
»اصفهان« و »رشت« به شبکه شهرهای 
خالق یونسکو پیوستند

ثبت 14 محوطه و بنای تاریخی
 خوزستان در فهرست آثار ملی کشور

گروه گردشگری :سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد )یونسکو( از پیوستن 47 شهر از جمله 
شهرهای اصفهان و رشت به شبکه شهر های خالق خبر داد.

انتخاب این شهرها از میان 33 کشور جهان بر اساس قابلیت هایی در زمینه های صنایع دستی و هنرهای 
بومی، طراحی، فیلم، غذا ، ادبیات، رســانه و موســیقی صورت گرفته است که در این میان اصفهان به عنوان 

شهر خالق صنایع دستی و هنرهای بومی و رشت به عنوان شهر خالق غذا انتخاب شده اند.
الدن جعفری تهرانی، مدیر کل دفتر امور بین الملل ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اعالم این 
خبر افزود: این شبکه در سال  2004 میالدی تشکیل شده است و در حال حاضر 116 شهر از سراسر جهان 
عضو آن هســتند. هدف این شــبکه تقویت همکاری های بین المللی میان شهر های عضو به منظور ســرمایه گذاری در زمینه خالقیت است زیرا به عقیده 

یونسکو خالقیت هدایت کننده توسعه پایدار شهری، مشارکت اجتماعی و طراوت فرهنگی است.
در همین راســتا ایرینا بوکووا، مدیرکل یونســکو اظهار داشت: شبکه شهر های خالق یونسکو بیانگر پتانسیل بسیار زیاد این شهرها در راستای دستیابی 

به نقش فرهنگ به عنوان ابزار توانمندسازی توسعه پایدار است. 
وی ادامه داد: من مایلم شهرها و کشورهای جدید بیشتری که با تنوع خود به غنای شبکه شهرهای خالق  می افزایند، به این شبکه بپیوندند.

گروه گردشــگری :معاون میراث فرهنگی خوزستان از ثبت 14 اثر و بنای ارزشمند تاریخی این استان 
در فهرست آثار ملی خبر داد.

عاطفه رشــنویی اظهار کرد: چندین محوطه باســتانی در مسجدسلیمان و چند خانه تاریخی در شوشتر 
و دزفول و یک گوردخمه در اندیکا با تالش مســؤوالن اداره میراث خوزســتان در کمیته ثبت آثار غیرمنقول 

کشور در فهرست آثار ملی ثبت شد.
وی افزود: خوشــبختانه با برنامه ریزی و تالش، ثبت آثار ارزشــمند خوزستان جان تازه ای یافته و این 
روند ادامه خواهد داشت.رشنویی تصریح کرد: متاسفانه در زمینه ثبت محوطه ها و بناها در فهرست آثار ملی 
ســال ها کوتاهی شــد و خوزستان جزو ضعیف ترین استان ها در این خصوص به شــمار می آمد اما با توجه و تمهیدات ویژه ای که در دوره مدیریت سابق و 
فعلی میراث فرهنگی خوزســتان در این زمینه اندیشــیده شــد ثبت آثار به اولویت های میراث فرهنگی مبدل و روند آن تسریع شد و امروز خوزستان یکی 
از پیشــروترین اســتان ها به شمار می آید.وی درباره این محوطه ها و آثار تاریخی ثبت شــده توضیح داد: محوطه ها و آثار ثبت شده شامل »بینزیر« در گلگیر 
مسجدســلیمان، »خانه حاج شیخ جعفر شیخ شوشــتری«، »خانه جزایری« )قدیمی ترین خانه در بافت تاریخی شوشتر(، »خانه قصاب نژاد« در شوشتر، »خانه 

سهرابی« در دزفول، »گور دخمه تنگ دز« در اندیکا است.
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موزه سیار سعدآباد، مهمان 
فرهنگسرای اشراق

گروه گردشــگری :بیســت و هشتمین 
نمایشگاه موزه سیار مجموعه فرهنگی تاریخی 
ســعدآباد ســاعت 9 صبح امروز )دوشنبه 23 

آذر( در فرهنگسرای اشراق گشایش می یابد.
موزه ســیار ایــن مجموعه شــامل آثار 
همانندسازی شــده از آثار شاخص موزه های 
هنرهــای زیبا، میرعماد، اســتاد بهزاد، اســتاد 
فرشچیان و ســفال های دوره اسالمی مربوط 
به موزه ملت، زیــورآالت ترکمن و آثاری از 
موزه ظروف اســت، که از روز دوشنبه 23 آذر 
ماه به مدت یک هفته در فرهنگســرای اشراق 

)طبیعت(به نمایش عموم گذاشته می شود.
مــوزه ســیار ســعدآباد تا به حــال 27 
نمایشــگاه داخلی و دو نمایشــگاه خارجی را 

برگزار کرده است.
عالقمنــدان می تواننــد از 23 تا 29 آذر 
،ســاعت 9 تــا 19 از این نمایشــگاه واقع در 
فرهنگســرای اشــراق به نشــانی، فلکه دوم 
بازدید  خیابان جشــنواره،  انتهای  تهرانپارس، 

کنند.

میراث فرهنگی متولی صدور مجوز 
برای تاسیسات گردشگری است

گــروه گردشــگری :مدیــرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم گفت: 
با اســتناد به قانون توســعه صنعت ایرانگردی 
و جهانگــردی صــدور هرگونه مجــوز برای 
تاسیســات گردشگری بر عهده سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری قم، 
عیسی رضایی در جلســه کمیته فنی کارگروه 
گردشــگری قم اظهار کرد: ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان مدعی است که پروانه 
کســب عالوه بر پروانــه بهره بــرداری برای 
تاسیسات گردشگری صادر کند که طبق قانون 
فعالیت مجموعه های گردشــگری جزو قانون 
خاص و خارج از قانون نظام صنفی اســت و 

شامل پروانه کسب نمی شود.

گروه گردشــگری :حضور هنرمندان صنایع 
دستی و عرضه هنرهای ســنتی ایران در نمایشگاه 
صنایع دستی آر تی جی آنا 2015 میالن با استقبال 

بازدیدکنندگان و عالقه مندان مواجه شد.
در این دوره از نمایشــگاه صنایع دســتی آر 
تــی جی آنا، در غرفــه ایران که بــه همت کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی و به نمایندگی از سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری دایر 
شــده، فرش، ســوغات و هنرهای دستی و سنتی 
ایرانــی در دو بخش متفــاوت به معرض فروش و 

نمایش گذاشته شده است.
در این غرفــه 8 شــرکت تولیدکننده صنایع 
دستی در رشته های متنوعی همچون چاپ قلمکار، 
ســفالینه های تزئینی، مینیاتور، گلیم و پارچه های 

سنتی محصوالت خود را عرضه کرده اند.
به گزارش روابــط عمومی کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی جمهوری اســالمی ایــران، در غرفه 
اختصاصی ایران با 300 متر مربع مســاحت،کارگاه 
های صنایع دســتی با حضــور 6 هنرمند ایرانی در 

حــال برپایی بــوده و نبوغ و هنــر ایرانی را برای 
مخاطبــان ایتالیایــی و دیگر کشــورها به نمایش 

گذاشته اند.
بر اساس گزارش، ازدحام جمعیت و استقبال 
از این نمایشــگاه به ویژه استقبال از هنرهای سنتی 
و صنایع دســتی در غرفه ایران به حدی رسیده که 
امکان تردد سهل و آسان در نمایشگاه وجود ندارد.
دیگو ســاال مدیر اجرایی نمایشگاه آرتی جی 
آنای میالن، ضمن بازدید از غرفه ایران از شــرکت 
حرفــه ای و با نظــم نمایندگان ایــران و انجام به 
موقع تعهدات مالی و اجرایی، پاسخگویی مناسب 
و همچنیــن ثبت نام هنرمنــدان ایرانی در کاتالوگ 

آنالین نمایشگاه تشکر کرد.
عبادرضا اســالمی مدیر گردشگری و صنایع 
دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از راه اندازی 
فروشگاه دائمی عرضه صنایع دستی ایران در شهر 
میالن ایتالیا، حضور در نمایشــگاه صنایع دســتی 
مونیخ 2016، ایجاد فروشــگاه و نمایشــگاه های 
صنایع دســتی در کاروانســراهای تاریخی ایران و 

همچنین برنامه ریزی برای شــرکت در رویدادهای 
جهانی صنایع دســتی از جمله نمایشــگاه صنایع 
دستی میالن 2016، را به عنوان مهمترین اهداف و 
برنامه های کانون در زمینه صنایع دستی عنوان کرد.

همزمان با ششمین روز برپایی بیستمین دوره 
نمایشــگاه آرتی جی آنا ی میالن ایتالیا، رییس این 
نمایشگاه به همراه جمعی از خبرنگاران و نمایندگان 

رسانه های ایتالیایی از غرفه ایران بازدید کرد.

گروه گردشــگری :مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان تهران گفت: با 
توجه به مشکالت و محدودیت های مالی موجود 
این سازمان قادر به خرید و تملک بناهای تاریخی 

نیست.
رجبعلی خسروآبادی افزود: مجموع اعتبارات 
عمرانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان تهران در سال جاری حدود 21 
میلیارد ریال اســت که با این میزان اعتبار نمی توان 
اقدام تاثیرگذاری برای حفظ میراث فرهنگی استان 

انجام داد. 
وی با بیان اینکه با اعتبارات دولتی نمی توان 
بناهای تاریخی اســتان تهــران را خریداری کنیم 
گفــت: به عنوان نمونه خانه باغ اتحادیه بعد از یک 
ســال و نیم تالش میراث فرهنگی، شورای شهر و 
شــهرداری تهران در نهایت به قیمت 285 میلیارد 

ریال توسط شهرداری تهران خریداری شد. 
وی بیان کــرد: برای حفظ بناهــای تاریخی 
اســتان تهران تعامالتــی را با نهادهــای مختلف 
همچون شهرداری انجام داده ایم که نمود بارز آن را 
می توان در بازپیرایی، مرمت و آماده ســازی میدان 
امام خمینی)ره(، خیابان ناصرخسرو، سردرباغ ملی 

و موزه علی اکبر صنعتی مشاهده کرد. 
خسروآبادی با اشاره به تملک و مرمت خانه 
صادق هدایت نیز افزود: بسیاری از بناهای تاریخی 
اســتان تهران در حیطه نهادهــای دولتی قرار دارد 
و از ایــن نهادها درخواســت داریم که به مرمت و 
آماده سازی این بناها توجه ویژه ای داشته و میراث 
فرهنگی اســتان را در زمینه مرمت این بناها یاری 

کنند. 
 مشخص نبودن وضعیت 

خانه شیخ مشروطه 
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان تهران همچنیــن درخصوص 
وضعیت ثبت ملی خانه شــیخ فضــل اهلل نوری و 
اعتراض مالک نســبت به این موضوع گفت: مالک 
مدعی اســت که میراث فرهنگی در ازای ثبت ملی 
خانه شیخ فضل اهلل نوری، بنای دیگری را در اختیار 
وی قرار دهد که میراث فرهنگی استان تهران نیز در 
شرایط کنونی نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد. 
وی با اشــاره به توجه شــهروندان به اهمیت 
بناهای تاریخی افزود: با این وجود توقع نداریم که 
یک بنای تاریخی و ارزشمند که وقایع مهم تاریخی 
در آن رخ داده، دســتخوش برخی سودجویی ها و 

نگاه های کاسب کارانه شود. 
خانه شــیخ فضل اهلل نــوری از رهبران قیام 
تنباکو و نماینده مشروطه مشروعه در محله سنگلج 

تهران، چهارراه گلوبندگ واقع شده است.
این خانه سال 78 توسط موسسه خیریه صنف 
کفاشــان در بازار تهران برای ســاخت حسینیه ای 

مجــاور بازار تهران از خانــواده هادوی خریداری 
شــد، مردادماه93 احمد مسجدجامعی رییس وقت 
شــورای اسالمی شهر تهران در برنامه تهران گردی 
خود، اعالم کرد که خانه شیخ فضل اهلل نوری باید 
تملک و به عنوان یک بنای تاریخی حفظ شــود که 
متاســفانه مالک تاکنون با این طرح موافقت نکرده 

است. 
مرمت اضطراری خانه
 تاریخی ظهیراالسالم 

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان تهران در ادامه بــه وضعیت 
نامناسب خانه تاریخی ظهیراالسالم واقع در منطقه 
12 تهران اشــاره کرد و گفــت: روند تخریب این 
بنای ملی افزایش یافته و با انجام مذاکراتی با رییس 
امالک تامین اجتماعی در تالشــیم کــه این بنا به 

صورت اضطراری مرمت شود. 
خســروآبادی بیــان کــرد: اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان تهران تاکنون چندیــن بار درباره 
وضعیت خانه ظهیراالســالم و حفــظ آن مکاتباتی 
با مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی داشته و قرار 
بود جلســه ای برای حفظ این بنا برگزار شــود اما 
متاســفانه تاکنون اقدام اجرایی در حوزه واگذاری 
و نهایی شــدن مرمت بنای تاریخی ظهیر االســالم 

توسط سازمان تامین اجتماعی انجام نشده است. 
وی افــزود: اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
تهران اعــالم آمادگی کرده که بنای ظهیراالســالم 
توســط شــهرداری تهران خریــداری و در حوزه 
کاربری و مرمت این بنا توســط این نهاد اقداماتی 

انجام شــود که میراث فرهنگی نیز در حوزه مرمت 
شهرداری تهران را یاری خواهد کرد. 

خســروآبادی در پاســخ به این ســئوال که 
میــراث فرهنگی اســتان تهران بــرای حفاظت از 
بنای تاریخی ظهیراالســالم در مقابل اسکان کارتن 
خــواب ها چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: اگر 
خانه ظهیراالسالم مرمت و بازسازی شود، حصار، 

محوطه و کاربری آن هم تعیین تکلیف می شود. 
خانه قاجاری ظهیراالسالم در منطقه 12 شهر 
تهران واقع شــده، این بنا حدود 18 ســال پیش به 
ســازمان تامیــن اجتماعی، بخــش اداره امالک و 
مســتغالت فروخته شــد و مدت ها پیش، بحث 
هایی درباره ساخت پارکینگ طبقاتی در این مکان 
مطرح شد در نهایت بنای ظهیراالسالم سال 93 در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

استقبال از هنرهای سنتی ایران در نمایشگاه صنایع دستی میالن

سازمان میراث فرهنگی استان تهران توان مالی 
تملک بناهای تاریخی را ندارد
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دیدار با زن 7هزار ساله، هفته
 آینده در موزه ملی

بانوی هفت  :»اسکلت  گروه گردشگری 
هزار ساله هفته ی آینده در بخش پیش از تاریخ 

موزه ی ملی ایران به نمایش درمی آید.«
پژوهشــکده  رئیس  چوبــک،   حمیــده 
باستان شناســی پژوهشــگاه ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری، تاکید کرد: اســکلت 
بانوی هفت هزار ساله دوشــنبه  هفته ی آینده 
)30 آذر( و در اواخــر هفته  پژوهش در بخش 
پیــش از تاریخ موزه ی ملی ایــران به نمایش 

گذاشته می شود.
او بــا بیــان این کــه در حــال حاضر 
کارشناســان در مــوزه ی ملی ایــران در حال 
آماده ســازی ویترین ها و فضای مناسب برای 
نمایش این اســکلت هفت هزار ساله هستند، 
افزود: در صورتی که شــرایط مهیا شــود، این 

اقدام در زمان مناسب انجام می شود.
رئیس پژوهشکده باستان شناسی همچنین 
دربــاره ی نمایش موقت یا دائم این اســکلت 
در موزه  ملی ایــران اظهار کرد: در صورتی که 
شرایط برای ایجاد سایت موزه مهیا شود، پس 
از پایاِن کار اســکلت به محوطــه  بازگردانده 
می شــود، اما اگر امکانات فراهم نشود ترجیح 
ما باقی ماندن اســکلت در فضــای موزه ملی 

ایران است.
چوبــک،  همچنین از برگزاری مراســم 
باستان شناســی  کاوش های  کتاب  از  رونمایی 
قره تپــه »قمــرود« تالیف میرعابدیــن کابلی، 
باستانشناس پیشکسوت و نمایشگاه یافته های 
این محوطه ی تاریخی امروز )دوشنبه 23 آذر( 

در آغاز هفته ی پژوهش خبر داد.

نشست معرفی معماران برجسته 
دوران صفوی و عثمانی

گروه گردشگری :نشست معرفی معماران 
برجســته دوران صفــوی و عثمانی با همکاری 
ایکوم ایران، موسسه فرهنگی یونس امره ترکیه و 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

تهران برگزار می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی، پیوند فرهنگی تاریخی مشترک 
دو کشــور همسایه جمهوری اســالمی ایران و 
جمهــوری ترکیه بهانه برگزاری نشســت های 
مشــترک علمی و فرهنگی با محوریت میراث 

فرهنگی تاریخی دو کشور است.
در همین راستا پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم 
ایران(و موسســه یونس امره از کشور ترکیه در 
تفاهم نامه ای، برگزاری نشســت های مشترک 
با مضمــون معرفی معماران برجســته معماری 
دوره صفــوی و معماری دوره عثمانی را تدارک 
دیده اند.در نشســت اول از این سلسله نشست 
ها که با عنوان »معمار ســنان - معمار علی اکبر 
اصفهانی« برگزار می شــود با سخنرانی پرفسور 
سبحی ساعتچی استاد دانشگاه سلطان محمد فاتح 
استانبول، پرفسور سلجوق مالیم استاد دانشگاه 
مرمر اســتانبول، مهدی گلچیــن عارفی و نگار 
صبوحی شخصیت های علمی فرهنگی ایران و 

ترکیه همراه خواهد بود.
نشســت معماران تمــدن روز دوشــنبه 
23آذرماه جاری در سالن اجتماعات پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری برگزار و شرکت 
در آن برای عالقه مندان آزاد است.این مراسم با 
حضور سیدمحمد بهشتی ریاست پژوهشگاه و 
رییس ایکوم ایران، ســفیر کشور ترکیه در ایران 

و رییس موسسه یونس امره برگزار خواهد شد.
معمار ســنان در 50 ســالگی بــه عنوان 
سرمعمار دربار پادشاهی عثمانی، اقدام به ساخت 
اماکن مذهبی کرد.کارهای او نمونه های برجسته 
و اعالی معماری معــروف به معماری عثمانی 
است که تأثیر بسیاری از معماری بیزانس گرفته 
است .شــاهکار او را مسجد ســلیمیه در ادرنه 

)آدربانوپول(در بخش اروپایی ترکیه می دانند.
از جمله آثار دیگر او می توان به مســجد 
شاهزاده )استانبول(و مسجد سلیمانیه )استانبول( 

اشاره کرد.
وی در 17ژوئیــه ســال 1588میالدی در 
استانبول در گذشــت و پیکرش را در قبرستان 
مجاور مســجد سلیمانیه در شمال خیابان معمار 

سنان جادسی دفن کردند.
نــام او اکنــون در دو نقطه جهان شــامل 
دانشگاه هنرهای زیبای معمار سنان و گودالی در 
ســیاره عطارد )تیر( که به نام او نامگذاری شده 

است باقی است.

بزرگداشت هفته پژوهش در پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری

گروه گردشــگری :پژوهشــگاه میراث 
فرهنگــی و گردشــگری بــه مناســبت هفته 
پژوهش برنامه های گوناگونی ازجمله بازدید 
رایگان خانواده پژوهشگران از موزه های ملی 

وگلستان برگزار می کند.
به گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری دراین هفته که 
از فردا بیســت و ســوم آذر شروع و تا سی ام 
این ماه ادامه دارد پژوهشکده باستان شناسی با 
برگزاری نشســت ها و همایش هایی گزارش 

عملکرد یکساله خود را نیز ارائه می دهد.
پژوهشکده های حفاظت و مرمت ، زبان 
شناســی ، کتیبه و متون ، مردم شناسی ، ابنیه و 
بافت و گروههای هنرهای سنتی ، گردشگری 
و گروه پژوهشــی میراث دفــاع مقدس نیز با 
برگزاری نشست های مختلف به بیان فعالیت 

های خود می پردازند.

کشفگوریعجیبدربزرگترینقبرستانایرانباستان
:پس از 1100 گورِ کاوش  گروه گردشگری 
شده در بزرگترین قبرستان پیش از اسالم در ایران، 
باستان شناســان رکورد کاوش های خود را با کشف 
جســد زنی متمول به همراه 112 شــیء به قدمت 

4600 سال ثبت کردند.
در تاریخ کاوش های گورستان شهر سوخته در 
شــرق ایران، این دومین بار است که گوری با 112 
شیء کشــف می شود. در سال 1376 کاوشگران به 
قبر اســکلت مردی حدودا 32 ساله به همراه فرزند 
10 ســاله اش می رســند که در کنارشان 112 شیء 
دفن شده است، جز این اطالعات علمی دیگری از 
آن گور در دســترس نیست، DNA این اسکلت ها 

برای تحقیقات بیشتر گرفته شده است.
اکنــون یک بار دیگر در پایــان فصل پانزدهم 
کاوش های شهر ســوخته گوری با همین تعداد اثر 
کشف شــد که تنوع آنها باعث شده باستان شناسان 

آن را رکوردی تازه و کشفی عجیب بنامند.
گور یافته شــده از نوع سردابه ای است که به 
افرادی ثروتمند در 5000 ســال پیش تعلق داشته 

است.
کاوش های  سرپرست  سیدســجادی،  منصور 
شهر سوخته می گوید: ســه نوع قبر در تمدن شهر 
ســوخته رایج بوده، چاله هایی ساده، گودال های دو 
قسمتی و سردابه ای ها که رسیدن به آن ها با توجه به 
استحکام سازه و ماسه ای بودن خاک منطقه، زمان، 

انرژی و هزینه زیادی صرف می کند.
رســیدن به سطحی که اسکلت و اشیاء نذری 
دفن شــده اند گاه تا یک ماه زمان می برد. سجادی 
می گوید: در این فصل از کاوش گورســتان شــهر 
ســوخته موفق شدند فقط دو گور ســردابه ای که 
مسقف هســتند را پیدا کنند. بیشتر قبرها چاله ای و 

یا دو قسمتی هستند.
گور پس از کاوش در اختیار باستان شناســان 
و پزشــک ژنتیک برای نمونه برداری، تهیه نقشه و 
عکس قرار می گیرد، محل قرارگیری اشــیاء باید به 
دقت در نقشه مشخص شود، چرا که ارتباط آن ها با 

یکدیگر برای تفسیر و تعبیرهای بعدی مهم است.
تیم کاوشــگر همــراه سیدســجادی از هیچ 
ذره ای نمی گذرند، آن ها خاک را به توبره می کشند، 
حتی خــاک درون ظرف ها دور ریخته نمی شــود، 
نمونه های ارگانیک جمع آوری و بعد از طبقه بندی 
در اختیار متخصصان قرار می گیرد. سپس مطالعات 
انجام  باســتانی  یا کرم شناســی  پالئوپارازیتولوژی 
می شــود تا به بیماری های رایج در آن دوره دست 
یابند. براســاس همین آزمایش ها بوده که تا کنون 
دریافته اند امراض پوســتی رایج ترین نوع بیماری 
در تمدن 5 هزار ساله ی شــهر سوخته بوده است. 

جز خوردگِی شــمار زیادی از اسکلت ها در میان 
گورهای شهر سوخته که 25 هکتار از محوطه 151 
هکتاری این شهر را به خود اختصاص داده، کودک 
زیر دو سال و نوزاد به خاک سپرده شده زیاد کشف 

شده است.
سیدسجادی معتقد است، مطالعات کرم شناسی 
باستانی ما را به یافته های جدیدی درباره این اجساد 

می رساند.
او می گوید: خاک جمع شده در ناحیه شکم و 
لگن اسکلت های کاوش شده به دانشگاه بهداشت 
برای مطالعه تحویل داده می شــود، اما ممکن است 

پروسه نتیجه گیری آن سه سال طول بکشد.
سرپرست کاوش شهر سوخته تخمین می زند 
قدمت گور تازه کشف شده به 2600 پیش از میالد 

یعنی حدود 4600 سال پیش برسد.
بنابر گمانه های اولیه پزشک ژنتیک که بر سر 
گور حاضر شــده، اســکلت مربوط به زنی حدودا 
40 ساله با 155 ســانتی متر قد است که البته برای 
یقین بیشتر از لگن آن نمونه برداری می کند. در کنار 
اسکلت ظرفی شبیه سرمه دان، خمره های رنگین و 

تکه هایی شبیه پارچه پیدا شده است.
ماندگاری پارچه از 5 هزار سال پیش تاکنون 
شگفت انگیز اســت که سیدســجادی علت آن را 
وجــود نمک و امالح زیاد در خاک محوطه شــهر 
سوخته می داند. می گوید: اطالعات ما از کاوش های 
این منطقه نشــان می دهــد در آن دوره تعدادی از 
اجساد را عریان، برخی را با کفن و تعداد دیگری را 
با لباس دفن کرده اند. آن ها چند سال پیش اسکلت 
زنی را در همین گورستان شهر سوخته یافته اند که 

لباسی منجوق دوزی شده به تن داشته است.
پیــش از اســتقرار کاوشــگران ایرانی، 220 
قبر توســط تیم ایتالیایی کشف شــده است، گروه 
ایرانی نیــز حدود 900 قبــر را کاوش کرده اند که 
سیدســجادی می گویــد: »از میان حــدود 1100 
گور کشــف شــده بیش از 70 درصد اجساد کفن 
داشته اند«. این کشفی مهم محسوب می شود، آن هم 
در شــرایطی که گفته می شــود دفن اجساد با کفن 

صرفا بعد از اسالم اتفاق افتاده است.
نشانه متمول بودن اسکلت بانوی کشف شده 
فقط منحصر به تعداد اشــیاء همراه آن نیست، بلکه 
وجود اشــیاء عجیبی است که از سرزمین های دور 
آمده. همراه بانوی 4600 ساله جام هایی سفالین از 
تمدنــی در جنوب قندهار و ابتدای رود هیرمند در 
افغانستان و همچنین گلدانی با نقش برجسته که به 
احتمال زیاد از منطقه »بمپور« در جنوب سیستان و 

بلوچستان آمده، دفن شده است.
به اعتقاد سیدســجادی، عجیب بودن این گور 

از آن منظر اســت که ظروف مختلف و متنوعی که 
تیپیک شــهر سوخته نیست همراه این اسکلت دفن 

شده  است.
او می گوید: مخلوط بودن اشیاء اتفاق طبیعی 
نیست که همیشــه در قبرها با آن مواجه شویم، در 
بسیاری از آن ها اشیاء وضعیت کامال روشنی دارند.
برای مشــخص شــدن تاریخ دقیق اشــیاء، 
ظروف ســفالی شسته و شناســنامه هر یک نصب 
می شود، شیء بدون شناسنامه از نظر باستان شناسان 
بی هویت اســت، حتی اگر زیبا و خاص باشد. هر 
اثر برای نتیجه گیری دقیق 17 مرحله مســتندنگاری 

را پشت سر می گذارد.
گور پس از کاوش و انتقال اشیاء به آزمایشگاه، 
دوباره با خاک پوشانده می شود، سیدسجادی تاکید 
می کند که گور با وضعیت کشــف شــده نباید رها 
شــود، وگرنه از گزند قاچاقچیان در امان نمی ماند، 
هر چند او می گوید؛ شهر سوخته هیچ وقت گرفتار 
پدیده قاچاق نشــده اســت، چون اشیاء یافته شده 
بیشتر سفال است برای قاچاقچی ها چندان جذاب 

نیست.
گورستان شهر سوخته با 25 هکتار که تخمین 
زده شــده دارای 35 تــا 40 هزار قبــر با 60 هزار 
اســکلت باشد، به اعتقاد سیدســجادی، بزرگترین 
گورســتان تاریخ پیش از اسالم در ایران باستان به 

شمار می آید.
در این گورســتان اسکلتی با بیش از 60 سال 
ســن تا کنون یافت نشــده اســت. برخی گورها 
انفــرادی و بعضی دیگر دارای اجســاد بیشــتری 
بوده اند. کاوشــگران در شــهر ســوخته حتی مِهر 
مادری مدفون شــده را نیز کشف کرده اند، اسکلت 
مادری کــه فرزندش را در میان بــازوان اش حفظ 
کرده بود.سیدســجادی که نزدیک به 40 سال است 
در کاوش های شــهر ســوخته نقش دارد، براساس 
یافته هایــی از گورســتان این تمدن معتقد اســت؛ 
نور نقش مهمی در آن زمان داشــته است. دلیل این 
ادعا، نحوه ی خاکســپاری اجســاد است. گورهای 
ســردابه ای معمــوال در جهــت طلــوع و غروب 
خورشــید باز می شدند و چشم جسد دفن شده در 
آن سردابه معموال به سمت در و منتهی به نور بود.

آن ها اجســادی را یافته اند که صورت هایشان 
رو به زمین بوده اســت، گمان بر این است که آن 
جسد در شب به خاک ســپرده شده است. درباره 
اجسادی هم که طاق باز دفن شده اند معتقدند، زمان 
خاکســپاری در روز روشــن و یا هنگام ظهر بوده 
است.در بسیاری از گورها، عودسوزهای آیینه داری 
یافته شده که فرضیه اعتقاد مردمان شهر سوخته به 

نور و یا آتش را نزدیک به یقین می کند.


