
 
 
 

  باستانی شوش در حال ويران شدن کامل هستند محوطه های

 با شهرام زارع باستانشناس پرستو فرهادي گفتگوی 

   

نظير  ي كم خوزستان از نظر تداوم تاريخي كه در آن وجود دارد، يك محوطه در استان» شوش«ي باستاني و تاريخي  مجموعه
از آن ياد شده  ي عطف بوده و در متون و منابع كهن هم بسيار قطهشود که در مقاطعي از تاريخ ما ن مي در دنيا محسوب

شناسي به مفهوم جديد از آن  هايي كه باستان مكان كنيم، يكي از شناسي را نگاه مي ي باستان در واقع، وقتي تاريخچه. است
ها در آن مستقر شدند،  پايي سال پيش، ارو صد جنوب غرب ايران است كه از حدود يك النهرين، جز مصر و بين آغاز شده، به

   .هاي علمي را با آزمون و خطا آموختند به کاوش کردند و روش آغاز

هاي  كه در فهرست آثار ملي کشور ثبت شده و در قالب پروژه با وجود اين ي باستاني و تاريخي شوش اما اكنون محوطه
درصد باالي تخريب  ها، خت هتل، وجود انبوه زبالهسازي، سا مرتبه بلند. شده است، وضعيت مناسبي ندارد بزرگ ملي تعريف

   .گواهي بر اين ادعا هستند... و متعدد و  هاي مقطعي هاي آپادانا و شائور، مديريت سامان كاخ آثار، وضع نابه

 ي شوش به مكاني از تغيير كاربري قلعه. شود ي شوش منتشر مي وضعيت محوطه ي يكي از آثار يا هر از چندي خبري درباره
جلوگيري از تخريب  هاي اين كاخ براي ستون سازي، برهم خوردن حريم منظري كاخ آپادانا و پوشاندن پايه هتل اقامتي تا

شناسان كه مدتي  با يكي از باستان) ايسنا(دانشجويان ايران  در اين راستا، خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري. بيشتر
  شود ي باستاني شوش شرح داده شكل اجمالي وضعيت کنوني محوطه كرد تا بهوگو  است، گفت در اين محوطه فعال بوده

  

  

   اي باستاني محوطه سازي روي هتل

كه در تاريخ و فرهنگ (تراز است  در يونان هم» پارتنون«اي مانند  محوطه ي شوش با كه محوطه  اين شهرام زارع با اشاره به
فرهنگي و  اواخر سال گذشته، رييس سازمان ميراث: يي، توضيح دادها با نشان دادن عكس) اهميت دارد يونان بسيار

براي . تازگي تعيين شده است، قرار دارد به  و در حريمي كه  زد كه درون مجموعه گردشگري کشور، هتلي را در شوش كلنگ
ي اين  ما در ديواره متر و با عمق حدود چهار متر انجام شد؛ ا١٠٠متر در  ١٠٠ي  اندازه ساخت اين هتل، خاكبرداري به

اژدري متعلق به  هاي چنين عالوه بر كشف خمره هم. هاي معماري و تدفين باستاني کامال آشکار بودند اليه برداري، خاك



ي اسالمي قرار دارند که ديدن  ي آغاز دوره محوطه ي اشكاني ـ ساساني در پي اين هتل، در نزديكي آن، چند كوره و دوره
اين، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان مجوز ساخت هتل را در  با وجود. تها کار دشواري نيس آن

   .باستاني شوش صادر كرده است ي مجموعه

مشايي ـ و  رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور ـ رحيم زني اين هتل با حضور مراسم کلنگ: وي ادامه داد
باستاني  ي ي تاريخي مجموعه که اين هتل در عرصه ها از اين يک از آن ا هيچانجام شد و طبع شماري از مسؤوالن استاني

ميراث فرهنگي و گردشگري استان  ي رييس سازمان شوش قرار است ساخته شود، مطلع نبودند و مسؤوليت آن برعهده
   .خوزستان است

ي مسلم اثر، مجوز  ن آثار و عرصه متري اي٣٠آپاداناي شوش و در  ي غربي كاخ در جبهه: بيان كرد  شناس اين باستان
ايجاد  ها مسلما بيش چند طبقه خواهند داشت و به از آنجا كه اين هتل. خصوصي داده شده است ساخت هتل ديگري به بخش

اي  از لحاظ منظري، مشكالت عديده تأسيسات جانبي نيز نياز خواهد بود، اگر بخواهيم شوش را به ثبت جهاني برسانيم،
  . آمدوجود خواهد به

  

   معتادان كاخ شائور؛ محل تجمع

فرد است که در  اردشير دوم هخامنشي تعلق دارد، اثري منحصربه ي زارع، كاخ شائور در شوش كه احتماال به به گفته
اين  پس از آن، براي حفاظت بيشتر، دورتادور آن حصاري كشيده شد و تا مدتي. بيرون آمده است هاي هيأت فرانسوي كاوش

نشده و بخشي از حصار پشتي آن  ي ورودي آن گشوده ابل بازديد بود؛ اما اکنون قريب يک دهه است که دروازهمجموعه ق
   .براي عبور مرور شکسته و محل تجمع معتادان شده است

ها از سنگ و كف آن هم آجري است که اكنون معماري  ستون آجر، پايه  و ي معماري اين كاخ از خشت بدنه: وي توضيح داد
هنگام کاوش با وضع  ها در ي تصاوير انتشاريافته توسط فرانسوي حفاظت تا حد زيادي نابود شده و با مقايسه دليل عدم  بهآن

   .خوبي نمايان است کنوني، اين امر به



  

  

دن از نش دليل تجديد  شدن كاخ، روي ديوارهاي آن كشيده شده بودند، به هايي كه پس از بيرون آورده كاهگل: او اظهار داشت
ها از  است و بيشتر آن هايي جدي را به آجرهاي کف کاخ وارد كرده درپي گياهان خودرو آسيب چنين رويش پي هم .اند بين رفته

ها توسط افراد آتش  ستون تعطيل، درون مجموعه و در كنار پايه ويژه ايام در برخي از روزها، به. اند هم گسسته و خرد شده
   .هاي زيادي شده است دن صدمهش شود كه سبب وارد روشن مي

هاي  اي با ارزش يعني مجموعه. نظر آيد بار به كه وضعيت كاخ شائور رقت اند ي اين عوامل سبب شده مجموعه: زارع ادامه داد
شدن معتادان  خيز و جاي جمع دليل نبود مديريت مناسب به محلي مفسده مرکز شهر شوش، به فرهنگي و در باالي تاريخي و

عنوان مکاني  توان حفاظت کرد، بلکه به آن مي تنها از اي اندک نه سادگي و با صرف بودجه که به درحالي. ه استتبديل شد
   .سوي آن جذب کرد گردشگران را به توان بهره برد و خيل فرهنگي از آن مي

اند تا با كشيدن نخ،   را قرار دادههايي طور مثال، ميله به: ترتيب است، گفت كه وضعيت كاخ آپادانا نيز به همين وي با بيان اين
گويند، روي  به بازديدکنندگان مي اند که تابلوهايي را نصب کرده. ها نخ ندارند كنندگان مشخص شود؛ اما اين ميله بازديد مسير

هاي اين كاخ نيز  ستون هاي پايه كتيبه. ها نگاه کند کند، به آن کسي رغبت نمي اند که ديوارها راه نرويد، اما آنچنان زنگار بسته
اي  عالوه بر اين، محوطه. شدند ها وارد شدند، براي جلوگيري از آسيب بيشتر با كاهگل پوشانده هايي كه به آن ضربه پس از

اختصاص داده شد و براي اين كار، چهارپاياني مانند اسب و شتر و ماشين  در كنار كاخ آپادانا قرار دارد كه به اجراي تعزيه
هايي آماده كند، نه  برنامه در صورتي كه شهرداري وظيفه دارد، مكاني را براي اجراي چنين. شوند ه ميآورد روي محوطه

دوره با آن  دهند كه براي مثال، يك اثر هم كاخ آپادانا درحالي رخ مي ها در ي اين اتفاق همه. گونه تخريب شود كه اثري اين اين
  در يونان چنين وضعيتي ندارد مانند پارتنون

  

   شائور ي ودخانهر

اصفهان از شهرهايي است كه . اي از ميان آن عبور كند است كه رودخانه تر شهري كم: شناس در ادامه اظهار كرد اين باستان
برعكسي را در شوش  ي شائور وضعيت خوبي استفاده كرده، ولي رودخانه برخوردار است و از اين مزيت به از چنين نعمتي

ريزند و هيچ  هاي خود را در آن مي كه مردم زباله طوري سيار كثيف، بد منظره و بدبو است، بهامروزه، اين رود ب. دارد
تاريخ  شود، با که يک عنصر طبيعي ارزشمند محسوب مي اين رودخانه عالوه بر اين. شود نمي اهميتي به اين رودخانه داده

. بردند عنوان خندقي به دور شهر سود مي به  از آني هخامنشي كاربرد داشته است و که در دوره چنان. شوش هم عجين است
طبيعي نيست، بلکه در ديدي جامع، جزيي از منظر تاريخي، فرهنگي و طبيعي شوش  ي بنابراين رود شائور فقط يك رودخانه

  .شود که بايد مورد توجه قرار گيرد مي محسوب

   



   !ي سوم آن زني در طبقه گمانه ي شوش و قلعه

بسيار آسيب ديده است و در زمان جنگ تحميلي، متجاوزان عراقي تا   سال گذشته، شوش٣٠ ـ ٢٠كه در  زارع با بيان اين
از سال . كشور نبود هاي شناسي در اولويت برنامه ها، باستان در آن سال: گفت  آمدند، به خبرنگار ايسنا ايوان كرخه هم پيش

. مرمت قلعه گرفت و مهدي رهبر اقدام به اين امر كرد يم به به پيشنهاد مرحوم شيرازي، سازمان ميراث فرهنگي تصم١٣٧٣
قلعه  ي شوش برگزار شد و اين  در قلعه١٣٧٣شناسي ايران پس از انقالب اسالمي در سال  باستان درپي آن، نخستين همايش

رپرستي ميرعابدين شناسان ايراني به س باستان هاي از همان زمان نيز كاوش. ها تحويل گرفته شد طور رسمي از فرانسوي به
ي الزم متوقف  دليل فراهم نبودن زمينه البته اکنون به. ادامه داشتند ١٣٨۵  فصل تا سال١١مدت  كابلي آغاز شدند و به

   .اند مانده

  

  

هايي  زني كه ببينند استحكام سقف چقدر است، گمانه ي اين قلعه به بهانه ي سوم اسفندماه سال گذشته، در طبقه: وي ادامه داد
كسي برعهده  را هم شناسي مجوزي صادر نشده بود، مسؤوليت آن ي باستان در آن زمان ازسوي پژوهشکده كردند كه چون

اين درحالي . متر تا يك متر بود  سانتي٢٠متغير  اي تقريبا سه در سه متر به عمق زني در محدوده اين گمانه. نگرفته است
شود و انجام هر  ي باستاني محسوب مي اخته شده است، خود يك مجموعهآكروپل س ي باستاني است كه چون قلعه روي تپه

   .شناسان باشد زني بايد با حضور باستان گمانه نوع

شک،  بي. اند بخشي اين قلعه انجام شده که بسيار محل اشکال استحکام هايي نيز با عنوان مرمت و فعاليت: او اضافه كرد
عالوه بر . بنيادي دارد هاي ي جامع مرمتي با بزک کردن بنا تفاوت ن يک برنامهنيازمند مرمت است، اما تدوي ي شوش قلعه
. اختصاص يافته است و کل اين برنامه نيز کارشناسانه نيست ي کالني به اين امر که به داليلي غيرقابل توجيه، بودجه اين

و  دار به خارج کردن آجرهاي کتيبهشناسان اقدام  اجراي اين طرح بود، بدون نظارت باستان شرکتي که مسؤول و مجري
   .هايي از بنا وارد آورده است بخش هايي را به کار رفته در قلعه كرده و در بسياري موارد آسيب مصالح باستاني به

  

   سازي بلندمرتبه وساز و ساخت

يدا كرده كه اين وساز شهري در آن گسترش پ ساز بوده و ساخت مشكل هايي ي شوش از جهت بزرگي محوطه: زارع بيان كرد
تري رخ نشان  جدي طور هاي گذشته به اين مسأله توجه نشده، اکنون به شده است و از آنجا که در سال خود به معضلي تبديل

   .داده است

عنوان  در گرداگرد آنچه اکنون به: ي شوش، اظهار داشت در محوطه با اشاره به کمبود نيروي نگهبان و يگان محافظ وي
   .شود ذره کنده و تسطيح مي ي تاريخي ذره شود و جسم تپه سازي انجام مي شود، خانه مي ناختههاي شوش ش تپه



  

  

تدريج به خريد و آزادسازي  بايست با اختصاص بودجه، به مي اين درحالي است که سازمان ميراث فرهنگي: او افزود
 هايي مانند هگمتانه و کنگاور يا بم در محوطهتر با موفقيت  کاري که پيش. شوش بپردازد هاي وسازهاي اطراف تپه ساخت

اگر امروز انجام شود، طبعا  اين کار. شود هاي بسيار مثبت سازمان ميراث فرهنگي محسوب مي انجام شد و جزو فعاليت
و شود  اي، زيرزمين ساخته مي داخل شهر هم اكنون براي هر خانه وسازهاي چنين در ساخت هم. تر از آينده خواهد بود آسان

مسؤول  كنند و ضروري است که شهرداري، فرمانداري و نهادهاي بيشتر به آثار فرهنگي برخورد مي هاي حفرشده زيرزمين
اند و بدون ترديد  تاريخي را مخدوش کرده رويه که منظر فرهنگي اين شهر هاي بي سازي ي بلندمرتبه در اين مورد و درباره

   .تدابيري بينديشند د،آفرين خواهند ش براي ثبت جهاني شوش مشکل

ساختمان آموزش و پرورش مربوط است كه در حريم منظري كاخ آپادانا قرار  وسازها به  از اين ساخت به گزارش ايسنا، يكي
منظري كاخ  ي آموزش و پرورش اين شهرستان به حريم ي تعرض اداره ي فرمانداري شوش، درباره گفته البته به. دارد

: فرهنگي و گردشگري خوزستان نيز گفته بود چنين رييس سازمان ميراث هم. اين اداره نشده استاي با  آپادانا، مكاتبه
ي احداث ساختمان آموزش و پرورش مقابل كاخ آپادانا داده است و  درباره ي ميراث فرهنگي شوش اخطارهاي الزم را اداره

تأثيرگذار باشند؛ اما  و پرورش دارند، خيلي بر يكديگربا توجه به ارتفاعي كه كاخ آپادانا و ساختمان آموزش  كنم، فكر نمي
   .كنيم گيري مي پي اگر اين ساختمان تعرض به كاخ آپادانا وارد كند، موضوع را

  

  مديريت

ها چندماه پس از  مديران مختلفي داشته است كه برخي از آن ي گذشته، پايگاه ميراث فرهنگي شوش در طول يک دهه 
وضعي  ي اين موضوع تحقيق شود که چرا شوش چنين اند و شايد الزم است، درباره استعفا داده انتصاب، با ديدن شرايط،

   .داشته است



  

  

اند که بر نبود  هاي گذشته در سطح ميراث فرهنگي استان خوزستان افتاده سال هايي از ي زارع، در اين ميان، اتفاق به گفته
اهواز به شوش، آن هم در  ي ميراث فرهنگي خوزستان از نتقال مكان ادارهپايدار و بلندمدت تأکيد دارند، مانند ا مديريت

در آن زمان، با وجود . اي باستاني قرار دارد محوطه گذرد و روي صد سال از عمر آن مي اي كه يك ي شوش، قلعه قلعه
  قلعه كرد و پس از مدتي،هايي را متوجه مهدي رهبر ـ اين اقدام صورت گرفت و آسيب هاي مدير وقت پايگاه شوش ـ مخالفت

در مديريت سازمان ميراث فرهنگي و  هاي گذشته متأسفانه هنوز هم رد و نشان سياست. دوباره اين اداره به اهواز منتقل شد
   .شده است هاي شرح داده صدور غيرکارشناسانه مجوز ساخت هتل اي از آن، شود که نمونه گردشگري خوزستان ديده مي

هاي پژوهشي ميراث  تازگي ازسوي مديريت پايگاه هايي که به توجه ين وصف، با توجه به اقدامات وبا ا: وي اضافه كرد
ي  زمينه سازمان نسبت به شوش شده، مديريت جديدي منصوب شده که اميد است با اتخاذ تدابير الزم، فرهنگي و گردشگري

آن در فهرست ميراث جهاني فراهم شود و  نهايت، ثبتي مهم و در  ي پژوهش در اين محوطه دهي، احيا و آغاز دوباره سامان
  ي عمل پوشانده شود ورزند، جامه عشق مي شان به خواست مردم اين شهر که به ميراث فرهنگي
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