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 126سال پيش
تهران  130كاروانسرا داشت

كه اي��ن خود باعث ايج��اد امني��ت در راهها و در
نتيجه گسترش حمل و نقل شده و اسباب ساخت
كاروانس��راهاي بين راهي را هرچه بيشتر از پيش
فراهم ميكرده است.
افزايش ضريب امنيت و انگيزههاي بازرگاني در
دوره صفوي به خصوص دوره شاه عباس موجبات
رشد قابل توجه تعداد كاروانسراها در ايران را فراهم
كرد .چنانچه مشهور است كه شاه عباس فرمان داده
است  999كاروانسرا در ايران ساخته شود ،بنابراين
عصر صف��وي را ميت��وان دوران طالي��ي احداث
كاروانسراها در ايران دانست.
البته در ايران محل س��اخت كاروانسرا تنها به
جادهها محدود نبود و در اكثر قريب به اتفاق شهرها
نيز كاروانس��راهايي براي اس��تقبال از كاروانهايي
كه وارد ش��هر ميشدند س��اخته ميشد .در بافت
ش��هرهاي قديم كاروانسرا به همراه حمام ،مسجد
و بازارچ��ه از عناصر مش��تركي بود كه در بيش��تر
محالت يافت ميش��د .در واقع ،وجود اين عناصر
چهارگانه به محالت شهرهاي ايراني هويت ويژه و
پراهميت ميبخشيد و به همين دليل نيز صاحبان و
سازندگان اين بناها تالش ميكردند در معماري آنها
از نهايت هنر و خالقيت بهره ببرند.
تهران به عنوان پايتخت ايران نيز از بدو انتخاب
به عنوان مركز كشور يكي از اصليترين و بزرگترين
محل تردد كاروانها و تاجران و بازرگانان بود .وقتي
اولين سرش��ماري در ش��هر تهران انج��ام گرفت
مساحت تهران تقريبا پنج كيلومتر بود و اين شهر
به پنج محله ارگ ،عودالجان ،چال ميدان ،سنگلج
و بازار تقسيم شده بود .همه محالت خارج از شهر
نيز به عنوان يك محله در نظر گرفته شده است.
مطابق همي��ن آمارگيري كه در س��ال 1264
هجري خورش��يدي برگزار شد ش��هر تهران 130
باب كاروانس��را براي خدماترساني به كاروانهاي
واردش��ده به پايتخت داشت .بخش عمدهاي از اين
كاروانه��ا متعل��ق به تجار و بازرگانان��ي بود كه از
شهرها و حتي كشورهاي مختلف همسايه كاالهايي
را براي فروش به بازار تهران ميآورده و در عوض آن
نيز هنگام برگشت كاالهاي ديگري را به شهرهاي
محل زندگي خود ميبردند.
ع�لاوه بر اين بر اس��اس نتايج آن سرش��ماري
ش��هر تهران  47مسجد 35 ،مدرس��ه 34 ،تكيه،
 170نانوايي 190 ،حمام عمومي 20 ،سرداب70 ،
كورهپزخانه و  277اصطبل داشت ،حاال با گذشت
 126س��ال از آن تاريخ در روند توسعه شهر تهران
نه از آن محلهها اثري مانده است و نه از اين بناهاي
تاريخي ،بخشي از آنها نيز كه همچنان باقي مانده
است تحت عنوان بافت فرسوده شناخته ميشود و
محل تجمع معتادان و افراد ولگرد است.
ش��هرداري تهران ب��ه عنوان متولي ش��هر نيز
ه��رروزه بخشهايي از اين باف��ت تاريخي را تحت
عناويني همچون نوس��ازي و مقاومسازي تخريب
كرده و جاي آن ساختمانهاي نوساز بنا ميکند.

گزارش خبری

دفن ارزشهاي تاريخي ارگ انار زير مرمت غيراصولي و تعرض شهرداري به حريم درجه يك ارگ

رنجهاي ارگ انار

صدور مجوز حفر چاه
در منطقه باستاني سرمشهد

محمدرضا نسبعبداللهي
ارگ شهرستان انار (واقع در شمال استان كرمان) يكي
از بناهاي خش��تي و گلي ايران ،سالهاست كه در انزوا و
فراموشي با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم ميكند.
ارگ انار  11هزار و  179متر مربع مساحت دارد و تاريخ
احداث آن بر پايه گزارش ثبتي سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري به «دورههاي پيش از اسالم» بازميگردد .اين
ارگ در دورههاي بعد از اسالم نيز مورد استفاده قرارگرفته
است ،از جمله در دوران صفويه كه بخشهاي جديدي به
آن اضافه شده است.
پالن اين اثر تاريخي تقريبا به ش��كل مستطيل است
كه در جهت ش��رق به غرب كشيده شده است .اين پالن
مس��تطيل شكل روي تپهاي در مركز شهر انار واقع شده
است .در جبهه شمالي اين ارگ ،پارك و فضاي سبز و در
سه جبهه ديگر آن خيابان قرار دارد.
ارگ انار از ساختمانهاي يك طبقه و دو طبقه تشكيل
شده است .فضاهاي يك طبقه كه عمدتا در حاشيه قرار
گرفتهاند داراي كاربري خدماتي و مس��كوني بودهاند .اين
ساختمانها كه در واقع بخش عامهنشين ارگ محسوب
ميشوند شامل فضاهاي خدماتي نظير اصطبلها ،طويلهها
و همچنين محل سكونت طبقات خاص اجتماعي و خدم
و حش��م بوده اس��ت .بناهاي دو طبقه نيز در مركز ارگ
ق��رار گرفتهاند كه مقر حكومتي و مركز سياس��ي بوده و
كاوشهاي باستانشناسي ميتواند به بررسي دقيق نوع
نقشه ،معرفي فضاها ،عناصر تشكيلدهنده و نحوه استقرار
آنها در اين مجموعه كمك كند.
اين ارگ در گذشته كاركردهاي مختلفي داشته است.
جدا از اينكه ارگ انار هنگام حملهها و هجومهاي نظامي
مقر و مكان مناسبي براي مردم اين منطقه بوده ،كاربرد
مسكوني و دفاعي نيز داشته و بخشي از داد و ستد مردم
نيز در آن صورت ميگرفته است.
تخريب بخشي از ساختمانهاي داخلي ارگ
س��اختمانهاي داخل��ي ارگ انار تا حدود س��ه دهه
پيش س��الم بوده است اما حدود  25سال قبل ،افرادي از
ش��هرداري انار و يكي از ارگانهاي نظامي به وسيله لودر
شهرداري اقدام به تخريب در ورودي ارگ كرده و بخشي
از ساختمانها را به دليل آنكه آنجا را «پاتوق افراد معتاد و
قمارباز» ميدانستهاند ،تخريب كردهاند.
به گفته افراد محلي ،پس از آنكه با بستن ورودي اصلي
ارگ در ضلع جنوبي ،مانع از ورود اين افراد به آن شدهاند،
آنها با تخريب بخشي از ضلع شمالي ارگ (به وسيله لودر)
وارد آن شده و بناهاي داخلي آن را تخريب كردهاند.
با اين حال بخشي از ساختمانهاي مركز ارگ ،هنوز
سالم هستند و زير خاك مدفون شدهاند.
تعرض به حريم درجه يك ارگ
گروه كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي كه در سال
 1387كار تهي��ه گزارش ثبتي را براي اين بناي تاريخي
بر عهده داشتهاند ،براي اين ارگ سه حريم تعيين كردند
اما اين حريمها با گذشت چند سال ،هنوز بهطور رسمي
اعالم نشده اس��ت .اعالم نشدن رسمي حريمهاي درجه
يك ،درجه دو و درجه سه اين ارگ باعث شده تا شهرداري
انار حريم درجه يك اين ارگ را مورد تعرض قرار دهد.
ش��هرداري انار در ضلع ش��مالي اين ارگ و در حريم
درجه يك آن ،اقدام به نصب وسايل بازي و ورزشي كرده
اس��ت ،به گونهاي كه تا ديوار ارگ حدود پنج متر بيشتر
فاصله ندارد.
يك منبع كه خواست نامش محفوظ بماند ،به شرق
گفت« :در جايي كه هماكنون ش��هرداري وسايل بازي و
ورزشي نصب كرده ،آثار و قبرهاي تاريخي قرار دارد».
با اين حال اين محوطه هماكنون به وسيله بلوكهاي
سيماني از ارگ جدا شده و در آن وسايل بازي نصب شده
است .در گوشه ديگري از اين ارگ نيز فنسهاي پارك بادي
در ي��ك متري ديوار و برج اين اثر تاريخي قرار گرفتهاند.
دكتر عليرضا جعفري زند ،باستانشناس و استاد دانشگاه
درباره تعرض به حريم درجه يك ارگ انار به شرق گفت:
«اين اقدام فوقالعاده براي يك محوطه تاريخي خطرناك
است .ضمن اينكه چهره اثر را مخدوش كرده و به اليههايي
كه ميتوان در كاوشها از آن براي تاريخگذاري اين ارگ
نتيجه موثري گرفت ،آسيب ميزند».به گفته جعفري زند،
نصب اين وسايل بازي و ورزشي در ضلع شمالي ارگ انار
«عالوه بر اينكه منظر ارگ را خيلي زشت كرده ،در تخريب
آثار زيرش هم موثر است».
حفاري غيرمجاز
به گفته س��اكنان محلي ،در س��اليان گذشته افرادي
اقدام ب��ه حفاري غيرمجاز در اي��ن ارگ كردهاند .در اين
حفاريهاي غيرمجاز ظروف سفالي و سكه نيز يافت شده
است .ارگ انار تاكنون از سوي سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري مورد كاوش قرار نگرفته است.
در حال حاضر نيز در برخي از قس��متهاي ارگ انار،
حفرههايي وجود دارد كه نش��اندهنده حفاري غيرمجاز
اس��ت .منابع محلي در انار ميگوين��د در دوران پيش از
انقالب ،چندين بار هليكوپترهايي كه حامل شهروندان
آمريكايي بود ،به انار آمدند و ارگ را مورد بازديد قرار دادند.
از نتاي��ج اين بازديدها و مطالعات احتمالي آن س��الها،
تاكنون گزارشي منتشر نشده است.
در همي��ن حال به دليل اينك��ه از اين ارگ هيچگونه
حفاظت��ي صورت نميگي��رد ،موتورس��واران وارد فضاي
داخلي آن ميش��وند و روي ساختمانهاي دو طبقه كه
در زير تپهاي از خاك مدفون شدهاند ،حركت ميكنند.
جعفري زند درباره ورود موتورس��واران به داخل ارگ
انار گفت« :مس��لم اس��ت كه اين كار باعث تخريب آثار
ميش��ود و اليههاي زيرين را از بين ميبرد .ضمن اينكه
تردد به اين شكل باعث كوبيدگي و سفت شدن اليههايي
ميشود كه ما ميتوانيم بعدها در اليهبرداري و كاوشهاي
باستانشناسي از اينها نتايج تاريخي استخراج كنيم».

عکس:شرق

نتايج اولين سرشماري شهر تهران كه در سال
 1264هجري شمس��ي يعني  20س��ال بعد از به
سلطنت رس��يدن ناصرالدين ش��اه صورت گرفت
نشان ميدهد اين شهر در آن تاريخ  130كاروانسرا
داشت .حال با گذشت  126سال از آن تاريخ تعداد
كاروانسراهاي بازمانده كمتر از اندازه انگشتان دست
شده است.
آنگونه كه در كتاب كاروانس��را در ايران نوشته
س��عيد هاديزادهكاخكي آمده اس��ت كاروانسرا از
مهمترين يادگارهاي معماري ايران است كه جهت
اسكان موقت و استراحت كاروانيان در مسير راهها
ايجاد ش��ده و تحت تاثير تحوالت اخير در عرصه
حمل و نقل كارايي خود را از دس��ت داده اس��ت و
تبديل به مخروبه شده است .كاروانسراها عالوه بر
اينكه مكاني جهت رفاه كاروانيان بود ،به اين علت
ك��ه مردماني از س��رزمينهاي مختلف را هرچند
براي مدت كوتاهي در خ��ود جمع ميكرد ،داراي
كاركرد اجتماعي نيز بود .اين اجتماع باعث ميشد
كاروانسراها تبديل به محلي براي برخورد و تبادل آرا
و انديشههاي اجتماعي ،مذهبي ،سياسي و ...اقوام
مختلفباشد.
براس��اس منابع تاريخي ،پيش��ينه كاروانس��را
در ايران به دوره هخامنش��يان ميرس��د .چنانچه
ه��رودوت مورخ يوناني نوش��ته اس��ت كه مقياس
راها «پر س��نگ» بوده است و به مسافت هر چهار
«پر س��نگ» منزلي تهيه ش��ده و در آنها ميهمان
خانههاي خوب داير شده است .در دورهاي از تاريخ
ايران كاروانسراها رونق و گسترش پيدا كردهاند كه
كش��ور داراي حكومتي مركزي و مقتدر بوده است

دوشنبه  17بهمن 1390

خارجي آن مش��اهده كرد .بايد تا قبل از اينكه اين آمود
دفن ارزشهاي تاريخي ارگ انار زير مرمت غيراصولي
كاهگل��ي كه به عنوان مرمت روي اين اثر قرار ميگيرد و
عليرضا جعفري زند ،درخصوص مرمتي كه هماكنون
در واق��ع دارد اين اثر را تخريب ميكند ،بتوان آن را مورد
در ارگ انار در حال انجام اس��ت نيز ميگويد اينگونه
مطالعه قرار داد و مستندنگاري كرد تا ارزش ويژه اين قلعه
مرمت ،تخريبكننده اس��ت .اين استاد دانشگاه افزود:
را نسبت به آثار مشابهش نشاندهد».
«در هر قلع��هاي بهخصوص اين ارگ كه در دورانهاي
قدمت ارگ
مختلفي مورد اس��تفاده قرار ميگرفته ،هر دوره آن را
به گفته عليرضا جعفريزند «ويژگيهايي كه در ارگ انار
ميتوانيم در بازديدي كه از اين ارگ داريم ،مش��اهده
وجود دارد ،بيش��تر به دوره ساس��اني شبيه است تا دوره
كنيم».
پيش از ساساني».
جعفريزندگفت«:متاسفانهيكمرمتغيراصوليتمام
با اين حال وي افزود« :البته اين نكته هم از قلم نيفتد
اينها را يكنواخت كرده است .يعني ديگر اين ويژگيهاي
قلعههايي كه آثار مش��هود دوره ساساني را دارند ،گاهي
ن مختلف در ديوارهاي ارگ ديده نميشود .يعني به
دورا 
اوقات ميبينيم اليههاي قديميتري هم دارند ،يعني اين
جاي مرمت ،تعمير و نوسازي شده است».
قلعه روي اليههاي دوره ساس��اني ساخته شده و ممكن
اين باستانشناس ادامه داد« :ما يك الگويي در ارگ بم
است در گمانهزني و كاوشها زير اليههاي اين قلعه ،آثار
داشتيم كه براي ديوارهاي بيروني آن حدود  40سال پيش
اشكاني يا حتي پيش از آن به دست آيد».
به كار رفته بود كه االن همان روش را در ارگ انار به شكل
اين استاد دانشگاه افزود« :من راجع به آثار مشهود اين
ناشيانهاي اجرا كردهاند يعني بنا را نو كردهاند».
ارگ صحبت ميكنم .آثار مش��هود
وي با اش��اره به اينك��ه ارگ انار
اين ارگ مثل ديوارها يا خشتهاي
قب��ل از مرمتها ،باي��د اليهنگاري
گروه كارشناسان سازمان ميراث
قطور  40در  40نش��ان ميدهد كه
فرهنگي كه در سال  1387كار
ش��ود ،افزود« :وقت��ي مرمت انجام
تهيه گزارش ثبتي را براي اين
برخي فضاها به دوره ساساني مربوط
شود امكان دستيابي به قسمتهاي
بناي تاريخي بر عهده داشتهاند،
اس��ت .ضمن اينكه بخشي از پالن
قديمي مشكلتر ميشود».
براي اين ارگ سه حريم تعيين
اين ارگ به قلعههاي دوره ساساني
عليرضا جعفريزند ابراز اميدواري
كردند اما اين حريمها با گذشت
شباهت دارد كه بايد روي آن مطالعه
كرد تا ارزشهاي تاريخي اين اثر به
چند سال ،هنوز بهطور رسمي
شود».
نمايش گذاشته شود و زير نوسازي
اعالم نشده است .اعالم نشدن
ب��ر اس��اس مطالع��ات
مدفون نش��ود .وي گفت« :من فكر
رسمي حريمها باعث شده تا
باستانشناسي ،ش��هر انار تا حدود
ميكن��م به اي��ن ارگ باي��د از ديد
شهرداري انار حريم درجه يك
س��ال  500ميالدي ج��زو «واليت
مرمت��ي توجه ش��ود و يك مطالعه
اين ارگ را مورد تعرض قرار دهد
اصطخر» ايالت فارس بوده است.
باستانشناسي در راستاي آن انجام
گي لسترنج ،مورخ بريتانيايي كه
شود .ضمن اينكه طرح مرمتي بايد بر
از سال  1256تا  1259شمسي در ايران به سر ميبرد ،در
اساس اين كاوشها انجام شود كه اصالت بنا حفظ شود».
كتاب «جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خالفت شرقي»
ويژگيهاي ارگ انار
مينويس��د« :در  75مايلي يزد ،نيمه راه يزد و شهربابك،
جعفريزند درباره ويژگيهاي اين ارگ گفت« :در ارگ
ش��هر انار اس��ت كه در جهت جنوب خاوري  60مايل تا
انار ش��واهدي وجود دارد كه ما نمونههاي مشابه آن را در
بهرامآباد (رفس��نجان كنوني) فاصل��ه دارد .اكنون انار و
قلعههاي تاريخي كمتر داريم .يعني در اين ارگ ميتوانيم
ن هس��تند ولي اين
بهرامآب��اد هر دو از توابع ايالت كرما 
اليههايي را مشاهده كنيم كه نمونه آن را من در جاهاي
واليت در قرون وس��طي از توابع فارس بوده است و آن را
ديگر كمتر ديدهام».
واليت روذان ميگفتند .سه شهر مهم اين واليت ابان (كه
اين باستانشناس ادامه داد« :بايد يك گمانهزني و يك
انار امروز است) و اذكان و اناس (حوالي بهرامآباد) هستند».
كاوش باستانشناسي چه درون ارگ و چه بيرون آن براي
وجود  24اثر تاريخي ثبت ش��ده در شهرس��تان انار
شناساسي اليههاي تاريخي انجام شود».
از ديرينگ��ي اين منطقه خبر ميدهد .ع�لاوه بر ارگ انار
ي اي��ن ارگ آثاري را
وي اف��زود« :در ديوارهاي بيرون 
كه مهمترين و قديميترين اثر تاريخي ش��ناخته ش��ده
مش��اهده كردم كه دوره متاخرتري داش��ت .االن مثال ما
شهرستان انار محسوب ميشود ،در اين منطقه ساختمان
ارگ ب��م را كه نگاه ميكني��م ،آن ديوارهايي را كه قبل
چاپارخانه متعلق به دوره هخامنشيان نيز وجود داشته كه
از زلزله بم باقي مانده بودند ،به نظر ميرس��يد متعلق به
حدود  25س��ال پيش با خاك يكس��ان شده و اكنون به
يك دوره خاص بوده اس��ت اما ديوارهاي ارگ انار نش��ان
جاي آن ،فضاي س��بز كوچكي توسط شهرداري احداث
ميدهد كه ما حتي در جبهههاي بيرونياش هم ميتوانيم
شده است.
دورههاي مختلف را مش��اهده كنيم .چون در هر دورهاي
تلگرافخانه ايران و انگلستان يكي ديگر از آثار تاريخي
كه قلعهها بازسازي ميشدند ،سعي ميكردند بيرون آن را
انار بوده كه حدود  10سال پيش تخريب شده است.
به صورت يكنواخت مرمت كنند اما در ارگ انار مشاهده
«قلع��ه داوودآب��اد (دوره صفويه) ،قلعه بي��اض (دوره
ميش��ود كه در دورههايي ك��ه آن را مرمت كردهاند ،آثار
قاجاريه) ،گنبد امامزاده محمد صالح (دوره ايلخاني) ،خانه
قديمي را حفظ كردهاند و فقط بازپيرايي س��طحي روي
ابوالحسن خان ،حاكم انار (دوره قاجاريه) ،مسجد خواجه
آن انجام دادهان��د .اين يكي از ويژگيهاي مهم اين قلعه
شريف (دوره صفويه) ،كارونسرا (قاجاريه) ،مسجد جامع
است .چون ما قلعههايي داريم مثال قلعه بيرجند و امثال
بياض (قاجاريه) ،آبانبار حسينآباد (پهلوي) ،ساختمان
آنكه آمدهاند آن را نوسازي كردهاند كه يك دوره مشخص
اداره طرق (پهلوي اول) ،درمانگاه سعدي (پهلوي) ،مدرسه
را نشان ميدهد».
سعدي (پهلوي) ،مقبره بشر حافي (ايلخاني) ،خانه اسداهلل
اين استاد دانشگاه گفت« :ارگ انار ويژگي بارزترش اين
بهرامي (پهلوي اول) ،خانه خادم آستانه (اوايل قاجار) ،خانه
است كه ميتوان دورههاي مختلف را حتي در ديوارهاي

مهدوي (قاجار) و يخدان (قاجاريه)» بخشي از آثار تاريخي
شهرستان انار هستند كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت
ش��دهاند .با وجود بيش از  20اثر ثبت ش��ده تاريخي در
شهرستان انار ،نمايندگي ميراث فرهنگي و گردشگري اين
شهر چند سال پيش تعطيل شد .در حال حاضر نيز فقط
يك يگان حفاظت ميراث فرهنگي در اين شهرستان وجود
دارد كه در مدرسه تاريخي سعدي مستقر است.
با تعطيلي نمايندگي ميراث فرهنگي و گردشگري انار،
اكثر بناهاي تاريخي اين شهر به حال خود رها شدهاند و
هيچ برنامهاي براي محافظت يا مرمت اصولي آنها وجود
ندارد .در حريم بس��ياري از اين آثار تاريخي ،س��اخت و
س��ازهاي جديد در حال انجام اس��ت و اگر وضع همين
گونه پيش رود ،اين آثار تاريخي به شدت از نظر «حريم و
ايستايي» آسيب جدي خواهند ديد.
در همي��ن حال چندين اثر تاريخ��ي انار به زبالهداني
تبديل شده و داخل آنها زبالهها و حتي سرنگهايي كه از
سوي معتادان براي تزريق استفاده شده ،مشاهده ميشود.
از جمل��ه آثار تاريخي انار كه در وضعيت «مضطرب»
قرار دارد ،قلعه داوودآباد با سه هزار و  74مترمربع مساحت
است؛ اين قلعه صفوي كه كاربرد نظامي داشته ،در ميان
باغهاي پس��ته قرار گرفته و آبياري اين باغها باعث نفوذ
رطوبت به آن شده است.
بيتوجهي به آثار تاريخي در چند س��ال اخير شدت
بيش��تري پيدا كرده و ممكن اس��ت كه تغيير و تحوالت
پيدرپي در سازمان ميراث فرهنگي در اين بيتوجهيها
نقش داشته باشد.
نام اوستايي قديم شهر انار
شهرس��تان انار يكي از شهرهاي كهن ايران است كه
در شمال استان كرمان قرار گرفته است .اين شهر بر پايه
نقش��ههاي موجود از ايران قديم ( ،)Persiaدستكم تا
پايان دوره زنديه «ابان» يا «آبان» نام داشته است .يكي از
اين نقشهها كه يك كارتوگراف فرانسوي به نام «ريگوبرت
بون» در سال  1771ميالدي از ايران طراحي كرده ،نشان
ميدهد كه نام انار دستكم تا  240سال پيش هنوز ابان
بوده است.
با توجه به اينكه مردم ساكن در مناطق يزد و كرمان
عمدتا زرتشتي بودهاند ،بدون ترديد ميتوان نام قديم انار
يعني ابان را برگرفته از «آبان يش��ت» ،پنجمين يش��ت
(قصيده) و يكي از كهـنترين يشتهاي اوستـا دانست.
آبانيشت از نظر ترتيب يشت ،پنجم و از لحاظ تفصيل
پس از فروردينيشت و مهريشت قرار دارد و سومين يشت
بزرگ اوستا به شمار ميآيد .نام ابان به دليل تقدسي كه
اوستا در گذشتهها داشته به عنوان اسم زنان نيز استفاده
ميشده است .به عنوان نمونه «آبان دخت» دختر «رمك»
در دوران ساس��انيان يا آبان دخت ،همسر داريوش سوم،
آخرين پادش��اه هخامنشي كه نامش��ان از «آبان يشت»
برگرفته ش��ده است .نام قديم شهر انار نيز بر پايه همين
تقدس اوستا ،ابان بوده است.
در كتيبههاي يافت ش��ده به خط پهل��وي در ايران،
كتيبهاي كه اكنون به «كتيبه كازرون الف» موسوم است،
يافت شده كه از كتيبههاي اواخر دوران ساسانيان است.
اين كتيبه در جنوب كازرون ،ميان باالده و دره ميدانك،
روي صخرهاي در كنار يك دخمه حكاكي ش��ده و يادبود
«آبان دخت» ،زن ساساني است.
اين كتيبه به زبان پهلوي و خط پهلوي شكسته است
و در هفت س��طر نوشته شده اس��ت .در اين كتيبه آمده
است« :اين اس��تودان از آن بهشتبهر ،آباندخت ،دختر
رمك فرخدينان است».استودان يا ستودان كه از دو بخش
اَستو (اس��تخوان) و دان (جايگاه) تشكيل شده به معني
جايگاه نگهداري استخوان است .استودان حفرههايي بوده
ن تاريخي به صورتهاي منظم و چهارضلعي
كه در دورا 
يا ب��دون ترتيب و س��ادهتر درون كوه ايجاد ميش��ده و
استخوانهاي مردگان در آن قرار ميگرفته و سپس دهانه
آن مسدود ميشده است.
دليل تغيير نام ابان به انار هنوز مشخص نيست و هيچ
روايت معتبر و مستندي درباره اين تغيير نام وجود ندارد.
«ابن خردادبه» نيز در كتاب المس��الك و الممالك از
اين منطقه به عنوان «قريه ابان» نام برده است .در كتاب
معجمالبلدان نيز به نام ابان اشاره شده است.
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خبرگزاریمیراث :محوطه باس��تاني سرمش��هد در
شهرستان كازرون با مساحتي حدود  600هكتار به عنوان
بزرگترين محوطه ساس��اني – اس�لامي استان فارس
شناخته ميشود .در اين محوطه ويرانههاي شهر باستاني،
تل نقارهخانه ،قيزقلعه ،كاروانسرا يا كوشك بهرام و رشته
قناتهاي تاريخي كش��ف شده اس��ت ،با اين حال اداره
ميراث فرهنگي اين شهرستان با درخواست صدور مجوز
براي حفر چاههاي عميق برداش��ت آب در محدوده اين
محوطه باستاني موافقت كرد .خبرگزاري ميراث فرهنگي:
منطقه باستاني سرمشهد در فاصله  75كيلومتري جنوب
شرقي شهرس��تان كازرون و شش كيلومتري دهستان
سرمشهد واقع است .ويژگيهاي زيادي ،محوطه باستاني
سرمش��هد را نه فقط در منطقه جنوب بلكه در س��طح
كش��ور ،بينظير كرده است .وسعت زياد محوطه نشانگر
رونق و شكوه آن در زمان حياتش بوده و وجود قلعههاي
گوناگون در اطراف آن اهميت حفاظت و امنيت در دوران
ش��كوه شهر ميرساند .تپههاي گوناگوني در سطح شهر
پراكنده اس��ت و نظ��ام معماري و شهرس��ازي منظم و
سيستماتيك از جمله اين مولفهها ست.
به باور كارشناسان ،اين منطقه بكر ميتواند به عنوان
يكي از مراكز مطالعاتي مهم در دوره ساساني و اسالمي
تبديل ش��ده و در صورت انجام مطالعات باستانشناسي
و رفع ابهامهاي موج��ود در مورد جزييات و ويژگيهاي
تاريخي آن ،محوطه باس��تاني سرمش��هد ب��ا توجه به
خصوصيات منحصربهفرد خود حتي شايستگي ثبت در
فهرست آثار جهاني را در آينده داراست.
با اين وجود اما اداره آب شهرس��تان كازرون با صدور
مجوز حفر چاههاي عميق و نيمهعميق در اين محوطه
باس��تاني شرايط را براي تخريب بيش از پيش آن فراهم
كرده است ،عجيب آنكه اداره كل ميراث استان فارس و
شهرس��تان كازرون نيز موافقت خود با اين اقدام را اعالم
كرده است.
يكي از كارشناسان اداره كل ميراث فرهنگي استان
ف��ارس كه به دليل ممنوعيتهاي اداري حاضر به اعالم
نام خود نيست در اينباره به خبرگزاري ميراث ميگويد:
متاس��فانه مديريت مي��راث فرهنگي در ف��ارس داراي
چالشهاي متعددي است كه فرصتهاي آينده و زحمات
گذشتگان را دچار آسيب ميكند .حضور مديران ناكارآمد
در ميراث فارس موجب شده تا كارشناسان با قرارگيري
در موقعيت كسب فرصتهاي طاليي مصالح سازمان را
با چالش روبهرو كند؛ حضوري كه با بيحضوري سازمان
تنها موجب تخريب آثار متعدد تاريخي و فرهنگي است.
عدم توجه به زيرس��اختهاي علمي و كارشناس��ي در
ميراث فارس موجب ارزشي شدن يك حركت ضد ارزشي
ش��ده و سبقت هر يك از كارشناسان در اين امر موجب
پيشرفت شغلي و در كانون توجه قرار گرفتن فرد است.
وي ميافزاي��د« :ب��ه ط��ور مث��ال ط��ي چن��د روز
پيش نصي��ري معاون ميراث فرهنگي ف��ارس در جمع
كارشناسان باستانشناس استان در جلسهاي كه بحث
اصلي آن اختالف ميان كارشناسان در مورد صدور مجوز
جهت حفر چاههاي عميق و در نتيجه تصرف عرصه شهر
تاريخي سرمش��هد بود ،گفت رويكرد سازمان به شكلي
اس��ت كه هر چه مس��ايل محل اختالف ميراث و ديگر
سازمانها و مردم مورد حل و فصل قرار گيرد بهتر است و
بهتر آن است كه كارشناسان اين نكته را مورد توجه قرار
داده و در اين راستا حركت كنند.
اين كارشناس اداره كل ميراث استان فارس تاكيد كرد:
«حال اين س��وال مطرح است كه وظيفه سازمان ميراث
فرهنگي حل و فصل چگونه مس��ايلي است؟ آيا تخريب
محوطههاي باستاني به نفع كشاورزان و ساكنان محلي
محوطههاست؟ به اعتقاد من جواب اين پرسش تنها در
ناكارآمدي مديران سازماني است كه موجب نزول صنعت
گردش��گري و تخريب ميراث فرهنگي كشور شدهاند .از
س��وي ديگر نبايد فراموش كرد كه تخريب محوطههاي
باستاني چيزي جز از ميان بردن زيرساختهاي توسعه
پايدار را به همراه ندارد .مگر عمر يك چاه عميق با توجه
به رويكرد محيط زيستي ما چند سال خواهد بود كه بايد
به خاطر آن دستور تخريب و تصرف محوطههاي باستاني
و چندهزارساله را صادر كرد».
وي ميافزاي��د« :عدم اطالع كاف��ي و فقدان ديدگاه
عمومي در حفظ زيرس��اختهاي ملي در ميان ساكنان
محوطههاي تاريخي فرهنگ��ي و عدم كارآمدي مديران
ميراث فرهنگي فارس موجب تسريع تخريب روزافزون
منابعي شود كه صاحبان آن نه مديران و نه مردمي كه در
نزديكي اين محوطهها زندگي ميكنند ،هستند بلكه همه
ساكنان كشور ايران هستند».
مج��وز حفر چاه در منطقه باس��تاني سرمش��هد با
موافقت مس��ووالن اداره ميراث فرهنگي اس��تان فارس
در حال��ي صادر ميش��ود كه در س��ال  1385بررس��ي
روشمند سفالهاي سطحي شهر باستاني سرمشهد زير
نظر مس��عود آذرنوش و اماناهلل يغمايي انجام گرفت كه
هدف آن ش��ناخت دورههاي استقراري محوطه باستاني
سرمشهد و همچنين شناس��ايي سفالينههاي سطحي
محوطه و روند تحول آنها و آزمايش كاربري بررسيهاي
روش��مند در محوطههاي تاريخي -اسالمي بود .در اين
بررس��ي مشخص شد سفالهاي س��طحي محوطه كه
اغلب تكههاي شكسته ظروف هستند ،شامل سفالهاي
ساس��اني از انواع ظريف و خش��ن بوده و داراي تزيينات
نقوش كنده هندسي است .سفالهاي دوره اسالمي كه
مربوط به س��دههاي اوليه اسالمي تا سده هشت هجري
است ،به دو دس��ته لعابدار و بيلعاب تقسيم ميشوند
كه سفالهاي بيلعاب ،داراي تزيينات نقش كنده ،نقش
افزوده و اس��تامپي است و سفالهاي لعابدار محوطه از
نوع لعاب ساده يك رنگ ،لعاب پاشيده و نقش كنده زير
لعاب پاشيده است .در حال حاضر بعضي از موارد جزيي
حفاري غيرمجاز در محوطه باستاني به چشم ميخورد كه
قابل پيشگيري و مقابله است.

