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 4850کیلومتر و تجربه  24شهر

مقدمه

طبق برنامه و تصمیم قبلی به قصد دیدن جنوب استان کرمان و شهرستان قلعه گنج راهی شدیم.
اما برای رسیدن به آنجا ابتدا اقلید و ابرکوه را دیدیم .اقلید در شمال استان فارس است و ابرکوه
شهری در جنوب شرقی استان یزد .پس از دیدن ابرکوه ،منطقه بوانات در شمال شرق استان فارس
که منطقهای ییالقی و خوش آبوهواست را انتخاب کردیم .پیش از قلعهگنج نیز جیرفت را دیدیم
تا تمدن باستانی و بسیار پرآوازه جیرفت را تماشاگر باشیم .پس از قلعه گنج نیز به سمت جنوب
حرکت کردیم و پس از ورود به استان هرمزگان ،بندر جاسک را مقصد کردیم که دومین بندر
اقیانوسی ایران در جنوب غربی منطقه مَکُران را ببینیم .از جاسک به میناب و دیدن باغهای مرکبات
و لیموهای میناب رفتیم .نیم روزی را در بندرعباس گذراندیم و شب را در الر ،مرکز شهرستان
الرستان در جنوب استان فارس اقامت کردیم .پس از گشتی در الر ،عازم جهرم شدیم تا ترکیب
شگفت نخل و مرکبات را شاهد باشیم .مسیر را به سمت شمال ادامه داده خود را به آباده رساندیم
و شبی در آنجا گذراندیم و پس از گشتی در آن شهر از راه شهرضا به اصفهان و در پایان به تهران
بازگشتیم.
این مسیر با تمام جادههای فرعی و روستاگردیها ،چیزی حدود  4850کیلومتر سفر را رقم زد.
در این مسیر ،در  24شهر گشتوگذار یا چرخی و نگاهی کنجکاوانه داشتیم؛ در برخی شهرها فقط
چرخی با ماشین در خیابانهای اصلی و مرکز شهر و در برخی چرخی در بازار و در برخی هم اقامت
داشتیم .این شهرها عبارتند از :اقلید ،ابرکوه ،سوریان ،پاسارگاد ،هرات ،شهربابک ،سیرجان ،بافت،
رابر ،درببهشت ،جیرفت ،کهنوج ،قلعهگنج ،گوهران ،سردشت ،بندر جاسک ،میناب ،بندرعباس،
الر ،جهرم ،خرامه ،ارسنجان ،آباده و شهرضا.
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توجه :این نوشتار تنها بخشی از سفرنامه است که به قلعهگنج و بشاگرد پرداخته است.

کهنوج تا قلعه گنج

کهنوج را به سمت جنوب ادامه بدهی و یک ساعت رانندگی کنی ،به شهرستان و شهر قلعه
گنج میرسی .قلعه گنج با کرمان بیشتر از  400کیلومتر فاصله دارد .تا  ۱۳84بخشی از شهرستان
کهنوج بوده است .اما از آن سال شده شهرستان تا شاید وضعیت بهتری را تجربه کند .این شهرستان
تنها دو بخش دارد اما  2۱5روستا .جمعیت آن هم در کل شهرستان کمی بیشتر از  ۷0هزار نفر است.
نکته مهم آن که  82درصد این جمعیت روستایی است .یعنی به طور متوسط هر روستا  2۷0نفر
ساکن دارد که با فرض بعد خانوار  5نفر میتوان گفت در هر روستا حدود  50خانوار ساکن هستند.
در راهنمای شهر نوشته که دمای هوا در تابستان تا  52درجه هم میرسد و تحت تاثیر دریا هم قرار
میگیرد! خالصه این شهرستان با  2۱5روستای  50خانواری و یک شهر  ۱2هزار نفری روبهروست.
نقشه شهر هم بسیار قابل تامل است .بدون اغراق فقط دو خیابان است .با این همه آثار تاریخی و
اشیای باستانی کشف شده در منطقه حکایت از حضور معنادار بشر و مردمان ساکن در  ۳یا حتی 4
هزار سال پیش دارد.
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عصر به سراغ بازار شهر رفتیم .چهارراهی شامل چند باب مغازه .از بقالی تا سوپر مارکت و از
مزون لباس عروس تا موبایل فروشی .مغازهها محقر و محدود بودند اما دو نکته بسیار برجسته بود.
یکی قیمت اجناس و دیگری حضور محسوس خانمها .قیمت محصوالت به ویژه پارچه تا  ۱00هزار
هم میرسید و تنوع بسیار خوبی داشت .اما مهمتر از همه برای ما حضور خانمها بود ،چه به عنوان
مشتری و چه به عنوان فروشنده .خانمی در مغازه خدمات موبایل و سیمکارت ،یکی دیگر در
کافینت ،تعدادی دیگر فروشنده لباس و پارچه و دو سه داروخانهای که دیدیم به دست خانمها
اداره میشد .لباس خانمها هم به بندری شباهت دارد و از اصرارهای سنتی و شرعی هم به طور
محسوسی فاصله دارد .هم رنگی است و شاد و هم به دور از قالبهای تبلیغ شده توسط رسانههای
حکومتی .در بازار ،کافیشاپی تمیز و جوانپسند دیدیم .به قصد نوشیدن قهوه داخل شدیم .قهوهای
لذیذ نصیبمان شد .برخالف تصور خانمهای جوان نیز مشتری مغازه بودند .اما شهر واقعا بجز این
مغازه قهوهفروشی و دو ،سه ساندویچی جایی برای گذران وقت نداشت .حداقل برای مسافران
ناآشنایی چون ما چنین بود .شاید برای اهالی جایی و تفرجگاهی باشد اما شهر تهی از جاذبههای
جوانپسند است.
مرور این وضعیت و یادآوری سهم  82درصدی روستایی و بختک تالش برای یافتن و پیشنهاد،
الگوی توسعه روستایی میسرا را به خاطر میآورد .الگویی که شهری کوچک مرکز ارایه خدمات
است و شهر در پیوند با روستاها فعال .در این الگو روستاها کانون اصلی فعالیت و تولید است و
"شهر-روستا" راهنمایی برای این قبیل سکونتگاههاست .روشن است که روشها و الگوهای
توانمندسازی و شیوههای "جماعتمحور" بر مدار کارآفرینی و توانافزایی مکمل الگوی کلی
میسراست .البته چنین ایده اولیه و خامی نیازمند توافق و استمرار است؛ الزامی که به شدت در این
دیار ،کمیاب است .هر چه هست دیدن قلعه گنج به شدت حس کنجکاوی و ماجراجویی مرا
تحریک کرده که شاید بتوان در ارتباط با مدیران منطقه و فعاالن بومی آن را پخته کرد.
ما در هتل کپری ساکن شدیم .هتلی که بسیار با سلیقه به صورت مجموعهای از کپرهای ساخته
شده از ساقههای خرما بنا شده است .این هتل جرو مجموعه هتلهای پارسیان است و از فروردین
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 ۱۳۹5شروع به کار کرده است 5 .راهرو مسقف با ساقه خرماست و در هر راهرو  ۶اتاق .اتاقهایی
تجهیز شده با اسباب و نمادهای محلی و در استاندارد  4ستاره تمیز.

این هتل تقریبا خارج از شهر بنا شده و نزدیک بیمارستانی نوساز و چسبیده به استخری در حال
ساخت و بخشی از بلواری تازهساز و رنگین و مشجر .این مجموعه و حتی تبلیغ شدن نام قلعهگنج
در سالهای اخیر ،نتیجه اقدام و طرح بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان است .این دو بنیاد در ادامه
برنامههای فقرزدایی خود قلعه گنج را انتخاب کرده و هتل و استخر و مسجد و خیابان و توزیع سبد
کاال و برنامههای توانمندسازی را در دستور قرار دادهاند .اما قلعه گنج برای رسیدن به شهری درجه
 5و  4در حد استاندارد ایران نیز راهی بس طوالنی دارد.
روستای کِشیت

صبح پس از صبحانه با مشورت با مدیر هتل راهی روستای کشیت شدیم .قلعه گنج این چند
سال با فقر و محرومیت معرفی شده و در واقع سکونتگاهی است در مانده میان روستا و شهر .اصرار
به شهر شدن نیز جذابیتی برای گذران سفر ایجاد نکرده و هنوز شهر جاذبههای رایج را فاقد است.
حال میخواستیم به روستایی در حاشیه چنین شهری برویم!
کشیت حدود  ۱0کیلومتری قلعه گنج است در جاده منوجان ۱0 .دقیقهای که از قلعه گنج خارج
شوی و سرتک ،روستای چسبیده به شهر را که گذر کنی ،روبهرو تو را به جاسک میرساند و سمت
راست راهی است به منوجان ۱0 .دقیقه به سمت منوجان که رفتی روبهروی کارخانه ماسه ،جادهای
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خاکی است که به تازگی قیرپاشی شده و به کشیت میرسد .از همان دور میتوان فهمید که کشیت
روستایی است در دره .رشتهکوهی سنگی البته نه خیلی بلند ،در جایی درهای ایجاد کرده که در
کوهپایه آن روستا شکل گرفته است .ورود به روستا با هوایی کامال متفاوت به استقبال تو میآید.
حتی آفتاب هم اذیت شهر را ندارد .اگر چه مدیر هتل شماره تلفن راهنما را داده بود اما آنها منتظر
بودند .راهنمای ما طیبه جانگوهری بود .خانم جوان بیست و چند ساله دیپلمهای که در هنرستان
نزدیک روستا دیپلم کامپیوتر گرفته بود و چون مادر بلندباال بود.
طیبه خانم پس از راهنمایی و صحبتهای مدیر داخلی هتل ،کپری در کنار خانه پدری برپا
کرده و میزبان و راهنمای گردش در روستا شده است .ما دومین میهمانان طیبه بودیم .ابتدا در کپر
با دوغ محلی پذیرایی شدیم و سپس به باغ پدری وی رفتیم .ترکیب جالب و جذاب نخل و پرتقال
و لیمو و انگور و باقاال و الوئهورا محیطی بسیار دیدنی فراهم کرده بود و هوایی بس مطبوع .این در
حالی است که حدود یک سال از آخرین باران میگذرد و از نظر اهالی ،سبزی بسیار کم شده و
سالهای پیش روستا سرسبزتر و شادابتر بوده است .گردش در کوچهباغهای روستایی سبز و مفرح
در منطقهای که انتظارها بر خشکی تمام است ،بسیار پندآموز بود.
بیش از هر چیز در جستجوی آن بودم که بدانم این دره با  ۶0خانوار و قریب  250نفر ساکن ،با
چه میزان آب سبز و خرم شده است .کمی قدم زدن نشان داد که این روستا تنها با آب چشمهای به
شدت کمآب شده ،این گونه شده است .این تجربه پرسش مهمی درباره بهرهوری آب کشاورزی
و مقایسه با پروژههای دولتی و باورهای رایج را گواه است .این واقعیت که با مقدار محدودی آب،
یک روستا سبز و برقرار شده نکته بسیار مهمی را میآموزاند که با اگر و اماهایی میتوان حتی در
همین خشکسالی حداقلهایی را حاصل کرد.
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عصر به همراه دو دوست مسافری که از مشهد آمده بودند به همراه راهنمایی که هتل تدارک
کرد راهی دیدن جازموریان شدیم .آن دو با خودرویی شاسی بلند و ما با ماشین خودمان .جازموریان
برای من از دو بابت آشناست و در ذهن مانده است .یکی درس جغرافی دوره دبستان که آموخته
بودیم یکی از دو رود بزرگ جنوب شرق هلیلرود است که به دریاچه جازموریان میریزد و این
واژه با دریاچه و آب در ذهنم گره خورده است .دوم دیدن و تورق گزارشهای متعدد درباره طرح
توسعه حوزه آبخیز جازموریان؛ مطالعاتی که در نیمه دهه  ۱۳40توسط مشاوران خارجی ،یک بار
شرکت ستکوپِ فرانسوی و یک بار توسط شرکت مشاور آبکاو و لوئیس برجرِ امریکایی ،انجام
شده و سازمانی برای عمران این منطقه ایجاد شده بود .حتی جالب توجه است که نخستین برنامه
منطقهای در سالهای نخست دهه  ۱۳۶0به وسیله برخی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ،برای
بررسی توسعه حوزه آبخیز غرب هامون جازموریان تهیه شد .این همه نام جازموریان و ظرفیت و
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توان آن برای تولید و فعالیت اقتصادی و زنجیره پس از تولید و فعالیت را در ذهن مینشاند .میرفتیم
که پیامد و ثمره آنچه مردمان با این حوزه آبریز کردهاند را ببینیم.
از قلعهگنج تا جازموریان حدود نیم ساعت راه است .اما حتما باید با خودرو مناسب رفت و
بیشتر از آن راهنمایی آشنا .راهنمای ما ابتدا ما را به روستای تَمگَران برد .روستایی بس آباد و بزرگ
و سبز از نخلستان و مرکبات و گندم .او ما را به تپهای هدایت کرد که با چشمان نابلد هم میشد
شکسته سفالهای نقشدار را دید .میگفت این تپه باستانی است و طمعکارانی به نیت گنج و عتیقه
بارها آمدهاند .اما مردم بومی اجازه حفاری غیرمجاز نمیدهند .غیر از سفالهای شکسته قبرستانی
قدیمی در پای تپه ،باستانی بودن منطقه را تایید میکرد به ویژه نام آن که محلیها آنجا را قبرستان
گبرها مینامند.
از فراز تپه چشمانداز نخلستانها و گندمزارهای گستره در منطقه را میتوان دید .در سمت شمال
در پشت نخلها ،کویری و زمینی خالی و خشک ،نشسته است .پرسیدیم کجاست که پاسخ آمد:
دریاچه خشک شده جازموریان!
از میان نخلستانها و گندمزارها در مسیری که تنها محلیها میشناسند وارد زمینی شدیم که
پیشتر دریاچه بوده و اینک زخم خشکسالی عمیق بر چهره دارد .با این همه اطراف دریاچه هنوز
رمق و نشانی از زندگی دارد .چرا که در حدود  25متر چاهها به آب مینشینند و این گواه و نشانهای
است که جازموریان هنوز زاینده است و هنوز به مردمان زندگی میبخشد.

7

با دلی پر غم و چشمانی به افسوس نشسته ،در جستجوی روزگاران خرم دیروز ،پا بر پدال گاز
فشردم و خودرو را در بستر دریاچه خشک شده تازاندم ،چه تازاندنی! ماشین بیشتر از  ۱50کیلومتر
در ساعت سرعت نگرفت .شاید به علت روشن بودن کولر بود و شاید به علت خاک تقریبا نرم و
اصطکاک ناکافی و شاید هر دو .هر چه بود عطش سرعت را فرونشاند و شور جوانی و شیطنت را
زنده کرد.
زیراندازی پهن شد و هندوانه و چای و تماشای ذره ذره پنهان شدن خورشید و هنرنمایی او در
بازی با نور و رنگ در زمان غروب .چنان صحنه زیبایی بود که کمتر میتوان چنان غروب بکر و
کاملی را تجربه کرد .در بستر دریاچه خشک شده جازموریان بی هیچ (واقعا هیچ) مزاحمی در دید،
میتوان غروب خورشید و معجزه آن را به تماشا نشست و لحظه لحظه آن را به جان گرفت .سکوت
حاکم ،بادی به موقع که پس از گذر از نخلستانها هوایی مطبوع را هدیه میکرد و باالتر از همه
عظمت و شکوه خورشیدِ به تشت غروب نشسته ،چنان بود که همه را به سکوت و در خود رفتن
دعوت میکرد .این همه بود که پیش از آن دقایق شتابان غروب ،فرصت کافی دست داد تا ۱2
حرکت پایهای "سالم بر خورشید" را انجام دهم .حرکاتی که در ورزش یوگا آموزش داده میشود
و بسیار اثربخش است .رو به خورشید در محیطی بس آرام و فارغ از هر آلودگی شهرزده ،تمرین
سالم بر خورشید ،تو را با انرژی و منبع خورشید نزدیک میکند .بیتردید تجربه چنان غروب زیبا
و تمرین یوگا آنچنان بود که بر غصه خشکی دریاچه غالب آمد و غم و افسوس و اندوه را به قاعده
مرسوم و عادی برگرداند.
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رو به جاسک از بشاگرد

اگر چه مقصد این بخش از سفر ابتدا بندر جاسک و سپس اقامت شبانگاهی در میناب ،اما دیدن
چندین باره تابلوی شهرستان منوجان ،کنجکاوی ما را برای گشتی و گذری در این شهر جنوبی و
شاید جنوبیترین شهر استان کرمان برانگیخت .این گونه بود که ساعتی را به رفت و برگشت در
جاده قلعهگنج به منوجان صرف کردیم تا منوجان ندیده از دنیا نرویم.
منوجان نیز چیزی بیش از قلعه گنج نداشت و شهرستان شدن این روستا نیز بعید است کمک
شایانی به توسعه آن کرده باشد .اگر نمادهای راهنما و تابلوها ادارههای دولتی نبود حتی به سختی
میشد فهمید وارد شهری شدهای .هر چه بود پس از تجربه کردن منوجان از راه رفته بازگشتیم تا به
جاسک برسیم.
برای دانشآموزان ،دانشجویان و حتی استادان دانشگاهی که آشنایی با جغرافیا را "حفظیاتی
غیرضرور" میشمارند و برای آنانی که در چنگال رویکردهای مرکزمحور اسیر ماندهاند ،رشته کوه
زاگرس تا شمال خوزستان است و نه بیش .اما دیدن و پوییدن و با تمام حواس پنجگانه (وحتی کمی
ترس و واهمه) درک گردنهها و درههای دنباله زاگرس در جنوب استان کرمان و شمال شرق استان
هرمزگان بسیار هیجانانگیز و آموزنده بود .از قلعهگنج حرکت کردیم تا به بندر جاسک ،دومین
بندر اقیانوسی ایران ،برسیم و جادهای که انتخاب کردیم از منطقه بشاگرد میگذشت؛ گذری به
غایت به یاد ماندنی و آموزنده .به یادماندنی بود چون گذر از جادهای به غایت نامناسب ،پنچر شدن
السیکهای نو در اثر سنگریزههای تیز و چالههای فراوان جاده و درههای متعدد و پیچهای تند و
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گردنههای زیاد منطقه و بسیار کمتردد بودن جاده و گذر از چندین رودخانه عریضی که خشک
شدهاند ،جملگی مخاطرهآمیز بود .این جاده را اصال نباید در شب رفت و حتما باید با باک پر بنزین
آغازید و حتما بطری آب و اندکی غذا همراه داشت و حتما زاپاس را چک کرده به جاده زد .اگر
چه فاصله تا جاسک  2۹0کیلومتر بیشتر نیست اما باید شش ساعت را برای عبور از آن در نظر
گرفت .گذر از این جاده اما آموزنده هم بود که بشاگرد به تمامی معما و رمزو راز توسعه و
سیاستگذاری را به چالش میکشد.
جاده از منطقه بشاگرد میگذرد .بشاگرد امروز نام شهرستانی است در شانه شمال شرق استان
هرمزگان .برخالف تصور اولیه ،منطقه کامال کوهستانی است .هویداست که رودخانههای متعددی
که روزگاری در درههای این منطقه وسیع جاری بودهاند اسباب سکونت مردمان در درهها و کسب
رزق و روزی را فراهم کرده است؛ رزقی که دیرزمانی بر کشت و احشام استوار بوده و حتی نخل؛
ولی امروز بر اندک بزهای پرطاقت و تک و توک نخل بیکیفیت.
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در گذر از شهرستان بشاگرد در دو شهر این شهرستان توقفی و چرخی و گشتی داشتیم :گوهران
و سردشت .در گوهران عالوه بر کنجکاوی معمول ،الستیک پنچر را تعمیر کردیم .با پرسوجویی
مغازه آپاراتی را یافتیم .اما تعمیرکار نبود .پسر نوجوانش با دستی گچ گرفته از آسیب سنگ فرز
خانه بود .با خواهش ما مغازه را باز کرد و با هم مشغول گرفتن پنجری و تعویض الستیک .اتفاقی
غریب در زمان تعویض الستیک رخ داد .با همه احتیاطهای آدمی چون من ،جک از زیر ماشین در
رفت و ماشین بدون الستیک بر زمین نشست .اما چنان نرم و خرامان که هیچ آسیبی به ادوات ماشین
وارد نشد و وقتی با ترس و دلهره الستیک را جا زدیم و حرکت کردیم ،اتفاق محسوسی نیفتاد و
ادامه مسیر نزدیک دو هزار کلیومتری هم اتفاقی از این بابت رخ نداد .خدا ،شانس ،بحت یا اقبال؛
هر چه بود با ما یار بود .با گرفتن بطری آب خنکی از امیر ،پسر نوجوان تعمیرکار ،به راه خود ادامه
دادیم.
جاده به شهری بسیار کوچک میرسید :سردشت که مرکز شهرستان بشاگرد است .جدای از
جاده اصلی ،خیابانی فرعی و خانههای اندک اطراف آن کل شهر است .اما همین شهر بسیار کوچک
که حتی از بسیاری روستاها کمجمعیتتر است ،مغازهای امروزین (هایپرمارکت) داشت و اجناسش
به غایت کامل .عالوه بر آن دیگر مغازههای امروزی از پوشاک و اسباب منزل هم چشم را به شگفتی
مینشاند.
و باالخره جاسک! باید اعتراف کنم هیچ وقت از دیدن جادهای صاف و پرتردد تا این قدر
خوشحال نشده بودم .گویی نگرانی و دلشورهای کنار رفت و اطمینان خاطری حاصل شد .بیتردید
ناآشنایی با منطقه و جاده و پنچری و زاپاس نامطمئن و در رفتن جک و خستگی راه ،بر این وضعیت
افزوده بود .هر چه بود پس از ساعتی به جاسک رسیدیم و خواسته دیگری از متناهای من برآورده
شد.
پیش از رسیدن به جاسک ،کلوتهای زیبا و به تمامی جذابی هستند که باید حوصله کرد و در
زاویهای مناسب به عکسبرداری یا تماشا رفت .اما موقعیت خورشید و جاده دو طرفه و تعجیل ما به
رسیدن مانع شد و تنها به تماشا و تقویت خاطره بسنده کردیم.
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برخالف انتظار ،جاسک هنوز در گذشته خود درمانده است .حضور مسافران نوروزی و گذر
خودروها کمک شایانی به این بندر اقیانوسی نکرده است .اگر چه در سالهای اخیر و توجه
دولتمردان به شهرها و بندرهای شرق تنگه هرمز و در کل منطقه مکران ،نام جاسک را بر زبانها
آورده و ادعا و گفته از سیاست و برنامه برای توسعه این بندر فراوان است ،اما بندر جاسک فاصله
محسوسی حتی با بندر چابهار دارد چه رسد به بندرعباس!
ساحل جاسک به مانند دیگر مناطق دریای عمان به غایت زیبا و حسرتانگیز است؛ حسرت از
این همه ظرفیت و این همه واماندگی .هر چه بود ،جاسک و اسکله و بندر و ساحلش جملگی معمای
توسعه را بار دیگر به رخ کشید و افسوس تاریخی این دیار را زنده کرد.
باید به میناب میرسیدیم .هم خسته بودیم و هم مسافتی  220کیلومتری در پیش .ناگزیر به
چرخی در جاسک و گذر از خیابانهایی و چرخی در بازار و نوشیدن لیوانی چای در ساحل بسنده
کردیم.

هر چند نتوانستیم از کلوتهای بازمانده از دورههای چند میلیون ساله ،همانهایی که روزگارانی
زیر دریا بودهاند پیش از رسیدن به جاسک عکس بگیریم؛ اما در مسیر جاسک به میناب ،جاده از
میان کلوتهایی گذر میکند که به جرأت به کلوتهای شهداد کرمان شانه میزند .گر چه شهداد
وسعتی بسیار دارد اینجا وسعت شهداد را ندارد اما در تراش و جلوهها ،واقعا برابری میکند .زیباییها
به قدری بود که نمیشد دقایقی به تماشا و عکسبرداری نیایستاد.
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اما فقط کلوتها باعث توقف ما تا پیش از میناب نبودند .تابلوی راهنمایی ما را از جاده خارج
کرد تا در مسیری فرعی برانیم و به خور آذینی برسیم .خوری که با پیش و پس آمدن آب دریا ،در
منطقهای وسیع ،تاالبی بزرگ شکل داده است ،تاالبی که با جنگل درختان حرا همراه است و مرکز
فعالیت و ماهیگیری روستائیان اطراف تاالب .تماشای لنجهای ماهیگیری منتظر باال آمدن آب و
غروب خورشید در پس آب دریا و جنگلهای حرا ،تجربه به خاطر ماندنی دیگر در این مسیر بود.

جمعبندیها و پیشنهادهایی برای بحث جمعی و آموختن جمعی

اگر از جزئیات و خردهریزها و مشروح سفرنامه گذر کرده و تالش شود دیدهها را به سطحی
فراتر و کالنتر (حداقل یک الیه) ارتقا دهیم شاید بتوان حاصل این سفر  ۱۱روزه را در موارد زیر
خالصه کرد؛ خالصه کرد چون جای تفصیل نیست و خارج از حوصله است و خالصه باید گفت
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و نوشت زیرا تنها نکاتی است برای گفتوگوی جمعی و یادگیری جمعی با مدد دوستان حاذق و
یاران مرافق است.
پیش از ورود به جمعبندیهای اصلی دو مقدمه الزم به اشاره است:
.۱

شهرهایی بدون سینما ،تئاتر و حتی دکه روزنامه :در تمام کنجکاویها در 24

شهری که گذر کردیم ،یکی از توجهات ما سینما و دکههای روزنامه فروشی بود .بجز شهرهایی
در سطح جیرفت و سیرجان ،در هیچ از شهرهای دیگر سالن سینما ندیدیم .تقریبا نسل دکه
روزنامهفروشی هم «ور» افتاده به نظر میرسد .آیا گسترش ابزارهای جدیدی چون اینترنت و
تلگرام جایگزین شده؟ یا مردمان این شهرها به واقع خیلی اهل مصارف فرهنگی نیستند؟ اما
آنچه به چشم میآید و پیداست ،در نبود دکه روزنامه و سینما ،نه فقط شهرها که حتی روستاها
نیز مجهز به رستورانهای «بیرونبر» و سالنهای آرایش و زیبایی هستند .خالصه غذای شکم
برقرار است اما غذای روح و مغز جای چند و چون بسیار دارد.
.2

رودخانههای خشک و اقتصاد به نفس افتاده :بجز رود دلفارد در حومه جیرفت و

یکی از رودخانههایی که از بندر عباس گذر میکند ،هیچ رودخانه دارای آب ندیدیم .وقتی
هم از وجود آب در رودخانه دلفارد و بندر سخن میگوییم نه آن که به حجم سابق آب جاری
باشد ،بلکه در مقایسه با عرض و عمق برجای مانده بر دیوارههای رودخانه ،این دو را نیز باید
خشک شده قلمداد کرد .ولی باریکه آبی و «دم موش» باریکهای آب در این دو جاری بودند.
همین و بس .به جرأت از  ۳0یا  40رودخانه گذشتیم .همگی بجز این دو کامال خشک و بی
آب بودند و خشک؛ خشکیای که به نسیمی ،هوا را غبارآلود میکند.
یکم؛ تقسیمات کشوری و توسعه

در میان مباحث و در مجامع و محافل کارشناسی و از آن بدتر و افسوسبارتر حتی در نهادهای
تصمیمگیری و سیاستگذاری« ،جغرافیا» جایی و مفهومی ندارد و جغرافیا را به «مکان» و نقطهای
روی نقشه تقلیل میدهند.
جان کالم؛ وقتی مثال شهرستانهایی مانند نیشابور یا نجفآباد یا مراغه و بسیاری دیگر با
شهرستانهایی چون خرامه ،ارسنجان یا حتی آباده مقایسه شود ،فاصله محسوسی میان آنهاست .این
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مقایسه به خوبی معیار شهرستان شدن را به چالش میکشد .باید پرسید که معیار و مالک برای تعیین
محدودهای به عنوان شهرستان و گماردن فرماندار و تأسیس ادارات مختلف دولتی و نهادهای
عمومی در شهرستان با چه شاخصی انجام میشود؟ آیا این شاخص تمایزهای بسیار محسوس در
مثالهایی که آمد را لحاظ میکند؟ کشورهای دیگر چگونه نظام تقسیمات کشوری خود را سامان
میدهند؟
دویُم؛ سیاست شهرستانسازی

با گذر از قلعه گنج ،منوجان ،بشاگرد و حتی خرامه به روشنی هویداست که سیاستی در ذهن و
روان مدیران سیطره دارد میتوان آن را شهرستانسازی نامید .شنیدهام و اطالع دارم که برخی از
مدیران عالی و تصمیمگیر کشور در سطح استانها و وزارتخانهها برآنند که برای توسعه و یا کمک
به توسعه مناطق فقیر و بازمانده از قطار تغییر و تحول ،این مناطق را به شهرستان ارتقا میدهند .این
عده برآنند که گاردن فرماندار فرصت چانهزنی آن مناطق را در سطحی باالتر فراهم میکند و
شهرستان شدن و آمدن ادارات مختلف دولتی امکان اشتغالی حداقلی را رقم میزند .جان این
سیاست بر دو واژه «اشتغالزایی» و «جذب بودجه بیشتر» استوار است.
اما هر دو معیار محل چالش و پرسش جدی است .اشتغالزایی مورد ادعا در این سیاست تنها به
چند مآمور و کارمند دولتی محدود میشود .چرا که فرماندار داشتن و نداشتن ،در تصمیمگیری
بخش خصوصی تأثیر معناداری ندارد .بحث جذب بودجه هم با واقعیتهای نظام اجرایی کشور و
فرایند تخصیص بودجه در تضاد کامل است .به نظر میرسد در دفاع از این سیاست فاقد اثربخشی،
وجود زنجیرهای از ذینفعان و فرصت حضور چندین نفر در سطح عالی مدیریتی زمینه را برای رواج
و دفاع از این سیاست مساعدتر میکند.
در به چالش کشاندن این سیاست میتوان به دو نمونه بسیار برجسته اشاره کرد .در تقسیمات
کشوری «تیاب» دهستان است و مجموعهای روستاها .دمشهر هم روستاست .در مقابل اما قلعه گنج
و منوجان و بشاگرد شهرستان هستند .اما همان طور که در مشروح سفرنامه آمد ،روستای دُمشهر
دارای مغازه خدمات کامپیوتر بود و در تیاب مغازهها به غایت پر و پیمان و داروخانه شبانهروزی و
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فروشگاههای هایپرمارکت و پوشاکفروشیها در اندازه آرایش ویترین مشاهده میشوند .اگر چه
مغازههایی از این دست در مرکز شهرستان بشاگرد یا منوجان مشاهده میشود اما در جایی این
خدمات در سطح شهرستان ارائه میشود و در جایی در سطح روستا.
جان کالم؛ با اقدامات باسمهای و غفلت از مفهوم «ستبر مزیتهای پایدار» نمیتوان رونق را به
منطقهای تزریق کرد .تیاب بدون شهرستان شدن و بدون چانهزنی برای جذب بودجه و بدون حضور
فرماندار و رنگارنگ مدیران دولتی ،به این سطح رسیده است .میتوان ادعا کرد تیاب با اتکا بر
مزیت بومی و پایدار خود به طور درونزا این سطح را برای خود فراهم کرده است .اما با تزریقها
و فشارهای مختلف بشاگرد و منوجان و قلعه گنج رونق روستای تیاب را هم ندارند چه رسد به
شهرستانهایی چون میناب یا حتی آبادان یا شهرستانهای دیگر .دمشهر روستایی بیش نیست اما
سطح و رونق فعالیتها تنه به شهرستانهایی چون قلعه گنج و منوجان میزند.
به نظر میرسد فارغ از احساسات و شور حسینی در دفاع از مناطق محروم و بدون از عوامزدگی
در مواجهه با پدیده شوم فقر و فارغ از کلیشههای رایج شده درباره مناطق توسعهنیافته ،یک بار باید
عمیق و دقیق و همهجانبه سیاست شهرستانسازی و توفیق آن را باید «ارزیابی» کرد.
سیُم؛ مناطق منزوی از منظر کارکردی

درسی بزرگ که پیشتر در حاشیه برخی کتابها آمده بود دراین سفر به قدرت و حشمت تمام
رخ نمود .در ادامه نقد سیاست شهرستانسازی و توان آن در کاهش عدم تعادلهای منطقهای ،باید
آموزه و مفهوم ستبر «کارکرد» را در نظر داشت .این مفهوم که در ادامه بحث بسیار عمیق مزیت
پایدار منطقه ،قابل طرح است ناظر به این نکته مهم است که منطقه/محل باید در نظام/سیستم زیستی
فراتر از خود دارای کارکردی مشخص باشد .اگر منطقه با جایی فاقد چنین کارکردی باشد ،به مرور
منزوی و در خود فرو میرود و نمیتوان در پیوند با مناطق دیگر قرار گرفته و سرنوشت شوم توسعه-
نیافتگی را باید به انتظار بنشیند .قاعده بر آمده از این تجربه آن است :مناطق منزوی از منظر
کارکردی ،در جاده توسعهنیافتگی راه میپویند.
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در توضیح این فقره شاید مثالی از سیستم بدن انسان گویا و کمککار باشد .در سیستم بدن هر
عضوی «کارکرد» مشخصی دارد که این کارکرد در پیوند با دیگر اجزا معنا مییابد .در این ارتباط
دوسویه هم کل بدن و هم آن عضو تقویت میشوند .اگر عضوی کارکرد نداشته باشد به مرور دچار
ضعف شده و در نهایت حذف میشود .اما اگر عضوی که کارکرد دارد ،هر چند کوچک ،اندک
آسیب و بیماری نه تنها آن عضو که کل سیستم را درگیر میکند .اگر مناطق و روستاها و شهرها در
نسبتی سیستمی با کل جامعه فهم شوند (همان رویکرد سیستمی به بحث توسعه منطقهای) ،میتوان
یکی از اصلیترین کانونهای توسعه یافتن یا نیافتن را درک کرد .بر اساس آموزههای رویکرد
سیستمی در توسعه منطقهای ،مناطقی که دارای کارکرد مشخصی نباشند ابتدا منزوی شده و سپس
در مسیر قهقرا خواهند بود .داروهای تقویتی و مکملهای تزریقی هم تا زمانی که نتواند منجر به
شکلگیری هستههایی برای ایجاد مزیت  /کارکرد پایدار شوند« ،پوف یا بادی» هستند که به سرعت
فرو خواهند نشست.
ارتباطات و ما ادریک االرتباطات

با همه مباحث ریز و درشت که در این حوزه از مباحث دانش توسعه وجود دارد ،یکی از
شگفتیها ،مسأله امکان و میزان ارتباط منطقه با محیط خارج از خود است .این امکان در ادامه
چارچوب تحلیلی باالست و مشاهدههای حتی پراکنده نیز به طور چشمگیری تأثیر شگرف آن را
نمایان میکند .شهرها و روستاهای ساحلی کشور به طور غریب و برجستهای با روستاهای همسطح
در مناطق مرکزی متفاوت هستند .هر چه مقایسه و هر معیار و هر سنجهای به میان میآید ،نمیتواند
به اندازه ارتباطات و امکان برقراری ارتباطات تأثیر داشته باشد .این فقره آن چنان است که زمینه و
بستر موضوع را به بک باره دگرگون میکند .در بیانی دیگر اگر منطقه یا روستا یا شهری دچار
انزوای کارکردی شده باشد ،تقویت ارتباطات و گسترش امکان برقراری ارتباطات یکی از
محورهای اصلی برای تغییر و تحول خواهد بود .در تأیید چنین برداشتی میتوان منوجان را با خور
آذینی یا میناب را قلعه گنج مقایسه کرد یا دمشهر را با بشاگرد.
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جهان ذهنی مردمان

در تحلیل نهایی ،تا مردم و ساکنان همت نکنند نمیشود و نمیتوان خیلی به تغییر پیشبرنده
امیدوار شد .در این چارچوب امری بسیار تعیینکننده است .این فقره را «جهان ذهنی» میتوان
نامید .بسیار دیده و مشاهده شده مردمانی که در مناطق فقیر و کمتر توسعهیافته زیست میکنند
اما افق دید و وسعت نگاه آنها فراتر از زیست معیشتی است .در مقابل هستند افرادی که در
مناطق توسعهیافتهتر زندگی میکنند اما نگرش آنها یک سره بر مدار خور و خواب و شهوت و
صد البت تفاخر استوار شده است.
تا وقتی جهان ذهنی ساکنان مناطق توسعهنیافته بر مدار زیست معیشتی و برآوردن نیازهای حیاتی
باشد و بس و تا زمانی که اسلوب ،افق نگاه و وسعت نگرش آنها تغییر نکند سیاستهای
فقرزدایی پیشرفت قابلی نخواهند داشت .در تحلیل نهایی جهان ذهنی مردمان است که میتواند
مسیر توسعه یافتن را هموار کند و از این منظر ارتباطات ،کارکرد سیستمی ،مزیت پایدار و
خروج از انزوا معنایی دیگر و زمینهای دیگر خواهد داشت.
میکائیل عظیمی
نوروز 1397
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