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مگر یک شهرستان مثل سیرجان چند اثر تاریخی با معماری 
شاخص یا ارزش پژوهشی با اهمیت دارد؟ با این اوصاف به جز 
شرکت گل گهر که در راستای مسوولیت اجتماعی خود خانه ی 
تاریخی ارزشمند صدرزاده را به خوبی و با رعایت اصول درست 
معماری ایرانی، مرمت کرده و شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر که متولی ساخت و تعمیِر خانه دکتر صادقی بود؛ چه اقدام 
این دوشرکت در راستای  کار خوب  انجام شده؟  مور دیگری 
مسوولیت اجتماعی باری را از دوش دیگر اداره ها و سازمان ها 
و شرکت های ریز و درشت معدنی برنمی دارد. چه اداره ای مثل 
مسوولیت  که  گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث 
مستقیم این قضیه دارد اما در عمل به خاطر نداشتن بودجه به 
روزمرگی و بی فایدگی افتاده است و چه اداره هایی مثل اوقاف 
یا آموزش و پرورش که برخی آثار تاریخی در حیطه ی آن ها 
قرار می گیرد مثل کاروانسرای بازار یا مدرسه باستانی پاریزی 

در شهر پاریز. 
اما  ثروتمندی ست  و  متملک  اداره  اوقاف  اداره  سویی  از 
دغدغه ی میراث فرهنگی را ندارد حتا اگر آن میراث مسجدی 
تاریخی و دارای ارزش معماری باشد.  از سوی دیگر اداره های 
آموزش و پرورش و میراث فرهنگی که تابلوی فرهنگی دارند و 

باید دغدغه شان باشد، مشکل کمبود یا حتا نبود بوجه دارند. 
شهرستان  به  مرکز  از  دولتی  بودجه  نرسیدن  وجود  این  با 
بهانه ی خوبی برای دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن 
با مدیران  ادارات نیست. توانایی چانه زنی  این  توسط روسای 
باالدستی برای مذاکره و گرفتن بودجه از مرکز یکی از وظایف 

رییس هر اداره دولتی است. 
بی عدالتی به تاریخ سیرجان

راستی چرا باید گذاشت تمام بودجه های اداراتی مثل میراث 
در همان مرکز استان خرج شود و اداره کل میراث نسبت به 
تقسیم عادالنه ی بودجه های مصوب کشوری، به شهرستان ها 
کوتاهی آشکار کند. چنان که در مقایسه میان وضعیت بناهای 
تاریخی مشابه هم در سیرجان با کرمان متوجه آن می شویم. 
با  کرمان  یخدان های  محیطی  و  کاربری  و  مرمتی  شرایط 
میرزبیر  بنای  با  را  یا گنبد جبلیه  مقایسه کنید.  را  سیرجان 
سیرجان، تا متوجه بشوید چه بی عدالتی ئی در اداره کل میراث 
در جریان است که انگار تعمدی در نابودی تاریخ سیرجان به 

عنوان کرسی سابق والیت کرمان دارند!
به هیچ گرفته شده ی  اداره ی  از سوی دیگر دیده نشده که 
با  منظمی  جلسات  که  بکوشد  سیرجان  در  فرهنگی  میراث 
شرکت های معدنی یا شورای شهر و شهرداری و حتا اصناف 
از  بخواهد  تا  باشد  داشته  میراث  کاری  حوزه ی  به  مربوط 
و  بطلبد  یاری  مجموعه ها  این  تعاون  و  مالی  ظرفیت های 
و  بی مسوولیتی ها  این  ماحصل  ببرد.  پیش  را  کاری  دلسوزانه 
بی توجهی ها چه بوده جز شرایط وخیم و لب مرز نابودی میراث 

فرهنگی در سیرجان. 

زد و بند علیه یخدان های دوقلو
که  نامهربانی هایی  از  غیر  به  سیرجان  دوقلوی  یخدان های 
و  دیده   آسیب  باران  و  باد  از  بی توجهی  خاطر  به  و  دیده اند 
خوابگاه معتادان بی خانمان شده اند تا با آتش  افروختن بر تن 
رنجور یخدان ها بیشتر از پیش ضربه بزنند. حال تصور کنید که 
در کنار این کم توجهی آشکار، شهرداری هم نسبت به حفظ 
حریم بصری و استحکامی یخدان های دویست ساله ی سیرجان 
کوتاهی کرده است و عجیب تر از آن سکوت میراث فرهنگی و 

حتا گاه همکاری با متخلفان است. 
میراث  اداره  چرا  وگرنه  است!  برانگیز  شک  که  همکاری ئی 
برای  به مجوز شهرداری  نسبت  تنها  نه  این سال ها  در طول 
نماهای سازه های غیرمرتبط با بافت تاریخی یخدان ها اعتراضی 
نکرده. بلکه در آخرین دست گل به آب داده اش اجازه داده در 
چندمتری یخدان ها با بیل مکانیکی حفاری شود! جالب آنکه 
شخص فریدون فعالی رییس اداره کل میراث استان در پاسخ 
به پرسش نگارنده پیرامون چرایی اعطای چنین مجوزی و تایید 
حفاری به شرط عجیِب استفاده ی غیرپارکینگی! از بی اشکالی 

مجوزها و رعایت استانداردها سخن می گوید!
در این ماجرا اگر سازه ی بلندمرتبه ای ساخته شود که به حریم 
بصری یخدان ها هم تجاوز شود و یخدان ها را پشت یک سازه ی 
جدید پنهان کند که دیگر گل ها چه گل می شود و مقصرش 
جز میراث فرهنگی جای دیگری نیست. وگرنه گیرم شهرداری 
در تملک زمین فوق برای کاربری فضای سبز جلوی یخدان ها 
باید مجوز صددرصد تجاری و چند  کوتاهی کرده باشد، چرا 
طبقه به این زمین که نبش خیابان یخدان هاست داده می شد؟ 

بازار و کاروانسرا در خطر
در پی گزارش سخن تازه از کاروانسرای بازار جهروی سیرجان، 
بانو مهری موید محسنی در تماسی تلفنی، اطالعات کامل تری 

در اختیار سخن تازه گذاشت. سخن تازه به اشتباه کارونسرای 
انگار  اما  بود  دوران صفویه ذکر کرده  به  مربوط  را  نظر  مورد 
قدمت کمتری دارد و در دوران قاجار شخص محترم و خیری به 
نام حاج ابراهیم خان بانی ساخت آن بوده است. اما این موضوع 
باعث نمی شود که کوتاهی اداره اوقاف به عنوان یکی از مالکان 
این کاروانسرا توجیه شود. کوتاهی ئی که پیش از این نتیجه اش 
را در بالیی که بر سر تنها مسجد تاریخی سیرجان آمد، مشاهده 

شد.ص 
مالکان  باقی  میان  نفوذی  اگر  حتا  اوقاف  اداره  کم  دست 
حاشیه ی  در  می تواند  ندارد،  کاروانسرا  حجره های  خصوصی 
مرمت مسجد زیر نظر گروه های مرمتگر، حجره ها و داالن های 
به  با رسیدگی  را در کاروانسرا مرمت کند.  با خودش  مرتبط 
بخشی از این کاروانسرا، وارثان باقی حجره ها نیز شاید در عمل 
انجام شده قرار بگیرند. وگرنه این شرایط در خور شان شهر 

سیرجان نیست. 
اداره کل میراث فرهنگی استان یک مقایسه میان بازار 
کرمان و تیمچه هایش با بازار سیرجان و تیمچه اش داشته 
باشد و کاله خود را قاضی کند. یک طرف بازار کرمان 
است و مرمت اصولی مرتب آن و رعایت حریم اصالت اثر 
زنده  اجرای  و  تیمچه هایش  برای  کاربری های جدید  و 

موسیقی زنده برای گردشگران. 
میراث  که  است  سیرجان  تاریخی  بازار  طرف  یک 
اجازه  و  بسته  تعمدی چشم  کامال  به صورت  فرهنگی 
بصری  حریم  در  بکند.  می خواهد  هرکار  هرکس  داده 
سردر بازار نمای شیشه ای بزنند . در حجره های خود بازار 
نمای آلمینیوم و سنگ کار کنند  به خاطر این بر استفاده 
تنها  شرایط  این  که  دارم  تاکید  داشتن  تعمد  کلمه  از 
در  فرهنگی  میراث  نیست که  قدیم  محصول سال های 

استفاده  شاهد  شاهکار  در جدیدترین  نداشت.  اداره  سیرجان 
از نمای رومِی سنگ سفید و آجرقرمِز غیرهمرنگ با بافت آجر 
اصیل خود بازار آن هم در ورودی یکی از بازارهای سیرجان 
بوده ایم  درست در دورانی که این اداره در سیرجان وجود داشته 
و حتا مشغول پیگیری مرمت پشت بازار بوده است!  این موضوع 
هم بماند که کف سازی بازار را چند سال است میراث فرهنگی 

با شهرداری پاسکاری می کنند و به نتیجه ای هم نمی رسند!
کاروانسرای گدار، کاروانسرای پاریز و کاروانسرای هماشهر

سه کاروانسرای شاه عباسی سرپا مانده در محدوده شهرستان 
و  معماری  بودن  شاخص  وجود  با  که  دارند  وجود  سیرجان 
استحکامشان در طی سه چهار قرن، به شدت مور بی توجهی 
اداره کل میراث  نیست که چرا  قرار گرفته اند. اصال مشخص 
جای  کرمان،  آثار  و  خودش  پای  پیش  جز  کرمان  فرهنگی 
می شد  خصوصی  بخش  از  کم  دست  نمی بیند؟!  را  دیگری 
اصولی  مرمت  شرط  به  را  مکان ها  این  که  کرد  دعوت 

رستواران  مثل  کاربری هایی  برای  و  کنند  بلند مدت  کرایه ی 
بین راهی و... استفاده و درآمد کسب کنند! چرا محصول کار 
و این چند سال حضور اداره میراث فرهنگی در سیرجان باید 
چیزی نزدیک به هیچ باشد تا در بازدید مدیرکل از سیرجان 
هم ناچار باشند روی کارهای انجام شده توسط بخش خصوصی 
مانور بدهند. آن هم بخش خصوصی که اگر اداره میراث نبود 
شاید باز هم کارش را از سر عالقه پیش می برد. برای مثال اگر 
بخش خصوصی خانه تاریخی ناظم در باغ بمید را نمی خرید و 

مرمت نمی کرد، االن این خانه خوابگاه تزریقی ها بود.
در ادامه امید بر آن داریم که بخش خصوصی و شرکت های 
صنعتی سیرجان در راستای مسوولیت های اجتماعی شان برای 
مرمت و نگهداری آثار باستانی و قدیمی شهرمان بشتابند تا این 

یادگار کهن در ورطه نابودی نرود.
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