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  ...ورم آ به ياد مي وقتي

 كانون پاسارگاد

   ايران: آورم وقتي كه معلم به من آموخت بنويسم به ياد مي
و آمـوختم آزادي را بـا    !...خست غرور گفتنش را آموختم   ن

  معلم به من ياد داد بنويـسم ايـران، و        ...ايران، ايران، فرياد را با   
هاي جاري بـودن را حـس كـردم و       نسيم و... بخوانم وطن من  

 ،ي را در تودرتوهاي وجـودم لمـس كـردم         يرويش پيچك دانا  
  . اها ر وكم كم فهميدم چيزها را و فهميدم تفاوت

 تــاريخ خــوبي ديــدم در وطــن، ي مــن در اوراق فرســوده
من الوهيت يزدان را در تـاريخ وطـنم ديـدم           . يكتاپرستي ديدم 

) قـرآن پـاك   ( عـالم    ي  نوشـته  تـرين دسـت    آنگاه كه درمقـدس   
  : خواندم

كنند، پاسـخ ده     واز تو اي رسول سوال از ذوالقرنين مي       ... «
مـا او  . اهم دادكه من به زودي حكايت او را به شما تذكر خـو           

 قدرت بخشيديم و   و تمكن و  ) سلطنت رسالت و (را در زمين    
هـم   او. دست او داديم اي به از هر چيزي رشته    )هنر علم و ( در

ــته و ــيله از آن رش ــرده و ي وس ــروي ك ــق پي ــت  ح ــا  موفقي ه
پندارند كه بندگان بـا خلـوص مـن          آيا كافران مي   و ...يافت مي

زهـي  (خواهنـد گرفـت؟     ياور خود    غير من كسي را دوست و     
. »ايـم  ما براي كـافران دوزخ را منزلگـاه قـرار داده          ) پندار باطل 

  .102 تا 83 آيات ، كهفي سوره
 صالح  ي   نبود، بنده  گرزو ذوالقرنين كسي جز كوروش ب     ... 

مـن  . انديـشم  هايش را مـي    من تقدس زيباي انديشه   . پروردگار
و به  .  من پدرسرزمين ستايم، ي او را مي   يدانا عدالت، حكمت و  

 يك فرشته بـود و  ، خداوند ي  نخستين انديشه «ياد مي آورم كه     
   . جبران خليل جبران.» يك انسان، خداوندي نخستين واژه

شـده   غرور گرم نهـان    من خاك وطنم را در مشت گرفتم و       
مـن بـه خـود باليـدم     . از آن گرم شـدم   را جذب كردم و    در آن 

زنـد كـه      موج مي  چنان در تاريخ وطنم    عدالت آن  وقتي پاكي و  
 –هـا را كـسي    در تاريخ تمدن انـسان  اولين قوانين حقوق بشر   

آن  و ... در سرزمين من نگاشـته اسـت       – ترديد سرشتي بي  پاك
  .  نبودگربزكسي جز كوروش 

ــافتم در البــي شــده مــن خويــشتن گــم الي  ه خــود را دري
المعارفي بسيار كهن  گاه كه خواندم در دايره    هاي وطن، آن   خاك

كردند،  ور چين كه هستي را مستطيلي بزرگ  تجسم مي         در كش 
  !بالم از اين شور مي ...من  و. مركز جهان ايران من بود، پارسه

هـاي   من تمام ويرانـه   . ها من درك كردم اصالت را از سنگ      
مـن  . ي را يهنر مردان خـدا    معماري و . نهم سرزمينم را ارج مي   
مـن از   . كـنم   مي زيبايي را درك   ها عدالت و   در تمام اين ويرانه   

شنوم كـه    ها هنوز صداي آوازهاي مرداني شاد را مي        اين ويرانه 
مرداني كه با عـشق و بـا نيـروي          ! گفتند خداوندا  ذكر تو را مي   

هـا را بـر روي هـم         سـنگ  هـا و    خـشت  ،جـاودانگي  حيات و 
ها  هاي خوش يادمان   بالم وقتي صداي نغمه    من مي . گذاردند مي

  ...بگذار ديگران ندانند. ومنها مي ش الي ويرانه سنگ هرا از الب
تـوان بـه     مي انديشم كه آيا مـي      و. انديشم جاودانگي را مي  

تـوان   انديـشم مـي   ها و ماندگارها را؟ مي    فراموشي سپرد يادمان  
هاي وطـن؟ آنچـه از هويـت مـن      گذشت از ميراث   گذاشت و 

هـاي   گشودن آتش ها و آنچه از تمام بدخواهي! باقي مانده است  
هاي بيگانگان بر قلب دردنـاك سـرزمين مـن           تاخت دشمنان و 

 از ديـدگاه    –آيند   هايي به نظر مي    باقي است؟ آنچه حاال ويرانه    
پرستم،  هاي خاكت را مي       آه وطن من، من ذره ذره       -ها   بعضي

  . هاي مادرش را سان كودكي، دست به
 روز كه رياكـاري در ميـان فرزنـدان آدم و           اي تاريخ، از آن   

هـاي   روز كـه بـدها هـم خواسـتند چهـره          از آن  حوا پيدا شـد،   
 از ؛فريبـي بپوشـانند   عـوام   رياكـاري و  نقابشيطاني خود را با     

 –ها تصميم گرفتنـد بـه خـاطر         نويسنده ها و  روز كه گوينده   نآ
 اعتماد مـردم از تـو   ، نان حقايق را واژگون قلمداد كنند  –كمي  

 حقايقي از   روز كه دريافتم سالياني دراز     تاريخ، از آن  . سلب شد 
هايـت   ييروز كه براي من از نازيبا      م را پنهان كردي، آن     ا گذشته

هـويتم را گـم      هاي تمدنم را نبينم و     ييسخن گفتي تا من زيبا    
  ! اعتمادم از تو سلب شد كنم ،

هـا،   هـا، از پـاكي    تقـدس  اي اوراق فرسوده گواهي بـده، از      
رياد ها را هم ف    من فرسودگي . گواهي بده از تمدن سرزمين من     

الي كلمـات تـو      همن تمام اصالت خويش را در الب      . خواهم زد 
من هويت بودنم را درميان برگ بـرگ        .  گذرم ام و نمي   گذاشته

چگونـه  . فريـاد خـواهم زد     كـنم و   جو مي و  صفحات تو جست  
  خواهي توانست جاودانگي را از من بستاني؟



  بهمن

  خبرنامه

  خورشيدي1385اسفندماه  - پيش شماره - ي جديد دوره



 1

  جشن بازگشت به زندگي، جشن آفرينش و جشن تجلي عناصر فرهنگ مدني:نوروز

  
  دكتر بدرالزمان قريب

  

. دهد اين پژوهش نوروز را در سه تصوير مورد بررسي قرار مي          
نوروز جشن تجديد حيات طبيعت و بازگـشت بـه زنـدگي           -1

 نوروز تجلـي عناصـر    -3 ، نوروز جشن آفرينش   -2 ،در طبيعت 
تـوان از سـه       اين سه تـصوير را مـي       ؛فرهنگي مدني و بنيادهاي   

هـا بررسـي كـرد كـه نگارنـده           دريچه اسـطوره تـاريخ و آيـين       
كند و تكيه بر تصوير سوم نـوروز كـه    وار آنها را نقل مي   چكيده

  .تبلور بنيادهاي فرهنگ مدني است دارد
نوروز جشن بازگشت به زنـدگي، دو اسـطوره بـه پـشتوانه         

  اسطوره سياوشاسطوره جشميد و : دارد
اسطوره جمشيد پيوند تنگاتنگ جمشيد و خورشيد و         �

 زشميد و نوروز در بنيانگذاري نوروج

  روايات فردوسي هب  �
  بر آسوده از رنج تن، دل زكين، سر سال نو هرمز فرودين

  مر آن روز را روز نو خواندند، به جمشيد بر گوهر افشاندند
  .روان يادگارچنين روز فرخ از آن روزگار بمانده از آن خس

 جمشيد بر سرير    :گويد   مي بيروني :ي جمشيد   اسطوره −−−−
زرتشت و چون پرتو آفتاب بر تخـت او تابيـد چهـره             

مـردم در آن روز      .درخشيد جشميد چون خورشيد مي   
دو خورشيد ديدند و آن را روز نو خواندنـد و جـشن           

ترين ساعات نـوروز     گويند فرخنده  مي: بيروني. گرفتند
 خورشيد است و بامداد اين روز ساعتي متعلق به 

دم تا حدود امكان به افـق نزديـك اسـت و بـا نگـاه                 سپيده
جويند زيرا كه نام آن      دم مردم بدان تبرك مي     كردن به سپيده  

ــام خــدا، آفريــدگار، ســازنده و   روز اورمــزد اســت و آن ن
پرورنده جهان و مردم است او كه همت و احساسش قابـل            

بب نام نهادن نوروز آن بـوده       س: نوروزنامه  . توصيف نيست 
فتـاب را دو دور اسـت و يكـي آنكـه سيـصد و               آاست كه   

روز به اول دقيقه حمـل       شصت و پنج روز و ربعي از شبانه       
باز آيد ليك در سال بعد بدين دقيقه نيامد و چون جمـشيد             
آن روز را درك كرد و به احتساب آورد نوروز نام نهادند و             

  .جشن گرفتند
 جشميد و خورشـيد هـر دو بـا          :اسيشن پشتوانه زبان  �

ــسوند  ــاي ) شــيد(پ ــه معن از اوســتايي ) درخــشان(ب
xsaeta   نام اصـلي جمـشيد    . اند خشئته تركيب شده :

yima      جم در اوسـتا   yama   وداسـت  در ريـگ   و .
خورهور در اوستا و     xwarهمين نام اصلي خورشيد     

sur/swar   ــاريخي و ــن ت ــابع كه در وداســت در من
ــابع جد ــسياري ازمن ــم   ب ــام ج ــه ن ــشيد را ب ــد جم ي

   .اند نند و لقبش را شيد ذكر كردهخوا مي
درخـشيد و    رفت چون خورشيد مـي     سبب آنكه هر كجا مي    

شد جمشيد اسـمش جـم بـود و بـه سـبب              نور از او ساطع مي    
زيباييش و بدو لقب جمشيد دادند چون شيد به معنـي فـروغ و       

ــان ) طبــــري(درخــــشان اســــت  جــــم پــــسر و يونگهــ
اسـت كـه معـادل ويوسـونت        ) هونـت اوسـتايي   ويو/ويونگهنه(

vivasvant            متون ودايي خداي خورشـيد اسـت و در ادبيـات
رابطه جمشيد و ميترا كـه  . پس از ودا نيز نام عام خورشيد است  
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 سپندارمدان جمعيت - 4، )تهران( انجمن افراز -3، )رامهرمز(ي مهرآيين   مؤسسه-2، )اصفهان (زرگب كانون گسترش فرهنگ ايران -1
، )شيراز( انجمن فرپاد - 8، )شيراز( جوانان پارس كانون -7، )شوشتر(ي توفا   مؤسسه-6، )تهران( كانون پرستوهاي آزاد -5، )تهران(
 كانون - 12، )دانشگاه علوم پزشكي تهران( كانون آريا -11، )دشتمرو( اهورامنش انجمن -10، )همدان(دژ   انجمن كهن-9

 - 15، )تهران( ما  نياكانيادگار انجمن -14، )دانشگاه تهران(شناسي  انجمن علمي باستان-13، )دانشگاه تهران (پاسارگادشناسي  ايران
، )اصفهان(ياران  جمعيت طبيعت- 18، )تهران( كانون خورشيد -17، )تهران( جمعيت حاميان زمين -16، )تهران(انجمن پژواك نو 

هاي نو داران انديشهطاليه جمعيت - 21، )اليگودرز(فرهنگ   كانون پارس-20، )اصفهان(زمين  جوانان ايرانوحدت انجمن -19
 و صنعت  شناسي دانشگاه علم  كانون ايران- 24، )اصفهان( مهر بارگاه كانون -23، )مرودشت(ها   جمعيت آريايي- 22، )فريمان(
، )يزد( يزد يادگار جمعيت - 27، )يزد( جمعيت جوانان عصر سبز -26، )ايذه( ميراث فرهنگي تاريشا دوستداران انجمن -25، )تهران(

 انجمن دوستداران ميراث -30، )اصفهان( فرهنگ داران طاليه انجمن - 29، )تهران( انجمن دوستداران ميراث فرهنگي افراز -28
 -33، )اصفهان(ي جوان   انجمن انديشه-32فرهنگي شوش،   ميراث   انجمن دوستداران-31، )اصفهان(ن فرهنگي تيران و كرو

 -36، )اهواز(نگر   فرهنگي آينده–ي علمي   مؤسسه-35، )اهواز(نگري ايران   كانون آينده- 34، )اصفهان(ي نويدآوران طراوت  مؤسسه
 انجمن -39، )اصفهان( كانون توتم انديشه -38، )اصفهان(گران آرياووش  جمعيت گردش-37، )اصفهان (حيواناتانجمن حمايت از 

، )اصفهان(شناسي و گردشگري آريانا   كانون ايران-41، )اصفهان( انجمن اسپارترا -40، )اصفهان(دوستداران ميراث فرهنگي امرداد 
، )اصفهان( جوان گردشگرانداران و   انجمن هتل-44، )اصفهان(رود  بانان زنده  انجمن ميراث-43، )تهران (ايراني فرآوران   خانه-42
هاي باستاني آريابوم   انجمن دوستداران يادمان-47، )اصفهان (سبز انجمن ارتباط -46، )اصفهان(پژوهان  ي اصفهان  مؤسسه-45

 -51 مهر كرمانشاه، كانون -50، )كرمانشاه( انجمن ژيار -49، )بوكان( يادگارهاي تاريخي ايزيرتو دوستداران انجمن -48، )تهران(
 جمعيت زنان مبارزه با -54، )سنندج(ژوان   انجمن كه-53، )كرمانشاه( انجمن نگاه تازه -52، )كرمانشاه(ي دوستي ايرانيان  خانه

 - 57، )شوشتر (جنوبي دانادالن   مؤسسه-56، )تهران(شناسي ايران   انجمن عيالم-55، )ي اصفهان شاخه (زيستهاي محيط  آلودگي
هاي غيردولتي استان  ي سازمان  خانه-59 كرمانشاه، گردشگري انجمن دوستداران ميراث فرهنگي و -58، )كرمانشاه(انجمن اميد 

 جمعيت -63، )كرمانشاه( انجمن بهارستان -62، )كرمانشاه( جمعيت افراي سبز - 61، )كرمانشاه( سپيدان ميراث كانون - 60كرمانشاه، 
 انجمن - 67، )همدان( متخصصان علوم زمين - 66، )تهران (اسپادانا انجمن -65، )كرمانشاه(ون اهورا  كان- 64، )كرمانشاه(بصيرت 

،  )دانشگاه تربيت مدرس(ي علوم انساني   انجمن علمي دانشكده-68، )دانشگاه تربيت مدرس( سياسي جغرافياي دانشجويي -علمي
 دانشگران فردا كانون -71، )گرگان(ي فرهنگ امروز گلستان  مؤسسه -70، )دانشگاه تربيت مدرس (شناسي باستان انجمن علمي -69

 كانون -75، )گرگان( كانون گلستان نوين -74، )تهران(ي كندوكاو   مؤسسه-73، )گرگان(ي مأواي جوان   خانه-72، )گرگان(
،  )تبريز (ميزاني   مؤسسه-78، )زوينق(بان   انجمن حقوق زنان ايران- 77، )قزوين( با اعتياد مبارزه جمعيت -76، )گرگان(پاسارگاد 

 انجمن دوستداران -82و ) تبريز(ي نوآوران   مؤسسه-81،  )تبريز( كانون نفس به نفس -80،  )تبريز(ي سپيد   كانون انديشه-79
  ).قزوين(ميراث فرهنگي كاسپين 

محيطي زيستي موسسه(زماندند ي همكاري با پايگاه با ي اشاره است كه چند انجمن بنا به داليلي از ادامه شايسته
از » ي باد و بارانخانه«مجوز  و)  از اصفهانپژوهان انجمن مثنوي واراكاز  ، هر سهكانون عرشيانو سبزانديشان، انجمن شهداد 

 -) دانهم(ي آهنگر  ي كاوه چنين فعاليت مؤسسه هم. ها را از فهرست بيرون آورديم رو نام آن تازگي لغو شد، از اين  هم بههمدان
 سال گذشته توسط سازمان ملي جوانان باطل شد و در نتيجه نتوانست -رساني بود  ي پايگاه اطالع دهنده هاي شكل كه از انجمن

 . هاي اخير حضور داشته باشد در بيانيه
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 است،ي كشاورزان  چنان مورد استفاده هايي ديگر كه برخي از آنها هم  برسد و آبراههحداقلشده از سنگ تا هدررفت آب به  ساخته
 متري 1-5/1 بستري سنگي و خاكي از ارتفاعي ايجاد كيلومتري كه با ، راهي سه)احتماال متعلق به دوران اشكاني(چين   گور سنگ200

باني  هاي ديده بقاياي پست. ي پاسارگاد داشته است  كه نشان از محصور بودن منطقهكيلومتري 10برخوردار است و سرانجام ديواري 
ي هخامنشي ساخته شده كه   از دورهسنگيچنين اين گروه كشف كرد كه سد سيوند بر روي بندي  هم. كنند  اين امر را تأييد مينيز

 و بوده  - متر 15 يعني –اند   تنگ بالغي، تنها به همان ميزان كه كاربرد داشتهآبرفتيهاي  شده با در نظر گرفتن ديواره ارتفاع بند اشاره
 بندهاييسوي  ها به اههي آبر وسيله ها به هاي سرريز ناشي از سيالب آب.  به كار آيدتوانسته ميچنان   هم- با اندكي مرمت –از نظر فني 

ي دشت پاسارگاد و   كه ما باور داريم كل منطقهروست ايناز . شدند بيرون از محوطه برده شده و در آنجا شامل فرآيند دقيق توزيع مي
  .  نياكان خردمند ماستزندگانيي  اي از شيوه تنگ بالغي موزه

 شرقي ايوانكشف :  فرانسوي هم به نتايج درخشاني رسيده است- يشناسي ايران  باستان  گروههاي پژوهشي   سوي ديگر، دنبالهاز
. جمشيد هم وجود دارد ها در تخت ستون  از اين پايهيكيتراش  اي از امضاي سنگ نمونه. هايي سالم ستون كوشك داريوش به همراه پايه

 و بيروني ايوان درونيمام سطوح ديوارهاي ت. هم كار كرده است) پارسه(جمشيد   كه اين استادكار در تختدريافت توان مي بنابراين
جمشيد، برزن جنوبي آن و نقش رستم شناخته   پيشتر در تختاندوداين . متر است پوشيده از اندودي سبزرنگ به ضخامت سه ميلي

 تنگ 34 ي محوطهتوانند در   بسيار حساس و سست بوده، نابود شده و اكنون گردشگران آن را فقط ميكهجايي  شده بود ولي از آن
 شناسايي هخامنشي ي  كوشكي است كه از دورهسومينهاي پاسارگاد، اين،  پس از كوشك.  ببينند– يعني كوشك داريوش –بالغي 

 بدون ستون است در ومانند  ي آن كه داراي فضاهايي اتاق اندود كف آن، و نقشه: ها دارد  با آن سازهبارزيهاي  شود اما تفاوت مي
، حريم منظر  شناسي، حفظ اين بنا و در نتيجه  باستاني زاويهاز . دار هستند  داراي تاالري ستونپاسارگاد  Bو  Aهاي كه كوشك حالي

  . آن اهميت بسيار دارد
 كه اميد استهاي بيشتر تا شناسايي كامل منطقه را داشته  درخواست بررسي  پارسه و پاسارگاد پژوهشي كشف اين شواهد، بنياد با

گرفته،  چنين طي مكاتبات انجام هم.  ادامه پيدا كندروند اين –مانند آنچه تاكنون بوده   نه –اي مناسب  ص بودجهرود با تخصي مي
 آن جهانيي ثبت  اي، حريم پاسارگاد را در پرونده هاي ماهواره  هوايي موجود و نقشههاي عكسياري  يونسكو پذيرفته است تا به

  .گسترش دهد
رو بر خالف   از ايناست،الوقوع سد سيوند داده   استان فارس، تلويزيون استاني فارس خبر از آبگيري قريبدر ي ياران پايگاه گفته به. 6

خواهيم داد، كما » اي يونسكو در تهران دفتر منطقه«و »  يونسكومليكميسيون «مان را تحويل  ميل خود تا پيش از پايان سال، شكايت
  .ي كارشناسي با مدافعان آبگيري سد سيوند هستيم  مناظرهگير برگزاري  و پيمنتظرچنان  كه هم اين

 و بخردانهگوييم و با توجه به واكنش   را پيشاپيش شادباش مي- نوروز -  عيد بزرگ ايرانيان رسيدنورود به سال نو و فرا . 7
مان، به خواست چند انجمن  ان فرهنگي نياكيادگارهاي در دفاع از -  در هر جا كه بودند -ميهنان در سال جاري برانگيز هم تحسين

) كورش بزرگ (ذوالقرنينگذاري كرديم امسال را سال  نام بزرگان دينمان نام هايي كه به  پس از سالتادهيم  پيمان پايگاه پيشنهاد مي هم
 ازگيري    نظر داشته و با بهرهپارچه مد اند بتوانيم تاريخ ايران را يك  ناميدهموالنابناميم تا در كنار جهانيان كه سال جاري ميالدي را سال 

 از برخيدر اين هنگامه كه  .  همت گماريممان سرزمينساز  پراكني پيرامون تاريخ و فرهنگ انسان آمده به گسترش و آگاهي شرايط پيش
يان هستند و ي هخامنش  درصدد پليدنمايي سلسله- »]سرباز[ 300« چون –هايي سراپا دروغ  هاي غربي با تبليغات و ساخت فيلم رسانه

 بيش از پيش است و اميدواريم اين پيشنهاد ماكنند، اهميت رسالت  ميهنان هم با آنان همراهي مي شماري از هم  گروه انگشتمتأسفانه
  را درفروردينكنيم تا به ياد آن بزرگمرد، پنجم  ميهنان گرامي خواهش مي ي هم  از همهرو ايناز . مردان هم قرار گيرد مورد توجه دولت

  . را برافرازندمداري فرهنگها باري ديگر، پرچم يكدلي و  پاسارگاد گرد هم آيند و از دل هزاره
  .   ديدار در پاسارگاداميد بر شما خجسته و به نوروز

  
  :نهاد زير هاي مردم به نمايندگي سازمان» هاي باستاني  براي نجات يادمانرساني اطالع پايگاه«
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هاي  اند و داراي رمه خوب و چراگاه       هر دو با روشني در ارتباط     
  . فراخند نيز شناخته شده است

ريـوش در تخـت      نظريه جلـوس دا    :پشتوانه تاريخي  �
جمشيد در بامداد نوروز در سالي كه هنگـام جلـوس           

 بامـداد  6ل بـه سـاعت   او حلول خورشيد به برج حم     
و در آن ساعت شـاه بـر تخـت مـي             روي داده است  

نشست و بار عام مي داد و نور خورشيد ازمنفذي بـر          
نظريه نسبت دادن بناي شهر استخر      . تخت اومي تابيد  

 ديـوار نگـاره هـايي كـه      به جمشيد همراه با نقوش و     
شاه هخامنشي را بر تخت در حـال حمـل او توسـط             

: فارسنامه ابـن بلخـي      . اقوام تابع گوناگون نشان دهد    
جمشيد بفرمود تا جمله ملوك و اصـحاب جهـان بـه         
استخر حاضـر شـوند و جـشن گرفـت و آن سـاعت            

 . خورشيد به اعتدال ربيعي رسيده بود

بات رياضـي،   جمشيد بـا محاسـ     تخت :نظريه نجومي  �
ي بنيانگذاري شـده    شناسي بسيار دقيق   فيزيكي و ستاره  

رود كه نقش شـير و گـاو و پلكـان            احتمال مي . است
آپادانا نمادي از برج اسد و برج ثور باشند و اين هـر             

در بنا و وضع جغرافيايي     ) ارديبهشت و مرداد  (دو ماه   
 .آن نقشي داشته باشند

 پيوند جمشيد با نوروز 

 ين زندگي و گسترش زمدر بازگشت به
 اهرمن بركت را از آب و گياه        :گويد   مي بيروني از قول زادويه   

گرفته بود و باد را از وزيدن باز داشته بود و درختـان خـشك              
شدند و دنيا نزديك به نابودي بود پس جم به امر خداوند بـه              
قصد منزل اهرمن و پيروان او رفت و ديرگاهي آنجا بمانـد و             

ـ     چون برگشت جهان     اروري و مـردم بـه      به حالت فراواني و ب
در آن روز كه جم برگشت مانند آفتاب طـالع          . اعتدال رسيدند 

تابيد و مـردم از طلـوع دو آفتـاب در يـك      شد و نور از او مي  
روز در شگفت شدند و آن روز را نوروز خواندنـد و جـشن               
گرفتند و چون چوب هاي خشك سبز شدند مـردم بـه يمـن              

ي و ظشتي جـو كاشـتند و سـپس ايـن            اين نعمت در هر ظرف    
  . رسم ميان ايرانيان پايدار ماند

 جمشيد به دو زخ رفت و مدتي آنجا بمانـد         :متون پهلوي 
و پيمان را كه اهـرمن ربـوده بـود از او بگرفـت و بـه زمـين                   

چون در عهد جم هيچ جانوري نمرد، زيرا        : بيروني. بارگرداند
م او را از    خداوند به پاداش خـدماتي كـه جمـشيد كـرد مـرد            
درنتيجــه . پيــري، بيمــاري، درد و غــم رهــايي بخــشيده بــود

جانوران و مردمان چنان رو بـه فزونـي نهادنـد كـه فراخنـاي               
وقـت جـشميد بـه امـر         آن. زمين با همه پهناي آن تنـگ شـد        

بار سـه برابـر كـرد پـس جمـشيد بـه              خداوند زمين را در سه    
اهـان پـاك    مردمان دستور داد در اين روز غسل كنند تـا از گن           

روايت بيروني بازتاب روايت و نديداد اسـت كـه جـم        . شوند
ـ         د بـدو داده بـود زمـين را         به كمك دو ابزار زرين كـه خداون

دهـد در فـروردين پـشت نيـز در برابـر خـشكي             گسترش مي 
  .شود چراگاه ها از فروهر جم استمداد مي

 بازگشت به زندگي

  كيخسرو  پيوند نوروز با سياوش و
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دوستي، پاكدامني، دالوري ايرانيان و      ش قهرمان صلح  
به دست دشمنان ايران    ) و مخالف افراط  (نماد اعتدال   

گيــاهي  شــود از خــون او و ناجوانمردانــه كــشته مــي
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رويد كه هميشه زنده است و پسرش كيخسرو بـه           مي
كيخـسر پادشـاه آرمـاني ايـران        . گـردد  ايران بـاز مـي    

كنـد و بـه      ا برقـرار مـي    اسطوره صـلح، نظـم و داد ر       
 كيخسرو "دهد ضمنا  آشفتگي دوران كاووس پايان مي    

تـوان بازگـشت او را بـه ايـران،           مي. هاست از جاودان 
روايـات  . مثل بازگشت سياووش به زندگي تلقي كرد      

خـداي گياهـان در ايـن روز زنـده          : اسالمي، بيرونـي  
گوينـد در بامـداد نـوروز بـر كـوه بوشـيخ             . شـود  مي

وشـبو در   اي از گياهـان خ     ه دسـته  شخصي خاموش ك  
شود و بعد تا سال ديگر       دست دارد ساعتي آشكار مي    

): تـاريخ بخـارا   (ترشخي  . گردد همان زمان ناپديد مي   
دهند و محل گور     بناي ارك را به سياووش نسبت مي      

او را در دروازه غوران بخارا كه مكاني عزيز و محترم           
ز پـيش  دانند وهر سال در نخستين روز نورو       است مي 

كـشند و بـه روايـت ديگـر          از آفتاب يك خروس مي    
مقايـسه  . خوانند مغان بر مرگ او سرود سوگواري مي      

يا كشته شدن    akituالنهرين اكيتو    شود با اسطوره بين   
تموز و باز گشت او به زمـين در بهـار      /خداي دموزي 

. وري و تجديد حيات طبيعـت     هه بار و ازدواج او با ال    
ــان ــابلي ز   هم ــشن ب ــه ج ــوك گون و  zagmukگم

بازگــشت مــردودك پــس از اســارت در زيــرزمين و 
جشن بهاري و آيين تجديد ميثاق پادشاه با مردوك و          

هـا دوازده روز دوام      جـشن بهـاري بـابلي     . كاهنان آن 
هـا از معبـدهاي هـر        داشت و در آن مدت پيكر بـت       

شد و بعد از اين همراه با پيكر         شهر به خارج برده مي    
در آنجا شـاه    . شد بابل آورده مي  مردوك به پرستشگاه    

كرد و حلقه شاهي و شمـشير خـود را بـه             شركت مي 
كـرد و    داد و در مقابل پيكر مردوك توبه مي        كاهن مي 

خورد و با اين تـشريفات مـردوك كـه در            سوگند مي 
رود كه   احتمال مي . شد جهان زيرين اسير بود آزاد مي     

هنـد و  ها كـه جـشن سـال نوشـان بـه سـبك              يآرياي
هـاي   ها در آغـاز پـاييز بـود، متـاثر از جـشن             ايياروپ

النهرين و مـردم بـومي فـالت ايـران           بهاري مردم بين  
شك نيست كه مردم بومي فالت ايران پـيش از      . باشد

النهرين  يي جشن بهاري را همانند مردم بين      آمدن آريا 
كردند و در ميان ايرانيان پـيش از گرويـدن           برگزار مي 

قايد بوميان فالت و آيين     به دين زردشت تلفيقي از ع     
نـوروز   .پرستش نياكان يا فروشي ها ايجاد شـده بـود        

 جشن غير زردشتي است و زردشتيان باسـتان         "ظاهرا
امـا  . هـاي دينـي خـود پايبنـد بودنـد          بيشتر به جـشن   

محبوبيــت نــوروز در ميــان ايرانيــان باعــث شــد كــه 
زردشت نوروز را بپـذيرد و آن را بـه عنـوان جـشن              

توان  ها را نيز مي     كند بازگشت فروشي   آفرينش برگزار 
نوعي بازگـشت بـه زنـدگي يـا بازگـشت بـه سـوي               

اند كـه    ها ارواح پاك نياكان    فروشي. زندگان تعبير كرد  
 خانـه، فرزنـدان و      پيش از سال نو، بـه ديـدن وطـن،         

نام ماه فروردين نيز از همه نـام  . آيند نوادگان خود مي  
فـتن بـر    آيـين ر  . فرورتي گرفته شده اسـت    = فروشي

راغ يـا  مزار گذشتگان پيش از نـوروز و افـروختن چـ     
هـا راه خانـه وكاشـانه    شمع براي آن است كـه فروهر    

خود را در روشنايي به آسـاني بيابنـد و تميـز كـردن              
ــه ا   ــراي خوشــامدگويي ب ــز در اصــل ب ــه ني ــن خان ي

نـوروز و آفـرينش و      . بازديدكنندگان آن جهاني است   
ينش جهـان در  اي آفـر    طبق نظريه  :جشن توزيع بخت  

نظريـه ديگـر آن را در       (نوروز صورت گرفتـه اسـت       
آفرينش جهان در شـشمين     : بيروني). مهرگان مي داند  

روز نوروز به كمال رسيد و در ايـن روز خداونـد از             
ــد . آفــرينش بياســود ــه نــام خداون روز اول نــوروز ب

اسـت  ) امشاسپند(و روز ششم به نام خرداد       ) هرمزد(
، زمين، خورشيد و سـتارگان      در بيشتر روايات آسمان   

  .  آفرينده شده بودند"قبال
زمان  آفرينش زمان در نوروز بود خداوند به خورشيد در آن         

ز شد و   كه در برج حمل بود حركت بخشيد و از آنجا زمان آغا           
در بعضي روايات آفرينش انـسان      . مردم نوروز را جشن گرفتند    

توانـد    مـي  نيز در نوروز بود پس نوروز جشن تولد انـسان نيـز           
مـاه را از ايـن جهـت         ننخـستين روز از فـروردي     : بيروني. باشد

نوروز نام نهادند زيرا پيشاني سال نوست و به اعتقـاد پارسـيان             
در اين روز خوشـبختي را      . نخستين روزي است از گشتن زمان     

كننـد و از ايـن رو ايرانيـان آن را            براي ساكنان زمين توزيع مـي     
 در آغـاز آفـرينش حركـت        :زنامـه نورو. خواننـد  روز اميد مـي   

خورشيد در بامداد نخـستين روز فـروردين از نخـستين درجـه             
پس آفتاب از سه حمل بفـت و آسـمان او           . برج حمل آغاز شد   
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  شمال شرقي كشور ايتاليادر -» واجونت «سد ي  در درياچه1963 سال در  همانند آنچه،پس از آبگيري احتمالي سد سيوند وجود دارد
 را كامالً »رون النگ« كوچك شهر  كهطوري به شد درياچههاي فعال منطقه و تخريب كوه مجاور   تحريك گسلموجب و  دادروي -

.  كه در نوع خود در شمار سدهاي نه چندان بزرگ بودسدي ، واجونت بودسد ي  اتفاق تنها ناشي از وزن آب درياچهاين. نابود كرد
در ايالت » كوينا«آب پشت سد  نيز بر اثر وزن لرزه اين زمين.  در هندوستان اتفاق افتاد1967 ديگر نيز در سال بار اي يك  واقعهچنين

 ترين كشور چين نيز كه اكنون در حال ساخت بزرگ.  وسيع منطقه و مرگ صدها نفر شدتخريببه وجود آمد و موجب » ماهاراشترا«
 ريگي اندازههاي   دستگاهنصب ناشي از زلزله در سدهاي جهان، اقدام به هاي تخريب ي است، به دليل سابقه» سه دره«سد جهان به نام 

 بايد بالغي، ممكن براي آثار باستاني پاسارگاد و تنگ خطرات ي  اين عالوه بر همهبنابر .هاي منطقه كرده است ميزان جابجايي گسل
هاي فعال فراواني در سراسر منطقه   به ويژه كه گسلداشت را نيز در نظر سد ي  ناشي از وزن آب درياچهلرزه احتمال وقوع يك زمين

 تخريب آثار باستاني پاسارگاد لرزه،  پاسارگاد، در صورت وقوع زمينباستاني ي  سد سيوند با منطقهنزديكيوجه به با ت. وجود دارند
  .امري حتمي و قطعي است

، پيامدهاي ناگوار )هاي پيشين برشمرديم هاي اصلي را در بيانيه البته آسيب (آورديمهايي كه   سد سيوند عالوه بر ناهنجاريآبگيري
ي  نشده  تاريخي و بعضا كاوشهاي تپهي آنها در معرض خطر قرار گرفتن اكثر  راي ميراث فرهنگي دارد كه از جمله هم بديگري
ي تاريخي تلِ تيموران كه تنها  تپه. شهر و ارسنجان خواهد بود  سمت سعادتبهي آبياري  ي ارسنجان به خاطر گسترش شبكه منطقه

 آبياري سد درودزن رخ داد و ي شبكهفراموش نشود كه چنين اتفاقي در . هاست ي اين تپه  به فارس است، از جملهها آرياييسند ورود 
هاي كشاورزي، تسطيح شدند  ي فعاليت خاطر توسعه  مرودشت و رامجرد بهبيضا،هاي  هاي باستاني دشت در اثر آن، بسياري از تپه

 نشان داد كه بيش از مرودشتي هخامنشي در  ي دوره باره در-نل   توبي هارت- يك دانشجوي دكتراي آمريكايي اخيرهاي  بررسي(
 تا امروز، تسطيح - نر دشت مرودشت را بررسي نمود  كه سام  هنگامي- ميالديي هفتاد  ي هخامنشي از دهه هاي دوره نيمي از محوطه

به باور كارشناسان، اين ). است ترين تمدن جهان هاي ما پيرامون معنوي معني از دست دادن بخش بزرگي از آگاهي  بهايناند و  شده
  . داشتخواهد در ارسنجان، شدت بيشتري -  در صورت وقوع -وضعيت 

 در شناسان باستانو سخنان » شناسي تنگ بالغي هاي باستان دستاوردهاي كاوش«ي   بسيار چكيدهي منتشرشدههاي  آنچه از جزوه. 3
تنگ بالغي ) ايالم قديم خوزستان( اسالمي و كفتري هاي دورههاي  زهآيد جاي خالي پژوهش بر روي سا هاي برگزارشده برمي همايش

 نمونه از براي.  فقط سفال گردآوري شده است و در برخي ديگر هيچ كاوشي صورت نگرفته است ها دورهخورد؛ از برخي  به چشم مي
 شناسايي شده است، حتي – هكتار 10 نزديك به – آني  ي باكون در تنگ بالغي كه تاكنون چهار محوطه مساحت تحت اشغال دوره

 در سطح – هكتار تنها نيم هكتار 16هم از   ي ساساني تنها يكي و آن ي دوره شده  شناختهي محوطه 4يك هكتار هم كاوش نشده؛ يا از 
ها چند عدد،  داد تنخواهندهاي بسياري را از دوران خود به ما   گورستان منحصر به فرد خرسنگي كه آگاهي5 يا از و كاوش شده؛ –

هاي  هاي كارگاه  هيچ اقدامي براي خارج كردن حوضچهچنين هم. اند اند و ديگر گورها حتا باز هم نشده مورد كاوش قرار گرفته
 صورت آبگيري در صورت نگرفته و آنها –اند  شناسي به دست آمده هاي باستان  بار در تاريخ كاوشنخستين كه براي –گيري  شراب

ها در تنگ بالغي،   ميراث فرهنگي بر اتمام كاوشسازمانشناسي  وجود اصرار رياست پژوهشگاه باستان با اين. شدسد نابود خواهند 
  . جاي شگفتي بسيار دارد

 و مرمت حفاظتي  هاي دشت پاسارگاد شوربختانه تاكنون هيچ سخني از پژوهشكده  رطوبت بر سازهتأثيربا توجه به قطعي بودن . 4
ي آبگيري سد سيوند اعالم   نظر رسمي خود را دربارهپژوهشكدهما منتظر هستيم تا كارشناسان آن . ايم ي نشنيدهسازمان ميراث فرهنگ

چون   هممرتبط با توجه به وسعت و اهميت قضيه، بايسته است تا اظهارنظر علمي ديگر كارشناسان زمينهچنين در اين  هم. كنند
هم پيش از هرگونه اقدامي ... دان، شناس، تاريخ ، زيست)عشايرن مسير تاريخي كوچ به خاطر بسته شد(شناس  كارشناسان خاك، جامعه

  .مدنظر قرار گيرد
 هاي يافته ژاپني در تنگ بالغي و نواحي پيرامون، دستاوردها و - ايراني  اخير هيأتهاي بررسيي  رفت نتيجه  كه انتظار ميطور همان. 5

 كيلومتري 36ي  آباد، آبراهه ي رحمت  تپهنزديكيي هخامنشي در  لق به دورهبقاياي سدي خاكي متع: بزرگي را در پي داشت
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 كه اميدوار است رساني اطالعو پايگاه ) كنند  شد به كارشناساني اشاره كرد كه بر روي رطوبت در منطقه كار ميپخشراديو سراسري 
اي كارشناسي در   بهره ببرد، اعتراض به يونسكو را تا برگزاري مناظرهخودهاي  آمده براي بهبود فعاليت  پيشآن سازمان از شرايط

ها حضور داشته باشند   و رسانهمردميهاي   كه در آن نمايندگان وزارت نيرو، سازمان ميراث فرهنگي، نمايندگان تشكلاسفندماهي  نيمه
ي عمومي كند و جاي قدرداني  هاي يادشده را عرضه  ميراث فرهنگي گزارشسازمانرود  ظار ميتا آن هنگام انت. اندازد به تعويق مي

 .دهدنهاد يكي از تاالرهايش را به اين امر اختصاص  هاي مردم  هماهنگي نمايندگان سازمانبادارد اگر 
 

بگيري سد سيوند، پايگاه را ناگزير ي گروهي از كشاورزان در دفاع از آبگيري سد سيوند و قوت گرفتن احتمال آ تحصن دوباره
. كرد- امضا 84 با -ي پنجم  از صدور بيانيه  

  نهاد در مخالفت با آبگيري سد سيوند هاي مردم  سازمان5ي   شمارهي بيانيه
   كه من، كورش، بنيادگذار امپراتوري ايران هستمبدانآيي  هر كه بخواهي و از هر كجا كه مي!  انساناي

  .  رشك مبراست،اكي كه پيكرم را پوشانيده ي خ  اين تودهبر
اي ديگر   شنبهدر  استان فارس در شهر شيراز،اي منطقه آب سازمان از كشاورزان ارسنجاني در برابر گروهيدو هفته پس از تحصن . 1
 در برابر –ين است ي تحس  كه شايسته–اي در خور  با سازماندهي) نفرنزديك به سيصد (اي از آنان  گروه قابل توجه)  اسفند12(

ي  نشده  اعالمپيشروزه و از  حضور آنان در بازديد يك( جمع شده و خواهان آبگيري سد سيوند شدند اسالميمجلس شوراي 
آنان ). دهي يادشده دارد  فارس هم، نشان از سازماناستانيي  خبرنگاران از تنگ بالغي و سد سيوند به ميزباني مديرعامل آب منطقه

 تني چند از ي همراهانه در اين ميان از سخنان و روز نيز عمل خود را تكرار كردند  در فرداي آنوان به سر آورده شب را در تهر
تنها خواهان رفع هرچه  دارد كه نه  قويا اعالم مي- چون گذشته –رساني  پايگاه اطالع. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز بهره بردند

مند است   آنان گاليهنيازدهي به  ميهنان است بلكه از برخي مسؤوالن امر به خاطر تأخير در پاسخ  هم گروه ازاينتر كمبودهاي  سريع
طور كه پيش از اين اعالم   ارجمند حل خواهد شد؟ يا همانكشاورزانآبي  اما، آيا به مجرد صدور دستور براي آبگيري سد، مشكل كم

 به دست آبكشد تا  كم دو سال طول مي  دست–م برخورد با هيچ مانعي  و در صورت سالمت سد و عدحالت در بهترين –كرديم 
   اند؟ نشستهباره پاي سخن كارشناسان فن هم  آنان برسد؟ آيا كشاورزان گرامي در اين

و تنگ  – پاسارگاد ي منطقه  آثار تاريخي، بر اين باور است كهاز مرمت و حفاظت كارشناس كريم متقي، آقايرساني مانند   اطالعپايگاه
سازمان ميراث فرهنگي به ياري . اي روباز تبديل شود تواند به موزه  است و ميتاريخياي است كه پر از آثار   مانند دره-بالغي 

 بازديد گردشگران آماده سازد برايمانند تاريخي را  تواند اين مسير بي شده مي  مالي وزارت نيرو و با طرحي حسابهاي كمك
همانندي كه تنگ  با توجه به معروفيت بي.  حال ساخت است، از آن بهره برددربرابر ارزش اقتصادي سدي كه كه بتوان چند  طوري به

 -هايشان   معتبرترينحتي –هاي تاريخي ايران  كدام از محوطه ي هيچ موردي كه درباره( چند سال كسب كرده است اينبالغي در 
كه توقف چنين  كما اين. ي گردشگري تبديل كرد هاي برجسته  قطبازرا به يكي توان آنجا  ، اين امر بعيد نيست و مي)كند صدق نمي

 بر خالف تبليغات - تواند  ي گردشگري، مي ي مسؤوالن خواهد بود و عالوه بر داشتن جاذبه  در كارنامهمثبتيي  اي خود نقطه پروژه
توان عالوه بر ايجاد اشتغال براي  گاه مي آن.  قايل است ايرانفرهنگي اهميتي باشد كه نظام براي تاريخ و  دهنده  نشان-بيگانگان 

 گاز و نفت را كهطور  فراموش نشود همان. كار برد هاي مردمان شريف ارسنجان به  را هم براي رفع محروميتدرآمداهالي، درصدي از 
اميد است با راهكارهاي . نيز انجام دادي آب   دربارهبزرگهاي  توان توسط لوله كنند، اين كار را مي جا مي هايي جابه از طريق لوله

  .تر محروميت از اين منطقه باشيم  شاهد رفع هرچه سريعگندم،شده و گسترش كشت ديم  ارائه
هاي ثبت ميراث جهاني در ايران،  شناس ايراني و كارشناس پرونده  باستان،»عدلشهريار «ي نظرات كارشناسي پرفسور  بر پايه. 2

 سد را پر كند كه در پي درياچهي پلوار پشت سد جمع شده، سطح  شود رسوبات زيادي از طريق رودخانه ي سيوند باعث مسدآبگيري 
توانند محل آثار را شناسايي  آيند، نمي ي بالغي مي  در آينده به درهكهشناساني  شود و باستان آن، وضعيت توپوگرافي منطقه محو مي

 لرزه احتمال وقوع زمين) شناسي ريخت زمين( ژئومورفولوژي متخصص ،ان ميرمحمديي مژگكارشناس ي  بنيان نظريهبرچنين  هم. كنند
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را گردانيد و شب و روز پديدار گشت و از آن آغازي شـد بـر                
 دانشمندان ايران گوينـد كـه       :بيروني؛  تاريخ جهان نوروز بزرگ   

هـا را بـراي       كه در آن سپهر پيـروز روان       در نوروز ساعتي است   
روز كه روز خـرداد اسـت        اين. ايجاد آفرينش به جنبش درآورد    

. نوروز بزرگ نام دارد و در ميان ايرانيان جشني با اهميت است           
گويند كه خدا در اين روز آفرينش همه آفريـدگار را بـه پايـان               

تـرين   ره مشتري را آفريـد و فرخنـده  ادر اين روز او ست   . رسانيد
اما آخرين عمل آفرينش اورمزد     . ساعات متعلق به مشتري است    

اعتقاد زردشتيان، آفرينش انـسان اسـت و اگـر آفـرينش سـتاره              
 ستاره مشتري دليل است كه   بدان اضافه شده بدين    "مشتري بعدا 

  .هم نام اورمزد است
است كه طبق   ) يا روز خرداد ماه فروردين    (در نوروز بزرگ    

 رويدادهاي مهم جهان در گذشته و آينده در         متون پهلوي بيشتر  
تولد زردشت، گسترش دين، پيـام  : اين روز اتفاق افتد، از جمله 

اومزد به زردشت، پـذيرش گـشتاسپ ديـن زردشـت، تولـد و              
عروج كيخسرو، روزي كه سام نريمان اژي دهـاك را بكـشد و             

عنوان پادشاه هفت كـشور بـر تخـت نـشيند و چـون               چندي به 
كنـد آن را بـدو واگـذار كنـد، و در آن مـدت               كيخسرو ظهـور    

شـاه زنـده     سوشيانس موبد موبدان او گردد پس تـن گـشتاسپ         
گردد و كيخسرو و فرمانروايي را بدو واگذر كنـد و سوشـيانش      

در ايـن روز اسـت كـه        . مقام خود را به پدرش زردشـت دهـد        
اورمزد خدا رستاخيز تن پسين كند و جهان از مـرگ و رنـج و               

از نظر آفرينش بايـد نقـش       . هرمن سركوب گردد  بدي برهد و ا   
امشاسپندان را در كمك به اورمزد يادآور شد چه غير از اورمزد            
كه نگهبان انسان است هر كدا از امـشاسپندان نگهبـان يكـي از              

 نگهبان  "ارديبشهت"، نگهبان حيوان    وهوني/بهمن: اند آفريدگان
 و  "ن آب نگهبـا "خرداد " نگهبان مزني  "اسفند/اسپندارمز"آتش  

 در رابطـه بـا      "نگهبان فلـزات  " و شهريور    "نگهبان گياه "امرداد  
ويژه نقش سه امشاسپند مونث اسـپندارمز، خـرداد      نوروز بايد به  

هـستند و در بـارش   و امرداد را ذكر كرد چه اين سـه هـر زايـا        
اي دارند كه ايـن      ايش زمين و رويش گياه نقش برجسته      ز ،باران

. گيـرد   عطوفت آنهـا صـورت مـي       هر سه زايش در سايه مهر و      
نـوروز خـسرواني دربـاره نـوروز خـسرواني          : نوروز ساسـانيان  

  .اطالعات بيشتري از روايات اسالمي داريم
بارعام شاه در شـش روز نخـست نـوروز كـه هـر روز بـه                 

خــرده (يــك روز بــراي دهقانــان  .اي اختــصاص داشــت طبقــه

روحانيـان  سپاهيان،  ) داران تيول(يك روز براي اشراف     ) مالكين
آمدنـد و روز شـشم ويـژه         و مردم عادي در روزهاي بعدي مي      

داد و   در روزهايي نخستين شاه هديه مـي      . شاه و خاصان او بود    
بيست روز به نوروز مانده     . پذيرفت ها را مي   در روز ششم هديه   

خام در حيـاط نـصب       ستون از خشت  ) به روايتي هفت  (دوازده  
، جـو، بـرنج،     گنـدم : ع غلـه  هاي هفت نو   كردند و در آن دانه     مي

كاشـتند محـصول را در روز        ارزن، لوبيا، نخـود، عـدس را مـي        
كردند و كف بر تـاالر       ششم با سرودخواني و موسيقي جمع مي      

داشـتند   نگه مي ) شانزدهم(ها را تا روز مهر       پاشيدند و ستون   مي
در ماخذ  . زدند ضع كشت و كار سال در پيش تفال مي        و براي و  

هـاي حامـل نقـل و شـكر يـا            ين يـا چينـي    س رسم آوردن هفت  
 تـرين آيـين    امـا شـايد جالـب     . دانه غله نيز باد شده اسـت       هفت

بود كه به روايتي در روز نخـست و بـه           ) گويي نوروزي  تبريك(
و گـ   شـخص تبريـك   . گرفـت  روايتي در روز شـشم انجـام مـي        

  . خوشقدم و نامش خجسته بود
آمـد    مي )بخت فرخنده نيك (او در تبريكش از سوي دو نفر        

آورد و   رفت با خود سـال نـو مـي         مي) پر بركت (و به سوي دو     
به احتمال بـسيار    . كرد ي شاه تندرستي و خوشبختي آرزو مي      برا

بخـت   نيـك   پي يا فرخنده اين آيين نمادين بود و دو نفر فرخنده     
هاي دو امشاسپند خرداد و امردادند خرداد نماد تندرسـتي           جلوه

دو پـر بركـت آب و    .  جاودانگي اسـت   و امرداد نماد ناميرايي و    
پـس  . اند كه نماد بـاروري و فراوانـي ايـن دو امـشاسپندند             گياه

گو براي طرف در سال نو تندرستي و جاودانگي و بـراي      تبريك
كند و همه اينهـا را همـراه        سرزمينش بركت و باروري طلب مي     

طرف مي تواند شـاه بـزرگ خانـدان         ( آورد با پيروزي هديه مي   
هاي مردمـي    هاني نوروز هنوز بازتابش در آيين     ن پيام پن  اي) باشد

خواهند نخستين كسي كـه      هنوز بسياري از ايرانيان مي    . برپاست
گــذارد بــه نــام تندرســتي و  شــان گــام مــي بــه خانــه و كاشــانه

گونه نيـز پيـام آفـرينش نـوروز در سـبز             همان. ديخوشبختي بيا 
كردن هر دانه و   انسان با سبز  . كند هاي غالت جلوه مي    كردن دانه 

اي كه نقش تعذيه دارد در كـار آفـرينش           رويش آن به ويژه دانه    
گونه نيز در نـو كـردن خـود،          كند و همان   سهم كوچكي ايفا مي   

جامه و خانه و اطرافيانش در نوشدن و تجديد حيات نـوروزي            
هاي نوروزي آينه تمام نماي جشن       سان آيين  بدين. شركت دارد 

  گشت به زندگي، آفرينش و توزيع نوروز در تجديد حيات باز
گونه كه خداوند در تجديد حيات طبيعـت بـه           اند و همان   بخت
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بخشد، مردمـان نيـز      آفريدگان و بندگان خود بركت و بخت مي       
در ايـن امـر     در رسم عيدي دادن و مرحمت و لطف به ديگران           

  . كنند خدايي شركت مي
هـا   سـارها و آسـياب     پاشان، آوردن آب از چشمه     مراسم آب 

براي سفره نـوروزي و سـبز كـردن غـالت همـه بـه نـوعي بـا          
وقتي ما از بطن دانه كـوچكي گيـاهي         . خورند اسطوره پيوند مي  

كنـيم و يـا در واقـع چيـزي           رويانيم به آفـرينش كمـك مـي        مي
  . آفرينيم مي

   نوروز تجلي فرهنگ مدني
هاي اوليه اسـالمي نظـر       وقتي ما به روايات دانشمندان سده     

بينيم بيشتر بنيادهاي جامه و فرهنـگ شهرنـشيني در           ميكنيم   مي
نوروز بنا نهاده شده و قهرمان و پديد آورنده اين فرهنگ مدني            

؛ )يا در بيـشتر مـوارد جمـشيد بـوده اسـت         (جمشيد بوده است    
كننـده حيوانـات و بـه ويـژه اسـب بـود          جمـشيد رام   :دامداري

ت حفـر    جمشيد چـاه و قنـا      :كشاورزي و آبياري   ؛...)بيروني  (
و كاشف نيشكر بود و     ) ثعالبي(كرد و به آباداني زمين پرداخت       

در نوروز دستور داد شكر بسازند و سپس مرسوم شد كه مـردم           
امروز شـيريني و     و) بيروني(در نوروز به هم شكر هديه بدهند        

هـا را    ها و صـخره     جمشيد دستور داد كوه    :معمارينقل و غيره    
) طبـري، بيرونـي   (خ بـسازند    ببرند و از مرمر و سنگ و گچ كـا         

 :بهداشـت ؛  ت و زر وسيم و گوهر استخراج كـرد        همچنين فلزا 
جمشيد گرمابه ساخت و به مردم گفت درنوروز خود را بـا آب   

بيروني و ماخذ   (ها و گناهان از آنها پاك شود         بشويند تا آلودگي  
 جشميد اوزان و انـدازهها را وضـع كـرد و            : داد و ستد   ؛)ديگر

جمـشيد نـخ،    : نـساجي و خيـاطي     ؛ جـستند  مردم از آن سـود    
ابريشم و پشم و بافتن پارچـه و دوخـتن پوشـاك را بـه مـردم                 

 دارو سـاخت    :پزشـكي و درمـان     ؛)بيرونـي، طبـري   (آموخت  
بنـدي مـردم نـسبت بـه حرفـه            گـروه  .ها را درمان كرد    وبيماري

وران، كشاورزان  آ  جمشيد مردم را به چهار طبقه جنگاوران، دين       
 جمـشيد آتـش را      :صـنايع و معـادن     ؛ش كـرد  وران بخ  و پيشه 

الت آ فلـزات را اسـتخراج كـرد و آهـن    ) مـسعودي (كشف كرد  
زر و سـيم ذوب نمـود تختـي از زر و سـيم              ) بيرونـي (ساخت  

ــشاند     ــوهر ن ــر آن گ ــاخت و ب ــي(س ــه) فردوس اي از  گردون
 سـاخت و بـا آن پـرواز كـرد         ) روايتـي از عـاج     بـه (شيشه  /بلور

اين شـايد   (از دماوند به بابل رسيد      روزه   و يك ) بيروني، طبري (
) اي بـود  آوري در ذهـن بـشر اسـطوره      گـري و فـن     اوج صنعت 

روزي كـه سـوار بـر       ) طبـري (سالح زره و زين افزار سـاخت        
پرواز كرد و از دماوند به بابل رفت     ) با تخت زر    ( گردونه بلور   

همچنين جمشيد جـامي سـاخت      . زهرمز از ماه فروردين بود     رو
جم در ادبيات    وانست همه عالم را ببينند و به جام       ت كه در آن مي   

.  جشميد چندين شهر سـاخت     :شهرسازي؛  شدفارسي معروف   
هر مـداين اسـت او   ش ر تيسفون كه بزرگترين شهر از هفت   و شه 

 به روايتي جمـشيد و بـه        زاستخر را ني  ) حمزه اصفهاني (بنا نهاد   
دجلـه   جمـشيد پلـي بـر     ) ابن بلخـي  (روايتي تهمورث ساخت    

اي بـود و اسـكندر آن را       ت كه تـا روزگـار اسـكندر برجـ         ساخ
 كـشتي سـاخت و بـر آب انـداخت و از           :كشتيراني ؛ويران كرد 

شناسـي و    نجـوم و سـتاره    ) فردوسـي (كشور به كشوري رفـت      
 ؛)ابن نـديم نقـل از ابوسـهل نـوبختي         (شناخت زمين و آسمان     

 جمشيد به داد نشـست و ايـن سـنت تـا            :عدالت و دادگستري  
الملـك،   ن ساساني تداوم پيدا كرد و طبق گفتـه نظـام          زمان شاها 

نامـه شـاهان ساسـاني در نـوروز بـه عـدالت              نويسنده سياسـت  
كردند و قاضي    پرداختند و نخست از شاكيان خود شروع مي        مي

بـدون شـك جامـه مـدني بـدون          . القضات موبـد موبـدان بـود      
 جمـشيد   : خط و نويـسندگي    ؛ي ندارد دادگستري خوب پايگاه  

، بيشتر ماخذ ايـن     ها نوشت و به اطراف فرستاده       كتيبه ها و  لوحه
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 است كه بايد در فضايي هايي دغدغهها  به هر رو اين. توانسته آبگيري شود  سد آبگيري نشده تا زمستان امسال نميگذشتهزمستان سال 
  . شودگيري پينهاد  هاي مردم كارشناسي از سوي نمايندگان سازمان

ستان ارسنجان، با تجمع در برابر سازمان آب  روستاي شوراب، از توابع شهركشاورزانماه شماري از  وهشتم بهمن شنبه بيست. 2
 باوريم كه بايد دست اين مردانِ راه آباداني اينتنها بر  ما نه. گيري سد سيوند شدند  استان فارس در شهر شيراز خواستار آباي منطقه

 دوستان و دستاي بازمانده كه بر ه الي تاريخ  از البه– با شناختي كه از رادمردي كورش بزرگ بلكهايران را بوسيد و ياريگرشان بود 
 سراغ داريم بر اين گمانيم كه خود -اند  ناميده  مسلمانان ذوالقرنينهاي آسماني كه او را مسيح يهوديان و  دشمنان نوشته شده و كتاب

هايي چند در   پرسشاماداد،  هيچ ترديدي راي به آبگيري سد مي هاي خبريز و شوراب بي آبي دهستان  از معضل كمآگاهياو نيز پس از 
  : مطرح استجا  اين
خاطر وضعيت اقليمي، ميزان تبخير و هدررفت آب بسيار   كه به- سد سيوند احداثي   همانند منطقه–هايي از سرزمين ايران   بخشدر

ي آب   و ذخيره براي تأمينمختلفيي كارشناسان كشاورزي منطقه، راهكارهاي  به گفته. حل باشد  سد بايد آخرين راهساختنباالست، 
شود و  هاي زيرزميني مي ي سفره آب  موجب نفوذ بيشتر آب و تغذيهكههاي آبخوانداري و آبخيزداري  وجود دارد از جمله طرح

 پاسارگاد و شهرستانهاي   هكتار از زمين4500از سوي ديگر مقرر است . هاي مذكور استفاده نمود  طرحازشد  جاي ساخت سد مي به
 در صورتي كه مشكل اختالف سطح ميان جايي -  بودن آب، مازادخفرك از آب سيوند استفاده نمايند و در صورت ي  بخشي از منطقه

 ارسنجاني   منطقه-ي هنگفت ديگري رفع شود   كه در سطح باالتري قرار دارند با صرف هزينهارسنجانهاي  كه سد زده شده و زمين
ي  كه از نظر تاريخي هم منطقه  اين آب داشته باشند، كما اينبهن منطقه نبايد چندان اميدي رو قاعدتاً كشاورزا مند گردد، از اين نيز بهره

 است مقدس امرينفسه   كه في–ي كشاورزي  از سويي ديگر نبايد فراموش شود كه توسعه.  است  اين آب بودهازآبه  ارسنجان فاقد حق
» شوراب«اي كه نام آن  آيا منطقه. شود  مي– بسيار مهم است ايرانني چون  كه در سرزمي– باشد باعث نابودي منابع آب  رويه  اگر بي–

 آن منطقه را در نظر نسبي  ، مزيت كه بهتر است متوليان امر براي توسعه  براي كشاورزي تلقي شود؟ يا اينمناسبتواند جايي  است مي
هاي طشك و بختگان به ضرر مردم   بر روي رود كُر و درياچه سد سيوندآبگيري، بايد يادآور شد كه تأثير منفي  عالوه بر اين. بگيرند

  . خواهد شدتمامهمان مناطق 
روي  طور خودجوش نخست روبه اي محدود و به  ميراث فرهنگي، با هماهنگيدوستدارانماه گروهي از  چهارشنبه هجدهم بهمن. 3

هايي كه مدير  از جمله قول. كردندسد سيوند تجمع روي سازمان ميراث فرهنگي در اعتراض به آبگيري   و سپس روبهنيرووزارت 
 بود، - در يك ماه بعد -هاي مردمي   كارشناسي با حضور نمايندگان تشكلاي مناظرهروابط عمومي سازمان به آنها داد پذيرش برپايي 

آن سازمان قرار ) سايت وب(ي  تارنمارويي تنگ بالغي بر  هاي منطقه هاي كامل كاوش ي آينده گزارش كه در طي دو هفته  اينديگرو 
 بعد از آن تاريخ، به دعوت چند انجمن غيردولتي استان فارس و گروهي از هفتهيك . گيرد، كاري كه تاكنون انجام نشده است

اي مستقل،   تشكيل كميتهبا«: خواست آنها چنين بود كه.  با همان هدف در جلو مجلس شوراي اسالمي برگزار شدتجمعيها  بختياري
و “ )زيست محيطي(هاي طبيعي   خطر بودن ميراث فرهنگي و سرمايهدر”هاي مردمي، هم بحث  ب از كارشناسان پيشنهادي انجمنمرك

مورد بررسي دقيق قرار گيرد، “ )بودنبر  يابي و ساخت تا داليل طوالني شدن و هزينه از مكان( بودن اين سد غيركارشناسي”هم بحث 
واضح است كه تا آن هنگام بايد هرگونه احتمال وقوع آبگيري منتفي ...  شوداقدامبه حل اين معضل گاه با آگاهي كامل نسبت  تا آن
بر همين اساس اميررضا . » بودخواهدي ملي از سوي نهادهاي مدني محفوظ  گيري حقوقي و قضايي اين پرونده  حق پيچنين هم. گردد

وگوي   شده بود اين قول را داد تا شرايط را براي گفتحاضرن كنندگا خادم، عضو كميسيون فرهنگي مجلس كه در ميان تجمع
گزاري  ي سپاس  مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي آماده كند كه به قول خويش عمل كرد و شايستهبانهاد  هاي مردم نمايندگان سازمان

هماهنگ كرد ولي متأسفانه هنوز سازمان  سازمانشنبه، يكم اسفندماه در كميسيون فرهنگي با مديران  وي قراري را براي روز سه. است
ها ياريگر  هاي تنگ بالغي خودداري كرده است كه آگاهي از مفاد آن گزارش  كاوشكاملهاي  ميراث فرهنگي از انتشار گزارش

يراث  گرفته از سوي سازمان مانجامهاي  به هر رو تالش. هاي مردمي خواهد بود، پس آن نشست به تعويق افتاد  سازماننمايندگان
ام بهمن كه از  ي خود در روز دوشنبه سي  پژوهشي سازمان در مناظرهمعاوندكتر موسوي، (فرهنگي در اين مدت را بايد ارج نهاد 
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هاي خودجوش آغاز شده بود؛ سه تحصن در برابر سازمان ميراث فرهنگي، دو تحصن در برابر وزارت نيرو، و يك  تحصن
تالش كرد تا با ياري گروهي از داري،  پايگاه ضمن دعوت يارانش به خويشتن. تحصن در برابر مجلس شوراي اسالمي

 –ي چهارم  بيانيه. شده از سوي مسؤوالن شود هاي داده هاي آنان و به اجرا درآمدن قول گير خواست ها پي برگزاركنندگان تحصن
  . در اين راستا صادر شد- امضا 80با 

  نهاد در مخالفت با آبگيري سد سيوند هاي مردم  سازمان4ي   شمارهي بيانيه
   و از سپاه دشمنسالي خشك بپاياد اين سرزمين را از دروغ، از رپروردگا

.  فرهنگيواي است ملي، و كامال فني  ي سد سيوند پرونده پرونده:  است باري ديگر يادآور شويمالزم از ورود به بحث پيش
فقان و مخالفان آبگيري سد سيوند وگو ميان موا  گفتامروزخوشبختانه تا . كند ي سياسي از آن، موضوع اصلي را لوث مي سوءاستفاده

  . شودگرفتهي مطلوب  رود تا در چهارچوب نهادهاي رسمي موجود، نتيجه  بوده است و اميد ميبرقراردر فضايي آزاد در درون كشور 
ذعان دارند هر  اامرگونه كه كارشناسان  ، اما همان-دوستان  ويژه ايران  به–ي ايرانيان   تأييد همهموردتوسعه امري است الزم و . 1

 چندي كه با وجود آسيب زدن به محيط زيست و ميراث فرهنگي، عمرانيهاي  مانند طرح(شود  اي الزاما به پيشرفت منتهي نمي توسعه
 سد سيوند داراي اين آيا. بلكه توسعه بايد پايدار باشد)  و هيچگاه فايدتي از آنها نصيب مردم نشده استشدهپس از مدتي متوقف 

كم يكسان است؟ پس نگاهي  تر نباشد، دست دهيم اگر ارزنده  ميدستنسبت آنچه از  آوريم به دست مي هست؟ آيا آنچه بهها  ويژگي
  : افكنيم دوباره به اين سد مي

 مجلس شوراي اسالمي ارايه بهي هفتاد براي گرفتن رديف بودجه   است كه، گزارش توجيهي سد سيوند كه در اوايل دههشده عنوان
ي ساخت اين سد  حال كه پرونده. گرفته است  ميلياردي را در بر مي8 اي بودجهاز آن زير نام سد تأخيري نام برده شده كه شده است 

 پاسخ داده شود كه در صورت درستي پرسشها بيرون آورده و به اين   ملي بدل شده، الزم است كه اين سوابق از بايگانياي پروندهبه 
المال تحميل كرده است؟  اي نزديك به ده برابر را به بيت  شده و هزينهتبديلن سد به سدي مخزني اين موضوع، چگونه است كه اي

 ساخت اين سد متعلق به طرحگاه اين نكته از سوي مديران درگير در ساخت سد سيوند است كه   عنوان شدن گاه بهديگر،موضوع 
خود دليلي بر درست بودن آن  چنين طرحي در رژيم پيشين به خودي داشتنهرچند ما بر اين باوريم كه ريشه . پيش از انقالب است

 گرفته بود كه انجامي دشت بال سيوند   كه ما پژوهيديم در آن زمان مطالعاتي جهت ساخت سدي در منطقهآنجانيست ولي تا 
كه احتمال  م با توجه به اينحتي در آن هنگا.  نداشته استوجودي پاسارگاد  گونه مشكل و تحديدي براي آثار باستاني منطقه هيچ
 آنها به شيراز و از وجود داشته به اهالي اين منطقه اعالم شده بود كه روستا را تخليه كنند و برخي سيوندگرفتگي روستاي  آب

غرض از طرح اين موضوعات، تأكيد بر اين موضوع است . ماندمرودشت كوچ كردند كه با توجه به پيروزي انقالب اين طرح ناتمام 
 كارشناسان مستقل اختيارباره را در   سد سيوند الزم است كه وزارت محترم نيرو اطالعات خود در ايني پروندهكه با توجه به بعد ملي 
شود مشكل آبرفتي بودن  كه گفته مي  هزينه برده است و اينوكه چرا ساخت چنين سدي اين مقدار زمان  بگذارد و توضيح دهد 

 فرهنگيي پشت سد در آنجا تشكيل شود هنوز رفع نشده و توافق كميسيون   و قرار است درياچهشدهده اي كه سد در آن ز منطقه
كنيم كه   صحيح است؟ در ضمن باز تأكيد ميحدگردد، تا چه  مجلس و وزارت نيرو براي كاهش ميزان آبگيري به اين موضوع برمي

شناسي آبگيري آن  هاي باستان برداري بوده و براي كاوش ي بهره ه آماده سال گذشتازخانه مبني بر آنكه سد سيوند  اين سخن آن وزارت
 از مهندسان سازمان نظام مهندسي گروهيماه سال گذشته،  رسد چرا كه در سيزدهم آبان نظر مي  عقب انداختند قابل بحث بهبهرا 

هاي آن موجود  عكس(ي سد آغاز نشده بود  بدنهتوانند گواه باشند كه ساخت   ميوساختمان استان فارس از آن منطقه بازديد كردند 
 و 1384اسفند ( كرده اعالمهايي را براي آغاز آبگيري  سال بارها زمان  وزارت نيرو مدعي است در اين يككه اينچنين  هم). است

دادن زمان به ( ولي هر بار باز ظاهرا به همان خاطر - بار پنجقول برخي مسئوالن،   به–) 1385ارديبهشت، خرداد و شهريور 
ي   نهيم، بنا به گفتهكنارياند هم سخني كارشناسانه نيست، چرا كه اگر فرض ناتمامي سد را به   تعويق انداختهبه، آن را )شناسان باستان

 در هاي فصلي است و اين به آن معناست كه اگر  در زمان آخرين سيالبوماه  ماه تا بهمن كارشناسان، تنها هنگام آبگيري سد، از آذر
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ط به وسـيله جمـشيد و در        اند كه كشف خ    مطلب را تاييد كرده   
 و در واقع اين كشف بنياد تاريخ و فرهنـگ تـاريخي       نوروز بود 
و روزي كـه    ...) بيروني، فردوسي، ابن نديم و غيره       (بشر است   

 خـداي را    مژده داد كـه روش او      مجمشيد خط نوشت و به مرد     
خوش آمده و به پاداش كارهايش، گرما، سرما، پيـري و رشـك         

: ثعـالبي . كند، روز ششم فروردين ماه بـود       را از مردمان دور مي    
ن را  جم فرمانرواي هفت اقليم، زمـين را آبـادان كـرد، آفريـدگا            

اقتـصاد، امنيـت، و داد سـه ركـن          (ايمني بخشيد و داد بگسترد      
 خاتم ساخت چهار حرفه براي      چهار: ابن مسكويه ) جامع مدني 

يـران نوشـت   گ براي خراج) نرمي(جلوداران جنگ بر آن نوشت  
توان  مي. ها داد  و براي دادگاه  ) تيزروي(و براي بريدان    ) آباداني(

گفت نوروز عالوه بر جشن طبيعـت، جـشن آفـرينش، جـشن             
ترش بنيادها و عناصر مـدنيت      پيروزي نور بر ظلمت، جشن گس     

  . بود
اي اسـت   وز جشن دوران طاليي ايران اسـطوره      در واقع نور  

. كه در آن نه گرما بود نه سرما، نه بيماري نه رشك و نـه مـرگ     
حال ببينيم از ديدگاه تاريخي اين بنيادها و عناصر جامعه مـدني         

تواند بعضي از ايـن   آيا تخت جشميد مي. را كجا مي توان يافت 
ــ  جنبــه ــاريخ و ن ــشان دهــد البتــه در چــارچوب ت ه در هــا را ن

اگر چه نام نوروز در     : جمشيد چارچوب اسطوره نوروز و تخت    
جـشميد   منشيان نيامده اما وجـود بنـاي تخـت        آثار مكتوب هخا  

ــي ــان آي ــرين بي ــا جــشن بهــاري اســت  نبهت ــوروزي ي . هــاي ن
ــت ــشي    تخ ــزرگ هخامن ــوري ب ــت امپراط ــه پايتخ ــشيد ن جم

. توانست باشد و نه محل اقامـت دائمـي شـاه و درباريـان او        مي
. جمـشيد بـسيار كوچـك اســت    اي چنـين مقـصودي تخـت   بـر 

جمشيد پايتخت تشريفاتي و آييني هخامنشيان بود كـه در           تخت
هاي نوروز و مهرگان با شكوه هر چـه بيـشتر برگـزار              آن جشن 

بيـشترين دنيـاي متمـدن آن    (هاي پيرو  شد و نمايندگان ملت  مي
ه قاره كه از مرز سيحون تا حبشه و ليبي در آفريقا و از شب           ) روز

دادنـد   كناره بسفر در اروپا را تـشكيل مـي        هند تا مرز دانوب و      
تـرين   شركت داشتند و به همين منظور اين بزرگترين و با شكوه  

بنايي كه تا آن روز بر روي زمين ساخته شده بود و شايد نمـاد               
. بهشت آرماني مردم كهن ايـن سـرزمين بـود بنيادگـذاري شـد             

، نقوش سرو و نيلوفر آبي و       هاي به شكل درخت تراشيده     ستون
طور  اند نمايش رويش بهاري است، همان      گل كه هر جا پراكنده    

) باغي مقدس با درختان سـنگي     (كه زنده ياد مهرداد بهار آن را        
  .خوانده است

جشميد كه حتي امروز بيننده      انگيز تخت  آيا معماري شگفت  
سـر  هاي سر به آسمان افراشته       اندازد اين ستون   را به حيرت مي   

هـا بـا     هاي كنده بر سنگ از انسان      انگيز، نقش  هاي اعجاب  ستون
هاي گوناگون و اين نقش حيوانات با آن همه          ها وسالح  پوشاك

هـا و مهرهـا    زون بر آنچه كه از تزيينات و سكه       نيرو و قدرت اف   
وظروف هخامنشي پيدا شده داللت بر پيشرفت هنر و صنعت و       

 آبروها، فاضـالب  ها، ه پلكانكند؟ آيا نقش   آوري آن زمان نمي    فن
جشميد يك نمايش از فرهنگ شهرنـشيني        و كل مجموعه تخت   

جمشيد بر حساب نجومي قـرار       پيشرفته نيست؟ اگر بناي تخت    
ــه باشـــد پيـــشرفت مـــردم آن دوران را در رياضـــي و   گرفتـ

تـوان   طـور كلـي مـي      به. رساند شناسي نيز مي   هاي ستاره  حساب
 الاقل از نظر مادي، در بنـاي        اي جمشيد،  گفت كه جامه اسطوره   

  .جشميد هخامنشي بازتاب و تبلور يافته است تخت
هاي مختلـف نگاشـته شـده بـر          اما از نظر فرهنگي نيز خط     

دهـد كـه در آن       هاي گل نشان مـي     سينه سنگ و يا بر دل لوحه      
جامعــه قــانوني بــوده و شــاه فرمــانرواي آن خــدايي بــزرگ را 

كرده و از دروغ پرهيز   شويق مي راستي ت  پرستيده و مردم را به     مي
كـرده كـه طرفـدار        و خود نيز چنـين وانمـود مـي         داده است  مي

در آن جامعه همچنين هـر كـس بـه        . راستي و عدل و داد است     
كار، مهارت و زحمت خود در ساخت ونگهداشتن اين بنـا            قدر

مرد، زن و كودك هر كـس كـاري   . گرفته است مزد و پاداش مي   
 در ايـن    "احتمـاال . كـرده اسـت    فـت مـي   كرده طبق مزد دريا    مي

هاست كه داريـوش پيمـان خـود را بـا خداونـد و مـردم                 جشن
نمـود كـه بـاور دارد كـه      زيرا باور داشت يا مـي . كند تجديد مي 

شاهي را فقط اهورمزدا خداي بزرگ به او عطا كرده و همچنين            
را، ايران زيبا دارنـده مـردم خـوب و          ) پارس(فرمانروايي ايران   

اين كشور پـارس، دارنـده اسـبان خـوب ومـردم            (وب  اسبان خ 
و در همين مراسم بود كه او از خداونـد مـي خواسـت              ) خوب

سـال   hainaسپاه دشـمن    : اين سرزمين را از سه چيز نگهدارد      
اين دعايي است كـه داريـوش        draugaو دروغ    dusyaraبد  

ه خط ميخي   جشميد ب  تيبه خود بر ديوار جنوبي صفه تخت      در ك 
 براي) ترين نمونه زبان فارسي    يعني كهن (رسي باستان   و زبان فا  

  . آيندگان به يادگار گذاشته است
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شايد اين دعا را در مراسم جـشن نـوروز، در برابـر صـف               
نگهبانــان پارســي و اشــرافيان و بزرگــان پارســي و مــادي      

: خوانـــد ونماينـــدگان ديگـــر ملـــت هـــاي تـــابع مـــي     
Auramazdapatuv imam dahyaum haca hainaya 

haca dusyara, haca drauga .    صـف سـربازان پارسـي و
انـد،   دست كه در حالـت خبـردار ايـستاده         شوشي نيزه و سپر به    

روند و   صف بزرگان و پارسي و مادي كه از پلكان قصر باال مي           
با يكديگر در حال صحبت و تعارف هستند و صف نماينـدگان         

ي، اقوام تابع هخامنـشي كـه بـا دسـتاوردهاي بـومي، كـشاورز             
آورنـد نمـايش     صنعتي و هنري خود هدايايي براي جـشن مـي         

اين جشن، دعا و نيايش     . شكوهمندي از اين جشن بزرگ است     
به خداي بزرگ بود براي درخواست بركت، صـلح و آرامـش ،             

ــه روي همــه مــردم و همــه ملــت  هــايي كــه از  ايــن جــشن ب
كردنـد بـاز بـود و همـه در آن شـركت              هخامنشيان پيروي مـي   

  . مند شوند  تا از بركت او بهرهكردند مي
سـنگ،   جمشيد دعايي است تجسم يافتـه بـه زبـان          تخت در

سرودي است در نيايش به خداي بزرگ كه زمين، آسمان، مردم           
و شادي را آفريده تا به اين سرزمين زيبا و دارنده مردم خـوب              
بركت و افزونـي بخـشد، آن را در صـلح و آرامـش بپايـد و از                

  .اند نگهدارد  دروغي زادهپليدي و آشوب كه 
  

 در هجشن سيزده ب
  سياوش

روز سـيزدهم و    و13اي را پيرامون عـدد   در آغاز سخن مقدمه
ي نحـس  اينكه آيا اين عدد و اين روز در ايران و فرهنگ ايرانـي        

 .آورم مييا نه فراهم  داشته

نخست بايد به اين موضوع توجـه داشـت كـه در فرهنـگ              
 شـمرده نـشده، بلكـه    روزهـاي سـال نحـس    يك از ايران، هيچ
هايي زيبـا و   نام دانيم هر يك از روزهاي هفته و ماه چنانچه مي

در ارتباط با يكي از مظـاهر طبيعـت يـا ايـزدان و امـشاسپندان                
شماري  دارند، و روز سيزدهم هر ماه خورشيدي در گاه داشته و

نـام  ) و پهلوي تشتر يا تيـشتر  در زبان اوستايي(ايراني تير روز 
باشـد و   مـي  ي باران ز آن ِايزد تيشتر، ايزد پديد آورندهدارد كه ا

ي ما از روي خجستگي، اين روز را براي جشن           نياكان فرهيخته 
يـك از متـون    همچنين هيچ دانشمندي يا هيچ. اند كرده انتخاب

انـد بلكـه در بيـشتر مقـاالت      نكرده كهن از اين روز به بدي ياد

فرخنده و  عنوان روزيها، از سيزدهم نوروز با  مكتوب و كتاب
 .اند خجسته نام برده

جدولي براي سـعد و نحـس       » آثار الباقيه «براي نمونه كتاب    
دارد كـه در آن جـدول در مقابـل روز سـيزدهم      بـودن روزهـا  

اسـت،   ه آورده شد به مانك نيك و فرخنده» سعد«ي  نوروز كلمه
 ي تازيان و ورود اسالم به ايران از ايـن رو كـه            اما پس از حمله   

دانستند و سيزدهم هم  هفت روز در هر ماه را نحس مي اعراب
فـروردين را هـم بـه اشـتباه      جز اين روزها بوده، روز سيزدهم
اي از ابونـصر فراهـي هـست      نحس خواندند براي مثال دو بيتي     

  :كند نحوست روزهاي ماه را بيان مي كه
 بـاشـد در مهي زان حذر كـن تـا هـفـت روزي نحس

   رنجنـيـابـي هيـچ
 ويك و بيست پـنج و سيزد ه بــا شانزده بيست سـه و

 پنج و و بيست وچهار

از سويي ديگر در زمان حكومت صفويان اين بـار فرهنـگ            
 را نحس 13ايران شد كه شوربختانه آنان نيز عدد  اروپايي وارد

علمـي و تكنولـوژيكي    هـاي  انستند، و هنوز هم با پيشرفتد مي
 د دارند، كه البته تنهـا بـه ايـن خـتم    عميقا به اين موضوع اعتقا

ي سـياه، رد     هاي بسيار ديگري مانند ديدن گربه      شود و مثال   نمي
گذاشتن كليد روي ميز و بـسياري مـوارد    شدن از زير نردبام يا

وارد فرهنـگ   خرافي ديگر وجود دارند كه خوشبختانه تا كنون
تنها چيزي كـه در فرهنـگ ايرانـي در مـورد عـدد               .اند ما نشده 
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كه كارهاي عمراني در مناطق تاريخي  ي هيأت دولت مبني بر اين ين بين حتا مصوبهدر ا. اسالمي ناگزير از دادن تذكر به وزير نيرو شد
توان به سد خاكي شور  در اين مورد مي. تنها با مجوز سازمان ميراث فرهنگي ممكن است نيز از ضمانت اجرايي الزم برخوردار نيست

ي دولت سال جاري افتتاح   به اين مصوبه ساخته و در هفتهي عيالمي ايذه اشاره كرد كه توسط جهاد كشاورزي و بدون توجه در منطقه
  . شد

يابد چرا كه به خاطر  ي آبگيري سد سيوند اهميتي مضاعف مي ي اجازه به همين خاطر است كه فرصت اظهارنظر سازمان درباره
رفتن آن شد اين فرصت تاريخي پسندي كه وزارت نيرو ناچار از گ ها به ساخت آن سد و ژست مردم آمده و انبوه اعتراض شرايط پيش

شان است را نشان دهند، كه تاكنون  به دست مسؤوالن سازمان افتاد تا تعهد نسبت به وظيفه و عشق نسبت به مسؤوليتي كه بر عهده
  . اند چنين نكرده

سال در پاسارگاد گرد آمده و  انماه هم نهاد را كه آبان هاي مردم ي تعدادي از سازمان شانزدهم آذرماه سال گذشته بيانيه) 1پيش از اين 
 تحويل رياست سازمان ميراث فرهنگي »ي آبگيري سد سيوند  انداختن چهار سالهعقببه «همراه درخواست  آن را صادر كرده بودند به

، كه ) استشناسان، چهار سال بوده ي بالغي از سوي كارشناسان و باستان شده براي مستندسازي آثار تنگه ترين زمان عنوان كم(داديم 
بر لزوم توقف ساخت سد سيوند  جمهور فرستاديم و اي را براي شخص رييس نامهماه سال گذشته  وسوم بهمن  بيست)2پاسخ ماند؛  بي

هايي از  بار سد قطعي تشخيص داده شد نياز نباشد همانند بخش  زيانآثاري مطالعات،  اگر در نتيجه«كه با اين استدالل پاي فشرديم 
، كه آن نامه را »ي فرهنگي نظام اي باشد براي تخريب وجهه ي ملي، باز بهانه  تا عالوه بر اتالف سرمايه شودتخريبا نم برج جهان

ي پيشين دچار  ي سازمان ميراث فرهنگي كرد تا به سرنوشت نامه روانه» جمهوري  دفتر رياستمركز رسيدگي به شكايات مردمي«
ي يادشده را به دست شخص ايشان  اي از نامه جمهور، نسخه  يكي از همسايگان رييس به توسط1384پيش از پايان سال ) 3شود؛ 

هاي مسؤول  گيري جمهور با ما تماس گرفتند و اعالم وصول كردند ولي پي بار از دفتر مردمي رييس هرچند پس از آن، يك. رسانديم
شنبه هجدهم آذرماه سال جاري شكايت خود را  روز) 4ت؛ روابط عمومي پايگاه هيچ نتيجه و در نتيجه هيچ پاسخي را به دنبال نداش

 بر ميراث فرهنگي و طبيعي هاي ناشي از آبگيري سد سيوند  زياني هاي كارشناسي درباره بندي و بررسي ديدگاه جمع«استناد گزارش  به
شوراي اسالمي برديم، كه هنوز به ما  مجلس 90 به كميسيون اصل  ارائه شده بود نامه كه به پيوست شكايت»  بالغي و پاسارگادي تنگه

.  عمراني است– فني -ي اقتصادي اكنون در كميته  ها حاكي است كه اين شكايت هم گيري ي پي نتيجه. پاسخي داده نشده است
  .برده سراغي از ما نگرفتند هاي نام كدام از مقام شوربختانه در اين مدت هيچ
 و در صورتي كه رياست سازمان دستور -  چنين خواستي در درون كشور پاسخ گيرد پسنديم  چرا كه مي–اكنون بر خالف ميل خود 

فراموش نكنيم كه كورش،  .ايم تا شكايت به سازمان يونسكو بريم ي بالغي را تسليم وزارت نيرو كند آماده پايان كار سازمان در تنگه
بستگي ايرانيان دانست،   آرامگاه او را نمادي از تهاجم به همتوان نابودي پس مي. بنيادگذار كشوري است كه ما اكنون باشندگان آنيم

ي مردم جهان  اي را بسازند كه به باورهاي همه  بار در تاريخ بشر فرمانروايي– و تا امروز، آخرين –ايرانياني كه توانستند براي اولين 
س در اين حركت ملي همه بايد در كنار هم باشيم،  پ.كوشيد توانست به سازندگي و آباداني مي گذاشت و در هر جا كه مي احترام مي

  ... جدا از هر مرام و مسلك، قوم و تيره
 خواهانيم به اين جنبش ملي بپيوندند، و در اين –كنند  اي كه تالش مي  در هر زمينه–نهاد  هاي مردم ها و سازمان ي انجمن از همه

  .نگاران هستيم روزنامهها و  ميان چون هميشه نيازمند ياريگري گردانندگان رسانه
تنها مشكل موجود ، رطوبت دشت پاسارگاد است كه «: اند نظر خود تصريح كرده رياست سازمان در آخرين اعالممشايي،  آقاي رحيم

هاي خاص  گذارد، قرار است وزارت نيرو با استفاده از تكنيك ي كورش اثر مي كه به مرور زمان بر روي دشت و مقبره با توجه به اين
ي يادآوري است كه معضل  ي وظايف سازمان است ولي شايسته رفع اين معضل در حيطه. »ين مشكل را به تدريج برطرف كندا

كار ساخت سد در برخورد با كوشك  رطوبت فاقد تكنيكي خاص است جز يك مورد و آن، همان تكنيكي است كه بلدوزرهاي پيمان
  . ان ساختندشاه به كار گرفتند و آن را از بيخ وير داريوش
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يانه است كه بارِ اجراي آن اكنون بر دوش سازمان ميراث فرهنگي به گمان ما اين، راهي م. ي لزوم آن به سخن گفتن پرداخت درباره
  . ي دوستداران ميراث فرهنگي قرار دهد تواند خود را همراه با همه ي اين درخواست به وزارت نيرو مي است و آن سازمان با ارائه

  
ي  توجهي آن سازمان به وظيفه بيي سوم براي اطالع دادن به سازمان ميراث فرهنگي كه در صورت  و سرانجام صدور بيانيه

  ... خويش به سازمان ملل شكايت خواهيم برد،

  نهاد در مخالفت با آبگيري سد سيوند هاي مردم  سازمان3ي  ي شماره بيانيه

  ملرزان مرا تا نلرزد زمين/ نشين   را منم تاج تاركزمين

عبور مترو از : كند ناك تخريب يادگارهاي فرهنگي آگاه مي ها در همين چندماهه ما را از سير دهشت تنها توجهي سطحي به رسانه
ها در كنار بناي  آهن براي عبور از حريم منظر نقش رستم، كندن آبراه ، تغيير مسير راه)چهارباغ(ي جهان  ترين خيابان درختي زنده كهن

 فرهنگي توس، تالش براي –ي تاريخي  ههاي برق در حريم مجموع ي دكل باره ي بيستون، سبز شدن يك  جهاني رسيده ثبت تازه به
مان بدون تالشي از سوي ما در حال تخليه از سوي  كه ميادين مشترك نفتي در حالي(اكتشاف نفت در كنار تنها زيگورات سالم جهان 

 آبگيري ،)ي سلجوقي شاهكار دوره(ي يك برج قابوس  اي تجاري با ارتفاع غيرمجاز در حريم درجه ، ساخت سازه)سايگان است هم
جاي بخشي از شبستان مسجد جامع صفوي  سروصداي كارون سه و به زير آب رفتن بخشي از تاريخ عيالمي، طرح ساختن مغازه به بي

ي  ي نابودي قرار گرفتن تاق ساساني گرا و دژ اشكاني كوه خواجه قاالسي دشت مغان، در آستانه تهران، نابودي آثار باستاني اولتان
  ...سيستان، 
توان به اين فهرستِ  و مي. گيرند هاي تاريخي را در سراسر ايران در بر مي ي دوره ها همه گري  شود اين ويران طور كه ديده مي همان

ها و صنايع دستي و در خطر انقراض قرار گرفتن  توجهي به برخي آيين شده، بي ي حفاظت  و منطقه بوم كوتاه، نابودي چندين زيست
ي اين يادگارها را نجات دهيم يا  توانيم همه  محدودمان را پخش كنيم مي حال اگر ما توان. ياهي را هم افزودي گ شماري جانور و گونه

 –گمان ما نبايد تنها به اعتراضي  ايم؟ به  مشغول به تخريب هستند باز كرده– آگاهانه يا ناآگاهانه –كه تنها راه را براي آناني كه  اين
مان را به سرانجام برسانيم تا آتش اميد و انگيزه براي دنبال كردن اين  ه كرد بلكه بايد بتوانيم خواست بسند-هم براي رفع تكليف  آن

گير   خواهان و پي–شان   در حد توان-دوستان  ي ايران  رسد مگر آن كه همه اما اين مهم به انجام نمي. چنان روشن بماند راه مقدس هم 
  .آن باشند

اگر توجيهاتي چون كمبود بودجه و كمبود . اي ضعيف دارد زمينه كارنامه سداري از ميراث فرهنگي در اينشوربختانه سازمان متولي پا
كه البته همين كمبودها هم به ضعف عملكرد (نيروي انساني به نسبت گستردگي اين ميراث در سرزميني چون ايران را به كناري نهيم 

شده است  ها نمي نايع دستي و گردشگري حتي در مواردي هم كه شامل اين بهانه، سازمان ميراث فرهنگي و ص)گردد آن سازمان برمي
، يا در مواردي اصال اعتراضي )ي پيرنيا مانند تأييد ساخت مجتمع در برابر خانه(بسيار كوتاهي كرده؛ يا در مواردي همراهي كرده 

؛ )شناسان پايان گيرد افقاتي صورت گرفته بود تا كار باستانمانند آبگيري سد كارون سه كه پيش از آن تو(كه محق بوده  نكرده در حالي
 اين –سازي افكار عمومي  توانست به روشن مانند اكثر مواقع، در حالي كه حداقل مي(گيري نكرده  يا فقط اعتراضي كرده ولي هيچ پي

ي  مانند نمونه! (اعتراضش را پس گرفتههايش گوش شنوايي پيدا كرده،  ؛ و يا اگر اعتراض) بپردازد–صاحبان واقعي ميراث فرهنگي 
 ولي شهردار كرمانشاه داد بازداشت دادگستري راي به توقف پروژه و حكم به كه در حريم شكارگاه خسرو پرويزهوايي ساخت پل 

ن هاي مردمي چون كانون مدافعا نما هم، اين كانون فراموش نشود در موردي چون برج جهان). سازمان شكايت خود را پس گرفت
نشيني كنند وگرنه مسؤوالن شهري اصفهان هيچ توجهي   وادار به عقب- تا حدي -حقوق بشر بودند كه توانستند شهردار اصفهان را 

هاي پياپي خود سازمان  اهميتي به آراي سازمان، به كوتاهي به موضع سازمان نداشتند، و دقيقا سخن بر سر اين است كه اين بي
ي سدهاي در حال  ترين مورد وزارت نيرو درباره در تازه. گير بوده باشد  كه سازمان در موردي به جد پيگردد و ديده نشده است برمي

ي زرتشتيان در مجلس شوراي  كه نماينده طوري شناسان براي كاوش پاسخي نداده است، به ساخت استان كردستان به خواست باستان



 8

   بـه خـاطر خاصـيت   13بودن عدد » بد قلق«دارد  سيزده وجود
 .ناپذيري آن است بخش

ي نيكويي و فرخندگي اين روز بيشتر دقـت       اما وقتي درباره  
منـابع   كنـيم  مـي 

معقول و مـستند   
ــوابق   ــه ســ بــ
تاريخي زيـادي   

يــــابيم  را مــــي
طــور كــه  همــان

ــد   ــه شــ گفتــ
ــيزدهم  ســ

فرودين مـاه كـه     
تير روز نام دارد    
ــه   ــق بـ و متعلـ
فرشــــته يــــا  

بزرگواري در آيين زرتشتي است كه  امشاسپند يا ايزد مقدس و
بـزرگ تيـر    در متون پهلوي و در اوستا تيشتر نام دارد و جشن
 .باشد روز از تير ماه كه جشن تيرگان است به نام او مي

فرودين ماه نيز كه هنگام جشن و سرور و شادماني و زمـان      
ز ايـن مـاه نخـستين تيـر     فروهرها است و تير روز ا فرود آمدن

باستان بسيار گرامـي بـوده    باشد در ميان ايرانيان روز از سال مي
 ،ن كه ياد آور دوازده ماه سال اسـت و پس از دوازده روز جش

دانـستند و بـا      ي نـوروز مـي     روز سيزدهم را پايان رسـمي دوره      
 باغ و صحرا و شادي كـردن در واقـع   رفتن به كنار جويبارها و

هـا   امروزي رساندند و به قول ن  با شادي به پاياجشن نوروز را
 .حسن ختامي بود بر بزرگترين جشن سال

در صـحن كـاخ     : گفته شده » المحاسن و االضداد  «در كتاب   
كردنـد كـه در    دوازده ستون از خـشت خـام برپـا مـي     سلطنتي

كاشـتند و    انـه را مـي    گ هريك از آنهـا يكـي از حبوبـات دوازده         
شود، شش قسمت است كه      د بافته مي  ـشتي كه از پشم گوسفن    ُك

شود كه بطور مجمـوع هفتـاد و دو    دوازده رشته مي هر قسمت
است به شش گاههنبـار   عدد شش اشاره. بستند ، ميشود نخ مي

 دو هم به هفتـاد     و وعدد دوازده به ياد دوازده ماه است و هفتاد        
 .فصل يسنا اشاره است دو و

 در هي سيزده ب تاريخچه
داننـد   ي جشن نوروز را از زمان جمشيد مي        شينههمانطور كه پي  

مـشيد شـاه   ج در هـم روايـت هـست كـه     سـيزده بـه   ي درباره
سبز و خرم خيمـه و   پيشدادي روز سيزده نوروز را در صحراي

دهد و چندين سال متوالي ايـن        كند و بارعام مي    خرگاه بر پا مي   
 دهد كه در نتيجه ايـن مراسـم در ايـران زمـين     را انجام مي كار
و ايرانيـان از آن پـس سـيزده     آيد صورت سنت و آيين درمي به
 سـارها و دامـن طبيعـت    در را بيرون ازخانه در كنـار چـشمه   هب

در از   كردند اما براي بررسي ديرينگي جشن سيزده به        برگزار مي 
تمــامي منــابع مربـوط بــه دوران قاجــار   روي منـابع مكتــوب، 

فروردين يا صفر   دردر به باشند و گزارش به برگزاري سيزده مي
انـد كـه ايـن     اند، از همين رو برخـي پژوهـشگران پنداشـته     داده

از يكي دو سده ديرينگي ندارد اما با دقت بيشتر در  جشن بيش
 ،ايـن جـشن وجـود دارد    يابيم كه شواهدي بـراي ديرينگـي   مي

آبادي پژوهشگرتاريخ وفرهنگ ايران باستان و       غياث آقاي مرادي 
بـاره بـه گـسترش بـسيار، تنـوع و       در ايـن شـناس   ستاره باستان

كنـد كـه بـر     اشاره مـي  هاي برگزاري اين جشن گوناگوني شيوه
ي  شناسي و فرهنگ عامـه، هـر چقـدر دامنـه           ي قواعد مردم   پايه

تـر   هـاي برگـزاري آن متفـاوت    تـر و شـيوه   باوري فراخ  گسترش
چنـين مراسـم    ه. تآن اسـ  ري ديرينگي بيـشت    باشد، نشان دهنده  

 هاي سومري و بابلي از آن آگـاهي  ه به موجب كتيبهاي ك مشابه

و در بابل بـا     » زگموگ«هاي سال نو در سومر با نام         داريم، آيين 
كـشيده و در روز سـيزدهم    روز به درازا مـي  دوازده» آكيتو«نام 

ترتيـب تـصور     بـدين . شده جشني در آغوش طبيعت برگزار مي     
چهـار هـزار   كـم   اي دسـت  در داراي سـابقه  هشود كه سيزده ب   مي

 .ساله است

 در ههاي برگزاري و مراسم سيزده ب شيوه
هـاي برگـزاري ايـن جـشن و          همانگونه كـه اشـاره شـد شـيوه        

آداب ايـن روز بـسيار متفـاوت و گـسترده      همچنين مراسـم و 
پرداخـت، امـا    توان به آنهـا  باشد كه در اينجا به تفصيل نمي مي

باشـد و   ز مـي دانيم سيزدهم فروردين تيـشتر رو    همانطور كه مي  
دوم زراعـي و مردمـان ايرانـي بـراي نيـايش و       آغـاز نيمـسال  

بخـش سـال نيـك بـه      آور و نويد يشتر، ايزد بارانبگراميداشت 
رفتنـد و در زمـين تـازه روييـده و            كشتزارها و مزارع خود مـي     

آكنده از انبوه گـل و گياهـان صـحرايي بـه شـادي و               و  سرسبز  
هـاي   از گـردآوري سـبزه   و   پرداختنـد  ي و پايكوبي مي   سراي ترانه

شـدند   هاي ويـژه غافـل نمـي       صحرايي و پختن آش و خوراكي     
در را هـم باورهـايي تـشكيل     هاي سيزده به از آيين بخشي ديگر
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بـراي  . تنوشت در پيوند اس  ردهند كه به نوعي با تقدير و س        مي
زدن  گـره ) به ويژه فال كوز   (گيري   نمونه فال گوش ايستادن، فال    

 سمرقند و بخارا رايج كه در(گشايي  ، بختسبزي و گشودن آن

 ...هاي پرشمارديگر ونمونه) است

در مانند چهارشنبه سوري    هاي سيزده به   ها آيين  عالوه بر اين  
هـاي   بـازي . شـمار زيبـا و دوسـت داشـتني اسـت     پر و نـوروز 

گـردآوري گياهـان    هاي دسته جمعي، ها و رقص ، ترانه گروهي
پرانـي، سـواركاري،      بادبادك هاي عمومي،  پزي صحرايي، خوراك 

بـازي   پاشـي و آب    هاي شاد، هماوردجويي جوانـان، آب      شنماي
باورهــا و فرهنــگ ر هاســت كــه ريــشه د بخــشي از ايــن آيــين

دن و خنديـدن بـه معنـي        كـر   اساطيري دارنـد از جملـه شـادي       
هاي پليد و تيـره، روبوسـي نمـاد آشـتي، بـه              هفروريختن انديش 

دادن بـه ايـزد      هي هدي  زي نشانه ي نورو  ي سفره  سپردن سبزه  آب
زدن علف براي شاهد قرار دادن مادر طبيعت    و گره » آناهيتا«آب  

دوانـي كـه يـاد     هاي اسب وند ميان زن و مرد، ايجاد مسابقه پي در
  .ديو خشكسالي است آور كشمكش ايزد باران و

 زدن علف گره

ي آفرينش در ايران باسـتان و موضـوع نخـستين بـشر و               افسانه
حـائز  » كـيـومــرث «ي  دانستن روايـاتي دربـاره   ن شاه ونخستي

بـار از كيـومرث سـخن        نچندي» اوستا«، در   اهميت زيادي است  
ميــان آمــده و او را نخــستين پادشــاه و نيــز نخــستين بــشر   بــه

سِــني  «در كتـاب    » ي اصـفهاني   حمـزه «هـاي    گفتـه . تاس هناميد
ي هـا   و گفتـه   29تـا    23ي  هـا  صـفحه » ملوك االرض و االنبيـاء    

 110هاي   جلد دوم صفحه  » مروج الذهب « كتاب   در» مسعودي«
ي همان آگـاهي     بر پايه » آثار الباقيه «در كتاب   » بيروني« و 111و  

ــ   ــوي وج ــع پهل ــه در منب ــت ك ــهارد ود داس ــشـيـه «: ك و » مـ
شـيـانـه« روز  كه دختر و پـسر دو قلـوي كيـومرث بودنـد،           » مـ

ـ       سيزدهم فروردين براي نخـستين     ا هـم ازدواج    بـار در جهـان ب
! عقـد و نكـاحي شـناخته نـشده بـود      در آن زمان چون. كردند

زدواج  ا ي ه، پايـ  »مـورد «ي   زدن دو شـاخه    ي گره  دو به وسيله   آن
راز بـه خـوبي      خود را بنا نهادند و چون ايرانيان باستان از ايـن          

بخـت   ويـژه دختـران و پـسران دم    داشتند، آن مراسم را به     هيآگا
دختران و پسران بـراي بـستن پيمـان     ه نيزدادند امروز انجام مي

اين رسـم از زمـان      . دزنن كنند و علف گره مي     زناشويي، نيت مي  
ه دوبـار » نهخامنـشيا «تقريبا متـروك شـد و در زمـان          » كيانيان«

مجمـل  «در كتـاب    . اسـت  شروع شـد و تـا امـروز بـاقي مانـده           

اول مردي كه بـه زمـين ظـاهر شـد،            :است هچنين آمد » التواريخ
پادشـاهي او اال بـر    ناميدند، زيـرا كـه  » شاه گـل«يان آن را پارس

 گــل نبود، پس پسر و دختري از او ماند كه مشيه و مشيانه نام

گرفتند و روز سيزده نوروز بـا هـم ازدواج كردنـد و در مـدت                
آوردند و چـون مردنـد جهـان     پنجاه سال هيجده فرزند بوجود

ونـه كـه شـباهتي بـين        گ همان. ندپادشاه بما  نود و چهار سال بي    
تهـران و شـهرهاي    سوري و نوروز امروزي متداول در چارشنبه

 بـدر    هاي اصيل و كهن آن وجود نـدارد، سـيزده           بزرگ، با شيوه  
تنها نامي از يك جشن كهن را برخود داشته و هيچ  امروزي نيز

حوه اجراي اين   ن. دندارن ما    كهن و يادگار نياكا    شباهتي به آيين  
شـيوه   هاي ايرانـي، عميقـاً از   اري از ديگر آيينجشن، مانند بسي

است و به شكل فعلي آن، داراي        اصيل و باستاني خود دور شده     
 .ايران نيست سابقه تاريخي در

هاي نـوروزي خـود     اگر در گذشته مادران و پدران ما، سبزه       

برده و براي احترام به زمين و گيـاه،   به صحرا مي را در اين روز
امروزه ما آنرا بسوي يكـديگر  ،  اند  كاشته  مي آنرا در آغوش زمين   

 .كنيم اش مي تكه كنيم و تكه پرتاب مي
يـشتر، بـراي    پ پيشينيان ما، روزي بـراي سـتايش         درِ هب  سيزده

رو، بــراي گراميداشــت و  فــراوان در ســال پــيش طلــب بــاران
آنـان بـوده    بـوم مقـدس   پاكيزگي طبيعت و مظاهر آن، و زيست

بـر  . وز ويراني و تباهي طبيعت است     در حاليكه امروزه ر   . است
براي سپندارمذ ايـران، ايزدبـانوي زمـين سرسـبز،      اين باورم كه

 .امروزي ما نيست در هب  انگيزتر از سيزده هيچ روزي غم
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داران  اين سد براي مرتع: دافزاي نشين مي دار و كوچ  عشاير به دو دسته مرتعو ضمن تقسيم اين مطلب تأييدامور عشاير استان فارس با 
  .رود ها زير آب مي آنهاي   باصري هستند خطر بيشتري دارد چرا كه مراتع و چراگاهي كه از طايفه

بوم منطقه ربطي به آنها ندارد و خودش متولي دارد ولي  توانند مدعي شوند كه زيست سؤوالن سازمان ميدرست است كه م
توان از آنها انتظار توجه به ديگر مسائل را هم داشت؟  كه آنها بارها و بارها در سخنانشان به دفاع از وزارت نيرو برخاستند نمي هنگامي
ازمان ميراث فرهنگي داده شده كه بتواند آبگيري سد را به تأخير بيندازد و نه هيچ سازمان كه اين فرصت تاريخي تنها به س كما اين
  .ديگري

ي مستقيم با وظايف  شود كه در رابطه هاي ديگري هم از آبگيري سد سيوند ناشي مي شناسي تنگ بالغي آسيب  غير از اهميت باستان.5
 آبرفتى و سست بودن خاك منطقه با ي  به واسطه.شود توجهي مي ها بي به آنسازمان ميراث فرهنگي است، وظايفي كه به شدت نسبت 

كاخ  كاخ دروازه،، كاخ بارعاماعم از (هاى دشت پاسارگاد  رسانى به پى سازه زمينه براى آسيبزيرزميني، باال آمدن ميزان آب 
 از سوي ديگر،. خواهد شد آماده ) سد استترين اثر به  كه نزديكتل تخت و به ويژه آرامگاه كوروش، گور كمبوجيه، اختصاصى

 شده و آثار )اكوسيستم( پشت آن در درازمدت باعث تغيير اقليم و آب و هوا ي افزايش رطوبت پس از آبگيرى سد و تشكيل درياچه
ى بر اين  اثر مستقيم، رطوبت. از بين خواهد برد- رطوبت هستندي كننده هاى آهكى و جذب  كه از جنس سنگ-سنگى پاسارگاد را 

جمشيد هستند و  تر از تخت آثار پاسارگاد فرسوده. ها را به دنبال دارد الى سنگ آثار داشته و مسائلى چون رويش گياهان در البه
شد كه بتوان با استفاده از  پيش از اين تصور مى. ها بسيار باال است پذيرى آن ارتفاعى نسبت به دشت ندارند و به همين دليل آسيب

و ضرر ناشى از رطوبت بر  اين امكان وجود ندارد  اما اكنون مشخص شده كهجلوگيري نمودرطوبت هاي ناشي از  ز آسيب اورىآ فن
در بيشتر مواقع جريان بادى از سمت دره و كوهستان بالغى به  فراموش نشود .هاى پاسارگاد در درازمدت قطعى است روى سازه

وزد رطوبت دره و درياچه را به پاسارگاد منتقل  سو مى جا بادى كه از آن اى در آن ه درياچدر صورت ايجاد وزد و ميسمت پاسارگاد 
، هاى سنگى است ها كه يكى از عوامل فرسايشى سازه  بر ميزان رشد گلسنگ»زير زميني« و »رو زميني«با افزايش رطوبت . خواهد كرد

  . شود  سال آينده تخليه نمى50تا آب آن اى است كه  گونه و آبگيرى آن بهوسعت اين سد فراموش نشود . افزوده خواهد شد
. شود ها و افراد سبب آلودگى مى وآمد ماشين عنوان يك مكان تفريحى محسوب خواهد شد و رفت  ايجادشده بهي چنين درياچه هم

 از عوامل تخريب آثار به كند كه اين پديده ها را به بسيارى از مناطق ديگر منتقل مى كوهستانى بودن منطقه و بارش باران، آلودگى
  .)ي چند هزاره آسيب ديد ي بيستون آمد و در عرض چند دهه به اندازه نگاره باليي كه بر سر سنگ (آيد حساب مى

، اطمينان »خير ايران صبح به«ي  شناسي سازمان ميراث فرهنگي در سخنانش در برنامه ي باستان البته دكتر فاضلي، رييس پژوهشكده
يچ تأثير مستقيمي بر پاسارگاد نخواهد داشت و اگر هم تأثير غيرمستقيم آن افزايش يابد تيم كارشناسي سازمان كه به داد كه رطوبت ه

جا درج نشده بود و خود  موردي كه تا امروز خبرش در هيچ(كند  هاي آرامگاه كورش كار مي سنگ صورت تخصصي بر روي گل
شود آنها را وزارت  كه گفته مي(سنج  ي رطوبت هاي پيشرفته با دستگاه!)  منعكسش كنداطالع بود تا ايشان هم در روز همايش از آن بي

آن را متوجه ) هاي منطقه نپرداخته است اي براي كاوش نيرو خريداري كرده است؛ وزارتي كه هنوز بر خالف ادعاهايش هيچ هزينه
كه اگر پس از مدتي دهد  ايشان پرسيد ولي تجربه نشان مياش را هم بايد از خود  چگونه(شده و نسبت به كاهشش اقدام خواهد كرد 

ي سد از آب و متوقف كردن فعاليت  ، درصد امكان تخليه-دانند  اكنون قطعي مي  كه كارشناسان آن را از هم-خطر رطوبت جدي بود 
از ميزان جدي بودن خطر براي  -هاي دولتي  ويژه سازمان  به-كه ممكن است تعريف نمايندگان  كما اين. آن چيزي در حد صفر است

توان با اثري به مهمي پاسارگاد با  ها به گمان ما نمي عالوه بر اين. انديشند باشد آثار، بسيار متفاوت از آنچه متخصصان غيردولتي مي
با پايين آوردن «: كه بود كرده عنوانبنياد پژوهشى پارسه و پاسارگاد پيش از اين هم دكتر طالبيان، رياست ). آزمون و خطا برخورد كرد

دانند و معتقدند   كارشناسان محيط زيست اين راهكار را مفيد نمىكه در حالي ،»ميزان رطوبت را كاهش دهيمتوانيم  ، ميميزان آبگيرى
  .ميزان تبخير آن نداردي سطح آب و در نتيجه در  اندازهثيرى در أ ت،كاهش ميزان آب

ي  ساله تواند به ياري افكار عمومي خواهان عقب انداختن يك  سازمان ميراث فرهنگي ميبه هر رو اكنون در شرايطي قرار داريم كه
، )نه فقط اتمام پژوهش در تنگ بالغي(هاي ناشي از آبگيري  ي نگراني تر و با رفع همه آبگيري باشد تا بتوان در فضايي كارشناسي
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مشايي، رياست سازمان  آقاي رحيم(شناسي اصرار دارند  هاي باستان ي هيأت مسؤوالن سازمان پس از همايش كه بر اتمام كار همه
كه » خير ايران صبح به«ي  شناسي سازمان در برنامه ي باستان و آقاي دكتر فاضلي، رييس پژوهشكده» هنگا«ي  ميراث فرهنگي در برنامه

 .خوان باشد تواند با واقعيات هم ، نمي)ي يك سيما پخش شدند ماه از شبكه ماه و يكم بهمن ام دي در شب شنبه و صبح يكشنبه سي

از شهرهاي مختلف ايران، ) اَُُ جي ان(نهاد   سازمان مردم47ز جمله نمايندگان  حضور گروهي از جوانان مخالف آبگيري سد سيوند، ا.2
گيري سازمان تأكيد  مصداقي بود بر اين سخنان دكتر فاضلي، دبير همايش كه در آغاز همايش بر معيار بودن نظر ملت ايران در تصميم

  . روند ان مردم به شمار مينهاد، نمايندگ هاي غيردولتي و مردم در عرف جهاني، سازمان. كرده بود
گيري از همايش، به  شده در پيش از برگزاري همايش و حتي در آغاز آن، بخش ميزگرد و اعالم نتيجه هاي داده  بر خالف وعده.3

كه گروهي از  شناسي و مسؤوالن سازمان محدود شد و دكتر فاضلي با عنوان كردن اين ي باستان كسوتان رشته سخنان شماري از پيش
  .گيري را به آينده موكول كرد ، نتيجه)شناسان؟ كدام باستان(شناسان در اين همايش غايب هستند  استانب

ها در تنگ  ي كاوش شود اين است كه مسأله اي كه بسيار مهم است و از سوي مسؤوالن سازمان ناديده گرفته شده و مي  اما نكته.4
هم در شرايطي كه متولي  ها ناديده گرفته شده، آن  سيوند است و ديگر آسيببالغي تنها يكي از چندين آسيب ناشي از آبگيري سد

هايي  طور كه به فكر وزارت نيرو و رفع مشكل آب هستند و حساب هزينه براي نمونه آيا مسؤوالن سازمان همان. ديگري وجود ندارد
هاي كشاورزي منطقه هم  هاي ژنتيكي و زمين  گنجينهها، مراتع، جنگلكه براي ساخت سد پرداخت شده را دارند نبايد به فكر نابودي 

ي  عالوه بر اين كه يك گنجينه گياهانى در اين منطقه وجود دارد كه ،شناسان به علت بكر بودن تنگ بالغى اساس نظر گياه برباشند؟ 
هاى  وشش گياهى كه در باغدرختان و پ، ها توان به نوع گل ها مى در صورت انجام مطالعات كامل بر روى آنژنتيكي غني هستند 

ي نظر  از سوي ديگر بر پايه. ولي با آبگيري سد سيوند اين پوشش گياهي نادر به زير آب خواهد رفت بردي پاسارگاد وجود داشته، پ
 8 با آبگيري سد سيوند حداقلها و مراتع،   سازمان جنگلهاي خارج از شمال مديركل دفتر جنگل،  دكتر پيمان يوسفي آذريكارشناسي

 ي شدن در ناحيه  درختان به دليل واقع اين .شود و زمين مرغوب كشاورزي نابود مي هزاران هكتار مرتع و ساله 500هزار اصله درخت 
به معناي ها  جنگلاين تخريب  و اي هستند فرد و داراي اهميت ويژه  منحصر به،گاه ژنتيكي هذخير  توراني از نظر تنوع و- رويش ايراني

  منطقهچرا كه خاك،  وجود نداردها  جنگل اين حتي با صرف ميلياردها دالر هم امكان احياي و است طبيعت منطقهي كاملفنا و نابود
هاي خشك ايران بر اثر يك  گيري جنگل در حوزه زيرا شكلرد، توان بازسازي خود را ندا قدر فقير و خشك است كه رويشگاه آن

اين ي كند براي جايگزين تر مي هاي خشك را خشك  آلودگي هوا اقليمي جا كه پديده و از آنهزارساله است چندين يافته  فرايند تكامل
 اين  توراني ـهاي ايراني بر اين اساس حفظ و ارزش جنگل. با اين شرط كه اقليم تغيير نكند - زمان نياز است چند صد سالها  درخت
   .اشدبهاي شمال  جنگل تر از  مهمهمان درجه و حتي شايد بهمنطقه 

ها و مراتع و  كنند تا موافقت سازمان جنگل كه مسئوالن استان فارس تالش مي  نگراني است آني چه بيش از هر چيزي مايه اما آن
تواند سنگ   جلب نمايند؛ موافقتي كه مي سيوند آبگيري سدي  هزار اصله درخت موجود در محدوده8براي قطع را آبخيزداري كشور 

بدعت ناگوار و  .زيست و منابع طبيعي غيرممكن است سوزان محيط  كه حتي تصورش براي دله شودذاردبناي مخربي در كشور گ
مخربي كه روند رو به تخريب منابع طبيعي را سرعت خواهد بخشيد، چرا كه از اين پس هر سازمان يا نهادي با استناد به چنين 

تواند مانع از اين روند  ت خواهد كرد و ديگر هيچ سازماني نميهاي خود درخواست مجوز قطع درخ كردي، براي اجراي پروژه عمل
  .مراتع و آبخيزداري قدرت مقابله با آن را نخواهد داشت، ها  حداقل سازمان جنگل.تخريب شود

 هزاران بر بنيان نظرات كارشناسي و بر خالف نظر مجريان سد، آبگيري سد سيوند بر كشاورزي منطقه نيز اثرات مخربي دارد و
چهارم ارزش مراتع است و  حالي كه توليد علوفه فقط يك در، شود كتار مرتع و زمين مرغوب زراعتي و خاك زير آب دفن ميه

  .پذيري آب است حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش و ميزان نفوذ چهارم ارزش آن مربوط به سه
بسته شدن مسير . سزايى برخوردار استه وان از اهميت بكارتاريخي عبور به دليل عبور عشاير منطقه و مسير بالغي تنگ چنين  هم

با آبگيري سد . نتايج آبگيري سد سيوند استديگر نشينان در منطقه، از  هاي كوچ آب رفتن يكي از استقرارگاه كوچ عشاير و به زير
مختار نجفي كشكولي، مدير كل   دسمهن. شود رود نيز نابود مي هاي گردشگري ايران به شمار مي  مراتع عشاير كه يكي از جاذبهسيوند
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  اهميت كورش و هخامنشيان در تاريخ ايران و جهان

  افشاريعليرضا 

  
ر موفق   بش ربا  نكار آمدن كوروش بزرگ، براي نخستي      يور اب
 اپـ » يندمت – موق «و »يندمت – رهش« ي  رحلهم زا هد ك وش  يم
، دراذگـ ب» يندمـ ت –ملـت   «و  » يندمـ ت – كشور« ي هرحلم هب
 هكـ  هنـ وگ  اگون، نـه آن   نـ وگ ياه  هريل و همراهي تي   م اب مه  نآ

ـ اغ ي  پيش از هخامنشيان رسم بود با رابطـه        ي و  بولـ غم – بل
ـ  اه  چپاول سرزمين  ـ ا .داننـ مزوريپ عفـ ن  هب  كـه   تسـ ا هنـ وگ  ني

تـا   مجنپـ  ي دويست سال نخست از تاريخ بشر يعني از سـده  
 ارچـ  تسـ  اتاريخ ايـران  اب فدايش از ميالد متر پموسي   سده

 را  نامز ن آ ام مراكز تمدني  تمن،  ايراشاهي هخامنشي   نكه شاه 
 نيا بر ناهوژپ  ري از تاريخ  ايسب. دش  به استثناي چين شامل مي    

يـشوايي بـشر را     ورند كـه اگـر هخامنـشيان در آن هنگـام پ           اب

 صـلح و    رارتقسا ي  بر پايه  ار يراد  ناهج د و ندش يمن راد  عهده
ـ راذگ  نمـي  وبغلـ م نمـا رد م تيـ وه و تأمين حقـوق    و بـا    دن

، بـه   دنـ ديرفآ  يمـ ن يا  ود، جنبش تـازه   خ نامي ا ورشآرزوها و   
  بـر سـر    و دراذگـ   احتمال قوي تمدن به تندي رو به زوال مي        

نحطـاط روم نـصيب     پـس از ا    هكـ  دمآ  مدن همان مي  تم ناهج
طا سـ وون رقـ  كيآن قـاره را در تـاري       للم اه  اروپا شد و سده   

  . كردنوفمد
ه دوبـاره   نـ هك ياه  دنميل شاهنشاهي ايران نه تنها ت     كشت اب

 يا  يران خود را در جهان تازه     ا عباتي  اه  هريتجان گرفتند بلكه    
ـ   نـاورتر و امـن    هپ دنتاشـ د داي ه ب د كه بارها از آنچه    نديد  و رت
 ي پيشرفت سـريع فرهنـگ و هنـر ايـن گـستره           . دوب رت  رقيتم
يـن جهـان تـازه و       ا تانـ كمخود گواهي روشـن از م      ،گرزب

تاني بـه   سـ اب ياهـ   نمـد ت ت فشريك دگرگوني و پ   ربهترين مح 
تاني بـا سرنوشـت     سـ اب ياهـ    يك از تمدن   چيه. دور  شمار مي 

هخامنشيان بـستگي   ع  ابت نماردمردمي به شمار و گوناگوني م     
ن مـؤثر   يسپـ  ياهـ   لنـس ر  د نمادمر نيا ي هليس و نداشته و به  

 رگـ دياي  هـ   دنمـ  ت زا كيـ   چيهـ  نينـ چ  هـم . ته اس واقع نشد 
تلـف زنـدگاني را     مخجوانب  ،  نيييرآشهتوانسته در پيشرفت    ن

ت اصيل آيـين و     اصخشم  و ان مراعات نمايد  يناريا ي به اندازه 
ورد كـه  آ دوجـ و هبـ ي فرهنگ و هنر را هماهنگ ساخته، جهان      

  . ش و شكوه جهان هخامنشي برابري كندبا اميد و آرام
 هك اكير آمي جنگ جهاني دوم در اياالت متحده زا سپ

بايد از  و دوش  ميكهفكر  نيود ا ب آن جنگحدترين فاتنمورين
 )يك جهان واحد(تمام ملل مختلف يك واحد بزرگ 

 نادنم رام انديشم زا يا ساخت پا گرفت و چند سالي ماده
يان نه تنها شنماخه. داد يل ميزادمنش آن كشور را تشكآ

هم هيچ دولتي به  زونه كه بودند، بلركفنخستين باني اين 
 هدف توفيق يني او سهر پيشرفت عملي بد نانآ ي هزاندا

  . نيافته است
ا يك ر ناهج ي ان يكتاپرست و باورمند بودند كه همهيناريا

ك اصل مشترك ي يتسه ي آفريدگار به وجود آورده و همه
ن ايمان به يگانگي جهان هستي نه در هيچ قومي اي. دارد

 نروميا و ناين هخامنشيان ديده شد و نه يهوديان، يوناش ازپي
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اي ه موآيين يهود تنها براي ق.  برسندانايم يناتوانستند به 
نانيان تا وي. دومن بود و آنان را از ديگران به كلي جدا ميد يهو
 تدحو هبي جهوت هنوگ  پيش از ميالد هيچمراهچ ي سده

 مه يياه شارها رد و هان و مبدأ مشترك افراد بشر نداشتندج
ه  ب آننناك تاريخ به دنيا و سانآ زا سكه بعضي از يونانيان پ
قان و قدرتي كه بتواند يا دننك يي كلي م صورت يك مجموعه

. ت به ديگران مؤثر واقع شود وجود نداردآنان نسبدر رفتار 
 ي ملل ديگر صرفاً به صورت رابطه با ار دوخ ي روميان رابطه

 امي قائلرتحا اه  براي غير روميو دنديد يو مغلوب م بلاغ
ود حق م خسهه  بنن مردماي اهنداشتند ك هديقعا و حت هدوبن

  . وجود دارند
شيان مقيد به ي هخامن به اندازه ناريگ هانج زا كي چيه

ي   نبوده و به اندازهوبغلم نماردرعايت هويت و فرهنگ م
 وب و مغلبغاليان مي   است از فاصلهدهش نكرنان تالآ

 زا دوش فكر بودند كه مي نيا ي هدننك هخامنشيان پياده. بكاهد
 يك واحد بزرگ نانآ ي ن و به نفع همههان جادمرتمام م

ان مختلف را از هر نژاد و آيين كه مدرم ي ساخت يعني همه
 باشند زير يك پرچم جمع و به هر يك كمك نمود تا با

  .حفظ هويت خود در حدود ممكناتش پيش برود
) هخامنشي( اين امپراتوري مادقا«: دسيون يم وته. ل. ج

تلف خم ياه ز تمدن انچهآ مامت نا وحدت ميدبه ايجا
  .»است زيگنا خاورميانه باقي مانده بود، شگفت

 يشنم انهج نياو  يراد منشي كه از اين جهانصلح هخا
 زا  مغرب خود يكيناسيون ر تاريخمده به باور بيشتآ دوجو هب

 لاس ست كه ايرانيان در طي دويستا يياه دمتخ نيرت ارزنده
  . دنا ر و به پيشرفت تمدن نمودهبشخود به  نديمرونيل وا

آنچه ... فتوحات ايرانيان«ر د: دروآ فراي ميريچارد 
 فدهن  آاب هراهم دادن و يتشآ ي متفاوت بود سنت تازه

 نيهم و. » صلح هخامنشي بودكوروش در استقرار يك
يان نه فقط در ناريا«: دسيون ر جاي ديگر ميد هوژپ اريخت

ر سيبري و د نينچ ل قفقاز بلكه همام ش وهيسرو جنوب
... آلتاي و تركستان چين و تركستان روسيه فعاليت داشتند

در اين ناحيه ر خيار ازگروشفيات ك نيرت شايد يكي از جالب
ر جنوب اي د آلتي گورنو احيهدر گوركان پازيريك در ن

 شده اديپ هدز سيبري در جايي كه گورهاي پر ثروت يخ
 ياه شقن الي دنيا باق نيرت ديميق. است آمده لمع به

و بسياري چيزهاي ديگر ممكن است حاكي از ... امنشيخه
دمت زمان  قبهاري زگرويك تجارت پررونق با ايران در 

ي يا اتل تمام ناحيه از آهك ديآ يم رظن به... هخامنشيان باشد
بلكه از ديوار چين تا ترانسيلوانيا و مجارستان يك نوع 

قش را در اين سرزمين ن نيرت رانيان بزرگاي و هشتاوحدتي د
قرن اول  رد اه ونه طلست ي هزار سال، تاارب مك پهناور دست

  .»دنا ايفا نموده) پس از ميالد مسيح(تاريخ ما 
ر باز همين  ديگياريي و بستراپ. ل انت وويل دور

: يسدون رتسفلد ميه و دننك يرانيان را تأييد ميا يشنم جهان
آيين بودا و عقايد يهود گواه ثابت  و تشتزر بهمذ«

. »خامنشي استي صلح ه جهيتن رد كر بشرف ريظن پيشرفت بي
ورت مقابله با ياغيان داخلي رض راب خامنشي را چندين هلحص

 اه مود ولي تمام اين اختالفتل نخمكار  و يا همسايگان طمع
 يا پس از آنان بر ده بولموعنچه پيش از ايرانيان مآ تبسن هب

  . دوش چيز محسوب ميان ديآ انه آمده و هنوز مييمرواخ سر
خامنشي يك مذهب رسمي كه براي ترويج آن ايران ه

جهاد نمايد نداشت و شاهنشاهان هخامنشي بر يك سازمان 
 از اين نيز شيپ هك چنان سكعرب. دندرك مذهبي رياست نمي

گون اتباعشان احترام اگون اين پادشاهان به مذاهبد  شرهاشا
 ،يدنه ود و ايراني و بابلي و يوناني و مصري ندراذگ مي

هرودوت حكايتي آورده . دنتفر آزادانه دنبال عقايد خود مي
 چه اندازه داريوش بزرگ مراقب بود كه ات دهد كه نشان مي

د و شنبام درم ياه يدهقعو اه جه تنوع عادتور متون كشبزرگا
داريوش يك روز از اتباع يوناني «: دكنن اين تنوع را رعايت

ر عوض چه مبلغ پول حاضر خواهند شد د دسرپ خود مي
 بخورند؟ همه جواب دادند در عوض ار ناش ي پدران مرده

 يك عده از زا سپس .هيچ مبلغ پول اين كار را نخواهند كرد
ور حضر د دندروخ  ميار ناش ناردپ ي  مردهمردم هند كه

 چه مبلغ پول حاضر خواهند شد ض عودر دسرپ يان مينيونا
جسد پدرانشان را بسوزانند؟ اين مردم به ناله درآمده، استدعا 

تا اين اندازه . ه اين صحبت تنفرآميز را ادامه ندهدك دننك مي
  .»عادت قدرت دارد

 اديان انصبتعه مك يياه فتن كشتارها و ويرانيرگ ر نظبا در
ي برد كه آزاد پ ناوت يم دنا بب شدهسيخ رختلف در طي تام

 آن هم هدوب منگذاردن مردم در امور مذهبي تا چه اندازه مغت
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 ناگواري نيست كه بر ايرانيان دوستدار ميراث فرهنگي اين مرز و بوم روانيي انساني و اثر   هيچ قابل قياس با سرمايه-شده است 
  .وقايع آتي ايران تأثيرگذار باشد اثري كه شايد بر روند داشت،خواهد 

  !  كشوريمسئوالن گرامي، نكارشناسا  ميهنان ارجمند، هم
هاي وسيع به خود تاريخ و دستاوردهاي   در كنار هجمه– تاريخي اين سرزمين آثارسازي   كه از روند پر شتاب ويراندانيم نمي

 كه –سالمان  ديرينه فرهنگ و بهتر تاريخ شناخت ك آگاهيد كه تا چه ميزان آگاه هستيد ولي قطعا ني– خردمندمان نياكانمعنوي 
 ديگرهاي   فرهنگبرابر ايستادگي امروز ما در در - روند   هست، نمادهاي آنان به شمار ميپاسارگادچه در دشت  هايي چون آن يادمان
 آن و چه تخريب قانوني غيرقانوني غارت  چه-كن تخريب ميراث فرهنگي   هر روز بر بلنداي سيل بنيانشوربختانه.  به سزا داردنقشي

 با بخشي از تاريخ ايران مبارزه نماد به - يا غلط درست - كه اين سد اندازي راهآبگيري و . شود  افزوده مي-ي عمران  آن در لفافه
 پر فراز و «كه سرزمين ما تنها سرزميني است كه هر چنداست  حالي در اين اوج چنين حركتي است و ي نقطهتبديل شده است، 

 . گسست تاريخي نشده استدچارساز خود در ارتباط بوده و  ي فرهنگي و انسان  را در جهان داشته، هنوز با ريشهتاريخترين  »يبنش
  .نگران داوري تاريخ باشيد

  . توقف ساخت سد سيوند و عدم آبگيري آن هستيمخواهانكنيم   تأكيد ميباز
  

ي مختلف تلويزيوني حاضر شده و برخالف آنچه در همايش   در چندين برنامهولي چون مديران سازمان ميراث فرهنگي
كردند كه سازمان ديگر كاري در تنگ بالغي ندارد و آماده است تا مجوز آبگيري را به  يادشده گذشته بود دائما عنوان مي

ي  ه چند روز بعد ناگزير از صدور بيانيه، پايگا)ي سازمان باشد چرا كه وزارت طبق توافقي بايد منتظر اجازه(وزارت نيرو بدهد 
  . انجمن مردمي رسيده بود، شد61دوم كه به تأييد 

  نهاد در مخالفت با آبگيري سد سيوند هاي مردم  سازمان2ي  ي شماره بيانيه

 د ز هيچ آموزگارزنيز نامو/ هر كه نامخت از گذشت روزگار 

نتايجي فراتر از  به)  دانشگاه تربيت مدرس-ماه  ام دي شنبه سي(»  بالغيشناسي تنگ هاي باستان آخرين دستاوردهاي كاوش«همايش 
پيش از اين از سوي معاونت سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري و رييس پژوهشگاه . رفت منتهي شد آنچه انتظار مي

شناسان در تنگ بالغي قرار بود به اين پرسش  تانهاي باس آن، دكتر طه هاشمي عنوان شده بود اين همايش عالوه بر اعالم نتايج كاوش
شناسان كاري در تنگ باقي مانده يا خير، تا با بازتاب آن نظر از سوي سازمان به وزارت نيرو تكليف  پاسخ دهد كه آيا از نظر باستان

هنگي بسته شده است، براي ي توافقي كه ميان وزارت نيرو و سازمان ميراث فر گفتني است بر پايه. آبگيري سد سيوند مشخص شود
ي مسؤوالن  وسازهاي عمراني كشور، يكي از كارفرمايان بزرگ دولتي براي گشايش طرحي نيازمند اجازه بار در تاريخ ساخت نخستين

ي افكار عمومي نصيب سازمان مذكور شده، آن سازمان را در  اين فرصت طاليي كه در پي فشار گسترده. سازمان ميراث فرهنگي است
  . ساز و خطير قرار داده است عيتي سرنوشتموق

از مدتي پيش، هر چند اين شايعه قوت گرفته بود كه سازمان موافقت خود با آبگيري را به آگاهي وزارت نيرو رسانده است و 
ندان داد تا در م كرد ولي همايش يادشده اين فرصت را به عالقه ي سازمان هم اين نظر را تأييد مي سخنان غيررسمي مسؤوالن بلندپايه

اين همايش براي سازمان نيز اين حسن را داشت تا توپ اعتراض را به زمين . گير موضوع باشند فضايي رسمي و كارشناسي پي
كردند و خود  شناسان استناد مي شد مسؤوالن به نظر كارشناسي باستان شناسان بيندازد چرا كه اگر در آينده از سازمان انتقادي مي باستان

  :اما. نمودند رئه ميرا تب
باره سخن آخر را  در اين.  به كارهاي ناتمام اشاره كردند- مستقيم و غيرمستقيم - شناسان ايراني   در همايش يادشده برخي از باستان.1

  كه بالطبع درگير تعارفات و محذورات با سازمان ميراث–شناس حاضر در جمع، آقاي رمي بوشارالي فرانسوي  ترين باستان مطرح
رو اين سخن  از اين. نشده باقي مانده و نياز به پژوهش بيشتري است ها كاوش بسياري از سايت  عنوان كرد كه–فرهنگي نبود 
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 در كنار – آثار تاريخي اين سرزمين سازي ويراندانيم كه از روند پر شتاب  نمي.  ما امروز به نزد شما نمايندگانمان آمديمرو اين از
 شناخت« كهآگاهيد  تا چه ميزان آگاه هستيد ولي قطعا نيك – معنوي نياكان خردمندمان دستاوردهايهاي وسيع به خود تاريخ و  هجمه

 در -روند  چه در دشت پاسارگاد هست، نمادهاي آنان به شمار مي  چون آنهايي يادمان كه –سالمان  ديرينه فرهنگ وبهتر تاريخ 
 - كه اكنون اين سد چرا  سيوند آبگيري نشودكهمان كنيد  پس ياري. »هاي مهاجم نقشي به سزا دارد ز ما در برابر فرهنگ امروايستادگي

يل شده است در حالي كه سرزمين ما تنها سرزميني است كه هر چند تبد نماد مبارزه با بخشي از تاريخ ايران به - درست يا غلط به
ساز خود در ارتباط بوده و دچار گسست تاريخي  ي فرهنگي و انسان  هنوز با ريشهداشته،ترين تاريخ را در جهان  »يبنش پر فراز و«

   . استنشده
باره اعتراضي را تقديم   در اينكهشويم   و يادآور ميايم كرده پيوستاي،   همراه مقالهبه  راشده اشاره ايه  متن نامهيشتر،ب آگاهي براي

  .  آن نيازمند همكاري يكايك شما بزرگواران استرسيدن اعتراضي كه به ثمر كرديم، »90 اصل كميسيون«
  .باد ه سربلندي ايران و ايراني مستدامتان در را تالش

  
هـاي    آخـرين دسـتاوردهاي كـاوش     «شد سازمان ميراث فرهنگي قصد دارد با برپايي همايش            مدتي بعد هنگامي كه شنيده مي     

تربيـت  «ماه در دانـشگاه       ام دي   مجوزي را براي پايان دادن به كار خويش تهيه ببيند، ياران پايگاه سي            » شناسي تنگ بالغي    باستان
 سازمان مردمي صادر كرده بود پخش كردنـد و شـاهد بودنـد كـه     47 پايگاه به نمايندگي اي را كه    حاضر شدند و بيانيه   » مدرس
  .شناسان حرفي مبني بر پايان گرفتن كارشان عنوان نكردند باستان

  

  نام خداوند جان و خرد به
 شمال شهر دركه ، آبگيري سد سيوند » و صنايع دستي و گردشگريفرهنگيسازمان ميراث « كه قرار است با موافقت رييس آگاهيد

 .شود گذراند، آغاز   خود را ميساخت پاياني مراحل   -و مرودشت ) پاسارگاد( مرغاب دشت ميان دو -ي بالغي  شيراز و درون تنگه
 ايران است كه روند زندگى در آن در يك درازاى ي زندههاي طبيعي و  مانندترين موزه  از كميكيي بالغي  ، تنگهدانيد طور كه مي همان

 اسنادي را تاريخيهاي پيشاتاريخي و  ي اين دوره توان از همه به عبارتي ديگر در آن مي.  استنشدههزارساله قطع  انگيز ده شگفت
كه آبگيري آن سد ( برخوردارند ماسزايي در بررسي و شناخت تاريخ و فرهنگ   اهميت بهاز تنها خود آن اسناد دست آورد كه نه به

، بلكه خود تنگه يكي از ارزشمندترين سندهاي تاريخ ايران ) نابودي ببردشايدر را به زير غبار فراموشي و ي اين آثا تواند همه مي
 آوردن و رشد دادن پديدبوم منطقه تأثير گذاشته و با  ي پشت سد در درازمدت بر زيست  برخاسته از درياچهرطوبتچنين  هم. است

گزاري به حقوق بشر، و كسي كه به  نماد جهاني ارج( بزرگ كوروشه ويژه آرامگاه هاي دشت پاسارگاد، ب گياهان مخرب بر روي سازه
 اين برگري  ، اثرات ويران)به نيكي ياد شده است» ذوالقرنين« كتاب ديني ما از وي زير نام درعالمه طباطبايي شادروان تعبير 
 كه -ي گروهي از كارشناسان  به گفتهتنها  ي نشود چرا كه نهخواهيم كه اين سد آبگير رو مي  ايناز. قدر خواهد داشت هاي گران يادمان

 جامع و دقيق كارشناسي هنوز به پايان نرسيده، بلكه نتايج مطالعات -اند  شده قرار نگرفته تحت تأثير فضاي سياسي و غيرعلمي تحميل
 جهاني پاسارگاد، ثبتدار شدن  خدشه:  استبار بودن آبگيري اين سد مهر تأييد زده  شده دقيقا بر فاجعهانجامآنچه هم كه تاكنون 

 وضعيت محوها،  يان رفتن گذرگاه تاريخي عشاير و مراتع آنم از ،ي زيرزمينيها ي باستاني بر اثر باال آمدن ميزان آبها يب سازهتخر
 8 حداقل نابوديچون  محيطي ناشي از آن، هم هاي زيست يبآس و لرزه پس از آبگيري  وقوع زميناحتمالي بالغي،  توپوگرافي منطقه

ي ژنتيكي غني تنگه، و  چنين گنجينه  مرغوب كشاورزي و خاك و همزمين و  ساله و هزاران هكتار مرتع500هزار اصله درخت 
ي  سرمايه. شود  سيوند حاصل ميسد كه از آبگيري استهايي   افكار عمومي و از دست رفتن اعتماد، آسيبتشويشتر از همه،  مهم
 به ساخت آن، هزينه ها اعتراضاوج گرفتن زمان با  سال اخير و هم  كه متأسفانه اكثر آن در يك-براي ساخت اين سد  شده هزينه ملي
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 هدش جوانب زندگاني راشامل مي مامت ،در زماني كه مذهب
  .تسا

 هك دوش يقالب هخامنشي هنگامي بهتر روشن معظمت ان
ن مقايسه ي باستا ر مردمان ديگر دورهرفتار ايرانيان با رفتا

. پس از ايشان مورد نظر قرار گيرد ناريگ يا رفتار جهان د ووش
ز و تيمور و آتيال يگر و چندن اسكوني چانريگ ناهنه تنها ج

ريخ معاصر و يا رفتارهاي مبتني بر ات ياه ان جنگحتاف هكبل
 هبي و نژادي مانند آنچه هنوز همذم ياه بعيضت و اه دشمني

  .دوش موارد زياد آن ديده مي
بشر آغاز ي حقوق  ي ايران با نخستين اعالميهشاهنشاه

 يهورگ ت در پي شكايرگبزش گامي كه كورونه. دوش مي
 سپاه پيروز خود به شان، با از مردمان و بزرگان بابل از پادشاه

شرساخت كه اگر عين تن ماي درون آن شهر پا گذارد، اعالميه
  كهد باور كنتسناوت ود كسي نميآن به دست نيامده ب

 پانصد سال پيش از اين، در منتهاي و رازه پادشاهي در دو
كه هيچ نيرويي در برابرش ي ارزگقدرت خود و در رو

در وضعي كه نه مردمان مغلوب و نه خدايان  و ديد نمي
 سر ايالم آورد رب لاپ ايشان انتظاري جز نظير آنچه آشور باني

ردن كول از ويران و چپش اياه هتشون افتخار در سنگ اب و –
روزي يپ زا ،ند داشته باشندتسناوت  مي-آن سرزمين ياد كرد

د وخ عفن اي انجام يك انقالب اساسي بهبرد خونظامي كامل 
  :مغلوبان استفاده نمايد

 تبزرگ من به آرامي وارد شهر بابل شد، نگذاشـ         سپاه  ... «
ـ ا نج و آزاري به مردم اين شـهر و        ر . .. وارد آيـد   زمينرسـ  ني

 مـرا تكـان     بلـ ق شا دسقـ م ياه جايگاه ل و بوضع داخلي با  
 اربـل   اب ي اندهرم د دمنبونيد، مر . من براي صلح كوشيدم   ... داد

مـن  .  بردگي كشيده بود، كاري كه در خور شأن آنـان نبـود     هب
ـ آ ياه اختم، به بدبختي  دنارب را يراد برده . يـان بخـشيدم   ن پا ان

د نر پرستش خداي خود آزاد باش دمدرم ي فرمان دادم كه همه  
فرمان دادم كه هيچ كس اهـالي شـهر را از           . آنان را نيازارند   و

ا كـه   ر يياهـ  هاگ ي نيايش    دادم همه  انرمف... هستي ساقط نكند  
به  ار اه هاگ ن اين نيايش  ي خدايا   همه. بسته شده بود، بگشايند   

 ني را كه پراكنـده و آواره      ي مردما   همه... انمجاي خود بازگرد  
ران يـ و ياهـ  خانـه . رگردانمبد   خو ياه ينزمسره  بشده بودند   

گـي  هم،  گير آرزوهاي سـازند   د نامگ بي... آنان را آباد كردم   
ي مـردم     مردم بابل، پادشاه را گرامي داشتند و من براي همـه          

م درمم مهيا ساختم و صلح و آرامش را به تمامي         ارآ يا جامعه
ي از اصول اساسـي  اري بس ي ن اعالميه، نطفه  ايدر  . »اعطا كردم 

ميثاق جهاني حقوق بشر كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد         
يالدي به اتفاق آرا تصويب نمـود، بـه چـشم        م 1948 ال س در
  . دروخ مي

 مه ش بزرگ يك تظاهر سياسي صرفوروك ي ميهاگر اعال
ين جهت كه سرداري به قدرت باني شاهنشاهي ز ا ازاب د،وب

يران و و اه  كشتنهب لاپ ين باروش آنوچ هك ي آناايران به ج
وعده ا  رانزوم رعايت احوال و حقوق ديگرل د بنازاه كردن

ساسي اخالقي و فكري ميان ا تاوفك ت يي ايندهمن دهد مي
چه رسد كه  ات دش ايرانيان و ديگر مردمان فاتح محسوب مي

 به حكم اسناد تاريخي و پژوهشي خاورشناسان مسلم باشد
 و حقيقتاً با الًمع شا جانشينان  وگرار كوروش بزتفر هك

  . اصول اين اعالميه برابر بوده است
ل، در باب هاشدوم، پاد رصنلا تخب هك ييهوديانن در كآزاد

 تسخير اورشليم اسير كرده و به زا سپ ، پيش از ميالد586
 هب هك كمك به اين اسيران براي آند و بابل آورده بو

زند يك نمونه اسب واز ن ا و معبد خود رد برگردنسدقملا بيت
از رفتار هخامنشيان است كه چون در چند قسمت از كتاب 

ختر شهرت يافته است ولي اب رد هه آن اشاره شد بدسمق
نوال بوده م نيمه روش هخامنشيان با مردمان ديگر نيز بر

  . است
 يا ه و داريوش بزرگ با مردم مصر نمونهبوجيمرفتار ك

 نشاه عنوان ستيتوهاش  دوهر. نه رفتارهاستوگ نيا ر ازگيد
ه  بامان مصر را كه متضمن احترهاشداپ) Sititu - Re(ه ر

  .بود، اختيار كردند عونلا رب
رباب انواع مصر ساخت و ا يارب  چند معبدشويراد

. شور بنياد نهاد  ك جهان را در آنكياه پزشگ  شوزآمنخستين 
 ش،تراد تا زعماي اددستور  دوخ ي ه نمايندهب نينچ وي هم

ن يناوق«ز ا يا روحانيان و كارمندان دولتي را جمع و مجموعه
 مدرم و دباعم ين فراعنه وناوق ي هوعجم متنظيم كنند كه

  .»اشدب
ود خ راذگ قانون نيرخآ را مصريان ششمين وداريوش 

 ناش م او را بر روي مزار گاوهاي مقدسو ناد نتسناد مي
نيت  عونلا  ربدرزن فاروا او حت دندنك مي) يسپآ(

 ار يكي از درباريان بزرگ مصري، كمبوجيه. دندناوخ مي
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و گروهي از  تسناد  سنت فراعنه ميرد اور نمافرن ريتهب
ند كه قدعت م- ايرف دراچه ريل از جم-ر ص معاناسيون تاريخ

 نوچ ا ماليم كوروش را ادامه داده منتهراتكمبوجيه همان رف
لياي آن معابد كن است اوم، مهاز معابد كاست ز درآمد بعضيا

مار بيو  ابب شده تصويرس هك دكرده باشنبرعليه او تبليغاتي 
و تندخو رواج يابد و در نتيجه هرودوت از او به زشتي ياد 

ي  هرهچ خوشبختانه با كشفيات اخير، روزبه روز. نمايد
ي از كي. ديآ هخامنشي به دست مي ناراد  زمامزا يرت شفاف
 ز سراپئوم ممفيسا يياه  كتيبهنوردآ دست هب ،اه كشف

هن كان  آت كه درسا) هدش گاوهاي آپيس موميايين دفم(
در لباس كاهنان (جيه وبمك ي اعظم از حضور خاضعانه

اين  و دنك ياد ميس پيري آپاس كخادر مراسم ) مصري
وجيه، دستور بمك هك نيا رودوت مبني بره ولقنم ي شايعه

  .دنك يد مرود، ب هدرك دراكشتن آپيس را ص
ه ك دزاس همان حال اين نكته را روشن مي رد اه بهكتي

 و » مصر عليا و سفالهاشداپ«ا سمت  ب وانكمبوجيه به عنو
ات تشييع فيرشت ،به سمت فرعون هو خالص »زد رايا پسر«

  . جنازه را رهبري كرده است
ر رفتار هخامنشيان با مردم بابل د يدرم وانج ينمه باز

كوروش بزرگ پس از  هك يا ميهالعا هك اننچ دوش ديده مي
چنين  هم. دزاس آزادسازي بابل نويسانده، روشن مي

ورهايي كه هخامنشيان براي اداي احترام به آداب مذهبي تدس
 طرز حكومت آنان صادر تو رعاي ديونانيان تابع خو

رفتاري كه با اسيران و مزدوران يوناني معمول   وندا هدومن
 يراد ي جهاني انسان  از جنبهيگر ديياه  نمونهدنتشاد مي
ران داسرز اري ايسب هك نيا امك ديآ خامنشي به دست ميه

اعث شكست ايرانيان ب يياه كه در جنگ نانآ ا حت- يوناني 
شدند در پي فرار از دردسرهايي كه در يونان برايشان پيش 

  .دندش ر ايران ميابرد ي  بود پناهندهآمده
أموران خامنشي مهان هيونان، شاهنشاا ب ياه در جنگ

ن و معبد دلف كه ذخاير ي آپولو خاصي براي حفظ مجسمه
معين كردند تا اين نفايس را براي يونانيان از ت اش دزيادي

  .دنرادتعارض احتمالي سربازان خود مصون نگه 
 ايرانيان هك دنك وت مكرر از مواردي ياد ميرود هنينچ هم

شجاع اري نموده و با سرداران تپرس از اسيران مجروح يوناني
نانيان كه يوف الخرب.  دنا هدرك  رفتار ميمارتحا يوناني، با

 و يا دنتخاس يم دوخ ياه اسيران ايراني را قرباني بت
 ود هك از آن سپ اه يتارسپا. ندتشك نمايندگان ايران را مي

 از ترس، درشا را زجر داده و به چاه انداختني خشايا نماينده
ران فرستادند تا شاه از آنان  بزرگان اسپارت را به ايزا رفن دو

رها كرده و  ار اه ين اسپارتي اشاارخشاي. انتقام بگيرد
نمايندگان  اب اه  اسپارتيهك روط ن با شما همان ماگر: ديوگ مي

، اخالق خود را تا حد اخالق مايممن رفتار كردند رفتار ن
  .ما شما پايين آورده

يار سب ياه تاي حمله به يونان با مشقره بكن پلي را ايرانيا
ه از ك يياه يشت كتاروي داردانل ساخته بودند باز كردند 

بگذرند و يونانيان گرفتار  دندرب درياي سياه آذوقه به يونان مي
  .قحطي نشوند

انيان نخستين مردمي بودند كه قانون و دادرسي راي ننيچ مه
و   ري، ديناد ناهج رد و دنداد را جهان داري قريرا مبنا

 كه ننا چ ياپافشاري و . كديگر جدا نمودندرا از يت ولد
اس هخامنشيان در تأمين عدالت ورد اند وسو ري نوشتهسياب

  . زبان مردمان باستان بوده است
ن تنظيم كرد كه آن را قوانيبزرگ يك مجموعه  شورياد

احي و نن و تا دورتريدندميان مي »نظامات خوب روتسد«
 درج شده بيستوني  تهشون سنگر  دكه ر مجري بود چنانشوك

ايرانيان نخستين  ه كدسر عالوه بر اين به نظر مي. است
 ح دات يعني قانون را معمول داشتندالطصا همردمي بودند ك

ن عبري به همان معناي قانون ابزه امروزه هم در اژه اين وك
را به ايي قض رأي حالطصا ،اريوشد از  شپي. دور به كار مي

 همورابي، پادشاه بابل ي مشهور هعومجم مثالً . دندرب مي كار
ده نام اه ر دور در خاطرهاسيب ايه از آراي قضايي كه از زمان

 داريوش را ي قوانين ون مجموعهالتاف. دش بود، تشكيل مي
اين قوانين ضامن دوام امپراتوري ايران  ه كدويگ   ميوستوده 

ان نيز به اين مجموعه قوانين اني اشكوا هه سلوكي. بوده است
ي   ممكن است دربارههچرگا  – نوفنزگ. كرده انداشاره 

ز امتيازهايي كه به ايرانيان نسبت داده مبالغه كرده برخي ا
به خير خاص  ايران بر مبناي توجهي نيناقو: دويگ مي  - باشد

  .عامه شروع شده است
نين و رسيدگي به قوااي جرا ارت برظن راد ه عهدداوران،

صوب و پيوسته طرف شكايات بودند و براي تمام عمر من
به منتهاي د دنكر يف مخل تكه شور شاهنشاهي بودند و چنان
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ي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آماده كرديم تا در  اي را هم براي همه هنگام نامه چنين همان براي پيشبرد بهتر كارها هم
 برگ پيوست كه شامل معرفي ما و 5، با همان امضا و با 85 -2پ: ي شماره به( متن اين نامه به قرار زير است. جريان امور باشند

  :)زمان كرده بوديم كارهايي بود كه تا آن
  

   قرآن كريم-»  شما بودند چه شداز بنگريد سرانجام كساني كه پيش پس«

   ملت ايرانمحترم نمايندگان
 در، آبگيري سد سيوند كه »ايع دستي و گردشگريسازمان ميراث فرهنگي و صن« موافقت رييس با كه قرار است آگاهيد.  سالمبا

گذراند،   پاياني ساخت خود را ميمراحل   -و مرودشت ) پاسارگاد( ميان دو دشت مرغاب -ي بالغي   شيراز و درون تنگهشهرشمال 
  .شود آغاز 

ت كه روند زندگى در آن در يك ي ايران اس هاي طبيعي و زنده مانندترين موزه  كماز يكي بالغيي   اشاره است، تنگهي شايسته
هاي پيشا تاريخي و تاريخي   دورهايني  توان از همه به عبارتي ديگر در آن مي. انگيز ده هزارساله قطع نشده است  شگفتدرازاى

رهنگ ما سزايي در بررسي و شناخت تاريخ و ف  اهميت بهاز تنها خود آن اسناد  نهكهدست آورد  اسنادي را به...) باستاني، اسالمي،(
 يكي از تنگه، بلكه خود )ي اين آثار را به زير غبار فراموشي و شايد نابودي ببرد  همهتواند ميكه آبگيري آن سد (برخوردارند 

بوم منطقه تأثير   سد در درازمدت بر زيستپشتي  چنين رطوبت برخاسته از درياچه هم. ارزشمندترين سندهاي تاريخ ايران است
نماد جهاني (هاي دشت پاسارگاد، به ويژه آرامگاه كوروش   مخرب بر روي سازهگياهانردن و رشد دادن گذاشته و با پديد آو

، ) به نيكي ياد شده است»ذوالقرنين« حقوق بشر، و كسي كه به تعبير عالمه طباطبايي در كتاب ديني ما از وي زير نام بهگزاري  ارج
  .  داشتاهدخوقدر  هاي گران گري بر اين يادمان اثرات ويران

 از گروهيي نظر نمايندگان  دهنده كه بازتاب» )دشت پاسارگاد(هاي باستاني  ن    نجات يادمابرايرساني  پايگاه اطالع«رو   ايناز
وگو با  ي بالغي، گفت  پيرامون سد سيوند و تنگهها آگاهيي  ماه پيش با گردآوري همه نهاد است و نزديك به پانزده هاي مردم سازمان
 را آغاز خودرساني شفاف پيرامون اين قضيه كار   و در راستاي اطالع-اندازي سد سيوند   راهمخالف چه موافق و چه -اسان كارشن

ي آبگيري   چهار سالهانداختن عقب به« درخواست همراههاي يادشده را به  چنان كه در نخستين واكنش خود، نظر انجمن كرده، همان
شده براي   زمان عنوانترين كم(داده بود » سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري« رياست محترم تحويل »سد سيوند

 آن است كه اين سد آبگيري نشود خواهان ،)شناسان، چهار سال بوده است  كارشناسان و باستانسويي بالغي از  مستندسازي آثار تنگه
بار بودن آبگيري   شده دقيقا بر فاجعهانجام، و نتايج آنچه هم كه تاكنون  جامع و دقيق كارشناسي هنوز به پايان نرسيدهمطالعاتچرا كه 

  .اين سد مهر تأييد زده است
 و در آن ضمن فرستاد -نژاد   جناب آقاي دكتر احمدي- جمهور  اي را براي شخص رييس  نامه، پايگاه نامهآنپاسخ ماندن   پي بيدر

 فرهنگي و دانشي، كه مورد تأكيد شخص شما هم هست نگاهي خردمندانه پيشرفتدن به  نيز بر اين باوريم راه رسيما«كه  اشاره به اين
 لزوم توقف بر ،»وري از دانش جهاني است  امروزي يعني ايراني بودن، اسالمي بودن و بهرهايراني ي هدهند ي شكل سرمايهبه سه 

بار سد قطعي تشخيص داده شد نياز نباشد  العات، آثار زياني مط اگر در نتيجه «كه سد سيوند با اين استدالل پاي فشرد ساختي  ادامه
مركز رسيدگي به «آن نامه را . » نظامفرهنگيي  اي باشد براي تخريب وجهه نما تخريب شود تا باز بهانه هايي از برج جهان  بخشهمانند

  ازيكيرو پايگاه به توسط  از اين. خ بماندپاس  بيهمي سازمان ميراث فرهنگي كرد تا باز   روانه»جمهوري  رياستدفتر شكايات مردمي
 با ايشانپس از آن، هرچند يكبار از دفتر مردمي . ي يادشده را به دست شخص ايشان رساند  نامهازاي  جمهور، نسخه همسايگان رييس

جه هيچ پاسخي را به  پايگاه هيچ نتيجه و در نتيعموميهاي مسؤول روابط  گيري پايگاه تماس گرفتند و اعالم وصول كردند ولي پي
  .دنبال نداشت
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رونوشت اين نامه . ي آبگيري سد شدند  خواهان تعويق چهارسالهبودند، كرده  را چهار سال عنوان-يي كه سد در آن زده شده است جا
 هنوز پاسخي از سازمان ماه  و خود آن هم پس از گذشت بيش از دوشد مجلس و وزارت نيرو به بايگاني سپرده يفرهنگ در كميسيون

دهيد و چون يك   كه چون خود آنان به مسايل ملي اهميت ميشما اند، آورده ينك اين جوانان به شما روا. مربوطه دريافت نكرده است
ي ساخت سد سيوند به  ي تعويق ادامهبرا درخواستي را كه. ايد  به هم پيوند زده-  عدالت  با مالت-يران را اي راستين، اسالم و  شيعه

ي  داديم كه در آنجا به شماره) پاستوردر خيابان (جمهوري   آماده شده بود به مركز رسيدگي به شكايات مردمي دفتر رياستشماعنوان 
 رساندن نامه به دست كهين ا آن كارشناس با اشاره به. يدگرد تحويل )854ي  به شماره( رسيد و به كارشناس مربوطه ثبت  به214800

. ي تحويل دهيمگردشگرجمهوري به سازمان ميراث فرهنگي و   رياستدفتر پذير نيست دوباره آن را به ما سپرد تا از سوي شما امكان
 توانستيد اگر باشيد و امور رسانيم تا در جريان مي شماين كار، رونوشتي از درخواستمان را به اين وسيله به دست ا ما ضمن انجام دادن
 به نماد مبارزه با تاريخ اكنون - چند شايد سخني سنجيده نباشد هر - د ساين. نيرويي دوباره دهيد» دوستان ايران« با همراهي با ما، به

 ولي پيوسته دارد و ما ،يبنش پر فراز ويني است كه تاريخي هر چند سرزميل شده است در حالي كه سرزمين ما تنها تبد ايران باستان
  .يابيددرما را . ي اين پير خرابات است جهان امروز نيازمند آشنايي با تجربه.  ارتباطيمدري فرهنگي خود  هنوز با ريشه

  
ر پس به سراغ كميسيوني مرتبط د. اي نينجاميد جمهور و حتي آن را حضورا به دستشان رساندن هم، به نتيجه نامه به رييس

: تاريخبه ( ي مجلس تحويل داديم همراه گزارشي كارشناسي به دبيرخانه مان را به ي مجلس شوراي اسالمي رفتيم و نامه
  :بار به نتيجه برسيم اميد كه اين، به اين ) و با همان امضا85 -1پ: ي شماره و  18/9/1385
 

   مجلس شوراي اسالمي 90 كميسيون اصل محترم رياست
   سالم محمدرضا فاكراال  حجتآقاي جناب

  . اميدواريم كه در خدمت به مردم، پيروز و كامياب باشيد.  و عرض خسته نباشيدسالم با
ي  كه در زمينه» )دشت پاسارگاد(هاي باستاني  رساني براي نجات يادمان پايگاه اطالع« عليرضا افشاري، دبير جانب اين احتراما

 تني كه با گذاردن 1068هفت تن اعضاي پايگاه و  و  نمايندگي از بيستبهكند  كار مي» ميراث فرهنگي در خطر«رساني پيرامون  اطالع
كه مانند ما ) نهاد سازمان مردم (غيردولتي انجمن 33چنين  ي ما مؤافقت خود را اعالم داشتند و هم  بر پاي بيانيهالكترونيكيامضاي 

 ميراث بري ناشي از آبگيري سد سيوند ها يانز ي ي كارشناسي دربارهها ي و بررسي ديدگاهبند جمع«استناد گزارش  انديشند، به مي
 و صنايع دستي و فرهنگيسازمان ميراث «هاي  توجهي  كمبه كه به پيوست ارائه شده است »ي و پاسارگادبالغ ي تنگهفرهنگي و طبيعي 

  .هستيمد و عدم آبگيري آن  توقف ساخت سد سيونخواهانو وزارت نيرو به ميراث فرهنگي معترض هستيم و » گردشگري
 نياكانمان برداشته شود، يادگارهايرود اين گام مؤثر در پاسداري از   شما، و توجهي كه از آن نهاد مردمي ميعنايت است با بذل اميد

جه آن مقام  از حسن توپيشاپيش . با آن يادگارها تأثيري نيكو خواهد نهادنادرستكه اين امر قطعا در جلوگيري از انبوه برخوردهاي 
  .سپاسگزارم

  
رياست محترم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، : ها رونوشت شد شده به اين كميسيون خاطر مباحث مطرح اين نامه به

اكبر آقايي  جناب آقاي دكتر عماد افروغ؛ رياست محترم كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، جناب آقاي مهندس علي
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، جناب آقاي دكتر عالءالدين مغانجويي؛ و رياست محترم 

  .بروجردي
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ب عزرا به تار كد. )رودوته (دنددي سختي مجازات مي
 ه ايرانيان براي قانون دارند اشاره شده و از آنجارامي كاحت

 دوجو عيين قاطعيت امور بهت ايرب »ستدهاا مننواق رگم«مثل 
گزنفون در چند جا ايرانيان ودوت و ره ننيچ هم. مده استآ

 دوخ ايه فتهگ و اه از اين جهت كه به پيمان دنايتس را مي
از رأيي  زگرهبا ري شاهنشاهان تق كهندكن وفادارند و اضافه مي

  .دندرگ ر نميب دنهد كه مي
وجه داشت كه ي ظريف ت  به اين نكتهدايب اج در اين

ت  زبوني امري اسي ضعف و وفاداري به پيمان در دوره
 قول و پيمان در اوج هب دينب ايپ ليو ،دياع شبيو مك

از اين به پيش . و باوري قوي استي ايمان  قدرت، نشانه
 دان تهيه گرديريقوانيني كه به دستور هخامنشيان براي مص

ي   هزينهه كتساج د، آوردن اين مطلب نيز به شارهشا
 از  بزرگ قوم سرگردان يهود نيزي معابد زي تقريباً همهبازسا
 ي قوانين وعهجمه مك ما اين كپرداخته شده،ي ايران  خزانه

 زير نظر نمايندگان آنها و نآنان نيز به دستور شاهان ايرا
وديان  يهمقر ره د كاييه براي نمونه، نوشته. تدوين شده است

ه عيد فصح يهود  كدناسر  مصر پيدا شده ميشينماخه عصر
، داريوش دوم را به همان تاريخ كه در تورات معين شده

شويق ايرانيان،  ت وييدبه اين ترتيب با تا. است هتخاس مقرر
ت و هم مذهب يهود نيرو و ت يافهم قوميت يهود نجا

ا ويران  بميانو ري ميالد70 سال رد. مفهوم بيشتري پيدا كرد
ترور، ( اين دوره را منقرض ساختند سدقملا كردن بيت

مظهر عدالت انتخاب ن ترازو را به عنوان نياااير). لني اكم
ه از  سفلز عادل وا راجب«ي آن  هلسيو ه به كدنتفگ كردند و مي

  . »فاضل تشخيص شود
. سوي سازندگي راهنمون بوده ا برنيان اراي ،گريهمين داد

با تشكيل شاهنشاهي ايران صورت دنياي متمدن و هدف 
شيان به دنبال آن نماخه ه كلي عوض شد چرا كهب رياد جهان

و  دكم  بتازند و بگيرند و ببرند و يا ميراث دستنبودند كه
ز اردمان آسياي غربي و ميانه را ي همه م  و پانصد سالههزار

ور با يكديگر تركيب كنند و يا فرهنگ  زها ب يدميان بردارن
ي  ر پايهب هلكب ،مام مردمان مغلوب تحميل نمايندت هب ارخود 

در وشبختي خود را خ ه كنيراي كهن اي ديشهاين ان
تأمين  ،ينگهرف ايه خوشبختي ديگران ببين، در كنار كوشش

ي  ترقي اقتصادي و اجتماعي مردمان را به صورت يك وظيفه

 كه سطح زندگاني اتباع دندشيكو   مي وندوردآدرهمگاني 
مكرر از سدها،  ناسوين خريات. شاهنشاهي را باال ببرند

 ه كيايه لپ و اه دهاج ،اه  كاريزها، ترعه،بآ ايه مخزن
راي گسترش و ب ه كاييه دام اقو دنا رانيان هخامنشي ساختهاي

ن هاااي گيه لمهق و اه انهداصطالح كشاورزي و انتقال 
 ايه مودند و هيأتي ديگر ن احيهن هب اي مختلف از ناحيه

درياهاي دور فرستادند و ا ه ي كه به زمينافتشاكهشي و وژپ
راني براي ايي ا هادز  به ماموريت فرستادن نجيبدننام  –
 دستور خشايارشا كه از جبل ا بهسواحل آفريقف شااكت

ت  صحب- مود پيا رالطارق گذشته و كناره هاي قاره آفريقا 
مك به  كايرب اي درياچهي هرات  مثالً در ناحيه. دنراد مي

كشاورزي كندند، كشت پسته و نوعي از مو را در شام، 
ن داور كشت كنجد را در مصر ، كشت برنج را درميان

. و را در يونان معمول داشتنددرگنوعي ت  كش و)ينهرلنا ينب(
زي رشاو كيابل از آب برابكورش، عوارضي را كه در 

  . ، لغو كرددنتفرگ مي
ميان ز وئس هاربآ كه  پيش از آنلاس دص ه و سدو هزار

درياي سرخ و درياي مديترانه ساخته شود، به دستور 
ه عبور از آن چهار روز  كگرزب اي داريوش، با كندن ترعه

 و دندومن د نيل را به درياي سرخ متصلكشيد رو طول مي
رآورده ب ار اي عهرن تنيچر كندن ي مصر د آرزوي فراعنه

به دو زبان فارسي و  هتشون  باره پنج سنگاينر د. ساختند
  .مصري در آبراه سوئز به دست آمده است

سير رود ريوش بزرگ هيأتي را مأمور نمود تا ماد ننيچ هم
 انوس هند و درياي احمر بهه اقيسند را بررسي نموده از را

ت سي ماه ي هرودو تهفاقدام كه به گ پيرو اين. رگردندب ناراي
طول كشيد چند بندر و يك راه دريايي براي تسهيل روابط 

تري شاهنشاهي و درياي خاب ايه بين هندوستان و بخش
  . )هرودوت(مديترانه برقرار گرديد 

 اندس ايراني كوه آتوس رو مه به امر خشايارشا داندر يون
في  كاعرض به  متر و2500اً بول تقريط هب اي  ترعه،هدريب

شتي داراي سه رديف پاروزن پهلو به پهلو از و ك دكه براي آن
راه ارتباطي آبي را بسيار ه ونگ نايو تند خاس ،دنآن عبور نماي
   .كوتاه كردند
ن اراخ جهان، هخامنشيان هز تاريرد راب  نخستينباز براي

 تعويض ايرب اه و منزلگاه اهارس  كارواني منظم، كيلومتر جاده
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 اه هزم براي حفظ امنيت و تعميرات جادالن راومأ مواسب 
جهت  رد و، ازمير و رفسي ب  شوش و سارد و تنگهنامي

. مخالف تا هند و هرات و مرزهاي چين ساختند
  و ساردوش است كه شهيي شا هداج اه  راهناي نريت معروف

وناني  يناسوين ي تاريخ به گفتهه د ككر به هم وصل ميرا 
 خام پوشانده فت نبادن گردوخاك، نشند ي بلابرسطح آن را 

ثابت  ار اه بودند كه كشف بقاياي آن، صحت نوشته يوناني
  . كرده است

اندن پست برقرار رساي بريان انير انظمي كه سرعت و 
اخبار نشان دادند  لاي كه براي نقل و انتقداشتند و ابتكارهاي

ي  هناخ عار پستشجالب است بدانيد . شهرت جهاني دارد
 هتشي گرفمنيد هخابرت درباره ي هرودو  اين گفتها ازمريكآ
 تسناوت و تاريكي نمي نادنب اران، يخب ،فرب«: است هدش

. »ويش بازداردي سفر خ چاپارهاي تندرو داريوش را از ادامه
 كيلومتري از سارد تا شوش را 2500 باً تقريي فاصله

 كه د، حال آندنر مي كطي  روز15چاپارهاي هخامنشي در 
  .دكشي ر از همان راه براي يك قافله، نود روز طول ميبوع

 زبان فارسي باستان، زباني كه داريوش در لوح بنياد چهگرا
ه كار برده زبان رسمي بود ولي آزادي استفاده ب دشيمج تخت

 ه رود سند بي نيل تا آرامي كه بسياري از مردم از درهبان از ز
آن زمان كمك  للملا  بينبطوار گسترش ه بدآن آشنا بودن

  . دومن بسيار
تاندارد رسمي اوزان و مقادير و ايجاد و وضع يك اس

ترويج يك سيستم پولي در سراسر كشور و تنظيم بهاي 
ه رونق  كه ب استريگدي ايه  جمله اقدامزا اهب فلزهاي گران

و ستد  اقتصادي جهان هخامنشي و به گسترش روابط داد
 دهموار نسيمك ب ك،هدش ر جهان شناختهاس سرر ديبازرگان
 وليگسي ايه را به زر و سكه ريكد ايه سكه شورياد. است

 هدز سرپرسي سايكس شگفت. سيم ضرب نمود هب ار
اين  ربوجه است كه ليره و شلينگ تقريباً برات لباق«: دسوين مي

  . »تاني هستندساب ايه سكه
وز در جهان رما ايه بانك بهه بيش اييه سسهوم ننيچ هم

 ايه بسياري از عمليات بانك ه كدد آموجو هخامنشي به
گيرشمن با اشاره به . دنداد جام  مينا ار يرگاني و رهنزاب

ن امز رد«: دسوين ابتكارها و تأسيسات ايرانيان هخامنشي مي
تين براي ساختن اقتصادي ملي سخن ايه ن گاممنشياهخا

ه يك دوره ، جهان بران ايتورياپرمبا تشكيل ا. برداشته شد
ا كه جنآ ات«: دايزفا  ميوي. »رونق اقتصادي بزرگ رسيد
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: تاريخبه  (جمهور آماده كرديم  به عنوان رييسرا مان نامه ما كه بود گونه اين. پرويز فتاح، وزير نيرو هم به بايگاني سپرده شد
  .) و با همان امضا84 -7پ: ي شماره و  23/11/1384

  
  رياست محترم جمهور

  نژاد  جناب آقاي دكتر محمود احمدي
گرد )  پاسارگاددشت(» هاي باستاني رساني براي نجات يادمان پايگاه اطالع«كساني كه به صورت خودجوش و غيرانتفاعي در . با سالم
سيوند نابود خواهد شد، هستند از  با آبگيري سد هكالغي در شمال شهر شيراز بي  گير نجات آثار ارزشمند تنگه اند و پي ه هم آمد

هاي عمراني چون  اجازه داده نخواهد شد پروژه«: شنيدن سخنان شما در نشست خبري با خبرنگاران بسيار خوشحال شدند كه گفتيد
موجب آسيبي به آثار تاريخ ما شود، آنها را  ها روژهاگر اين پ«و » سدسازي كمترين آسيبي به آثار تاريخي و باستاني ايران وارد كند

  .»تغيير يا تعديل خواهيم كرد
 ما نيز بر اين باوريم راه رسيدن به پيشرفت فرهنگي و دانشي، كه مورد تأكيد شخص شما هم هست نگاهي خردمندانه به سه 

است، دانشي كه بخش مهمي » وري از دانش جهاني بهره «و» اسالمي بودن«، »ايراني بودن«ي ايراني امروزي يعني  دهنده ي شكل سرمايه
 بالنده و به دست غربيان سپرده شد، و ناديده گرفتن هر يك از اين سه وجه از - به ويژه ايرانيان-از آن توسط دانشمندان مسلمان

  .كند توانمندي ما كاسته و راه ايران را براي رسيدن به منزل مقصود ناهموار مي
 خواستاريم –نما شاهد بوديم  گونه كه در حل مشكل برج جهان   همان–در مقام مرجعي آگاه، همراه و توانمند    اينك از شما 

ي ساخت سد سيوند را فوراً متوقف كنند تا مطالعات جامع و دقيق كارشناسي انجام شود  ياريگرمان باشيد و دستور فرماييد كار ادامه
. نما تخريب شود هايي از برج جهان بار سد قطعي تشخيص داده شد نياز نباشد همانند بخش اني آن مطالعات، آثار زي كه اگر در نتيجه
ي آسيب ديدن آثار دشت پاسارگاد و استخراج كامل اطالعات و مستندسازي آثار  توان براي رفع هرگونه شبهه درباره از اين وقفه مي

 –هاي مهاجم نقشي به سزا دارد   در ايستادگي امروز ما در برابر فرهنگ سالمان كه   براي شناخت بهتر تاريخ ديرينه–ي بالغي  تنگه
  .بهره جست

ي آن  ثبت شده در دبيرخانه(اي را كه براي رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي آگاهي بيشتر به پيوست، متن نامه
هاي   را كه شماري از انجمنيا چنين متن بيانيه ستيم، و همصبرانه در انتظار پاسخ ه فرستاديم و بي) 12334/1/84ي  سازمان به شماره

  . ايم اند، آورده دوستدار فرهنگ و تاريخ اين مرز و بوم صادر كرده
  . باد تان در راه سربلندي ايران و ايراني مستدام تالش

  
نويس متن زير، توسط يكي   دست پيوستِبهرو آن نامه  از اين. آيد كارساز نشد جمهور به داليلي كه در پي مي  به رييسي نامه

نويس آورده شده كه از نظرتان  داليل اين كار در خود متن دست.  شدرساندهجمهور  رييس از دوستان به طور حضوري به دست
  .گذرد مي

 
  جمهور ي رييسآقا
اين پايگاه توسط تني چند از . شود تقديم مي» هاي باستاني  يادماننجات رساني براي يگاه اطالعپا« سالم، به پيوست متن درخواست با 

گرايي را  يي و دانشاگر گرايي، اسالم هاي پيوند ميان ايران آنان كه دغدغه. تسي شكل گرفته امردم -ي فرهنگ هاي نمايندگان انجمن
يانگذار بن كه  با حضور خود در كنار آرامگاه كوروش بزرگماه، آبان روي معتقدند در مبني بر ميانه) ع(ي علدارند و به سفارش امام 

 خواهاناي صادر كردند و  يي در قرآن كريم از او به نام ذوالقرنين ياد شده، بيانيهطباطبا عالمه شادروان تعبير به حقوق بشر است و
اي براي رياست  آن را به همراه نامه. ي نگرفتپاسخاين بيانيه . زند، شدند تعويق آبگيري سد سيوند كه به آثار فرهنگي ما آسيب مي

 -ي بالغي  ي آثار تنگهمستندساز شناسان كه زمان الزم براي  باستانسخناني و گردشگري فرستادند و با استناد به فرهنگ سازمان ميراث
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  جناب آقاي اسفنديار رحيم مشايي
كه  به نخستين چالش گيري سد سيوند ـ  طور كه آگاه هستيد آخرين خبر پيرامون موضوع آب همان. با سالم و عرض خسته نباشيد

ي  ه سال به شيو هاي باستاني اين سرزمين كهن ي دوستداران ميراث فرهنگي و يادمان هاي همه دوران رياست شما تبديل شده و چشم
تا زماني كه مسئوالن ميراث «رويارويي شما با اين بحران ملي خيره شده است ـ از قول مسؤوالن ساخت سد حكايت از آن دارد كه 

پايگاه «از اين رو . »كند، اين سد آبگيري نخواهد شد ي پاسارگاد آسيبي وارد نمي  مطمئن شوند سد سيوند به منطقهفرهنگي
دولتي  هاي غير ي نظر نمايندگان گروهي از انجمن دهنده كه بازتاب» )دشت پاسارگاد(هاي باستاني  ن   رساني براي نجات يادما اطالع

 انداختن عقبخواستار به براي ميراث فرهنگي، از شما خواهشمند است رسما از وزير محترم نيرو نگراني شما  است، با توجه به دل
  .ي آبگيري سد سيوند شويد چهار ساله

  :آوردن چند نكته الزم است
استار به ي باستاني پاسارگاد خو ماه سال جاري، با گرد آمدن در محوطه  آبان13هاي غيردولتي ايران، روز جمعه   شماري از انجمنـ1

پيوست    به-چنان امضا كردن بر پاي آن ادامه دارد    كه هم-ي منتشر شده از اين گروه  بيانيه. عقب انداختن آبگيري سد سيوند شدند
  .آمده است

 مستقر - ولي مستقل از آن -كه اكنون در دفتر انجمن افراز » )دشت پاسارگاد(هاي باستاني  رساني براي نجات يادمان پايگاه اطالع «ـ2
وگو با كارشناسان، چه موافق و  ي بالغي، گفت ها پيرامون سد سيوند و تنگه ي آگاهي است نزديك به چهار ماه پيش با گردآوري همه

 كه متاسفانه بسيار زياد شده - رساني شفاف پيرامون اين قضيه و موردهاي مشابه   اندازي سد سيوند، و در راستاي اطالع چه مخالف راه
كند كه با قرار گرفتن بيانيه بر روي آن،  اندازي مي زودي راه خود را به) سايتوب(اين پايگاه، تارنماي . ار خود را آغاز كرد  ك-است 

ي تاريخ و  و كوشا در زمينه» سازمان ملي جوانان«گفتني است انجمن افراز داراي پروانه از . امضاي افراد نيز گردآوري خواهد شد
  .فرهنگ ايران است

به گمان . شناسان، چهار سال بوده است ي بالغي از سوي كارشناسان و باستان شده براي مستندسازي آثار تنگه ترين زمان عنوان كم ـ3
ي آبگيري مقدماتي بررسي شود و آنچه نيز تاكنون يافت شده دقيقا  ما اين مدت زمان مناسبي است تا امكان وجود آثار در محدوده

شناسان و  سال به عقب بيندازيم باز اين حس شتابزدگي را به باستان ن اگر ما آبگيري را تنها براي يك يا دو مورد بررسي قرار گيرد چو
ي سد و تالش براي به حداقل رساندن  گيري درياچه موضوع رطوبت ناشي از شكلكه  كما اين. كارشناسان منتقل خواهيم كرد

ي  ي آبگيري، روزه ساله س نبايد با به عقب انداختن چند ماهه يا حداكثر يكي دوپ. هاي ناشي از آن نيز، به قوت خود باقي است آسيب
  . چنين از كيفيت كار كارشناسان كاست دار گرفت و هم شك

هاي چندين ساله كه براي ساخت اين سد متحمل شده است،  ها و تالش  اين امكان وجود دارد كه وزارت نيرو به خاطر هزينهـ4
هرچند آن واكنش باعث نخواهد شد تا بار مسئوليت از سازمان متبوع شما برداشته شود، اما اين حركت شما . رددرخواست شما را نپذي

  .در داوري آيندگان بسيار مؤثر خواهد بود
ي لزوم آبگيري سد به بحث   آشكار است كه در صورت پذيرش وزارت نيرو، چهار سال بعد كارشناسان با آگاهي بيشتر دربارهـ5

  .نشستخواهند 
  . در راه ايفاي مسؤوليت خود، پيروز و كامياب باشيد

  
 بر خالف - خودجوشي چون ما هاي سازمان ارتباط با ما و پيش بردن بخشي از كارهايش توسط امكان از سازمان شوربختانه

وگو دعوت  راي گفتنه تنها ما را ب.  بهره نبرد-»  ميراث فرهنگيپاسداران«اي چون تالش براي شكل دادن  تبليغات گسترده
 كميسيون فرهنگي مجلس و مهندس رييسافروغ، عماد  به آقاي دكتر نامه ونوشتر . اصال تماسي با ما گرفته نشدبلكهنكردند 
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ي كارگر  امنشيان به وضع طبقهخه داد اوضاع زمان اجازه مي
انيني وق اهمزد اي و هم برعنايت داشته و براي شرايط كار

   .»وضع كردند
گ ريوش بزراز باورهاي داخشي بن زمينه بهتر است اير د

 نظر كرده، از  الماعش ا هتشون گنر سدود خكه  نان چا،ر
 ت اهورا مزدا، من چنينم كه راستي راسواخبه  «:گذراند

ي  ناتوانه كمرادندوست . دارم و از دروغ روي گردانمت وسد
 ست ندارم كه بهود ننيچ هم. شداب جن رر دكشي ق حاز

را كه چه نآ. دحقوق توانا به سبب كارهاي ناتوان آسيب برس
ي دروغ  من دوست برده. درست است من آن را دوست دارم

، دنازگينا شم مرا ميخ تيوقا تح. من بدخشم نيستم. نيستم
 اور د فرمانوخ سوه من سخت بر. مناشن  ميورف ار آن
  . »تمسه

ش از پيي ششم  ان يك شاه در سدهز زبا اي انيه بينينچ
ني اودي ايه حول دقيق سيرز برا. اندم ميالد به معجزه مي

ر اودي ر د پيشال سدتافه هب زديكه ن ك-د شيمج تخت
 خش بيقتحقر  ده دست آمده وب دشيمج استحكامات تخت

 ه كمريگي ميه تيج  ن–چكي بود از بايگاني ديوان شاهي كو
اين . استردم ناتوان همراه بوده ئل مداريوش واقعاً هم با مسا

خردسال از ان دكا كودر نظام او حت ه كدويگ مي اه لوح
 ،دنا هتفرگ پوشش خدمات حمايت اجتماعي بهره مي

 »و سن ترمها «ظبضگران در اساس نظام منرا كدزم ستد
ن از مرخصي و حقوق زايمان و نيز ارده، مادش مي دينب هقبط

ريافت گراني كه درا كدزم ستد اند، دهكر حق اوالد استفاده مي
گذران  ات دش مي  ترميمهژوي ايه اندكي داشتند با جيره

ر و بيماري ي سختي كا هادلعا ، فوقدوش رت ودهسآ ناش زندگي
وق زن و مرد برابر بود و زنان قح ،دش پرداخت مي

ي وظايفي  تخاب كنند تا از عهدهنا تقو ند كار نيمهتسناوت مي
 اين همه تأمين .انواده داشتند، برآيندطر خه در خانه به خاك

شي گواه آن است براي نخامهني اودي ايه حواجتماعي كه ل
چنين رفتاري . ظار استتناز  اردوش از ميالد ي ششم پي سده

ن را مترقي خواند، نيازمند ادراك و آ ناوت كه فقط مي
 كه شاه ي فرهنگي وده است و ويژهب نياايپ دورنگري بي

تي را دوست سرامن «: دويگ بزرگ و مقتدر برآمده از آن مي
 ناش خته بود كه با تمام توانو آمدسران خومه هبتا ح و »دارم

نها هم درست مانند آ. ندن كيانب اهنگ راستي و عدالت را ناي

هر مستخدم و كارمند دولت هخامنشي ناگزير از پذيرش 
ها و مخارج خود بودند و ي درآمد هلي كسير دقيق حساب

اه بر ش. دندش شامل ميمي را ومع ريگي م و سختن نظهما
 جمله مخارج سفر خود و زش اوي دربار خي مخارج كليه

  . همراهانش نظارت داشت
ري اد ناي جهاه ز پايه اگرياد د ونوااتن ييرگ تسد

 و دش شدت مجازات مي هب نيشك نونقا. د بويانانراي
رين خآ .وفاداري با پاداش مناسب همراه بودو ري كا رستد

شني و ور هب »تمسر شقن« داريوش در اهي آرامگ بخش نوشته
دگرانه بيان اد رياد  داريوش را از يك جهانتداشرزيبايي ب

رش را مخاطب شوم كردشته او مستقيماً منون در اي. دكن مي
  :  دكن قرار داده و يادآوري مي

م و اد كتايه ن كه هستي، تواناييدا بنيك!  دهنتو اي ب«
  اني وهنپ ايه مهمز ز كهنپندار. ه استنگوچرفتارت 

 گوش فرادار كه نيآ هب ربيشت. سخن است  بهترينوشيرگد
 نادنم  كار را از تواننريتهب!  هبنداي  تو. وينش مي هدرپ بي

  . »دنز از ناتوانان سر مي ه كرگنبندان و بيشتر به چيزي 
ر كار گروهي د تسايب ند و ميتسناوت دم ميرم نريت ناتوان

ر كس ه و دش فته مي گرره كا بهر مهارتي. داشته باشند شيقن
ريوش به كار دا. دكر اجتماعي ايفا مي بناي نقش خود را در

اهنشاهي همواره و هميشه اشاره كرده  شمدرم ي هگروهي هم
 زارف ،مگاهارآ ايه  تخت داريوش در نگارههنومن يبرا. است

و چنين  ردان شاهنشاهي قرار دي مردما سر نمايندگان همه
اياي هدا ن بادممري  دانا كه همهاپآ ايه است در نگاره

بر اين همكاري عمومي .  حضور دارنددوخ ايه سرزمين
لف تأكيد تخم ايه نشاهي به تكرار در نقشهاش ايه نميرزس

 اه ابليب و اه اداري ايالميي ديوان   حقيقت تجربهرد. دوش مي
 و اه ميراث اين .سيستم حكومتي هخامنشي به كمال رسيد رد
 و اه شتا برداب ،دش رت لزوم متحول ميجارب در صوت
ديد مي آورد پ ار اي ديواني تازه نظام وت خميآ ميدر  رايفظ

اهنشاهي بزرگ ي بقاي ش هندكن كه شرايط اصلي و تعيين
 .»...بود
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  مان را پاس بداريم  هاي باستاني گارياد

  ملرزان مرا تا نلرزد زمين/ نشين اركزمين را منم تاج ت
 

تـرين بخـش در     پاسخ ما به اين پرسش شايد بنيادي     ما كيستيم؟ 
هستي گروه ما باشد چرا كه نخستين شناخت شما از مـا در آن              

  .نهفته است
دوستانِ تنهايي بوديم كـه       تا چندي پيش هر كدام از ما ايران       

شده بود براي   اي     بهانه ،شناخت اندكمان از اين فرهنگ گسترده     
نوشـتيم، در جمـع      خوانـديم، مـي     مـي : پربارتر كردن زنـدگيمان   

گاه از اوضـاع       كرديم، گه   كوچك دوستان از باورهايمان دفاع مي     
ولي هرچـه بـود سـر در الك خـود           ... كرديم و  اي مي   زمانه گله 

  . را شنيديمهشداردهندهكه آن خبر  تا آن ... داشتيم
سترگ اشت مردماني با تاريخ     مگر امكان د  . شد   باورمان نمي 

 در پـيش گيرنـد، آن هـم در          ناسـازگاري خويش اين چنين سر     
ي آشـكارا   و برخي گذشـته تاريخ خود را   روزگاري كه جهانيان    

گرامـي  كننـد و   تقـديس مـي  شـان را   گرانـه و بيدادورزانـه   سـتم 
شـد بـا       مگر مي ! كوشند؟ دارند و در پر و بال دادن به آن مي          مي

 -وقـاص   با مشعل اسكندر يا شمشير سعد ابي       نه - دستان خود 
ريگ نياكان خردمنـدمان را و نمـاد برجـستگي فرهنـگ و               مرده

مگــر مــا فرزنــدان ! ؟بــه خطــر انــدازيمشــهرآييني خــويش را 
 فرهنـگ  ،هايي نيستيم كه با پوست و گوشت و خون خود       همان

مان را نگاه داشتند و آثار آن را هر چنـد              ي  انساني چندهزارساله 
هـم    آن  ! نما پاسداري نمودنـد؟      شده و بيگانه     هايي دگرگون   ا نام ب

  .براي ما
مـان را پـاس        هاي باسـتاني    گارياد«: پس فرياد برداشتيم كه   

و صد البته آن فريادهـاي ناهماهنـگ در ميـان انبـوه             . »بداريم
. ولي ما، پيـدا شـديم     ... هاي زندگي روزانه گم شد      ساماني  نابه

همـه يـار    ر شگفت مانديم از بـودن ايـن     يكديگر را يافتيم و د    
را نه » درد مشترك«بار  گاه گرد هم آمديم تا اين       آن. انديش  هم

مــان، آگاهانــه و  فريــاد، بلكــه بــا آرامــشي برخاســته از تــوان
بـه    دل  «ي شـما      گرمي همـه   خردورزانه عنوان كنيم و به پشت     

  .به پاسخ برسيم» گاناخت پرد ايران 

  

 :با ما بخوانيدپس 
 يكــنم و از تــو يــار   تــو را ســتايش مــيك،فريــدگار پــا آيا

 مـيهن پرافتخـار خـود؛       ي و سـرافراز   ي پايـدار  يجويم برا   مي
سرزميني كه نخـستين جايگـاه شناسـايي تـو و            پايندگيي  برا

 پرورش آزادگان توست، سرزميني كه نـور دانـش و           ي گهواره
 مردانـي  زنان و نيك   يابي نيك    كام يبينش بر جهان پاشيد؛ و برا     

شـان سـاختن     كه راه راستي و آزادگي را برگزيدنـد، و تـالش          
   آدميان بوده و هست؛ ي جهاني براي زيست شايسته

شـهر و شـش        نگهدار مـرز و بـوم ايـران        يسوگند به تو ا   
پـويم، راه دوسـتان       من نيـز راه تـو را مـي        ! كشور گرداگردش 

 از  -وفادار تو را، راه آناني كه براي آرامش و آسايش آدميـان             
 كوشند؛  مي-ر تباري كه باشند ه

دانم فرمان تو خواست جاويد ملـت         يكتا كردگار توانا، مي   
دانم اگر ايران نباشد، نـامي از تـو و آن فرهنـگ               من است، مي  

گراست نخواهد بـود، پـس مـن     خواه و مينو    ورجاوند كه گيتي  
 ايـن   ي كه يكي از مردمان اين سرزمين هستم، من كه پـرورده          

ام  ام تا خون در بدن دارم، تا قلب در سـينه     وهخاك با فر و شك    
كوشـم و      مرز و بوم تو مـي      ي و سرافراز  ي پايدار يتپد، برا   مي

ي من با آن      گذارم اين يادگارهاي ارزشمند كه پيونددهنده       نمي
 ي ميهن پرافتخار مـن، گهـواره  . فرهنگ ديرپاست از ميان برود 

مين  ايـن سـرز    ي بزرگي و اسـتوار    يبرا.  توست يفرهنگ ابد 
  كوشم تا جهان، تيره و خاموش نگردد؛ مي

فروزد،     گردد، تا خورشيد مي     پاست، تا زمين مي       تا جهان به  
درخشند، مرا اين تـوان ده تـا             آسمان مي  ي ها بر سينه    تا ستاره 

 اهريمنـي پـاس     ي مـيهن بـزرگم را از گزنـد نيروهـا          يمرزها
 يهـا   انـه تـرين كر     قفقاز تا دورافتـاده    يها   كوه يبدارم؛ از بلندا  

 خروشـان و    ي  دجلـه  يهـا   بحرين، از دامان آمودريا تـا كنـاره       
  آلود؛ كف

  :اين است هميشه خواست منپروردگارا، 
  . نيكي بريمبه گيتي همه دست/ بيا تا جهان را به بد نسپريم

  

  :ميثاق اخالقي ما
 ؛دوستي » يايران و ايران« -1
 ي  رسمي كشور و عـرف جامعـه       هاي رعايت قانون  -2
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  چه براي نجات يادگارهاي تنگ بالغي و دشت پاسارگاد انجام داديم آن

  
يـاران  . ي كارهـا قـرار داد       ومين گام، بازديد از مكان مورد مناقشه را سـرلوحه         ها در د    پس از تشكيل و گردآوري آگاهي     پايگاه  

اي را    نهاد و شمار بسياري از دوستداران ميراث فرهنگي ضمن بازديد از پاسـارگاد، بيانيـه                پايگاه با هماهنگي هفت سازمان مردم     
  :منتشر ساختند كه متن آن به قرار زير است

  

  )13/8/84 -پاسارگاد ( عقب انداختن آبگيري سد سيوند ردولتي براي بههاي غي درخواست گروهي از انجمن
  نام خداوند جان و خرد به

   مسئوالن كشوري ميهنان ارجمند، خوانندگان گرامي، هم
راحل م  و مرودشت، ) پاسارگاد( ميان دو دشت مرغاب  ي بالغي، آگاهيد كه سد سيوند در شمال شهر شيراز و درون تنگه . درود بر شما

  .گذراند پاياني ساخت خود را مي
المللي جهان ـ  ي بين ترين جاده ترين و كهن ي شاهي ـ  معروف جاده رو تاريخي و  ي بالغي به دليل عبور عشاير و مسير كاروان تنگه

 7500هاي   فلز و كورههاي ذوب ها، كوره  بقاياي دهكده سنگي، ي پارينه هاي دوره هاي انسان گاه و آثار بسيار ارزشمندي چون سكونت
 از   هزار سال، 10ي  اي به گستره با پيشينه... هاي آبي و دفاعي، گورهاي باستاني، و ، سازه هاي فرآوري غذا ، كارگاه ي سفالگري ساله

ير غبار ي اين آثار را به ز تواند همه سزايي در بررسي و شناخت تاريخ و فرهنگ ما برخوردار است كه آبگيري آن سد مي اهميت به
بوم منطقه تأثير گذاشته و با پديد  ي پشت سد در درازمدت بر زيست چنين رطوبت ناشي از درياچه هم. فراموشي و شايد نابودي ببرد

كاخ بارعام، كاخ دروازه، كاخ اختصاصي، گور كمبوجيه، (هاي دشت پاسارگاد  آوردن و رشد دادن گياهان مخرب بر روي سازه
ترين يادگار ايران  جمشيد، اين باشكوه و تخت» نقش رجب«، »نقش رستم«و حتا شايد ) ژه آرامگاه كوروش بزرگوي و به... گاه، نيايش

  .قدر خواهد داشت هاي گران گري بر اين يادمان باستان، اثرات ويران
جسته و با همكاري وزارت آمده بهره  هاي پيش نگراني رو ما خواهانيم كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از شرايط و دل از اين

چنين  مندان و هم ي كارشناسان و عالقه سپس با تخصيص اعتبارهاي مالي الزم و با ياري همه. نيرو، آبگيري سد را به تأخير بيندازد
صر ي نوبيه، آن را براي ساخت سد آسوان در م شناسي براي مستندسازي محوطه  هيأت باستان70كه با اعزام بيش از  يونسكو ـ چنان

شود، با دقت، گستردگي و امكانات بيشتر  ي بالغي را كه اكنون نيز انجام مي ي تنگه آماده ساخت ـ  كار مستندسازي و حفاري منطقه
» ي سد گيري درياچه رطوبت ناشي از شكل«البته آشكار است كه در اين مدت نيز بايد براي حل مشكل مهم . به اتمام رساند

مندي ايران هستند، به صورت  ي شكوه شود با بناهايي كه خاطره اي از روي يقين، نه احتمالي، چون نمي هانديشي علمي كرد؛ چار چاره
  . آزمون و خطا برخورد نمود

  
 كـه در پايـان همـين         رسيده است  بسياريهاي غيردولتي     تاكنون به تأييد انجمن   و روالي كه پس از آن شكل گرفت          بيانيه اين

  .ايم هي آنها را آورد بخش نام همه
 صنايع و[ ميراث فرهنگي سازمان« اي براي رياست محترم نامه،  بازتاب الزم را داشته باشدپاسارگادي  كه بيانيه  اينبراي
 آن قرار داديم و به اين ترتيب درخواستمان را با سازماني كه متولي ميراث پيوست نوشتيم و بيانيه را »گردشگري و ]دستي

  .در ميان گذاشتيم)  و با امضاي عليرضا افشاري، دبير پايگاه84 -1پ: ي  نامه ي شماره  و 16/9/1384: تاريخبه ( است فرهنگي
  

  گري رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي و گردش
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شده را رعايت  كند كه قانون منابع طبيعي و مناطق حفاظت مي
  .كنند، از همكاري با ايران خودداري نمايد

 و بر خالف نظر مجريان سد، بر بنيان نظرات كارشناسي
آبگيري سد سيوند بر كشاورزي منطقه نيز اثرات مخربي دارد 

 هزاران هكتار مرتع و زمين مرغوب زراعتي و خاك زير و
چهارم  حالي كه توليد علوفه فقط يك در، شود آب دفن مي

حفاظت  چهارم ارزش آن مربوط به ارزش مراتع است و سه
  .پذيري آب است ميزان نفوذخاك و جلوگيري از فرسايش و 

شده اين سد مشكالت ديگري  هاي عنوان آسيبعالوه بر 
آفريند كه از آن جمله اثرات فاجعه بار زيست محيطي  نيز مي

  . فارس استآن بر درياچه نيريز
 ايستادگي در :ايستادگي در برابر خواست ايرانيان  -10

برابر خواست مردم از ديگر نتايج آبگيري سد سيوند 
شده براي ساخت اين سد  ي ملي هزينه سرمايه. است

زمان با  سال اخير و هم  كه متأسفانه اكثر آن در يك-
حال  ها به ساخت آن، هزينه شده ولي با اين اعتراض
ي   هيچ قابل قياس با سرمايه-پذير است  برگشت

انساني و اثر رواني ناگواري نيست كه بر ايرانيان 
و بوم خواهد دوستدار ميراث فرهنگي اين مرز 

  .داشت
ها  نگاهي به حجم خبرها، گزارش  تنها كافي است كه نيم

هاي مرتبط با اين سد داشته باشيم تا ابعاد وحشتناك  و مقاله

وجوي اينترنتي  يك جست. چنين اقدامي بر ما آشكار گردد
ساده بيش از بيست هزار لينك فارسي را به ما ارائه خواهد 

هاي قرار گرفته  تنها حجم نوشتهنظير است و اين  داد كه بي
دهد و آمار  هاي الكترونيكي را نشان مي بر روي رسانه

ي دانشجويي، صنفي و حتي  هاي صدها نشريه نگراني
گيرد كه امكان آن را ندارند كه بر  تخصصي را در بر نمي

ها  در ميان اين لينك. ي جهاني قرار بگيرند روي شبكه
چنين  ي معتبر را ديد و همها توان نام بسياري از سايت مي

هاي بيشماري را كه توسط جوانان دوستدار تاريخ و  وبالگ
 براي المللي كميته بين«. شوند فرهنگ اين سرزمين تهيه مي

 تاكنون خارج از ايراندر »  باستاني دشت پاسارگادآثار نجات
 گرد آورده است امضا هزار 60 نزديك به

(savepasargad.com)  موضوع اين يرگ پيچنان  همو 
 و در درون ايران هم نزديك به چهل هزار امضا گرد است

در  ).sivand.com و parspetition.com(آورده شد 
 نهادهاي دولتي و فرهنگي، هاي  شماري از موسسهاين مدت
  و، خواستار توقف اجراي طرحهايي  صدور بيانيهبا غيردولتي

از . د تمامي جوانب امر پيش از آبگيري سد شدنبررسي
 با صدور كه  استهنر فرهنگستان ، اين مراكزي جمله
 خود را از وارد آمدن خسارت به آثار تاريخي نگراني اي بيانيه

   ... اعالم كرده استمنطقه و با ارزش
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 ؛ايراني
 ؛در انديشه، گفتار و كردارنيكي  -3
 ؛داشت تجربه و دانش  بزرگ -4
 ؛راستي، نظم، كار گروهي -5
و پذيرش اصل برخـورد آرا در       ي  پذير   و نقد  ينقاد -6

 ؛تر دلي بيش  هم  رسيدن بهيراستا
 .يطرد هرگونه سودجويي فرد -7

  

  : ماي نامه  مرام
ايــران  =(ي فرهنگــي ايــران  نظــر داشــتن حــوزه در -1
در ) ي برپـايي جـشن نـوروز        هحـوز  =شهر   ايران   =زمين  

ضرورت حفظ تماميـت ارضـي و       ر  ي امور، با تأكيد ب      همه
 ؛استقالل ايران و محوريت منافع ملي

منـدي از      ي ايرانيـان از نظـر بهـره         برابر دانستن همـه    -2
حقوق مادي و معنوي، در عين اعتقاد به حقـوق تـاريخي            

 ؛ي ملت ايران براي يگانگي هاي جدا افتاده تيره

به ضرورت باز بارورسازي فرهنگ ملي ايـران        اعتقاد   -3
و تالش براي استقرار و ترويج صلح و آشـتي و دوري از             

اي و جهـاني در راسـتاي         خشونت در ابعـاد ملـي، منطقـه       
» وحدت ملي «منافع ملت ايران و به منظور تحقق و حفظ          

 ؛المللي هاي بين و احياي جايگاه ايران در عرصه

آن در عين    ي  گان سازنده احترام به تاريخ ايران و بزر      -4
 ؛پذيرش نقد منصفانه در راستاي ساختن آينده

دفاع از ميثاق جهاني حقوق بشر كه ايران از نخستين           -5
ها كـه هميـشه پاسـدار         گروندگان به آن بود، چونان هزاره     

  :گويد جا كه كورش بزرگ مي آن. داد و دهش بوديم
 رنـج و  نگذاشـتم . سپاه بزرگ من به آرامـي وارد بابـل شـد     ... «

مـن بـراي    ... آزاري به مردم اين شهر و اين سـرزمين وارد آيـد           
ي بابـل را بـه        ، مردم درمانده  )حاكم بابل (نبونيد  . صلح كوشيدم 

داري   من برده . ي آنان نبود    بردگي كشانده بود، كاري كه شايسته     
فرمـان دادم كـه     . هاي آنـان پايـان دادم       به بدبختي . را برانداختم 

. ش خداي خود آزاد باشند و آنان را نيازارندي مردم در نياي    همه
... كس باشندگان شـهر را از هـستي نينـدازد           فرمان دادم كه هيچ   

هاي   ي مردماني را كه پراكنده و آواره شده بودند به جايگاه            همه
  .»...هاي ويران آنان را آباد كردم خانه. خود برگرداندم

هاي  رساني براي نجات يادمان ايگاه اطالعپ

  )دشت پاسارگاد(اني باست

  تاريخچه
 هـايي   رايانامـه  و)تلفنـى هـاى كوتـاه    پيـام (هـا   پيغامـك  پخش

بـه زيـر آب رفـتن آرامگـاه          «با مضمون  ) الكترونيكى هاى  نامه(
در پـى آبگيـرى     » جمشيد   تخت تدريجىفروپاشى  «و  » كوروش

 دوسـتان جـوان در    سد سيوند، باعث شـد تـا شـمارى از ايـران           
ــاني ــستانروزهــاي پاي ــا و  هــم بياينــدگــرد 84  تاب  تــشكيل ب

 چـه موافـق و چـه    -وگو با كارشناسان    ضمن گفت  كارگروهي،
 هـا   آگـاهي  ي  همـه  گردآوري هب -اندازي سد سيوند      مخالف راه 
ــون  ــنپيرام ــد اي ــوع بپردازن ــام  .  موض ــع، ن ــن جم ــاه«اي  پايگ

» )دشت پاسـارگاد   (باستاني هاي  براي نجات يادمان   رساني اطالع
 پيرامون اين   شفاف رساني اطالع  خود را  هدف و را بر خود نهاد   

 بـسيار زيـاد   متاسـفانه  كه - »يادگارهاي در خطر«ديگر قضيه و  
 البته بر حسب اولويـت ممكـن اسـت          .كرد تعيين   -شده است   

اي خاص داراي وضعيت بحراني باشد كه در اين مـدت             پرونده
  .ي ملي سيوند اين جايگاه را دارا بود كماكان پرونده

ي كاري را از سـر گذرانـده و اينـك             تاكنون دو دوره  پايگاه  
انـديش    هـاي هـم     اي از انجمـن     آماده است تـا بـا يـاري شـبكه         

ــده« ــران  دي ــان يادگارهــاي فرهنگــي اي را شــكل داده و وارد » ب
  .سومين دوره از زندگي خود شود

ي   ي يكم و دوره     ترين كارهاي پايگاه در دوره      در پي به مهم   
  .شود  اشاره مي )دوم(پيش رو 

  

از (ي يكم  ترين كارهاي پايگاه دوره مهم

  : )1385 تا خرداد 1384شهريور 
  ؛ پيامدهاي آبگيري سد سيوندي ها درباره گردآوري آگاهي -1

صـد تـن از     بـيش از    بازديد از دشت پاسـارگاد بـه همـراه           -2
هـاي   شوراي هماهنگي انجمـن «مندان تهراني با هماهنگي   هعالق

اي    اعتراضـي بـه صـدور بيانيـه        –علمي  اين بازديد    .»ملي ايران 
  انجاميد؛

و [سـازمان ميـراث فرهنگـي       «يس  يـ اي بـه ر    فرستادن نامـه   -3
 ي  هيـ گيـري بيان    در راسـتاي پـي     »و گردشـگري   ]صنايع دسـتي  

هـايي هـم بـراي وزيـر نيـرو و          رونوشـت از اين نامه    . پاسارگاد
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي فرستاده شد و         رييس
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  ؛گيري شد ها پي مهي نا همه
بــا » هــاي باســتاني وهويــت ملــي يادمــان«برپــايي همــايش  -4

همكاري كانون آرياي دانشگاه علوم پزشـكي تهـران و انجمـن            
  سيوند در دانشگاه تهـران     ي  محوريت موضوع پرونده  افراز و با    

آبـادي، عليرضـا       آقايان رضـا مـرادي غيـاث       ).1384پنجم دي   (
همـايون سـخنرانان     ناصـر تكميـل    و استاد ) دبير پايگاه (افشاري  

اي هم بـراي ايـن همـايش بـه چـاپ               مجله .اين همايش بودند  
  رسيد؛

دفتــر رســيدگي بــه (جمهــور  اي بــه ريــيس فرســتادن نامــه -5
هـاي پيـشين، پـس از         ي خواست   در دنباله ) هاي مردمي   شكايت

و [سـازمان ميـراث فرهنگـي    «اين كه از گرفتن پاسخ از سـوي      
گيـري    نوميد شديم، و آن نامه پـي      » ريو گردشگ  ]صنايع دستي 

  شد؛
جمهور بـه همـراه     رساندن نامه به طور دستي به آقاي رييس    -6

دفتـر رسـيدگي بـه      ي نامه به      نتيجگي ارايه   توضيحي مبني بر بي   
  هاي مردمي؛ شكايت

اي   هاي باسـتاني، وظيفـه      پاسداري از يادمان  « برپايي ميزگرد    -7
اه علـوم پزشـكي تهـران و    همكاري كانون آرياي دانشگبا  » ملي

در ايـن   ). 1384هـشتم اسـفند     (در دانشگاه تهران    انجمن افراز   
اي اسـتان   رييس سـازمان آب منطقـه  (ميزگرد، مهندس رضاييان   

شناسـي    ي باسـتان    ريـيس پژوهـشكده   (، دكتر آذرنـوش     )فارس
، دكتــر طــه هاشــمي )ســازمان ميــراث فرهنگــي و گردشــگري

ردشــگري كـه ريــيس  معاونـت سـازمان ميــراث فرهنگـي و گ   (
ي مـردم     نماينده(، آقاي خادم    )پژوهشگاه آن سازمان هم هستند    

تهــران در مجلــس شــوراي اســالمي و عــضو فعــال كميــسيون 
شـناس و   باستان( و منتقدان، استاد پرويز ورجاوند     ) فرهنگي آن 

ــت   ــت موق ــگ دول ــر فرهن ــواه  )وزي ــدعلي دادخ ــر محم ، دكت
و عليرضـا   ) بـشر حقوقدان و سخنگوي كانون مدافعان حقوق       (

اي هـم بـراي ايـن     مجلـه . حضور داشـتند ) دبير پايگاه (افشاري  
  همايش به چاپ رسيد؛

در رسـاني گـسترده      بـراي آگـاهي   اندازي تارنماي پايگاه      راه -8
اسفندماه كه با قرار گرفتن بيانيه بر روي آن، گردآوري امـضاي            

ر رساني يادگارهاي در خطر نيـز د        اطالع. افراد حقيقي آغاز شد   
  دستور كار قرار گرفت؛

اي   هاي باسـتاني، وظيفـه      پاسداري از يادمان  «برپايي همايش    -9

همكـاري كـانون     سيوند بـا     ي  با محوريت موضوع پرونده   » ملي
ــران ــشگاه شناســي   اي ــم و صــنعت دان ــشگاه آن در عل  25(دان

استاد پرويز ورجاوند و دكتر محمـدعلي دادخـواه         ). ارديبهشت
اي هم براي اين همايش بـه         مجله. ودندسخنرانان اين همايش ب   

  چاپ رسيد؛
ي بالغي و سـد سـيوند          سفري به مرودشت و بازديد تنگه      -10

  .از يازدهم تا چهاردهم خردادماه

  

از (ي دوم  ترين كارهاي پايگاه در دوره مهم

  ): تا امروز1385آبان 
 مجلـس شـوراي اسـالمي       90شكايت به كميسيون اصـل       -11
هـاي كارشناسـي     بندي و بررسي ديـدگاه     جمع«استناد گزارش     به

بـر ميـراث     هـاي ناشـي از آبگيـري سـد سـيوند            زيان ي  درباره
اي   ي نامـه    و ارايـه  »  بالغي و پاسارگاد   ي  تنگه فرهنگي و طبيعي  

  ؛) آذر18(ي نمايندگان مجلس  كننده به همه آگاه
سـازي مردمـان نـسبت بـه          رساني ميداني براي آگـاه       اطالع -12

ويـژه مـضرات آبگيـري سـد       فرهنگـي، بـه  تخريب يادگارهـاي  
  سيوند؛

ويـژه در   نهـاد، بـه   هاي مـردم  تر با سازمان  همكاري گسترده  -13
  ها؛ شهرستان

هــاي  آخــرين دســتاوردهاي كــاوش« حــضور در همــايش -14
ي   در دانشگاه تربيت مدرس و ارايـه      » شناسي تنگ بالغي    باستان

د سـيوند و    نهاد در مخالفت با آبگيري سـ         سازمان مردم  47نظر    
ها به برگزاركنندگان همايش و اعالم        ها و پرسش    انتقال اعتراض 

هـا در     شناسان در جهت ادامه دادن كاوش       همراهي با نظر باستان   
  تنگ بالغي؛

نهـاد در مخالفـت بـا      هاي مردم   ي دوم سازمان     صدور بيانيه  -15
  ها؛ و فرستادن آن براي رسانه)  سازمان61(آبگيري سد سيوند 

نهاد در مخالفـت بـا        هاي مردم   ي سوم سازمان     بيانيه  صدور -16
در توجيـه تمركـز بـر روي        )  سـازمان  71(آبگيري سد سـيوند     

ي ملي سيوند و اعالم آمادگي براي فرستادن شكايت بـه             پرونده
 يونسكو؛

ونــدان و  انديــشي هــم هــا بــا يــاري و هــم و ايــن حركــت
  .د داشتنهاد تا رسيدن به نتيجه ادامه خواه هاي مردم سازمان
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 سدي ،ناشي از وزن آب درياچه سد واجونت بود
 سدهاي نه چندان بزرگ در شماركه در نوع خود 

   .بود
 در 1967بار ديگر نيز در سال  اي يك چنين واقعه

ثر وزن آب پشت لرزه نيز بر ا اين زمين. هندوستان اتفاق افتاد
به وجود آمد و موجب » ماهاراشترا«در ايالت » كوينا«سد 

كشور چين نيز  .تخريب وسيع منطقه و مرگ صدها نفر شد
سه «ترين سد جهان به نام  كه اكنون در حال ساخت بزرگ

هاي ناشي از زلزله در  است، به دليل سابقه تخريب» دره
گيري ميزان  زههاي اندا اقدام به نصب دستگاه، سدهاي جهان
  .هاي منطقه كرده است جابجايي گسل

بنابر اين عالوه بر همه خطرات ممكن براي آثار باستاني 
لرزه  پاسارگاد و تنگ بالغي، بايد احتمال وقوع يك زمين

به ويژه . ناشي از وزن آب درياچه سد را نيز در نظر داشت
 با. هاي فعال فراواني در سراسر منطقه وجود دارند كه گسل

توجه به نزديكي سد سيوند با منطقه باستاني پاسارگاد، در 
تخريب آثار باستاني پاسارگاد امري ، صورت وقوع زمين لرزه

  .حتمي و قطعي است
محيطي ناشي از آبگيري سد  هاي زيست آسيب -9

هاي ژنتيكي  ها، مراتع، گنجينه  تخريب جنگل:سيوند
د بار آبگيري س هاي كشاورزي از اثرات زيان و زمين

طبق مصوبات سازمان مديريت و . سيوند است
ريزي كشور در ساخت هر پروژه بزرگ  برنامه

هايي  بايد گزارشاز جمله سدسازي كشوري 
هاي مختلف در   شامل نتايج بررسينگر آينده
 شناسي، عمران، اقتصاد و هايي نظير زمين حوزه

محيط زيست ارائه شود ولي در مورد سد سيوند 
هاي زيست  ويژه در مورد آسيبها به  اين گزارش

   .محيطي ارائه نشده است
شناسان به علت بكر  شناسان و گياه اساس نظر باستان بر

عالوه بودن تنگ بالغي گياهاني در اين منطقه وجود دارد كه 
در صورت انجام بر اين كه يك گنجينه ژنتيكي غني است 

تان و درخ، ها توان به نوع گل ها مي مطالعات كامل بر روي آن
 بردي هاي پاسارگاد وجود داشته، پ پوشش گياهي كه در باغ

ولي با آبگيري سد سيوند اين پوشش گياهي نادر به زير آب 
  . خواهد رفت

 دكتر پيمان يوسفي از سوي ديگر بر پايه نظر كارشناسي
 سازمان هاي خارج از شمال مديركل دفتر جنگل، آذري
 هزار اصله 8 حداقل با آبگيري سد سيوندها و مراتع،  جنگل

و زمين مرغوب  هزاران هكتار مرتع و ساله 500درخت 
شدن در   درختان به دليل واقع اين .شود كشاورزي نابود مي

گاه  هذخير  توراني از نظر تنوع و- ناحيه رويش ايراني
 و اي هستند فرد و داراي اهميت ويژه  منحصر به،ژنتيكي

 طبيعت ابودي كاملبه معناي فنا و نها  جنگلاين تخريب 
  حتي با صرف ميلياردها دالر هم امكان احياي و استمنطقه

قدر فقير و   آن منطقهچرا كه خاك،  وجود نداردها  جنگلاين
زيرا رد، توان بازسازي خود را ندا، خشك است كه رويشگاه

هاي خشك ايران بر اثر يك  گيري جنگل در حوزه شكل
جا كه پديده   است و از آنهزارسالهچندين يافته  فرايند تكامل

كند براي  تر مي هاي خشك را خشك آلودگي هوا اقليم
 زمان نياز چند صد سالها   اين درختي حداقلجايگزين

بر اين اساس حفظ و . است با اين شرط كه اقليم تغيير نكند
همان درجه و  به اين منطقه  توراني ـهاي ايراني ارزش جنگل

   .باشد شمال هاي جنگل تر از  مهمحتي شايد
كه  چه بيش از هر چيزي مايه نگراني است آن اما آن

كنند تا موافقت سازمان  مسئوالن استان فارس تالش مي
 هزار 8براي قطع را ها و مراتع و آبخيزداري كشور  جنگل

 جلب  سيونداصله درخت موجود در محدوده آبگيري سد
ر تواند سنگ بناي مخربي در كشو نمايند؛ موافقتي كه مي

زيست و   كه حتي تصورش براي دلسوزان محيطه شودگذارد
بدعت ناگوار و مخربي كه  .منابع طبيعي غيرممكن است

روند رو به تخريب منابع طبيعي را سرعت خواهد بخشيد، 
چرا كه از اين پس هر سازمان يا نهادي با استناد به چنين 

هاي خود درخواست مجوز  عملكردي، براي اجراي پروژه
تواند مانع  خت خواهد كرد و ديگر هيچ سازماني نميقطع در

مراتع و ، ها  حداقل سازمان جنگل.از اين روند تخريب شود
  .آبخيزداري قدرت مقابله با آن را نخواهد داشت

ها نه تنها محيط  ازسوي ديگر نابودي و تخريب اين جنگل
زيست ايران را دچار آشفتگي خواهد كرد بلكه با كاهش 

گذارد و اين  طيف هواي خاورميانه اثر مياكسيژن بر تل
اتحاديه جهاني حفاظت از منابع  «احتمال خواهد بود كه

 كه اعالم كرده است تنها در كشورهايي فعاليت  »طبيعي
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ها   رشد گلسنگ بر ميزان»زير زميني« و »رو زميني«رطوبت 
افزوده ، هاي سنگي است كه يكي از عوامل فرسايشي سازه

وسعت اين سد و آبگيري آن فراموش نشود . خواهد شد
  . شود  سال آينده تخليه نمي50تا آب آن اي است كه  گونه به

عنوان يك مكان تفريحي  همچنين درياچه ايجادشده به
سبب ها و افراد  وآمد ماشين محسوب خواهد شد و رفت

كوهستاني بودن منطقه و بارش باران، . شود آلودگي مي
كند كه اين  ها را به بسياري از مناطق ديگر منتقل مي آلودگي

باليي كه بر  (آيد پديده از عوامل تخريب آثار به حساب مي
ي بيستون آمد و در عرض چند دهه به  نگاره سر سنگ

  .)ي چند هزاره آسيب ديد اندازه
گاه تاريخي عشاير و مراتع از ميان رفتن گذر -6

به دليل عبور عشاير منطقه و بالغي تنگ  :ها آن
سزايي ه كاروان از اهميت بتاريخي عبور مسير 

چهار ايل عمده در حال حاضر . برخوردار است
هاي ساليانه از سردسير به  منطقه در انجام كوچ

گرمسير به دليل ميانبر بودن از مسير اين تنگ 
 – كه كوتاه نيست –براي مدتي  و كنند استفاده مي

اين موضوع از اين نظر . كنند در آنجا اطراق مي
 روند زندگي در اين دهد  نشان ميكهاهميت دارد 

انگيز ده هزارساله قطع  منطقه در يك درازاي شگفت
 به عبارتي ديگر اين پهنه يكي از .نشده است

ي ايران است  هاي طبيعي و زنده مانندترين موزه كم
هاي تاريخي  ي اين دوره توان از همه آن ميكه در 

چرا كه آثاري با قدمت ( هزار ساله 10كم  دست
ي آن  تر هم يافت شده ولي هنوز پيوند پيوسته بيش

اسنادي را ) شده به اثبات نرسيده است به زمان اشاره
   .استخراج كرد

آب رفتن يكي از  بسته شدن مسير كوچ عشاير و به زير
نشينان در منطقه، يكي از نتايج آبگيري  چهاي كو استقرارگاه

 با آبگيري سد سيوند. سد سيوند است اما آخرين ضرر نيست
هاي گردشگري ايران به شمار  مراتع عشاير كه يكي از جاذبه

مختار نجفي كشكولي،   مهندس. شود د نيز نابود مينرو مي
و ضمن  اين مطلب تأييدمدير كل امور عشاير استان فارس با 

اين : دافزاي نشين مي دار و كوچ  عشاير به دو دسته مرتعتقسيم

داران كه از طايفه باصري هستند خطر بيشتري  سد براي مرتع
  .رود ها زير آب مي آنهاي  دارد چرا كه مراتع و چراگاه

 بر پايه :محو وضعيت توپوگرافي منطقه بالغي -7
، »شهريار عدل«نظرات كارشناسي پرفسور 

هاي ثبت   كارشناس پروندهشناس ايراني و باستان
اي كه با   انسان وارسته-ميراث جهاني در ايران 

ي ثبت جهاني بسياري از  فرسا زمينه كوششي طاقت
 آبگيري سد سيوند -آثار ايران را فراهم آورده 

شود رسوبات زيادي از طريق رودخانه  باعث مي
پلوار پشت سد جمع شود و همين موضوع نيز 

از سوي . شود  عمر سد ميباعث پايان بخشيدن به
كند و  ديگر اين رسوبات سطح درياچه سد را پر مي

به همين علت وضعيت توپوگرافي منطقه نيز محو 
شناساني كه در آينده به دره بالغي  شود و باستان مي
سد . توانند محل آثار را شناسايي كنند آيند، نمي مي

سيوند، سدي خاكي با هسته رسي است كه عمر آن 
پس از اين . شود  سال تخمين زده مي100 حداكثر

زمان، سد به علت رسوباتي كه در پشت آن جمع 
آيد اما سطح  شود، به صورت آبشار در مي مي

 آثار باستاني  درياچه آن كه همان دره بالغي و
 .شود موجود در آن است از رسوبات پر مي

 :لرزه پس از آبگيري سد سيوند احتمال وقوع زمين -8
 ،مژگان ميرمحمدييه كارشناسي بر بنيان نظر

) شناسي ريخت زمين(متخصص ژئومورفولوژي 
لرزه پس از آبگيري احتمالي سد  احتمال وقوع زمين

 چنين اتفاقاتي در نقاط ديگر دنيا .وجود داردسيوند 
 1963براي نمونه در سال  .هم ديده شده است

روي » واجونت«لرزه شديدي در درياچه سد  زمين
 شمال شرقي كشور ايتاليا واقع است اين سد در. داد

هاي فعال منطقه و  و اين زلزله موجب تحريك گسل
شدت زلزله و . تخريب كوه مجاور درياچه شد

تخريب كوه به حدي بود كه هم موجب ويراني 
منطقه شد و هم فرو ريختن كوه در درون درياچه 

هاي بزرگ و عظيمي شد كه از  باعث ايجاد موج
راكنده شدند و شهر كوچكي به سو به اطراف پ همه
اين اتفاق تنها . را كامالً نابود كرد» رون النگ«نام 
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  بان يادگارهاي فرهنگي ايران ديده
  

 بنيـاد بان يادگارهاي فرهنگي ايـران كـارگروهي اسـت از             ديده
ايـن بنيـاد     كـه )  ميراث فرهنگي افراز   دوستدارانانجمن  (افراز  

سازمان ميـراث فرهنگـي و صـنايع دسـتي و           «داراي پروانه از    
 ايـران   بان، پاسدار يادگارهاي فرهنگـي      ديده. است» گردشگري

  .است

  
  :تعريف

  :ي زير است  زمينهچهاراز يادگارها، مراد 
آن بناهايي كه نماد هنر يا فرهنـگ ايـران و           (ها   يادمان -1

ايراني هستند و تصويري از تاريخ پرفراز و نشيب ما،          
 ،)شان نقش بسته است بر پيشاني

هـاي ايــران كــه   بــوم  زيــستي همـه (هــا  بــوم زيـست  -2
 ،)ن ما به طبيعت هستندي احترام نياكا دهنده نشان

هـا بـراي مـا       ها و رسـم     از سنت   كه هر آنچه (ها   آيين -3
 ،)بازمانده است

  ).صنايع دستي(يادبودها  -4

  
  : هدف
گير براي پاسـداري از      پيهميشگي و   تشكيل نهادي    ����

 .يادگارهاي فرهنگي

  
  :انداز چشم

 اهميـت   ي  دربـاره باال بـردن سـطح آگـاهي جامعـه           ����
 ،يادگارهاي فرهنگي

يت جامعـه نـسبت بـه آسـيب ديـدن            حساس افزايش ����
  ،يادگارهاي فرهنگي

  .رساني يادگارهاي در خطر اطالع ����

  
  :اركان

بـــان، و  ي رســـمي و ســـخنگوي ديـــده نماينـــده(دبيـــر  -1
   ؛)ي اركان كننده هماهنگ

هـا عبارتنـد از روابـط         كـه ايـن گـروه     (ها     سرپرستان گروه  -2
  ؛)عمومي، اجرايي، مالي، رسانه، كارشناسي

  وندان؛ هم -3

وندان فعـالي كـه كـاري را بـر            هم( مركزي   ي  هسته )1-3
  ؛)ها حاضرند طور مرتب در نشست اند و به عهده گرفته

انـد    ونداني كه كاري را بر عهده گرفته        هم(راهان     هم )2-3
هـا حاضـر نيـستند، مگـر در           طـور مرتـب در نشـست        ولي بـه  
  ؛)هاي ماهانه نشست

انـد    عهده نگرفتهونداني كه كاري را بر     هم( هواداران   )3-3
هـا   بان هـستند و تنهـا در همـايش         انديش و ياريگر ديده     اما هم 

  ؛)حضور دارند
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   و پيامدهاي آنسد سيوند

  
 كيلومتري 50 ، كيلومتري شمال شيراز95سد سيوند در 

كيلومتري پاسارگاد روي  17جمشيد و در حدود  تخت
 معروف » بالغيگِتن«اي كه به  رودخانه پلوار و درون منطقه

، است و در بخش هخامنش شهرستان پاسارگاد قرار دارد
 تنگ بالغي كه .گذراند مراحل پاياني ساخت خود را مي

رودخانه پلوار در آن جاري است در حد فاصل پاسارگاد و 
اندازهاي  از چشمو نه تنها يكي تخت جمشيد واقع شده 

نظر طبيعي ، بلكه از م ايران است فرهنگي–تاريخي برجسته 
 حائز نيزترين استقرارهاي دوره تاريخي ايران  و پيدايش مهم

  . اهميت فراوان است
پس از گذشتن از كنار آرامگاه ) سيوند(رودخانه پلوار 

 از راه تنگ بالغي به شهر استخر و شهر  بزرگكوروش
 ي  پيوند دو محوطهي  حلقه ورسد مي) تخت جمشيد(پارسه 

  :  استجهانيشده در فهرست ميراث  ثبت
هاي ايراني كه به ثبت  جمشيد، از نخستين سازه تخت -

جهاني رسيده و پايتخت نخستين امپراتوري جهان و به 
ي غربي نخستين كشور  قول ِهگِل، انديشمند برجسته

جمشيد  به قول ويل دورانت، تخت. جهان بوده است
هايي است كه بشر چه در گذشته و   شايد زيباترين كاخ«

ي تاريخ  خالصه(» ياي جديد ساخته استچه در دن
كه  طوري ، به)38، ص1954تمدن، جلد يكم، نيويورك، 

ترين  كننده جمشيد امروز از خيره حتا در خرابي، تخت«
، 1959ايران، انتشارات پنگوئن، (» مناظر دنياست

جمشيد  ي تخت اندازه در هيچ اثر باستاني به). 185ص
صلي از تاريخ بشر اي ا تمام قدرت فني و هنري مرحله

ي هنري، جوري و  با هم جمع نشده و در هيچ مجموعه
ي  اندازه آهنگي جزييات با طرح و منظور كلي به هم

سيدتقي نصر، ابديت (جمشيد رعايت نشده است  تخت
 با توجه به -طوري كه آرتور پوپ آنجا را  ، به)ايران
 در حكم نخستين -داري هخامنشيان  ي جهان شيوه
 The Greek View of(داند  ازمان ملل ميي س نمونه

Life ،1967، نيويورك  .( 

 هاي يادمان در فهرست آن دنبال ثبت بهپاسارگاد، كه  -
جهاني يونسكو، مدير مركز ميراث جهاني اين سازمان 

 ميراث فرهنگي و سازمانطي يادداشتي به معاون 
گردشگري و رييس هيأت ايراني حاضر در بيست و 

 ميراث جهاني از پاسارگاد ميتةكهشتمين اجالس 
عنوان جواهري كه به فهرست ميراث جهاني، زينت و  به

اين تعريف مدير مركز جهاني . دهد، ياد كرد  ميشرافت
 زيرا حقوق بشر كرديونسكو را نبايد يك تعارف تلقي 

 پيش از ميالد از سوي 538و آزادي انسان كه در سال 
مان ملل متحد  زيب تاالر عمومي سازشد،كورش اعالم 

  .است
كه چرا دشت پاسارگاد و در دل آن،  براي توضيح اين

آرامگاه كورش بزرگ تا اين حد اهميت دارد به نوشتار 
»  كورش و هخامنشيان در تاريخ ايران و جهاناهميت«

  . بنگريد

  اهميت تنگِ بالغي
 بالغي به دليل عبور عشاير و مسير  از سوي ديگر تنگ

ترين و  ي شاهي ـ معروف جاده رو تاريخي و  كاروان
المللي جهان ـ و آثار بسيار ارزشمندي  ي بين ترين جاده كهن

دوران  بهمتعلق  ( هزارساله40ابزارهاي سنگي چون 
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برداري كند، درباره تهديدات ناشي از ساخت  پرده
بايد تالش «: سد سيوند به مسئوالن آن سازمان گفت

تي به كنيد اهميت تنگ را از لحاظ تاريخي و هوي
از طرف ديگر . مسئوالن كشورتان گوشزد كنيد

من . بكوشيد تا صداي شما به گوش جهانيان برسد
سازي مديران يونسكو  نيز به سهم خود در آگاه

تنگ بالغي تنها بازمانده راه معروف . خواهم كوشيد
،  در جهان است كه با زير آب رفتن اين بخششاهي

دست خواهيم سازي آن دوران را از  تنها شاهد راه
 . »داد

در تيرماه  :دار شدن ثبت جهاني پاسارگاد خدشه -3
 در نشست كميته ميراث جهاني يونسكو 1383سال 

 -كه در چين برگزار شد، محوطه باستاني پاسارگاد 
 به - ستهكه دربرگيرنده بخشي از تنگ بالغي نيز 

درصد آرا  هاي فراوان با صد بودن شاخصه علت دارا
در فهرست ميراث  -ير است نظ  كه اجماعي كم-

اين پنجمين محوطه  .جهاني يونسكو به ثبت رسيد
ايران بود كه به ثبت جهاني رسيد و با اين كار طبق 

 شده ، اثر ثبتكنوانسيون ميراث فرهنگي و تاريخي
بايد از سوي كشور نگهدارنده اثر مورد توجه ويژه 

گونه اقدامي در راستاي به خطر  قرار گيرد و هيچ
اما از سوي ديگر يونسكو نيز ، ن آن انجام نشودافتاد

كوتاهي  گونه ياري براي نگهداري آن از هيچ
نخواهد كرد و همچنين با تبليغات جهاني راه را 
 .براي ورود گردشگران بيشتر هموار خواهد ساخت

شده در فهرست آثار جهاني  توجهي به اثري ثبت بي
ري نظام جمهوتواند بار ديگر  و ميراث بشري مي

را در جايگاهي قرار دهد كه چندي پيش با اسالمي 
اين موارد با . نما قرار گرفته بود معضل برج جهان

توجه به تبليغات جهاني كه عليه نظام جمهوري 
تواند در تخريب چهره  اسالمي وجود دارد مي

انساني و فرهنگي نظام نزد افكار عمومي جهانيان 
هاي بودا  سمهثيري كه تخريب مجأت، تاثيرگذار باشد

  . در افغانستان توسط طالبان در پي داشت
ميثاق  «اي از معاهدات جهاني مانند آن مجموعه عالوه بر

ايم   كه ما نيز به آن پيوستهملل متحد»  فرهنگي-اجتماعي

 و ما را به حفظ اين ميراث بشري ملزم ساز هستند قانون
هنگي  آشكارا ميراث فر ميثاق هم آن25در ماده سازند و  مي

 27چنين ماده  هم. در زمره حقوق بشر ذكر شده است
.  نيز بر اين مهم پاي فشرده است»حقوق بشرجهاني اعالميه «

 قانون مدني ايران در حكم قانون 9 با توجه به ماده دا مواين
ها استناد كند و  داخلي هستند و هر ايراني مي تواند به آن

 قانوني كه برخالف هر، اند ساز بوده چون اين معاهدات قانون
  .ها باشد وجاهت قانوني ندارد اين

هاي باستاني بر اثر باال آمدن ميزان  تخريب سازه -4
 آبرفتي و سست بودن به واسطه :هاي زيرزميني آب

زمينه زيرزميني، خاك منطقه با باال آمدن ميزان آب 
هاي دشت پاسارگاد  رساني به پي سازه براي آسيب

، كاخ اختصاصي دروازه،كاخ ، كاخ بارعاماعم از (
 تل تخت و به ويژه آرامگاه كوروش، گور كمبوجيه

 . خواهد شد آماده )ترين اثر به سد است كه نزديك
افزايش رطوبت هاي باستاني بر اثر  تخريب سازه -5

افزايش رطوبت پس از آبگيري سد و  :محيط
مدت باعث تغيير  تشكيل درياچه پشت آن در دراز

 شده و آثار سنگي )يستماكوس(اقليم و آب و هوا 
 كه از جنس سنگ هاي آهكي و -پاسارگاد را 

 . از بين خواهد برد-كننده رطوبت هستند جذب
رطوبت اثر مستقيمي بر اين آثار داشته و مسائلي 

ها را به دنبال  الي سنگ چون رويش گياهان در البه
تر از تخت جمشيد  آثار پاسارگاد فرسوده. دارد

ت به دشت ندارند و به همين هستند و ارتفاعي نسب
پيش از اين . ها بسيار باال است پذيري آن دليل آسيب

 از تصور مي شد كه بتوان با استفاده از فناوري
 اما جلوگيري نمودرطوبت هاي ناشي از  آسيب

و  اين امكان وجود ندارد اكنون مشخص شده كه
هاي پاسارگاد  ضرر ناشي از رطوبت بر روي سازه

  .عي استدر درازمدت قط
در بيشتر مواقع جريان بادي از سمت دره و از سوي ديگر 

در صورت  وزد و ميكوهستان بالغي به سمت پاسارگاد 
وزد رطوبت  سو مي جا بادي كه از آن اي در آن  درياچهايجاد

با افزايش . دره و درياچه را به پاسارگاد منتقل خواهد كرد
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 بدون كاوش -در همان آغاز آبگيري به زير آب خواهد رفت
  . )غرق خواهند شد

مجري سد سيوند براي حل مشكل رطوبت نيز پيشنهاد 
ثيري بر أكرده است آرامگاه كوروش را ايزوله كنند كه اين ت

  . هد داشتهاي زيرزميني نخوا رساني آب آسيب
بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد نيز به اين بسنده كرده 

ميزان رطوبت را ، با پايين آوردن ميزان آبگيري«: است كه
 اما كارشناسان محيط زيست اين راهكار را ،»كاهش دهيم

اندازه ثيري در أدانند و معتقدند كاهش ميزان آب ت مفيد نمي
  . ن نداردميزان تبخير آسطح آب و در نتيجه در 

نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي هم 
در بازديدي كه از منطقه داشتند به اين نتيجه رسيدند كه با 

سنج اين امكان را  هاي رطوبت ترين دستگاه خريد پيشرفته
وجود آوريم تا پس از آبگيري ميزان رطوبت را به دست  به

يي انجام شود، جو آوريم تا اگر خطري براي آثار داشت چاره
توان با آزمون و خطا  رگاد نميكه با اثر به مهمي پاسا در حالي

دهد  هاي مشابه نشان مي برخورد كرد و از سوي ديگر تجربه
هنگام خطر رطوبت جدي بود، درصد امكان  كه اگر در آن

ي سد از آب و متوقف كردن فعاليت آن چيزي در حد  تخليه
 -كه ممكن است تعريف نمايندگان  كما اين. صفر است

از ميزان جدي بودن خطر براي  -هاي دولتي  ويژه سازمان به
انديشند  آثار، بسيار متفاوت از آنچه متخصصان غيردولتي مي

  . باشد
طرح ، چنين براي كاهش رطوبت خاك اطراف درياچه هم

در حالي كه كارشناسان . كاري پيشنهاد شده است درخت
 در -  كاري بر اين باورند كه درختان هرچند در ابتدا جنگل

اند ولي پس از  كننده رطوبت جذب- ددوراني كه نهال هستن
آن به علت تبخير و تعرقي كه دارند خود باعث افزايش 

  . شوند رطوبت مي
هاي ديگر كشورهاي كهن چون مصر يا  استفاده از تجربه
تواند در آينده راهگشا باشد ولي در مورد  چين نيز اگرچه مي

م مراحل ساخت آن به پنجچهار سد سيوند كه نزديك به 
در چين در مواردي مسير رود . مطلوب نيست،  رسيدهپايان

اند تا آسيبي به بناهاي تاريخي وارد نشود و در  را تغيير داده
دولت هاي مصر و سودان با ، مصر نيز در مورد سد آسوان

دريغ كارشناسان جهاني كه از طريق يونسكو بسيج  ياري بي

اليشا، كا، جايي معابد بزرگ فيالي شده بودند اقدام به جابه
كردند كه اين نيز درباره آثار ناشناخته تنگ بالغي ... آمادا و
  .پذير نيست امكان
  

گيري سد  هاي ناشي از آب ترين آسيب مهم

  سيوند
به زير آب رفـتن تنـگ بالغـي و ناتمـام مانـدن               -1

در همايش آخرين دسـتاوردهاي تنـگ بالغـي       : ها  كاوش
سـازمان ميـراث    سـال جـاري از سـوي     دي مـاه 30كـه  

در بيـشتر   برگزار شد،در دانشگاه تربيت مدرس هنگي فر
 از كمبـود وقـت و       شناسـان   باسـتان  ها  ي كاوش ها  گزارش

ها سخن بـه ميـان    بسياري از محوطه نخورده ماندن دست
و به همين دليـل بـود كـه دكتـر فاضـلي، ريـيس        آوردند

شناسي سازمان ميراث فرهنگي و دبيـر         پژوهشكده باستان 
ه از اعالم نتيجه خودداري كـرد و        همايش، در پايان جلس   

شناسان غايب دانست در حـالي        آن را منوط به نظر باستان     
فرامـوش  . شناسان در نشست حاضر بودند      كه همه باستان  

هاي   ها براي شناخت بسياري از دوره       نشود كه اين كاوش   
پيــشاتاريخي و تــاريخي ايــران بــسيار ســودمند و حتــي  

 . ضروري است

همراه با  :اريخي تنگ بالغياز ميان رفتن جاده ت -2
 در امتداد تنگ  پلوارپيچ و خم بستر طبيعي رودخانه

فرش وجود دارد كه گاه براي  اي سنگ بالغي، جاده
. اند هايي از صخره كوه را تراش داده عبور آن بخش

پژوهشگران اين جاده را تنها بخش بازمانده از 
المللي جهان  ترين جاده بين ترين و بزرگ هنك

داريوش هخامنشي زمان كه در  اين جاده .ننددا مي
براي پيوند ميان شهرهاي بزرگ آن دوره ساخته 

پايتخت ليدي كه امروزه (شده بود شوش را به سارد 
درباره اهميت . كرد وصل مي) در غرب تركيه است

 معاون »منيرو بوشناكي«توان سخنان  اين راه مي
. ندفرهنگي سازمان جهاني يونسكو را از نظر گذرا

 دعوت مسئوالن  به1383وي كه در دي ماه سال
به ايران » سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري«

دعوت شده بود تا از لوح ثبت جهاني پاسارگاد 



 22

 )هايغار(هاي  گاه سكونت، )»موسترين«يا » موستري«
ي نوسنگي  سنگي تا آغاز دوره ي فراپارينه هاي دوره انسان

بر مهم بودن دوران مذكور از نظر ها عالوه  اهميت اين يافته(
سازي برخي جانوران و گياهان  آغاز كشاورزي و اهلي
دست آمدن اين مواد براي اولين بار  وحشي توسط انسان، به

ي زاگرس  شناختي در منطقه هاي علمي باستان در كاوش
 گورستان حفظ اين( باكون دوره گورهاي  ،)شرقي است

شناسي  ناسي و انسانش براي جامعههفت هزارساله وسيع 
 7500هاي  كوره، )استبسيار ارزشمند پيشين اي ه دوره
رساني  ها هنوز كانال سوخت آنيكي از كه   ي سفالگري ساله
اين كشفيات (چهار هزار قطعه سفال  و يافتن حدود دارد

هفت هزار سال بيش از اين محوطه در نشان از آن دارند كه 
خندق طويل ، )استپيش كارگاه صنعتي پخت سفال بوده 

شده از الشه سنگ با اندود   حوض ساخته،دوره فراهخامنشي
 روستاي اين (اي متعلق به دوره هخامنشي دهكده، گچ

هاي سفالي دفع فاضالب  با ديوارهاي دفاعي و لولههخامنشي 
شناسان  تاكنون باستان. استدر نزديكي سد سيوند واقع شده 

اق را كه ت خانه يا ا30ز بيش ا هاي ژئوفيزيك با انجام بررسي
اند در اين محوطه شناسايي  اكنون زير خاك مدفون مانده

 كشف يك دهكده هخامنشي اهميت زيادي دارد و .اند كرده
ي اين ياين نخستين باري است كه بقاياي معماري روستا

توان   و ميشود دوره باستاني و با اهميت ايران، شناسايي مي
ي روستانشين در  ار جامعهوكيف ساخت ياري آن از كم به

 بقاياي ،)قلمرو مركزي فرمانروايي هخامنشي آگاه شد
متعلق به داريوش اول اين كاخ ( از دوره هخامنشي وشكيك

نيمي از اين . ي زيباست نشان از شكارگاه بودن اين منطقهو 
كار ساخت سد با خاك يكسان  سازه توسط لودرهاي پيمان

 و از نظر شناخت بناهاي شد و نيمي ديگر هنوز كاوش نشده
يكي از (هاي آبي  سازه ،)ي هخامنشي مهم است دوره

 است كه حفظ هاي آبي  سازه اين منطقه بخشي ازهاي شگفتي
آگاهي از ميزان  براي دار  دامنهتواند مبناي پژوهشي ميها  آن

، )شناخت ايرانيان دوران باستان از سد و سدسازي باشد
هاي آنها در   كه در سربارههاي فلزريزي عهد داريوش كوره

كنار كاني سيليس كاني پيروكسين يافت شده كه براي 
ي  جداسازي ضايعات از آهن مذاب كاربرد دارد و شيوه

جديدي است كه بايد مطالعات بيشتري روي آن انجام گيرد 

 شماري ،)كه اين كاني در تنگ بالغي وجود ندارد ويژه اين. به
 كيلومتر مرز هفتانه، خ قبور خرسنگي و دو عدد خرفت

 محيط يكدوره اشكاني،  مربوط به )ديوار دفاعي(سنگي 
 كشف اول قباد دوره از سكه دو آن در كه (كهن معماري

كه احتماالً (يك منطقه توليدي ابزارآالت كشاورزي ، )شد
 -  هكتاري ساساني9روستاي ، )متعلق به دوران ساساني است

هاي  سازي، سازه رابشمنحصر به فرد هاي   كارگاه،اسالمي
گورهاي و   گورستان بزرگ دوره اشكانيآبي و دفاعي،

اي به  با پيشينه... ، وسنگي دوره فرمانروايان محلي فارس
سزايي در بررسي و   از اهميت به  هزار سال،10ي  گستره

شناخت تاريخ و فرهنگ ما برخوردار است كه آبگيري آن 
 غبار فراموشي و شايد ي اين آثار را به زير تواند همه سد مي

  . نابودي ببرد
هاي  پايه ستون و شالي ستوني كه مشابه نمونه

 خمره بزرگ و قمقمه 25 قطعه از 25جمشيد است،  تخت
با است كه خمره ذخيره آذوقه ها  يكي از اين خمره (سفالي

ترين ظرف باستاني ايراني  بزرگ،  كيلوگرم120وزني معادل 
 مهري (هر باستانيمگشتر آهني، ي ان ، حلقه)آيد به شمار مي

نشان  كه هبا نقوش افقي و قدمت پنج هزار و پانصد سال
 كه جا و از آن  داشتهاين منطقه از نظر تجاري اهميتدهد  مي

توان به اين نتيجه  مهر، نشان از مالكيت اشخاص دارد مي
دو  ،)در دوران باكون، مالكيت شناخته شده بود رسيد كه

اي   سكه و دستبند شيشهريسي، رخ نخچمهره سنگي، 
از ... هاي هخامنشي و سلوكي  سرپيكان، كاسه مرمرياسالمي،

هاي كاوش در تنگ بالغي هستند كه تنها در دو   يافته جمله
شناسان  كه به باور تني چند از باستان فصل انجام شد در حالي

هاي  بخشي محوطه كاوشگر در منطقه، تنها براي نجات
ي عظيم تاريخ ايران حداقل چهار سال زمان  باستاني اين موزه

. اي كشف نشود ي تازه كه محوطه هم در صورتي نياز است، آن
هاي   آلمان در آخرين فصل كاوش–هيأت مشترك ايران 

ي  خود مؤفق شد تا با استفاده از روش مته زدن سه محوطه
 –هايي متعلق به دوران بانش  محوطه(ديگر را كشف كند 

   ).-ي عيالم قديم   دوره– و كفتاري –گارش ي آغاز ن دوره

  تاريخچه و موقعيت سد سيوند
 1367 در سال  پس از انقالب سد سيوندساختتهيه طرح 

شود اين طرح متعلق به رژيم  ، هرچند گفته ميآغاز شد
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پيشين ايران بوده و مشاوري آمريكايي بر روي آن كار كرده 
 دجه ارائه شد واين طرح به سازمان برنامه و بوسپس  .بود

 طي مراسمي با 1371 ساخت سد از سال عمليات اجرايي
جمهور وقت و توسط   رئيس،حضور آقاي هاشمي رفسنجاني

 - وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمي - شركت سكو 
 و - با هسته رسي-سد سيوند سدي است خاكي . آغاز شد

د است و برآور متر 600 متر ارتفاع كه طول تاج آن 57
 ميليون مترمكعب گنجايش 255 آن  پشتدرياچهشود  مي

 11 اين درياچه در شرايط معمولي .خواهد داشت
كيلومترمربع مساحت دارد كه اين رقم در زمان سيالبي بودن 

  . خواهد رسيد كيلومترمربع 15رودخانه به 
هـاي رودخانـه     هدف از ساخت اين سـد، كنتـرل سـيالب         

هاي زيردست سد    تار از زمين   هزار هك  9سيوند و آبرساني به     
براي سد سـيوند بـا      . در دشت توابع ارسنجان ذكر شده است      

 50عمـر مفيـد   ، هايي كه در آن سـاخته شـده   توجه به فرازپي  
كـه سـد در مـسير        ساله عنوان شده اسـت امـا بـه دليـل ايـن            

ممكـن  ،  هاست و در نتيجه رسوب آن باال خواهد بود         سيالب
د داراي سه دريچـه زيـرين،     س. است عمر مفيد آن كمتر شود     

مياني و زبرين است كه در ايران بـه علـت عـدم توانـايي در                
افتـد و   گيري، به سرعت دريچه زيرين از سوددهي مي        رسوب

بيــشتر از دو دريچــه ديگــر بــراي هــدايت آب ســد اســتفاده 
  .شود مي

 14، شد سدي كه بايد سه ساله ساخته مي، از ديد اقتصادي
با هزينه ساخت اين سد .  استطول كشيدهساخت آن سال 

اين قياس از نظر هزينه هم . شد سه سد مشابه را ساخت مي
بنابراين، يك سد غيرضروري را با يك . گونه است همين

چرا (شناسي  طرح و سازه غلط در يك محل نامناسب زمين
ي آبريز سد  هاي حوزه كه هنوز مشكل آبرفتي بودن ديواره

ه ميراث فرهنگي جهاني، و در يك محل ممنوع) پابرجاست
 برابر زمان واقعي به چند برابر هزينه نزديك به پنجدر طي 
هاي اقتصادي سد  اند و ادامه اين روند زيان بر پا كردهواقعي 

ي ملي  اكثر سرمايهفراموش نشود . كند تر مي را بيش
زمان  سال اخير و هم شده براي ساخت اين سد در يك هزينه

  .آن، هزينه شده استها به ساخت  با اعتراض
از سوي ديگر بر پايه مراحل طي شده تا كنون، به نظر 

،  از ميزان آبگيري سد سيوند برآورد درستيمجريانرسد  مي

. توان آبدهي رودخانه و گستره درياچه پشت آن ندارند
 ميليون متر مكعب برآورد 255گنجايش ذخيره پشت سد 

از توان آبدهي  "ال برپايه محاسبات كارشناسان اصشده كه
تواند در  جريان آب رودخانه مي. رودخانه سيوند خارج است

 ميليون متر مكعب را تامين 180بهترين شرايط گنجايش مفيد 
 از آنچه تر  متر كوتاه17 متر، يعني 40كند كه بلنداي سد را 
البته اين در صورتي است كه سد . كند ساخته شده، تعيين مي

  .گه داردبتواند اين ميزان آب را ن
طور كامل آبگيري ه اگر سد ببر بنيان نظرات كارشناسي، 

 متر از 1854رتفاع آب  ا-  كه امكان آن وجود ندارد - شود
 تمامي تنگ بالغي را ،اين ارتفاع آب. خواهد بود سطح دريا

تمام روستاهاي در مسير را ، كه ارتفاع آن بسيار كمتر است
تر است و همه دشت  م1843 تا 1830ها حدود  كه ارتفاع آن

 متر 1850 تا1820سطح دريا بين  پاسارگاد را كه ارتفاع آن از
مادر ، تخت كوهك، آرامگاه كورش. است، خواهد پوشاند

سليمان، مبارك آباد، ابوالوردي و گستره باستاني كردشول 
  .  متر به زير آب خواهند رفت15 تا 7حدود 

  سيوندداگر سمهندس زعيم در اين مورد معتقد است كه 
تر از   متر پايين17يعني ،  متر آبگيري شود40فقط تا بلنداي 

بلنداي ساخته شده، كه حد توان آبدهي رودخانه سيوند 
، بنابراين. بيشتر دشت پاسارگاد زير آب خواهد رفت، است

كه فاصله انتهاي درياچه تا مبني بر اين ادعاي مجريان 
اي نارواست، كما كه   پنداره كيلومتر است9 تا 5پاسارگاد بين 

وخم محاسبه شده و  هاي پر پيچ همين مقدار هم بر حسب راه
  ! نه بر مبناي خط مستقيم

يك «:  كهياز سوي ديگر، ادعاي يكي از مسئوالن دولت
رشته كوه بين درياچه سد و مقبره كورش حائل شده و مانع 

 تاثير مستقيم بر بناي  خواهد شد و در نتيجهانتقال رطوبت
از .  استنادرست هم »ه كورش نخواهد گذاشتآرامگا

ديدگاه كارشناسان موجوديت اين كوه مذكور نامشخص 
اي ميان كوه   حد فاصل درياچه و دشت پاسارگاد دره.است

تخت طويل و كوه كالت است كه رودخانه سيوند در آن 
  .جريان دارد

شناسي سازمان  هاي زمين با يك نگاه ساده به نقشه
دست توان  ميركت ملي نفت، به اين اعداد شناسي يا ش زمين

هاي   نقشهتوان مي دسترسي به اينترنت فت و در صورتيا
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دهد در صورت  نشان مي كه نموداي منطقه را بررسي  ماهواره
ه ب اي از دشت پاسارگاد ، چه گسترهآبگيري كامل سد سيوند

  .رود زير آب مي
 بخشي از ژرفاي درياچه، ذخيره مرده آب، پشت هر سد

برداري از آب پشت سد  يعني كه امكان بهره، آيد شمار ميه ب
 تا 70حجم اين آب مرده حدود . تا اين ارتفاع وجود ندارد

 ميليون متر مكعب است كه براي پركردن آن بايد سد را 80
بر بنيان محاسبات كارشناسان، .  متر آبگيري كرد15تا ارتفاع 

تر را آبگيري  م15 تا 10مجريان نخواهد توانست بيش از 
هاي درياچه پشت سد  كنند، زيرا آبرفت زير سد و ديواره

  .ماند جاي نميرآنقدر زياد است كه آب تا بيش از آن ارتفاع ب
هاي سد در دو  شناسي، ديواره هاي زمين  طبق گزارش

هاي درياچه پشت سد از جنس سنگ  سمت سد و ديواره
 بسيار آهك كاستي است كه در تماس با آب حل مي شوند و

بند كنند، بايد حدود يك  اگر بخواهند سد را آب. آبرو هستند
ها را در دو سمت سد و در  ميليون متر مربع سطح ديواره

آور و بسيار  بند كنند كه هزينه آن سرسام طول درياچه آب
اگر فقط تا . بيشتر از هزينه ساخت خود سد خواهد بود

ن بخش ذخيره اين هما،  متر آبگيري كنند15 تا 10بلنداي 
برداري نيست مگر  مرده آب خواهد بود كه قابل بهره

عمل كه در دوران هخامنشيان عمل شود گونه  همان
 از ساختار ،نياكان ما در هزاران سال پيش. كردند مي

همين دليل ه خوبي آگاه بودند و به شناسي اين منطقه ب زمين
ها فقط به ساخت بندهاي كوتاه براي تقسيم آب ميان روستا

  .و كشاورزان بسنده كرده بودند

  راهكارهاي پيشنهادشده
 174 تا 80با آبگيري سد سيوند بين شناسان معتقدند  باستان

 كه هر محوطه شامل اجزاي بسيار - اثر و محوطه باستاني 
 كه اگر در آن ميان  به زير آب خواهد رفت- گوناگوني است 

فته و فلز، استخوان و عاج، چوب، با(پذير  اشياي آسيب
 ميانوجود داشته باشد براي هميشه از ) مخصوصاً رنگ

  .خواهد رفت
 پس از مستندسازي برخي شناسان  باستاندر حال حاضر

مجدداً آثار را زير خاك ، براي جلوگيري از تخريب، آثار
اند كه  شناسان نيز ترجيح داده  و برخي باستانندا مدفون كرده

. سيب در امان باشندمناطق تاريخي را كاوش نكنند تا از آ

زير آب رفتن براي جلوگيري از  شناسان معتقدند كه باستان
 . نمود سد را آبگيري نبايدتاريخي هاي  محوطه

توانسته در آذرماه سال  وزارت نيرو مدعي است كه مي
گذشته سد را آبگيري كند ولي به خاطر نجات ميراث 

عا اين اد. فرهنگي اين آبگيري را به عقب انداخته است
ماه سال  تواند درست باشد، چرا كه در سيزدهم آبان نمي

گذشته، گروهي از مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان 
توانند گواه  استان فارس از آن منطقه بازديد كردند و مي

هاي آن  عكس(ي سد آغاز نشده بود  باشند كه ساخت بدنه
هايي  سال بارها زمان وزارت نيرو در اين يك). موجود است

 و ارديبهشت، 1384اسفند (را براي آغاز آبگيري اعالم كرده 
، ولي هربار باز ظاهرا به همان خاطر )1385خرداد و شهريور 

، آن را به تعويق انداخته در )شناسان دادن زمان به باستان(
كه اگر فرض ناتمامي سد را به كناري نهيم، بنا به  حالي
ي سد، آذرماه و در زمان ي كارشناسان تنها هنگام آبگير گفته

تنها وزارت نيرو تا  پس نه. هاي فصلي است آخرين سيالب
كنون براي نجات ميراث فرهنگي آبگيري سد را به تعويق 

ها در  نينداخته است، بلكه تالش كرده از ميزان حساسيت
از سوي ديگر با اين كار، آرامش . موعد واقعي آبگيري بكاهد

شناسان گرفته  ناسي است از باستانش ي كار باستان را كه الزمه
ها به كارشان  دور از تنش بايد در فضايي بهاست، چرا كه آنان 

كه گاه به گاه خبر آبگيري را به آنها داده و  بپردازند، نه اين
چنين  هم. سرعت بيش از اندازه در كار را از آنها بخواهند

هاي ساخت سد درست در  ي هزينه شود كه بيشينه يادآور مي
ها نسبت به آن باال گرفت، خرج  سال كه حساسيت همين يك
  .شده است

سدي خاكي با هسته رسي است ،  كه سد سيوندجا از آن
باره انجام  كند كه آبگيري آن يك اقتضاي فني سد ايجاب مي

اين وضعيت . نشود و به تدريج طي دو سال آبگيري شود
ان مي كارشناس«: باعث شده تا مجري سد سيوند پيشنهاد دهد

توانند از اين زمان به خصوص در بخش انتهايي سد براي 
 در حالي كه كارشناسان .»ها استفاده كنند نجات محوطه

بخشي  شناسي حداقل زمان مورد نياز براي تنها نجات باستان
 دانند سال مي، چهار دار را اين محوطه ها و نه پژوهشي دامنه

در غير آن هم به شرطي كه محوطه جديدي كشف نشود (
 به جز محوطه هايي كه -اين صورت بسياري از محوطه ها 




