
از  یکی  نوشته ی  در  را  قدیم سیرجان  بازار  توصیف  اگر 
نویسندگان و ادیبان شهیر معاصر خوانده باشید، متوجه 
راسته های  میان  شباهتی  چندان  که  می شوید  نکته  این 

بازار سیرجان و صنوفش در قدیم با بازار امروز نیست. 
به  بازار  معماری  هم  فرهنگی  میراث  نظارت  نبود  در 
شدت دست خورده و هم صنوف قدیمی و راسته هاشان 

از میان رفته اند.  
بدون  و  خود  سلیقه  به  کسبه  از  کدام  هر  اینکه  بدتر 
دانش کافی به طریقی خراشی بر چهره بافت سنتی بازار 
هیچ  که  سکوریت  دِر  و  آلمینیوم  نمای  از  انداخته اند. 
تا سنگ کاری روی  ندارد  بازار  بافت و معماری  به  ربطی 
آجرهای قدیم و تخریب سقف های گنبدی حجره ها! همه 
و همه در این سال ها بر بدنه بازار تحمیل شده و معماری 
ناموزونی خود  و  را تحت شعاِع زشتی  آن  ویژه ی  و  زیبا 

قرار داده است.
بوده که  این  و شهرداری  فرهنگی  میراث  گرچه وظیفه 
از  استفاده  و  کاری  دست  پروانه ی  و  اجازه   کم  دست 
مصالح جدید را در بافت سنتی بازار و محوطه ی پیرامون 

آن ندهند، اما در عمل نه تنها این نظارت انجام نشده که 
در تازه ترین نمونه ها شاهد نمای سنگ در طاق مغازه های 

ورودی بازار هستیم!
همین شرایط بوده که به تازگی محمد کارآموز را برآن 
در  را  سیرجان  بازار  کارزار  نام  به  کارزاری  که  داشته 
فضای مجازی راه اندازی کند. کارآموز که سال ها سیرجان 
نبوده، وقتی اخیرا به سیرجان سفر کرده و برای تداعی 
شدن خاطرات کودکی اش به بازار سیرجان رفته، با دیدن 
شرایط کنونی بازار برآشفته و برآن شده که برای میراث 

تاریخی و فرهنگی زادگاهش کاری کند. 
راه  برای  انگیزه اش  درباره  سخن تازه  با  گفت وگو  در  او 
اندازی این کارزار می گوید: نیت این است که توجه افکار 
عمومی و مسووالن شهر را به این مجموعه ارزشمند بازار 
و مسجد و کاروانسرا جلب کنیم تا شاید به صورت اصولی 

مرمت شود. 
شرایط  سیرجان  بازار  »متاسفانه  دارد:  تاکید  کارآموز 
نیز  مشخصی  متولی  احتماال  و  ندارد  مناسبی  نگهداری 
ندارد.  درصدد چاره برآمدم. با چند رسانه مجازی مطرح 
و   انفعال جامعه  و  روحیه خمودگی  از  نیز  آن ها  و  کردم 

تا  بودند. خالصه کالم  گله مند  روحیه مطالبه گری  نبود 
شاید  مانده  زیادی  راه  هنوز  امضا   هزاران  آوری  جمع 

دست جمعی بتوانیم برای شهرمان قدمی برداریم.«
کارآموز تاکید دارد که بازارهای قدیمی برای گردشگران 
جذاب است و بازار قدیم پایلوت گردشگری در هر شهر به 
حساب می آید. او از کاروانسرای حاج ابراهیم در گذشته 
می گوید که طبقه دومش مسافرخانه بود و حاال مخروبه 

شده و حس غم انگیزی دارد.
کارزار هزار  رسانه ای شدن  است  امیدوار  این همشهری 
تا  مالکان  و  بازار  کسبه ی  از  همه  که  شود  موجب  امضا 
سیرجان،  شهرداری  و  شورا  و  میراث  و  اوقاف  اداره های 
کمی دل بسوزانند و برای مرمت و نگهداری بازار سیرجان 
تلنگرری بخورند و  با شیخوخیت و همیاری هم برای این 
مجموعه کاری بکنند. برای امضا و پیوستن به این کارزار 
برای حمایت از حفظ و مرمت بازار سیرجان می توانید به 

نشانی: WWW.KARZAR.NET بروید.
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در کارزار جمع آوری هزار امضا برای مرمت و حفظ بازار سنتی سیرجان  شرکت کنید؛

دلسوخته  ی گنبد و این طاق و رواقیم 
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جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

از تعدادی نیروی آقا
جهت فروشندگی 

در فروشگاه لوازم خانگی 
بصورت دو شیفت 

 با بیمه ، پورسانت و حقوق عالی
دعوت به عمل می آید:

0922   345   3390   

محسن اسدی؛فعال حوزه میراث فرهنگی و عضو 
مسایل  پیرامون  سیرجان  شهر  شورای  پیشین 
دارد که در گفتگو  فرهنگی شهرمان دغدغه هایی 

با سخن تازه از آنها می گوید.
داشتید،  که  مطالعاتی  به  توجه  با  اسدی  آقای   
قدمت شهرستان سیرجان چقدر است و شاخصه های 

مهم  فرهنگی این شهرچیست؟
نکته ی  و  است  دیرینه  قدمتی  سیرجان،  قدمت 
جالب این است که شهر سیرجان از دیرباز خاستگاه 
خطاطان بزرگ بوده و همچنان این راه در شهرستان 
مهم  تاریخی  نکته ی  دیگر  دارد.  ادامه  سیرجان 
این  در گذشته  است که  این  در خصوص سیرجان 
و ضرب  دارالضرب شناخته می شده  عنوان  به  شهر 
پتانسیل های  این ها  است.  داشته  ضرابخانه  و  سکه 
شهر سیرجان است و می توان از آن ها در این شهر 

از  الزمه های  باید بگویم  فرهنگی دیرینه بهره برد. 
فرهنگسازی در این شهر و جایگاه فرهنگ و پیشرفت 

آن، بزرگ ترین و مهم ترین عامل است.
 جایگاه فرهنگ را در این شهر چطور می بینید؟

تمامی  در  همواره  فرهنگ  در خصوص  که  چیزی 
جوامع مهم و مد نظر است، کاهش جرایم با فرهنگ 
سازی میسر است وجود فرهنگ باعث رشد و ارتقای 
جوامع در تمامی زمینه هاست و این یک نکته ی کامال 
وجود  با  ما  شهر  در  متاسفانه  اما  است.  شده  ثابت 
مسایل  هنوز  تاریخی،  و  فرهنگی  قوی  پیشینه ی 
فرهنگی جایگاهی برای رشد و ترقی خود نیافته اند؛ 
از این رو می توان نگاهی نقادانه به مسوولین این امر 
داشت. چرا که در چنین اجتماعی می بایست حداقل 
شاخصه ها برای رشد فرهنگ در نظر گرفته شود اما 

کمبود آن ها تا حدود بسیاری احساس می شود.
هنر  از  سیرجان  مردم  که  استقبالی  به  باتوجه   
دارند، به گمان شما این چه تاثیری بر فرهنگ خواهد 

گذاشت؟
همین که شاهد استقبال همشهریان از امور فرهنگی 
هستیم می تواند امید و سر رشته ای برای فعالیت های 
هر چه بیشتر ما باشد، از مسوولین این زمینه ها هم 
در  فرهنگ  این  تا  می رود  مداوم  همکاری  توقع 

شهرمان نهادینه شود.
مردمان  بین  در  اصیل  هنر  یک  خطاطی   گفتید   
سیرجان بوده و کتب خطی بسیاری در این شهر با 
این  آیا  خطاطی هنرمندان سیرجانی موجود است، 

مجموعه های گرانبها گردآوری شده اند؟
است  شهر  این  مردم  دیرینه ی  هنر  خطاطی  بله، 
شهر  در  هنر  این  اساتید  وجود  شاهد  همچنان  و 
اینکه سیرجان به نام شهر  باتوجه به  خود هستیم. 
دارالحسین نامیده شده، توقع می رود این هنر زیبا زیر 
نگین چنین عنوانی بدرخشد، زیرا قرآن های خطی 
و عزم  با همت  و  دارند  بسیاری در سیرجان وجود 
راسخ می توان بزرگ ترین مجموعه قرآن های خطی 

کشور و حتی جهان را در این شهر داشت.
 آیا بودجه ای که برای فرهنگ شهر تعریف می 

شود به خوبی در این راستا هزینه می شود؟
شخص  یک  عنوان   به  خود  دیدگاه  از  که  نقدی 
بخش  در  فعالیتم  زمینه ی  -که  دوست  فرهنگ 
است،-  سال  حدود ۳۰  چیزی  و  گسترده  فرهنگی 
در  شهر  فرهنگی  بودجه های  که  است  این  دارم 
نمی شود.  خرج  شود،  خرج  مفید  می تواند  که  آنجا 
همراهی  و  همت  گفت  توان  می  که  اینجاست 
مسوولین  همچنین  معدنی،  و  صنعتی  شرکت های 
گرفتن  نظر  در  با  تا  می طلبد  را  اندرکاران  و دست 
توسعه ی شهر در  و  نیازهای جامعه در جهت رشد 

راستای مسوولیت های اجتماعیشان گام بردارند.
شناخته  صنعتی  معدنی  شهر  سیرجان یک    
می شود، شما به عنوان یک شهروند سیرجانی، گمان 

می کنید این شهر در خور نام خود است؟
درست است که صنعت و اشتغال از جمله مهمترین 

برای توسعه ی یک شهر و کشور و همینطور  عوامل 
است  الزم  اما  هستند  اقتصادی  ارتقای  الزمه ی 
اشتغال  آوردن  بدست  برای  که  نکنیم  فراموش 
اینکه شاهد  بزنیم.  به هر کاری دست  نباید  پول  و 
مرگ تدریجی اکوسیستم های طبیعی و اقلیمی این 
نقطه ضعف  شهر و دیگر شهر های معدنی هستیم، 
از  استفاده  با  می توانیم  که  درصورتی  ماست  اصلی 
منابع  از  بیش  مالی  گردش  موجود،  پتانسیل های 

طبیعی و خدادادی داشته باشیم. دیگر جوامع منابع 
طبیعی خود را بی رویه بهره برداری نمی کنند اما در 
برهه ی کنونی ما شاهد خالف این امر در شهر خود 
هستیم و تا نسلی دیگر قطعا تبعات آن را خواهیم 
جمله  از  گردشگری  زمینه های  در  سیرجان  دید. 
به  امیدوارم  و  است  کشور  پتانسیل های  بزرگترین 
زودی شاهد توجه هرچه بیشتر مسوولین، صنایع و 

معادن در این بخش باشیم.

      زهرا شهسواری

محسن اسدی، فعال حوزه های فرهنگی و رسانه، در گفت و گوی صمیمانه با سخن تازه:

فعالیت های فرهنگی سررشته رشد و ترقی شهر
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