
 دولت تدبیر و امید با عزم و همتی مثال زدنی پس از چند دهه، 
اسبش را برای ساماندهی، حفظ و جان بخشی تخت جمشید 

زین کرده؛ امیدهایی که نباید این بار رنگ ببازد.
تخت جمشید و پاسارگاد به روایتی ویترین میراث فرهنگی ما 
هستند، جزء اولین بناهای ثبت جهانی ایران بودن، شهرت جهانی 
این سایت ها  به  ایرانی  و میلیون ها دوستدار متعصب  پرسپولیس 
موجب شده تا پایگاه های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد اهمیت 

مضاعفی نسبت به سایر پایگاه های ملی و جهانی ما داشته باشند.
وضعیت پایگاه های جهانی در دوران دولت های نهم و دهم در اداره 
پایگاه های میراث ملی و جهانی ما تا اندازه ای دچار چالش و تنش بود 
که در آن زمان، مدیریت پایگاه های ملی به استان ها واگذار و بودجه 
ملی آنها قطع شد که این مساله به مرور باعث تعطیلی پایگاه های ملی 
شده و پایگاه های جهانی را هم در وضعیت بدی قرار داد که حال و روز 

پاسارگاد و تخت جمشید نیز از این قاعده مستثنی نبود.
وضع به گونه ای بود که حتی تخت جمشید با همه عظمتش، یک 
کارگاه مرمتی نداشت؛ این عقب ماندگی و افول موجب شد تا بعد از 
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این دو پایگاه، صاحب ردیف بودجه 
و اعتبار ملی مجزایی عالوه بر بودجه مرسوم مرمت و ساماندهی 
پایگاه ها شدند و از آن پس آهنگ حفاظت و مرمت این مجموعه ها 

شکل و شتاب بهتری به خود گرفت.
سازمان میراث فرهنگی در سال 1395 با موسسه عالی حفاظت و 
مرمت رم ایتالیا که از معتبرترین و خبره ترین کارشناسان و تجهیزات 
حفاظت و مرمت جهان بهره می برد تفاهم نامه ای امضا می کند و 
تعدادی از کارشناسان زبده ایرانی از نقاط مختلف جمع می شوند تا در 
کنار این تیم هم زمان با اهتمام در مرمت با آخرین شیوه های حفاظت 
و مرمت آشنا شوند و پس از رفتن ایتالیایی ها بتوانند تیم تخصصی 

حفاظت - مرمت تخت جمشید و پاسارگاد را تشکیل دهند.
فرهاد عزیزی مدیر پایگاه های ملی و جهانی سازمان میراث فرهنگی 
که تاثیر بسزایی در شکل گیری نهضت جدید احیا و تقویت پایگاه های 
ملی و جهانی ما داشته و از آغاز به کار دولت یازدهم این مسئولیت را 

به عهده داشته است، می گوید:
اکنون که سه سال از همکاری ما با ایتالیایی ها می گذرد بیشترین 
تمرکز ما روی کاخ اصلی پاسارگاد بوده و تا حال در سه مرحله، کاخ 
اصلی توسط این گروه مرمت شده و بسیاری از مشکالت این مجموعه 

برطرف شده است.
وی می افزاید: باغ شاهی پاسارگاد هم که به صورت نمادین، مادر 

باغ های ایرانی محسوب می شود در حال مرمت است.
او می گوید: ایتالیایی ها در حفاظت و مرمت آثار و ابنیه تاریخی از 
نظر ابزار کار و علم روز در شرایط بهتری نسبت به ما قرار دارند و از این 
نظر از کارشان بسیار راضی هستیم و ما از این فرصت استفاده کرده 
و برای کارشناسان ایرانی شاغل در پایگاه هایی مثل شوش و سلطانیه، 
کارگاه های آموزشی هم برگزار کردیم و به این ترتیب برای آینده این 

سایت، یک تیم متخصص ایرانی خواهیم داشت.
عزیزی ادامه می دهد: مرمت »انسان بالدار« و تهیه یک پوشش که 
روی آن نصب شود از دیگر اقدامات مشترک ما بوده، عالوه بر اینها هر 
جایی از مقبره کوروش و کاخ های پاسارگاد که نیاز به مرمت داشته 

تقریبا در حال اتمام مرمت است.
وی می افزاید: مرمت هایی در »تل تخت«پاسارگاد هم انجام شده 
که پیش از انقالب فقط حفاری شده و به حال خود رها شده بود؛ 
یعنی قبال فقط به شکل یک تپه خاکی دیده می شد اما اکنون ساختار 
معماری کاخ آن کامال هویدا و مرمت شده و هنوز کار آن در حال 

انجام است.
به گفته مدیر کل پایگاه های میراث فرهنگی، مرمت آب نماهای 

باغ شاهی هم از عمده اقدامات صورت گرفته در همین پروژه است.
از دیگر اقدامات جدید صورت گرفته در مجموعه پاسارگاد، احداث 
یک »تاالر معرفی« است که در ورودی محدوده تاریخی جلب توجه 

می کند.
عزیزی درباره کارکرد این تاالر شرح می دهد: در این تاالر با نمایش 

فیلم و عکس مجموعه، به طور کامل به گردشگران معرفی می شود.
او اضافه می کند: کف سازی محور ورودی به شهر پارسه در شانه های 
خاکی هم از کارهای متاخر است که فقط فاز اول آن انجام شده 
و حدود یک ششم مجموع این پروژه را شامل می شود و کماکان 

ادامه دارد.

 ساماندهی و مدیریت شهر مادرسلیمان
مدیرکل پایگاه های میراث فرهنگی تاکید دارد: برای اینکه شهر 
مجاور سایت تاریخی پاسارگاد که به شهر »مادرسلیمان« شهرت دارد 
از بی نظمی ساخت  و ساز و نابسامانی های محیطی و دیگر مشکالت 
رنج می برد ما طرحی را در شورای میراث فرهنگی سازمان مصوب 
کردیم که از این پس همه رفتارها و تغییر و تحوالت عمرانی در این 
شهر با نظر میراث فرهنگی ساماندهی و مدیریت شود تا همه نمادها 
و ساخت و سازهای این شهر مجاور پاسارگاد با این منطقه تاریخی 

همخوانی و تجانس داشته باشد.
وقتی پاسارگاد را به سمت تخت جمشید ترک می کنیم در محور 
مواصالتی آن قبل از میدان ملل، مسیر آسفالت کنده شده و به جای 
آن، تایل ها و بلوک های بتنی مسطح جای آنها را گرفته تا هم از نظر 

ظاهری و هم استانداردها شکل بهتری پیدا کند.
عزیزی می گوید: قرار است با تکمیل این پروژه تا پایان مسیر از اینجا 
)میدان ملل( به بعد دیگر ماشین های سوخت فسیلی تردد نداشته 
باشند و گردشگران با وسایل جایگزین یا پیاده مسیر را طی کنند که 

این محسنات بسیاری برای تخت جمشید خواهد داشت.
و  راه مشخص نشده  پروژه  بعدی  پیمانکاران  او می گوید: هنوز 
چندمرحله ای شدن کار تا اتمام تا میزان زیادی به اعتبار تخصیصی 

مرتبط خواهد بود.
عزیزی تاکید می کند: پیش از انقالب که برنامه بازدید شب های 

تخت جمشید به ویژه در جشن های هنر وجود داشته برنامه های 
نورپردازی و پخش صدا داشته که سالها این مساله به دالیلی از جمله 
استهالک وسایل مربوطه و تاسیسات مرتبط متوقف شده بود و احیای 
این مساله هم به طور مجدد در دستور کار قرار گرفته و مورد مطالعه 
یک تیم اتریشی قرار دارد که به زودی کار خود را در این باره آغاز 
خواهند کرد. آنچه از صحبت های او و رفت و آمد گروه های کاری 
مختلف به نظر می رسد سناریوی مفصلی برای مرمت و ساماندهی 
دو مجموعه تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد تهیه شده که گام به 

گام در حال اجراست.
چگونگی اعتباردهی مالی، پشتیبانی قانونی با اسناد باالدستی و 
نظارت کافی و دقیق بر طراحی و اجرای این همه، پیشبرد یک سناریو 
با پایان خوش را برای این دو مجموعه تاریخی و هویتی ایرانیان تعیین 

خواهد کرد.
همین که دولت با چنین عزم و همتی پس از چند دهه، ساماندهی 
و جان بخشی این میراث جهانیان را هدف گذاری کرده، شاید موجب 
امیدواری میلیونها عالقه مند ایرانی و خارجی تخت جمشید شده است 
و همه امیدوارند رویای حفاظت و ساماندهی درست این میراث جهانی 

محقق شود.
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعه ای از سازه های باستانی 
برجای مانده از دوران هخامنشی است که در شهرستان پاسارگاد در 

استان فارس جای گرفته  است.
آرامگاه کوروش  دربرگیرنده ساختمان هایی چون  این مجموعه 
پل،  دروازه،  کاخ  پاسارگاد،  پادشاهی  باغ  پاسارگاد،  بزرگ، مسجد 
شاهی،  باغ  آب نماهای  کوشک،  دو  اختصاصی،  کاخ  بارعام،  کاخ 
آرامگاه کمبوجیه، ساختارهای دفاعی تل تخت، کاروانسرای مظفری، 

محوطهٔ مقدس و تنگه بالغی است.
این مجموعه، پنجمین مجموعه ثبت شده در فهرست آثار میراث 
جهانی در ایران است که در نشست یونسکو که در تیرماه 13۸3 در 
چین برگزار شد به دلیل دارا بودن شاخص های فراوان با صد در صد 

آرا در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
در سال 5۲9 پیش از میالد کوروش به قبایل سکاها در آسیای 
مرکزی )شمال شرق ایران( حمله کرد و در جنگ با ماساگت ها کشته 

شد و او را در پاسارگاد دفن کردند.
تخت جمشید یا پارسه )یا پرسپولیس، پرسه پلیس، هزارستون، 
صدستون یا چهل منار( نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که 
طی سالیان، پیوسته پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در 

زمان امپراتوری هخامنشیان بوده  است.
در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در 
دوران زمام داری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده  است 

و به مدت حدود ۲۰۰ سال آباد بوده  است.
در سال 51۸ پیش از میالد بنای تخت جمشید به عنوان پایتخت 

جدید هخامنشیان در پارسه آغاز شد.

6فرهنگی

رضا داودنژاد:

جلوی دوربین با مامان اتی خیالت راحت بود
رضا داودنژاد یک هفته پس از درگذشت احترام سادات حبیبان گفت: 

وقتی قرار بود با مامان اتی جلوی دوربین قرار بگیری،خیالت راحت بود.
بازیگر فیلم مصائب شیرین و کالس هنرپیشگی که با ایسنا گفت وگو می کرد، ادامه 
داد: مامان اتی وقتی سال ها قبل برای فیلم مصائب شیرین سیمرغ می گرفت، گفت 
من سال ها برای بازیگران و عوامل پشت دوربین فیلم های پسرم پیاز داغ درست می 

کردم و حاال دارم فیلم بازی می کنم و جلوی دوربین می روم.
به گفته ی رضا داودنژاد؛ فاصله جلوی دوربین و پشت دوربینی که مامان اتی قرار 
می گرفت، خیلی کم بود. وقتی با مامان اتی جلوی دوربین قرار می گرفتی خیالت 
راحت بود، یک جوری ازت بازی می گرفت که تعجب می کردی! واقعا خیلی باهوش 
بود به هرحال مادر علیرضا و محمدرضا داودنژاد بود و من فکر می کنم این دی ان ای 

خانواده داودنژاد از او بود و تا روز آخر هم سعی می کرد به همه انرژی بدهد.
او ادامه داد: مامان اتی یک ستون برای خودش در خانواده بود و یک مرجع انرژی. 
هر کسی حالش بد می شد اگر چند دقیقه پیش او می نشست و با ایشان حرف می زد 

حالش خوب می شد؛ از بس که با محبت بود و حواسش به همه بود.
داودنژاد با اشاره به روزهای آخر حیات مادربزرگش یادآور شد: یادم نمی رود وقتی 
همه نوه ها باال سرش جمع شدیم، یحیی یکی از نوه ها نبود و از ما می پرسید که 
چرا او نیست؟! هوشیاری باالیی داشت و واقعا از همه خداحافظی کرد به هر کسی 
با توجه به رابطه ای که داشت، یک پیامی داده بود همه را برای رفتن آماده کرده بود 

و می دانست که می رود.
او یادآور شد: یکی دو روز آخر به کما رفت و همه ما را آماده کرده بود مخصوصا 
اینکه طوری شد که مونا دیگر نوه اش و بازیگر فیلم مصائب شیرین هم خودش 
را رساند و آخرین روزها در بیمارستان او را مالقات کرد و همه چی برای یک 

خداحافظی باشکوه آماده شده بود.
داودنژاد در پاسخ به اینکه قرار بود بخش ایران فیلم مصائب شیرین ۲ در ایران 
در فصل سرد فیلمبرداری شود آیا این فیلمبرداری انجام خواهد شد و فیلم در 
جشنواره ی پیش رو حضور دارد، گفت: بابا عزم اش را جمع کرده است که فیلم را 

آماده کند.
او در پاسخ به اینکه آیا احترام سادات حبیبان با توجه به حضورش در مصائب 
شیرین در این فیلم جدید هم قرار بود بازی کند؟ گفت: با توجه به شرایط جسمانی 
اخیر مادربزرگ،بابا می دانست مامان اتی امکان حضور جلوی دوربین را ندارد اما هر 
بار که او را می دید، می گفت زودتر خوب شو چون می خواهیم مصائب شیرین 

بسازیم.
رضا داودنژاد در پایان از پرسنل بیمارستان قائم کرج و ریاست بیمارستان دکتر 
قبادزاده و بخش ای سی یو و دکترها بیاتی و فرهمند و وزارت بهداشت در این 

روزهای سخت کمک کردند؛ تشکر کرد.
او همچنین از خانه سینما،دست اندرکاران سینما و مسووالن بهشت زهرا و اهالی 
رسانه که در غم از دست دادن احترام سادات حبیبان همراه شان بودند، نیز قدردانی 

کرد.

صادرات صنایع دستی؛ افزایش یا کاهش؟!

با وجود آنکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
بارها به رشد صادارت صنایع دستی تاکید کرده است، معاون سازمان 
توسعه تجارت ایران از کاهش ۱۴ درصدی صادرات فرش و صنایع دستی 

خبر می دهد.
به گزارش ایسنا، با اینکه فرش در زیر مجموعه صنایع دستی قرار نمی گیرد اما 
تالش می شود این دو حوزه به هم نزدیک شوند و حتی آمارهای صادرات آنها از سوی 

گمرک نیز به صورت مشترک اعالم می شود.
عالوه بر این شهر تبریز به واسطه کارگاه های فعال قالی بافی از سوی معاونت 
صنایع دستی بوده که به عنوان شهر جهانی فرش در شورای جهانی صنایع دستی به 
ثبت رسیده است. حتی نمایشگاه های ملی صنایع دستی که بزرگترین رخداد تجاری 
این حوزه محسوب می شوند در دو سال اخیر در کنار نمایشگاه فرش برگزار شده  تا 

از نظر آمار فروش و بازدیدکننده ارتقاء چشمگیرتری داشته باشد.
پویا محمودیانـ  معاون صنایع دستیـ  بارها در سخنرانی های خود به طور کلی به 
رشد صادرات و خوب بودن حال صنایع دستی تاکید و در اظهارات خود اعالم کرده 
است: آمار صادرات صنایع دستی بر اساس آمار رسمی گمرک تا پایان شهریور ماه 
9۷، بیش از 1۰۷ میلیون دالر و با 9.5 درصد رشد نسبت به شش ماهه سال 9۶ 

همراه بوده است.
او همچنین در مراسم افتتاح سومین جشنواره فرهنگی و هنری انجمن ام اس ایران 
که تیرماه امسال برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه حال صنایع دستی کشورمان 
خوب است، روندی که در صادرات، فروش، راهیابی به بازارهای رقابتی، ورود جوانان 
تحصیل کرده به این حوزه، افزایش سایت های فروش صنایع دستی و سایر اقدامات 

آغاز شده است، نویدبخش روزهایی روشن برای صنایع دستی است.
معاون صنایع دستی که پیش از این به عنوان سرپرست مدیرکل صادارت در این 
معاونت مشغول به کار بود، اردیبهشت ماه امسال در مراسم رونمایی از نمایشگاه 
دائمی صنایع دستی در هشتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
درباره فعالیت های این معاونت در سه ماه پایانی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال 
نیز گفت: در این حوزه شاهد رشد 19 درصدی صنایع دستی غیرنفتی و رشد ۲5 
درصدی فروش داخلی در سال 9۶ بوده ایم. همچنین رشد صادراتی ما تا پایان 
فروردین ماه 9۷، ۶9 درصد بدون فروش زیورآالت و احتساب صادرات چمدانی 

بوده است.
با این وجود رضی حاجی آقامیریـ  رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
ایرانـ  اخیرا در نشست خبری سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری 
اسالمی ایران از کاهش 1۴ درصدی صادرات فرش و صنایع دستی خبر داده است.

او دلیل کاهش بیش از 1۰۰ میلیون دالری ارزش صادرات فرش را ناشی از عوامل 
داخلی و خارجی دانست و مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت مالی ناشی از تحریم ها 
و اجرای پیمان سپاری ارزی را از عوامل کاهش صادرات محصوالت ایرانی برشمرد.  

اما این مقام مسوول در حالی از کاهش 1۴ درصدی صادرات فرش و صنایع دستی 
خبر می دهد که رقم ایده آل از نگاه متولیان امر، به مراتب باالتر این حرف هاست. 
علی اصغر مونسانـ  رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریـ  در 
مراسم تجلیل از برگزیدگان سی امین نمایشگاه صنایع دستی، آرزو کرد که »شاهد 

عدد ۲ میلیارد دالری در بخش صادرات صنایع دستی باشیم.«

اخبار
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زائری بر »صندلی قرمز« می نشیند
حجت االسالم  والمسلمین محمدرضا زائری مهمان یکصد و چهل و نهمین محفل ادبی »در حلقه رندان« می شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سپهر سوره هنر، حجت االسالم والمسلمین محمدرضا زائری در یکصد و چهل و نهمین محفل 

ادبی »در حلقه رندان« که روز یکشنبه 27 آبان ماه از ساعت ۱7 در سالن سوره حوزه هنری برگزار می شود، در آیتم »صندلی قرمز« با داریوش کاردان مجری این برنامه به گفت وگو می نشیند. در این محفل که آخرین یکشنبه هر ماه با اجرای 
داریوش کاردان بازیگر، کارگردان و طنزپرداز برگزار می شود، جمعی از شاعران جوان و پیشکسوت، تازه ترین یا بهترین شعرهای طنز خود را که با موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هنری روز جامعه پیوند دارد، می خوانند.

امیدهایی که نباید این بار رنگ ببازد

 اسب زین کرده دولت برای جان بخشی به تخت جمشید

سه قطعه سفال، راوی ۷۰۰۰ سال قدمت در تهران
»سه قطعه سفال در بازار صندوق سازان توانستند قدمت تهران را ۶۶۰۰ سال 
بیشتر به عقب بکشانند، بنابراین دیگر داستان مسافر چشمه علی و شهری ری 

دیگر منتفی است، تهران 7۰۰۰ سال قدمت دارد«
 به گزارش ایسنا، »در طول سال های گذشته معموال قدمتی بیشتر ازصفویه برای تهران 
قائل نبوده اند؛ به گونه ای که باستان شناسان در هر کاوش روی محوطه های تاریخی، بعد 

از به دست آوردن »یافته های صفوی« کار آن محوطه را تمام شده می دانستند« اما ...
سال هاست تهران را شهری ۴۰۰ ساله می دانند، شهری که فقط چند سالی است 
حساسیت ها برای گودبرداری  در نقاط قدیمی ترش بیشتر شده و گاهی زمزمه هایی 
از احتمال قدمت بیشتر آن به گوش می رسد؛ یعنی ۶۶۰۰ سال بیشتر! پیدا کردن 
یافته هایی که قدمت پایتخت را بتواند تا هفت هزار سال به عقب بکشاند، از دو اتفاق 

متفاوت آغاز شد.
روایت اول، فروردین 1393 با یک استعالِم شهرداری منطقه 1۲ تهران از میراث فرهنگی 
برای تخریب و نوسازی یک مغازه در بازار صندوق سازان تهران، باستان شناسان به دیواری 
با جرزهای تاریخی برخود می کنند و در هر چند سانتی متری که به عمق زمین می روند با 
یافته هایی تاریخی مواجه می شوند، سه تکه سفال در عمق های متفاوت توسط قدیر افروند 
به دست آمد و با پایان کاوش در دهم اردیبهشت همان سال  تا حدود یک هفته ی قبل، 
یافته ها در اختیار پژوهشکده مرمت و حفاظت برای بررسی قرار داشت و سرانجام نتایج 

حرف جدیدی را به میان کشیدند.
این حرف در دومین روایت به دلیل نبود نشانه های مشخصی باستان شناسان را مجبور 
کرد تا یافته هایشان را در قالب »مسافر« معرفی کنند؛ نه یافته ای که بتواند تاریخ تهران را 

به هزاران سال قبل بکشاند...
روایت دوم، حدود شش ماه بعد از کشف این سه قطعه سفال آغاز شد. آبان ماه سال 
1393 بود که یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران هنگام 
عبور از منطقه مولوی، حین اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب، متوجه وجود پِی 
سنگی، بقایای انبوه آجرهای مربعی شکل، سفال های تاریخی، استخوان، اشیاء فلزی، جوش 
کوره و ... در کارگاه های مشغول به کار فاضالب می شود و پیگیری های او به آغاز کاوش های 
باستان شناسی در منطقه و کشف اسکلت انسانی مربوط به هزاره ی پنجم قبل از میالد 

)۷۰۰۰ سال پیش( می انجامد.
در نهایت دو باستان شناس، یعنی اسماعیلی جلودار - سرپرست هیات کاوش خیابان 
مولوی در آن زمان - و مصدقی - باستان شناس دیگر - اعالم کردند »اسکلت هفت هزار 

ساله، مسافر چشمه علی ری بوده و نه یک انسان ساکن در تهران«
سروصداها و اتفاقات مختلفی که برای این بانوی هفت هزار ساله رخ داد، را همه شنیدند، 
اما هیچ حرفی از سه قطعه سفال به دست آمده در بازار صندوق سازان تهران شنیده نشد، 
تا همین چند روز قبل که قدیر افروند، باستان شناس و پژوهشگر با اعالم نتایج بررسی 
روی این سه قطعه سفال، ادعا می کند که »تاریخ تهران ۷۰۰۰ ساله است نه ۴۰۰ ساله«.

بازار صندوق سازان پالک 3۶؛ نقطه ای که ممکن است تاریخ تهران رابه ۷۰۰۰ سال 
تغییر دهد

تا امروز در کاوش ها به آثار سطحی صفوی بسنده می کردیم
قدیر افروند - سرپرست هیات کاوش در بازار صندوق سازان تهران در سال 1393 - در 
نشست خبری که در اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برگزار شد، با ارائه ی گزارشی 
از »گمانه زنی باستان شناسی بازار صندوق سازان تهران در پالک 3۶« گفت: اوایل سال 
1393 و قبل از هر نوع اقدامی برای کشف زن ۷۰۰ ساله در خیابان مولوی، این کشفیات 
به دست آمدند، در آن زمان دستم خالی بود و نمی توانستم هیچ اظهارنظری نسبت به 

تاریخ نگاری مطلق یافته های به دست امده داشته باشم.
به  کاوش  اجازه ی  تهران،  بازار  محدوده  در  مالک  یک  سال  آن  در  کرد:  اظهار  او 
باستان شناسان داد. در آن زمان، این کار راحتی نبود. کمیته فنی معاونت میراث فرهنگی 
در آن زمان در پاسخ به استعالم شهرداری نوشت، با هماهنگی مالک و شهرداری حداکثر 
اعتبار 3 تا ۴ میلیون تومان توسط مالک فراهم شود در نتیجه با موافقت مالک، توانستیم 

به این یافته ها دست پیدا کردیم.
وی در ادامه به کاوش چند باستان شناس در نقاط مختلف تهران اشاره کرد و افزود: در 
کاوش های انجام شده، به آثار سطحی به دست آمده تا دوره صفوی و قاجار بسنده کردند 
چون به خاک بکر رسیدند، در آن زمان هنوز دید ما باز نشده بود که ممکن است تهران 

قدمتی بیشتر داشته باشد.

یک اصل باستان شناسی را نادیده گرفتیم
افروند با اشاره به یکی از قوانین باستان شناسی که بر اساس متدولوژی باستان شناسی، 
زمانی که به سطح خاک بکر می رسیم، دیگر نیاز به کاوش نیست، گفت: یک اصل باستان 
شناسی را در مورد تهران نادیده گرفتیم، همه گفتند تهران شهری نوپاست اما باستان 
شناس باید کار باستان شناسی خود را انجام دهد. اگر دهه 3۰ این اتفاق می افتاد دیگر 

این اتفاق را نداشتیم.
و با اشاره به کاوش مرحوم کامبخش فرد  در تپه قیطریه، گفت: هیچ کس نتوانست 
نخست عمق ماجرا را تبیین کرده و از آن کار دفاع کند، چون این کار انجام نشد، آثار 
باستان شناسی از بین رفت، در ارگ نیز چنین اتفاقی افتاد و کل سایت باستانی از بین 
رفت، چون مسئوالن حوزه شهری تهران به این نتیجه نرسیدند که در آن نقطه کار 

بیشتری انجام شود.
است.  نداده  انجام  را  خود  کار  باستان شناسی  می دهد  نشان  این  داد:  ادامه  وی 
باستان شناسی هنوز نتوانسته مدیریت شهری را حساس کند که زندگی آنها کجاست، از 
هزاره اول شکل آثار معماری داریم، اما به معنای بیشتر با خأل معماری مواجه هستیم، اگر 
یک باستان شناس به صورت علمی و عالمانه کار خود را پیش ببرد قطعا به این ویرانی ها 
تن نمی دادیم. او با اشاره به اتفاقاتی که برای اسکلت هفت هزار ساله رخ داد، گفت: در سال 
93 کاوش به این مهمی رخ می دهد و نه تنها یافته های یک اسکلت به دست می آید بلکه 
مواد فرهنگی نیز به دست آمد، اما متاسفانه مسئوالن آن را جابجاکردند، در حالی که باید 

در نقطه کشف خود می ماند.
بانوی هفت هزار ساله در سایت کاوش در خیابان مولوی

از تاریخ تهران عقب نشینی کردیم و گفتیم مسافر »چشمه علی«
افروند با اشاره به اظهارنظرهای مطرح شده در مورد اسکلت ۷۰۰ ساله در خیابان مولوی، 
گفت: نخست اعالم شد قدمت تهران به هفت هزار سال رسید اما بعد از آن عقب نشینی 

کردند و گفتند ان اسکلت »مسافر چشمه علی« است.
او افزود: معتقدم باید تحلیل جامع تری در این زمینه رخ می داد، آن جا اگر یک مجموعه 
سفال پیدا می شد، می توانستیم بگوییم آن اتفاقی است، اما وقتی سنت تدفین رخ می دهد، 
آن هم بر این اساس که در گذشته در محل استقرار افراد آن ها را تدفین می کرده اند، با 

تحلیِل این دیدگاه، به این نتیجه می رسیدند.
او با اشاره به این که اگر باستان شناسی با متدولوژی علمی جلوی می رفت، نتیجه بخش 
بود، افزود: قطعاً در هدف گذاری ها به عمق فکر نکردیم و گفتیم آثار متعلق به دوره صفویه 
و نهایتا تیموری است. حتی باستان شناسان در جلسه کمیته فنی به این فکر می کردند که 

گمانه تا سطح خاک بکر، هدف غایی در مطالعات باستان شناسی است.
این باستان شناس با اشاره به سه عمقی که در آن ها سفال های متعلق به هفت هزار 
سال پیش را به دست آورده است، گفت: در همان اوایل به دیوار و کف برخورد کردیم، 
از الیه های سطحی زود گذشتیم. از عمق به بعد قدری اصرار می خواهد. تا کجا باید 
برویم؟ در عمق 1۰۰ سانتیمتری با تغییر رنگ خاک مواجه شدیم. تا مقصد 1۷۲ 
سانتی متری هنوز اثری از مواد فرهنگی نبود، در عمق 3۸۰ سانتی متری به قطعه ای 
سفال پیش از تاریخ برخوردیم. آنجا یک الیه فرهنگی بود. در عمق ۴۰۰ سانتیمتری 
کف زمین به قطعه سفال بزرگ تری رسیدیم، اگر ادامه می دادیم قطعاً به مواد فرهنگی 

بیشتری نیز می رسیدیم.
افروند با بیان این که، این ارتباط سطوح باستان شناسی را با سطح زمین شناختی تعیین 
می کند، از کشف حدود هزار و 11۴ قطعه سفال اشیای دیگر از این ترانشه مانند قطعات 

کاشی، شیشه، استخوان، نمونه های سفال های متاخر خبر داد.
قطعه سفال پیش از تاریخی به دست آمده در عمق ۴۰۰ سانتی متری کف زمین

نگاه تان تا شعاع دوکیلومتری مولوی تغییر کند
او با اشاره به موقعیت منطقه مولوی که اسکت ۷۰۰۰ ساله در آن به دست آمده است، 
گفت: اگر آن محوطه را، جامعه دوره پیش از تاریخ بدانیم، ماهیت آن مشخص است. ما به 
روستاهای دورافتاده پیش از تاریخ فکر می کنیم، بنابراین ابعاد فیزیکی و پیش از تاریخی 
مشخص است دوره سفال از ۴5۰۰ تا 35۰۰ قبل از میالد است، »کالکولتیک« که برای 

اولین بار انسان به مس و فلز رسید، آن یک   دوره حیاتی دارد.
افروند با بیان این که یافته های به دست آمده توسط او و تیم کاوش اش در آستانه آغاز 
شهرنشینی بوده، ادامه داد: در این دوره آثار معماری شکل می گیرند، ساختار اجتماعی 
تغییر می کند و طبقات به مرور در حال شکل گیری هستند، اما آن هنوز به سرعت تحول 

نرسیده و اکنون می تواند برای شهر تهران دارای اهمیت باشد حتی به صورت بسیار نمادین.
او با اشاره به این که پیشینه ی شهری تهران فعال در دوره تیموری متوقف است، افزود: 
این دوره تا آستانه آغاز دوره شهری جلو رفته است، این جامعه در بحث شهرنشینِی تهران 
یک موقعیت محکم دارد، شواهد و قراین اگر دست کم متعلق به روستای هزاره ی پنجم و 

ششم باشند می توانیم شعاع فعالیت های معمول آن جامعه را پیدا کنیم.
این باستان شناس محدوده ی تهران آن دوره را تا شعاع دو کیلومتری به عنوان کانون 
منطقه مولوی پیشنهاد داد و گفت: این نقطه آن جایی است که در آن تدفین پیدا شده 
است، بنابراین باید جانب احتیاط را رعایت کنند. احتماال مولوی می تواند محدوده جامع 
دوره مس و سنگ در تهران باشد، دکتر اسماعیلی در سایت مولوی به آثار هزاره هفتم 
رسیده است، بنابراین با قاطعیت می گویم آستانه هزاره هفتم متعلق به دوره سفال است، از 

سوی دیگر ما از عصر مفرغ چیزی نمی دانیم.
او با بیان این که منابع تاریخی خوب، از تهران و تاریخ آن حرف می زنند، ادامه داد: اقای 
کامبخش فرد در بررسی تپه قیطریه به این نتیجه رسید، اما کسی به آن یعنی پازل افق 

هزاره اول قبل از میالدی توجهی نکرد، از سوی دیگر دوره اسالمی در تهران غنی است.
ترانشه یک در عمق 5۴۰سانتیمتری در بازار صندوق سازان

باید نگاهمان را نسبت به دشت تهران تغییر دهیم
وی با اشاره به این که منابع تاریخی خوبی از تهران حرف می زنند، افزود: ما دوره 1۴۰۰ 
ساله را پر می کنیم، در برخی نقاط شهر تهران آثار دوره تاریخی یعنی سکه های اشکانی 
پیدا شدند، زبان شناسان ما با تحلیل کتیبه های دوران باستان به واژه های تاریخی می رسند 

که محدوده تهران را توصیف می کند.
افروند با تاکید بر این که باید دیدگاه متخصصان ومشاوران ما در حوزه تهران تغییر کند، 
اظهار کرد: معتقدم باستان شناسان نیز باید نگاه خود را نسبت به دشت تهران تغییر دهند. 
اگر نگاه ها عوض می شد، می توانستیم از جامعه ای که در حدود سه تا ۶ متری سطح زمین 
قرار دارد، به مراتب اطالعات جامع تری به دست آوریم. در واقع رسالت باستان شناسی این 

است که کار خود را تمام کرده و جامعه را اسکن کند.
او با تقسیم بندی بخش های مختلف تاریخی تهران به »بازار«، »ارگ« و سپس »بافت 
تاریخی اودالجان« بیان کرد: این نقاط تاریخی با یک شناخت به دست آمده اند و از 
آن ها حفاظت می شود. فکر می کردیم پیشینه تهران حداقل به دوره ی تیموری برسد، 
»کالویخو« در سفرنامه خود به شهر بودن تهران اشاره می کند، در متون صفوی نیز داریم 
که شهر تهران را طهماسب صفوی پایه ریزی می کند، اما یافته های ما در این کاوش و چند 
کاوش دیگر نشان داد یک زیرزمین دوتاسه متری وجود دارد که آثار تیموری و صفویه در 

آن ها آسیب دیده اند.
این باستان شناس تاکید کرد: در زمان انجام هر نوع عملیات عمرانی در کنار همه 
دانش های موجود مانند معماری، شهرسازی و عمرانی شهری، باید تخصص باستان شناس 

نیز حضور داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که چرا باستان شناسان متوجه نشدند که می توانیم با راهکارها 
و راهبردهای علمی باستان شناسی پیشینه دشت تهران را رقم بزنیم، افزود: دانش باستان 
شناسی ما از این مهم غفلت کرده است، باستان شناسان نخست سراغ داشت ری رفتند اما 
دانش باستان شناسی دانشگاه کم عمق است، در حالی که در دهه 3۰ تا ۴۰ دانش باستان 

شناسی در جهان بسیار پیشرفت کرد.


