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دکتر حسن درخشی
گروه باستان شناسی و تاریخ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر،شوشتر،ایران
(تاریخ دریافت 3030/8/03 :تاریخ پذیرش) 3030/33/5 :

چکیده:
اصوال دو عامل آب وهوا(اقلیم) و سنتهای فرهنگی درخلق اعجاز های معماری درهر منطقه ای نقش اساسیی را
ایفا می کنند .شوشتر نیز با داشتن سابقه طوالنی استقرار و شهر نشیینی ازایین قاعیدس مسیتننی نیسیا .مطا عیه
طبیعا منطقه نشان از وجود امکانات وشرایط مناسب برای یک استقرار اسا .رودخانه کارون  ،کوههای بلند و
رشته کوس زاگرس،دشا حاصلخیز که برای سکونا های او یه نقش داشتند شوشتر را تبدیل به شیهری مهیم و
قطبی تجاری نمود.تداوم عناصر معماری از دوران ایالم باستان وخلق عناصیر جدیید درایین منطقیه بیه عنیوان
ا گوهای معماری درسایر مناطق بکار گرفته شد .تابستان نشین ،زمستان نشین ،اندرونی،بیرونی،خواجه نشین،شاس
نشین،شبستان ،ازجمله بخشهای مختلف معماری درشوشتر می باشد .قطعا فرهنگ نیز درنوع ساخا و فرم بناها
بی تاثیر نبودس اسا و در کل ما تلفیقی از فنون مهندسی معماری با فرهنگ بومی منطقه را شاهدیم و این مقا یه
پژوهشی اسا بر وضعیا ابنیه و بافا تاریخی شوشتر بر اساس منابع تاریخی و مشاهدس و ثبا ویژگیی هیای
معماری بومی شهر که مورد کنکاش قرار گرفته اسا.
واژگان کلیدی:شوشتر،اقلیم ،فرهنگ بومی ،بافا تاریخی.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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مقدمه

متعددی از اشکال معماری اسا که اجتماع کلی ایین

شوشتر در 08کیلو متری شمال شهرستان اهواز قیرار

اشییکال درطییول تییاریل تشییکیل یییک هسییته اصییلی

گرفته وازشمال به گتوند ،از شرق به مسجد سیلیمان

ومسکونی رادرکنار بخشهای عام ا منفعه مانند بازار ،

واز غییرب بییه شهرسییتان دزفییول منتهییی مییی شییود.

کاروانسرا ،آب انبار ،حمام ،آسیاب و مجموعه پراکند

شوشتر تا سال  4081یعنی زمان بیه قیدرت رسییدن

ای از بناهای مذهبی مانند مسجدجامع،مساجد محلیه

حاکم نشین خوزستان بیودس

ها ،بقعه ها ،حسینیه ها ،امام زادس هیا ومکانهیایی کیه

به همین د یل نسبا به سیایر شیهر هیای خوزسیتان

جنبه مذهبی دارندباعث می شدس اسا .درایین مقا یه

دارای بافتی گستردس تروغنی تراسا.

بییه ماهیییا وگگییونگی رشیید وتحییول بافییا قییدیم

شوشییتر دراسییتان خوزسییتان یکییی از کهیین تییرین

واشکال گوناگون عناصرمعماری شوشترپرداخته شدس

مکانهائی اسا که درآن آثار زندگی وحیات به دسا

اسا.

رضاخان پهلوی مرکز

آمدس اسا ،بافا مسکونی وقیدیمی آن یکیی از بیی
نظیر ترین وگستردس ترین مراکز مسکونی جهیان میی

شوشتر در برخی از متون تاریخی

باشد .شوشتر به د یل اهمیا آن هموارس مورد توجیه

مطا عه بافا تیاریخی شوشیتر مسیتلزم جمیع آوری

حاکمان ودو تمردان بومی ومنطقه ای بودس  ،تا جیائی

اسناد و مدارکی اسا که در متون و کتب تاریخی بیه

که این شهر تا زمیان پهلیوی اول مقیر حیاکم نشیین

دسا ما رسیدس اسیا و شیناخا میارا از بنیا هیا و

خوزسییتان بییودس اسییا .منییابع ومتییون تییاریخی کییه

ویژگی آن ها کامل تر می کند.حاج نجم ا ملیک کیه

ازسیییاحان وجهییانگردان از جملییه دیوالفییوا،هنری

درزمان ناصرا دین شاس قاجار به خوزستان مامورییا

الیارد،بارون دوبد و...موجود اسا جمعییا وتیراکم

یافته بود درسفر نامه اش می نویسد«:درشوشتر حمام

شهر ،نژاد و قبایل  ،اقتصاد  ،فرهنگ و آداب ورسیوم

بیسا باب ،مسجد جامع بزرگی از بناهای بنی عباس

مردم منطقه را توصیف کردس که از حاظ بررسی های

خیلی عا ی ومعتبر ،خطوط کیوفی بسییار دراو نقیش

تاریخی ومردم شناسی حائز اهمیا فراوانی اسا.

شدس عمارتش از سنگ تراشیدس اسا(]...نجم ا ملک،

با توجه به اهمیا عناصر معماری هر منطقه ومصا ح

،4031ص.)12

مورد استفادس درآن جها شناسایی ومعرفیی ویژگیی

درکتاب فردوس درخصوص بناهای موجود دربافیا

های خاص معماری بیومی منیاطق گونیاگون واحییا

تاریخی شوشتر وحتی تعداد آنها گنیین آمیدس اسیا

سنا فرهنگیی جهیا رشید و با نیدگی وشیکوفایی

«:شوشتر امروزی دارای سه هزار بیاب خانیه ،پیانزدس

فرهنگ وتمیدن اییران یزوم توجیه بیه بافیا قیدیم

هیییزار سیییکنه،یک هزاربیییاب دکیییان،پن بیییاب

شوشتر را بیش از پیش آشکار می نماید.

کاروانسرا،گهار باب تیمچه،سیزدس باب حمام ،هشا

بخش اصلی وعمدس بافا قدیم شوشتر از شیمال بیه

مسجد بزرگ وشصا مسجد کوگک وگهل وهشا

رودخانه کارون  ،از شرق به نهر گرگیراز جنیوب تیا

بقعه متبرک در داخل شهر اسا وسه باب دبسیتان و

خیابان شهید رجائی واز غرب تا مسجد جامع شوشتر

دس باب مکتب وشش باب مدرسه قدیمی مشیر

بیه

محدود می شود .بافا قدیم شوشتر شامل بخشیهای

انهدام ودو درس باغ مشجر وسی حجرس آسیاب بسییار

54

بافت تاریخی شوشتر در دوره اسالمی
قوی می باشد »(مرعشی،4030 ،ص.)42شوشتر به دو

مسجد ساخته نشدس و این منار از غرایب ابنیه اسا و

بخش عمدس تقسیم شدس بود که هرکدام ازآنهیا دارای

منار به این ارتفاع کمتر دییدس شیدس اسیا (جزاییری

محله های متعیددی بودنیداین دو بخیش بیه دسیتوا

،4000،ص.)09

وگرگر معرو

بودند.آقای محمد باقر نیرومند مو ف

معاصر اهل شوشتر درکتابش می نویسد«:شهر شوشتر

ویزگی های بافت تاریخی شوشتر:

درقییدیم دارای دو بخییش بییودس بییه نییام (دسییتوا)و

-4متراکم بودن وغیر منظم بودن کوگه ها.

(گرگر)که بخش گرگر درمشرق شهر ودستوا مغیرب

-1باریک بودن کوگه ها وبلندی دیوار ها.

وجنوب آن بودس اسا .بعد ها معلیوم نیسیا از گیه

-0وجود ساباط های متعدد.

تاریخی نام این دو بخش به حیدر خانه ونعما خانه

-1قرار گرفتن برروی یک صیفحه وبسیتر سینگی از

تبدیل شدس اسا که بخیش شیرقی(گرگر) را حییدر

نوع رسوبی.

خانه وبخش غربی (دستوا) را نعما خانه نامیدس اند»

-2داشتن دروازس وپل جها گذر.

بخش حیدر خانه شامل  48محلیه بیه ایین شیرا از

-3حصار وخندق پیرامون جها حفاظا از شهر.

شمال به جنوب شامل:

-3استفادس از مصا ح خشا  ،آجر ،سنگ ،مالت گیل

-4اشکفتی  -1شیاس زیید  -0کیوی عبیداب بیانو -1

و گچ.

تراحی  -2قبیلی  -3کهواز  -3سید قاسم  -0کاکاعید

-0گستردگی و وسعا باال.

 -9میدان شیل  -48دکان شمس

-4ویژگی بافا قدیم شوشتر فشیردس بیودن ومتیراکم

بخش نعما خانیه از شیمال بیه جنیوب شیامل-4 :

بودن آن پیرامون خیابان های اصیلی اسیا.کوگه هیا

کنییدال  -1مییوگهی  -0سییید محمیید شییاس  -1سییید

بدون داشتن خطی مینظم وعمیدتا بیه صیورت پییچ

صییا ح(نیرومند ،4001 ،ص )9در کتییاب شوشییتر

درپیچ ارتباط بین بخشهای مختلف بافا را میسر می

درسفرنامه ها،خاطرات و کتب جغرافیایی بیه نقیل از

سازند .همچنین منازل اشیخاص بیه حیاظ موقعییا

ابن بطوطه گنین آمدس اسا:سر انجام به شیهر تسیتر

اجتماعی خاص به صورت سادس وییا بیا اتیاق هیای

(شوشتر) رسیدیم که در قلمرو اتابک و سیرحد بیین

متعدد وتزیینات معماری جلو گر اسا .متراکم بیودن

دشا و کوهستان اسا .ایین شیهر محاسین زییاد و

بافا های کهن درمعماری سینتی اییران باعیث دفیع

بازار های معتبر دارد واز شیهر هیای قیدیمی اسیا.

گرما وسرما نیز می شدس اسا.

سهل بن عبداب منسوب به این شهر می باشید( .پیور

-1تنگ بودن کوگه ها به حاظ متیراکم بیودن بافیا

بختیار،بهنیا،4091،ص.)9در کتاب تذکرس شوشتر میی

می باشد .دیوار های منازل که رو به کوگه بیا ز میی

خوانیم :در دار ا مومنین شوشتر مساجد و بقاع ا خیر

شوند دارای بلندی وارتفاع نسیبتا زییاد اسیا .تنیگ

بسیار اسا و قدیمی ترین مساجد مسجد جامع اسا

بودن کوگه ها وبلندی دیوار ها باعث میی شیود کیه

و آن در ایام خلفای بنی عباس بنا شیدس و مسیجد در

درتابستان ها نور خورشید برروی عابرین نتابد وخود

اصل گوب پوش بود به همین شاس گوب هندی کیه

به خود ایجاد سایه نماید.عالوس براین بلندی دیوار ها

منبر و منظر ساخته انید و منیار گوینید کیه بیا اصیل

امنیا الزم را برای اها ی منازل فراهم می کند .

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

 -0یکی از ارکان بافتهای قدیم علی ا خصوص شهر

اسامی ومحل قرار گرفتن این دروازه ها به شرر

هایی با آب وهوای گرم وجود ساباط هایی اسا کیه

زیر است:

درجای جای بافا پراکندس بودس وخاصیا آنهیا ایین

-4دروازس ماپاریان درمحل کالس فرنگی فعلی درشمال

اسا که دراصل ایجاد یک فضای خنک وسایه دار را

شهر که بعضا برج کالس فرنگی را بیه عنیوان یکیی از

علی ا خصوص درتابستان جها اسیتراحا وهمیین

ستون های دروازس شهر نیز می دانند.

طور دفع گرمیا فیراهم نمایند..شیهر مهیم وتیاریخی

-1دروازس منتهی به پل شادروان درکنار پل جدید کیه

شوشتر نیز ازاین قاعیدس مسیتنی نبیودس ودارای دههیا

راس ارتباطی شوشتر به دزفول می باشد..

ساباط بودس که درحال حاضر درحدود سی ساباط آن

-0دروازس شکر درجنوب شوشتر درکنیار پیل شیکر

سا م ماندس اسا.

وامام زادس عبدا ه که به عسکر مکرم منتهی میی شیدس

 -1زمانی که شاپور اول ساسیانی تصیمیم بیه ایجیاد

اسا.

شهری درمکان فعلیی شوشیتر نمیود  ،تمیام شیرایط

-1دروازس گرگر برروی نهر وپل بنید گرگیر درشیرق

طبیعی ومحیطی برای ساخا یک شهر درایین مکیان

شوشتر.

مهیا بود .بنابراین شاپور پس از ایجاد قلعه ودژ حاکم

-2درجنوب شرقی شوشتر درمحل برج عیار بیرروی

نشین (قلعه سالسیل فعلیی) دسیتور سیاخا منیازل

نهر گرگر.

مسکونی رادر پیرامون قلعه صیادر نمیود .ایین محیل

-3دروازس موسوم به آدینه درغرب شوشتر.

دارای بسییتری مسییتحکم وسیینگی از نییوع سیینگهای

الزم به توضیح اسا که درحیال حاضیر هییچ گونیه

رسوبی بودس ونسبا به زمینهای پیرامون مرتفع تر می

اثری ازدروازس ها باقی نماندس اسا .وتنها آثار پل بنید

باشد .از سنگهای رسوبی به د یل سادگی تراش آنهیا

های شادروان ،گرگر،بند میزان،برج عیار قابل مشاهدس

اسیییتفادس هیییای متعیییددی شیییدس اسیییا .ماننییید

می باشد ،حتی یکی از این پل ها به نام پل بند گرگر

شوادان،شبستان،تونلها ومسیر های انتقال آب و...

درشرق شوشتر مورد استفادس گستردس می باشد.

-2درمنابع ومتون تیاریخی موجیود آمیدس اسیا کیه

-3پیرامون بافیا قیدیم شوشیتر را جهیا حفاظیا

شوشتر دارای شش دروازس بودس ویکی از دالیلیی کیه

وامنیا بیشتر خندق وحصاری ایجاد کردنید کیه آب

به آن شوشتر گویند وجود همیین شیش دروازس میی

رودخانه کارون نیز درتمام طول سال درآنهیا جرییان

باشد که به صورت شیش دربیودس کیه درنهاییا بیه

داشا .خنیدق گرگیر درشیرق شوشیتر نزدیکتیرین

ششتر وشوشتر درآمدس اسا .این پلهیا ودروازس هیای

فاصله را با بافا شهر داشا .همچنین شاخه شیطیط

ورودی وخروجییی شییهر واسییط ارتبییاط بییین شییهر

کارون درشمال شیهر عیالوس بیر حفاظیا از بخیش

وبیرون شهر بودس اند.

شما ی شهر از طریق نهر داریون بخیش غربیی شیهر
رادر بر می گرفا .این نهر عالوس برانتقال آب جهیا
شرب وآبیاری زمینهای کشاورزی نقش عملیی ییک
خندق را نیز جها حفاظا از شوشتر ایفا می نمیود.
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قلعه سالسیل دربیاالترین نقطیه شیما ی شیهر دارای

عنوان حاکم نشین مطرا کرد که باعث تیراکم بیاالی

خندقی بود که آب کارون درآن جرییان داشیا ایین

استقرار درطول استقرار گردیدس اسا.

خندق تا گند دهه اخیر موجود بود  ،و یی بیه د ییل
گسترش ساخا وساز ها دیگر اثیری ازایین خنیدق

معرفی جزئیات وتشکیالت معماری بناها

مشاهدس نمی شود.

 -4ورودی بنا

درکتاب تذکرس شوشتر می خوانیم «:هوشینگ فرمیان

ورودی بنا عمدتا به صورت یک طاق بلنید وکشییدس

داد که مردم خانه بسازند ومقرر داشا که خانه ها را

با تزیینات آجر کاری در چکی های باالی سردر میی

نزدیک یکدیگر واساسها را محکم ودیوار ها را بلنید

باشد دو سکوی سنگی نیز درطیرفین ورودی جهیا

نمایندوبعد از اتمام خانها(خانه ها) حصاری وثیق بیه

نشستن تعبیه گردییدس بیود جینس در ازگیوب بیودس

دور خانها بنا نهاد که مجموع شهر حکم یک خانه به

وبرای تزئین آن ازگل میل هیای فلیزی اسیتفادس میی

هم رسانید (جزایری،4000،ص)09

شدس اسا درورودی ازدو بخیش قرینیه کیه بیرروی

-3درهر محیط جغرافیایی با توجه به موقعیا طبیعی

یکدیگر قفل وبسا می شدند تشکیل گردیدس ودرهر

خاص آن از مصا ح بومی همیان محیل اسیتفادس میی

بخش آن کوبه ی فلزی که یکی مخصیوص اسیتفادس

شیدس اسییا .درمنیاطق کوهسییتانی عمیدس مصییا ح از

آقایان بودس ودیگیری مخصیوص اسیتفادس خیانم هیا

سنگهای همان منطقه بودس وبناها از سنگ ساخته میی

نصب شدس بود .این کوبه ها از حاظ وزن وشکل بیا

شدند .درمناطق کویری ودشا به د یل کنرت مصا ح

یکدیگر متفیاوت بیودس وصیدای تو یید شیدس ازآنهیا

خشا وآجر به د یل اینکه خشا وگیل ازییک میادس

مشخص کنندس مرد یا زن بودن مراجعه کنندس داشیا

ساخته شدس اند به مرور زمان قدرت ترکیبی واتصیال

به طور کلیی ورودی ونمیای آن دربافیا مسیکونی

آنها رو به تزاید می گذارد .دربافا قیدیم شوشیتر از

قدیم شوشتر بسییار میورد توجیه بیودس وسیازندگان

مصییا ح آجییر ،سیینگ وخشییا ومییالت گییل وگییچ

ومعماران سعی کردس اندتا نمائی زیبا ،د نشین وکامیل

درساخا بنا ها استفادس شدس اسا خاصییا خشیا

را خلق کنند.

وگل داشتن عایق حرارتی اسا دیوار ها دارای قطیر

 -1هشتی و داالن

زیاد بودس که همین امیر باعیث میی شیدس درگرمیای

پس ازورودی هشتی قرار گرفته که عبارت بود ازیک

تابستان وسرمای زمستان یک دمای متعیادل در منیزل

فضای هشا ضلعی که رابط بین داخل وخارج منزل

مسکونی باشد .استفادس از مصا ح فوق وهمیین طیور

وبنا به شمار می رفا .داالن ییک راهیرو متصیل بیه

گوب وحصیر نشان ازاستفادس گستردس ازانواع مصا ح

هشتی بودس که به صورت زاویه دار سیاخته میی شید

ساختمانی بودس اسا .

تییا داخییل منییزل ازگشییم رهگییذران محفییوظ بمانیید

-0بافا قدیم شوشتر یکیی از گسیتردس تیرین بافیا

.دربرخی بناها نیز تنها از هشتی ویا داالن استفادس می

های تاریخی ایران به شمار میی رود کیه د ییل آن را

شدس اسا  ،که هردو یک هد

را دنبال می کردس اند

باید دردیرینگی وقدما باال ومرکزییا ایین شیهربه

ا بته کار بیرد دیگیری نییز داالن وهشیتی داشیته کیه

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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عبارت بود از حفظ وتعیادل دمیای داخیل بنیااعم از

شد .معموال اتاق ها دارای طاقچه ور

حمام  ،مسجد ومنزل.

ویکپارگه اند که به منظور قیرار دادن اشییاو وایجیاد

 -0حیاط
مشخصه معمیاری سینتی شوشیتر سیاخا اطاقهیائی
درطرفین حیاط اسا .حیاط مرکزی در منازل سینتی
محلی اسا برای استراحا وانجام کارهای روز میرس
تمام اتاقها دریچه ای روبیه حییاط دارنید کیه باعیث
ایجاد نشاط وتهویه درونی اتاقها می شیود.در حییاط

هیای متعیدد

تنوع ودوری ازیکنواختی به صورت قرینیه درداخیل
اتاق ها وحتی بیرون ازاتاق هیا سیاخته میی شیدنداز
حاظ تزئینات نیز ورودی اتاق ها دارای تزئینات آجر
کاری وبعضا کاشی کاری اسا وداخل اتیاق هیا نییز
معموال سفید کاری شدس اسا.
 -2شبستان

معموال آب نما ،باغچیه ودرخیا وجیود داشیته کیه

درحدود  0ا ی 1متر درزیر اتاق هیا معمیوال فضیایی

زیبائی خاصی به مجموعه بنا می دادس اسا.

جها استراحا تعبیه می شدس کیه اصیطالحا بیه آن

 -1اتاقها

شبستان گفته می شد که دارای دریچه هائی به حیاط

معموالاتاق ها به حا ا یک پارگیه ومتصیل بیه هیم

بود و جرییان هیوا را بیه داخیل هیدایا میی نمیود

بودس وهمگی از طرییق درهیای داخلیی بیه یکیدیگر
وصل می شدند .اتاق ها به فرم مطلوب فصول سیرما

همچنین باد گیری که به پشا بام شبستان وصل میی
شد جریان هوا را بیه داخیل شبسیتان هیدایا کیردس
وباعث تهویه فضای داخل شبستان می گردید.

وگرما به گونه ای ساخته می شد ند که درتابستان ها

 -3شوادان (شوادون)

ازاتاق هایی که پشا به نور آفتاب بیود اسیتفادس میی

مشخصه معماری سنتی شوشتر وجیود فضیایی زییر

شد ودرزمسیتان هیا از اطیاق هیایی کیه رو بیه نیور

زمینی اسا که در حدود  12تا 02پله بیه زییر زمیین

خورشید بودند اسیتفادس میی گردید.سیقف اتیاق هیا

هدایا می شود به این فرم معماری درمنطقه شوادون

معموال طاق مانند ساخته می شد معموال برای پوشش

گفته می شود .شوادون ها درعمیق  42تیا  18متیری

سقف ازنی هایی که بوسیله گچ بیه یکیدیگر متصیل

وبه صورت مایل ساخته می شدند ودرآنها فضا هائی

شدس بودند به منز ه اسکلا بندی سقف بنیا اسیتفادس

جها استراحا واستفادس از هیوای مطبیوع آن تعبییه

می گردید.درنهایا فواصل موجود بین ایین نیی هیا

می گردید که آنها «کا» گفته میی شید .از شیوادانها

بوسیله آجر وخشا پوشاندس می شد .اتاق هایی نییز

درایییام تابسییتان اسییتفادس مییی گردییید .دمییای داخییل

جها پذیرایی به نام شاس نشین ساخته میی شید کیه

شوادونها با خارج درحدود  18ا ی 12درجه اختال

فضای باز وسیعی داشا و از سه دریهایی بیا شیشیه

داشا ومکان آرام ومطبوعی بیود کیه اهیا ی منطقیه

های ا وان ورنگارنگ که اصطالحا به آنها ارسی گفته

درساعات گرم به درون آنها پناس می بردند .شیوادونها

می شود جها ارتباط با فضیای حییاط اسیتفادس میی

دارای دریچه ونور گییری دربیاال بودنید کیه عیالوس
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بافت تاریخی شوشتر در دوره اسالمی
برایجاد روشنایی وتهویه برفراز آن مواد غذایی فاسید

،بومی ومنطقه ای بایستی در دستور کار پژوهشیگران

شدنی را جها نگهداری موقا بوسیله آویزان کردن

قیییرار گییییرد وایییین معمیییاران  ،باسیییتان شناسیییان

درون آن قرار می دادنید .بیه ایین حفیرس ونیور گییر

واندیشمندان هستند که بایسیتی ارزش واعتبیار ایین

درمنطقه (سیسرا) گفته می شد .

میراث های فرهنگی پایدار را به جهانیان معرفی کنند
.هجوم توانمند معماری مدرن نبایستی خللی درتوجه

نتیجه گیری:

به حفظ این میراث های گرانبها وارد نمایید .معرفیی

گستردس ترین بافا مسکونی دراسیتان خوزسیتان بیه

این آثار وایجاد موقعیا هیایی ممتیاز جهیا جیذب

شوشتر تعلق دارد .بد یل تداوم جریان زندگی درطول

جهانگردان و گردشیگران شیکوفائی اقتصیادی ملیی

تاریل درشوشتر ،درهیر دورس میا شیاهد ییک تحیول

ومنطقه ای را نیز عالوس بر معرفی فرهنیگ اییران بیه

درگگونگی معماری و ساخا بناها هستیم .دربررسی

جهانیان درپی خواهد داشا.

تاریل شوشتر شاهد بیماریها و بالییای طبیعیی ماننید
سیل و ز ز ه بودس ایم کیه باعیث خسیارت و تلفیات

پیشنهادات

متعددی گه درحوزس انسانی وگه دربخش کشاورزی

-4حفاظا و مرما از بنا های موجود دربافا قیدیم

ودامداری شدس اما درهیچ زمان جریان زندگی درایین

بعنوان سرمایه های ملی.

شهر متوقیف نشیدس اسیا .فرهنیگ وآداب ورسیوم

-1احیاو بافا قدیم به منظور معرفیی فرهنیگ بیومی

وشیوس زندگی نقش اساسی درفیرم واشیکال خیاص

منطقه.

منازل داشیته اسیا .همچنانکیه موقعییا اجتمیاعی

-0معرفی آثار موجود به منظور جذب گردشیگران و

وتوان اقتصادی می توانسته درساختار وجزئییات بنیا

رشد صنعا گردشگری.

ها تاثیر بسزائی داشته باشد اما به طور کلی ساخا بنا

-1ثبا ملی آثار با ارزش موجود دربافیا قیدیم بیه

ها متاثر از نیوع شیغل ،فرهنیگ خیاص و آئیین هیا

منظور جلوگیری از تخریب آنها.

وآداب منطقییه ای بییودس اسییا .درهییر گوشییه بافییا

-2ایجاد بانک اطالعات درزمینیه پیژوهش و مرمیا

شوشتر کیه کاوشیی صیورت گییرد قطعیات کاشیی

آثار تاریخی موجود.

وسفا های ادوار قدیمی تر به عینیه مشیاهدس خواهید

-3با توجه بیه اینکیه معمیاری سینتی دارای اصیا ا

شد.دربافا سنتی ایران به خصوص شوشتر فن وهنر

بومی و منطقه ای اسا بهتر اسا با معمیاری میدرن

،تکنیک وسنا ،عقل ومعرفا به طور کلی با یکدیگر

امروزی تلفیق گردد تا از تاثیر شگر

آن بر زنیدگی

تلفیق شدس اند وعنصری زندس  ،پویا وجهیانی سیاخته

مردم منطقه شاهد روزی باشیم که به گذشیته اصییل

اند .شناخا ومعرفی این بناها واین ارزش های ملیی

خویش باز گردیم.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
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