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صفحه ضرب المثل های جهان
معماری تنها هنری است که می توان آن را بازتاب گستردة 

فرهنگ جامعه دانست.
حسن سلطان زاده

رقیهجوادی،اکبرحکیمیپور
تحوالتباستانشناسیومعماریفارسراطییکسالگذشتهچگونهارزیابیمیکنید؟

اتکای باستان شناسی بر پژوهش است، به همین خاطر است که در استان فارس برنامه ریزی های 
عمدتًا  استانی  بعد  در  می شود.  انجام  استانی  و  ملی  بین المللی،  بعد  سه  در  پژوهشی  کالن 
فعالیت ها به ثبت آثار و یا مطالعات میدانی مقدماتی محدود می شود که در این مطالعات به 
ثبت تاریخی، عرصه ها و حرائم آثار باستانی عمدتًا پرداخته می شود. ولی در همین پیوند در 
انجام می شود.  با سازمان میراث فرهنگی پژوهش هایی معمواًل در سطح ملی  حوزه ی استان 
در سطح بین المللی اما عمدتًا یک پیوند با سازمان میراث فرهنگی در درون استان و سازمان 
میراث فرهنگی مرکزی کشور و دانشگاه های داخلی و خارجی وجود دارد که این ها معمواًل 
نیز در  باشید که پایگاه های پژوهشی  باید توجه داشته  البته  بین المللی هستند.  پژوهش های 
پایگاه  یا  پاسارگاد  ثبت جهانی  یعنی  پاسارگاد  پژوهشی  پایگاه  فعال هستند.  فارس  استان 
پژوهشی تخت جمشید و محور ساسانی فارس خودشان یک پتانسیل گسترده ای دارند؛ که 
این پایگاه ها عمدتًا تالش می کنند که به عنوان مشاوران پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، 

مطالعات باستان شناسی را پیش ببرند.
ازنظر کّمی و ازنظر کیفی، بزرگ ترین پروژه ای که سال گذشته داشتیم، پروژه ی مطالعات 
هخامنشی بوده که پروژه ی اول، پروژه ای ده ساله هست و مربوط به کشف شهر پارسه است؛ 
کشفیات این حوزه منجر به شناسایی محوطه تل آجری در بخش جنوب غربی شهر پارسه 
گردید. پروژه ی دیگری نیز دریکی دو سال اخیر در پاسارگاد آغازشده که رویکرد مطالعاتی 
باستان شناسی دارد. همچنین گمانه زنی هایی در سطح استانی فارس انجام شده است؛ اما به طور 
خاص اگر به مطالعه ای که چند رشته ای است بپردازیم؛ باید به این اشاره کنیم که دانشگاه 
شیراز و پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده ی باستان شناسی و معاونت میراث فرهنگی 

کشور با همکاری دانشگاه بولونیا در ایتالیا در این زمینه همکاری می کنند.
پروژه ای مربوط به شهر پارسه، در حدود هفت تا هشت سال است که درحال انجام است و 
درحال حاضر دور دوم پنج ساله ی دوم آن طی می شود. هدف از این پروژه شناسایی شهر 
پارسه بوده است. طی چند سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم این پروژه، شناسایی یک 
باستان شناسی که وجود دارد،  اسناد  به کتیبه ها و  بنا  بنای ساختمانی بوده که کارکرد آن 
دروازه تشخیص داده شده است. اهمیت این بنا اساسًا به دلیل دروازه ی معروف آن است که 
یک فرهنگ از بابل قدیم که در بین النهرین وجود داشته و سالیان دراز پایتخت تمدن های 
کهن جهان آن روز بوده است را به ما معرفی می کند. ولی اینکه چرا در شهر پارسه ایجادشده 
مهم است و به همین خاطر شاید یکی از کشفیات و دستاوردهای مهم باستان شناسی همین 

مجموعه ی پارسه باشد.
زمانی چه از گذشته سال در آجری تل محوطه در باستانشناسی کاوشهای

آغازشد؟چهحدسیاتوفرضیاتیمنجربهتوجهبهاینمنطقهگردید؟ومساحتیکه
موردبررسیوکاوشقرارگرفتهچقدراست؟

محوطه ی باستانی که دروازه ی معروف به دروازه ی بابل در آن شناسایی شده و دروازه پارسه 
انجام شد  این محوطه  نام گذاری کنیم؛ کاوش هایی در سال گذشته در  را  نیز می توانیم آن 
که در ادامه ی کاوش های فصل گذشته بوده که چند سال است ادامه دارد. کاوش ها به دلیل 
رعایت مسائل متعدد علمی در مقیاس خیلی محدود انجام می شود؛ یعنی به طور میانگین شاید 
مواد و  به خاطر رعایت شناسایی دقیق  امروزه  مترمربع هرساله کاوش می شود. ولی  چهل 
آثار باستان شناسی متعددی که از این کاوش ها به دست می آید خیلی مهم است که همه مواد 
موردمطالعه قرار بگیرد تا تاریخ گذاری ها دقیق شود. یکی از دالیل محدودیت در کاوش های 
باستان شناسی نسبت به گذشته رعایت همین مبانی علمی است که ما در سال گذشته چهل 

مترمربع را کاوش کردیم.
آیادرکاوشهایصورتگرفتهدراینمحوطهآثارووسایلیاززندگیتمدنیمردمآن

دورهکهبیانگرفرهنگوزیستاجتماعیآنهاباشد،بهدستآمدهاست؟
ما  نبود که  بوده، یعنی یک ساختمان مسکونی  یادمانی  بنای  ازنظر کارکردی یک  دروازه 
بتوانیم زندگی روزانه و یا نوع مواد غذایی و یا مصرفی آن ها را بتوانیم در آنجا تشخیص 
دهیم. این محوطه بیشتر یک بنای یادمانی باشکوهی بوده که اطالعاتی که می توانیم از آن 
داشته باشیم عمدتٌا به شیوه های ساخت، معماری، تزئینات، هنر و سنبل ها و موتیف های مذهبی 
است که به صورت ترکیبی در این بنا به کاررفته و لذا این بنای مکشوفه ی اخیر اگر بخواهد 
موردمطالعه در بافت دوره ی هخامنشی قرار بگیرد به نظر می رسد که باید در همان چارچوب 
و ساختار حکومتی هخامنشیان در چارچوب طبقه ی دیوانی هخامنشیان یعنی ارتباط کارکردی 

مرکز فکری هخامنشیان موردمطالعه قرار بگیرد.
باستانشناسیوحفاری آیامکانهاوفضاهایدیگرغیرازتلآجریجهتکاوشهای

شناساییشدهاند؟
برنامه ی مطالعات تخت جمشید، پروژه ای است که هدف آن اساسًا تحت عنوان »از کاخ 
تا شهر« است. ازآنجاکه در تخت جمشید همه مطالعات تمرکز پیداکرده اند؛ لذا در بخش 
حاکم نشین و تختگاه شهر بیشتر توجه شده و در مقابل کمتر به پیرامون تختگاه تخت جمشید 
توجه شده که یا فرصتی برای کاوش به وجود نیامده و یا به دلیل اهمیت بیش ازحد کاخ های 
باال کمتر به بخش های پایین توجه شده است؛ اما هدف ما این بود که بتوانیم از حریم تخت 
جمشید که یک حریم بزرگ است، اطالعات باستان شناسی بیشتری از آن بخش های پایینی 
به دست بیاوریم. به همین دلیل عنوان این برنامه »از کاخ تا شهر« نام گرفت. یکی این مسئله 
بود و دوم اینکه شهر هخامنشی برای ما مهم است؛ لذا تخت جمشید با توجه به آثاری که 
پیرامون خودش دارد به معنا و مفهومی بیشتر در بازشناسی بافت شهری می رسد. البته متأسفانه 

بخشی از این آثار طی چند قرن گذشته از بین رفته است.
ما هدفمان این بود که این آثار پیرامونی را هم برای حفظ حریم و هم کمک به مطالعات 
باستان شناسی شهر پارسه شناسایی کنیم. می دانیم که شهر پارسه واقعًا وجود داشته ولی یک 
شهری پردیس مانند بوده که بیشتر کشاورزی و باغات داشته که ویالها و خانه های مسکونی 
در بین آن ها ساخته می شدند و این سنت بعدها نیز تداوم پیدا می کند. همان طور که در شهری 
مثل شهر شیراز که شهری باغ شهری بوده، مردم با درخت و پردیس زیاد ارتباط داشتند. 
شهر پارسه به دلیل ابعاد حکومتی و قدرت پادشاهان متمرکز نبوده، سیستم شهر باز بوده، 
به جز بخش تختگاه که باروی بزرگی داشته و آن هم به دلیل آثار ارزشمندی که در آنجا 
وجود داشته است. پارسه شهری است که سیستم باغ شهر بزرگ داشت؛ به عبارت دیگر یک 
پردیس بوده که ساختمان های بزرگ حکومتی در آنجا قرار داشته اند. به همین خاطر حال 
ما می خواهیم ارتباط بین این ساختمان های بزرگی که در گوشه و کنار شهر پارسه هست 
بابلی ها است.  به  این ساختمان ها کاماًل مربوط  از  را شناسایی کنیم. عجیب است که یکی 
بابلی ها و پارس ها در حکومت هخامنشیان حضور داشتند که  ایالمی ها  مادها،  می دانید که 
سرآمد آن ها پارس ها بودند. ولی بابل و ماد و ایالم هم در تخت جمشید حضور جدی داشتند 
و همه ی کتیبه ها تقریبًا سه زبانه هستند. )پارسی، ایالمی و بابلی( که فلسفه خاصی پشت آن 
است که در جای خود به آن پرداخته می شود. ولی آن چیزی که برای ما اهمیت دارد این 
است که خیلی کمک می کند به اینکه عالوه بر آن بنای دروازه ای که در آنجا قرار دارد ما 
باید به دنبال آثاری پیرامون آن باشیم و ببینیم چطور می توانیم معنا و مفهوم شهر پارسه را 
پیدا کنیم. هر گوشه از شهر پارسه معنا و مفهوم خاص خود را دارد؛ هم ازنظر دوره و هم 
ازنظر ارائه ی فرهنگ. به همین دلیل ما فکر می کردیم که شهر پارسه یک واحدی باشد که 

در پیوند مستقیم با تخت جمشید است و همان تنوعی که در تخت جمشید است گویا در 
پارسه هم ازنظر شکل های مختلف به کاررفته است.

سمیراناموراصل/کارشناسارشدوپژوهشگرمعماری
سفر بخش جدایی ناپذیر و لذت بخش زندگی بشر بوده، است و خواهد بود. زمانی که 
صحبت از سفر می شود، صنعت توریسم خودنمایی می کند. در عصر حاضر این صنعت، 
یکی از بزرگ ترین صنعت های دنیا به حساب می آید که بیش از 50 نوع مختلف از آن 
در دنیا وجود دارد و نقش بسیار پررنگی در تمامی کشورها و شهرهای دنیا بازی می کند. 
گردشگری،  صنعت  زیرشاخه ی  از  پراهمیت،  اما  کوچک  کسب وکارهای  از  یکی 
اکوتوریسم است که از سال 1994 در دنیا و از سال 1391 به طور رسمی در ایران شروع 

به کارکرد.
خالی از لطف نیست که در آغاز تعاریفی از اکوتوریسم آورده شود که بتوان ملموس تر 

به این موضوع رسیدگی کرد.
میراث  سازمان  کمک  با  لغت  فرهنگستان  که   )Eco Tourism( اکوتوریسم  لغت 
فرهنگی کشور آن را معادل طبیعت گردی معنا کرده است، ازنظر ریشه لغوی از دو جز 
»Eco« و »Tourism« ساخته شده است که پیشوند »اکو« برگرفته از ریشه ی یونانی 
به معنی آمیزه ی از مفاهیم محیط زیست و زیستگاه و »توریسم« به معنای گردشگری 
است، این مفهوم بیش از هر چیز طبیعت را تداعی می کند. در فارسی کلمه بوم را معادل 

اکو قرار داده اند و بنابراین به اکوتوریسم، بوم گردی نیز می گویند.
امکانات  اکولوژی  یا  بومی  اقامتگاه   ،۲۰۰۲ سال  در  رسمی  تعریف  اولین  اساس  بر 

اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای زیر پایبند است:
• حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون

• ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن
• استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه به 

منظره و رنگ محیط
• استفاده از سیستم های آب رسانی پایدار و کاهش مصرف آب

• به کارگیری روش هایی برای بازیافت زباله ها بدون آسیب رسانی به محیط
• استفاده از انرژی های پایدار به روش های سنتی و  به کارگیری انرژی های نو از وسایل 

مدرن
• کار گروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی

درباره  مالکان  و  گردشگران  کارکنان،  ویژه  آموزشی  برنامه های  و  کارگاه ها  ارائه   •
چگونگی حفاظت و برخورد با محیط طبیعی و طبق آخرین تعریف ارائه شده توسط جامعه 
بین المللی اکوتوریسم )TIES: The International Ecotourism Society( در 
برای  به جاذبه های طبیعی  اکوتوریسم »سفری است مسئوالنه  یا  بوم گردی  سال ۲۰۱۵ 
لذت بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن )و همراهی کردن با ویژگی های فرهنگی 
متعلق به گذشته و حال حاضر( به طوری که حافظ زیست بوم بوده، سبب پایداری کیفیت 
زندگی مردم منطقه شده،  شامل آموزش بوده و در آن گردشگر در فعالیت های سودآور 

اجتماعی-اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته باشد.«
اقامتگاه های بوم گردی در سه گونه اکولوژ، اکوکمپ و اکوهتل )هتل های سنتی( است 
که هویتی بومی دارند و به سه درجه، درجه یک، درجه دو، درجه سه دسته بندی می شوند. 
ارزیابی توسط کارشناسان  امتیازهای کسب  شده در  مبنای درجه بندی آن ها، بر اساس 
است. فرآیند امتیازدهی به این صورت است که 30 درصد از کل امتیازات مربوط به 
ساختمان، تجهیزات و خدمات، 30 درصد مربوط به نیروی انسانی و ایمنی و بهداشت 
و 40 درصد از کل امتیازات مربوط به پایداری و رعایت اصول زیست محیطی و ابعاد 

فرهنگی است.
اقامتگاه های بوم گردی حکم مسکن موقتی را برای مسافرانی دارند که عالوه بر سفر عالقه 
به شناخت و لمس هر چه بیشتر فرهنگ، آداب ورسوم و تاریخ آن منطقه و مردمانش 
را نیز دارند. این اقامتگاه ها برخالف هتل ها که هم همگی دارای معیار و استاندارهای 
خاصی می باشند، از ویژگی های خاص منطقه ای و محیطی خود پیروی می کنند که عمدتًا 
خانه های قدیمی هستند که با بازسازی مطلوب، مناسب و قابل قبول برای مهمانان، دوباره 

مورداستفاده قرارگرفته اند.
یا خانه های بوم گردی، می توانند یک شغل کوچک  اقامتگاه ها  در اصل می توان گفت 
خانوادگی به حساب بیایند که تک تک افراد خانواده در آن نقش مؤثری دارند و عالوه 
بر اقامت مسافران فعالیت های دیگری شامل ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش 
و فروش صنایع دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی، 

انجام می پذیرد
و  مصالح  از  استفاده  منطقه،  آن  معماری  سبک  از  پیروی  با  اقامتگاه،  داخلی  فضای 
صنایع دستی بومی، خود یک اکوموزه به حساب می آید که از دیگر جاذبه های گردشگری 

اکوتوریسم است.
اقامتگاه های بوم گردی می توانند به عنوان موتور محرکی برای پیشبرد صنعت گردشگری 
ایران به کار گرفته شوند. توجه به اصول و قوانین اکوتوریسم و همچنین ایجاد عالقه مندی 
به طبیعت و حفظ محیط پیرامونی، باعث تداوم و بقای گنجینه ها و میراث طبیعی و انسانی 
خواهد شد و توسعه پایدار را در پی خواهد داشت. ایران به دلیل دارا بودن تنوع اقلیمی 
از جایگاه ویژه ای  اکوتوریسم  ازنظر  بی نظیری که آن را کشور چهارفصل می خوانند، 
برخوردار است. عالوه بر جنگل های سرسبز، کویر دل فریب، طبیعت کوهستانی و برفی 
و ساحل مرجانی که همگی از جاذبه های طبیعی ایران به حساب می آید، معماری و آداب 
رسوم متنوع از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب از دیگر نقاط مثبت جذب توریست 

است.
هم  و  گردشگر  هم  دوجانبه،  فرهنگی  آگاهی  و  آموزش  ایجاد  در  اکوتوریسم  ارزش 
میزبان، است. گردشگران بافرهنگ و نوع زندگی مردم منطقه از نزدیک آشنا می شوند 
و در فعالیت های روزمره آنان مشارکت می کنند و میزبان آموزش می بینید که چگونه 
یک اقامتگاه بوم گردی را اداره کند به عالوه در این تعامل بافرهنگ های مختلف دیگری 

نیز آشنایی پیدا می کند. اکوتوریسم سبب دوستی فرهنگ ها و جوامع مختلف می شود.
با فعالیت ها و خدماتی که برای شناخت و معرفی  اقامتگاه های بوم گردی همراه  ایجاد 
تاریخی سبب می شود  بافت های  یا  مناطق روستایی، بکر طبیعی  انجام می شود، در  بوم 
که نه تنها از مهاجرت جلوگیری شود؛ بلکه باعث مهاجرت معکوس نیز می گردد، یعنی 
به جای مهاجرت از بافت تاریخی به سایر مناطق شهری یا از روستا به شهر، ساکنین آن 
مناطق به روستاها و بافت های تاریخی نقل مکان می کنند؛ و این موضوع مبارکی است 

که از مرگ روستاها و بافت تاریخی شهرها جلوگیری می شود.
چراکه با ایجاد شغل و منبع درآمد دیگر مردم آن مناطق دغدغه ی خروج از آن ها را 
نخواهند داشت عالوه بر این یک سری اقامتگاه هایی برای توریست ها شکل گرفته است 

که می توانند با هزینه های قابل تحملی در فضایی آرامش بخش به استراحت بپردازند.
در کنار به وجود آمدن خانه ها و اقامتگاه های بوم گردی در سرتاسر ایران باید به این 
نکته هم توجه شود که کیفیت در ایجاد چنین محیط ها حرف اول را میزند و کیفیت 
نباید قربانی کمیت شود، چراکه مسلمًا اقامتگاه بوم گردی بدون کیفیت الزم و واجب 
نتیجه  می تواند  بلکه  داشت؛  نخواهد  ایران  گردشگری  در صنعت  مثبتی  تأثیری  نه تنها 

عکس هم داشته باشد.
شیراز، یکی از شهرهایی است که از فرهنگ های ملموس و ناملموس بسیاری برخوردار 
است، وجود بافت تاریخی و خانه های تاریخی بسیار باارزش خود نشان دهنده پتانسیل 
امروز  تا  است.  ایران  گردشگری  قطب های  از  یکی  به  شهر  این  تبدیل  برای  مناسب 
خانه های تاریخی بسیاری در محله سنگ سیاه به خانه های بوم گردی تبدیل  شده اند که 
خود باعث شده است توریست ها داخلی و خارجی بسیاری به این منطقه باارزش تاریخی 
تخریب  شاهد  اخیر  وقت  چند  این  متأسفانه  اما  باشند؛  داشته  رفت وآمد  شیراز  باالی 
خانه های بسیار باارزشی در اطراف حرم شاه چراغ هستیم که هرکدام به تنهایی می توانستند 
داشته شیراز  شهر  گردشگری  صنعت  بیشتر  چه  هر  پیشرفت  در  ویژه ای   جایگاه 

باشند.
برای  گیاه  و  بر کاشتن گل  و عالوه  بدانیم  بیشتر  را  داشته های شهرمان  قدر  ای کاش 
زیباسازی شهری، به فکر زیباسازی فرهنگ و تاریخ شیراز نیز باشیم و به جای حذف 
آن ها به این فکر شود که چگونه می توان از این گنج های باارزش استفاده کرد. چراکه 

اگر این گونه ادامه یابد شاید این بار این ما هستیم که باید برای شیراز بخوانیم:
رختبربندموتاملکسلیمانبروم دلمازوحشتزندانسکندربگرفت

از کـاخ تـا شهـر
مصاحبه ی پیرامون کاوش های باستان شناسی در محوطه تل آجری با علیرضا عسکری چاوردی سرپرست 

کاوش محوطه تل آجری

اقامتگاه های بوم گردی، ترکیبی از فرهنگ، تاریخ، معماری

طلوع شهرهنر و معمارى


