سال بیست ویکم شماره 5993
سه شنبه  13مرداد 1394

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

گردشگری

درنگ

گردشگری
در غیاب زیرساخت ها
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نمایی از شهر شوش و آرامگاه دانیال نبی از فراز تپه آکروپل و قلعه فرانسوی ها

در سيزدهم تيرماه سالجاري ،شهر تاريخي
شوش در فهرس��ت ميراث فرهنگي جهان ثبت
ش��د ،اگرچه هدف از ثبت جهاني آثار تاريخي-
فرهنگي توسط سازمان يونسكو ايجاد يك نظام
همكاری و مساعدت بينالمللی براي حمايت از
آنهاس��ت اما به موازات اين هدف ،ثبت جهاني
ميتواند از ديدگاه گردشگري نيز يك مزيت به
شمار آيد .دستكم در سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دس��تي و گردشگري كش��ور اين تلقي
رواج دارد كه ثب��ت جهاني آثار مقدمهاي براي
استقبال گردش��گران خارجي و رونق اقتصادي
منطقهاي اس��ت كه آثار جهان��ي در آنجا واقع
ش��دهاند .براي نمونه ،مسعود سلطانيفر ،رئيس
سازمان گردشگري ،چندي پيش در جمع مردم
گناباد با اش��اره به نامزدي «قنات قصبه» براي
ثبت جهاني گفت« :ثبت جهاني اين اثر ،كمك
فراواني به اقتصاد ودرآمدزايي اين شهرس��تان
ميكن��د ».او همچني��ن در ج��اي ديگ��ري از
بناه��اي تاريخي به عنوان «يك بنگاه اقتصادي
كه نقش مؤث��ري در فرآيند توس��عه اقتصادي
كشور دارند» ياد كرد.
بيشك توس��عه گردش��گري بر محور آثار
تاريخ��ي در صورت��ي ك��ه به كالبد و ش��ئون
فرهنگي آنها خدش��ه وارد نسازد ،كمكي براي
صيان��ت بهتر از آنها به ش��مار ميآي��د اما به
صرف ثبت جهاني آثار نميتوان انتظار داشت
كه گردشگري يك منطقه از پيشرفت مناسب
برخوردار باشد .شهر ش��وش كه سال گذشته
حدود  10هزار گردش��گر خارجي از آن بازديد
كردند ،پتانسيل زيادي براي جذب گردشگران
خارجي دارد كه بخشي از آنها عبارتاند از:
 -1ش��وش در رديف ش��ناخته ش��دهترين
ش��هرهاي باس��تاني جه��ان ق��رار ميگيرد و
طي يك صد س��ال اخير ،كتابه��ا و مقاالت
پرش��ماري به زبانهاي مختلف دنيا درباره آن
نوش��ته شده اس��ت .همچنين بخش زيادي از
آثار به دست آمده از محوطههاي باستاني اين
ش��هر در موزههايي مانند موزه لوور نگهداري
ميشوند .س��االنه ميليونها گردشگر به ديدن
اين آثار ميروند و با ش��كوه ش��هر شوش آشنا
ميشوند.
 -2در شهرس��تان ش��وش آث��ار تاريخ��ي
س��ترگي با صف��ت «ميراث فرهنگ��ي جهان»
(محوطهه��اي باس��تاني ش��وش و زيگ��ورات
چغازنبي��ل) وجود دارد كه براي گردش��گران
خارجي با گرايش فرهنگي بسيار جذاب است.
همچنين اين شهرس��تان گذرگاه سه رودخانه
دز ،كرخه و شاوور و داراي دو جنگل حفاظت
شده كرخه و دز است .در همسايگي شهرستان
ني��ز جاذبههاي گردش��گري فراواني مانند آثار
طبيع��ي و تاريخ��ي دزفول و س��ازههاي آبي
شوشتر (ثبت شده در فهرست ميراث جهاني)
قرار گرفتهاند .بدين ترتيب شهر شوش در يك
مجموعه يا مسير گردشگري جذاب واقع شده
است.
 -3در فص��ل زمس��تان ك��ه گردش��گران
كمتري به ايران ميآيند ،ش��وش آب و هوايي
به غايت دلپذير دارد و ميتواند در كنار س��اير
جذابيتهاي خوزس��تان ،بخشي از گردشگران
سال نو ميالدي را به خود جذب كند.
با اين همه ،گمان ميرود اين پتانس��يلها
در كوت��اه مدت و حتي مي��ان مدت به فعليت
نخواهند رس��يد؛ چرا كه ش��وش براي توسعه
گردشگري مش��كالت بزرگي را پيش رو دارد.
از جمله:
الف -در ش��هر ش��وش مس��ير گردشگري
تعري��ف ش��دهاي وجود ن��داردو رف��ت و آمد
گردشگران ميان ش��وش ،زيگورات ،چغازنبيل
و هفت تپه به علت فقدان س��رويس مناس��ب
به س��ختي ممكن ميش��ود .به اينها بايد نبود
بروش��ورها و كتابهاي راهنما به زبان خارجي
را افزود.
ب -جادههاي منتهي به ش��وش از كيفيت
و امنيت كافي برخوردار نيس��تند .اگرچه سال
گذش��ته معاون عمراني اس��تاندار خوزس��تان
از تخصي��ص  80ميلي��ارد ريال اعتب��ار براي
تعريض و ايمنس��ازي جاده ش��وش و دزفول
و س��اماندهي رودخانه ش��اوور خب��ر داد اما با
توجه به مش��كالت موجود ،اعتبارات به مراتب
بيش��تري مورد نياز اس��ت .امكانات ايس��تگاه
راهآهن ش��وش نيز به قدر نازل است كه اخيراً
فرماندار شهرستان ،وضعيت آن را دور ازشأن
مردم شهر و گردشگران دانست.
پ -زيرساختهاي گردش��گري در شوش
بسيار ضعيف است .در شرايطي كه گردشگران
خارج��ي ،حتي هتله��اي  5س��تاره ايران را
قديمي و فاقد امكانات كافي توصيف ميكنند،
وجود يك هتل يك س��تاره در ش��وش سخت
نااميدكننده اس��ت .رستورانها ،مراكز خريد و
س��اير امكانات اين ش��هر نيز به همين نسبت
كمشمار و بيكيفيت هستند.
ت -نم��اي عمومي ش��وش ،نماي ش��هري
فقي��ر و محروم اس��ت و تجم��ع متكديان در
مسير گردش��گران صحنههاي ناخوشايندي را
پديد آورده است.
در اين ش��رايط ،ثبت جهاني شوش فرصتي
را فراهم آورده تا س��ازمان مي��راث فرهنگي با
ط��رح فرصتها و چالشهاي موجود در هيأت
وزي��ران و نيز در رايزني ب��ا نمايندگان مجلس
ش��وراي اس�لامي ،اعتبارات جداگان��ه و قابل
اعتنايي را براي ايجاد و توسعه زيرساختهاي
گردشگري شوش جذب كند و از جايگاه خود
ب��ه عنوان معاونت رئي��س جمهوري بهره الزم
را ببرد .چنين ميش��ود ك��ه ثمرات اين اقدام،
مشوق س��رمايهگذاران داخلي و خارجي براي
ورود به بخش گردش��گري خوزس��تان خواهد
بود.

نگاهي به جاذبههاي گردشگري آخرين اثر جهاني ايران

كهنترين شهر جهان هنوز نفس ميكشد
ندا حبيباهلل

شوش شهر نسبت ًا كوچكي است در استان خوزستان و در  115كيلومتري شمال غربي اهواز كه آباداني
امروزش را وامدار آرامگاه دانيال نبي اس�ت و بدين س�بب «شوش دانيال» خوانده ميشود .اما باستان
شناس�ان بنيان اين ش�هر را به هزاره پنجم پيش از ميالد ميرس�انند و ميپندارند كه شكلگيري آن
نقطه عطفي در تاريخ شهرنش�يني جهان باس�تان بوده اس�ت .ش�وش پيش از آنكه آرياييها به فالت
ايران بيايند و دولتهاي ماد و هخامنشي را تأسيس كنند ،تختگاه ايالميان (عيالميان) بود؛ و ايالميان
سلسلهاي بودند كه پيش از ورود آرياييها ،درخشانترين تمدن اين سرزمين را شكل دادند و پارهاي
سنتهاي خويش را براي هخامنشيان به ارث نهادند .يكي از سه پايتخت هخامنشيان نيز شوش بود.
زیراتختجمش�يد جنبه آييني و تشريفاتي داش�ت ،هگمتانه در فصل گرما پذيراي دربار و ديوان بود

آرامگاه دانيال نبي
ب��ه يك معنا ش��ايد آرامگاه دانيال نب��ي ،مهمترين
جاذبه گردش��گري شوش باشد؛ زيرا ديرگاهي است كه
نام دانيال پسوندي است براي شهر شوش و گنبد بلند
و مخروطي آرامگاه او نيز نماد اين شهر به شمار ميآيد.
دانيال از پيامبران بنياس��رائيل ب��ود كه در قرن هفتم
پيش از ميالد زندگي ميكرد و همراه با ديگر يهوديان،
توسط بختالنصر ،پادشاه بابِل به اسارت گرفته شد .اما
چون توانست يكي از خواب هاي بختالنصر را بدرستي
تعبير كند ،از اس��ارت رهايي يافت و همراه با گروهي از
همكيشان خود به شوش مهاجرت كرد .او در اين محل
كه هنوز حال و هواي روس��تايي داش��ت و شكوه آينده
خود را پيدا نكرده بود ،اقامت گزيد و همانجا درگذشت.
مقبره دانيال از دوران باس��تان تا به امروز همواره مورد
احت��رام م��ردم و زيارتگاه اهالي خوزس��تان ب��وده و از
نخستين بناهاي تاريخي ايران است كه به سال 1310
خورشيدي در فهرست آثار ملي كشور ثبت شد.
تپه آكروپل
در ش��وش و اطراف آن محوطههاي باستاني زيادي
از هزارههاي پيش از ميالد تا سدههاي مياني اسالمي
وجود دارد كه همگي در فهرست ميراث فرهنگي جهان
ثبت ش��ده و تحت حفاظت بينالمللي قرار گرفتهاند.
مهمترين آنها ،تپه آكروپُل اس��ت كه ُمش ِرف به شهر و
در فاصله نسبتاً كمي از مقبره دانيال نبي قرار دارد .اين
تپه 27 ،طبقه يا اليه باستاني از تمدنهاي دوره ايالمي،
هخامنشي ،پارتي ،ساساني و اسالمي را در خود جاي
داده اس��ت و بس��ياري از آثار مهم تمدن جهان مانند

تندیس برنزین ملکه ناپیروسا کشف شده از تپه آکروپل

منشور حمورابي در آن كشف شدهاند .فرانسوياني كه
در دوره قاجاريه براي كاوش اين تپه به شوش آمدند ،بر
فراز آن قلعه آجري بزرگي را ساختند كه همچنان باقي
و يكي از ديدنيهاي شهر شوش است .البته ديدن اين
قلعه آه و افسوس را به دل گردشگران مينشاند ،چون
فرانسويان براي ساخت آن از آجرهاي لعابدار چند هزار
ساله تمدن ايالمي به عنوان مصالح ساختماني استفاده
كردهاند! به هر روي از فراز تپه آكروپل ميتوان منظره
كاملي از شهر شوش و محوطههاي باستاني پيرامونش
را نظاره كرد .در پايين تپه و در يك باغ پر دار و درخت
نيز موزه باستانشناسي شوش قرار دارد كه برخي آثار
تاريخي به دست آمده از محوطههاي تاريخي اين شهر
در آن نگهداري ميشود .آثار اين موزه در واقع ته مانده
آن چيزي است كه فرانسويان موفق به كشف و خروج
آنها از ايران نشدند.
آپاداناي شوش
در همسايگي تپه آكروپل ،بقاياي كاخ زمستاني قرار
دارد .اي��ن بنا در فاصله س��الهاي  521تا  515ميالدي
توسط داريوش اول هخامنشي بنا شده و ميتوان گفت
كه س��اخت آن با آغاز ساخت تخت جمشيد همزمان
بوده اس��ت .كاخ داريوش در ش��وش كه به ن��ام آپادانا
شناخته ميش��ود ،بيش از  10هزارمتر مربع مساحت
دارد و داراي بيش از  110فضاي معماري كش��ف شده
اس��ت .در اينج��ا نيز آثار مهمي از دوره هخامنش��ي از
جمله كاش��يهاي لعابدار با نقش س��ربازان جاويدان و
نيز سرس��تونهاي سنگي گاو در سر كشف شدهاند كه
اكنون در موزه لوور نگهداري ميشوند.

و ش�وش در س�اير اوقات سال اين وظيفه را بر دوش ميكش�يد .در روزگاران بعد ،از دوران سلوكيان و
اشكانيان و ساسانيان گرفته تا سلسلههاي اسالمي ،شوش همچنان جاي آبادي بود اما در عصر مغول
(سده سيزده و چهاردهم ميالدي) رو به زوال رفت .از آن پس هيچ نبود مگر خرابههاي كهن كه در هيبت
تپههاي بزرگ ،بيل و كلنگ باستان شناسان عصر جديد را انتظار ميكشيدند .فرانسويان در واپسين
دهههاي سده نوزدهم به اين انتظار پايان دادند و رازهاي سر به مهر شوش را گشودند .بيشك آنها بودند
كه با كاوشهاي باستان شناس�ي خويش ،غبار از چهره تاريخ ايران در روزگاران بسيار كهن برگرفتند
و آگاهيهاي س�ودمندي را عرضه داشتند .اما براي هر آنچه دادند ،بهايي گزاف ستاندند .گنجينههاي
باستاني شوش را با خود به موزه لوور بردند و براي هميشه حسرت به دل ايرانيان نشاندند.

كاخ شاوور
از ديگر كاخهاي باس��تاني بازمانده در شهر شوش،
كاخي است متعلق به اردشير دوم هخامنشي كه چون
در كنار رودخانه شاوور قرار گرفته ،به كاخ شاوور معروف
شده اس��ت .تا س��ال  1348اطالعي از وجود اين كاخ
در دس��ت نبود اما در اين سال هنگام عمليات عمراني
در كنار رود ش��اوور ،تيغه يكي از بولدوزرها به يك پايه
ستون س��نگي گير كرد و معلوم شد كه زير خاك آثار
باستاني پنهان شده است .نهايتاً با تالش باستانشناسان
در س��الهاي  1349تا  1355كاخ ش��اوور از زير خاك
بيرون آم��د .آنچه اكن��ون از اين كاخ ديده ميش��ود،

تعدادي ته ستون سنگي و پالن معماري آن است.
آرامگاه دعبل خزايي
بعد از آرامگاه دانيال نبي ،مهمترين زيارتگاه ش��هر
شوش ،آرامگاه دعبل خزاعي از ش��اعران پرآوازه عرب
اس��ت .او در س��ده دوم و س��وم هجري ،يعني در دوره
خالفت عباس��يان ميزيست و در اش��عار خود امامان
ش��يعه و اهل بيت پيامبر اسالم(ص) را ميستود .نقل
اس��ت كه امام رضا(ع) به پاس ارادت دعبل به خاندان
پيامب��ر ،جامه خود را به او بخش��يد .آرامگاه دعبل در
مركز شهر ش��وش و در مجاورت مركز فرهنگي دعبل
خزايي قرار دارد.

تصویر سمت راست سرستون سنگی هخامنشی را نشان می دهد که توسط ژان دیوالفوا با ضربات پتک خرد شد و تصویر چپ ،همان سرستون را به شکل سرهم شده در موزه لوور نشان می دهد

کاشی های لعاب دار هخامنشی کشف شده از کاخ آپادانا

سود سرمایه های شوش در جيب فرانسويها

رضا ستوده

آثار شوش چگونه از موزه لوور سردرآورد؟

موزه لوور ب��ه عنوان يك��ي از بزرگترين موزههاي
جهان با  220سال قدمت ،ساالنه نزديك به  9ميليون
گردش��گر را جذب خود ميكند و به طور مس��تقيم و
غيرمس��تقيم مبالغ هنگفتي را به جيب فرانس��ويها
ميريزد .اين موزه در سده دوازدهم ميالدي يك قلعه
بود ،س��پس به كاخ بزرگي براي گردهمآيي شاعران و
هنرمندان تبديل ش��د و آنگاه پس از پيروزي انقالب
كبير فرانسه با نام موزه ملي فرانسه به حيات تاريخي
و فرهنگي خود ادامه داد .نخستين بار در سال 1793
مي�لادي درهاي اين مجموعه به روي مردم گش��وده
شد.
در دانش��نامه ايرانيكا آمده است كه آثار موزه لوور
در ابتدا بيشتر مربوط به تمدنهاي يونان و روم بودند
و تع��داد كمي آثار مربوط به ايران دوره ساس��اني نيز

در تاالرهاي آن به نمايش گذاش��ته ش��ده بود .اما از
اواخر س��ده نوزدهم مي�لادي ،با كاوشهاي «ش��به
باستانشناس��ي» اتباع كشور فرانسه در شوش ،سيل
آث��ار تاريخي ايران به موزه لوور س��رازير ش��د .برخي
از اي��ن آثار مانند منش��ور حموراب��ي ،تنديس ملكه
ناپيروسا ،سرستون گاو دوسر كاخ آپادانا و كاشيهاي
لعابدار هخامنشي با نقش س��ربازان جاويدان در زمره
نفيسترين آثار تاريخي جهان باستان قرار ميگيرند.
داس��تان خروج اين آثار از ايران بدين قرار است كه
در دوره ناصرالدين ش��اه قاجار ي��ك مهندس راهآهن
در فرانسه به نام «مارس��ل ديوالفوا» همراه همسرش
«م��ادام ژان ديوالف��وا» به اي��ران آمد تا درب��اره تأثير
معماري شرق و غرب بر يكديگر مطالعه كند .اين زوج
فرانسوي هنگام بازديد از شهر شوش به وجود تپههاي

باس��تاني غني در اين منطقه پي بردند و در بازگشت
به كشورش��ان از مدير موزههاي ملي فرانسه خواستند
تا بودجهاي را براي كاوش در ش��وش در اختيارش��ان
بگذارد .اين خواس��ته پذيرفته و مبلغ  31هزار فرانك
به مارس��ل ديوالفوا پرداخت ش��د .او و همسرش در
س��ال  1884ميالدي براي دومي��ن بار به ايران آمدند
و با حمايت و كوش��ش «طولوزان» طبيب فرانس��وي
ناصرالدين شاه ،امتياز كاوش در محوطههاي باستاني
ش��وش را از دولت ايران كسب كردند .طبق قراردادي
كه آنها با دولت ايران به امضا رساندند ،قرار شد هرچه
از طال و فلزات گرانبها كشف ميشود ،متعلق به دولت
ايران باشد و ساير آثار مكشوفه نصف به نصف تقسيم
شود.
بدين ترتيب كاوش زوج فرانس��وي و هيأت نسبتاً

كوچك��ي كه هم��راه خود آورده بودند ،آغاز ش��د و تا
دو س��ال بعد ادامه يافت .در اين مدت ،آثار مهمي از
كاخهاي دوره هخامنش��ي در شوش كشف شد كه از
جمله مهمترين آنها سرستون گاو سنگي بزرگي به وزن
 12تن بود .مادام ژان ديوالفوا در خاطراتش نوشته كه
چون نميتوانست اين اثر عظيم را با امكانات آن روزگار
به خارج از ش��وش حمل كند بشدت عصباني شد و با
پتك به جان سرس��تون افتاد .گاو س��نگي مثل ميوه
رسيده از هم شكافت و آنگاه بود كه او توانست قطعات
آن را از ايران خارج كند .اين قطعات اكنون به صورت
اوليه س��ر هم شده و در يكي از تاالرهاي موزه لوور به
نمايش درآمدهاند.
وقت��ي كاوشها تمام ش��د ،نوبت به تقس��يم آثار
رسيد اما زوج فرانسوي با فريب و تطميع حاكم محلي
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زيگورات چغازنبيل
بسياري از جاذبههاي گردش��گري شوش ،بيرون از
محدوده اين شهر و در فواصل دور و نزديك به آن واقع
ش��دهاند .مهمترين آنها زيگورات چغازنبيل اس��ت كه
به عنوان قديميترين معبد موج��ود در ايران ،بيش از
 3300س��ال قدمت دارد و نخستين اثر ايراني است كه
به سال  1358خورشيدي در فهرست ميراث فرهنگي
جهان ثبت شد .زيگورات چغازنبيل كه بين رودهاي دز
و كرخه و در ميانه مزارع نيشكر هفت تپه جاي گرفته،
بنايي است آجري كه  3300سال پيش براي دو خداي
بزرگ عيالم ،يعني اين شوش يناك ،خداي بزرگ شوش
و نــپيريشا ،خداي آسمانها ،ساخته شد و در ساختش
بيش از يك ميليون آجر به كار رفت .عيالميان ،زيگورات
خود را كه نمادي از عروج به آسمان بود ،در  5طبقه و
با بلنداي  52متر ساختند اما طي صدها سال سه طبقه
فوقاني آن فروريخت و دو طبقه ديگر زيرخاك مدفون
شد .بدينسان يكي از بزرگترين معابد جهان باستان به
شكل س��بد وارونهاي درآمد كه در زبان لرهاي منطقه،
چغازنبيل (تپه شبيه زنبيل) خوانده ميشد .تا اوايل قرن
بيستم ،كسي نميدانست كه زير اين زنبيل وارونه چه
گنجين ه بزرگي پنهان شده اما نهايتاً كنجكاوي يكي از
كارمندان شركت نفت ايران و انگليس كه در آن حوالي
كار ميكرد ،پاي باستانشناس��ان را به محل باز كرد و
زيگورات چغازنبيل از سال  1951طي  11سال بوسيله
باستانشناسان فرانسوي از زير خاك بيرون كشيده شد.
اگر به ديدن زيگورات برويد ،ميتوانيد همان نزديكيها
بقاياي شهر باس��تاني «دور -اونتاش» ،خرابههاي چند
معب��د كوچك و مقبره خانوادگي ش��اهان عيالم را نيز
ببينيد .اين اثر سترگ  42كيلومتر با شهر شوش فاصله
دارد و مس��ير آن از مي��ان م��زارع نيش��كر هفت تپه و
جنگلهاي كرخه و دز ميگذرد.
موزه و محوطه باستاني هفت تپه
در حدود  15كيلومتري جنوب ش��رقي شهر شوش
و در ميانه مزارع نيشكر ،محوطه باستاني هفت تپه قرار
گرفته است كه ديرينگي آن به هزارههاي پيش از ميالد
مسيح ميرسد و آثار به دست آمده در آن زينت بخش
موزههاي ايران است .البته بخش��ي از اين آثار در موزه
هفت تپه به نمايش گذاشته شدهاند .افزون بر اين ،مركز
مرمت زيگورات چغازنبيل نيز در هفت تپه قرار دارد.
ايوان كرخه
ايوان كرخه از مهمترين آثار معماري خوزستان است
كه حدود  1700س��ال قدمت دارد .شاپور دوم ساساني
در  25كيلومتري غرب ش��وش و در ساحل راست رود
كرخه ،شهري را بنا كرد كه «ايران كردشاپور» خوانده
ميش��د و بعدها به ايوان كرخه معروف شد .بقاياي اين
شهر كه تأثير مهمي در معماري ايران داشته است ،در
دهه  1330خورش��يدي كشف ش��د و در زمان جنگ
تحميلي از س��وي نيروهاي مهاجم عراقي ،آسيب زياد
ديد .مهمترين بازمانده شهر ايران كردشاپور كاخي است
متعلق به شاپور ساس��اني كه ايوان كرخه نام خود را از
آن گرفته است.
امكانات و خدمات گردشگري
ش��وش باوج��ود جذابي��ت ف��راوان ،هن��وز داراي
زيرس��اختهاي گردشگري كافي و مناسب نيست .تنها
مكان اقامتي ش��هر ،هتل يك ستاره آپاداناست كه در
خياب��ان فتح المبين و روبهروي فرمامداري اين ش��هر
قرار دارد .به همين خاطر بسياري از گردشگران شوش
در اهواز اقامت ميگزينند و سپس به صورت يك روزه
به ديدن شوش و زيگورات چغازنبيل ميآيند .در همه
ترميناله��اي اهواز اتوبوس ،ميني بوس و تاكس��ي به
مقصد ش��وش آماده حركت اس��ت .همچنين ،راهآهن
سراس��ري در ش��وش و هفت تپه داراي ايستگاه است.
با توجه به پراكندگي ديدنيهاي شوش در سطح شهر
و پيرامون آن ،مس��افراني كه تاكس��ي دربس��ت كرايه
ميكنند ،اگرچ��ه هزينه قابل توجهي را ميپردازند اما
گردش بهتر و مفيدتري خواهند داش��ت .سوغات شهر
شوش براي گردش��گران ،يكي سفالهاي اين شهر است
كه س��ابقه توليد آن به هفت هزار س��ال پيش ميرسد
و ديگ��ري س��بدهاي حصيري با ب��رگ درخت خرما و
تزئينات كاموايي است كه محليها به آن كپو ميگويند.
معرق روي چ��وب و معرق با س��اقههاي گندم از ديگر
صنايع دس��تي اين شهر است كه البته فروشگاه خاصي
براي عرضه همه آنها وجود ندارد و بايد با گشت در شهر
و اط��راف محوطههاي تاريخي ،فروش��ندگان اين قبيل
كاالها را پيدا كنيد.

منطق��ه ،او را راضي كردند كه س��هم دول��ت ايران را
نپردازند .بدين ترتيب در س��ال  1886ميالدي327 ،
صندوق از آثار باستاني ايران به وزن حدود  500تن از
راه بوشهر به فرانسه حمل شد.
ورود آثار تاريخي نفيس ش��وش به پاريس چش��م
فرانس��ويان را خيره كرد و انجمن علمي فرانس��ه را به
فكر انداخت كه امتياز كاوشهاي باستانشناس��ي در
سرتاس��ر ايران را از دولت قاج��ار بگيرد .اين امتياز در
سال  1895ميالدي به روزگار سلطنت مظفرالدين شاه
قاجار به فرانسويان داده شد .طبق اين امتيازنامه ،هر
آنچه در خاك ايران به دس��ت ميآمد بين دولت ايران
و هيأت باس��تان شناسي فرانسه تقسيم ميشد ،مگر
آثار مكش��وفه در شوش كه تماماً متعلق به فرانسويان
ب��ود .در واقع گنجاندن اين م��اده بدين خاطر بود كه
طرف فرانسوي ميدانست ،نفيسترين آثار را در شوش
خواهد يافت و اساس��اً غير از شوش مايل به حفاري در
نقاط ديگر ايران نبود .بدين ترتيب فردي به نام «ژاك
دمورگان» به عنوان سرپرس��ت كاوشها به ايران آمد.
او قلع��هاي را بر فراز تپه معروف آكروپل در ش��وش بنا
نهاد كه امروزه به قلعه فرانس��ويها معروف اس��ت .اين
قلعه محل اس��كان و كاوش فرانسويان بود و در همين
جا بود كه آثار بزرگي چون منش��ور حمورابي و پيكره
برنزين ملكه ناپيروسا به وزن  1800كيلوگرم و با قدمت
 3000س��ال را كشف كردند .انجمن علمي فرانسه به
مدت  32س��ال مشغول كاوش در شوش بود و هزاران
اثر تاريخي اين شهر را به فرانسه منتقل كرد .نهايتاً در
س��ال  1927ميالدي مجلس شوراي ملي ايران امتياز
كاوش فرانسويان را لغو كرد اما ديگر دير شده بود.
امروزه بخشي از مهمترين آثار موجود در موزه لوور
متعلق به ايران و مش��خصاً شهر شوش هستند و بدون
آنها موزه لوور اين درج��ه از اهميت و اعتبار كنوني را
نخواهد داش��ت .ثروتي كه در ساليان متمادي از اين
رهگذر نصيب فرانسويان شده ،غيرقابل برآورد است.

