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شادی خوشــکار| دســت ها را به دســتور او 
گذاشته اند پشت سرشــان. وسط خرابه  پشت حمام 
قدیمی ایستاده. دور تا دورش، روی دو پا نشسته اند 
و رمقی در چشم های خمارشان نیست که طوالنی 
نگاهش کنند. داد می زند: »موادفروش تو این محل 
نمی تونه از دست من فرار کنه.« دوری می زند نگاهی 
تبخترآمیز می اندازد به کسب بازارچه که تماشایش 
می کنند. از تمام مغازه هــای »بازارچه حاج زینل«، 
در محله سنگ سیاه شــیراز، فقط 5-4 تا باقی مانده 
است. کاســب های باقی مانده می گویند دیگر کسی 
به خاطر آســیب های محله، از مغازه های شان خرید 
نمی کند. مامــور نیروی انتظامی لباس مشــکی با 
سردوشی  پوشــیده و کاله کاسکت را دست گرفته و 
می گوید: »حاال بشین، پاشو، بشین، پاشو.« 7-6 نفر، 
با پاهای لرزان، می نشینند و بلند می شوند. دو زن و 
یک پیرمرد، معاف از تنبیه، به دیــوار تکیه داده اند 
و کمی که می گذرد، دیگــر نگاهش هم نمی کنند. 
عباس فروشــنده مغازه لحاف دوزی می گوید: »چه 
فایده، االن ولشــون می کنه، دوباره جمع می شن.« 
اهالی محله در این ســال ها عوض شده اند و بازارچه 
در دل محله سنگ ســیاه چهره عوض کرده و »برو و 
بیایش« فراموش شــده. گذر خلوت است و یکی دو 
مغازه دار روبه روی مغازه های شان نشسته اند. صدای 
مامور می پیچد که داد می زند: »گر حکم شــود که 
مست گیرند/ در شهر هر آن که هست گیرند. سریع تر، 
بشین، پاشو« روی زمین چند گونی سفید خالی جای 

زیرانداز و خاکستر آتش های قبلی مانده است. 
عباس می گوید: »حــاال داره داد و بیداد می کنه، 
دعواشــون می کنه. یه داد می زنه ول می کنه میره. 
پشت همین حموم حکیم، ببین اعتیاد بیداد می کنه، 
هرچی هم نیروی انتظامی میــاد انگارنه انگار.« یک 
دوچرخه قدیمی تکیه داده به در مغازه. پشت صندلی 
یک جعبه آبی خالی بسته است. مغازه تاریک است 
و لحاف و تشــک های ماشــینی دیده نمی شــوند. 
می گوید با کمان لحاف درســت کــردن دیگر برای 
پیرمردهاست. پشت شیشــه خاک گرفته ویترین، 
بادکنک و لوازم تحریر و چند اسباب بازی است: »قبال 
کاسب های قدیمی بودن، اهل محل بودن، االن ببین 
یک آدم حسابی رد می شــه؟« می گوید کار اساسی 
این جا انجام نمی شود با این که استاندار و شهردار هم 
آمده و قول هایی داده اند این جا فراموش شده: »ما هم 
مجبوریم. چهار تا دکان بیشتر نیستیم. نه کاسبی، نه 
هیچی. دیگه مشتری های خودمون هم نمیان.« از 

30-20 مغازه ای که رونق این گذر بودند.
این بازارچه 400 سال قدمت دارد

از بــازار ماهی فروش ها کنــار دروازه درب کازرون 
همه آدرس محله سنگ ســیاه و بازارچه حاج زینل 
را می داننــد، اما کســی بدون نگاهی مشــکوک یا 
هشــداردادن درباره محله، راه را نشــان نمی دهد.  
بازارچه حاج زینل در مسیر آرامگاه سیبویه، روبه روی 

یکی از کوچه های مهم مســیر گردشــگری به نام 
هفت پیچ است. روزنامه عصر مردم شیراز در گزارشی 
نوشته این بنا به نام موسس آن  که تاجر بزرگی بود، 

نام گذاری شده است. 
در منابعی که به بافت تاریخی شیراز می پردازند، 
اطالعات زیــادی از گذر حاج زینل نیســت. طبق 
گفته های مردم محلی این بازارچه حدود 400 سال 
قبل ساخته شده و فردی به اسم حاج زینل در آن مغازه 
داشته اما معلوم نیســت حاج زینل چه می فروخته. 
محمدرضا احمدی، پژوهشگر تاریخی شیراز می گوید: 
»بازارچه حاج زینل تا حدود 50 سال قبل رونق داشته 
اما امروز بیشتر مغازه ها یا تخریب شده یا کاربری شان 
عوض شده  و مسکونی شده اند. اطالعات بیشتری از 

این بازارچه نداریم.«
مســئول فنــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان فارس خردادماه 
93 این گذر را بین سه گذر مهم و تاریخی شهر شیراز 
دانست و خبر از مرمت و احیای آن داد. او در گزارش 
ایرنا گفت: »براساس برنامه ریزی های انجام شده سه 
گذر »سنگ ســیاه«، »بازارچه حاج زینل« و »سید 
ذوالفقار« تا پایان شهریور  سال 94 احیا و بهره برداری 
خواهند شد و احیای این گذرها نیز با رویکرد حمایت 
از بافت تاریخی شیراز و استفاده از ظرفیت های مهم 
گردشگری این شــهر است. به گفته او بافت تاریخی 
شیراز با 360هکتار و برخورداری از 2هزار اثر تاریخی 
ارزشمند و ثبت شده و 280خانه تاریخی در فهرست 
آثار ملی، نیازمند توجه ویژه مسئوالن کشور و استان 
فارس اســت.« خانه اوجي و بصیري، خانه قربانعلي 
بیات پور، خانه شفیعی اردکانی، خانه سعادت، خانه 
ضائیان، خانه حســین مومنی، خانــه انجوی، خانه 
شوریده شیرازي و خانه نخشــب موحدکازروني در 
این گذر قرار دارند. مســاجد قدیمی سیاهوشــان، 
مسجد امام علی)ع(، امامزاده بی بی دختران، مسجد 
و حمام ایلخانی، کلیسای ارامنه، خانه فروغ الملک، 
آرامگاه سیدتاج الدین غریب مسجد و حسینیه کردها 
و مسجد مشیر هم از بناهایی هستند که گردشگران را 

به دنبال خود به این محله می کشانند.
نویسنده فارسنامه ناصری می گوید غیر از مسجد 
وکیل، مسجدی مانند مسجد مشیر در شیراز نیست: 
 »مشــیرالملک وزیر مملکت فارس از سال 1265 تا

74 12 آن را به اتمام رســانید و بعد از مسجد جامع 
وکیل برحســب اســتحکام و ترتیــب و دریاچه و 
ستون هاي سنگی و شبستان و سنگ ازاره، مانندش 
مسجدي در شیراز نیست و عالوه بر عمارات مسجد، 
چندین حجره فوقانی در آن ساخته، مسکن طالب 
دینیه قرار داده است و تاکنون که چند سال از وفات 
حاجی مشیرالملک گذشته است، معلوم نیست که 
موقوفاتی براي این مسجد و حجرات معین کرده باشد 
و این مسجد در محله سنگ سیاه، در جوارخانه حاجی 

مشیرالملک است.«

فروردین امســال، ایسنا در گزارشــی از سرقت 
کاشی های ابنیه تاریخی و از ســرقت رفتن کتیبه 
مســجد امام علی)ع( در بازارچه حاج زینل خبر داده 
است: »کتیبه کوچک سنگی مسجد امام علی)ع( در 
بازارچه حاج زینل شیراز در تعطیالت پایانی اسفندماه 

 سال گذشته شبانه به سرقت رفته است.«
احمدی می گوید گذر حاج زینل در بافت تاریخی 
یکی از مسیر های گردشگری است که کوچه هفت 
پیچ  و بصیر دیــوان هم در آن قــرار دارد: »این گذر 
بناهای مهمی دارد. برخی از بناها تخریب شده اند اما 
هنوز حمام حکیم و مســجد بغدادی در انتهای گذر 
است که جزو مسیر گردشگری اســت. اگر شرایط 
بهتر شود قابلیت این را دارد که توریست های زیادی 
به آن جا برده  شود. هرچند تا به حال ندیده ام مشکلی 
برای گردشگر ایجاد شود. ما بناها و گذر را می بینیم و 
کاری به محله نداریم. مگر این که کسی بخواهد تنها 
برای پژوهش برود که کمی سخت است و حتی وقتی 
عکس می گیریم امــکان دارد تذکر بدهند. حق هم 

دارند.« 
کاسبی خراب شد و همه رفتند

45 سال قبل وقتی عباس به این گذر آمد، سقاخانه 
قدیمی هنوز به راه بود. کسبه صبح ها ساعت 6 کرکره  
مغازه را بــاال می بردند، ظهرهــا مغازه دارها دور هم 
چای می خوردند و یخ می گذاشتند در آب سقاخانه 
و مردمی که در تب وتاب خرید بودند، مهمان خنکی 
آن می شدند . از خاتم سازی و قالی فروشی تا نیازهای 
روزمره مردم مثل میوه فروش، سبزی فروش، سوپری 
و قصابی در بازارچه حاج زینل جایی داشتند. روزگار 
بــرای خانه هایی که کســبه از آن حــرف می زنند 
برگشــت، خانه هایی با خدم و حشم که بیشتر پای 
خدمتکاران شــان به بازارچه می رســید: »میراث 
فرهنگی به خانه ها رســیده ولی دیگه بازارچه اون 

بازارچه نیست.« 
 67ساله اســت، ســال های انقالب و تظاهرات را 
همین جا به یاد می آورد. 10ســالی می شــود که به 
قول خودش نه کاری مانده و نه کاسبی ای: »کم کم 
شهری ها رفتن باالی شهر، خانه ها را دادن به این و اون 
و دیگه رشته از دستمون ول شد. معتادها این جا النه 
کردن، این جــا جوان هایی می بینی، عجیب. امنیت 
نداره، نه شــبش، نه روزش.« دوچرخه اش را نشان 
می دهد: »یعنی رویم رو بکنم آن طرف این چرخم رو 
می برن. حاال شــما برید اون طــرف رو نگاه کنین، 
معتادها زن و مرد نشســتن و علنی مواد می کشن. 
مامور هم میاد و میره، یک دادی میزنه اما فایده اش 
چیه؟ اصلش خرابه. مامور هم بگیره کجا ببره؟ باید یه 
جایی برای اینها درست بکنن که بمونن. نزدیکای عید 
هم هست از اطراف ایران مهمون میاد آبرو برای شیراز 

نمی مونه.« 
قدمت محلــه سنگ ســیاه، متصل بــه بازارچه 
حاج زینل، به قبل از دوران زندیه می رسد. غالمرضا 

خجندی پژوهشــگر میراث فرهنگی استان فارس 
درباره وجه تسمیه سنگ ســیاه از گفته های مردم 
محلی نقل می کند: »سنگ سیاه، سنگ قبر سیبویه 
است که آرامگاهش در این محله واقع شده. باورهای 
مردمی می گویند در قدیم زنان در کنار این ســنگ 
بچه های خود را شــیر می دادند و مابقی شیری که 
روی آن می ریخت سنگ را ســیاه می کرد. این یک 
باور محلی است و سند و مدرکی برایش وجود ندارد.« 
آرامگاه سیبویه که  سال 1353 ساخته شده، در سال 
1379 در زمره آثار ملی ایران ثبت شد. حدود محله 
از جنوب و جنوب غربی به حصار شــیراز از شمال به 
میدان و ســرباغ و از سمت شرق ســر دزک محدود 
می شد. این محالت متصل می شود به بازارچه ارامنه 
که قدیمی ترین کلیسای ارامنه از دوران صفویه در این 
محل اســت. امروز دیگر نام و نشانی از ارامنه نیست، 
کوچ کرده اند ولی اسم شــان در این محل باقی مانده 
و شیرازی های قدیمی هنوز آن را به نام محله ارامنه 

می شناسند. 
سنگ سیاه در قدیم محله پرجمعیت و مهمی بود. 
در فارس نامه ناصری آمده است: »محله هشتم شیراز 
محله سنگ سیاه است. از زمان سلطنت کریمخان زند 
طاب ثراه، محله درب کازرون را که محله علیحده اي 
بود جزء ایــن محله کردنــد و تمــام آن را »محله 
سنگ سیاه« گفتند و این محله محدود است به محله 
میدان شاه و سرباغ و سردزک و باروي مغربی شهر و 
شماره خانه هاي این محله در سال1301، شمرده اند 

465 خانه است.«
سال 92، ایســنا از تخریب خانه های قدیمی این 
محله با برچســب منقل خانه خبر داد. سرگذشت 
حاج زینل دارد شــبیه سرگذشت ارمنی ها می شود. 
گــذر ارمنی ها کــه به  گفتــه احمدی یــادش در 

سفرنامه های جهانگردان آمده است، خانه های زیاد و 
جمعیت زیادی داشته. تاجرهای این گذر، مانند گذر 
حاج زینل محله سنگ سیاه را در گروه محله های باالی 
شهر شیراز آورده بودند:   »ساکنان قسمت های زیادی 
از بافت تاریخی امروز اقشار کم درآمد هستند، محله 
سنگ سیاه و حاج زینل که آن زمان جزو محله های 

باالی شیراز بوده، االن وضع خوبی ندارد.«
کنار مغازه عباس، فروشــنده بقالــی، احمد روی 
صندلی اش در مغازه بزرگی نشسته است. شیشه ها 
کدرند و گرد زمان دارند. پسربچه ای می پرسد تخمه 
آفتابگردون دارید، می گوید نه. 30 سال است در این 
گذر مغازه دارد. 5-4 سالی هم می شود که هر آنچه از 
محله می شناخت، دود شده و به هوا رفته است: »قبال 
اهالی محل معلم بودن، ناظم و افسر بودن. االن چی؟ 
معتادها بازارچه رو خراب کردن. هرچی دکان دار بود، 
دیدند کاسبی شون بد شد، بستند رفتند. خیلی ها هم 
کار ه ای بودند و رفتند جای بهتری نشستند و این جا 
عقب افتاده شــده. حاال دوباره کی درست بشه خدا 

عالمه.«
ظهر اســت و غیر از مغازه نانوایی که هر از چندی 
یک مشــتری دارد، در کوچه هــای منتهی به گذر 
کســی نمی آید و نمی رود. زمین سنگ فرش است، 
انگار پذیرایی خانه ای برای آبروداری جلوی مهمان 
مرتب شده اما اتاق ها از چشم مهمان پنهان اند. بچه ها 
در کوچه های خاکی پشت بازارچه بستنی به دست 
بازی می کنند و صدای خنده ها می پیچد در خرابه ها. 
در خرابه ها و بن بست کوچه ها، مردها و زن ها گوشه 
به گوشه دو یا سه نفری نشسته اند و چرت می زنند و 
گاهی ســر بلند می کنند به دسته های کفترخانگی 
که با هم پرواز می کنند. شکایت اهالی محل تابه حال 
به جایی نرسیده اســت: »نصف شب می شینن زیر 

چراغ برق و قمار می کنن. مرد و زن. پشت حمام انگار 
لشکر، یکهو می بینی نشستن و مواد می کشن. خیلی 
جمعیت سنگینی  است.  هزار بار اعتراض کردیم، یک 
وقتی همه شــون رو می گیرن و دوباره آزاد می کنن. 
معلوم نیســت. 200بار نامه نوشــتیم اما باز عالج 

نمی شه.« 
کسبه می گویند قبال کمپ ها کمک می کردند که 
معتادان در خیابان نباشند اما انگار دیگر نمی توانند 
جلوی شــان را بگیرند:   »نمی دونم جاش رو ندارن یا 
برنامه چطوریه. بعضی ها هم میرن اســتراحتگاه ها 
و شــربت متادون می خورن و بعضی ها هم که کاری 
به این چیز ها ندارن. ما دیگه نمی تونیم کار  کنیم.« 
می گوینــد حتی روزها هــم باید از معتــادان حذر 
کرد. موتوری با سه سرنشــین رد می شود و نفر آخر 
برمی گردد و نگاهی به کوچه می اندازد:   »سرنشینای 
همین موتوری خالفکار بودن، مامور از کنارشــون 
رد هم بشه کاری بهشــون نداره. بیا، ماموره رفت تو 

کوچه.«
درازای گذر حاج زینل خلوت اســت، از دور کسی 
پاکشــان می آید و با هر قدم صدا می زند: لیال. هیچ 
زنی در گذر نیست: »چطور شد که به این روز افتاد؟ 
ریزه ریزه خراب شــد و کار باال کشید. دکان ها همه 
باز بود. همه چی بود، منتها چی؟ دکان دارها دیدند 
کارشون نشد و رفتند. خیلی ها هم فوت کردند. این جا 
شده دکه  معتادا. اگر کسی دوا بخواد میگن باید بری 

زیر بازارچه حاج زینل.«
صدای »بنشین، بلندشو« تمام شده، سوار موتور 
شــده و می رود. عبــاس از جایش بلند می شــود و 
می گوید: »یک زمانی با کاســب های دیگه دور هم 
بودیم، حــاال دیگه همه جا دشــمنیه. هیچ کس به 

هیچ کس نیست.« 

بازارچه تاریخی حاج زینل شیراز فراموش شده است

این بازارچه دیگر جان ندارد
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ش
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سیری گذرا بر سیمای شــهرهای تاریخی ایران، 
بافت های قدیمی باارزشی را به نمایش می گذارد که 
همگی در گذشته نه چندان دور از تحرک، نشاط و 
سرزندگی مطلوبی برخوردار بوده اند. امروزه به دالیل 
گوناگون بافت های فرسوده شهری خالی از حضور و 
فعالیت مردم شده است؛ این درحالی است که اگر این 
بافت ها دارای فضاهای امن، مطلوب و سرزنده باشند 
و در آنها تفریح سالم و شادابی به گونه ای سازمان یافته 
و مطابق با ارزش های جامعه میسر شود، حضور فعال 
مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست پذیری افزایش 
می یابد. ساماندهی شهرها و بافت های تاریخی به دو 
دلیل، یکی احترام به مواریث گذشــتگان و دیگری 
رفع تنگناهای ناشی از مشکالت فرسودگی دارای 
اهمیت است. کم توجهی به برنامه های ساماندهی 
و احیای بافت های تاریخی فرسوده در طول سالیان 
متمادی سبب شده است تا آنها سرزندگی، کارایی 
و فعالیت پیشین خود را از دست بدهند و به عنوان 
بافت مسأله دار و مشکل زا در سیستم شهری مطرح 
شوند؛ لذا همواره ضرورت حفظ و بازآفرینی ارزش ها 
و کارایی و زیســت پذیری این بافت ها مورد توجه 
معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری بوده است.  
داوود حبیبی، کارشناس ارشــد طراحی شهری و 

مدرس گروه معماری دانشگاه در مقاله ای با عنوان 
»بررســی عوامل موثر بر افول حس ســرزندگی و 
زیست پذیری در بافت های تاریخی و فرسوده« به 
مطالعه موردی محله سنگ ســیاه شیراز پرداخته 

است.
مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر افول 
حس سرزندگی و زیست پذیری در بافت های تاریخی 
و فرسوده تدوین شــده است. در این پژوهش سعی 
شده اســت از طریق مطالعات کتابخانه ای و بازدید 
میدانی، وضع موجود تحلیل و درنهایت پیشنهادها 
و راهکارهایی برای برون رفت از این معضل ارایه شود. 
در نهایت این نتیجه حاصل شد که عوامل متعددی 
نظیر فرســودگی در ابنیه و کالبد و سیمای بافت، 
عدم برخورداری الزم از تأسیســات و زیرساخت ها 
و خدمات شهری مناســب با نیاز امروز و همچنین 
نبود زندگي اقتصادی مناســب بافت، سبب افول 
سرزندگی و زیســت پذیری و درنهایت فرسودگی 

بافت سنگ سیاه شیراز شده است.
ابتدا باید اشاره کرد که فضایي را مي توان سرزنده 
دانست که در ساعات بسیاری از روز، افراد گوناگوني 
به اختیار خود و نــه از روي اجبار بــه آن جا آمده و 
لحظاتي را در آن جا ســپري کنند؛ به عبارت دیگر، 

فضا باید به گونه اي باشــد که مردم بیایند و بمانند. 
براي فراهم بودن زمین جذب افراد به فضا و سپس 
نگه داشتن آنها در فضا باید نخست عناصر و عوامل 
جذب کننده موجود باشد و مردم براي ماندن در فضا 

دچار مشکل نباشند و در کمال رضایت به سر ببرند.
با وجود تمــام ارزش های نهفتــه در بافت محله 

سنگ سیاه شیراز به علت مسائل و مشکالتی از قبیل 
نبود زیرساخت ها و شبکه های دسترسی و تأسیسات 
شهری مناسب، کمبود و نارسایی فضاهای آموزشی، 
ورزشی، بهداشتی و فضای سبز، گسیختگی سیمای 
کالبدی بافت و نارســایی آن در بــرآوردن و تأمین 
نیازهای امروزی ســاکنان، عدم توجــه به اماکن 

باارزش مقدس و تاریخــی و فرهنگی و توان بالقوه 
آنها در جذب افراد، سبب شده این بافت دچار افول 

و فرسودگی شود.
با توجــه به مســتندات و بازدیدهــای صورت 
گرفته، مشخص شــد این محله از نظر دارا بودن 
عوامل جذب کننده افــراد و عواملی که به محیط 
و فضا حس سرزندگی می بخشد، دچار مشکالت 
بسیاری اســت. عدم توجه به ظرفیت های بدون 
اســتفاده در این بافت سبب  شــده  است که بعد 
تاریخــی و فرهنگی ایــن محله فراموش شــود. 
ساختمان ها سیستم سازه ای مناسب و استحکام 
الزم را ندارنــد و همچنین به لحــاظ دید بصری 
دچار ناهنجاری های متعدد هستند. شهرداری ها و 
دستگاه های ارایه دهنده خدمات شهری می توانند 
در جهت اصالح و بهبود شــبکه های دسترســی 
و زیرســاخت ها و تأسیسات شــهری و همچنین 
ایجاد فضاهای عمومی و سبز که حس سرزندگی 
و تعامالت اجتماعی را رونق می بخشد و همچنین 
در جهت تطبیق ساختار و کالبد قدیمی با شرایط 
زندگی امــروزی ســاکنان به ویژه حل مشــکل 
عبور و مرور وســایل نقلیه و امدادرسانی در مواقع 
بحرانی، سیاســت ها و برنامه های کارشناسی شده 

را پیش ببرند. این ســازمان ها مي توانند با استقرار 
کاربری های مناســب در بافت و با توجه به اصول 
زیر، پویایی و جذب افراد را در محله افزایش دهند: 
رفع کمبودها در سرانه های کاربری های خدماتی 
مورد نیاز محله، تجمع فعالیت هــا و ایجاد مراکز 
محله، توجه بــه پیاده مداری و حرکــت پیاده در 
بافت، ارایه برنامه های تشویقی، ترغیبی و حمایتی 
نظیر مشاوره رایگان و ارزان قیمت، حذف عوارض 
شهرداری ها، صدور پروانه رایگان و ارزان، تخصیص 
مصالح ارزان برای ساخت بناهای متناسب با ضوابط 
معماری. سازمان ها و ارگان های مرتبط با حفظ 
و نگهداری میــراث ملی، فرهنگــی و تاریخی 
می توانند با تعامالت ســازنده با سایر دستگاه ها 
در جهت بهســازی، نوســازی و مرمت این آثار 
گامي اساســی بردارند، از تخریب کامل این آثار 
باارزش جلوگیری به عمل آورنــد و توان بالقوه 
محله را بــرای جذب افراد و حتی گردشــگران 
بالفعل کننــد. ســرمایه گذاری در این بخش و 
ایجاد مراکز تجــاری و بافت تجــاری به عنوان 
عامل مهمي در ایجاد حس ســرزندگی می تواند 
نقش بســزایی در جذب هرچه بیشــتر افراد و 

تقویت حس سرزندگی در بافت ایفا کند.

عوامل موثر بر افول حس سرزندگی در بافت های تاریخی و فرسوده
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