قصه پر غصه
 نارنجیهایشیراز
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سرمقاله

اهمیت بافت تاریخی
در انتقال میراث فرهنگی
احمد فضلی نژاد

بافت تاریخی یک شــهر ،شناسنامه آن
شــهر و نمادی از هویت آن است .بافت چنان
که از نام آن پیداســت ،هویتی در هم تنیده و
دارای تاروپود است که در حیات شهری جریان
دارد .از این جهت بافــت تاریخی یک منطقه
جدا از شــهر و مربوط به گذشته نیست؛ بلکه
تجربــه طوالنی زندگی شــهری با همه وجوه
اقتصــادی ،فرهنگی و اجتماعــی آن را در بر
می گیــرد .مطالعه تاریخ شــهرهای ایران به
روشنی نشان می دهد که نیاکان خردمند اهالی
این سرزمین با شناخت از موقعیت جغرافیایی و
شرایط اقلیمی ایران ،سکونتگاه های خود را در
بهترین مکان های ممکن ســاخته اند .شیراز،
اصفهــان ،تبریز ،یزد و تهــران نمونه هایی از
شــهرهای بزرگ دارای بافت تاریخی در ایران
هســتند که هر کدام از آنها هویت دوره هایی
از گذشــته این شهرها و این کشــور را بازگو
مــی کنند .ارتباط نزدیک و بی واســطه میان
ســبک معماری و ســبک زندگی را در بافت
تاریخی شــهرها می توان دید .به همین دلیل
است که در بسیاری از کشورها؛ شهرداری ها و
سازمان های میراث فرهنگی ،مجموعه واحدی
را تشکیل می دهند.
بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی
که با ویرانی شهرهای تاریخی و نابودی بخش
مهمی از میراث گذشــتگان خود مواجه شــده
بودند ،برای حفظ بافت تاریخی خود برنامه های
زیــادی اجــرا کردند .بعضی از شــهرها مانند
پاریس و پراگ در امان مانده بودند؛ با این حال
بازسازی و مرمت بافت تاریخی آن شهرها در
دستور کار دولت ها و شهرداری ها قرار گرفت.
حال آنکه فهم نادرست ما از چگونگی برخورد
جوامع مدرن با بافت تاریخی خود به این تصور
دامن زده است که گویی لزوم نوستالژی شهری
و تولید ثروت ملی و رونق تجارت ،ازبین بردن
خانه ها و بافت قدیمی ،و ایجاد بناها ،بازارها و
خیابان های جدید است .به همین جهت تعبیر
«خانه کلنگی» را برای بناهایی که بیش از یک
نسل از آن نگذشته ،به کار برده ایم .در نتیجه
نوعی «خــراب آبادی» بی ثمــر و بی هویت
شکل گرفته است.
در جوامع امروزی یکــی از عوامل مهم
انقطاع نســل ها و ایجاد گسل های اجتماعی،
از بین رفتن معماری و بافت تاریخی شــهرها
است .راهکار جلوگیری از این شکاف اجتماعی
نیز نه تنها احیای بافت تاریخی؛ بلکه کاربردی
کردن آنها برای تولید ثروت و ایجاد شور زندگی
است.
وجود مجموعه ای غنی از بناها و خانه های
تاریخی در شیراز که گویای دوره های متعددی
از تاریخ این شهر و سرزمین ایران است ،در کنار
میراث ادبی و فکری پربار آن نه تنها گنجینه ای
از ثروت ملی و منبع درآمد شهری است؛ بلکه
می تواند در پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقای
اخالق و مناســبات اجتماعی نقش اساسی ایفا
کند .توجه به مناطق پیرامونی شهرو آبادانی آنها
به بهای رها ساختن بافت تاریخی شهر نه تنها
تعادل اقتصاد شهری را بر هم زده است ،بلکه
در فروپاشــی ارزش های اجتماعی و فراموشی
تالش نیاکان هنرمند خــود نیز تاثیرگذار بوده
اســت .ایجاد مراکز علمی ،فرهنگی و آموزشی
و کارگاه های هنری و صنایع دســتی در بافت
تاریخی شهر نه تنها موجب جذب گردشگران
داخلی و خارجی و ایجاد اشــتغال برای جوانان
و شکوفایی استعدادهای آنها خواهد شد؛ بلکه
در انتقال میراث فرهنگی به نسل های آینده و
حفظ ارزش و هنجارهای اجتماعی نقش موثر
ایفا خواهد نمود .این امر مســتلزم بهره گیری
از تجربــه های دیگــران ،عالقــه مندان به
میراث فرهنگــی و تاریخی و همچنین دانش
متخصصان است.
عضو هیات علمی گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
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رویایطالییمدیریتشهری
برایبافتتاریخیشیراز
شهردار شیراز معتقد است به بافت تاریخی
باید به چشم یک ثروت شهری نگاه کرد
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هفتهنام ه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

میزگرد «شهرراز» با سه پیشکسوت دهههای پیشین برق شیراز

روایت «شهرراز» از زندگی و عکاسی منصور صانع

نگارمعاصر
چهره ِ
14

گزارش «شهرراز» از پیشینه و امروز ساعت گل

رأس ساعت گل
8

پخشمسابقاتجامجهانیفوتبال
از نمایشگر عمومی پارک آزادی شیراز برای شهروندان

نیازمند فضاهای جمعی هستیم
6

رویداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

بافت تاریخی شیراز و نقاط دارای ارزش
باید به عنوان بخشی از هویت تاریخی
و ارزشمند ما حفظ شود
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شــهر راز /در هفتهای که گذشت،
سرپرست جدید سازمان حملونقل ریلی
شهرداری شــیراز منصوب شد ،شهردار
شیراز و نمایند ه ولی فقیه بر ضرورت حفظ
و احیای بافتتاریخی شهر تأکید کردند و
استاندار فارس اولویت شیراز را تکمیل و
اتمام پروژههــای عمرانی نیمهتمامعنوان
کــرد .در این هفته خبر آمد که کلنگزنی
خط ســه مترو امســال انجام میشود و
کلیه ایســتگاههای خط یک تا سال  99به
بهرهبرداری میرسد .شهردار شیراز از یکی
از مهمترین برنامههای درآمد پایدار شهر
رونمایی کرد :توسعه اقتصاد رویدادمحور.
امامجمعه شیراز از ضرورت حفظ و احیای
آثار تاریخی ارزشــمند شــیراز گفت و
استاندار فارس هم با اشاره به  ۵۰۰پروژهای
که با اعتباری 3هــزار میلیارد تومانی در
سطح شهر فعال است؛ اتمام سریعتر این
پروژههای نیمهتمــام را مهمترین اولویت
امروز شهر شیراز خواند.

،،

امسال احداث خط

سه متروی شیراز
آغاز و مطالعات

خطوط چهار ،پنج و

شش نیز ساماندهی

میشود .همه

ایستگاههای خط

یک متروی شیراز نیز
تا سال  99تکمیل

میشود

،،

اولویت شیراز تکمیل پروژههای نیمهتمام است

بافت تاریخی «حفظ و احیا» شود

خبرهای تازه از احداث و بهرهبرداری خطوط جدید مترو
حفاری بیش از 50درصد از مســیر خط دو هم انجام شــده و امکانسنجی اقتصادی خط 3
نخستین روز ابتدای آئین تکریم مهندس حاجیزمانی رییس سازمان حملونقل ریلی نیز به پایان رسیده است».
شــهرداری و معارفه مهندس حســن مرادی به عنوان سرپرست این ســازمان برگزار شد.
ویژگیهای خطوط دو و سه متروی شیراز
مراســمی که در آن شهردار شــیراز مدل مدیریتی قطارشهری را بهســبب آنکه مبتنی بر
حیدر اسکندرپور از اهمیت راهاندازی خطوط دو و سه متروی شیراز هم گفت و اولویت
دانش روز دنیا شــکل گرفته« ،الگو»یی برای تمام زیرمجموعههای شهرداری خواند و دلیل
انتخاب سرپرست جدید ســازمان حملونقل ریلی شهرداری را بهخاطر «تجربه 16ساله در شــهرداری در بودجه سال  98را «تعریف اعتبار ویژه» برای فراهمساختن زمینه اجرای این
عملیات اجرای قطارشهری شیراز ،و شناخت کافی از دو حوزه ساخت و بهرهبرداری» عنوان خطوط عنوام کرد .اما دلیل این اولویتگذاری بهخاطر چیست؟ به گفت ه اسکندرپور ،خط دو
مترو شــیراز محدوده جنوب شهر و نقاط کمبرخوردار را به نقاط مرکزی و گردشگری شهر
کرد.
اسکندرپور مهمترین چالشهای اجرای پروژه قطار شهری را «شرایط نامساعد اقتصادی وصل میکند ،و مســیر خط سه مترو شــیراز نیز که پرترافیکترین محورهای شهر تعریف
و محدودیتهای تأمین قطعات از کشــورهای خارجی» عنــوان کرد؛ اگرچه او امیدوارانه از شده ،بار ترافیک غرب شیراز را کاهش میدهد .در این مراسم فرجاهلل رجبی نماینده شیراز
تالشهای برای عدم واردشدن هرگونه خلل در پیشبرد این پروژه خبر داد« :با اجرای چهار در مجلس هم حضور داشــت .رجبی سازمان حملونقل ریلی را «آبروی شهر شیراز» خواند
ایســتگاه جدید ،خط یک متروی شیراز تکمیل میشــود و همزمان با این عملیات ،تاکنون و گفــت :دقت و کارآمدی خطوط مترو میتواند «شــاخصی برای ســنجش میزان کیفیت

خدمات شهری» باشــد .ساسان تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هم
که شــنونده حرفهای رجبی درباره اهمیت مترو بود ،از او و ســه نماینده دیگر شــیراز در
مجلس درخواســت کرد که تخصیص منابع مالی دولتی برای توسعه خطوط متروی شیراز
را پیگیری کنند.
رئیس کمیســیون حملونقل و ترافیک شورای شهر هم در این مراسم حضور داشت و
در سخنانی توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی را «بسترساز تحقق عدالت اجتماعی و
عدالت شهری» عنوان کرد .نواب قائدی خبر داد که مجموعه مدیریت شهری با الگوبرداری
از کشــورهای پیشرفته دنیا« ،ایجاد پیادهراهها و توســعه خدمات حملونقل عمومی مانند
مترو» را جزو برنامههای اصلی خود قرار داده است .سرپرست جدید سازمان حملونقل ریلی
شهرداری هم در مراســم معارفهاش از «کلنگزنی خط سه مترو» در سال جاری ،و افتتاح
کلیه ایســتگاههای خط یک تا ســال  99خبر داد و گفت« :مطالعات» خطوط چهار ،پنج و
شش نیز امسال «ساماندهی» میشود.

استاندار فارس در بازدید از پروژههای عمرانی شهرداری شیراز:

اتمام سریعتر پروژههای نیمهتمام
مهمترین اولویت شیراز است

دیدار شهردار شیراز با نماینده ولی فقیه در فارس

برای تحول شیراز
اقتصاد رویداد محور تعریف کنیم

حیدر اسکندرپور یکشنبه به دیدار آیتاهلل لطفاهلل دژکام
امامجمعه جدید شــیراز رفت .دیداری که شــهردار از یکی از
مهمترین برنامههای درآمد پایدار شــهر رونمایی کرد :توسعه
اقتصاد رویدادمحور؛ توسعهای که به گفته اسکندرپور ظرفیتی
مهم و البته مغفول در کشــور ،فارس و شــیراز اســت و باید
زمینه آن را با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی ،هنری ،علمی،
مذهبی و گردشگری شیراز فراهم کرد .شهردار شیراز برگزاری
جشــنوارههای بینالمللی فیلم در بسیاری از شهرهای بزرگ
جهــان را نمونهای از اقتصاد رویدادمحور در شــهرهای جهان
خواند که هم شــرایط اقتصادی شــهرها و مدیریت شهری را
بهبود بخشــیده و هم منجر به خلق فرصتهای گردشگری و
انتفاع اقتصادی شده است.
اســکندرپور ظرفیتهای شــیراز برای توســعه اقتصاد
رویدادمحــور را هم ظرفیتهای مذهبــی ،فرهنگی ،هنری و
تاریخی شــیراز خواند و گفت :از محل این رویدادها ،میتوان
اقتصاد شهری را دگرگون ساخت.
حیدر اســکندرپور با اشــاره به بودجه ســههزار و 200
میلیاردی شــهرداری شیراز در سال  ،97گفت :نوسانات ارزی
ازیکســو بر روند اجرای پروژهها و فعالیتهای شــهرداری،
و پروژههای بــزرگ مثل مترو ،تاثیرگذار بــوده و هزینهها را
افزایش داده اســت و ازســوی دیگر با توجه بــه رکود فراگیر
در کشــور ،تحقق بودجه هم که بر مبنــای صدور پروانههای
ســاختمانی و رونق ساختوســاز تدوین شــده؛ بسیار دشوار
است.

بازتولید نظام محلهای و توجه به ظرفیتهای بافت تاریخی

شهردار شــیراز ســپس با اشــاره به افزایش آسیبهای
اجتماعی بهخاطر جمعیت  300هزار نفری حاشیهنشــینهای
شیراز ـ که با شیب تندی در حال افزایش است ـ گفت :بازتولید
نظام محلهای برای کاهش آســیبها و ارتقای ســطح فرهنگی
محالت شهری در دســتور کار شهرداری قرار دارد؛ هرچند که
«برای مواجهه با پدید ه حاشیهنشــینی و کاهش آســیبهای
ناشــی از آن ،باید تعامل مناســبی بین مجموعهها و ادارهها و
نهادهای دیگر متولی مباحث فرهنگی و اجتماعی و شــهرداری
شــیراز ایجاد شود ».حیدر اســکندرپور در ادامه ،بافت تاریخی
شیراز را «یک ثروت کالن» برای شهر خواند و گفت :بسیاری از
شهرهای دنیا شیراز را به عنوان شهری تاریخی و گردشگرپذیر
میشناســند؛ از همین رو ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی شهر
میتواند «فرصتی بیبدیل» برای «اشــتغال و تحول در اقتصاد
شهری» باشد.
آثار تاریخی ارزشمند باید حفظ و احیا شوند

در دیدار روز یکشــنبهی شهردار شــیراز و نمایندهی ولی
فقیه در اســتان فارس ،آیتاهلل لطــفاهلل دژکام هم با تأکید بر
«نیاز به انتقاد برای پیشبرد امور مردم» گفت :فضای رسانه باید
برای پیشــبرد اهداف کشور ،استان و شهر به کار گرفته شود و
رســانهها در انتشــار مطالب تالش کنند که به شهر فیض روح
قدسی ببخشند .دژکام سپس با اشاره به موضوع بافت تاریخی،
گفت :همه ما لزوم حفظ و احیای آثار تاریخی ارزشــمند را باور

داریــم و معتقدیم گذرهای تاریخــی بافت و نقاط دارای ارزش
باید به عنوان بخشی از هویت تاریخی و ارزشمند ما حفظ شود؛
هرچند که ضرورتهای شهرســازی ایجاب میکند متناسب با
توسعه شــهر محالت آن نیز رشــد کنند .امام جمعه شیراز به
عنوان مثال لزوم ساماندهی قبرستان قدیم شیراز (دارالسالم) را
به عنوان یک خواسته مطرح کرد و گفت :گستره چند هکتاری
این محل میتواند با بازسازی مناسب و نگاهی دقیق ساماندهی
شــود ،چون دارالســام امروز به یک معضل تبدیل شده است؛
حال آنکه «میتوانســتیم نقاطی از این قبرســتان را که مدفن
بسیاری از چهرههای بزرگ علمی و مذهبی است ،حفظ و احیا
کنیم».
آیتاهلل دژکام با اشــاره به قرارداشــتن برخی از افتخارات
تاریخی شیراز در محدوده بافت قدیم گفت :حفظ و احیای بافت
تاریخی باید تلفیقی از حفظ گذشته و پیشرفت در آینده باشد.
«در حال حاضر دسترسی زائران به حرمهای مطهر امامزادگان
واقع در بافت تاریخی بسیار دشوار است ،حال آنکه ساالنه بیش
از  150هزار گردشگر خارجی به شــیراز میآیند و باید زمینه
دسترسی مناسب این گردشگران به حرمهای امامزادگان فراهم
شــود ».امام جمعه شــیراز با تاکید براینکه محوریت توسعهی
شــیراز به عنوان حرم ســوم اهل بیت(ع) ،حــر م مطهر و بقاع
امامزادگان است؛ گفت :در گذشته  25مدرسهی علمیه اطراف
حرم شــاهچراغ(ع) وجود داشــت و نمی تــوان این موضوع را
نادیده گرفت که شهر شیراز در گذشته پیرامون حرمهای مطهر
شکل گرفته و گسترش یافته است.

اســماعیل تبادار در بازدید از برخی پروژه های عمرانی شــهرداری
شــیراز با اشاره به اینکه اتمام ســریعتر پروژههای نیمهتمام در راستای
منافع مردم و مهمترین اولویت امروز شــهر شیراز است؛ افزود :هماکنون
 ۵۰۰پروژه ریز و درشت با اعتباری بالغ بر 3هزار میلیارد تومان در سطح
شهر فعال است که یک هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان آن به  ۱۸پروژه بزرگ
مقیــاس اختصاص دارد ،و از روند فعالیــت پروژهها ،برمیآید که عوامل
شــهرداری در مســیر تکمیل پروژههاو عمران شــهر مضایقه نکردهاند.
اســتاندار فارس که از عملیات اجرایی پل جوادیه ،تقاطع غیرهمســطح
شــهید رودکی ،تقاطع سهسطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت  ،تقاطع
کمربندی ـ امیرکبیر و فرهنگســرای فرزانگان بازدید کرد ،خبر داد که
بســیاری از پروژههای شــهرداری در هفته دولت و دههفجر امســال به
بهرهبرداری میرســد .تبادار کارکرد عمران شهری را از اولویتهای مهم
اســتان برشمرد و گفت :هماکنون در  ۱۰۲شــهر استان فارس بیش از
چهار هزار و  ۳۰۰ملیارد تومان اعتبار صرف پروژههای عمرانی میشــود
که تنها در کالنشهر شیراز ساالنه بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان به
پروژههای عمرانی اختصاص داده میشود .استاندار فارس همچنین خبر
داد که اگر توان مالی فراهم شــود ،شــهرداری عالوه بر تکمیل سریعتر
پروژههــای نیمهتمام ،برنامههای کالنی برای مدیریت شــهر و شــروع
پروژههای جدید دارد.
*تکمیل پروژههای نیمهتمام مهمتر از شــروع پروژه جدید
است
در این بازدید شــهردار شــیراز هــم با تأکید بر اینکــه پروژههای
نیمهتمام ســرمایه مردم شــهر اســت؛ گفت :تکمیل این پروژهها بسیار
مهمتر و البته دشوارتر از شروع پروژههای جدید است .حیدر اسکندرپور
خبر داد که دو تقاطع شــهید رودکــی و جوادیه در هفته دولت ،تقاطع
غیر همســطح مطهری ـ رحمت ـ امیرکبیر در دههفجر امسال و مسیر
همتجنوبی نیز به ســمت بلوار مهدیه نیز بــه زودی مورد بهرهبرداری
شهروندان قرار خواهد گرفت.
شهردار شیراز با اشــاره به اینکه هماکنون  18پروژه بزرگمقیاس
در سطح شهر در دست اجراست ،گفت :گاهی هزینه تملک امالک مورد
مســیر اجرای پروژه از هزینه ساخت پروژه بیشــتر میشود« .به عنوان
مثال تقاطع جوادیه با هدف اتصال کوهســار مهدی به محور کمربندی
با  21میلیارد تومان اعتبار در دســت ســاخت است؛ در حالی که هزینه
تملک امالک مورد مســیر این پروژه  120میلیارد تومان برآورد شــده
است».

صدای شهر

۴۱۰۱نفر از نیروهای شهرداری شیراز
طی سالهای  91تا « 95بدون آزمون و یا ضابطه خاصی
بهکار گرفته شدهاند.

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
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لوایح و مصوبات سورای شهر شیراز در چهلویکمین صحن علنی شورا

اعطایتسهیالتبهجانباختگانآتشنشانیتصویبشد
چهلویکمین صحن علنی شــورای شــهر شــیراز صبح دوشــنبه  21خردادماه برگزار شد .در این جلسه اعضای شورا ،دستورالعمل اعطای تســهیالت به جانباختگان و معلوالن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر شــیراز را که در حین عملیات امداد و نجات دچار
جانباختگی یا معلولیت میشوند ،تصویب کرد .همچنین سیروس پاکفطرت با اکثریت آرای اعضای شورا به عنوان نماینده تاماالختیار شورا جهت پیگیری امور مربوط و مشارکت در کار گروه دبیرخانه «پویش شیراز ،شهر سبز بدون پالستیک» انتخاب شد .در این جلسه ،الیح ه
پیشنهادی شهرداری مبنی بر مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیهاهللاالعظم شیراز جهت برگزاری اردوی راهیان نور نیز تصویب شد .بنابر این مصوبه شورا ،به شهرداری اجازه داده میشود مبلغ  ۵۰میلیون تومان از محل ماده ۱۷بودجه سال  ۹۷به این ناحیه مقاومت
بسیج جهت برگزاری اردوی راهیان نور پرداخت کند.
ل و نقل در  ۲۶آذرماه ،۹۷روز ملی حمل و نقل را تصویب کرد.
در این جلسه ،الیحه برگزاری همایش ملی مهندسی حملونقل نیز در دستور کار جلسه قرارگرفت و شورای اسالمی شهر شیراز الیحهی پیشنهادی شهرداری شیراز مبنی بر برگزاری همایش ملی مهندسی حم 
این همایش یک روزه در راســتای بررســی و کمک به حل معضالت ترافیکی شــهر شیراز ،با حضور اســاتید مطرح در حوزههای حملو نقل و ترافیک وعمران برگزار میشود .برنامهریزی حملونقل ،حملونقل هوشمند و مدیریت واحد در حمل ونقل ازجمله محورهای این همایش
است .در ابتدای جلسه نیز اعضای شورای اسالمی شهر شیراز ،به مناسبت هفته محیطزیست از فعاالن محیطزیست استان فارس تجلیل کردند .اعضای شورای اسالمی شهر شیراز از سعید محمودی ،محسن جعفرنژاد ،محمدجواد آرمانمهر ،ساسان کفایی ،ابراهیم حیدری و محمد
حسن پیراسته در صحن علنی شورا تجلیل شد .کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز به همین مناسبت ،با اهدای مجموعه آثار هنرمند محیط زیست محمد جواد آرمانمهر از اعضای شورای اسالمی شهر شیراز ،شهردار و معاونین شهرداری
شیراز تجلیل کرد.
سولماز دهقانی :معافیت مالیاتی برای احداث خانههای بومگردی در بافت تاریخی شیراز

کمیســیون گردشــگری و زیارت شــورا درباره
مجوزهای احداث و بهرهبرداری از خانههای سنتی در
بافت قدیم شــیراز که در حدود اختیارات شهرداری
است ،چه طرحهایی را در برنامه دارد؟

در طرح جامع گردشگری که احتماالً با یک سری
اصالحات به تصویب میرســد یک پهنه بافت تاریخی
داریم که در صورت تصویب خواهش کردیم که سازمان
فرهنگی اجتماعی شهرداری آن را زودتر بررسی کند و
نظر خود را بگوید .در ایــن پهنه تاریخی باید با کمک
ســازمانها و ارگانهایی مانند میراث فرهنگی مشاور
گرفته شود تا بیایند و برای بافت برنامهریزی کنند ،زیرا
ما نمیتوانیم پیش برویــم و بدون هیچ برنامهای برای
اینها برنامهریزی کنیم که فردا ممکن است همین طرح
جامع گردشگری تصویب شود یا سازمان میراث فرهنگی
سیاســت دیگری را پیش ببرد و برنامه دیگری برای آن
در نظر گرفته باشــد که در این زمینه من فکر میکنم
بایــد یک هماهنگی صورت بگیــرد؛ اما در حال حاضر
برای کســانی که میخواهند هتل یا اقامتگاه بومگردی
در بافت تاریخی ایجاد کنند ،یک سری تخفیفات مانند
معافیت از پرداخت عــوارض و تأمین پارکینگ در نظر
گرفتهشدهاست.
آیا این موضوع مصوبه شوراست؟

بله مصوبه شوراســت و اکنون سرمایهگذاریهای
خوبــی در بافــت تاریخی در حــال انجام اســت .ما
یــک مصوبه خوبی هــم درباره خانههــای تاریخی که
تخریبشده بودند ،داشتیم که شهرداری بیاید و رینگی
از یک سری خانههایی که دارای ارزش تاریخی هستند،
خریــداری کند .حــاال آن مصوبــه را در ردیف بودجه
گردشــگری داریم تا با توجه به کاهــش بودجهای که

نصب صندلی گوته در باغ فرزانه شیراز

امسال شــهرداری با آن مواجه بود ،مبلغی را اختصاص
بدهیم که هر جا روبه تخریب بود ،بنا بهضرورت بتوانیم
از آن ردیف استفاده و رسیدگی کنیم.

دربــاره طرحهــا و برنامهها و اقدامات شــورا و
شــهرداری برای آمادهسازی شــهر جهت میزبانی
گردشگران داخلی و خارجی که در تعطیالت تابستانی
به شیراز سفر میکنند ،چه نظری دارید؟

در نظرسنجی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری
شــیراز که در ایام عید نوروز سال
جاری از میهمانان خارج از استان
انجام داده بودند ،نخســتین مورد
مطرحشده ،بحث ســرویسهای
بهداشــتی سطح شــهر بود .برای
توریســتهای خارجــی هم این
مشــکل را داریم .شهرداری چند
سالی کیوسکهای سیار در شهر
نصبکرده بود که برخی از اینها
برداشتهشدهاست .برای همین در
جلسه اخیر کمیسیون گردشگری و زیارت برای دومین
بار درباره چگونگی تأمین سرویسهای بهداشتی سیار
باکیفیت تر از نمونههای قبلی صحبت کردیم و از معاونت
خدمات شهری هم طرحی در این راستا ارائه شد که این
سرویسهای بهداشتی یا به بخش خصوصی واگذار شود
یا به نحوی باشــد که اگر بهصورت کانکس در ســطح
شهر نصب میشوند ،در بدنه خود امکان تبلیغاتی داشته
باشند تا بتوانند برای شهرداری درآمدزایی داشته باشند
زیرا نگهداری آنها بسیار مهم است .بحث ایستگاههای
گردشگری را نیز ما برای راهنماهای گردشگری دنبال
میکنیم که در جلســه اخیر شــورا با گزارش اقدامات

معاونت فنی و عمرانی شهرداری پیگیری شد.
شهردار شیراز اخیرا ً از اقتصاد رویدادمحور صحبت
کرده بودند که میتوان به آن مفصل پرداخت .از آنجا
که در عید نوروز دو رویداد تقریباً مهم را در حافظیه
و جلوی ارگ کریمخان داشتیم ،میخواهم ببینم برای
تابستان امسال آیا رویدادهای ویژهای در کمیسیون
گردشــگری و زیارت شــورا تعریف یا طراحیشده
است؟

در تابســتان بــه دلیل گرمای
هوا نگرانی داریم که استقبال نشود.
البتــه رویدادهایی مانند جشــنواره
موســیقی خیابانی داریم و یا اخیرا ً
صحبت کردیم در هشتم می که روز
موالنا است ،روابط عمومی بینالملل
شهرداری مذاکراتی با ترکیه داشته
باشــد که بتوانیم یک گروه سماع را
به شــیراز دعوت کنیــم .ما در حال
تالش هســتیم که روابط بینالمللی
ما تأمین شود زیرا این کار فرهنگی
است و درواقع صلح بین ملتها -مخصوصاً همسایگان
ایران -را میســازد .ما سال گذشــته گروهی را از شهر
دوشــنبه تاجیکستان دعوت کردیم اما به سبب مسائل
ی که
دیپلماتیک موجود به شــیراز نیامدنــد .درصورت 
امســال میخواهیم بازهم آنان را برای حضور در شیراز
دعوت کنیم و اگر جواب ندادند دراینباره دســت نگاه
خواهیم داشت .ولی خوب ما تالشهای خود را میکنیم؛
اما به دلیل تالشهای یکطرفه برخی خواهرخواندههای
شیراز مانند شــهر وایمار از دست ما دلخورند؛ به دلیل
اینکه وقتی آنان صندلی گفتوگوی حافظ را بر ســر

مزار گوته نصبکردهاند ،انتظار دارند که ما هم یک اقدام
متقابل انجام دهیم و حداقل یک معبر را در شــیراز به
یاد گوته نامگذاری کنیم؛ که البته ما در فکر این موضوع
هستیم و احتماالً باغ فرزانه را به اسم باغ گوته نامگذاری
و صندلی گوته را در آن نصب کنیم که اجازه آن را هم
گرفتهایم و بسیار هم ابراز تمایل کردهاند که این برنامه
اتفاق بیفتد .پارسال یک ایونت نسبتاً خوب تحت عنوان
پیــادهراه در خیابان عفیفآباد اتفــاق افتاد .در خیابان
انوری هــم برنامههایی با مضمون پیادهراه اجرا شــد.
احتماالً این برنامه را امســال در اواخر شهریور در هردو
خیابان خواهیم داشت .در عفیفآباد گروههای موسیقی
بســیار خوب ظاهر شدند؛ اما برنامه خیابان انوری مورد
نقد بود .البته به دلیل اینکه در ابتدای راه هستیم کار
بهتدریج به سمت بهتر شدن خواهدرفت.
تا به امــروز چه اقداماتی در حمایت و گســترش
فعالیت مؤسســات ،مراکز و گروههای گردشگری
شیراز صورت گرفتهاست؟

بحث شوراها بحث زیرســاختها است اما سعی
ما براین اســت که در نهایت از طریق سازمان فرهنگی
اجتماعــی شــهرداری بتوانیم ایونتهایــی که جنبه
گردشــگری داشته باشند ،برگزار کنیم .البته باید گفت
خیلی در بحث تقویت تشکلهای گردشگری کار نکردیم
اما آن چه میدانم این اســت که در مرکز شیرازشناسی
و گردشــگری ارتباط بســیار خوبی با ثمنهایی که در
حوزه شیرازشناسی و گردشــگری هستند ،برقرارشده
است .برای نمونه مواردی مانند احداث مدرسه طبیعت
نشــان میدهد که اقدامات بســیار خوبی انجام شده و
خیلی هم از اینگونه تشــکلهای گردشگری حمایت
میشود.

،،
در تابستان پیشرو
رویدادهایی مانند
موسیقی خیابانی
خواهیم داشت.
در روز موالنا

(هشتم مهرماه) یک
گروه سماع از قونیه
به شیراز سفر
خواهند کرد.

تعامالت فرهنگی

بین کشورها ،سبب
پایداری صلح میان
ملتها خواهد شد

،،

افزایش نشاط اجتماعی راهکار
مقابله با آسیبهای اجتماعی

بررسی شرایط عضویت شیراز
در شبکه جهانی جوامع ایمنی

4هزارنفر در 5سال گذشته بدون ضابطه
در شهرداری استخدام شدهاند

مصرف کاالی خارجی
در شورای شهر ممنوع است

«افزایــش نشــاط
اجتماعــی ابــزاری برای
مقابلــه بــا آســیبهای
اجتماعــی اســت ».اینها
مهمتریــن حرفهــای
شــورای
نائبرئیــس
اسالمی شهر شــیراز در هفته پذشته بود؛ وقتی
ابراهیــم صبــوری گفت :تعامــل فرهنگی باال و
خطر تضعیف هویــت فرهنگی ،کاهش ارتباطات
عاطفــی میان مردم و افزایــش اختالالت روانی،
از ویژگیهــای جامعه امــروزی و زندگی مدرن
اســت و باید بــرای مقابلــه آنهــا برنامهریزی
کرد.
صبوری توســعه ورزش همگانی در ســطح
محالت را راهکاری مناسب جهت افزایش نشاط
اجتماعــی در جامعه عنوان کــرد و افزود :عدم
انسجام بافت شهری ،سرانه پایین فضای فرهنگی،
فضای سبز و ورزشی و مشکالت اقتصادی عنوان
مهمترین عواملی است که موجب کاهش نشاط
در شهر میشوند.
وی با تاکید بر لزوم توسعه زیر ساختهای
ورزشــی در سطح شهر شــیراز افزود :هر جامعه
ای که در عرصه ســامت گام های بلند و موثری
برداشــته است ،توانسته به بســیاری از اهداف و
برنامههای بلند مدت و کوتاه مدت خود دســت
یابد.

شــرایط عضویت شــهر شیراز در شــبکه جهانی
جوامع ایمنی در شــورا بررســی شده اســت .این هم
خبری بود که هفته گذشته رییس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شــورای اسالمی شهر
شــیراز آن را اعالم کرد .به گفته علی ناصری این طرح
براســاس ویژگی های هر کشــور مصوب شده است و
قرار اســت در شهر شیراز نیز ،پس از بررسی کارشناسی مجموعه شهرداری و
الگوگیری از شهرهای جزجوامع ایمن ،الیحهای به شورا ارائه شود تا بتوان این
طرح را در شــیراز محقق کرد .ناصری در سخنان خود گریزی هم به حوادث
ترافیکی شــهر زد و خبر داد در سال گذشته بیش از ۳۰۰نفردر حوادث درون
شــهری کشته شــدند که بیش از ۲۵نفر ازآنها دانش آموز بودند .ناصری از
ســاماندهی جایگاههای عرضه مطبوعات و محصوالت فرهنگی هم خبر داد و
گفت :با توجه به به وســعت شهر شــیراز باید مکانیابی دقیقی برای استقرار
تعداد بیشتری از این کیوسکها در شهر صورت گیرد و ازسویی باید در دکهها
از عرضه محصوالتی که برای سالمتی افراد مضر است جلوگیری شود.

در چهلویکمین صحن علنی شــورای شهر شیراز
ســیدعبدالرزاق موســوی در نطق پیش از دستور خود
ابتــدا به ماده  ۸۴قانون شــوراها ـ که  20ســال پیش
تصویب شده است ـ اشاره کرد :شورای شهر و شهرداری
و شرکتها و ســازمانهای وابســته موظفاند به نحو
مقتضی و در صورت امکان با راهاندازی پایگاه رایانهای،
زمینــه اطالع عموم مردم را به طور مســتمر از مصوبات ،تصمیمات ،عملکرد،
بودجه ،هزینه و درآمد خود فراهم نماید .موســوی تأکید داشــت که براساس
قانون همه مردم به صورت دائم و همیشــگی از مصوبات ،تصمیمات ،عملکرد،
بودجه ،باید مطلع باشــند و شورای شهر ،شهرداری ،و دیگر سازمانها موظف
هستند تصمیماتشان و از جمله قراردادها ،اعم از مناقصه ،مزایده ،و روند ارائه
خدمات را به مردم اطالع دهند .موســوی ســپس به طرح مباحث ساماندهی
نیروی انســانی پرداخت و گفت۴۱۰۱ :نفر از نیروهای شــهرداری شیراز طی
سالهای  91تا « 95بدون آزمون و یا ضابطه خاصی بهکار گرفته شدهاند ».به
گفته موسوی «تمام این افراد از طریق توصیه و سفارش بهکار گرفته شدهاند».

رییــس شــورای
اســامی شــهر شــیراز
هــم یــک هفته بعــد از
پسفرســتادن چــای
خارجــی اهدایی به خود،
اینبــار کارکنــان ایــن
نهاد را ملــزم به اســتفاده از کاالی ایرانی کرد.
سیداحمدرضا دســتغیب در صحن علنی شورا با
تأکید بر ضــرورت حمایت از تولید کاالی ایرانی
گفت :امــروز یکی از مهمترین مشــکالت مردم
بیکاری است و بخشی از این مشکل را میتوان با
خرید کاالی ایرانی جبران کرد.
به گفته دســتغیب ،خرید کاالی ایرانی یک
وظیفه ملی و مذهبی است و تحت هیچ شرایطی
و مصالحی نباید این وظیفه فراموش شــود؛ پس
«نخستین قدم را از شــورای شهر آغاز میکنیم
و اســتفاده از هرگونه اقالم مصرفی مانند چای،
نسکافه و لوازمالتحریر که مشابه داخلی دارند را
ممنوع میکنیم».
رئیس شــورای شهر سپس افزود :نامگذاری
ســال حمایت از کاالی ایرانی توسط مقام معظم
رهبــری را در عمــل و نه در حرف و شــعار از
خودمان شــروع میکنیم و در همین جا از همه
دســتگاههای اجرایی ،ارگانها و مردم عزیزمان
میخواهم که بــه این مهم ،اهتمام جدی و الزم
به خرج دهند.

استفاده از گیاهان سازگار با بیآبی راهکار افزایش پوشش گیاهی
در چهلویکمین صحن علنی شورای شهر شیراز سیروس پاک فطرت نیز در نطق
پیش از دســتور خود از ضرورت ساماندهی ســیمای شهری و فضای سبز شهری گفت.
به گفته پاکفطرت ایجاد و نگهداری فضای ســبز و باال بردن سرانه پوشش سبز ،نقشی
بیبدیل در ارتقای ســامت ،نشاط و آرامش روانی ساکنان شهر دارد .پاکفطرت سپس
کمبود رطوبت در شــیراز و محدودیت تامین آب موردنیــاز گیاهان را محدودیتهای
اصلی در طراحی و توسعه فضای سبز شهری شیراز عنوان کرد و گفت :برگزیدن گیاهان
ســازگار با محدودیت کمآبی ،مهمترین راهبرد ایجاد و توسع ه و نیز تغییر وضع موجود
فضای ســبز چه در سطح شهر و چه در ارتفاعات اســت .به گفته پاکفطرت مطالعات

نشان میدهد بیش از  ۱۷۰گونه گیاهی در نقاط مختلف ،سیمای گیاهی متنوعی را در
طبیعت اطراف شــیراز بهوجود آورده است .اما از سویی هم باید پذیرفت که «منابع آب
در جلگه شــیراز به شــدت در حال کاهش است و دیری نخواهد پایید که آب شرب نیز
در خطر قرار خواهد گرفت؛ پس تا فرصت اندکی هســت باید اســتفاده از گیاهان بومی
که حداقل نیاز آبی را دارند و منابع آن در طبیعت پیرامون شــیراز در دســترس است,
در اولویت قرار گیرد ».به گفته ســیروس پاکفطرت ،کاشــت و یا اصرار بر حفظ چمن
در محیطی مانند شــیراز یک «خطای راهبردی و آشکار» است؛ زیرا چمن گیاهی بومی
اروپا با بارش بیش از  ۸۰۰میلیمتر در سال است.
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راسته دیوار باغ نظر را بگیرید ،کتاب فروشی های حاشیه تاریخ را نگاهی بیندازید تا بدانید برخی کتاب های نایاب را باید از کجا بخرید ،پس از آن ویترین مغازه های روگذر زند! و اینجاست که یک حال و هوای گردشگرانه ای به جانتان می افتد ...نقش و نگار فرش های ابریشمی
فرناز مرادپور و بوی چرم تازه کوبیده شده و آوازی که در شور و ماهور و بیات ،غزل های سعدی و حافظ را در گوش فضا طنین انداز می کند ...محور تاریخی زندیه ...باغ نظر و بازار وکیل و از ان طرف هم مسجد و حمام وکیل! شانه به شانه همشهری ها و گاهی هم بلوندهای قد بلند اروپایی که از دیدن
این همه زیبایی و مهربانی و حس خوب ،چشمانشان برق می زند ،رد عطر بابونه و کوه های هفت رنگ عطاری ها را بگیرید تا به بازار برسید .بازار وکیل شیراز رنگ و بو و حتی صدای خاص خودش را دارد .عطر ادویه از در و دیوار آجری اش باال می رود ،الی چین و تاب پارچه های پولک دار زرزری می
پیچد ،از پس و پیش حجره های فرش فروشی به جانت رخنه می کند تا مشامت ترکیب تازه ای از عطر تاریخ و فرهنگ و کسب و کار و سنت و مدرنیته بسازد« .یا کریم»ها هم هنوز زیر سقف گنبدی شکل بازار النه دارند؛ الی سیم های آویزان از دیوارهای قدیمی .باالی سر رفت و آمدهای زیاد ،چک
و چانه زدن های مشتری و صدای گاه به گاه چرخ گاری ها...
اینجا درست بوی بازار وکیل می دهد! بازاری که شهردار شیراز آن را نه تنها محل کسب و کار ،بلکه سرمایه تاریخی ،گردشگری و اقتصادی این شهر می داند و با تأکید بسیار بر اهمیت گردشگری برای شهر شیراز ،دغدغه زیبایی و ایمنی و پر رونق بودن این مکان ارزشمند را دارد؛

رویای طالیی مدیریت شهری برای بافت تاریخی شیراز
شهردار شیراز معتقد است به بافت تاریخی باید به چشم یک ثروت شهری نگاه کرد

،،

ایمنی و اجرای

کانال مشترک

تأسیسات در بازار
وکیل جنوبی و

سایر بازارها

باید با سرعت

بیشتری پیگیری
شود

،،

شهردار شیراز یکی از

مهم ترین برنامه های

خود را برای احیای شیراز

قدیم واحیای ارزش بافت
میانی آن با رویکرد انسان
محوری ،احداث محور
گردشگری

دروازه قرآن و دروازه
اصفهان می داند

،،

«قول می دهم مشــکل شهر شیراز حل می
شود؛ آن هم فقط با گردشگری!»
شهردار شیراز این جمله را خطاب به اعضای
هیأت امنای بازار وکیل ،با لحنی می گوید که هم
قاطع است؛ هم پرانرژی و هم با امید!
مهندس اســکندپور معتقد است می توان با
نگاه جامــع و برنامه ریزی چند بعدی ،کاری کرد
که در تمام ماه ها و فصل های سال ،شیراز مملو از
حضور گردشگران داخلی و خارجی باشد .در این
راستا ضروری است با استفاده از ظرفیت های بی
بدیل شیراز ،رویدادهای متنوعی همچون جشنواره
های فرهنگی -هنری -ادبی -علمی برای تمامی
طول ســال تعریف کرد تا بتوان با تکیه بر اقتصاد
رویدادمحور ،اقتصاد شهر را متحول کرد.
او در دیدار بــا اعضای هیأت امنای بازارهای
سنتی شــیراز که برای بررســی و رفع مشکالت
این مــکان تاریخی صورت گرفت ،بر انســجام و
همدلی کسبه و مردم با مجموعه مدیریت شهری
تأکید کرد و گفت :مطمئن هستم اگر اهالی بازار
و شــهروندان در کنــار مجموعه شــهرداری قرار
گیرند ،می توانیم حضور پررنگ و پرنشاط مردم و
گردشگران را نه تنها در نوروز که درتمام روزهای
سال در شیراز به ویژه بافت تاریخی داشته باشیم.
مهندس اســکندرپور به بافت تاریخی شیراز
به عنوان یک ثروت شــهری نگاه می کند و مراکز
فرهنگی ،مذهبی و گردشــگری همچون مجموعه
تاریخی زندیه شــامل مسجد ،بازار و حمام وکیل
و عمارت کاله فرنگی ،حرم مطهر شــاه چراغ (ع)،
حافظیه و ســعدیه و  ....را نقــاط قوت و ظرفیت
منحصر به فرد شیراز می داند و خطاب به بازاریان
می گوید :شــما بازار را تنها محلی برای کسب و
کار می دانید اما ما معتقدیم بازار وکیل ســرمایه
گردشــگری و اقتصادی شیراز است و باید به این
نقاط توجه ویژه ای شود؛ چراکه می دانیم مسافر
خارجی برای دیدن پاســاژها و مراکز خرید مدرن
به شیراز ســفر نمی کند بلکه بازدید از مجموعه
های تاریخی و بازارهای ســنتی شهر ،آشنایی با
آداب و رســوم و شــناخت فرهنگ مردم اولویت

اصلی او به عنوان یک گردشگر است.
ســکان دار مدیریت شهری شیراز بر این باور
اســت که طی سال های اخیر ،مســئولین ،بافت
میانی شهر را نادیده گرفته اند و این موجب شده
است خیابان ها و بازارهای مرکزی که در گذشته
قطب اقتصادی شهر بوده اند ،امروز رونق خود را از
دست داده و مرکزیت تجاری و اقتصادی شیراز به
پاساژها و مراکز تجاری غرب شهر منتقل شود؛ در
حالیکه این بافت تاریخی و میانی است که معرف
اصالت ،هویت و ماهیت ارزشمند شیراز است.
مهندس اسکندرپور یکی از مهم ترین برنامه
هــای خود را برای احیای شــیراز قدیم و باززنده
ســازی ارزش بافت میانی آن با رویکرد انســان
محوری ،احداث محور گردشــگری دروازه قرآن-
دروازه اصفهان برشمرد .محور عرفان قرار است از
دورازه قرآن آغاز و در مســیر خود از باغ تاریخی
جهان نما ،حافظیه ،باغ ملی ،آرامگاه و پل شیشه
ای علی بن حمزه (ع) گذر کند و به مجموعه بازار،
مســجد و حمام وکیل در محور زندیه ختم شود.
این مســیر با بهره گیری از ایده و اندیشه اساتید
برتر حوزه منظر و طراحی پیاده راه های شــهری،
به گونه ای ایجاد می شــود که گردشگر در حین
قدم زدن در آن ،بتواند با تمام ظرفیت های شیراز
آشــنا و به دنبــال آن به اقتصاد شــهر نیز کمک
شود.
شــهردار شیراز همچنین همراه با نمایندگان
شورای بازار و شــهردار بافت تاریخی فرهنگی از
بازار وکیل شــمالی و جنوبی ،ســرای مشیر ،بازار
روح اهلل ،بــازار مســگرها و اردوبــازار بازدید و از
نزدیک مسایل و مشــکالت این مجموعه تاریخی
را بررســی کرد .جهان بکام رییس شورای کسبه
روگذر زند به شــهردار شــیراز گفت :از نظر ما نه
از جایــگاه مغازه داران روگذر زند ،بلکه به عنوان
بخشی از شهروندان شیراز ،مجموعه زندیه ویترین
گردشگری شیراز محسوب می شود و باید بیشتر
از دیگر خیابان های شــهر به ساماندهی و زیبایی
آن رسیدگی شود.
شــیرازی ،نماینده کســبه بــازار روح اهلل و

اردوبازار نیز خواســتار مرمت ،استحکام بخشی و
ایمن ســازی ســقف اردوبازار و احیای کف فرش
بازار روح اهلل شــد و گفت :با توجه به تردد حجم
زیادی از گردشــگران در این راســته ،ساماندهی
آن از ضــرورت های قابل تأمل اســت که باید با
همکاری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشــگری ،مجموعه شهرداری و همراهی کسبه
بازار انجام شود.
جمع آوری مراکز نگهــداری معتادین ،دفع
آب های ســطحی خیابان زند باریک ،ساماندهی
ترافیــک معابر منتهی به بازار ،توجه به معیارهای
منطبق بر ویژگی های تاریخی فرهنگی و ســنتی
در مبلمان شهری محدوده بازار ،تأمین پارکینگ
موتورسیکلت در محوطه خارجی بازار وکیل برای
ممانعــت از ورود آنها به محــدوده این مجموعه
تاریخی ،رفع ســد معبر در راســته های مختلف
بازارهــا و ایجاد ســرویس بهداشــتی عمومی در
مجاورت بازار از دیگر درخواست های شورای بازار
از شهردار شیراز بود.
مرتضی طالبی رییس هیأت امنای بازار وکیل
جنوبی هم در دیدار با شــهردار شیراز و بازدید از
بافت تاریخی ،تکمیل خط یک مترو و بهره برداری
از ایســتگاه بازار وکیل را گام مهمی در دسترسی
آسان تر شهروندان و گردشگران به این مجموعه
دانســت و گفت :ایمنی و اجرای کانال مشــترک
تأسیســات در بازار وکیل جنوبی و سایر بازارها...
باید با سرعت بیشتری پی گیری شود.
حق پرســتی عضو هیأت امنای سرای مشیر
نیز در این دیدار از بازار وکیل به عنوان انگشتری
ارزشــمند برای شــهر شــیراز یاد کرد که سرای
مشــیر نگین درخشان اســت .کرمی با اشاره به
تمرکز تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی
شــیراز که معرف هنر و فرهنگ این شهر هستند،
در ســرای مشیر ،خواســتار توجه ویژه مسئولین
به بهســازی این مجموعه شــد و گفت :حتی در
برخی روزهای تعطیل رسمی ،گردشگران زیادی
برای بازدید از مجموعه زندیه به ویژه سرای مشیر
مراجعه می کنند که ایــن موضوع بیانگر اهمیت

،،

این جاذبه تاریخی و ضرورت نگاه ویژه به آن است.
شهردار شــیراز در بخش دیگری از سخنان
خود با اعضــای هیأت امنای بــازار وکیل گفت:
بهبــود وضعیــت بازار وکیــل به عنوان هســته
اقتصادی و مذهبی شیراز قدیم و مرکز گردشگری
امروز ،همچنین افزایش حضور گردشگران در بازار
وکیل شــمالی ،نیازمند تغییر نگاه است و نه لزوماً
انجام کارهای بزرگ و پرهزینه .در بسیاری مواقع
تصور بر این اســت که برای خوشحالی مردم باید
کارهای سخت و پیچیده ای انجام داد؛ اما بهار 97
بــه ما ثابت کرد تنها با تغییر رویکرد و زاویه نگاه،
می توان اتفاقاتی را رقــم زد که عالوه بر زیبایی
محیط ،طراوت ،نشــاط و جنب و جوش اجتماعی
نیز در شهر گسترش یابد.
وی به اتفاقات خوشــی که بــا تغییر رویکرد
شــهرداری در نوروز  97برای بافت رخ داد اشاره
و خاطرنشــان می کند :شــیراز را همواره به نام
شهر گل و بلبل شــناخته اند؛ بهار امسال تالش
کردیــم با تأکید بــر روی این نقطه قــوت ،برند
شــیراز – یعنــی همــان «گل» و «زیبایی»  -را
بــه نمایش بگذاریم .از طــرف دیگر برای زیبایی،
پاکیزگی و مطلوب بودن مراکز گردشــگری بافت
دقت و حساسیت بیشتری به خرج دادیم و تالش
کردیم شــهر با تمام معابرش بــه ویژه در ورودی
ها ،پــرگل و معطر به اســتقبال میهمانان بهاری
برود .همچنین با نورپردازی فضای پیرامون مراکز
گردشــگری ،از جمله ارگ تاریخــی کریمخان،
زندگی شــبانه را در شــیراز زنــده کردیم تا هم
شــهروندان و هم گردشــگران بتواننــد زیبایی و
درخشندگی شبانه این شهر تاریخی را هم ببینند
و این موجب اســتقبال و رضایــت بیش از پیش
گردشــگران از محور زند و پیــاده راه بازار وکیل
شد.
در نتیجه من می گویم با مدیریت صحیح می
توان شهر را به سمت پویایی پیش برد؛ این را می
توان از تقاضاهایی که امروز ســرمایه گذاران برای
حضور در بافت تاریخی شــیراز دارند ،به روشنی
دریافت.
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معاون حملونقل وترافیک شهرداری شیراز در گفتوگو با «شهرراز» از عدالت شهری می گوید

ضشهری
گسترشحملونقلعمومیزمینهساز رفعتبعی 
افزايش جمعيت و وسعت کالنشهرها از یکسو و از سوی دیگر وسیع شدن گستره خدماترسانی مديريت شهري باعث شده است که مفهوم عدالت شهری و دسترسی همگانی به خدمات شهری تحت تأثیر قرار
مهشید مظلوم بگیرد .به گفته جامعه شناسان شهر تركيبي از فضا و روابط سيستمي است كه میتواند درخواستهای مختلف شهروندان را از لحاظ دسترسی به خدمات ،تفریح ،تأمین آسایش و غيره تأمین کند .ازاینرو برنامهریزان
و مدیران شــهری در تدوین برنامههای کالن میانمدت و بلندمدت ســعی بر ،در پیش گرفتن رویکرد گسترش عدالت اجتماعی دارند .عدالت اجتماعی در شــهر مترادف با توزیع عادالنه امکانات و منابع بین مناطق
مختلف برخوردار و کمتر برخوردار شــهری و دســتیابی یکسان شهروندان به آنها است .همچنین توزیع عادالنه خدمات شهری و زمینهسازی برای دستیابی یکســان به آن ،بر میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری و
افزایش مشارکت آنها در اداره شهر نیز تأثیرگذار است.
در شهری همانند شیراز که با چالشهایی همانند مهاجرت و بهتبع آن افزایش جمعیت ،رشد طولی ،الحاق روستاهای مجاور حریم ،بافت فرسوده و  ...روبرو است؛ تحقق عدالت شهری امری دشوار اما الزامی است .توسعه کمی و کیفی
سیســتمهای حملونقل عمومی از مهمترین پارامترهای دستیابی به عدالت شهری است .به گفته مجتبی زوربخش معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز ،تکمیل خط یک و راهاندازی خط  2مترو ،افزایش کمی و کیفی ناوگان
اتوبوسرانی ،توسعه خطوط اتوبوس تندرو ،توسعه سیستمهای حملونقل انسانمحور ازجمله مؤلفههای تأثیرگذار توسعه عدالت شهری در حوزه حملونقل در کالنشهر شیراز است .مشروح گفتوگوی شهرراز با دکتر مجتبی زوربخش
معاون حملونقل و ترافیک را در ادامه بخوانید:

،،

با توجه تعاریف موجود از عدالت شهری که توسط
جامعهشناســان و برنامهریزان شهری مطرحشده،
به نظر شــما حملونقل چه تأثیری در رفع تبعیض
شهری ،کاهش فاصله شمال و جنوب شهر و تحقق
دموکراسی شهری میتواند داشتهباشد؟

درصدد احیای

مسیرها و ایستگاههای

دوچرخهسواری هستیم

تا شهروندان را به استفاده
از دوچرخه ترغیب کنیم.
به این منظور در آینده
نزدیک دستکم

 12ایستگاه دوچرخه به

مزایده گذاشته و فعالیت
آنها آغاز میشود

،،

،،

وظیفه ما این است که در

حوزه حملونقل بتوانیم در

قسمتهای کمتر برخوردار

شیراز مطلوبیت سیستمهای
حملونقل عمومی را با

استفاده از بهبود وضعیت
سرویسدهی و کاهش

،،

هزینه سفر ارتقا دهیم

خدمات ارائهشــده توسط شهرداری در سطح شهر
بهعنوان دســتگاهی خدمات رسان باید در همه مناطق
شــهر توزیع یکسانی داشته باشــد .برای تحقق عدالت
شــهری در حوزه حملونقــل باید بتوانیم بر اســاس
سیاستهای عدالت محور ،امکانات حملونقلی و سطح
خدماترســانی به عموم شــهروندان را بهتساوی ارائه
دهیم و تعریف کنیم.
بدیــن منظور باید ســرویسدهی سیســتمهای
حملونقلی در شهر بهصورت یکپارچه ،پیوسته و صرف
نظر از منطقهبندیهای شهری انجامشود .در این مسیر
با ایجاد خطوط اتوبوسهای تنــدرو ،مینیبوسرانی و
تاکســیهای خطی ،افزایش مطلوبیت ســرویسدهی
وسایل حملونقل عمومی و از همه مهمتر توسعه خطوط
حملونقل ریلی (مترو) میتوانیم از یکسو تبعیضهای
شــهری را کاهش و از سوی دیگر دسترسی شهروندان
به نقاط مختلف شهر برای استفاده از خدمات مختلف را
افزایش دهیم .بهعنوان مثال هماکنون خط یک متروی
شــیراز با بیش از  24کیلومتر میدان احسان در غرب را
به میدان اهلل در شرقیترین نقطه شیراز متصل میکند
و دسترســی شهروندان ســاکن در این مناطق را نقاط
مختلف شهر تسهیل میکند.

وظیفــه ما این اســت کــه در حــوزه حملونقل
بتوانیم در قسمتهای کمتر برخوردار شیراز مطلوبیت
سیســتمهای حملونقل عمومی را با استفاده از بهبود
وضعیت ســرویسدهی و کاهــش هزینه ســفر ارتقا
دهیم .در ایــن مناطق باید سیســتم اتوبوسرانی کارا
و سریع باشــد و در کنار آن سیســتمهای پیادهراهها،
دوچرخهسواری و غیر موتوری نیز ارائه شود .همچنین
برای سفرهای کوتاه میتوان پیادهراهها و خطوط ایمن
دوچرخهســواری را بهعنوان سیســتمهای حملونقل
تعریــف کرد .بهصورت کلــی حملونقل اگر نقش خود
را بهخوبــی ایفا کند ،میتوانــد زمینه مؤثری برای رفع
تبعیضهای شهری فراهم کند.
وضعیت هماکنون شیراز در زمینه رفع تبعیضهای
شهری با استفاده از سیستم حملونقل عمومی چگونه
اســت؟ شــما بهعنوان معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری شیراز چه دورنمایی را برای شیراز در این
زمینه متصور هستید؟

اگر بخواهیم دموکراســی شــهری را بــا نگاهی
تخصصی در حوزه حملونقل درونشهری قضاوت کنیم،

به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر متأسفانه نمره
قابل قبولی را کسب نمیکنیم .برای رخداد دموکراسی
شــهری در بخــش حملونقل درونشــهری ،نیازمند
برقراری ارتباط دوســویه با شــهروندان و مشــارکت
آنها هســتیم تا از یکسو شــهروندان با بهرهگیری از
آموزشهای شــهروندی و ارتقای فرهنــگ ترافیکی از
سیســتمهای متنوع حملونقل درونشــهری بیشــتر
اســتفاده کنند و از ســوی دیگر ما نیز باید مطلوبیت
وسایل و زیرســاختهای حملونقلی را افزایش دهیم
تا شــهروندان ترغیب شوند از این وسایل استفاده کنند
یا مدهای حملونقلی انســانمحور همانند پیادهروی و
دوچرخهســواری را انتخاب کنند .این ارتباط دوسویه و

همکاری مشترک درنهایت باعث کاهش تبعیض شهری
و دسترسی همگانی به خدمات شهری میشود.
بــرای تحقق دموکراســی شــهری بایــد آرایش
شهرنشــینی نیــز تغییر یابــد .بهعنوان مثــال وجود
کاربریهای ترافیکزا مانند مدارس و آموزشــگاهها در
معابر اصلی ،اســتفاده از خودرو شــخصی ،پارکهای
حاشیهای ،اشــغال ظرفیت معابر با دموکراسی شهری
مغایــرت دارد؛ چــون باعــث اختــال در رفتوآمد
شــهروندان میشود .همچنین این موارد میزان آلودگی
هوا و صوت را افزایش و درنهایت پارامترهای دسترسی
به ســطح مطلوبی از دموکراسی شــهری را تحت تأثیر
قرار میدهند.
وقتی در یک ارتباط دوسویه از شهروندان میخواهیم
که برای رفتوآمد در مســیرهای کوتاه پیادهروی یا
دوچرخهســواری کنند ،باید زیرساختهای این امر
مانند ایجاد پیاده راهها ،بهسازی پیادهروهای موجود
از نظر شــیب ،همسطح بودن و  ...و مسیرهای ایمن
دوچرخهسواری نیز فراهم باشــد تا شهروندان نیز
ترغیب به استفاده از این مدهای حملونقلی باشند.

آیا امروز این زیرساختها در شهر شیراز آماده است؟

شــیراز از منظــر دو پارامتر وضعیــت توپوگرافی
و شــرایط آب و هوایی ،ظرفیت مطلوبی برای توســعه
سیستمهای حملونقل انســانمحور همانند پیادهروی
و دوچرخهســواری دارد که باید با فراهم آوردن شرایط
مناســب بتوانیم از این ظرفیت بیشترین بهره را ببریم.
برای ترغیب شــهروندان به پیادهروی در مســافتهای
کوتاه هســتیم باید زیرســاختهای آن مانند روشنایی
کافی ،همســطح ســازی معابر ،توزیع مبلمان شهری
را فراهــم کنیم .در این زمینه نیز بــا توجه به رویکرد
انســانمحوری مجموعه مدیریت شــهری اقداماتی در
سطح مناطق یازدهگانه شیراز در حال انجام است.
همچنین با توجه به ایــن رویکرد ،درصدد احیای
مســیرها و ایســتگاههای دوچرخهســواری هستیم تا
شهروندان را به استفاده از دوچرخه ترغیب کنیم .به این
منظور در آینده نزدیک حداقل  12ایستگاه دوچرخه به
مزایده گذاشــته و فعالیت آنها آغاز میشود .هماکنون
در معابر مناطــق  10 ،7و  11مکانهایی برای احداث
ایستگاه دوچرخه و مسیر دوچرخهسواری مشخصشده
است که با برگزاری جلسات متعدد و تعامل با شهرداران
مناطق در صدد ایجاد یکپارچگی و پیوستگی در خطوط
دوچرخهسواری با تعریف مسیرهای مشخص هستیم.
بهعنوان مثال در حال حاضر  15کیلومتر مســیر
مناسب دوچرخهســواری در محدوده شهرداری منطقه
هفت وجــود دارد که با تعامل با شــهردار این منطقه
در حــال فراهم کردن زیرســاختهای آن هســتیم.
همچنین در بوستانهای سطح شــهر همانند بوستان
آزادی که بهواســطه نزدیکــی به ایســتگاه اتوبوس و
خطوط تاکســیرانی قابلیت اتصال به شبکه حملونقل
درونشــهری را دارنــد ،ایســتگاههای دوچرخه فعال
میشوند.
هماکنون در ســطح دنیا شــهرهای آمســتردام
(پایتخت کشــور هلند) ،اســلو (پایتخت کشور نروژ)،
بمبئی (یکی از مهمترین شــهرهای کشور هند) ،پکن
(پایتخت کشــور چیــن) ازجمله نمونههــای موفق در
توســعه سیســتمهای انســانمحور و پاک در زمینه
حملونقل درونشــهری هســتند .همچنین در داخل
کشور نیز همچنان در بافت قدیم شهرهایی مانند یزد،
اصفهان ،مشــهد از دوچرخه بسیار اســتفاده میشود.
امیدواریم بتوانیم ریشههای تاریخی بهجامانده از گذشته
را احیا و با ارائه آموزشهای مختلف و فرهنگسازی ،آن
را به نسلهای آینده تسری دهیم.
عدالتمحوری در سیستم حملونقل تنها به معنای
افزایش گســتره خدماترســانی مدهای مختلف
حملونقلی نیست بلکه باید از سوی دیگر به کیفیت
خدمت ارائهشده نیز توجه کرد و در این زمینه تبعیض
قائل نبــود .بهعنوان مثال هماکنــون اتوبوسهای
کولــردار تنها در تعدادی از خطــوط فعالیت دارند و
برخی خطوط فاقد این اتوبوسها هستند .به نظر شما
در این زمینه چگونه میتوان به ســمت دموکراسی
شهری در حوزه حملونقل گام برداشت؟

کمبود امکانات در سیستمهای حملونقل عمومی
پذیرفته نیست ،باید بهدقت این موارد را رصد کنیم در
این راســتا یکی از وظایف مدیــران حملونقل رصد و

حملونقل عمومی؛ شاخص عدالت اجتماعی
ابراهیم محمدی

اگر در گذشــته بــه کوچهپسکوچههای
بافت قدیم ،جنوبشــهر و شهرکهای اقماری
شــهر شــیراز به لحاظ توزیع امکانات شهری
کمتر توجه شــده ،اما چندسالی اســت با نگاه
عدالتمحور اعضای شــورای اســامی شهر و
شهردار شــیراز ،دیگر فرق چندانی بین شمال و
جنوب شهر نیست.
امروز دیگر زندگی در شــمال و جنوب ،و
غرب و شــرق با هم فرقی ندارد و همهی شیراز
به یک دید نگاه میشــود و در مســیر توسعه و
پیشرفت قرار دارد .توســعه حملونقل عمومی
نیز یکی از محورهای مهم و شــاخص برقراری
عدالت اجتماعی و توســعه پایدار در شهرهاست
که در دســتورکار معاونت حملونقل و ترافیک
شهرداری شیراز قرار دارد.
در ســالهای اخیر اعتبارات قابلتوجهی
بله این مبحث در شــهر شــیراز اختصاص داده
شده اســت .ازجمله مهمترین آنها نیز تکمیل
و بهرهبــرداری خــط یک متــرو و خرید حدود
 300دســتگاه اتوبــوس و توزیــع آن در بدنه
ناوگان حملونقل عمومی با نگاه عدالتمحور و
تاکید بر مناطق کمبرخوردار و جنوب شهر بوده
است.
هرچنــد بخشــی از اتوبوسهــای
خریداریشــده بهدلیل کمبود اعتبار هنوز وارد
ناوگان نشدهاند ،اما تالش میشود در کوتاهترین
زمــان این اتفاق رخ دهد و تمامی اتوبوسها به
سیستم حملونقل عمومی اضافه شوند.
بازنگــری خطوط اتوبوســرانی ،راهاندازی
سیســتم  BRTاتوبوسرانی ،ایجاد ارتباط منطقی
بین مدهای حملونقلی در شهر ،همراه با ایجاد
مطلوبیت سیســتم در راستای تشویق و ترغیب
شــهروندان به اســتفاده از حملونقل عمومی
و ایجاد سیســتم بازرســی و نظــارت دقیق و
پاســخگویی به مطالبات شــهروندان از دیگر
برنامههایی است که حوزه حملونقل و ترافیک
شــهرداری شــیراز در راستای توســعه عدالت
اجتماعی در این بخش تدویــن و برای اجرای
آن برنامهریزی و تالش میکند.
البته فراموش نکنیــم حملونقل عمومی
یکی از شاخصهای مهم توسعه شهری ،امنیت
و عدالت اجتماعی اســت؛ چرا که بازخورد نگاه
دقیق به ایــن مقوله نهتنها بــه کاهش فاصله
جنوب و شــمال کمک و توزیع امکانات شهری
را یکســان میکنــد؛ بلکه کاهــش ترافیک،
محیطزیست ســالم ،جلوگیری از اتالف منابع و
مهمتــر از آن رضایت عمومــی جامعه را نیز در
برخواهد داشت.
هرچنــد کــه میدانیم برقــراری عدالت
اجتماعــی در حــوزه حمل ونقل تنهــا با نگاه
مدیریت شــهری محقق نمیشود و توجه ملی
نیز در تحقق کامل آن الزم است.
مسئول روابط عمومی معاونت حملونقل و
ترافیک شهرداری شیراز

نظارت بر حسن عملکرد سیستمهای حملونقلی
برای بهبود وضعیت خدماترســانی و شناسایی
نقاط ضعف آنها اســت .بهعنوان مثال هماکنون
باید هر چه سریعتر اتوبوسهایی با استانداردهای
باالتر را جایگزیــن اتوبوسهای بدون کولر کنیم.
چــون این اتوبوسها نهتنها در خط تعریفشــده
خود باعث ایجاد مشکل میشوند بلکه درمجموع
منجر به کاهش رضایتمندی شهروندان نسبت به
وضعیت حملونقل شهر میشود؛ اما در این مسیر
چالشهای بودجــهای و درآمدی هم وجود دارد؛
اما این موضوع با تأکید ویژه در دستور کار ما قرار
دارد و امیدوارم بتوانیم هر چه سریعتر این موارد
را برطرف کنیم.
بحث توزیع عادالنه خدمــات در حملونقل
عمومی فقط به کمیــت و کیفیت ارائه خدمات
بازنمیگردد بلکه باید همه اقشــار جامعه اعم
از معلولین ،ســالمندان و خردساالن بتوانند از
سیســتمهای حملونقل موجود به سهولت و
همانند سایر شهروندان استفاده کنند .وضعیت
شیراز را در این زمینه چگونه ارزیابی میکنید و
آیا شرایط برای این دسته از شهروندان بهبود
مییابد؟

در دموکراسی شهری واژه عدالت نهفته است
و باید امکانات شــهری را برای همه شــهروندان
ازجمله افراد معلول ،ناتوان و ســالخورده در نظر
بگیریم تا آنها نیز بتوانند مانند سایر افراد جامعه
نقشهای اجتماعی خــود را ایفا کنند .وظیفه ما
فراهمسازی تسهیالت الزم برای سهولت دسترسی
این دسته از شــهروندان به امکانات شهری است
و در ایــن مســیر بایــد عالوه بر مناسبســازی
شبکه حملونقل درونشــهری ،شبکه معابر نیز
مناسبسازی شوند تا عدالت شهری برقرار شود.

پروندههفته
گزارشهایی تحلیلی درباره رویدادهای مهم هفته در شیراز
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پخش مسابقات جامجهانی
از نمایشگر پارک آزادی از بازی افتتاحیه جام آغازمیشود
و تا فینال ادامه خواهد داشت
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فوتبال بازنمودی از واقعیت جامعه است
احسان اکبرپور

چرا فوتبال ایناندازه محبوب است؟ چرا هر هفته صدهامیلیون نفر در سرتاسر
جهان ،با خرید حق پخش بازیهای فوتبال ،بســکتبال ،راگبی و ،...به تماشای این
مسابقات مینشینند و از گلزدن تیم محبوبشان ،خوشحال و از باخت آنها ناراحت
میشوند؟ جامعهشناسی و مردمشناســی ،دلبستگی (که گاه به تعصب میانجامد)
فرد به یک تیم ورزشــی را چگونه تحلیل میکند؟ اصوالً چه رابطهای میان ورزش
و فرهنگ عامه وجود دارد؟
فوتبال به مثابه یک نمایش تودهای

برای بررسی این پرسش ابتدا نگاهی میاندازیم به یکی از نظریات پییر بوردیو
جامعهشناس بزرگ فرانسوی درباره پیوند کنشهای ورزشی و کنشهای اجتماعی.
بوردیو در بخشی از این مقاله مینویســد« :ورزشهای به اصطالح عامهپسند مثل
دوچرخهســواری ،فوتبال یا راگبی ،واجد کارکرد نمایشــیاند (و بخش اعظمی از
محبوبیت خود را مدیون مشــارکت خیالی مخاطب هستند که بر تجربهی قبلی از
کنش و مشارکت واقعی استوار است).
این رشــتهها محبوباند ،اما بدین مفهوم که بــر این صفت جا میافتد که به
محصوالت مــادی یا فرهنگی تولید انبوه اطالق شــود .به ایــن معنا ،ورزش مثل
موسیقی محلی ،به شکل برنامههای نمایشی که برای مردم ساخته شدهاند ،نزد آنها
باز میگردد» .به باور بوردیو «ورزشــی مثل راگبی یا فوتبال ،از طریق تلویزیون به
یک نمایش تودهای تبدیل شده اســت» .بوردیو از همین منظر درباب «هواداری»
تیمهای ورزشی معتقد اســت «هرچه ادراک مخاطب سطحیتر باشد ،از تعمق در
نمایش ،در خود و برای خود ،لذت کمتری دستگیر فرد میشود و ما بیشتر به سوی
جســتوجوی «هیجان» و کیس فتوحات بدیهی رانده میشویم» .به این معنا که
از طریــق این ادراک ،توجه ما کام ً
ال معطوف میشــود به «علیق و اضطراب درباره
نتیجه»؛ و نه لذتبردن از خود فوتبال.

پخش مسابقات جامجهانی فوتبال از نمایشگر عمومی پارک آزادی شیراز برای شهروندان

نیازمندفضاهایجمعیهستیم

شور و شوق فوتبال ناشی از چیست؟

برای نخستین بار است که مسابقات جامجهانی فوتبال در فضایی عمومی (یا به تعبیر هابرماس ،حوزهی عمومی) و با حضور همه اقشار و گروههای دوستدار این ورزش پخش
لیال اکبرزاده می شود و زن و مرد ،کودک و جوان و پیر ،به تماشای مسابقات تیم ملی فوتبال ایران و دیگر بازیهای پرهیجانترین تورنمنت ورزشی جهان می نشینند .اما این ابتکار شهرداری شیراز
که با هماهنگی و تعامل با دیگر نهادهای مهم شــهر ،قرار است شادی و نشاط را در این بیستوچند روز با تماشای هنرنمایی در مستطیل سبز در کشور روسیه به شهر تزریق کند ،چه
تاثیری در افزایش تعامالت اجتماعی خواهد گذاشت و چگونه میتواند بخشی از سرمایه اجتماعی را بازتولید کند .این پرسشها را با معاون سیما و منظر شهری سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شیراز در میان گذاشتیم و حسین پروین نیز در گفتوگو با «شهرراز» به تجربه پخش مسابقات فوتبال و آثار آن بر فضای اجتماعی شیراز پرداخت .مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.

قبل از توضیحات ،مقدمهای بگویم در تعریف شهرسازی
فضاهایــی داریم ،به عنــوان فضاهای عمومی یــا اصطالحاً
( )Public spacesکــه این فضاها در اختیار اســتفادهی
عموم اســت؛ اما تعاملی آنجا شــکل نمیگیرد .برای مثال
اگر با اتوبوس به تهران بروید ،این فضای عمومی هســت اما
تعاملی در آن شــکل نمیگیرد .هر مســافر در تهران پیاده
میشــود و هرکســی به دنبال کار خود میرود .در شهر هم
از ایندست فضاها بســیار داریم مثال پارک آزادی یا فضای
جلوخان باغ عفیفآباد .در مرحله بعد اصطالحاً ســطح شعور
اجتماعــی ارتقا پیدا میکند (فضــای اجتماعی یا Social
 .)spacesدر اینجــا فضای عمومی وجود دارد که تعامالت
اجتماعی هر چند موقت در آن شکل میگیرد.
در حال حاضــر دنیا دارد به ســمتی پیش میرود که
در ابتدا فضاهای عمومیای در ســطح شــهر ایجاد کند که
با اقدامات کم هم قابل دسترســی اســت .درحالی که باغها
و فضاهای ســبز شهری ما عموماً دارد از بین می رود .پارک
آزادی یک میراث است .ما فضاهای سبز کمی با این ابعاد در
دل شــهر داریم .آنجا فضای خوبی است که مردم میآیند و
اســتقبال هم میکنند .البته تاکنون تعاریف اجتماعی در آن
نبوده و مســائل محیطی در بین مردم شکل نگرفتهاست .با
این حال ما به عنوان متولی شهر به این فضاها ورود نکردیم
که بخواهیم ایــن فضاها را به فضاهای عمومی تبدیل کنیم.
به این معنا که ابتدا یک فضای عمومی بســازیم و بعد آن را
به فضای اجتماعی تبدیل کنیم که افراد از نقاط مختلف شهر
با فرهنگهای متفاوت از هم ،دور هم جمع شوند و با یکدیگر
ارتبــاط برقرار کنند .برای مثال افراد با مشــاغل مختلف در
کنــار هم قرارگیرند و ما برای مدتی فعالیت مشــترک برای
آنها تعریف کنیم.
ازسویی ما باید محیطی شاد برای دلخوشی مردم فراهم
کنیم تا آنها بتوانند بخشــی از بار روانی مشــکالت روزمره
خــود را در آنجا تخلیه کنند .با ایجــاد چنین فضاهایی در
آینده این فشــارها در جایی دیگر سرریز نمیشود و از وقوع
جرم هم به گونهای جلوگیری میشود .با در نظر گرفتن این
شــرایط بود که ما به نتیجه رســیدیم که باید کاری در این
فضا ،بهشکلی که در دسترس مردم هم باشد انجام دهیم.
پس از بررســیهای زیــاد ،متوجه شــدیم که بهترین
موقعیت برای ما جامجهانی فوتبال است ،از یکسو تیم ملی
ما در آن شرکت دارد و بازیهایی که در پیش دارد هر چند
سخت اما بسیار جذاب خواهد بود؛ چراکه قرار است با دو تیم

[

آیا در این تجربــه ،تنها بازیهای تیم ملی ایران پخش
خواهد شــد ،یا آنکه دیگر مســابقات را هم میتوان در
تلویزیون شهری پارک آزادی تماشا کرد؟

هدف ما این اســت که همه مسابقات را پوشش دهیم،
ماننــد اتفاقی که در بســیاری از کشــورهای جهان هم رخ
میدهد .مث ً
ال اگر در اینترنت جســتوجو کنید ،مشــاهده
میکنید کــه بخش قابلتوجهی از فضاهای شــهری (حتی
گاه خیابانهای اصلی) در کشوری مانند اسپانیا برای پخش
بازیهای ملی و باشــگاهی تیمهــای فوتبال اختصاص داده
میشود.
چرا نمایشگرهای شــهری پارک آزادی را برای پخش
مسابقات فوتبال جامجهانی انتخاب کردید؟

ما در ابتدا میخواســتیم مشــکالت ترافیکی کمتری
داشته باشــیم .ازســویی برنامهمان این بود که بدون صرف
هزینــهای برای شــهرداری شــیراز ،یک فضــای اجتماعی
برای مــردم ایجاد کنیم ،در واقع یک نشــاط حداقلی برای
شــهروندان ایجاد کنیم تا مردم با تنوع فرهنگی و اجتماعی،
در کنار یکدیگر جمع شــوند و به تماشای مسابقات فوتبال
بنشــینند .چراکــه معتقدیم ایجاد چنیــن فضاهای جمعی
دستکم سبب افزایش شادی و نشاط در جامه خواهد شد.
آیا در حاشیه برگزاری این مسابقات ـ که به نظر میرسد
با استقبال خوبی از جانب مردم روبهرو شود ـ برنامههای
فرهنگی دیگری نیز در نظر گرفتهاید؟

بله .در واقــع این برنامه خودش یــک برنامه فرهنگی
اســت ،ازســویی ما در سیســتم مدیریت جدید شهرداری
چندان به جدایی ســازمانها از یکدیگر قائل نیســتیم و با
یکدیگر بهویژه در بخش فرهنگی تعامل داریم .درباره پرسش

این برنامه از چه روزی و در چه ســاعاتی از شــبانهروز
برگزار خواهد شد و عالقهمندان چه بازیهایی را میتوانند
از تلویزیون شهری پارک آزادی تماشا کنند؟

ایــن برنامه از بــازی افتتاحیه جام جهانی (روســیه و
عربســتان) آغازمیشــود و تا فینال جامجهانی ادامه خواهد
داشــت .البته ممکن است نتوانیم در هر روز بیش از دوبازی
را پخش کنیم و فع ً
ال پخش مســابقاتی که ســاعت 19:30
و  22:30برگزار میشــود ،قطعی شده است .اما اگر شرکت
خصوصی طرف قرارداد این برنامه شــهرداری شــیراز بتواند
امکانــات فنی ماننــد امکانات نور را فراهــم کند ،بازیهای
ساعت  2:30بامداد نیز را پخش خواهد شد.
اما چرا پارک آزادی را انتخاب نکردید؟

یکی از دالیل آن وجود پارکینک در اطراف پارک است
و ازسویی اغلب این پارک ،فضایی شلوغ دارد .با این حال به
شهروندان پیشــنهاد میکنم برای آمدن به پارک و تماشای
مسابقات فوتبال ،از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند.
آیا رویدادهای مشابه را در آینده در شیراز برگزار خواهید
کرد؟

بلــه حتمــاً .به عنوان مثــال ما در پارک شــهروند در
منطقه هفت در جنوب شــهر برنامههایی خواهیم داشت ،یا
در بوستان مادر .اما چون تجربه پخش مسابقات جامجهانی
از نمایشگرهای شهری ،تقریباً برای اولین بار است که اتفاق
میافتد ،باید برای برگزاری رویدادهای مشابه تمامی جوانب
را در نظر بگیریم.

[

به عنوان پرسش نخست به نظر شما فضای اجتماعی چه
تاثیراتی در افزایش تعامالت اجتماعی دارد؟

بزرگ جهان (اسپانیا و پرتغال) بازی کنیم .یادم است پیشتر
یکبار در تلویزیون شــهری پارک معلم (در مجاورت میدان
معلم) بازیهای تیم ملی ایران برای عموم مردم پخش شــد.
امــا آن تجربه کوتاهمدت به خاطر آنکــه برایش برنامهریزی
نشده بود ،تبعاتی را به همراه داشت و پس از پخش یکی دو
بازی نیز ،تعطیل شد .امسال اما ما زمان کافی داشتیم تا این
تصمیــم را با برنامهریزیهای کامل و هماهنگیهای کامل با
نهادهــای مختلف انجام دهیم .ازســویی تصمیم گرفتیم که
در جریان این اقدام ،هزینهای به شــهرداری شیراز تحمیل
نکنیم؛ بــه همین منظور با جذب اسپانســر کل هزینههای
برگزاری این مسابقات به بخش خصوصی سپرده شد.

شــما باید بگویم که پیشبینی ما بر این اســت در این فضا،
جمعیت زیادی جمع شــوند و عم ً
ال فضایی برای انجام دیگر
برنامههای فرهنگــی باقی نمیماند ،بهویــژه آنکه افراد نیز
در پارک آزادی هســتند که در آنجا ارتــزاق میکنند مث ً
ال
غرفههای کتابفروشــی ،بازی یا فــروش تنقالت در این فضا
وجود دارد که اگر بخواهیم برنامههای مشــابه را اجرا کنیم،
به این افراد اجحاف خواهد شــد .به همین خاطر دیدگاه ما
این است که بهجای افزودن ســازهها یا غرفههای جدید ،از
همان پتاســیلهای موجود در پارک اســتفاده شود؛ بهویژه
آنکــه ما در نظر داریم که با این اقدام ،ســود و درآمدی هم
عاید بهرهبرداران پارک آزادی شود .تنها سازههایی که ممکن
است به آن فضا افزوده شــود ،بروشورها با استندهایی است
که درباره فرهنگ شــهروندی ،فضای ســبز و ...در آنجا قرار
خواهیم داد.

ما باید محیطی شاد برای دلخوشی مردم فراهم کنیم تا آنها بتوانند بخشی از بار روانی مشکالت روزمر ه خود را

در آنجا تخلیه کنند .با ایجاد چنین فضاهایی در آینده این فشارها در جایی دیگر سرریز نمیشود و از وقوع جرم
هم به گونهای جلوگیری میشود

حال اما میتوان در ســطحی دیگر به مســأله «شور و شوق هواداران فوتبال»
پرداخــت« .بری ریچاردز» پژوهشــگر فرهنگعامه در کتــاب «روانکاوی فرهنگ
عامه»(نشــر ثالث) ،این شور و شــوق را از دو بُعد بررسی میکند« :نخست شور و
دوستی محلی و ملی و سایر اشکال دلبستگی متعصبانه
شــوقی که نوعی ابراز وطن
ِ
را شــامل میشود» .بُعد دوم اما این است که «چرا فوتبال محمل ابراز این نوع شور
و شــوق شده اســت؟» .تمایز میان این دو بعد را با توجه به نظرگاه ریچاردز درباره
«لذت بردن از تماشای فوتبال» ،میتوان از نظر امیدهای تماشاچیان مشخص کرد.
«انســان میتواند با امید به برندهشــدن یکی از دو تیم رقیب مسابقه را تماشا کند؛
یا با این امید که بازی ماهرانه و هیجانآور باشــد» .ریچاردز معتقد اســت اهمیت
نسبی این دو نوع امید ،در تماشاگران مختلف« ،متغیر» است؛ امری که با نظرداشت
شیوه تماشای بازی (ورزشگاه  /تلویزیون) نیز متغیر است .معموالً تماشاگر تلویزیون
هوادار کیفیت بازی است و تماشــاگری که در ورزشگاه حضور دارد؛ حامی باشگاه
است.
فوتبال در برابر نیروهای تعرضجویانه

به باور ریچاردز جنبه عاطفی رفتار تماشــاچیان داخل ورزشــگاه و هواداران
تیمهای فوتبال را میتوان بر اســاس انگارههای روانکاوی فروید با «همانندســازی
هویت»« ،جداسازی» و «خودشیفتگی» تحلیل کرد .با این حال و گرچه تماشاچیان
فوتبال ممکن اســت دست به خشــونت زنند و رفتاری نابهنجار داشته باشند ،و یا
باشگاه محبوبشــان را کورکورانه آرمانی سازند ،اما شــور و شوق تعصبآمی ِز فرد
برای تیم فوتبال محبوباش ،میتواند تنها نوعی شــیفتگی و تعصب به مث ً
ال محل
زندگیاش باشد و به یک معنا ،واجد کیفیتی بیزیان باشد.
ِ
شعف نشــأتگرفته از فوتبال بر افتخار و
چرایی شــور و
ریچاردز برای تببین
ِ
ســربلندیِ زدن گل پیروزی و شــکوه برندهشــدن تأکید میکند؛ «شکو ِه کل این
نمایش باشــکوه ،به منزله نمونهای از جامعه انســانی است .احساس غرور برندگان
میتواند بازتاب این شــکوه باشد و ابراز شادمانی و پایکوبی به طرفداری از تیمهای
برنده را میتوان نوعی جشــن مدنی تلقی کرد .به بیانی دیگر و به زبانی روانکاوانه،
«تیم برنده و طرفدارانش با تصویری از جامعه همهویت میشــوند ،تصویری که این
ورزش با آئینها و رویاروییهای پرکشــمکش و از همه مهمتر با نهیها و قواعدش
[مانند آفســاید ،یا خطای َهند] ،محمل و محققکنندهی آن است» .به بیانی دیگر،
انگار شکوه فوتبال ناشی از توانایی خاص این ورزش در القای ابهت تمدن در ماست.
«فوتبال نیروهای تعرضجویانه را در برابر ما به کار میگیرد ،اما به شکلی مهارشده.
از ســویی این بــازی نیروهایی انتزاعی را وارد کارزار میکنــد (قواعد بازی ،داور و
خطوط ترسیمشده بر روی زمین) ،که نیروهای تعرضجویانه هم باید در مقابلشان
تسلیم شوند ،و هم اینکه در چارچوب آنها تجلی یابند».
فوتبال بازنمودی از واقعیت انکارناپذیر جامعه بشری

نکته مهمی که ریچاردز درباره فوتبال بر آن انگشت میگذارد ،شباهت فوتبال
با جامعه اســت« .شور و شــوق برای فوتبال دستکم تا حدی از این حقیقت ناشی
میشــود که این بازی برای ما بازنمودی است از واقعیت شــگفتآور و انکارناپذیر
جامعه بشــری» .از این روســت که این جامعهشــناس فرانســوی معتقد است که
فوتبال نمونهای اســت از اینکه گریزناپذیرترین رفتارها و ســاختههای فرهنگی ما،
آنهایی هســتند که به نحوی ممانعتهای اجتماعی را با تمایالت بدوی بدنی مانند
قــدرت مبارزهی تن به تن بــا بازیکن حریف و حفظ توپ ،نیــروی پریدن به باال،
سرسختی در تکل زدن و مقابله با تکل و برخورداری از سرعت و تاب و توان ،درهم
میآمیزند.
بهویژه آنکه مجبوبیت فزاینده فوتبال در کشــورهایی که این ورزش در همین
اواخر در آنها باب شده ،و همچنین محبوبیت مسابقات جام جهانی به منزله یکی از
اجزای فرهنگ جهان« ،داللت بر این دارد که فوتبال در سطحی جهانی ـ تاریخی،
همچنان تا مدتی شــکل اصلی این اطمینــان خاطر باقی خواهد ماند ».با این حال
بودریــار هــم در پایان مقالهاش ،و پس از ذکر یکــی از تجربیات خود از حضور در
ورزشــگاه به عنوان یک تماشــاچی ،مینویسد« :شور و شــوق برای بازی جمعی و
مشــارکتی فوتبال ،از شور و شــوق برای همنشــینی و همپیوندی با دیگران جدا
نیست».
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پخش مسابقات جامجهانی فوتبال در نمایشگرهای شهری ،شور و نشاط جمعی را افزایش میدهد

رویدادهایجمعیاثراجتماعیدارند
ن بر اینها ،برخی نیز براین باورند که تأثیر مخرب مصائب و مشکالت در حلقه دوستان و آشنایان کمتر از زمانی است که افراد مجبورند بار
انسان موجودی اجتماعی است و تجربه شادیهای جمعی را پررنگتر ب ه خاطر میسپارد .این اصلی اثباتشده و بینیاز از پژوهشی دوباره است .افزو 
حسین مالکی اندوه را بهتنهایی حمل کنند .در همین راستا برگزاری بازیهای فوتبال جام جهانی روسیه که آحاد پرشماری از ساکنان دیارها را در این روزهای آغازین تابستان به خود فراخواندهاست ،خود جلوهگاه و عرصهای وسیعتر برای تجربه یک شادی جمعی را فراهم میآورد .برای بسیاری از مردم جهان
جاذبه این رقابتهای جهانی به حدی است که شاید بتوان گفت بسیاری از فعلوانفعاالت درون جامعه و کنشهای اجتماعی را در مدتزمان برگزاری تحت تأثیر خود قرار میدهد .در کشور ما اما این رقابتهای درون مستطیل سبز به دلیل حضور تیم ملی ایران ،رغبت افزونتری برای تماشای این رقابتها در مردم
ایجاد کرده است که شهر شیراز نیز از لذت دیدن این رویداد برکنار نمیماند .مدیریت شهری شیراز که در جهت اثبات شعار مردم محوری خود به تجارب جدیدی برای ایجاد نشاط در جامعه دست یافته ،این بار نیز در قالب طرحی ،نمایش زنده رقابتهای جام جهانی فوتبال روسیه را از طریق برخی تلویزیونهای
بزرگ اماکن عمومی دنبال کردهاست .بازگویی نکاتی چند درباره این طرح و بازخورد آن در جامعه در قالب گفتوگوی شهرراز با برخی اعضای شورای پنجم شیراز؛ کنکاشی در حیطه آثار و نمود این رویه مدیریت شهری برای بازیابی نوعی نشاط جمعی شهروندان بود هاست.

رئیس شورای شهر شیراز در گفتوگو با «شهرراز» با تأکید بر
رسالت «مردممحوری» شورا ،ساختن شهر پرنشاط را جزو برنامهها
و شعارهای شــورا میخواند .سیداحمدرضا دستغیب اذعان میکند
که سرانه ورزشی در جنوبشهر و مناطق کمبرخوردار ،بسنده نیست
و میگوید شورا تخصیص اعتبار ویژهتری برای افزایش سرانه ورزشی
شــهروندان در این مناطق خواهد داشت .دستغیب معتقد است در
زمینه ورزش زنان نیز «کوتاهیهای زی ادی» صورت گرفته اســت
و «بهعنوان مثال در زمینه دوچرخهســواری و ورزشهای جمعی و
گروهی ،باید توجه ویژهای به بانوان شــود ».وقتی میپرسم آیا این
امر که بهنظر میرســد با محدودیتهایی روبهروست ،بهبود خواهد
یافــت ،لبخندی میزند و میگویــد« :جامعه روبه بهبود ،و فرهنگ

شورای شــهر شیراز چه برنامههایی برای
افزایش شــادی و نشاط جمعی شهروندان
شیرازی دارد؟

نیمی از جامعه زنان هســتند و همیشه هم نقش پررنگی در
مناســبات سیاسی ـ اجتماعی و از سویی کانون خانواده دارند.
به نظر شــما آیا زنان بهمیزان سهمشان از نظام اجتماعی ،از
سرانه ورزشی مناسبی برخوردار هستند؟

مــن معتقدم اگر ما شــهری برای کودکان
بســازیم ،به این معنا که شهر را بانشاط و ایمن
بســازیم؛ انگار شــهری برای همه شــهروندان
ساختهایم .شورای شهر بنا بر رسالت خود که «مردممحوری» است؛
ساختن شــهری پرنشاط را جزو برنامهها و شعارهایش میداند و به
آن پایبند اســت .یکی از مؤلفههای افزایش نشاط ،ورزش است .در
همین راســتا ما تاکنون از تیمهای فوتبال شهر ،و از تیمهای محلی
حمایت کردهایم و تیمهای دیگر را هم حمایت خواهیم کرد.
این حمایت ،شامل حمایتهای مالی هم میشود؟

لیال دودمان از تأثیرات پخش مسابقات جام جهانی فوتبال در اماکن عمومی می گوید

یکتجربهخوشایندجمعی

بازیهای فوتبال جام جهانی برای بســیاری از مردم جهان
جاذبه دارد و به دلیل حضور تیم ملی ایران در این جام ،مردم
ما رغبت افزونتری برای تماشــای ایــن رقابتها در خود
احساس میکنند که شهر شیراز نیز از لذت دیدن این رویداد
برکنار نمیماند .بهعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شــورای پنجم فکر میکنید نمایش یا عدم پخش اینگونه
مسابقات در اماکن عمومی چه تأثیرهایی برجای میگذارد؟

پیشبینینشده و گاهی ایجاد خسارتها شود .برای اینگونه
نگاهها چه پاسخی دارید؟

ما در وهله اول باید این مسائل را فرهنگسازی کنیم .وقتی
ما بخواهیم یــک حرکت فرهنگی را ایجــاد کنیم که مردم در
کنار هم بتوانند یک رویداد را تماشــا کنند و تجربه همزیستی
شادی را داشته باشــند ،باالخره باید یک فرهنگسازی در کنار
جایگاههایی که مردم آنجا حضور خواهند داشــت ،انجام گیرد
و در آنجا تابلوهایی نصب شــود که یادآور شود محیطزیست را
تمیز نگهدارند و از فضای آنارشــی یا وندالیسمی که گاهی با آن
بهویژه در بازیهای فوتبال داخلی مواجه میشویم ،دوری کنند
و بههرحال مردم باید در کنار این تجربه به مســائل دیگری که
مربوط به شهر آنها است ،برای حفظ مسائل شهری خود توجه
ویژهای داشته باشند.

[

[

در بســیاری جوامــع که از نظر ســنتی ارتبــاط و تعامل
افراد بســیار زیاد اســت و مردم احســاس نزدیکی بیشــتری
نســبت به یکدیگر دارند ،توســعه ف ّناوری نهتنهــا باعث ایجاد
فردیتگراییهای مفرط در جامعه نشده بلکه وجدانهای جمعی
همچنان بر جامعه حاکم است و در اینگونه جوامع این رویکرد
وجود دارد که یک رویداد را که برای آنان بسیار پراهمیت است
و اثــرات اجتماعی مثبتی را به ارمغان میآورد ،در کنار یکدیگر
تماشا میکنند.
مشــخصاً ایــن نمایشهــای همگانی
بســیاری
در
باشــید
کرده
اگر دقت
مسابقات ورزشــی که فع ً
ال مبنای آغاز آن
ها
ن
رستورا
مانند
هایی
ن
مکا
از جوامع در
جام جهانی فوتبال  2018اســت ،غیر از
پارکهــا در اماکن عمومــی دیگری مث ً
تلویزیونهای بزرگی وجود دارد که مردم
ال
سینماها هم انجام خواهد گرفت؟
در زمان برگزاری مســابقات ملی و حتی
در ســینماهای دولتی خیــر .البته
رقابتهای جهانی در اینگونه اماکن کنار
ممکن اســت برخی سینماهای خصوصی
یکدیگر حضور مییابنــد و این رویداد را
این کار را انجام دهند .نظر ما بیشتربرانجام
باهم تجربــه میکنند و باهم به شــادی
این کار در فضاهای باز شــهری است که
میپردازنــد و حتــی احســاس ناراحتی
شهرداری برآن نظارت دارد.
میکنند و یک فضای بسیار مناسب برای
گفتوگو و بحث و بیان دیدگاهها به وجود
و در مــورد طرحهای دیگر کمیســیون
میآید .پس الزم است که این اتفاق حتماً
فرهنگی اجتماعی ...
در جامعه ما که شــعار انســانمحوری و
مــا در کنــار بحثهایی کــه در آن
گفتوگومحوری
گفتوگومحوری را داریم ،انجام دهیم .از
بهصــورت رویدادمحور به مســائل جاری
آنجا که گفتوگومحوری اساس سرمایه
اساس سرمایه
نگاه میکنیم .توجه به امور زیرســاختی
اجتماعی جامعه را تشکیل میدهد حتماً
فرهنگی -بهویژه از  17اســفند  96به بعد
این اتفاق بیفتد و تــا آنجایی که اطالع
اجتماعی جامعه را
که ما بحث بودجه را تمام کردیم -ازجمله
دارم و خــودم هم در جلســات شــرکت
موارد بســیار مورد تأکید کمیسیون بوده
تشکیل میدهد.
کردم قرار اســت که هم سازمان فرهنگی
و خبر بســیار خوبی که میتوانم به شما
و اجتماعــی و هــم مدیریــت معماری و
تجربه در کنار هم
بدهــم این اســت که در جهــت تقویت
شهرســازی شــهرداری با کمک یکدیگر
ســاختارهای فرهنگی اکنون طرح سالن
ضمن تأمین بودجه این کار ،جانمایی آن
بودنها ،انسجام
مطالعه ما جهت اســتفاده از تمام اقشــار
را هم انجام دهند و این اتفاق قرار اســت
جامعه ،بــرای طراحی رفته اســت .دوم
تعامل و همبستگی
بیفتــد و من بهعنوان رئیس کمیســیون
اینکــه طرح پردیــس فرهنگــی ما که
فرهنگی اجتماعی شــورای پنجم خیلی
بین مردم را بیشتر
مــکان آن را کام ً
ال مشــخص کردیم هم
خوشــحال خواهم شد که ببینم مردم در
در حال انجام کارهــای مقدماتی طراحی
پارکها نشســتهاند و چنین رویدادی را
و نیز فضای گفتوگو
آن هســتیم .در پارک نماز که در منطقه
که برای آنها بسیار اهمیت دارد -از باب
کــم برخوردار قرار دارد ،زیرســاختهای
را بین آنان ایجاد
مســائل اجتماعی و واکنشهای نسبت به
فرهنگی ما نســبتاً در حال ایجاد است و
پیروزی یا شکست تیمهای مورد نظر خود
میکند
برای ساخت ســالن تئاتر و یک نگارخانه
 تجربه جمعی کنند؛ زیرا براین عقیدهامبــه مناقصه رفتهاســت و همینطور طرح
کــه تجربه در کنار هم بودنها ،انســجام
ســینماهای درون فرهنگسرا هم که تمام
تعامل و همبســتگی بین مردم را بیشتر
قیمتگذاریهــا و ارزشگذاریهای مالی
و نیز فضای گفتوگــو را بین آنان ایجاد
آن محاسبهشدهاســت؛ و حتی نوع پروژکتورهای این ســینما
میکند .همه اینها باعث ایجاد سالمت روحی و روانی در جامعه
محلهها مشــخص و کارشناســان نظر خود را دراینباره دادهاند
میشود؛ چراکه باهم بودن نشاط را تضمین میکند.
و من فکــر میکنم تا پایان خردادماه وارد مرحله عملیاتی برای
نوعی نگرش هم هست که کسب نتایج نادلخواه در مسابقات
کارهای زیرساختی شویم.
و رقابتهای ورزشــی ممکن اســت موجــب واکنشهای

این فضای بانشــاط را چگونه میتوان ایجاد
کــرد؟ باتوجه بــه اینکه یکــی از مهمترین
مؤلفهها ،افزایش ســرانه ورزشی هر شهروند
است؛ شورای شهر چه برنامهای برای افزایش
سرانه ورزشی شهر دارد؟

بخــش عمــدهای از ایــن برنامههــا در
بودجههــای ملــی تعریف میشــود و برعهده
اداره ورزش و جوانان اســت .شهرداری و شــورا اما بهعنوان مکمل
و تکمیلکننــده کمبودهــا ،کمکهای جبرانی در زمینه ســاخت
سالنهای ورزشی انجام میدهد.
اگرچه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته ،اما معتقدم
این میزان بســنده نیست و بهویژه در جنوب شهر ،تعداد سالنهای
ورزشی ،استخر و ...بسیار محدود و اندک است .هرچند که به نظرم
شــیراز از لحاظ سرانه ورزشی شــهری کمبرخوردار است .به همین

خیر برخوردار نیســتند و در زمینه ورزش بانوان ،کوتاهیهای
زیــادی صورت گرفته اســت .مثــ ً
ا در زمینه دوچرخهســواری و
ورزشهــای جمعی و گروهــی ،باید توجه ویژهای به بانوان شــود.
بخشی از آن هم البته به فرهنگ برمیگردد و مث ً
ال محددویتهایی
که آنها در زمینه دوچرخهسواری با آن روبهرو هستند ،اما ما باید به
مرور این مســأله را حل کنیم .چراکه به نظرم جامعه رو به بهبود ،و
فرهنگ جامعه رو به حرکت اســت ،امروز نسبت به 100سال پیش
تغییر کرده است و در ســالهای آینده هم تغییرات بیشتری را در
زمینه حضور بانوان در جامعه و ورزش خواهیم دید.

سیروس پاکفطرت از اهمیت پخش مسابقات جام جهانی در سطح شیراز می گوید

شیراز نشاط ورزشی به خود بگیرد

با توجه به اینکه قرار اســت مســابقات جام جهانی فوتبال
 2018روسیه بهصورت مستقیم از تلویزیونهای بزرگ برخی
اماکن عمومی زیر نظر شــهرداری شیراز به نمایش درآید ،به
نظر شــما این کار چه تأثیری در ایجاد نشاط و روحیه میتواند
داشتهباشد؟

جــام جهانی ایــن روزها بــازار داغــی دارد و همه مردم
خصوصــاً جوانان و عالقهمندان به فوتبال آن را پیگیری میکنند.
فکرمیکنم اگر شهرداری بتواند تلویزیونهای شهری را مخصوصاً
در پارکها به کار گیرد ،کاری پســندیده است همینطور اگر در
شهر و ســینماها این بازیها نمایش داده شود ،قطعاً مؤثر است.
بهویژه بازی مربوط به تیم ملی فوتبال ایران اگر پخش شود ،شهر
یک نشــاط ورزشی به خود میگیرد .این توصیه ما در کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شــورا بوده که با شــهردار شــیراز در میان
گذاشتهشده و معاونت فرهنگی قرار است این کار را انجام دهد.

گردشــگری و زیارت صورت گرفته اســت و بــرای اولین گام در
منطقه طرح گردشــگری قصر ابونصر را به شهردار پیشنهاد دادم
که در این رابطه طرح نهایی را ارائه دهند .امســال هم توانستیم
کــه پایه بودجهای برای قصر ابونصــر بگذاریم و امیدواریم که در
ادامه با عنایت ویژه شــهردار شــیراز و شهردار منطقه ،این پروژه
به سرانجام برسد.
همچنین در بودجه سال جاری برای منطقه  7سعی کردیم،
بودجــه احداث باغ خانواده را بگیریــم و در حال تالش برای باز
کردن پای خیرین به منطقه هستیم .در این راستا یکی از خیرین
قرار اســت فعالیت خود را آغاز کند .تالش ما براین است که پای
گردشگران و سرمایهگذاران را به این منطقه  -که ورودی شهر و
منطقه گردشگری است  -بازکنیم.

بهعنوان عضو کمیســیون فرهنگی و
اجتماعی شــورا برای افزایش سرانه
ورزشــی ،کتابخانهها ،قرائتخانهها و
افزایش رویدادهای فرهنگی در ســطح
شهر از چه طرحهایی باخبر هستید؟

بخشــی از هزینههایی که در ســال
جاری بــه معاونــت فرهنگــی اجتماعی
شــهرداری اختصــاص یافتــه بــرای
زیرساختها ،توســعه و بخشی برای لوازم
اســت ،منتهی برای کتابخانهها نیم درصد
بودجه شــهرداری بهطور خودکار به نهاد
کتابخانههــا محول میشــود و آنان از این
نیم درصد اســتفاده تجهیزاتی و تکمیلی
دارند؛ اما معاونت فرهنگی و اجتماعی هم
چنین رسالتی دارد منتهی مدیریت و نحوه
استفاده آنهم مهم است.

شما عالوه براین رئیس هیئت ورزشهای
همگانی اســتان فارس هم هستید آیا این
مسند بامسئولیت شما در شورا همپوشانی
دارد؟

میدانید که من قبــل از عضویت در
شــورای پنجم ،به عنوان رئیس ســازمان
ورزشهــای همگانی ،منتخب شــدم و به
جهــت تناســب ،ورزشهــای همگانی با
شــهرداری و شــورا نزدیک اســت؛ چون
رســالت ما در شــورا و شــهرداری بیشتر
تعمیــم ورزش همگانی بهعنــوان ورزش
شهروندی اســت .در هردو کمیسیونی که
هستم کمیسیون فرهنگی _که زیرمجموعه
آن ســازمان فرهنگی که امور تربیتبدنی
را هم در زمره وظایف دارد -و کمیســیون
سالمت -که محیطزیست و خدمات شهری
در راســتای ارتقای سطح سالمت در شهر
اســت -و حتی در ســازمان پســماند که
آنهم رسالت ســامت را دارد ،همخوانی
دارد؛ اما من ســعی میکنم جلسات هیئت
ورزشهــای همگانی را در شــبها دنبال
کنم.

از شهرداری منطقه  7چه خبر؟

در بودجه

سال جاری برای
منطقه  ،7بودجه
احداث

خــوب میدانیــد که منطقــه هفت
باغ خانواده را
گســترده و تــا حــدودی محروم اســت.
بیشترین روســتاهای الحاقی به آن الحاق
اختصاص دادهایم
شده و فضای بزرگی دارد .از آنسو بخشی
از پیادهرویهــای جمعی کــه زیر پرچم
از رودخانه خشک در این منطقه قرار دارد.
و تالش کردهایم
هیئت ورزشهای همگانی برگزار میشــود
یکی از ورودیهای اصلی شیراز از پلیسراه
چه خبر؟
گردشگران
پای
که
فســا در ایــن منطقــه و ورودی والیت و
پیادهرویها را به مناسبت ماه مبارک
فــرودگاه شــیراز در آن واقعشــده و فضا
رمضان بهجای صبحها ،به عصرها و شبها
و سرمایهگذاران را
بســیار بزرگ اســت .تالش کردیم در این
منتقل کردیم که در بوستانها و پارکها و
مدت ارتباط بســیار خوبی با یاوران شورا
به این منطقه
در سالنهای سرپوشــیده شیراز ،هرروز از
داشته باشــیم و بهصورت منظم و مستمر
ساعت 7تا زمان افطار داریم؛ اما طبعاً ماه
کنیم
باز
با شهردار منطقه و معاونین و یاوران شورا
مبارک رمضان مقداری فضا را کمتر کردیم
نشســت برگزار میکنیم و هفتهای دو روز
کــه در بعد از این مــاه اینگونه فعالیتها
ماده
در منطقــه حاضرم و در کمیســیون
رونق بیشتری خواهدگرفت.
 100شــرکت میکنم .قبــل و بعد از این
جلســه هم اربابرجوعها را مالقات میکنم که اگر نقطه نظرات
برنامهای هم برای راهپیماییهای بزرگ در شــهر شیراز در
خاصی ،پیشنهادها و مشکالتی هست ،برطرف شود.
دست دارید؟
قصر
که
را
گردشــگری
ســعی کردیم که در منطقه  ،7بعد
هنوز دیر نشدهاســت و در سال جاری یک یا دو راهپیمایی
کمیسیون
اولیه
موافقت
ابونصر اســت دنبال کنیم .در این راستا
بزرگ در شیراز را در برنامه کاری خود قرار میدهیم.

[

شیراز در سرانه ورزشی
«کمبرخوردار»است

[

گفتوگوی«شهرراز»باسیداحمدرضادستغیبرئیسشورایاسالمی
شهر شیراز درباره سرانه ورزشی شهروندان شیراز

جامعــه رو به حرکت اســت ،امروز نســبت به
100سال پیش تغییر کرده و در سالهای آینده
هم تغییرات بیشــتری را در زمینه حضور بانوان
در جامعه و ورزش خواهیم دید».

بله ،مــا میخواهیم بــه تیمها کمکهای منظور شــورای شــهر بودجه خوبی را برای جنوبشــهر و مناطق
مالی هم داشته باشیم تا با پیشرفت و رشد آنه ،کمبرخوردار اختصاص داده است ،اما باید تخصیص اعتبار ویژهتری
برای این مناطق داشته باشیم تا مجموعههای ورزشی ،چمنکاری و
سطح نشاط و شادی شهر را ارتقا دهیم.
سالنهای ورزشی بیشتری در این مناطق ساخته شوند.

گزارشهایی تحلیلی درباره رویدادهای شهری
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گزارش «شهرراز» از پیشینه و امروز ساعت گل
یکی از مشهورترین المان های شهری شیراز

رأسساعتگل

شهرها بدون نمادها ،المانها و خاطرات مشترک ،چیزی جز یک نقشه وسیع جغرافیایی سرشار از جمعیت نیستند .آنچه به شهرها جان داده و حیات میبخشد تاریخ ،فرهنگ ،آرمانها و هدفهای مشترک و مشابهی هستند که
در ذهن شهروندانش در جریان است .درواقع هر شهری برای کسب هویت ،نیازمند فرهنگ ،داستانها ،تاریخ ،المانها و مکانهایی است که او را از سایر شهرها مستثنا کرده و به او ویژگی منحصربهفردی ببخشد .به همین دلیل المانها
مریم افشاری
میتوانند بهعنوان یکی از ویژگیهای منحصربهفرد شهرها و جوامع ،نقش مهمی در ساخت و پردازش خاطرات گروهی ایفا کنند .در این میان ساعت گل یکی از آن المانهای قشنگی است که برای شیرازیها تبدیل به یک نوستالژی
عزیز و دلنشین شده است .این المان قدیمی توی ذهن و خاطرات تمام شیرازیها نقش بسته و عمق این دلبستگی به حدی است که میتوان البهالی آلبومهای قدیمی در پسزمینههای سیاهوسفید و رنگی نیز حضور آن را به تماشا نشست .این در حالی
است که کسی از تاریخ آمدن و نصب ساعت گل در شیراز خبر موثق و دقیقی ندارد .بر اساس آخرین منابعی که در اختیارداریم ،ساعت گل شیراز در اواخر دهه  30شمسی توسط قوامالسلطنه از اروپا به شیراز آوردهشد و در سال  1338بهعنوان یکی از
زیباترین و چشمنوازترین عناصر خیابانی در بلوار زند (ضلع غربی میدان ستاد) مستقر و بهسرعت مورد توجه شیرازیها و سایر مسافران و گردشگران قرارگرفت .این المان در طول این سالها بارها و بارها چهره عوض کرد و در هر تعویض جامهای چیزی
از گذشته باشکوهش را از دست داد ،بهطوریکه عقربهها و اعداد آن کمکم ازگلهای رنگین و زیبا به سنگهایی ساده و سرد تبدیل شدند .ساعت گل با هر سختی و تالشی که بود بر مدار تغییرات چرخید و با چهرهای دگرگون و مسخشده از تغییرات،
محکم بر سر جای خود نشست و بانظم و صبوری مشغول نمایاندن زمان به عابران و شهروندان بود .اما تیغ متروکه به جان شهر افتاد ،مأمن ساعت گل نیز در امان نماند و بساط این اثر زیبا به خاطر حفاریها به شکل موقت از میدان ستاد برچیده شد.
ساعت گل در اسفندماه  ۱۳۹۱پس از بازسازی در سمت دیگر میدان ستاد نصب شد تا به خوشامدگویی بهار  92برود اما در ابتدای سال  ۱۳۹۳مجددا ً به دلیل حفاریهای مترو مجبور به رخپوشانی شد .در این سالها حضوروغیاب مداوم ساعت گل
و دالیل نامشهود جابهجاییاش از اینسوی میدان به سمت مخالف ،به یکی از پرسشبرانگیزترین مسائل شهری تبدیلشده بود و هر شیرازی دلسوزی هنگام عبور از خیابان زند و میدان ستاد سر برمیگرداند و با ناباوری جای خالی ساعت گل را تماشا
میکرد .برخی رانندههای تاکسی نیز هنگام عبور از میدان ستاد با حسرت بهجای خالی او نگاه کرده و به مسافران خود میگفتند :سالها پیش اینجا ساعت بزرگ پوشیده در گلی بود که عقربههایش برمدار نشاط و طراوت میگشت و آنچنان دقیق بود
که ما شیرازیها ساعتهایمان را با آن میزان میکردیم ...حاال پس از سالها ،ساعت گل به شهر بازگشته است اما تغییر چهره و مکانش چندان به مذاق اهالی شیراز خوش نیامده است و با دیدن دوبارهاش این پرسش در ذهنها جاری میشود که اینگونه
تغییرات در شهری به قدمت و تاریخ شیراز که در جهان به شهر گلوبلبل شهرت دارد چه تأثیراتی میتواند داشتهباشد؟ برای درک بهتر تأثیر این تغییرات ،به سراغ اهالی علم و ادب و فرهنگ میرویم تا چرخه تغییر و چرخیدن ساعت گل را از منظر
آنان نیز به تماشا بنشینیم.

[

پرونده ویژه

تیغ متروکه به جان شهر افتاد ،مأمن ساعت گل نیز
در امان نماند و بساط این اثر زیبا به خاطر حفاریها به شکل موقت
از میدان ستاد برچیده شد
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جمال زیانی از پیشینه ساعت گل در شیراز میگوید

ساعت گل را قوامالسلطنه به شیراز آورد

،،

سروها اولین فداییان

تعریض خیابان بودند و

بعد از آنها نوبت به حوض

بزرگ رسید تا بهوسیله
شن و ماسه و سیمان

پر شود .وقتی سروها و

حوض آب از میدان حذف

شدند ناخودآگاه جمعیت
پراکنده شد

،،

از تاریخچه ساعت گل بگویید؟

ســاعت گل در روزگار حکومت قوامالســلطنه به شیراز آمد .به گمانم
زمانی که قوام به اروپا ســفرکرده بود نمونه این ساعت را در آنجا دیده و
پسندیده بود .قوام به صنعتگران و مهندسان اروپایی سفارش داد تا ساعت
گل را با توجه به نظرات و سلیقهاش ساخته و به شیراز بفرستند.
شنیدهایم که زمانی اطراف ساعت گل را سروهای شمشاد قد شیرازی
احاطه کرده بودند ،این موضوع تا چه حد صحت دارد و سرنوشت سروها
به کجا ختم شد؟

آن ســالها روبهروی استانداری میدانی مفرح و بســیار زیبا بود که
با ســروهای بیشماری احاطهشــدهبود .در وسط این میدان حوض بزرگ
آبی وجودداشــت که به حــوض فلکه معروف بود شــیرازیهای آن زمان
بعدازظهرهای تابستان یا ظهرهای زمستان میآمدند و در این مکان بساط
گسترده و ســرگرم گفتوگو و تفریح میشدند؛ اما آهستهآهسته با عریض
شدن خیابان زند میدان استانداری کوچک و کوچکتر شد.
ســروها اولین فداییان تعریض خیابان بودنــد و بعد از آنها نوبت به
حوض بزرگ رســید تا بهوسیله شن و ماسه و سیمان پر شود .وقتی سروها
و حوض آب از میدان حذف شدند ناخودآگاه جمعیت پراکنده شد .بهجای
حوض ،مجســمهای در میدان قرار گرفت که بعدها این مجسمه هم از این

میدان تاریخی حذف شد.

برای ماندگاری و تأثیرگذاری ساعت گل بهعنوان یک المان قدیمی چه
پیشنهادی دارید؟

ساعت گل چقدر برای شیرازیها مهم و ارزشی محسوب میشد؟

آن روزها ساعت گل در حکم یک آدرس ملی بین شهروندان شیرازی
کاربرد داشت مث ً
ال خیلیها میگفتند میخواهیم این هفته برای ناهار برویم
ســاعت گل ،یا کنار ســاعت گل میبینمت یا فالن آدرس صد متر باالتر یا
پایینتر از ساعت گل است.
درواقع میتوان گفت همانطور که بابا کوهی ،حافظیه ،سعدیه ،دروازه
قرآن و  ...جزو نوستالژیهای مردم شیراز هستند ،ساعت گل هم در خاطره
جمعی شهروندان نقش قابل توجهی دارد.
چرا ساعت گل اینقدر برای شهروندان شیرازی مهم بود؟

آن زمان ســاعت گل برای اهالی شیراز یک المان بسیار مهم و خاص
بــود .نماد دقت ،نظم و زیبایی شــاید این خاص بــودن و مورد توجه قرار
گرفتــن به خاطر این بود که نمادها و المانهای موجود در شــهر شــیراز
محدود و انگشتشمار بودند.
اکنون به هر گوشــه شــهر که نــگاه میکنیم در هر کــوی و گذر و
خیابانی یک المان زیبا قرارگرفته که تعدد اینها باعث میشود ،زیاد خاص
و استثنایی به نظر نرسند.

از رئیس ســازمان فضای سبز شــهرداری میخواهم که این المان از
بعد گلکاری و فضای ســبز به شکلی کار شود که برجستگی و زیباییاش
دوباره چشــمها را خیره کند و طوری نصب شود که عقربههایش بهراحتی
توسط ماشینها خوانا باشد .به عقیدهی من المانهای ساعتی بهنوعی نظم،
مقررات و سروقت بودن را به انسانها یادآوری میکنند؛ پس شایسته است
که تعداد بیشتری از این المانها در سایر نقاط شیراز نصب شود.
نظرتان درباره جابهجایی شکلی یا مکانی ساعت گل چیست؟

اينكه تغيير چهره یا مكان يك المان قديمي شــهر از نظر معيارهاي
كارشناسي چهقدر قابلپذیرش است ،جاي سوال و بررسي دارد؛ اما برخی
از المانها با کوچکترین تغییرات شــکلی و مکانی ،خاصیت اولیه خود را
ازدستداده و ارتباطشان با مخاطبان قطع میشود بنابراین باید این دسته
از نمادها تا حد امکان بکر و دستنخورده باقی بمانند.
از طرف دیگر باید توجه کنیم که در تمام جهان شیراز را بهعنوان يك
شهر فرهنگي با نماد شهر گلوبلبل میشناسند؛ به همین دلیل شيراز بايد
دارای المانهاي شهري مختص به خود باشد كه نمادهايي نظير ساعت گل
بهراحتی میتوانند جوابگوی این نیاز باشند.

شهرت هر شهر به المانهایش است

ساعت گل بخشی از خاطره جمعی است
جمشــید خجندی ،پژوهشــگر آزاد اســت که در باب مســائل اجتماعی و تاریخی به
جســتوجو و تحقیق میپردازد با این عزیز فرهیخته در مورد دگرگونیهای ســاعت گل به
گفتوگو نشستیم.
آیا تاریخچه یا شناسنامهای دقیق و روشن از ساعت گل موجود است؟

متأســفانه سند روشن و مســتندی درباره ساعت گل موجود نیســت تا بتوان با آن به
بررســی تاریخچه این المان پرداخت؛ اما تا آنجایی که اطالع دارم ســاعت گل را از اروپا به
شــیراز آوردند و هرســال متخصصانی از اروپا به ایران میآمدند و سرویس و تنظیم ساعت را
انجام میدادند.
اگر بهطور دقیق به عکسهای قدیمی که بهتناوب طی ســالهای متفاوت از ساعت گل
تهیهشــدهاند توجه کنیم متوجه میشــویم که این المان از هنگام نصب تاکنون بارها و بارها
تغییر ظاهر دادهاست.
بهعنوان مثال متوجه میشویم که در فواصل زمانی مختلف ،شکل عقربههای ساعت گل،
نمای ظاهری و حتی محیط اطراف آن دستخوش تغییرات عمیق و جالبی شدهاند.
در برخی عکسها عقربههای ساعت گل ،حول اعداد انگلیسی میچرخد و در عکسهایی
که در سالهای بعد از آن تهیهشده مشاهدهمیشود که اعداد و ارقام نقش شده بر روی ساعت
گل فارسی هستند.
همچنین در بعضی عکسهای قدیمی میبینیم که اطراف ساعت گل بهوسیله گلهایی
بارنگهایی خاص و متفاوتتر از ســالهای دیگر آرایش و مزین شــده است؛ اما اگر به دنبال
تاریخچه اصلی این ســاعت هســتید باید در بیــن بایگانیهای راکــد (درصورتیکه چنین
بایگانیهایی وجود داشــته باشــند) به دنبال آن بگردید البته تا امروز کسی در زمینه ساعت
گل دســت به یک کار تحقیقاتی نزده و اطالعات کامل و مســتندی از این ســاعت در دست
نیست.

مردم عادت دارند برای جاهایی که دوســت دارند یا برایشــان مهم است داستانسرایی
کنند این موضوع درباره ســاعت گل هم مصداق دارد .برخی از قدیمیترها مدعی هستند که
زمانی فلکه ستاد و محل قرارگیری ساعت گل ،تفرجگاه عمومی بوده اما در این رابطه مدرک
و ســندی در دست نیست و ما عکسی پیدا نکردهایم که شــهروندان شیرازی را پیرامون این
ســاعت در حال تفریح و تفرج نشــان دادهباشد .از طرفی ساعت گل یک المان شهری است و
برای نصب در مکان عمومی شهری در نظر گرفتهشده و آنگونه که ما از اول مطلع هستیم از
همان اول در میدان ســتاد و بلوار زند نصبشده پس نمیتوان ادعا کرد که این قسمت خارج
از شهر بوده و یک تفرجگاه عمومی بوده است.

و اجرا میکرده و این مطلب بهخوبی در عکسهای بهجا مانده از آن زمان قابل مشاهده است.
درواقع بررســی این عکسها و تاریخهای آنها میتواند بهنوعی بیانگر شــیوه کار استانداران
یا شــهرداران وقت آن زمان بوده و میتوان با توجه به نوع زیبایی ،رســیدگی یا عدم توجه به
ساعت گل ،شیوه خدماترسانی آنها را مورد دقت و قضاوت قرارداد .عالوه بر المانها عکسها
یا اخبار نیز میتوانند بهمثابه سندی ،برخی از حقایق مکتوم را به ما واکاویی کنند.
بهطور مثال ،پیدا شــدن یک بلیت هواپیما که با مهر شهرداری بود به ما گفت که زمانی
شهرداری شــیراز آنچنان قدرتمند بوده که خودش حتی بلیت هواپیما صادر میکردهاست؛
اما حاال وظایف و اختیارات و حدود آن کاهشیافته و این نشــاندهنده این است که تغییرات
درگذر زمان امری اجتنابناپذیر هستند.

آیا ساعت گل در زمان نصب شدن هم برای مردم مهم بود یا یک پدیده بدیهی و معمولی
حساب میشد؟

در زمینه ساعت گل چه پیشنهادی به شهرداری شیراز و سازمان سیما منظر و فضای سبز
شهری دارید؟

آیا درست است که زمانی ساعت گل تفرجگاه عمومی شیرازیها بوده است؟

به عقیده من ســاعت گل در زمان خودش المان بســیار مهم و زیبا و بااهمیتی بوده و
بیشــک نصب آن برای اهالی شــیراز خیلی مهم بوده اســت .درج خبر نصب ساعت گل در
روزنامه پارس آن زمان بیانکننده این است که بدون شک ورود ساعت گل و نصب و جانمایی
آن در روبروی اســتانداری اتفاق مهمی برای شیراز بوده است؛ وگرنه دلیلی نداشت که نصب
یک المان اینهمه توی روزنامههای آن روزگار ،پراهمیت و با آبوتاب بیان شود.
آیا بهطورکلی المانهای شهری یا بهطور خاص ساعت گل میتواند بهنوعی آیینهای برای
نمایاندن شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی باشد؟

وقتی با دقت به عکسهایی که از دوران پهلوی دوم در اختیارداریم نگاه میکنیم متوجه
میشــویم که با آمدن هر استاندار جدید به شــیراز ،وضع ظاهری ساعت گل هم دستخوش
تغییراتی میشده؛ یعنی هر استاندار بنا به ذوق و سلیقه خود دستورات تغییر ظاهری را صادر

هر شهری بهوسیله نمادها و المانهای مهماش معروف شده و بهوسیله آن به مردم سایر
شــهرها یا کشورها معرفی میشود؛ اما فراموشــی و تغییرات برای هر المانی گریزناپذیر است
مگر اینکه این المان بخشی از خاطره جمعی شهروندان را تشکیل بدهد.
ســاعت گل شیراز هم به علت زیبایی ،قدمت و جایگاهی که در حافظه و خاطره اهالی
شــیراز دارد جزو المانهای برجسته و شاخص است .شــیرازیها ساعت گل را دوست دارند،
نــه به خاطر زیبایی یا عظمتش بلکه به خاطر نقشــی که در خاطره عمومی آنها گذاشــته
است.
بنابراین ســاعت گل به خاطر نقش مهمش در فرهنگســازی باید بهخوبی حفظ شود.
امیدوارم مســئوالن شــهری این ساعت را حداقل به همین شــکل موجود هم که شده حفظ
کنند تا از بین نرود؛ اما به خاطر داشــته باشــند که با جابجایی المانهــا از اعتبار آنها کم
میشود.

رییس سازمان فضای سبز شهرداری شیراز خبرداد:

افتتاح باغ گلها و باغ رزها تا اردیبهشت 98
دکتر میرزاوند ،رییس سازمان فضای سبز شهرداری شیراز از افتتاح
دو باغ گل تا اردیبهشــت آینده خبــر داد و گفت :تصمیم داریم با
ایجاد دو باغ اختصاصی با نام باغ گلها و باغ رزها تا اردیبهشت سال
آینده زمینه ای فراهم شــود که عالوه بر امکان استفاده شهروندان
شیرازی شرایط جذب گردشگران بیشتری به شیراز فراهم شود.
دکتر میرزاوند توضیح داد :باغ رزها منحصر به کاشت و پرورش
گل رز خواهــد بود و محل این باغ زیبا واختصاصی در بلوار چمران
جانمایی شده است و  250گونه گل رز مختلف برای کاشت در این
باغ در نظر گرفته شــدهاند که به مرور زمان آنهارا به شیراز منتقل
می کنیم .وی افزود :مقدمات ســاخت باغ گلها نیز فراهم شــده و
عالوه بر طراحی مکان آن نیز جانمایی شده است و ما منتظر خنک
شدن هوا هستیم تا شــرایط مناسبی برای کاشت گلها و درختان
به وجود آید و بی شــک این باغ می تواند به تماشاگه زیبایی برای
مردم شیراز تبدیل شود.
رییس ســازمان فضای سبز شــهرداری شیراز با اشاره به این
مطلب که از گذشــته های دور تا به امروز ،شیراز به عنوان شهر گل
و بلبل آوازه داشــته است گفت :این شهرت به دلیل شرایط اقلیمی
مناســب و مردم طبیعت دوست شــیراز بوده است که برای باغ ها
و بوســتان هــا ارزش فراوانی قائل بوده اند و در این راســتا تالش
کرده اند.
میرزاوند گفت :میل به طبیعت دوســتی شیرازیها آن چنان
قدرتمند اســت که همزمان با تأســیس شهرداری ها در  107سال
پیش با کاشــت گلهای زیبا و فراوان در خیابــان ها و میدان ها یا
ســاخت المان زیبای ساعت گل به خوبی امتداد یافت اما متأسفانه
رفته رفتــه در طول زمان به دلیل برخی بــی توجهیها در حوزه
فضای سبز؛ شیراز آهسته آهسته از آوازه جهانی اش دور شد.
وی با بیان این مطلب که برنامه و شعار شهردار محترم شیراز
رســیدن به شهر سبز انســان محور می باشد گفت :مدیریت جدید
شهرداری مســیرهای تحقق این شعار را دنبال می کند و بی شک
توجه به زیبایی بصری و گســترش فضای ســبز جــزو مؤلفه های
اساسی انسان محوری می باشد بنابراین توسعه فضای سبز و گل و
گیاه از مهمترین یرنامه های ما می باشد.
رییس سازمان فضای سبز شهرداری شیراز با اشاره به این که
شیراز شــبیه به هیچ کجای دیگر نیست و نباید باشد گفت :شیراز
باید شــبیه شیراز باشد و در نظر داریم با کاشت گل و گیاه و حفظ

باغات و گســترش فضای رییس سازمان فضای سبز
شهرداری شیراز ســبز به آوازه جهانی شیراز نزدیک
شویم و هرچند تا رسیدن به این هدف فاصله زیادی
داریم اما تمــام تالش خود را بــه کار می گیریم تا
دوباره شیراز را به شهر گل و بلبل تبدیل کنیم.
میرزاوند خاطرنشــان کرد :در راستای صیانت
و حفاظت از فضای ســبز 300 ،هکتار درختکاری در
ارتفاعات شــیراز انجام شده و تالش می کنیم سالیانه این میزان را
افزایش داده و به رقم  10هزارهکتار فضای سبز در ارتفاعات شیراز
برســیم .وی دربــاره  25خرداد و روز جهانــی گل و گیاه گفت :به
عقیده من معیار نام گذاری روز جهانی گل و گیاه باید اردیبهشــت
شیراز باشــد زیرا اردیبهشت شــیراز از یمن وجود گلهای بهاری
آنچنان زیبا و عطرآگین اســت که یک ماه از بهار یا تمام فصل بهار
شیراز را می توان ایام بزرگداشت گل و گیاه دانست.
رییس سازمان فضای سبز شهرداری شیراز افزود :امسال تالش
کردیم در شب عید به وفور گل بکاریم تا اردیبهشت شیراز به تمام
شهروندان ،عابران و مسافران یادآوری کند که اینجا شهر گل و بلبل
است .در طول سال نیز تالش می کنیم در جاهایی که امکان دارد با
ادامه گلکاریها توسعه فضای سبز را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.
دکتر میرزاوند ساخت گلخانه هزار متری و خزانه گل تابستانه

در مرکز تحقیقات گل و نهال شــهرداری در گویم را
شــاهدی بر این مدعا دانست و گفت :این گلخانه می
توانــد نیازهای مناطق یازده گانه شــیراز را به خوبی
مرتفع نماید.
وی افــزود :امســال جشــنواره هــای گل مثل
جشنواره شــمعدانی ها و سرو جهان در شیراز برگزار
شــدند و می توان با نهادینه کــردن ،عمومی کردن و
گسترش جشنواره های مشابه توجه سایر استان ها ،شهرها و حتی
کشــورهای دیگر را به شــیراز و بخصوص اردیبهشت بی نظیر این
شهر جلب کرد.زیرا بدون شــک این مسأله در بلند مدت می تواند
بســتر خوبی برای اقتصاد شــهر شــیراز فراهم نموده شده و منجر
به جذب گردشگران بیشتری به شــیراز می شود .میرزاوند تنوع و
زیبایی گونه های گل را در شــیراز بی نظیر دانست و گفت :شیراز
بخاطر طبیعت بی نظیر و شــرایط مناسب اقلیمی این پتانسیل را
دارد که به یکی از پایلوت های اصلی گل در جهان تبدیل شود.
وی منابع آبی در شیراز برای آبیاری باغات قصردشت و فضای
سبز را شــامل  12رشــته قنات و  108حلقه چاه دانست و گفت:
متأســفانه به دلیل کاهش بارندگی در ســالهای گذشته ،تعدادی
از این قنات ها خشــکیده اند و در تالشــیم با الیروبی ،بهسازی و
کف ســازی جدولهای آبیاری ،هوشــمند کردن چاه ها استفاده از

تکنولوژی های روز و اســتفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار،
راندمان انتقال آب را باال برده و بر مشکل کم آبی فائق شویم.
رییس ســازمان فضای ســبز شهرداری شــیراز افزود :برای
گلکاری و آبیاری فضای سبز در تابستان نیز مثل سایر ماههای سال
تمهیدات الزم اندیشیده شده اســت و شرایط و ساعات آبیاری در
این بازه زمانی به شکلی برنامه ریزی شده که کمترین میزان تبخیر
آب را داشته باشیم.
دکتــر میرزاوند ،در خصوص اســتفاده از تانکرهای حامل آب
برای آبیاری فضای ســبز شهری یادآور شد :عالقمند به استفاده از
تانکرها برای آبیاری نیســتیم اما با توجه به بحران آب و عدم وجود
زیرساخت های الزم در برخی نقاط برای آب رسانی مجبوریم که از
این شیوه استفاده کنیم .وی توضیح داد :متأسفانه سیستم آبیاری
فضای سبز منقطع است و بین مناطق شهری پیوستگی کامل وجود
ندارد و به محض از کار افتادن یک چاه ،کل سیستم آبرسانی دچار
مشکل شده و ارتباط شبکه آبی قطع می شود .بنابرین در این موارد
تنها راه آبیاری فضای سبز استفاده از تانکرهای حمل آب می باشد.
رییس ســازمان فضای ســبز شــهرداری ادامه داد :آب تمام
تانکرهای فضای سبز از چاههایی که تحت اختیار ما هستند تأمین
می شــود و چون این چاههــا در جاهای مختلف شــهر قرار دارند
هر کدام دارای ســختی و عناصر متفاوت هســتند و با توجه به این
موضوع آب هر یک از چاهها برای آبیاری بخشــی از فضای ســبز
کاربرد دارند.
میرزاوند یادآور شد :ولی به زودی با تکمیل رینگ آبی فضای
ســبز و تأمین زیر ساخت ها این مشکل نیز مرتفع می شود و دیگر
نیازی به استفاده از تانکر نخواهیم داشت.
وی تکمیــل رینگ آبــی در تمام مناطق شــیراز را بســیار
هزینــه بر دانســت و گفت :به علــت محدودیــت در منابع مالی
مجبور هســتیم که این کار را با ســرعت اما به شکل سالیانه پیش
ببریم.
رییس سازمان فضای سبز شهرداری شیراز در پایان سخنانش
گفت :شــهروندان هر شــهری بیش از ســایر عناصر در اعتالی آن
شــهر و ایده آل هایش نقش دارند و من یقین دارم شیرازی های با
ذوق و طبیعت دوســت ،به خوبی می توانند مدیریت شهری را در
رســیدن به اهدافش کمک کرده و شیراز را به جایگاه شهر و گل و
بلبل نزدیک کنند.

روایتی از شهروندان امروز
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برای موفقیت در ورزش رزمی
نیازمند پشتکار زیادی هستیم؛ این پشتکار
از انسان یک مبارز بهتماممعنا میسازد

یکشنبه  27خرداد  3/97شوال /1439سال چهاردهم/شماره255

Sun 17 june 2018/Thirteenth Year /No.255

گفت و گوی «شهرراز» با مربی سابق تیمملی کاراته زنان ایران

رزمیکارتسلیمنمیشود؛ مبارزهمیکند
وقتی از هنرهای رزمی صحبت میشود ناخودآگاه به یاد فیلمهای پر از هیجان و مبارزه جویانه بروسلی و جکی جان میافتیم .درواقع هنرهای رزمی برای ما مظهری از نمایش قدرتهای مردانه ،سرعت ،جسارت و آمادگی کامل جسمی است .این موضوع وقتی جالب میشود که به
مریم افشاری زنان رزمیکاری برخورد میکنیم که به ردههای باالیی در رشتههای رزمی دستیافته و سالهای زیادی از عمر خود را صرف فراگیری ،آموزش و مبارزه کردهاند .زنانی که سرشار از احساسات لطیف زنانه هستند و در پشت ظاهر ظریف و شکنندهشان دنیایی از اعتمادبهنفس و قدرت پنهان
شدهاســت .فرنوش همت یکی از بانوان رزمیکار اســت که از دوران نوجوانی به سمت ورزش کاراته جذبشده و تا امروز صدها نفر شاگرد و هنرجو داشته است .بانویی که جزو پرسابقهترین رزمیکاران شیراز است و بهنوعی میتوان او را بانوی پیشکسوت شوتوکان در استان فارس نامید.
بیشک اگر همت بانوانی مثل او نبود ،هنوز هم کاراته بانوان رشتهای ناشناخته و رویای حضور در مسابقات جهانی ،هنوز برای بانوان ایرانی امری غیرممکن بود .شهرراز با این بانوی ورزشکار مصاحبهای داشته است که در ادامه میخوانید.
متولد چه ســالی هستید و از چه زمانی کاراته را به شکل جدی
شروع کردید؟

متولد ســال  1355هستم .در ســال  69زمانی که  14سال
داشــتم وارد دنیای هنرهای رزمی شدم .بدون هیچ اغراقی کاراته
بهطور کلی تمام زندگی مرا متحول کرد .از همان سالهای نخست
وارد دنیــای مربیگــری و داوری شــدم و تا امروز بیــش از هزار
هنرجوی رزمی داشــتهام که بسیاری از آنها به مقامات خوبی در
سطح کشوری و بینالمللی دست پیداکردهاند.
بدون شــک در بدو ورود به دنیای هنرهای رزمی با موافقتها
و مخالفتهایی از جانب اطرافیان برخورد کردهاید ،درباره آنها
بگویید؟

درواقع من یکدفعه و بیهوا وارد دنیای هنرهای رزمی نشدم.
آشــنایی من با کاراته به ســالهای کودکیام برمیگشت درواقع
سالها بود که برادرم در این رشته فعالیت میکرد .من و خانوادهام
بهخوبی با سختیها ،خوبیها و ویژگیهای هنرهای رزمی آشنایی
داشتیم.
در حقیقت برادرم و موفقیتهایی که تا آن روز کســب کرده
بود مجوزی برای ورود من به دنیای کاراته شد و به همین دلیل من
جزو آن دسته از بانوان خوشبختی بودم که جز موافقت و همراهی
از اطرافیانــم چیز دیگری ندیدم و حس میکنــم اگر این نگرش
در خانواده ما نبود با مشــکل روبرو میشدم .راستش چون کاراته
اولین و تنها رشــته رزمی بود که برای بانوان آزاد شدهبود ،بهشدت
مورد اســتقبال جامعه و خانوادهها قرار گرفت .از آن زمان تا امروز
جمعیت بانوان کاراتهکار بیشــتر شــده و بهندرت با خانوادههایی
مواجه میشــویم که با حضور زنان و دختران در این رشته ورزشی
مخالف باشند.
چرا سبک شوتوکان را انتخاب کردید؟ آیا این سبک نسبت به
سایر رشتهها برتری یا امتیازات خاصی دارد؟

شــوتوکان یکی از ســبکهای مهم کاراته است .این سبک
بیشــترین تعداد مخاطبان و رزمیکاران را در دنیا دارد .راســتش
در آن سن و ســال که وارد دنیای کاراته شدم ،نمیدانستم سبک
چیســت و برایم اهمیت خاصی نداشت .شاید الزم باشد که بگویم
تنها ســبکی که آن روزها در ایران رواج داشــت ،سبک شوتوکان
بود .برادرم و ســایر افراد برجستهای که میشناختم ،در این سبک
فعالیت میکردند.
شــاید یکی از دالیل ورود به شوتوکان ،الگو گرفتن از اساتید

بنامــی چون مهران همــت و خانم رجبعلیان در این ســبک بود.
آنهــا جزو رزمیکاران برتر ایران بودنــد .این افراد از نظر فنی در
سطح باالیی قرار داشــتند و اخالق و رفتارشان آنچنان برای من
تحسینبرانگیز بود که پس از گذشت سالها فعالیت حرفهای هنوز
هم نسبت به آنها احساس مریدی دارم.
میدانــم که در ورزشهــای رزمی کمربنــد از اهمیت زیادی

کل رزمیکارها نسبت به ســایر افراد معمولی ،آدمهای موفقتری
هســتند؛ یعنی یک کاراتهکار اگر در صحنه ورزش باقی بماند یا به
سمت فعالیتها و مشــاغل دیگر برود باز هم در سطح کاری خود
نســبت به دیگران باالتر خواهد بود و هرگز در دایره آدم معمولی
بودن قرار نمیگیرد.
بزرگترین درسی که از کاراته گرفتید چه بودهاست؟

احســاس میکنم بزرگترین درســی که از کاراتــه گرفتم از
برخوردار اســت و رتبهبندی ورزشــکاران بر اساس آن انجام
خودگذشتگی بوده در طی این مهرومومها من بهخوبی توانستم با
میشود؛ بنابراین دوست دارم بدانم باالترین سطح رزمی بانوان
خودم کنار بیایم و حتی در بسیاری از موارد در
در ایران چیســت و شما در چه مرحلهای قرار
نقش یک عامل یا پل ،برای رســیدن سایرین به
دارید؟
موفقیت عمل کنم .در اکثر این موارد من از حق
درجهبندی رنگ کمربندها در همه هنرهای
ورزش و زندگی
خودم گذشــتم و کوتاه آمدم .حاال که تجربیاتم
رزمی شبیه هم نیستند .برای مثال ،ممکن است
از زندگی بیشتر شــده گاهی به این مسئله فکر
که در یک رشــته رزمی حدود  3سال زمان ببرد
شخصی مکمل هم
میکنم که شــاید گذشت کردن زیاد هم خوب
تا هنرجو به کمربند مشکی برسد درحالی که در
هستند .بههیچوجه
نباشد .شاید انسان گاهی هم باید هوای خودش
هنر رزمی دیگری ممکن اســت که این زمان به
را داشتهباشد.
 10ســال برسد .در ایران باالترین سطح کمربند
در تضاد با یکدیگر
در بانوان دان  6اســت؛ و رسیدن به این مرحله
قرار ندارد
برای افراد متفاوت به نســبت استعداد ،پشتکار و
آیا تابهحال در حین مبارزه یا تمرین دچار صدمه
که مجبور شویم
زمانــی که صرف ورزش میکند؛ متفاوت اســت
جدی شدهاید؟
و گاهی ممکن اســت فردی تمــام عمر خود را
خوشــبختانه ســبک ما کنترلی است در
برای یکی ،دیگری را
برای رســیدن به مراحل باالی این رشته صرف
تمرینها هم تأکیدمان بر این اســت که کســی
به خطر بیاندازیم
آســیب نبینــد .به همیــن دلیل کســی دچار
کند.
مصدومیت جدی نمیشــود؛ امــا در کل صدمه
من هم در حال حاضر دان  6مشــکی دارم
دیدن در این رشــته و ســایر رشتههای ورزشی
اما چون خیلی زود وارد مرحله مربیگری شــدم
چیز دور از انتظاری نیســت و ممکن است برای
بهطور خودکاروار از سطح مسابقات جدا شدم.
هر شــخصی پیش بیاید؛ اما من خودم بهشــخصه تابهحال آسیب
در ســال  86مربی تیم ملی بودم که در آن دوران مســابقات
جدی ندیدهام.
بیشتر به شــکل دوستانه برگزار میشــد و هنوز مجوز حضور در
بازیهای آسیایی و بینالمللی را دریافت نکرده بودیم؛ و امروز یکی
از بزرگترین افتخارات من این است که شاگرد ارشدم سرمربی تیم
چگونه میان زندگی ورزشی و زندگی شخصی و خانوادگی خود
ملی بزرگساالن است.
تعامل ایجاد میکنید؟
ورزش و زندگی شــخصی مکمل هم هستند .بههیچوجه در
تضاد با یکدیگــر قرار ندارد که مجبور شــویم برای یکی ،دیگری
آیا کاراته از نظر روحی روی شــما تأثیراتی داشته است؛ یعنی
را به خطــر بیاندازیم .البته در بعضی مواقع به خاطر شــرکت در
باعث جسارت ،شهامت در شما شدهاست؟
اردوهــا و مســابقات از خانــواده دور بودیم؛ امــا وقتی آدم هدف
برای موفقیت در ورزش رزمی نیازمند تالش و پشتکار زیادی
مقدس و باارزشــی دارد ،بیشک برای رسیدن به آن تالش کرده و
هســتیم .این پشتکار ،همراه با تمرینهای ســخت ،از انسان یک
سختیهایش را به جان میخرد.
مبارز بهتماممعنا میســازد .اینجاست که رزمیکار یاد میگیرد در
آیا تاکنون مجبور به استفاده از کاراته در خارج از تشک تمرین
زندگی شــخصی نیز مبارزه کرده و تســلیم هر جریانی نشود .در

برای موفقیت
در ورزش رزمی نیازمند
تالش و پشتکار زیادی
هستیم.
این پشتکار،
همراه با تمرینهای
سخت ،از انسان یک
مبارز بهتماممعنا
میسازد

عکس تزیینی است

یا مسابقه شدهاید؟

بله .یکبار به خاطر یک مزاحم خیابانی مجبور شــدم از فن
کاراته استفاده کنم و فرد مزاحم به حدی از عکسالعمل من شوکه
شد که بهسرعت محل را ترک کرد و قائله ختم به خیر شد.
اگر کســی برایتان مزاحمت جدی و خطرناک ایجاد کند یا مث ً
ال
بخواهد کیفتان را بدزدد ،آیا میتوانید از خودتان دفاع کنید؟

راستش بیشتر مردم نیز چنین ســؤاالتی را از ما میپرسند.
آنها توقع دارند ،یک رزمیکار شــبیه فیلمهای اکشن عمل کرده
و بهخوبی در هر شــرایطی از پس موقعیتهای سخت و خطرناک
برآید؛ اما واقعیت این اســت که دعواهــای خیابانی هیچ ربطی به
فنون کاراته ندارد و فنهای منحصربهفرد خودش را میطلبد.
ما رزمیکارها هم مثل بقیه آدمها در برابر حمالت مسلحانه و
زورگیریها آسیبپذیر هستیم؛ اما چیزی که مایه خشنودی است
این اســت که اعتمادبهنفس و روحیــه جنگاوری که در وجود یک
رزمیکار وجود دارد ،بهخوبی از چهره ،نوع نگاه و حتی شــیوه راه
رفتنش قابل مشاهده است .شاید این موضوع که میگویند یک نوع
هاله اسرارآمیز دفاعی در اطراف رزمیکارها قرار دارد صحیح باشد
چون به نسبت سایرین کمتر درگیر افراد خالفکار و مزاحمتهای
خیابانی میشوند.
اولین واکنش افرادی که بهتازگی با شما آشنا میشوند وقتیکه
میفهمند شما یک رزمیکار هستید چیست؟

در وهله اول از شــنیدن اینکه من دان  6مشــکی دارم شوکه
میشــوند؛ اما بعد شروع میکنند به شــوخی کردن و بارها و
میگوینــد ،یکوقت کتکمان نزنــی .در کل موضوع برای بقیه
خیلی جالب است.
آیا این دیــدگاه که میگوید افرادی کــه ورزشهای رزمی را
انتخاب میکنند روحیهای خشن دارند صحیح است؟

اص ً
ال با این حرف موافق نیســتم ،چون حس پرخاشگری در
وجود همه آدمها نهفته اســت و جزو غرایز اصلی آدمیزاد است؛ اما
کسی که ورزش میکند ،بهخوبی انرژی زائد و پرخاشگری خود را
در زمان ورزش تخلیه میکند .ورزشکار اجازه نمیدهد ،این حس
مخرب در زندگی شخصیاش بروز کند؛ و اینکه بعضیها میگویند
رزمیکارها آدمهای خشنتری هستند ،بههیچوجه با علم و منطق
مطابقت ندارد.
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۲۲خرداد ،روز جهانی منع کار کودکان بود

* عکس :اشکان پردل

دوران کودکی
قربانیکار
ِ

،،

کودکآزاری
گسترهای وسیع دارد.
آزار کودک به
آسیبرساندن
به جسم او منحصر
نمیشود ،ما ممکن
است در گفتارمان هم
ناخواسته اقدام
به کودکآزاری کنیم

،،

،،

وقتی کودکی بهعنوان
«کودک کار»
تعریف میشود ،باور
میکند از شأن اجتماعی
برخوردار نیست
و جایگاه او از پیش
تعریفشده؛ جایگاهی
که دیگر نمیتوان آن را
تغییر داد

،،

فاطمه قاسمی پور /عادیشدن و رواج برخی آسیبها در جامعه ،به
بیاعتنایــی مدنی در برابر آن منجر میشــود و آن پدیده که در ذات خود
مخالف قواعد اجتماعی و اخالقی اســت ،کمکم به هنجاری پذیرفتهشــده
تغییر شکل میدهد .تکرار و تداوم یک معضل ،پس از مدتی از حساسیتها
به آن موضوع میکاهد و مردم کمکم به حضور آن در جامعه عادت میکنند
و بیآنکه بدانند ،باعث بازتولید آن میشوند.
حقوق کــودکان و مصادیق کودکآزاری ،یکی از گســتردهترین این
پدیدههاست .آگاهی بیشــتر افراد جامعه از حقوق کودکان و گسترهی آن،
به کودکآزاری (آنهم فقط از نوع آزار جنســی) محدودشده و دادخواهی
آنها برای رخدادهایی است که رســانهای میشوند .درواقع ،عمق فجایعی
هستند که پشــت پرده ،همچنان در حال وقوعاند .درحالیکه کودکآزاری
گســترهی وســیعی دارد که زیرمجموعهی حقوق کودکان اســت و خود،
شــامل بندها و تبصرههایی اســت .آزار کودک به آسیبرســاندن به جسم
او منحصر نمیشــود ،بلکه ما حتی ممکن است در گفتارمان هم ناخواسته
اقدام به کودکآزاری کنیم .طبق موادی که در پیماننامهی حقوق کودکان
بیانشده ،آزار روحی و روانی کودک از جدیترین موارد کودکآزاری است
که آسیبهای عمیقتری بهجا میگذارد .این پیماننامه در  ۵۴ماده ،حقوق
کودکان را عنوان میکند که کشــورهای عضو کنوانسیون حقوق کودکان با
اجرای آنها ،در بهبود وضعیــت زندگی و آیندهی کودکان گامهای مثبتی
بردارند.
یکی از عناوین مطرحشــده در پیماننامهی حقوق کودکان ،منع کار
کودک است .طبق پیماننامهي حقوق کودکان ،به افراد زیر  ۱۸سال کودک
گفته میشود .در ماده  ۳۲این پیماننامه دربارهی کار کودکان و بهرهکشی
اقتصادی از آنان چنین آمده اســت .۱« :کشــورهای طرف کنوانسیون حق
کودک برای حمایت شــدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری
که زیانبــار بوده یا توقفی در آمــوزش وی ایجاد کند ،یا برای بهداشــت
جســمی ،روحی ،معنوی ،اخالقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را
به رسمیت میشناسند .۲ .کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات الزم قانونی،
اجرائی ،اجتماعی و آموزشی را برای تضمین اجرای این ماده انجام خواهند
داد» .در این راســتا و با توجه به مواد مربوط در ســایر اســناد بینالمللی،
کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً به موارد زیر توجه خواهندکرد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار
ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار

ج) تعیین مجازات یا اعمال ســایر ضمانتهای اجرای مناســب برای
تضمین اجرای مؤثر این ماده.
روانشناســی رشــد کار را به لحاظ بیولوژیکــی و ویژگیهای فردی
کــودکان ،متناقض بــا جوهرهی اولیــهی دوران کودکــی میداند و با آن
مخالف است .براســاس این نظر ،به تکامل نرسیدن جسم کودکان ،آنها را
آســیبپذیرتر از بزرگساالن کرده و استمرا ِر وضعیتی ثابت ،ممکن است در
روند رشــد آنها اختالل ایجاد کند .یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد
جســمی کودکان ،رعایت بهداشت فردی است .بیشک نبود چنین امکانی،
لطمههای جدی به جنبههای دیگر رشد نیز وارد میکند.
از ســوی دیگر ،کــودکان بهعنوان کنشگران اجتماعــی ،از وضعیت
جامعهی خــود تأثیر میپذیرنــد و بر آن تأثیر میگذارنــد .وقتی کودکی
بهعنــوان «کودک کار» تعریف میشــود ،انتظارها و شــناخت افراد نیز در
بســتهای همراه با این برچســب به او القا میشــود و برخورد جامعه نیز به
درونیشــدن آن کمک میکند .کودک کار باور میکند از شــأن اجتماعی
برخوردار نیست و جایگاه او از پیش تعریفشده؛ جایگاهی که دیگر نمیتوان
آن را تغییر داد .پیشرفت اجتماعی در این طبقه به صفر میرسد و حتی اگر
بهداشت جسمی آنها هم تأمین شود ،از بهداشت روحی و اخالقی بیبهره
خواهند ماند؛ زیرا «کودک کار» دیگر یک فرد نیســت ،بلکه به یک طبقهی
اجتماعی تبدیلشدهاست.
سالمت اجتماعی شرط اساسی برای پیشرفت و توسعهی هر جامعهای
اســت .در صورت بیبهرهبودن همه یا تعدادی از افراد جامعه از این ویژگی،
امید چندانی برای توسعهی آن جامعه وجود نخواهد داشت .جامعه با وجود
این کودکان که تعدادشــان هم کم نیســت و با فراگیرشدن فقر بیشتر هم
میشــوند ،چگونه میتواند به ســوی توســعهیافتگی حرکت کند؟ هرچند
افزایش نیاز به کار کودک با توسعهنیافتگی ارتباط مستقیم دارد .این پدید ه
به شــکلی پنهان ،در جوامع توسعهیافته نیز رایج است .با این تفاوت که در
این جوامع ،با توجیه مدرنیته از بار منفی آن کاسته شده و بهعنوان یکی از
ضروریات پیشرفت از آن یاد میشود .اقدام خانوادهها برای ورود کودکان به
برخی مشاغل مثل شاگردی در حرفهای خاص ،با این دلیل است که کودک
مهارتی بیاموزد و از وقتهای فراغتش برای کاری مفید بهره ببرد.
البتــه «کار کودک» در نظر جامعهشناســان متفاوت اســت و تعریف
واحدی از آن ارائه نشدهاســت .برخی آن را به کلی رد میکنند و کار را در
هر دستهای که باشــد ،برای کودکان زیانبار میدانند .از دیدگاه این گروه،
کار در هر شکلی و با هر تعریفی که باشد ،فرصت کودکیکردن را از کودکان

ساالنه  ۱۲۰میلیون کودک وارد بازار کار می شود
سازمان بینالمللی کار ۱۲ ،ژوئن ( ۲۲خرداد) را روز جهانی مبارزه با کار کودکان
نامگذاری کرده اســت .بر اســاس آمار این سازمان ،ساالنه حدود  ۱۲۰میلیون کودک
وارد بازار کار شــده و به کار تماموقت مشغول میشوند .بیش از نیمی از این کودکان
در شرایط بسیار سخت کار میکنند.
طبق مواد  ۸۰و  ۸۱قانون کار ایران ،کارگران  ۱۵تا  ۱۸ســال نوجوان هستند و
در زمان استخدام و پساز آن سالیانه ،باید آزمایشهای پزشکی انجام دهند .بهموجب
مادهی  ۵۱قانون کار ،ســاعت کار کارگران نباید بیشــتر از  ۸ساعت در روز باشد .در
مادهی  ۸۲این قانون اعالمشده ساعت کار نوجوانان باید نیمساعت کمتر از ساعت کار
کارگران معمولی باشد.
همچنین انجام کار در شب و ارجاع کارهای سخت و زیانبار و خطرناک و حمل
بار بیش از اندازهی مجاز و بدون اســتفاده از وســایل مکانیکی ،برای کارگران نوجوان
ممنوع است.

دریغ میکند .کار کودکان ،کودکیکردن است.
عــدهی دیگری نیز با طبقهبندی کار کودک ،در عین اینکه هر کاری
را برای کودکان مناســب نمیدانند ،معتقدند برخی فعالیتها در روند رشد
آنها مؤثر هم هســت .برای نمونــه ،فیفه بین «فعالیت کــودک» و «کار
کودک» تفاوت قائل است و معتقد اســت« ،همهی کارها برای کودکان بد
نیستند.
برخی فرصتهای کاری برای کودکان بهعنوان مناسک گذر به سمت
بزرگسالی و عنصری مثبت در رشد آنها است .فعالیتهای سبک که بهطور
صحیح ســاختاربندی و مرحلهبندی شده باشــند ،برای کودک کار شمرده
نمیشــوند .کار کودک فعالیتی اســت که به سالمتی و رشد کودک آسیب
میرساند ».این تعریف از دید برخی جامعهشناسان پذیرفته و از دید برخی
دیگر نیز کمی غیرواقعی اســت؛ زیرا همهی کارها از پیش و با هدف رشــد
کودک تعیین نشــدهاند .در جوامع در حال توسعه ،بسیاری از کودکان کار
ناگزیــر در این موقعیت قرارگرفتهاند و چــارهی دیگری ندارند .به عقیدهی
وایت «کشیدن یک خط موازی واضح بین «فعالیت کودک» و «کار کودک»
تقریباً ناممکن است .تالشهایی که با این هدف انجام میشود ،آنقدر کلی،
مبهم و تکراری اســت که کارآیی چندانی ندارد؛ یا اگر هم بکوشد معین و
ویژه باشــد ،معموالً بیشازحد متناقض و غیرمنطقی است و با دیدگاههای
کــودکان همخوانی نــدارد ».این تمایز بین کار و فعالیت کودک شــاید از
سیاستگذاریهای اجتماعی سودمند باشد ،اما کارایی چندانی ندارد.
بنابراین ،محتوا و معنای کار کودکان تا اندازهی زیادی وابسته به متن
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آن اســت و جوامع مختلف و با فرهنگهای
گوناگون ،هرکدام به شکلی با این پدیده برخورد میکنند؛ مانند دستهبندی
مشاغل به آشکار (مثل گلفروشی در خیابان) و پنهان (مثل کار در مغازهها).
اگر قرار باشد اقدامی برای مقابله با کار کودکان انجام شود ،اولین گام
آن تغییر نگرش و تفکر افراد جامعه به این معضل اســت؛ زیرا پذیرش کار
کودک به تــداوم و ثبات آن میانجامد و پیامدهــای آن در آینده ،گریبان
جامعه را خواهد گرفت .نادیدهگرفتن این حق کودکان در حالی اســت که
بیشــتر کشورها پیماننامهي حقوق کودکان را پذیرفتهاند و مدعی عمل به
آن هستند .هرچند بستر الزم برای حذف این آسیب در جوامع مهیا نیست؛
آگاهســازی افراد و خانوادهها از طریق ســازمانها و انجمنهای خصوصی و
مردمنهاد ،یکی از اقدامات مؤثر برای کاهش و پیشــگیری از پیشــرفت آن
اســت .نامگذاری روزهای جهانی در تقویم نیــز فرصتی برای یادآوری این
حقوق فراموششده است.

فقر اصلیترین عامل کار کودکان ایرانی است
به گفتهی موژان انصاری دبیر جمعیت امام علی(ع) ،در  ۴ســال متوالی حدود  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰کودک کار تحت پوشــش
این مؤسســه قرارگرفتهاند که بیش از نود درصد آنها اتباع غیرمجاز هســتند .تکدیگری ،گلفروشی ،فروختن فال و کارهایی
ازایندست ،از رایجترین مشاغل این کودکان است.
اخیرا ً «زبالهگردی» نیز به این مشاغل اضافهشده که عالوه بر خطرهای معمول ،ازنظر بهداشتی نیز کودک و اطرافیان او را
در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد.
تعداد زیادی از این کودکان از تحصیل محروم هســتند و به دلیل نداشــتن تابعیت ،ترجیح میدهند به هر روشی -حتی با
کارکردن در شرایط سخت و حقوق کم -منبع درآمد خود را حفظ کنند.
با آنکه به نظر میرســد به دلیل وضعیت دشــوار اقتصادی ،فقر اصلیترین عامل کار کودکان ایرانی باشد ،آنها بیشتر به
دلیل اعتیاد سنگین پدر و مادر ،مجبور به انجام کارهایی مثل جابهجایی مواد مخدر میشوند.
انصاری ،یکی از راهکارهای نتیجهبخش فعالیتهای انجمنها را هماهنگی و یکپارچهسازی اقدامات آنها میداند .تکیه بر
آموزش از رویکردهای کاربردی و مؤثر در آگاهسازی خانوادهها و کودکان است .با در پیش گرفتن چنین سیاستی در کنار تالش
برای فراهمکردن امکان تحصیل و سوادآموزی این کودکان ،میتوان به کاهش و توقف رشد این آسیب اجتماعی امیدوار بود.

گپ و گفت شهری

میزگردی با حضور شهروندان و کارشناسان درباره شهر
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احیای برق یکی از بزرگترین
خواستههای شهروندان فوتبالدوست شیراز
و اهالی استان فارس است
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بررسی درباره دالیل و پیامدهای انحالل تیم فوتبال برق شیراز در میزگرد «شهرراز» با سه پیشکسوت دهههای پیشین این باشگاه باسابقه

قصه پر غصه نارنجیهای شیراز
محمدرضا طاهری فرزاد صدری

هنوز فرم بدن و اندامشــان از ســاختار یک ورزشکار خارج
نشــده اســت ،تنها کمی شــکمها جلوتر آمده و گامهاشــان را
آهســتهتر برمیدارنــد .گردهمآمدن و صحبت از گذشــتههای
نهچندان دور ،احساس روزهای خوب گذشته را به آنها میدهد.
هنوز غرور را میشود در لحظههایی که از قهرمانیشان در ایران
میگویند ،به تماشا نشست .در قدیمیترین باشگاه فوتبال ایران
توپ میزدند؛ برق شــیراز که بعد 70ســال حضور مســتمر در
باالترین ســطح فوتبال ایران ،حاال چنان غریب و گم افتاده است
که کمتر کســی یادش میآید که کمتــر از یکدهه پیش برق
قهرمان جامحذفی فوتبال ایران شد .شهرراز بهمنظور پاسداشت
قهرمانهای برق شــیراز و همچنین بررســی حالوروز دیروز و
امروز باشــگاه بــرق ،حمید رحمتآمیز ،جمال ندافی و خســرو
دانشمند سه بازیکن تیم برق شیراز در دهههای  60 ،50و  70را
گرد هم آورد در دفتر نشــریه؛ تا قهرمانان دیروز و پیشکسوتان
امروز از سرگذشــت و سرنوشت باشگاهی بگویند که قدیمیتر از
دو باشگاه محبوب پایتخت است ،اما امروز غریبانه در کنج عزلت
افتاده است .مشروح میز گرد شهر راز با سه پیشکسوت تیم برق
شیراز را در ادامه بخوانید.
تا زمانی که تیم فوتبال برق شیراز در لیگ برتر کشور حضور
داشت روحیه مردم و حال شهر از داشتن آن تیم با آن پیراهن
نارنجیاش خوش بود .حضور برق در باالترین ســطح فوتبال
کشــور ،بهانهای بود برای جوانهای شــیرازی که عصرها به
استادیوم حافظیه و ارتش بروند و با دیدن بازیکنان شهرشان
و برد تیم ،شــاد و خوشــحال شــوند و باخت نارنجیپوشان
غصهدارشــان کند؛ اما با خروج برق از لیــگ برتر تمام این
حسها از بین رفت .زمانی که شما در برق بودید ،حس و حال
تیم و شهر چگونه بود؟

جمال ندافی :در آن زمان فوتبال و تیم برق بزرگترین عشق
دوران کودکی و نوجوانی ما بود و هنگامی که برق با تیمهایی مانند
پرسپولیس و استقالل در شیراز مسابقه داشت ،به هر دری میزدیم
تا بتوانیم از نزدیک به تماشــای این بــازی برق برویم .عجینبودن
رنگ نارنجی با زندگی شــیرازیها یک واقعیت غیرقابلانکار است.
اگرچه در حال حاضر بیشــتر افراد جامعه و عالقهمندان به فوتبال
هوادار دو تیم اســتقالل و پرســپولیس هســتند ،اما در آن زمان
شــیرازیها بهجز برق به تیم دیگری فکر نمیکردند و من همیشه
دوســت داشتم رنگ اولین پیراهنی را که در ورزش و فوتبال به تن
میکنم نارنجی باشد.
به نظرتان چگونه میتوان برق را دوباره احیا کرد؟

ندافی :احیا شــدن برق زمانی اتفاق میافتد که این باشگاه به
دســت یک فرد کاربلد و کسی از بدنه تیم باشد .در برههای از زمان
مشــکالتی در تیم برق به وجود آمد که باعث شــد این تیم روندی
نزولــی طی کند ،اما بــا پیگیری مرحوم عزیــز پیروانی و همکاری
بســیاری از بازیکنان در دهه هفتاد ،برق دوباره توانست به روزهای
اوج خــود برگردد و چیزهایی مانند غیرت ،تعصب و عشــق به برق
هم باعث شد که من و دیگر بازیکنان با کمترین هزینه کاری کنیم
تــا برق بتواند بــه روزهای طالیی بازگــردد .در آن دوران در ایران
و جامعــه فوتبال ،ورزش فارس را با تیم برق میشــناختند و تمام
مربیان همواره به ما میگفتند اگر خواســتار پیشــرفت در فوتبال
هســتید اول باید در تیم برق بازی کنید .با توجه به اینکه در حال
حاضر تیم برق شــیراز دیگر در هیچکدام از لیگها حضور ندارد ،اما
هنوز هم همه فوتبال شیراز را با برق میشناسند .اگرچه در گذشته
دستهایی در پشتپرده میخواستند برق را نابود کنند ،اما در حال
حاضر میبینیم که حتی وقتی برق دیگر وجود ندارد ،هنوز این تیم
نماد فوتبال شیراز است .این غیبت و نبود تیم برق در میان تیمهای

یک بررســی کوچک از بازیکنانی که از تیمهای پایه برق توانستند
به تیمهای لیگبرتری راه پیدا کنند ،میبینیم کسانی مانند شهرام
گودرزی ،ساسان انصاری و ...جزو همان افرادی بودند که در باشگاه
برق شیراز فوتبال را به صورت حرفهای آموختند.

آقای دانشــمند دربی فوتبال شیراز و فارس در دهه شصت بین
تیمهای صنعتنفت و برق شیراز برگزار میشد و تقابل میان این
دو تیم باعث میشــد جمعیت زیادی از هواداران این دو تیم به
استادیومها بروند و تیم مورد نظر خود را تشویق کنند؛ بطوریکه
ما در اوج سالهای جنگ شاهد یک شور و نشاط و شعف خاصی
بودیم و شــیراز به خاطر حضور این دو تیم نفس میکشــید و
شاداب بود .کمی از آن دوران بگویید.

دانشمند :من در دهه شصت یک نوجوان بودم که خیلی زود
و با انجام تمرینات مکرر توانستم وارد دنیای فوتبال شوم .بازیکردن
در تیم برق و در زمین ارتش یکی از بزرگترین آرزوهای من بود که
خوشبختانه دیری نپایید به این آرزو دست پیدا کردم .در دهه ،60
حضور تیمهایی مانند کما ،صنعتنفت ،جهانآرا و برق باعث شد که
یک لیگ حرفهای فوتبال در شــیراز به وجود بیاید و تیمها با هم به
رقابــت بپردازند .مردم هم با آنکه زمان جنگ بود ،اما با دلوجان به
ورزشــگاهها میآمدند و به تماشای فوتبال مینشستند ،شاید چون
بازیکنان به عشــق تیم و اسم برق با تمام وجود بازی میکردند .اما
رقابتهایی که میان تیمهای صنعتنفت آبادان و برق شیراز وجود
داشــت ،به دلیل اینکه هر دو تیم از بازیکنان بسیار خوبی برخوردار
بودند ،همیشــه یک دربی هیجانانگیز و بانشاط از آب درمیآمد و
این عشق به مردم هم انتقال پیدا میکرد .حاال هم با آنکه تیم برق
در عرصه فوتبال و ورزش کشــور حضور ندارد ،اما در هر جایی از از
کشــور فوتبال شــیراز را با تیم برق میشناسند .اما اگر ما خواستار
احیا تیم برق شیراز هستیم باید در گام اول مسئوالن و پیشکسوتان
در کنــار یکدیگر قرار گیرند و اقداماتی را انجام دهند که بهتبع آن

شما در اینباره چیست؟

رحمتآمیز :مســأله ســقوط و انقراض تیم برق شــیراز به
زمــان مدیریت مدیرعامل برق منطقــهای وقت برمیگردد؛ چرا که
طبق شــنیدهها و شواهدی که بررســی کردم او تنها کسی بود که
خواســتار نابودی تیم برق شیراز بود و بدون هیچ تفکری باعث شد
که چراغ تیم ریشــهدار برق در فوتبال ایران خاموش شود .بازیکنان
تیم برق به دلیل عشــقی که به ورزش و به تیم داشتند بارها دچار
مصدومیتهای فراوان شــدند ،اما هیچــگاه از فعالیت خود ناراضی
نبودند و جایز نبود فردی تیشه بر ریشه برق بزند .تیم برقی که در
آن سالها همیشه عنوانهای برتر جدول را باخود یدک می کشید.
آقــای ندافی! شــما تجربه بــازی در تیمهــای بزرگی مانند
پرســپولیس را در کارنامه خود دارید و به خوبــی میدانید اگر
دولت چتر حمایتی خود را از ســر این تیمها بردارد ،با معضالت
و مشــکالتی بزرگ مواجه میشوند و تیمهای استانی هم نباید از
این قاعده مستثنی باشــند .با توجه به اینکه تیم برق هم در آن
زمان نقش پرسپولیس و استقالل را در ورزش استان ایفا میکرد،
واگذاری برق به بخشخصوصی ریســک بزرگی بود که عدهای
انجام دادند .نظر شما درباره واگذاری برق چیست؟

کلیــد نابودی تیــم برق شــیراز با روی کار آمــدن مهندس
مشــفقیان مدیرعامل وقت سازمان برق منطقهای زده شد و بعد هم
ســقوط و حذف تیم برق از لیگهای حرفهای عالوه بر از بین رفتن
فوتبال باعث شــد تا جوانان شهر نابود شــوند و به سرگرمیهایی
دیگر رو بیاورند .بازیهای برق شــیراز و صنعتنفت به خوبی یادم
هست ،با آنکه جنگ در آن زمان مشکالت زیادی را درون کشور به
وجود آورده بود ،اما بعد از به صدا در آمدن ســوت پایان بازی و برد
تیم برق کاروان شادی در شــیراز راه میافتاد و هواداران ساعتها
در خیابانها شــادی میکردند .از بین رفتن تیم برق باعث شد که

حمید رحمتآمیز (با بغضی در گلو و صدایی لرزان و
شکننده) :خوشحالم کــه هنوز عدهای در این شهر حضور دارند
که به یاد پیشکسوتان هستند .این همنشینی با پیشکسوتان باعث
میشود که احساس زندهبودن درونمان رقم بخورد .زمان حضور
من در تیم برق به ســال  1356و جام تختجمشــید برمیگردد
که تیم برق در آن دوران توانست به عنوان نماینده و برترین تیم
فوتبال ایران به تورنمنتی در کشــور چیــن راه پیدا کند .در این
تورنمنت که  16تیم از سراسر جهان حضور داشتند ،ما با از دست
دادن یک ضربه پنالتی ،شانس حضور در فینال را از دست دادیم،
ام ادر مسابقه ردهبندی پیروز شدیم و مقام سوم را کسب کردیم.
در آن مســابقات بازیکنانی مانند آقایــان پیروانی و رزمی حضور
داشتند و مربیگری تیم به عهده آقای رضوی بود.
در آن زمان یک ارتباط و احســاس عمیــق میان بازیکنان
و هواداران برق وجود داشــت و هــواداران برق برای آنکه بتوانند
تیــم و بازیکنان را از نزدیک تشــویق و حمایــت کنند ،با هزینه
خــود یک اتوبوس کرایه میکردند و همراه با ما به شهرســتانها
میآمدند .اما در حال حاضر چنین اتفاقاتی دیگر در عرصه فوتبال
رقم نمیخورد و شــکاف بزرگی میان بازیکنان و هواداران تیمها
ایجاد شــده اســت .راســتش احیای برق تنها بزرگترین آرزوی
قلبی من نیســت؛ بلکه یکی از بزرگترین خواستههای شهروندان
فوتبالدوست شیراز و اهالی اســتان فارس است .مطمئن باشید
اگر برق دوباره بتواند به لیگ دستهیک راه پیدا کند ،بازیهایش
با استقبال بسیار زیادی برگزار خواهد شد؛ چرا که برق متعلق به
تمام اقشار جامعه است.

آقای ندافی با این موضوع موافقید که رنگ نارنجی به عنوان
رنگ شهر شــیراز در افکار عمومی شکل گرفته است؟ حتی با
توجه به عملکرد خوب و مثبتی که فجر در فوتبال کشور دارد و
خود غالم پیروانی هم برندی برای فجر است ،اما نباید از این
نکته غافل شویم که بیشتر مردم و فوتبالدوستان ،شیراز را با
تیم برق میشناســند .یادمان نرفته هنوز که عبارت «نارنجی
دوستداشتنی شیراز» همیشــه جزو تیترهای برتر رسانههای
ورزشی بود.

فوتبال کشور واقعاً غیرقابلانتظار و باور است.
نبودن تیم برق در فوتبال کشور چه تاثیری روی فوتبال استان
گذاشته است؟

نبودن تیمهای پایه برق بر فوتبال فارس و شیراز تاثیر گذاشته
اســت و باعث شده فوتبال شــیراز دچار یک رکود و بحران شود .با

شاهد حضور دوباره برق شیراز در عرصه ورزش و فوتبال باشیم.
آقای رحمتآمیز با توجه به اینکه ما شاهد حضور تیمهای دولتی
مانند سایپا ،فوالد خوزســتان ،سپاهان و ...در لیگهای حرفهای
کشور هســتیم عدهای از افراد معتقدند که مسایل سیاسی زمان
خود و لجبازیهای برخی از افراد باعث نابودی تیم برق شد .نظر

جوانان شهر هم به تدریج نابود شوند ،چراکه ما با تیم برق خو گرفته
بودیم .به نظر من خصوصیسازی تیم برق بدترین تصمیمی بود که
در آن زمان از ســوی مســئوالن اتخاذ شد؛ چراکه با یک بررسی از
وضعیت خصوصیسازی متوجه میشــویم این تصمیم مهم باید با
یک برنامهریزی و تصمیمگیری مناســب انجام شــود .مگر میشود
اداره یک تیم بزرگ و ریشــهدار مانند برق شیراز یکشبه به بخش
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کنار رفتن افرادی که صالح و خیر
تیم برق را نمیخواهند ،و روی کار
آمدن افرادی که توانایی احیا برق را
داشته باشند ،از مهمترین دالیل احیا و
بازگشت برق به فوتبال کشور است

پیشرفت فوتبال شیراز در گروی حضور
پیشکسوتان به عنوان افراد باتجربه
در تیم برق است .آکادمیها آنگونه
که باید و شاید نتوانستهاند تاثیری بر
فوتبال شیراز داشته باشد

احیای برق در مرحله نخست به صداقت
و وعدهای عملی مسئوالن و افراد
دخیل در این موضوع نیاز دارد؛ کسانی
میتوانند برق را احیا کنند که به حرف و
شعار خود اعتقاد و ایمان داشته باشند

خصوصی واگذار شــود؟ همینجا این را هم بگویم که من برای احیای
تیم برق و اینکه این تیم بتواند دوباره به فوتبال کشور بازگردد حاضرم
از مردم شهرم پول گدایی کنم تا برق دوباره زنده شود.
همهروزه اقدامات زیادی مانند برگزاری سمینارها ،سخنرانیها و...
از سوی مســئوالن برای کاهش معضالت اجتماعی برگزار میشود،
حال آنکه هدایت جوانان به سوی ورزش سبب میشود با هزینههای
معنوی و مادی کمتری بهخاطر آسیبهای اجتماعی داشته باشیم .به
نظر شــما راهاندازی یک کمپین در جهت حمایت و احیای تیم برق
شــیراز که از محبوبیت خاصی هم در میان اقشــار جامعه برخوردار
است ،تا چه اندازه می تواند تاثیرگذار باشد؟

دانشمند :مــا باید در پیشبرد اهداف جمعی به یاری هم بشتابیم
و به یکدیگر کمک کنیم .با این حال من فکر میکنم اگر در این شرایط
کســی بخواهد اقدام به راهاندازی کمپینی در جهت حمایت از تیم برق
کند بدونشــک با هجمهای از انتقادات مواجه میشــود .ما نباید این
نکتــه را فراموش کنیم که زمانی میتوانیم تیــم برق را احیا کنیم که
ابتدا فســاد از بین برود .از آنجا که در حال حاضر اعتماد اشــخاص به
یکدیگر از بین رفته است ،زمانی ایجاد و راهاندازی یک کمپین میتواند
موفق باشــد که در مرحله نخست اعتمادها جمع و یکی شوند؛ در غیر
این صورت فردی که قرار است چنین لطفی را به یک شهر داشته باشد
مورد بیمهری قرار می گیرد و به بدترین شکل از بین میرود .به اعتقاد
من حضور یک فرد از بدنــه تیم برق در چنین کمپینی میتواند باعث
شود که تیم برق احیا شود.
ندافــی :مدیرانی که در آن زمان به عنــوان مدیرعامل تیم برق
شــیراز انتخاب میشدند ،تنها به منافع شخصی فکر میکردند و منافع
شخص را بر منافع و سرنوشت جمع ترجیح میدادند .من در سال ،90
زمانی که تیم برق از لیگبرتر به لیگ دســتهیک سقوط کرد ،بهعنوان
ســرمربی این تیم برگزیده شدم و با هدف جوانگرایی  10بازیکن جوان
و خوشفکــر را جذب کردم که با همین روش در آن زمان توانســتیم
 8هفته اول لیگ را در صدر جدول باشــیم ،امــا مدیرعامل وقت نرخ
قرارداد بازیکنــان را کاهش داد و مث ً
ال قراردادهــای بازیکنان از 100
میلیون تومان به  20میلیون تومان کاهش یافت .با این حال با گذشت
هشــت هفته از مسابقات ،باشــگاه و مدیرعامل هیچ پولی حتی همان
میــزان قرارداد دوم هم به بازیکنــان پرداخت نکردند و تیم برق با افت
شدیدی مواجه شد .ازسوی دیگر آن زمان مصادف شده بود با انتخابات
مجلس ،و مدیرعامل وقت برق شــیراز هم با اهداف و برنامههای خاص
مهمانیها و میتینگهای انتخاباتی برگزار کرد و حق بازیکنان را صرف
ریختوپاشهای انتخاباتی کرد .بعد از انتخابات مجلس هم پستی را در
جایی گرفت و مدتی بعد هم تیم برق را با مشکالتش رها کرد و رفت.

افراد زیادی دســت به دســت هــم دادند و با ســهلانگاری و
بیتوجهیهای خود نســبت به تیم برق باعث افول و نابودی این تیم
ریشهدار شدند .به نظر شما چه اقداماتی میتواند تیم برق را دوباره
احیا کند؟

ندافی :بــا یک ارزیابی از مصائب تیم برق متوجه میشــویم که
مشکالت برق رفتهرفته تا جایی پیشروی کرد و این تیم به صورت کامل
نابود شــد؛ بهطوریکه در حال حاضر کمتر کســی از نسل جدید پیدا
میشــود که تیم برق را به طور کامل بشناسد .حتی اگر فرزندان ما هم
بخواهند مدرکی از وجود و حضور تیم برق برایشــان ارائه کنیم ،تنها
میتوانیم به چند عکــس و روزنامههای آن زمان رجوع کنیم .من فکر
میکنم اگر همیــن عکسهای تیم برق نبود ،مخالفان تیم منکر وجود
باشــگاهی به نام برق شیراز هم میشــدند .اما به عقیده من مهمترین
عامل برای احیای تیم برق ،یکیشدن و در کنار یکدیگر بودن است؛ اگر
خواستار احیای برق هستیم باید پیشکسوتان ردههای مختلف ،و مسئوالن
و متولیان دست به دست یکدیگر دهیم تا بتوانی با کمک و حمایت هم
کارهایی را برای از سرگیری و شروع دوباره فعالیتهای باشگاه برق انجام
دهیم.
دانشمند :برای احیای برق باید مسائل و منافع شخصی جای خود
را به منافع جمع ،شهر و استان دهد .درکنار این موضوع نمیتوانیم از نقش
پررنگ و حمایت مسئوالن ،و بهکارگیری افراد کاربلد و پیشکسوتان برق
برای فعالیت و شکلگیری دوباره برق شیراز غافل شویم .تمام بازیکنان
تیم برق که در گذشــته وقت ،ســامتی و زندگی خود را صرف فوتبال
برق و ورزش شیراز کردند ،االن با مصدومیتهایی که از گذشته و زمان
بازی به ارث بردهاند ،نمیتوانند کار کنند؛ چراکه این آســیبدیدگیها
ســبب شده بازیکنان تیم برق به عنوان یک رزمنده در ورزش و فوتبال
شــیراز دیگر نمیتوانند کار بدنی زیادی انجام دهند و درآمد کســب
کنند.
آقای رحمتآمیز! راهکار شــما برای احیا دوباره تیم برق شــیراز
چیست؟

رحمتآمیز :با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد انگشتشماری
از مســئوالن خواســتار احیای دوباره تیم برق شــیراز هستند ،به نظر
مــن احیــای برق در مرحله نخســت بــه صداقت و وعــدهای عملی
مســئوالن و افراد دخیــل در این موضوع نیاز دارد؛ کســانی میتوانند
بــرق را احیــا کنند که به حرف و شــعار خود اعتقاد و ایمان داشــته
باشند.
نباید فراموش کرد که پیشکســوتان برق از جمله افرادی هستند
که به طور واقعی در جهت راهاندازی مجدد تیم برق شیراز هر کاری را

انجامدهند تا تیم برق احیا شــود .ما به دلیل عشق قلبی که به این تیم
داریم تمام هزینههای مســابقات را از جیب خود پرداخت میکنیم و به
همین خاطر بود که در مســابقات کشــوری که سال گذشته در شمال
برگزار شد توانستیم مقام دوم پیشکسوتان فوتبال کشور را کسب کنیم.
ندافی :پیشــرفت فوتبال شــیراز در گروی حضور پیشکســوتان
بــه عنوان افــراد باتجربه در تیم برق اســت .با یک بررســی از تعداد
مدرســههای فوتبالی که در شــیراز فعالیت میکنند متوجه میشویم
که این آکادمیها آنگونه که باید و شاید نتوانستهاند تاثیری بر فوتبال
شیراز داشــته باشد؛ چراکه اغلب افرادی که این مدرسهها را راهاندازی
کردهانــد ،تخصص کافی در فوتبال ندارند و آنهــا به این دلیل که از
شــرایط مالی مناســبی برخوردارند با دید منافع اقتصادی مدرســه و
آکادمی فوتبال تاسیس کردهاند.
دانشــمند :کنار رفتــن افرادی کــه صالح و خیر تیــم برق را
نمیخواهنــد ،و روی کار آمدن افرادی که توانایی احیا برق را داشــته
باشند ،از مهمترین دالیل احیا و بازگشت برق به فوتبال کشور است.
به عنوان پرســش آخر ،بهترین خاطره هرکدام از شما از تیم برق
چیست؟

دانشــمند :باور کنید لحظهلحظه بودنم در کنار برق و بازی در
این تیم برای من خاطرهای ارزشــمند است ،اما قهرمانی در جام حذفی
فوتبال کشور بهترین خاطره من در دوران بازیای در برق است.
ندافی :قهرمانــی تیم برق شــیراز در لیــگ دو و راهیابی برق
بــه لیــگ یک بــا مربیگری شــاغالم زیباتریــن خاطره مــن از برق
است.
رحمتآمیز :زمانی کــه در تورنمنت چین شــرکت کردیم ،به
همراه شــادروان رســول درهشوریان به ســمت هتل مربی در حرکت
بودیــم که در وســط راه یکــی از بازیکنــان تیم مراکش بــه اجبار
میخواســت زیرپیراهنی خود را با تیشرت ورزشــی شادروان رسول
عــوض کند کــه خدابیامرز عبارت «نه بــه جون تــو» را اینگونه ادا
میکــرد :به انگلیســی میگفــت  Noو به فارســی میگفت «جون
تــو ».این یکــی از بامزهترین خاطــرات من از دوران بــازیام در برق
است.
احساستان در یک جمله درباره برق شیراز؟

دانشمند :برق شیراز اوج محبوبیت برای من و شهرم بود.
ندافی :برق یعنی زندگی و احســاس ما پیشکســوتان .از ته دلم
میگویم برای احیای برق و حضور دوبارهاش در ورزش و فوتبال کشور
حاضرم کنار تیم به بازیکنان آب بدهم.
رحمت آمیز :برق شــیراز از گذشته برای من همیشه عشق بوده
و هست.

،،

،،

کلید نابودی تیم برق
شیراز با روی کار آمدن
مدیرعامل وقت سازمان
برق منطقهای زده شد و
بعد هم سقوط و حذف
تیم برق از لیگهای
حرفهای عالوه بر از بین
رفتن فوتبال باعث شد تا
جوانان شهر نابود شوند و
به سرگرمیهایی دیگر رو
بیاورند

،،

،،

احیای برق در مرحله
نخست به صداقت و وعده
ای عملی مسئوالن و افراد
دخیل در این موضوع نیاز
دارد؛ کسانی میتوانند
برق را احیا کنند که به
حرف و شعار خود اعتقاد و
ایمان داشته باشند

،،

* عکس ها :اشکان پردل

خسرو دانشمند

جمال ندافی

حمید رحمت آمیز

احیا شدن برق زمانی
اتفاق میافتد که این
باشگاه به دست یک فرد
کاربلد و کسی از بدنه تیم
باشد .با اینکه در حال
حاضر برق شیراز دیگر در
هیچکدام از لیگها حضور
ندارد ،اما هنوز هم همه
فوتبال شیراز را با برق
میشناسند و هنوز این
تیم نماد فوتبال شیراز
است

کتابکوچه
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،،

تمام کودکی من

به جای آنکه صرف

بازیهای کودکانه شود
پشت ویترینهای

عکاسیها به تماشای
عکسهای دونفره
و کودکان و پرتره
گذشت .عکاسی

«درخشان» و سینمای
«دمکلی» خیلی برای
من مهم بودند

،،

افشین آریا فر /شاید از معدود هنرمندانی باشد که
واقعا عاشق شهرش است .از زمان دانشجویی و از وقتی که
استاد تاریخچه عکاسیاش پیشنهاد تحقیق درباره تاریخ
عکاســی در ایران را مطرح کرد ،ایده عکاسی با موضوع
شیراز ،تبدیل شد به سرفصل زندگی هنری منصور صانع.
حاال صانع با بیش از 10کتاب عکاسی که هرکدام به بخشی
از تاریخ کهن فارس اختصاص دارد؛ تبدیل شده به یکی از
تاریخنگاران شــیراز ،که با دوربیناش برگهایی از تاریخ
چندهزارساله این دیار را به گنجینه این شهر کهن افزوده
است .صانع در این گفتوگو از اولین آتلیه عکاسی شیراز
(که 110ســال پیش افتتاح شده) ،و نحوه عکاسی یکقرن
پیش شــیراز میگوید ،از خانواده چهرهنگار می گوید که
چندین نســل طالیهدار عکاسی در شــیراز بودهاند ،از
کتابهایش میگوید که همه درباره شــیراز و تاریخ این
شــهر اســت ،از تالشهایش برای پیدا کردن عکسهای
قدیم شیراز؛ و در نهایت از آرزویش برای

ورود شما به دنیای عکاسی چگونه و از کجا آغاز شد؟

،،
اولین بار در نوجوانی
به کالس عکاسی

استاد حسن چهرهنگار
رفتم .آقای چهرهنگار
بهشدت عاشق

عکاسی و آموزش

عکاسی بود و ازآنجا
بود که ارتباطم با او

برقرار شد و ادامه پیدا

کرد

،،

من از سن هفت ،هشتسالگی عشق و عالقه زیادی به عکاسی داشتم.
آن روزها پدر من در چهارراه مشــیر ،خیابان لطفعلیخان روبروی مسجد
آقا احمد ،مغازه نانشــیرینی داشــت .وقتی به مغازه پدر میرفتم فرصتی
مناسبی بود که به چهارراه مشیر بروم .آن زمان در چهارراه مشیر روبروی
همان کوچهای که االن پرنده فروشــی است به عکاسی بود به نام عکاسی
درخشــان که صاحب آن یه پردهای از طرح هواپیما درست کرده بود روی
آنهم نوشتهشده بود هواپیمای ایران که در قسمت خلبان آن یک سوراخ
جانمایی شــده بود و مردم میرفتند در این قســمت قرار میگرفتند و با
غــرور هرچه تمام عکس میگرفتند .این شــیوه بهگونــهای بود که انگار
واقعاً خلبان آن هواپیما هستند و پشت هواپیما نشسته و عکس میگیرند.
تمام کودکی من به جای آنکه صرف بازیهای کودکانه شــود پشت
ویترینهای عکاســیها به تماشــای عکسهای دونفره و کودکان و پرتره
گذشت .این عکاســی و ســینمای «دمکلی» خیلی برای من مهم بودند.
همانطور که میدانید هراسمی که روی این سینما گذاشته میشد ازجمله
«مهتاب»« ،شهرزاد» و «دنیا» ،دستآخر مردم به همان اسم «دمکلی» او
را میشــناختند .ویترین این سینما برای من خیلی جالب بود در مواقعی
هم به سینما میرفتم و جادوی این تصاویر تأثیر خودش را گذاشته بود .در
آن زمان یکی از عمههایم هفتهای سه بار مرا به سینما میبر د .دیدن این
تصاویر و فیلمها برای کودکی به ســن من جذاب و تماشایی بود .اینگونه
بود که بهمرور حسی در من به وجود آمد که تمام مناظر اطرافم را از گردی
دســتم که به شکل دوربین جلوی چشمم میگرفتم تماشا میکردم .پدرم
که متوجه عالقه من به عکاســی شد در سن هفت ،هشتسالگی برای من
دوربینی به نام آکفا و به قیمت  12تومان خرید .بعد فیلم سیاهوســفیدی
روی آن میانداختیــم کــه این فیلمها به شــکل رول بودند و وقتی فیلم
را عوض میکردیم درواقع یک ســری عالئــم میآمدند که دریچه قرمزی
پشــت دوربین بود ،وقتی فیلم را میچرخاندیم این عالئم و اعداد از جلوی
این دریچه رد میشــد .این عالئم با چند نقطه شروع میشد بعد نقطهها
بزرگتر میشد بعد از آنیک شکل انگشت میآمد و بعد از آن شماره یک
بود که به معنی این بود که فیلم شــماره یک بــرای گرفتن اولین عکس
آماده هســت .بعد از گرفتن عکس اول دوباره شروع به چرخاندن میکردم

و به همان ترتیب بعد از آمدن انگشت شماره  2نشان داده میشد .خالصه
بعد از تمام شدن اولین حلقه فیلم آمدم فیلم و از دوربین کشیدم بیرون...
من به عکاسی ادامه میدادم تا اینکه در سال  59به کالس خوشنویسی
مرحوم آقای حمید دیرین (اســتاد خوشنویسی شــیراز) میرفتم .در آن
زمان خانه فرهنگی در خیابان فردوسی بود که برای تعلیم به آنجا میرفتم.
در همین رفتوآمدها بود که متوجه مرد مسن خوشسیمایی شدم که در
دفتر حضور داشت ،بعد از پرسوجو متوجه شدم او آقای حسن چهرهنگار
اســتاد عکاسی است که در آن ســالها به دلیل جنگ در آبادان به شیراز
آمده بود .چندی بعد پشت در دفتر آگهی زدند که «انجمن عکاسی شیراز
عضــو میپذیرد ».من موضوع را پرســیدم و به من گفته شــد که کالس
عکاســی با تدریس استاد چهرهنگار برگزار میشــود .من ثبتنام کردم و
کالس با  4نفر تشــکیل شــد .آقای چهرهنگار بهشــدت عاشق عکاسی و
آموزش عکاســی بود و ازآنجا بود که ارتباطم با او برقرار شــد و ادامه پیدا
کرد .بعد از مدتی آموزشــگاه عکاســی به نام نگاره در خیابان رحمتآباد
قصردشت تأسیس شد .در آنجا استاد چهرهنگار از بعدازظهر تا شب به رفع
اشــکاالت و پاسخ به سؤاالت هنرجویان میپرداخت و البراتواری هم برای
چاپ عکس در اختیار هنر جویان قرار داده بود .بسیاری از عالقهمندان به
عکاسی از این طریق با آقای چهرهنگار آشنا شدند.
آن چهار نفر همدورهای را که داشتید ،به یاد دارید؟

بله سه نفر از آنها را به یاد دارم :مهدی قاسمزاده ،رمضان محمدیان
و آقای دانشــور .در آن زمان بعد از انقالب فرهنگی رشته عکاسی در ایران
تأسیس کردند .من باآنکه ازدواج کرده بودم ،در کنکور شرکت کردم و در
رشــته عکاسی دانشگاه هنرهای زیبا دانشــگاه تهران قبول شدم .به دلیل
باردار بودن همســرم و شرایط آن زمان و تنها نگذاشتن همسرم نتوانستم
به تهران بــروم و از این موقعیت اســتفاده کنم؛ به همین خاطر بســیار
حسوحال بدی پیدا کردم .بعد از گذشــت یکترم و به دنیا آمدن دخترم،
با همسرم درباره ادامهتحصیل در رشته عکاسی صحبت کردم و گفتم اگر
به آن نرســم ،همه عمر باید خودم را ســرزنش کنم .همسرم موافقتکرد
و به من گفــت برو و ادامه تحصیل بده .به تهــران رفتم ،ثبتنام کردم و
متوجه شدم در تمام کالسها برای من غیبت اعالم شده .در آن زمان من
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قدیمیترین عکسهای موجود شیراز عکسهای میرزا حسن است که از دو منظر قابل بررسی است:
یکی از دید ثبت وقایع تاریخی که بســیار حائز اهمیت است و دیگر از نظر هنری .میرزا حبیباهلل خان
پسر میرزا حسنخان هم بسیار هنرمند بود؛ مثل میرزا فتحاهلل که عکسهای آنها هم در دسترس است .با
این حال من فکر میکنم تفاوتی در کیفیت نیست .همه آنها با وجود نگاههای متفاوت ،استاندارد باالیی
در عکسهای خود دارند

همانند آدم تشــنهای بودم که به آب رسیده بود .آن سالها جزو بهترین و
لذتبخشترین ســالهای عمرم بود 30 .نفر آدم عاشق در کالس بودیم با
استادهای ترازاول مانند دکتر شــفاعی که استاد پرتره و بنیانگذار رشته
عکاســی در دانشگاه هنرهای زیبا بود .آنقدر عالقه من زیاد بود که اگر به
من میگفت  5عکس بگیر 50 ،عکس میگرفتم.
چگونه عکاسی میکردید؟

در آن زمــان فیلمریــد (های کنتراســت) سیاهوســفید مطلق کار
میکردیم که داروی ظهور آن  Aو  Bبود که بعد از ترکیب هر دو فیلم ،در
آن ظهور میکردند .یادم است خوابگاه ما در امیرآباد بود و یکی از دوستانم
که اتاقــش را تاریکخانه کرده بود و آخر هفتهها به شهرســتان میرفت؛
کلیــد اتاقش را به من میداد .من هم بعد از گرفتن مقداری داروی ظهور
از البراتوار دانشگاه میرفتم خوابگاه ،و ظهر به تاریکخانه میرفتم و شروع
به کار میکردم .آنقدر ســرگرم کار میشدم که هنگامی که از اتاق بیرون
میآمدم ،ساعت  3 ،2شب بود و همه خواب بودند.
چه شد که به فکر گردآوری عکسهایی با موضوع تاریخ شیراز افتادید؟

یکی از کالسهایی که در دانشگاه با استاد اکبر عالمی داشتم ،کالس
تاریخچه عکاسی بود (که کالس بسیار خوبی بود) .یادم است استاد عالمی
پروژکتــور  16میلیمتری با خود میآورد ســر کالس و فیلمهای مختلفی
در مورد انیمیشــن تیتراژ فیلم و در مورد هولوگرام به ما نشــان میداد و
در ادامه هم به تاریخچه عکاســی میپرداخت .در یکی از همین روزها در
کالس بحث راجعبه تاریخچه عکاســی جهان شد و استاد عالمی گفت که
ما همه اطالعاتی راجعبه عکاســی جهان داریم؛ برای مثال میدانیم اولین
عکس جهان را ژوزف نیسفور نیپس با چه مقدار نوری و در چه سالی و در
چه مکانی گرفته و در حال حاضر کجا قرار دارد ،اما درباره عکاســی ایران
اطالعات زیادی نداریم و در حد کمی میدانیم .استاد عالمی گفت اگر هر
دانشجوی عکاسی تاریخچه عکاسی شهر خودش را پیدا کند ،بعد از مدتی
این اطالعات گردآوری میشــود و ما میتوانیم مدعی داشــتن تاریخچه
عکاســی ایران باشیم .من که متوجه این نکته شــدم به شیراز آمدم و به
محضر اســتاد چهرهنگار و تمام کسانی که میتوانستند به من کمک کنند

بعد از چاپ هر کتاب ،فکر میکنم که دیگر کارم تمام شده ،اما مث ً
ال بعد از کتاب
«شیراز کوردکی ما» ،باز به منابع جدیدی دست پیدا کردم و کتاب «شیراز روزگار جوانی»
به وجود آمد

2

3
میرزاحسن یا میرزاحبیباهللخان یا میرزا فتحاهللخان عکسبرداری از خیابانها را به
شکل ویژه و مفصل انجام دادهاند؛ کاری که در حال حاضر ما به آن نمیپردازیم؛
جون قطع ًا اگر امروز عکسی برای مثال از خیابان مالصدرا گرفته شود 50 ،سال دیگر
عکسی تاریخی خواهد بود
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روایت «شهرراز» از زندگی و عکاسی منصور صانع ،عکاس
و پژوهشگر عکس

چهرهنگاِرمعاصر

عکس:اشکان پردل

رفتم .پــس از انجام این پروژه ،به عنوان پایاننامه آخر ترم ،تاریخچه
عکاســی شیراز را با عنوان «پیدایش عکاســی در شیراز» ارائه کردم.
در طول تحقیقاتم متوجه شــدم ما هنرمندانی داشــتهایم که با تمام
کمبودهــا و کاســتیها ،کارهایی انجام دادهاند کــه حتی حاال هم با
وجود پیشرفت تکنولوژی سخت و دشوار است .برای مثال عکسی که
از باالی کوه دروازه قرآن گرفته شده و وسعت شیراز را نشان میدهد؛
هر چقدر هم بزرگنمایی شــود از وضوح تصویرش کم نمیشود؛ چون
این عکس کیفیت باالیی دارد و به نظر من یک اثر هنری بزرگ است.
خالصه ،من بعد از انجام این تحقیق به تهران رفتم و پایاننامهام
را به استاد عالمی ارائه کردم .نظر استاد این بود که این تحقیق فراتر
از یک پایان نامه است ،و باید به چاپ برسد و در دسترس دیگران قرار
بگیرد .پس همانجا نامهای برای مهندس فیروزان رئیس انتشــارات
ســروش نوشــت و در آن قید کرد که اگر تحقیــق آقای صانع چاپ
شود ،برای تاریخ ایران بسیار بااهمیت خواهد بود .من نامه را همراه با
عکسها و تحقیقاتم نزد آقای فیروزان بردم و او هم بعد از مطالعه ،مرا
به آقای تهرانی (گرافیســت انتشارات سروش) معرفی کرد .یادم است
به آقای تهرانی سفارش کرد این کار خارج از نوبت صفحهآرایی شود.
به این ترتیب کتاب پیدایش عکاسی در شیراز به چاپ رسید.
شــروع کار تحقیقات کتاب به چه صورت بود و برای تهیه آثار به
چه افرادی و کجاها مراجعه کردید؟ به دســت آوردن تصاویر با چه
سختیهای روبهرو شدید؟

در ابتدا با اســتان حســن چهرهنگار صحبت کردم که نوه میرزا
حسنخان عکاسباشــی ـ بنیانگذار اولین آتلیه عکاسی شیراز ـ بود،
پسر میرزا حســنخان عکاسباشی هم حبیباهلل خان بود .چون یکی
از صاحبنظران عکاسی شــیراز که به طور مستقیم با تاریخ عکاسی
شیراز در ارتباط بود ،استاد حسن چهرهنگار بود .اگر به کتاب من هم
مراجعه کنید متوجه میشــوید که نســل اول عکاسان شیراز از یک
خانواده بودند .میرزا حسن خان عکاسباشی در سال  1284با اندوخته
علمی از عکاســی ،از بمبئی و بحرین به شیراز میآید و اولین عکاسی
عمومی را در شیراز پایهگذاری میکند .عکاسی عمومی بهاینمعنا که
تا پیش از آن مردم عادی امکان رفتن به عکاســی و عکس گرفتن را
نداشتند و عکاســی تنها در اختیار یک قشر خاص جامعه بوده است.
میرازحســن خانهای به عنوان خانه عکاسباشی در کوچه عکاسباشی
پشــت «طاق اســکرو» ـ پشــت بازار وکیل ـ بنا میکند .بعد از آن
برادر میرزا حســنخان ،به نام میرزا محمدرضا دومین آتلیه عکاسی
در شیراز را تأسیس میکند .ســپس برادر دیگرش میرزا فتحاهلل هم
یک آتلیه بازمیکند .به این ترتیب پسر میرزا حسنخان عکاسباشی،
حبیباهللخــان هم با فامیلــی جدید چهرهنگار به این کار مشــغول
میشــود .بعد از آن پسر دیگرش به نام مســیح ،عکاسی مانی را در
خیابان طالقانی تأسیس میکند .میرزا محمدرحیم برادر دیگرش نیز
به کار عکاســی مشغول میشود .همچنین پسر دیگرش میرزا نصراهلل
هم عکاســی بدیع را در خیابان زند ایجــاد میکند .خانم عزیزجهان
چهرهنگار دختر او هم اولین کســانی بود که از زنان آن دوره عکاسی
میکرد.
به این ترتیب وقتی من وارد این موضوع شــدم از آقای حســن

چهرهنگار شروع کردم و پیش رفتم .میرزا فتحاهلل و پسرش بهرامخان
چهره نگار و خانم عزیزجهان در آن زمان هنوز زنده بودند و خاطرات
خوبی را برایم بازگو کردند .بعد از این افراد به کتاب قانون سخن اولین
کتاب دستور فارسی برخورد کردم که نوشته میرزا حسن عکاسباشی
اســت .طی بازدیدی که از خانه عکاسباشی داشتم مشاهده کردم که
در درکهها شیشه معمولی گذاشته شده ،در حالی که خوانده بودم در
درکهها عکس به کار رفته بوده اســت؛ به گونهای که برای مثال یک
شــعر را به صورت منفی ظاهر میکردند و میگذاشــتند روی شیشه
دیگری و کنتاکت میکردند؛ ســپس مثبت میشــده و این شیشهها
در درکهها کار گذاشــته میشده است .بعد از پرسوجوی زیاد ،دختر
میرزا نصراهلل به نام مینو ـ که همکالس مادرم بوده ـ از صندوقچهای
قدیمی که در خانه داشــت ،چند نمونه از شیشههای مثبت را داشت
و برای عکســبرداری در اختیار من قرار داد .عکسهای آن در کتاب
پیدایش عکاسی در شیراز قابل مشاهده است.
به ایــن صورت بود که وقتی وارد این حیطه شــدم ،ابتدای امر
تنها چند زندگینامه در اختیار داشــتم ،اما هر چه بیشتر پیش رفتم،
متوجه وجود این بزرگان هنرمند شــدم .بــرای مثال یک اطالعیه از
میرزامحمدرضا پیدا کردم که در آن نوشته شده بود« :عکس به اندازه
قد و باالی مشتری امکانپذیر است ».برای مثال عکسی از شخصی با
قد  180با اضافی  20ســانتیمتر از باال و  20سانتیمتر از پایین ،در
اندازه نهایی  220ســانتیمتر چاپ میکردند؛ بدون برق و تنها با نور
آفتــاب .به این صورت که آینهای را قــرار می دادند و نور را منعکس
میکردند روی دریچه تاریکخانه ،بعد شیشه ظاهرشده را میگذاشتند
درون آگراندیســور (درون دوربین) و لنــز را عوض میکردند؛ تصویر
میافتــاد ته تاریکخانه .آنجا هم پنلی بوده که کاغذ حســاس را روی
آن قرار میدادند و به وســیله آن کوچک و بزرگی عکس مشــخص
میشــد .برای ظهورعکس هم بهخاطر نداشــتن تشتک بزرگ ،کاغذ
را لولــه میکردند و کمکم در داروی ظهور قــرار می دادند تا عکس
ظاهر شــود .بعد از ثابت کردن عکس ،آن را به حوض مســجد وکیل
میبردند و میشســتند و دســتآخر بعد از خشک شــدن استفاده
میکردنــد .اطالعیههای دیگــری هم دیدم :از جملــه «عکس روی
تخممرغ یا سنگمرمر نیز امکان پذیر است ».جالب اینجاست که همه
این کارها مربوط به حدود  120ســال پیش است .اما این هنرمندان
آیندهنگر بودند .برای مثال میرزاحســن یا میرزاحبیباهللخان یا میرزا
فتحاهللخان عکسبرداری از خیابانها را به شــکل ویژه و مفصل انجام
دادهاند؛ کاری که در حال حاضر ما به آن نمیپردازیم؛ جون قطعاً اگر
امروز عکسی برای مثال از خیابان مالصدرا گرفته شود 50 ،سال دیگر
عکسی تاریخی خواهد بود.
نگاه شــما نسبت به سبک و سیاقی که عکاسان قدیمی در شیراز
داشتند چیست؟ به نظر شما آیا میتوان سبک و سیاقی برای آنها
قائل شــد؟ آیا شــما آنها را روشمند میدانید؟ آیا آنها برداشتی
ذهنی از همان شیوههای اســتاندارد عکاسی داشتند؛ یا برای خود
یک سبک کار داشتند؟

واقعیت آن است که عکاسی یک صنعت وارداتی است و ما قطعاً
تحتتأثیر کشــورهایی هســتیم که آن را صادر کردهاند .نکته جالب

برای من آن است که مث ً
ال هنگامی که مشتری به عکاسخانه فردوسی
میرفته تا عکس بگیرد ،یک گلدان شــمعدانی جلوی مشــتری قرار
میدادنــد ،یا یک قالی زیر پــای او پهن میکردند تــا به گونهای از
المانهای ایرانی اســتفاده کرده باشند؛ خب این خودش نوعی سبک
است و متمایز از دیگر عکسهاست .یا وقتی عکسهایی را که در این
عکاسخانه گرفته شده ،با عکسهایی که در جاهای دیگر گرفته شده
مقایســه میکنید ،متوجه تفاوتهای آن میشوید .درواقع ،اصول کار
یکی اســت ،اما نحوه ارائه فرق دارد؛ آن هم برمیگردد به استفاده از
المانهای ایرانی که البته این موضوع تنها ویژه عکاسان شیرازی بوده
است که میخواستهاند عکسها خودمانی و جذابتر شوند.
به نظر شما در مقایســه با عکسهای به جای مانده از عکاسانی
مانند میرزاحســن ،میرزا فتحاهلل ،میرزا حبیباهلل و دیگرانی که در
خانواده چهرهنگار حضور داشــتند ،کدام یک حرفهایتر بودهاند؟
کدام یک اصول عکاسی را به درستی استفاده میکردند و حساسیت
شیشه را به درســتی ایجاد میکردند؛ یا اساساً نتیجه بهتری را به
دست میآوردند که در حال حاضر هم برای ما باقی مانده باشد؟ آیا
شما میتوانید تفاوتی بین آنها قائل شوید؟

قدیمیترین عکسهای موجود شــیراز عکسهای میرزا حســن
است که از دو منظر قابل بررسی است :یکی از دید ثبت وقایع تاریخی
که بســیار حائز اهمیت اســت و دیگر از نظر هنری .میرزا حبیباهلل
خان پسر میرزا حســنخان هم بسیار هنرمند بود؛ مثل میرزا فتحاهلل
کــه عکسهای آنها هم در دســترس اســت .با این حــال من فکر
میکنم تفاوتی در کیفیت نیست .همه آنها با وجود نگاههای متفاوت،
اســتاندارد باالیی در عکسهای خود دارند؛ شاید به این خاطر که این
سه عکاس و هنرمند ،هر سه به زبان انگلیسی مسلط بودند و از منابع
علمی استفاده میکردند؛ آنها عکاسی را به صورت شاگردی و کارکردن
در یک عکاســی آموزش ندیدند ،به اصول عکاسی وارد بودند .بنابراین
وقتی اصول را رعایت کنند ،کیفیت کارهای آنها در حد عالی میشود.
با گذر زمان و جایگزینی امولوسیونی که با نگاتیو طلقی و پایههای
ژالتینی استفاده میشــده ،آیا تحول در عکاسی ،رو به بهبود بوده
است؛ یا آنکه ما بخشی از کیفیتهایی را که روی شیشهها به دست
میآمده ،ازدست دادیم؟

من فکر میکنم کیفیت عکسهایی که در دوره اول عکاســی در
شــیراز به دست آمده ،متکی به اشخاص اســت .برای مثال کیفیت
کاری که میــرزا فتحاهلل چهرهنگار میکرده ،با عکسهایی که بعدا ً در
عکاسخانه فردوسی گرفته شده ،قابل مقایسه نیست .در واقع آمدن و
پیشــرفت تکنولوژی کمکی به باال رفتن کیفیت عکاسی نکرده است؛
چراکه همیشه جوهره اصلی عکاسی مد نظر است.
اگر قرار باشــد کتابهاتان را تجدیدچاپ کنید ،در آنها تغییری
ایجاد میکنید؟ به نظر شــما این کتابها ایده آل زمان خودشــان
بودند؟ یا آنکه مطلبی هست که بخواهید به آنها اضافه کنید؟

مــن بعد از چاپ هر کتــاب ،فکر میکنم که دیگــر کارم تمام
شده ،اما مث ً
ال بعد از کتاب «شیراز کوردکی ما» ،باز به منابع جدیدی
دســت پیدا کردم و کتاب «شــیراز روزگار جوانی» به وجود آمد؛ بعد

نسل اول عکاسان
شیراز ،اولین عکاسی
در این شهر را در سال
1284خورشیدی افتتاح
کردند .اولین عکاس
شیرازی شخصی بوده
به نام «میرزاحسن
عکاسباشی» که اتفاقا
تحصیلکرده عکاسی بوده
است .به جز او ،برادرانش
«میرزا محمدرضا» و
«میرزا فتحاهلل» نیز عکاس
بودهاند

،،

،،

واقعیت آن است که
عکاسی یک صنعت
وارداتی است و ما قطعاً
تحتتأثیر کشورهایی
هستیم که آن را صادر
کردهاند .اصول کار یکی
است ،اما نحوه ارائه فرق
دارد؛ آن هم برمیگردد
به استفاده از المانهای
ایرانی که البته این
موضوع تنها ویژه عکاسان
شیرازی بوده است که
میخواستهاند عکسها
خودمانی و جذابتر شوند

،،

،،

قدیمیترین عکسهای
موجود شیراز عکسهای
میرزا حسن است که از دو
منظر قابل بررسی است:
یکی از دید ثبت وقایع
تاریخی که بسیار حائز
اهمیت است و دیگر از
نظر هنری .میرزا حبیباهلل
خان پسر میرزا حسنخان
هم بسیار هنرمند بود؛ مثل
میرزا فتحاهلل .تفاوتی در
کیفیت نیست.

،،

از آن کتاب هم به یقین فکر میکردم تمام شــد .به
همین خاطر تصمیم دارم کتاب «پیدایش عکاســی
در شــیراز» را تجدید چاپ کنــم ،چون در طی این
30ســال بعد از چاپ آن ،آرشیوها و عکسهایی به
دست من رســیده که میتواند بر غنای کار بیفزاید.
البته فکر نمیکنم محتویات کتاب تغییر کند و کتاب
روال خودش را خواهد داشــت ،امــا در چاپ جدید
منابعی که یافت شــده به آن افزوده میشود و کتاب
کاملتری خواهد شــد .مهمتریــن بحثی که در این
کتابها وجود دارد آن است که زمانی که به صورت
کتاب به چاپ برسند ،ماندگار میشوند .من مطمئن
هستم اگر در حال حاضر میخواستم کتاب پیدایش
عکاسی در شــیراز را گردآوری کنم این کار ممکن
نبود ،چون تقریباً تمام کســانی که مرجع من بودند،
امروز در قید حیات نیستند .آن کتاب در برهه زمانی
مناســبی که این عزیزان همه حضور داشتند انجام و
تدوین شــد و به صورت کتاب درآمد .حال دیگر این
کتابها می ماند ،و بعد از ما شــیراز و شــیرازیها
به آن چیزی که در شهرشــان اتفاق افتاده دسترسی
دارند و شیراز قدیم فراموش نخواهد شد.
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کارتون شهر

طرح :احمدرضا سهرابی

هوای داغ تاکســی کالفه ام کرده بود .شیراز
هرچقدر اردی بهشتش بهشتی است ،یک ماه هایی
هــم دارد که جهنمی جهنمی اســت .گرمای هوا و
ترافیــک خیابان و پیاده روهای شــلوغ و ...که البته
همه اینهــا یک طرف ،اعصــاب ناآراممان هم یک
طرف .داشتم به همه ی بدبیاری های آن روزم فکر
می کردم که صدای ترمز ناگهانی و کشــیده شدن
الستیک روی آسفالت داغ ،از جهنم افکارم به بیرون
پرتم کرد.
راننده یک نفس محکم بــا « ال اله اال اهلل »
بیرون داد و پیاده شــد .گویا سر دوربرگردان ،یکی از
دو ماشــین کمی زودتر یا دیرتــر پیچیده بود و حاال
ماشــین ها سپر به سپر و راننده ها سینه به سینه هم
ایستاده بودند!
اگرچه ترمز ماشــین ها را خوش موقع گرفته
بودند اما خودشــان تخته گاز می رفتند! حســابی از
خجالت هم درآمدند .به هیچ صراطی هم مســتقیم
نبودند .این میان ،صدای بوق ماشــین های دیگر و
هو کشــیدن راننده هایی که به سختی فرمان را می

هفتهنامهی تحلیلی
فرهنگی و اجتماعی
صاحبامتیاز :شهرداری شیراز
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شورا :حسین مالکی
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دیالوگ

نگاهی به کتاب «تاریخچه خصوصی خانه»

سرگردانی بین اشک های مارادوانا و قدم های بکن باوئر

این خانــه ها زندگی می کنند ،شــروع
می شــود و طی این مسیر اطالعاتی را
بیان می کند که شــاید تا به حال کمتر
به آنها پرداخته شــده است .مثال آیا می
دانســتید که تستر هشت ســال قبل از
یخچال ساخته شده یا هنوز نحوه کشت
و پــرورش ذرت برای اولین بار در تاریخ
جهان یک راز اســت؟ دانستن ،پرداختن
و پاسخ دادن به ســواالتی از این دست
در قالب داســتان به نحو بسیار دلنشینی
شما را همزمان عاشق تاریخ و فلسفه می
کند .می تــوان این کتاب را نوعی تاریخ
تمدن دانست که با شــیرینی و جذابیت
روایتگر تاریخ خشک و رسمی علم است.
همچنیــن کتــاب «تاریخچه خصوصی
خانه» بــه ما یاد می دهد که چگونه می
توانیم مباحث علمی را به صورت جذاب
و قابل یاد دادن مطرح کنیم.

صمــد ابراهیمی /نمــي دانم اين
همــاوردي را كجاي شــاهنامه مي شــود
خواند.آن پيراهن دوست داشتني آلمان ها.
صالبــت قدم هاي ديه گوي كبير همســو
با گام هاي لوتار هميشــه در اوج .جام نود
جام معجزه هاي ديه گو در هشــتاد و شش
نبود ،اما در آن تابستان گرم ،در شب هايي
كه سالواتوره ســكيالچي گلزن پي در پي
من هوادار برزيــل كه تيمم
ميزبان بــودِ ،
به فينال نرســيده بود .اين تقابل شــاهانه
فينال را مي ديدم .يــك پنالتي بالتكليفم
كرد.
من يازده ساله در آن
من،
دانستم
نمي
ِ
نيمه شــب بايد هوادار قــدم زدن هاي پر
از آرامــش قيصر روي پيســت ورزشــگاه
باشــم يا بنشــينم جــاي ديه گــو ـ اين
پادشاه مستطيل ســبز ـ و زير زالل اشك
هايش جام باال بردن ماتيوس را تماشــاگر

شــوم .كســي كه قانون فوتبال را نوشته
كاش گوشــه اي از دســتورالعمل هايش
را مــي نوشــت در تقابــل دو غــول
دوســت داشــتني؛ آن هــم در فينــال
جام جهاني.
«پــات» هم داريــم تــا دل هوادار
يازده ســاله اي پــاي يك چهــارده اينچ
ســياه و ســفيد ســعي صفا و مروه نرود.
يوســفي بودنــد ميانه تصويــر و من ترنج
و چاقــو و انگشــتانم را جابجــا گرفتــه
بــودم .زليخــاي ذهنــم پوتيفــار برزيل
را طــاق داده بــود ،داور دســت كمــي
از كاهنان معبد آمون نداشت و بره مه انگار
عصا بر نيل زده و برايش راهي تا قعر دروازه
آرژانتين باز شده بود.
خدا هيچ بني بشــري را بين اشــك
هــاي مارادونا و قدم زدن هاي بكن باوئر و
جام باال بردن لوتار سرگردان نكند.

خاطره نگاری

خاطرات رنگی فوتبال از تلویزیون سیاه و سفید

فــرزاد صدری /دهه شــصت یک

قاب سیاهوســفید پر از رنگ بود! دهه
خاطرات رنگی و حســرتهای سیاه
و ســفید! آژیر قرمز ،تصویر رعبآور
هواپیما در آســمان کام ً
ال آبی ،سقوط
موشــکهای  9متری در کوچههای
 6متری ،بدرقه رزمندگان در میادین
شهر و آمدوشــد در دل تاریکی شب
و نگاههــای حســرتبار دختــران و
پسرانی که عشــق را البهالی بمب
و خمپاره و خــون و دود و باروت گم
کردند .تنها تصاویر سیاه و سفید ما از
دهه شصت نیست ،تصویر جغرافیای
کامال رنگی فوتبال از دو جام جهانی
 1982اسپانیا و  1986مکزیک شاید
جزو زیباترین تصاویــر بهجایمانده
برای نســل نوجوانی بود که به قول
عادل فردوســیپور گاهــی نزدیک
خاکریزهای دشــمن کمی اینطرف،
آن طرفتــر ،تــوپ دوالیه خســته
خودشان را میانداختند وسط و فوتبال
بازی میکردند .دنبال توپ میدویدند
و شاید فردا یک ترکش نامرد دشمن
پای دویدن را از آنها میگرفت.
پای برهنه و زمین آســفالت داغ
جنــوب دســتکمی از خاکریزهای
جبهه نداشــت! شب که میشد دیدن

پیچیدند تا این درگیری کوچک چند ثانیه ای را دور
بززند ،هم در نوع خودش جالب بود.
بعــد از  10دقیقه با میانجــی گری یک راننده
دیگر و سالم و صلوات جماعت تماشاچی و بوق بوق
ماشیان های عبوری ،قائله ختم به خیر شد.
همینطور که روایت برآشفته ی راننده تاکسی
را با کالفگی سردرد و دلشوره دیر رسیدنم گوش می
کــردم ،تابلوی روی پل هوایی را هم می خواندم که
نوشته بود« کمی گذشت در رانندگی= دنیایی آرامش
در زندگی»!
بعد با خودم فکر کردم فرهنگ ســازی هم که
بشــود ،اول باید ما فرهنگ پذیر باشیم .نه به منای
قابل فرهنگ شدن ،بلکه به معنای پذیرای فرهنگ
بودن و استقابل از فرهنگ کردن.
فرهنگ شهروندی مان بیشتر وقت ها به اصول
اخالقی مان ربط دارد .مثال خوش اخالق باشــیم و
باگذشت.
حتما شــهر جــای بهتــری می شــود برای
زندگی.

آستان کلمات
بر
ِ

آدرس :شیراز خیابان زند ،کوچه دهنادی،
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
شیراز

«ما خودمان در بنیادی ترین شکل
ممکن ،همان مردم عصر حجر هستیم .از
نظر تغذیه هنوز در دوره نوسنگی به سر
می بریم .شاید در غذای خود از برگ بو
و رازیانه اســتفاده می کنیم اما در اساس
همان غذاهای عصر حجر را می خوریم و
وقتی مریض می شویم از همان بیماری
های عصر حجر رنــج می بریم ».بریده
ای از کتاب «تاریخچه خصوصی خانه»
اثر بیل برایتســن و ترجمه علی ایثاری
کســمایی است که انتشارات آموت آن را
روانه بازار کرده است.
کتــاب «تاریخچه خصوصی خانه»
روایتگر داستانی انگلیســی با محوریت
خانه ای متعلق به کشیشــی در شــرقی
ترین نقطه این کشــور است که با ورود
خانــواده ای جدید به این خانه ،ســفری
با این ســوال که اصوال چــرا مردم در

نبض شهر

تصاویر سیاه و سفید ستارگان فوتبال
دنیا مــا را از فضای آژیر و موشــک
و بمــب پرتــاب میکرد به آســمان
پرســتاره برزیل تــا با یهپــا دوپای
کاپیتان »سوکراتس :و اعجوبهای به
نــام «زیکو» رنگ رویاهامان شــبیه
رنگطالیــی پیراهن برزیل شــود،
تیمی که چشــمنواز بــازي ميکرد و
لحظاتــي از درهمآميختگي فوتبال و
هنر را به نمايش ميگذاشــت .برزیل
آن ســالها بازیکنی چپپا و تکنیکی
به نام «اِدِر» داشت که در بازی مقابل
شوروی توپ را از وسط زمین با پای

راستش بلند کرد و با پای چپ شوت
کرد تا «رینات داســایف» دروازهبان
افسانهای ســرزمین داس و چکش و
ستاره ،تنهانظارهگر هنرنمایی جادوگر
برزیلی باشد و توپ با نگاه حیرتآمیز
او بر تور بوسه زند!
فردای این بــازی نوجوانهای
زیادی نام ادر را بــرای خود انتخاب
کردند و بسیاری از آنها تالش کردند
توپ را با پای چپ بلند کنند و با پای
راست به تور بچسبانند ،اما این کار در
دنیا تنها از یک برزیلی هنرمند به نام
ا ِدر برمیآمد.

تیم دوستداشتنی تله سانتانا در
آن بازیها هیچ جامــی نگرفت ،اما
بــدون تردید «موســیقی فوتبال» از
همان جام نواخته شــد و تب فوتبال
سراســر دنیــا را در برگرفت .در تمام
کوچه و پسکوچههای سرزمین نخل
و نفــت ،نوجوانهای زیــادی بودند
که وقتی توپ دوالیــه زیر پای آنها
میآمد ،نام زیکو و فالکائوو سوکراتس
و ادر را میشــنیدیم .سمفونی زیبای
برزیل ِتله ســانتانا را هواداران ســایر
تیمهــا نیــز شــنیدند تــا جایی که
نوجوانان عاشــق فوتبال آن سالها
اسم ستارگان بزرگ هر تیمی را برای
خود انتخاب میکردند؛ از پائلو روسی
آقای گل جام گرفته تا کارل هاینس
رومینگه و برنارد شوســتر آلمانی؛ از
بونی یک لهســتانی گرفته تا کاپیتان
خوشتکنیک شــوروی به نام اولگ
بلوخین از میشــل پالتینی فرانسوی
گرفته تا دانیل پاسارالی آرژانتینی...
جــام جهانــی  1982اســپانیا
فرصتی برای نفسگیری بســیاری از
نوجوانان دهه شــصت بــود ،فرصتی
یکماهه تا با تجدیدقوا بر ســر صف
مدرسه فریاد بکشند «کی خستهشه؟
دشمن»...

فاطمه قاســمی پور /در دنیای معاصر،
توسعهیافتگی جوامع تا اندازهای به توانایی گفتوگو
در افراد بستگی دارد و این مهارت ،یکی از ابزارهای
سنجش توسعه به شمار میآید .گفتوگو در پیشبرد
هدفهای یــک جامعه نقش بســیار مؤثری دارد،
همانطور کــه در برخی موقعیتهای سیاســی و
فرهنگی نیــز دیدهایم .گفتوگو ،به تفکر وامیدارد
و صداهــای مختلف و «دیگــر» را هم به گوش
ما میرســاند .صداهایی که اگــر فرصت گفتوگو
فراهم نشــود ،شاید هیچوقت اص ً
ال ندانیم که وجود
داشتهاند!
حرفزدن درباره هر موضوعی ،جهان فکری و
وسعت دید و دانش فرد را نشان میدهد .انسانها با
حرفهایشان است که شناخته میشوند؛ حرفهایی
مستقیم دانشاندوزی جمع شدهاند یا
که یا با تجربه
ِ
غیرمستقیم خواندن .باید حرفی تازه باشد که
تجربه
ِ
راه را بــرای ادامه گفتوگو باز کند .حرفهای تازه
با تجربههای تازه به دســت میآیند و تجربههای
تازه است که برای ما و همه لذتبخش است .انگار
آن فرد مــا را به دنیای خــودش راه داده و هربار،
به جای یک نفر دیگــر هم زندگی کردهایم .اینکه
کســی زندگیاش را بــا ما به اشــتراک میگذارد
برای خواندن ،اینکه کســی ما را با داســتانهایش
به جاهای نرفتــه و ندیده دعوت میکند و فرصتی
برای لذتبردن از این ســفر و مکاشفه درونی به ما
میدهد ،هدیهاش حرفهای تازهای است که حتم ًا
هیچکس مثل ما آن را نشنیده است.
گفتوگــو ،تمرینــی بــرای دموکراســی و
تابآوری شــنیدن حرفها و صداهای دیگر است،
صداهــای متفاوت یــا مخالف .خوانــدن ،یکی از
راههایی اســت که این امــکان را فراهم میکند.

قاب شهر

بــه همین دلیل اســت که امروز در کشــورهای
مختلف و توســعهیافته ،راهکارهای کاربردی برای
گسترش خواندن ارائه میشود و هزینههای بسیاری
صرف ترویج کتابخوانی از سنین کودکی میشود.
خوانــدن کتابها و به ویژه داســتان ،دنیایی به ما
نشان میدهد که شاید در واقعیت هیچگاه فرصت و
امکان تجربه آن را نداشته باشیم .با کسانی همراه
میشویم که از ما دور یا به ما نزدیکاند و در ذهن
و خیالمــان ،با آنها حرف میزنیــم یا به جای آنها
واکنش نشان میدهیم.
بعد ،دوســت داریم از این اکتشــاف حرف
بزنیــم و دیگــران را هم ســهیم کنیــم؛ تبدیل
تجربــهای فردی بــه تجربهای جمعی و رســیدن
به احســاسهای مشــترک و گاه متفــاوت .این
اســت که کتابها فرصتهایی بــرای گفتوگو و
شناخت هستند و شــکیبایی در شنیدن حرفهای
تازه ،متفاوت و در تضاد با اندیشــههای ما و همین
شکیبایی اســت که ســاختار دموکراسی را شکل
میدهد.
پلومر ،شادیهای خواندن را در هفت عنوان
طبقهبندی میکند که از لذت آشنایی آغاز میشوند.
آشــنایی با همان فکرها و حرفهــا و افراد تازهای
کــه از آنها ســخن گفتیم هم میتوانــد در همین
دســتهبندی جا بگیرد .حاال اگر بــه خواندن یک
یا چند کتاب روانشناســی یا راههای رســیدن به
موفقیت بســنده کنیم و حرفهایمان را به همین
موضوعهای تکــراری و پیشپاافتاده محدود کنیم،
نخستین لذت خواندن را از خودمان دریغ کردهایم.
بــا خواندن هر کتــاب تازه ،حرفهــا و فکرهای
تازه ســرریز میشــوند و با هر گفتوگــوی تازه،
آشناییهایی که ماندگار میشوند.
عکس :علی محمدی راد

