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دریچه

خاستگاه جشن چهار شب  سوری
چهارشنبه سوری چیست؟

محمدرضا نســب عبداللهی: جشــن چهار شــب  �
سوری/ چهارشنبه ســوری که امروزه برگزار می کنیم، 
در واقع جشــن «آتش نوروزی» یا «جشن سوِر»  پایان 
سال اســت که از اجداد ایران زمینیان به یادگار مانده 
و هزاران ســال اســت که بزرگش می شمارند. آتش 
نوروزی که در واقع جشــن «سور» است، جشنی بوده 
که در پایان زمســتان و آغاز بهار برپا می شده و هنوز 
هم می توان نشــانه های پررنگــی از آن را در مناطق 
کردنشــین ایران که یکی از مردمان ریشــه دار ایرانی 
به شمار می روند، مشاهده کرد. در واقع جشن «سور» 
به مدت چهار شــب مانده به اعتــدال بهاری و با دو 
انگیزه  برپا می شده، یکی در «پیشوازِی سال نو» و دیگر 
در «پیشبازی و پذیرفتارِی فروهر درگذشتگان». ایرانیان 
در روزگاران کهن،  هر روز از ماه را به نامی می  شناختند 
و می دانیــم که اجــداد مــا در آن روزگاران، هفته یا 
روزهایی به نام شــنبه،  یکشــنبه و... نداشــتند تا نام 
جشن سور و آتش نوروزی، «چهارشنبه سوری» باشد. 
اجداد ما بر این باور بودند که «فروهر درگذشــتگان» 
در روزهای پایانی ســال از آســمان فــرود می آیند و 
به خانواده  و بســتگان خود ســر می زنند و نیاکان ما 
بــر پایه همین باور، «روی بلندی هــا، بر فراز کوه ها و 
پشت بام ها» می رفتند، آتش می افروختند تا این آتش 
مانند یک نشــانه و راه، در مســیر فروهر درگذشتگان 
راه نمای آنان باشد. محمدبن جعفر نرشخی در کتاب 
«تاریخ بخارا» که مربوط به ۳۳۲ هجری قمری  است، 
آورده: «...ســال تمام نشده بود که چون شب سورى، 
چنان که عادت قدیم است، آتشی عظیم افروختند». 
بر پایه این سند می دانیم که آتش نوروزی که در سور 
و جشِن چهار شب آخر سال برگزار می شده، هم یک 
جشن کهن و قدیمی بوده که نویسنده از آن به عنوان 
«عــادت قدیم» نام برده که قاعدتا به دوران باســتان 
اشــاره دارد و هم اینکه دســت کم تا ســده چهارم 
هجری این جشــن هنوز «جشن ســوری» نام داشته؛ 
ولی اینکه این جشن از چه هنگام «چهارشنبه سوری» 
نام گرفت، خیلی مهم نیست، مهم این است که این 
جشن با وجود تغییر نام همچنان زنده  است و گرامی 

داشته می شود و هویتش بر جای مانده.

جریمه خودروهایی که مالک آنها 
دو ُدز واکسن تزریق نکرده اند

رئیس ســازمان اورژانس کشــور از آماده باش  �
۲۴ هزار نفر بــرای طرح نــوروزی ۱۴۰۱ خبر داد. 
جعفــر میعادفر با تأکید بر اینکه مردم نباید تصور 
کنند که کرونا تمام شده است، تصریح کرد: انجام 
سفرهای نوروزی حتما با تزریق دو ُدز واکسن کرونا 
امکان پذیر اســت و در غیر این صورت خودروهایی 
که مالک شــان دو ُدز واکسن را تزریق نکرده باشد، 
از سوی پلیس جریمه خواهند شد. او با بیان اینکه 
همه مراکز آمادگی تزریق ُدز دوم و ســوم واکسن 
کرونا به شــهروندان را دارند، گفت: بیش از ۳۵۰ 
مرکز شــبانه روزی در سراسر کشور آمادگی تزریق 
واکسن را به متقاضیان دارد و من توصیه می کنم 
که حتما تزریق واکســن را جدی بگیرید. میعادفر 
با بیان اینکه برای طرح نوروزی امســال ۲۴ هزار 
نفر در بیش از ســه هزار پایــگاه زمینی، ۵۰ پایگاه 
هوایی و ۴۱۳ کمپ نوروزی مستقر هستند، گفت: 
عالوه بــر آن ۶۴۰ بیمارســتان دانشــگاهی و ۴۰۰ 
بیمارستان متعلق به سایر ســازمان ها نیز در این 
طرح مشــارکت دارند. همچنین تمام آی سی یوها 
و سی ســی یوها نیز در این طرح حضور دارند و ما 
امیدواریم تا ان شــاءاهللا بتوانیم این تعطیالت را با 
کمترین جان باخته حوادث ترافیکی طی کرده و در 
کوتاه تریــن زمان و با بهترین کیفیت، خدمات را به 

مردم ارائه دهیم. 

با پیگیری مردم و دستور دادستان صورت گرفت:
توقف راه اندازی کارخانه سرب کاشان

شرق:  فشــار افکار عمومی و پاسخ منفی محیط  �
زیست، تأسیس کارخانه سرب در کاشان را متوقف کرد. 
دادستان این شــهر با اعالم اینکه راه اندازی این واحد 
تولیدی با واکنش هایی همراه بوده، گفته این کارخانه 
ســرب هیچ مجوزی بــرای بهره بــرداری اخذ نکرده 
اســت و با توجه به استعالمات منفی صورت گرفته از 
نهادهای مربوطه و اخذ نکردن مجوزهای الزم دستور 

توقف تأسیس و راه اندازی کارخانه صادر شد.
روح اهللا دهقانــی همچنین گفته: «قــوه قضائیه 
حمایت از واحدهای تولیدی را از موارد در دستور کار 
خود می داند. او گفت: از ســوی دیگر ســالمت مردم 
نیز برای ما در اولویت قرار دارد و با توجه به شــرایط 

اقدامات مقتضی در این زمینه صورت می گیرد».
راه اندازی چنین کارخانه ای چنان برای مردم شهر 
کاشان و شــهرهای اطراف آن ســخت و عجیب بود 
که موجب شــد در کارزاری به ایــن موضوع واکنش 
نشــان دهند؛ کارزاری که در کمتر ۲۴ ســاعت، بیش 
از ۲۲ هــزار نفــر آن را امضا کردند. مردم شهرســتان 
کاشــان، آران و بیدگل و حامیان محیط زیست در این 
نامه برای جلوگیری از احداث کارخانه ذوب سرب در 
کاشــان، خطاب به وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، 
رئیس ســازمان حفاظت  محیط   زیست کشور، رئیس 
کمیســیون صنایع و معادن مجلــس و رئیس اداره 
حفاظت محیط  زیست کاشان، نوشتند: «چند صباحی 
اســت در منطقه کاشــان که با بحران های نامبارکی 
مانند کم آبی، فرونشســت های مکــرر زمین، فعالیت 
گســل ها و زلزله هــای مکرر و... روبه روســت، زمزمه 
احداث کارخانه صنعتی ســرب به  گوش می رســد و 
بر اســاس اطالعاتی که مســتندات آن موجود است، 
متأسفانه مجوزهایی هم برای این صنعت آسیب زای 
جامعه انســانی و طبیعی منطقه صادر شــده است. 
درحالی که این فلز ســمی می تواند در صورت بلع یا 

تنفس برای سالمتی انسان مضر باشد».
در ادامه این نامه با اشــاره به مضراتی که ســرب 
بر بدن انســان دارد، آمده: «در چنین شرایطی احداث 
کارخانه ذوب سرب آن هم در منطقه ای که فاصله ای 
بسیار اندک با مناطق مسکونی، دامداری ها، زمین های 
کشاورزی، شرکت شیر پاستوریزه و همسایگی با زندان 
مرکزی کاشان دارد، حکایت از بی توجهی مسئوالن و 
دست اندرکاران امر به مفهوم توسعه دارد؛ بنابراین ما 
امضاکنندگان این کارزار ضمن اعالم مخالفت صریح 
و آشکار خود با احداث و بهره برداری از کارخانه ذوب 
ســرب در منطقه کاشــان با بیان و یادآوری عواقب و 
مضــرات جبران ناپذیر این صنعت بر نســل حاضر و 
نســل های بعــد و همچنین محیط  زیســت طبیعی 
منطقه، خواســتار برخورد جدی با مسئوالنی هستیم 
که با علم به ویرانگری این صنعت برای مردم کاشان 
و آران و بیدگل مجوزهای احداث آن را صادر کرده اند 

و بر احداث آن اصرار می ورزند».
بعد از انتشــار این نامه، سرپرست فرمانداری ویژه 
کاشان در جلســه ویژه ای که بررسی وضعیت مربوط 
به احداث کارخانه ســرب تشکیل شده بود، اعالم کرد 
تاکنــون هیچ مجوزی از طرف دســتگاه های مربوطه 
برای احداث کارخانه ســرب در کاشــان به شــرکت 

متقاضی داده نشده است.
به گــزارش خبرگزاری مهر، محمدشــریف زارعی 
گفت بعد از شــروع بــه کار در فرمانــداری پیام های 
زیادی چــه در فضای مجازی و مالقات های حضوری 
یا تماس های تلفنی برای توقف احداث کارخانه سرب 
از طرف شهروندان کاشانی گرفته است. او ادامه داد: 
«ســالمتی مردم و تأمین منافع همشــهریان کاشانی 
بیــش از هر موضوع دیگری برای مــا اهمیت دارد و 
از این رو این موضوع را با حساســیت دنبال کردیم. در 
این مدت نظر کارشناســان اخذ و جوانب این موضوع 
مورد بررســی قرار گرفت، با دلیل و برهان ثابت شــد 
که تاکنون هیچ مجوزی از طرف دستگاه های مربوطه 
برای احداث کارخانه ســرب در کاشــان برای شرکت 

متقاضی صادر نشده است».
فرماندار کاشــان همچنین گفت که بــا توجه به 
مخالفت هــای انجام شــده از طرف دانشــگاه علوم 
پزشــکی، اداره صمت و اداره حفاظت محیط زیست 
و همچنین شــورای شــهر کاشــان مقرر شد شرکت 
«کاوشگران فلز کویر» از هرگونه اقدام و فعالیت برای 

احداث کارخانه سرب در کاشان پرهیز کند.
هادی بذرافشــان، معــاون دادســتان عمومی و 
انقالب کاشــان، هم ادامه فعالیت بــدون مجوز این 
شرکت در این شهرســتان را عنوان مجرمانه دانست 
و گفته در صورتی که گزارشــی مبنی بر ادامه فعالیت 
این شــرکت دریافت شود، برخورد قانونی با آن انجام 
خواهد شد. به جز کارزار «مطالبه جلوگیری از احداث 
کارخانه ذوب ســرب در کاشان»، ســازمان مردم نهاد 
«جمعیت کویر سبز کاشان» نیز از این واحد تولیدی به 
دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی شکایت کرده بود.

با این حال در ســوم بهمن ماه، رئیس شورای شهر 
کاشــان خبــر داده بــود؛ در حالی کــه اداره صمت و 
فرمانــداری ادعــا دارند مجوزی صادر نشــده  اما این 
کارخانــه تجهیــزات خود را در منطقه مســتقر کرده 
اســت. علی هاشــمی طاهری گفته این شرایط نشان 
می دهد که یا مسئوالن کاشانی حقیقت را نمی گویند 
یا در مدیریت خود اقتــدار الزم را ندارند. او گفته: «ما 
با احداث چنین کارخانه ای به شدت مخالف هستیم و 
نامه نگاری مهمی نیز انجام می دهیم و اینکه معدن 
این کارخانه در انارک اردستان بوده و کارخانه آن را در 
کاشان احداث کنند، اقدام نادرستی است. در این مورد 
هیچ گونه هماهنگی ای با شورای شهر کاشان صورت 

نگرفته است».

ســمیه جاهدعطائیــان: پیرمــرد هر شــب روی نیمکتی 
می نشــیند، خودش را کنار جاروی بلندش جمع می کند و 
چشم انتظار بسته شــدن مغازه ها می ماند. چراغ مغازه ها 
که یکی یکی خاموش می شود، خودش را برای رفت وروب 
چندســاعته آماده می کنــد. کارش تا حوالی ســه و چهار 
بامداد طول می کشد، همیشه قبل از رفتن به طول و عرض 
خیابان قزوینی در آیت و میدان ۳۸ نگاهی می کند و در دل 
احسنتی به تمیزی خیابان می گوید و راهش را تا خانه کج 
می کند. همان ســاعت هایی که احتماال همه ما در خواب 
خوش به سر می بریم، او درست در گرما یا سرما تا محدوده 
شــمیران نو پیاده می رود. از خاطرات خوبش که می گوید 
چین و چروک های اطراف چشــمش باز می شود. می فهمم 
که از زیر ماسک لبخند می زند و یاد خاطرات خوشی برایش 
زنده شده است؛ «حدود چهار سال پیش چند باری گوشی 
تلفــن همراه در خیابان پیدا کــردم. از طرف صاحب تلفن 
تماس می گرفتند و وقتی آنها را به صاحبانش پس می دادم 
خیلی خوشحال می شدند؛ صبر می کردم تا با گوشی تماس 
بگیرند، آن وقت خبر خوب می دادم که موبایلشان پیش من 
است. او از شهروندان افغان است و حدود ۱۴ سال است که 
با پیمانکاران شهرداری کار می کند. برای حقوق ماهانه اش 
الهی شکری می گوید اما از نداشتن بیمه درمانی بعد از این 
همه سال دلگیر اســت؛ «خودم پادرد دارم. زانودرد دارم. 
همسرم سال هاست بیمار است. معده درد دارد. بیمارستان 

دولتی هم بردم. ۲۰، ۳۰ میلیون از همشــهری هایم قرض 
کردم و باید پس بدهم. هزینه های درمان برایمان باالست». 
از رهگذرهایی که نظافت را رعایت نمی کنند، گله مند است؛ 
«رهگذرهایــی که برای خرید به ایــن محله می آیند، کمتر 
نظافت را رعایت می کنند. بعضی مغازه دارهای میوه فروش 
هم همیشــه داخل جوی یا خیابان و کنار مخازن، زباله ها 
را رهــا می کننــد. بعضی ها هم واقعا مراعــات می کنند». 
می خواهــد دربــاره خاطرات تلخش بگویــد. کمی مکث 
می کند و می گوید: «من کارگر هستم. زحمتکشم. کسی به 
کار من کاری ندارد. کســی من را اذیت نمی کند». از سختی 
کارش می گوید که پاییز به خاطر برگ های درختان بیشتر کار 
می کند؛ «تابستان هم کارمان زیاد است چون رفت وآمد به 
این محله (هفت حوض) بیشتر می شود و تا شب زباله های 
زیادی روی زمین رها می شــود. پاییز هم به خاطر برگ های 
درختانی کــه کنار زباله هــا می ریزند. کار ما شــب ها زیاد 
است». حاال تمام چراغ های مغازه ها خاموش شده، پیرمرد 
جارویش را برمی دارد و شــروع به کار می کند؛ او ایران را با 
وجود غربتش دوســت دارد؛ «زندگی در ایران سختی های 
خــودش را دارد  امــا راضی به رضای خدا هســتیم. برای 
کمک های مردم خدا را شاکرم. گاهی نذری می دهند. پول 
داخل جیبم می گذارند، کمک می کنند  اما همین که مراعات 
کنند و زباله هایشان را روی زمین نیندازند برایم کافی است. 

مزدم را خدا اگر راضی باشد، می دهد».

پاکبان افغان مقروض است!

شرق: نامه هشت مســئول بلندپایه شهر شیراز به 
رئیس جمهور برای تســریع روند تخریب  خانه های 
قدیمی برای گسترش طرح توسعه حرم شاهچراغ 
از اتفاقات عجیب امســال اســت. همین موضوع 
باعث شــد خبرنگار روزنامه «شــرق» در جلســه 
نشست ســخنگوی دولت از علی بهادری جهرمی 
دراین باره این گونه بپرســد: «مدتی است که بحث 
تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی در شــیراز برای توســعه 
حرم شــاهچراغ مطــرح اســت، با وجــود اینکه 
اســتاندار فارس در دیدار با وزیر کشور اعالم کردند 
که نوســازی با حفــظ بافت تاریخی را در دســتور 
کار دارنــد اما همچنان شــاهد هســتیم که برخی 
خانه های تاریخی در آنجا ثبت ملی نمی شــوند تا 
بتــوان به راحتی آنها را تخریب کرد. واکنش دولت 

به این رویه چیست؟».
سخنگوی دولت نیز پاســخ داد: «پیش از این، 
هم از ســوی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی و هم اســتاندار اعالم شــد که 
به هیچ وجــه بحث تخریــب خانه هــای تاریخی 
یا میــراث فرهنگی در طرح توســعه حرم وجود 
ندارد. در آنجا ســه دســته خانه وجود دارد؛ اول، 
خانه های تاریخی است که تنها دستوری که داده 
شــده، بهســازی، حمایت و صیانــت از این بافت 
اســت. دوم، خانه های کهنی هســتند که ماهیت 
تاریخــی و قابلیت ثبت ندارند کــه حتی برای آن 
دسته نیز دستور و برنامه دولت با مشارکت بخش 
خصوصی، حفظ یا بازسازی آنهاست. دسته آخر، 
بافت فرسوده آن منطقه اســت که باید بهسازی 
شود تا امکان صیانت و بهره برداری از جاذبه های 
گردشــگری این خانه های تاریخی وجود داشــته 

باشد».
بهادری جهرمــی افــزود: «دربــاره اینکه گفته 
می شــود در آنجا قرار است پاســاژ ساخته شود، 
باید بگویم اساسا هیچ دستوری برای ساخت وساز 
پاساژ داده نشــده و هرگونه اقدامی در آنجا برای 
حفاظــت از این خانه ها و تحت نظارت مســتقیم 
و همــکاری و تأییــد وزارت میــراث فرهنگــی و 

گردشگری خواهد بود».
طرح ناپخته

ســخنگوی دولت تــالش کرد موضــوع حریم 
حرم شاهچراغ و خانه های قدیمی اطراف آن را با 
تقسیم بندی آنها توضیح دهد و در نهایت اعالم کند 
که تخریبی در کار نیست. در این سو نیز غالمحسین 
معماریان، استاد معماری دانشگاه علم و صنعت 
ایــران، از افرادی اســت که دغدغــه حفظ بافت 
تاریخــی شــیراز را دارد. او در ســال ۹۴ به همراه 
مهنــدس عبدالحمید نقره کار و دکتــر علی اصغر 
مرادی در نامه به آیت اهللا العظمی مکارم شیرازی 
از مراجــع تقلید قم درباره این تخریب ها هشــدار 
داده بودنــد. معماریــان در گفت وگو با «شــرق» 
درباره اظهارات ســخنگوی دولت، گفت: «پس از 
ســفر رئیس جمهور به شــیراز و اعالم ازســرگیری 
طــرح توســعه ۵۷ هکتاری حرم شــاهچراغ (ع) 
و اعتــراض و مخالفت هــای انجام گرفتــه، برخی 
مسئوالن اظهارنظرهایی داشتند که نه تنها پاسخی 
به ابهامات نداد بلکه ســؤال های بیشتری پیش رو 
قرار داد که آخرین آن اظهارات ســخنگوی محترم 

هیئت دولت است».
او ادامه داد: «ابتدا باید به این نکته اشــاره کنم 
که مطرح شدن تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی، تمرکز را 
از تخریــب بافت تاریخی به تخریب تک بنا متمرکز 
کــرده و این دقیقا چیزی اســت کــه حامیان طرح 
توســعه به دنبال آن هستند. در اصل بخش بزرگی 
از یک محله تاریخی با تمامی اجزائش که خانه ها، 
کوچه هــا، بازارچه ها و... را دربــر می گیرد، در این 

طرح در حال تخریب است».
این اســتاد دانشگاه افزود: «تأکید بر تخریب هر 
تعداد خانه تاریخی به این معناست که از تخریب 
بافت تاریخی غافل شده ایم و این چیزی است که 

مسئوالن مرتبط نیز بر آن تأکید دارند. از این روست 
که اســتاندار فارس بیان می کند که به هیچ خانه 
تاریخی و میراثی تعرضی انجام نمی شــود و یکی 
از اعضای شــورای شهر شــیراز می گوید گسترش 
شــاهچراغ با رعایت بناهای میراثی انجام خواهد 
گرفت. حتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز 
اعالم کرده که ۲۰۰ خانه تخریب نخواهد شد ولی 
ایشــان نگفتند که هیچ خانــه ای تخریب نخواهد 

شد».
معماریان گفت: «ســخنگوی دولت بنا و امالک 
را به سه دســته تقسیم کرده است؛ اول، خانه های 
تاریخی که حفظ خواهند شد و این در حالی است 
که تاکنون در طرح توســعه، ۹ خانه ثبتی تخریب 
شده است. دوم؛ خانه های کهن که ماهیت تاریخی 
دارند و ســعی در حفظ آنهاســت اما هنگامی که 
خانه های ثبتی تخریب شــده اند چــه تضمینی در 
نگهــداری خانه های کهن وجود دارد و اصال مالک 
کهن بودن را چه کســی تعیین می کند.  ســوم هم 

بافت فرسوده که باید بهسازی شود».
او درباره تقســیم بندی صورت گرفته از ســوی 
ســخنگوی دولت، عنــوان کرد: «این دســته بندی، 
بنیانی متزلزل دارد زیرا ما با بافت تاریخی به معنای 
یک پدیده تاریخی منســجم که متشکل از اجزائی 
چون خانه، کوچه، میدان، بازارچه، ساباط، حسینیه 
و مسجد است مواجه هســتیم و نه تک بنا. چیزی 
که در سخنان مسئوالن مشهود است، برابر دانستن 
بافت تاریخی با تک بناهایی مانند خانه های میراثی 
و کهن اســت. در صورتی که تک بنا و بافت هیچ گاه 
با هم برابر نیستند. این تعریف باید از ذهن مسئوالن 
پاک شود که تک بنا مساوی با بافت تاریخی است».
این استاد دانشگاه ادامه داد: «سخنگوی دولت، 
بافت تاریخی را به ســه دســته تقســیم کرده اند؛ 
گــروه اول و دوم خانه هــای تاریخی و کهن را دربر 
می گیرد. این دو در مقیاس بنا هســتند. دسته سوم 
را بافت فرســوده نامیده اند کــه در مقیاس بافت 
اســت در صورتی که اگر این دســته بندی را درست 
بدانیــم (که این گونه نیســت) بایــد حداقل آن را 
بافت تاریخی فرســوده می نامیدند. تمامی مشکل 
از همین نگاه ناشــی می شــود که کلمــه تاریخی 
از این عبارت حذف شــده اســت. بافــت تاریخی 
فرســوده مانند یک کتاب دســت نویس تاریخی یا 
قدیمی منحصربه فرد اســت که فقط یک نسخه از 
آن وجود دارد و حاوی سرگذشــت و نشــان دهنده 
هویت یک شــهر یا کشور اســت، این کتاب تاریخی 
که برخی صفحاتش فرســوده شده است، به دلیل 
ارزش تاریخی اش باید حفظ شــود و به دست یک 

متخصص مرمت شود».
او افزود: «بافت جدید فرسوده موضوعی است 
که بخش هــای میانی و جدیــد را در بر می گیرد. 
شــاخص هایی که برای فرسودگی در بافت میانی 

و جدیــد مطرح می شــود با فرســودگی در بافت 
تاریخی یکســان نیست. بافت شــهری همین که 
تحت نام تاریخــی قرار می گیــرد، مصونیت پیدا 
می کند و وظیفه مســئوالن حفاظت از آن اســت؛ 
مانند یــک محیــط حفاظت شــده طبیعــی. در 
کشورهای پیشــرفته با ســابقه تاریخی و حتی با 
ســابقه تاریخی کم، بافت های تاریخی شان را یک 
منطقه حفاظت  شــده قلمداد می کنند و هر گونه 
مداخله ای در آن با طرح و برنامه و طبق ضوابط 
مشــخص انجام می شــود. درحالی که بافت های 
جدید را به راحتی تخریب و بازسازی می کنند، زیرا 

واجد آن ارزش تاریخی نیستند».
معماریــان ادامه داد: «باید در نظر داشــت در 
کل ایران همه بافت های تاریخی گرفتار فرسودگی 
کالبدی هستند و باید درخصوص استحکام بخشی 
کل بافت تاریخی شیراز برنامه مدون داشت زیرا با 
یک زلزله نه چندان قدرتمند بخش بزرگی از بافت 

تاریخی دچار آسیب جدی خواهد شد».
او دربــاره اجزائــی از بافت تاریخــی که نیاز به 
مرمــت، احیا یا بازســازی دارند نیز گفــت: «بر این 
منظور ضوابطی مشخص وجود دارد و نمی توان با 
تخریب آنچه فرســوده شناخته می شود، هر چیزی 
را جایگزین کــرد. برای حفظ مرزهای بافت باید در 
جا گذاری، اســتفاده از الگوهای معماری بومی در 

همان قطعه موجود صورت گیرد».
استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: «سخنگوی 
دولت چیــزی درباره طــرح توســعه و اتصال دو 
حرم مطرح نکردنــد؛ در صورتی که معضل اصلی 
همین طرح ناپخته اســت. ایــده ای در دهه ۷۰ به  
نام بین الحرمین برای اتصال دو حرم شــاه چراغ و 
سیدعالء الدین حسین شــکل گرفت و در نهایت به 
ساخت پاساژ و پارکینگ و چند بنای دیگر منجر شد. 
در اواخر دهه ۸۰ در زمان دولت وقت ایده توسعه 
و احیای ۵۷ هکتاری شاه چراغ مطرح شد که حدود 
چهار هکتار از بافت تاریخی شــرق شــاه چراغ نیز 
تخریب شــد. این طرح که از بنیاد طرحی اشــتباه 
بــوده، در مهر ۱۴۰۰ دوباره مطرح شــد و اکنون نیز 
به دنبال اجرای آن هســتند و در این روند موضوع 
ناگوارتر عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی به عنوان مشــاور این طرح است. 
وزارتی که بایــد از این فاجعــه تاریخی جلوگیری 
کند به این بســنده می کند که قرار نیست ۲۰۰ خانه 
تخریب شود و هیچ نظر مشخصی درباره ایده طرح 

توسعه ۵۷ هکتاری عرضه نداشته است».
او ادامه داد: «سخنگوی دولت، هم درباره اجرای 
این طرح اظهار نظــر نکردند و هم طوری مطالب را 
بیان کردند که قرار است بخش هایی از بافت تاریخی 
برای خانه های موجود باارزش بهســازی شود و نه 

برای توسعه ۵۷ هکتاری شاه چراغ».
معماریان همچنیــن دو رویکرد درباره مداخله 

در بافــت تاریخــی ارائه داد تا تفــاوت دو فرهنگ 
حفاظت از بافت تاریخــی و تخریب بافت تاریخی 
مشــخص شــود: «رویکرد نخســت در لهستان و 
ایتالیــا مد نظر بوده اســت. در ســال ۱۹۴۴ شــهر 
ورشو پایتخت کشور لهســتان تحت بمباران شدید 
نیروهــای آلمان قرار گرفــت و ۹۰ تا ۹۵ درصد آن 
از جمله بافت تاریخی آن کامال ویران شد. بسیاری 
از شهرهای تاریخی دیگر اروپا نیز در جنگ جهانی 
دوم آسیب هایی جدی دیدند و بخش های بزرگی از 

آنها به صورت مخروبه  درآمد».
او عنوان کرد: «پس از جنگ جهانی، شهر ورشو 
مورد بازســازی قرار گرفت و بر اســاس مستندات 
موجود بخــش تاریخی آن به همان شــکل اولیه 
ساخته شد. این شــهر بازسازی شده هم اکنون یکی 
از آثار ثبت جهانی یونســکو اســت. شهرداری ها و 
ادارات مسئول وقت در سده ۱۹ میالدی یعنی ۱۵۰ 
سال پیش از برخی از شهرهای تاریخی نقشه های 
کامل تهیه کردند به نحوی که تک تک خانه های آن 
دارای نقشــه بود. چیزی که ما در سال ۱۴۰۰ برای 
هیچ کدام از شــهرهای تاریخــی در اختیار نداریم. 
بخش های بزرگی از شهر کهن فلورانس ایتالیا نیز 
در طی جنگ بمباران شــد و پل ها و ساختمان های 
قدیمی آن ویران شــدند و پس از جنگ همان گونه 

که بودند، بازسازی شدند».
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: «رویکرد دوم 
مربوط به ایران است؛ به نقل از فارسنامه ناصری 
در اواخر قاجار شــهر شیراز شش هزارو ۳۰۰ خانه 
داشته است. تخریب های شهرهای تاریخی ایران 
۱۵ سال قبل از جنگ جهانی دوم در زمان رضا شاه 
آغاز شــد و خیابان کشــی های گســترده شــهرها 
را پاره پــاره کــرد. این تخریب ها تــا دوره ما ادامه 
داشــته و بســیاری از این خانه ها از بین رفتند و با 
خانه هــای فاقد ارزش معماری جایگزین شــدند. 
به تدریج جای این تخریب ها را خیابان ها، پاساژها 

و... گرفتند».
معماریان گفت: «در ســه دهه گذشته بیش از 
۱۵ هکتــار از بافت تاریخی شــیراز یعنی ۱۵۰ هزار 
متــر مربع در ســه نقطــه بافت تاریخــی تخریب 
شــدند و هنوز نیز در ۱۴۰۰ به دنبــال اجرای طرح 
توسعه شــاه چراغ و اتصال آن به ســید عالء الدین 
حسین هســتیم. رویکرد اروپایی های بعد از جنگ، 
بازســازی هویت تاریخی شــهرها به همان شکل 
نخســتین بود و رویکرد ما ایرانی ها جایگزینی آنها 
بــا بناهای تجاری و پارکینگ و... اســت. چیزی که 
در مجتمع نیکان یا پاســاژ طالفروشی کنار مدرسه 
خــان دوره صفوی و در حریم تاریخی آن رخ داد و 
با حفظ دو خانه تاریخی بقیه بافت تاریخی صفوی 
پیرامون آن به نام های مختلف تخریب شد و پاساژ 
طالفروشی ساخته شد و این دقیقا چیزی است که 

سخنگوی دولت گفته است».
در هر حــال شــرایط خانه های تاریخی در شــیراز 
در موقعیتی اســت که عالوه بر نخبگان و اســتادن 
معماری، مردم این شــهر و دیگر دلسوزان معماری 
ایران را نگران کرده است، به همین دلیل نیز کارزاری 
با بیش از ۲۱ هزار امضا ایجاد شد تا مردم از عزت اهللا 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی بخواهند تا درباره این خانه های قدیمی فکری 
اساسی کند. حال باید دید در نهایت ضرغامی چگونه 
به این موضوع ورود می کند و برای شیراز چه چیزی 

به یادگار خواهد گذاشت.
او پیش تــر در ایــن خصــوص گفته بــود: «ما 
مســائل مختلفی داریم که باید دور هم بنشــینیم 
با کارشناســی آنها را حل کنیــم. یکی می گوید این 
می خواهد فالن جا را خــراب کند، از آن طرف، یک 
نفــر دیگر می گویــد اینجا تاریخی نیســت و خانه 
معمولی است. ما حرف های مختلفی داریم و باید 
بنشینیم در خانواده گردشگری با هم بحث کنیم و 
مسائل مان را حل کنیم. درباره بافت تاریخی شیراز 

هم فعال بحث های کارشناسی مطرح است».

پاسخ سخنگوی دولت درباره تخریب خانه های تاریخی شیراز

دولت تکذیب می کند اما مردم نگران هستند

SZ

 setadiran.ir

٪

www.setadiran.ir

 
SZ


