين زمينه   . اين كار است  
بـه هـر روي    . پيشرفت خواست ما، بـاز هـم كنـدتر شـده اسـت            

تـوان    ترين كاري كه مـي      اكنون كم . اميدمنديم زمينه آماده شود   
اي اسـت كـه جـايگزين         هـاي بيگانـه     كار نبردن واژه    انجام داد به  

  .مناسب فارسي دارند

البتـه مـدتي اسـت كـه      . ها بايد آماده شـود      هي واژ    شناسنامه -2
اند كه اميد است بـا   كار رو آورده   نويسان به اين    گروهي از فرهنگ  

ــاري همــه ــاي دســت همي ــدركار فرهنــگ ي بيناده ــسي و  ان نوي
ها ـ كه شمارشـان هـم كـم نيـست ـ بتـوانيم بـه          گردآوري واژه

هـا   فرهنگي از واژگان فارسي برسـيم كـه رد آن سرگذشـت واژه        
نيكي چنين كاري در اين است كه ما را با آن دسـته             . ده باشد آم

اند ولـي ايرانـي تبـار هـستند آشـنا       از واژگاني كه در رويه بيگانه  
  .رهاند كند و در نتيجه ما را از اشتباه كنار گذاشتن آنها وا مي مي
سازي نبايد ميان ما و يادگارهـاي ارزشـمند            اين روند فارسي   -3

البته آشكار اسـت كـه اگـر قـرار باشـد      . ازدمان جدايي بياند    ادبي
هـاي    ميان پيوندي با اثري چون شاهنامه يا فالن اثـر پـر از واژه             

بـه  . گزينيم  هاي پسين يكي گزينش شود، كدام را مي         عربي سده 
بيان ديگر، اين پايه به اين معني است كه واژگان جـا افتـاده در               

 ايـن زبـان   داراي حق آب و گـل در      ) ها  شده  فارسي(زبان فارسي   
  .آيند شمار نمي هستند و ديگر بيگانه به

زبانـان   سازي بايد هماهنگ بـا ديگـر فارسـي     اين روند فارسي  -4
كـار نخـست آشناسـازي آنـان بـا رونـد            ي اين   الزمه. جهان باشد 

هـاي   آوردهاي فرهنگستان   دست(هاي پيشين در ايران       سازي  واژه
ي ايـران در  هـاي فرهنگـ    و سپس حضور نيرومند رايزني    ) گذشته

ي   هـاي حـوزه     نشين و ديگـر سـرزمين       هاي فارسي زبان    سرزمين
در اين راستا برپـايي فرهنگـستان مـشترك    . فرهنگي ايران است  

زبـان ايـران،    كم ميان سه كشور فارسي زبان و ادب فارسي، دست  
تـــالش و (افغانـــستان و تاجيكـــستان يـــك ضـــرورت اســـت 

ي ـ خـط سـرليك     گذاري ايران براي دگرگوني ـ آهـسته   سرمايه
  ).ها به خط فارسي نيز بايد در همين راستا ارزيابي شود تاجيكي

ي   ي گـسترده    گيـري از پـشتوانه      تـر، بهـره      و اما از همه مهـم      -5
هاي ايراني ـ چه كهن و چه    ها و زبان زبان ها، نيم ها، گويش لهجه

تر كردن زبان فارسي است تا در فرجـام ايـن    امروزي ـ در پرمايه 
تر كردن پيوند ما با    به زباني برسيم كه عالوه بر محكم      راه سخت   

تاريخ و فرهنگ نياكاني، همبستگي مـان را هـم، بـيش از پـيش      
  .كرده باشد

  

  :منابع
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 از آغـاز آفـرينش بـراي گـذران زنـدگي و جـاوداني نـسل             آدمي
بوم خود يعني طبيعت و نيـروي         نيازمند داشتن آگاهي از زيست    

ب صنعتي، انـسان  با آغاز انقال. مؤثر گياهان و جانوران بوده است     
هاي خود درباره محيط پيرامون خـود را   سرعت افزودن بر آگاهي  

ديـده،     كه در وجودش مـي     يبيشتر كرده و با توجه به باور نيروي       
را بـه فرمـان خـود       ... تر توانسته دريا، كوه، جنگل، كوير و          آسان

در اين نوشتار برآنيم    . درآورد و در راستاي نابودي آن تالش كند       
انـدازهاي زيبـاي كوهـستاني، سـاحلي،         ا يكـي از چـشم     شما را ب  

اي، دشــتي اســتان بوشــهر و يكــي از  تـاالبي، جنگلــي، رودخانــه 
هاي ملي كشور يعنـي پـارك ملـي نايبنـد و             پارك ترين برجسته

هـاي زيـستي گيـاهي و جـانوري ايـن پـارك و خطـرات و                  گونه
  .تهديدها بر اين پارك ملي آشنا سازيم

 هكتار خـشكي و دريـا       49814ساحت   ملي نايبند با م    پارك
فـارس در   هـاي نيلگـون خلـيج    اي مشرف بـر آب      صورت دماغه   به

 46جغرافيايي با ارتفاع صـفر تـا       193/27 و عرض    325/56طول  
 كيلومتري جنوب شرقي شـهر بوشـهر    320متر از سطح دريا در      

  .واقع شده است
هـاي خلـيج      نايبند يكي از زيباترين مناطق در كرانـه        منطقه

جا مانـده از بنـدر تـاريخي     رود و يادگارهاي به     شمار مي   س به فار
عنـوان مركـز    ي تاريخي ايـن منطقـه بـه         نايبند حاكي از پيشينه   

 82تا قبل از سال     . تجارت و صيد مرواريد در عصر آل بويه است        
 نايبند ـ منطقه حفاظت  جمنطقه نايبند شامل چهار قسمت؛ خلي

بساتين و هاله بود كـه   –شده نايبند ـ منطقه حفاظت شده حرا  
   1375كه از سال ( منطقه حفاظت شده نايبند 82در سال 

  

  
  
  
  
) عنـوان منطقــــــه حفاظـت شـده شـناخته شـده بـود               به

دليل رويـش   به(همراه منطقه حفاظت شده حرا و خليج نايبند     به
) هاي مرجاني و اهميت اكولوژيكي آن     سنگ  هاي حرا و آب     جنگل

عنوان نخستين پـارك ملـي      ط زيست به  توسط شوراي عالي محي   
 ملـي بـه   اركپـ چنين اين  دريايي كشور ثبت و شناخته شد، هم     

عنوان پارك ملي دريـــــــايي در كميـسيون          به 17115شماره  
ــاطق حفاظــت شــده   ــاني من ــر  ) WCPA(جه ــه يكــي از زي ك

 يعـ ي و منابع طب  عتيهاي سازمان جهاني حفاظت از طب       مجموعه
)IUCN (   ايـن منطقـه در بخـشي از     . ه اسـت  است ثبت گرديـد

 اقلـيم  رهرود و در سـيط  شـمار مـي   تـوراني بـه  منـاطق ايرانـي ـ    
 ورتـــ ص اغلب به دارد و بارش در اين منطقه   فراخشك گرم قرار  

دليـل     گياهي پارك ملي نايبنـد بـه       پوشش .بارش زمستانه است  
داشتن دو ويژگي خشكي و دريا در كنار هم بسيار زيبا، متنوع و           

) گياه حرا، گونـه چنـدل  (هاي مانگرو  جنگل.  شده است  ارزشمند
هـاي زيبـا در       هـاي ايـن جنگـل       گـاه   ترين رويش   كه جزو شمالي  

هـاي   گـاه  تـرين زيـست   رود و از بـا ارزش       شمار مي   فارس به   خليج
هـاي خـشكي و دريـايي را ايفـا      بوم  است كه نقش زيست ساحلي

ي دريـايي و  ها گاه گياهان آبزي مانند علف     نايبند زيست . كند  مي
بوم ساحلي و همچنين گياهان مقـاوم         ها در چرخه زيست     جلبك

در .... شور پسند مانند گز، علف شور، شصت عروسان، خارشتر و          
چنـين    و هـم  . باشـد   يهاي به دور از سـاحل مـ         ارتفاعات و دشت  

گياهاني چون كُنـار، كهـور ايرانـي، درختـان كهنـسال و زيبـاي         
را يا گيـاه صـبرزرد، اسـتبرق، قـيچ،         انجير معابد، انارشيطان، الوو   

هاي گياهي متنـوعي كـه در ايـن منطقـه زيـست               دافني و گونه  
  .كنند مي

ــارك ــواع   پ ــست ان ــراي زي ــي نايبنــد محــيط مناســبي ب  مل
 خزنـدگان، پرنـدگان و پـستانداران فـراهم      هـا،  مهرگان، ماهي   بي

هـاي كميـاب يـا در خطـر      آورده است كه بسياري از آنهـا گونـه        
چون دو گونه كميـاب، جبيـر و جيرفتـي     ند و يا هم انقراض هست 

  .كه بر اثر عوارض انساني در اين منطقه منقرض شدند
هايي چون گرگ،     توان به گونه    زي پارك مي     پستانداران خشك  از

شغال، خرگوش، روباه، قوچ، ميش، كل، بـز، كفتـار، آهـو اشـاره              
 هـاي آزاد پـارك   كرد و از پستانداران دريـايي كـه در بخـش آب       

ويژه نهنگ  هاي دلفين و نهنگ به گونه  توان به   كنند مي   زيست مي 
هـاي    خرچنـگ، گونـه    ونآبزيان ديگري چـ   . گوژپشت اشاره كرد  

  يداريدارار توسعه ناپاار توسعه ناپاگذگذ در  در يبنديبند نا ناييپارك ملپارك مل
  بوم  كارگروه زيست-محمد عليخاني 
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كـه  (ها مانند مـاهي گـل خـورك، مـاهي شـانگ           بسيار از ماهي  
تازگي توسط مسؤوالن پـارك بـراي بازسـازي ذخـاير آبزيـان               به

ارك يعنـي  تـرين آبزيـان پـ    و شـاخص ) پارك رهاسازي گرديـده   
پشت منقار عقابي و الك پشت سبز هستند كه هـر دو جـز              الك

ــد و در   مــيشــمار هــاي كميــاب خزنــدگان ايــران بــه  گونــه رون
 يعـ ي و منـابع طب   عـت يبندي سازمان جهاني حفاظت از طب       طبقه

)IUCN (    هـاي بـه شـدت در خطـر      به ترتيـب در رديـف گونـه
  .انقراض و در خطر انقراض قرار دارند

تــوان بـه چكــاوك كـاكلي، بــاكالن،    پــارك مـي  پرنـدگان  از
 خروس كـولي سـينه سـفيد        جه،يحواصيل خاكستري، هوبره، دل   

 قطعـه از  200اي در خطر انقراض جهاني كه در دنيا فقـط     گونه(
آن وجود دارد و به تازگي در تاالب اين پارك توسط چند تـن از       

 تيهـو و    ،، كبك )پرنده شناسان هلندي مشاهده و شناسايي شده      
چنين از پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي كه براي گذارنـدن   هم

كـم    آينـد كـه هـر سـاله دسـت           فصل تابستان به اين منطقه مي     
هايي چون  گونه توان به اند مي    پرنده ميهمان ارزيابي شده    97000

فالمينگو، گيالنشاه، پليكـان سـفيد، سـليم، آبچيلـك، كاكـايي،            
  . اشاره كرد درياييوهاياَگرِت پا خاكستري و پرست

  

  كند پارك ملي نايبند را تهديد مي كه خطراتي
هاي حيات وحـش       ملي نايبند نيز مانند بيشتر پناهگاه      پارك

و مناطق زيست محيطـي كـشور از ويرانگـري و نـابودي بـه دور       
هاي پي در پي ويرانگـري در    نبوده است و چه بسا در اثر گزارش       

در ايـن پـارك   .  ملي در خطر قرار گرفته اسـت  يرديف پارك ها  
هاي ويرانگر انساني از همه موارد ويرانگر پيشي گرفتـه     نيز پديده 

ترين خطر براي ايـن پـارك         است، به باور برخي كارشناسان مهم     
 1377وجود منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي است كـه از سـال              

هـاي گيـاهي و جـانوري منطقـه را در         تاكنون بـسياري از گونـه     
هـاي توسـعه      با آغاز به كـار طـرح      . تمعرض انقراض گذاشته اس   

با ساخت چندين اسكله و    ) 13و12 و 6و5فازهاي  (پارس جنوبي   
هـاي سـاحلي      روي در دريـا و خـشك كـردن آب           بندر بـا پـيش    

بـوم    وسيله صدها تن سنگ و خاك ضربات مهلكي بـر زيـست             به
منطقه وارد كرده است و همچنين بنا بـه گفتـه معـاون محـيط               

ــايي ســازمان  ســاخت : حفاظــت از محــيط زيــستزيــست دري
در ايـن منطقـه   ...  صنعتي و يها پااليشگاه، پتروشيمي و مجتمع 

موجب تيرگي آب شده كه از ضايعات و پسابهايي اسـت كـه بـا                
گونـه   حجم بسيار زياد و سميت بسيار بـاال توليـد و بـدون هـيچ        

شود ماننـد مجتمـع پـااليش         پااليش مستقيماً به دريا تخليه مي     
ارس جنوبي كه توسط شركت آجيپ ايتاليـا سـاخته           پ 6گاز فاز   

 تن محلول شيميايي كاستيك يـا سـود         6 تا   5 هشده است روزان  
ها  آب كند، ميزان زياد تخليه اين پس سوزآور را به دريا تخليه مي   

به حدي است كه تا شعاع چند صد متري هر گونه موجود زنـده         
ف خلـيج  از بين رفته است وي همچنين ساخت و سازها در اطرا         

 عنـوان  نطقههاي اين م  نايبند را عامل  نابودي بسياري از مرجان       
  . كند مي

 لجام گسيخته منطقه ويژه انرژي پارس جنـوبي         هاي  فعاليت
هاي كمياب گياهي چون انار شيطان در         باعث نابودي كامل گونه   

گــاه آن و  منطقــه شــيرينو بــه دليــل رد شــدن جــاده از رويــش
ولـي  . شـده اسـت   ... ي، كنـار، بابـل و       هايي چون كهور ايران     گونه

 هـزار  500ن پارس جنوبي مدعي هستند يك ميليـون و         مسؤوال
اصله نهال حرا جهـت بازسـازي محـيط زيـست در ايـن منطقـه         
كاشته شده است كه با بازديد كارشناسان در اين منطقـه شـمار           

رسـد، هـم     هزار اصله هم نمي  100بيني به     اين درختان با خوش   
اين نهاد به كاشته شدن يا در دستور كـار قـرار            چنين مسؤوالن   

 انجيـر معابـد، انجيـر       ونهاي گياهي ديگر چ     گرفتن كاشت گونه  
هـاي    بنگالي، كهور ايراني، انار شيطان، كنار، گاروم زنگـي، نخـل          

هايي چون تكوما، ناترك، شاه پسند و    زينتي، استبرق، و درختچه   
  . عمل كنندهاي خود اند كه اميد است به وعده اشاره كرده

زاده مدير كـل محـيط زيـست بوشـهر در          الهيجان چنين  هم
هـاي   گفتگو بـا تهـران امـروز بـه عـواملي چـون تخليـه كـشتي              

فـارس اشـاره     ها در خليج كش و تخليه آب توازن اين كشت     نفت
دانـد   ها را ضروري مي    كرده و وجود نظارت مستمر بر اين كشتي       

 اضـالب  انـساني و ف هاي شـهري و   ، وي همچنين درباره فاضالب    
در حـال حاضـر بـا راه انـدازي سـامانه         : گويد  منطقه عسلويه مي  

توان اميدوار شد كـه از ميـزان          تصفيه خانه پتروشيمي مبين مي    
فـارس كاسـته شـود امـا بـا            آاليندگي اين منطقـه بـراي خلـيج       

توان انتظـار داشـت كـه      مجتمع پتروشيمي ديگر مي5اندازي   راه
 آالينـدگي افـزايش   يزاناكم شود و م   شرايط خاصي در منطقه ح    

  .يابد
ها هكتار از مخـروط        بر موارد باال انباشت گوگرد در ده       عالوه

كـه در  (افكنه ها در اطراف عسلويه توسط منطقـه آزاد عـسلويه         
 و بــارش CO2مواقــع شــرجي هــوا باعــث بوجــود آمــدن گــاز 

نيز يكـي از تهديـدهاي مهـم      ) هاي اسيدي در منطقه است      باران
 ملـي  پـارك يكي ديگر از مشكالت بـر سـر راه     . ارك است براي پ 

هـاي پـارك توسـط نهادهـا و مـردم       اندازي به زمين نايبند دست 
بومي منطقه است؛ منطقه ويژه عـسلويه بـا پـارك ملـي نايبنـد               

 هكتار در شمال شرق پارك تداخل زميني دارد كـه ايـن             2600
رس موضوع با اهمال كاري دولت وقت در تصويب طرح توسعه پا      
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 كارشناسـان محـيط   ازجنوبي بوجود آمده است و به گفته يكـي     
زودي بـا تعـويض زمينـي بـه مـساحت       زيست استان بوشـهر بـه   

دخل و  .  هكتار در شرق پارك اين مشكل حل خواهد شد         2300
 به دليـل رشـد   1377هاي پارك كه بعد از سال    تصرف در زمين  

 از  زمين هاي منطقه آزاد عـسلويه توسـط سـودجويان و برخـي            
 تـا بـه قيمتـي    صرفهـاي پـارك را تـ     ساكنين اطراف كه زمـين    

اندازي به زمـين   دلخواه به فروش رسانند در راستاي همان دست       
  .هاي پارك ملي نايبند است

 ديگر از تهديـدهاي جـدي حيـات وحـش پـارك ملـي           يكي
نايبند حضور نيروهاي سپاه پاسداران و سايت موشكي اين نهـاد           

ميلي به دليل شـرايط جنـگ، نامـه از    است كه از زمان جنگ تح  
سوي فرماندهان سپاه مبنـي بـر اسـتقرار تجهيـزات نظـامي در               
منطقه حفاظت شده نايبنـد بـه دفتـر رهبـري ارسـال و در پـي           

 رهبري اين تجهيزات و نيروهـا تـاكنون در ايـن منطقـه        وافقتم
اند كه به تازگي ساخت و سازهاي جديـدي را آغـاز       مستقر مانده 

گويا طي مذاكرات سازمان محيط زيـست بـا مقامـات         اند و     كرده
بلندپايه نظام از جمله دفتر رهبري در اين خصوص بـه نتـايجي             

توقف ساخت و ساز در منطقه پارك ملي تا اخذ    "مثبت مبني بر    
 شده است كـه بـر       هي به سازمان محيط زيست ارا     "تصميم نهايي 

قبلي اساس اين مذاكرات تصميم گرفته شد تا سپاه در محدوده            
  .خود بماند و ساخت و ساز جديدي در اين منطقه انجام ندهد

 ر،يـ  ملـي الر، خج  يهـا    ملي نايبنـد نيـز چـون پـارك         پارك
...  و   ي منطقه حفاظت شده البرز مركـز        گلستان، ه،ي اروم اچهيدر

هـاي   هـا در آن مـصون نبـوده، احـداث جـاده      از گزند عبور جاده   
هـاي   آن چنـان رگ متعدد در داخل اين پارك و حريم حفاظتي        

 كرده كـه  عهاي مانگرو در اين منطقه را قط        زندگي بخش جنگل  
هاي خـشك شـده ايـن منطقـه افـزوده       هر روز به گستره جنگل    

 كيلـومتر در وسـط پـارك كـه          24اي به طـول       عبور جاده . است
كند و باعث بر هـم زدن      روستاي بًنود را به ساحل دريا وصل مي       

هايي اسـت كـه       كي از جاده  بوم منطقه شده است ي      چرخه زيست 
  . كند اين پارك را تهديد مي

 بنــد،ي ناي خــور هالــه در پــارك ملــي جــاده بــر رواحــداث
 شده و كـه بـا       دي تجد ي جاده به تازگ   ني ا ي كه بر رو   يزير  خاك

قيرريزي براي آسفالت آن توسط اداره كـل راه و ترابـري اسـتان         
 و راه بوشهر به تازگي و در پي اختالف نظر شديد محيط زيـست     
بانـان   و ترابري و فرمانداري كنگان و دسـتگيري يكـي از محـيط          

هـاي خبرسـاز    پارك توسط نيـروي انتظـامي بـه يكـي از كـانون      
دالور نجفـي، معـاون     . تخريب محيط زيـست تبـديل شـده بـود         

ها و    گونه تخريب   طبيعي سازمان محيط زيست درباره اين       محيط  

 متأسـفانه سـازمان     «: گويـد     عملكرد سازمان در قبال آنهـا مـي       
. ها را بگيـرد   اين تخريبيرا ندارد كه جلو  محيط زيست توان آن   

. دهنـد  كنيم ولي ترتيب اثـري نمـي       ما مخالفت خود را اعالم مي     
دانم اداره راه و ترابري استان بوشهر بـه پيـشنهاد چـه               واقعا نمي 

ارگاني و با چه هدفي اقدام به آسفالت جاده خـاكي پـارك ملـي       
  . بند كرده استدريايي ناي

 درباره ميزان خرابي كه توسط اداره راه و ترابـري بـراي             وي،
آســفالت جــاده خــاكي پــارك ملــي نايبنــد وارد شــده، توضــيح 
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 متري كه از اين جاده در محوطه حفاظـت          3700كل  «: دهد  مي
شده پارك قرار دارد قيرريزي و زيرسـازي شـده اسـت و عـرض            

 محـيط  كارشناسـان  ».انـد  ده برابر افزايش دا 2جاده را نيز حدود     
زيست بر اين باورند كه آسفالت اين جاده كه به هـيچ روسـتايي         

بيهوده .  پيرامون آن تهي از آدميان هستند     يرسد و روستاها    نمي
و غير ضروري است و ويرانگري هر چه بيـشتر زيـست بـوم ايـن        
منطقه را فراهم مي آورد اما جعفري نسب معـاون راه روسـتايي              

 استان بوشهر درباره اين كه چـه نهـادي از   يه و ترابراداره كل را 
خبـري   آنها خواسته تا اين جاده خاكي آسفالت شـود اظهـار بـي          

كند و درباره مخالفت محيط زيست با اين كار به خبرگـزاري            مي
بزرگترين راهـي كـه در      «: گويد  ميراث فرهنگي و گردشگري مي    
شـمال اسـت   شود، جاده كرج به      حال حاضر در ايران ساخته مي     

محـيط زيـست    .  توسط راه و ترابري در دست سـاخت اسـت          كه
ها با ايـن طـرح مخالفـت كـرد و احـداث آن را بـه تعويـق                     سال

. انداخت و در آخـر هـم راه و ترابـري كـار خـودش را انجـام داد         
هاي كـشور سـاخته نـشوند چـون سـازمان محـيط               شود راه   نمي

 سـازمان   به گفته معاون محـيط طبيعـي      !! » زيست مخالف است  
 از محيط زيست هم اكنون بـا توجـه بـه حكـم دادگـاه                فاظتح

عسلويه كار آسفالت جاده خاكي اين پـارك ملـي متوقـف شـده           
 پايان با توجه به خطرات و پيامـدهاي نـاگوار ناشـي از               در .است

هاي اقتصادي و عمراني گفته شده بـاال و مـوارد ديگـري            فعاليت
اد مـن كاغـذ اسـت       كه بررسي به همـه آن مـوارد مثتـوي هفتـ           

 آرزومند عنايـت بـيش از پـيش         عتيعنوان ايرانيِ دوستدار طب     به
 كـشور بـه     يهـا و نهادهـا      ن  مسؤوالن و دست انـدركاران سـازما      

هـاي باسـتاني و    هـا و يادمـان   بـوم   پاسداشت و نگاهداري زيـست    
فرهنگــي در كنــار آبــاداني و شــكوفايي هــر چــه بيــشتر كــشور 

ـ        مي دركاران رويكـرد درسـتي را در       باشد و اميدوار است دست ان
  .توسعه كشور بكار گيرند كه آن مفهومي جز توسعه پايدار ندارد
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ي      گونـه  2 نـد، يز ي مـ  رانيـ  گونه پستاندار كـه در ا      175 اني م از

ـ ي اريفرد ش   نحصربهشاخص و م   ) يركـان يه(مازنـدران    و ببـر  يران
  . اند  رفته ني از براني اعتيهاست كه در طب مدت

ي  ي خـانواده   گونهني ببر باشكوه مازندران، كه بزرگتر نيآخر
 در 1332 در سـال  يتـ ياست بـه روا   بوده راني در ا  زيسانان ن   گربه

  از سـان   ني شـد تـا بـد        گلـستان كـشته    ي پارك ملـ   يجنگل ها 
  .  محو شوديي خاك   كرهني اعتيي طب صحنه

 ي و در حـوال 1321 بار در سـال  ني آخرزي نيراني اري ش وجود
 وانيــ حنيــ از اي اثــرگــريدزفــول گــزارش شــد و بعــد از آن د

 منقرض  راني نشده و آشكار است كه نسل آن در ا         دهيارزشمند د 
  .  است دهيگرد

زنـدران   نـسبت بـه ببـر ما   راني ا ري ش تي خوشبختانه وضع  اما
طبـق  ( قـالده  359 اكنون حدود راي است زتر  دواركنندهي ام اريبس

 ي در قُـرُق جنگلـ   رانيـ  ا ريي ش   از گونه ) 2006 لي آور يسرشمار
 هندوستان حفظ شده   ي گجرات واقع در شمال غرب     التي در ا  ريگ

 از نـسل   ريـ گ  رق قـ  راني كـه شـ    شود يگفته م . كنند ي م يو زندگ 
 ديـ  منتقل شده و در آنجـا تول    به هند  راني است كه از ا    ييرهايش

  . اند مثل كرده
 سـال  65 از رانيـ  در اري عـدم وجـود شـ   ليـ  بـه دل   متأسفانه

 هي اتحاد يها از سو     نام گونه  رييگذشته تاكنون و مطابق قانون تغ     
ي    گونـه  )ان  سي  يو  آي( يعي و منابع طب   عتي حفاظت از طب   يجهان

نانچـه از    چ راي ز دهد، ي م تي ماه ريي تغ ي هند ري به ش  يراني ا ريش
ـ يـ  در زيا  سانان وجود گونه    ي گربه   خانواده  50 از شيستگاهش ب

  .شود ي مي آن نامگذاري فعلستگاهيسال گزارش نشود، به نام ز
 از نيازا شي پPanthera Leo Persicus با نام يراني اريش

 ستگاهيـ ز. شـد  ي مدهيتا استان فارس د ) نيالنهر  نيب (رودان  انيم
ويـژه اطـراف     بـه  – خوزستان   يزارها شهي آن جنگل ها و ب     ياصل

 يادي زتي جمعآن بوده و عالوه بر     - دز، كرخه و كارون      يرودها
 و كـازرون  در رامهرمز، بوشهر، يدر دشت ارژن فارس و تا حدود    

  . است  شكارگاه گوراب در جنوب همدان وجود داشتهيحت

  شير ايراني، شناسنامه هنديشير ايراني، شناسنامه هندي
 بوم  كارگروه زيست
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ي آن از ببر كوچكتر      كه جثه  راني ا ري ش ي مشخصات ظاهر  از
 ايـ  كوتـاه، رنـگ بـدن زرد و بـدون لكـه      ي به موهانتوا يبوده م 
 آن ي در انتها اهي س ي از موها  يا   راه راه، دم بلند با دسته      ينوارها

) ييقايي آفر  گونهري با زسهيدر مقا( نسبتاَ كوتاه الي نر   ريو در ش  
  . كردشاره و زرد ااهي سييبا موها

 طـول دم  متر،ي سـانت 190 تـا  150 نر   ري سر وتنه در ش    طول
 بـوده كـه   لوگرمي ك250 تا 150 و وزن آن    متري سانت 100ود  حد

  .  كمتر استي تا حدوداسي مقني ماده اريالبته در ش
 جالـب  اري بـس زي نراني ايرهاي شي رفتاريها يژگي لحاظ و  از

 مطالـب در  ي كمبود فضا و گستردگلي به دل ي ول باشند يتوجه م 
  .گنجد ي نوشتار نمنيا

 ي مقـام ارجمنـد    انيـ رانيد ا  در نـز   ري شـ  زيـ  ن يخي تار دي د از
،  است و همـواره از آن بـه عنـوان مظهـر قـدرت، شـهامت                داشته

 و ريدر گذشــته نمــاد شــ . شــود ي مــاديــ ي و سلحــشوريريـ دل
 يهـا   در نقـش برجـسته  شـد،  ي محسوب مـ راني نشان ا  ديخورش

 سوار بر گاو سـمبل سـال نـو و در سرسـتون        ري ش ديتخت جمش 
 بـر قلمـرو     ي فرمانرواي زيهت و ن   اب ي  كاخ آپادانا نشانه   يشرق يها

ـ ي واشـعار ا  ي داسـتان  اتيدر ادب . است  بوده  گـاه ي شـير جا زيـ  نيران
 بـه   ري از شـ   زي كودكان ن  ي در قصه ها   نكهيكماا.  دارد   يا  اسطوره

 ميآن كـاربرد و تكـر       بر    عالوه   . شود ي م اديعنوان سلطان جنگل    
ــاب ــيالق ــد ش ــردلي مانن ــرافكني ، ش ــال آن در راوژني ، ش  و امث

را بـه آن  ) ع (ي خدا كـه امـام علـ   ري شزي و نيي فردوس   شاهنامه
  .  مدعاستني خود گواه ااند دهيلقب نام

 يهـا  يسـوز    آتـش  ستگاه،ي ز بي تخر ،  هيرو ي شكار ب  متأسفانه
زرد از عوامل انقراض    مانند گوزن  ييها  گسترده و كم شدن طعمه    

ا امـروزه   آن رمي نتوان كه ياست تا جاي     باوقار بوده  واني ح نينسل ا 
 ي سال هـا   ي ط در .ميآور  حساب     به راني ا وحش  اتيي ح   در زمره 

 بـه زادگـاهش مطـرح       يراني ا ري بارها موضوع بازگرداندن ش    رياخ
 ي و افتخـار تمـام  ي مهـم موجـب سـرور، شـادمان       نيـ شده كـه ا   

 تيـ  بـه فعال   ي با نگـاه   اما . مرزوبوم است  ني ا عتيدوستداران طب 

 كـه  سـازد  يروشـن مـ   موفق صورت گرفتـه در هندوسـتان     يها
 ي مناسب كـه تـا حـدود   ستگاهيكشور مذكور با فراهم ساختن ز     

 وجـود  ني اسـت و همچنـ  راني در اري سابق ش ستگاهي به ز  كينزد
 قادر بـه  وحش اتي ححي صحتيري مدي مناسب و اجرايها  طعمه

 اري بـس  بيـ  تخر ران،يـ  در ا  ييسـو   از. است   شده يراني ا ري ش ياياح
 وحـش مـرتبط بـا    اتيـ  حري سا ي كمبود جد  ر،ي ش ستگاهي ز اديز
 مهـم و    نيـ  ا ي بـرا  ريـ گي پ ي  نبود عزم راسـخ و اراده      وان،ي ح نيا

 ي وهي وحـش و شـ  اتيـ  حفاظـت ح ي بـرا يآموزش جوامع محلـ   
 امر ارزشـمند را در  ني آرزو و وقوع اني ناكارآمد تحقق ا   يتيريمد

  .دي نماي سخت ماريرممكن الاقل بسي اگر نه غرانيا
تر است كمر همت بـه حفاظـت       نظر از موضوع فوق به     صرف

ـ ي ا وزپلنگي ارزشمند همچون    يها   گونه گرياز د  ، ) ييايآسـ  (يران
 يايـ  ، فك دريراني ، گوزن زرد ا  يراني ، گور ا   اهيپلنگ ، خرس س   

 ، يبري سـ  ي ، درنـا   ني ، شـاه   ريگي، عقـاب مـاه    ) خزر(مازندران  
 كـه  مانـده ي باق ابيـ م ك يهـا    تا با نجات گونـه     ميببند... هوبره و   

 يهـا  ي نـسل   شـده شـرمنده    ختـه يانقراض به گردنشان آو   حلقه  
 در حــسرت از دســت رفــتن   نيــ از اشي نــشده و بــ نــدهيآ

  .مي نباشستندي كه صد البته كم نمانيها داشته
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شـان اسـت دوسـت        تنها چون موطن     از ديرباز ايران را نه     ايرانيان

داننـد   ي خداي خود مـي  اند بلكه ايران را سرزمين برگزيده   هداشت
ويج كـه در   ايران. ي تقدس قائل هستند و براي آن يك نوع جنبه   

آيين زرتشت نخـستين و بهتـرين زمينـي اسـت كـه اهـورامزدا               

  ايران، سرزمين مقدس ايران، سرزمين مقدس 
  گروه ميراث معنوي  كار
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سـرزمين كنـوني     از آمدن به پيشاي كه ايرانيان      ناحيه  آفريده، به 
ي  شـده ولـي بعـد، همـه       يجا منزل داشتند اطالق م      ايران در آن  

. ي ايران در نظر ايرانيان مشمول همين امتياز شده اسـت           گستره
 را دريا فرا  ي اوستا، جهان گرد است و دورادور آن      عالوه بر پايه    به

 آن ور محـ - نخستين كوهي كه آفريده شده -گرفته و كوه البرز  
ه درآمـد » ايرج«ي  ي فشرده  در شاهنامه به چهره    ويج  ايران. است
هـاي زيـر      شـاه سـرزمين     در شاهنامه، هنگامي كه فريدون    . است

كنـد، از پيوسـتگي ميـان         فرمانش را ميان سه پسرش بخش مي      
  :ايران و ايرج چنين ياد شده است
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 A 	
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مين، مركز جهان، ايران را به ايـرج         بهترين قسمت ز   فريدون
مركز جهان به خودي خـود از نمادهـاي تقـدس بـه شـمار               . داد
  .رود مي
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هـاي    تا آيـين  اي نان كه بر روي زمين افتاده           بوسيدن تكه  از
سـوگ ســياوش و عــزاداري بــراي پيــشواي ســوم شــيعيان، و از  

هـا، همـه و    وسه سالگي تركمن   مراسم پير شاليار تا جشن شست     
از چغازنبيـل  . همه از تقدس باورها در اين سرزمين حكايت دارد        

 گرفتـه تـا     فهانجمشيد و از مسجد جامع امام اص        گرفته تا تخت  
از . ته به تقدس سـرو كـار داريـم        ي ايراني، با معماري آميخ      خانه

از . هـاي مقـدس داريـم       بيستون تا سبالن و از البرز تا الوند، كوه        
اي در روستايي كوچك در دل كوير تا قنـاتي در جنـوب،           چشمه

از سرو تا نيلـوفر و از     . ها و رودهايي مقدس داريم      ها و چشمه    آب
از .  تا چنار، سرزميني داريم پر از گياهـان مقـدس       وني واژگ   الله

اهورامزدا تا امشاسپندان و از مهر تا آناهيتـا، نيروهـاي اهـورايي              
گاه داريم و در جـاي   يك جايي قدم . ِمان هستند   مقدس پشتيبان 

ديگر نظرگاه، يك جايي پيـري خفتـه اسـت و در مكـاني ديگـر،       
اي  زاده  يـا امـام  امـامي در مكاني، . عارفي سر بر بالين خاك نهاده   

در سرزمين ما ايران، از   . يي ديگر، پيامبري  اي دارد و در جا      مقبره
جماد تا نبات و از فرش تا عرش و از آدم تا خدا، بسياري چيزها                

ــدس ــد مق ــري   . ان ــه كيرچ ــشهور ب ــيوس، م ) 1601-80(آتاناس
كـه در  » آركا نوا«گر و مخترع پرآوازه، كتابي دارد به نام        پژوهش

 كـه در    اين كتاب قطور  .  در آمستردام به چاپ رسيد     1675سال  
ي  شود و سه دوره مورد كشتي نوح است به سه بخش تقسيم مي        
 در دهنويـسن . دهـد  پيش، هنگام و پس از توفان نوح را شرح مـي    

دهـد كـه در آن        اي از بهشت زميني را ارايه مـي         اين كتاب نقشه  
  :چند موضوع جالب توجه ماست

 خليج فارس به نام اصلي آن، سينوس ِپرسـيكوس، آمـده         نام
ن نامي كه سـعي در تحريـف آن شـده و تـصويرهايي       هما(است  

؛ دو رودي كـه از بهـشت        )گوي مـدعيان اسـت      چنيني جواب   اين
خليجي كه همـواره    (پيوندند    شوند، به خليج فارس مي      خارج مي 

 خاصـي  داستمتعلق به ايرانيان بوده و با توجه به اين شكل، از ق  
شـود،   ؛ بهشتي كه در اين شكل ديده مـي        )شود  هم برخوردار مي  

هـاي ايرانـي اسـت؛ رودهـا در مركـز بـه هـم         به همان سبك باغ 
پيوندنـد، يعنـي همـان چيـزي كـه در بـاغ ايرانـي مـشاهده               مي
از طـرف  . در واقع مركز باغ ايراني، محل تجلي آب است   . شود  مي

 كـشيده شـده و محـصور        رديگر اطراف اين بهشت زميني، ديـوا      
انـي اسـت و در واقـع     اير  است كه اين نيز از نمادهـاي بـارز بـاغ            

كه اين بهشت زميني به چهـار   ديگر اين . رساند  گرايي را مي    درون
  .هاي باغ ايراني است هم از ويژگي بخش تقسيم شده است كه آن

ها، لغت بهشت را از        يك حقيقت است كه بيشتر فرهنگ      اين
و بـالطبع   –ي پراديـزيسِ يونانيـان     واژه. انـد   اي ايراني گرفته    واژه

آمـده  ) پرديس فارسي (دئزه اوستايي      از پايري  - انگليسي   پارادايز
پرديسو در زبان اكدي، پردس در عبري و پـاردس ارمنـي            . است

ي فردوس كه دو بار هم در قرآن        بعدها واژه . اند  نيز از همين واژه   
فـردوس هـم   . آمده از دين يهود و از زبان عبري به اسالم رسـيد     

بهتـرين جـاي در   «هـشت و  كه بنا بر اظهار دهخـدا بـه معنـي ب         
. دهد  است از نظر مفسران قرآن، معني باغ و بوستان مي         » بهشت

غ،     گويا واژه  ه بـرد كـار  بـه ي باغ در زبان پهلوي به همين شكل بـ 
شده و در زبان ايراني باستان هم با تلفظ بغـا بـه معنـي بخـش،             

غ   ربط بـا واژه  است، كه البته بي» زمين زير كشت«تقسيم و    ي بـ
روسـت كـه بـاغ ايرانـي در معمـاري             از اين . ني خدا نيست  به مع 

  .كند سراي ايراني نمود پيدا مي خانه، مسجد و كاروان
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دشـت  (هـاي باسـتاني       رساني براي نجـات يادمـان        اطالع پايگاه«
ميراث فرهنگـي و صـنايع دسـتي و         «هاي    از سازمان » )پاسارگاد

هاي نيـرو   هخان و وزارت» زيست حفاظت از محيط  «و  » گردشگري
و جهاد سازندگي به ديوان عدالت اداري شكايت برده و خواهـان            

هاي خالف قانون هيأت وزيران در مورد سد سيوند،      ابطال مصوبه 
نهـاد    متن اعتراض اين سـازمان مـردم       در .و عدم آبگيري آن شد    

ي ديـوان عـدالت اداري         آبان به دبيرخانـه    23كه روز چهارشنبه    
 آن پايگـاه بـه نماينـدگي از اعـضا و     ارايه شـد، آمـده اسـت كـه       

نهاد دوستدار ميراث فرهنگي   هاي مردم   شماري از دبيرانِ سازمان   
خانــه، شــاكي و  بــه داليلــي مــشخص از دو ســازمان و دو وزارت

هاي خالف قانون هيـأت وزيـران در مـورد             ابطال مصوبه  خواهان
نامـه،     مـتن ايـن      در .سد سيوند و عدم آبگيـري آن شـده اسـت          

شـكايت از سـازمان ميـراث فرهنگـي و صـنايع دسـتي و              داليل  
ي سـاخت     كوتاهي در جلوگيري از ادامه    : گردشگري چنين است  

ي  نامه ي بخش  ، چرا كه بر پايه   84 و   83هاي    سد سيوند در سال   
هاي عمراني را منـوط بـه گـرفتن مجـوز از آن             دولت كه فعاليت  

سد شـود؛   ي كار ساخت       مانع ادامه  تتوانس  سازمان كرده بود مي   
هــاي  تــوجهي بــه اهميــت تــاريخي و عــدم تكميــل كــاوش  بــي
توجهي  انتقال؛ بي  هاي غيرقابل   بالغي و عدم حفاظت از يافته       تنگ

ويژه اثر ممتـاز و    هاي باستاني دشت پاسارگاد، به      به تخريب سازه  
بـه خـاطر    ) ذوالقرنين(ي آرامگاه كورش بزرگ       ثبت جهاني شده  

افزايش رطوبت هوا؛ ايستادگي در     هاي زيرزميني و      باال آمدن آب  
  . هاي باستاني ارسنجان برابر خواستي ملي؛ و عدم كاوش تپه

هـاي باســتاني از   رسـاني بـراي نجـات يادمـان      اطـالع پايگـاه 
زيست بـه ايـن داليـل شـكايت كـرده            سازمان حفاظت از محيط   

توجهي به نابودي گذرگاه تاريخي عشاير و مراتـع آنهـا؛           بي: است
ي ايرانـي    سـاله 500 اصله درخت    8000ه نابودي   عدم اعتراض ب  

 پارك ملـي و  نابوديتوجهي به  فرد بنه؛ بي   توراني و منحصر به    –
 قطعـه  4000ي بختگـان؛ مـرگ نزديـك بـه          شده  تاالب حفاظت 

 بـااليي   شـمار الوقـوع     فالمينگوي بومي و احتمـال مـرگ قريـب        
 محيطـي و عـدم      هاي زيست   توجهي به آسيب    ي مهاجر؛ بي    پرنده

  شـكايت پايگـاه    داليل .اعتراض به ساخت سدهاي بزرگ مخزني     
ي  خاطر عدم ارايـه  به:  قرار زير است رساني از وزارت نيرو به  اطالع

 ي ساخت سد سـيوند و ابهامـات رديـف         ي سابقه   اطالعات درباره 
  ري وـآبگي هاي ناصحيح و مكرر زمان خاطر اعالم ي آن؛ به بودجه
  

  
  
  
  

 دادن بـه رونـد سـاخت سـدهاي            ادامه ساخته شدن سد سيوند؛   
مخزني بزرگ با وجود نقدهاي مكـرر كارشناسـان بـر آن؛ عـدم               

سنج؛ عدم اقدام براي    ي رطوبت   شده  هاي وعده داده    نصب دستگاه 
شـده؛ و ايـستادگي در برابـر خواسـتي             داده  ي وعده   ساخت موزه 

رساني از وزارت جهاد سازندگي نيـز          سرانجام پايگاه اطالع   وملي  
هـاي كـشاورزي؛ عـدم     تـوجهي بـه نـابودي زمـين       بـي : خـاطر   هب

تـوجهي بـه كاريزهـا در     داري و بـي  گيري طرح ملـي آبخـوان      پي
زنـي    توجهي به آسـيب   برطرف كردن نياز آب براي كشاورزي؛ بي      

سدهاي بزرگ مخزني به كشاورزي و عـدم اعتـراض بـه سـاخت      
  . آنها، به ديوان عدالت اداري شكايت برده است

هـاي باسـتاني در    رسـاني بـراي نجـات يادمـان         اطـالع  پايگاه
هاي خود چنين اشاره كـرده اسـت        ي اعتراض   شكايتش به سابقه  

ــا نامــه نويــسي بــه ســازمان ميــراث فرهنگــي،   كــه آن پايگــاه ب
 مجلـس شـوراي اسـالمي و        90جمهور، كميـسيون اصـل        رييس

 خود بـوده اسـت كـه دو         گير خواست   كميسيون ملي يونسكو پي   
 90ت بـه آنهــا پاســخي ندادنـد، كميــسيون اصــل    نخــسجـع مر

شان را به معاونـت حقـوقي و امـور مجلـس وزارت نيـرو             اعتراض
ارجاع داد كه ايـن يكـي هنـوز پاسـخي بـه آنهـا نـداده اسـت و              

اي ابراز داشته كه نگراني آنها        كميسيون ملي يونسكو هم در نامه     
ايـان   در پآنان .را به سازمان ميراث فرهنگي منعكس خواهد كرد  

اند تا با توجـه ديـوان عـدالت           شكايت خود اظهار اميدواري كرده    
اداري به ايـن شـكايت گـام مـؤثري در پاسـداري از يادگارهـاي         

كــه ايــن امــر در جلــوگيري از انبــوه  « برداشــته شــود،  نياكــان
برخوردهاي نادرست با آن يادگارها تأثيري نيكو خواهـد نهـاد، و      

گيري اتحاد ملي، انـسجام    در پياي خواهد بود از عزم نظام    نمونه
بـان    ي ديده    است به پيوست اين شكايت، مجله      گفتني .»اسالمي

هـايي گـرد آورده    كه در آن استنادهاي شـكايت در قالـب مقالـه     
  .شده، تحويل دبيرخانه ديوان شد 

  
  
  
  
  
  
  
  

ها  بگيري نشدن سد سيوندبگيري نشدن سد سيوندنهاد به ديوان عدالت اداري براي آنهاد به ديوان عدالت اداري براي آ  هاي مردمهاي مردم  شكايت سازمانشكايت سازمان
ـر
ــ
ــ
بـ
خ

  

  هاي ايران در بحران جنگل
رانه چـوب   سـ :اسـت  رح شـ در حال و گذشته بدينهاي كشور     ميزان جنگل 

سرانه چوب و كاغذ   و متر مكعب03/0) مجاز و رسمي(جنگل برداشت شده 
نيـشكر و چـوب و كاغـذ     كـاري، باگـاس   هاي باغي، صنوبر جنگل، سرشاخه(

حدود  اين ميزان در كشورهاي درحال توسعه.  مترمكعب است14/0) وارداتي
طـور   بـه هـاي كـشور        جنگـل  ،بـومي    جدول زيست  در بوده و   مترمكعب 4/0

 كه اين امر بيانگر عمق اند يافته  مرتبه نسبت به گذشته كاهش6/21متوسط 
  . تهاي حياتي كشور اس فاجعه تخريب سيستم
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از عليرضا افـشاري، دبيـر پايگـاه        » سدي كه جهاني شد    «نوشتار
هاي باسـتاني كـه هفـدهم تيرمـاه در            يادمانرساني نجات     اطالع

گـزارش   ي  ي دوم رشـته  چاپ رسيده بود، رتبه ي شرق به  روزنامه
اي ميراث فرهنگـي را   المللي رسانه  ي بين   خبري دومين جشنواره  

 يادشـده بـا معرفـي برگزيـدگان در     ي جـشنواره  .از آن خود كرد  
هــاي خبــر، گــزارش خبــري،  در قالــب(چهــار بخــش سراســري 

الملـل،    ، بـين  )وگو، مقاله، نقد، يادداشت و سرمقاله       ارش، گفت گز
 بـا  يا ژهيـ  بخـش و زيـ عكس و توليدات راديويي و تلويزيـوني و ن      

شـده از كـشور و         خارج يخي آثار تار  يي شناسا ي موضوع تيمحور
 بـر   ديـ بـا تأك   (رانيـ  ا ي فرهنگـ  راثيـ  حفظ حقوق م   يتالش برا 

 دانـشگاه  يشناس ي شرق   نزد مؤسسه  يموضوع بازگشت الواح امان   
مـاه در تـاالر سـازمان ميـراث          ارديبهـشت  31، دوشنبه   )كاگويش

  .فرهنگي به كار خود پايان داد
 جـشنواره، از مجمـوع      ريـ  دب ش،ي گفته محمدرضا مهرانـد    به
 اثر به عنـوان آثـار      58 جشنواره   ي  رخانهي به دب  ي اثر ارسال  3485
لبتـه  ا.  شـدند  ي معرفـ  ي فرهنگـ  راثيي م    برتر در حوزه   يا  رسانه

 - از آنهـا     ي شمار ده،ي اثر برگز  58 ني ا ني توجه است در ب    انيشا
 ي رخانــهي دببــه -» ســدي كــه جهــاني شــد«از جملــه نوشــتار 

ي جشنواره خود اقدام به      جشنواره ارسال نشده بودند و دبيرخانه     
  .گردآوري اين نوشتارها كرده بود

ي  شـان شايـسته   هـا يـا توليـدات     ميان كساني كه نوشـته     در
ي ميراث فرهنگـي      آشناي حوزه   هاي نام   ر شناخته شد چهره   تقدي

چنين نام كساني كه دوسـتداران ميـراث     خورد و هم    به چشم مي  
هـا   هـا را خوانـده و از آن   هـاي آن  ها نوشـته  فرهنگي در اين سال  

ها   به آن شان  انتقادهايي بسيار برده و حتا در مواردي براي           بهره
  كار سازمان ميراث فرهنگي كه از اين لحاظ . استناد كرده بودند

  
  
  

اي هيـأت داوران تـأثير     اش بـر گـزينش حرفـه        نگذاشت ديـدگاه  
هـاي سـد سـيوند، جيرفـت و           موضوع. بگذارد عملي شايسته بود   

 بـسياري از نوشـتارهاي برگزيـده را          جمشيد، مضمون   الواح تخت 
 منتقدانـه بـه   نگـاهي هـا هـم    دادنـد و اكثـر نوشـته        تشكيل مـي  

 انيـ  م نيـ ن ميـراث فرهنگـي داشـتند، كـه از ا          كرد سـازما    عمل
ويژه به سه گزارش مرتبط با سد سيوند اشاره كرد كه            به توان يم

ي گزارش    هاي نخست، دوم و سوم رشته        رتبه بيهر كدام به ترت   
 مدرن بـودن در هـيچ       يادعا«:  را به خود اختصاص دادند     يخبر
ه  از سـمان »ستيـ  سـازگار ن يخي تـار ثـار  آ بيـ  با تخر  اي دن يكجا

 ي كه جهـان   يسد«،  ) فارس يمنتشرشده در خبرگزار  (جعفرزاده  
 از »گـذرد  ي مـ ونديچه بـر رود سـ     آن« و   ي افشار رضاياز عل » شد

  ).رانيي ا منتشرشده در روزنامه (يمحمد اسد
 ي ژهيــي بخــش و  برنــدهي دكتــر نعمــت احمــدنيچنــ هــم

بــه خــاطر »  ســرمقالهادداشــت،ينقــد، «ي  جــشنواره در رشــته
 اهللا ضي ف،»يراني در مورد الواح ا    كاگويدانشگاه ش حكم   «ادداشتي
 ديـ  كردسـتان را تهد يخي آثار تار  يسدساز« به خاطر خبر     يريپ

 مورد  150تنها  « به خاطر خبر     ي مهناز قربان  ،»كند ي م يبه نابود 
 رانيـ  بـه ا رفـت يشـده از ج    قاچـاق  يخي هزار اثـر تـار     30000از  

 بـه  رفتيجتمدن  « به خاطر خبر     يشاهي نورعل ي، مهد »بازگشت
 ي  ژهيـ ي بخـش و      برنـده  ي، مهرداد طبـس   » هم ثابت شد   انيرانيا

 رانيــ بــه اهــا بــهي كتايــآ« بــا نوشــتار يي گــزارش خبــر رشــته
 يا «ادداشـت ي اطر به خـ   يميرح ي و مرجان حاج   »گردند؟ يبازم

 جـشنواره   نيـ  ا دگانيـ از جملـه برگز   »  بـود  ني آخر ونديكاش س 
 برخـورد   ي  وهي شـ  نيـ  ا ايـ  پرسش دارد كه آ    يرو جا    اين از .بودند

 اسـت ي و سكـرد ي با منتقـدان خـود را رو      ي فرهنگ راثيسازمان م 
 حـضور گـروه   ليـ  آن را بـه دل اي مي سازمان قلمداد كنني ا ديجد

داوران . ميـ  دوره از جشنواره بـه حـساب آور        ني داوران ا  يا  حرفه
 و رسول سازمانغير از طه هاشمي، رييس پژوهشگاه     جشنواره به 

هاي   ي حفاظت و مرمت كه چهره       هشكدهدوست، رييس پژو    وطن
مينـو بـديعي، يـونس    : رفتند عبـارت بودنـد از   شمار مي  دولتي به 

شــكرخواه، لــيال رســتگار، مجيــد رضــاييان، فريــدون صــديقي،  
زاده، حسين قندي و مهدي منتظرقائم، كه همـه           اكبر قاضي   علي

ــره ــام  از چه ــاي ن ــسته  ه ــنا و برج ــوزهي آش ــاري و   ح ي خبرنگ
پـس از اشـاره بـه چنـدوچون برگـزاري          . ي هـستند  نويس  روزنامه

جشنواره بر دست دبيـر آن، محمدرضـا مهرانـديش و سـخنراني           
 كـه طبـق معمـول چنـدان مـرتبط بـا             -مشايي    اسفنديار رحيم 

  المللي ميراث فرهنگي آمد المللي ميراث فرهنگي آمد   سيوند به جشنواره بينسيوند به جشنواره بين
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ي هيـأت داوران، تنـي چنـد از     ، و خـوانش بيانيـه  -موضوع نبود  
  .هاي تقدير بر روي صحنه آمدند آنان براي دادن لوح

نوشت را بر     ت داوران در سه بخش كه عنوان دل        هيأ ي  بيانيه
هايي از اين بيانيه را كه  بخش. ها نهاده بودند، تنظيم شده بود      آن

ي ميراث فرهنگي را      نگاران حوزه   هاي روزنامه   نگراني  به خوبي دل  
  .آوريم بازتاب داده بود، در پي مي

مــا، غــرق در ميــراث «: نوشــت يكــم آمــده بــود  آغــاز دلدر
پايايي و مانايي ايـن   . شدني نيست   ميراثي كه اما غرق   باشكوهيم؛  

قطعه از ميراث مـا سـبب شـده اسـت تـا جهـاني بـا نـام ايـران              
اينـك، آسـيدن و آسـودگي در چنـين          . مستغرق از افتخار شـود    

 و قـراري  شرايطي روا نيست؛ كه زنده بودن مـا بـه باشـيدن، بـي      
الي كـه  ها هـم در سـ   رسانه. دريايي بودن ما بسته و وابسته است 

قرار، رويدادهاي سدشكن را رصد كردنـد و   گذشت، عاشقانه و بي  
ها همـان     بايد، بر سطرهاي نوشته سپردند و نانوشته        آنچه كه مي  

خواند و بـه      سطرهاي سپيدي است كه تاريخ دوباره آنها را بازمي        
:  دنباله آن به زيبايي تأكيـد شـده بـود كـه        رو د . »آورد  يادها مي 

ــس  « ــراه ني ــتي پربي ــات،   راس ــاريخ و مطبوع ــوييم ت ــر بگ ت اگ
هاي يكديگرند و هر كجا صـداي يكـي بـه سـختي               خواهرخوانده

  .»كند شنيده شود، صداي ديگري به بلندي جبرانش مي
رويـدادهاي سـال    «: نوشـت دوم آمـده بـود         بخشي از دل   در

بازگـشت  «پيشين كه بخـشي از آن در جـشنواره تحـت عنـوان           
ي   يافتـه   يـادآور حجـم فـزون     نـام گرفـت،     » الواح ايراني به وطن   

در سـويي ديگـر   . اي و اهميت اين حوزه اسـت  هاي رسانه  پوشش
 بـراي هـاي جـدي       نگراني  اما، در داخل، آبگيري سد سيوند و دل       

نظيـر فرهنگـي مـا، بـر      آسيب نديدن بـه ميـراث جـاودان و كـم      
اما در هر دو سـوي درون و   ! آري. ها افزود   ي اين حساسيت    دامنه

...! هـا را بازتـاب دهـيم و بازتـاب          نگرانـي   ايـد دل  بيرون مرزهـا، ب   
دار شـدند و   هـا در سـالي كـه گذشـت، چـه غـصه          رسانه! راستي
  .»تر نيز نگران

 سوم پس از اشاره بـه راهـي كـه جـشنواره پـيش               نوشت  دل
شـده بـر    اي از ارزيابي آثار بررسـي    بندي  گرفته است و ارايه جمع    

آخـر  «: سـيده بـود   دست هيأت داوران، با اين جمله بـه پايـان ر          
واپسي و سدشـكني را پـشت سـر     ها سالي پر از دل  كه، رسانه   اين

 تخصـصي و  هـاي  هنهادند؛ بدان اميد كه در سالِ پـيش رو، جنبـ      
ها، سـد   آموزشي در اين حوزه، چنان فزوني يابد كه با مدد رسانه  

ي ميـراث فرهنگـي چـون     بسياري از رويـدادها بـشكند و حـوزه      
  .»!داچنين با. نگيني بدرخشد

  

ي خود را از دست  كه لوح و جايزه  افشاري پس از اين    عليرضا
خانم رستگار دريافت كرد با گرفتن اجـازه از سـهيل محمـودي،            

 از  يگزار  مجري جشنواره به پشت ميكروفن رفت و ضمن سپاس        
سن توجـه داوران جـشنواره نـسبت بـه نوشـتارش كـه آن را         حـ

: تكــرد، گفــ ســازمان عنــوان رانيي صــدر مــد ي ســعه نــشانه
 است كـه  ني دارم و آن اييمشا مي رحاري اسفندي از آقا يا  هيگال«

 تي از اهم  راني مثل ا  ي در كشور  ي فرهنگ راثي م ميدان ي م يهمگ
 آن در   گـاه يسزا و لزوم ارتقاي جا      نقش به .  برخوردار است  يا  ژهيو
 و بر ماست كه قدر      ستي ن دهي پوش كس  چي و اقتصاد بر ه    استيس

 كم و يرويحال با توجه به ن . مي كن يارآن پاسد  و از    ميآن را بدان  
 انتي حفاظت و صـ ي براي فرهنگراثي سازمان مي مال نييتوان پا 

كـه گـاه بـه گـاه دسـتاويز برخـي توجيهـات               [ رانيـ  ا راثياز م 
 ي كـه حتـ    ي در زمـان   نيچن  و هم ] شود  هاي سازمان هم مي     مقام

  ديگر چـه رسـد بـه    خوانند ي هم حرف سازمان را نم     ها يشهردار
 كـه   وندي مثل سد س   ي، موضوع ... و راه و   روي مثل ن  ييها  انهوزارتخ
 شي پـ  يـي  طال ي داشت فرصت  ي را در پ   انيراني ا ي  سابقه يتوجه ب 

 فرصـت و    نيـ  سازمان از ا   رفت ي سازمان قرار داد و انتظار م      يرو
 فرض ني با ا ي بهره بگيرد، حت   وهي ش ني به بهتر  يي مردم   پشتوانه

 و رطوبـت    دهي رسـ  انينطقه به پا   م يشناس   باستان يها  كه كاوش 
 كه البتـه   - ندارد   يري سد بر آرامگاه كوروش تاث     يري از آبگ  يناش
 اما  - ستي ن رفتهي ما پذ  ي برا ي با توجه به استنادات علم     كي چيه

 را از دسـت  يخي فرصـت بـزرگ تـار   ني اي فرهنگراثيسازمان م 
  .»داد

مـشايي، رياسـت     سخنان افـشاري باعـث شـد تـا رحـيم       اين
 دقيقـه در توجيـه      40به جايگاه برگـشته و نزديـك بـه          سازمان  

گونـه بنمايانـد كـه        عملكرد سازمان به سخنراني بپـردازد و ايـن        
هـايش را هـم       سازمان حداكثر بهره را از اين رويداد برده، كاوش        

مـا در   «: به خوبي انجام داده و جـاي هـيچ نگرانـي هـم نيـست              
 نيـ  ا  و مي كنـ  تيري مـد  ديـ  با يخيخصوص حفاظـت از آثـار تـار       

 ي فرهنگـ  راثيدر گذشته سازمان م   .  باشد ياسي س دي نبا تيريمد
 بـوده   ني هم ا  جهي كرده و نت   يستادگي ا يروني ب يدر برابر فشارها  

 را  يياند و كارها     از موارد حرف سازمان را نخوانده      ياريكه در بس  
 كيـ  امكان وجود داشـته در       ني ا شهيهمالبته  . اند  هم انجام داده  

 ســازمان سيــي و رجمهــور سيــي رتي حــساست،يريدوره از مــد
 مقوله كم باشـد و قـدرت سـازمان    ني نسبت به ا   ي فرهنگ راثيم

 ي امكان هـست كـه كـس       ني ا شهيهم.  راستا كم شود   نيهم در ا  
امـا در حـال   .  كنـد هيـ  آن را توج   ي كار كند و به نحو     ي الك ديايب

 فرق كرده و دولت حـق نـدارد حـرف سـازمان را         تيحاضر وضع 
 يخيس هر وقت سـازمان در دفـاع از آثـار تـار             پ نينخواند و از ا   
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...  بزند همه دولت موظف هستند كـه بـه آن توجـه كننـد      يحرف
 اسـت كـه بـه       نيـ  ا ي فرهنگـ  راثي مطلب در دفاع از م     نيتر  مهم

 يادي چون سازمان مشكالت ز    مي انجام نده  ياسي كار س  وجه  چيه
 يبـاز   و گـروه  يبـاز   اسـت ي اگر بنا باشد خودش وارد س      الدارد ح 
 بنـا بـر   كند ي مدي ما را تهديخيي آثار تار  همهيخطر بزرگ شود  

 و  ي تعامـل اصـول    كيـ  ضمن   مي در سازمان تالش كن    دي ما با  نيا
  . مي را اصالح كنيعالمانه مواضع كارشناس

ي سد سيوند، عبور مترو از چهار باغ اصفهان          ما در سه پروژه   
پيـروز  ايم ولي هنوز  نما، تالش و مقاومت بسيار كرده  جهانبرجو  

ايم چون بيـشتر نقـش سـد را داشـتيم كـه نـه گفتـيم در             نشده
بـراي مثـال    ... صورتي كه بايد همانند آب باشيم تا پيروز شـويم         

 چي ه ميدي و د  مي كرد يها را بررس    نما تمام راه    ي برج جهان    درباره
 م،ي برجك بـرج را شكـست   ميفتلذا ر . ستي برج ن  لي جز تعد  يراه
 بـود كـه   يالبته اگر راه  . جام دهند  نتوانستند ان  گراني كه د  يكار

 مـا  رديـ  امام در فهرست آثار در خطر قـرار نگ    دانيبرج بماند و م   
 ي گفتـه را كـه كارهـا   نيا... ميكرد ي را انتخاب م نهيحتماً آن گز  

 رچون كا. رميپذ ي نمستي ني كارشناسونديشده در مورد س     انجام
 ي كـار كارشناسـ    ديـ در سـازمان با   .  انجام شده اسـت    يكارشناس

 ل،ي تعط استي س مي و گفت  مي كار را كرد   نيما هم هم  . دنبال شود 
 مــا در گــام اول ي فــهيوظ. ليــ و پــول هــم تعطليــحــزب تعط

هـا را انجـام     حجم كـاوش نيتر  بزرگرو نياز ا.  است يبخش  نجات
  .  بوده استسابقه ي براني كشور اخي كه در تارميداد

ر دادنـد،   منطقه را مورد مطالعه قـرا     ،ي گروه كارشناس  زدهيس
 ريـ  انجام نـشده اسـت در غ       ي كه كار كارشناس   ميي بگو ديپس نبا 

 در كـشور مطـرح   ي بـه عنـوان كـار كارشناسـ       ي صورت بحث  نيا
 بحـث اسـت و      كيـ  برخـورد كـردن      ي احساس ن،يبنا بر ا  . ستين

 در درازمـدت،  يخي حفاظت از آثار تاريمعقول برخورد كردن برا 
 ي همـه از مـن مـ   ،ي كارشناسـ يها  گروه ليبا تشك ... گري د يبحث
 كـه   مي بگو دي و من پاسخ دادم من نبا      مي كه چه كار كن    دنديپرس

 بـه   ديـ  اسـت كـه نبا     ني ا ي كار كارشناس  جي اگر نتا  ميچه كار كن  
 و البتـه  رديـ  صورت بگدي كار نباني انجام شود ا   يري آبگ وجه  چيه

 يها   كرده بودم اما گروه    جادي در دولت ا   را موضوع   نيي ا   پشتوانه
 ندارد و   ي ضرورت گريي كاوش د     اعالم كردند ادامه   يشناس  باستان

 آن منطقه به  يخي پژوهش تار  ،يگذار   ارزش اسي در مق  يعني نيا
 از نقـاط    ياري بس راي ندارد ز  تي از نقاط كشور اولو    يارينسبت بس 
در حـال  . مي را نـدار وندي كاوش شود و ما فقط سد سـ  ديكشور با 

حــداث،  ا،يريــ در حــال ســاخت، آبگگــريحاضــر ده هــا ســد د
 رطوبت بر آرامگـاه   ريي تأث   درباره.  هستند ي و طراح  يسنج  امكان

 و مي رطوبت هستيكوروش، اكنون در حال انجام مطالعات عموم     

 ي ارتفاع و حجم آب را مـورد بررسـ    زاني نشود و م   يريتا سد آبگ  
  .»مي را بسنجبت رطوزاني مميتوان ي نمميقرار نده

ز پـس از گـرفتن   ي جشنواره ني     احمدي ديگر برگزيده   نعمت
اي بــه گورهــاي در شــرف تخريــب     لــوح تقــديرش، اشــاره  

 تينگاران صـدر مـشروط      المتكلمين و صوراسرافيل، روزنامه     ملك
الدوله قرار دارند و قـرار اسـت آن           كرد كه كنار بيمارستان لقمان    
 و يهتـوج  وي ضـمن گلـه از كـم    . مكان به پاركينگ تبديل شود    

 موضوع يادآور شـد  نيه ا نسبت ب  ي فرهنگ راثيسكوت سازمان م  
جا تنها مكان به جا مانده از ايـن فعـاالن دوران مـشروطه           كه آن 

  . شود محسوب مي
هـايي بـر روي        محقق مستقل نيز كه پـژوهش      ،ي دشت عهيبد

ــا در دســت داشــتن   منطقــه ي جــم در بوشــهر داشــته اســت ب
»  مـا تمـدن جهـان اسـت       ي فرهنگ راثيم« با مضمون    يپالكارد

 جـشنواره  نيـ  به اي برخورد سازمان با وي وهي اعتراض به ش يبرا
 را شي صـدا ي فرهنگـ  راثيـ  سـازمان م   سيـي آمده بود تا بلكـه ر     

  .دبشنو
 كـه   -» هاي يك آيين ايراني     گاه  نيايش« است نوشتار    گفتني

ونـد    از سـاناز افتخـارزاده، هـم   -ي دين كهن مهـري بـود          درباره
ي  يـز رتبـه   هاي باسـتاني ن     رساني براي نجات يادمان     پايگاه اطالع 
ي  ايــن مقالــه در مجلــه. ي مقالــه را بــه دســت آورد دوم رشــته

ي آن است،    دبير تحريريه  همعماري و ساختمان كه بانو افتخارزاد     
  .به چاپ رسيده بود

  
كانون مهـر  «هاي اين گزارش برگرفته از تارنوشت  عنوان مطلب و بسياري از بخش    * 

حتا به نـسبت     –كه با دقت    است  )  kanoonemehreiran.blogfa.com(»ايران
 گـزارش جـشنواره را داده بـود كـه از     -مـيهن    چون هـم    نامي هم   هاي صاحب   روزنامه

  .گزاريم گردانندگان آن سپاس
  
  
  
  
  
  

بـان    ديده«ي    بان، خبرنامه   ي ديده    نسخه از مجله   200 به   نزديك
ست         » يادگارهاي فرهنگي ايران   براي مـديران ارشـد كـشوري پـ

ــد ــستين. ش ــمارهنخ ــده  ش ــان  ي دي ــاپ دو  -ب ــس از چ ــه پ  ك
بـان يادگارهـاي       بـر دسـت ديـده      -ي بهمن     ي مجله   شماره  پيش

فرهنگي ايران به چاپ رسيد حاوي نوشتارهاي مـستندي اسـت           
هاي آبگيري   محيطي، آسيب   شناسي و زيست    كه از زواياي باستان   

  .اند سد سيوند را بررسي كرده

بان براي مديران بان براي مديران   فرستادن مجله ديدهفرستادن مجله ديده

  ارشد نظامارشد نظام
 بان يادگارهاي فرهنگي ايران ديده
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هـاي   شـد سـازمان  اي براي مديران ار  مجله به همراه نامه   اين
حفاظـت از   «،  »گـري   ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و گـردش       «

هاي نيرو، راه و جهـاد كـشاورزي، و         خانه  و وزارت » محيط زيست 
هاي مجلـس    چنين مقام رهبري و رؤساي سه قوه، كميسيون         هم

 التشوراي اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت نظـام، ديـوان عـد          
ان كل كـشور و وزيـر       اداري، سازمان بازرسي كل كشور و دادست      

هـايي كـه بـر        اي از آسـيب     دادگستري فرستاده شد تا بـا نمونـه       
شود و قطعاً    طبيعت، فرهنگ و تمدن اين سرزمين كهن وارد مي        

سازي هويت و اتحاد ملي مؤثر خواهد بود آشنا شوند و         در سست 
  . براي جلوگيري از آن اقدام نمايند

  :ي پيوست به شرح زير است  كامل نامهمتن
ي درگــاه  هايتــان، پذيرفتــه نمازهــا و نيـايش .  بـر شــما رودد

  .خسته نباشيد. خداوند
ي دفـاع    كه در زمينه-»  يادگارهاي فرهنگي ايران   بان  ديده«

) ميراث فرهنگي، معنوي و طبيعي كشور     (از يادگارهاي فرهنگي    
رسـاني بـه    چنين آگاهي رساني يادگارهاي در خطر، و هم     و اطالع 
اي از   در نخستين گام، مجموعه   -كند    ش مي ي ايران كوش    جامعه

هــاي   نمونــهتــرين مهــمهــا گــردآورده پيرامــون يكــي از  آگـاهي 
ياري  كنـد تا به هاي اخير را به پيوست تقديم مي        گري سال   ويران

 بـيش از    -هـا      سازندگي در شما مديران ارشد كشــــوري بتوان    
  .ودرعايت حال فرهنگ و تاريخ اين سرزمين كهن را نم –پيش 

 كه آگـاه هـستيد و نيـازي نيـست تـا بـا شـما از                  طور  همان
داشت ايـن يادگارهـا و نقـشِ مهـم آنهـا در تبيـينِ           ضرورت نگاه 

ويـژه يـادآوري تـاريخ و فرهنـگ درخـشان ايـن        هويت ملي و به  
سرزمين و در نتيجه ايجاد انگيزه براي تالش بيشتر نسل جـوان             

 شما شايسته نباشد از     ايران ياد كنيم، شايد با فرهيختگاني چون      
يافته به طبيعت و تاريخ هـم سـخن         ي جهانِ توسعه    توجه دوباره 
اي كه به نـابودي   گسيخته ي لگام كه آنها در پي توسعه برود و اين  

ها و ميراث مـشترك بـشري خـتم شـد، اينـك       بسياري از داشته 
توجهي بسيار باال به اين امور دارند و بديهي است كـه مـا نبايـد           

هـا   گيري از آن تجربـه   را تكرار كنيم، بلكه با بهرهاني آن ها  تجربه
بايد به سويي رويـم كـه توسـعه و سـازندگي نـه تنهـا رودرروي        

هاي طبيعي و تاريخي ما قرار نگيرد بلكه بـه اعـتالي آنهـا      داشته
  . نيز ياري برساند

دقيقاً تفاوت توسعه در كشور ما با كشورهاي تازه بـه دوران             
مـان در چنـين       اريخي چون همـسايگان جنـوبي      و فاقد ت    رسيده

هـايي نهفتـه اسـت و كـار و دقـت بيـشتر مـسؤوالن را                   ريزبيني
شـده بـه    هـاي عنـوان   در نظر بگيريد كه اگر سـازندگي . طلبد  مي

شـود بـه پـيش رود تـا مـدتي ديگـر،        همان خوبي كه مطرح مي  

يافتـه ولـي فاقـد پيونـد بـا       ايراني خواهيم داشت به ظاهر توسعه  
گاه نهادن نـام ايرانـي    آن.  و حتا طبيعتي در خور هنگ و فر  تاريخ

حـق يـا     هم در جهاني كه بـه       بر خود بسيار سخت خواهد بود آن      
هاي بسياري با ايـن ملـت و         دشمني -به نسبت ديگران     –ناحق  

  .شود سرزمين كهن مي
هـاي   گمان ما ايرانِ كنوني در يكي از آن لبـه     به!  گرامي مدير

رود تـا بـه       توجهي مـي    است كه با كمترين بي    تيز تاريخ ايستاده    
طـور كـه ايـن مـرز          همان –اما ما اميدواريم    . خود تاريخ بپيوندد  

گذشـتگاني عاشـق، از       يـاري خردمنـدان و ازجـان        پرگُهر بارها به  
ي مـا    گري همه   بار با ياري     اين –هاي سخت تاريخ عبور كرد        پيچ

  .ي دشوار را نيز از سر بگذراند اين برهه
 -عنوان نمونـه      به – پيشِ رو، تنها بر روي يك مورد         ي مجله

ي ساخت سـدهاي      متمركز شده است و آن لزوم بازنگري پرونده       
هـايي كـالن      بزرگ در اين سرزمين است، سدهايي كه با هزينـه         

ها نه تنها كارايي اندكي    شوند ولي به نسبت آن هزينه       ساخته مي 
  . هستندهايي ريگ راندارند بلكه در برخي موارد توأم با وي

 پيش خبرِ ناگوار مـرگ چنـدين هـزار فالمينگـو بـه              چندي
هايشان پخش شد كه يكي از پيامدهاي ساخت سد         همراه جوجه 

رود كه بـه همـراه رودي    شمار مي   آب به   سيوند بر روي رودي كم    
اكنون آن درياچه،   . ريختند  ي زيباي بختگان مي     ديگر، به درياچه  

 دچـار مرگـي موقـت شـده؛         خاطر ساخت سـدهاي باالدسـت       به
هاي انجيرِ پيرامـونش را   كرده؛ و باغ    زارهايش گسترش پيدا      شوره

ي پاييز كه نزديك بـه يـك        زودي نابود خواهد كرد؛ و در نيمه        به
ي خـود در آنجـا مـستقر      ي مهاجر در سفر سـاالنه       ميليون پرنده 

ــي ــشت    م ــتي ده ــه سرنوش ــان را ب ــوند آن ــاك  ش ــد -ن  همانن
  و ايـن در حـالي     .  كـرد  د رهنمون خواهـ   -ه  فالمينگوهاي يادشد 

بازگشت بنه از بيخ كنـده         ساله و غيرقابل   500است كه درختان    
هاي مستعد كـشاورزي در آبِ پـشت سـد غـرق           شوند؛ زمين   مي
ي ارزشمندي در تنگ بالغي به زير آب          شوند؛ تاريخ ناگشوده    مي
ي پـشت سـد پـس از مـدتي           رود؛ رطوبت حاصله از درياچـه       مي

همتـاي بـشري در دشـت پاسـارگاد         بـي  رخوره به جان آثا   چون  
هـاي    اي براي رساندن آب بـه زمـين         افتد؛ و هنوز هيچ آبراهه      مي

موردنظر سـازندگان سـد كـشيده نـشده اسـت؛ و عـالوه بـر آن            
داران در طي مسير عبور آب از سـد مـذكور تـا               بسياري از زمين  

بـه  آبـه هـستند كـه بـا توجـه             هاي ارسـنجان، فاقـد حـق        زمين
شده، بـه بحـران اجتمـاعي بزرگـي خـتم              داده اليهاي توخ   وعده

هــايي اســت از نتــايج طرحــي  اينهــا همــه گوشــه. خواهــد شــد
ي ما خواهـان رسـيدگي بـه      گر، وگرنه همه    ناكارشناسانه و ويران  
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ي كشور هستيم، ولي آيا آنچه عنوان      وضعيت نيازمندان و توسعه   
  !شد نشاني از توسعه داشت؟

ياد نبـريم و هرگـز فرامـوش نكنـيم كـه در برابـر        را از    ايران
  .گو هستيم مان، پاسخ آيندگان، فرزندان

  
  
  

  

 و  ي فرهنگـ  راثيـ  مـدافع م   ي دولتـ  ريـ  غ يهـا   از سازمان  يشمار
 كـه كـار درج     ي فرهنـگ عمـوم    ي سراسر كشور، از شورا    يعيطب

 كشور برعهده دارد خواستار ثبـت       ي رسم ميها را در تقو    مناسبت
 كشور به نـشانه حرمـت       ي رسم ميدر تقو ) دالي( جشن شب چله  

ـ    يخي و تـار   ي فرهنگـ  ينهادن به ارزش هـا      همـه   ني مـشترك ب
  . شدندانيرانيا

 ي مـردم نهـاد خطـاب بـه علـ          يها  از نامه سازمان   ي بخش در
 لـدا يجشن :  آمده استي فرهنگ عموم  ي شورا ركلي مد يمالنور

 اسـت كـه در    انيـ راني مـشترك همـه ا     يعي و طب  ي فرهنگ راثيم
 و مـذهب برگـزار   نيـ  از هـر قـشر و بـا هـر د    يراني ا يها دهخانوا

 ز جـشن كهنـسال كـه پـس ا      ني بهتر و ثبت ا    ييشناسا. شود يم
 يي است و برپا   انيراني همه ا  ي جشن ها  نيرتري از فراگ  يكينوروز  

 يهـا  رهيـ  همـه اقـوام و ت  ي و همـدل  يكي نزد نهيهمه ساله آن زم   
 ي فرهنگـ يها زش را فراهم آورده است، امكان پاسداشت ار   يرانيا
 را فـراهم خواهـد      ندهي آ يها  جشن و انتقال بهتر آن به نسل       نيا

  . ساخت
ــضاكنندگان ذ  ــذا ام ــل ــ الي ــ ني ــه همگ ــت ك  از ي درخواس

 و ي فرهنگـ راثيـ  حفـظ م نهي مردم نهاد فعال در زم    يها سازمان
 فرهنـگ   ي از سراسركشور هستند، خواهشمندند تا شورا      يعيطب

 يخي و تـار ي فرهنگيارزش ها به نشانه حرمت نهادن به     يعموم
 لداي با نظر مساعد نسبت به ثبت شب       انيراني همه ا  نيمشترك ب 

  .دي كشور اقدامات الزم را اعمال نمايمرس ميدر تقو

هــاي علمــي، دانــشجويي باســتان شناســي   انجمــناتحاديــه
 جـوان، انجمـن     شهيهاي كشور، انجمن اقاقيا، انجمن اند      دانشگاه

 بيستون، انجمـن پـژواك نـو، انجمـن          شناسي ايران، انجمن   ايالم
 باستان شناس شـهركرد،     اني حقوق بشر، انجمن دانشجو    انيحام

 داران افـراز، انجمـن دوسـت     ي فرهنگـ  راثيـ انجمن دوسـتداران م   
 و  ي فرهنگـ  راثيـ  شـوش، انجمـن دوسـتداران م       ي فرهنگ راثيم

 باســتانيهــاي   امرتــاد، انجمــن دوســتداران يادمــانيگردشــگر
 انجمـن   ن،يـي  انجمن كهن دژ، انجمن مهر آ      ار،يآريابوم، انجمن ژ  

هـا،   يياي آر تي جمع ن،ي زم رانينگاه تازه، انجمن وحدت جوانان ا     
 تيــ ســپندارمدان، جمعتيـ  جوانــان عـصر ســبز، جمع تيـ جمع

 تيـ  نـو، جمع يهـا  شهيـ داران اند هيـ  طالتيـ  جمع اران،ي عتيطب
، خانـه   )ادگـار ي يرهنگـ  ف راثي دوستداران م  تيجمع (زدي ادگاري

 يادگارهـا ي بـان  دهيـ  جـوان، د ي مـاورا ي خانه   ان،يراني ا يدوست
 كانون بارگاه ران،ي اي نگرندهي طنين آرتا، كانون آ    ران،ي ا يفرهنگ

مهر، كانون پاسارگاد، كانون جوانان پارس، كانون دانشگران فردا،      
 بزرگ، كـانون   راني كانون گسترش فرهنگ ا    ا،يكانون فرهنگي آر  

 كانون نفس بـه  دان،ي سپراثي كانون مهر، كانون من،ي نو تانگلس
نگــر،  نـده ينفـس، موسـسه سـيروان، موسـسه علمـي فرهنگـي آ      

 توفـا، موسـسه    ي امروز گلستان، موسسه فرهنگ    يموسسه فرهنگ 
 زانيـ كـاو، موسـسه م     و  دانادالن جنوب، موسـسه كنـد      يفرهنگ

  . هستندي فرهنگ عمومي از امضاء كنندگان نامه به شورايبرخ
 يرزمـان يد» شب چلـه  « جشن   اي» لداي« است، جشن    يگفتن

كــه )  آذر مــاه30 (زيي شــب پــاني در آخــررانيــاســت كــه در ا
، يشـادمان . شود ي داشته م  ي هست، گرام  زي شب سال ن   نيبلندتر

چون هندوانه و انار      هم ييها وهي و خوردن م   ي خانوادگ ييگردهما
  .ست الداي جشن ژهي ويها نييو خشكبار از آ

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  كنيدكنيدثبت ثبت  را  را جشن شب چلهجشن شب چله

آذربايجان هميشه جزو خاك ايران بوده و آذربايجان هميشه جزو خاك ايران بوده و 

  نه كشوري مستقلنه كشوري مستقل

در پي مطلبي در روزنامه جام جم كه شائبه 

رساني  رفت، دبير پايگاه اطالع گرايي از آن مي قوم

هاي باستاني اقدام به ارسال  براي نجات يادمان

اي به سردبير آن روزنامه كرد كه متن آن در  نامه

 آيد پي مي
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   و خرد خداوند جاننام به
  

  جم ي وزين جام  گرامي روزنامهسردبير

   آقاي محسن ماندگاريجناب
در ) شـشم دي  (شـنبه گذشـته       پنج. خسته نباشيد .  بر شما  درود

شـهري ميـان   «ي آن روزنامه، نوشتاري با عنوان    ي جامعه   صفحه
هاي بـسياري را   به چاپ رسيد كه پرسش » هاي زرتشتي   آتشكده

ميـت ارضـي ايـران هـستند،        براي كساني كه خواهان حفـظ تما      
كه هميـشه   – جم ي جام برانگيخت و آنان را از اين اقدام روزنامه     

 -دهـد   ي ميراث فرهنگي را به خوبي پوشش مـي       خبرهاي حوزه 
  .زده ساخت شگف

هر چنـد  : شود كه  آگاهي آن مقام، به كوتاهي اشاره مي     براي
اخته نوشتار يادشده كه به شهرستان تكاب و آثار باستاني آن پرد      

هاي آغازين  بود از مقدمه و عنواني شايسته برخوردار بود و بخش      
داد اما متأسـفانه در   هاي مناسبي را به خواننده مي       آن نيز آگاهي  

كرد كه نـه تنهـا بـه مـشي علمـي و           ادامه، شُبهاتي را مطرح مي    
دار ادبيـات   اي وام گونـه  زد بلكه بـه  رساني آغازين آسيب مي  اطالع

كـشور  «ي نويسنده بر  باره نمود؛ تأكيد چندين   ميخواهانه    جدايي
كارگيري عنـوان     و حتي به  » پادشاهان آذربايجان «و  » آذربايجان

ــي  ــوبي«جعل ــشه  » آذربايجــان جن ــه ســرزمين همي ــراي يگان ب
هـا از سـوي    آذربايجان جهـان، يـادآور ادبيـاتي اسـت كـه سـال           

ي  هــاي وابــسته بــه شــوروي ســابق و بــه قــصد تجزيــه  جريــان
شد و امروزه نيز از سوي دولتي كه          ان از ايران، پخش مي    آذربايج

كنـد و بـه تحريـف تـاريخ        ي آذربايجان بزرگ را چاپ مـي        نقشه
  .شود پردازد، حمايت مي ايران مي

بـود     نوشتار يادشده، اگر اندكي با تاريخ آشنا مـي         ي  نويسنده
 الينفك يافت كه آذربايجان در طي تاريخهميشه جزو        نيك درمي 

گاه   هاي ايراني بوده و هيچ      آذربايجاني در كنار ديگر تيره    ايران، و   
ــشوري بــه  نــام آذربايجــان وجــود خــارجي نداشــته كــه       ك

شـهر شـيز از   «و » سليمان نماد وحـدت آن كـشور باشـد         تخت«
تواند نام شـماري از پادشـاهان    آيا او مي! »هاي بزرگ آن    پايتخت

است،   كرده  به آنها اشارهرشجاي نوشتا  آذربايجان را كه در جاي    
بياورد؟ چه كساني بـراي بزرگداشـت جايگـاه مقـدس آتـشكده             

   پاي پياده به زيارت - و نه با نام ساختگي آتابيگان -آذرگشسب 
ها جز پادشاهان خاندان ساساني بودند كـه         رفتند؟ آيا اين    آن مي 

عباس كه با پاي پياده رهسپار زيـارت آرامگـاه امـام     چون شاه   هم
  رفتند؟ ي مذكور مي نيز به ديدار آتشكدهشد، آنان   ميتمهش

 كه اين جايگاه كـه در نهايـت          در جايي اشاره كرده    نويسنده
وتـاز اقـوام      ي روميـان و تاخـت       ي حملـه    در نتيجـه  «آبادي بـود    

وحشي پارس و عرب ويـران شـده و آثـار تمـدن آن بـه ميـزان                  
، كه هرچند بخش نخست آن كه اشاره   »زيادي از بين رفته است    

 در زمـان    م، امپراتـور مقتـدر رو     )هراكليـوس (ي هرقـل      هبه حمل 
 و - هزار نفـري ايـران   40خسرو پرويز و در نتيجه شكست سپاه      

 در شيز دارد درست است اما قـوم وحـشي           -! نه سپاه آذربايجان  
! جـا حملـه كردنـد؟       پارس چه كساني هستند و چه زماني به آن        

مــان غيــر از ايــن اســت كــه عظمــت و بزرگــي آن جايگــاه در ز
 از آنها به نام پارسي يـاد        خفرمانروايي ساسانيان است كه در تاري     

شناسي نيز اثبات كرده كه اين آتـشكده   هاي باستان شده؟ كاوش 
وسـازهاي دوران ساسـاني       ي كنوني آن، حاصـل سـاخت        با نقشه 

گردد چـرا   هاي پيشتر هم بازمي است هر چند تقدس آن به دوره      
جـا بـه دسـت     امنشي نيز در آنهاي استقراري دوران هخ  كه اليه 

 اين ساسانيان بودند كه دسـت بـه ايجـاد چنـين             اآمده است، ام  
ترين   اند كه محبوب    همتا زده   ي بزرگي در آن طبيعت بي       آتشكده

رفتـه اسـت؛ چـرا     ي ايرانيان به شمار مي   يادمان مذهبي آن دوره   
كه از آنِ پادشاهان بـود و سـپاهيان، يعنـي پاسـداران سـرزمين          

 فـارس،   ريـان ي ديگـر، يكـي آذرَفرَنبـغ در كا          دو آتـشكده  . ايران
رزين    ويژه مهـر در ريونـد خراسـان،     ي موبدان بود و ديگري، آذربـ
ي آثـار     جا بايـد يـادآور شـد كـه همـه            در اين . ي كشاورزان   ويژه

 تا كمتر از دو سده پيش كه با    -تاريخي جمهوري آذربايجان نيز     
ــد   زور روس ــه ش ــران تجزي ــا از اي ــي   ايرا-ه ــستند و حت ــي ه ن
اي از خسرو   ديوار دربند با كتيبهچون مها ه   هاي آن   ترين  برجسته

بزرگ گردشـگري شـهر بادكوبـه    ) سايت(ي      انوشيروان و محوطه  
ي ساسانيان هستند و نـه   ي آن، يادگار دوره يعني آتشكده ) باكو(

  !حكومتي ساختگي و موهوم به نام كشور آذربايجان
كـه بـه نـام     –ي آذرگشسب   آتشكده نيز بر اين باوريم كه ما

 نماد وحدت كشوري بود كه -اثري ايراني به ثبت جهاني رسيده     
. هـاي پـرواز آن اسـت        آذربايجان تاج سر آن، يا به تعبيـري بـال         

زماني كه رستم فرخزاد، آخرين سردار نامي ايرانيان در جنگ بـا        
نويـسد، از      خـود مـي    درهايش را بـراي بـرا       ها آخرين سخن    عرب
  :كند گاه ايرانيان ياد مي بايجان به عنوان آخرين پناهآذر

   �زاد°�ن  و  ��B ±ر°�ن  A/  �!�;�د°�ن      �  ��m �ز
��m ¯ G"° دون  �hدار� ز ا Ë  /ر?��� �?� ##�  �r¦$!�   

عمـر  «ي هرمزان، سردارِ ايراني در بند، به          كه گفته  جاست  به
ايران، به نقـل از كتـاب   در زمان يورش براي نابودي     » بن خطاب 

چه كه در بند پيـشين   جا آورده شود تا آن      در اين » البلدان  فتوح«
عمر بن خطاب با هرمـزان مـشورت        «: خوبي فهميده شود    آمد به 
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 كرد يا از آذربايجان؟ هرمـزان       زكرد و پرسيد، از اسپهان بايد آغا      
چـون سـر را   . اسپهان سر است و آذربايجان دو بال: پاسخ داد كه  

  .»ي الجرم دو بال و سر همه فرو افتدببر
  .  كوتاه كنيمسخن

از شما خواهانيم تا ضمن بازتاب اين نامه كه         !  گرامي سردبير
ي تـاريخ و فرهنـگ    نهـاد را كـه در زمينـه        نگرانيِ سازماني مردم  

چنين آوردن توضيح احتمـالي       نماياند و هم    كند مي   ايران كار مي  
اي تـاريخي دقتـي بيـشتر       نويسنده، از اين پس در درج نوشتاره      

  . نماييد
  

   احترامبا  

   افشاريعليرضا  
  هاي باستاني رساني براي نجات يادمان  پايگاه اطالعدبير

  

  :  بهرونوشت
  جم، جناب آقاي بيژن مقدم ي جام  مسؤول گرامي روزنامهمدير
  جم، سركار خانم عرب ي جام ي روزنامه  گرامي گروه جامعهدبير

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 از  يندگيبه نما ) Ngo(نهاد     مردم يها   سازمان رانيز دب  ا يتعداد
 ي مركــزي خــود در شــورايهــا   تــشكليآحــاد مــردم و اعــضا

 ،ي و گردشگر  ي دست عي صنا ،ي فرهنگ راثي دوستدار م  يها  تشكل
 ي قـانون ريـ با اعالم اعتراض و به شدت محكوم نمـودن فـروش غ          

 ي طــلنــدن، ي در حراجــي ســرباز هخامنــشكــرهي از پيقــسمت
 عي صـنا  ،ي فرهنگـ  راثيـ  محتـرم سـازمان م     اسـت ي به ر  يا  هيانيب

 آن  شتريـ  و سرعت عمل ب    تي خواستار قاطع  ،ي و گردشگر  يدست
 بـه كـشور   يخي گواه تارني ايريگ  و بازپس  يريسازمان در جلوگ  

 گـام مهـم از      ني به ا  يابيشده و ابراز داشتند سازمان در راه دست       
 و يصه داخل نهاد در عر   ردم م يها   و حضور قاطع سازمان    تيحما

  . برخوردار خواهد بوديخارج

  :باشد ي شرح مني بدهياني بمتن

 و  ي دسـت  عي صنا ،ي فرهنگ راثي محترم سازمان م   استير

  راني ايگردشگر

 يخي اموال تـار تي از حقوق مالكي حفظ و پاسدار انيمتول

  كشور 
   سالم؛با

بـه  ) Ngo(نهـاد      مـردم  يهـا    سـازمان  رانيـ  از دب  ي جمع احتراماً
 خـود، در  يهـا   تـشكل ي اعضاطور نياد مردم و هم  آح يندگينما

ــروش غ  ــدار ف ــكمــال اقت ــانونري ــسمتي ق ــرهي از پي ق ــرباز ك  س
 از مـستندات تمـدن و       ي لندن كه بخش   ي را در حراج   يهخامنش

 ت اسـ رانيـ  كـشور چنـدهزار سـاله ا      يخـــ ي كهن و تار   ــراثيم
 شتريـ  خواستارسـرعت عمـل ب  نيچن  محكوم نموده و هم   شدت  به

  .مي به كشور هستيخي گواه تارني ايريگ در باز پس
 يابينهاد در راه دسـت   مردميها  سازمان هي ذكر است كه كل    انيشا
 از مسؤوالن، از هر گونـه حـضور پرثمـر در    تي مهم و حمانيبه ا 

  . فروگذار نخواهند كردي و خارجيعرصه داخل
  

  با كمال تشكر

 عي صنا،ي فرهنگراثي دستدار ميها  تشكلي مركزخانه

  يگردشگر و يدست
  

 يدي خورشي هشتاد و شش هجر صدوي و س  هزار  كيماه     آبان دوم
   يالدي و چهارم اكتبر دو هزار و هفت مستيبرابر با ب

  

  : كنندگانامضا
 و ي انجمـن فرهنگـ    ،ي معنـو  راثيـ  درستداران م  ي فرهنگ انجمن

 مجموعـه اسـپادانا، انجمـن دوسـتداران         ران،ي تمدن ا  ي الملل نيب
 انجمـن عكاسـان     نه،يشيـ  پ ينون فرهنگ  افراز، كا  ي فرهنگ راثيم

 كـانون گردشـگران     ا،يـ  دخـت آر   راني ا ،ي فرهنگ راثيدوستدار م 
 يهـا   ادمـان ي انجمـن دوسـتداران      ،ي شناسـ  الميـ جوان، انجمن ا  

 باسـتان،   راثيـ  مهرگان، حلقه معاصر، انجمـن م      ابوم،ي آر يباستان
 كـانون دوسـتان   ،ي ر ي فرهنگ راثي انجمن م  ران،يخانه فرآوران ا  

 موسـسه آرتـه، انجمـن زنـان      ران،يـ نجمن فرهنگ و هنر ا    سبز، ا 
 راثيــ دوســتداران م،ي گردشـگر ي كـانون توانمنــد بــان، راثيـ م

 واحـد، انجمـن مفـاخر     يايـ آر انجمن   هن،ي م اراني و هم  يفرهنگ
 اديـ  بن ران،يـ  ا ني جامعـه مهندسـ    ر،ياپيـ  انجمـن آ   ران،ي ا يمعمار
ن دفـاع    انجم اوران،ي ن يخي و تار  ي فرهنگ دانان يقي موس ،يفردوس

نهاد در برابر نهاد در برابر   هاي مردمهاي مردم  واكنش سازمانواكنش سازمان

  حراج سر سرباز هخامنشيحراج سر سرباز هخامنشي

 يط) Ngo(نهاد   مردميها  سازمانراني از دبيجمع

 و ي فرهنگراثي محترم سازمان ماستي به ريا هيانيب

 خواستار سرعت عمل ران،ي اي و گردشگري دستعيصنا

 يرقانوني از فروش غيري سازمان در جلوگني اشتريب

 لندن و ي در حراجي سرباز هخامنشكرهي از پيقسمت
 .به كشور شدند آن يريگ بازپس
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گران   انجمن صنعت  ،ي صلح و دوست   آوران  امي پ ران،ي ا ني نو يشهر
  .كرج

  
  
  
  
  

  

 ديده بان خليج فارس ،در دفاع از حقوق ايران در ائتالف

  .درياي مازندران بيانيه اي منتشر كرد
  

هاي درياي   درصداز آب50 نهاد غيردولتي بر مالكيت ايران بر      اين
لف و توجيـه و قبـول طـرح و    مازنداران تاكيد كرد و هر گونه تخ 

اي از سوي كشورمان كه بر حق و مالكيت ايران بر دريـاي          نظريه
مازندران، خدشه وارد آورد را تجـاوزي آشـكار بـر حقـوق ملـت               

 آبي و ارضـي ايـن ملـت و    قوقايران، سر سپردن به متجاوز بر ح      
فـارس در   بان خليج  ديدهائتالف. ي ايران، برشمرد  در حكم تجزيه  

ود از رييس جمهوري ايران خواست از حقوق و مالكيـت         بيانيه خ 
چون حق ايران در دسـتيابي بـه         ايران بر درياي مازندران نيز هم     

انرژي صلح آميز هسته اي، در كرسي هـاي بـين المللـي، دفـاع               
  .كند 

حقـوق تـاريخي و اساسـي كـشور      :  اين بيانيه آمده اسـت     در
سـاله در     هـزاران داراي مبـاني     ،)خـزر ( ايران در درياي مازندران   

هنگـام خـود    ي ايراني است كه بايد به    گيري جامعه   تاريخ و شكل  
ماننـد تمـامي حقـوق تـاريخي ملـت ايـران، مـورد مطالبـه و                   به

  . بازگشت قرار گيرد
ي نص صـريح معاهـدات       هچنين بر پايه  : افزايد  بيانيه مي  اين

قرارداد (منعقده ميان دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق          
ي    فوريـه  26 هجـري شمـسي برابـر بـا          1299شتم اسـفندماه    ه

ــا » متــساوي«طــور  ، دو دولــت، بــه)1940 و قــرارداد 1921 و ب
جـز ده   (هاي دريـاي مازنـدران        از آب » حقوق مشاعي مشترك  «

منـد   بهـره  ، )مايل ساحلي سـهم اختـصاصي هـر يـك از طـرفين      
ا توجه بـه  ، ب فارس بر اين باور است بان خليج  ديدهائتالف. اند  بوده

ــل  ــت «اص ــايگزيني دول ــت  ج ــا دول ــا  ي ــت  » ه ــاي دول ــه ج ب
ي درياي مازندران، بايد رژيـم    در كناره هاي چهارگانه  قبلي،دولت

جديد حقوقي را در ميان خود تعيين كنند كه آن عبـارت اسـت       
  . از تقسيم سهم پنجاه درصدي اتحاد جماهير شوروي سابق

  :د كرد نهاد غير دولتي در بيانيه خود تاكياين

ـ  –عنوان نمايندگان ملت ايران    به مختلف هاي  حـزب رغـم   هب
در هنگام دفاع از منافع      –ها    ها يا ديدگاه    مشي  در خط  ها  اختالف

فـارس   بان خليج  ديده ائتالف .ملي در كنار و همراه دولت هستند      
 تأكيـد دارد كـه دريـاي شـمال ايـران از ديرزمـان بـه            نيچن  هم
 معـروف بـوده و بايـد ايـن          -ه مازنـدران    ويژ  به –هايي ايراني     نام
 ائتالف، خزر را  كـه هـم       اين .كار برده شود   ها، در مورد آن به     نام

هاي دولتي بر ايـن دريـا گذاشـته           نامه  ي بخش   اكنون به پشتوانه  
جو و مهاجم مـي دانـد كـه در         شده، نام قومي غير ايراني، ستيزه     

هي بـه   بودنـد و هـر از گـا       بخش شمالي اين دريـا سـاكن شـده        
  .آوردند شهرهاي ايران هجوم مي

  
  
  
  

ويكمـين نشـست     ي بيست   ماه، در حاشيه     يازدهم بهمن  شنبه  پنج
اي مـستدل      حزب با صدور بيانيه    31ي احزاب ايران،      فصلي خانه 

 درصدي ايران در درياي مازندران تأكيـد كردنـد و از          50بر حق   
ـ       هـاي   تدولت خواستند تا با بستن قراردادهاي دو جانبـه بـا دول

ــ   ــه زي ــان ب ــوري آذربايج ــستان و جمه ــواهي ادهتركمن ــاي خ  ه
ايـن  . همسايگان آبي ايران در دريـاي مازنـدران رسـميت ندهـد         

چنين در اين باره پيشنهاد دادند كه دولت بـراي حـل       احزاب هم 
ي پيـشنهادي تـشكيل يـك شـركت       اين موضوع بـر روي بـسته      

 -» نـدران هـاي دريـاي ماز   سازمان همكاري«مليتي در قالب    پنج
برداري از درياي      براي بهره  -با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايران       

چــون معــضالت  مازنــدران و حــل ديگــر مباحــث آن دريــا هــم 
  .زيستي، كار كند محيط

  

  : كامل بيانيه به اين شرح استمتن
هاي همسايگان در     خواهي   بستن قراردادهاي دو جانبه به زياده      با

اي كـه بيگانگـان     هنگامـه رد. درياي مازنـدران رسـميت نـدهيم      
رغـم حـضور در    اند، علـي   چشم طمع به آب و خاك ايران دوخته       

جا كه پاسداري از منافع ملي را فـصل        هاي انتخاباتي از آن     رقابت
  :كنيم دانيم، اعالم مي هاي خود مي مشترك فعاليت

ي دو قــرارداد  رژيـم حقــوقي دريــاي مازنــدران، بــر پايــه ) 1
بازرگـاني و   «و  )  مـيالدي  1921/  خورشيدي   1300(» دوستي«

، ميـــان ) مـــيالدي1940/  خورشـــيدي 1319(» درياپيمـــايي
بـر  . هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق اسـتوار اسـت    دولت
 برابـر هر دو دولت از حق      » دوستي«ي فصل يازدهم قرارداد       پايه

ــدران برخــوردار هــستند و در   كــشتي ــي آزاد در دريــاي مازن ران

بان خليج فارس بان خليج فارس   ي ائتالف ديدهي ائتالف ديده  بيانيهبيانيه

در دفاع از حقوق ايران در درياي در دفاع از حقوق ايران در درياي 

  مازندرانمازندران

شماري از احزاب ايران بر حق شماري از احزاب ايران بر حق ي ي   بيانيهبيانيه

  ي ايران در درياي مازندراني ايران در درياي مازندران درصد درصد5050
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گيـري يكـسان و      به حـق بهـره    » اني و درياپيمايي  بازرگ«قرارداد  
ي   مـاده (رانـي     انحصاري دو دولت از اين دريا، چه از نظر كـشتي          

، )12ي   مـاده 4بنـد  (و چه از نظر استفاده از منابع طبيعـي   ) 13
جـا كـه    اي روشن و غير قابل تغييـر اشـاره شـده و از آن        به گونه 

عمـل   هروي بـ تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايـران و شـو      
ي مـشاع   نيامد، مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا به گونه        

  .و برابر است
ــال ) 2 ــيالدي1991 (1370در س ــاد  )  م ــي اتح ــا فروپاش ب

ي    واحد سياسي سر برآوردند كه رهبران همـه        15شوروي از آن    
ــا  ــوري -آنه ــار جمه ــه چه ــاي    از جمل ــار دري ــده در كن  پديدآم

ــدران  ــي (مازن ــيون روس ــوريفدراس ــستان،   ه و جمه ــاي قزاق ه
 ي شده ي اصل پذيرفته  بر پايه -) »اران«تركمنستان و آذربايجان    

الملـل، طـي دو نشـست در          در حقوق بـين   » ها   دولت  جانشيني«
پايتخـت  (و مينـسك  ) 1370 -پايتخت وقت قزاقستان    (آلماآتي  
بـران اتحـاد    ، اعالم كردند كه به عنوان ميـراث       )1373 -بالروس  

 از جملـه    -ي قراردادها و تعهـدهاي اتحـاد مزبـور            هشوروي، هم 
رسـميت شـناخته و محتـرم        را بـه   - 1940 و   1921قراردادهاي  

رو ايـن همـسايگان آبـي مـا، تنهـا مالكيــت و       از ايـن . دارنـد  مـي 
ي مـشاع در    درصد از درياي مازنـدران را بـه گونـه      50حاكميت  

ان خـود  بايست نخست بر سر تقسيم آن در مي  اختيار دارند و مي   
به توافق برسند و سپس با ايران بر سر تعيين رژيم حقوقي نوين          

  . وگو بنشينند درياي مازندران به گفت
 درصدي براي ايران 20 توجه به اين كه عنوان كردن سهم       با

هيچ مبناي حقوقي ندارد و از سويي اين نگراني وجـود دارد كـه            
قـدام بـه    تا پيش از نشست باكو دولت جمهوري اسالمي ايـران ا          

 هـاي  يي تحديـد حـدود بـا جمهـور          بستن قراردادهاي دوجانبه  
 هـاي  خـواهي  ادهو تركمنـستان نمايـد و بـه زيـ     ) اران (جانيآذربا

كه سخنان وزيـر محتـرم امـور    (همسايگان وجاهت قانوني بدهد   
، )خارجه در نشست اخير مطبوعاتي خود، تأكيدي بر اين امر بود      

 كـه   -صرار بر تحديد حـدود      شود تا دولت به جاي ا       پيشنهاد مي 
ي پيـشنهادي    بـر روي بـسته  -سـاز خواهـد بـود     هميشه مشكل 

هـاي    سازمان همكـاري   «قالبمليتي در     تشكيل يك شركت پنج   
 بـراي  - با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايـران     -» درياي مازندران 

برداري از دريـاي مازنـدران و حـل ديگـر مباحـث آن دريـا                بهره
  . تي، كار كندزيس چون معضالت محيط هم

بندي شـمال     تا آن هنگام بايد اعتراض دولت ايران به تقسيم        
 محفـوظ باشـد   ندجانبـه درياي مازندران و بستن قراردادهـاي چ    

هر چند شوربختانه در اجـالس اخيـر ايـن رونـد شايـسته پـي                (
گرفته نشد و ما از حق ميزباني خود براي تأكيد بـر قراردادهـاي          

چرا كـه رژيـم حقـوقي ايـن دريـا      ، ) بهره نبرديم1940 و   1921
مشخص است و تعيين رژيم حقوقي نوين آن هم بـدون حـضور              

هـاي    صـورت لـزوم در دادگـاه   درايران رسميت نخواهد داشت و   
گيري اسـت، امـا اگـر دولـت ايـران بـر پـاي             جهاني نيز قابل پي   

 جـز در دادگـاه   -قراردادي صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ايران    
ده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نيـز بـراي    قابل اعا  -تاريخ  

 قـانون  78ي اصـل   بايد نخست بر پايه» تغيير در خطوط مرزي «
 تأييـدگر چهـار پـنجم مجمـوع نماينـدگان مجلـس        راياساسي  

 قانون  9ي اصل     شوراي اسالمي را به دست بياورد، سپس بر پايه        
آزادي و اســتقالل و وحــدت و تماميــت ارضــي « كــه -اساســي 

هـا را عـالوه بـر     ناپـذير و حفـظ آن    را از يكديگر تفكيـك   »كشور
 آراي بـه    -ي آحاد ملت هم دانسته است         ، وظيفه  ي دولت   وظيفه

  .عمومي مراجعه كند
  

  : امضاكننده عبارتند است ازاحزاب
 اعتماد ملي، حزب اعتدال و توسعه، حزب فرزنـدان ايـران،         حزب

 آيـين   حزب مردم، حزب پـاك، حـزب اراده ملـي ايـران، حـزب             
مردم، حزب وحدت ايران، حزب دوستي و مودت، حـزب شـاخه            
زيتون، حزب ترقي، كانون مهستان، سازمان رهروان فردا، مجمع         

 و  انآموختگـان گلـستان، مجمـع دانـشجوي         دانشجويان و دانـش   
آموختگان گيالن، انجمن حمايـت از زنـان ايـران، انجمـن              دانش

التحـصيالن   المي فـارغ التحصيالن ايتاليا، انجمن اسـ    اسالمي فارغ 
فيليپين، جمعيت حمايت از حقـوق بـشر زنـان، جمعيـت زنـان              
مسلمان نوانديش، جمعيـت طرفـداران نظـم و قـانون، جمعيـت           

 مجمــع ايثــارگر،وفــاداران انقــالب اســالمي، مجمــع فرهنگيــان 
اسالمي كارمندان، كـانون همبـستگي فرهنگيـان ايـران، كـانون          

ــش ــشجويان و دان ــتان  دان ــان اس ــداي  آموختگ ــانون ن ــالم، ك  اي
ــشجويان و     ــستگي دانـ ــانون همبـ ــفهان، كـ ــستگي اصـ همبـ

التحصيالن، جامعه زنان انقالب اسالمي ايران، سازمان دفـاع           فارغ
  . از منافع ملي ايران، خانه پرستار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آيد شكوه پارسي در تهران به نمايش در نمي
  

نمايشگاه شكوه پارسـي كـه قـرار بـود آذر مـاه، پـس از            
ارسال به كره جنوبي در موزه ملي ايـران بـه نمـايش در        

ــروردين ســال   ــدون نمــايش در تهــران ف ــا 87آيــد، ب  ب
  .شود ل ميتغييراتي در اشيا به سئول ارسا
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كنند   هاي خوب، احساس خوبي را به آدم منتقل مي           پديده صوالًا
جـايي كـه در ايـن جهـان         از آن  اما. هاي بد احساسي بد     و پديده 

شود كه  پرشگفتي هميشه استثناهايي هم وجود دارند، گاهي مي      
دوشـنبه شـب،   . شـود  اي عكس عايد     شده نتيجه   ي اشاره   از رابطه 

 اعتيـاد و رسـانه در   اسـري ي سر  مراسم پاياني نخستين جشنواره   
در تاالر، انبوه خبرنگاراني  . ي فرهنگي شقايق برگزار شد      مجموعه

نگـاهي   زنند و در عين حال نـيم       ي اجتماعي قلم مي     در حوزه كه  
نزديـك بـه    . هم به مسايل ناشي از اعتياد دارند، حضور داشـتند         

 اثـر را    35 اثر به جشنواره رسيده بود كه هيأت داوران تنها           640
  شده، از ي تعيين  رشته10 برگزيدگي دانسته بود؛ در ي يستهشا
 و -برخي به اشـتراك   – سوم  اثر مقام 14 اثر فقط تقدير شد،      8
 اثـر بودنـد كـه حـايز     5دست آوردند و تنها       اثر مقام دوم را به     8

ي  درگذشـته   و اثر ليال صمدي، خبرنگار تـازه       .مقام نخست شدند  
 گزارش توصيفي كـه بـه حـق،     ي  تهدر رش (ايرنا يكي از آنان بود      

زمـاني كـه مـادر لـيال، آهـسته و           ). رفـت   شـمار مـي    استادش به 
 بر روي جايگاه رفت تـا از دسـت وزيـر ارشـاد تنـديس       خاموش،

جشنواره را بگيرد حاضران به درخواست مجري برنامـه لحظـاتي        
ها بعـد، آن   اما مدت. پا خواستند رفته به ياد آن عزيز از دست      را به 

كه گـرفتنش بـراي هـر        – ديدن آن تنديس و تقديرنامه       امادر ب 
  ... افتاد؟به ياد چه خواهد –كننده است  كسي خوشحال

  

  
  
  
  

 صمدي هنگامي ما را ترك كرد كه به بلـوغ خبرنگـاري             ليال
ي شب يلـدا، گـزارش    اش درباره رسيده بود؛ چندي پيش گزارش 

ي  مــاه ايرنــا شــناخته شــده و تقــدير شــده بــود و در جــشنواره
 5ي  ي اجتماعي بـه مرحلـه      مطبوعات امسال هم اثرش در رشته     

 آوردن را از  مقاما اما و اگري بخت      اثر برگزيده راه يافته بود كه ب      
ي خودش را پيـدا   اش هم كم كم سبكي ويژه  قلم. دست داده بود  

كـه سـمت اسـتادي بـر لـيال       –كرد بود، همان كه آقاي پيشدار  
دانـست   هاي او مـي   لطفمرهون داشت و ليال هم هميشه خود را  

اش از  بـراي معرفـي   –گشاي ورودش بـه ايرنـا شـده بـود       كه راه 
خـصوص وقتـي از       بـه «: اي پرشور و پراحساس بهـره بـرده       ه  واژه

نوشت، حس غريبي بـا    مشكالت مردم و آمال و آرزوهاي آنها مي       
شد كـه خواننـده را تـا بـه            هاي او همراه مي     هاي نوشته   واژه واژه 
اي نبـود كـه از او بخـوانم و       نوشـته ...  همراه مي كرد   خودانتها با   

اسـتاد، در  (» اش نيـابم  هحسي زيبـا و سـتودني از او را در نوشـت       
شـاگرد از او جلـو   . شده مقام دوم را به دسـت آورد  همايش اشاره 

زده بود كه البته اين را هم بايد به پاي موثر بودن آموزش استاد              
  ). گذارد

 عــشقي كــه در يكــي دو جــا از شــعرهايش مــرگ  ميــرزاده
  : بيني كرده بود، جايي سروده زودهنگام خود را پيش

�  ور�  	��ر ï?م Gãù( [ 9: �  )* Þوا / ام � A��  ���é&'ن <#ود� �%م  �	 �ز
كارهـاي    ي شـاه     باال رفت تا بر گـستره      32 نه او سنش از      كه
جهان ايراني افـزوده شـود و نـه لـيال توانـست بـا آن قلـم                    ادبي  

 كه روزي براي برادران جانباز پريسايي كـه مـورد     -اش    احساسي
 -رفتـه بودنـد، نوشـته بـود         توجهي بنيادهاي مربوطه قـرار گ       بي
  .  كندانههاي ما ايرانيان را جاود ها و شادي غم

خـواهي هـم بـه         ليال گذشته از بلوغ كاري، از نظر آرمـان         اما
هـاي جـورچين      شايد اكنون بهتر بتـوانم قطعـه      . بلوغ رسيده بود  

شخصيت اين بانوي صبور و سـاده و آرام را در كنـار هـم        ) پازل(
هايش را در پايگاه افزون كرده بود و       ششروزهايي كه كو  . بگذارم

توانـست و شـايد        مـي  انشبا وجودي كه مانند بسياري از دوسـت       
بسيار بيشتر از آنها نيازمند بود تا در جاهاي مختلف براي كسب            

ي  درآمــدي بيــشتر بــه كــار بپــردازد در ازاي هــيچ، كــار تهيــه 
  . آورد نمي» نه«ها را بر عهده گرفته بود و در كار گروهي  گزارش

  به ياد يك دوستبه ياد يك دوست
  عليرضا افشاري 
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كرد، شـايد     آن موقع بيشتر كارهايش را بدون نام منتشر مي        
ولي اين اواخر كارهـايش را  ...  يقين نرسيده بودي  لههنوز به مرح  

كرد حتي اگـر در ايرنـايي كـه بـسيار            با آوردن نامش منتشر مي    
هـايش كـه حـال و هـوايي      كار شده بـود بيـشتر نوشـته         محافظه

شـايد بـراي   . رفـت  يـژه مـي  گرايانه داشت بـر روي تلكـس و      ملي
 مـاه  ونهـم بهمـن   هم كه در بيست» شناسي كلوب ايران «دوستان  

ميزبان ما بودند تا در جشن كوچك اسفندگانشان شركت كنـيم          
شـان بازمانـده باشـد كـه      تصويري از شور و حـرارت او در ذهـن        

هنگامي كه نوبت معرفي به او رسيد چنان محكم از عـشقش بـه      
شـناختم و   كه پنج سالي بود كه او را ميايران گفت كه براي من  

 را در پايگـاه     نزديكـي دست كم بيش از دو سال بـا او همكـاري            
يكـي از  . و تازه متوجه تغييـرش شـدم  ... آور نمود داشتم، شگفتي 

مــا چقــدر راحــت از كنــار يكــديگر «: دوســتانش نوشــته اســت
شود  ي ما مي  هم آنچه باعث تأثر بيش از اندازه     شايد .»گذريم  مي

همين باشد كه او با وجـود سـختيِ ده سـال كـار قـراردادي در                 
شوند، تازه شور و  ها به سرعت در آن رسمي مي     ايرنايي كه خيلي  

اش  شوقي براي پيمودن مسير زندگي يافته بـود؛ از الك تنهـايي       
اش   بر مطالعهكرد، مياش را كامل    بيرون آمده بود، زبان انگليسي    

اش    بود، روند سـفرهاي خبـري      اش درست شده    افزوده بود، بيمه  
كه تا چندي پيش از آن، بـه داليلـي از ايـن      –شتاب گرفته بود    

بـراي امتحـان ارشـد خبرنگـاري      –بهره بـود      اش بي   مزيت كاري 
هاي متفرقه توانسته  كاري و كوشش   نويسي كرده بود، با اضافه      نام

كه براي خبرنگـاران هميـشه       – خاطر برسد    رامشبود كمي به آ   
تـوان بـر    هـر چنـد مـي     ... اما تقدير چنـين بـود      ... - سخت بوده 

دكتري خـرده گرفـت كـه سـردردهاي روزافـزون او را ناشـي از            
اي كه اندك انـدك   دانست و نه غده بحراني شدن سينوزيتش مي   

ناك   اش به مرگي غم     تا سرانجام زندگي  ... شد  در سرش بزرگ مي   
لي مـا را  شود گفت، او در حـا  تنها مي. ختم شد؛ مرگ در تنهايي 
دانـست كـه از زنـدگي چـه         كـرد مـي     ترك كـرد كـه اگـر نمـي        

 سـال   امسال .دانيم  خواهد، چيزي كه هنوز بسياري از ما نمي         مي
خوبي براي دوستداران ايران نبود، سالي كه بر خـالف نـامي كـه     
بر آن نهـاده بودنـد بـا دسـتور آبگيـري سـد سـيوند آغـاز شـد،           

ي را از سـر گذرانـد و   هاي ريز و درشت ضدفرهنگي بسيار    بحران
هـا پيرامـون از دسـت دادن حقـوق ايـران در       رود تا با نگراني     مي

سـالي كـه در آغـازش اسـتاد     ... ددرياي مازندران بـه پايـان رسـ     
مان، دكتر پرويز ورجاوند را از دست داديم و در ماه پاياني،          بزرگ

شـان    روح. مـان، لـيال صـمدي را        دوست كوشنده و همراه صديق    
  . شاد
ي خبرنگـاري     آموخته  و دانش ) 1354(ي نهاوند     صمدي زاده  ليال

او كه خبرنگار ايرنا بود در تمام دو سال و          . بود) ي خبر   دانشكده(
هاي باسـتاني از   رساني براي نجات يادمان     نيم حيات پايگاه اطالع   

و به همراه محسن عزير     –رفت    ياران پرتالش پايگاه به شمار مي     
هـاي    بسياري از گـزارش   . اه قطع نكرد  گاه پيوندش را با پايگ      هيچ

او در شـب  . رفتـه بـود   پايگاه حاصل تالش اين دوسـت از دسـت        
در ) اي  غـده (چهارشنبه يكم اسفندماه به خاطر وجـود تومـوري          

هاي بسيار از او ديده بـود       كه سختي  -اي را     ناگهان زندگي   سر به 
پيكرش طي مراسمي   .  ترك كرد  -داشت    ولي بسيار دوستش مي   

 روز بعد بـه دعـوت       15. مستان نهاوند به خاك سپرده شد      آرا رد
از انجمـن افـراز،    –انديـشانش     رساني، دوستان و هم     پايگاه اطالع 

شـهر   بان يادگارهاي فرهنگي و طبيعي ايران، انجمـن ايـران       ديده
رسـاني و ديگـر جوانـان         ، پايگـاه اطـالع    )شـناخت   كارگروه قـوم  (

تـاالر مركـز فرهنگـي     در –شـناختند   پرستي كـه او را مـي     ايران
سئول گرد هـم آمدنـد و بـا برپـايي مراسـمي يـادش را گرامـي              

رسـاني خبـر       اين مراسم، توسط دبيـر پايگـاه اطـالع         در .داشتند
انحالل آن پايگاه اعالم شد و از سوي او اظهار اميدواري رفت كه           

ي  بـان يادگارهـاي فرهنگـي و طبيعـي ايـران كـه بـر پايـه           ديده
ل گرفتـه اسـت بتوانـد از پـس مـسؤوليت            هاي پايگاه شك    تجربه

  . مهمي كه بر عهده گرفته به خوبي برآيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جاي اشيا موزه ايران باستان  ديدن عكس به

  
 - تخـت جمـشيد      - تنديس سـنگي سـگ       2017-ش

ي قدامي يـك شـير از     نيم تنه-7613-ش؛  هخامنشي
ــشي-جمــشيد  تخــت–ســنگ الجــورد   -ش؛  هخامن

 تخـت   - عقاب از خمير الجورد       پالك با نقش   -2436
ي عظــيم   پنجــه-2014 -ش؛  هخامنــشي-جمــشيد 

؛ اين آثار    هخامنشي -جمشيد    تخت -سنگي يك شير    
هاي خارج از كشور بوده       مدت سه سال در نمايشگاه      به
 آويخته بـر ديـوار جـاي خـالي آنهـا را پـر            عكسهايو  

  .كنند مي
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پوشاند تا  ي جواني مي بار جامه ي فرتوت است كه سالي يكپير. هاست ي قرن نوروز، اگرچه روز نو سال است، روز كهنه
از . سرديِ زمانه تاب آورده است، چند روزي شادي كند  همه دمسر برده و با اين كه روزگاري چنين دراز به ي آن شكرانه به

جا كه  آيد، از آن ي زمان مي از آن كرانه. در سر دارد يادها پير نوروز. جاست كه شكوه پيران و نشاط جوانان در اوست اين
هاي رنگارنگ  جامه. ميدوار استنوز شاد و اهها چشيده است، اما  ها ديده و تلخي  در اين راه دراز رنج.نشانش پيدا  نيست

وخوي ايراني بسيار سخن  ي خلق درباره .تر آشكار نيست، و آن رنگ ايران است رنگ بيش پوشيده است، اما از آن همه يك
با . آيند مقتضاي زمانه به رنگي در مي گويند كه قومي خوپذيرند و هر روز به در حق ايرانيان مي. هايي دارد هر ملتي عيب. اند گفته

برخي از . كنند ي ديرين خود را زود فراموش مي يوهشپذيرند و  اي را مي هر بيگانه رسم و آيين، سازند ستيزند، بلكه مي زمانه نمي
من . اند رازِ بقاي ايران را در آن جستهنويسندگان اين صفت را هنري دانسته و 

 ترديد و است، اما در قبول اين نسبتدانم كه اين صفت عيب است يا هنر  نمي
اند و نام خانواده و تبار خود  سرزمين آمدهاز روزي كه پدران ما به اين  .تأملي دارم

تقدير . دشوار براي ايشان مقرر شده بوداند، گويي سرنوشتي تلخ و  را به آن داده
ميان جهان . يعني دانش و  فرهنگ باشد نگهبان فروغ ايزدي ،چنان بود كه اين قوم

يافت و عالم تيرگي، كه در آن كين  ميمدن در آن پرورش روشني كه فرهنگ و ت
پدران . يزدان را از گزند اهريمن نگهداردروييد، سدي شود و نيروي  وستيز مي

زرتشت از ميان گروه  .را دريافتندي سترگ خود  ما، از همان آغاز كار، وظيفه
ياري  ه بايد بهفرمود ك. و روشن معين كردبرخاست و ماموريت قوم ايراني را درست 

ايراني بار . دشمن بد كنش از پا درآيدگاه كه آن  يزدان با اهريمن بجنگد تا آن
كيان، فر مزداآفريد، آن فر  فرِ. بزرگ بودپيكاري . دوش كشيد گران اين امانت را به

كوشيد تا بر آن دست  فري كه اهريمن مي. نيرومند ناگرفتني را به او سپرده بودند
يافت و غريو  رو مي تاخت تا فر را بربايد، اما خود را با پهلوان روبه كرد و پيش مي ي اهريمن دليري مي ستادهگاهي فر. يابد
انديشيد  خراميد و مي گاهي پيش مي. پهلوان، دلير و سهمگين بود. نهاد اهريمن گامي واپس مي. رسيد ي او به گوشش مي دليرانه

كرد و  پهلوان، درنگ مي. پيچيد ي او در دشت مي آورد و نعره يخون ميآنگاه اهريمن شب. كه ديگر فر از آن اوست
 ها روان گشت،  اما هنوز نبرد در اين پيكار روزگارها گذشت و داستان اين زد و خورد افسانه شد و بر زبان .اهريمن،سهمگين بود

ز نهيب او اهنوز اهريمن . ماند  جوانپهلوان سالخورده شد، فرتوت شد، نيروي تنش سستي گرفت، اما دل و جانش. دوام داشت
پوشد و به ياد  ي رنگ رنگ نوروز مي اين همان پهلوان است كه هر سال جامه. ناك است، هنوز پهلوان، دلير و سهمگين است بيم

. ناسيمش اگر بر ما ايرانيان اين روزگار عيبي بايد گرفت اين است كه تاريخ خود را درست نمي .كند روزگار جواني، شادي مي
كمتر ملتي را در جهان . كنيم وار تكرار مي گويند، طوطي اند و مي گذشته است، هر چه را كه ديگران گفته ي آنچه بر ما درباره

اش روي  سر آورده و با حوادثي چنين بزرگ روبرو شده و تغييراتي چنين عظيم در زندگي كه عمري چنين دراز را به توان يافت مي
ين جشن  ا.ي خويش غافل نشود به ياد داشته باشد، و دمي از گذشته و حال و آينده ، در همه حال، ود راداده باشد و پيوسته

ي آداب و رسوم در اين سرزمين باقي و برقرار است،  مگر نشاني از ثبات و پايداري  نوروز، كه و سه هزار سال است با همه
نوروز يكي از روزهاي تجلي روح ايراني . هاي مليت ماست از نشانهداشتن آيين ملي خود نيست؟ نوروز يكي  ايرانيان در نگه

. در  اين روز بايد دعا كنيم. يرومند استنخوردگي هنوز جوان و  ي سال نوروز برهان اين دعوي است كه ايران با همه. است
 دروغ شكست بيابد؛ راستي منش بد شكست بيابد؛ منش نيكو پيروز شود؛: همان دعا كه سه هزار سال پيش از اين زرتشت كرد

  .بر آن پيروز شود؛ اهريمن بد كنش ناتوان شود و رو به گريز نهد
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