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جامعه

در  یــزد،  تاریخــی  بافــت  زرگــری|  راضیــه 
ســال های گذشــته، بــا وجــود بحران هــا و بعضــا 
سیاســت ایران هراســی غــرب، هنــوز در برنامــه 
ســفر گردشــگران خارجــی جــای ویــژه ای دارد، 
به خصوص در پنج ســال اخیر  کــه بافت تاریخی 
یــزد بــه ثبــت جهانــی رســید. نکتــه مهــم امــا در 
این میان این اســت کــه آیا مدیریت گردشــگری 
تاریخــی هم راســتای جهانی شــدن  ایــن شــهر 
یزد، جهانی شــده اســت؟ از این نکتــه نمی توان 
گذشــت کــه در ایــن پنــج ســال اقدامــات زیادی 
بــرای حفاظــت از ایــن عرصــه توســط متولیــان 
انجام شــده، بــا این حــال تصاویر بافــت تاریخی 
کنان ایــن بافت  یزد نازیباســت؛ بســیاری از ســا
که در ســال های دور پویا و زنده بوده، به مناطق 
کرده انــد و خانه هــای قدیمــی  دیگــر مهاجــرت 
حاال یــا مجهول المالک هســتند یــا کثیرالمالک. 
کــه در بــاد و بــاران و ســیل آســیب  خانه هایــی 
دیده و زشــتی نمایی نیمه مخروبه جای زیبایی 
خاطره انگیز آنها را گرفتــه. به همه این معضالت 
خطــرات ناشــی از بارش هــای فصلــی، ســیالب، 
آتش ســوزی و رهاســازی فاضــالب را هــم بایــد 

اضافه کرد.
در طول سال های گذشــته و حتی قبل از ثبت 
ملــی و جهانی شــدن بافــت تاریخــی یــزد، ایــن 
بافــت بیشــترین ضربــه را زمانــی خورد کــه مردم 
بومــی ایــن منطقــه به واســطه نبــود امکانــات و 
کم برخــورداری از خدمــات شــهری، تمایلــی بــه 
ســکونت در ایــن بخش نداشــتند. همیــن روند 
کنان  باعــث شــد بــه مــرور بافــت تاریخــی از ســا

اصیل خالی شود.

خانه های تاریخی،   مسکن اتباع شده است
بــا  قدیمــی  خانه هــای 
و  کاهگلــی  دیوارهــای 
مرکــزی،  حیات هــای 
و  داالن هــا  و  ســاباط ها 
طاق هــای قدیمی خالی از 
سکنه شدند. خانه های خالی شهرهای تاریخی 
ایــن روزها مســکن اتباع کشــورهای دیگر شــده؛ 
این معضل صرفا گریبان یــزد تاریخی را نگرفته و 
دیگــر شــهرهای یــادگار قدیــم هــم ایــن روزهــا 
حــال وروز مشــابهی دارند. »دلیلــش ارزان بودن 
قیمــت خانه بــرای اجاره کردن در بافــت تاریخی 
یزد اســت؛ اتبــاع کشــورهای دیگر به ویــژه مردم 
گروهــی در  شــریف افغانســتان بعضــا به صــورت 

کن شــده اند.« احسان  برخی از این خانه ها ســا
دهقانــی، مدیر صندوق توســعه و احیای یزد، با 
می گویــد:  »شــهروند«  بــه  توضیحــات  ایــن 
»معضالتــی که به واســطه ســکونت اتبــاع ایجاد 
و  فرهنگــی  معضــالت  کــه  مناطقــی  و  شــده 
اجتماعــی مثــل اعتیــاد آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار 
داده، هنــوز هــم در یــزد هســت و قابــل انــکار 

نیست؛ اما کمتر شده است.«
دهقانی ادامه می دهد: »دلیلش هم به اتفاق 
مبارک پنج ســال پیش برمی گــردد. ثبت جهانی 
بســیار یزد را مورد توجه گردشــگران خارجی قرار 
داده، به طوری که ورود گردشــگران به یزد بسیار 

بیشتر از گذشته شده است.«

احیــای بافت جهانی ســرعت گرفته و مجوزها 
سخت گیرانه تر شده 

از  یکــی  تاریخــی معمــوال  بافت هــای  تخریــب 
شــهری  حــوزه  در  چالش برانگیــز  موضوعــات 
در هــر شــهر محســوب می شــود، در شــرایطی 
مشــابه بافت جهانی یــزد، این چالــش وضعیت 
متفاوت تری بــه خود می گیــرد، ماننــد زمانی که 
بحــِث ضوابــط و حتــی طــرح معمــاری بناهــای 
بافت تاریخی مطرح می شــود تــا منطقه، هویت 
مناســب بافت پیدا کنــد. دهقانی معتقد اســت 
گرفتــه و  احیــا و مرمــت بافــت جهانــی ســرعت 
اســتانداردهای ســخت گیرانه تری بــرای مرمــت 
آن لحاظ می شــود. »بــرای دادن کاربری اقامتی 
پذیرایــی محدودیت هــای ســخت گیرانه ای در 
بافت تاریخی وضع شده. همانطور که می دانید 
در بافــت تاریخی لولــه فاضالب نداریــم و راه آبی 
بــرای پســاب به صورت سیســتمی وجــود ندارد. 
از طــرف دیگــر  آب بــرای بنــای تاریخــی بــا بافت 
اقامتــی  کاربری هــای  سرطان زاســت.  خشــتی 
پذیرایی به دلیل اینکه مصرف آب باالیی دارند، 
محدودیت هــای ســخت گیرانه ای بــرای مجــوز 
راه انــدازی پیــش رو دارنــد، به طــوری کــه اعــالم 
شــده بیش از این به کافی شــاپ ها و رستوران ها 
کــن اقامتی در محدوده ثبــت جهانی مجوز  و اما

داده نشود.

تــا  ملــی  فاصلــه  در  کــه  وعده هایــی 
جهانی شدن یزد داده شد

کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو 1۸ تیــر 1۳96 
کــوف  کرا در  خــود  نشســت  چهل ویکمیــن  در 
لهستان، با اجماع اعضا، بخشی از بافت تاریخی 

شــهر یزد را در فهرســت میراث جهانی ثبت کرد، 
تــا نخســتین پرونــده یــک شــهر تاریخــی ایــران 
در فهرســت جهانــی بــه ثبــت برســد؛ اقدامی که 
متولیــان  متوجــه  را  بیشــتری  مســئولیت های 

میراث فرهنگی کرده است.
بافــت تاریخــی یــزد را در مســاحت 74۳ هکتار 
و بــا حریمــی پنج هــزار هکتــاری ســال 1۳۸4 در 
فهرســت آثار ملی بــه ثبت رســاندند، تا 12 ســال 
بعــد کــه یونســکو هــم بــه جهانی شــدن آن رأی 
داد. در ایــن فاصلــه ملــی تــا جهانی شــدن یــزد، 
مســئوالن شــهری و میراثــی وعــده و وعیدهایی 
دادند که در آنها فقط از شــکوفایی بافت و رونق 

گردشگری گفته شد.
 

اهــدای جایــزه ممتــاز یونســکو به تنهــا قنات 
زنده یزد

»ما تا االن تجربه دریافت جایزه ممتاز یونسکو 
ممتــاز  جایــزه  پیــش  هفتــه  دو  نداشــتیم.  را 
یونســکو در زمینــه مرمــت و احیــا از ســوی ایــن 
ســازمان جهانی بــه قنــات زارچ یزد داده شــد.« 
دهقانی در توضیح اهمیت این جایزه  می گوید: 
»گردشــگران چکمــه می پوشــند و 70 متــر زیــر 
زمیــن می روند تــا آنجا قناتــی  را که خشــک بوده 
و مملو از آب فاضالب و منشــأ سالک ولی حاال به 
لــی تبدیل شــده اســت کــه ماهی زنــده در  آب زال
آن زیســت می کند، از نزدیــک ببینند. این قنات 
نورپــردازی و مناسب ســازی شــده و گردشــگران 
چکمه پا می کنند و از یک ســو پایین می روند و از 

سوی دیگر باال می آیند.«
قنــات زارچ جایــزه ممتــاز 
را دریافــت  2022 یونســکو 
از  زارچ  »قنــات  کــرد. 
برنــدگان ایــن دور از جوایز 
یونســکو بــود. قنــات زارچ 
دارد،  قدمــت  ســال  ســه هزار  از  بیــش  کــه 
کــه شــریان  قدیمی تریــن قنــات جهــان اســت 
حیات بخش شــهر زارچ در یزد به شمار می آید و 
همیشــه به عنــوان عنصــر حیاتــی تامیــن آب در 
اختیــار مردم و کشــاورزان قرار داشــته.« ابراهیم 
میــراث  در  قنات هــا  پایــگاه  مدیــر  کاظم نژنــد، 
جهانــی یــزد دربــاره ایــن جایــزه بــه »شــهروند« 
می گوید: »در این دور از جوایز یونســکو 1۳ مورد 
کشــور از جملــه افغانســتان، چیــن، هنــد،  از 6 
نپال، ایران و تایلند توسط هیأت داوران بررسی 
و مــورد تقدیــر واقــع شــدند. ایــن روند هر ســاله 

یونســکو اســت که مســابقه هایی دارد و به بناها 
اهــدا  را  بازســازی جوایــزی  و  براســاس مرمــت 
می کنــد. ایــن اولین بــار در ایــران بــود کــه جایزه 

ممتاز به یک بنای تاریخی تعلق گرفت.«

کاظم نژنــد توضیــح می دهــد کــه احیــا و مرمــت 
قنات زارچ 6 ســال پیش شــروع شــد: »این قنات 
به معضــل تجمع فاضالب تبدیل شــده بــود و ما 
به اصطالح آن را روی تخت غسالخانه یعنی کامال 
بی جان تحویل گرفتیم؛ خوشبختانه تالش های 
زیادی شد تا توانســتیم آن را از حالت مرگ نجات 
دهیــم. ســازه های وابســته بــه معمــاری و مروت 
انجام شــد و در مهم ترین اقدام توانســتیم قنات 
کــه در  کنیــم؛ یعنــی ماهی هایــی  را زیســت پذیر 
باالدســت بودنــد و به قنــات نمی آمدنــد، حاال در 
قنات زندگی می کنند. قنات زارچ حاال تنها قنات 
 دایر در شهر یزد است؛ شهری که بیش از ۳0 قنات 

تاریخی دارد.«

گشت زندگی پایدار  احیای بافت تاریخی با باز
امکان پذیر است

»این جایــزه می تواند نقش یــزد را در توجهات 
گرهای  خارجی بیشــتر کند.« بــا این حال امــا و ا
مدیریت بافت ثبــت جهانی یــزد همچنان باقی 
اســت. دهقانــی توضیــح می دهــد: »همچنــان 
معضــل بافــت تاریخــی یــزد، ایجــاد ســکونت و 
زندگــی پایدار در بافــت اســت. بیش از ۸0درصد 
ک هــای مســکونی این بافت که شــامل بیش  پال

ک مســکونی اســت خالی از ســکنه  از 15هــزار پال
اســت. زمانی می تــوان از احیــای واقعــی بافــت 
تاریخــی یــزد ســخن گفــت کــه عــالوه بــر مرمــت 
بافــت، کاری صــورت بگیــرد کــه زندگــی بــه ایــن 
ک های مســکونی خالی  بافت برگردد و تعداد پال

از سکنه پر شود.«
دهقانــی از پیشــنهادهایی کــه مطــرح اســت، 
حریــم  از  خــارج  حاضــر  حــال  »در  می گویــد: 
شــهری یزد طرحی مصوب شــده کــه خانه های 
مســکن ملی ساخته شــود، در حالی که می توان 
ک هــای مســکونی خالــی از ســکنه را  همیــن پال
کــه مجهول المالــک یــا کثیرالمالــک هســتند، به 
همیــن پــروژه اختصــاص داد. اراده جمعــی باید 
در فضــای مدیریتی ارشــد اســتان ایجاد شــود تا 

ک ها تعیین تکلیف شود.« پال

و  اجتماعــی  ســاختار  در  آشــفتگی 
کالبدی بافت تاریخی شهر  

کمیســیون  رئیــس  کــه  بــود  گذشــته  ســال 
شهرســازی، معمــاری و عمران شــورای اســالمی 
شــهر یزد عنوان کــرد: »بافت تاریخی شــهر دچار 
مشــکالتی مانند آشفتگی در ســاختار اجتماعی 
و کالبــدی اســت.« دهقانی درباره این آشــفتگی 
می گویــد: »بســیاری از ایــن خانه هــا مشــخص 
نیســت مــال چــه کســی اســت؛ گفتــه می شــود 
تعــدادی از آنهــا متعلــق بــه یهودیانــی اســت که 
کــه  زرتشــتی  اقلیت هــای  یــا  رفته انــد  ایــران  از 
دســته جمعی مهاجــرت کرده انــد. بــه طــور کلی 
احیا صرفا مرمت بنا نیست؛ احیای اصلی زمانی 
کــه تــداوم زیســت و حیــات در  اتفــاق می افتــد 

بافت ثبت جهانی شده جاری شود.«
شــهریور 1۳95 ارزیــاب یونســکو بعد از بررســی 
، نتیجــه بازدیدش  وضعیت بافــت تاریخی شــهر
کثر ســایت های جهانی  را اینطور گــزارش کرد: »ا
گی هــای خــاص خــود در حوزه هــای  دارای ویژ
امــا  هســتند،  ناملمــوس  و  ملمــوس  میــراث 
میراث فرهنگــی و تاریخی مردم یــزد دارای ذات 
و روح مشــترکی اســت.« بهــار 1400 و تابســتان 
1401 مــردم یــزد شــاهد ســیلی مخــرب بودند که 
تصاویر آســیب ها و خرابی هایش هنــوز در بافت 
تاریخــی یــزد دیــده می شــود. مهــران فاطمــی، 
اســتاندار یزد میزان خســارت وارده در اســتان را 
افزون بر ۸هزار میلیارد تومان و ســاخت حداقل 
هــزار خانــه مســکونی در شــهر و روســتا را بــرٓآورد 
اولیــه کــرد. امــا گفتــه شــد بافــت تاریخــی ســالم 
مانده. معــاون میــراث فرهنگــی وزارت میــراث 
فرهنگــی این اســتان در آن روزهای ســخت  یزد 
ک ثبتی واقع  عنوان کــرد: »از میان 2۳هــزار پــال
در محــدوده ثبــت جهانــی، 200 خانــه تخریــب 
کلی شــده )حدود یک درصد( و 400 خانه آســیب 

دیده و خسارت جزئی به آنها وارد شده است.

چرا تزریق پــول راهــکار احیای بافــت تاریخی 
نیست 

مدیــر صنــدوق توســعه و احیــای یــزد توضیــح 
مخــرب  ســیل  از  بعــد  ســاعت   24  « می دهــد: 
و  فرهنگــی  میــراث  وزیــر  امســال ضرغامی، 
گردشگری 5میلیارد تومان به اداره کل استان واریز 
کرد تا مصالح ضروری در حــوزه بافت تاریخی تهیه 
و مرمت شروع شــود، اما این مبلغی که اختصاص 
پیدا کــرد، بــرای احیــای بافــت آســیب دیده کافی 
نیســت؛ مســأله اینجاســت که تا چه زمانی دولت 
بایــد پول بدهد تــا مرمت ها صــورت گیــرد و دوباره 
تخریب شــود؟ فرض کنید ۳میلیــارد تومان هزینه 
ک ثبتی می کنیــم تا مرمت شــود، ولی یک  یک پــال
کافــی  روزی مثــل روزهــای بارانــی پاییــزی اخیــر 
اســت تا باران برگ های درخت ها را در نــاودان بام 
خانه هــا جمــع کنــد و آب روی بــام خشــتی جمع 
شود؛ ۳میلیارد تومان در عرض چند ساعت نابود 
می شود، زیرا سقف پایین می آید.« دهقانی معتقد 
کن  است: »بهترین راه این است که این خانه ها سا
داشــته باشــد تــا در ایــن مواقع کســی باشــد که به 
داد نــاودان گرفته شــده برســد. راهــکار تزریق پول 
نیست؛ راهکار این اســت که دادستان، استاندار و 
مدیرکل میراث کنار هم بنشینند و همه خانه های 
کثیرالمالــک و مجهول المالــک را بــا اعالمیــه در 
گــر  رســانه ها و مطبوعــات تعییــن تکلیــف کننــد. ا
این اتفاق نیفتد، میراث گرانقــدر یزد به مرور زمان 
نابــود می شــود. ناودان هــای خشــتی هرچقــدر 
پول برایشان هزینه شــود، آن را می بلعند. این دور 
باطل است، چون مرمت می شود و دوباره تخریب 

می شود.«

گزارش »شهروند« از وضعیت بافت تاریخی یزد

ک را تعیین تکلیف کنید این 15 هزار پال

ک های  بیش از   80درصد پال
مسکونی این بافت شامل 

ک مسکونی خالی از  15هزار پال
سکنه است؛ زمانی می توان از 

احیای واقعی بافت تاریخی یزد 
سخن گفت که عالوه بر مرمت 

بافت، کاری صورت بگیرد که 
زندگی به این بافت برگردد و 
ک های مسکونی خالی از  پال

سکنه  پر شود.


