دﮐﺘـﺮ ﭘﺮوﯾـﺰ اذﮐـﺎﯾﯽ :ﺑـﻪ ﻫﻤـﺪان
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
»ﮐﺎﺳﯽﺷﻬﺮ« ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮای
ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺴﺎ

ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ »ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺴﺎ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ
اذﮐﺎﯾﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﺻﻮﻓﯽ ،رﺿﻮان ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺎداﻣﯽ ﻧﺠﺎت،
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮ
ﻓﺘﺤﯿﺎنﻧﺴـﺐ و ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺠﯿـﺪ ﯾﻮﺳـﻔﯽ ﻧﻮﯾـﺪ و ﺟﻤﻌـﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران و
دوﺳﺘﺪاران ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان و
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  25دیﻣﺎه در دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻤﺪان ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ اذﮐﺎﯾﯽ؛ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺗﭙﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺴﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺪان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه و دﺳﺖﮐﻢ  5ﻫﺰار ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺪﻣﺖ دارد.
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اذﮐﺎﯾﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎوش ﺑﺮ روی آن ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺻﺮاف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر در ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺴﺎ آﺛﺎری را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  3500ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ
ﺻﺮاف ﻧﯿﺰﭘﺲ از ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﭙﻪ آﺛﺎر
ﻗﺒﻞ ﻣﺎدی وﺟﻮد
دارد .اذﮐﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻔﺮغ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺳﯿﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد :آﺛﺎری از اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
ﻣﻔﺮغ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﮐﺎرﮐﺎﺳﯽ« ﮐﻪ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی
آﺷﻮری و ﺑﺎﺑﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎن ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺑﻨﺎم ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد» :ﮐﺎر« در زﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﮐﻠﻮﻧﯽ« ﯾﺎ »ﻗﺮارﮔﺎه« اﺳﺖ و
ﮐﺎرﮐﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺮ و
ﻗﺮارﮔﺎه ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﺳﯿﺎن.

وی اداﻣﻪ داد :در ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﺤﻞ
ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺟﺬاﻣﯿﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻮده از آﻧﺠﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا »ﭘﯿﺲ«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﺬام« اﺳﺖ .در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ روسﻫﺎ
ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﭙﻪ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺪان ﻣﺸﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و اردوﮔﺎه زده ﺑﻮدﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ اذﮐﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺠﺎی ﭘﯿﺴﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﺷﺪه »ﮐﺎﺳﯽﺷﻬﺮ« اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﺎم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ» ﮐﺎﺳﯽﺷﻬﺮ«
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد.

اذﮐﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺧﻨﺪق ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﯽ ﮐﻪ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺗﭙﻪ وﺟﻮ دارد ،ﮔﻔﺖ :آﺛﺎر اﯾﻦ ﺧﻨﺪق ﻫﻨﻮز در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻨﺪق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .وی اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب
ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺼﺎر دزه ﯾﺎ دﯾﺰج ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،آﻧﺴﻮﺗﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺞآﺑﺎد
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از آن در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از
آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .ﺳﯿﺞآﺑﺎد در ﮐﺘﯿﺒﻪ دارﯾﻮش ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻨﺞﺧﺎﻧﻪ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ را در آن ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
اﮔﺮ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪه و در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﭙﻪ ﮐﺎﺳﯽﻫﺎ )ﭘﯿﺴﺎ( ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﺎﯾﺘﯽ
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﭙﻪ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

دﮐﺘﺮ اذﮐﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺪان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﯿﻤﺖ و
ارزش اﻓﺰوده ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺪام دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎغﻫﺎی ﻫﻤﺪان زده و
ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺎدهﮐﺸﯽﻫﺎی
ﺑﯿﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ! آﻗﺎﯾﺎن از اﻣﺎﻣﺰادهﮐﻮه ﺗﺎ روﺳﺘﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺎده ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
و ﺧﻮاب ﺟﺎده
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ و ﺟﺎده ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ!

وی
اﻓﺰود :ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﺮان ﻧﮕﺬارﯾﻢ .اﯾﻨﻬﺎ وﯾﺮاﻧﯽ و
وﯾﺮانﮔﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی داﺷﺘﻪاﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
 400ﻋﻨﻮان اﺛﺮ از وی ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻫﻤﺪان
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺛﺮی از
آن ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺨﺮ و ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﻮد ،ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺪان زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰء ﺟﻨﺎت

ارﺑﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ آن
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

