
 شوش، يکی از اولين مراکز مدنيت بشری، را دريابيد
 

 دان  با پتک شکسته ها را اند، سنگ ها ناپديد شده کتيبه
 دچنان و هر روزه ادامه دار اند و تخريب هم سوزی فرو ريخته بر اثر آتش ها ستون

 سشنا شهرام زارع، پژوهشگر و باستان
 

  المللی نجات پاسارگاد ی بين وگو با کميته در گفت
  

ی گذشته، به دليل ضعف مديريتی سازمان ميراث فرهنگی استان خوزستان، شوش  در يکی دو دهه

اما . وضع نامناسبی داشته است... و» ارجان«، »ايوان کرخه«، »گندی شاپور«چون  ن همهای مهم خوزستا هم مثل ديگر محوطه

مهار  ی بی تری ديده؛ به ويژه که توسعه های بيش ای گسترده، بزرگ و با اهميت جهانی است، آسيب شوش از آن رو که محوطه

 .شهری بر مصائب شوش افزوده است

ی  مجموعه: المللی نجات پاسارگاد با اعالم اين مطلب افزود ی بين ويژه با خبرنگار کميتهوگويی  شناس، در گفت شهرام زارع، باستان

. های بسياری ديد های جنگ تحميلی و توسط متجاوزان عراقی، زير آتش خمپاره و موشک بود و آسيب باستانی شوش در طی سال

در اين زمان شادروان مهندس شيرازی .  بود1370ی  های پس از انقالب، در آغاز دهه شايد نخستين توجه جدی به شوش در سال

ی شوش  به دنبال آن استاد مهدی رهبر مأموريت يافتند قلعه. شناسی پيشنهاد داد ی شوش را برای برپايی نخستين همايش باستان قلعه

مرمت و احيا » قالب اسالمیشناسی ايران پس از ان نخستين گردهمايی باستان« برای برپايی -ها ساخته شده  که توسط فرانسوی-را 

شناس  از همان زمان هم نخستين هيأت باستان. ی شوش برپا شد  اين گردهمايی در قلعه1373هايی آغاز شد و در سال  فعاليت. کنند

ل  ادامه يافت و به دلي1385های خود را در شوش آغاز کرد که به تناوب تا سال  ايرانی به سرپرستی استاد ميرعابدين کابلی کاوش

 .های الزم متوقف شد ها و فراهم نبودن زمينه ناهماهنگی

ها،  ناشی از توقف کاوش های های اخير و آسيب های کاوش طی سال وی در ادامه با اشاره به موانع ايجاد شده بر سر راه فعاليت گروه

ن سرپرست هيأت ايرانی مشغول کاوش های هيأت فرانسوی، آقای کابلی به عنوا در واقع پس از انقالب و با تعطيل شدن کاوش: گفت

اگرچه حضور . ها کاسته شد شناسی کمی محوطه رونق گرفت و از شدت تخريب در شهر شوش شد و به خاطر حضور هيأت باستان

و ها  اما به خاطر ناهماهنگی. يافت ها به تناوب ادامه می  کاوش1385اين هيأت هم به صورت تمام وقت در طول سال نبود اما تا سال 

های محوطه هم  ها متوقف شد و در نتيجه آسيب ی ميراث خوزستان به وجود آورد اين کاوش مشکالتی که اداره

 .رشدی صعودی يافت

سامانی در وضعيت رسيدگی به ميراث فرهنگی اين منطقه را تغيير دائمی مديران  شهرام زارع، يکی از داليل نابه

چون آقايان پيمانی، بروجنی و  ی گذشته، مديرانی هم ر طی يک دههد: به داليل مبهم و نامشخص دانست و افزود

 ماه دوام نياوردند و استعفا دادند و هرگز تحقيقی 5 -6منصوب شدند اما هر کدام بيش از » پايگاه پژوهشی شوش«جوادی به رياست 

ی مديريتی جديدی در  جاری هم، مجموعهاز فروردين ماه سال . اند هم صورت نگرفته که چرا مديران شوش اين گونه رفتاری داشته

ساز به عنوان سرپرست پايگاه و آقای دکتر کاميار عبدی به عنوان مشاور علمی پروژه  اند و آقای دکتر چيت اين پايگاه مستقر شده

 .رود مجال کافی برای فعاليت شان فراهم شود هستند که اميد می

ی  ی شوش از دوره محوطه: ی شوش پرداخت و يادآور شد يت تاريخی محوطهوگو به تشريح اهم زارع در بخش ديگری از اين گفت

. چندين هزاره تدوام سکونت در شوش وجود دارد. ی بسيار مهمی بوده است ی عيالمی و هخامنشی منطقه پيش از تاريخ تا دوره

نام شوش به طور مکرر . وده استشوش پايتخت تمدن عيالمی بوده و پس از آن هم برای دو سده پايتخت تمدن جهانی هخامنشی ب

اسالم، (شوش از حيث حضور اديان الهی . در متون و منابع يونانی آميخته با شکوه و جالل و نوعی حس تحسين ذکر شده است

چون يونانی و  در شوش مدارک بسياری وجود دارد که به حضور اقوام و ملل گوناگون هم. هم بسيار مهم است) يهوديت و مسيحيت

يقينًا . اند داللت دارد؛ اقوامی که در ساختن و به پا کردن شاهنشاهی هخامنشی با ميل و اشتياق مشارکت کرده...  بابلی ومصری و

ی آکروپل يا  ، تپه)وران محل استقرار پيشه(گران  چه که اکنون به عنوان کاخ آپادانا، کاخ شائور، شهر صنعت شوش چيزی بيش از آن

بسنجيم که در » پارتنون«چون  شايد اگر شوش را با جايی هم. ـ و شهر شاهی است  ها بر روی آن بنا شده وی فرانس ی  قلعه کهـ  ارگ 



شويم که  فرهنگ و تمدن يونانی حايز اهميت فراوان است، و حفاظت و سالمت شوش را در برابر پاتنون در نظر آوريم، شرمگين می

 .شوش همان مقامی را در آسيا دارد که پارتنون در اروپا! ارند و ما چگونهد شان را پاس می از يونانيان امروز چگونه ميراث

ی تاريخی شوش، وضعيت فعلی اين محوطه را  های انجام شده در خصوص تعيين عرصه و حريم محوطه زارع، ضمن اشاره به فعاليت

های  سال جاری با درايت مديريت پايگاهماه  وضعيت فعلی اين محوطه به تازگی در فروردين: بار توصيف کرد و گفت بسيار تأسف

ی ثبت  ی پرونده ی شهر باستانی شناسايی شود و مقدمات تهيه پژوهشی سازمان ميراث فرهنگی، تعيين عرصه و حريم شد تا محدوده

اظت به  سال است که باز نشده و حصاری که برای حف7 -8ی ورودی به کاخ شائور االن نزديک  اما دروازه. جهانی آن آماده شود

های هرز شده و  دانی و رويش علف توسط افرادی شکسته شده و محل تجمع معتادان و زباله دور آن کشيده شده بود، از پشت

ها پس از کاوش از زير خاک بيرون آورده بودند و روی آن را کاهگل گرفته بودند، به کلی از ميان رفته و  ديوارهايی که فرانسوی

شناسی يافت شده بودند، در حال حاضر هيچ اثری  های باستان ای که در کاوش  قطعه کتيبه13 -14تعداد فرسوده شده و ريخته و از 

چون پتک  ای هم ها با وسيله ی ستون يکی از پايه. های جدی ديده است کف آجری کاخ نيز آسيب! نيست و معلوم نيست که کجا هستند

 .اند سوزی تخريب شده تشی ستون ديگر در اثر آ ضربات شديدی خورده و دو پايه

های  کننده از وضعيت بخش المللی نجات پاسارگاد، گزارشی نگران ی بين وگو با خبرنگار کميته ی گفت شناس در ادامه اين باستان

چون  های محوطه، هم ساير قسمت: رسان به اين محوطه افزود ی تاريخی شوش ارائه داد و ضمن برشمردن عوامل آسيب محوطه

به امان خدا رها ) که از نخستين مساجد ساخته شده در ايران است(ی اسالمی  گران، مسجد دوره پادانا، شهر صنعتی آ مجموعه

سازی در دست انجام است که بدون ترديد در ثبت جهانی  رويه و بلندمرتبه وساز بی در شهر امروزی شوش هم آن قدر ساخت. اند شده

ی مرکزی  هايی که هسته پيرامون تپه. که حريم منظری محوطه مخدوش شده استچرا. محوطه مشکالت جدی پديد خواهند آورد

ی  وضعيت رودخانه. شود ی باستانی جدا می ای شده و هر روز بخشی از جسم تپه وسازهای گسترده دهد ساخت محوطه را تشکيل می

 و بعد از آن به عنوان يک خندق به دور های هخامنشی شود و در دوره  تاريخی محسوب می-شائور هم که به عنوان يک اثر طبيعی

 .آميز است شده ، فاجعه بخش شهر از آن استفاده می شهر يا عنصری از اجزای حيات

از سوی ديگر، اگرچه يگان : وی نداشتن يگان حفاظتی مناسب و کارآمد را نيز يکی ديگر از معضالت اين منطقه دانست و گفت

ها برای  متعهدی تشکيل شده اما نه امکانات مناسبی در اختيار دارند و نه اين که تعداد آنحفاظت اين محوطه از نيروهای دلسوز و 

توانند وارد محوطه شوند و نقشی در حفاظت  هنگام هيچ کنترلی بر محوطه وجود ندارد و نمی برای مثال در شب. زنی کافی است گشت

 .از آن داشته باشند

ی نقش مديرت سازمان ميراث فرهنگی خوزستان برای رفع نواقص موجود و برطرف نمودن  زارع در پاسخ به پرسشی درباهشهرام 

جاست که رياست محترم سازمان ميراث فرهنگی خوزستان، دائمًا  جالب اين: کند، گفت معضالت مهمی که اين محوطه را تهديد می

کند و حتا با تهديد  شود، تکذيب می ها منتشر می ران محلی ميراث فرهنگی در اين زمينهمندان و دوستدا اخباری را که از طريق عالقه

گردد،  گاه باز نمی شود و ديگر هيچ چه نابود می فارغ از اين که آن. کند تا هر نوع انتقادی را به طريقی خفه کند و ارعاب تالش می

حد و حصری به ميراث  ی بی تان و باالخص مردم شوش عالقهواقعيت اين است که مردم خوزس. ميراث معنوی و فرهنگی ماست

گاه قابل جبران  ناپذيری شده که شايد هيچ های جبران شان دارند اما کوتاهی مديريت ميراث فرهنگی خوزستان سبب آسيب فرهنگی

 .نباشد

غير از شوش، : نمود و گفتهای باستانی خوزستان را نيز بسيار نامطلوب توصيف  شهرام زارع، همچنين وضعيت ديگر محوطه

. هم بسيار نامطلوب است... ، گندی شاپور، رامهرمز، ارجان، تل ُبرمی، دهنو و)شهرشاپور ايران(های ايوان کرخه  وضعيت محوطه

به شناسی دانشگاه شيکاگو   ميالدی بود که هيأت باستان1960ی  شناسی انجام شده در دهه برای مثال در گندی شاپور تنها کار باستان

چند سال قبل هم هيأتی از دانشگاه شيکاگو آمدند که قرار بود با هيأت . جا کردند هايی در آن زنی گمانه» رابرت ادامز«سرپرستی 

سال گذشته در اقدامی قابل ستايش اين . نظر کردند و رفتند قدر آسيب ديده بود که صرف ايرانی کار مشترک بکنند اما محوطه آن

که گندی  حال آن. کنند ها را صاف می شود و دائمًا دارند تپه چنان به طور گسترده کشاورزی می  شد اما هممحوطه نيز تعيين حريم

جا به ويژه  و از آن جاست  ی ساسانی در آن دوره» گندی شاپور«همان شهر معروفی است که دانشگاه معروف ) شاپور جندی(شاپور 



چنان نامبردار بود و حتا تا هنگامی که يعقوب ليث با  ی اسالمی هم  قرون اوليهو تا علم پزشکی به دربار خالفت عباسی منتقل شد

 .دربار خالفت در ستيز بوده، اين شهر شهری زنده و پويا بوده است
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