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 پیشینه پژوھشی

میگرددباز  ١٩٣٠آغاز حفاري در تخت جمشید به ابتداي دھه  پیش از آن در چند مرحله پروفسور ارنست  .
گروه  ١٩٣٠پرداخته و پس از شناسايي و تھیه مدارك، در سال  ھرتزفلد به بررسي و شناسايي مجموعه

را  سال پروفسور ھرتزفلد گروه ۴پس از . شیكاگو شروع به حفاري در تخت جمشید نمود اعزامي از دانشگاه
اشمیت به سرپرستي ھیات گماشته شد. اريك اف ترك كرده و به جاي ايشان دكتر حفاريھاي ھیات  .

گروه، اداره كل باستان شناسي ايران به  پس از پايان فعالیت اين.ادامه يافت ١٩٣٨دانشگاه شیكاگو تا سال 
تحقیقات علمي تخت جمشید به سرپرستي مرحوم علي  فعالیت در اين مجموعه مشغول شد و بنگاه

میالدي ادامه داشت با  ١٩۶٣اين دوره كه تا سال . را در دست گرفت ي و اجراييسامي كارھاي مطالعات
در . ھمراه بود حفاري و مرمت توسط متخصصان ايراني مانند آقايان علي تجويدي و فريدون توللي فعالیتھاي

ع به سرپرستي پروفسور توچي در اينجا شرو گروه باستان شناسي و مرمت ايزمئو از ايتالیا با ١٩۶٣سال 
و ھمسرش آن بريت تیلیا در زمینه مرمت به كمك متخصصان و  كار نمود كه در اين گروه جوزپه تیلیا

سال تا  ١۵در اين دوره كارھاي مرمتي بسیار زيادي در طول . ايتالیايي فعالیت میكردند استادكاران ايراني و
و ساختمان سازي در  مرمتيپس از انقالب فعالیت ھاي مختلف . و انقالب اسالمي صورت گرفت ١٩٧٨

سازمان ملي حفاظت آثار باستاني و سپس  در اين دوره ابتدا. محوطه تخت جمشید و اطراف انجام شد
پاسارگاد و سپس با  –ھجري پروژه پارسه  ١٣٨٠در سال . پرداختند سازمان میراث فرھنگي كشور به فعالیت

محوطه و ديگر  ، مشغول به مطالعه و بررسي در اين٨١بنیاد پژوھشي پارسه پاسارگاد در سال  تغییر نام به
اسناد ديگري نیز از قرن نوزدھم و ابتداي  البته به جز اين دوره ھا،. محوطه ھاي جلگه مرودشت نموده است

دارد كه تنھا مستند سازي بوده و دخالتي در آنھا روي نداده و يا  قرن بیستم به شكل طراحي و عكس وجود
نیست قابل تشخیص .  

 
  دوره فعالیتھاي ارنست ھرتزفلد -1

در دھه قبل شروع مي  میالدي و پس از بررسیھاي مقدماتي ھرتزفلد ١٩٣٠در اين دوره که از ابتداي دھه 
که ھرتزفلد به عنوان مسوول گروه اعزامي  سالي ۴شود حفاري بر روي صفه پارسه آغاز میگردد و در طول 

مھمي از بناھاي روي صفه مانند پلکان شرقي کاخ آپادانا و پلکان  دانشگاه شیکاگو فعالیت میکرده بخشھاي
دروازه و ھمچنین لوحھاي طال و نقره تخت جمشید را از زير خاک بیرون مي آورد شمالي کاخ سه در کنار  . 

توسط فردريش کرفتر ) پژوھشکده  در حال حاضر موزه و( آن مي توان به بازسازي کاخ حرمسراي خشايارشا 
داشاره کر .  
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  دوره فعالیت اريک اشمیت -2
دوره پس از بازگشت ھرتزفلد به  در اين. در حقیقت میتوان اين دوره را ادامه دوره کاري ھرتزفلد قلمداد کرد

در بقیه بناھاي صفه و چند محل در اطراف آن ادامه  کشورش و انتساب اشمیت به جاي او، عملیات حفاري
 مي توان به خاکبرداري بناي خزانه، کار مرمتي روي پلکان شمالي آپادانا و از کارھاي مھم اشمیت. يافت

ھمچنین تراشیدن ديوارھاي  .انتشار سه جلد کتاب ارزشمند درباره تخت جمشید و حفاريھاي آن اشاره کرد
اين ديوارھا متعلق به اين دوره است لي ايجاد پوشش آجري روي بقايايخشتي تاريخي و شیوه فع .  

 

 
  موسسه باستان شناسي ايران -3

مستقیم عملیات  در اين دوره پس از رفتن کروه موسسه خاور شناسي دانشگاه شیکاگو، سرپرستي
کساني مانند محمد تقي مصطفوي،  در اين دوره. حفاري و مرمت به عھده متخصصان ايراني قرار گرفت

پرداخته اند که بسیاري از عملیات حفاري و مرمت در  حسین بصیري، علي سامي و فريدون توللي به فعالیت
سفانه از اين دوره تصاوير ‘متا. دخصوص زمان فعالیت علي سامي برمي گرد تخت جمشید به ايندوره و به

در دست نیست تا بتوان به شکلي گويا اين دوره را مورد بررسي قرار داد مناسبي .  
  

 

  ايزمئو -4
عملیت مرمتي در تخت  ھجري آغاز مي شود گروه ايتالیايي ھیزمئو شروع به ١٣۴٣در اين دوره که از سال 

سنگھاي پلکان ورودي، برپايي مجدد ستون  از کارھاي مھم اين دوره مي توان به آناستیلوز. د نمودجمشی
ملل، آناستیلوز جرز غربي دروازه ناتمام، آناستیلوز گاو نگھبان جرز  جنوب شرقي و سنگ درگاه شرقي دروازه

روي صفه  مورد ديگر در بناھاي ٢٠صد ستون و ستون کامل ايوان شمالي صد ستون و بیش از  غربي ايوان
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  .اشاره کرد
  

 

  پس از انقالب -5
در اين دوره علیرغم کمبود . يافت در اين دوره با رفتن متخصصان خارجي، ادامه فعالیتھا توسط ايرانیان ادامه

يافت اما به داليلي اسناد بسیار کمي از اين دوره وجود  ت عملیات مرمتي به شکلي گسترده ادامهامکانا
شورا  اين دوره مي توان به احداث سقف حفاظتي بر روي پلکان شرقي آپادانا و شمالي از کارھاي مھم. دارد

  .و ھمچنین مرمت بخشھاي مختلف صفه اشاره نمود
 

  رگادپاسا -بنیاد پژوھشي پارسه -6
مرمتھاي گذشته، بررسي  آغاز شده، فعالیتھايي از قبیل مستند نگاري ١٣٨٠در اين دوره که از تابستان 

براي آن و بررسي ھاي باستان شناسي،  وضعیت فعلي مجموعه از لحاظ فرسايش و راھکارھاي مناسب
در حال انجام است... مرمت، زمین شناسي و  .  
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