هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
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گفتوگو با رئیس اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت

گفتوگو با احسان حمیدیزاده جامعهشناس درباره شهر
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یکصدا  -قاطع
برای حفظ باغات

شهروند نباید
احساسطردشدگیپیداکند

سرمقاله

محور شهر ،انسان است
احسان اکبرپور

«خیلی مهم نیست که کســی راهش را در
شهر پیدا نکند ،اما اگر کسی بخواهد راهش را در شهر
گم کند ،این نیازمند تمرین است ».والتر بنیامین با
اشاره به امکان پرسهزنی در شهر ،میگوید« :پرسهزن
خواهان فضای حرکت است ».او با انگشتگذاشتن
بر اهمیت وجود «فضا» در شهر ،بر «سهم» انسان از
فضای عمومی شهر تأکید میکند .از این منظر یکی
از راههای افزایش سهیمشــدن شهروندان در شهر
را میتوان افزایش امکان حضور در عرصه عمومی
دانســت .به این معنا که شهر برای نیازهای جمعی
شهروندان فرصت فراهم کند .به تعبیری ،شهر باید
شکلی هابرماسی از عرصه عمومی را بازتولید کند؛
یعنی عرصهای که در آن افراد به منظور مشــارکت
در مباحثهی عقالنی گرد هم میآیند .عرصهای که
شاید امروز نمودش کافهها باشند ،یا پاتوقهای ادبی،
هنری ،ورزشی و. ...
شــیراز از این منظر ،داشــتههای فرهنگی،
تاریخی و حتی جغرافیایی برای بدلشدن به شهری
گفتوگومحور دارد .اما چگونه میتوان شــهر را به
مکانی گفتوگومحور تبدیل کرد؟ ب ه نظر میرســد
برای رســیدن به چنین امکانی ،بایــد بر این گزاره
تأکید کرد که «محو ِر شــهر ،انسان است ».به تعبیر
احســان حمیدیزاده جامعهشــناس« ،محور تمام
برنامهریزیهای شــهر باید رفاه انســان باشد ».در
این معنا تمامی تصمیمات و اقدامات شهری باید با
توجه به محوربودن انســان ،و با درنظر گرفتن آینده
شهروندان آینده اتخاذ شــود .از این منظر،
شــهر و
ِ
جانمایی خطوط مترو ،زمان دسترسی به ایستگاههای
اتوبوس ،امکان دسترسی به فضاهای شهری مانند
پارک ،مرکز خرید ،شهربازی ،پیادهراه ،و تأمین رفاه،
ســامت و امنیت باید همه بر محور انسان باشد تا
همه شــهروندان در همه مناطق شهر از توزیع برابر
و عادالنه خدمات و امکانات شهری بهرهمند شوند.
چراکه در این حالت است که دیگر محل زندگی هر
شهروند ،ســرمایه نمادین او نخواهد بود و ساکنان
شمالوجنوب شهر ،و شرق و غرب و مرکز ،به یک
اندازه از شهر سهم دارند و در برابر آن مسئولاند .اما
این هدف چگونه امکانپذیر است؟ چگونه میتوان
عدالت شهری و توزیع برابر خدمات را افزایش داد؟ از
نظر جامعهشناسان ،نخستین اقدام باید زدودن حس
حاشیهنشینبودن در میان اهالی مناطق کمبرخوردار
باشد .به این معنا که ،آن که در جنوبیترین منطقه
شهر زندگی میکند ،هماناندازه احساس سهیمبودن
در شهر داشته باشد ،که او که در منطقه مرفهنشین
است .اما چگونه؟ پاسخ ساده است :افزایش دسترسی
به خدمات و امکانات شهری و عمومی ،درگیرساختن
ساکنان این مناطق با رویدادها و برنامههای فرهنگی،
هنــری ،اجتماعی و ، ...و افزایش امکان بهرهوری و
انتفاع مالی برای اهالی آن منطقه یا محله .به عنوان
مثال پخش مسابقات جامجهانی فوتبال در بوستانی
در منطقه  5شــهرداری شــیراز ،بهعنوان نخستین
تجربه از ایندست ،تجربهای موفق در عینیتبخشی
به رویکرد انســانمحوری بــود؛ رویکردی که نگاه
قشربندی به گروههای اجتماعی ندارد و در پی کاهش
نابرابری شهری است .از این رو ،بازشناسی ویژگیها،
داشتهها ،آسیبها ،و کمبودهای مناطق کمبرخوردار،
و ســپس افزایش تخصیص منابع به آنها ،نخستین
گام برای ارائه خدمات بیشــتر به شهروندان است.
گام بعدی میتواند بازتعریف شکلهای اشتغالزایی
و درآمدزایی با توجه به پیشینه و داشتههای تاریخی
و فرهنگی مناطق مختلف شهر باشد .به عنوان مثال،
داشتههای تاریخی بافت قدیم شیراز ،پیشینه و جاذبه
گردشگری محلهای مانند سعدی ،و شهرت باغهای
ارم و عفیفآباد ،هرکدام بستری برای افزایش سطح
رفاه و درآمد شهروندان است؛ همانها که محور تمام
برنامهریزیهایشهرند.

گزارش «شهرراز» از محله سعدی ،آسیبها و خواستههای اهالیاش

ساکنانکویآفتاب
7

عکس :علی محمدیراد

رویداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

توصیف و بیان وضع موجود جامعه
به تنهایی تغییری ایجاد نمیکند
بلکه باید مقدمهی تصمیمگیری برای آینده باشد
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امامجمعه شیراز در دیدار اعضای شورای شهر

نمیتوانیم حق انتخاب را از مردم سلب کنیم
،،

شما نمایندگان
شورا غالباً از لیست امید
به این نهاد
راه یافتهاید،
باید در راستای
امیدبخشی به مردم
گام بردارید
و از ایجاد فضای
یأس و ناامیدی
بپرهیزید و امید
به آینده بهتر را
فراموش نکنید

امروز در کشور ،نیازمند
نشاط اجتماعی هستیم
و در فرهنگ دینی نیز
برای ایجاد سرور و نشاط
بین مردم توصیههای
فراوانی شده است .ما در
شیراز ،شهری که شهر
هنر و ادبیات و در جهان
مطرح است زندگی
میکنیم ،اما در مورد
فلسفه هنر و ادبیات
چقدر کار کرده و به
تولید پرداختهایم؟

،،

نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز تاکید دارد که توصیف و بیان
وضع موجود جامعه به تنهایی تغییری ایجاد نمیکند بلکه باید مقدمهی تصمیمگیری برای
آینده باشد .آیتاهلل لطفاهلل دژکام در دیدار خود با اعضای شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
توصیف وضعیت موجود جامعه ،مقدمه تصمیمگیری اســت و نباید تنها به بیان آن بســنده
کرد؛ چراکه این باعث شــده در جامعه احســاس تغییر و حرکت چندانی دیده نشود .دژکام
در ادامه با اشــاره به اینکه «ما نه جبری میاندیشــیم نه دیگــران را به انجام کاری مجبور
میکنیم» ،افزود :آنهایی که در امتحانات الهی ،مردود می شــوند خودشان هم شاید متوجه
این موضوع نشــوند چراکه آنها فقط دنیا را میبینند و این وظیفه ماســت که تذکر بدهیم و
تلنگر بزنیم ،اما باز هم اختیار افراد دست خود آنهاست و ما هیچ وقت ،حق انتخاب را از مردم
نمیتوانیم سلب کنیم و هر وقت اجبار وارد کار شده ،جواب نداده است.
دژکام اعتقــاد دارد هرچه منطق ما قویتر و قدرت اقناعمان بیشــتر باشــد ،مردم نیز
واقعیت این امر و صداقت را در رفتار ما ببینند ،باعث عالقه به این منش و تفکر خواهد شد؛
«تجربه نشــان داده دین را با ابزار غیرخدایی نمیتوان پیش برد ».آیتاهلل دژکام با تاکید بر

لزوم توجه به اینکه در جامعه مدیر و مســئول مانند دیگر انســانها انتخابگر است و امکان
دارد اشــتباه کند ،گفت :ما ساختارگرایی به سبکهای غیر اسالمی را قبول نداریم ،چرا که
در ساختار و نظامی که بر پایه عدل بنا نهاده شده ،مدیر و مسئول بد هم پیدا میشود و در
ساختاری که بر پایه ظلم و کفر بنا شده هم ممکن است آدم خوب پیدا شود.
امامجمعه شیراز در ادامه از ارجحیت «اصالت فرد بر جبر ساختار» میگوید :هر انسانی
در روز قیامت باید پاسخگوی اعمال خود باشد که در انجام آنها حق انتخاب داشته؛ بنابراین
اصالت فرد مقدم اســت بر ســاختار اجتماعی؛ هر چند که ســاختار اجتماعی نیز بی تاثیر
نیســت .آیتاهلل دژکام اضافه کرد :تکیه گاه ما ،نباید صرفا برنامه ریزیهایی باشد که انجام
میدهیم چرا که برنامه ریزیها در بســیاری از موارد پر از نقص است؛ بنابراین ،تکیه گاه ما
باید خدا باشد ،وقتی تکیه گاه خدا باشد و با توکل و برای جلب رضای او و خدمت به مردم
گام برداریم ،خداوند نقائص کارهای ما را پوشــش میدهد و هفت در بسته به اذن خدا برای
انسان باز می شود .
دژکام ســپس به «امید» اشاره کرد« :شــما نمایندگان شورا غالباً از لیست امید به این

نهاد راه یافتهاید ،باید در راســتای امیدبخشــی به مردم گام بردارید و از ایجاد فضای یاس و
ناامیــدی بپرهیزید و امید به آینده بهتر را فراموش نکنید چرا که اداره این عالم به دســت
پروردگار اســت و در اوج ناامیدی نیز باید به لطف پروردگار امیدوار باشــیم ».نماینده ولی
فقیه در اســتان فارس با بیان اینکه امروز در کشــور ،نیازمند نشاط اجتماعی هستیم و در
فرهنگ دینی نیز برای ایجاد ســرور و نشاط بین مردم توصیههای فراوانی شده است ،گفت:
اما در راســتای تحقق این هدف ،ما یکســری مبانی داریم که بین ما و سایر جریانهایی که
به فکر ایجاد نشــاط در جامعه هســتند متفاوت است .او گفت :ما در شیراز ،شهری که شهر
هنر و ادبیات و در جهان مطرح اســت زندگی میکنیم ،اما در مورد فلســفهی هنر و ادبیات
چقــدر کار کرده و به تولید پرداختهایــم ،ما در مورد فقه هنر چه چیزی برای عرضه داریم؟
نماینده ولی فقیه در فارس گفت :متاســفانه در بســیاری از حوزههــا ،با عقب ماندگیهایی
مواجه هســتیم و همین عقب ماندگی بعضا موجب اختالف نظــر و باعث به نتیجه مطلوب
نرسیدن میشود؛ بنابراین در باب ایجاد شادی و نشاط در سطح جامعه ،باید از تبیین صحیح
مبانی شروع کنیم.

مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز خبر داد

علیرضا جمشــیدی با اشاره به رویکرد شــهردار کالنشهر شیراز،
در خصوص روحیه فســاد ستیزی مدیران و مالک عمل قراردادن پاک
دســتی مسئولین در انتصابات شهرداری گفت :تکریم مراجعین توسط
تمامی زیرمجموعههای شهرداری یکی از موضوعاتی است که بازرسین
این اداره کل بر آن نظارت کامل داشته و با پرسنلی که رعایت موضوع
را نداشــته باشــند برابر ضوابط و مقررات رفتار خواهد کرد .مدیرکل
بازرســی شهرداری شــیراز با اشــاره به «موضوع ســرمایهگذاری در
شــهرداری شــیراز» ،از «آمادگی» اداره کل بازرسی شهرداری شیراز
در جهت «پیگیری و تسریع روند کار سرمایهگذاران» خبر داده است.
جمشیدی اعالم کرده که مأموران شهرداری در سطوح مختلف اعمال
قانون ،دارای خودرو با آرم شــهرداری هســتند و باید خود را به مردم

معرفی کنند؛ «چنانچه افرادی با سوءاســتفاده از
نــام مأموران و یــا مدیران شــهرداری مراجعهای
داشتند مراتب سریعاً به شماره  37256807اداره
کل بازرسی شــهرداری شیراز و یا به سامانه 137
گزارش شــود تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار
گیرد ».جمشــیدی در ادامه خبــر داده که برای
پیگیری و تســریع کار مراجعان ،نمایندگان اداره
کل بازرســی در کلیه مناطق یازدهگانه شــهرداری مســتقر هستند و

فارس در میان شش استان
پرمصرف موادمخدر

از ظرفیت «رودخانه خشک»
بهره ببریم

رئیــس کمیســیون
فرهنگــی و اجتماعــی
شــورای شــهر شــیراز
معتقــد اســت الگوهای
نامناســب تربیتی ،فقر و
نابسامانیهای اجتماعی از
جمله علتهــای موثر در
افزایش گرایش جوانان خصوصــا زنان و دختران
جوان به اعتیاد است .لیال دودمان میگوید :اعتیاد
بالیی است که گسترش آن در جامعه عاملی برای
بروز بســیاری ازناهنجاریهای دیگراســت« .نهاد
خانواده را اولین قربانی بالی اعتیاد است ».به گفته
دودمان «امروز پایین آمدن سن اعتیاد به موادمخدر
و گســترش نگران کننده مواد مخدر صنعتی بین
جوانان ،خصوصا زنان و دختران جامعه بحرانی است
که به نظر میرســد نتیجه بیتوجهی به تلنگرهای
آن در سالهای گذشته است».
دودمــان با اشــاره به جامعــه  10درصدی
معتادان زن در ایران هشدار میدهد که «بر اساس
آمارها نرخ اعتیاد بین زنان و دختران ایران در حال
افزایش اســت ».به گفته دودمان ،استان فارس در
میان  6اســتان پرمصرف در مواد مخدر قرار گرفته
و میزان مصرف مواد مخدر در این استانها بیش از
میانگین نرخ  ۴/۵درصدی کل کشور کشور است.

عضو شــورای شــهر شــیراز معتقد است ســاماندهی
رودخانه خشک شــیراز ،میتواند ضمن ارائه خدماتی ماندگار
به شــهروندان ،به شــاهکار دوره جدید مدیریت شهری این
کالنشــهر بدل شــود .ســیروس پاکفطرت معتقد اســت
«سامان دادن به رودخانه خشک شیراز» ،میتواند یکی از این
طرحهای بزرگ مدیریت شــهری در دوره جدید باشد« .این
ظرفیت در رودخانه خشک شیراز وجود دارد که فراخوان ملی
و حتــی بینالمللی بدهیم ،از صاحبنظران اهل فن کمک بگیریم و برای آن با فراغ بال
هزینههای مطالعاتی ،مشاورهای و اجرایی کنیم».
نماینده شــیراز در شورای شهر در ادامه توســع ه فضاهای گردشگری ،تفریحی،
ورزشــی و حتی برخی کاربریهای دیگر از جمله احداث پارکینگ را بخشهای اصلی
پیشــنهاد خود برای رودخانه خشــک عنوان کرد و گفت :میتوانیــم با ایجاد فضاهای
مناســب پیادهروی ،دوچرخهسواری ،دریاچه ذخیرهای و تاخیری و تثبیت با استفاده از
پوششهای گیاهی ،جایگزینی دیوارهها با گابیونهای سنگی و تراسبندی ،منظرگاههای
طبیعت ،تماشاگه آب ،سکوهای اصولی برای نشستن ،پلهای زیبا در دو سمت خیابان
ساحلی با استفاده از تکنیکهای نورپردازی و ...بهرهوریهای فوقالعادهای از این رودخانه
خشک داشته باشیم .عضو دو دورهی شورای شهر شیراز سپس در اعترافی صریح گفت:
من هم جزو مدیران قبلی شــهرداری بودم و هم در دوره دوم شــورای شهر عضو بود؛
اعتراف میکنم که آنچه که شایسته مردم شیراز بود در این رودخانه انجام ندادیم؛ حتی
این اید ه من درباره رودخانه خشــک ،عیناً همان ایدهی  ۱۵سال پیشام (در دوره دوم
شورا) است« .متأسفانه هیچکدام از ادوار شوراها و شهرداران گذشته برای ساماندهی این
رودخانه همتی نکردند و حرفهایی زدند اما وارد عمل نشدند».
ازسویی رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورا هم از طراحی رودخانه خشک
در راستای ایجاد جاذبه گردشگری خبر داد.

آمادگی برای پیگیری و تسریع روند کار سرمایهگذاران
شهروندان میتوانند برای تسریع در کار و جلوگیری
از طوالنیشدن پاسخ به درخواست و یا شکایت ،قبل
از مراجعه به ســایر واحدها ،ابتــدا با حضور در دفاتر
بازرسی مســتقر در مناطق ،موضوع خود را مطرح و
درخواست رسیدگی کنند .مدیرکل بازرسی شهرداری
شــیراز یکی از اقدامــات ایــن اداره کل را از طریق
نظارت خودرویی در سطح شــهر اعالم کرده که «از
این طریق پیشنهادات یا تقاضای شهروندان توسط کارشناس مربوطه

آسیبهای اجتماعی
ُجرم را افزایش میدهد

که بهصورت مســتمر در حال انجام وظیفه است اخذ و مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت ».جمشــیدی برگزاری میز خدمت هفتگی را یکی
دیگر از اقدامات شهرداری شیراز عنوان کرد و گفت :مدیران شهرداری
افزرون بر حضور در میز خدمت که در محل باب شهید دستغیب حرم
شــاهچراغ (ع) در روزهای جمعه ،با حضور در مساجد و مرکز ارتباطی
137نیز پاسخگوی مردم هســتند .او همچنین از تشکیل کمیتههای
مختلف از جمله کمیته ارتقای سالمت اداری در شهرداری شیراز خبر
داد و گفت :یکی دیگر از راههای دسترسی مردم به خدمات شهرداری،
ایجاد دفاتر ماده  33و تســهیلگری در ســطح شهر است تا شهروندان
بتوانند در محل ســکونت خود و بدون مراجعه به شــهرداری ،تقاضای
خود را مطرح و خدمات الزم را اخذ کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در بازدید از
زندان عادلآباد شــیراز خبر داد 38 :درصد از جرایم
زندانیان در استان فارس مرتبط با مواد مخدر و 28
درصد مربوط به انواع سرقت است.
به گفته علی القاصیمهر ،ســرقت مســلحانه،
آدمربایــی و تجاوز به عنف از جرایمی هســتند که
امنیت جامعه را مختل کردهاند و از همینرو این جرایم خاص «حساسیت
ویژهای» برای مسؤوالن قضائی دارند.
رئیس کل دادگســتری فارس در ادامه از «گشــایشهای حقوقی»
دربــاره وضعیــت زندانیانــی که مــدت مانــدگاری زیــادی در زندان
دارنــد ،خبــر داد :رســیدگی به پرونــده قضایی و صدور حکــم آنان در
دســتور کار قرار گرفته و از گشــایشهای حقوقی همچــون تخفیف در
مجازات ،تعلیق و آزادی مشــروط برای زندانیان واجد شــرایط اســتفاده
میشود.
به گفته القاصیمهر فرایند رســیدگی به پرونده زندانیانی که مجرم
نیســتند و به خاطر ادای دین و محکومیت مالی در زندان به سر میبرند
در دستور کار شوراهای حل اختالف و ستاد دیه استان قرار گرفته است.
رئیس کل دادگســتری فارس در خصوص جمعیت کیفری زندانها
گفت :خروجی کار دســتگاه قضا که بخشــی از آن به زندان برمیگردد؛
محصول عملکرد جامعه اســت که منجر به جرم و تولید پرونده میشــود
و بیشــتر افراد به لحاظ آســیبهای اجتماعی و مشکالت اقتصادی ،فقر،
بیکاری ،مواد مخدر و ...گرفتار زندان شدهاند.

دو بیمارستان خ ّیرساز
در فارس افتتاح شد
مدیرعامــل مجمــع
خیریــن تامین ســامت
اســتان فارس گفــت2 :
پروژه بیمارستانی خیرساز
در شــهرهای کوار و آباده
با حضور وزیر بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی به فارس ،افتتاح میشود.
علی اکبر رامجردی گفت :بــا بهرهبرداری از
این مرکز تخصصی درمانی امید است شاهد کاهش
آمار مــرگ و میر بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی
در منطقه شمال اســتان فارس و حتی استانهای
همجوار باشیم.
مدیرعامل مجمــع خیرین تامین ســامت
استان فارس یادآور شد که بیمارستانهای آباده و
کوار بعد از حدود  10سال و با پیگیریهای خیرین
و مجمع خیرین و دانشگاه علوم پزشکی شیراز آماده
بهرهبرداری شده است.
به گفته رامجردی ،مرکــز درمانی تخصصی
شهرســتان آباده با زیربنای  ۳۶۲۰متر در  ۳طبقه
احداث شــده و شامل درمانگاه قلب ،اورژانس ،سی
سی یو قلب ،آی سی یو ،جراحی قلب ،آنژیو گرافی
و بخش بستری است.

صدای شهر
گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری

شبهای شیراز روشن نیست
در آینده با نورپردازیهای خوب،
سیمای متفاوتی از شیراز را به نمایش میگذاریم
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بتن ریزی تقاطع سه سطحی امیرکبیر ـ مطهری ـ رحمت به صورت شبانه انجام شد

ن روی پل سهسطحی
ارکستر شبانه کارگرا 
پلههــا زیر پایمان لــق میخورد،
گاهی هم پایمان روی میلگردهایی که
بینشان یک تخته ،ســیمپیچی شده
است ،میلغزد .ساعت  12و  45دقیقه
فرناز مرادپور
بامداد است .همراه با بیش از  30نفر از
فعاالن عرصه رسانه و فضای مجازی روی عرشه پل که
ارتفاعش به  12متر میرســد ،با احتیاط راه میرویم.
ابهت پروژه انگار در شب بیشتر به چشم میآید؛ به دور
از دغدغــه ترافیک و صدای بوق رانندههای کالفه .پل،
بیش از  3و نیم کیلومتر طول دارد؛ ما فقط بخشــی از
آن را روی عرشــه پر از آهن و تخته و بتنهای نمدار
عرشه طی میکنیم؛ قرار اســت قسمت دوم عملیات
بتنریزی شبانه پل ،امشــب اجرا شود؛ یک سمفونی
عمرانی در قالب یک ارکســتر شبانه توسط کارگران و
مهندسان شهرداری روی پل سه سطحی!
ماشینهای حمل بتن صف کشیدهاند تا مثل چند
شب گذشــته ،پای میلگردهای قدکشیده آهنی را در
زمین محکم کنند .تنها طی دو شب 900 ،متر مکعب
بتنریزی روی تقاطع سه سطحی امیرکبیر ـ مطهری
ـ رحمت انجام شده است .این تقاطع بزرگترین پروژه

،،

چهار برابر شدن هزین ه
آهنآالت موردنیاز برای
استفاده در تقاطع سهسطحی
امیرکبیر یکی از نمودهای
اثرگذاری نوسانات اقتصادی
بر فعالیت شهرداری شیراز
است؛ اما با تمام مشکالت
اقتصادی هیچ پروژهای
متوقف نشده و تالش
میکنیم تا پایان سال 98
تمام طرحهای کالن تکمیل
شود و به بهرهبرداری برسد

،،

در حال اجرای شهر شیراز و یکی از سختترین پروژهها
از نظر فنی اســت که در یکــی دو ماه اخیر ،با فعالیت
فشرده روزانه و شــبانه کارگران و مهندسان ،عملیات
اجراییاش سرعت بیشتری گرفته تا زودتر تکمیل شود
و گرهگشای ترافیک ورودی جنوب غربی شیراز از محور
امیرکبیر باشد.
اینجا بیش از  90نفر روی عرشــه ایســتادهاند؛
شهردار شیراز با جمعی از اعضای شورای شهر و معاون
فنی و عمرانی و رویس ســازمان عمــران با جمعی از
مهندســان و کارگران و عوامل فنــی پروژه که به زعم
شهردار ،حاال با انجام کارهای بزرگ ،با اعتمادبهنفس به
اجرای پروژههایی در تراز ملی و بینالمللی میاندیشند.
شهردار شــیراز بهانه این دورهمی شــبانه را دلگرمی
مهندســان و کارگران تقاطع ســه سطحی امیرکبیر ـ
مطهری ـ رحمت میداند که قرار اســت با تالش
شــبانهروزی و تزریق اعتبــار به صورت
منظــم و هفتگــی ،در دههفجــر به
بهرهبرداری برسد.
حیدر اســکندرپور معتقد است
و بیشترین
نوســانات قیمت سکه و دالر ،اولین
داشته است.
تأثیر را بر میزان درآمد شــهرداری
او میگویــد 4 :برابر شــدن هزینه آ هــنآ ال ت
موردنیاز برای استفاده در تقاطع سهسطحی امیرکبیر

یکی از نمودهای اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر فعالیت
شهرداری شیراز اســت؛ اما با تمام مشکالت اقتصادی
هیچ پروژهای متوقف نشــده و تالش میکنیم تا پایان
 98تمام طرحهای کالن تکمیل شود و به بهرهبرداری
برسد .البته به موازات تکمیل آنها ،پروژههای جدیدی را
هم شروع خواهیم کرد .هرچند معتقدیم پروژههای این
چنینی باید در رینگ پیرامونی شهر اجرا شود تا ترافیک
از مرکز شهر به شریانهای پیرامونی منتقل شود.
شــهردار شیراز با اشــاره به اجرای کار بتنریزی
در ایــن پــروژه طــی روزهای
گذشــته تاکنون ،یکی
از دالیل حجیمشدن
پــروژ ه امیرکبیر را فــرار از تملک
و هزینههای ســنگین آن عنــوان میکند
و میگوید :بــا تغییراتی که در طراحــی این پروژه
داشــتیم ،هم در هزینه تملک صرفهجویی شده است
هم این امکان فراهم میشــود که تقاطعی بدون چراغ
راهنما را اجرا کنیم.
اسکندرپور با اشاره به افتتاح برخی پروژهها بدون
توجه بــه کاملبودن آنها ،از اینکه برخــی پروژهها در
سالهای اخیر به بهرهبرداری رســیدهاند ،اما هنوز در
بخشهایی مثل تأمین نور و روشــنایی کامل نیستند

ابراز نارضایتی میکند؛ شــهردار بیان میکند :در کل
اعتقاد دارم شبهای شیراز روشن نیست؛ اما ما تالش
میکنیــم افزونبر تکمیل تمام پروژههایی که به لحاظ
فضاسازی و نورپردازی با کاستی مواجه است ،در آینده
با نورپردازیهای خوب ،سیمای متفاوتی از شیراز را به
نمایش بگذاریم.
او از دنبالکــردن پــروژه جدید محــور تاریخی
دروازهقرآن تا دروازهاصفهان ،تکمیل پیادهراه سالمت،
پروژه ســینما ،آمفیتئاتر و پارکآبی جنوب شــیراز،
پروژههای گردشگری شــمالغرب شیراز و ...به عنوان
بخشی از طرحهای آتی شهرداری خبر داد و تاکید کرد
که حضور ســرمایهگذاران بخش خصوصی در عمده
پروژههای بزرگ محسوس است.
شــهردار شــیراز با بیــان اینکه
شهرداری در آینده تنها ساخت
و پل و نورپــردازی و ...
پــا ر ک
و ســایر پروژهها
را دنبــال کند
اقتصــادی با
بهویــژه پروژههای
اجرایــی
همراهی بخش خصوصی
شود ،گفت :مشکل پروژه میدان
قصردشت هم تملک است.
اسکندرپور با انجام مقایسهای بین
درآمدهای شــهرداری شــیراز در گذشته و

امروز و در بیان کاستیهای اعتباری ،گفت :برابر اسناد
موجود ،شهرداری شیراز سه ماهه اول  92بالغ بر 470
میلیارد تومان درآمد داشته ،امروز باید حداقل 1200
میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا با آن درآمد برابری
کند؛ حال آنکه ســهماهه اول امسال شهرداری شیراز
 170میلیارد تومان درآمد داشته است .او با بیان اینکه
تعهــدات مالی این مجموعه به بانک شــهر در زمینه
تسهیالت و اوراق مشارکت بالغ بر  2550میلیارد تومان
است ،گفت :سود این تعهدات از  24تا  27درصد است
و این بار زیادی را به شهرداری تحمیل میکند.
اسکندرپور با اشاره به دیدار روز سهشنبه خود با
مدیرعامل بانک شهر ،از تفاهمهای اولیه برای مشارکت
شــرکتهای زیرمجموعه این بانک در پروژههای آتی
شــهرداری خبر داد و تصریح کرد که واگذاری اجرای
تراموا و خط ســه قطار شهری شیراز به شرکت آتیه را
مد نظر داریم که البته در ســطح مذاکرات اولیه است.
شهردار شیراز با بیان اینکه معضل ترافیک ،عمدهترین
مشــکل کنونی مرکز شــهر شیراز به شــمار میرود،
گفت :بهترین راهکار بــرای حل معضل ترافیک مرکز
شیراز ،اجرای تراموا است؛ این طرح را در دیدارهایی با
شــهرداران درسدرن و پراگ به مذاکره گذاشته شده و
توافقهایی داشتیم .اسکندرپور تصریح کرد که اجرای
این توافقها نیازمند مذاکــرات نهایی و طی روندهای
قانونی خواهد بود.

،،

بهترین راهکار برای حل
معضل ترافیک مرکز شیراز،
اجرای تراموا است؛ این
طرح را در دیدارهایی با
شهرداران درسدرن و پراگ
به مذاکره گذاشته شده و
توافقهایی داشتهایم

،،

4

صدای شهر
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با روند روبهافزایش جمعیت کالنشــهری مانند شــیراز که به دالیل مختلفی مانند بهویژه مهاجرت از روســتاهای دور و نزدیک برمیشمارند و ظاهرا هم قصد ایستایی ندارد ،نیاز به ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری در شهری شهره به باغ و سبزینگی ،پدیدهای
حسین مالکی چندان دور از ذهن نیست .باید توجه داشت که شیراز به دلیل آنکه در محاصره بلندیهاست ،هیچ راه توسعهای جز به سمت دروازههای ورود و خروج خود ندارد تا این پهنهها هم به صورت شهرکهای اقماری ،بخشی از شهروندان مشغول به کار روزانه در عرصههای
مرکزی باقیمانده از قدیم را مأمن و مأوای شبانه شود .با این تفاسیر با وجود آنکه میبینیم روزبهروز برخی باغهای قدیمی شهر به نفع نیاز به مسکن و تجارت ،آب میروند و به پدیدهای متضاد با ماهیت قبلی خود تبدیل میشوند ،دغدغه یافتن راههای چاره برای آن که ریههای شهر
از کار نیفتند ،مدیریت شهری شیراز را بسیار جدی درگیر کرده است و طرحهایی را برای بهرهوری از این خویشاوندان سبز شیراز در عین حفظ آنها در برنامه مدیران شهری قرار داده است.
از ســوی دیگر فضاهای وســیع دیگری در شــهر وجود دارد که اماکنی مانند پادگانها را در بر گرفته است و این اماکن که مدت مدیدی از عمر خود را گذراندهاند ،دیگر توجیهی برای حضور در متن شهر ندارند و این امکان وجود دارد که در تعاملی با شهرداریها به مناطقی دور از مرکز
شهر نقلمکان کنند تا جای کنونی آنها با طرحهایی مناسب تبدیل به احسن شود .همچنین نوع دیگری از اماکن در شیراز به اجبار باقی ماندهاند که ادامه حضور آنها در جوار شهروندان ،نفس شهر را به شماره میاندازد؛ کارخانههایی که خود نیز به این باور رسیدهاند که زمان کوچ به
جایی دیگر فرا رسیده است .نیازهای امروز شهر بزرگ میتواند ابعاد دیگری مانند امکانات جابهجایی ساکنان آن از وسایل نقلیه عمومی و شخصی گرفته تا معبرها و تالش برای رفع مشکالت این عرصه را هم در زمره کارکرد مدیریت شهری قرار دهد .حاصل کنکاش در این موضوعها
گفتوگوهای مشروحی است که با ابراهیم صبوری نایبرئیس شورای و نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر شیراز داشتهایم.

نائبرئیس شورای شهر شیراز در گفتوگو با «شهرراز» خبر داد

بهرهبرداری عمومی از باغات و پادگانها

،،

شهرداری شیراز این
پیشنهاد را داده که در
محوطههای خارج از شهر
برای ارتش پادگان بسازد
و هزینه آن را بهجای تملک
پادگانهای درون شهر
حساب کند تا چنین اماکنی
تبدیل به فضای سبز عمومی
شهری مانند پارک شود .در
مواردی هم این پادگانها
فضای باز ساختهشده دارند
که میتواند در گردشگری
عمومی مورد استفاده
قرار گیرد

،،

به نظر شــما چگونه میتوان باغات قصردشت و باغات چمران را
با در نظر گرفتن رضایت مالــکان آنها احیا کرد؟ آیا طرحهایی برای
عمومیکردن بخشهایی از فضای سبز شیراز از طریق تملک برخی
باغها در دست است؟

باغات قصردشــت با باغات چمران متفاوت و در زمره باغات گروه یک
هستند .براساس قانون ،شهرداری مکلف است باغات گروه یک را تملک کند
و مختار اســت که از آن استفاده عمومی کند ،یا در اختیار مردم قرار دهد
که به همین صورت از آن نگهداری شــود .بایــد گفت که باغات گروه یک
قانون خاص خود را دارند ،اما آوردهای که باید شهرداری به دست بیاورد از
راه تفکیک باغات گروه پنج اســت .به این معنا که قانون به شهرداری این
اختیار را داده و گفته اســت که شــما میتوانید در باغات گروه پنج تغییر
کاربری دهید و با آوردهای که از این طریق به دست میآورید ،باغات گروه
یک را تملک کنید.
اما برخــی در فضای عمومی تا یک باغ تغییر کاربری داده میشــود،
میگویند که باغات را نابود کردهاند .باید این توضیح را داد که برخی باغات
که تغییر کاربری پیدا میکنند ،باغات گروه پنج هســتند که قانون چنین
اجازهای را به شهرداری داده است .ما برای نگهداری باغات گروه یک به این
فرایند نیاز داریم ،وگرنه شــهرداری درآمد اضافهای ندارد که بخواهد چنین
کاری کند و بدون اعتبار نیز تملک و نگهداری این باغات امکانپذیر نیست.
بحث دوم در مورد باغات هم این اســت که شــهرداری باید روی این
باغات طرح بگذارد و نمیتواند بدون برنامه آنها را تملک و نگهداری کند ،زیرا
این امر هزینهبر اســت .به نظر من بهترین پیشنهاد و طرحی که شهرداری
درباره این باغات میتواند داشــته باشد ،همان استفاده گردشگری است .به
هرحال ساختوسازهای بسیار کمی در این باغات و تبدیل آنها به فضاهای
ســبز که عمومی هم محسوب میشــوند ،انجام میگیرد تا مردم بتوانند از
اینگونه فضاهای ســبز لذت ببرند ،وگرنه راه دیگری برای شهرداری باقی
نمیماند؛ زیرا هم هزینه نگهداری باغات و هم هزینه تملک آن باال است.
فضاهایی که ذکر کردید میتواند مشــمول چه کاربری و خدماتی
شود؟

،،

در صورت انتقال کارخانهها
به خارج شهر طرحهای
بسیاری وجود دارد .مث ً
ال
درمورد کارخانه روغننباتی
با توجه به نزدیکی آن به
حافظیه و سعدیه ،یکی از
ایدههای مطرحشده تبدیل
آن به یک طرح رویدادمحور
برای شهر شیراز است.
در مورد دیگر کارخانهها
هم طرحهایمان بیشتر
در بخش توسعه صنعت
گردشگری از طریق همین
مبحث رویدادمحوری برای
شیراز است

،،

می تواند باغ خانواده یا پارک باشد .همچنین میتوان به نوعی هتلینگ
را در این باغات ایجاد کرد که چندان هم ساختوساز در آنها صورت نگیرد.
روشهــای مختلفی برای این کار وجود دارد و حتی در جهت گردشــگری
هم میتوان از این باغات استفاده کرد .مث ً
ال در جاهای دیگر دنیا برای حفظ
وضعیت ارگانیک باغها ،کلبههای چوبی در آن فضاها ســاخته شــده و این
کلبههــای چوبی را به صورت هتلینگ اجاره دادهانــد .این تجربه میتواند
پیشنهادی خام برای شهرداری باشد؛ بهاضافه ساخت تفریحگاههایی که به
عنوان محل درآمدی برای شهرداری جهت حفظ باغات درآید.

باغات قصردشت
با باغات چمران
متفاوت و در زمره
باغات گروه یک
هستند .براساس
قانون ،شهرداری
مکلف است باغات
گروه یک را تملک
کند و مختار است
که از آن استفاده
عمومی کند،
یا در اختیار مردم
قرار دهد که به همین
صورت از آن
نگهداری شود

طرح انتقال پادگانها به خارج شهر به کجا رسیده است و آیا پس
از انتقال ،در حریم سبز پادگانها امالک و مجتمع ساخته خواهد شد؛
یا این فضاها به بخشی از فضای سبز عمومی تبدیل میشود؟

در این مورد ما از ابتدای شــروع شورای پنجم به همراه شهردار شیراز
و تیمی در شــهرداری مذاکراتی را بــا ارتش آغاز کردهایم .این مذاکرات به
صورت تخصصی ادامه دارد و شــهرداری و تیمــی از ارتش در حال مبادله
طرح برای این پادگانها هستند .بههرحال ارتش نیازهایی دارد و میخواهد
از لحاظ مالی از این مکانهــا بهرهای ببرد و هم اینکه کارکنان آن بتوانند
استفادهای از آنجا داشته باشند.
کدامیک از این طرحها مورد پذیرش شهرداری قرار گرفته است؟

طرحهــای زیــادی بودند که شــهرداری آنها را رد کرد ،زیرا ســبب
ساختوســاز زیادی میشد .پیشنهاد ما به ارتش این بود که همه پادگانها
را روی میــز بگذارند و مث ً
ال یک یا دو پادگان یا زمینهای ارتش که فضای
ســبز ندارد ،تغییــر کاربری داده شــود و اجازه ساختوســاز به ارتش و
کارمندان آنان بدهیم و بقیه را شهرداری تملک کند .هزینه آن نیز با درآمد
پروانههایی اســت که شهرداری صادر میکند .حتی شهرداری این پیشنهاد
را داده که در محوطههای خارج از شــهر برای ارتش پادگان بسازد و هزینه
آن را پای تملک پادگانهای درون شــهر حساب کند تا اماکن فعلی تبدیل
به فضای ســبز عمومی و شهری از جمله پارک شــود .در مواردی هم این
پادگانها فضای باز ساختهشــده دارند که میتواند در گردشــگری عمومی
مورد اســتفاده قرار گیرد و در آنها امکاناتی مانند رســتوران ،هتلینگ و...
ایجاد شــود که مردم در کنار آن بتوانند از فضای زیبای ایجادشــده بهره
ببرند.
در این زمینه شما به تنهایی به مذاکره با ارتش میپردازید یا تیمی
هم از شورا و شهرداری روی این موضوع کار میکنند؟

از شــورا من به عنــوان نماینده انتخاب شــدم و درحال پیگیری این
موضوع هســتم .شــهردار شــیراز و تیمی از شــهرداری هم در این زمینه
همراهی میکنند.
بحث انتقال کارخانههای آالینده سطح شهر به کجا رسیده است؟
آیا پس از انتقال ،ضمانتهای الزم برای حفظ مشاغل کارگران این
کارخانهها در نظر گرفته شده است؟ در صورت انتقال چه نوع کاربری
برای زمین این واحدها در نظر گرفته میشود؟

کارخانه پشمشیشــه اقدام خوبی انجام داده اســت .پیــش از اینکه
کارخانه و کارگران را تعطیل کند ،کارخانه خود را میســازد و انتقال را هم
مشروط کرده به اتمام ساخت کارخانه جدید که تاکنون  30درصد پیشرفت

کار داشــته است .کارخانه که ساخته شود ،به مکان جدید منتقل میشوند
و به این ترتیب کارگری بیکار نمیماند .کارخانه ســیمان هم پیش از اینکه
کارخانه را تعطیل کند ،کارخانه دیگری را درحال ســاخت دارد .اما درباره
کارخانه روغننباتی که پرخطرترین مورد هم محسوب میشود و باید زودتر
از شــهر خارج شود ،این اتفاق هنوز رخ نداده است و صاحبان این کارخانه
هیچ حرکتی در اینباره انجام ندادهاند .ازســویی ازآنجاکه تعطیلی کارخانه
روغننباتی ســبب بیکاری بســیاری از کارگران آن میشود ،صاحبان این
کارخانــه فضای عمومی را در انتخاب میان دو حالت خطرناک قرار دادهاند.
نخست حالتی که یک عده از کارگران بیکار میشوند ،و دیگر این که ادامه
حیات کارخانه را با این شرایط خطرناک ادامه دهند؛ در حالی که هرلحظه
امکان ایجاد حادثه و خطر جانی در این گوشه از شهر وجود دارد.
یادم است در بازدیدی که سال گذشته اعضای شورا از این کارخانه
داشتند؛ مدیران آن اعالم کردند که یک محل جایگزین برای انتقال
کارخانه پیشبینی کردهاند.

بله ،اما هنوز اقدامی نکرده اند.
دلیل این تأخیر چیست؟

آنچه که به نظر ما میرسد این است که آنها میخواهند کارخانه را به
استانی دیگر منتقل کنند.
پیشبینی شما برای انتقال کارخانههای آالینده تا چه زمانی است؟
آیا ضرباالجلی برای این کار مقرر شده است؟

وقتی پای بیکاری کارگران در میان است ،نمیتوان ضرباالجل تعیین
کــرد؛ بهویژه در شــرایطی که رکود اقتصادی وجود دارد ،این کار اشــتباه
اســت .اما به هرحال بر این موضوع پافشــاری میکنیم تا این اتفاق هرچه
زودتر رخ دهد.
اگر کارخانههایی که نام برده شد روزی منتقل شدند ،درباره مکان
آنها چه طرحها و برنامههایی به اجرا در میآید؟
در صورت انتقال این کارخانهها طرحهای بســیاری وجود دارد .مث ً
ال

درمورد کارخانه روغننباتی با توجه به نزدیکی آن به حافظیه و سعدیه،
یکی از ایدههای مطرحشــده تبدیل آن بــه یک طرح رویدادمحور برای
شهر شــیراز اســت که بتوانیم در آن فضای مناســبی مانند یک تاالر
برای پوشــشدادن رویدادهای بزرگ شــهری و حتی بینالمللی ایجاد
کنیــم .یا در مــوارد دیگر هم طرحهایمان بیشــتر در بخش توســعه
صنعت گردشــگری از طریق همین مبحث رویدادمحوری برای شــیراز
است.
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س کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای شهر از تالشها برای افزودهشدن 185اتوبوس جدید
رئی 
بهناوگانحملونقلعمومیمیگوید

قول مساعد وزارت کشور
برای پرداخت بدهی اتوبوسهای جدید
آخرین وضعیت اتوبوسهای خریداریشــده در دوران شــورای
چهارم به کجا رســیده است؟ آیا بابت تأخیر در تسویه مبلغ قرارداد
اتوبوسها جریمهای متوجه شهرداری میشود؟ پیشبینی شما برای
پالکگذاری و ورود این وســایل نقلیه به نــاوگان حملونقل عمومی
شیراز چه زمانی است؟

با توجه به این شرکت ایرانخودرو نیز در این زمینه تأخیراتی داشته،
بابت این مورد جریمه چندانی متوجه شــهرداری شیراز نمیشود .در زمینه
افــزودن این اتوبوسها بــه ناوگان حملونقل عمومــی هم طی صحبتها
و نامهنگاریها با شــهردار شیراز ،آقای اســکندرپور از اهمیت این موضوع
مطلع اســت و تأکید دارد که این اتوبوسها باید هرچه ســریعتر به ناوگان
حملونقل درونشهری اضافه شوند .از همینرو شهردار ضمن پیگیری این
موضوع ،اخیرا ً نیز در وزارت کشور با معاون عمرانی وزارت کشور مذاکراتی
داشته است و وزارت کشور نیز قولهای مساعدی برای تأمین این نقدینگی
دادهانــد تا بتوانیم هرچهزودتر بدهی خود را به شــرکت ایرانخودرو دیزل
پرداخت کنیم و اتوبوسهایمان را تحویل بگیریم .ما ضرورت این موضوع را
بهشــدت احساس میکنیم ،اما وضعیت مالی شهرداری هماکنون به شکلی
اســت که همه موارد باید به شکل بهینهای کنار هم قرار گیرد .با این حال
افزودهشدن اتوبوسهای جدید به ناوگان حملونقل عمومی و درونشهری
شــیراز مورد توجه همه اعضای شــورای شــهر بهویژه کمیسیون عمران و
حملونقل و ترافیک قراردارد.
درمورد پالکگذاری هم به دلیل اینکه ما در این موضوع تنها مشــکل
نقدینگی داریم ،پیشبینی میکنیم اگر قولی که وزارت کشــور به ما داده،
عملی شــود و بتوانند راهکاری برای پرداخــت این مبلغ صورت دهند ،کار
پالکگذاری اتوبوس ها به ســرعت انجام میشود و هیچ مشکل قانونی در
این زمینه وجود نخواهد داشت.
تعداد اتوبوسهای مورد اشاره چند دستگاه است؟

اتوبوسهایی که باید به ناوگان اضافه کنیم  185دســتگاه اســت که
فع ً
ال  30دستگاه آن در شیراز و  155دستگاه آن در محل کارخانه است.
آیــا برای تقســیم این اتوبوســه ا در مناطق مختلف شــهر هم
برنامهریزی صورت گرفته است؟

برنامهریزی برای تقسیم این اتوبوسها در مناطق شهری در دو بخش
نوســازی و توسعه انجام میشود .در بخش نوسازی این کار برمبنای میزان
عمر اتوبوس و اینکه در کدام خطوط کار میکنند ،انجام میشــود .در این
بخش شمال و جنوب شهر تفاوتی ندارد و براساس عمری که برای فرسودگی
ناوگان معین شده ،آن اتوبوس تعویض و بخشی از اتوبوسهای نو به توسعه

ناوگان اختصاص داده میشــود .همچنین طبق طرحی به نام ســاماندهی
خطوط اتوبوســرانی ،به گونهای که اتوبوسهــا تغذیهکننده خطوط مترو
باشند ،ناوگان اتوبوسهای ما منطبق با خطوط ریلی شهرشیراز خواهد شد
که در این راستا بخشی از اتوبوسهای جدید در جهت توسعه ناوگان مذکور
مورد استفاده قرار میگیرد تا مردم بتوانند به صورت مکمل از خدمات مترو
هــم بهره گیرند .همچنین با ورود ایــن اتوبوسها خطوط جدیدی تعریف
میشود تا شهروندان را از شهرکهای اقماری به ایستگاههای مترو بیاورند
که ساکنان این نقاط هم بتوانند از خطوط مترو استفاده کنند.
طرحی که قرار است براساس آن خطوط اتوبوسرانی شیراز عمود
بر خطوط قطار شهری شوند ،درچه مرحلهای است؟

آن طرح فیدرها اســت که قرار شــده به صورت جامــع و کامل همه
خطوط اتوبوسرانی درونشهری مورد بازنگری قرار بگیرند .اگر آن طرح هم
نهایی شــود و به مرحله اجرا برســد ،برخی از مشکالت حملونقل عمومی
شهر برطرف میشود .البته هماکنون هم یک سری خطوط جدید اتوبوس را
از ایستگاه قطارشهری میدان احسان ،بلوارهای حسینیالهاشمی ،آفرینش،
غدیر و میدان اول و دوم گلســتان تا شــهر گلستان شمالی و شهرک فجر
ســپاه راهاندازی کردهایم که برای مردم این شهرکها و قسمت شمالغرب
شیراز بسیار مفید است .ازسویی در حوزه فرودگاه شیراز از خود این مکان،
خطی را به ایســتگاه مترو اختصاص دادهایم و در راســتای آن در حال کار
هستیم .در نهایت باید گفت این طرح کامل و جامعی است که همه شهر را
مورد پوشش خود قرار میدهد.
شــما چند مدتی اســت که در حال بازدید از پروژههای عمرانی
ترافیکی هســتید ،پروژههایی که در حال اجراست ،در چه وضعیتی
هستند؟

بــا وضعیــت فعلی که از نظــر نقدینگی در مضیقه هســتیم ،به جز
بخشهایــی از عملکردها در ایــن رابطه به ویژه پروژههایی که ســازمان
عمران بــرای ما انجام میدهد ،ما رضایت داریم .مث ً
ال چند شــب پیش ما
و آقای شــهردار از بتنریزی بخشــی ازسطح ســه پروژه تقاطع مطهری ـ
امیرکبیر بازدید کردیم ،و مشــاهده کردیم که پیشرفت بسیارخوبی در این
پروژه داشتهایم .این پروژه در مدت چهار ،پنج ماه گذشته حدود 18درصد
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت و امیدواریم بتوانیم آن در دهه فجرامسال
افتتاح کنیم .درباره ســایر پروژهها به جز پروژههایی که مشــکالت تملکی
دارند و بهنحوی از نظر نقدینگی و یا جلب رضایت مالکان بعضاً با کندی کار
مواجه هســتند ،بخشی از پروژههای ما به خوبی در حال انجام است؛ مانند
پروژه رودکی که اکنون درحال اجراســت وپیشرفت خوبی دارد .همچنین
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پروژه تقاطع مهدیه ـ امیرکبیر که در شورای پنجم کلنگزنی شده ،اکنون
به خوبی در حال انجام است .ســایر پروژههای عمرانی مناطق نیز در حال
انجام است ،اما تنها موردی که مشکل داریم و از آن ناراضی هستیم ،پروژه
کوهســار مهدی است که به دلیل مشــکالت تملکی متوقف شده است؛ با
این حال امیدواریم که مشــکالت تملکی آن پروژه نیز حل شود .در تقاطع
جوادیه نیز یک فاز آن افتتاح شده و فازهای بعدی هم در حال انجام است
و ما پیگیر هستیم تا پروژه را به اتمام برسانیم.
مشکالت تملکی این پروژههاچیست؟

در پروژه جوادیه مشکل تملکی آنچنانی وجود ندارد .در پروژه کوهسار
مهدی اما مشکالت تملکی وجود دارد .در پروژه کوهسار مهدی اهالی محله
منصورآبــاد قب ً
ال هم زمینهای خود را در اختیار شــهرداری قرار دادهاند و
مســیر انجام شده ،اما متاسفانه پس از گذشت مدت زمان طوالنی پول این
مردم پرداخت نشده و پروژه متوقف است.
چه برنامهای برای ســاخت پارکینگهای مکانیزه در سطح شهر و
افزودن آن به سیســتم حملونقل عمومی دارید؟ اگر برنامههایی در
حال اجراست ،در چه مرحلهای قرار دارد و تا پایان امسال چه تعداد
پارکینگ عمومی به شهر افزوده میشود؟

ابتــدا باید بگویم که در نقاط مرکزی شــهر دیــدگاه ترافیکی ایجاب
میکند که پارکینگ جدیدی ایجاد نشــود ،زیرا خود پارکینگ جاذبه سفر
است و مردم را ترغیب میکند که با وسیله نقلیه شخصی در حوزه مرکزی
شــهر تردد کنند .ما باید در نقاط پیرامونی شهر و در محدودهای که طرح
ترافیک تعریف شــده ،پارکینگها را احداث کنیم .رویکرد ما هم این است
کــه پارکینگها را بخش خصوصی اجرا کند ،یا آنکه با ادارات دولتی تعامل
داشــته باشــیم و بتوانیم با همکاری آنها به احداث پارکینگهای مشترک
بپردازیم .در این راستا هماکنون یکی دو ادارهکل خواستار امضای توافقنامه
با شهرداری هستند که پارکینگ ساخته شود که هم خودروهای آن ادارات
از آن اســتفاده کنند و هم آن که بخشــی از آن در اختیار مردم قرار گیرد.
رویکرد ما در ساخت پارکینگهای عمومی ،بیشتر استفاده از ظرفیت بخش
خصوصی است.

در مورد محله ســعدی بخش انتهایــی و ادامه تونل تا محور خرامه به
دلیل مشــکالت تملکی و نقدینگی متوقف شــده که امیدواریم با رفع این
مشکالت کار را انجام دهیم.
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مذکور پیشبینی شود که این بیماران در ترافیک نمانند .همچنین در
این جلسه پیشنهاد شد که شهرداری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی
یک پارکینگ طبقاتی در جوار بیمارســتان شــهید رجایی دایر کند تا
مقداری از مشــکالت ترافیکی در این مکان برطــرف و به این ترتیب
حملونقل روانی درآنجا برقرار شود.
علــی ناصــری در توضیح موضوع دســتور کار دوم کمیســیون،
خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین شعارهای ما سالمت محوری است و
با توجه به این مسأله که اگر فردی به دالیل متعدد دچار سانحه شود،
با توجه به اســتانداردهای زمانی در چه زمانی میتوانیم این مصدوم را
به بیمارستان برسانیم؟ این دستور کار در کمیسیون مطرح شد ،زیرا در
معبرهایی ترافیک روان نیست و مواقعی هم در معبر ورودی بیمارستان
شهید رجایی به ســبب تداخل آن با ورودی بیمارستان شهید چمران
ترافیک قفل میشــود .همچنیــن مکانی به عنــوان پارکینگ از قبل
پیشبینی نشــده و مشاهده میکنیم که مصدوم میآید ،اما در ورودی
میمانــد .درحالی که هر لحظهای که که مصدوم در آمبوالنس اســت
میتواند زمینهســاز نجات و ادامه حیات او باشــد و یا اینکه تاخیر در
رسیدن به بیمارستان میتواند در جهت آسیب بیشتر به سالمت حادثه
دیــده عمل کند .وی گفت :به همین دلیل قرار شــد که یک کارگروه
تخصصی متشــکل از حوزه امالک و مســتغالت ،حوزه حمل و نقل و
ترافیک ،حوزه عمران ،شهرداری منطقه یک و نمایندگان دانشگاه علوم
پزشکی این موضوع را بررســی کنند و الیحه مربوطه را به کمیسیون
سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورا ارجاع دهند.

[

[

شــهید رجایی اختصاص یافــت و درباره این بیمارســتان که خدمات
تخصصی و فوق تخصصی به ویژه در زمینه ارتوپدی انجام میدهد و با
بیمارســتان شهید چمران همجوار است ،پیشنهاد شد که جهت انتقال
هرچه سریعتر مصدومان حوادث معبری به ویژه در ورودی بیمارستان

،،

وضعیت تملک ملکهای در مســیر توســعه و بازگشایی معابر و
کوچههای محله سعدی به کجا رسیده است؟

کلنگزنینخستینبیمارستانفوقتخصصیهوشمند
چشمپزشکی در شیراز
رایزنی در باره واگذاری زمین برای ایجاد نخســتین بیمارســتان
تخصصی و فوق تخصصی هوشــمند چشم پزشکی شیراز در خاورمیانه
و پیشبینی راههایی برای انتقال مصدومان به بیمارستان شهید رجایی
در مواقع ترافیک و راهبندان ،دســتور کارهای جلســه هفته گذشــته
کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورا بود .به گزارش
شــهرراز ،علی ناصری ،قاسم مقیمی و ســیروس پاکفطرت سه عضو
شورای شهر به همراه محمد حسنپور معاون خدمات شهری شهرداری
و جمعی از مدیران شــهرداری ،رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی
شــیراز در جلســه مذکور دیدگاههای خود را درباره هردو دستور کار
بیان داشتند.
علی ناصری در باره نتیجه این جلسه به خبرنگار شهرراز میگوید:
در کمیسیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری دو دستور کار
مطرح شد که به نحوی از طرف دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه شده
بود .اولین دســتور کارکمیسیون مبنی بر واگذاری زمین جهت احداث
اولین بیمارســتان تخصصی و فوقتخصصی هوشمند چشمپزشکی در
خاورمیانه بود که مقرر شــد بعد از واگذاری این زمین و حل مســائل
اولیه ،بیمارستان مذکور کلنگزنی و با بودجه دولتی ساخته شود .وی
ادامه داد :در همین رابطه در رایزنی با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
و شــهرداری مقرر شــد که الیحهای با لحاظ جمیع موارد حقوقی به
این کمیســیون ارائه شود تا اقدامات بعدی جهت طرح در صحن علنی
صورت گیرد.
ناصری یادآورشد :دستور کار دوم به بررسی درخواست بیمارستان

شهردار شیراز تأکید دارد که
اتوبوسهای خریداریشده
در دوران شورای چهارم به
ناوگان حملونقل عمومی
اضافه شوند .بهتازگی با
معاون عمرانی وزارت کشور
مذاکراتی انجام شده و
وزارت کشور قول مساعدی
برای تأمین اعتبار بدهی
شهرداری به شرکت ایران
خودرو دیزل داده است .با
این اتفاق  185دستگاه
اتوبوس جدید سریعاً
پالکگذاری و به ناوگان
حملونقل عمومی افزوده
خواهد شد

ساخت معبر ویژه در ورودی بیمارستان شهید رجایی برای جلوگیری از معطلشدن مصدومان در ترافیک ناشی و همچنین ایجاد یک پارکینگ طبقاتی
برای بیمارستان شهید رجایی در دستور کار شورای شهر و دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت

برنامهریزی برای تقسیم
این اتوبوسها در مناطق
شهری در دو بخش
نوسازی و توسعه انجام
میشود .در بخش نوسازی
بخشی از اتوبوسهای نو
به توسعه ناوگان اختصاص
داده میشود .با ورود این
اتوبوسها خطوط جدیدی
تعریف میشود تا شهروندان
را از شهرکهای اقماری به
ایستگاههای مترو بیاورند که
ساکنان این نقاط هم بتوانند
از خطوط مترو استفاده کنند
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معماری و شهرسازی
سلسه پروندههایی درباره هویت شیراز

6

هویت شخصی به گذشته
و تاریخ وصل است .یعنی تجربه و تاریخی
که خودت پشت سر گذاشتهای
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گفتو گوی «شهرراز» با امین محمودزاده متخصص احیای بناهای تاریخی
درباره هویت تاریخی شیراز

باتاریخ
مشکالتجغرافیا
را کشف کنیم
هویت در معماری ،هویتی برآمده از تجربه اســت .تجربهای که حاصل زیســتی تاریخی ،در یک جغرافیای مشخص است .هویت ،انسان و تاریخ مفاهیمی بههم پیوستهاند .هویت از اندوختههای ذهنی نسلها و در طول زمان حاصل میشود .بنای هویت امروز ما بر
خشایار ایرانمهر شالوده تجربه نیاکانمان استوار است .نیاکان ما هر آنچه برای ساخت این بنا الزم است را در قالب معماری برای ما به یادگار گذاشتهاند .حال از این تجربیات چگونه باید بهره جست؟ مصاحبه با امین محمودزاده در دو بخش تنظیمشده است .در بخش اول سؤال
اصلی این است که هویت تاریخی چیست؟ و مفاهیم برآمده از آن چه چیزهایی هستند؟ محمودزاده که متخصص مرمت و احیای بناهای تاریخی است و سالها تجربه تدریس دانشگاهی دارد پرسیدهایم .از نگاه او چه عناصری هویت تاریخی یک شهر را میسازند؟
هویت تاریخی ـ معماری شــیراز را در چه میبیند؟ و در پایان منظورش از کجفهمی تاریخی که امروز دچار شــدهایم چیست؟ الزم به یادآوری است که بخش دوم این گفتوگو ،که پرسشها بر محور نقش انسان(شهروند) در به وجود آمدن هویت تاریخی یک شهر ،تنظیمشده است.
در شمارههای آتی از نظر خواهد گذشت.

هویــت تاریخی یعنی چه؟ و چه عواملی هویت تاریخی یک شــهر را
میسازند؟

،،

بافت تاریخی یک اصل
است که گردشگر به
خاطر فرهنگ و مفاهیم
مادی و معنویاش
خواهان آن است .اگر ما
اصل را از بین ببریم آن
را برای همیشه از دست
دادهایم

،،

،،

گذشتگان ما آمدند این
را یاد گرفتند که چگونه
با خشکسالی برخورد
کنند و قنات را ساختند.
اختراع قنات ،اختراعی
است که ما از گذشته
یاد گرفتیم برای آنکه
بتوانیم به آینده نگاه
کنیم

،،

معمــوالً هویت را به بخشهای متفاوتی تقســیمبندی میکنند .مثل
هویت اجتماعی ،هویت شــخصی و هویت تاریخی که پشت زمینه انسان را
میســازد .خیلیها زمانی این هویت تاریخــی را نقض میکردند؛ اما زمانی
به این نتیجه رســیدند که ما نمیتوانیــم آن را نقض کنیم چون جزئی از
وجود ماســت .قســمتی از این هویت تاریخی گذشتهای است که ما پشت
ســر گذاشتهایم و قسمت دیگرش گذشــتهای است که این سرزمین پشت
ســر گذاشــته و ما نســبت به آن حس تعلق خاطر داریم .مث ً
ال هرگاه شما
خود را متعلق به شــیراز بدانید هویت شــما با هویت شیراز یکی میشود.
هویت شــخصی هم به گذشــته و تاریخ وصل است .یعنی تجربه و تاریخی
که خودت پشت ســر گذاشتهای .عدهای این تجربه شخصی را اولویت اول
قرار میدادند .میگفتند که ما هســتیم که این گذشته را تجربه کردهایم،
مال خودمان است و تجربه من مهمتر از هر تجربه دیگری است .مشکلی در
بحث هویت تاریخی وجود دارد ،اینکه اولویت بر خود ما استوار است یا بر
اجتماع و یا تاریخ بزرگی که در آن زندگی میکنیم.
اما در واقعیت هویت شــخص جدای از هویت اجتماعیاش نیســت و
نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد.

نمیتوان جدایشــان کرد ،اما خیلیها این دو مقوله را از یکدیگر جدا
کردهاند .در یک دوره کســانی تاریــخ را میکوبیدند و میگفتند من خودم
تجربــه دارم پس باید تاریخ را دور بریــزم و تجربههای من مهمتر از تاریخ
اســت .در دوره مدرنیسم بر ســر این مسئله خیلی بحث شد که چرا تاریخ
برای من مهم نیســت .چون این من هستم که دارم دنیا را میسازم .آنها
میگفتند من با گذشــتهای که زندگی نکــردهام و ندیدام کاری ندارم .من
میخواهــم درباره این بحث کنم که کدام بخش از هویت تاریخی ما مهمتر
اســت .هویتی که بر اساس ســاختار اجتماعی ،جامعه و سرزمینمان است
یا هویت تاریخی که تجربه شــخصی من است .اگر هویت ،بر اساس تجربه
شــخصی باشد ،شــما به مشــکل برخواهید خورد .چون عمر ما نسبت به
اتفاقهایی که در جغرافیای و تاریخ ما افتاده بسیار ناچیز است .اگر بخواهیم
از تاریخی که پشــت سرماست صحبت کنیم باید بگوییم من ایرانیام ،این
مسئله پشــتوانهای به من میدهد که با آن میتوانم بفهمم از کجا آمدهام،
چطور در مسیرم حرکت میکنم ،به یک جایی وصلم و آن زمان هویت معنا
پیدا میکند .این تعلق خاطر اگر آنقدر وســیع و کالن شود که آینده تو را
پوشش دهد ،اتفاقاً بد نخواهد بود .یعنی به جایی برسد که این حس باعث
شود تا گذشته تو بر آیندهات غلبه کند.
زمان عمر و تجربهای که ما نســبت به تاریخ کسب میکنیم کم است.
حداکثر صدســال است که ما در زمینه سدســازی تجربه کسب کردهایم.
چون ما در بازه صدســاله صحبت میکنیم ،نمیدانیم قبل از این صدسال
چه خبر بوده اســت .قبل از این را چهگونه میتوانیم بفهمیم؟ چهطور باید
بفهمیم که در این ســرزمین چگونه باید زندگی کرد؟ چرا خیلی از ســدها
یا خشــک شدهاند یا بالاستفاده ماندهاند؟ این سرزمین هزاران سال زندگی
کرده و ما حداقل شش هزار سال سابقه سکونت داریم که اگر بخواهیم غار
پبده شوشتر را حساب کنیم ،ما حدود چهل هزار سال سابقه زیست در این
ســرزمین داریم .این سابقه و این هویت چه چیزی میخواهد به ما بگوید؟
میخواهد بگوید که تو خیلی ایرانی هســتی و از این موضوع احساس غرور
کنی؟ خب فایده این چیست؟
پس شــما میگویید که ما با آنکه ســابقه زیستی طوالنی داریم و در
گذشته به تجربه یاد گرفته بودیم که برای حل معضالت خود چهکار باید
انجام دهیم ،امروزه نمیتوانیم از این تجربیات اســتفاده کنیم .دلیلش
چیست؟

درست است .چون ما از گذشته تنها غرورش را فهمیدهایم در حالی که
ما درباره چگونه بودنش داریم صحبت میکنیم .حال شــما سدسازی دوره
ساســانی مثل بند بهمن در ایزدخواست یا بند امیر را در نظر بگیرید .شما

باید ببینید که آنها چگونه این ســرزمین را نگریســتهاند .شما ببینید که
گذشتگان ما جغرافیا را چگونه دیدهاند که بند امیر تا پنج سال پیش هنوز
قابل اســتفاده بود .اینها ســواالتی است که برای هر قومی مطرح است .ما
زمانی اهل یک ســرزمین میشویم که تمام عناصر آن سرزمین را شناخته
باشــیم .ما امروزه چهقدر از عناصر و مشــکالتی که در پنجاه یا صدســال
گذشته داشتیم را میشناسیم؟ خیلی کم .ما هنوز اثرات رودخانه خشک را
نمیدانیم و تازه رفتهایم سراغ بررسیهای اکولوژیک که بفهمیم اثرگذاری
رودخانه خشک بر شهر چیســت .درحالیکه ما حداقل هزار و پانصد سال
ســابقه زیستی در این شــهر داریم .تاریخ کمک میکند که ما معضالت و
مشکالت جغرافیای خود را کشف کنیم .پس اگر به تاریخ تنها از جنبه غرور
نگاه کنیم ،فایدهای ندارد .نه اینکه نباید به گذشته افتخار کرد ،این افتخار
و هویت باید وجود داشته باشد .اینکه من به یک جایی وصلم و یک تاریخ
دارم .ما نباید تجربههایی که برای کسبش احتماالً افرادی جان خودشان را
از دســت دادهاند ،راحت دور بریزیم .من میخواهم به این نتیجه برسم که
از هویت تاریخی باید تجربیاتاش را پیدا کرد ،تجربیاتی که االن بتوانیم از
آن اســتفاده کنیم .اما ما در حال ازدست دادن نشانههایی هستیم که این
تجربهها در آن مستتر است.
هویت در طول زمان شــکل میگیرد و گذر زمان مشمول تغییر است.
تغییر همراه با تداوم و اســتمرار منجر به هویت پایدار میشود ،به نظر
شما چگونه باید به مفهوم گذشته نگریســت تا این پیوستگی تاریخی
حفظ شود؟

ما گذشته را درســت نمیبینیم .به نظر من نگاهمان به تاریخ اشتباه
است چون ارزشگذاریمان اشتباه است .ما معیارها و ارزشهایی مثل غرور
را از تاریخ استخراج میکنیم که قابلیت تکثیر ندارد و امروزه قابل استفاده
نیست .باید جور دیگری به تاریخ نگاه کرد .مث ً
ال هر صد و پنجاه سال یکبار
یک زلزله در شــیراز اتفاق میافتد .این مسئله به شهروند ،شهردار و نظام
مهندســی می آموزد که حواسشان به زلزله باشــد .این یک ارزشگذاری
تاریخی برای استفاده جدید است.
تاریخ باید باعث شــود که ما آینده را بهتر ببینیم .آینده روی گذشته
ساخته میشود .در کتیبه بیستون آمده ،خداوندا این سرزمین را از سه چیز
دور بدارد« :دروغ ،جنگ و خشکسالی» این یعنی ما هزاران سال است که
در این کشــور گرفتار خشکسالی هستیم .گذشــتگان ما آمدند این را یاد
گرفتند که چگونه با خشکســالی برخورد کنند و قنات را ساختند .اختراع
قنات ،اختراعی اســت که ما از گذشــته یاد گرفتیم برای آنکه بتوانیم به
آینده نگاه کنیم .در ســال  1975اروپاییها در آمستردام جمع شدند تا به
این ســؤال پاسخ دهند که چه چیزی آنها را به هم وصل میکند .آنها به
معماری گوتیک رسیدند .معماری که در سراسر اروپا وجود داشت .چکیده
مهم کنگره  1975آمســتردام این بود که گذشــته مــا ،هویت اکنون ما و
معماری یا تاریخ اکنون ما هویت آینده ماســت .آنها نتیجه گرفتند چون
معماری اکنون ما هویت آینده ما محســوب میشود پس ما در حال حاضر
باید به معماریمان بپردازیم .براســاس همین دیــدگاه در همه زمینههای
معماریشان قوانین مختلف وضع کردند.
شــما اعتقاد دارید که برای نگاه به تاریخ و احتماالً درس گرفتن از آن
الزم نیست به سالهای خیلی دور برویم.

بله همینطور اســت .در دهه چهل شمسی در شیراز بافت میانهای به
وجــود آمد( محدوده خیابانهای انــوری و خیام) که امروز ما به آن افتخار
میکنیم .همانطور که گذشــته را مدیریت میکنیم و آن را نگه میداریم
اکنــون را هم باید حفظ کنیم .آیا صدرا هویت اکنون ماســت؟ آیا موجب
فخر ماست؟ آیا شهرسازی و شهرکسازیهایی که در کوههای دراک اتفاق
افتاد ،فکر شــده بود؟ آیا ساختوســازهایی که در حسینیالهاشمی اتفاق
افتاد بر اســاس مسیر باد ،اکولوژی ،منابع طبیعی و جغرافیایی ماست؟ کوه
دراک چه نقشــی در بادخیزبودن شــهر ما دارد؟ آیا به ریههای شهرمان،
قصردشــت ،فکر کردهایم؟ آیا ما فکر میکنیم که برجســازی چقدر صرفه

اقتصــادی در امروز و چقدر ضرر اقتصادی در آینده خواهد داشــت؟ آیا از
تجربــه تهران درس گرفتهایم؟ ما دیدیم در تهران باغهای نیاوران ،قیطریه
و کاشــانک تخریب شــد و تهران دیگر ریهای نداشت .بادی را که از سمت
دماوند میآمد ،با برج بستند.
برگردیم به مبحث هویت ،از نظر شما هویت تاریخی ـ معماری شیراز
چیست؟

من نمیدانم هویت شــیراز چیســت .یک موقع میگفتند شیراز شهر
گلوبلبل اســت .اگر شیراز دهه چهل را نگاه کنید میبینید درختکاری و
گلکاری که در شهر انجام شد ،رنگی که در شیراز گذاشته شد ،بویی که در
بوســتانها و باغهایش بهوجود آمد ،چه هویتی به شهر داد .من نمیخواهم
اینها را بررســی کنم ،من میخواهم بگویم که ما یک اســم بگذاریم روی
شهر شیراز و آن اسم را اجرا کنیم .هر اسمی که رویش بگذاریم ،خودبهخود
استراتژی و برنامههای موردنیاز برای رسیدن به آن مشخص میشود.
به نظر شما امروز چه اسمی به شیراز میآید؟

به نظر من چون شــیراز آسمان زیبایی دارد ،اســم شیراز را بگذارند
«شــهر آســمان» .اولویت را بگذارند روی حفاظت از آسمان شهر شیراز و
قوانین را بر همین اساس وضع کنند .من میگویم ما این اسم را نداریم ،ما
تنها شــیراز داریم .من از گذشتهام درس میگیرم .من از بافت میانه درس
میگیرم که نامگذاری شد و شیراز به هویت رسید.
پس به نظرتان بهتر است که برای آیندگانمان یک اسم و به دنبالش
یک استراتژی به ارث بگذاریم؟

بله چون این ســرزمین به ما یاد داده که باید استراتژی داشته باشیم.
بزرگان گذشته ما زمانی به موفقیت رسیدند که استراتژی داشتند .درکتیبه
بیســتون از آینده صحبت شــده ،میگوید من این سرزمین را می شناسم،
شــرایط و ویژگیهای اقلیمی ،جغرافیا و مردمش را میشناســم پس برای
آیندهاش برنامه دارم.
شکل و فرم ،عرصهها و سلسلهمراتب شهری از عواملی است که هویت
یک شهر را میسازد .اگر بافت تاریخی را جزئی از این سلسلهمراتب و از
طرفی جزئی از هویت تاریخی یک شهر در نظر بگیریم ،نگاهمان به بافت
تاریخی باید چگونه باشد؟

برای حضور گردشــگر باید زیرساخت فراهم کنیم ،اما نباید آن چیزی
که گردشــگر به خاطر آن میآید ،خراب شود .ما با دو مفهوم متفاوت اصل
و اصالت مواجه هســتیم ،اصل همان شیء اســت که ما داریم و اصالت آن
کیفیت و مشخصاتی است که آن شیء دارد .مگر سوئیسیها معدن ندارند؟
چرا از معادن و ذخایرشــان استفادهای نمیکنند؟ چرا مراکشیها دست به
بافتهای تاریخیشان نمیزنند؟ چون آنها بلدند که اصل را نگهدارند و از
اصالتش پول درآورند .این یک تئوری بزرگ اقتصادی است که اصل پول را
دست نزن و از حاصل سودش استفاده کن .بافت تاریخی یک اصل است که
گردشــگر به خاطر فرهنگ و مفاهیم مادی و معنویاش خواهان آن است.
اگر اصل از بین برود ،آن را برای همیشــه از دســت دادهایم .در صورتی که
اگــر حفظش کنیم میتوانیم از اصالتش پول دربیاوریم .ما نمیتوانیم بافت
را خراب کنیم بعد دوباره بسازیمش .اصل ،آن ماده و محصولش است .چون
پشت آن ماده ،اصالت و خاطره است.
نتیجهای که از حرفهای شــما میگیریم این اســت که به نظر شما
مشــکالت امروزه ما ناشی از کجفهمی اســت که درباره مفاهیم مختلف
دچارش هستیم ،چگونه میتوان از مفاهیم معنای دقیقشان را استخراج
کرد؟

ارزشگــذاری تخصص میخواهد .در مقوله بافــت قدیمی هم باید از
متخصصاش اســتفاده کرد .اگر میخواهیم عکسالعمل و بازخورد مطلوب
از یک مفهوم کسب کنیم باید متخصصش را بیاوریم.

کوچه پس کوچه
گزارشی از محله سعدی
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سوکان به معنای تابش آفتاب است.
بیدلیل نیست که مردم اینجا
آفتاب امید ،باور دارند
هنوز به درخشش
ِ
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ساکنان
کویآفتاب
عکسها :علی محمدیراد
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،،

سعدی متعلق به تمام
دنیاست و باید تدابیری
اندیشیده شود
تا در سطح ملی
بودجهای برای این
محله قدیمی
در نظر گرفته شود

زمانی که سعدی
این منطقه را برای
زندگیکردن برگزید،
اینجا روستایی آباد و
بزرگ به نام روستای
سوکان بود (به معنای
محل تابش آفتاب).
خانهها اما امروز آنقدر
کوچک هستند که به
زحمت مساحتشان به 50
متر میرسد

،،

،،

محله سعدی بیش از
 5500سال قدمت دارد.
این قدمت را از اشیای
سفالی بهجامانده از
قلعههای کهندژ تخمین
زدهاند .رد این تاریخ را
میشود از آب قنات سعدی
تا مادر چاههای آن روزگار
که قناتها از دلشان متولد
شدند دنبال کرد و به
نامهای پهندژ ،کهندژ،
فهندژ ،قریه سعدی ،تنگه
سعدی و شهرک سعدی
امروزی رسید

،،

،،

سال گذشته مشکالت
و نیازهای منطقه در
مورد حملونقل عمومی
و کمبود اتوبوس ،با
واحداتوبوسرانی در
لونقل و
معاونت حم 
ترافیک شهرداری شیراز
مطرح شده و «در این
رابطه قولهای مساعدی
گرفتهایم و با جدیت
پیگیر قولها و وعدهها
هستیم تا بتوانیم اتوبوس
یا مینیبوسهایی را به
این منطقه اضافه کنیم»

،،

بوی نارنــج کال همراه با قامت
برافراشته سرونازها و گنبد فیروزهای
ســعدی تــو را پــرت میکنــد به
مریم افشاری داالنهای تاریخی شهر که روزگاری
سعدی شیرازی در آن سروده بود « بنی آدم اعضای
پیکرند  »...همین تک ِ
بیت اول معلم اخالق شهر ما را
قانع میکند که از مردمان خوب این منطقه بنویسیم؛
جایی که بچه هایش بوی نارنگی کال شیراز میدهند
و زیبایــی لبخندشــان رنگ بــه کوچهپسکوچهها
میپاشــند .با این همه محله سعدی همراه با نام این
مرد بزرگ رشد نکرده است.
ی خوانید نه یک سوزن
گزارشــی که در ادامه م 
که یک جوالدوز به خودمان است!
ساکنان کوی سرو و بهار و نارنج خسته از آهن
و بتن و پل و سیمان چشم انتظار سبزی و طراوت و
شادابیاند .جایی که شورای شهر و مدیریت شهرش
می تواند آغازی باشد در توسعه خجسته فرهنگ شهر
شــیراز که با همه نداشته ها و درد ها و رنج ها بسیار
دارد...
کوچهها باریکن...

ســالها پیش دو قلعه و چاه اینجــا بود که هر
کــدام میتوانســت نقطهعطفی برای شــروع یک
داســتان قشنگ تاریخی باشد ،آب زاللی که از «چاه
پیرزن» و «چاه دختر» میجوشــید ،قنات سعدی
را ســیراب میکرد و مایــه زندگی حوض ماهی بود.
اما حاال کوچههای تنگ و پرپیچوتاب محله سعدی،
شبیه پیشانی مرد عبوس مغازهدار است .بنا به گفته
یکی از اساتید دانشگاه شیراز ،زمانی که سعدی این
منطقه را برای زندگیکردن برگزید ،اینجا روستایی
آباد و بزرگ به نام روســتای سوکان بود (به معنای
محل تابش آفتاب) .خانههــا اما امروز آنقدر کوچک
هستند که به زحمت مساحتشان به  50متر میرسد.
مصطفی از وقتی که چشــم باز کرده ،اینجا زندگی
میکند و حاال از طرح تعریض کوچهها که با کندی
پیش میرود ،گالیه میکنــد« :چند ماه قبل ،خانه
همســایه ما آتش گرفت و ماشــین آتشنشانی تنها
توانست یک کیلومتر دورتر پارک کند و آتشنشانها
پیاده آمدند تا با کپســول ،آتش را مهار کنند .اگر ما
دیر متوجه شده بودیم و اقدام به خاموش کردن آتش
نکرده بودیم ،آتش به بقیه خانههای محله ســرایت
میکرد .آنوقت با یکی دو کپسول آتشنشانی میشد
کاری کرد؟»
محله مرمت میخواهد

زن جوان با چادر گلدار از راه رســیده و ســعی
میکند رشته سخن را به دست بگیرد .اصرار میکند
همراهــش برویم و از کوچههــای فرعیتر و تنگتر
دیدن کنیم .از چند کوچه پیچدرپیچ تنگ میگذریم.
درهای کوچک یکییکی باز میشوند و ناله لوالها با

نگاههای کنجکاو اهالی درهممیآمیزد .میرسیم .به
دیوار ترکخورده خانهاش اشــاره میکند :این محله
و خانههاشان فرسوده شــدهاند .مرمت میخواهند،
معمار و بنا و تأسیســاتی میخواهنــد .اما ما پولش
را نداریــم .کوچههای تنــگ و صعبالعبور مانع ما
میشود« .بنا به من گفته برای تعمیر دیوار سرویس
بهداشــتی خانه باید دو میلیون تومان بیشتر بدهیم.
دیوارش دو متر هم نیست .دیوارها ورم کردهاند و نم
دیوار به ساختمان زده .سیمان و ماسه باید با فرغون
به اینجا برسه و مزد کارگر از سر خیابان اصلی حساب
میشه نه اینجا ،تعمیرات جزئی هم برای ما فایدهای
نداره .مجبوریم بگذاریم آنقدر خراب بشه که خودش
فرو بریزه».
تملک خانهها ،بزرگترین مشکل محله سعدی

شهردار منطقه  3شیراز اما درباره مشکل تملک
خانهها در محله سعدی به «شهرراز» میگوید :تملک
خانهها بزرگترین مشــکل محله سعدی است .فرود
بذرافشان میگوید از آغاز طرح توسعه آرامگاه سعدی
حدود بیستســال میگذرد ،اما امالکی که در مسیر
این طرح پیشبینی شده ،تا امروز تعیینتکلیف نشده
است« .متأسفانه صاحبان خانهها بالتکلیف هستند.
ساختوســاز ،تعمیــرات و خرید و فروشــی انجام
نمیشود .امالکی که به عنوان توسعه طرح به منظور
تملک پیشبینی کرده بودیم تا امروز تعیین تکلیف
نشــده است و این موضوع جای نگرانی دارد .در واقع
از اجرای این طرح عم ً
ال یک نسل میگذرد و با ادامه
فرایندی که داشتهایم ،به این زودی به نتیجه مطلوب
نخواهیم رسید».
آن عضو پیشین که مدام شعار میداد!

«زمــان انتخابــات دوره چهــارم شــورا بود.
هممحلهای ما هم که نامزد شده بود ،هر شب میآمد
توی مسجد محل و از شعارها و آرمانهایش برای محله
میگفت .حرف از احداث پارک و باشــگاه و درمانگاه
و خدمــات حملونقل عمومی مــیزد .از کوچههای
عریض و ماشینرو و بهداشتی میگفت .پیر و جوان
همگی تالش کردیــم تا رأی بیــاورد و آورد ».رضا
عباسی عضو هیئتامنای مسجد صاحبالزمان است.
طومارها و شکوایههایی با بیش از  500امضا از اهالی
محله دارد .تا دیوان عالی کشور هم رفته و درخواست
رسیدگی کرده .میگوید باالخره از میان آنهمه وعده
و شــعار ،آن عضو پیشین شورای شهر برایشان یک
باشگاه ورزشی و فرهنگسرا ساخت« ،اما چرا شهریه
باشگاهی که از بودجه محله سعدی ساخته شده ،باید
در حد باشگاههای خصوصی باالشهر باشد؟ بچهای
که پدرش بیکار اســت و از سر ناچاری اینجا زندگی
میکند ،بــا کدام پول میتواند شــهریه کالسهای
ورزشی را بپردازد؟ باید شهریه کالسها را از ما کمتر
بگیرند .اینجا معالیآباد و فرهنگشهر نیست».

بیمارستان کلنگخورده رها شده

از محتــوای کالم اهالــی متوجه میشــوم که
دیگر وعدههای آن عضو پیشــین شــورا هم در حد
فوشعار باقی مانده است .بیمارستانی که زمینش
حر 
را ورثه حاج حسین سیاوش اهدا کرده بودند ،پس از
کلنگزنی و ساخت اسکلت به حال خود رها شده و
همچنان خاک میخورد .پارک کوچکی در مجاورت
خیابان ساخته شده که به خاطر عدم امکانات تفریحی
و نازیبایی مورد توجه اهالی قرار نگرفته است و هنوز
ایستگاه کالنتری در درون محله سعدی احداث نشده
اســت .تنها چیزی که شاید بتوان آن را تغییر نامید،
خیابانی اســت که پس از سرکشــی شهردار جدید
منطقه  3و یکی از اعضای شــورای پنجم ،آســفالت
شده و بارقه امیدی در دل اهالی محله سعدی روشن
کرده است.
راهکار حل مشکالت سعدی :مشخصکردن
کاربریهای مختلف سرمایهگذاری

شــهردار منطقه  3شــهرداری شــیراز درباره
راهکار حل مشــکالت محله سعدی میگوید :راهکار
ما برای محله ســعدی آن اســت کــه کاربریهای
مختلف ســرمایهگذاری در این محله مشخص شود.
باید پتانسیلهای گردشــگری و درآمدزایی منطقه
شناسایی ،در قالب بستههای ســرمایهگذاری آماده
و در اختیار ســرمایهگذاران قرار گیرد .به گفته فرود
بذرافشــان ،در این راســتا ،مقدمــات کار در واحد
شهرســازی شروع شده است وکاربریهای مورد نیاز
برای ســرمایهگذاریها نیز شناسایی شده است« .با
اجرای این طرح ،سرمایهگذار میتواند شخصاً خانهها
و امــاک در طــرح را تملک کرده ،یا ایــن کار را با
مشارکت شهرداری انجام بدهد .خوشبختانه اجرای
این طرحها و بستهها نیازمند مبالغ هنگفت و کالن
نیســت و ســرمایهداران میتوانند در ایــن گروه از
سرمایهگذاریها مشارکت کنند».
اتوبوس و ایستگاه به محله افزوده میشود

«ایســتگاه اتوبــوس حداقل امکانات شــهری
اســت .اینجا حتی به مهمترین بخشهای شهر مثل
شــاهچراغ و فلکه نمــازی دسترســی نداریم .برای
رســیدن به ایســتگاه اتوبوس باید از سه تا خیابان
بگذریــم ».این را مادر رها میگوید .دختر بزرگترش
دانشجوی حســابداری است و رساندن و آوردن او از
ایســتگاه اتوبوس ،یکی از دغدغههای پدر و مادرش
اســت .میگوید هیچوقت بــه دخترانشــان اجازه
نمیدهند که بعد از غــروب آفتاب ،بهتنهایی از این
کوچههــا عبور کنند« .دخترم جوان اســت و گاهی
مجبور است برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس ،پشت
ترک موتور پدرش بنشــیند و از این موضوع خجالت
میکشد .خواســتگار هم دارد ،اما با وضعیت خانه و

زندگیمــان نمیتوانیم آدرس بدهیم .باید صبر کنیم
تا تکلیف تملک خانهها روشن شود».
شهردار منطقه  3میگوید :پیش از پایان سال
 96مشــکالت و نیازهای منطقه در مورد حملونقل
عمومی و کمبــود اتوبوس ،با واحداتوبوســرانی در
لونقل و ترافیک شهرداری شیراز مطرح
معاونت حم 
شده و «در این رابطه قولهای مساعدی گرفتهایم و
با جدیت پیگیر قولها و وعدهها هســتیم تا بتوانیم
اتوبــوس یا مینیبوسهایی را بــه این منطقه اضافه
کنیم ».بذرافشان میگوید کمبود ایسگاه اتوبوس هم
به واحد حملونقل و ترافیک شهرداری اعالم شده و
این موضوع در دست بررسی است تا عالوه بر آرامگاه،
شهرکهای جدید پیرامون نیز که فاقد امکانات اولیه
حمل و نقل عمومی هستند ،از امکانات الزم برخوردار
شوند.
کالفه از کیسههای زباله

البهالی ایــن کوچهها که بــا دیوارهای پیر و
ترکخورده محاصره شــده ،بچهها مثل گنجشکها
غوغــا میکنند« .رهــا» و چند کودک خردســال

کوچه پس کوچه
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با شــیطنت میآیند و میروند و لبخندهاشــان را
توی لنز دوربین میکارند .تابســتان اســت و هوای
کوچههای ســعدی حسابی گرم اســت ،پاچه شلوار
بچهها اما خیس است .نگاهم میرود به سمت جوی
کوچک آبی که از وسط کوچه میگذرد .از ظاهر آب
تیرهرنگ و بدبو بهخوبی میتوان فهمید که پســاب
فاضالب خانگی اســت .کنتور ســبزرنگ اداره برق
روی زمین وســط کوچه قرار گرفته و مسیر آب به
سمتش مایل اســت .در آهنی خانه با نالهای کشدار
باز میشود و زنی در البالی چادرنماز به کوچه سرک
میکشد ،با نهیب خطاب به پسربچه که گونههاش
زیر آفتاب گلگون شده میگوید« :مگه نگفتم مراقب
باش شلوارت خیس نشــه؟» نگاه زن به ما و عکاس
میافتــد« .اوضاع ما را میبینید؟ نمیدانم چرا مردم
عادت کردهاند آبهای مصرفیشان را توی کوچه رها
کنند .روزها از بوی بد کالفه هستیم و شب از دست
پشهها ...کیسههای زباله را ببینید .هرکسی ،هروقت
و هرکجا دلش بخواهد زبالهاش را بیرون میگذارد».
پسربچه بعد از شنیدن صدای مادر به سوی خانه
میدود .در خانه با فشار دستهای کوچکش تا آخر
باز شده و حیاط خانه میریزد توی چشمهام .آنقدر
کوچک اســت که میتوانم آن را با بالکن آپارتمانها
مقایســه کنم .گلدانهایی که دورتادور حیاط ردیف
نشستهاند ،سرشــار از بوی گلهای رنگین هستند:
شمعدانی و اطلســی و رازقی .حتی از نرده دزدگیر
پشت پنجرهها هم گلدان آویخته شده .زن که متوجه
نگاه خیرهام به داخل حیاط میشود دوباره در را روی
هم میگذارد و با ظرافتی زنانه و اقتدار یک نگهبان،
بین ما و خانهاش میایســتد و دنباله ســخنش را از
سر میگیرد :بیشتر از خودم دلم برای پاکبان محله
میسوزد .مجبور است با گاری بیاید و زبالههای محله
را جمعآوری کند .اما گاریاش توی کوچههای تنگ
و نفررو قابل عبور نیست و باید دانهدانه داخل کوچهها
بیاید و زبالهها را تا سر کوچه و کنار گاریاش حمل
کند .حاال توی باران و سرما و گرمای تابستان با این
همه کوچهپسکوچه و ســرباالیی و سرازیریها چه
زحمتی میکشد.
اینجا یــک ایران کوچک اســت بــا دهها
خردهفرهنگ

میگویند محله ســعدی بیش از  5500ســال
قدمت دارد .این قدمت را از اشــیای ســفالی و آثار
بهجامانده از قلعههای کهن دژ تخمین زدهاند .رد این
تاریخ را میشود از آب قنات سعدی تا مادر چاههای
آن روزگار که قناتها از دلشــان متولد شدند دنبال
کرد و بــه نامهای پهندژ ،کهندژ ،فهندژ ،روســتای
ســوکان ،گازرگاه ،قریه ســعدی ،ده سعدی ،تنگه
سعدی و شهرک سعدی امروزی رسید .امروزه چیزی
که در محله سعدی بیش از سایر محالت و کوچههای
شهر جلبتوجه میکند جمعیت جوان این محل ه پیر
اســت .در هر خانهای که باز میشود چهره دستکم
هفت ،هشت بچه پیدا میشود .کوچهها و گذرها پر
از بچههایی است که بیدغدغه میخندند و خندهها
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و صورت جوان و شادابشــان بــا این خانه های پیر
و کوچههــای وارفته ،همخوانــی و هماهنگی ندارد.
چهرهها ،لباسهای متفاوت و شــنیدن گویشهای
مختلف از دهان این بچهها به خوبی نمایانگر جمعیت
چندوجهی این محله کوچک اســت .انگار اینجا یک
ایران کوچک است ،با خردهفرهنگهای گوناگون.
سه نسل در یک خانه زندگی میکنند

تابستان اســت و تعطیلی مدرسهها کودکان را
به کوچه کشانده اســت .چند پسربچه روی دیوارها
یادگاری مینویسند و گاهگاهی رجزخوانیهاشان را با
خطهای قلمقورباغهای بر سینه دیوار حک میکنند.
چند مادر در ســایه دیواری نشسته و از دور مراقب
بچهها هستند« .بیشــتر این خانهها را مادرانمان با
خشت و گچ ساختهاند .تیرهای سقف خیلی از خانهها
چوبی است ».یکی که به نظر میرسد مادربزرگ چند
نفر از این کودکان است اینها را میگوید« .در بعضی
از این خانهها ســه ،یا چهار نســل همزمان زندگی
میکنند .قبل از اینها همه اهالی سعدی از یک طایفه
و فامیل بودیم ،اما حاال آنقدر از روستاها و شهرهای
دیگر اینجا آمدهاند که کسی کسی را نمیشناسد».
میگوید با این خبرهای بدی که از کودکآزاری
و ...میشــنوند ،جــرأت نمیکننــد بچههاشــان را
یکلحظه هم تنها بگذارند .یکــی دیگر از مادرها از
جایش بلند میشود و با صدایی که میلرزد میگوید:
تمام دلخوشی این بچهها چند عروسک کهنه و یک
توپ پالســتیکی اســت که بارها به خاطرش با هم
درگیر میشوند و اشک همدیگر را درمیآورند« .خانم
لطفاً توی نشریهتان بنویسید از آنهمه ساختوساز
و پل و پروژههای بزرگ میلیاردی در آن سالها ،چرا
یک پارک کوچک سهم بچههای ما نشد؟»
بستههای توسعهای ،برای محله پارک در نظر
گرفتهایم

شهردار منطقه  3شهرداری شیرازی میگوید:
به دلیل مشکالت تملکی ،در حال حاضر نمیتوانیم
ایــن قول را به اهالی محله ســعدی بدهیم که تمام
مشکالتشــان خیلــی زود حــل میشــود ،اما در
بســتههای ســرمایهگذاری و توســعهای ،فضاهایی
بــا عنوان پارک برای محله ســعدی در نظر گرفته
شــده که امیدواریم با ورود ســرمایهگذاران به این
بخش بتوانیم آنها را اجرایی کنیم .فرود بذرافشــان
همچنین درباره هزینه باشگاههای ورزشی و سالنها
میگوید :درخواست مردم بسیار بهجاست و باید برای
مردم محله ،تســهیالت و تخفیفاتی در اســتفاده و
برخورداری از امکانات ورزشی در نظر گرفته شود.
هوا که گرم میشود جانورها راه میافتند توی
محله

مرد جوان از ابتدای ورودمان به محله ســعدی
مــا را زیرنظــر دارد ،هر کجا میرویم ســایهاش را
حــس میکنیم .نمیدانم کنجکاوی او را به ســمت
ما کشــانده ،یا حــرف و ســخنی دارد .باالخره جلو

میآید و ســر صحبت را باز میکنــد« .همان روزی
که عقرب دســت همسرم رو گزید ،خانه رو گذاشت
و رفت ».مســعود میگوید :خانههای تملکشده را
خراب میکنند تا پاتوق معتادها و ولگردها نشــود،
«اما معموالً توی ایــن خرابکردنها یک چیزهایی
جا میماند .یا ضایعات ساختمانی ،یا دیوارهای لرزان
و نیمهپابرجا .این خرابهها حاال شدهاند مسکن موش
و مار و عقرب .هوا که گرم میشــود این جانورها راه
میافتند توی محلــه و از دیوارها باال میروند ،روی
شــاخ ه درختها پنهان میشوند و کابوس شبوروز
زندگی زنهــا و بچهها میشــوند .زن من از همان
روزی کــه عقرب نیــشاش زد ،آنقدر ترســید که
ســاکش را بســت و از اینجا رفت .به من هم گفته
اگر زندگیات را میخواهی و برایت مهم هستم جای
دیگری خانه بگیر ،هرکجا به جز اینجا».
شهردار منطقه  3معتقد است سعدی متعلق به
شهرک سعدی ،شیراز یا استان فارس نیست .سعدی
حتی تنها متعلق به ایران نیســت .سعدی متعلق به
تمام دنیاســت و باید تدابیری اندیشــیده شود تا در
سطح ملی بودجهای برای این محله قدیمی در نظر
گرفته شــود« .ما نیز در مجموعه شهرداری در نظر
داریم که با هماهنگی شــهرداری و ســایر ارگانها
مثل میراث فرهنگی ،استانداری و کمک نمایندگان
مجلس ،بتوانیم یک بودجه ملی برای طرح توســعه
آرامگاه سعدی در نظر بگیریم».
نه میتوانیم بفروشیم ،نه میتوانیم تعمیر کنیم

اینجا نیازی نیســت برای پرســیدن به دنبال
کسی گشــت .اهالی همهجا هستند .تراب ،پاهایش
را کمی روی زمین میکشــد .شــاید مســنترین
فردی باشــد که امروز توی محله ســعدی دیدهام.
او هم از وضع نامعلوم خــودش و بالتکلیفی جریان
تملک خانهها گالیه میکند« .بیســت سال است که
میگویند این خانهها توی طرح هستند .نه میتوانیم
بفروشــیم ،نه میتوانیم تعمیرشان کنیم .باید آنقدر
صبر کنیم که یا شــهرداری بخرد یا خراب شوند .با
این حال سه چهار پالک ریز در این محله هست که
اگر شهرداری آنها را تملک و خراب کند ،مسیر عبور
و مرور باز میشــود و این محله نفس میکشد .اینها
که خراب شود ،ماشــین آتشنشانی و مأمور نیروی
انتظامی هم میتواند بیاید ...آمبوالنس هم همینطور.
من هشتادودو سال از خدا عمر گرفتهام و همه ترس
من این است که بمیرم و بخواهند به زور جسدم را از
این کوچهها رد کنند».
تملکهای پیشین بهصورت جزیرهای بوده

فرود بذرافشان درباره تملک خانهها در سعدی
میگوید :تملکهایی کــه پیشتر در دو رههای قبل
انجام شــده ،به صــورت جزیرهای بوده و به شــکل
منسجم و منظم دنبال نشده است« .حتی رینگهای
اول طرح ،در اولویت قرار نگرفته و به آن توجه نشده
است در واقع بعد از گذشت سالها عم ً
ال کار خاصی
انجام ندادنــد و میتوان گفت با ادامه این شــرایط
دورنمــای خوبی برای تملک امالک محله ســعدی
وجود ندارد.
تنها با استفاده از کمک سرمایهگذارها میتوانیم
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ایــن گره را باز کنیم .چراکــه ناهماهنگی در بخش
تملــک بیش از ســایر عوامل ،باعث طوالنیشــدن
مشکالت محله سعدی شده است».
خانهها قیمتی ندارد

روز از نیمــه گذشــته و او همچنــان کنــار
خیابان نشســته« .قیمت این خانهها چیزی نیست
که شــهرداری نتواند از پس پرداخــت آن بربیاید».
مختار همانطور که هندوانــه کوچکی را روی کپه
تــرازو وزن میکند ،حرف هم میزند .از وقتی مغازه
میوهفروشــیاش رفت توی طــرح و خرابش کردند،
بســاطش را کنار ســوپری محله پهن میکند .چند
صندوق گوجهفرنگی ،یکی ،دو صندوق سیبزمینی
و پیاز ،هفت ،هشــت عدد هندوانــه ،تعدادی خربزه
و یــک ترازوی میزاندار قدیمی با چند پارهســنگ.
اینهــا همه حاال حکم یک مغــازه ترهباری را برایش
دارند« .بعضیها زرنگی کردند ،فروختند و جانشــان
را برداشــتند و رفتند .آنهایی هم کــه نفروختند و
نتوانستند بمانند ،اجاره دادند و رفتند .این خانههای
نقلــی و پوســیده که قیمتــی ندارد .چه رســد به
اجارهبها».

،،

سه چهار پالک ریز
در این محله هست
که اگر شهرداری آنها
را تملک و خراب کند،
مسیر عبور و مرور
باز میشود و این
محله نفس میکشد.
اینها که خراب شود،
ماشین آتشنشانی و
مأمور نیروی انتظامی
هم میتواند بیاید...
آمبوالنس هم همینطور

،،

آفتاب امید ،باور دارند
به درخشش
ِ

دندانهای ردیفش از پشت خندههاش پیداست.
«ما هم اگر ماندهایم به خاطر این است که این خانهها
سرپناهمان هستند .اما کسی که میآید این خانهها را
اجاره میکند ،یا مهاجر است ،یا بیپشتوانه و بیپول،
این اســت که یواشیواش میبینی محله سعدی از
اهالی قدیمی خالی شده .روزبهروز تعداد چهرههای
آشنایی که میشناسیم کمتر میشود».
مــرد از مغازه ســوپری بیــرون آمــده ،گویا
حرفهای مختار را شــنیده که اینطور اخمهاش را
تــوی هم کرده .بیاعتنا به مــا از کنارمان میگذرد.
نگاهم میلغزد روی نایلون خریدی که توی دستش
دارد .سه ،چهار تا تخممرغ و ظرف یککیلویی ماست
و چند یخمک قرمز و نارنجی ...نگاهم گچهای مانده
روی کفش و لباسش را تعقیب میکند .کمی دورتر
چند کودک خردســال بازی را رها کرده و با خنده و
شادی به استقبالش می دوند .کنار دیوار میایستد و
یخمکها را دانهدانه به بچههاش میدهد.
رها آنسوی کوچه ایستاده و نگاهشان میکند.
موهای خرمایی رنگش تــوی آفتابی که حاال عمود
به محله می تابد ،میدرخشــد .مرد با لبخند رها را
نگاه میکند و در دســتش یک یخمک قرمز درست
مثل ماهی قرمزهای حوض ســعدی میدرخشــد.
گروهــی دیگر از بچهها هندوانه و خربزه در دســت
جمع آنهــا را تکمیــل و تصویری زیبــا به وجود
میآورد .این تصویر مرا به یاد شــعار کلیدی شهردار
می انــدازد .آنجا کــه میگوید «مدیریت شــهری
بــه دنبال حــس خوب زندگــی برای شــهروندان
است».
میگوینــد روزی کــه ســعدی در این محله
اقامت کرد اینجا روســتای آبادی بود با نام سوکان.
ســوکان به معنای تابش آفتاب است .پس بیدلیل
نیست که مردم اینجا هنوز به درخشش آفتابِ امید،
باور دارند.

راهکارهای شهردار منطقه 3
برای محله سعدی
راهکار ما برای محله سعدی آن است که کاربریهای مختلف سرمایهگذاری در این محله مشخص
شود .باید پتانسیلهای گردشگری و درآمدزایی منطقه شناسایی و در قالب بستههای سرمایهگذاری آماده
و در اختیار ســرمایهگذاران قرار گیرد .با اجرای این طرح ،سرمایهگذار میتواند شخص ًا خانهها و امالک
در طرح را تملک کرده ،یا این کار را با مشارکت شهرداری انجام بدهد .خوشبختانه اجرای این طرحها
و بســتهها نیازمند مبالغ هنگفت و کالن نیست و سرمایهداران میتوانند در این گروه از سرمایهگذاریها
مشارکت کنند
در بستههای سرمایهگذاری و توسعهای ،فضاهایی با عنوان پارک برای محله سعدی در نظر گرفته
شده که امیدواریم با ورود سرمایهگذاران به این بخش بتوانیم آنها را اجرایی کنیم .درخواست مردم بسیار
بهجاست و باید برای مردم محله ،تسهیالت و تخفیفاتی در استفاده و برخورداری از امکانات ورزشی در
نظر گرفته شود
ما در مجموعه شهرداری در نظر داریم که با هماهنگی شهرداری و سایر ارگانها مثل میراث فرهنگی،
استانداری و کمک نمایندگان مجلس ،بتوانیم یک بودجه ملی برای طرح توسعه آرامگاه سعدی در نظر
بگیریم

،،

تملکهایی که پیشتر در
دورههای قبل انجام شده،
به صورت جزیرهای بوده
و به شکل منسجم و منظم
دنبال نشده است .حتی
رینگهای اول طرح ،در
اولویت قرار نگرفته و به
آن توجه نشده است در
واقع بعد از گذشت سالها
عم ً
ال کار خاصی انجام
ندادند

،،

،،

وعدههای آن عضو پیشین
شورا ،در حد حرفوشعار
باقی مانده است.
بیمارستانی که زمینش را
ورثه حاج حسین سیاوش
اهدا کرده بودند ،پس
از کلنگزنی و ساخت
اسکلت به حال خود رها
شده و همچنان خاک
میخورد .پارک کوچکی
در مجاورت خیابان
ساخته شده که به خاطر
عدم امکانات تفریحی و
نازیبایی مورد توجه اهالی
قرار نگرفته است

،،

گپوگفتشهری
میزگردی درباره المانهای شهری در شیراز
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المانهای شهری باید بتوانند در مرحله نخست
با فرهنگ و سنت مردم ارتباط برقرار کنند
تا مردم بتوانند با آنها خو بگیرند
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،،

ما اگر خواستار شهر
هویتپذیر هستیم باید
المانها را به سمت
قسمتی سوق دهیم که با
این هویتپذیری ارتباط
مستقیم دارد .در این راستا
نمادها میتوانند یک ارتباط
قوی ،تاثیرگذار و عاطفی
با مخاطبان ایجاد کنند.
ازسویی نمایهها به عنوان
یکی دیگر از نشانههای
شهری قادرند که یک
ارتباط مفهومی میان جامعه
و المانهای شهری برقرار
کنند .شمایلها هم به
عنوان گزینه آخر در بخش
المانها یک ارتباط صوری
میان مخاطب و طرح برقرار
میکنند

،،

،،

المانهای شهر شیراز در
بخشهای نمایهها و شمایلها
ساخته و طراحی شدهاند؛
حال آنکه در این المانها
کمتر اثری از نمادها مشاهده
میکنیم .اهمیت این موضوع
آنجاست که شمایلها زیاد
نمیتوانند روی ذهن انسانها
و شهروندان تاثیر بگذارند

،،
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المانهای شــهری چه تعریفی دارند و در این معنا ،چه جایگاهی در فضاهای شــهری دارند؟ آیا المانهای امروز شــیراز ،بازنمایی درستی از پیشینه و هویت این شهر برســاختهاند؟ میزگرد این هفته شهرراز درباره
محمدرضا طاهری المانهای شــهری است ،درباره آسیبشناســی آنها و یافتن راهکاری برای ارتقا و افزایش کیفیت این المانها .المانهایی که میتوانند بازنمایی بخشی از هویت شــهری باشند و حتی خود ،تبدیل شوند جذبه و جاذبهای
برای شــهروندان ،گردشــگران و شهر .دکتر احسان دهبزرگی طراح ،معمار و مدرس دانشــگاه و بنیامین آلعلی ،طراح و کاریکاتوریست در این گفتوگو با شهرراز همراه شدند و هرکدام از ظن خود ،ابتدا به آسیبشناسی
المانهای شهری پرداختند و سپس راهکارهایی ارائه کردند برای بازیابی هویت شهری از طریق طراحی المانهای شهری؛ المانهایی که میتوانند بخشی از هویت شهر باشند .مشروح میزگرد شهرراز با احسان دهبزرگی و بنیامین آلعلی را در
ادامه بخوانید.

میزگرد «شهرراز» درباره آسیبشناسی المانهای شهری در شیراز

بافت زندیه الگویی برای بازطراحی
المانهایشیراز
شهرراز :به عنوان نخستین پرسش از موضوع میزگرد آغاز کنیم .تعریف
المان شهری چیست و چه جایگاهی در شهر دارد؟

احسان دهبزرگی :اگرچه بارها موضوع المان شهری در بسیاری از محافل
و جلســهها عنوان میشود ،اما تاکنون در عمل یک تعریف جامع و کاملی از
این موضوع وجود ندارد و با یک تحقیق و بررسی در فضاهای مختلف شهری
به این نتیجه میرســیم که افراد و کارشناسان این حوزه تنها به دستهبندی
المانهای شــهری در سطح شهر شیراز پرداختهاند و این المانها را به چند
بخش المان معنایی ،بیانی ،و ...دستهبندی کردهاند ،اما باز هم تأکید میکنم
که تاکنون یک تعریف منســجم و مشخص از این مبحث ارائه نشده است .با
این حال با یک ارزیابی از مفهوم و واژه المان متوجه میشــویم که المان به
عنوان یک جزء میتواند تاثیراتی را در یک کل داشته باشد؛ مث ً
ال یک المان
شــهری میتواند در قالب یک شیء و مجسمه شهری باشد .اما نداشتن یک
تعریف مناســب از المان شهری باعث شده که مشکالتی برای ما ایجاد شود،
چراکه وجود طیف وسیعی از تعاریف در بخش المانهای شهری باعث شده
که شــناخت دقیقی از طرحها و المانهای شهر نداشته باشیم و در بسیاری
بخشها تصمیمگیری از ما ســلب شــود .اما با توجه به اینکه در سالهای
گذشــته تالشها و اقداماتی بر روی المانهای شهری انجام شده و در جهت
کشف آرایههای زبانی تالشهایی صورت گرفته است ،استفاده از این آرایهها
میتواند ارتباط مناسبی را میان مخاطبان و طرحها ایجاد کند.
مث ً
ال با یک ارزیابی از المانهایی که در ســالهای گذشــته در شــهر
احداث شــده ،متوجه میشــویم که نقش و طرحهای ایــن المانها مبتنی
بر ترکیب بوده اســت .این المانها بیانگر حس و تجربه افراد است ،هرچند
که نوع ارتباط این المانها برای بســیاری از افراد مغفول بوده است .اما اگر
خواســتار بهبود و طراحی المانها در سطح شــهر هستیم باید ابتدا به یک
مرحله قبل رجوع کنیم و به بررسی دقیق نشانهشناسی بپردازیم ،چرا که با
یک بررســی از نظریه نشانهشناسان متوجه میشویم که این افراد در مرحله
نخســت نشانهها را به سه دسته نمایه ،شمایل و نماد تقسیمبندی میکنند.
در نتیجه قرارگرفتن المانهای شهری به عنوان زیرمجموعههای این نشانهها
میتواند راه و مسیر دســتیابی طراحان را برای رسیدن به اهدافی که دارند
تســهیل کنند .ما اگر خواستار شهر هویتپذیر هســتیم باید المانها را به
ســمت قسمتی سوق دهیم که با این هویتپذیری ارتباط مستقیم دارد .در
این راستا نمادها میتوانند یک ارتباط قوی ،تاثیرگذار و عاطفی با مخاطبان
ایجاد کنند.
ازسویی نمایهها به عنوان یکی دیگر از نشانههای شهری قادرند که یک
ارتباط مفهومی میان جامعه و المانهای شهری برقرار کنند .شمایلها هم به

عنوان گزینه آخر در بخش المانها یک ارتباط صوری میان مخاطب و طرح
برقرار میکنند .از این مقدمه میتوان نتیجه گرفت که المانهای شهر شیراز
در بخشهای نمایهها و شمایلها ساخته و طراحی شدهاند؛ حال آنکه در این
المانها کمتر اثری از نمادها مشاهده میکنیم .اهمیت این موضوع آنجاست
که شمایلها زیاد نمیتوانند روی ذهن انسانها و شهروندان تاثیر بگذارند.

شــهرراز :با توجه به اینکه ســه عنصر تعلق اجتماعی ،خویشاوندی و
خاطرهانگیزی در المانهای شهری نقشی بهسزا دارد ،اما ما همواره شاهد
نوعی ناهماهنگی در المانهای شــهر شیراز هستیم .به نظر شما نمادها و
المانها باید در چه قالبی طراحی شوند تا بتوانند افزون بر انتقال هویت به
شهروندان ،تاثیراتی را هم در شهر ایجاد کنند؟
بنیامیــن آلعلی :با یک ارزیابی از مشــکالتی که در بخش المانهای

شهری در شهر شیراز وجود دارد ،متوجه میشویم که عواملی مانند خالقیت
ابتدایــی به عنــوان یکی از عاملهای مهم در این بخش ســبب شــده که
المانهای شهری شیراز نتوانند آنگونه که باید و شاید با مردم و شهروندان
ارتباط برقرار کنند .ازســویی عدم نظارت نیز سبب شده طراحان نتوانند به
صورت کامــل خالقیتهای اولیه خود را ارائه کنند .بنابراین دور شــدن از
خالقیت باعث میشود که به کپیبرداری رو بیاوریم ،به این صورت که با یک
گشــتوگذار در برخی از کشــورها و با بهره گرفتن از اینترنت المانهایی را
مطابق با طرحهایی که مشــاهده کردهایم در شیراز هم طراحی و اجرا کنیم.
حال آنکه کپیبرداری از المانهای دیگر شهرهای دنیا به این دلیل که هیچ
تناســبی با هویت فرهنگی و پیشینه ســنتی جامعه و شهر ندارد ،نمیتواند
موفق باشند .متأســفانه وجود چنین المانهایی در سطح شهر ،هویت را از
شهر راز سلب کرده است .اما اگر ما خواستار انتقال هویت و ایجاد یک حس
خوب در میان مردم و شــهروندان هستیم ،در مرحله نخست باید با هرگونه
کپیبرداری مقابله کنیم و در مرحله بعد المانهایی را برای شــیراز طراحی
کنیم که بتواند با فرهنگ و پیشینه مردم شیراز همخوانی داشته باشد .نباید
فراموش کرد که المانهایی که طرح آنها تلفیق مدل اروپایی با سنت ایرانی
اســت ،نمیتواند ارتباط مناسبی با یک شهروند شیرازی برقرار کند؛ چراکه
که گردشــگران داخلی و خارجی که به شهر شیراز سفر میکنند ،همواره با
این هدف اســت که با اصالت شــیراز آشنا شوند .از این رو به نظر من عمده
ضعف المانهای شهر شیراز در طراحی آنها است .
شــهرراز :از آنجا که وجود آرامگاههای شــاعران بزرگی مانند حافظ و
سعدی در شیراز سبب شده که چهره شیراز در اذهان مردم دنیا ،چهرهای
فرهنگی باشد ،به نظر شما المانهای شهری شیراز تا چه اندازه توانسته

برای شهروندان و گردشگران یک احساس فرهنگی ایجاد کند؟

دهبزرگی :زمانی که به المانهای شهری شیراز توجه و دقت میکنید،
میبینیــد کــه برخــی از المانهایی که در این شــهر احــداث و طراحی
شــده ،نتوانســته با مردم و جامعه ارتباط برقرار کند .ازســویی در بعضی از
مناطق شــهر هم المانهایی مشــاهده میکنیم که هیچ تطابقی با فرهنگ،
آدابورســوم و عرف مردم و شــهر شیراز ندارد .مشــاهده این المانها این
پرســش را در ذهن افراد ایجاد میکنــد :صرفنظر از نوع طراحی و کارهای
اجرایی بر المانهــا ،آیا این المانها در فضاهایی کــه بتوانند ارتباط ایجاد
کنند ،محقق شــدهاند ،یا تنها در قالب یک پوســتر و یک کار پیشپاافتاده
طراحی شــدهاند؟ با مطرح کردن این سوال متوجه میشویم که بستر بروز
المانهای شــهری در شیراز مهیا نشــده و المانهایی هم که در سطح شهر
مشاهده میشود ،تنها توانستهاند یک نوع ارتباط تصویری گذرا با مخاطبان
و افــراد جامعه برقرار کنند .حال آنکه برقراری ارتباط میان مردم و فضاها و
المانهایی مانند حافظیه و ســعدیه سبب شده است که همواره این المانها
در ذهن آنها ثبت شود.
امروز جای فضای شهری در بافتهایی که از گذشته تاکنون در شیراز
شکل گرفته است ،به وضوح پیدا و آشکار نیست ،و نبود این فضاهای شهری
نیز سبب شــده که مردم نتوانند با المانها ارتباط برقرار کنند .اگر بخواهم
برای روشنتر شدن این بحث مثالی عنوان کنم ،میتوانم به مجموعه «تئاتر
شهر» اشــاره کنم .وجود تئاتر شهر در تهران باعث شده که فضای پیرامون
این مجموعه هم تحتالشعاع آن قرار گیرد .با یک بررسی از دیگر المانهای
شــهر تهران میبینیم که برج آزادی در مکانی احداث شده که آن فضا ابتدا
به مردم و شــهروندان انرژی میدهد .توجه داشته باشید که ما کمبودی در
طراحی و طراحان المانها نداریم؛ بلکه ضعف ما در بســترهایی اســت که
المانها در آن طراحی شدهاند .
ال فضاهایی که قب ً
مث ً
ال در شــهر شــیراز احداث شده ،به دلیل در نظر
نگرفتن ســلیقه و ذائقه مردم با عدم اســتقبال مردم مواجه میشود؛ چراکه
المانهای شــهری باید بتوانند در مرحله نخســت با فرهنگ و سنت مردم
ارتباط برقرار کنند تا مردم بتواننــد با آنها خو بگیرند .حال آنکه المانهای
شــهری شیراز در حد یک تصویر طراحی شــدهاند و با توجه به گذرا بودن
تصویر ،مردم نمیتوانند ارتباط مناسبی با این فضاها ارتباط برقرار کنند.
شــهرراز :با توجه به اینکــه رنگ یکی از ویژگیهــای مهم در بخش
المانهای شهری به شــمار میآید ،اما ما شاهدیم که المانهای شهری
شــیراز از این عنصر و ویژگی مهم تقریباً محروماند .نظر شــما در این
رابطه چیست؟

،،

* ععکس :اشکان پردل

،،

زمانی که به المانهای
شهری شیراز توجه و دقت
میکنید ،میبینید که برخی
از المانهایی که در این
شهر احداث و طراحی شده،
نتوانسته با مردم و جامعه
ارتباط برقرار کند .ازسویی
در بعضی از مناطق شهر هم
المانهایی مشاهده میکنیم
که هیچ تطابقی با فرهنگ،
بورسوم و عرف مردم و
آدا 
شهر شیراز ندارد
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ذرهبین

بنیامین آل علی

احسان دهبزرگی

مشکل المانهای شهری شیراز
عدم پیونــد میان طراح و محیط
است ،حال آنکه ارتباط میان این
دو میتواند تحــوالت بزرگی را
ایجاد کند

میتوانیم با کشف زبان معماری
اصیــل شــیرازی طرحهــای
خالقانهای را احــداث کنیم که
باعث تغییر و تحول درون شــهر
شود

آلعلی :با توجــه به اینکه طراحان زیــادی و مجربی در
بخش المانهای شهری در شیراز وجود دارند ،با یک ارزیابی از
این بخش متوجه میشــویم که مشکل المانهای شهری شیراز
عــدم پیوند میان طراح و محیط اســت ،حال آنکه ارتباط میان
این دو میتواند تحوالت شــگرفی را در بخش المانهای شهری
در شــیراز ایجاد کند .در نتیجه ما باید در جهت تغییر و تحول
المانها کار خود را از میدانهای اصلی و مواصالتی شــیراز آغاز
کنیم .چراکه با یک بررسی از المانهایی که در میدانهای اصلی
شیراز احداث شده ،متوجه میشویم که در شیراز یک المان زیبا
مانند میدان آزادی تهران وجود ندارد که بتواند درون مردم یک
احساس مناسب ایجاد کند.
ازسویی به نظر من نورپردازی المانهای شیراز با مشکالت
عدیدهای مواجه اســت ،بهطوری که المانهای شــهری شیراز
عالوه بر اینکه از نداشــتن و کمبود یــک رنگ اصیل و جذاب
محروماند ،بلکه نداشــتن نور هم باعث شــده که مشکالت آنها
دوچندان شــود .رنگهای المانهای شــیراز بایــد به گونهای
باشــد که بتواند با بافت شــهرراز ارتباط برقرار کند؛ حال آنکه
فقر فرهنگی در رنگهای المانها ســبب شــده که میدانها و
المانهای شیراز نتوانند تاثیری بر روی افراد و شهروندان داشته
باشد .ازسویی طراحیهای ســلیقهای و بدون تفکر المانها در
شیراز باعث شده که این المانها هویت خود و شیراز را از دست
بدهند .حــال آنکه با توجه به اینکه گنبد فیروزهای و مســجد
فیروزهای از دیرباز تاکنون در شــهر شیراز وجود داشته و دارد،
مــا میتوانیم با تئوریزهکردن این بخشها المانهایی را طراحی
کنیم که بتواند حس شیراز و شیرازیبودن درون آنها احیا شود.
شهرراز :با توجه به اینکه انسانمحوری یکی از ویژگیهای
مهم هر شــهری محسوب میشــود ،به نظر شما المانهای
شیراز تا چهاندازه توانستهاند در این بخش موفق عمل کنند؟
دهبزرگی :با توجه بــه اینکه طراحهای المان شــهری با

مشــکالتی مواجهاند ،در نتیجه این طراحها نمیتوانند از سلیقه
خود به صورت کامل در طراحی یک المان شهری استفاده کنند.
نباید فرامــوش کنیم که یک اثر هنری اگر میخواهد به نتیجه
نهایی خود دســت پیدا کند و بتواند یک حس انســانمحوری
را درون شــهر برای شــهروندان و مردم ایجاد کند ،باید بتواند
نظــر خود را به صورت کامل درون ایــن طرحها اعمال کند .از
همینرو ما باید در مرحله نخســت بــرای طراحان و هنرمندان
المانهای شــهری پاداشی قائل شویم که آنها در ادامه بتوانند
المانهایی را طراحی کنند که با روحیه مردم شــیراز سازگاری
داشــته باشد .حال آنکه با یک بررســی از بناهای بزرگی مانند

مســجد نقشجهان اصفهان متوجه میشویم که این بنا بر پایه
یک فکر بزرگ شــکل گرفته و احداث شده است .وجود تفکر و
اندیشــههای بزرگ درون هر المانی ســبب ماندگاری آن طرح
میشود.
به نظــر من با توجه به اینکه مشــکل المانهای ســطح
شــیراز طراح و کمبود طراح نیست ،ســطح توقعات مسئوالن
و دســتاندرکاران میتواند به عنوان یک بخش بســیار مهم در
ایجاد یک المان شــهری موفق به شــمار آید .چراکه معماری و
المانهای شــهری شــیراز در چارچوب تمدن شیراز نیست و
تا زمانی که فضای محیطی شــهر با معیارهای طراحی المانها
ارتباط قوی ایجاد نکند ،بدون تردید المانهای شیراز نمیتوانند
به اهداف فرهنگی شهر دست پیدا کنند.
شــهرراز :اندازه المانهای شهری از دیگر ویژگیهای مهم
و حائز اهمیت در این بخش به شــمار میآید .شــما اندازه
المانهای شهری شیراز را چگونه ارزیابی میکنید؟
آلعلی :با توجه به اینکه اندازه یک المان به ویژگیهایی

مانند بُعد دید مخاطب ،فاصله مخاطب و ...ارتباط دارد ،بنابراین
با یک ارزیابی از المانهای شــهر شیراز میبینید که المانی در
شــهر شیراز وجود ندارد که از استانداردهای ذکرشده برخوردار
باشد ،حال آنکه مشکالت فضای شهری شیراز تا حدی افزایش
پیدا کرده که این مشــکالت نمیتواند به این راحتی حل شود.
ازســویی قرارگرفتــن یک معمــاری و نمای اصیــل ایرانی در
کنار این نماها خیلی نمیتواند تاثیری در فضای شــهر داشــته
باشــند .معماریهای مانند معماری ساسانی ،زندیه و ...هم در
شــیراز وجود دارند که این معماریها توانستهاند از ویژگیهای
منحصربهفردی برخوردار باشــند و به عنوان یک شــاهکار در
معماری شهر راز محسوب شوند ،اما این معماری مورد بیمهری
طراحان شــیراز قرار گرفته است؛ حال آنکه بیش از  80درصد
آپارتمانهای شیراز نمای رومی ،سنگی و ....دارند و این مهم از
ضعفهای مدیریتی در بخش نظارت سازمانها به شمار میآید.
با توجه به اینکه شیراز از دیرباز تاکنون یک شهر توریستی
و گردشــگری است در نتیجه توریســتها و گردشگران با این
هدف که شیراز واقعی را از نزدیک مشاهده کنند ،به شیراز سفر
میکنند ،اما ما همواره فضاهایی را مشاهده نمیکنیم که سبب
شود فضاهای شهری اصیل درون آن به وضوح مشاهده شود.
شــهرراز :به نظر شــما کدام المان در شــهر شــیراز از
استانداردهای الزم در بخش طراحی و اجرا برخوردار است؟
دهبزرگی :در حــال حاضر المانهای شــهری موفقی در

شــیراز وجود دارد که توانســته از ویژگیهای خوب و مناسبی
برخوردار باشــد ،اما صرفنظر از جایگاه ،برخی از المانها وجود
دارند که توانســتهاند موفق باشــند .ما در سالهای اخیر تالش
کردیــم بتوانیم یک نوع زبان بصری بیــن الیههای فرهنگی و
مخاطبها در شــهر ایجاد کنیم ،امــا در بعضی از اوقات از این
ریل خارج شــدیم و با استفاده کاربریهای جدید در این بخش
نتوانستیم موفق عمل کنیم.
ابتدا نوع فضاهای شــهری باید کشــف شــود تا در ادامه
بتوانیــم با توجه به ایــن فضا المانهایــی را طراحی کنیم که
مردم بتوانند از آنها بهره کامل ببرند .با توجه به اینکه معماری،
طرحها و المانهای شــهری در برخی بخشها مانند نشانههای
رومی موفــق بوده و در بعضی از بخشها بــا کمبوداتی مواجه
هستیم ،بنابراین میتوانیم با کشف زبان معماری اصیل شیرازی
طرحهــای خالقانهای را احداث کنیم کــه باعث تغییر و تحول
درون شهر شود.
شــهرراز :یــک المان شــهری از لحاظ بصــری باید چه
ویژگیهایی داشته باشد؟
آلعلی :ایجاد یک حس خوب و خوشــایند درون انسان از

مهمترین ویژگی اثر هنری اســت ،هــر اثر هنری که بتواند این
احساس را درون انســانها رقم بزند ،توانسته تا حدودی موفق
عمل کند .به تفکر واداشتن انسان توسط یک اثر هنری از دیگر
نشانههایی اســت که یک اثر هنری باید داشته باشد و در ذهن
ماندگار شــدن هم از دیگر ویژگیهای یک سازه و المان شهری
به شــمار میآید .در نهایت انتقال آرامش از دیگر ویژگیهایی
اســت که یک اثر هنری باید آن را به صورت کامل داشته باشد
و بــا توجه به اینکه محیط و پیرامــون یک اثر و المان میتواند
تاثیرات بســیار زیادی بر روی المان داشته باشد ،در نتیجه این
المان توانسته مناسب طراحی شود .
اگرچه المانهای شــهری که در شیراز طراحی شدهاند با
مشکالت عدیدهای مواجه شدهاند ،اما با یک بررسی و ریشهیابی
از این بخش میبینیم که راهحلهایی هم برای آنها وجود دارد.
به نظرم ما اگر خواستار تغییر در المانهای شهر شیراز هستیم،
باید در گام نخســت کارمان را از بافتهای نخست و اصلی شهر
مانند بافــت زندیه آغاز کنیم و اقداماتی و طرحهایی را طراحی
کنیم که این بافت به ســمت هویت اصلی که دارد هدایت شود.
مث ً
ال در حال حاضر بافت زندیه یک ســری لباسفروشیها را به
صورت خودبهخود درون ذهن شهروندان ایجاد میکند ،بنابراین
ســاماندهی این بخش میتواند نقطه آغازی باشد برای تغییر و
تحوالت طراحی المانها در شهر شیراز.

کپیبرداری از المانهای دیگر شهرهای دنیا به
این دلیل که هیچ تناسبی با هویت فرهنگی و پیشینه
سنتی جامعه و شــهر ندارد ،نمیتواند موفق باشند.
اما اگر ما خواســتار انتقال هویت و ایجاد یک حس
خوب در میان مردم و شهروندان هستیم ،در مرحله
نخست باید با هرگونه کپیبرداری مقابله کنیم و در
مرحله بعد المانهایی را برای شــیراز طراحی کنیم
که بتواند با فرهنگ و پیشــینه مردم شیراز همخوانی
داشته باشــد .نباید فراموش کرد که المانهایی که
طرح آنها تلفیق مدل اروپایی با سنت ایرانی است،
نمیتواند ارتباط مناســبی با یک شهروند شیرازی
برقرار کند؛ چراکه که گردشگران داخلی و خارجی
که به شهر شیراز سفر میکنند ،همواره با این هدف
است که با اصالت شیراز آشنا شوند

نورپــردازی المانهای شــیراز با مشــکالت
عدیدهای مواجه اســت ،بهطوری کــه المانهای
شــهری شــیراز عالوه بر اینکه از نداشتن و کمبود
یک رنگ اصیل و جذاب محروماند ،بلکه نداشــتن
نور هم باعث شده که مشکالت آنها دوچندان شود.
رنگهای المانهای شــیراز باید به گونهای باشد که
بتواند با بافت شهرراز ارتباط برقرار کند؛ حال آنکه
فقر فرهنگی در رنگهای المانها ســبب شــده که
میدانها و المانهای شــیراز نتوانند تاثیری بر روی
افراد و شهروندان داشته باشد

ما اگر خواســتار تغییر در المانهای شهر شیراز
هســتیم ،باید در گام نخست کارمان را از بافتهای
نخست و اصلی شهر مانند بافت زندیه آغاز کنیم و
اقداماتــی و طرحهایی را طراحی کنیم که این بافت
به سمت هویت اصلی که دارد هدایت شود .مث ً
ال در
حال حاضر بافت زندیه یک سری لباسفروشیها را
به صورت خودبهخود درون ذهن شــهروندان ایجاد
میکند ،بنابراین ساماندهی این بخش میتواند نقطه
آغازی باشد برای تغییر و تحوالت طراحی المانها
در شهر شیراز
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باغداران و مالکان قدیمی
تمام تالششان را برای
حفظ مجموعه باغات قصردشت میکنند

شنبه  9تیر  16/97شوال /1439سال چهاردهم/شماره257

SAT 30 June 2018/Thirteenth Year /No.257

،،

ماهیت رفتار برای حفظ
مجموعه باغات قصردشت
آمرانه و دستوری
نیست؛ بلکه ماهیت آن
دموکراتیک است .از این
رو باید از طریق خرد
جمعی به نتیجه رسید و آن
نتایج را به اجرا در آورد.
در این تعامل دوسویه با
باغداران نباید مقتدرانه
و استبدادی برخورد کرد،
بلکه باید نیازهای آنان
را برطرف کرد و به آنها
فرصتهای اجتماعی و
انتفاع اقتصادی در راستای
حفظ باغات داد

،،

،،

در حال اجرای برنامههایی
کوتاه مدت ،میانمدت و
بلندمدت برای جلوگیری
از هدررفت آب هستیم.
در برنامه کوتاهمدت به
باغداران آموزش میدهیم
که اندازه کرتهای درختان
را کوچکتر کنند .در برنامه
میانمدت تمامی آبهای
موجود برای آبیاری باغات
قصردشت را وارد یک چرخه
بهینه توزیع میکنیم .در
برنامه بلند مدت نیز درصدد
استفاده از سیستمهای
آبیاری مکانیزه همچون
آبیاری قطرهای هستیم

،،

،،

تمامی درخواست تغییر
کاربریهای گروه پنج
باید در کمیسیون ستاد،
کارگروه و شورای
برنامهریزی استان
مطرح و در مورد آنها
تصمیمگیری شود .در حال
حاضر موارد زیادی وجود
دارد که با آنکه جزو باغات
گروه پنج هستند ،اما به
دلیل اینکه امکان حفظ
و نگهداری آنها وجود
دارد ،با تغییر کاربری باغ
موافقت نشده است

،،

گفتوگوی«شهرراز» با رئیس اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت درباره راهکار حفظ باغات شیراز

یکصدا  -قاطع برای حفظ باغات
از باال که به شــیراز نگاه کنیم ،پهنهای پوشیده از درختان در شــمالغربی آن همانند نگینی سبزرنگ میدرخشد .باغهای قصردشت سابقه دیرینه تاریخی دارند .در سفرنامههای سیاحان اروپایی بارها به آن
مهشید مظلوم اشــاره شده اســت .شاهزادهای اسپانیایی به نام «دن گارسیاد سیلوایه فیگوهرا» در سال  ۱۶۱۴میالدی همزمان با پادشاهی شاهعباس صفوی به شــیراز میآید و در سفرنامه خود شیراز را به «زیبایی والنسیا و
قرطبه» تشــبیه میکند و میگوید« :باغهای اطراف آن فوقالعاده زیباســت ».سیلوایه حتی در توصیف اصفهان میگوید« :باغات اطراف شــهر زیبا بود ،ولی به پای باغهای شیراز نمیرسید ».شیراز با باغات ارزشمندش هنوز جای
زندگی و نفسکشیدن است؛ این را میتوان از صدای پرندهها در کوچهباغها و عطر خوش دیوارهای کاهگلی بعد از بارش رحمت الهی فهمید .شاید خشکسالی حفظ باغات را سخت کرده است ،اما کمر همت بستهایم به حفظ این
نگین ســبزرنگ تا فرزندانمان نیز بتوانند در هوای بهشــتی باغات نفس بکشند ،انارهایش را دانه کنند و زیر سایه چنارهایش قدم بزنند .با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری مجموعه باغات قصردشت ،شهرراز گفتوگویی تفصیلی
با مرجان کریمپور شیرازی رئیس اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت انجام داد که در ادامه میخوانید.
شــیراز شهری است که همگان آن را به آبوهوای خوش میشناسند
و مجموعه باغات قصردشت ســهم عمدهای در مطلوبیت این آبوهوا
دارند ،اما مجموعه باغات قصردشت براساس طرح مصوب شورای عالی
شهرسازی ،شامل چه محدوده و گروهبندیهایی میشود؟

محدوده کنونی حوزه اســتحفاظی باغات قصردشت که از مجموعه
حوزه باغات قصردشــت در طرح تفصیلی سال  1368شهر شیراز تبعیت
میکند ،از شــمال ،روســتای دینکان و منصورآباد ،از غرب بلوار چمران
شــمالی و محمودیه غربی ،چمران جنوبی تا چهارراه زرگری و در ادامه
بلوار شــهید مطهری تا میدان مطهری و قدوســی غربــی ،میدان معلم،
خیابان فرهنگشــهر ،مجموعه کوههای دراک ،کمربندی و ســجادیه را
دربرمیگیرد .محدوده باغات قصردشت یک محدوده کام ً
ال بههم پیوسته
نیســت .به عنوان مثال بخشهایی از باغات در محدوده شــمالی خیابان
میرزای شیرازی شرقی ،پهنه جنوبی قدوسی غربی ،بخشهایی از خیابان
ایمان شمالی ،محدوده شرقی بولوار چمران شمالی از محمودیه به سمت
میدان دانشجو در حوزه استحفاظی باغات قرار ندارند.
مســاحت مجموعــه باغات قصردشــت بر اســاس طــرح مصوب
شورایعالی شهرســازی و معماری کشور که در سال  1379ابالغ شده،
حدود  1400هکتار اســت و طبق طرح مذکور به پنج گروه تقسیمبندی
شــده است .بر این اســاس در محدوده حدود  770هکتاری از گروه یک
هرگونه ساختوســاز ،تفکیــک و تغییر کاربری ممنوع اســت .گروه دو
حریم کمربندی را دربرمیگیرد .گروه ســه شامل بافت روستایی موجود
در باغات مثل دینکان و مهدیآباد اســت که ازطرح ســاماندهی مصوب

مســتقل خود تبعیت میکند ،اما ممنوعیت توسعه دارد .گروه چهار نیز
ساختوسازهای مســکونی هستند که پیش از تشــکیل ستاد آبادگری
باغات قصردشــت در باغها وجود داشــتهاند و ضابطه آنها حفظ وضعیت
موجود اســت و امکان توسعه ندارند .گروه پنج نیز پالکهایی هستند که
پس از طی مراحل قانونی تصویب و پرداخت هزینه خدمات ،قابلیت تغییر
کاربری به مســکونی را پیدا میکنند و درآمد ناشی از تغییر کاربری آنها،
صرف تملک و حفظ و نگهداری باغات گروه یک میشود .گروه پنج شامل
باغاتی در محدوده پشت بیمارســتان دنا ،کوچه  28صرافی و منشعبات
آن تا خیابان قدوســی غربی و جبل دراک است .محدوده این پهنهها بر
اساس نقشه طرح ساماندهی باغات قصردشت مصوب توسط شورایعالی
معماری و شهرسازی مشخص شده و مبنای عمل اداره حوزه استحفاظی
باغات قصردشت است.
آیا اگر باغات گروه پنج جزو باغات مثمر و سرسبز باشند ،باز هم رأی
به تغییر کاربری آنها صادر میشود؟

تمامی درخواســت تغییر کاربریهای گروه پنج باید در کمیسیون
ســتاد ،کارگروه و شــورای برنامهریزی اســتان مطــرح و در مورد آنها
تصمیمگیری شــود و در این فرآیند اگر اعضای مراجع تصویب ،براساس
مستندات تشخیص دهند که پالکی دارای درختان یا بافت سبز و سرزنده
نیســت و شــرایط الزم را دارد ،با تغییر کاربری پالک موافقت میکنند.
در حال حاضر مــوارد زیادی وجود دارد که با آنکه جزو باغات گروه پنج
هستند ،اما به دلیل اینکه امکان حفظ و نگهداری آنها وجود دارد ،با تغییر

کاربری باغ موافقت نشده است.
اگر پالکی جزو گروه یک باغات باشــد ،اما به هر دلیلی خشک شده
باشد ،آیا رأی به تغییر کاربری داده میشود؟

اگر پالکی جزو گروه یک باغات باشــد ،اما به صورت باغ نباشــد و
تبدیل به زمین خشــک هم شده باشــد ،مالک براساس ضوابط و قوانین
مالک عمل شهرداری متعهد به کاشت درخت ،پرداخت جریمه و احیای
باغ طی روال قانونی میشــود و امکان تغییــر کاربری آن به هیچ عنوان
وجــود ندارد .حتی اگر باغــی واقع در گروه یک آتش بگیــرد ،یا در اثر
خشکســالی بافت گیاهی آن از بین برود و منابع آبیاری باغ نیز به اندازه
کافی وجود نداشــته باشد ،بر اساس ضوابط مالک عمل به او اجازه تغییر
کاربری داده نمیشود .همچنین اگر مالکی به عمد باغش را خشک کند،
آتــش بزند و ،...به این امید که مجوز تغییــر کاربری آن را دریافتکند،
مشمول جریمه و طی روال قانونی میشود .این بدین معناست که قاضی
در صورت تشــخیص عدم صالحیت و شایســتگی مالک برای حفظ باغ،
میتواند باغ را از مالکیت او خارج کند ،در اختیار شــهرداری قرار دهد و
شهرداری مکلف به احیا و نگهداری از باغ خواهد شد.
بنابراین خبرهایی که از تفکیک و تغییر کاربری باغات در رســانهها و
شبکههای اجتماعی منتشر میشود ،ناشی از چیست؟

باغــات خارج از حوزه اســتحفاظی مجموعه باغات قصردشــت ،از
ضوابط مالک عمل این محــدوده تبعیت نمیکنند و روند تغییر کاربری
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گفتوگوی شهرراز با میرآب مجموعه باغات
قصردشت درباره وضعیت باغات شهر

در خصوص باغات رهاشــده ،عمدتاً ســازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری شیراز مدیریت اقدامات و پیگیریها برای حفظ و
احیا را بر عهده دارد .طبق قانون در صورت صدور رأی قضایی شهرداری
میتواند باغ رهاشده را تصرف کند ،هزینههای احیای باغ را پرداخت کند
و هنگامی که مالک مراجعه کرد هزینهها را با درصد افزایشــی که قانون
پیشبینــی کرده ،از مالک دریافت کند .مشــکلی که در این میان وجود
دارد دشــواری و کندی فرایند قضایی اســت .مشکل دیگر فرآیند منابع
تأمین هزینهها و حدود اختیارات شــهرداری در حفظ و نگهداری باغات
رهاشــده و به عنوان مثال تصمیمگیــری در خصوص تغییر گونه گیاهی
و کاشــت گونه گیاهی جدید اســت .بنابراین با توجه به پیچیدگیهای
حقوقی باغات رهاشــده ،در وهله نخســت باید یــک کارگروه تخصصی
حقوقی برای آن تشــکیل و جنبههای گوناگون حقوقی باغات رهاشــده
را بســنجند و به راهکاری برای بهبود وضعیت باغات و برنامهریزی برای
آن برسند.
از باغات گروه یک که به تملک شــهرداری درآمدهاند ،چه استفادهای
میشود؟

برای باغات تحتتملک با توجه به شــرایط باغ برنامههای مختلفی
وجــود دارد .برخی از باغــات تحت تملک شــهرداری قابلیت تبدیل به
بوســتان عمومی را دارند ،مثل باغ خانواده واقع در بلوار مطهری ،مسیر
پیادهراه بهشــت و سالمت و . ...باغات مثمر نیز برای حفظ و نگهداری به
مســتأجرانی که از باغداران قدیمی و بومی هســتند اجاره داده میشود.
برخی از باغات را هم کارشناسان و پیمانکاران شهرداری حفظ و نگهداری
میکنند.
آیــا تعاملی برای حفظ و نگهــداری بهینه از باغات بــا باغداران و
سازمانهای ذیربط ایجاد شده است؟

و ضوابط آنها متفاوت اســت .در اکثر مــوارد نیز تغییر کاربری و تفکیک
باغات خارج از محدوده حوزه استحفاظی مجموعه باغات قصردشت است
که موردتوجه رســانهها و شهروندان قرار میگیرد و الزم است رسانهها و
شهروندان از نحوه گروهبندی و محدوده مجموعه باغات قصردشت مطلع
باشند .به عنوان مثال باغات خیابان نیایش در محدوده حوزه استحفاظی
باغات قصردشت نیستند.
یکی دیگر از مواردی که باعث اعتراض شــهروندان و رســانهها می
شود و اغلب نیز تصور میشود که مجوز تغییر کاربری داده شده ،تخلفاتی
اســت که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی ابقا میشود .بدین
معنی که فردی بدون داشتن پروانه ،اقدام به تغییر کاربری و ساختوساز
غیرمجاز کرده اســت و سپس پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع شده،
شــهرداری صدور رأی قلع بنا ،تخریب و بازگشــت بــه حالت اولیه را از
کمیســیون ماده صد درخواســت میکند ،اما اگر اعضای کمیسیون به
اجماع برســند که ساختمان باید باقی بماند و در تجدیدنظر هم رأی ابقا
داده شود ،شهرداری مکلف به پذیرش رأی است.
الزم به ذکر است که شــهرداری در کمیسیون ماده صد ،حق رأی
ندارد و جایگاهش تنها انجام شــکایت و ادای توضیحات به کمیســیون
است .اعضای کمیسیون ماده صد عبارتند از نماینده دادگستری ،نماینده
وزارت کشور (استانداری) و نماینده شورای شهر .به نظر میرسد با توجه
به شرایط ویژه باغات ،در صورت تشکیل کمیسیون ماده صد ویژه باغات
که به صورت تخصصی در حوزه استحفاظی باغات قصردشت فعالیت کند،
میتوان به نتایج بهتری رسید .بنابراین میتوان گفت یکی از راهکارهای
بهبود نظارت بر باغات تشکیل کمیسیون تخصصی ماده صد باغات است.
تصمیم شهرداری در مورد باغات رهاشده چیست؟ چون باغ رهاشده با
گذشت زمان به سبب عدم رسیدگی رفتهرفته تخریب میشود.

ما در زمینــه حفظ و نگهداری باغات تنها ارگان متولی نیســتیم؛
بلکه نیازمند تعاملی چندســویه با حوزههای درون شــهرداری و نهادها
و ســازمانهای ذیربط خارج از مجموعه شهرداری همچون استانداری،
جهاد کشــاورزی ،اوقاف ،محیطزیســت ،باغداران ،بخــش خصوصی و
سمنها هستیم .باید برنامهریزی برای حفظ باغات قصردشت به گونهای
باشــد که اهدافمان در زمینه حفظ و توســعه این مجموعه باغات از یک
ســو با منافع گروههای ذی نفع همچون باغداران همسو شود و از سوی
دیگر با تعامل با ســازمانها و نهادهای ذیربط بتوانیم در این زمینه به
نتیجه برسیم .در واقع همکاری نهادهای دولتی و عمومی باید تسهیلگر
فعالیتهای بخش خصوصی و باغداران در حفظ باغات باشد.
به عنوان مثال هماکنون شــهرداری شیراز به دنبال پیریزی تعامل
با بخش خصوصی و ســمنها و تمامی عالقهمندان به حفظ و نگهداری
باغات به ویژه باغداران است تا با آموزش ،شناخت و کمک به تامین منافع
همسو با حفظ باغات ،ایجاد فرصتهای اجتماعی و اقتصادی ،انگیزههای
نگهداری از باغات ترغیب شود .در برنامهریزی و ضوابط و مقررات باغات
جایگاهی برای تعامل با باغداران و مالکان مشــخص نبود .از این رو طی
چند ماه اخیر رویکرد برنامهریزی با مردم و تعامل با باغداران بر اســاس
اصولی ومبانی آکادمیک و آخرین یافتههای جامعهشناسان و برنامهریزان
شــهری مورد توجــه اداره حوزه اســتحفاظی قرارگرفته اســت .در این
برنامهریزی ،اصولی همانند عدالتمحوری ،مشارکت ،تعامل و گفتمان در
نظر گرفته شده است .ماهیت رفتار برای حفظ مجموعه باغات قصردشت
آمرانه و دستوری نیست؛ بلکه ماهیت آن دموکراتیک است .از این رو باید
از طریق خرد جمعی به نتیجه رسید و آن نتایج را به اجرا در آورد .در این
تعامل دوســویه با باغداران نباید مقتدرانه و استبدادی برخورد کرد ،بلکه
بایــد نیازهای آنان را برطرف کرد و به آنها فرصتهای اجتماعی و انتفاع
اقتصادی در راستای حفظ باغات داد .همچنین برای پاسخگویی بهتر به
تقاضای باغداران ،شکایات و درخواســتهای آنان را طبقهبندی کرده و
بررسی کردهایم که بیشتر تقاضاها یا شکایات در کدام گروه میگنجد.
همچنیــن در برنامهریزی جدید عــاوه بر تعامل بــا باغداران ،با
اســتفاده از توان و تخصــص و ظرفیت موجود در مجموعه شــهرداری
ســعی در برگزاری دورههای آموزشــی برای باغداران داریــم تا آنها را
در حفــظ باغــات توانمند کنیم .به عنوان مثال با اســتفاده از ظرفیت و
توان تخصصی ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ،برگزاری
دورههایــی در زمینه روشهای جلوگیری از حریق در دســتور کار قرار
گرفته اســت .همچنین دورههای آموزشــی با مضمون تعریف شیوههای
جدید جمعآوری و عرضه محصوالت باغی برگزار میشــود تا باغداران از

ذرهبین
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مساحت مجموعه باغات قصردشت بر اساس طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری کشور که
در سال  1379ابالغ شده ،حدود  1400هکتار است و طبق طرح مذکور به پنج گروه تقسیمبندی شده است .بر
این اســاس در محدوده حدود  770هکتاری از گروه یک هرگونه ساختوساز ،تفکیک و تغییر کاربری ممنوع
است .گروه دو حریم کمربندی را دربرمیگیرد .گروه سه شامل بافت روستایی موجود در باغات مثل دینکان و
مهدیآباد است که ممنوعیت توسعه دارد .گروه چهار نیز ساختوسازهای مسکونی هستند که پیش از تشکیل
ســتاد آبادگری باغات قصردشت در باغها وجود داشتهاند که ضابطه آنها حفظ وضعیت موجود است و امکان
توسعه ندارند .گروه پنج نیز پالکهایی هستند که پس از طی مراحل قانونی تصویب و پرداخت هزینه خدمات،
قابلیت تغییر کاربری به مســکونی را پیدا میکنند و درآمد ناشی از تغییر کاربری آنها ،صرف تملک و حفظ و
نگهداری باغات گروه یک میشود

تکنیکهای روز بازاریابی آگاه شوند.
ازســویی باید فرصتهای بیشتری را برای مشارکت بین شهرداری
و ارگانهــای مرتبط برای حفظ مجموعه باغات قصردشــت ایجاد کنیم.
در این مســیر اگر بخواهیم یکســویه عمل کنیم به نتیجه نمیرسیم و
باید بســتری را فراهم کنیم که در آن سازمان حفاظت از محیطزیست،
جهاد کشاورزی ،استانداری ،راه و شهرسازی ،اوقاف ،سازمان ثبت اسناد
و امالک و ...بتوانند برای حفــظ باغات با یکدیگر تعامل کنند .به عنوان
مثال اگر بگوییم تفکیک ممنوع اســت ،اما اداره ثبت بدون اســتعالم از
ستاد آبادگری باغات قصردشت اقدام به تفکیک باغها به پالکهای ثبتی
کوچکمقیاس کند ،به نتیجهای نمیرســیم ،یا اگر به معیارهای سازمان
حفاظت از محیطزیست بیتوجه باشــیم ،طبیعتاً نمیتوانیم از پتانسیل
باالی آنها برای همراهی استفاده کنیم .همچنین جهاد کشاورزی تجربه
غنی در زمینه تعامل با باغداران دارد و از طریق تعامل است که مدیریت
شــهری میتواند از پتانسیل همه ســازمانها برای حفظ باغات استفاده
کنــد .در واقــع مجموعه این اقدامــات میتواند عالوه بــر حفظ باغات
قصردشــت ،یک تجربه ناب مردمســاالری را رقم بزند و زمینه مشارکت
شهروندان را در یک فعالیت محیط زیستی فراهم کند.
با توجه به شرایط خشکسالی و کمشدن آب قناتها چه راهکاری برای
حفظ باغات در این شرایط دارید؟

منابع آبی در دســترس ما بــرای آبیاری باغــات ،منابع محدودی
هســتند و برای اینکه بتوانیم وضعیت منابع آب را بهبود ببخشیم اقدام
بــه حفر  17حلقه چاه کردهایم .حفر این چاهها منابع آبیاری جدیدی را
برای باغات قصردشــت با توجه به کاهــش آب قناتهای موجود فراهم
کرده اســت .همچنین قناتهای موجود به همت ســازمان سیما منظر
و فضای ســبز شــهری مورد الیروبی قرار گرفته و باغاتــی را که امکان
آبیاری آنها به وســیله قنات و چاه وجود ندارد ،با تانکر آبیاری میکنیم.
همچنین میرآبهایی از بین باغداران قصردشــتی انتخاب شدهاند تا آب
چاهها را در ســطح باغات توزیع کنند .در واقع در زمینه توزیع آب نیز با
استفاده از تعامل ایجادشده میان اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت
و باغداران ،از مشــارکت آنها اســتفاده میکنیم .هماکنون بر اساس نوع
درختان ،میزان آب مورد نیاز ،کرتبندیها و ...ســاعت بهرهگیری باغات
از آب مشــخص شده اســت ،اما درصدد هستیم که توزیع آب را حجمی
کنیم تا سیستم توزیع عادالنهتر شود.
همچنیــن در حال اجــرای برنامههایی کوتاه مــدت ،میانمدت و
بلندمدت برای جلوگیری از هدررفت آب با کمک ســازمان سیما ،منظر
و فضای ســبز شهری شهرداری شیراز هســتیم .در برنامه کوتاهمدت به
باغداران آموزش میدهیم که اندازه کرتهای درختان را کوچکتر کنند؛
چراکه این امر باعث میشــود میزان آبی کــه در هر کرت قرار میگیرد
کمتر شــود و هدررفت آب نیز کاهش یابــد .در برنامه میانمدت تمامی
آبهای موجود برای آبیاری باغات قصردشــت را وارد یک چرخه بهینه
توزیــع میکنیم .این برنامــه نیز منجر به کاهش میــزان هدررفت آب
میشــود .در برنامه بلند مدت نیز درصدد استفاده از سیستمهای آبیاری
مکانیزه همچون آبیاری قطرهای هستیم.
با توجه به لزوم حفظ و نگهداری باغات از گزند آتش ،چه تمهیداتی در
این زمینه اندیشیده شده است؟

خاموشکــردن حریق و مباحث آتشنشــانی در حوزه باغات کام ً
ال
تخصصی اســت ،چون نوع حریق و ســرعت انتقال آن با سایر نقاط شهر
متفاوت اســت .در این راســتا جلساتی مشترک با ســازمان آتشنشانی
برگزار شده و به طور خاص به دنبال ایجاد ایستگاه آتشنشانی مخصوص
باغات ،تجهیز اکیپهای موتوری به وســایل مورد نیاز اطفا ،و ایســتگاه
آتشنشانی سیار جهت گشــتزنی در باغات هستیم .همچنین به همت
ســازمان آتشنشانی در حال تشکیل دوره آموزشی باغداران جهت اطفاء
حریق باغات هستیم.
با توجه به موارد گفتهشــده آیا شما نسبت به حفظ باغات قصردشت
خوشبین هستید و آیا فرزندان ما نیز در هوای باغات قصردشت تنفس
خواهند کرد؟

در صورتیکــه تعامل بین دســتگاههای مختلف ،مــردم و بخش
خصوصی ،ســمنها و گروههــای مختلف برای حفظ باغات قصردشــت
صورت بگیرد ،انشاءاهلل در نتیجه یک بسیج عمومی باغات حفظ خواهند
شد.

درختهای باغ
بچههای من هستند

جــواد محمــدی باغدار  70ســاله
مهدیآبــادی و میرآب مجموعــه باغات
قصردشــت است ،کســی که از بچگی در
باغها بزرگ شــده اســت و نسلاندرنسل
پدرانــش باغــدار بودهاند ،امــا اکنون از
کمشدن آب باغات به علت خشکسالیهای
اخیــر میگویــد و نگران حــال درختان
است .در ادامه صحبتهای شهرراز با او را
میخوانید.
شــما باغداری را از چه زمانی شروع
کردید و چه قــدر راغب به حفظ باغتان
هستید؟

خانواده مــن نسلاندرنســل باغدار
بودهاند و من  70ســال است که در باغات
بزرگ شدهام .درختهای باغ مثل بچههای
من هســتند و با چنــگ و دندان طی این
سالها آنها را حفظ کردهام.
با توجــه به اینکه شــما از باغداران
قدیمی هســتید و باغداران را بهخوبی
میشناسید ،آیا سایر باغداران نیز تمایلی
به حفظ باغشان دارند؟

اکثر باغداران و مالکان قدیمی و اصیل
تمام تالششــان را بــرای حفظ مجموعه
باغــات قصردشــت میکننــد .همچنین
شــهرداری برای نگهــداری از باغهایی که
خریده ،آنها را به دســت باغدارانی سپرده
که از کودکی در این باغها بزرگ شــدهاند
و همراه با پدرانشــان درختان را آب و کود
دادهاند ،با درختان زندگی کردهاند و امروز
به تکتک درختان عشق میورزند .ما همه
تالشمان را برای حفظ باغها میکنیم ،اما
بزرگترین مشکل ما آب است.
آیا فرزندانتان کار باغــداری را ادامه
دادند؟

امــروز اغلــب باغدارهــا قدیمیها و
پابهسنگذاشتهها هســتند و کمتر جوانی
کار باغداری را ادامه داده اســت .فرزندان
من هــم به خاطر مشــکالتی که باغداری
دارد ،شــغلهای دیگری انتخاب کردهاند
اما مــن هیچوقت نمیتوانــم باغها را رها
کنم و تمام تالشــم را برای حفظ و ســرپا
نگهداشتن درختانش میکنم.
با توجه به اینکه شــما میرآب هستند،
امروز آبیاری باغات چگونه است؟

طی چند ســال اخیر باغها به خاطر
کم آبی دچار مشــکل شــدهاند .پدران ما
درختهــا را به صــورت غرقابــی آبیاری
میکردند ،اما حــاال بیش از  70روز طول
میکشــد تا نوبت آبیاری به باغها برســد.
ازســویی میزان آبیاری با توجه به وسعت
باغها متغیر اســت .برای حل این مشکل
کارهایی بســیاری مثل حفر چــاه انجام
شده اســت ،اما بهترشدن وضعیت نیازمند
همکاری همه ســازمانها و ادارات مرتبط
است.

اگر بخواهیم یکسویه عمل کنیم به نتیجه نمیرسیم .باید بستری را فراهم کنیم که در آن سازمان حفاظت از محیطزیست،
جهاد کشاورزی ،استانداری ،راه و شهرسازی ،اوقاف ،سازمان ثبت اسناد و امالک و ...بتوانند برای حفظ باغات با یکدیگر تعامل
کنند .به عنوان مثال اگر بگوییم تفکیک ممنوع است ،اما اداره ثبت بدون استعالم از ستاد آبادگری باغات قصردشت اقدام به
تفکیک باغها به پالکهای ثبتی کوچکمقیاس کند ،به نتیجهای نمیرسیم .مجموعه این اقدامات میتواند عالوه بر حفظ باغات
قصردشت ،یک تجربه ناب مردمساالری را رقم بزند و زمینه مشارکت شهروندان را در یک فعالیت محیط زیستی فراهم کند

منابع آبی در دسترس ما برای آبیاری باغات ،منابع محدودی هستند و برای اینکه بتوانیم وضعیت منابع آب را بهبود
ببخشیم اقدام به حفر  17حلقه چاه کردهایم ،قناتهای موجود هم مورد الیروبی قرار گرفته و باغاتی را که امکان آبیاری
آنها به وسیله قنات و چاه وجود ندارد ،با تانکر آبیاری میکنیم .همچنین میرآبهایی از بین باغداران قصردشتی انتخاب
شدهاند تا آب چاهها را بر اساس نوع درختان ،میزان آب مورد نیاز ،کرتبندیها و ...تقسیمبندی کنند ،اما درصدد هستیم
که توزیع آب را حجمی کنیم تا سیستم توزیع عادالنهتر شود
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شهرونداندیشگر

پروندهای درباره راهبرد جامعهشناختی برنامهریزی شهری
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اولویت شهرداری ،کار عمرانی با محور انسان است؛
رفاه انسان .پس رفاه انسان نباید در هیچ تصمیمگیری
شهرداری مغفول بماند

شنبه  9تیر  16/97شوال /1439سال چهاردهم/شماره257

،،

مدرنیتهای که ایران
تجربه کرده ،مدرنیتهای
دستوپاشکسته
است و همچنان به
لحاظ ساختاری در حالت
بالتکلیفی است؛
بهگونهای که آن را
مجبور به التقاط
کرده تا برخی عناصر
را از سنت و برخی را از
مدرنیته بگیرد ،و این معنا
در شهرسازی ما هم نمود
پیدا کرده است

SAT 30 June 2018/Thirteenth Year /No.257

شــهر از منظر جامعهشناســی چه مفهومی دارد و هویت آن چگونه برساخته میشود؟ در این معنا ،چگونه بناها و معماریها ،زیرساختها و فضاهای عمومی بر هویت شهر و شهروندان اثرگذار است و اثر میپذیرد؟
احسان اکبرپور دکتر احسان حمیدیزاده جامعهشناس معتقد است مبانی حقوق شهروندی به این معناست که هر اتفاقی در شهر رخ میدهد ،برای رفاه انسان است ،در برنامهریزیها و طراحیها هیچ بنیانی مهمتر از نیاز انسان نیست،
و از همین منظر است که ساکنان مناطق حاشیهای نباید احساس طردشدگی داشته باشند .به همین منظور مدیران شهری و تصمیمسازان باید کاری کنند تا ساکنان این مناطق کمبرخوردار احساس کنند شهروند هستند؛
چراکه این اتفاق معنای حاشیه را از بین میبرد .مشروح گفتوگوی شهرراز با احسان حمیدیزاده را در ادامه بخوانید.

،،

،،

،،

،،

اگر شیراز شهر ادبیات
و عرفان و شعر است،
آیا ما میتوانیم بر مبنای
این هویت ،شهر را
هویتیابی کنیم؟ به نظرم
پاسخ منفی است و این
هویتمندی برای شیراز
رخ نداده است .من کاری
به این ندارم که یک شهر
چگونه معرفی میشود؛ اما
معتقدم این هویت باید در
بین شهروندان آن شهر
هم قابل فهم باشد

،،

شهروند نبایداحساس
طردشدگیپیداکند
به عنوان نخستین پرسش میخواهم بپرسم به
نظر شما چرا شهر یک پدیدهی جامعهشناختی است؟

بــه ایــن دلیل کــه شــهری جایی اســت که
مجموعــهای از انســانها بهواســطه فضایــی که در
اختیارشــان قرار داده میشــود ،بــا یکدیگر ارتباط
نظاممنــد پیدا میکنند و در ایــن ارتباط نظاممند به
فرصتها دســت مییابند .بســیاری تالش میکنند
براساس نظریههای جامعهشناختی ،فلسفی و سیاسی
وضعیت شــهری ایران را تبیین کنند .اما به نظر من
اگر میخواهیم شهرنشــینی در ایــران را بفهمیم ،یا
باید شــیوه تولید آســیایی را در نظر بگیریم؛ یا آنکه
شهرنشــینی را براســاس حرکــت تاریخــی دورهای
مارکس دنبالکنیــم؛ یعنی بردهداری ،فئودالیســم،
سرمایهداری و نظام شهری .اما من معتقدم هیچکدام
از این نظریههــا درباره ایران صادق نیســت .مرحوم
دکتر پرویز پیران روی ایــن مبحث تحقیقات زیادی
انجام داد و به ایدهای جالب رسید و گفت :واقعیت آن
است که فضای شــهری در ایران با عنصر امنیت معنا
مییابــد ،چرا که تاریخ ایران ،تاریخی بســیار عجیب
است ،براساس این تاریخ در ایران حدود  1200جنگ
مهم اتفاق افتاده و کشــور ما بیش از  1100سال نیز
در اشغال بیگانگان بوده اســت .پس همواره تاریخ ما
در حالتی بین تمرکز و عدمتمرکز بوده اســت .وقتی
هم به شــهر نگاه میکنیــم ،میبینیم هنگامی که در
شهر امنیت بوده ،تجارت وجود داشته ،صنفها ظهور
کردهاند ،و پیشرفت اتفاق افتاده است ،اما وقتی امنیت
از بین رفته ،شهر نیز ویران شده است .پس شهرهای
ما به لحاظ تاریخی ،هیچ ربط و نســبتی با شهرهای
دوره یونان ندارد؛ شــهرهایی که مفهوم شهروندی در
آن وجود داشــته و شکل یافته است؛ چون ما بهلحاظ
تاریخی ،چنین بستری را نداشتهایم.
با این تفاسیر ،دیگر نیازهای جمعی ساکنان شهر
هم در نســبت و پیوند با امنیت و احساس امنیت قرار
گرفته است؟

بله .دستکم بهلحاظ تاریخی اینگونه بوده است.

مث ً
ال در دوره شاهعباس صفوی ـ بهشهادت بسیاری از
مســافران و گردشــگرانی که به ایران سفر کردهاند ـ
اصفهان یکی از درخشــانترین شهرهای ایران از نظر
نظاممند بودن در فعایتهای صنفی بوده است .چراکه
شــاهعباس به عنوان مقتدرترین شــاه دوره صفویه،
امنیت را در ایران برقرار کرده اســت .پس شــاخص
عنصر امنیت در فهم مفهوم شــهر در ایران ،قابلتأمل
است.
با توجه به اینکه در ســده اخیر نیازهای جمعی
جدید پدید آمده و شــکلی وارداتی از مدرنیته نیز وارد
ایران شده است ،به نظر شما این نیازها و این شکل از
مدرنیته ،چه تأثیری از رفتار ساکنان شهر پذیرفته و چه
تاثیری بر آن گذاشته است؟

این پرسش را هم با یک مقدمه توضیح میدهم.
این پیشینه تاریخی شــاید این موضوع را به ذهن ما
بیاورد که پدیــدهای مانند برنامهریــزی منطقهای و
شــهری پدیدهای مدرن است که بهلحاظ تاریخی نیز
متعلق به جامعهای مدرن است و ما نباید با عینک یک
پدیده مدرن به یک امر تاریخی در گذشته نگاه کنیم؛
درحالی که در شهرهای باستانی برنامهریزی منطقهای
و شهری وجود داشته است .اما براساس محور امنیت،
مبنای طراحی در شــهرها مبنای برنامهریزی نبوده و
امنیت مبنا اســت .از همین است که در شهرهای ما
محله بسیار مهم بوده و شهرها نیز به صورت محله به
محله بودهاند .میخواهم ایــن را توضیح بدهم که در
واقع به لحاظ فرهنگی هویت و مبنای محله چیســت.
چراکــه هویت محلهها را قومیت افراد تعیین میکرده
و این موضوع در شیراز هم نمود داشته است .درحالی
که برای دستیابی به مفهوم شهرنشینی مدرن ما نیاز
به یک تحول ســاختاری در فرهنــگ داریم و آن نیز
کمرنگشدن مفهوم قومیتگرایی ،و اهمیت پیداکردن
فرد به عنوان شهروند است .به قول «محسن مهدی»
ـ یکــی از متفکران عرب ـ در طــول تاریخ مردم دو
دغدغه اصلی داشتهاند :اینکه آیا یک شهروند باحقوق
شــهروندی شوند ،یا اینکه یک ســلطان عادل داشته

باشــند .این دو رؤیا در تمام طول تاریخ بشــر وجود
داشته است.
حتی ســعدی هم مفهوم عدالت را در سلطان
عادل میبیند ،نه عدالت اجتماعی.

بله دقیقاً .بر همین مبنا من معتقدم مدرنیتهای
که ایــران تجربه کرده ،مدرنیتهای دستوپاشکســته
اســت و همچنان بــه لحــاظ ســاختاری در حالت
بالتکلیفی اســت؛ بهگونهای که آن را مجبور به التقاط
کرده تا برخی عناصر را از سنت و برخی را از مدرنیته
بگیرد ،و این معنا در شهرسازی ما هم نمود پیدا کرده
اســت .مث ً
ال شما به سادگی مشــاهده میکنید که در
معماری و طراحی شهری ،و در فضایی که برای فرد به
عنوان شــهروند طراحی شده ،کمتر مصداقی از سنت
یا مدرنیته داریم.
در شــهرهایی که هماکنون ســاکنش هستیم،
این بناها و معماریهایی که شما اشاره کردید ربطی به
ســنت و مدرنیته ندارد ،چه نقش و اثرگذاری بر رفتار و
کنش شهروندان ،و ادراک جمعی آنها دارد؟ آیا متأثر از
رفتار و کنش آنهاســت ،یا برعکس؛ بر آنها شهروندان
اثر میگذارد؟

من معتقدم در دوره پیشامدرن ،تکلیف شهرهای
ما روشنتر بود؛ مث ً
ال بنایی مانند یک مسجد با طراحی
درخشان ســاخته میشــد ،و حول محور آن کارکرد
رفتــاری افراد هم شــکل میگرفت .مثــ ً
ا در هنر و
معماری اســامی ،نگاه توحیدی و وحدتمحور وجود
دارد و حول این نگاه ،معماری مســجد شکل میگیرد
و همهچیز حول آن مســجد هویــت مییابد .به نظرم
کارکرد این معماری کام ً
ال قابل فهم است ،اما در دوره
فعلی ،مــن معماری بناها را با توجه به کارکردشــان
متوجه نمیشــوم .مث ً
ال در خیابانــی مانند عفیفآباد
بــا آن عرض کم ،چندین مجتمع تجــاری بلندمرتبه
ساخته شده اســت .کام ً
ال مشخص است هیچ رویکرد
کارکــردی مبتنی بر رفتار افراد در این خیابان در نظر
گرفته نشده اســت؛ صرفاً تجاریسازی است ،بیآنکه
حتی جای پارک ماشــین و چگونگــی پارککردن ،و

عکس :علی محمدیراد

یکی از رویکردهای نظری
در جامعهشناسی شهری،
رویکردهای نظری مبتنی
بر روانشناسی اجتماعی
است که براساس آن
ویژگیهای غالب یک
شهر را پیدا میکنند و
حول محور آن ،برای شهر
هویتیابی میکنند .برخی
از شهرهای ما هویت
دارند ،اما هویتشان
مربوط به گذشته است و
هویت شهری به این معنا
در آن مشاهده نمیکنیم.
مث ً
ال به شیراز میگویند:
پایتخت فرهنگی .حتی اگر
ما این گزاره را بپذیریم،
آیا با ورودمان به شهر،
عناصری را برای شناخت
این هویت مشاهده
میکنیم؟

گفتوگوی «شهرراز» با احسان حمیدیزاده جامعهشناس
درباره راهبرد جامعهشناختی برنامهریزی شهری

نحوه دسترســی و خروج از آن مشــخص شده باشد.
من منکر این نیســتم که ســاختار معماری و فضای
شــهری بر رفتار جمعی اثر نمیگذارد ،اما ما این بناها
را غیرقابل پیشبینی و بدون برنامهریزی میسازیم تا
مســیر خودش را پیدا کند .متاسفانه چنین رویکردی
در طراحی شــهر ما حاکم بوده اســت؛ یعنی ساختار
غیرقابلپیشبینی و آشوبمند.
به نظر شما زیرساختهای حملونقل چه نقشی
بر ادراک شــهروندان دارند؟ آیا به عنوان مثال تخریب
میدانهــای زیبایی مانند معلم و ولیعصر در شــیراز و
جایگزین کردن پلها ،تاثیری بر ادراک شــهروندان از
فضای شهری میگذارد؟

راستش من هنوز هم کارکرد پلها را نمیفهمم،
و نمیدانم که آیا ســاختن این پلهــا با پیشزمینه
فکری انجام شــده یا صرفاً برای یک امر نمایشی بوده
اســت؟ آیا هیچ برنامهریزی بــرای آنها صورت گرفته
اســت؟ با عدهای از متخصصان که صحبت میکردم،
معتقد بودند این پلها گره ترافیکی را چندمتر عقبتر
برده و تغییری در کاهش ترافیک شهری نداشته است.
به یک بیان ،با ســاختن این پلهــا اتفاق خاصی در
حل معضل ترافیک شهری رخ نداده و گویی پلسازی،
تنها تالشــی برای ابزار وجود عدهای بوده است .اصوالً
ســاخت این حجم از پل در شــهری مانند شیراز ،آن
هم با چنین هزینههای سرســامآوری مگر الزم است؟
مــن عریضکردن خیابان و ســاخت مترو را به عنوان
زیرســاخت میفهمم ،اما ساخت پل را در شرایطی که
در دهههای  20و  30قرن بیســتم میالدی ،پلسازی
منتفی شــده اســت ،نمیفهمم .جالب است برایتان
بگویــم اصوالً ماهیــت پل کابلی ،ساختهشــدن روی
روخانه اســت ،اما ما زیر پل کابلی ولیعصر رودخانهای
نمیبینیم .از همین اســت که درک چرایی ســاختن
پلها در شهری مثل شیراز برای من سخت و نامفهوم
است.
با این تفاسیر آیا نقشهای که ما از شیراز به عنوان
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یک کالنشهر در نظر داریم ،نشانهای از نیازهای
جمعی شهروندان به ما میدهد؟ آیا اصوالً برای
نیازهای جمعی شهروندان ،کارکردی دارد؟

یکــی از رویکردهــای نظــری در
جامعهشناســی شــهری ،رویکردهای نظری
مبتنی بر روانشناســی اجتماعی اســت که
براســاس آن ویژگیهای غالب یک شــهر را
پیدا میکننــد و حول محور آن ،برای شــهر
هویتیابــی میکنند .برخی از شــهرهای ما
هویت دارند ،اما هویتشــان مربوط به گذشته
اســت و هویت شــهری به این معنــا در آن
مشــاهده نمیکنیم .مث ً
ال به شیراز میگویند:
پایتخــت فرهنگی .حتی اگر مــا این گزاره را
بپذیریم ،آیا با ورودمان به شــهر ،عناصری را
برای شناخت این هویت مشاهده میکنیم؟
منظورتان المانهای شــهری است یا
معماری شهری؟

المان شــهری ،خیابانکشــی ،راهسازی،
فضاهای جمعی و . ...پرســش اینجاست که ما
بر چه مبنایی میتوانیم این شهر را هویتیابی
کنیم؟ درحالی که معموالً اینگونه نیســت و
برای ما نوعی ســردرگمی ایجــاد میکند که
ما شــهر را به عنوان چه شهری میشناسیم؟
زمانی در شــیراز باغات آن اهمیت بســیاری
زیادی داشــته اســت ،آیا باغات هنوز همان
اهمیــت را دارند؟ اگر شــیراز شــهر ادبیات
و عرفان و شــعر اســت ،آیا مــا میتوانیم بر
مبنای این هویت ،شــهر را هویتیابی کنیم؟
به نظرم پاســخ منفی است و این هویتمندی
برای شــیراز رخ نداده است .من کاری به این
ندارم که یک شهر چگونه معرفی میشود؛ اما
معتقدم این هویت باید در بین شــهروندان آن
شهر هم قابل فهم باشد.
ایــن هویت از کجا میآیــد؟ از حافظه
جمعی شهر؟

از ویژگی غالب شــهر؛ چراکه هویت فرد
آن چیزی است که ما خودمان را با آن معرفی
میکنیم ،اما در شهر ما به دنبال ویژگی غالب
هســتیم .وقتی از شهروند حرف میزنیم ،باید
درباره برخــی گزارهها به اتفاق نظر رســیده
باشــیم؛ به این معنا که تمــام برنامهریزیها
بایــد بر محور انســان باشــد .مبانــی حقوق
شهروندی این است که هر اتفاقی در شهر رخ
میدهد ،برای رفاه انســان است .در این معنا
کشی بهتر برای کاهش توقف انسان در
خیابان ِ
ترافیک اســت ،فضای سبز بیشتر برای تنفس
بهتر انســان اســت .اصوالً مفهوم شهر یعنی
محلی که انســان در آن به شکوفایی میرسد؛
همانگونه که هم ه پیشرفتهای بعد رنسانس
در شهر اتفاق افتاده اســت .در برنامهریزیها
و طراحیها هیچ بنیانی مهمتر از نیاز انســان
نیست .تا زمانی که همهچیز حول محور انسان
نباشد ،نمیتوانیم از فرهنگ شهروندی حرف
بزنیم.
حال به نظر شــما معضالت اصلی برای
محورقرارگرفتن انسان در حول محور برنامهها
در شهری مانند شیراز چیست؟

آنچه من میفهمم آن است که بیشترین
کار شهرداری کار عمرانی است ،اما انجام این
کار عمرانی باید برای رفاه بیشــتر انسان باشد.

ما در شهرها معضل حاشیهنشینی داریم ،کسی
که حاشیهنشین است ،یعنی مطرود واقع شده
و از امکانات شهری مانند حملونقل عمومی،
سیستم فاضالب و ...دور افتاده است .حال آنکه
یکی از معیارهای شهروندی ،زمان دسترسی به
امکانات تفریحی ،تجاری و رفاهی شــهر است.
پس به نظر من نیازی نیست که شهرداری در
مناطق حاشــیهای برای آسیبهای اجتماعی
کاری انجام دهد ،بلکه ابتدا باید این مناطق را
دوباره جزئی از شهر کند تا ساکنانش احساس
کنند که شــهروند هســتند؛ این اتفاق معنای
حاشــیه را از بین میبرد .سپس میتوان روی
آسیبها و معضالت اجتماعی آن منطقه بحث
کرد و تصمیم گرفت.
حــال با توجه به اینکــه این گروههای
اجتماعی از شهر دور افتادهاند ،چگونه میتوان
آنها را دوباره به بخشــی از شهر تبدیل کرد؟ با
تخصیص امکانات رفاهی و...؟

بلــه ،کامــ ً
ا واضح اســت؛ بــا افزایش
دسترســی به حملونقل عمومــی و خطوط
متــرو ،افزایــش فضاهای ســبز و رفاهی و. ...
مسأله من این اســت که احساس طردشدگی
در بین حاشیهنشینان با ارائه حداقلها از بین
میرود .من نمیگویم شهرداری اقدامی انجام
نداده و نمیدهد ،اتفاقاً شهرداری شیراز اخیرا ً
خیلی بیش از قبل به این مناطق توجه نشــان
میدهد ،اما هنوز برخــی دغدغه دارند که ما
در این مناطــق پارک درســت میکنیم ،اما
اهالی شیشــههایش را میشکنند .درحالی که
در ایــن مناطق تنها یک پارک احداث شــده
اســت ،اما بعضاً نه فضای معماری تغییر داده
شده ،نه فاضالبکشی شــده ،و هنوز بوی بد
از جــوی آب میآیــد و به زبالهها رســیدگی
نمیشود .پس طبیعی است که هنوز احساس
طردشدگی در آنجا باقی میماند .من معتقدم
اولویت شــهرداری ،کار عمرانی با محور انسان
است؛ رفاه انسان .پس رفاه انسان نباید در هیچ
تصمیمگیری شهرداری مغفول بماند.
ایــن درحالی اســت کــه در برخی از
شــهرهای بزرگ حتی فضاهای شهری مانند
بزرگراهها و ...هم تقسیمبندی میشود .به نظر
شما چه عواملی سبب میشــود که قشربندی
شهروندان پررنگشود؟

احتماالً شــما هم برخــی از کوچهها را
دیدهاید که برای خودشــان ورودی میگذارند
و نگهبان اجازه ورود به آن کوچه را نمیدهد،
ایــن موضوع البتــه در غرب هــم وجود دارد
و ثروتمنــدان بــرای خودشــان امکانات قرار
میدهند و حتی بخشــی از شــهر را به خود
اختصــاص میدهنــد ،در ایــران هــم نگاه
قشــربندی از نظر معماری و فضای شــهری
هنــوز وجود دارد و هنوز مشــاهده میشــود
بســیاری از امکانات خوب شــهرها در منطقه
مرفهنشین متمرکز میشود .واقعیت آن است
که شهرنشــینی با ســرمایهداری گره خورده
اســت ،اما همواره تالش ما باید این باشد که
هویت انســانی بیشتر شــود و تبعیض کمتر
مشاهده شود.
این تبعیض در فضاهای شهری میتواند
سبب چه نابهنجاریهایی در سطح شهر شود؟
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فضا نبایــد تبعیــض را به شــهروندان
تحمیــل کنــد .یکی از محورهای مهم شــهر
انسجام ،همبستگی و یکپارچگی در بخشهای
مختلف شهر و همچنین شهروندان است .نگاه
قشــربندی در دوران پیشــامدرن هــم وجود
داشته و در شرایط کنونی نیز فضا را چندپاره
میکند .مثل یکســان توزیعنشدن امکانات در
مقایســه میان تهران و و دیگر شهرهای بزرگ
ایــران ،و همچنین در شــهرهای بزرگ میان
محلهها .برای من جالب است که حتی هایدگر
هم درباره شهر و مکان اظهارنظر کرده و گفته
است« :انســان مکانی را از آن خود میکند و
در آن مســکن میگزیند تا به بودگی خود در
مکان دســت یابد ».حال آنکه اتفاقی که شهر
مدرن برای انسان رقم زده ،آن است که انسان
را درگیر همان نیازهای اولیه کرده اســت؛ به
این معنا که هر شــهروند ابتدا تنها به این فکر
میکند که یک ســرپناه داشــته باشد و دیگر
انتخابی برای انتخاب نوع مکان و رســیدن به
بودگی خود ندارد .مقصودم این است که حتی
در نگاه کسی مثل هایدگر هم انسان است که
بایــد مکان را از آن خود کنــد ،نه آنکه مکان
انســان را از آن خود کند .نباید در شهر مکان
تبعیض را به فرد تحمیل کند.
اگر آن احساس تبعیض ایجاد شود ،چه
تبعاتی در پی خواهد داشت؟

این تبعات در جامعهشناسی کام ً
ال نمود
پیدا میکند و یکی از نمودهای آن را در نظریه
«پنجره شکســته» میتوان مشاهده کرد که
مکان چگونه هم میتواند روی جرم و جنایت
اثر داشته باشد ،هم پدیدههایی مانند بازتولید
فرهنگ فقر در آن مشاهدهشود .در این معنا،
محلههایی تبدیل میشوند به محلههای اراذل
و اوباش ،چون احســاس طردشــدگی در آن
محالت وجود دارد .درحالی که هیچ شهروندی
نباید از طریق فضا احســاس طردشدگی پیدا
کند.
یعنی به نظر شــما شهر و فضای شهر
است که میتواند علت آســیبهای اجتماعی
باشد؟

بله .به همین خاطر نباید اجازه داد که فضا
احساس طردشــدگی را به ساکنان بدهد .باید
توزیع برابر و عادالنه در امکانات شــهر صورت
گیرد تا احساس طردشدگی ،شکاف عاطفی و
گسستن همبســتگی اجتماعی در شهروندان
ایجاد نشــود .از همین رو مــن با این موضوع
که یک محله به یک نماد تبدیل شود ،مخالفم.
بوردیو درباره ســرمایههای نمادین میگوید:
«اینکه کجا زندگی میکنید ،نباید یک سرمایه
نمادین برای شــما باشد ».به این معنا که اگر
قرار اســت برای دختر شــما خواستگار بیاید،
نباید پرسیده شود که منزلتان کجاست؟ این
حس سرمایه نمادین تقریباً در اغلب شهرهای
بزرگ جهان وجود دارد .محلهها نباید سرمایه
نمادیــن ایجــاد کنند؛ چرا که این احســاس
طردشدگی را افزایش میدهد.
به نظر شما امروز چه پدیدهای در شهری
مانند شیراز غالب شده که ممکن است احساس
طردشــدگی را در بخشی از گروههای اجتماعی
افزایشدهد؟

اگــر با عینک هابرمــاس ـ که بزرگترین
نظریهپــرداز عرصــه عمومی اســت ـ به این
موضوع نــگاه کنیم ،به نظر مــن باید فضای
عمومی را امکانپذیر کرد تا جامعه مدنی شکل
بگیرد .این پرسش مهمی است که شهر چقدر
برای نیازهای جمعــی فرصت فراهم میکند؟
امروز ما میبینیم که در شیراز کافههای زیادی
وجــود دارد ،من مطمئن نیســتم که در همه
کافهها امــکان گفتوگوی هابرماســی وجود
داشته باشــد ،اما بههرحال این اتفاقی مثبت
است که زندگی شــبانه در شیراز را معنادارتر
کرده است .شیراز شهری است که پتانسلاش
زندگی شبانه اســت ،و این امکان وجود دارد
که این شــهر ،شهری 24ساعته باشد؛ چراکه
مزایای بهرهگیــری از این امــکان در مرحله
نخست چرخش مالی شهر را افزایش میدهد.
به نظر شــما نمادهای عرصه عمومی در
شهری مانند شیراز چیست و چه باید باشد؟

رویدادها ،مکانهایی مانند سالن کنسرت
و تئاتــر ،پیادهراهها ،برگزاری کنســرتهای
خیابانی ،وجود ورزشــگاهها برای رشــتههای
متعــدد و ،...میتوانند نمادهای عرصه عمومی
در شــیراز باشــند .دکتر فاضلــی میگوید:
«اینقدر مســائل جامعه واضح است که گاهی
نیازی به جامعهشــناس برای بیان آنها نیست؛
همهچیز قابل مشاهده و درک است».
به عنوان مثال شــهری مانند شیراز که
این همه هنرمند تئاتری مهم دارد ،هنوز یک
سالن بزرگ و استاندارد تئاتر ندارد ،هفته تئاتر
در آن شــکل نمیگیرد ،یک شب شعر بزرگ
یا یک موزه هنرهای معاصــر ندارد .من اینها
را زیرســاخت میدانم ،نه مجتمعهای تجاری
و پلها را .چراکه مفهوم زیرســاخت در فضای
شــهر باید بر مبنای رفاه انســان باشد و تمام
نیازهای او و نســلهای بعــدی را فراهم کند.
مث ً
ال در شــهرهای بزرگ جهان ،ساختمانها
قدمتهای  300 ،200ســاله دارنــد و مدام
مرمت میشــوند ،چون منظر شهری اهمیت
دارد و اجازه داده نمیشــود کــه برجهایی با
هر نمایی ســاخته شــود .ایــن حقوق بصری
شهروندان اســت؛ چون محوریت انسان است.
جنبه توریســتی و ثروتآوری هم در مراحل
بعدی به همراه خواهد آمد .اگر انسان را محور
قرار دهیم مسائل قابل فهم میشود.
به نظر شــما در آمادهسازی طرحهای
آمایشــی برای شــهر ،طرحهایی که محورش
برنامهریزی شــهری اســت؛ چه کسانی جز
معماران باید جزو تصمیمسازان باشند؟

معمــوالً برنامهریزان شــهری در اولویت
هستند ،اما من اهمیتدادن به جامعهشناسی
را بــرای تعییــن هویت انســان بســیار مهم
میدانم .به نظرم همکاری این دوگروه بســیار
مهم و حیاتی است ،و معماران باید مجری ایده
جامعهشناسان شهری باشند.
من به برخی از اتفاقاتی که در شهرداری
دوره قبل شــیراز افتاده ،نقد دارم ،اما معتقدم
تبدیل باغهایی که خریداری و ســپس تبدیل
به پارک شــد ،اتفاقی مثبتی بود و در راستای
انســانمحوری صورت گرفت؛ زیــرا در اینجا
محوربودن انسان بســیار بیشتر نمود دارد ،تا
در پل و پلسازی.

ذرهبین
در دوره پیشــامدرن ،تکلیف شهرهای ما روشنتر بود؛
مث ً
ال بنایی مانند یک مسجد با طراحی درخشان ساخته میشد،
و حول محور آن کارکرد رفتاری افراد هم شــکل میگرفت.
مث ً
ال در هنر و معماری اسالمی ،نگاه توحیدی و وحدتمحور
وجود دارد و حول این نگاه ،معماری مســجد شکل میگیرد
و همهچیز حول آن مســجد هویت مییابد .به نظرم کارکرد
ایــن معماری کام ً
ال قابل فهم اســت ،اما در دوره فعلی ،من
معماری بناها را با توجه به کارکردشان متوجه نمیشوم .مث ً
ال
در خیابانــی مانند عفیفآباد با آن عرض کم ،چندین مجتمع
تجاری بلندمرتبه ساخته شده است .کام ً
ال مشخص است هیچ
رویکرد کارکردی مبتنی بر رفتار افراد در این خیابان در نظر
گرفته نشده اســت؛ صرف ًا تجاریسازی است ،بیآنکه حتی
جای پارک ماشین و چگونگی پارککردن ،و نحوه دسترسی
و خروج از آن مشخص شده باشد

من هنوز هم کارکرد پلها را نمیفهمم ،و نمیدانم
که آیا ساختن این پلها با پیشزمینه فکری انجام شده
یا صرف ًا برای یک امر نمایشــی بوده اســت؟ آیا هیچ
برنامهریزی برای آنها صورت گرفته است؟ با عدهای از
متخصصان که صحبت میکردم ،معتقد بودند این پلها
گره ترافیکی را چندمتر عقبتر برده و تغییری در کاهش
ترافیک شهری نداشته است .به یک بیان ،با ساختن این
پلها اتفاق خاصی در حل معضل ترافیک شــهری رخ
نداده و گویی تنها تالشی برای ابزار وجود عدهای بوده
است .اصو ً
ال ســاخت این حجم از پل در شهری مانند
شــیراز ،آن هم با چنین هزینههای سرســامآوری مگر
الزم است؟ اصو ً
ال ماهیت پل کابلی ،ساختهشدن روی
روخانه است ،اما ما زیر پل کابلی ولیعصر رودخانهای
نمیبینیم .از همین است که درک چرایی ساختن پلها
در شهری مثل شیراز برای من سخت و نامفهوم است

هویت فرد آن چیزی اســت که ما خودمان را با
آن معرفی میکنیم ،اما در شــهر ما بــه دنبال ویژگی
غالب هســتیم .وقتی از شــهروند حرف میزنیم ،باید
درباره برخی گزارهها به اتفاق نظر رسیده باشیم :اینکه
تمام برنامهریزیها باید بر محور انســان باشــد .مبانی
حقوق شهروندی این اســت که هر اتفاقی که در شهر
رخ میدهد ،برای رفاه انســان است .در برنامهریزیها
و طراحیها هیچ بنیانی مهمتر از نیاز انســان نیست .تا
زمانی که همهچیز حول محور انسان نباشد ،نمیتوانیم
از فرهنگ شهروندی حرف بزنیم

ما در شــهرها معضل حاشیهنشینی داریم ،کسی که
حاشیهنشــین است ،یعنی مطرود واقع شده و از امکانات
شهری مانند حملونقل عمومی ،سیستم فاضالب و ...دور
افتاده اســت .پس به نظر من نیازی نیست که شهرداری
در مناطق حاشــیهای برای آســیبهای اجتماعی کاری
انجام دهد ،بلکه ابتدا باید این مناطق را جزئی از شــهر
کند تا ساکنانش احســاس کنند که شهروند هستند؛ این
اتفاق معنای حاشیه را از بین میبرد .سپس میتوان روی
آســیبها و معضالت اجتماعــی آن منطقه بحث کرد و
تصمیم گرفت
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پیشنهادهای یک جامعهشناس
برای دستیابی به مفهوم شهرنشینی مدرن ما نیاز به یک تحول ساختاری در فرهنگ داریم و آن
نیز کمرنگشدن مفهوم قومیتگرایی ،و اهمیت پیداکردن فرد به عنوان شهروند است

نباید اجازه داد که فضا احســاس طردشدگی را به ساکنان بدهد .باید توزیع برابر و عادالنه در
امکانات شهر صورت گیرد تا احساس طردشدگی ،شکاف عاطفی و گسست همبستگی اجتماعی در
شهروندان ایجاد نشود

من معتقدم اولویت شهرداری ،کار عمرانی با محور انسان است؛ رفاه انسان .پس رفاه انسان
نباید در هیچ تصمیمگیری شهرداری مغفول بماند
یکی از محورهای مهم شــهر انسجام ،همبستگی و یکپارچگی در بخشهای مختلف شهر و
همچنین شهروندان است .فضا نباید تبعیض را به شهروندان تحمیل کند
در نگاه کسی مثل هایدگر هم انسان است که باید مکان را از آن خود کند تا به بودگی خود برسد؛
نه آنکه مکان انسان را از آن خود کند

باید فضای عمومی را امکانپذیر کرد تا جامعه مدنی شکل بگیرد .مفهوم زیرساخت در فضای
شهر باید بر مبنای رفاه انسان باشد و تمام نیازهای او و نسلهای بعدی را فراهم کند
در آمادهســازی طرحهای آمایشــی معموالً برنامهریزان شــهری در اولویت هستند ،اما من
اهمیتدادن به جامعهشناســی را برای تعیین هویت انسان بسیار مهم میدانم .معماران باید مجری
ایده جامعهشناسان شهری باشند

صفحهآخر
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قاب شهر

مونولوگ

عکس :علی محمدیراد

فرانسوی فروشندهی عتیقهجات (با بازی ژولیت بینوش) :خواهرم با سادهترین مرد روی زمین
زن
ِ
که بهترین مرد زندگیش بوده ،ازدواج کرده .شــوهرش لکنتزبون داره .خواهرمو صدا میکنه «م مممماری».
خواهرم همیشه میگه زمان تولدش ،اسمش رو اشتباه نوشتهن و تلفظ دقیق اسمش اینه« :ممممماری».

ه تحلیلی
هفتهنام 
فرهنگی و اجتماعی

کپی برابر اصل ـ عباس کیارستمی

صاحبامتیاز :شهرداری شیراز
رئیس شورای سیاستگذاری:
حیدر اسکندرپور

شیراز در سفرنامهها

رد شیراز در سفرنامهها و خاطرات س ّیاحان اروپایی

دبیر تحریریه :احسان اکبرپور
مشاوران :فرزاد صدری ،امید صدیق
مدیر هنری :دانیال طهماسبینژاد

اولین آلمانیای که به ایران ســفر کرد ،هانتس
شیلتبرگر بود .شیلتبرگر در پانزدهسالگی در سال 1394
میالدی به ایران آمد و ســیوپنج سال بعد به وطنش
باواریای آلمان بازگشت .پس از شیلتبرگر تا کارستن
نیبور دهها آلمانی دیگر از ایــران دیدن کردند و آنها
که سواد نوشــتن داشتند ،هرکدام به میدان دید خود،
ســیاحتنامهای از خود به یادگار گذاشــتند .اما شاید
هیچیک از سیاحان مانند نیبور خودآگاهانه ـ دستکم
به گســتردگی کار نیبور ـ دســت به یک ســیاحت
کاوشگرانه نزد.
ســفر کارســتن نیبور به ایران از دو نظر حایز
اهمیت فراوان اســت :نخســت اینکه او تنها اروپایی
بود که در زمــان کریمخانزند از ایــران دیدن کرد
و دوم بــه ایــن خاطر که او گذشــته از گزارشهای
گوناگون ســیاحان اروپایی ،مانند شاردن و کمپفر از
تختجمشید ،نخستین کسی بود که تختجمشید را
به طور اساسی بررسی و مطالعه کرد .وی بررسیهای
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شهرداری :فرناز مرادپور ،مهشید مظلوم
شورا :حسین مالکی
گپوگفت شهری :محمدرضا طاهری
محله :مریم افشاری
معماریوشهرسازی :خشایار ایرانمهر
عکاس :علی محمدیراد
ویراستار :یگانه مددی
صفحهآرا :آزاده شیرالی
آدرس :شیراز بلوار زند ،خیابان دهنادی،
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری شیراز

عمیقی در تختجمشــید انجام داد و از پیکر کندهها
و نقشبرجســتهها و سنگنبشتهها طرحبرداری کرد.
نیبور از بوشهر وارد خاک ایران شد و به جای استفاده
از راه معمول ،از بیراههای طوالنی به شیراز رفت و از
راه جزیره خارک ایران را ترک کرد.
همچنین تاورنیه ،یکی از بزرگترین ســیاحان
فرانســوی قرن هفدهم میالدی که بین ســالهای
( 1668ـ 1663م) 6بار به مشــرقزمین ســفر کرده
و  9بار به ایران آمده درباره مردم شــیراز نوشته شده
است .این سفرها در دوران صفویه و در زمان سلطنت
شاهصفی ،شاهعباس دوم و شاهسلیمان صورت گرفته
و وی در سفرنامه خود به بررسی بافتهای اجتماعی و
اقلیتها و آداب و رسوم ایرانیان و از جمله مردم شیراز
پرداخته است .ســفرنامه تاورنیه ،منبعی جذاب برای
دستیابی به تصویری روشن از ایران عصر صفوی به
شمار میآید؛ به ویژه شیراز زیبای  ٥٠٠سال پیش ،که
با این سفرنامه در قاب نگاهمان مینشیند.

ایمیلshahreraaz97 @gmail.com :
تلفن07132229821 :
چاپخانه :چاپ هنر سرزمین سبز
ناظر چاپ :امیر سوری
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جهان کلمات

به بهانه مستند «تورانخانم»

فاطمه قاســمیپور /پیــش از دیدن
مستند «تورانخانم» ،نقد کوتاهی خواندم که با
وجود یکی دو جمله در ســتایش این کار ،بیشتر
بــه جنبههای هنری آن اعتــراض کرده بود که
این ویژگی را دارد و آنیکی را نه .برای دیدنش
تردید کردم ،اما اســم «توران میرهادی» آنقدر
بزرگ و پهناور است که حتی اگر فقط ذرهای از
کارها و فعالیتهایش هــم بدانی ،نمیتوانی در
برابر شنیدن صدایش و دیدن تصویرش مقاومت
کنی.
صبح آخریــن روز اکران ،فیلم را دیدم.
گذاشتمش برای وقتی که اینترنت یاری
کند و بتوانم با کمترین مکث و وقفه
آن را ببینم .آنقدری شــیفته شده
بودم که حتی وقتی برای خوردن
صبحانــه هم رفتــم ،لپتاپ را
با خــودم به آشــپزخانه بردم
تــا همانجــا ادامهاش
را ببینــم .بــا مادرم
صبحانه خوردیم و
توران خانمی
را دیدیم
کــه

بیشتر از یک نفر

میگفت« :مادر همیشه به ما میگفت غم بزرگ
را تبدیــل کنید به کار بــزرگ و من غم بزرگ
فرهاد را بــه کار بزرگ مدرســه فرهاد تبدیل
کردم».
توران خانمی که جــوری به عکسهای
عزیــزان از دســت رفتهاش نــگاه میکرد که
انگار در شــهری دیگر یا کشوری دیگر زندگی
میکننــد و فاصلــهاش بــا آنها ،فقــط همین
مرزهای جغرافیایی اســت و هروقت اراده کند
میتواند بهشان ســر بزند .نمیدانم
این مقاومــت از صبر و آرامش
درونی او برآمده بوده یا صبر
و آرامــش ،او را بــه این
انــدازه از مقاومت و تاب
و توان دربرابر هر شکلی
از سختی رســانده بوده
است .هرچه هست ،تمام
وجود تــوران میرهادی،
زندگی است ،با همهچیزش.
با سختیهایی که کمتر کسی
میتواند از پسشــان بربیاید ،با
امیدهایی که تا آخرین روزها
باقی ماندند و با کودکیهایی
کــه همیشــه ،آشــکار و
پنهان ،در چهرهاش بود.

نفسنفسزدنهــای تورانخانــم ،آغــاز
تصویرهایی اســت که قرار است برای مخاطب
از زندگــی او بگویند .زندگی که انگار همیشــه
همینقدر نفسنفسزدن داشته تا ادامه پیدا کند.
به پاگرد چندم که میرسد ،با خودم فکر میکنم
االن است که گوشهای بنشیند و از درد شکایت
کند ،اما مثل همیشه فکری دیگر دارد؛ شمردن
پلهها! لبخند به لب پلهها را میشــمرد :یک ،دو،
سه . ...
وقتی به دفتر کارش میرسد ،دیگر خسته
نیست .وقتی به دفتر کارش میرسد دفترچهاش
را بیرون میآورد و میشــود تورانی که مدرسه
فرهاد را ســاخت ،تورانی که شــورای کتاب را
تأسیس کرد و تورانی که اساس فرهنگنامه برای
کودکان و نوجوانان را پایه گذاشــت .حتی وقتی
از هشتادوپنجسالگیاش میگوید که دیگر امید
زیادی برای ماندن ندارد ،باز هم زندگی اســت:
«پس همــه تجربههایم را و هرچــه میدانم و
بلدم بــه دیگران یاد میدهم ».پس همه وقتش
را برای کار میگذارد و برای بهرهبردن دیگران.
بــرای پیشــرفت و جلورفتن .مهم نیســت این
پیشرفت برای خودش باشد یا دیگری ،مهم خو ِد
رفتن است ،رفتن و درجانزدن و دانستن.
کار میرهادی از آغــاز همین بوده ،تالش
برای پیشــرفت و تغییر .از وقتی که بعد از جنگ
جهانی دوم ،به جنگ فکر میکند و دنبال علتی
اســت تا تقصیرها را به گردنش بیندازد تا زمانی
که در خانــه کوچک پدریاش مدرســه فرهاد
را میســازد« :در تمام ۲۵ســال کاری که ما در
مدرسه فرهاد کردیم ،این سوال پیشرویمان بود

که چهجوری میشود هر بچهای خودش باشد؟
چهجوری میشــود خودش تصمیمگیرنده باشد؟
چهجوری میشــود خودش درســت را از غلط
تشــخیص بدهد؟  ...این را میتوانم بگویم که
هرکدام از این بچهها خودشان شدند ،یعنی آنها
را قالب نزدیم« .باید» در کار نبود« .رقابت» در
کار نبود« .ترس» در کار نبود».
فیلم که تمام شد ،یاد آن نقد افتادم .دیدم
آنقدر غرق معنا شــده بودم که صورت از یادم
رفــت! دیدم موقع نگاهکردن بــه زندگی توران
میرهادی ،هیچ چیزی جز خو ِد او ندیدم .حواسم
به ربطداشتن یا نداشتن برشها و سکانسهای
مســتند به هم نبود ،حواسم به کیفیت تصویرها
و صحنهها نبود ،حواسم به حرفها و رفتارهای
تورانخانمی بود که همــه وقت و انرژی روزها
و ســالهای آخر عمرش را گذاشته پای کاری
بزرگ ،پای فرهنگنامه کودکان و نوجوانان.
ایــن مســتند برای کســانی کــه توران
میرهادی را اص ً
ال نمیشناختند ،برای کسانی که
توران میرهادی را کم میشناختند ،برای کسانی
که با اندیشــه ،روش و خدمتهــای میرهادی
زندگی کردند و قدمی برداشــتند ،حرف دارد .به
اندازه شــناختن زنی مهربان و جدی و فعال ،به
اندازه بیشتر دانستن از زنی که برای هر مشکلی،
راهی سراغ داشــت و به اندازه یادآوری کارها و
تالشها و ماندگارکردن آنها در ذهن و در دل.
یحیی مافی در جایی از فیلم چیزی شــبیه
این میگوید« :بعضیها در دنیا هستند که بیشتر
از یــک نفراند و توران میرهــادی ،یکی از این
آدمهاست».

در شهر

مریم افشــاری  /با تولدش یک درخت هم قدم به دنیا میگذارد .نامش روی درختی با میوه
شــیرین نقش میبندد و درخت کوچولوی انجیر میشــود همزاد ســبزش .نوزاد ریسه میرود ،شیر
مینوشــد و با دیدن پدر میخندد و درخت انجیرش توی آفتاب جوانه میزند .وقتی کودک ایســتادن
را یــاد میگیرد ،درخت انجیر هم میتواند بدون کمک ّقیم توی باد بایســتد .کودک که راه میافتد،
شــاخههای همزاد سبزش بیشتر و بیشتر میشوند و در آغاز پنجسالگیاش میتواند انجیرهای درشت
درختش را بچیند و کامش را با اولین میوههای همزادش شیرین کند.
این بخشــی از قصه شیرین پارک تولد اســت .پارکی که در دامنه کوهستان دراک شکل گرفته
و قدمبهقدم ســوی مراحل پایانی و بهرهبرداری میرود .دکتــر علی اکبری طراح و معمار پارک 580
هکتاری دراک در اینباره میگوید :توی همه شــهرها و کشورهای جهان پارکهای گوناگونی ساخته
میشــوند ،پارک کودک ،پارک بانوان ،پارک مطالعه ،پارک کوهستانی ،پارک بانوان ،پارک میانساالن
و . ...هرکــدام از این پارکها کاربری مختلفی دارند و گروههای خاص و مخصوص به خود را جذب
میکند.
در این میان پارک تولد شــیراز یک هدف متعالی و زیبا دارد .در پشــت فلســفه این پارک یک
آرمان ســبز وجود دارد ،و در راه رســیدن به این هدف ،کودکان دوستی و همزیستی با محیطزیست

 .1همیشــه خیــال میکردم فقــط باید با
همسنوســالهای خودم دوســت باشــم .خیال
میکــردم با آدمهــای بزرگتر یــا کوچکتر از
خودم حرف مشــترکی برای گفتن ندارم و اص ً
ال
چه دلیلی دارد با آنها دوستشــدن! بعدترها که
با دنیای کتابها آشناتر شدم و کتابهای بیشتری
دمدستم آمد ،در رفتوآمدهایم به کتابخانه مدرسه،
شکلی از همکالمی را تجربه کردم که فرق داشت؛
همکالمیهای کم اما عمیق که دوست داشتم باز
هم ادامه پیدا کند.
گپوگفــت با بچههای دیگــری که آمده
بودند برای ســیر در کتابها ،مثل رفتن به عمق
دریایــی بود که تا آن موقع ،فقط از موجســواری
روی آبهای خروشانش کیف میکردم .به خیالم
بیشترین لذتش همین است و بقیه وقتها باید در
سکوت بنشینی و به صدای موجها گوش کنی و در
کلمههایش غرق شوی .از هیاهوی زیر آب بیخبر
بودم .هیاهوی عمیقی که تهنشین شده بود و چه
حیف میشــد اگر لذت آشناییاش را نچشیده بودم
و در مالل تکرار ســکوت روی آب ،خودم را اسیر
میکردم.
 .2کتابهای تازه رســیده را توی کیســه
گذاشــتم و از کتابفروشــی راه افتادم .انقدری که
مشتاق خواندنشان بودم ،از توی کیسه نگاهشان
میکردم و دلم تاب رسیدن تا خانه را نداشت .یکی
از کتابها را که سفارش خودم بود و راستش بیشتر
به خاطر اســمش انتخابش کرده بودم ،درآوردم.
داشتم با شوق ورق میزدم و میخواندم و از اینکه
برای اولین بار از روی اســم کتابی آن را انتخاب
جمع کتاب
میکردم ،راضی بودم! جوری حواســم ِ
بود که از کناردســتیام غافل بودم .داشت همراه
من کتاب را میخواند! کتاب را بســتم .لبخندی از

موسیقی رویش در پارک تولد

را به شــکل ویژهای تجربه میکنند .علی اکبری ادامه داد :هر کودک شــیرازی که متولد میشود پدر
و مادرش میتوانند به شــهرداری شیراز مراجعه کرده و با ارائه شناسنامه و کد ملی یک پالک خاص
برای پارک تولد دریافت کنند .توی پارک تولد هر پالک به معنای یک آغاز سبز است .آغازی که تولد
یک درخت را به دنبال دارد.
وی ادامه میدهد :به محض دریافت پالک از ســوی مســئوالن یک نهال ثمری در پارک تولد
کاشته میشود و پالکی که حامل کد ملی نوزاد نورسیده است روی آن نصب میشود .به این صورت
درخت و کودک هر دو یک شــماره مشــترک به معنای عهد و پیمان و یگانگی دارند« .وقتی انسان
نسبت به چیزی احساس مالکیت و وابستگی داشته باشد بیشتر به او نزدیک میشود ،دوستش میدارد
و ســعی در مراقبت از آن میکند.کودک میتواند در تمام مراحل رشــد درخت با او عکس بگیرد ،به
دیدنش بیاید و بعد از بزرگشدن و ثمردادن درخت ،تمام میوههایش مال کودک میشود».
طــراح پــارک تولد تصریح میکند :با توجه بــه موقعیت قرارگرفتن این پــارک در یک منطقه
کوهســتانی و کمبود آب مصوب شــد که درخت انجیر که یکی از مقاومترین گونههای درخت ثمری
اســت ،انتخاب شود .بیشک پس از اجرای این طرح و عملیاتیشدن آن تنها طی پنجسال این منطقه
تبدیل به یک انجیرستان بزرگ میشود.

ســر لذت روی لبهایم نشســت و غرقشدن در
کلمههای کتاب .خانمی کــه همراه من کتاب را
خوانده بود گفت اگر اشکالی ندارد میخواهد کتاب
را ببیند ،هم آن کتاب و هم باقی کتابها را.
رفتــارش بــا کتابهــا را نمیدانســتم و
نمیدانســتم چطور میتواند بــه خواندن و دیدن
کتابهای کودک عالقه داشــته باشــد .با تردید
کیسه را بهش دادم .دوسه تا از کتابها را برداشت،
قیمت پشت جلدشان را نگاه کرد و چندتا را خرید.
گفت برای پســرش میخواهد که امشب تولدش
اســت و به کتاب خیلــی عالقه دارد .راســتش
نمیدانســتم چه واکنشی نشــان دهم! تجربهی
فروختن کتاب در اتوبوس را نداشتم.
فکر کردم شــاید بد نباشــد اگر کمی هم
دربارهی کتابها برایــش بگویم ،هرچه میدانم.
خیلی مشــتاقانه بــه حرفهایم گــوش میداد،
مشتاقانه و البته با احترام .میگویم با احترام چون
خودش هم حرفهای کمی برای گفتن نداشت .از
آن کتابخوانها بود که همیشه پیگیر کتابهای
تازه است و هر کتابی را برای خواندن برای پسرش
انتخاب نمیکند .همصحبتی کوتاهی بود اما لذتش
ی ِشود.
هیچوقت فراموشم نم 
 .3من بهتریــن دوســتانم را در جمعهای
کتابخوانی پیدا کردهام .از مدرســه تا دانشگاه و
حتی هنوز هم هرچه یــادم میآید ،عمیقترین و
ادامهدارترین دوســتیها ،از دل همین آشناییها
برآمده اســت .اولش حرفهای مشترکمان درباره
آن کتاب خاص بوده و بعد رفتهرفته آن حرفها به
جایی رسیده که دیگر ،جزء جداییناپذیر زندگیمان
شده اســت .ما حرفها و احساسهای مشترک و
دنبالهدارمان را مدیون کتابها هســتیم و از آنها
وام گرفتهایم.

