ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﯿﺴﺘﻮن
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﯿﺴﺘﻮن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮﺳﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه واﻗﻊ اﺳﺖ و از اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﯿﺴﺘﻮن در ﻣﺎﻧ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻬﻢ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ی ﻓﻼت اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﯿﺴﺘﻮن آﺛﺎری از ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ
در ﺧﻮد ﺟﺎی داده  .آﺛﺎری ﻫﻤﭽﻮن  :ﻏﺎر ﺷﺎﭼﯿﺎن – ﻣﺮ ﺧﺮﯾﻞ – ﻣﺮ ﺗﺎرﯾ – ﻣﺮ آﻓﺘﺎب – ﻣﺮ دودر – ﺗﭙﻪ ﻧﺎدری – ﺳﺮاب
ﺑﯿﺴﺘﻮن – ﺟﺎده ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺮاب – ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤ – دژ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺪﻓﻮن – ﻧﯿﺎﯾﺸﺎه ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن ﻣﺎد – ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
دارﯾﻮش ﺑﺰرگ – ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺮﮐﻮل – ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯿﺘﺮﯾﺪات دوم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﺷﺎﻧ – ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻮدرز – ﺳﻨ ﺑﻼش –
ﭘﺮﺳﺘﺸﺎه ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن ﭘﺎرﺗ – ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﭘﺎرﺗﯿﺎن – ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧ – ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﮐﻮه ﮐﻦ –
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘﻞ ﺳﺎﺳﺎﻧ – ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧ – ﺳﻨ ﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن – ﮐﺎرواﻧﺴﺮای اﯾﻠﺨﺎﻧ – ﺑﻨﺎ ﻫﺎی اﯾﻠﺨﺎﻧ – ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
ﻫﺎی ﺻﻔﻮی – وﻗﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯿﺨﺎن زﻧﻨﻪ – ﭘﻞ ﺑﯿﺴﺘﻮن و آﺛﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﯾﺮی در ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻗﺮار دارد .
دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﯾ ﺟﺎی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از ﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺮاﻧ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ
ﺷﺪه زﯾﺮا آب ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﮐ و روﺷﻨﺎﻧ ﻓﺮاوان از دل ﮐﻮه ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون روان اﺳﺖ و دارﯾﻮش ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﻮه ﻫﺎی ﺻﺨﺮه ای آن و آﺛﺎر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎﮐﺎن آرﯾﺎﯾ اش اﯾﻦ ﻣﺎن را ﺑﺮای ﮐﺘﯿﺒﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺴﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
.
وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻐﺴﺘﻮن ﻧﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺟﺎﯾﺎه ﺑﻎ ،و آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎد روﺣﺎﻧﯿﻮن زرﺗﺸﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ آن را
ﻧﻤﺎد ﺑﻎ)ﺧﺪا( ﻣ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﺛﺮ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻣﺮور اﯾﺎم ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﻔﻆ داده اﺳﺖ.
ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن
ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ) ﮐﺘﯿﺒﻪ دارﯾﻮش ( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺟﻬﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺮاﻧ و از آﺛﺎر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺮﺳﯿﻦ در ﺳ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺑﯿﺴﺘﻮن اﺳﺖ .ﺳﻨ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨ در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺮوزی دارﯾﻮش ﺑﺰرگ را ﺑﺮ ﮔﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻎ و ﺑﻪ
ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎﻏﯿﺎن را در ﺳﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳ ﺑﺎﺳﺘﺎن  ،ﻋﯿﻼﻣ و ﺑﺎﺑﻠ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﻣﺘﻦ ﭘﺎرﺳ ﺑﺎﺳﺘﺎن در  414ﺳﻄﺮ و ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن
اﺳﺖ .
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﮐﺘﯿﺒﻪ دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ ﻣﺪرﮐ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾ ﺧﻂ ﻣﯿﺨ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ
ﻫﻨﺮی راوﻟﯿﻨﺴﻮن ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧ و ﭘﺮزﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻂ ﻣﯿﺨ ﻓﺎرﺳ ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1847ﻣﯿﻼدی ﺷﺪ را آﻏﺎز
ﮐﺮد .ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن را ﻣﻠﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺮق ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻟﻮح روزﺗﺎی آﺳﯿﺎ ﻟﻘﺐ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  15/10/1310در ﻓﻬﺮﺳﺖ
آﺛﺎر ﻣﻠ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻨ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن در ارﺗﻔﺎع ﭼﻨﺪ ده ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ داﻣﻨﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﻮه ﭘﺮاو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه از ﭘﻠﺎﻧ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﮐﻮه ﺑﯿﺴﺘﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻣ رود ﮐﻪ ﺳﻨ ﺗﺮاﺷﺎن از اﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮده
اﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﭘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﮐﺮدن اﺛﺮ ﺗﺮاش داده اﻧﺪ .ﺳﻨ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺑﺮ ﺳﻨ ﻫﺎﯾ از ﺟﻨﺲ
آﻫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ از آﺛﺎر رﻧ ﻟﻌﺎب ﻗﻬﻮه ای ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ذرات اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪه آﻫ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺮﺑ
ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی آن را ﺑﺎ اﻧﺪودی
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺮﮐﻮل
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺮﮐﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ ﺗﻨﺪﯾﺴ از ﺗﺠﺎوز اﺳﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘ و ﺣﻮﻣﺖ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﺴﺘﻮن در ﺳﺎل
 1327ﻫﺠﺮی ﻫﻨﺎم اﺣﺪاث ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﮐﺸﻒ ﺷﺪ  .ﭘﯿﺮه ﻫﺮﮐﻮل ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ ﺑﻪ روی ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮی در ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘ ﻟﻤﯿﺪه اﺳﺖ و در دﺳﺖ ﭼﭗ ﭘﯿﺎﻟﻪ ای از ﺷﺮاب در دﺳﺖ دارد و
دﺳﺖ ﭼﭙﺶ را ﺑﺮوی ﭘﺎی راﺳﺘﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ  .ﺳﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺮﮐﻮل در ﺳﺎل  1380ﮐﻨﺪه و دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﮐﺸﻒ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه اﺻﻠ ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺸﺖ  .درازای اﯾﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ  147ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  .ﭘﺸﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻫﺮﮐﻮل ﮐﺘﯿﺒﻪ ای
از زﻣﺎن ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ  ” :ﺑﻪ ﺳﺎل  164ﻣﺎه ﭘﺎﻧﻪ ﻣﻮی ﻫﺮﮐﻮل ﻓﺎﺗﺢ درﺧﺸﺎن ﻫﯿﺎﮐﯿﻨﺘﻮس
ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻧﯿﺎﻏﻮس ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎت ﮐﻞ اﻣﻦ – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ – اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ  ” .ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺮداد و ﺗﯿﺮداد
ﭘﺎرﺗ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫ اﯾﺮاﻧ اﺷﺎﻧﯿﺎن ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ و دوﺑﺎره اﯾﺮان رو ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻬﻦ ﺧﻮد رﻓﺖ و
دﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوزان را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد .

