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هــر ســازمان بــرای آن که بتوانــد موثرتر و کارآتر فعالیت کند، الزم اســت بر آن نوعی نگرش متفــاوت از نگرش عادی حکمفرما 
باشــد که ادراکی کلی و همه جانبه و سیســتماتیک از ســازمان را فراهم آورد. این نوع دیدگاه را نگرش سیســتمی نامیده اند. در 
نگرش سیســتمی به ســازمان بر خالف نگرش صرفا جزیی نگر و نگرش صرفا کلی نگر، همه تبعات و اثرات حرکات و تصمیم ها 
در سازمان بررسی می شود چونان پزشکی که با تجویز یک کپسول، یک قرص هم در جهت رفع عوارض کپسول ارائه می دهد 
تا ســاختار و سیســتم بدن دچار مشــکل نشــود. در سطور پیش رو با بررسی سیســتم و انواع آن، نگرش سیستمی در سازمان را 

واکاوی کرده و مزایا و آسیب های این نوع رویکرد را به صورت کامال اجمالی و خالصه بازخوانی می کنیم.

سیستم و پیچیدگی آن
در یک تعریف عام، سیستم مجموعه از اجزاست که با همدیگر در تعامل هستند و هدف ویژه ای دنبال می کنند و این هدف 
مشترک موجب ایجاد سینرژی و هم افزایی در سازمان می شود. وقتی اجزا کنار هم باشند ولی تعامل نداشته باشند، در این 
صورت مجموعه تشکیل می شود اما سیستم وقتی شکل می گیرد که مجموعه ای بتواند هم هدف باشد، با همدیگر تعامل 

داشته باشند و اجزا بتوانند بیش از مجموع انرژی ها، انرژی تولید کنند.
در سیســتم باید همواره بیشــتر از نیاز تولید و رشــد و توســعه وجود داشته باشد و این رشــد مثل مدل رشد تک سلولی باید 
تقســیم شــود و تقســیم کار و رشــد صورت پذیرد. حفظ بقا و بقای اصلح از نکاتی است که هر ســازمان و هر سیستم برای ادامه 

بیم ها و امیدهای ایجاد سیستم در سازمان
سید علی ناظم زاده؛ پژوهشگر و مشاور کسب و کار
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فعالیت به آن نیازمند اســت. در عین حال به واســطه پیچیدگی های ســازمان و همچنین در هم تنیدگی اجزا در هم، همواره 
ســازمان و سیســتم با نوعی تهدید به نام آنتروپی مواجه اســت که در واقع تمایل سیستم به از هم پاشیدگی است. در کنار این 
موضوع با اصل تضاد در سیستم نیز مواجه هستیم. ما باید به این واقعیت برسیم که سیستم ایده آل سیستمی نیست که در 
همه چیز در سطح ایده آل باشد و هیچگونه تقابل و اختالفی در سیستم نباشد! در سیستم ایده آل هم تفاهم اجزا و هم تقابل 
اجزا وجود دارد و اجزای سیستم باید به شکلی چیده شوند که در تعامل با هم بتوانند در راستای هدف مشترک حرکت کنند. 
مدیــر بایــد بتوانــد روی تعامل میان اجزا کار کنــد نه روی خود اجزا! برای مثال اگر بهترین قطعات تمام اتومبیل های دنیا روی 
یک ماشین سوار شود، آن ماشین حتما بهترین ماشین دنیا نیست! اگر بهترین و زبده ترین افراد که بیشترین تعامل با هم را 
دارند، هم در کنار هم در یک سازمان کار کنند، معلوم نیست آن سازمان بهترین سازمان باشد! پس برای ایجاد یک سیستم 
خوب باید بتوانیم به بهترین شکل اجزای سازمان را کنار هم بچینیم و این چیدمان ممکن است از بهترین افراد و ساختارها 

هم نباشد بلکه مهم چیدمان صحیح و ایجاد سیستم کارا و موثر است!

مراحل رشد سیستم در سازمان
یــک ســازمان یــا سیســتم از نقطــه آغاز تــا بلوغ مراحلــی را طی می کند که بررســی ایــن مراحل به شــناخت بهتر مــا از نگرش 

سیستمی به سازمان منجر می شود.
۱ - نقطه تولد ســازمان: در این مرحله رشــد از طریق خالقیت ایجاد می شــود. ایده ای توســط فرد یا جمعی ارائه می شود و 
رشد می کند و توسعه می یابد تا سازمان یا سیستم را شکل دهد. در این مرحله سازمان با بحران رهبری نیز مواجه است. ایده 

اولیه ارائه شده اما کارها از هم گسیخته است و جهت مشخص نیست و باید رهبر و مدیر سازمان مشخص شود.
۲ - جهت دهی سازمان: بعد از مشخص شدن رهبری، فعالیت ها جهت دهی می شود و تقسیم کار صورت می پذیرد. در 
این مرحله نیز سازمان با بحران استقالل مواجه است چرا که واحدهای سازمان بعد از تقسیم کار مستقل شده اند و هر کدام 

ممکن است ادعای استقالل کنند.
۳ - تفویض اختیار: بعد از تقسیم کار تخصصی و تخصصی شدن امور، تفویض اختیار صورت می پذیرد و هر بخش یا واحد 
مسئول و متعهد انجام کاری می شود. در این مرحله سازمان با بحران کنترل مواجه است و مدیریت باید بتواند بعد از تفویض 

اختیار، نظارت و کنترل الزم را بر مجموعه داشته باشد.
۴ - رشــد از طریق هماهنگی و کنترل، بعد از تفویض اختیار و عبور از بحران کنترل، مدیریت می تواند هماهنگی الزم میان 
اجزا را فراهم آورد تا همه بخشها بتوانند به بهترین شکل در راستای وظایفشان حرکت کنند. اما در این مرحله نیز بحران پیش 
روی سازمان و مدیریت، بوروکراسی است چرا که کنترل و نظارت نیاز به تشریفات و کاغذبازی و بوروکراسی هایی دارد که ممکن 

است سازمان را درگیر خود کند.
۵ - ایجــاد ســرمایه اجتماعــی: در ایــن مرحلــه ســازمان، بعد از طی کــردن مراحل چهارگانه فــوق و عبور از بحرانهــا، به نوعی 
اعتماد و سرمایه اجتماعی دست پیدا می کند که با ایجاد شفافیت در سازمان و نزدیکی عاطفی کلیه اجزای سازمان حتی اگر 
بوروکراسی هم حاکم نباشد با تقسیم کار، با تفویض اختیار و با پذیرفتن رهبری به سمت ایده اولیه حرکت می کنند و سازمان 

با نوعی بلوغ مواجه است.
ما باید به این نکته توجه کنیم که گرچه هر ســازمان می تواند رشــد و توســعه پیدا کند و حتی تقسیم و تکثیر شود، اما الزمه 
آن طی کردن مراحل فوق است اگر سازمان یکی از مراحل فوق را طی نکند و قبل از بلوغ بخواهد تکثیر شود یا قبل از طی کردن 
یک بحران در هر مرحله بخواهد به مرحله بعدی وارد شود، این سازمان و آنتروپی درون آن، کل اجزا را به سمت فروپاشی و از 

هم پاشیدگی سوق می دهند.
نگرش سیستمی در سازمان در پی این است که بتواند با این نگاه سیستماتیک به سازمان و نگاه به سازمان به شکل یک 

سیستم پویا و فعال، اجزا را در کنار هم ببیند و از کلیه اجزا بخواهد به سمت هدف مشترک در حرکت و البته در تعامل باشند.
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مزایای ایجاد سیستم در سازمان
وجود تفکر سیستماتیک در سازمان و ایجاد سیستم و ساختار در یک مجموعه، آثار و مزایای فراوانی در مدیریت  سازمان 

و رشد و بلوغ آن در پی دارد از جمله:
۱ - انتخاب هدف مشخص برای سازمان

۲ - ایجاد تعامل سازنده میان بخشهای مختلف سازمان
۳ - مدیریت یکپارچه و هدفمند در سازمان

۴ -  رهبری مشخص و هدفگذاری معین برای اجزای مختلف سازمان
۵ - تقسیم کار تخصصی و پیشرفته میان بخش ها و واحدهای سازمان

6 - تفویض اختیار منظم و از پیش تعیین شده بین افراد و اجزا
7 - کمک به  عبور از بحران های سازمان از جمله بحران رهبری - بحران استقالل - بحران کنترل - بحران بوروکراسی

8 -  کمک به سازمان برای حفظ دائمی و بقا
9 - استفاده از اصل تضاد سیستم و استفاده از همه نوع انسان با هر شخصیت و رویکرد و توانمندی در جهت ایجاد تعامل 

در سازمان در راستای هدف مشترک
۱0 - رهایی از تفکرات سنتی در سازمان و نگاه سنتی به مدیریت در سازمان

۱۱ -  ایجاد سینرژی و هم افزایی در سازمان
۱۲ - کمک به رشد و بلوغ سازمان و آماده کردن سازمان برای تقسیم و تکثیر و توسعه بیشتر

آسیب های تفکر سیستمی
گرچه تفکر سیســتمی در ســازمان می تواند به رشــد و توســعه آن یاری رساند و به طی کردن مراحل رشد و شناخت راه های 
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بقای ســازمان و واکاوی نیروهای گریز از مرکز و فروپاشــنده ســازمان کمک کند، اما به هر روی آسیب ها و تهدیدهایی در اجرای 
تفکر سیستمی در سازمان وجود دارد که ممکن است ما را به بیراهه ببرد. برخی از آن ها را برمی شمریم:

الف - نگاه سیســتماتیک ممکن اســت ما را بیش از حد به درگیری میان اجزا مشــغول کند و با توجه به اثر پروانه ای و علت 
و معلول بودن هر اتفاقی، همه چیز را با هم مرتبط و درگیر بدانیم و اگر مشکلی در سازمان پیش بیاید به دنبال دالیل واهی و 

دشمن تراشی و فرافکنی باشیم به جای آن که دلیل اصلی را به شکل واقع بینانه کشف و درک کنیم.
ب - در تفکر سیستمی همیشه اثرات آنی را درک می کنیم و اکثرا بحث زمان و تغییرات تدریجی و تعامالت بلند مدت درک 
نمــی شــود. در ســازمانها و در بســیاری از سیســتم ها درک تغییــرات تدریجی وجود نــدارد و مثل پختن قورباغــه در آب جوش، 
مدیران با وجود تفکر سیســتماتیک نمی توانند از بحرانها و مشــکالت ســازمان سردر بیاورند که در این وضعیت بهترین حالت 

وجود همیشگی مشاور بیرون از سازمان می باشد.
ج - دیگر آسیب و تهدید تفکر سیستمی در سازمان اشتباه پنداشتن رابطه علت و معلولی با همبستگی است! ممکن است 
بسیاری از تغییرات و مشکالت و ایرادات به واسطه همبستگی با یک موضوع باشد نه به واسطه علت و معلولی. مثال اگر میزان 
فروش یک سازمان پایین آمده و میزان حضور بازاریابان هم کاهش یافته دلیل کاهش فروش، کاهش ساعات حضور بازاریابان 
نیست و این دو موضوع با هم همبستگی دارند نه این که علت و معلول باشند و علت را باید در جای دیگر مورد بررسی قرار داد.
به هر روی، علیرغم وجود مزایای فراوان برای وجود تفکر سیستمی در سازمان، باید بدانیم این نوع رویکرد نیز می تواند آثار 
و آســیب های متعددی به مدیریت و کلیت سیســتم وارد کند که با علم به این موضوع و کاســتن از آســیب های آن می توان باز 
هم با بهره گیری از این رویکرد، سازمان را به سمت تعالی و پیشرفت با هدفی مشخص و با تعامل سازنده میان اجزای سازمان 

پیش برد.
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 می دانید که تا اکنون بیش از ۱۵00 ارز رمزنگاری وجود دارد. ارزهایی که بر روی فناوری بالک چین کار می کنند و بیت کوین 
قدیمی ترین و همچنین پیشرو آن ها است.

 در چند سال اخیر افزایش شگرفی در راه اندازی ارزهای دیجیتال رخ داده است.  ایردراپ در دنیای کریپتوکارنسی )رمزارزها(
در حقیقت  یک مدل بازایابی است که شامل ارسال توکن یا ارز یک پروژه بصورت رایگان به آدرس های کیف پول افراد به منظور 
آگاهی افراد از وجود یک رمزارز جدید است. روش کار به این صورت است که مقادیر کمی از رمزارز جدید بصورت رایگان و در ازای 
انجام یک کار کوچک مانند الیک و فالو کردن صفحات آن رمزارز در شبکه های اجتماعی، به آدرس کیف پول شرکت کنندگان 
ارسال می شود. هدف یک ایردراپ صرفًا تبلیغات است و معمواًل یک پروژه رمزارز که به تازگی به وجود می آید برای مطرح کردن 

خود و شناساندن پروژه به کاربران فعال جامعه رمزارزها، ایردراپ هایی برگذار می کند.
همانظور که گفته شد عرضه رمزارزهای رایگان معمواًل در ازای کارهای ساده ای هستند که توسط توسعه دهندگان اعالم می 

شود و نتیجتا پاداش، در صورت انجام این کارها بصورت ارز ایجاد شده آن پروژه خواهد بود.
کارهای خواســته شــده ممکن اســت شامل فعالیت های تبلیغاتی مانند تبلیغ رســانه های اجتماعی باشد. گاهی اوقات از 
این پاداش ها برای آزمایش شــبکه اســتفاده می شــود. به این صورت که پاداش به هکرها و توسعه دهندگانی داده می شود تا 

اشکاالت و آسیب پذیری های موجود در کد برنامه را پیدا کنند.

Airdrop  چیست؟
دکتر مرتضی مال محمدی؛ مشاور کسب و کار 
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حال شاید این سوال برایتان پیش آید که چرا شرکت ها ایردراپ ایجاد می کنند؟
دالیل استفاده از ایردراپ:

-ایجاد آگاهی و پذیرش یک رمزارز
-ایجاد وفاداری در نگهداری ارزها

-شناخت کاربران
-جمع آوری بودجه

-توزیع گسترده تر ارزها
همانطــور کــه مــی دانید موفقیت یک ارز رمزپایه به تعداد افرادی که از آن اســتفاده می کنند و میزان پذیرفته شــدن توســط 
جامعه می باشد.  درواقع حمایت جامعه در پذیرش گسترده یک رمزارز ضروری است. بیت کوین به عنوان اولین رمزارز موجود 
توسط تعداد زیادی از پذیرندگان که خواستار موفقیت این ارز دیجیتال بودند حمایت می شد اما ارزهای رمزنگاری جدید این 
مزیت را ندارند. مردم قبل از شروع استفاده باید در مرحله اول از وجود آن ها آگاه باشد. این امر می تواند به روش های مختلفی 

از قبیل ICO )عرضه اولیه رمزارز( و ایردراپ، انجام شود.
شما هر زمان که بخواهید می توانید در ایردراپ شرکت کنید. فقط چند مورد است که قبل از شروع باید به آن ها توجه کنید:

-تهیه کیف پول ارزهای دیجیتال
-فعالیت کیف پول

-داشتن حساب در شبکه های اجتماعی
-نشانی ایمیل

-کسب اطالعات راجع به ایردراپ

8



پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی استان قم
ویژه نامه / شماره سوم / هفته سوم  مهر ماه 1400

9

سهم آب منطقه قم )قم و پیرامون( از رودخانه ای که از میان شهر می گذرد، با نام های تاریخی گلفشان و اناربار و قدیم رود و 
لعل بار، موسوم به حقابه قم  است. این حقابه واجد صفات زیر است به دالیلی که در پی گفته می شود:

۱. حقابه طبیعی
به دلیل این که به صورت طبیعی از باال دست به این سو جریان داشته است و اگر بشر در طبیعت )با برداشت آب و زدن سد 
و حفر چاه و مانند این ها به خصوص در دهه های اخیر( دخالت نمی کرد، این آب یا حقابه به صورت طبیعی به پایین دست 

یعنی شهر و دشت های قم )از جمله مسیله و قمرود( و درنهایت دریاچه نمک جریان می یافت.
۲.حقابه تاریخی

در یکــی از قدیمی تریــن متن هــای تاریخــی یعنــی تاریخ قم نگاشــته شــده در ۳78 ق )حدود ۱۱00ســال پیــش( تفصیل زد و 
خوردهایی که منجر به توافق با اهالی باالدست شده و قبول سهم ِ آب برای قم، ذکر این حقابه رفته است.

حقابه ای با این طول قدمت )که در یک متن تاریخی بدان تصریح شــده باشــد( در تمامی کشــور یا نداریم یا بســیار کم  دیده 
شده است.

جز آن در کتابچه های قاجاری و حتی خاطرات صدراالشراف از رجال و وزرای تاثیرگذار و متشّرع دوران پهلوی اول و دوم به 

صفات حقابه قم
سیدمحسن محسنی؛ قم پژوه
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اختالفات و زدوخوردهای بعدی و درنهایت قبول حقابه قم اشاره شده است.
 ۳. حقابه شرعی

در تمامی متون فقهی به الویت اســتفاده کســانی که پیش تر از رود یا نهری ســهمی داشــته اند، تصریح شــده اســت و قم از 
قدیمی ترین ســهم َبران آب این رودخانه بوده اســت. بنابراین تا تامین حقابه قدیمی، قاعدتا متاخران )به خصوص متاخران 

دهه های اخیر( حق استفاده از این آب را ندارند.
۴. حقابه قانونی

در تمامی متن های قانونی از قدیمی ترین آنها که قانون مدنی باشد و آن نیز بر اساس فقه شیعی است تا قوانین و مصوبات 
متاخر، بر رعایت حقابه های قدیمی تصریح شده و این امر در اسناد ثبتی و غیر آن نیز به نحوی انعکاس یافته است. نمونه سند 
مالکیت پدر نگارنده از سهمی که از اراضی جعفرآباد مسیله دارد و در آن ذکر شده “آب و ملک مزرعه جعفرآباد مسیله”  مالحظه 

شود. این سهم با قدمت حداقل قاجاری از پدر و مادرش به او رسیده است.
تاکید می شود جمع صفات حقابه قم با توضیحاتی که گفته شد، حداقل نگارنده در هیچ کدام از حقابه ها ندیده است.

بدین ترتیب هرگونه تصمیم گیری در خصوص حقابه قم با لحاظ این صفات چهارگانه باید شــکل بگیرد. جزآن با توجه به 
مراتــب بــاال تبدیل بســتر رودخانه به بلوار و بزرگراه به دســت عوامل ناآگاه محلی، عملــی کامال ناخردمندانه و بی بصیرتانه تلقی 

می شود.
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باغ پنبه ، یکی از محالت دهگانه قم تا اواخر قاجارو آخرین حلقه گســترش شــرقی - غربی قم بطرف حرم اســت . محله ای 
با بناها و خانه هایی به یادگار از صفوی و قاجار که دســت نه چندان مهربان توســعه شــهری ، با احداث بلوار عمار یاســر) بعد از 
تقاطع خیابان آذر( آن را به دو نیم کرده است .بخش عمده آن را در سمت چپ بلوار)ک ۱8( تا اتصال به خیابان باجک ) ک ۱۱( 

و بخش دیگر سمت راست بلوار )ک ۱۵( تا مسجد جامع و دروازه ری تقسیم کرده است . ) محله باغ شاه (
چند ســالی اســت که به مدد تکنولوژی شــهری ! و با احداث پل روگذرعابرپیاده ، ارتباط این دو ســوی ، مجددا برقرار شــده 

است تا شاید همسایگان قدیمی فرصت دیدار مجدد بیابند.
روزگاری نه چندان دور )حدود ۱۳۲0( این محله و محله آلوچو )ک ۲۵ عمار یاسر( شمالی ترین محله قم بوده ، بگونه ای که 
بنا بر گفته برخی سالمندان در آن سالها، خیابان باجک از محدوده بیمارستان کامکار به بعد باغ و زمین کشاورزی بوده است.
ذکر محدوده این محل در کتب مربوط به قم)تاریخ قم- گنجینه دانشوران تربت پاکان ، مدرسی- گنجینه آثار قم، فیض ( درج 

شده است.
عمده ترین کوچه ها و محله های فرعی باغ پنبه عبارتند از : تکیه یزدی ها، کوچه آسید اسماعیل ، کوچه نو ، حمام و تکیه 

کوچه نو و گذر باغ پنبه است

گشت و گذاری در ” محله های قدیمی قم “
گذر باغ پنبه محدوده محله و 

ابوالفضل قیامی و حسین صادقی؛ کارشناس ارشد تاریخ ، عضو افتخاری بنیاد قم پژوهی و راهنمای گردشگری تلریخی و فرهنگی
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یکی از محصوالت عمده کشــاورزی در قم بویژه در منطقه باغ شــاه، کشــت پنبه بوده که نام این محله گواه این مدعا اســت.
)گندل کاری اصطالحی است که به زمینهای پنبه می گفتند (

گذر باغ پنبه، اصلی ترین شــاخص این محله اســت. یادگاری از دوران ناصر الدین شــاه قاجار . گرچه گذر زمان و بی مهری 
همســایگان، زخم هایی بر تنش وارد کرده اما با ثبت میراث فرهنگی شــماره )۴77۲( همچنان ســایه خویش را بر سر کسبه زیر 
گذر و رهروان پیاده گســترده اســت . تنها نانوایی ســنگک محل، همچنان در ســایه این گذر ، با نان داغ ســنتی میزبان اهالی 

محل است.
تکیه باغ پنبه نیز از جمله تکایای پر رونق قم، از دوران قاجار است که مشعل چند طبقه آن برای ایام عزاداری و چادر سنتی 
آن شاخصه این تکیه بوده و هست .همچنین مسجد فاطمیون و هیات فاطمیون نیز بخشی از هویت محله باغ پنبه است . 
تنها یادگار از گذشته این مسچد، دیواری است که همچنان بار سازه های فلزی بر فراز کوچه را بر دوش می کشد. این سازه در 

ایام محرم جهت نصب چادر تکیه بر فراز معبر بنا شده است.
در کنــار گــذر و تکیــه بــاغ پنبــه آب انباری بزرگ نیز وجود داشــته که در بازســازی مســجد فعلی ،تخریب شــده و منبع آن جزء 
مسجد و آشپزخانه فعلی مسجد است .)ساخت این آب انبار و مسجد به حاج علی اکبر ارباب معروف به تاجر ، پاالن دوز و باغ 

پنبه ، نسبت داده شده است ( . دو حمام بنام اولیاء و شازده نیز در این محل وجود داشته که تخریب شده است .
در این محله خانه های بزرگ و تاریخی وجود داشــته که چند تایی از جمله خانه یزدان پناه ) ابتدا به موزه صنایع دســتی 
و هم اکنون به یک رســتوران ســنتی تبدیل شــده اســت ( و خانه الجوردی زاده و خانه طباطبایی به همت میراث فرهنگی و 
بخش خصوصی مرمت و سرپا نگه داشته شده است. خانه الجوردی در دست مرمت است و خانه های متعددی نیز تخریب 

کامل شده است .
بیت مرحوم آیت اهلل حاج میرزا فخرالدین ســیدی از احفاد حاج میرزا ابوطالب مجتهد قمی نیز در این محله اســت ) کوچه 
شــماره ۳ از محلــه کوچــه نو(ایشــان دامــاد میــرزای قمی  بود. کتابخانــه میرزای قمی که ســپس به دامادش رســید در این بیت 

نگهداری می شود.) یکی از کتابخانه های مهم قم در زمان قاجار(
بسیاری از خاندانهای اصیل قمی ،علما ،بزرگان و پهلوانان قمی از این محل برخاسته اند..(

در منابع قدیم محدوده این محله را از چاله خروس) خیابان باجک روبروی مخابرات( تا باغ شاه )خالصه ()حد فاصل ک ۱۳ 
تا ۲۵ عمار یاسر( مجاور مسجد حامع نوشته اند. باغ شاه در طرح گسترش ۵۵ متری عمار یاسر از بین رفته است.فقط قسمتی 
از آن)ک ۱۵ عمار یاسر بطرف مسجد جمعه( در ضلع شرقی خیابان باقی مانده است. از کوچه ۱۳ عمار یاسر که وارد شوی هنوز 
تعــدادی از خانــه هــای قدیمــی و کوچه های تنگ با ســنگ فــرش آجری حضور خــود را همچنان اصرار دارند . باغشــاه خالصه 
ناصرالدین شــاه بوده که وقف مدرســه جهانگیری شــده اســت. امروز نه از تاک نشــان مانده و نه از تاک نشان. نه از خالصجات 

باغشاه خبری است و نه از موقوفات آن.
بقعه بابا مسافر با مقبره و گنبد کوچک و معماری خاص آن، در ابتدای این کوچه قرار دارد .محوطه حیاط این بقعه توسط 
ســاختمانهای مجاور،) ســاخت یک مدرســه و تعریض کوچه( ، بلعیده شــده و فقط یک فضای کوچک ، کمتر از ده متر مربع از 
آن باقی مانده است . در ب بقعه غالبا بسته است و از پشت شیشه می توان مقبره را مشاهده وبر بابا مسافر خفته بر این مزار ، 
فاتحه ای قرایت کرد . پیرامون این بقعه ، قبرستانی وجود داشته که با توسعه خیابان و کوچه و ساختمانها مجاور ، اثری از قبور 

آن نیست. در گذشته نه چندان دور، این بقعه محل تجمع دراویش و صوفیان این منطقه بوده است.
از بلوارعمار یاســر ک ۱8 که وارد شــوی ابتدا به گذر باغ پنبه و ســپس مســجد فاطمیه می رســید .در انتها کوچه پهن باریک 
شده و با گذر از کنار خانه تاریخی یزدان پناه و خانه طباطبایی وارد باجک ک ۱۱ میشوید . چال خروس )ک ۳ باجک ( و کوچه 
نو آخرین محله ای است که در باغ پنبه یا منتهی الیه شرقی قم قدیم شکل می گیرد. اخیرا به همت سازمان میراث فرهنگی 
و شــهرداری قم ، مســیر باغ پنبه )حد فاصل عمار یاســر تا باجک ( کف ســازی و سنگ فرش شده و با دیواره سازی و طاقنمای 

ورودی در ابتدای محله ، تالشی نو برای حفظ هویت تاریخی محل و جاذبه ای برای گردشگری تاریخی فراهم شده است.
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 جالل حقیقی، کارشــناس شهرســازی و از فعاالن و پژوهشــگران حوزه های گردشــگری، مدیریت شــهری و روســتایی و 
محیط زیست است. در گفتگویی با وی به بررسی وضعیت بافت تاریخی قم پرداخته ایم:

جالل حقیقی گفت: طرح ها و برنامه های توسعه و حفاظت از بافت تاریخی قم باید واقع بینانه و عملکردی باشد. این کارشناس 
شهرسازی با تاکید برلزوم تهیه برنامه های قابل اجرا در بافت تاریخی افزود: هدف این طرح ها در درجه اول باید احیای سکونت 
و به تبع اقتصاد محلی در بافت باشد. وی با اشاره به نقش مشارکت مردم در حفاظت از بافت تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است 
هراندازه که در برنامه های احیا و حفاظت از بافت تاریخی ساکنین مشارکت داشته باشند ان طرح پیشبرنده و موفق تر خواهد بود.
این کارشناس نبود یک تعریف واحد از بافت تاریخی در مدیریت شهری را یکی از عمده چالش ها دانست و اظهارکرد: متولیان 
امور بافت تاریخی اعم میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، شورای شهر، شهرداری و استانداری و غیره در زمینه بافت تاریخی به یک 
تعریف واحد نرسیده اند برای نمونه برخی از متولیان به واژه بافت اعتباری قایل نیستند و به جای آن از واژه پهنه استفاده می 
کنند که این دو واژه از نظر ادبیات علمی تفاوت معناداری با هم دارند، عده ای دیگر پا را فراتر گذاشته و تعدادی لکه را در محدوده 

تاریخی به جای بافت به رسمیت می شناسند.
حقیقی با بیان اینکه منشا اصلی اختالف در بافت تاریخی عدم وجود یک ادبیات واحد است تصریح کرد: بافت یک کلیت زنده 
است که از تار و پود تشکیل شده است تارها می توانند ساختمان ها و ابنیه و پودها می توانند شوارع و فضاهای باز باشند. بنابراین 

طرح های حفاظت از بافت تاریخی 
باید واقع بینانه باشد

 جالل حقیقی، کارشناس شهرسازی و از فعاالن و پژوهشگران حوزه های گردشگری، مدیریت شهری و روستایی و محیط زیست
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نمی شود ما برای احیای این کلیت زنده فقط برخی از اجزا رو قبول داشته باشیم ولی سایر اجزا را در نظر نگیریم. وی افزود: احیای 
بافت فقط در گروه بهسازی کالبدی نیست هرچند شرط الزم است اما کافی نیست بلکه در گام اول باید بسترهای سکونت در آنجا 

فراهم شود، سکونت الزاماتی دارد که در بافت تاریخی در طول چند دهه گذشته از آن غافل بوده ایم.
وی یکــی دیگــر از چالــش هــای بافت تاریخی قــم را چالش حقوقی دانســت و بیان کرد: بــه دلیل نابرابری هایی کــه طرح های 
توســعه شــهری در بافت تاریخی نســبت به سایر بافت ها ایجاد می کنند انگیزه برای سکونت و سرمایه گذاری کاهش می یابد که 
مــن مجموعــه این اقدامات و سیاســت ها را اثر گریزانه گذاشــته ام الیته این موضوع جای بحث فــراوان دارد. این اثر گریز از مرکز یا 
سانتری فیوژگونه در بلند مدت بافت را خالی از فعالیت و سکونت افراد اصیل و محلی می کند و جای گزین آنها طبقه ای از جامعه 
)فرودســتان اقتصادی ( می شــوند. این طبقه تحت تاثیر اقتصاد سیاســی فضا تولید و بازتولید می شــوند. ناگفته نماند که هر دو 
طبقه )سکنه اصیل بافت و طبقه جایگزین( قربانی سیاست های صرفًا سوداگرانه توسعه شهری هستند. این پژوهشگر افزود: در 
کشورهای توسعه یافته برای حفاظت و توسعه بافتهای با ارزش و باغات و فضای سبز اقدامات حقوقی خاصی انجام داده اند تا 
تعادلی در بین منافع مرکز و پیرامون شهرها ایجاد کنند که در اصطالح شهرسازی انتقال حقوق توسعه نامیده می شود. در واقع به 
این معنا که حقوق پایه ثابتی برای امالک شهری متناسب با برخی استاندارها در نظر گرفته می شود و چنانچه منطقه ای )منطقه 
انتقال( خواهان برخورداری از حقوق توسعه، عالوه بر حقوق پایه باشد باید از مناطق تاریخی و طبیعی )منطقه ارسال( خریداری 

شود تا از این طریق برابری در ضوابط و حقوق جایگزین تراکم فروشی توسط شهرداری شود.
حقیقی در ادامه افزود: برای مثال چنانچه حقوق پایه توســعه امالک شــهر قم ۵ طبقه باشــد و کســی در خارج از منطقه ارسال 
متقاضی احداث ساختمانی بیش از ۵ طبقه باشد باید تعداد طبقات مازاد بر حق ملک خود را از مالکان مناطق ارسال یا حفاظت 
شــده بخرد. وقتی این دیدگاه در مدیریت شــهری مطرح می شــود بالفاصله موضوع درآمد شهرداری پیش کشیده می شود صد 
البته که ساختار و قوانین درآمد شهرداری باید اصالح شود. با این شیوه بخشی از سود ساخت وساز خارج از بافت به ساکنین بافت 
تعلق می گیرید. این امر مستلزم ورود شورای شهر به موضوع است. همچنین وزارت راه و شهرسازی باید بخشی امالک دولتی را 
کــه متعلــق به همین مردم اســت برای معوض امــالک واقع در طرح های بافت تاریخی در اختیار شــهرداری قرار دهد. وی تصریح 
کرد: از دیگر مســائل قابل طرح در چالش بافت تاریخی قم که متاســفانه خطر آن می رود که این بافت با ارزش را به بافت فرســوده 
تبدیل کند کاهش مستمر منزلت سکونت و به تبع ارزش مبادله است به این معنی که به علت محدویت هایی )به معنای ضوابط 
حفاظتی( که در بافت تاریخی ایجاد شده است افراد کمی حاضر به خریدار ملک و احیای ساختمان هستند. بنابراین ارزش مبادله 
کاهش یافته و انگیزه برای بهسازی و نوسازی کاهش می یابد این کارشناس  شهرسازی در بیان دیگر چالش مدیریت بافت تاریخی 
قم گفت: از دیگر مشــکالت قابل بیان معضل ماشــین ســاالری است ما برای ماشین در شهرها فرش قرمز پهن کرده ایم نشانه آن 
هم توســعه و تعریض اغلب خیابان های موجود و احداث تقاطع های چند ســطحی اســت نه تنها که پاســخ در خور و پایداری به 
مسئله ترافیک و جابجایی سواره نیستند بلکه ممکن است در برخی موارد عامل تشدید ترافیک هم شوند ضمن اینکه حضور 
پیاده انسان در معابر شهری را محدود می کنند. البته نباید غافل از این شویم که برخورداری از خودروی شخصی یکی از الزامات 
زندگی امروزین است اما شیوه تامین پارکینگ و احداث و تعریض خیابان ها برای تسهیل در جابجایی خودرو خیلی از کیفیت های 

زیستی در بافت تاریخی و شهر را تهدید می کند.
حقیقی بیان کرد: برای اینکه ترافیک را روان کنیم دســت به تعریض خیابان ها زدیم و ســاختار شــهر را به هم ریختیم درحالی که 
راهکارهایی وجود دارد که تردد در بافت بدون وسیله نقلیه شخصی و توسط حمل و نقل عمومی انجام شود برای حل معضل پارکینگ 
ماشین های شخصی هم پارکینگ های جمعی ایجاد شود.این کارشناس شهرسازی تاکید کرد: ناگفته نماند که احیای بنیادین بافت 
تاریخی شهر در گروه پارادایم شیفت است به گونه ای که با نگاه مسئله محور و اقدامات یکپارچه سیاست درون زای شهری را جایگزین 
سیاست توسعه برون زای شهری کنیم آن وقت نه تنها چنین مناطقی را معضل تلقی نکنیم بلکه با تاکید بر بخش مرکزی شهر، شهرها 
را به نفع همه طبقات اجتماعی و اقتصادی شهر تغییر می دهیم. هرچند که خیلی به پذیرش و اجرای این سیاست از سوی مسئولین 
امر خوش بین نیستم چون در همین طرح موجود به دالیل نامعلوم بخشی از بافت تاریخی )هویت شهر قم( که در آن سوی رودخانه 

و در محدوده میدان مطهری، سعیدی و ابتدای خیابان شاه ابراهیم بود از طرح بافت تاریخی خارج شد.
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