هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
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پرونده «شهرراز» برای شیراز ،شهر «دوستی و صلح»

نوبتصلحاستودوستی
به همراه گفتوگو با محمدجعفر محالتی و علیرضا صالحی
شیراز مهمترین جغرافیا و تاریخ مساعد را برای تبدیلشدن به پایتخت دوستیوصلح دارد
برای تبدیلشدن شیراز به شهر «گردشگری دوستیوصلح» تالش کنیم
شیراز باید مجسمه ،میدان ،موزه و پارک دوستیوصلح داشته باشد
شیراز باید میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری با محوریت دوستیوصلح شود

عکس :علی محمدیراد

ترجمه شعرهای دوستیمحور سعدی به صورت یک کتاب منتشر و به گردشگران هدیه داده شود

رویداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

پروژه انجام ممیزی همه امالک شهر
به عنوان یک پروژه مشخص در دستور کار شهرداری قرار دارد
و طی یک تا دو سال آینده به سرانجام میرسد
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شهردار شیراز از نظام پاسخگویی شفاف برای شهروندان رونمایی میکند

شهرداری الکترونیک؛ راهکار حذف دالل ها از روند ارائه خدمات
،،

نظام پاسخگویی در صدور
پروانه ساختمانی ،تغییر
کاربری و سایر خدمات
باید برای شهروندان
شفاف و قابل دسترس
باشد .مردم باید بتوانند
بسیار شفاف خدمات را از
شهرداری دریافت کنند و
شهرداری نیز مطلع باشد
چه خدمتی را به چه کسی
ارائه میکند

با دستیابی به
شهرداری الکترونیک،
درآمد پایدار شهرداری
افزایش و شهرداری
الکترونیک نیز به
صورت کامل در شیراز
تحقق پیدا خواهد کرد

،،

شهردار شــیراز راهکار حذف دالالن در روند خدمات شهرداری را
«استقرار شــهرداری الکترونیک» میداند .حیدر اسکندرپور با اشاره به
اینکه وقتی ارباب رجوع هنگام مراجعه به شهرداری پاسخ خود را به موقع
دریافت نکند به طور غیرمســتقیم به سمت دالالن سوق داده میشود،
تاکید کرد :نظام پاسخگویی در صدور پروانه ساختمانی ،تغییر کاربری و
سایر خدمات باید برای شــهروندان شفاف و قابل دسترس باشد .مردم
باید بتوانند بسیار شفاف خدمات را از شهرداری دریافت کنند و شهرداری
نیز مطلع باشد چه خدمتی را به چه کسی ارائه می کند .به گفته شهردار
شــیراز در حال حاضر  85درصد از مراجعات مردم به شــهرداری برای
دریافت پاسخ استعالم در  4گروه مختلف است :درحال حاضر یک بخش
از این اســتعالم ها توسط دریافت پاسخ اســتعالم به این دفاتر سپرده
خواهد شــد و این برون سپاری به معنای کاهش  85درصدی مراجعات
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری
فارس میزان ســرمایهگذاری شــرکت ایتالیایی ایتالبز برای تامین
و تجهیزات آزمایشگاهی دانشــگاه شیراز را 60میلیون دالر اعالم
کرد .یداهلل رحمانی چهارشــنبه  13تیر در آیین افتتاح و آغاز به کار
آزمایشگاه بینالمللی مشترک دانشگاه شیراز و شرکت ایتالبز بیان
کرد :از میزان  60میلیون دالر ســرمایهگذاری پیشبینی شده این
شــرکت تاکنون 12میلیون دالر تأمین شــده و پیشبینی میشود
براساس مذاکرات انجلم شده تا  100میلیون یورو تجهیزات در وارد
شود .او با اشاره به اینکه از رایزنی دانشگاه شیراز تا انعقاد تفاهمنامه
ورود تجهیزات حدود دو ســال میگذرد ،با تاکید بر نیاز دانشگاه به
تعامل و همکری با چنین شــرکتهایی ،خاطرنشان کرد :براساس

معاونسیاسیـاجتماعیاستانداريفارس:

نارضايتي مردم از نظام اداری

معاون سیاسی ،امیتی و اجتماعی
اســتانداری فــارس اعتقــاد دارد که
ارائــه و اجرای طرح میــز خدمت ،به
دلیل ناکارآمدی نظام دیوانی کشــور
مد نظــر قــرار گرفته اســت .هادی
پژوهشجهرمی طرح «میز خدمت» را
به شرط دقت در اجرای کامل آن در روانسازی امور مردم در
ادارههــا «کارآمد و موثر» خواند و گفت :نظام دیوانی کشــور
ســالم نیست و امور ارباب رجوع در ادارات طبق ضابطه انجام
نمیشود؛ چراکه اگر کارآمد بود دیگر نیازی به طرح اجراي ميز
خدمت نبود .پژوهش میگوید نمیخواهیم مســائل اجتماعی
تبدیل به مسائل امنیتی شود؛ بهویژه «باتوجه به اينكه ميزان
عصبانیــت و نارضايتي مردم از نظام اداری باال اســت ،برخي
مسائل مانند اين چنيني را باید در حوزه اجتماعی حل كرد ».به
گفته پژوهش ،نظام اداری کشور بخشینگر ،درونگرا ،تحول
گریز ،محافظهکار ،مشــارکتناپذیر  ،خود محور و ارزان طلب،
مداخلهگر مجری ،رقابتناپذیــر ،دولتمدار و تمایل به حفظ
وضع موجود دارد .معاون سیاســی امنیتی اســتانداری فارس
حتی میگوید :در تحلیل وضعیت و شرایط نارضایتیهای دی
ماه مشــخص شــده که «درصدی از این نارضایتیها مربوط
به ناکارآمدی نظام اداری کشــور اســت»؛ حال آنکه «فلسفه
وجودی ما تسهیلســازی و روانسازی و رفع مشکالت مردم
است که متاسفانه این موضوع «گم» شده است».

به شهرداری است .اسکندرپور با تاکید بر اینکه در زمینه دریافت پروانه
ساختمانی و صدور پایان کار نیز باید شهرداری الکترونیک به طور کامل
اســتقرار یابد ،افزود :برای تحقق این امر ابتدا باید تمام امالک شهری
«ممیزی» شــود که این اتفاق در  20ســال گذشته به دالیل مختلف
انجام نشده است.
شهردار شیراز با بیان اینکه پروژه انجام ممیزی همه امالک شهر به
عنوان یک پروژه مشخص در دستور کار شهرداری قرار دارد ،افزود :این
پروژه طی یک تا دو ســال آینده به سرانجام برسد .ممیزی امالک شهر
نه تنها درآمد قابل مالحظه ای برای شــهرداری در پی خواهد داشت؛
بلکه از طریق شهرداری الکترونیک ،هر یک از شهروندان حتی در منزل
نیز می توانند به موقعیت ملک خود و مشــخصات آن در طرح تفصیلی
شیراز دسترسی داشته باشد و نحوه صدور پروانه ساختمانی را دنبال کند

که این امر ســبب از بین رفتن نقش دالالن خواهد شد .با دستیابی به
این هدف درآمد پایدار شهرداری افزایش و شهرداری الکترونیک نیز به
صورت کامل در شــیراز تحقق پیدا خواهد کرد .اسکندرپور درخصوص
صــدور مجوز تغییر کاربری باغ ها نیــز گفت :به دلیل اینکه روند تغییر
کاربری باغ ها یک روند چند وجهی اســت ،ابتدا مسیری در شهرداری
بعد از کمیته فنی و پس از آن کمیسیون ماده  5را طی می کند ،.در این
طوالنی شدن مسیر ممکن است افرادی پیشنهاداتی به مالکین بدهند اما
تالش می کنیم با دقت بیشتر رصد ،کنترل و نظارت شود.
شــهردار شــیراز در پاسخ به ســوال خبرنگاران درخصوص تغییر
کاربری باغ فدک که موضوع سؤال یکی از اعضای شورای شهر نیز بود،
به ســوابق این ملک در گذشته اشاره کرد و گفت :این زمین با کاربری
خدماتی در اختیار شــهرداری بوده و پیش از این نیز به عنوان رستوران

سرمایهگذاری 60میلیون دالری ایتالیاییها در دانشگاه شیراز
تفاهمنامههای انجام شده ،مقرر شده که تأمین تجهیزات با شرکت
ایتالیایی و فراهم کردن امکانات برعهده دانشگاه شیراز باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری
فارس در ادامه به مشکالت ناشــی از عبور تجهیزات این شرکت
از گمرک جمهوری اســامی ،افزود :این مسئله به دلیل منحصربه
فرد بودن دســتگاهها و تجهیزات رخ داد و از همین رو در مقررات
و قوانین ضابطهای برای واردات این کاالها وجود نداشــت که طی
رایزنیهای انجام شــده ،رفع شد .به گفته رحمانی ،تالشها برای

اخــذ معافیت گمرکی و عوارضی ایــن قبیل تجهیزات و همچنین
محصــوالت شــرکتهای دانشبنیان توســط معاونــت عملی و
پژوهشی ریاست جمهوری در حال انجام است .او همچنین میزان
اشــتغالزایی این واحد دانشــگاهی را حداقل  350تا  400نفر در
ســطح تحصیالت تکمیلی برآورد و بیان کرد :راهاندازی این مرکز
از فرار مغزها و نیز از دســترفتن ســرمایههای انسانی جلوگیری
میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری

حمایت شهرداری شیراز از پایاننامهها
با موضوع مدیریت شهری

شهردار شــیراز گفت :تعامل شــهرداری با مراکز علمی و
دانشگاهی یک همکاری دوسویه در راستای حل مشکالت شهر
و شهروندان است .حیدر اســکندرپور در آیین امضای تفاهمنامه
همکاریهای پژوهشی و فرهنگی میان شهرداری و دانشگاه آزاد
اســامی واحد شــیراز عنوان کرد :این تفاهمنامه نقطه شروعی
برای همکاریهای بیشــتر به منظور طراحی و ســاخت شهر با
محوریت خواسته ها و نیازهای شهروندان است.
شــهردار شــیراز ضمن ابراز نارضایتی از اینکه پروژه های
اجرا شــده در شــهرهای مختلف همانند تهران و شــیراز حس
خوب زندگی را به شــهروندان منتقل نمیکند ،افزود :بررســی
نیازهای شهروندان با بهرهگیری از پژوهشهای علمی و نظرات
متخصصان و اولویتبندی پروژهها بر مبنای میزان اثرگذاری بر
جنبههــای مختلف زندگی آنها مهمتریــن گام برای ایجاد حس
خوب در بین شهروندان اســت که باید پیش از اجرای پروژه ها
برداشته شود.
اســکندرپور تحقق این هماهنگی و رضایتمندی را در گرو
تخصیص هزینه برای تولید فکر دانســت و گفت :اگرچه در حال
حاضر یکــی از عارضههای نظام مدیریتی کشــور و حوزه های
اجرایی ،عدم توجه به تولید اندیشه به عنوان اصل بنیادین توسعه
نظاممند شهرهاست ،اما شهرداری شیراز آمادگی استفاده از توان،
تخصص و اندیشه مشــاورین متخصص دانشگاهی را دارد تا با
ورود اندیشههای آکادمیک از برخی مشکالت شهری گرهگشایی
شود و دانشگاهها و مراکز علمی نیز حمایت شوند.
شــهردار شــیراز همچنین بــر حمایت ایــن مجموعه از

پایاننامههای دوره ارشد و رسالههای دکتری با موضوع مدیریت
شهری تأکید کرد و گفت :برای انجام امور شهری نیازمند تلفیق
نگاه آکادمیک با توان اجرایی هستیم؛ از این رو باید برای افزایش
درک مشــترک دو حوزه علمی و اجرایی و عملیشدن ایدههای
جامعه فرهیخته دانشگاهیان در حوزه شهری گام برداشت.
مهندس اســکندرپور با اشــاره به انتخاب برخی از مدیران
ارشد شهری از فعاالن عرصه علمی و دانشگاهی و مدیران میانی
از میان نیروهای متخصص شــهرداری عنوان کرد :تالش کرده
ام با انتخاب هایم جامعه دانشــگاهی را با شهرداری صلح دهم
و زمینه توانمندی علمی و اجرایی مجموعه مدیریت شــهری را
بیش از پیش فراهم کنم.
همچنین رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز نیز با بیان
اینکه این تفاهم نامه با موضوع شــرکت های دانش بنیان امضا
می شــود ،گفت :درصدد هستیم با تعامل ایجاد شده و با تکیه بر
پژوهش محوری ،دانش و توان متخصصین بومی و بها دادن به
صنعت و کاالی ایرانی ،شــیراز را به جایگاه اصلی خود به عنوان
مهد تمدن اسالمی و ایرانی بازگردانیم.
دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم در آیین امضای تفاهم نامه
همکاری های پژوهشــی و فرهنگی میان شهرداری و دانشگاه
آزاد اســامی واحد شیراز با اشــاره به توان سخت افزاری و نرم
افزاری دانشگاه آزاد اسالمی اظهار داشت :با توجه به گستردگی
امور شــهر ،دانشــگاه می تواند در زمینه هــای مختلف در کنار
شــهرداری قرار بگیرد و نیازهای پژوهشــی این نهاد اجرایی را
برطرف کند.

و باشگاه شهرداری مورد استفاده قرار گرفته است که چند سال پیش بر
اساس پروانه ای که شهرداری برای آن در نظر گرفته با طی روند قانونی
در مزایده ای به ســرمایه گذار واگذار شد .شــهردار تاکید کرد :تمامی
مسیرهای قانونی برای دریافت مجوز کمیسیون ماده پنج و شورای عالی
معماری و شهرســازی برای ساخت این هتل طی و مجوزهای الزم نیز
اخذ شده است؛ همه این مراحل در دوران مدیریتی قبلی شهرداری شیراز
بوده و چون مســیرها کامال قانونی است من نیز اکنون از آن دفاع می
کنم .بر اســاس این گزارش ،با ارائه مدارک و مستندات مربوط به تغییر
کاربری باغات از سوی شهردار شیراز ،اعضای شورای شهر مستندات را
قانع کننده دانســته و روند تغییر کاربریهایی که تا کنون (در گروه پنج
باغات) انجام شــده اســت را قانونی و بر اساس رأی مراجع ذی صالح
اعالم کردند.
فارس همچنین اظهار کرد :از بیش از  700هســته فناور در استان
بیش از  120شرکت دانشبنیان موفق به اخذ تأییدیه معاونت فنی
ی
شدهاند و  200شــرکت نیز در نوبت ثبت هستند که برای تجار 
سازی این شرکتها نیز فعالیتهای مثبتی رخ داده است .رحمانی
ســاخت و تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز را در چارچوب
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایهگذاری خارجی دانست
و گفت :بیش از  262بســته سرمایه گذاری در بخشهای مختلف
اقتصادی ،کشاورزی ،زیر بنایی و زیرساختها در دست تهیه است
که بیش از  28میلیارد دالر برآورد اولیه آن اســت و در اختیار این
شــرکت قرار خواهد گرفت تا در هر زمینه ممکن ســرمایهگذاری
انجام شود.

رهایی محیطبان دربند
از مجازات قصاص
بعد از  ۴ســال تالش و پیگیری
و همراهــی دوســتداران و فعــاالن
محیطزیست و مردم ،وطن نوروزی،
محیطبان دربند از قصاص رها شــد.
به گفته ســعید محمودی تالشی که
برای رهایــی وطن نــوروزی انجام
شــد ،تنها برای نجات جــان یک محیطبان نبــود که برای
تمام محیطبانان در سراســر کشــور که با سختی فراوان و بر
اســاس انجام وظیفه سازمانی ،به منظور صیانت از انفال الهی
تــاش میکنند امیدبخش خواهد بود و خوشــبختانه خانواده
فهیم متوفی به درک عمیق این مهم رســیده بودند که هیچ
خصومت شخصی در درگیری بین محیطبان و شکارچی وجود
نداشــته است .او ابراز امیدواری کرد با فرهنگسازی و آموزش
به شــکارچیان و محیطبانان نه تنها شاهد هیچ نوع درگیری
نباشــیم که همگی با عشــق و آگاهی در عرصه حفاظت از
محیط زیســت هم دوش و همــگام از طبیعتی که متعلق به
همگان است حراست کنیم .وطن نوروزی ١٨سال محیطبان
قیر وکارزین اســتان فارس بوده که در مرداد ماه سال  ٩٣او
و محیطبانان همراهش متوجه حضور شــکارچیان در منطقه
شــدند و ماجرا به درگیری کشیده و یک شکارچی ،ناخواسته،
کشــته می شود .وطن نوروزی نهایتا به قصاص محکوم شده
که پس از  4سال زندان با شفقت و صبوری خانواده متوفی از
حصر و بند اعدام رها شد.

صدای شهر
گزارشی از جشنواره عکس «شیراز امروز»

بخش بینالملل جشنواره سبب
ارتقای سطح عکاسی در ایران و فراهمشدن موقعیت
رقابت عکاسان ملی با بینالمللی میشود
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گاهی برای ســاخت یک شهر نیازی به ایجاد خیابانهای عریض و تقاطعات طویل نیست ،ساخت شــهر میتواند در صدای همهمه داوران برای انتخاب گویاترین تصویر از «شیراز امروز» خالصه شود ،برای نشاندادن هویت و
مهشید مظلوم فرهنگ یک شهر در قاب تصویر .از هیجان و بحثهای چالشی داوران در سالن کنفرانس اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز به خوبی پیدا بود که انتخاب عکسهای برگزیده از بین بین نزدیک به چهارهزار عکس ارسالی
به دبیرخانه جشنواره عکس «شیراز امروز» چهقدر حساس است .حساسیتی همراه با مسئولیت ،تیزبینی و قاطعیت .گاهی بین انتخاب عکس خوب و خوبتر نفس در سینهها حبس میشد؛ نورپردازی ،زاویه دید ،کادربندی ،زیباییشناسی
و از همه مهمتر ذهن خالق عکاس بود که چشم داوران را به عکس خیره میکرد و عکس انتخاب میشد برای رفتن به مرحله بعد.
نگاه داوران برای انتخاب آثار نهایی و برگزیده به حکم تجربه ،سالها مطالعه و کسب مهارت در عرصه عکاسی؛ نگاهی هنرمندانه ،عالمانه و حرفهای است .از سوی دیگر هوشمندبودن عکاس در چگونهدیدن و روایتکردن است که سبب درخشش
سوژه میشود ،اینکه عکاس با نگاه خود از پشت دوربینش بتواند جهان شخصی خودش را بسازد و مخاطب عکس را با آن همراه کند ،اهمیت باالیی دارد .کاراکتری که عکاس از سوژه میسازد ،میتواند واقعیتی را در طول تاریخ ثبت کند ،واقعیتی عینی
و ماندگار که از چشــمان تیزبین داوران دور نمیماند .پنجمین جشــنواره ملی و دومین جشنواره بین المللی عکس شیراز امروز امسال در سه بخش «گردشگری و زیارت»« ،عکاسی خیابانی» و بخش ویژه «بافت تاریخی فرهنگی شیراز» برگزار و داوری
آثار دریافتی از  116عکاس بین المللی و 369عکاس ایرانی با حضور داوران برجسته و بنام کشورمان همچون اسماعیل عباسی ،دکتر محمد ستاری ،کیهان ولینژاد ،فاطمه کهنسال ،علی سامعی ،سجاد آورند و بنیامین آلعلی انجام شد.

گفتوگوی «شهرراز» با داوران جشنواره بینالمللی عکس «شیراز امروز»

عکاسان از مفهوم مجموعهعکس شناخت
صحیحی ندارند

اسماعیل عباســی داور جشــنواره عکس شیراز
امروز و یکی از نامآشــناترین عکاسان و داوران ایران،
مهمان شــهر شعر و ادب اســت تا ببیند کدام عکاس
توانسته شیراز را شــیرازتر در قاب تصویرش بگنجاند.
مترجم ،نویسنده ،مدرس دانشگاه و داور دهها جشنواره
و مسابقه عکس از جمله عناوینی است که در کارنامه
کاری وی به چشــم میخورند .برخی کتابهایی که
توسط او تألیفشــده عبارتند از «آبی که مینوشیم»،
«بیســت ســال تئاتر کودک»« ،فرهنگ عکاسی» و
گنجینه موزه عکســخانه شهر ،اما شــاید بتوان گفت
کتاب دو جلدی و قطور «فتوژورنالیسم» که با ترجمه
این استاد عکاسی روانه بازار شده ،درخشانترین اثر در
میان آثار او است.
اسماعیل عباسی اما نگاهی انتقادی به عکسهای
ارســالی در قالب مجموعه عکس دارد و معتقد اســت
که مجموعهعكــس ،جمع تكعكسهایــی پراكنده
نیســت كه در كنار هم قرار گرفته باشــند .او میگوید
«متاســفانه بیشــتر مجموعههایی كه برای مسابقات
ارســال میشوند ،چنین هســتند و عکاسان از مفهوم
مجموعهعکــس آگاهی و شــناخت صحیحی ندارند.
بخشــی از این عدمآگاهی ناشــی از آموزش ناصحیح
و بخش دیگری ناشــی از تحقیق نکردن و پرسشگر
نبودن عکاس است ».این استاد و داور عکاسی خطاب
به عکاسان جوانی که ذهنشــان پر از ایدههای نو اما
دستشان برای گرفتن عکس لرزان است ،میگوید که
« خواندن داستانها و روایتها میتواند برای به تصویر
کشیدن ایدههایشان به آنها کمک کند».

چند فریم حرف

اســت که بخش بینالملل جشــنواره ســبب ارتقای
سطح عکاســی در ایران و فراهمشدن موقعیت رقابت
عکاســان ملی با بینالمللی میشود .این داور برجسته
با اشــاره به همت شهرداری شــیراز برای چاپ کتاب
دورههای پیشین جشنواره عکس شیراز امروز میگوید:
ماندگاری ،تدوام و اســتمرار جشــنوارههای عکس به
چاپ کتاب بســتگی دارد ،با وجــود اینکه هزینه چاپ
کتاب بسیار باالســت اما این کتاب چاپی است که در
حافظه ماندگار میشود .جشنوارههای موفق ،جشنواره
هایی هستند که هر سال کتاب چاپی ارائه میدهند.

روایت داوری شــیراز امروز از روزنه نگاه
زنان

فاطمه کهنســال تنهــا زن در مجموعه داوران
جشنواره عکس شیراز امروز است ،فردی که حضورش
با ذهنی زنانه میتواند نگاهــی متفاوت را در انتخاب
عکسها رقم بزند .کهنســال کارشناس ارشد عکاسی
از دانشگاه هنر تهران اســت و سابقه سالها تدریس
عکاســی را در کارنامــه خــود دارد .او همچنین داور
چندین جشنواره عکس همچون جشنواره عکس درنا،
نگاه خالق و دو دوره پیشــین جشنواره عکس شیراز
امروز بوده است .کهنسال با اشاره به اینکه امسال برای
سومین دوره داوری جشنواره عکس شیراز امروز را بر
عهده دارد میگوید که وجود دبیرخانه دائمی میتواند
کمک بسیار زیادی به برگزاری این جشنواره و طراحی
بخشها و فراخوانهای مناسب و بهروز بکند.

پابهپای پیشکســوتان حضور داشتند و بین عکسهای
خوب ،بد و خوبتر دســت به انتخــاب زدند .از میان
داوران جوان میتوان به علی سامعی ،کیهان ولینژاد،
سجاد آورند و بنیامین آلعلی اشاره کرد.
علی سامعی نماینده فیاپ و  PSAدر ایران ،مدیر
کلوپ عکس فوکوس و عضو فدراســیون بین المللی
هنر عکاسی است .او تاکنون بیش از  110جایزه ملی و
جهانی کسب کرده و عضو هیات داوران جشنوارههای
بینالمللی در کشورهای فرانســه ،ایرلند ،چین ،مصر،
ترکیه و  ...بوده اســت .ســامعی با نگاهی که ناشی از
تجارب بین المللیاش است برگزاری نمایشگاه عکس
توسط شــهرداریها را امری مرسوم در سایر کشورها
همچون ترکیه میداند و معتقد اســت که جشــنواره
عکس شــیراز امــروز بعد از پنج ســال تجربه ،بهبود
کیفیت عکسها و اضافهشدن قسمت بینالمللی حاال
میتواند به جشنوارهای شــاخص و برندی برای شهر
شیراز به عنوان شهری تاریخی ،فرهنگی و ادبی تبدیل
شود .برندی که میتواند در زمان برگزاری لنز دوربین
عکاســان سراســر دنیا را به خود معطوف کند .وی با
اشــاره به برگزاری جشنواره عکس در شهرهایی چون
تبریز ،بیرجند و مشــهد میگوید که برگزاری جشنواره
عکس در شیراز باید با کیفیت و استانداردهای باالتر از
سایر شهرها باشد.
ســامعی معتقد است که رقابت عکاسان داخلی با
عکاســان بینالمللی باعث ارتقا دید و ذهن عکاســان
ایرانی میشود و جنبه آموزشی برای آنها خواهد داشت

،،
رضوی و  ...مقام کسب کرده است .او معتقد است که
با اضافه شــدن بخش بین الملل به جشــنواره عکس
«شیراز امروز» کیفیت نمایشگاه و عکسها ارتقا یافته
و این میتواند بنیانــی برای تداوم برگزاری و افزایش
کیفیت عکسها باشــد .آلعلی این نکته را گوشــزد
میکنــد که حاال بــا ثبت جهانی شــدن آثار تاریخی
استان فارس و شهر شیراز عکاسان و نهادهای مختلف
وظیفــه ســنگینتری بر عهده دارند و آن این اســت
کــه باید بتوانیم این آثار را بــه بهترین نحو به جهان
نشــان دهیم و شهرداری شــیراز میتواند با برگزاری
جشنواره عکس و انتشــار کتاب آن به مستندسازی و
نشان دادن تاریخ پرفراز و نشیب این دیار به جهانیان،
جذب گردشگر و غنیسازی آرشیو تصویری از این آثار
نقشــی اساســی ایفا کند .وی افزود :در پنجمین دوره
ملی و دومین دوره بینالمللی جشــنواره عکس شیراز
امروز شــاهد شرکت بسیاری از شهروندان هستیم ،اما
متاسفانه بخشــی با عنوان رقابت مردمی در جشنواره
وجود ندارد .امیدوارم این بخش در ســالهای آینده به
جشنواره اضافه شود چون با عکاسی ،افراد زیبادیدن و
زیباییشناسی را میآموزند.
بهره گیــری از حضور داوران برجســته
با برگــزاری کارگاه هــای تخصصی برای
عکاسان

امــا با پایان یافتن داوریها 36 ،عکس در بخش
گردشــگری 27 ،عکس در بخش عکاسی خیابانی و

و دومین جشنواره بین
المللی عکس «شیراز

امروز» امسال در سه
بخش «گردشگری

و زیارت»« ،عکاسی

خیابانی» و بخش ویژه

«بافت تاریخی فرهنگی

شیراز» برگزار و داوری
آثار دریافتی از 116
عکاس بین المللی و

369عکاس ایرانی با

حضور داوران برجسته و
بنام کشورمان همچون

اسماعیل عباسی ،محمد

ستاری ،کیهان ولینژاد،
فاطمه کهنسال ،علی

سامعی ،سجاد آورند و

لزوم تشــکیل دبیرخانه دائم جشــنواره
عکس «شیراز امروز»

بنیامین آلعلی انجام

شد

* عکسها :محمدامین توانگر

دکتر محمد ستاری یکی دیگر از داوران با تجربه
جشــنواره عکس شــیراز امروز نامی آشــنا برای اکثر
هنرمندان عکاس و فارغالتحصیالن رشــته عکاســی
اســت .او دارای مدرک دکترا با گرایش عکاسی بوده
و عضو هیات علمی گروه عکاســی دانشکده هنرهای
تجســمی پردیس هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران
نیز اســت .عناوینــی همچون عضو هیات موســس
انجمن عکاســان ایران ،داوری ســه دوره عکس ملی
و بینالمللی موزه هنرهــای معاصر تهران ،داور بیش
از  90جشــنواره و مســابقه عکس در ایران ،نماینده
فدراســیون بینالمللی فیاپ در ایران از 1372تا 1377
و ...در کارنامه فعالیتهای او دیده میشود.
ستاری معتقد اســت یکی از اتفاقات خجستهای
که شــهرداریها به عنوان نهادی که قدرت اجرایی و
توان مالی مناسبی دارند ،رقم زدهاند ،برگزاری جشنواره
عکس در راســتای حمایت از هنر اســت ،او اما تاکید
میکند که برای برگزاری بهتر جشــنواره عکس شیراز
امروز الزم است دبیرخانه دائمی این جشنواره تشکیل و
در طول سال فعال باشد و به محض تمامشدن این دوره
از جشنواره ،دبیرخانه بیانیه ،اصول و قواعد دوره بعد را
به صورت تدوینشده اعالم کند .او کیفیت عکسهای
جشنواره عکس شیراز امروز را بهویژه نسبت به دو دوره
گذشته رضایتبخش میداند و میگوید :با اضافهشدن
بخــش بینالملل بــرای دومین ســال متوالی به این
جشنواره ،دید عکاسان بینالمللی هم در آن به نمایش
درآمد که با خرد جمعی مقرر شد عکسهای موردقبول
در بخش بینالملل در بخشی جنبی به نمایش گذاشته
شــود تا هم آئیننامه نقض نشده باشد و هم عکاسان
ایرانی با نوع نگاه آنها عکاســان بینالمللی به ســوژه
آشــنا شــوند .همچنین در بخش گردشگری ،به دلیل
تجربه بیشتر عکاسان خارجی نسبت به عکاسان ایرانی
عکسهای انتخابشده بیشتر از میان عکسهای آنها
بیشتر است.
ســتاری به اینجای کالم که میرسد نیمنگاهی
بــه تجربههــای مختلفــش در برگــزاری و داوری
جشــنوارههای بینالمللی عکس میانــدازد و معتقد

پنجمین جشنواره ملی

او نیز همانند دیگر داوران معتقد است که امسال
جشنواره نســبت به دورههای گذشته از لحاظ کمی و
کیفی آثار ارسال شده شرکتکنندگان داخلی و خارجی
پیشــرفت چشمگیری داشته است .اگر در ماههای آتی
دبیرخانه جشــنواره فعالیت خود را آغاز کند در ســال
آینده جشنوارهای بســیار بهتر و پربارتر برگزار خواهد
شــد .فاطمه کهنســال اضافهشــدن بخش عکاسی
از بافت تاریخــی فرهنگی را اتفاقی خوشــایند برای
جشنواره میداند و پیشــنهاد میکند در دورههای آتی
برای این بخش عکسها به صورت پروپوزال ارســال،
آثار برگزیده طی یک یا دو جلســه کارگاهی تکمیل و
خروجی آنها به یک نمایشگاه تبدیل شود.
جشــنواره عکس شیراز امروز میتواند به
برندی برای شیراز تبدیل شود

غنای یک جشــنواره عکس را میتوان از ترکیب
داورانش دریافت .ترکیب تجربه داوران پیشکســوت و
جسارت داوران جوان ،به انتخاب عکسهای خوب اما
متمایز میانجامد .در پنجمین دوره ملی و دومین دوره
بینالمللی جشنواره عکس شیراز امروز نیز داوران جوان

چــون «برای قوی بودن باید رقیب نیز قوی باشــد».
همچنین از سوی دیگر اضافهشدن قسمت بینالملل به
این جشنواره ،برای شهرداری نیز جنبه معرفی و تبلیغ
بیشتر شهر شیراز در اذهان بینالمللی و جذب گردشگر
و اســتفاده از ایدههای عکاسان خارجی و داخلی برای
زیباسازیسطح شهر را دارد .او نیز همانند سایر داوران
بر ایجــاد دبیرخانه دائم تاکیــد میکند و میگوید که
دبیرخانه میتواند در طول سال با برگزاری کارگاههای
آموزشی جشــنواره را در ذهن عکاسان زنده نگه دارد.
وی همچنین پیشــنهاد برپایی نمایشگاه عکسهای
برگزیده در ســطح شهر مانند ایستگاه های مترو را نیز
میدهد ،چون معتقد اســت که این امر موجب افزایش
تعــداد بازدیدکنندگان و ارائه پیشــنهادات مختلف از
سوی شهروندان میشود.
با ثبت جهانی آثار فارس و شیراز ،وظیفه
عکاسان سنگینتر شده است

بنیامین آلعلی عکاس مستند خبری و اجتماعی
یکی دیگر از داوران جشــنواره بینالمللی عکس شیراز
امروز است که تاکنون در جشنوارههای عکاسی افدستا،

 3مجوعــه عکس در بخش ویــژه که مربوط به بافت
تاریخی شــیراز اســت ،برگزیده شــد 116 .عکاس
بینالمللــی و  369عــکاس ایرانی در این جشــنواره
شرکت کردند و از 2هزار آثار رسیده به دبیرخانه بیش
از یــک هزار و  500اثر متعلــق به هنرمندان داخلی و
 475اثر مربوط به عکاســان خارجی بود .این آثار طی
سه روز (روزانه  10ساعت) داوری شدند.
همچنین در حاشــیه پنجمین جشــنواره ملی و
دومین جشنواره بین المللی عکس شیراز امروز مجموعه
کارگاههای آموزشــی «یک نشست یک فریم» شامل
کارگاه «ویژگیهای مجموعه عکس» با حضور استاد
اســماعیل عباســی ،کارگاه «قواعد جشنوارههای بین
المللی» با حضور علی سامعی ،کارگاه «بررسی موردی
آثار یــک عکاس دوره قاجار» بــا حضور دکتر محمد
ستاری ،کارگاه «پیشــنهادی برای هدفمند دیدن» با
حضور ســجاد آورند و کارگاه «بنیانهای شکلگیری
نگاه عکاســانه در ایران» با حضور کیهان ولینژاد به
همت اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری
شیراز طی روزهای  13 ،12و  14تیرماه در مرکز اسناد
و کتابخانه ملی برگزار شد.

،،

،،

برای برگزاری بهتر

جشنواره عکس
شیراز امروز

الزم است دبیرخانه

دائمی این جشنواره

تشکیل و در طول سال
فعال باشد و به محض

تمامشدن این دوره

از جشنواره ،دبیرخانه
بیانیه ،اصول و قواعد

دوره بعد را به صورت

تدوینشده اعالم کند

،،
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صدای شهر
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بهجز شــهرداری ،چندین دســتگاه اجرائی دیگر وظیفه تأمین خدماتی در قالب کالبد شهری را بر عهده دارند و برای تحقق این خدمات هم بودجههایی به مصرف میرسد .گاهی پروژههای اجراشده توسط دستگاههای
حسین مالکی مختلف خدمات رســان در یک راســتا و بهگونهای اجرا میشود که به نظر میرسد هماهنگی و تعامل آن دستگاهها با یکدیگر میتوانست از همان ابتدا از هزینههای مضاعف بکاهد و این کار درنهایت به سود همه آن دستگاهها و
مردم تمام شود .یادآوری همین مسائل در چنین وقت و حالی که اقتصاد کشور دستخوش نوسانات شده است ،کارشناسان امور شهری را برآن میدارد تا به یاد یک ضرورت فراموششده مانند مدیریت یکپارچه شهری بیفتند
که از منظری ،نوعی همراستایی و تجمیع توانهای متفرقه دستگاهها برای انجام امور در شاکله نیازهای شهر تلقی میشود.
اهل فن برآن هســتند که اگر مســئوالن مدیریت شهری و دستگاههای خدمات رسان دیگر بتوانند در هنگام تصمیمگیریهای شهری ،دور یک میز بنشینند و به تفاهمی تخصصی و همهجانبه در جهت منافع شهروندان برسند ،آنگاه در
بسیاری از هزینهها و امکانات صرفهجویی خواهد شد .به همین دلیل است که امروز ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری بیشازپیش به چشم میآید .چندی است که اهالی شورا و شهرداری شیراز جلساتی را درباره طرحها و برنامههای
شهری با حضور سایر مدیران دستگاههای خدمات رسانه برگزار میکنند و درباره اموری که یک سر آن به مدیریت شهری بازمیگردد ،به رایزنی و تبادلنظر میپردازند .میتوان این مقدمات را عنوان نوعی تمرین مدیریت یکپارچه شهری
قلمداد کرد که به تعبیری از مهمترین ضرورتهای امروزی شهرهای ما به شمار میرود و بدون شک نبود آن بهشدت در کالنشهر شیراز احساس میشود که با وضعیت موجود چارهای جز حرکت به سمت تحقق آن وجود ندارد .این مبحث
و مسائل دیگری در راستای ضرورتهای شهری معاصر در زمره پرسشهایی است که در این شماره با برخی اعضای شورای شهر شیراز در میان گذاشتهایم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز»

ساختمجتمعهایبلندمرتبهخیابانعفیفآبادبرخالفمعیارهایشهرسازیاست
،،

یکی از مهمترین
ضرورتهای

ما بهویژه در

کالنشهرها ،مدیریت

یکپارچه شهری است
که باید تمام ادارات و
ارگانهای مربوط به
زندگی مردم در یک

مدیریت جامع به نام
شهرداری و شورای
شهر جمع شوند

،،

،،

در نظام شهرسازی
و معماری ،کوچه
و خیابان تعریف

با توجه بهضرورت امنیت ساختمانها و ساکنان
شهر نظر شما درباره با استفاده از مجریان ذیصالح
در پروژههای عمرانی و ساختمانسازی شهر چیست؟
معتقدم کــه کار ســاختمان را باید متخصص
این کار انجام دهد؛ مانند کار پزشــکی که بیمار به
متخصص آن مراجعه میکند و یا در هر کار دیگری
که باید به متخصــص آن مراجعه کرد و من به این
موضوع اعتقاددارم؛ اما با این سبک و سیاق و روشی
که سازمان نظاممهندســی دارد ،من مخالف هستم
و آنان را به دســتورالعمل وزارت راه و شهرســازی
ارجاع میدهم که بر اســاس قانــون همان توصیه
وزیر راه و شهرسازی را اجرا کنند .فکر نمیکنم که
این وضعیت به نفع ساختمانســازی باشد .در حال
حاضر مشــکالتی که ما در امر ساختمانســازی در
بحث معماری و شهرســازی داریم بیشــتر متوجه
مهندســین و مجریان اســت و تمام تخلفاتی که در
ســاختمانها انجام میشــود به ناظرین و مجریان
ساختمان بازمیگردد.
مصداق شما برای این دیدگاه چیست؟

شما به کمیسیونهای ماده  100مراجعه کنید،
میبینید اکثر مالکانی کــه برای دفاع از حقوق خود
به این کمیســیون مراجعه میکنند ،عنوان میکنند
که ناظران ســاختمان نظارت نکردهاند و مالک خبر
نداشــته و باید ناظر جوابگو باشد؛ بنابراین باید خود
نظاممهندســی بیاید و قاعده و قانونی را بر اســاس
دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی بپذیرد؛ زیرا کار
ناکرده مزد ندارد و با این ســبک و سیاق به ناحق از
مردم پول گرفته میشود .من سؤالی دارم .برای چه
اینهمه پول در حساب نظاممهندسی است؟ آیا یک
سازمان خدماتی که میخواهد تسهیالت ایجاد کند،
باید محل تجمع سرمایه پنج درصدی ناظران باشد.
در حال حاضر بیشتر کارهایی که نظاممهندسی باید
انجام دهد شــهرداری انجام میدهد .چرا باید چنین
باشد؟ ازاینرو نظاممهندسی باید وظیفه خود را و کار
ساختمان را هم مهندس انجام دهد.
کارشناســان محیطزیســت معتقدند
ساختوســازهای بلندمرتبــه در منطقه

حسینیالهاشــمی ســبب جلوگیــری از
ورود بادهــای غربی از دراک به شــیراز
میشود و این موضوع تبعات زیادی برای
محیطزیست و هوای شیراز خواهد داشت.
آیا در اعطای مجوز ،ساختوســاز به این
موضوع توجه میشود؟

تصویــب طرح ساختمانســازی در حســینی
الهاشــمی در زمان ما بســته نشــده ،بلکه در زمان
شــورای ســوم و چهارم اتفاق افتاده که هماکنون
هم در حال اجراســت .البته تاکنون هیچ کارشناس
محیطزیست و یا کارشــناس امور مربوط به مسائل
اجتماعی و فرهنگی راجع به این طرح نظری اعالم
نکرده اســت .البته فکر نمیکنم نظر کارشناســان
محیطزیســت درباره این طرح هــ م فکر نمیکنم
چنین چیزی باشــد .به نظر من این موضوع شــایعه
است تا واقعیت.

فرهنگشــهر شــیراز که به شهر شعر
و باغها مشــهور اســت ،نمــای بیرونی
و معمــاری مجتمعها و ســاختمانهای
شهر اســت که بیتوجه به هویت شیراز
ساختهشــدهاند .آیــا ضوابطــی برای
هماهنگسازی یا زیباسازی نمای بیرونی
ســاختمانها با توجه بــه منطقه و بافت
شــهر ،وجود دارد؟ اگر ندارد ،به نظر شما
آیا ضرورتش احساس نمیشود؟

ســاختمانهای ما به دو گونه ساخته میشود؛
یکیترمیم و نوســازی و بازآفرینی بافت فرســوده
کــه در بافت قدیم در حال انجام اســت و حدود دو
هزار هکتار را دربرمیگیرد؛ اما ساختمان مدرن هم آن استفاده کند بقیه باغات نیز یا خشک میشوند و
داریم که بر اساس شورای عالی معماری شهرسازی آیندهای جز خشکیدن نخواهند داشت.
توسط معماران و شهرسازان ما مصوب میشود و در
شــرایط تحریمــی جدیــد در وضعیت
شهرداریهای مختلف طبق نقشههای معماری سازه
درآمدهای شهرداری تأثیری خواهد داشت؟
و تأسیســات در حال انجام است .باید گفت که مورد
این فشــارهای اقتصادی و تــورم و گرانی در
ســاخت مجتمعهای تجاری بلندمرتبه خالفی را مهندســان ساختمان انجام نمیدهند تا ما
تمــام ابعاد زندگی مردم تأثیر داشــته اســت؛ و بر
در خیابانهایی نظیــر عفیفآباد افزایش بخواهیم از آن جلوگیری کنیم.
درآمد شــهرداری هم بسیار مؤثر خواهد بود که فکر
بیرویه تراکم جمعیت و شلوغی ،ترافیک
نظر شما درباره وضعیت باغهای منطقه نمیکنم نیازی به توضیح داشــته باشد .شما یکی از
شدید و آلودگی بیشتر را برای این منطقه
 6شهرداری که در آنجا ناظر شورا هستید ،افراد جامعه هســتید و افراد را اگر جمع کنند ،جامعه
گردشــگری شــهر به دنبال دارد .آیا در
را تشکیل میدهند و وقتی جامعه ضرر کند ،طبیعی
چیست؟
دوره جدید مدیریت شــهری تغییری در
مــن اعتقــاددارم که خشــک شــدن باغات است که روی درآمد شــهرداری هم که اقتصاد آن
نحوه اعطای مجوز ساخت مجتمع و توجه
همهجانبه و نه صرفاً انتفاع مالی ،در چنین قصردشت در طول  20ســال گذشته سیاست غلط در رابطه با مردم و جامعه اســت ،تأثیر منفی خواهد
مناطقی از شهر در نظر گرفتهشده است؟ مسئوالن است .تا وقتی باغ اقتصادی نشود و مالکان گذاشت.
در نظام شهرسازی و معماری ،کوچه و خیابان بــاغ نتواننــد در ملک خود دخل و تصــرف کنند و
فکر میکنید با توجه به شرایط پیش رو
تعریــف دارد .خیابان محل رفتوآمد مردم اســت و اســتفاده الزم را ببرند ،بهتریــن راه ازنظر آنان این
ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری تا
طبیعت ًا بایــد ظرفیت این خیابان بــه اندازه ظرفیت اســت که کار مجانی را انجام ندهند زیرا نمیتوانند
چه اندازه در شهر شیراز احساس میشود؟
کسانی باشــد که در آن زندگی میکنند .کوچه هم هزینه جمعیتــی یکمیلیــون و  800هزارنفری را
یکــی از مهمترین ضرورتهــای ما بهویژه در
بایــد با توجه به نفراتی کــه در آن زندگی میکنند .بهعنوان تصفیهکننده و فیلتر هوای شهر بدهند .آنان
ظرفیت داشته باشــد .اگر خارج از این ضابطه باشد میخواهند از این باغ استفاده هم بکنند .فکر میکنم کالنشــهرها ،مدیریت یکپارچه شــهری است که
تبدیــل به معضل ،ترافیک و دردســر بــرای مردم باید مالکین را در منافع باغ ســهیم کنند تا اقتصادی باید تمام ادارات و ارگانهای مربوط به زندگی مردم
میشود و درجایی که شهر به معنای واقعی باشد این شــود تا خود مالک در حفظ آن باغ بکوشــد .اکنون در یک مدیریت جامع به نام شــهرداری و شــورای
ساختوسازها اجازه پیدا نخواهد کرد که انجام شود .در دنیا شــهرهای مشابه شیراز بسیار است .میتوان شــهر جمع شــوند .در غیر این صورت مشکالت ما
من هم میگویم که این کار درست نیست و برخالف از تجربه ســایر شهرهای جهان اســتفاده کرد تا در الینحل خواهد بود و به سرانجام نخواهد رسید .مث ً
ال
معیارهای شهرسازی و شاخصهای معماری است .تعامــل با مردم ،خود مالکان و مــردم این باغات را همین آب و برق و گاز و فاضالب و محیطزیســت
حفظ کنند .در غیر این صورت اگر ما با همین سبک باید همکاری و در یک مدیریت جامع تعامل کنند تا
مالک باغ یا باغدار بتواند از بتوان مشکالت شهر را حل کرد.
یکی از جلوههای نازیبای فضای بصری و سیاق اجازه ندهیم که ِ

دارد .خیابان محل

رفتوآمد مردم
است و طبیعتاً باید

ظرفیت این خیابان
بهاندازه ظرفیت

کسانی باشد که در
آن زندگی میکنند.
کوچه هم باید با

توجه به نفراتی که در
آن زندگی میکنند.

ظرفیت داشته باشد

،،

اگر ساخت و سازها
خارج از ضابطه باشد،
تبدیل به معضل،
ترافیک و دردسر برای
مردم میشود
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صدای شهر
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در گفتوگوی «شهرراز» با رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه شورا بازگو شد

ضرورتمدیریتیکپارچهشهری
آیا شــرایط اقتصادی جدیــد تأثیری بر
برنامهریزیهــای بودجهای شــورا برای
شهرداری خواهد گذاشت؟

امروز مدیریت یکپارچه
شهری در شرایط کنونی
بیش از هرزمانی قابل
توجیه است ،زیرا در آن
تمام دستگاههای متولی
خدمات شهری در کنار
هم قرار میگیرند و یک
مدیریت واحد آنها را
مدیریت میکند .اگر
مدیریت یکپارچه باشد
میتوان بخشی از این
هزینهها را کاهش داد.
بخشی قابلتوجهی از
هزینههای بهداشت و
درمان آموزشوپرورش
هم با مدیریت یکپارچه
شهری قابل جلوگیری و
صرفهجویی است

،،

در جهــت صرفهجویــی امکانات مالی و
انسانی بهویژه در شرایط فعلی راهکاری با
عنوان مدیریت یکپارچه شهری تجویزشده
اســت ،آیا تحقق چنین موضوعی میتواند

این بحثی اســت که متخصصان گفتهاند و ما
به این نتیجه رســیدهایم که امروز مدیریت یکپارچه
شهری در شرایط کنونی بیش از هرزمانی قابل توجیه
است ،زیرا در آن تمام دســتگاههای متولی خدمات
شــهری در کنار هم قرار میگیرنــد و یک مدیریت
واحــد آنها را مدیریت میکنــد .اینکه کجا هزینه
انجام بدهیم و کجا انجام ندهیم .کارهای ســادهای
کــه من آن را همیشــه تکرار میکنم .شــما ببینید
شــهرداری میآید و یک خیابان را آسفالت میکند.
چقدر هزینه میشود تا این کار انجام بگیرد؟ بعدازآن
مخابــرات و آب و فاضالب و برق برای خدمات خود
نیاز به حفــاری و تغییراتی در خیابان پیدا میکنند و
بابت هرکدام نیز هزینههایی از مردم دریافت میشود
که اگــر مدیریت یکپارچه باشــد میتوان بخشــی
از ایــن هزینهها را کاهش داد .بخشــی قابلتوجهی
از هزینههای بهداشــت و درمــان آموزشوپرورش
هم بــا مدیریت یکپارچه شــهری قابل جلوگیری و
صرفهجویی است .ما از این فرصت میتوانیم استفاده
کنیــم و برای اینکه در کیفیت زندگی ما تأثیر منفی
نگذارد از مجموعه امکانات خود باید حداکثر استفاده
را ببریم.
این یکسوی قضیه ،ضمن آنیک سری بخشها
هم وجود دارند که میتوانند در کنار این موضوع فعال
شــوند .با توجه بــه اینکه بحــث واردات را ما زیاد
میشــنویم .اینکه ما در موقعیتهایی میتوانیم بهتر
از تولیدکنندگان خارجــی کار و تالش و محصوالت
خود را ایجاد کنیم .این واقعیتی اســت که باید توجه
داشته باشــیم .همچنین بحث اســتفاده از کاالهای
ایرانی که بهعنوان یک بحث جدی فرهنگی اســت.
بر همین اساس من فکر میکنم شرایط اقتصادی که
ایجادشده ،ضمن آنکه نگرانیهای خاص خود را دارد
اما میتوانیم از این شــرایط در یــک جاهایی هم در
هزینــه کردن و هم بهرهگیری درســت از امکانات و
ظرفیتهای خود اســتفاده کنیم .مــا اگر خوب عمل
کنیــم .معتقد هســتم که جای نگرانی نیســت .البته
ســخت اســت اما میتوان از شــرایط به وجود آمده
استفاده کرد.

بــه نظر من زیاد تأثیری ندارد .ما هزینههایی که
تاکنون انجام میدادیم بر اساس این بود که بودجهای
داریم و دستمان باز است .باالخره بودجه برای همین
است .ما الیحه بودجه را مصوب کردیم و برای همین
اســت که امروز ایــن بودجه وجــود دارد .میتوانیم
دراینباره بررســی کنیم .در چهارشــنبه قبل سومین
جلسه راهکارهای افزایش درآمد و کاهش هزینههای
شــهرداری را با حضور مسئوالن شــهرداری برگزار
کردیــم و دنبال جواب این ســؤال بودیم که باید در
فضای به وجود آمده کنونی چهکار کنیم و کاری کنیم
که درآمدهای ما نهتنها کاهش نیابد بلکه افزایش هم
پیدا کند .از آنسو هم هزینههای خود را با صرفهجویی
و اینکه چهکارهایی را نباید انجام داد ،کاهش دهیم.
مــا بهعنوان شــورا و شــهرداری ایــن راه را دنبال
میکنیم.
در زمینه تحقق مدیریت یکپارچه شهری
که به عقیده اهل فــن باید هرچه زودتر در
شیراز اتفاق بیفتد ،ما در چه مرحلهای از این
گذار اجتنابناپذیر هستیم؟

در زمینه مدیریت یکپارچه شهری هنوز اقداماتی
صورت نگرفته اســت .اصل آن باید در دولت و سپس
مجلس مصوب شــود .البته شورای عالی استانها این
بحث را با جدیت دنبال میکنــد؛ اما بحثی که ما در
شــیراز داریم این است که امروز بیشــتر از هرزمان
دیگری ضرورت تحقق این مدیریت یکپارچه راداریم
احساس میکنیم و بر مجلس و دولت است که کمک
کننــد فضای ایجادشــده را تثبیت کننــد زیرا تحقق
مدیریــت یکپارچه میتواند هزینههای اداره شــهر و
کشــور را کاهش دهد و اســتفاده بهینه در این راستا
شــکل بگیرد؛ مشــروط بر اینکه در تنظیم و اجرای
آن خوب دقت کنیم؛ که این یک نکته آن است .نکته
دوم بایــد گفت که زمینههایــی در مصوبات و قانون
وجود دارد که در آن زمینهها میشــود شرایط اولیه را
برای شکلگیری مدیریت یکپارچه شهری هماکنون
نیــز ایجاد کرد و قانون دیگری هم الزم ندارد زیرا در
قوانین موجود هم راهکارهایی وجود دارد که میتوان

[ [
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من بهصورت خاص در مورد شهرداری صحبت
میکنــم .واقعیت این اســت که شــرایط اقتصادی
جدیــد محدودیتهای جدی ایجــاد میکند و روی
فعالیتهای اقتصادی و کســبوکار تأثیر میگذارد.
با توجه به اینکه رکود مســکن را شــاهد هستیم و
فعالیتهای اقتصادی خصوص ًا در حوزه سرمایهگذاری
تحت تأثیر قرار میگیرد ،سرجمع مجموعه مشکالتی
کــه به وجود خواهــد آمد ،منابع مالی شــهرداری را
محــدود میکند .این موضــوع بهعنــوان تهدید و
آســیبهایی اســت که باید برای آن راهــکار پیدا
کرد؛ اما آنســوی قضیه من معتقد هستم که اگر ما
بهعنوان متولیان شــهر با کمک مردم از ظرفیتهای
علمی و تخصصی موجود در شــهری با ویژگیهای
شــیراز که دارای دانشگاهها و مراکز تخصصی معتبر
است اســتفاده کنیم ،میتوانیم حداقل بخشی از این
تهدیــد را به فرصت تبدیل کنیم؛ زیرا در وهله اول با
توجه به اینکه اصل صرفهجویی و قناعت همریشه
و توجیه فرهنگی در بحثهای اعتقادی ما دارد و هم
یک ضرورت اجتماعی است .باید یاد بگیریم به اندازه
نیاز خود مصرف کنیم .مــا باید یاد بگیریم که خوب
مصرف کنیــم و از امکاناتمان حداکثر بهره را ببریم؛
اما سیستم شهرداری و شورا و بخشهای اداری ما با
این واژهها بیگانه هستند .ما باید هزینهها را در مراتب
ســهگانهی یک ،دو و سه اولویتبندی کنیم و ببینیم
کدام ها را میتوانیم حــذف کنیم و این کار را انجام
بدهیمۀ و کدام ضروری اســت و آن را به کار ببندیم.
راهکار دیگر این اســت که نهتنها هزینهها را کاهش
دهیم بلکه در اســتفاده از منابــع مالی اعم از نیروی
انســانی و امکانات مادی حداکثر استفاده را ببریم و
درنهایت میتوان از انجام یک ســری از هزینهها نیز
در شهر جلوگیری کرد.

در کاهش هزینههای شــهرداری چارهساز
باشد؟

آیــا تحریمها در برنامههای شــهرداری
تأثیر جدی ایجاد میکند؟

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر خبر داد

افزایش فعالیت فرهنگسراها

ساخت هتل نیست ،اما معتقدیم بافت
باید نوسازی ،بهسازی و احیا شود
که بخشی از آن هتل میشود،

بخشی موزه و بخشی هم خانههای خود
مردم است

رئیس شورای شهر شیراز:

شهر نیازمند مشارکت مردم است
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رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز
معتقد اســت باید شــهری بسازیم برای
ضعیفترین اقشــار مردم؛ بهنحوی که
کودکان ،ســالمندان و معلــوالن بتوانند
بــه راحتــی در آن
تــردد کننــد و بــه
نشاط دســت یابند.
ســید ا حمد ر ضا
دســتغیب مشارکت
شــهروندان در اداره
شــهر را یکــی از
ضرورتهــای مهم
مدیریــت شــهری
خوانده و گفته است:
مردم نیازمند آسمان آبی ،طبیعت سبز و
خیابان راحت هســتند و نباید حقوقشان
پایمــال شــود .رییس شــورای شــهر
همچنین درباره ســاخت شمار زیاد هتل

در شهر شیراز با کمبود زیرساخت

و امکانات در فضای فرهنگی مواجه هستیم
که باید به این مهم توجه ویژه
داشته باشیم

در دل بافت تاریخی شــهر گفته است:
رویکرد شــورا به بافت تنها ساخت هتل
نیســت ،اما معتقدیم بافت باید نوسازی،
بهســازی و احیا شــود که بخشی از آن
هتل میشود ،بخشی
موزه و بخشــی هم
خانههــای خود مردم
اســت و با ایــن کار
زندگــی بــه بافــت
بازمیگــردد .ســید
احمدرضا دســتغیب
درباره تغییر کاربری
برخــی از بخشهای
باغهای قصردشــت
هم گفته است :تغییر کاربریها در گروه
 5باغهای قصردشــت بــوده که درآمد
آن نیــز صرف تملک گــروه یک باغها
میشود.

هماهنگی بین دستگاههای خدمات شهری
موضوعی را که اخیرا ً برای هزینههای ایجاد
فاضالب از شهروندان اخذ میشود ،مطرح
میکند و اینکه در این زمینه شورای شهر
شیراز کجا ایستاده است؟

در حال حاضر ســازمان آبفا الیحــهای را آورده
اســت که ارجاع شده و ما یک سری سؤاالتی داشتیم
که جواب دهند .ســؤاالت را همین حاال گذاشتیم که
هفته آینده در دســتور کمیسیون قرار میگیرد و سعی
میکنیم از نهادهای مدنی هم در این جلســه دعوت
کنیم تا حضور یابند زیرا به سرنوشت مردم ارتباط دارد.
مواردی که قرار است شورا با آبفا در میان
بگذارد ،چیست؟

آبفــا طرحــی را در زمینه هزینههــای اجرای
فاضالب شهری به شــورا آورده است که آن بررسی
خواهیم کرد.

قاسم مقیمی عضو هیأترئیسه شورای شهر:

حفظ حریم شهروندان بر همه امور اولویت دارد

عضو هیأترئیسه شورای شهر شیراز
گفته است :اگرچه توسعه فيزيكي اماكن و
مراكز درماني از ضروريات توسعه شهري
اســت ،اما حفظ حريم و حقوق شهروندان
بر تلفیــق و هماهنگی
همــه امــور اولویــت
دارد.
بــه گفته قاســم
مقیمــی ،ترويــج و
تقويت امر سالمت تنها
محدود بــه مجموعه
علوم پزشــكي نيست
و همــه دســتگاهها و
نهادهــا در تثبيت امر
سالمت دخيل هستند.
مقیمی ســپس بر ضــرورت رعايت
حريم و حقوق شهرونداني كه در مجاورت
مراكز پزشــكي و درماني واقع شــدهاند،
تاكيــد کرده و گفته اســت :بــا افزايش
جمعيت درکالنشهرها ،امر توسعه شهري

ضرورتي انكارناپذير است كه بهدنبال آن
گسترش مراكز درماني را به همراه خواهد
داشت و طبيعتا شهروندان نيز با درك اين
موضوع تعامل بهتري در مناسبات شهري
خواهند داشت.
عضوهیئت رئیسه
شورای اســامی شهر
شــیراز ،ضمن اولويت
بخشــي به بهداشــت
رواني شهروندان و حفظ
حريــم اجتماعــي آنها
گفته اســت :تصميمات
برخي مديــران تبعات
منفــي جبرانناپذيري
بــه آينــده اجتماعــي افــراد و خانوادهها
وارد ســاخته اســت و الزم اســت مــا
مســئوالن و مديراني كه امــروز عهدهدار
مســئوليت هســتيم ،با پرهيز از تكرار آنها،
فضــاي شــاداب و كماسترســي را براي
شهروندان فراهم کنیم.

[[

لیال دودمــان از بررســی عملکــرد خانه
محلههای مناطق  9 ،7 ،5 ،3 ،2و ســرای محله
منطقــه  ۲و فرهنگســراهای همــه مناطق ،در
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر خبر
داده است .به گفته دودمان،
بایــد در خانــه محالت از
پتانسیل جوانان و همچنین
ســالمندان بــه عنــوان
ریشســفیدان محله بهره
جســت .رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر معتقد است خانههای
محله در راســتای تقویت
مشارکت عمومی و کمک
بــه نهادها و ارگانهای دولتی در ســطح منطقه
نقش بهسزایی دارند .دودمان برگزاری کمیسیون
فرهنگــی در خانه محالت ،ارائــه گزارش ماهانه
فعالیت خانــه محالت به کمیســیون ،بازنگری
آییننامه و شــرح وظایف خانه محالت توســط
سازمان فرهنگی شــهرداری ،برگزاری کالسها
و برنامههای خانه محالت در راســتای مشارکت

حداکثری اهالی محله و ایجاد فضای توانمندسازی
افــراد به ویژه افراد کمبرخوردار را از مصوبات این
کمیسیون خوانده و از اختصاص بودجه در راستای
تقویت و بهسازی فرهنگسراها خبر داده است.
بــه گفتــه دودمان،
برنامههــا در قالبهــای
مختلف فرهنگی ،هنری و
اجتماعی به طور وســیعی
برنامهریزی شــده اســت؛
چراکه «در شــهر شیراز با
کمبود زیرساخت و امکانات
در فضــای فرهنگی مواجه
هستیم که باید به این مهم
توجه ویژه داشــته باشیم».
بر همین اســاس او از بهکارگیری اساتید مجرب
و برجسته در کالسهای آموزشی فرهنگسراها و
همچنین افزایش ساعت کار فرهنگسراها ازساعت
۱۷به  ۲۱خبر داده اســت .بــه گفته لیال دودمان،
انجمنهــای فرهنگی ـ هنری در فرهنگســراها
میتواننــد هــم در زمینه فعالیت خــود و هم در
راستای آموزش کمک کنند.

رویکرد شورا به بافت تنها

از آنها استفاده و دســتگاههای متولی خدماترسانی
شهر را هماهنگ کرد .البته یکپارچه شدن با هماهنگ
کردن فرق میکند .حداقل ما میتوانیم به این سمت
برویم کــه اینها را هماهنگ کنیــم .تا فعالیتهای
آنها با یک مدیریت کلی هماهنگ شــود تا برســیم
به مدیریت یکپارچه شــهری است .همچنین نشستی
در این راســتا بــا موضوع برنامه راهبردی  20ســاله
شهر شــیراز اخیرا ً برگزار کردیم بهنوعی مقدمه همان
مدیریت یکپارچه شــهری اســت که در این نشست
کلیک خورد.

اگرچه توسعه فيزيكي اماكن

و مراكز درماني از ضروريات توسعه شهري
است ،اما حفظ حريم و حقوق شهروندان

بر تلفیق و هماهنگی همه امور اولویت دارد

معماری و شهرسازی
سلسه پروندههایی درباره هویت شیراز
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مسجد جامع عتیق جزئی
از هویت و تاریخ مردم قدیم شیراز است و
«حافظ» کلیددار دارالمصحف این مسجد بوده است
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گفتوگوی«شهرراز»بامهرنوشمهرفر
کارشناس حفظ و احیای بافتها ،درباره مسجد هزارساله عتیق

مسجدعتیق
نبایدبهمجموعهای
دیگر الحاق شود

،،

مسجد جامع عتیق نهتنها
در ایران که در تمامی دنیا
بینظیر است .ما در تمامی
دنیا تنها یک خدایخانه
داریم .بنای خدایخانه یا
دارالمصحف به دستور
پادشاه ابواسحاق در
سال  752هجری قمری
ساختهشده به منظور
نگهداری و تالوت قرآن.
در منابع تاریخی ذکرشده
که حافظ شیرازی سالها
کلیددار این بنا بوده است.
این بنا منحصر به فرد است
و تقریباً در هیچ مسجد
دیگری چنین بنایی وجود
ندارد

،،

،،

متأسفانه مسجد جامع عتیق
مورد بیمهری قرارگرفته و
دخل و تصرفاتی که در حریم
مسجد بدون نظر کارشناسی
و با نادیده گرفتن قوانین
میراث فرهنگی اتفاق افتاده،
بسیار نگرانکننده است .این
دخل و تصرفها باعث شده
به سازه بنای مسجد در ضلع
غربی ،ضلع شمالی و ضلع
جنوبی آن صدمات زیادی
وارد شود .هیچ عقل سلیم
و هیچ منطقی نمیپذیرد که
چنین بنایی با این تاریخ،
جزئی از مجموعهای دیگر
شود و کارکرد اصلی خود را
از دست دهد

،،

هویت تاریخی شــیراز چیست؟ در مسیرمان برای یافتن پاسخ به این پرسش ،به کهن بنایی به نام مسجد جامع عتیق (آدینه) شیراز رسیدهایم و این پرسش :آیا مسجد
خشایار ایرانمهر جامع عتیق جزئی از حافظه تاریخی شــهرمان اســت؟ از مهرنوش مهرفر کارشناس ارشد حفظ و احیای بافتها و بناهای تاریخی و ناظر فنی اقدامات مرمتی مسجد جامع عتیق،
این ســؤال را پرســیدهایم .او این بنا را همچون نگینی میداند که بر انگشتری شیراز از گذشتههای دور درخشیده و امروز همچنان باید بدرخشد .در این گفتوگو از او خواستهایم
تا برایمان بگوید چرا مســجد جامع عتیق بعد از گذشــت بیش از هزار سال هنوز پابرجاست و نفس میکشد؟ و چرا با تمام بیتوجهیها و نادیده گرفته شدنها ،مردم شهر به جد خواستار حفظ
ارزشهای مستقل آن هستند؟

چرا مســجد جامع عتیق بنای مهمی اســت و باید آن را
حفظ کرد؟
مســجد جامع عتیق جزو اولین مســاجدی است که بعد از ورود
اســام روی بنایی به احتمال زیاد آتشکده مربوط به دوره ساسانیان
بناشــده و این به معنای تغییر یک عبادت گاه به عبادت گاهی دیگر
بدون عوض شــدن کاربری آن اســت؛ بنابراین این مســجد عالوه بر
اهمیت تاریخی دارای اهمیت مذهبی هم هست .این مسجد در 281
هجــری قمری مصادف بــا  894میالدی در مقطــع مهمی از تاریخ،
به دســتور عمــرو لیث صفاری بنا گردیده اســت .بنــای اولیه که از
جنس ســنگ و گچ ،به صورت چهار ایوانی در چهار جهت جغرافیایی
ساختهشــده است .دو سمت شمال و جنوب آن شبستانی و دو سمت
شــرق و غرب آن حجره و یا رواق قرار داشته است .نقاط مختلف این
بنا مزین به آیات قرآنی و احادیث نبوی به خط خوشنویسان برجسته،
تزیینــات منبتکاری و همچنین دارای طاقهــای زیبایی مربوط به
دوره خاصی از تاریخ معماری است.
از خصوصیات مهم دیگر این مسجد موضوع شش درب ورودی و
خروجی مسجد در اضالع مختلف است که نشاندهنده قابل دسترس
بودن مســجد برای اهالــی محالت مجاور بوده اســت .ابنبطوطه در
ســال  748هجری قمری از مســجد عتیق اینطــور یاد میکند که:
«مســجد عتیق یکی از وســیعترین و زیباترین مســاجد ایران است
که صحن بزرگ آن با مرمر فرش شــده اســت ».از خصوصیات مهم
دیگر آن منبر چهارده پلهای معروف به مرتضی علی اســت .نکته مهم
دیگری کــه باید آن را یادآوری کرد تاریخ مرمتهایی اســت که در
مســجد جامع عتیق اتفاق افتاده است .ســال  973هجری قمری در
زمــان حکومت شاهطهماســب صفــوی ،در  1126هجری قمری در
زمان حکومت شــاهعباس صفوی ،در ســال  1092هجری قمری در
زمان ســلطنت شاه ســلیمان صفوی ،در سال  1318هجری شمسی
توســط اداره باستانشناسی و باالخره در سال  1321هجری شمسی
بعد از زلزلــهای ویرانگر که منجر به تخریب کامل این بنا میشــود،
با پیگیریهای شــهید آیتاهلل دستغیب شــیرازی بازسازی و مرمت
میشود.
مسجد جامع عتیق چه تأثیری در ساماندهی و شکلگیری
فضای شهری شیراز درگذشته داشته است؟
مکان قرارگیری مسجد در راســتای ستون فقرات شهری است.
راســتهای که بین دو دروازه مهم شمال به جنوب که در کنار همین
راســتا بازار اصلی و قدیمی شــهر و همچنین بنای حکومتی شــهر
قرارگرفته ،ساختهشده است؛ بنابراین به لحاظ استراتژیک و دسترسی
در نقطه مهمی از شــیراز قدیم ساختهشــده است .این مسجد دارای
مرکزیت و محوریت به لحاظ شهرســازی بوده اســت .شــاید یکی از
دالیل تعدد ورودی و خروجیهای مسجد هم به دلیل این بوده است
تا مردم از تمام نقاط شهر بتوانند به مسجد دسترسی داشته باشند.
میدانیم که مسجد عتیق در دورههای مختلف بازسازیشده
و در هر بازسازی و مرمت ،ویژگی معماری آن دوره تاریخی
به مســجد اضافهشده اســت ،بنای امروزی مسجد تا چه
اندازه شبیه به طرح اولیه مسجد است؟
این بنا حاوی ســبکهای مختلف معمــاری ،خصوصاً در اجرای

طاق و قوسهاســت .این مجموعه را میتوان کلکسیونی ارزشمند از
دورههای متفاوت معماری بهخصوص در دوران صفویه بهحساب آورد.
در طول دورههای تاریخی هر بار که مسجد در اثر حوادث مختلف که
اصلیترین آنها زلزله بوده تخریبشده ،به دلیل ارزشی که مسجد نزد
حاکمان و اشخاص بانفوذ و مهم داشته ،به دستور آنها بارها بازسازی
و مرمتشــده است .بیشتر تغییراتی که در مسجد اتفاق افتاده مربوط
به دوران صفویه اســت .تمامی این تغییرات و بازســازیها چون در
هر دوره بهتبع معماری آن زمان اتفاق افتاد به لحاظ تاریخی بســیار
ارزشمند است.
بنــای دارالمصحف و یــا خدایخانه بــرای چه منظوری
ساختهشده؟ و تا چه اندازه ساخت چنین بنایی به این شکل
و عملکرد ،در زمان خودش ،نوع آوری محسوب میشده؟
بنای خدایخانه یا دارالمصحف به دستور پادشاه ابواسحاق در سال
 752هجری قمری ساختهشده به منظور نگهداری و تالوت قرآن .در
منابع تاریخی ذکرشده که حافظ شیرازی سالها کلیددار این بنا بوده
است .این بنا منحصر بفرد است و تقریباً در هیچ مسجد دیگری چنین
بنایــی وجود ندارد .این را باید اضافه کنم که از همان دوران تا اکنون
کســانی که قصد مشرف شــدن به خانه خدا را داشتند برای تمرین
طواف کردن از آن اســتفاده میکردند که این را میتوان خصوصیتی
منحصر بفرد و بینظیر برای بنای خدایخانه قلمداد کرد.
چه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی امروزه در مسجد اتفاق
میافتد؟ و چه فعالیتهایی را شــما برای رونق بخشیدن به
مسجد در نظر گرفتهاید؟
کماکان تمام اعیاد و مراســمات مذهبی مثل نماز جماعت ،نماز
اعیاد ،شبهای قدر و اعتکاف .همچنین مراسمات خاصتر مثل مراسم
بزرگداشت شهید آیتاهلل دســتغیب در مسجد برگزار میشود .البته
اســتراتژی ما این است که به مســجد صرفاً بهسوی موزه شدن پیش
نرود ،اما برای رونق بیشــتر و شناســاندن ارزشهای مسجد به مردم
برنامههایی از قبیل احداث کتابخانه و فروشــگاه محصوالت مذهبی و
فرهنگی ،موزه معرفی تاریخی مسجد در دوران انقالب اسالمی ،موزه
معرفی تاریخی معماری و فرهنگی مســجد با هدف رونق بخشیدن به
صنعت توریســت در قالب معرفی مسجد به عنوان اثری ملی و جهانی
در دست اجرا داریم.
نحوه ارتبــاط و برخورد مردم با مســجد عتیق چه گونه
است؟ چقدر بنای مسجد برای اهالی محله مهم و نسبت به
آن حس تعلق دارند؟
ما شاهد این هســتیم که اهالی این منطقه ارادت خاصی به این
مــکان دارند به این دلیل که خاطره شــخصی و تاریخی از حضور در
ایــن مکان و وقایع تاریخی که در اینجــا اتفاق افتاده ،دارند .وقتیکه
ما در حال انجام کارهای مرمتی در مســجد هســتیم اهالی کهنسال
محله میآیند و برای مرمت نظر میدهند ،چون نسبت به این مسجد
حس تعلقخاطر دارند ،آنها میدانند که درگذشته بخشهای مختلف
مســجد به چه شکلی بوده که این مســئله روی تصمیمگیریهای ما
برای مرمت هر بخش تأثیرگذار اســت .این مسجد جزئی از هویت و
تاریخ مردم قدیم شــیراز است و پیوند ناگسســتنی با هویت شهری

شیراز دارد .چون هسته اولیه شهرهای اسالمی با مساجد جامع تعریف
میشوند.
مســجد عتیق جزئی از هویت تاریخی -معماری شــیراز
است ،درعینحال دارای هویتی مستقل هم هست .با نگاهی
از منظر علم مرمت ،امروزه چگونه میتوانیم ،مســجد جامع
عتیق را در کارکردی جدید بازسازی کنیم و آن را دوباره به
حیات اجتماعی شهر بازگرداندیم؟ اینکه این مسجد با چنین
سابقهای جزئی از مجموعه دیگر شود تا چه اندازه به لحاظ
علمی و تجربی درست است؟
هیچگونه تغییر کاربری برای چنین بنای ارزشــمند و باسابقهای
کــه به اوایل اســام برمیگردد بــا چنین کارکرد خــاص مذهبی و
اجتماعی مسلماً پذیرفتهشده نیست .این مسجد کماکان باید به تمام
عملکرد و نقش خود به عنوان مســجد با تکیهبــر ارزشهایش ادامه
دهد .همچنان مردم باید به آن دسترســی داشــته باشند و مرکزیت
آن با توجه به نقش تاریخیاش به عنوان مرکز محله باید حفظ شــود.
چراکه خواســت مردم برای دسترسی و همچنین تردد از این مسجد
برای رسیدن به بازار ،به بقاع متبرکه و به نقاط مختلف شهر همچنان
وجود دارد .محدود شدن دسترسی به مسجد نگرانی مشترک ما مردم
است .این موضوع نه مورد تائید هیچ کارشناس متعهدی هست و نه به
لحاظ اجتماعی عادالنه است چون این مسجد از زمانهای دور متعلق
به این مردم بوده اســت .مردمی که متأســفانه بیشترشان بیبضاعت
هستند.
متأسفانه این مسجد مورد بیمهری قرارگرفته و دخل و تصرفاتی
که در حریم مســجد بدون نظر کارشناســی و حتی اطالعرســانی و
هماهنگــی با هیچ نهادی و با نادیده گرفتــن قوانین میراث فرهنگی
در مورد بافتهای تاریخی اتفاق افتاده خیلی نگرانکننده اســت .این
دخل و تصرفها باعث شده به سازه بنای مسجد در ضلع غربی ،ضلع
شــمالی و ضلع جنوبی آن صدمات زیادی وارد شود .هیچ عقل سلیم
و هیــچ منطقی نمیپذیرد که چنین بنایی بــا این تاریخ به جزئی از
مجموعه دیگری بشــود و درنهایت آنقدر محدود شــود که کارکرد
اصلی خود را از دست بدهد و به تبع آن خاطراتی که در مسجد وجود
دارد به دســت فراموشی سپرده شــود .اگر بنا باشد این بنا به حاشیه
برود صرفاً به دلیل رونق بخشیدن به مجموعهای دیگر ،این کار منجر
به نادیده گرفته شــدن ارزشهای خود مســجد میشود و این اص ً
ال
قابلقبول نیست .پیوندی ساختاری ،کالبدی مسجد را با بافت تاریخی
و بافت جدید شیراز نمیتوان منکر شد.
در پایــان باید بگویم که مســجد جامع عتیق نهتنها در ایران که
در تمامی دنیا بینظیر اســت .ما در تمامی دنیــا تنها یک خدایخانه
داریم .مسجدی که در طول تاریخ در آثار معروفی از آن یاد و به ذکر
خصوصیات آن پرداختهشده است .آثاری همچون آثارالعجم ،سفرنامه
مادام ژان دیوالفوا ،کتاب ارزشمند فارسنامه ناصری ،کتاب فارسنامه
ابن بلخی ،شیرازنامه ،شیراز در روزگار حافظ ،تذکره دلگشا ،سفرنامه
اوژن فالند ،کتاب جامع عتیق شیراز .این بنا بسیار ارزشمندتر از آنی
اســت که با بیخیالی و با بیمسئولیتی از کنارش رد بشویم .امیدوارم
با نگاهی بهتر و ارزشگذاری کارآمدتر ،به حفظ این نگین ارزشــمند
بافت تاریخی فارس بپردازیم و سعی کنیم از هر لحاظ ارزشهای آن
را حفظ کنیم.

پرونده ویژه

پروندهای درباره شیراز؛ شهر صلح و دوستی
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پیشینیان ما افتخار آن را دارند
که نخستین نهاد شادی را ایجاد کردند؛ یعنی هنجار ُشکر و شادمانی.
آنها فستیوالها را تعریف کردند
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پرونده «شهرراز» برای شیراز ،شهر «دوستیوصلح»

به همراه گفتوگو با محمدجعفر محالتی و علیرضا صالحی

[

[

نوبتصلحاستودوستی

ِ
«فیلسوف
«دوستی» در نظر شیخ مصلحالدین سعدی چنان بلندمرتبه است که به آن قسم یاد میکند« :به دوستی که اگر زهر باشد از دستت /چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را» .شیراز زادگاه و خاستگاه این
دوستی» است ،حافظ و مالصدرا و ابوحیان توحیدی از خاکش برخاستهاند ،و در تاریخش نوشتهاند که اتابکانش بهتدبیر و درایت ،این ملک را از گزند مغوالن مصون نگاه داشتند .این فرهنگشهر امروز هم بهقول
احسان اکبرپور محمدجعفر محالتی «مهمترین جغرافیا و تاریخ مساعد را برای تبدیلشدن به پایتخت دوستیوصلح ـ دستکم در خاورمیانه ـ دارد» ،و از همین است که این استاد مطالعات اسالمی معتقد است برای انضمامیکردن
آوازدادن
این ســوژه ،شــیراز باید مجسمه ،میدان ،موزه و پارک دوستیوصلح داشته باشد ،میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری با محوریت دوستیوصلح شود و شهرت خود را به دوستیوصلح افزون کند؛ تا شاید با
ِ
دوستیوصلح ،اندک پرتویی بتاباند بر این روزگار پرآشوب که تنها سخن ،جنگ است و تحریم و خرید اسلحه .شهرراز در این شماره ،پروندهای با حضور دکتر محمدجعفر محالتی اسالمشناس برجسته و همچنین دکتر علیرضا صالحی
دبیر علمی کنگره بینالمللی «سالمت برای صلح» شکل داده تا از ضرورت تعریف و برپایی رویدادها و المانها در شهر با محوریت دوستیوصلح ،و نگاه جامع به موضوع «گردشگری دوستیوصلح» در شیراز بگوید.
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،،

دوستی دیگر نهتنها یک
امر اخالقی و مورد توجه
معارف اسالمی و ادبیات
فارسی بوده ،بلکه امروز دیگر
یک امر سیاسی است و به
سیاستگذاری دولتی هم
کشیده شده است .نداشتن
دوستی یک وضعیت عادی
نیست و یک هزینه است.
کشورهایی که رابطهای
گسترده با جهان ندارند ،در
رابطهای عادی با جهان قرار
ندارند و هزینههای سنگینی
را هم تحمل میکنند

،،
گفتوگوی«شهرراز»بادکترمحمدجعفرمحالتیاستادمطالعاتاسالمیکالجاُبرلینآمریکادرباره«شیراز،شهردوستیوصلح»

شیرازشهرگردشگریدوستیوصلحشود
،،

برای نهادینهکردن دوستی
ابتدا باید معارف دوستی را
بشناسیم ،یعنی باید علم
دوستی را از منظر روانشناسی،
دینپژوهی ،علوم سیاسی،
اقتصاد ،هنر و ...بشناسیم.
مرحله دوم تبدیلشدن معرفت
دوستی به یک بصیرت و
پارادایم اجتماعی است .مرحله
سوم نیز مرحله نهادینهکردن
دوستی است؛ به این معنا که
در جامعه نهادهای دوستی
ت دوستی
ایجاد کنیم تا بصیر 
قابلیت پیادهشدن در جامعه را
پیدا کند

،،

شــما پژوهشهای زیادی درباره دوستی و صلح داشتهاید.
صلح به لحاظ تئوریــک و عملی چه مولفههایی دارد و چگونه
میتوان به صلح پایدار رسید؟ اصوالً به نظرتان توجه به صلح
و دوستی در روزگار کنونی ،بهویژه در جغرافیای ما چه اهمیتی
دارد؟
در روزگاری کــه هشــت جنگ طوالنی در خاورمیانــه بزرگ ـ از
افغانستان تا نیجریه ـ در جریان است ،منطقه جغرافیایی ما بیش از هر
منطقه دیگری نیازمند صلح اســت .صلح به لحاظ نظری ،هم در منابع
فرهنگی خاورمیانه باســتان ،و هم در جهان پس از اســام ریشههایی
عمیــق دارد ،تا آنجا کــه میتوان ادعا کرد صلح به ســایر رویکردهای
زندگی اولویت داشــته است .ازسویی مهمترین آورده اسالم برای جهان
عرب ،صلح بود؛ زیرا  250قبیله عرب در جهان قبل از اســام در حالت
جنگ دائمی به ســر میبردند؛ چون جنگ را بهمثابه یک رویکرد عادی
برای اقتصاد میدیدند .از همین رو اســام صلحــی آورد که پایان آن
جنگها بود .اما بعدها یک ســوءتفاهم تاریخی شــکل گرفت و برخی
رهبران جوامع مســلمان گمان بردند که خو ِد جنــگ اصالت دارد؛ در
حــدی که حتی جهاد را هم که عبارت بــود از «تالش در راه خدا» ،به
جنگ اطالق کردند و یک وضعیت انحرافی پیش آمد .در هر صورت ،هم
به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ معناشناســی در متون مقدس و روایات،
و بهویژه رویکردهای ائمه شــیعه (ع) ـ که هیچکدام درگیر یک جنگ
ابتدایی نشــدند ـ صلح اصالت دارد .پس ما هم از منظر دینی ،و هم از
منظر واقعگرایی و سیاســی ،و حتی از منظر غیردینی هم میتوانیم با
استدالل منطقی و عاقالنه به ضرورت و اولویت صلح برسیم.
اگر بخواهیم کمی جزئیتر صحبت کنیم ،صلحگســتری چه
مولفهها و وضعیتهایی دارد؟
صلحگستری سه طیف را در بر میگیرد؛ به این معنا که سه رویکرد
و سه زمینه رفتاری در روابط اجتماعی را در بر میگیرد .قسمت نخست
صلحگســتری به صورت «اخالق جنگ» مطرح اســت .گرچه بسیاری
معتقدنــد که جنگ اخالقی نیســت ـ و حقیقتاً هــم جنگی بهجز یک
جنگ کام ً
ال دفاعی ،اخالقی نیست ـ با این حال در جنگ دفاعی (جنگ
مشروع) ،اخالق مطرح میشود .به این معنا که «هدف ،وسیله را توجیه
نمیکند ».این گزاره یکی از مهمترین دستاوردهای فقه و اخالق جنگ
در اسالم است .ما حق نداریم برای احراز پیروزی به هر عمل غیراخالقی

دســت بزنیم و ناچاریم که بخش مهمــی از هنجارهای اخالقی را حتی
در جنــگ و خصومــت رعایت کنیم .به عنوان مثــال اگر فردی قبل از
جنگ به یک ســرباز دشمن بدهکار اســت ،جنگ مانع پرداخت بدهی
نمیشــود و بدهی را لغو نمیکند .اتفاقاً چهار جنگ عمدهای که ائمهی
ما درگیرش بودند ـ ســه جنگ دوره امام علی (ع) و یک جنگ حضرت
اباعبداهلل حســین (ع) ـ جنگهایی بوده که از ســوی شیعیان رعایت
حداکثری اخالق صورت گرفته اســت و هرگز برای احســاس پیروزی،
تالش نشده که مقررات اخالق جنگ مخدوش شود .در قرن دوم هجری
ابوالحســن شیبانی ـ یکی از فقهای مشهور ـ نخستین کتاب فقه جنگ
را نوشــته اســت و از همینجا پیداست که مســلمانان به اخالق جنگ
میاندیشیدهاند .اخالق جنگ گام نخست در حالت جنگ است که ما را
از حالت تخاصم ،به حالت آتشبس میرساند.
بخش دوم صلحگستری ،دوران بعد از آتشبس است؛ زمانی که هنوز
ظن منفی حاکم است .در اینجا با مکانیزم عذرخواستن
نفرت ،بدبینی و ّ
و عفوکــردن میتوان دو طرف متخاصم را از وضعیت آتشبس به نقطه
صفر صلح رســاند؛ یعنــی نقطهای که دو طرف نــه عالقهمند به رابطه
هســتند ،و نه در حالت نفرت هســتند؛ بلکه در حالت بیتفاوتی به سر
میبرند .اتفاقاً بخش مهمی از معارف و مناســک دینی برای ایجاد این
مرحله اســت .به عنوان مثال حج یک نهاد عفوکردن اســت که انسان
باید خود را عفو کند ،مورد عفو قرار گیرد ،از خداوند تقاضای عفو کند،
و با محیطزیســت نیز رفتار اخالقی داشــته باشد .پس مذهب به دنبال
وادی دوم نیز هســت .بخش سوم صلحگستری ـ که بخش متعالی صلح
است ـ از اصالت رابطه صحبت میکند .معتقد است انسانی که از حالت
تخاصم به حالت بیتفاوتی رســیده ،شایســته نیست در همین مرحله
بماند؛ بلکه شایسته است که روابط دوستانه برقرار کند .ما روایت داریم
که دوستیکردن «نیمی از دین» و «نیمی از عاقلبودن» است .در قرآن
کریم هم آیات فراوانی داریــم که تأکید دارد نتیجه دین باید محبت و
دوستی باشد .در این مرحله دیگر دوستی یک ضرورت است.
بــا این حال امروز دیگر ما درباره دوســتی یک بحث صرفاً الهیاتی
نداریم ،بلکه ضرورت دوســتی از طریق مشــاهدات بالینی و تجربی هم
به اثبات رســیده اســت .به عنوان مثال اخیرا ً یک تحقیق 75ساله در
دانشــگاه هاروارد درباره ضرورت روابط اجتماعی به نتیجه رسیده است.
حدود 70نفر موضوع این آزمایش بودهاند و دستآخر این نتیجه حاصل
شده که برای یک انســان میانسال به باال شاخصهای سالمت بدن ،به
اندازه داشتن رابطه اجتماعی و عاطفی بااهمیت نیست .پس دوستی یک

ضرورت برای حفظ سالمت و کیفیت زندگی است .به عنوان مثال در ماه
ژانویه گذشته ،ما شاهد یک تحول جالب و عجیب بودیم؛ هنگامی که در
انگلستان یک گزارش تجربی با شواهد عینی متعدد بیان کرد که حدود
نیم میلیون نفر انگلیســی 6 ،ماه با هیچکس صحبت نکردهاند؛ یا اعالم
کرد که  9میلیون نفر انگلیسی به دلیل نداشتن روابط اجتماعی ،از انواع
بیماریها رنج میبرند .بنا به همین گزارش بود که خانم تریســی کروچ
به عنوان وزیر امور تنهایی منصوب شــد؛ درواقع همان وزیر دوستی .به
بیان دیگر ،دوســتی دیگر نهتنها یک امــر اخالقی و مورد توجه معارف
اســامی و ادبیات فارسی بوده ،بلکه امروز دیگر یک امر سیاسی است و
به سیاستگذاری دولتی هم کشیده شده است.
آقای دکتر! شما معتقدید دوستی را میتوان بهمثابه یک امر
سیاسی و اجتماعی در نظر گرفت .به نظرتان چگونه میتوان
میان کشــورهای جهان دوســتی را تئوریزه و سپس اجرایی
کرد؟
برای تحقق ایــن امر توجه به یک نکته مغفولمانده در بســیاری
از دولتها اهمیت دارد« :نداشــتن دوســتی یک هزینه است ».به این
معنا که نداشــتن دوستی یک وضعیت عادی نیست .پس ابتدا باید این
کجفهمی را اصالح کرد؛ به این معنا که نداشــتن رابطه و دوســتی یک
هزینه اســت .از همین رو کشــورهایی که رابطهای گســترده با جهان
ندارنــد ،در رابطهای عادی با جهان قرار ندارند و هزینههای ســنگینی
را هم تحمل میکنند.
اگر این اصل پذیرفته شــود ،چگونه میتوان دوســتی را
نهادینه و اجرایی کرد؟
برای این کار ســه مرحله وجود دارد .ابتدا باید معارف دوســتی را
بشناســیم ،یعنی باید علم دوستی را از منظر روانشناسی ،دینپژوهی،
علوم سیاســی ،اقتصاد ،هنر و ...بشناســیم .در حــال حاضر کتابهای
زیادی در دنیا درباره رابطه دوستی و سیاست ،دوستی و هنر و ...نوشته
شــده اســت .به عنوان مثال «هانا آرنت» یک نظریه سیاسی دارد که
معتقد اســت« :بدون دوستی ،دموکراســی ممکن نیست ».زیرا فقدان
گفتوگو ،ســطح دموکراســی را تنزل میدهد .از سویی از منظر دینی،
نتیجه باور مذهبی ،مهربانی است .امروز در مطالعات دوستی که صورت
میگیرد ،اغلب مطالعات بینرشــتهای است .مرحله دوم اما تبدیلشدن
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ذرهبین

،،

میتوان یک روز را به عنوان
روز جهانی دوستی تعیین
کرد؛ روزی که شاعران
درباره دوستی شعر بگویند،
فیلمسازان درباره دوستی فیلم
بسازند ،نویسندگان درباره
دوستی رمان بنویسند ،آنها که
در الهیات مشغولاند ،درباره
الهیات دوستی صحبت کنند
و حتی مناسکی برای این روز
ایجاد کنیم .به عنوان مثال
بگوییم هرکس در روز دوستی
باید یک کارت تشکر و دوستی
برای دوستش بفرستد؛ مثل روز
عشق که عشاق به همدیگر
هدیه میدهند

،،

،،

ما به شهرداری شیراز نیاز
داریم تا برای تبدیلشدن
شیراز به شهر «گردشگری
دوستیوصلح» ،تالش کنند.
دیگر ارگانها مثل اوقاف،
سازمان محیطزیست،
آموزشوپرورش و ...نیز
میتوانند به سهم خود برای
معرفی شیراز به عنوان پایتخت
دوستی و صلح اقدامات
زیادی انجام دهند .هنرمندان،
نویسندگان ،شاعران و اهالی
فرهنگ در معرفی شیراز به
عنوان صلح و دوستی ،نقش
بسیار مهمی دارند

،،

معرفت دوســتی به یک بصیرت و پارادایم اجتماعی است.
مرحله سوم نیز مرحله نهادینهکردن دوستی است .به این
معنا که در جامعه نهادهای دوستی ایجاد کنیم تا بصیرت
دوستی قابلیت پیادهشدن در جامعه را پیدا کند.
به نظرتــان چگونه میتوان چنیــن نهادها یا
رویدادهایی درباره دوستی را ایجاد کرد؟
مــا در کنفرانسها و کنگرههای مربوط به دوســتی،
برای بســط معرفت دوســتی تالش میکنیــم .در همین
کنفرانسهاست که اگر گفتمان خوبی میان افراد مختلف
از فرهنگهای مختلف صورت گیــرد ،نوع نگاه و بصیرت
دوســتی تعریف میشود؛ ســپس میتوان آنها را به نهاد
تبدیل کرد.
مث ً
ال چه نهادهایی؟
پیشــینیان ما افتخار آن را دارند که نخســتین نهاد
شــادی را ایجاد کردند؛ یعنی هنجار شکر و شادمانی .آنها
این هنجــار را در جامعه نهادینه کردند و فســتیوالها را
تعریف کردند .بــه عنوان مثال دهقانــان ایرانی در فصل
هــرگان» را ایجاد کردنــد؛ مهرگان
پاییــز فســتیوال « َم َ
فستیوال شادی و شکر اســت .رفتهرفته اما این فستیوال
گسترش یافت و به جهان عرب پس از اسالم نیز راه یافت.
آنها چــون چنین رویدادی را نداشــتند ،پس از آن دیگر
هرجــان» .امروز از مراکش تا
به هر فســتیوالی گفتندَ « :م َ
اندونزی ،هر فســتیوالی که در جهان عرب اتفاق میافتد،
با نام مهرجان شــناخته میشود؛ مث ً
ال مهرجان سینمایی،
مهرجان فرهنگی و. ...
ما از همین تجربه میتوانیم در زمینه دوستی استفاده
کنیم .بــه عنوان مثال میتوان یــک روز را به عنوان روز
جهانی دوســتی تعیین کــرد؛ روزی که شــاعران درباره
دوســتی شــعر بگویند ،فیلمســازان درباره دوستی فیلم
بســازند ،نویسندگان درباره دوســتی رمان بنویسند ،آنها
که در الهیات مشــغولاند ،درباره الهیات دوستی صحبت
کنند و حتی مناسکی برای این روز ایجاد کنیم .به عنوان
مثــال بگوییم هرکس در روز دوســتی بایــد یک کارت
تشــکر و دوستی برای دوستش بفرســتد؛ مثل روز عشق
که عشــاق به همدیگر هدیه میدهند .این اتفاق میتواند
یــک رویکرد را به یــک اقدام برای دوســتی تبدیل کند.
وقتی یک روز از ســال به دوستی فکر کنیم ،احتمال آنکه
دوستان جدیدی پیدا کنیم بیشتر میشود ،وقتی یک روز
از سال به دوســتانمان تبریک بگوییم ،دوستیها تقویت
میشــود .در روز دوســتی احتمال آنکه کشوری دست به
جنگ بزند ،بســیار کمتر خواهد بود .بنابراین ابتدا با یک
رویداد تقویمی میتوان در راه نهادینهکردن دوســتی گام
برداشت .همچنین میتوان رویداد دوستی را تعریف کرد،
مانند جشــن نــوروز که تبدیل معرفت دوســتی به عمل
دوستی اســت؛ چراکه نوروز یک نهاد دوستیمحور است.
مث ً
ال میتوان فســتیوالهایی به نام دوستی مانند فستیوال
فیلم دوستی ،فستیوال داستان دوستی و ...ایجاد و برگزار
کرد .حتی انتخاب اسامی دوستیمحور برای فرزندانمان،
اجرای دوستی در جامعه اســت .میتوان پارک دوستی و
موزه دوستی ایجاد کرد.
مــا در شــهری زندگــی میکنیم که شــاعر
بلندآوازهاش سعدی بزرگ700 ،سال پیش بارها
بر منزلت و جایگاه رفیع دوستی تأکید کرده است
و بنا به نظر کارشناســان ،بیش از  1050بار در
کلیات گرانقدر و گرانسنگش ،واژه «دوستی» و
مشتقاتش به کار رفته است .به نظر شما شهری
مانند شیراز بهســبب تاریخ و پیشینه فرهنگی ،و
همچنین هویت جمعــی و فرهنگیاش ،میتواند
شــهری برای برگزاری رویدادهای ملی و جهانی
با محوریت دوستیوصلح باشد؟
مــن معتقــدم نهتنهــا شــیراز میتوانــد پایتخت
دوســتیوصلح باشــد؛ بلکه «باید» باشــد؛ چراکه شیراز
مهمترین جغرافیا و تاریخ مســاعد نهاد دوســتی را برای
تبدیلشــدن به پایتخت دوســتی و صلح ـ دســتکم در
خاورمیانه ـ دارد .شــما از ســعدی نام بردیــد ،من او را

«فیلســوف دوســتی» نام مینهم ،اما ما غیر از سعدی ،ما
در شیراز در قرن پنجم هجری ابوحیان توحیدی شیرازی
را هم داشــتهایم که تنها کتاب کامل درباره دوســتی را
نوشته است .به بیان دیگر ،در همه تاریخ اسالم ،تنها کتاب
درباره دوســتی را یک شیرازی نوشــته است .ما مالصدرا
را بــه عنوان آخرین فیلســوف قدمایــی داریم که تالش
کرده بین رشــتههای مختلف اسالمی دوستی ایجاد کند.
نخســتین کتاب عشق الهی را نیز دیلمی شیرازی پیش از
ابوحیان نوشــته است .به بیان دیگر ،نویسندگان دو کتابی
که در جهان اســام درباره دوســتی با خدا و خلق نوشته
شــده ،هر دو شیرازی هســتند .از اینها گذشته ،حتی در
تاریخ سیاسی هم مشــاهده میکنیم که شیراز با کیاست
رهبرانــش از حمله مغول در امــان ماند؛ این اتفاق فرازی
بســیار مهم در تاریخ اســت .حتی خانــدان زند خاندانی
سیاســی بودند که نزدیکترین رابطه را با مردم داشتند؛
به همین دلیل اســت شاید که ما هنوز خیابانی به نام یک
شــاهزاده (لطفعلیخان زند) داریم .منشور کوروش هم به
نوعی صلــح را در میان جوامع مختلف تحت فرماندهی او
تئوریزه کرده ،یا داســتان مشهور نجات یهودیان به دست
کوروش نیز یک نماد از دوســتی و صلح در این دیار است.
حتی در نقوش تختجمشــید نوعی دوستی میان مردمان
و گروههای مختلف اجتماعی و فرهنگی مشاهده میکنیم.
اینها نمونههایی کافی اســت تا ما شیراز را تبدیل کنیم
به پایتخت دوســتی و صلح جهان اســام .امروز هم طبع
شاعرانه شیرازیها فضای مساعد روانی برای دوستی ایجاد
میکند .شــیرازیها همیشــه به صلح اولویت میدادهاند.
مجموعه این شواهد نشان میدهد که شیراز فضای بسیار
مســاعدی برای مشهورشدن و تبدیلشــدن به پایتخت
دوستی و صلح دارد.
اگر ما بخواهیم این شهرت ،و سپس این جایگاه
شــیراز را به عینیت برسانیم و انضمامی کنیم ،به
نظر شما چه برنامهریزیهایی باید صورت بگیرد
و چه مولفهها و نهادهایی در شــکلگیری چنین
جایگاهی نقش دارند؟
تاکنون نهادهــای علمی مانند دانشــگاه در این زمینه
بســیار تالش کردهاند .چند ماه دیگر دانشــگاه علوم پزشکی
شیراز کنفرانس ســامت و صلح را برگزار خواهد کرد ،سال
گذشته نیز دانشگاه شــیراز کنفرانس عفو ،صلح و دوستی را
برگزار کرد .پیش از آن دانشــکده هنر شیراز فراخوانی برای
پوســترهای دوســتی برگزار کرد که بســیار چشمگیر بود و
جهانی شــد .پس نهادهای آکادمیــک میتوانند این فعالیت
مســتمر را برای دوستی داشته باشــند .امروز تأسیس دوره
فوقلیسانس صلحپژوهی و دوســتیپژوهی مد نظر دانشگاه
شــیراز قرار دارد .من بســیار مایلم که مرکــز پژوهشهای
دوستی و صلح در شیراز تأسیس شود تا ما فرهنگ دوستی را
از طریق هنر ،حکمت ،تاریخ ،فلسفه ،شعر و ...آموزش دهیم.
اما اینها به تنهایی بســنده نیســت ،ما به شهرداری
شــیراز و توجه آقــای اســکندرپور نیاز داریــم تا برای
تبدیلشدن شــیراز به شهر «گردشــگری صلح» ،تالش
کنند .مث ً
ال مــا میتوانیم ســعدی را بازتعریف کنیم و به
گردشگران اعالم کنیم که اگر به زیارت او میروند ،درواقع
از آرامگاه یک فیلســوف دوســتی دیــدن میکنند .مث ً
ال
شــهرداری میتواند ترجمه تمامی شعرهای دوستیمحور
و صلحمحور ســعدی را به صورت یک کتاب منتشر کند و
به هر گردشــگر یک عدد از این کتاب هدیه کند تا اعالم
کنیم که ســعدی این ســخنان را درباره دوســتی داشته
اســت .شــهرداری در ایجاد دهکده صلح میتواند کمک
زیادی کند .ما باید موزه دوســتی و صلح ،و پارک دوستی
و صلح داشته باشــیم .دیگر ارگانها مثل اوقاف ،سازمان
محیطزیســت ،آموزشوپرورش و ...نیز میتوانند به سهم
خود برای معرفی شیراز به عنوان پایتخت صلح و دوستی
اقدامــات زیادی انجام دهنــد .هنرمندان ،نویســندگان،
شاعران و اهالی فرهنگ در معرفی شیراز به عنوان صلح و
دوستی ،نقش بسیار مهمی دارند .ما باید در شیراز مجسمه
صلحودوستی ،میدان صلحودوستی و کوچه صلحودوستی
داشته باشــیم .چنین اقداماتی میتواند دوستی را به یک
نهاد ستبر در شیراز تبدیل کند.

صلحگستری سه طیف را در بر میگیرد .اخالق
جنگ گام نخســت در حالت جنگ است که ما را
از حالت تخاصم ،به حالت آتشبس میرساند .در
جنگ دفاعی (جنگ مشروع) ،اخالق مطرح میشود.
به این معنا که «هدف ،وســیله را توجیه نمیکند».
بخــش دوم صلحگســتری ،دوران بعد از آتشبس
ظن منفی
اســت؛ زمانی که هنوز نفرت ،بدبینی و ّ
حاکم اســت .در اینجا با مکانیزم عذرخواســتن و
عفوکردن میتوان دو طرف متخاصم را از وضعیت
آتشبس به نقطه صفر صلح رســاند؛ یعنی حالت
بیتفاوتی .بخش ســوم صلحگســتری ـ که بخش
متعالی صلح اســت ـ از اصالــت رابطه صحبت
میکند .معتقد است انســانی که از حالت تخاصم
به حالت بیتفاوتی رسیده ،شایسته نیست در همین
مرحله بماند؛ بلکه شایسته است که روابط دوستانه
برقرار کند

شــیراز مهمترین جغرافیا و تاریخ مساعد نهد
دوســتی را برای تبدیلشدن به پایتخت دوستی و
صلح دســتکم در خاورمیانه دارد .شیراز سعدی
«فیلسوف دوســتی» و مالصدرا را دارد؛ فیلسوفی
که به عنوان آخرین فیلســوف قدمایی تالش کرده
بین رشــتههای مختلف اسالمی دوستی ایجاد کند.
نخســتین کتاب عشق الهی را دیلمی شیرازی پیش
از ابوحیان نوشــته اســت .در تاریخ سیاسی هم
مشــاهده میکنیم که شیراز با کیاست رهبرانش از
حملــه مغول در امان ماند .خانــدان زند خاندانی
سیاســی بودند که نزدیکتریــن رابطه را با مردم
داشتند .منشــور کوروش هم به نوعی صلح را در
میان جوامع مختلف تحــت فرماندهی او تئوریزه
کرده اســت .حتی در نقوش تختجمشید نوعی
دوستی میان مردمان و گروههای مختلف اجتماعی
و فرهنگی مشاهده میکنیم .امروز هم طبع شاعرانه
شیرازیها فضای مساعد روانی برای دوستی ایجاد
میکند

ما میتوانیــم ســعدی را بازتعریف کنیم و
به گردشــگران اعالم کنیم که وقتــی به زیارت
او میرونــد ،درواقع از آرامگاه یک «فیلســوف
دوســتی» دیدن میکنند .مث ً
ال شهرداری میتواند
ترجمه تمامی شعرهای دوستیمحور و صلحمحور
ســعدی را به صورت یک کتاب منتشر کند و به
هر گردشــگر یک عدد از این کتاب هدیه کند تا
اعالم کنیم که سعدی این سخنان را درباره دوستی
داشته است

1

2

3

تدوستیوصلح
پیشنهادهایمحمدجعفرمحالتیبرایتبدیلشیرازبهپایتخ 
میتوان یک روز را به عنوان روز جهانی دوســتی تعیین کرد و
برای آن مناسکی مانند روز عشق ایجاد کرد
میتــوان فســتیوالهایی به نام دوســتی مانند فســتیوال
فیلم دوســتی و فســتیوال داســتان دوســتی ایجــاد و برگزار
کرد

شیراز باید مجسمه ،میدان ،پارک و کوچه صلحودوستی داشته باشد
به گردشــگران اعالم کنیم وقتی به زیارت سعدی میروند،
درواقع از آرامگاه یک «فیلسوف دوستی» دیدن کرده اند
دوره فوقلیســانس صلحپژوهی و دوستیپژوهی در دانشگاه
شیراز تأسیس شود

مرکز پژوهشهای دوســتی و صلح ،و دهکده جهانی صلح در
شیراز تأسیس شود
شهرداری ترجمه تمامی شعرهای دوستیمحور و صلحمحور
سعدی را به صورت یک کتاب منتشر کند و به هر گردشگر یک عدد
از این کتاب هدیه کند

10

شنبه  16تیر  23/97شوال /1439سال چهاردهم/شماره258

پرونده ویژه

SAT 7 July 2018/Thirteenth Year /No.258

،،

موضوع صلح و سالمت،
بحثی جدی در ادبیات علمی
جهان است و حدود سهدهه
است که سازمان جهانی
بهداشت برنامهای راهبردی
در مجمع عمومی خود با
عنوان «سالمت به مثابه پلی
برای صلح» را تصویب کرده
است .چراکه نهتنها صلح
روی سالمت تأثیر مثبت دارد؛
بلکه سالمت هم میتواند
به توسعه گفتمان صلح و
دوستی ،و کاهش خشونت
کمک کند

،،
،،

شیراز پیشینه فرهنگی و
تاریخی بسیار مهمی در
توسعه گفتمان صلح و
دوستی دارد .به عنوان مثال
در آثار شیخ مصلحالدین
سعدی و لسانالغیب حافظ
شیرازی ،توجه به گفتمان
صلح و دوستی ،بسیار فراگیر
و غنی و پیامی جهانی
است .برگزاری کنگره صلح
و سالمت در شیراز ،گامی
برای مطرحکردن شیراز به
عنوان شهر صلح و سالمت
در عرصه ملی ،منطقهای و
بینالمللی است

،،

گفتوگوی«شهرراز»بادکترعلیرضاصالحیدبیرعلمیکنگره
بینالمللی«سالمتبرایصلح»

سالمتسببتوسعه
گفتمانصلحمیشود
ابتدا کمی از کنگرهای بگویید که قرار اســت امســال با
محوریت صلح و سالمت ،در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزار شود.

ســال گذشته کنگره بینالمللی «نقش ادیان در اخالق صلح،
عفو و دوستی» در دانشگاه شیراز برگزار شد .در این کنگره بحث
بر این بود که در جهان معاصر برخی قرایتهای خشــونتآمیز از
همــه ادیان وجود دارد و ما مصادیــق خطرناک آن مانند داعش،
طالبان و لشکر صحابه را در خاورمیانه دیدهایم.
در این کنگره موضوع قرائتهای خشونتآمیز از ادیان بررسی
شــد ،چون هم نیازی جهانی بود (به خاطر جو اسالمهراســی که
رســانههای غربی آن را ترویج میکردند) ،و هم متأسفانه به این
دلیل که این قرائتهای خشونتآمیز در اسالم وجود دارد و علمای
شیعه و سنی نیز همواره نسبت به این جریانهای خطرناک اظهار
نگرانی نموده و خطر آنها را مطرح کردهاند.
در آن کنگــره ،ما نیز میزگردی با عنوان «صلح و ســامت»
برگزار کردیم .جهت بررسی موضوع به جستوجوی متون علمی
پرداختیــم و متوجه شــدیم که موضوع صلح و ســامت ،بحثی
جدی در ادبیات علمی جهان اســت و حدود ســهدهه است که

ســازمان جهانی بهداشــت برنامهای راهبردی در مجمع عمومی
خود با عنوان «ســامت به مثابه پلی برای صلح» را تصویب کرده
است .دراقع این ســازمان معتقد است نهتنها صلح روی سالمت
تأثیر مثبت دارد ـ اگر صلح وجود داشــته باشــد ،امکان ارتقای
سالمت جســمی ،روانی و اجتماعی فراهم است و برعکس ـ بلکه
این معادله از سوی دیگر هم معنادار است؛ به این معنا که سالمت
هم میتواند به توسعه گفتمان صلح و دوستی ،و کاهش خشونت
کمک کند.
سالمت چگونه میتواند در توسعه گفتمان صلح و دوستی
امری پیشبرنده باشد؟

سازمان جهانی بهداشت ودیگر سازمانهای بینالمللی مشابه
مانند پزشــکان بدون مرز و ،...و نیز دانشــمندان علوم پزشــکی
معتقدند سالمت به سبب آنکه مورد احترام جامعه است و تقریباً
همه اقشار نیز در جوامع مختلف برای متخصصان سالمت احترام
قائل هستند ،این احترام حتی در مناطق درگیر خشونت ،فرصتی
ارزشمند برای شناسایی ریشههای خشونت و پیگیری راهکارهایی
برای کاهش سطح خشونت را برای متخصصان سالمت فراهم می

کند .به عنوان مثال در ســالهای اخیــر در برخی مناطق جهان
که سطوحی از خشــونت جریان داشته ،تیمهای سازمان جهانی
بهداشت و برخی سازمانهای ســامتمحور دیگر مانند سازمان
پزشکان بدون مرز ،افزون بر آنکه در مناطق جنگی به ارائه خدمات
ســامت میپرداختند ،تالش میکردند که ریشــههای خشونت
را شناســایی کنند و با روشهای مختلف از جمله زمینهســازی
گفتوگوهای سازنده ،خشــونت را کاهش دهند .معموالً هنگامی
که خشــونت جریان داشته باشــد ،افراد درگیر نسبت به یکدیگر
و حتی سیاســتمداران بدبین هســتند ،اما نسبت به متخصصان
ســامت که در حال مداوا و رســیدگی به مردم و واکسنزدن به
کودکان و ...هســتند ،بیش از هرکس دیگــری اعتماد دارند .گاه
حتی تنها عناصر مورد اعتماد ،همین متخصصان سالمت هستند
و همین اعتماد ،نقطه آغازین کاهش خشونتهاست .از همین رو
ســازمان جهانی بهداشــت برنامههای عملیاتی و تاکتیکهایی را
برای کاهش خشــونت طراحی کرده است .به عنوان مثال یکی از
این برنامهها« ،آتشبس واکسیناسیون» است .به این معنا که در
مناطق درگیر خشونت و جنگ ،متخصصان سالمت ،سراغ طرفین
درگیــر میروند و از آن ها میخواهند که دوهفته آتشبس برقرار

کنگره بینالمللی «سالمت برای صلح» در شیراز برگزار میشود

،،

روحيه تساهل و مدارا نه
يك تكبيت ،بلكه روح
ديوان حافظ است .مدارا
و آشتیجویی حافظ در
زمينههاي دين ،اخالق،
عرفان و سياست هم مشهود
است .در اينجا نه با همه
گرايشهاي اخالقي حافظ،
بلكه تنها با يك جنبه از
آن كه «شفقت بر خلق» و
«ترك آزار» و «آسانگيري و
مدارا»ست مواجهیم

،،

کنگره بینالمللی «سالمت برای صلح»  ۲۳تا
 ۲۵آبانماه امسال در شیراز با حضور پژوهشکران
برجسته ازدانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای
مختلف برگزار میشــود و فرصتی بــرای تقویت
ادبیــات علمــی وارتقــای فرهنــگ عمومی در
صلحگستری فراهم می کند.
ســاالنه در مناطــق مختلفی از دنیــا تعداد
بســیار زیادی از کودکان و زنان بیگناه و بیدفاع
و همچنیــن تعــداد زیادی از نیروهــای نظامی و
شبهنظامی به دلیل جنگ ،تعارض و خشونت دچار
آسیبهای جسمی و روانی میشوند.
جنگهــا ،تعارضات و خشــونتها همچنین
ساختار جوامع درگیر را بهشــدت تحتتاثیر قرار
داده و به نحوی جدی زندگی بشریت را در سرتاسر
دنیا تهدید میکنند.
این جنگها و خشونتها میتوانند پیشگیری
و یــا دســتکم محــدود شــوند .پیشــگیری و
محدودســازی تعارضات و جنگها ،نیازمند تالش
برای برقــراری تماس با طرفین درگیــر و انتقال
مناســب نظــرات طرفین و از ایــن طریق کاهش
خشونتها در حین جنگ و تعارض است.
برقــراری تماس با طرفین درگیر در ســطوح

عالی ،نیازمند افرادی اســت کــه رهبران طرفین
بتوانند به ایشان اعتماد کنند.
جامعه پزشــکی و به طور کلــی متخصصان
حوزه سالمت از دیرباز مورد اعتماد عموم و خواص
جوامع مختلف بودهاند؛ چراکه به طور معمول برای
تامین سالمت و حفظ جان انسانها تالش صادقانه
داشتهاند.
از این رو ،تجربیات گذشته نشان داده است که
اگر این گروه از جامعه با هدف کاهش خشونتها و
پیشگیری از جنگها وارد عمل شوند ،میتوانند تا
حد زیادی به این هدف دست پیدا کنند.
در عین حال ،متاسفانه تالشها در این زمینه
محدود بوده اســت و بیشتر در حد تئوریپردازی
و متون علمی باقی مانده است .از همینرو نیازمند
تالش بسیار بیشتر توسط متخصصان حوزه سالمت
در جهت صلحگســتری در سطح جهان و حتی در
درون جوامع هستیم.
برنامه ســازمان جهانی بهداشــت بــا عنوان
«ســامت به مثابه پلی برای صلــح» و همچنین
تالشهای سازمان پزشــکان بدون مرز و سازمان
ملل متحد تا حدودی توانسته است نشان دهد که
این رویکرد میتواند در صلح گستری بسیار موفق

باشد.
کنگره بینالمللی «ســامت بــرای صلح» با
هدف تقویت تالشهای جامعه متخصصان سالمت
برای گسترش صلح و گفتمان صلح در سطح جهان
طراحی شده است.
ایــن کنگــره در تاریــخ  23تــا  25آبانماه
 1397در شــهر شــیراز برگزار خواهد شد .شهر
شــیراز ،شهری تاریخی با پیشــینه نوع دوستی و
آرامشگســتری است و شــاعران بهنامی همچون
حافظ و سعدی نماد صلح و دوستی در تاریخ شیراز
هستند.
ما در این کنگره تالش خواهیم کرد تا فرصتی
بــرای تقویت صلحگســتری توســط متخصصان
ســامت از طریق بحث و تبادل نظر در محورهای
زیر فراهم شود :شبکهسازی سازمانهای غیردولتی
برای صلح از طریق ســامت ،همکاری بینالمللی
ســازمانهای ســامتمحور بــرای صلــح ،نقش
دولتها و نظامهای ملی ســامت در ایجاد صلح،
ارزشهای انسانی ،اخالق پزشکی و صلحگستری،
نقش متخصصان سالمت در صلحگستری ،آموزش
پزشکی و صلحگستری ،و ســامت برای صلح در
خاورمیانه.

پرونده ویژه
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آشنایان بندهنواز
دل
ِ
وحید دلپسند

،،

طرز تفكر غالب در
آثار سعدی با توجه به
شرايط زماني و محيط
زندگي و زمينههاي
تربيتي و تحصيلي
شیخ اجل ،نمایشگر آن
است که مفهوم مدارا و
انساندوستی (خمیرمایه
اصول تربیتی مردم
شیراز) ،به شکل بسيار
گسترده و متنوع در
جایجای آثار و سرودههای
او به چشم میخورد

،،

،،

برگزاری کنگره
صلح و سالمت در شیراز
معنادار است.
به نظر ما این کنگره باید
قدمی برای مطرحکردن
شیراز به عنوان شهر
صلح و سالمت
در عرصه ملی ،منطقهای
و بینالمللی باشد

،،

شــود تا به کودکان در منطقه درگیری ،واکسن زده شود.
گاه همیــن برگزاری آتشبس ،ســبب معقولتر فکرکردن
درباره صلح شــده است و از خالل آن مذاکرات برای صلح
آغاز شده است.
این متخصصان سالمت چه آموزشهایی دیدهاند؟

اینها هیأتهایی هستند که آموزش دیدهاند در چنین
مناطقی چگونه باید رفتار کرد ،ریشــههای خشــونت در
مناطقی که اعزام میشــوند چیست و سناریوهای کاهش
خشــونتها و افزایش گفتمان صلح کدام است .یک مثال
دیگر بزنم .در کشــور سریالنکا حدود 25سال جنگ شدید
وجود داشت .در این کشــور دو قومیت وجود دارد ،حدود
75درصــد مردم «ســینهالی» و 25درصد نیــز «تامیل»
هستند ،دولت مرکزی در اختیار سینهالیهاست و تامیلها
در اقلیت هستند.
تامیلیها معتقد بودهاند دولت مرکزی حقوق شهروندی
آنها را پایمال میکند و در نتیجه زمینههای خشــونت در
کشور ایجاد شده و توسعه پیدا کرده است .به این شکل که
حتی میان این دو قوم ،جنگی که حالت چریکی داشــت،
رفتهرفته حالت جنگ کالســیک و منظم به خود گرفت و
این خشونتها نیز سبب کشــتار نظامیها و غیرنظامیها
و ویرانشــدن دهکدهها شد .اما در ســالیان اخیر تعدادی
از متخصصــان ســامت پروژهای تعریف کردنــد با عنوان
«باغ صلح پروانه» .آنها کمپی را با همین عنوان در کشــور
سریالنکا طراحی کردند و هرروز از این کمپ مینیبوسی به
روستاهای منطقه اعم از تامیلنشین و سینهالینشین رفته
و کودکان و نوجوانان را برای برنامههای آمزشی و فرهنگی
بــا خود به این کمپ میبرد .بچههای حاضر در این کمپ،
بچههایی از هر دو طرف متخاصم بودند که در کنار هم در
این کمپ ،نقاشی میکردند ،داســتان میخواندند و بازی
میکردند .رفتهرفته آنها به صورت غیرمستقیم و طبیعی در
یک فرایند آموزشی ،تربیتی مشاهده کردند که میتوانند با
همدیگر زندگی کنند .بچههایی که خانوادههاشان همدیگر
را میکشتند ،یاد گرفتند که میتوانند با هم دوست باشند.
درواقع نسل آینده نسلی است که به جای آنکه قوم مقابل
را دشمن ببیند ،او را همبازی دوران کودکی خود میبیند.
بــه پرســش نخســت برگردیم ،شــما و دیگر
برگزارکنندگان کنگره بینالمللی سالمت برای صلح،
چه ضرورتی در برگزاری چنین رویدادی در شــهری
مانند شــیراز احساس کردید؟ آیا شــیراز داشته یا
ظرفیتی دارد که میتواند محلی باشد برای بازتعریف
گفتمان صلح در ابعاد مختلف؟

واقعیت آن اســت که در مقیاس ملی متأسفانه ادبیات
علمی ما در زمینه صلح ضعیف اســت .به عنوان مثال اگر
از ما به عنوان متخصصان ســامت کشور سوال کنیم که
«مسئولیت حرفهای شما در توسعه گفتمان صلح و دوستی
چیست؟» ،اطالعات زیادی نداریم.
از همینرو ما تصمیم گرفتیم این کنگره را در کشــور
برگــزار کنیم؛ به ایــن خاطر که فعالیتهــا برای کاهش
خشــونت وترویج گفتمان دوســتی و صلح در جامعه ،یک
مســئولیت حرفهای برای متخصصان سالمت است ـ البته
ســامت تنها سالمت جســمی نیســت ،و ما وقتی سالم
هستیم که از ســامت روان و سالمت اجتماعی برخوردار

باشیم ـ همانگونه که اگر یک روزنامهنگار هم برای چنین
هدفی تالش کند ،فعالیت او نیز در راستای ارتقای سالمت
اجتماعی اســت و مسئولیت حرفهای برای توسعه گفتمان
صلح و دوستی دارد.
اما چرا تصمیم گرفتید این کنگره را در شیراز برگزار
کنید؟

من یادم اســت حتی به ما توصیه شــد که این کنگره
را در تهــران یا کیش برگــزار کنیم ،زیرا آنجــا به لحاظ
لجستیکی مناسبتر از شیراز است .اما واقعیت آن است که
شیراز پیشــینه فرهنگی و تاریخی بسیار مهمی در توسعه
گفتمان صلح و دوستی دارد.
به عنوان مثال در آثار شــیخ مصلحالدین ســعدی و
لســانالغیب حافظ شــیرازی ،توجه به گفتمــان صلح و
دوستی ،بسیار فراگیر و غنی و پیامی جهانی است .درواقع
پیام ســعدی و حافظ ،همان پیــام پیامبران الهی و پیامی
انسانی است« .بنیآدم اعضای یک پیکرند /که در آفرینش
ز یک گوهرند /چو عضوی به درد آورد روزگار /دگر عضوها
را نماند قرار .»...پیام جهانی ســعدی است که برخاسته از
فرهنگ کهن شیرازی و ارمغان شــیراز برای صلح جهانی
است .از سویی میدانیم که در جریان حمله مغول ،اتابکان
فارس تالش کردند با اســتفاده از گفتمان صلح و دوستی،
زمینههای عدم آسیب به شهر شیراز را فراهم کنند و موفق
هم شدند که شیراز را از گزند حمله مغوالن مصون بدارند.
ایــن رویکرد منبعث از گفتمان این ســرزمین اســت و از
همین رو به نظر میآید برگزاری کنگره صلح و سالمت در
شــیراز معنادار است .به نظر ما این کنگره باید قدمی برای
مطرحکردن شیراز به عنوان شهر صلح و سالمت در عرصه
ملی ،منطقهای و بینالمللی باشد.
ما امروز در زمانهای زندگی میکنیم که براســاس
آمارها ،ســطج برخی شــاخصهای اجتماعی مهم
مانند اعتماد عمومی و همبســتگی اجتماعی کاهش
یافته اســت .شــما در صحبتهایتــان به نقش و
اثرگذاری ســامت بر صلح اشاره کردید ،به نظرتان
در زمانه کنونی سالمت اجتماعی چه تأثیری بر نظام
اجتماعی و اعضای آن میتواند بگذارد؟ و آیا میتواند
شاخصهای سالمت اجتماعی را هم افزایش دهد؟

به نکته مهمی اشــاره کردید .جنگها باالترین سطح
خشونت هستند ،اما خشونت تنها به جنگ محدود نیست،
بلکه خشــونت عرصه وســیعی از زندگی در جوامع بشری
را در بــر میگیرد .پس وقتی ما صلح با خویشــتن نداریم،
میتوان پرسید که آیا ما از سالمت روان مناسبی برخوردار
هســتیم؛ به نحوی که بتوانیم با چالشهایمان برخوردی
منطقی داشــته باشــیم؟ حال آنکه به عنوان مثال اگر ما
صلح با خویشتن داشته باشیم ،افزایش آمار طالق نخواهیم
داشت.
همچنین اگر بین ما و محیطزیســت صلح و دوستی
نباشد ،ما آینده فرزندانمان را نابود خواهیم کرد .همین دو
نمونه نشان میدهد که صلح دامنههایی وسیع دارد .با این
حال ما مقاالت و کتابهای علمی درباره توســعه گفتمان
صلح نداریم و باید گفتمان صلح به میان مردم برود و همه
جامعه فعاالنه در توسعه گفتمان صلح و دوستی مشارکت
کنند.

بازدید
گردشگران خارجی
از مسجد وکیل

شیراز از راه دور گلبوتر و عطرآگینتر است .این حکم
را وقتی میتوانی با جرأت و شهامت صادرکنی که چند
صباحی دور از این شهر معطر روزگار گذرانده باشی .در
واقع شیرازیهای دلبسته وقتی غربتنشین میشوند،
هنوزاهنوز مشامشان آکنده ازبوی خوش بهارنارنج
است و سمند خیالشان پیوسته در کوچهباغهای
گون این شهر جوالن میدهد .جلوههای طبیعت
پردیس ِ
و طراوت رشکانگیز و خدادادی این شهرعبیرآمیز را
که یکسو بگذارید ،آنگاه جادوی جمال و جالل
آمیخته با روح شیراز ،خودنمایی میکند :خوشخلقی،
مدارا ،آشتیجویی ،مهماندوستی و غریب نوازی.
شیراز شهری است که مردمانش به نوازش مهمان
ِ
توصیف
و غریبه شهرهاند .شاید در باور مردم این شهر،
بدین صفت چندان بدیع نباشد و تکرار مکرر ،اما برای
اهل ســفر و نظر ،بیتردید امری یکه و ممتاز است که
قاطبه مردم یک شــهر چنان دلآشنا باشند که گویی
برادران و خواهران جداافتاده.
شــیرازیهای غربتنشین هم وقتی سردرگریبان،
ِ
حسرت جداافتادگی از وطن به جانشان چنگ میزند،
بیشتر درمییابند که چه دردانهای را به کف داشتند و
با چه غریب سوزانی ســر میکنند! اما مسافران غریب
شــیراز کم پیش میآید با چنین احســاس دلگزایی
روبهرو شده باشند؛ چراکه در فرهنگ و تربیت فرهنگی
مــردم این دیار ،لقمهها و ســفره با میهمان تقســیم
میشــوند .چراکه شالوده فرهنگ این شهر با شعر جان
گرفتــه .با آموزههای تربیتی شــیخ اجل ســعدی و با
جهانبینی بدیع و رهیافتهای معرفتشناسانه خواجه
راز ،حافظ شــیراز« :آســايش دو گيتي تفسير اين دو
حرف است /:با دوستان مروت با دشمنان مدارا».
نمــود مدارا در کالم حافــظ در همین تکبیت به
خوبی هویداست؛ و همین ،یعنی سنگبنای خلقوخوی
مردم شــیراز .روحيه تســاهل و مدارا نه يك تكبيت،
بلكه روح ديوان حافظ است .مدارا و آشتیجویی حافظ
در زمينههاي دين ،اخالق ،عرفان و سياست هم مشهود
اســت .در اينجا نه با همه گرايشهاي اخالقي حافظ،
بلكــه تنها با يك جنبه از آن كه «شــفقت بر خلق» و
«ترك آزار» و «آسانگيري و مدارا»ست مواجهم.
حافــظ معتقد اســت كه همــه اديــان جهان از
سرچشمهاي يگانه و يكســان برخوردارند و اين اديان
با هم برابرند .او اعتقاد دارد اين همه نزاع و خشــونت
به خاطر اختالفنظرها و برداشــتهاي اشتباه و غلطي
است كه انسانها دارند .در آنجايي كه ميگويد :جنگ
هفتادودو ملت همــه را عذر بنه /چون نديدند حقيقت
ره افسانه زدند» .و حافظ اين گمراهي انسانها را نتيجه
تعصبات و عدم رسيدن به حقيقت ميداند.
بارزترین مظهر و نشانه برخورداری از روحیه مدارا
و تســاهل ،محترمشمردن اندیشهها و باورهای دیگران
است که خوشبختانه در این زمینه مردم شیراز پیشینه
کمنظیری در همزیســتی احترامآمیز با سایر مذاهب و
ادیان داشته و دارند و خواجه شیراز نیز نگرش شایسته
تحســینی در این خصوص دارد« :گر پیر مغان مرشد
من شد چه تفاوت /در هیچ َسری نیست که سِ ّری زخدا
نیست» ،و «صالح و طالح متاع خویش نمودند /تا که
قبول افتد و چه در نظر آید».
همچنین تبلور روحیه آشــتیجویی و اجتناب از
مواجهه سخت و خشونتآمیز با مخالفان و دشمنان که
از شاخصترین نشــانههای مدارا و تساهل در خلقیات
مردم این شــهر است ،بســامد قابلاعتنایی در اندیشه
حافــظ دارد که نمود آن به ویژه در ابیات زیر آشــکار
اســت« :به خُ لق و لطف توان کرد صیــد اهل نظر /به
بنــد و دام نگیرند مرغ دانــا را» ،و «بیا که نوبت صلح
اســت و دوســتی و وفاق /که با تو نیست مرا جنگ و
ماجرا حافظ».
فخر شیراز ،سعدي علیهالرحمه نیز بیش از حافظ
براي مفهوم مدارا و آشــتی ارج قائل شــده است .طرز
تفكر غالب در آثار ســعدی با توجه به شــرايط زماني
و محيط زندگي و زمينههاي تربيتي و تحصيلي شــیخ
اجل ،نمایشگر آن است که مفهوم مدارا و انساندوستی
(خمیرمایه اصول تربیتی مردم شیراز) ،به شکل بسيار
گســترده و متنوع در جایجای آثار و سرودههای او به
چشــم میخورد .تا بدانجا که جنس سخن سعدی به
دلیــل آن که بعدها الگوی تعلیــم و تربیت در مکاتب
و مــدارس ایران و فارس و شــیراز شــد ،اثر عمیق و
غیرقابلانــکار خــود را بر ناخودآگاه هر شــیرازی (به
دلیل ویژگی اشــتراک محیط تألیف) به جای گذاشت.
برای مثال ،در باب هشــتم گلستان در حکایتی ،ضمن
داســتان منازعه مســلمان با يهود ،به شیوهایشوخ،
میفرمایــد« :يكي جهود و مســلمان مناظرت كردند/
ِ
حديث ايشانم /به طيره گفت
چنان كه خنده گرفت از
مســلمان گر اين قباله من درست نيست /خدايا جهود
ميرانم /جهود گفت :به تورات ميخورم ســوگند /وگر
خالف كنم همچو تو مسلمانم /گر از بسيط زمين عقل
منعدم گردد /به خود گمان نبرد هيچكس كه نادانم».
و دهها شــاهد مثال دیگر در ســخن ســخنوران
بیهمتای شــیراز که همگی اســاس نگرش مردم این
گوشه از جهان را به مفهوم زیست انسانی و اجتماعی به
نمایش گذاشــتهاند .حال با چنین سنگبناهایی انتظار
داریم در این شهر و بر مردمان آن چه روح و روحیهای
حاکم باشــد؟ جز آشــتی و مدارا و انساندوســتی و
تحملپذیری میتوان انتظار داشت؟
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شه ِردوستی

،،

شیراز امروز را ،رنگ
گرفته از گذشته پر
رنگش ،در حوزه
جامعهشناختی میتوان
شهری مستعد و ویژه در
«حوزه عمومی» یافت؛
شهر پاتوقها ،کافهها،
گپوگفتها و کنشهای
ارتباطی؛ هرچند که
ساخت حوزه عمومی
تغییر یافته باشد

،،

امید صدیق  /شــیراز ،این کهندیار نامآشنا برای همه ایرانیان ،شهر
آشنایی برای آنهایی که در این کره خاکی ایران را می شناسند،
امروز میتواند داشــته ،اندوخته و توانــی را بپروراند که ماحصل
قرنها تعامل در بســتری فرهنگی است .شــیراز ،از کوچه شعر و
ادبیات ،از مسیر جاده فرهنگ در مفهوم کالن آن ،امروز میتواند
نمونهای برای جامعه ایرانی باشــد؛ در حوزهای که به شدت به آن
نیاز است .شــیراز ،میتواند دروازهای برای «گفتوگو و دوستی»
باشــد .چه اینکه این شهر ،از دیرباز شهر مدارا است؛ در بستر این
مدارا ،گفتوگو شکل گرفته و از دل گفتوگو ،صلح و آشتی رنگ
میگیرد و «دوستی» پدیدار شده ،پایدار می ماند.
قص ِه دوستی در شیراز ،داستانی طوالنی است .قرنهاست که
این شــهر ،تن پوشی با نخی به رنگ ســفید بر تن دارد و میراثی
گرانســنگ همراه؛ میراثــی بازمانده از مردانی کــه این روزها در
سعدیه و حافظیه آرمیده اند.
سعدی« ،هویتی تازه» به شیراز داد؛ در عصر زبانهکشی آتش
مغــوالن ،در دیاری مصون مانده از ویرانی ،از گلســتان گفت ،در
بوســتان .در عهد کتابســوزی ،کتابش ،کتاب مدرسه شد برای
«دانشآموزی» و زبان فارســی را رنگ دیگری زد برای آیندگان.
در عهد ظلم و بــی فکری ،دفتری دارد در «عدل و تدبیر و رای»
و در زمانه «خشــم و هیاهو» ،از تحمل ،مدارا و انسان دوستی دم
می زند و نوشدارویی می نویسد برای همه دورانها که «بنی آدم
اعضای یک پیکرند» .از شــیراز ،شهر سروها و غزلها ،در زمانهای
که مغوالن حمام خون به راه میاندازند« ،عاشقانه» میسراید.
ایــن راه اما با حافظ ادامه پیدا کــرد؛ در زمانهای متفاوتتر.
حافظ راه سعدی را میآورد با «محبت ،عشق و دوستی» و این که:
«با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا» .حافظ هم نوشدارویی دارد؛
عشق و غزل و شور و دوستی .و این چنین شیراز ،در داالن تاریخ،
شــهری است؛ کممانند .شهر مدارا ،شــهر تنوع ،شهر همزیستی،

شــهر گفتوگو .قرنهاست به گوش مردمان این شهر ،از سعدیه،
از حافظیه ،نوای عشق ،دوستی ،مروت و مدارا خوانده شده است.
و اینچنین مردمانی جز صلح و دوستی چه برای گفتن دارند؟
شــیراز امروز را ،رنگ گرفته از گذشــته پر رنگش ،در حوزه
جامعهشناختی میتوان شهری مستعد و ویژه در «حوزه عمومی»
یافت؛ شــهر پاتوقها ،کافهها ،گپوگفتها و کنشهای ارتباطی؛
هرچند که ساخت حوزه عمومی تغییر یافته باشد .بیراه نیست که
شیراز در حوزه شبکههای مجازی نیز شهر فعالی است؛ چه ،مردمش
به گفتوگو خو کرده و خو گرفتهاند .مردمش به «معاشــرت» دل
بستهاند و «دروازهها»ی شهرشان را همیشه گشودهاند.
شــیراز ،توان و توشهای دارد که در این زمانه بیش از همیشه
بایــد بر آن تأکید کرد و از آن گفت .شــیراز هــم خود در بافت

اجتماعیاش به مدارا نیاز دارد و هم میتواند مشــوقی باشد برای
گفتوگو.
نوشــداروی حافظ و سعدی امروز برای خود شیراز هم درمان
برخی آسیبهای اجتماعی اســت .در شهر «گفتوگو» میتوان
بیش از پیش و بیش از هرجا «دیالوگ» کرد؛ میتوان سرمایههای
اجتماعی را از این بســتر باال برد و همبستگی اجتماعی را تقویت
کرد .در شــهری که منادی صلح و دوستی بوده و هست ،میتوان
مرکزیتــی برای «گفتوگــو» در همه حوزههــای اجتماعی قائل
شد .مرکزی شــد برای توسعه گفتوگوهای فرهنگی و اجتماعی؛
برای تعامالت میان فرهنگی .پیشــنیه این شــهر میتواند چراغ
راه آیندهاش باشــد .یادمان نرود« ،مکتب شــیراز ،مکتب دوستی
است».

آموزش صلح راهی به سوی آرامش
دکتر حســین مولوی  /به سادگی می توان درک
کرد كه ســطح معلومات جامعه درباره ســامت
ارتباط نزدیکی با سطح سالمت آن خواهد داشت.
بنابراین برای ارتقای ســطح سالمت یک جامعه
یک راهکار مناســب ،افزایش سطح آگاهیها و
معلومات جامعه در مورد ســامت است .همین
مطلــب را میتــوان به ســایر موضوعــات مث ً
ال
فرهنــگ رانندگی و تعداد تصادفات نیز تســری
داد .به عنوان مثال ،اگــر افراد جامعه بدانند که
چگونه با خودشان ،با دیگران و با طبیعت رابطه
دوستانهای داشته باشند ،بدانند که چه چیزهایی
میتواند دوستی و آرامش و به زبان دقیقتر صلح
بین افــراد و گروهها را تضعیف یا تقویت کند ،و
یــا بدانند که چگونه برای احقــاق حقوق و رفع
مشکالت خود رفتاری بدون خشونت و صلحآمیز
داشته باشــند و نیز اینکه بدانند چطور میشود
رفتارهای صلحآمیــز را در جامعه نهادینه کرد،

صلــح» یاد میکنند .آموزش صلــح و صلحآمیز
بودن تعامالت در جامعه به معنای نادیدهگرفتن
بیعدالتیها نیســت ،بلکه راهــی برای برقراری
عدالت اســت؛ اما به شــکلی کــه هیچکدام از
طرفین دچار آسیب بیجا نشوند .به عنوان مثال،
گاندی راهکار زیرکانه و مهیجی را برای برقراری
صلحآمیز عدالت و آموزش عدالت محوری تحت
عنوان «نزاع بدون خشونت» پیشنهاد و از آن به
خوبی استفاده کرد .اگرچه این راهکار وی حاکی
از نوعی تکامل اجتماعی بود ،اما باوجود اثربخش
بودن و اســتفاده از آن در برخــی جوامع ،هنوز
درک عمیق و درستی از آن در اقشار و مردم دنیا
شــکل نگرفته است .بنابراین با وجود یک تجربه
موفق مبتنی بر تکامــل اجتماعی هنوز نیازمند
آموزش صلح در جوامع بشری هستیم.
البتــه باید به این نکتــه توجه کنیم که هر
جامعهای با توجه بــه ارزشها و اصول فرهنگی

آنگاه ســطح صلح و آرامــش در جامعه افزایش
خواهد یافت .بــرای اینکه افراد مطلبی را بدانند
الجرم باید به شیوهای آن مطلب را بیاموزند.
بنابرایــن برای افزایش صلح و دوســتی در
جامعــه نیازمند «آمــوزش و یادگیری در مورد
رفتارهــای صلحآمیــز و همراه بــا آرامش و نیز
راهکارهای تســری آن به جامعه» هستیم .این
همان نیازی اســت که از آن با عنوان «آموزش

خــود ،نیازمنــد راهکارهــای صلحآمیز مختص
خود اســت .راهکارهای صلــح آمیزی که ضمن
کارآیی از مقبولیت باالیی هم برخوردار باشــند.
بنابراین آموزش صلح و رفتارهای مسالمتآمیز و
همراه با آرامش ،میبایست مبتنی بر ارزشهای
فرهنگی ـ مذهبی هر جامعه باشد .این ضرورت
بههیچوجه در تضاد با ضــرورت آموزش صلح و
یــا مانعی برای آن نباید باشــد .بنابراین این امر

طبیعی اســت که نمیتــوان برنامههای آموزش
صلح را بــه جوامع دیکته کــرد .در هرحال در
ارتباط با آموزش صلح و شــیوهها و محتوای آن
مطالب بســیاری را میتوان مطرح کرد .در ادامه
به برخی این مالحظات اشــاره میشود :از اولین
ملزومــات آموزش صلح موفق ،تــدام برنامهها و
تســری آنا به همه اقشار و افراد است .جامعهای
که بخش یا بخشهایی از آن سواد صلح پایینی
داشته باشــد ،نخواهد توانست در آرامش باشد.
الزمه دیگــر موفقیت این برنامهها ،ادغام آنها در
ســاختارهای آموزشی جوامع است .بهطوری که
بتواند بدون ایجاد ساختارهای موازی و همزمان
بــا فعالیت های روزمره مــردم ایفای نقش کند.
این ســاختارها نیازمند مقبولیت و مشــروعیت
باال هســتند .به عنوان یک راهــکار ادغامیافته،
آمــوزش صلح در مدارس میتواند بســیار موثر
باشــد .آموزش صلــح در مــدارس میتواند بر
این اســاس طراحی شــود که داســتانهایی از
خشــونت و رفتارهای خشونتآمیز و راهکارهای
مســالمتآمیز اســتفاده شــده برای پایاندادن
به آن خشــونتها طراحی و نوشــته شده و به
شــکل موثری به دانشآموزان ارایه شــوند .در
این داســتانها میتوان به شــیوههای خالقانه
راهکارهای مسالمتآمیز ،روشهای تحمل طرف
مقابل ،روش های بازسازی جوامع و ارتباط هایی
کــه تحت تاثیر خشــونت بودهانــد و روشهای
مقاومت در مقابل عضویت در گروههای افراطی،
را داســتانپردازی کرد .روش آمــوزش صلح از
طریق داســتان در مدارس در کشورها و جوامع
مختلفی پیاده شــده و اثرات مثبت قابل توجهی
داشته است.
بنابراین یکــی از ابزارهای آمــوزش صلح،
تربیت معلمانی بــا توانمندی و مهارت کافی در
زمینه آموزش صلح اســت .معلمهایی که بتوانند
از داســتانها ،عروســکها و نمایشها و حتی
تعامالت دانشآموزان بــا یکدیگر برای آموزش
صلح بهــره بگیرند .این معلمــان باید عالقهمند
بــه آموزش صلــح باشــند و گاهی ایثــار را به
دانشآمــوزان بیاموزند .عالوه بر معلمان ،والدین
کودکان نیز میبایســت بــرای آموزش صلح در
مدرســه توجیه شــوند تا با عالقهمندی به این
آموزشها کمک کنند.
اگر بخواهیــم اولویتهای اجتماعی آموزش

صلح را فهرســت کنیم ،میتوان گفت که زنان و
کودکان از مهمترین و اولویت¬دارترین زیرگروه
های جامعه برای آموزش صلح هســتند .منظور
نه فقط زنان و کودکانی اســت کــه در معرض
خشونت هستند؛ بلکه شامل همه زنان و کودکان
می شــود .افزایش دانش آنهــا درباره صلح یا به
عبارت دیگر تقویت «سواد صلح» ایشان میتواند
آنهــا را در برابر انواعی از خشــونت مصون کند.
اگر بخواهیم در مورد اثرات آموزش صلح صحبت
کنیم ،میتوان گفت :یکی از اثرات آموزش صلح
آن است که اقشار و افراد میتوانند در حین رفتار
مســالمتآمیز برای حفظ خود در برابر خشونت
و بیعدالتی به راهکاری برای پایان خشــونت و
برقراری آرامش برسند.
از اثرات دیگر آموزش صلح آن است که افراد
و اقشــار خواهند توانست راهکارهای خالقانهای
برای برقــراری عدالت و احقــاق حقوق طرفین
درگیــر و نزاع بیابند .آمــوزش صلح میتواند به
«صلح با خویشتن» و «صلح با طبیعت» بینجامد.
آمــوزش صلح خواهد توانســت به تقویت و
ترویج فرهنگ صلح (تقویت ارزش¬های انسانی)
بینجامــد .همانگونه که در فرهنگ باســتانی
ایرانیان و بهویژه شهر شیراز و البته ادیان الهی و
به ویژه دین اسالم و مذهب شیعه ،مذهب صلح
و دوســتی ،برای آن تالش شده است .بهجاست
اگر به این بیت از حضرت حافظ اشــاره کنم که:
«آســایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /با
دوستان مروت با دشمنان مدارا»
نکته آخــر اینکه ،اگرچه آمــوزش صلح از
مســئولیتهای حرفهای و اجتماعی تمام اقشار
جامعه اســت ،اما از آنجایی کــه صلح میتواند
منجر به تقویت بســیار جدی سالمت در جامعه
شــود ،متخصصان ســامت به عنوان راهکاری
پیشــگیرانه میبایســت تقویت صلــح از طریق
آموزش صلح در جامعه را یکی از مسئولیتهای
حرفهای خود دانســته و برای آن تالش نمایند.
متخصصین سالمت باید برای این موضوع ارتباط
و تعامل مناســب و قوی با سایر اقشار جامعه از
جمله هنرمندان ،معلمان و مدیران برقرار نمایند.
*(اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی
دانشگاه)

،،

از اولین ملزومات آموزش
صلح موفق ،تدام برنامهها
و تسری آنا به همه اقشار
و افراد است .جامعهای
که بخش یا بخشهایی
از آن سواد صلح پایینی
داشته باشد ،نخواهد
توانست در آرامش باشد.
الزمه دیگر موفقیت این
برنامهها ،ادغام آنها در
ساختارهای آموزشی
جوامع است .بهطوری
که بتواند بدون ایجاد
ساختارهای موازی و
همزمان با فعالیت های
روزمره مردم ایفای نقش
کند

،،

زندگی
روایتی از شهروندان امروز

زندگی  /سازمان اتوبوسرانی میتواند
با اختصاص سوبسیدها و ارائه برخی امکانات رفاهی ،بخش مهمی
از دغدغههای رانندگان را رفع کند
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ناخنهای بلندش را با دقت ســوهان کشــیده و عینک آفتابی ضخیمی روی چشم گذاشته است .دستهای ظریفش با زمختی فرمان ماشین همخوانی ندارد .مردی روی رکاب
اتوبوس ظاهر میشود و با نگاهی متعجب میپرسد« :خانم ایستگاه نمازی هم میروید؟» در جوابش میگوید« :بیایین باال 38 »...ساله است و در محله مهرزاد شیراز( ،نزدیک خیابان
مریم افشاری آســتانه) به دنیا آمده است .فاطمه صفری فوقلیســانس مدیریت آموزشی دارد و از  26سالگی پشت فرمان اتوبوس شهری نشسته است .سه سال بعد ،خودش یک دستگاه اتوبوس
خریده و حاال به نوعی کارفرمای خودش هم محســوب میشود .یکجاماندن را دوست ندارد« .توی محیط بسته انرژیم کم میشه ».استقالل کاری و فرار از روزمرگیهای مشاغل اداری باعث شده شغل
رانندگی را انتخاب کند .متفاوتبودن را دوست دارد و از تمام کارهای ظریف زنانه مثل گلدوزی ،خیاطی ،آرایشگری و ...بیزار است .دوست دارد در مشاغل سخت و محیطهایی که سایر زنان دوام نمیآورند
کار کند تا شاید ثابت کند جنسیت مانع رسیدن به رویاها نیست.

در اتوبوس خواب میروند

میگوید بعضی وقتها جوانترها اینقدر اینجا راحت
هســتند و به همه چیز اعتماد دارند که راحت میخوابند و
حتی یادشــان میرود در ایستگاهشان پیاده شوند« .یک
بار بعد از ایســتگاه آخر و پیادهکردن همه مسافران ،برای
سوختگیری مســیرم رو انداختم توی کمربندی ،متوجه
شدم هنوز وقت دارم و میتونم کف ماشین رو تمیز کنم.
وقتی توقــف کردم و به آخر اتوبوس رفتم ،دیدم یک نفر
توی ماشــین خوابه .اولش ترســیدم .بعد که بیدار شد ،با
شرمندگی خداحافظی کرد و رفت .اما من خوشحال شدم
که مــردم اینقدر به من و رانندگــیام اطمینان دارند که
میتونند با آرامش در اتوبوس من بخوابند».
تأویلهای بوق

بــه بلوار چمران که میرســیم شیشــهها را پایین
میکشد ،نفس عمیقی میکشــد و میگوید این بلوار را
بیشتر از همهجای شیراز دوست دارم و اگر روزی هزاربار
از اینجــا بگذرم بــاز هم برایم تازگــی دارد .اول ورودی
نیایــش چند اتوبــوس خط واحد از کنارمــان میگذرند.
رانندهها با دیدن اتوبوس مــا بوق میزنند .فاطمه هم با
بوق و لبخند جوابشان را میدهد .میگوید رانندگی بدون
بوقزدن صفایی نــدارد« .توی خیابان هــر بوق معنای
منحصربهفــردی داره و ما رانندههــا گاهی با این بوقها
با هــم حرف میزنیم ...مث ً
ال االن بهخاطر اسبابکشــی
چندروزی توی خط نبودهام و حاال همکارام با این بوقها
احوالپرسی میکنند».
رسیدهایم به مقصد؛ ایستگاه آرین .یکی از مسافرها
که پیاده شــده با دســتپاچگی میگویــد« :کیف پولم را
فراموش کردهام ».لبخندش بیشــتر میشود« .قابل شما
رو نداره مادرجان .برو دست خدا»...

است راننده خط واحد

اتوبوس درونشهری

مسیر فلکه شهرداری ـ
شهرک بزن را میرود

و برمیگردد .در این

رفتوآمدهای روزانه

حدود  700تا هزار

نفر سوار اتوبوسش

میشوند

،،

،،

سالهاست که توی

مسیر ما حرکت میکنه

روایت «شهرراز» از فاطمه صفری نخستین راننده زن خط اتوبوس درونشهری در شیراز

رویاهایی که سقف ندارد

تو نیکی میکن و...

میپرســم تا حاال شــده اتوبوس خراب شود و کنار
خیابان جا بمانی؟ «به این شــعر عقیده داری که میگه تو
نیکی میکن و در دجله انداز؟» سکوتم را که میبیند ادامه
میدهد :من معنای این شعر را با تکتک سلولهای بدنم
درک میکنم .هرگز اتفاق نیفتاده که از کنار ماشــینی که
خراب شده ،جوش آورده و یا بنزین تمام کرده ،بیتفاوت
بگذرم .بارها شــده در حالی که مســافر داشتهام تا پمپ
بنزین رفته و با مقداری بنزین برگشتهام تا خانوادهای کنار
خیابان مســتأصل نماند؛ یا بارها مسافری را که گم شده
یا غریب بوده به مقصدش رســاندهام و بعضی روزها آب
نوشــیدنی خودم را روی رادیاتور داغکرده بقیه ماشینها
ریختهام« .اینها را گفتم تا وقتی میگم هیچوقت درمانده
نشــدهام منظورم رو بفهمی ...محالــه جایی گیر کنم یا
ماشینم خراب بشه و اونجا سه ،چهار نفر با رغبت تمام به
کمکم نیامده باشند .مطمئنم هر خیری که به زندگی من
وارد میشــه ،بخشی از خوبیهایی هست که تونستهام در
حق دیگران انجام بدم».
ویژگی زنهای قوی

پیرمردی ســفیدمو در ایستگاه صنایع سوار میشود.
چشــمش که به راننده میافتد میگوید« :چقدر خوبه که
بعد ســالها یک راننده زن اتوبوس میبینم .حس میکنم
داریم به پیشــرفت نزدیک میشــیم ».تعریف میکند که
ســالها پیش زنی راننده تریلی بود که عمهنسا نام داشت.
«عمهنســا برای زنهای ما تبدیل به اســطوره و الگوی
اقتدار شــده بود و توی همه محافل صحبت از جسارتها
و زرنگیهای او بود ».مرد دیگری از جایش بلند میشود
و تا جلوی اتوبــوس میآید و در تأیید حرفهای نفر اول
میگوید :رئیسجمهور اکوادور هم زنی اســت که خلبان
هواپیمــای جنگی بوده اســت .زنهای قــوی معمو ًال
شغلهای مردانه داشــتهاند .مسافری دیگر محو شنیدن
صحبتهای ما شده ،به شــکلی که یادش میرود توی
ایســتگاه پیاده شود .با دستپاچگی میگوید :خانم شهرک
آرین توقف نکردید .فاطمه میگوید :ایســتادم ولی انگار
شما حواستان به رئیسجمهور اکوادور بود .مسافر میگوید:
خب حاال یک نیشترمز بزنید تا من همینجا پیاده شوم.
راننده که به شــدت پایبند قانون (توقف فقط در ایستگاه)
اســت ،بدون ابراز مخالفت میگوید« :تا ده بشــماری به
ایستگاه بعدی رسیدهایم ».فاطمه ترافیک زیر پل صنایع
را کــه میبیند میگوید« :ماشــینهای تکسرنشــین
رو میبینی؟ ایــن روزها مردم در همه نقاط شــیراز ،به
حملونقل عمومی دسترسی دارند .به نظرم وقتش رسیده
که طرح ترافیک از در منازل شروع بشه تا خیابانها کمی
نفس بکشند».
جنسیت محدودیت نیست

«هرکجا زنی رو در حال کار ردن میبینم خوشحال
میشــم .دیدن این صحنهها به من این نوید رو میده که
جامعه به اون درجه از بلوغ فرهنگی رســیده که فارغ از
نگاه جنســیتی ،زنها هم بتونند پابهپای مردها برای رشد
اقتصــاد خانواده و جامعه تالش کننــد ».این را یکی از
مردان میانســالی که توی اتوبوس ایســتاده میگوید.
میپرسم شــما به رانندگی زنها اعتماد دارید؟ لبخندی
روی چهرهاش مینشــیند و میگوید :ایشان که خیلی
عالی رانندگی میکنند .میگویم یعنی حتم ًا باید ببینید تا
مطمئن شوید؟ یک صندلی کنار پاهایش خالی شده ،به
جوانی که بغل دستش ایستاده ،تعارف میکند که بنشیند
و خودش ایستاده ادامه میدهد :دیدن این دسته از زنان
پشــت فرمان یک اتوبوس عمومی کمکم باور همه را
عوض میکند .میپرسم :اگر دختر خودتان یا همسرتان
بگوید میخواهم راننده اتوبوس بشوم ،از نظر شما ایرادی
ندارد؟ شانههایش را باال میاندازد و میگوید :اگر خودش
دوست داشته باشد؛ چراکهنه .البته همیشه دوستداشتن
بــرای انجام یک کار کافی نیســت و باید توانایی انجام
آن را هم داشــته باشد .نگاهش روی چهره نوجوانی که
لبخندی توی صورتش نشســته ثابت میشود و محکم
میگوید :هرگونه رفتاری که در آن نگاه جنسیتی وجود
دارد نشانه ســطح فرهنگ پایین است .کارکردن زن و
مرد ندارد .همانطور که یک مرد میتواند آشپز یا خیاط
خوبی باشد ،یک زن هم میتواند راننده ،معمار یا مکانیک
خوبی باشد.
«خوشــبختانه سالهاســت که با جامعه مردساالر
فاصله گرفتهایم ،اما هنوز هم نگاه برخی از مردم نســبت
به حضور زنان در برخی عرصهها به خصوص نســبت به
رانندگی زنان خوب نیســت و باور نمیکنند که جنسیت
چیزی نیســت که بتواند باعث محدودیت بشــود ».خانم
جوانی این را میگوید و با ســرعت کرایهاش را حســاب
میکند و میرود.

و خیلی هم خوب

رانندگی میكنه .تا حاال

استرس خیابان را به مسافرها منتقل نمیکند

فاطمه بعد از شــنیدن این حرف میگوید :مردم با
مهربانیشان مرا شــرمنده میکنند .خوشبختانه برخورد
رانندههای مرد و همکارانم هم دوســتانه و برادرانه است
و اینها باعث میشود بیشتر به شغلم افتخار کنم.
بــه عقب اتوبوس مــیروم و از زنی که با کودکش
روی صندلی نشسته میپرسم وقتی خانم صفری رانندگی
میكند ،شما چه احساســی دارید؟ «سالهاست که توی
مســیر ما حرکت میکنه و راســتش خیلــی هم خوب
رانندگی میكنه .تا حاال نشــده جوری ترمز کنه که از جا
كنده بشیم ...ولی من بیشتر از اخالقش خوشش میآید.
استرس و شلوغی خیابون رو به مسافرها منتقل نمیکنه.
هیچوقت هم غُر نمیزنه ».خانم مسنی که ردیف کناری
نشســته است میگوید :وقتی میبینم یکی از زنان کاری
میکند که انجام دادنش برای خیلیها سخت و غیرممکن
است ،احســاس غرور میکنم .هر وقت میبینمش یادم
میافتد که من هم میتوانم و این فکر احســاس خوبی
به من میدهد .شــاید به خاطر همین است که دوستش
دارم و همهجا از او و رانندگی و مهارتش در رانندگی دفاع
میکنم.
به وضعیت معیشــت رانندگان بیشتر توجه
کنید

به پایان مســیر نزدیک میشویم .از فاطمه درباره
خواستههایش از سازمان اتوبوسرانی میپرسم .کمی فکر
میکند و میگوید :از سازمان اتوبوسرانی شیراز میخواهم
به وضعیت معیشت رانندگان بیشتر توجه کند .هزینههای
رسیدگی به اتوبوس و استهالک و لوازم یدکی آن خیلی زیاد
است و گاهی بیش از نیمی از درآمد ما صرف هزینههای
اتوبوس میشود .سازمان اتوبوسرانی میتواند با اختصاص
سوبسیدها و ارائه برخی امکانات رفاهی ،بخش مهمی از
دغدغههای راننــدگان را رفع کند .من یقین دارم که اگر

نشده جوری ترمز کنه
که از جا كنده بشیم...

من بیشتر از اخالقش

خوشش میآید .استرس
و شلوغی خیابون رو به

مسافرها منتقل نمیکنه

،،

رانندگان رفاه و آرامش بیشتری داشته باشند ،با رغبت
و رضایت بیشتری به شهروندان خدمت میکنند.
ترسها و آرزوها

از ترسها ،دلواپسیها و آرزوهایش میپرسم .توی
آینه عقب به مسافرها که اغلبشان گوش به مکالمه
ما دارند نگاه میکند و جواب میدهد :مســیری را که
میروم و میآیم خیلی دوســت دارم و ممکن نیست
مســیرم را عوض کنم .بیشتر مســافرهای من ثابت
هستند .با بعضیها آنقدر صمیمی هستم که میآیند جلو
مینشینند ،حرف میزنند ،درددل میکنند و گاهی توی
کرایه گرفتن کمکم میکنند .برخوردشان با من خیلی
خوب و دوستانه است و من در جایگاه خودم خیلی از
این مردم راضی هستم .اما من هم با وجود داشتن این
شغل سخت ،انســانی مثل بقیه هستم و برای خودم
دلخوشیها و ترسهایی دارم .شاید باور نکنید ،اما من
هم مثل خیلیها از سوارشــدن به هواپیما ،از ارتفاع و
دریا میترسم .حتی دیدن الشه یک سوسک میتواند
موی تنم را سیخ کند .اما آرزو دارم روزی خلبان شوم و
با آموختن پرواز بر خیلی از ترسهایم غلبه کنم .درباره
آرزوهایش میگوید :از تمام زنان سرزمینم میخواهم
که به خودشان و تواناییهایشان ایمان داشته باشند و
بدانند اگر کسی در هر کجای این کره خاکی توانسته
کار منحصربهفــردی انجام دهد مــا هم میتوانیم و
تنها شرط رســیدن به آن کار اعتمادبهنفس و تالش
است.
ایستگاه پایانی شهرک بزن...

* عکسها :اشکان پردل

هزار مسافر در روز

هر روز از ساعت  6صبح تا ساعت دو ظهر یکسره
پشت فرمان است .تنها در مبدأ (فلکه شهرداری) و مقصد
(ایستگاه بزن) ســه ،چهار دقیقه استراحت میکند« .باور
کنید بیشــتر روزها وقتی شــیفت تمام میشه و میخوام
برگردم خونه ،آنقدر ســرگیچه دارم که به زحمت میتونم
خودم رو ســرپا نگــه دارم ».تعجب میکنــم که چرا با
اینهمه سختی ،هنوز به شغلش ادامه میدهد .انگار فکرم
را میخواند ،میگوید :من عاشــق کارم هســتم .از اینکه
میتوانم این خیابانهای آشنا را ببینم و با مردم حرف بزنم
خوشــحالم .مردم خوبی داریم .رفتارشان با من محترمانه
اســت .هر روز پنج بار این مسیر را میرود و برمیگردد و
در این رفتوآمدهای روزانه حدود  700تا هزار نفر ســوار
اتوبوسش میشــوند« .فکر کنید کدام شغل میتواند این
حجم از تعامل و مشارکت با مردم را داشته باشد؟»

فاطمه صفری 13سال

است .هر روز پنج بار

سختیهای کار

اتوبوس توی ایستگاه ستاد توقف میکند .چندنفری
که پیاده شــدهاند ،بــرای پرداخت کرایه به ســمت من
میآیند .پولها را میگیرم و باقیمانده پولشــان را از توی
دخل برمیدارم و پس میدهم .بعضیها کارت دارند و این
کارتها مرا که حاال نقش شــاگرد راننده را ایفا میکنم،
از این محاســبه سخت و سردرگمی میان سکههای پول
خرد معاف میکند .ترافیک زند شمالی شلوغ است .ماشین
پرایدی سعی میکند برای فرار از ترافیک ،وارد خط ویژه
اتوبوس شــود .فاطمه دستش را روی بوق میگذارد و راه
پراید را میبندد .راننده پراید با ناامیدی عقبنشینی میکند
و در حال جاخالیدادن ،نگاه غضبناکی به راننده اتوبوس
که مانع زرنگبازیاش شده میاندازد.
وقتی لبخندم را میبیند ،از پشت عینک آفتابی ،خیره
نگاهم میکند و میگوید :کارکردن هرکجا و به هرشکلی
سختهایی خاص خودش را دارد ،اما سختترین قسمت
شغل ما صبحهای زمستان است .تا ماشین را روشن کنم
و بخاری بتواند کمی اتوبوس ســرد آهنــی را گرم کند،
دستکم باید نیمساعت توی ســرما بلرزم .اقرار میکنم
از رانندگــی توی بارندگی و برف هم میترســم .کنترل
اتوبوس بهویژه قســمت عقب آن توی لغزندگی و باران
تقریب ًا غیرممکن اســت .اص ً
ال در این روزها پشت فرمان
اتوبوس نمینشینم و راننده جایگزین میگذارم .میگوید
بیشترین بحث بین مسافر و راننده ،زمان کرایهدادن است
که «حسابی با اعصاب آدم بازی میکند .اما من بلد شدهام
این قســمت را با مالیمت و لبخند پشــت سر بگذارم».
میگوید تابستان هم هوا گرم است و کولر ماشین جوابگو
نیست.

،،

ما به ایستگاه آخر رســیدهایم ،او اما نه! ..خوب
میدانم پشــت آن عینک آفتابی یک جفت چشــم
قهــوهای آرام النــه کرده که وقتی به آســمان نگاه
میکند رویای خلبانشــدن در وجودش اوج میگیرد.
رویایی که میتواند ســر فصل زندگی هر کدام از ما
باشد...

کتابکوچه
گفتوگو با احمد اکبرپور
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صمد بهرنگی بنیانگذار ادبیات کودک
در ایران بود.
حق صمد نبود که ایناندازه به سیاست چسبانده شود
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شــهرراز  /هجدم تیرماه را به یاد مهدی آذریزدی نویســنده مجموعه هشت جلدی «قصههای خوب برای بچههای خوب»؛ روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامیدهاند .شاخهای از ادبیات داستانی که در ایران عمری بالغ بر نیمقرن دارد و در
همین مدت ،نویسندگان و تصویرگران بسیاری را به جهان معرفی کرده است .ادبیات کودک در شیراز بهشدت قوی و حرفهای است ،نویسندگان ،مترجمان و تصویرگران بسیار خوبی در این شهر قلم میزنند ،نخستین بار در دانشکده ادبیات
دانشــگاه شــیراز گرایش تخصصی ادبیات کودک در مقطع کارشناسی ارشد تأسیس شد ،و بعد از تهران تنها شهر ایران است که در آن حدود 20سال است کارگاههای داستاننویسی ادبیات کودک و نوجوان برگزار میشود .به مناسبت روز
ادبیات کودک و نوجوان به ســراغ احمد اکبرپور نویســنده مشهور شــیرازی رفتیم و با او که کتابهایش نه تنها در ایران که در کشورهایی مانند کانادا ،چین ،کرهجنوبی و ...نیز منتشر میشود ،درباره وضعیت تاریخی ادبیات کودک در ایران و
ظرفیت شیراز برای برگزاری رویدادهایی با محوریت ادبیات کودک به گفتوگو نشستیم.
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در ایران هرسال 10
کتاب خوب در زمینه
ادبیات کودک منتشر
میشود .شاید همین
تعداد کتاب در فرانسه،
آمریکا ،چین ،کانادا و...
هم منتشر میشود ،اما
وقتی مترجمهای ما
هر  10کتاب خوب از
هر  100کشور جهان
را ترجمه میکنند،
هرسال هزار کتاب خوب
ترجمه در ایران منتشر
میشود و گویی تیم
داستاننویسی ما در
برابر تیم منتخب جهان
بازی میکند

،،

گفتوگوی «شهرراز» با احمد اکبرپور نویسنده ،به مناسبت  18تیرماه ،روز ملی ادبیات کودکونوجوان

،،

من معتقدم استفاده
از طنز برای ادبیات
کودک و نوجوان ،اهمیتی
مضاعف دارد .بهخاطر
آنکه نوجوانها بعد از
اتمام مدرسه ،رفتهرفته
از زیر بار امر و نهی
نظام آموزشی خارج
میشوند ،اما کودکان
و نوجوانان زیر سن
18سال ،همچنان ـ حتی
در خانواده ـ در معرض
افعال امری هستند .نیچه
هم میگوید« :ما هنر را
داریم که از فرط واقعیت
خفه نشویم»

،،

شیرازشایستهترینشهر
برای برگزاری رویدادهای ادبیات کودک است
اگر بخواهیم یک روند تاریخی را در نظر بگیریم ،حیات ادبیات
کودک در ایران از چه زمانی آغاز میشود؟

اگر بخواهم نمونهای تاریخی برای ادبیات کودک در ایران مثال بزنم،
میتوانم از یک کتاب فانتزی متعلق به بیش از  100سال پیش مثال بزنم؛
کتابی جالب به نام «رســتم در قرن بیستودوم» که درباره سفر رستم به
قرن بیستودوم است .این کتاب با آنکه یک افسانه است ،اما کتابی جالب
و خواندنی است .جالب اینجاست که در ایران معمو ًال از یک بابت افسانهها
نســبت به کتابخوانی اولویت داشــته و ما از این بابت یک سنت شفاهی
بسیار قوی داشــتهایم و تا نیمقرن پیش هم درصد زیادی از والدین برای
کودکانشان قصه میخواندند.
بدون تردید نخستین نویسنده حرفهای ادبیات کودک در ایران،
صمد بهرنگی است .کتابهای صمد چه ویژگیهایی دارد؟

من فکر میکنم در مورد صمد بهرنگی نوعی بیانصافی صورت گرفته
است .او جز «ماهی سیاه کوچولو» که بهعنوان کتابی سیاسی شهرت یافت،
داستانهای جذاب و خواندنی فراوانی دارد ،اما بهرنگ نویسندهای سیاسی
نبود .شــاید یکی از دالیلی که سبب شد داستانهای کودک صمد ،بیشتر
سیاسی جلوه داده شود ،ماجرای غرقشدن او در رود ارس بود که آلاحمد و
دیگران آن را سیاسی کردند و تصمیم گرفتند غرقشدنش را هم موضوعی
سیاســی جلوه دهند .وگرنه صمد بهرنگ تخیل فوقالعادهای در داســتان
کودک داشت و نویسندهای سیاسی نبود .حتی ماهی سیاه کوچولو ،فارغ از
انگیزههای نویسنده ،همین حاال هم یک داستان کودک بسیار خوب است
و در غرب هم بسیار مورد توجه قرار گرفت .از همین منظر من معتقدم حق
صمد نبود که ایناندازه به سیاســت چسبانده شود .صمد بنیانگذار ادبیات
کودک در ایران بود ،اما ماجرای درگذشتش که آن را بهدروغ قتلی سیاسی

جلوه دادند؛ او را به عنوان یک نویسنده خوب ادبیات کودک تخریب کرد.
اگر روند شــکلگیری ادبیات کودک در ایران را پی بگیریم ،در
میانههای دهه  40بــه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
میرسیم .به نظر شما کانون چه نقشــی در شکلگیری ادبیات
کودک در ایران داشت؟

کانون در ســال  1343تأسیس شد ،اما دوسال قبل آن شورای کتاب
کودک تأســیس شده بود .به نظرم تأسیس این شــورا ،اتفاقی بسیار مهم
در ادبیات ایران بود ،چراکه با این اتفاق آن زمان ما جزو  10کشــور عضو
شــورای ادبیات کودک در جهان شــدیم .اگرچه شــورای ادبیات کودک
هیچگاه ناشــر نبود و کتاب ادبیات کودک هم منتشــر نکرد ،اما بهســبب
برقرارکردن ارتباط ما با ادبیات کودک جهان ،شورای کتاب کودک هم قبل
از انقالب ،و هم بعد انقالب ،نقشــی بســیار مهم در ادبیات کودک داشت.
امــا در کانون پرورش فکری هم یک تحــول فوقالعاده در ادبیات کودک
و نوجوان اتفاق افتاد .دلیل آن هم ،بهجز انتشــار داســتانهای کودک از
احمدرضا احمدی ،نادر ابراهیمی و ،...فیلمهایی است که عباس کیارستمی
و امیــر نادری در کانون درباره کودکان ســاختند .از این منظر ،من معتقدم
یکی از دالیل مهم حضور ما در جشــنوارههای معتبر ادبیات کودک جهان
بهویژه در بخش تصویرگری ،شورای ادبیات کودک و کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان است.
و در دهه  ،60ادبیات کودک چه مسیری را طی میکند؟

به نظــر من در دهه  ،60اتفاق ادبی مهمــی در ادبیات کودک ایران
رخ نداد.
در دهه  70ما به هوشنگ مرادی کرمانی میرسیم؛ نویسندهای

مشهور با کتابهایی که اغلب برآمده از خاطرات اوست و با زبان
طنز و داستانی نوشته شده اســت .مرادی چه نقشی در ارتقای
ادبیات کودک در ایران داشت؟

به نظر من برآمدن هوشــنگ مرادی کرمانی ،اتفاقی خوب در ادبیات
کودک ایران بود ،زیرا در دهه  50و  ،60روســتا لوکیشن و سوژه نادرستی
برای ادبیات کودک شــد و تقریب ًا هیچکدام از آن روستاها ،روستای واقعی
نبود .در حالی که در داستانهای مرادی کرمانی ،اکسیر طنز به داستانهایی
که در روســتا میگذشت ،افزوده شد .از این منظر ،روستای مرادی کرمانی
با دیگر روســتاهایی که در ادبیات ما بود ،متفاوت است؛ چراکه دیگر تنها
چهره روستا ،فقر سیاه و تلخ نیست و با داستانها او ،لبخند هم بر صورت
مخاطب مینشیند.
فکر میکنم سریال «قصههای مجید» کیومرث پوراحمد هم در
معرفی و محبوبیت مرادی تاثیر زیادی داشت.

قطع ًا برای عامه مردم بســیار مهم بود .پوراحمد با ساخت این سریال
معجزه کرد و قصههای مجید ،هنوز هم سریالی خوب است.
دهه  ،80دهه نویســندگان کودک پس ازمرادی کرمانی است؛
نویسندگانی مانند شــما و تصویرگران حرفهای ادبیات کودک،
کســانی که تحصیلکرده بودند و با ادبیات کودک در جهان هم
بخوبی آشنا بودند .به نظرم انگار در دهه  80بود که دیگر ادبیات
کودک رســماً به عنوان شاخهای از ادبیات داســتانی در ایران
شناختهشد.

دقیق ًا .چون در دهه  ،80پیامهای سیاســی و تعلیمی در ادبیات کودک
کمرنگ شــد ،نویســندگان و تصویرگران عمدت ًا جوان وارد ادبیات کودک
شــدند ،و تصویرگرانمــا در اغلب جشــنوارههای بینالمللی تصویرگری
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حضوری دائمی و موفق داشتند.

،،

ما در شیراز ،بیشترین
تعداد نویسنده ادبیات
کودک و نوجوان را
بعد از تهران داریم.
حتی همین کارگاههای
داستاننویسی ادبیات
کودک و نوجوان که 20
سال است در شیراز
برگزار میشود ،تا دو،
سال پیش تنها در
تهران وجود داشت و
بهتازگی اصفهان و تبریز
هم چنین کارگاههایی را
برگزار میکنند

،،

،،

اگر ما میخواهیم
شیراز واقعاً پایتخت
فرهنگی ایران باشد،
یکی از بهترین اتفاقها
میتواند برگزاری
رویدادی در سطح ملی
و حتی بینالمللی برای
ادبیات کودک باشد.
بهسبب پشتوانه غنی
فرهنگی شهر ،وجود
گرایش ادبیات کودک
در دانشگاه شیراز،
برگزاری 20ساله کارگاه
داستاننویسی کودک
و حضور نویسندگان
و تصویرگران ادبیات
کودک ،هیچکجا بهاندازه
شیراز صالحیت برگزاری
چنین رویدادی را ندارد

،،

با این حال به نظر میرســد در ایران هنوز یک تعامل حرفهای
میان نویسنده و تصویرگر ادبیات کودک وجود ندارد؟

امروز تصویرگری ما در ادبیات کودک ،قوی و حرفهای است ،اما هنوز
یک تعامل خوب میان نویسنده و تصویرگر وجود ندارد .چون انگار نویسنده
و تصویرگر هرکدام کار خود را انجام میدهند .حتی بسیاری از ناشران هم به
این تعامل اعتقادی ندارند ،در حالی که در کشورهای صاحب ادبیات کودک،
این تعامل بسیار قوی است .در ایران حتی حق و حقوق نویسنده و تصویرگر
یکسان نیست ،درحالی که یادم است وقتی کتابهای من در کانادا ترجمه و
منتشر شد ،ناشر قراردادی مساوی با نویسنده و تصویرگر امضا کرد؛ چون در
آنجا معتقدند نویســنده و تصویرگر ،هر دو مؤلف یک کتاب تصویری هستند
و سهم مادی و معنوی هرکدام هم  50درصد است.
در دهه  ،90اتفاق مهــم دیگری در ادبیات کودک و نوجوان رخ
داد :برای نخستین بار در کشور ،گرایش کارشناسی ارشد ادبیات
کودک در دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز تأسیس و ادبیات کودک
رسماً وارد فضای آکادمیک دانشگاهشد.

به نظر من اتفاقی بزرگ بود ،بهویژه از این جهت که این اتفاق در شیراز
شکل گرفت و تاثیرات تئوریک خوبی را در ادبیات کودک ما بر جای گذاشت.
رشــته ادبیات کودک اگرچه در زمینه نقد و نظر ،برونداد خوبی داشــته ،اما
هنوز تعامل راضیکنندهای میان دانشــگاه و نویســندگان ادبیات کودک رخ
نداده است .مث ً
ال من انتظار دارم دانشجویان و فارغالتحصیالن ادبیات کودک،
حضور بیشتری در فضای نقد ادبی در نشریات و رسانهها داشته باشند.
اغلب در فضای رسانهای گفته میشود که ادبیات کودک جهان،
ادبیــات کودک ایران را مغلــوب کرده و امروز اقبــال خانوادهها
و نوجوانها به کتابهای ترجمهشــده ادبیات کودک ،بیشــتر از
کتابهای ماست .میدانم شما همیشه با این موضع مخالف بودید.

از دو زاویه میتوان به این موضوع نگاه کرد .باور من این اســت که در
ایران هرســال  10کتاب خوب در زمینه ادبیات کودک منتشر میشود .شاید
همین تعداد کتاب در فرانسه ،آمریکا ،چین ،کانادا و ...هم منتشر میشود ،اما
وقتی مترجمهای ما هر  10کتاب خوب از هر  100کشــور جهان را ترجمه
میکنند ،هرســال هزار کتاب خوب ترجمه در ایران منتشر میشود و گویی
تیم داستاننویســی ما در برابر تیم منتخــب جهان بازی میکند .حال آنکه
اگر اتفاقی مشــابه در سینمای ما رخ داده بود و فیلمهای سینمای جهان در
ســینماهای ایران اکران میشدند ،ســینمای ایران زنده میماند؟ اتفاق ًا من
معتقــدم کتابهای ادبیات کودک جهان باید در ایران ترجمه شــود تا این
رقابت شکل بگیرد ،اما موضوع این است که یک راهکار مناسب وجود ندارد
که آن  10کتاب خوبی که هرســال در ایران منتشر میشود ،بهخوبی معرفی
و شناســانده شود .حال آنکه چنین تحولی در کشورهای غربی شکل گرفته
و بهمحض آنکه نشــریه «نیویورکر» یک کتاب خــوب را معرفی میکند،
چاپهای آن کتاب افزایش مییابد.
به نظرتان چرا نشریهای مثل نیویورکر یا جشنوارههای داستانی
تا ایناندازه روی معرفی کتاب به مردم موفق هستند؟

شــاید به این دلیل که در آنجا ،همهچیز تا ایناندازه سیاسی نیست؛ به
این معنــا که جامعه این ذهنیت را ندارد که اعضا و داوران جشــنوارههایی
مثل «آســترید لیندگرن» یا «هانس کریستین اندرسن» انتصابی هستند و
به دالیل خاص به یک کتاب جایزه میدهند .در اینجا با آنکه سالهاســت
شورای کتاب کودک ،کانون پرورش فکری و «جایزه کتاب سال» کتابهای
برگزیده را معرفی میکنند ،اما این معرفی معمو ًال به ســطح عمومی جامعه
نمیرسد .شاید بخشی از آن به کمکاری رسانهها در معرفی کتابهای خوب
کودک برمیگردد ،بخش مهمتر اما قطع ًا مربوط به آموزشوپرورش و وزارت
ارشاد است که از کتابهای جشنوارهها معرفی و حمایت نمیکنند.
مولفه مهمی که من در اغلب آثار شــما آن را مشاهده کردهام،
عنصر طنز اســت .در اغلب آثار مرادی کرمانی هم این طنز وجود
دارد .وجــود عنصر طنز در ادبیات کودک و نوجــوان تا چهاندازه
اهمیت دارد؟

واقعیت آن اســت که بعد از برآمدن پستمدرنیسم ،ما دیگر نمیتوانیم

داستان کودک  /نویسنده احمد اکبرپور

کدو قلقلهزن
شخصیتهای داستان
شیر :کمی خشن و کمی ابله
پلنگ :بازیگوش
گرگ :خنگ و خطرناک
نویسنده :احمد اکبرپور  ...تا حدودی ترسو
االغ :اهل مطالعه و ماجراجویی
شخصیت مهمان:
پیرزن
شیر همانطور که خمیازه میکشید ،کدو قلقلهزن را دید .با پنجههایش آن را
نگه داشت .خیلی وقت بود که منتظر پیرزن بود .او چندروز قبل که میخواست
پیش دختــرش برود گفته بود« :صبر کن تا من برم تمشــک و آلو بخورم،
نارگیل و گردو بخورم ،چاق بشم چلّه بشم ،اونوقت بیام منو بخوری».
شیر ،ســهروز منتظر نشسته بود .غررراغرری کرد« :کدو قلقلهزن ،ندیدی
پیرزن؟»
کدو گفت« :به سنگ تقتق ندیدم ،به جوز لقلق ندیدمُ ،قلام بده ،ولام
بده ،بذار برم».
شــیر با پنجهی پایش او را قل داد .بعــد ،رفت توی فکر که نکند کلکی
توی کار است؟

از عنصر طنز استفاده نکنیم .اما چرا من معتقدم استفاده از طنز برای ادبیات
کودک و نوجوان ،اهمیتی مضاعف دارد؟ بهخاطر آنکه فرض ما بر آن اســت
که نوجوانها بعد از اتمام مدرسه ،رفتهرفته از زیر بار امر و نهی نظام آموزشی
خارج میشوند ،اما کودکان و نوجوانان زیر سن 18سال ،همچنان ـ حتی در
خانواده ـ در معرض افعال امری هستند .نیچه میگوید« :ما هنر را داریم که
از فرط واقعیت خفه نشــویم ».از همین روست که من معتقدم وجود عنصر
طنز در ادبیات کودک و نوجوان بسیار مهم است .دیگر از آن ،ما در فرهنگ
شــفاهیمان بهشــدت بذلهگو هســتیم و طنز یکی از عناصر مهم فرهنگ
شفاهی ماست؛ حتی در افسانههامان طنز حضوری بسیار جدی و مهم دارد.
بــه همین خاطر معتقــدم ما در ادبیات کودک بــه دو مولفه مهم «طنز» و
«فانتزی» بســیار نیازمندیم .بهویژه آنکه شاید حدود 80درصد کتابهای ما
در زمینه ادبیات کودک و نوجوان ،در ســبک رئال نوشته شده و کتابهای
فانتزی کمتری داریم.
به نکته خوبی اشــاره کردید .چرا ما کمتر داستان فانتزی خوبی
داریم؟

واقعیت آن اســت که افســانهها مادر فانتزی هســتند ،اما فانتزی در
کشــورهایی بیشــتر موفق بوده که صاحب علم بودهاند .اصو ًال تعریفی که
برای فانتزی برشمردهاند« ،آشتی میان علم و فولکلور» است.

شما تجربه زیادی در برگزاری کارگ اههای داستاننویسی ادبیات
کودک و نوجوان دارید و ازســویی معتقدید نظام آموزشــی ما در
آموزشوپرورش ،یک سد بزرگ برای خالقیت کودکان و نوجوانان
در نوشتن داستان اســت .آیا برگزاری کارگاههای داستان کودک
و نوجوان میتواند آن تخیل را در کودک و نوجوان بازتولید کند؟

تجربه من از  20ســالی که در شــیراز کارگاه داستاننویسی کودک و
نوجوان داشــتهام ،تجربهای متفاوت با کالسهای اســتادمحور بوده است.
سیســتم من همواره کارگاهی بوده و خواستارحضور و مشارکت همه اعضا
در مباحث بــودهام .از این منظر به نظرم اتفاقات خوبی در این کارگاهها رخ
داده است و نمونهاش هم این است که ما در شیراز ،بیشترین تعداد نویسنده
ادبیــات کودک و نوجــوان را بعد از تهران داریم .حتــی همین کارگاههای
داستاننویســی ادبیات کودک و نوجوان که  20سال است در شیراز برگزار
میشــود ،تا دو ،سال پیش تنها در تهران وجود داشت و بهتازگی اصفهان و
تبریز هم چنین کارگاههایی را برگزار میکنند.
به نظر شــما امروز نهادهــای عمومی مانند شــهرداری ،چه
حمایتهایی میتوانند از ادبیات کودک و نوجوان داشــته باشند؟
چراکه ما مشــاهده میکنیم در ســالهای اخیر عالقهمندان به
این ژانر از ادبیات بیشتر شــدهاند ،خانوادهها هم با آنکه در سبد
فرهنگیشــان ،کتاب حضور کمتری دارد ،اما برای کودکانشان
کتابهای کودک و نوجوان میخرند .مث ً
ال پیشــنهاد شما به عنوان
یک نویســنده برای مدیریت شهری جدید شــیراز که رویکرد
فرهنگی دارد و میخواهد فعالیتها و اقدامات فرهنگی انجام دهد،
چیست؟

من فکر میکنم که شــهرداری تا همینجا قدمهای ابتدایی را برداشته
اســت .مث ً
ال همین که به ابوتراب خسروی و من گفتهاند در فرهنگسراهای
شــهرداری کارگاه داستاننویسی برگزار کنیم ،نشــانه خوبی است .اما اگر
مــا میخواهیم واقع ًا پایتخت فرهنگی ایران باشــیم ،باید هنوز هم اقدامات
بیشــتری انجام دهیم .مث ً
ال میتوانیم ادبیات کودک را در فضاهای عمومی
به میان مردم بریم و برایشان داستان کودک بخوانیم ،در پارکها انیمیشن
پخش کنیم ،نویسندگان خوب ادبیات کودک را هر ماه به شیراز دعوت کنیم
تا بیایند برای مردم کتاب بخوانند.

به نظرتان شیراز چنین ظرفیتی دارد که بتواند رویدادی را برای
ادبیات کودک تعریف و برگزار کند؟

اگــر ما میخواهیم شــیراز واقع ًا پایتخت فرهنگی ایران باشــد ،یکی از
بهتریــن اتفاقهــا میتواند برگــزاری رویدادی در ســطح ملی و حتی
بینالمللی برای ادبیات کودک باشد .بهسبب پشتوانه غنی فرهنگی شهر،
وجود گرایش ادبیات کودک در دانشــگاه شیراز ،برگزاری 20ساله کارگاه
داستاننویسی کودک و حضور نویسندگان و تصویرگران ادبیات کودک،
هیچکجا بهاندازه شیراز صالحیت برگزاری چنین رویدادی را ندارد.

گرگ هم خیلی وقت بود که منتظر ایســتاده بود .بــه کدو گفت« :کدو
قلقلهزن ،ندیدی پیرزن؟» کدو جواب داد« :به سنگ تقتق ندیدم ،به جوز
لقلق ندیدم ».گرگ رفت توی فکر و گفت« :ولی من باورم نمیشه .حتم ًا
کاسهای زیر نیمکاسه اســت ».کدو گفت« :کاسه کجا بوده بندهی خدا؟
قلام بده ،ولام بده ،بذار برم».
گرگ او را قل داد ،ولی هنوز توی فکر بود.
پلنگ هم جلــوی کدو را گرفت و همین حرفها را زد؛ اما وقتی او را قل
داد ،رفت توی فکر.
ناگهان شــیر با خودش گفت« :مگه کدو هم حرف میزنه؟» و باسرعت
دنبال کدو دوید.گرگ و پلنگ هم پشــیمان شدند و باسرعت دنبال کدو
قلقلهزن دویدند .گرگ با خودش گفت« :حتم ًا پیرزن چاقوچله شده است».
کدو ،هنوز داشت قل میخورد که سهتا پنجه او را نگه داشتند .شیر و گرگ
و پلنگ باهم گفتند« :بیا بیرون پیرزن که ما خیلی گرسنه هستیم ».پیرزن
گفت« :واااای حاال چه کار کنم؟»
ناگهــان ،االغ چنــان عراااااعرررری کرد که از جــا پریدم .گفت« :خیلی
بدجنســی که اینطوری مینویســی ».خودکار را پــرت کردم روی میز:
«خجالت نمیکشی نوشــتههای مرا قبلاز چاپ میخوانی؟» نزدیک بود
از عصبانیت ،کاغذهایم را بخورد .گفت« :چطور دلت میاد پیرزن بیچاره را
میان شیر و گرگ و پلنگ رها کنی؟»
واقع ًا نمیدانســتم چ ه کار کنم .فکر نمیکردم حیوانها بفهمند چهکسی
توی کدو رفته است .االغ گفت« :کاغذهایت را پاره کن و خالص ».گفتم:
«اینطوری برای همیشــه توی کاغذها زندانی میشوند ».کمی فکر کرد
و گفت« :پس بیا نجاتش بدهیم ».باورم نمیشــد االغ از این کارها بکند.
گفتم« :واقع ًا میآیی؟»

من تفنگام را برداشــتم و باهم راه افتادیم .االغ گفت« :اگر بفهمند این
تفنگ اســباببازی اســت ،اول تو را میخورند!» گفتــم« :اگر تو چیزی
نگویی ،هیچکس نمیفهمد».
االغ بیشتر از من عجله داشت .برایم تعریف کرد که پیرزن ،بارها به او علف
و یونجه داده و دمش را نازی کرده است .گفت« :بپر باال تا زودتر برویم».
داد زدم« :ایست! تکان نخورید!»
شــیر نگاهی کرد و گفــت« :چه تفنگ مســخرهای!» االغ ،نزدیک بود
خنــدهاش بگیرد .به جایش چند تا عرعر و ســرفه کرد .گرگ گفت« :چه
شکارچی الغری!» پلنگ گفت« :ولی چه خر چاقوچلّهای!»
االغ توی گوشم گفت« :زود باش کاری بکن! از تو خوششان نیامده؛ ولی
من و پیرزن را میخورند ».من دســت گذاشتم روی ماشه :تق! تفنگ من
صدای بلندی داشت و تا دلتان بخواهد ،دود از توی لولهاش درمیآمد.
شــیر و گرگ و پلنگ ،چند قدم عقب رفتند و روی پاهایشــان نشستند.
پیرزن ،از توی کدو درآمد و به االغ گفت« :ســام شبدرخانم! چقدر دلم
برایت تنگ شده بود ».و باهم سالم و احوالپرسی کردند .پیرزن ،چند بار
دمش را نازی کرد.
گفتم« :خاله پیرزن ســام!» جوابم را نداد .گفت« :خجالت نمیکشی مرا
با این حیوانهای زباننفهم همکالم میکنی؟» گفتم« :غلط کردم ،فکر
نمیکردم اینطوری بشود ».لبخندی زد و گفت« :حاال درست شد! علیک
سالم».
شیر و گرگ و پلنگ قبلاز اینکه بروند ،باهم گفتند« :باالخره ما این جاها
هستیم و یک روز شما را میخوریم ».االغ یواش گفت« :بیخود میکنید!»
وقتی میخواستیم برگردیم ،پیرزن کدو را برداشت و گفت« :بههرحال یک
روز بهدرد میخورد».

گزارشی از روند شکلگیری گرایش
تحصیلی ادبیات کودکونوجوان در
دانشگاه شیراز
از ســال  ۱۳۸۴و با تأســیس مركز مطالعــات ادبيات
كودك دانشگاه شيراز بهعنوان مؤسسهاي علمي ـ پژوهشي،
زمزمههای افزودن گرایشــی به نام ادبیات کودک و نوجوان
نیز آغاز شــد .درواقع ،یکــی از اصلیترین اهداف این مرکز،
دانشگاهی شدن این حوزه و امکان فعالیتهای گستردهتر و
ژرفتر در این زمینه بود .به دليل ماهيت ميانرشتهاي ادبيات
كودك و لزوم تســلط متقاضيان ورود بــه دوره بر اطالعات
كارشناسانه در زمينههای ادبيات ،علوم تربيتی ،روانشناسی،
جامعهشناســی و ...قرار شد دوره در ســطح كارشناسی ارشد
طراحي شــود .دانشآموختــگان دورههاي كارشناســی در
رشــتههای يادشــده (و رشــتههای مربوط ديگر) ميتوانند
مطالعات تخصصي خود را در رشــتهی ادبيات كودك دنبال
كنند.
مركز در جلســات متعدد و پس از بررسي فعاليتهايی
كــه پیشازاین در كشــور در همين جهت انجامشــده بود و
نيز بررســي برنامه دانشگاههايي كه در جهان در سطح ارشد
دورهي ادبيات كودك را اجرا ميكنند ،فهرست دروس ،شرح
هــر درس و ديگر مــوارد الزم را طراحــي و تدوين و برای
بررسي به بخش ادبيات فارســی دانشگاه شيراز ارسال کرد.
در جلسههای بحث و گفتگو در بخش ادبيات فارسي و انجام
اصالحات الزم ،برنامه برای بررســي در شوراي آموزشی به
دانشــكدهي ادبيات ارسال شد و پس از بررسي در كميسيون
آموزشــی دانشــكده و كميســيون طرح و برنامهی دانشگاه
شــيراز ،در تاريخ  ۸۶/۵/۱۵در هیئترئیسهی دانشگاه شيراز
تصويب شد و در تاريخ  ۸۶/۵/۲۹از سوی معاونت تحصيالت
تكميلی دانشگاه براي شوراي گسترش وزارت علوم به تهران
ارســال شد .اين برنامه پس از طي مراحل مقرر در ۸۸/۵/۲۸
در وزارت علوم به تصويب نهايی رسيد.
با تصویب و اجرایی شــدن مقطع کارشناسی ارشد این
رشــته ،تالشها و اقدامات برای تصویب دوره دکترای این
رشته هم از سوی بنیانگذاران ادبیات کودک دانشگاه شیراز
در حال انجام است .نخستین دورهی کارشناسی ارشد ادبیات
کودک در مهرماه  ۱۳۸۹در بخش ادبیات فارســی دانشــگاه
شیراز گشــایش یافت ۶ .دانشــجو در این دوره فعالیتهای
تحصیلــی خود را آغاز کردند .تاکنون ۴۰ ،پایاننامه در مقطع
کارشناسی ارشــد در زمینهی ادبیات کودک و نوجوان و ۱۴
رسالهی دکتری دفاع شده یا در دست دفاع در دانشگاه شیراز
و برخی دانشــگاههای کشور ،از دســتاوردهای تأسیس این
رشته بوده است.
در این ســالها برخی دانشــگاههای دیگر نیز اقدام به
تأسیس این رشــته کردهاند؛ ازجمله دانشگاه شهید بهشتی،
دانشــگاه گیالن ،دانشــگاه هرمزگان ،دانشگاه امام رضا (ع)
مشــهد و دانشــگاههای پیامنور در سراسر کشــور .هرچند
فراگیرشــدن و رســمیت یافتن این رشــته یکی از اهداف
اولیه تأســیس آن بوده؛ این گســتردگی کمی باید همراه با
دانشمحــوری و تخصص در این زمینه همراه باشــد تا به
آسیبهای پس از فارغالتحصیلی دانشآموختگان دچار نشود.
وظایف و فعالیتهای دیگر مرکز مطالعات ادبیات
کودک

مرکز مطالعــات ادبیات کودک همچنین طرح انتشــار
مجله مطالعات ادبیات کودک را به دانشــگاه شــيراز تقديم
کرد که در جلســهي ششــم آذرماه  ۱۳۸۷در هیئترئیسهی
اين دانشگاه به تصويب نهايي رسيد .همچنین مجوز «علمی
پژوهشی» مجله بر اساس مصوبهی کمیسیون نشریات علمی
کشور در تاریخ  ۱۳۸۸/۷/۱از ســوی وزارت علوم و آموزش
عالی صادرشده است .بر مبنای این مجوز ،مجلهی مطالعات
ادبیات کودک بهار و پاییز هرســال منتشر میشود .نخستین
شمارهی این مجله در بهار  ۱۳۸۹منتشر شد.
وظايف مركز

راهاندازي دورهي كارشناســي ارشــد ادبيات كودك در
دانشــگاههاي كشــور ،انتشــار مجلهي علمي-پژوهشي در
قلمــروي ادبيات كــودك ،تأليف و ترجمــهي آثار مطرح در
زمينهي نقد و نظريهي ادبيات كودك ،راهاندازي كتابخانهي
تخصصي ادبيات كودك در دانشــگاه شيراز ،ايجاد بانكهاي
اطالعاتي ،مركز اسناد و مدارك ،آرشيو عكس ،فيلم ،اساليد،
نرمافــزار و تجهيزات رايانهاي ،تدویــن و ارائهی طرحهای
پژوهشی بنیادین و کاربردی در زمینهی ادبیات کودک و جلب
حمایت سازمانها ،مؤسسهها و نهادهای ملی و بینالمللی در
انجام این طرحها ،اجراي همایشها و كنفرانسها براي بهروز
کــردن اطالعات و يافتههاي پژوهشــي در نظريهي ادبيات
كودك در عرصههاي ملي و بينالمللي ،برگزاري جشنوارهي
دوســاالنهي پژوهش و گزينش و معرفي پژوهشهاي برتر،
تالش بــرای ارائــهی درس «ادبيات كــودك» در دورهي
كارشناسي بخشهاي ادبيات فارســي و ادبيات انگليسي در
دانشگاههاي كشور ،تشويق دانشــجويان كارشناسي ارشد و
دكتري به جهتدهي پاياننامههاي خويش بهســوی ادبيات
كــودك ،برگــزاري همایشها در عرصهي ملــي و جهاني،
براي بهروز کردن اطالعات و يافته¬هاي پژوهشــي در نقد
و نظريهی ادبيات كودك ،يكي از برنامه¬هايي اســت كه در
اساســنامهي مركز مطالعات بر آن تأكيد شده است .از سال
 ۱۳۸۷تا  ،۱۳۹۶شــش همایش و پنج جشــنواره با عناوین
گوناگون و با توجه بــه نیازها و ضرورتهای حوزهی ادبیات
کودک در دانشگاه برگزارشده است.
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میکنند ».این متن در بخشــی از سفرنامه تاورنیه،
یکی از بزرگترین سیاحان فرانسوی قرن هفدهم
میالدی که بین سالهای (1663-1668م) 6 ،بار به
مشرقزمین سفر کرده و  9بار به ایران آمده درباره
مردم شــیراز نوشته شده است .این سفرها دردوران
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کتابکده

امکان مهم در حوزهی معنایی دارند« :تجسم
پاتوقها دو
ِ
مکانی» و «تجســم زبانی» .در این معنا پاتوقها مکانهایی
هستند که میتوان در آنها فارغ از مکانهایی همچون خانه،
اداره و ،...در آنجا نشست و قهوهای نوشید ،و در معنای دوم نیز
امکانی هســتند برای گفتوگوی فارغ از نهاد .در این گستره،
کافهها بهتعبیر هابرماس ،نمودی از حوزهی عمومی هســتند،
«عرصهای که در آن افراد به منظور مشــارکت در مباحثهی
عقالنی گرد هم میآیند» .واقعیت آن است که امروز کافههای
فراوانی در شــهرهای بزرگ ،در گوشهوکنار کوچهوخیابان ،در
تجسم مکانی را فراهم
امکان
پیادهروها و حاشــیهی پارکها،
ِ
ِ
آوردهاند .اما کمتر پاتوقهایی هســتند که تجسم زبانی را هم
در عین فراهمآوردن تجســم مکانی در خود دارند .در شــیراز
و در ســالهای اخیر ،چند مؤسسهی فرهنگیهنری بهمنظور
عمومی فارغ از نهاد ،شــکل
امــکان برقراری حوزهی
ایجاد
ِ
ِ
گرفتهاند و معمو ًال در آنجا کارگاهها و ورکشاپهای آموزشی،
کالسهای هنری ،محفلهای فرهنگی و ...شکل میگیرد.
مردادماه سال  95یکی از معدود مؤسسات فرهنگیهنری
زمان تجسم مکانی و
شــیراز که نمودی از دربرگیرندگی هم ِ
زبانی پاتوق اســت ،در خانهای 100ساله در خیابان زند افتتاح
ِ
شد .مؤسسهای با نام «پیرسوک» (واژهای در فرهنگ عمومی

صفویه و در زمان سلطنت شاهصفی ،شاهعباس دوم
و شاهســلیمان صورت گرفته و او در سفرنامه خود
به بررســی بافتهای اجتماعی و اقلیتها و آداب
و رســوم ایرانیان و از جمله مردم شــیراز پرداخته
است .سفرنامه تاورنیه ،منبعی جذاب برای دستیابی
به تصویری روشــن از ایران عصر صفوی به شمار
میآید؛ به ویژه شیراز زیبای  ٥٠٠سال پیش ،که با
این سفرنامه در قاب نگاهمان مینشیند.

جهان کلمات

دبیران
شهرداری :فرناز مرادپور ،مهشید مظلوم
شورا :حسین مالکی
گپوگفت شهری :محمدرضا طاهری
محله :مریم افشاری
معماریوشهرسازی :خشایار ایرانمهر

نرسیده به حمام وکیل ،روبهروی موزهی تاریخی پارس،
در انتهای خیابانی که نامش طالقانی است ،تابلوی کتابخانهی
احمدی سالهاســت که میان دیگر حجرهها جا خوش کرده.
فضای کتابفروشــی مثل کتابفروشــیهای دهــهی  40و 50
است ،ســاده ،با دو فروشندهی بهشدت کتابخوان و اهل کتاب
و کتابهایی که بسیاریشــان را در خیلی از کتابفروشیها پیدا
نمیکنیــد .بنیانگذار کتابخانه احمدی شــادروان محمدکریم
احمدی مشهور به «کربالئی آقاداداش» ملقب به تاجالفقراء بود
که در ســال  1251خورشیدی در اردبیل به دنیا آمد و در سال
 1285در شیراز ساکن شد .دکتر محمدیوسف نیری در مقالهی
«کتابخانه احمدی و خدمات فرهنگی آن» نوشــته است که در
آن زمان تنها مدرسهی دولتی در شیراز مدرسه شعاعیه بود که از
کتاب بینصیب بود« .مرحوم داداش دو ردیف قفسه ساخته بود
و از چپ و راست خود میآویخت و کتابها را در آن میگذاشت
و با خود حمل میکرد و به مدرس ه شعاعیه و سایر مراکز علمی
میبرد و به اهلش میرسانید.
مرحوم میــرزای رحمت رئیس اداره معــارف آن روزگار
تحتتأثیر خدمــات او قرار گرفت و به دســتور او و پایمردی
مرحوم امین خاقان ـ رئیس مدرســه شعاعیه ـ در سال 1330
قمری ( 1290خورشــیدی) اتاقی در محل مدرســه در اختیار
آقاداداش قرار گرفت و او با سرمایه شخصی کتابهای موردنیاز
را از بیــروت و دیگر نقاطی که میســر بود فراهم میآورد و در
اختیار افراد قرار میداد» .آقــاداداش کتابهایش را به آنهایی
که توانایی خرید کتاب نداشتند ،بدون گرفتن هیچ وجهی امانت
میداد .کتابخانهی احمدی که نخستین بار در اتاقی در مدرسه
شعاعیه بود ،امروز در خیابان طالقانی شیراز ،نزدیک حمام وکیل
قرار دارد ،اما در این  110ســال 5 ،بار محل این کتابخانه تغییر
کرده است .ابتدا به دکانی در بازار مشیر منتقل شد ،چندی بعد با

شیراز در سفرنامهها

کتابخانهاحمدی

انتاقل «مطبعه احمدی» (چاپخانه احمدی) به سرباغ ،کتابخانه
احمدی میز در کنار «مسجد نو» قرار گرفت و پس از چندی به
«بازار حاجی» نزدیک صحن حضرت سیدمیرمحمد (ع) منتقل
رونق کتابخانه و چاپخانه ،شعبه مرکزی به
شد .چندی بعد و با ِ

محلی در مجاورت مسجد وکیل منتقل و شعبهای دیگر هم در
صحن حضرت شــاهچراغ (ع) دایر میشود .چندسال بعد هردو
شــعبه در یک محل بزرگتر در خیابــان کریمخان زند نزدیک
بازار وکیل متمرکز میشود و دستآخر امروز نزدیک به نیمقرن
است که کتابخانه احمدی در محل کنونیاش در خیابان طالقانی
نرسیده به حمام وکیل قرار دارد.

پاتوق

پیرسوک

فــارس و جنوب ،بهمعنای پرســتوی مهاجــر) که در همین
مدت ،بیش از  200کارگاه و کالس آموزشــی ،داستانخوانی
و شعرخوانی ،جلســات نقد و تحلیل برگزار کرده است .بهجز
برنامههای هفتگی شــعرخوانی و داســتانخوانی ،پیرسوک
کارگاههای بســیاری مانند فلســفه و زندگی ،داستاننویسی،
شــاهنامهخوانی ،کارگاه ترجمه ،پروستخوانی ،تئاتر کودک،
داستان کودک و ...برگزار کرده است .در پیرسوک یادمانهایی
برای بــزرگان ادبیات و هنر برگزار میشــود ،هر دوشــنبه
پیرسوک داستانخوانی و شعرخوانی ،و نقد داستان و شعر است
و هفتهای  4شــب هم آثار درخشان سینمای جهان و ایران را
بر پرده سینماتک خود دارد.
در کنــار اینها ،پیرســوک کافهای در حیــاط و داخل
ساختمان مرمتشدهی 200ســالهاش دارد ،با منوی غذاهای
مدرن و ســنتی ایرانــی و اروپایــی ،که در برگــزاری آئین
غذاخوردن و نوشــیدن چای یا قهوهای در کنار یاری و رفیقی
هم امکانی جذاب در شــیراز فراهم آورده اســت .پس اگر در

آقــاداداش که به پاس خدمات خود به فرهنگ فارس ،در
سال  1315خورشیدی مدال درجهاول علمی را از وزارت معارف
وقت دریافت کرد 8 ،صبح یکم خردادماه  1333درگذشــت و
پس از او علیاکبر نوریزاده که از دوستان و خویشان نزدیک او
بود ،مدیریت کتابخانه احمدی را عهدهدار شد .مرحوم نوریزاده
نزدیک به نیمقرن مدیر کتابخانــه احمدی بود و در این مدت
همچون ســلفاش افزون بر مدیریت کتابخانــه ،کتابهای
بیشماری نیز منتشر کرد.
کتابخانه احمدی در این دوره بهنوعی بازوی انتشــاراتی
کانــون دانش پارســی نیز بــود ،کانونی که در ســال 1331
خورشیدی با محوریت محمدحسین استخر ،علیاکبر بصیری،
محمدرضــا حقیقی ،صدرالدیــن محالتــی ،محمدتقی میر،
عبدالوهاب نورانی وصال و فریدون توللی برپا شد و کتابهای
زیادی را منتشــر کرد .نخستین کتاب منتشرشده کانون دانش
پارس و مطبعه احمدی ،با عنوان «آئین دانش» (تألیف ابوالقاسم
برهان) در ســال 1346منتشر شد و پس از آن نیز آثاری چون
دیوان جنید شــیرازی ،درســی از دیوان حافظ (علیاصغرخان
حکمت) ،گلشــن راز (شیخ محمود شبســتری) ،گنج سعادت
(شــیخ علی ابیوردی) ،مدارجالفتوه (سید قطبالدین تبریزی)،
اسرار تختجمشید (علیاکبر نصیری) ،شــیرازنامه (ابوالقاسم
زرکوب شیرازی) ،مراثی وصال (وصال شیرازی) و ...منتشر کرد.
نخستین کتابی که انتشارات احمدی منتشر کرد ،الفبای ذهنی
(میرزا ابوالقاســمخان فیوضات به سال  1292خورشیدی بود و
آخرین کتاب منتشرشده این انتشارات نیز آداب و رسوم منطقه
شبیکوه فسا (سارا بختیاری نسب) در سال  1395است .کتابخانه
احمدی امروز هم مثل 110سال گذشته ،یکی از میعادگاههای
کتابخوانهاست و در گذر از مجموعهی تاریخی وکیل ،دیدار
این میراث فرهنگی شیراز را هم نمیتوان از دست داد.

شیراز هستید و میخواهید در فضایی شبیه به یک باغ کوچک
با گلهای شمعدانی و درختهای نارنج و معماری سنتی شهر،
قهوهای بنوشید و سر که میچرخانید ابوتراب خسروی و محمد
کشاورز و امین فقیری و شاپور جورکش و سیروس نوذری را
ببینید ،به پیرسوک بروید؛ در کوچه  38خیابان لطفعلیخان زند.
نیما تقوی مدیر پیرسوک که شعار مؤسسهاش را «با قصه
در ســفریم» انتخاب کرده ،در 18ماهی که از تولد پیرسوک
میگذرد ،برنامههای فرهنگی بسیاری برگزار کرده ،و مهمتر
از همه امکانی را برای شــهر فراهم آورده که میتوان بهجای
پرســهزنی در پاســاژها ،اوقاففراغت را با ادبیات و سینما و
موسیقی پر کرد .با پاتوقهایی همچون پیرسوک ،میتوان در
هنگامهای که منظر و سیمای شــهر را برجهای بلندمرتبه و
پلهای کابلی و غیرکابلی پوشاندهاند ،به خانهای سنتی رفت
ط است و
که موســیقیاش صدای آب از حوض وســط حیا 
صندلیهاش البهالی درختهای نارنج جا گرفته .پیرسوک در
زبانی
این دوسالی که از تولدش میگذرد ،به تجسم مکانی و ِ
«پاتوق فرهنگی» در شیراز بدل شده است؛ فضایی که در آن
به تعبیر هابرماس «حوزهی عمومی فارغ از نهاد» شکل گرفته
و برقراری گفتوگوی عمومی و مباحثهی عقالنی ممکن شده
است.

 .۱جستجوگرها همیشه درحال کشفکردن
هســتند .آنهــا به هر چیــز کوچک یــا حتی
بیاهمیتی ،چنان توجــه میکنند که گاه ممکن
اســت ما را هم بــه این گمان بینــدازد که نکند
چیز مهمی در آنهاســت! جستجوگرها ،کارشان
کشفکردن اســت ،بیخیال مهمبودن یا نبودن
چیزی که ســراغش رفتهاند .اص ً
ال آن چیز اگر به
خودی خودش مهم باشد که نیازی به کشفکردن
نــدارد .مثل همان نود و چند راهی که ادیســون
برای جستجوی برق رفت و بعد گفت نتیجهاش،
کشف این معنی بوده که باید راهی دیگر پیدا کنم!
این نود و چند راه به یافتن برق نمیرســد و من
این را کشــف کردم .مثل این اســت که در دل
بیاهمیتها ،آن «مهم» را بیابی« .مهم» خودت
را .شاید آنموقع مثل ادیسون هنگام کشف برق،
همانقدر شگفزده شویم و این تازه آغاز راهمان
باشد برای جستجو و کشف؛ از کشف خودمان تا
کشف دنیا و آدمهایی که نمیشناسیمشان.
« .2فکر میکنم اصو ًال آدم باید کتابهایی
بخوانــد که گازش میگیرند و نیشــش میزنند.
اگر کتابی که میخوانیم مثل یک مشــت نخورد
بــه جمجمهمــان و بیدارمــان نکنــد ،پس چرا
میخوانیمش؟ که به قول تو حالمان خوش بشود؟
بدون کتاب هم که میشــود خوشحال بود .تازه
الزم باشــد ،خودمان میتوانیم از این کتابهایی
بنویســیم که حالمان را خوش میکند .ما اما نیاز
به کتابهایی داریم کــه مثل یک ناخوشحالی
سخت دردناک متأثرمان کند؛ مثل مرگ کسی که
از خودمان بیشتر دوستش داشتیم؛ مثل زمانی که

در جنگلهــا پیش میرویم ،دور از همهی آدمها؛
مثل یک خودکشــی .کتاب باید مثل تبری باشد
برای دریای یخزدهی درونمان».
این بخشی از نامهی کافکا به اسکار پوالک
است .کافکا از لذتی حرف میزند که شگفتزدگی
است و لذتی است که فقط با خواندن کتاب حاصل
میشــود .من این شــگفتزدگی را با کتابهای
بسیاری تجربه کردهام .مث ً
ال خیلی پیش آمده که
خواستهام غزلی از حافظ را برای خواندن در کالس
انتخاب کنم و درماندهام! هربار هم ماجرا همینطور
اتفاق میافتد :به قصد روزنامهوار خواندن غزلها،
دیــوان را باز میکنم .میخواهــم غزلی انتخاب
کنم که در بیتی یا غزلی گیر میافتم و از کشــف
حرف یا اندیشهای تازه ،آنقدر شگفتزده میشوم
که فراموش میکنم اص ً
ال بــرای چی آمده بودم
سراغ دیوان حافظ .گاهی هم سر کالس و هنگام
خواندن ،چیزی دستگیرم میشود که بداهه است
و این ،شگفتزدهترم میکند؛ کشف جهان شاعر
و یافتن ارتباط شعرهای او با شاعران دیگر که باز
هم بداهه است.
 .۳کافــکا میگویــد کتــاب بایــد مثــل
ناخوشحالی ،متأثرمان کند ،مثل تبری بر دریای
یخ .من گمــان میکنم :پس باید به دنبال کتابی
باشــم که خمود و یکنواختــی را از من بگیرد و
چیزی به من ببخشــد که من را به حیرت وادارد.
چیزی که روح و جانم را زیر و زبر کند و چیزهایی
را بــه یادم بیاورد که در پس پشــت ذهنم مانده
بودند .فکــر میکنم لذت شــگفتزدگی و لذت
پیبردن به دنیای کلمهها به قدر کافی شــیرین
است که برای تجربهی دوبارهاش ،حتی نود و چند
بار هم در یک مسیر راه بروم!

پرسه در شهر

محل هسنگسیاه

آفتاب صالتظه ِر
هزار و سیصدسال است که ِ
تابســتان میافتد روی سنگفرشهای کوچههای
باریک و تنگ محلــه .پیش از زمان کریمخان زند
و سیاســت وکیلالرعایــا در کوچککردن حصار
شیراز ،سنگســیاه و دروازهکازرون دو محل ه جدا و
چسبیده به هم بودند که در هم ادغام شدند و شدند:
سنگســیاه .اگر امروز هنوز ردپاهای تاریخ شیرا ِز
قدیم ـ شــیرازی که دو محله و دو دســت ه حیدری
و نعمتی داشت ـ در شیرا ِز کنونی باشد ،و اگر هنوز
کســی به قدمزدن بر یادگاران هزارسالهی شهری
به قدمت چندهزار ســال عالقهمند باشــد ،محله
سنگســیاه احتما ًال تنها محلهای اســت که هنوز
هست و زنده است و مردمی در خانههای کوچک با
دیوارهای کوتاهش زندگی میکنند .محله اما تنها
یک گذرگاه تاریخی نیست ،امامزاده بیبی دختران
دارد و مســجد ایلخانی و حمام ایلخانی ،مسجد و
حسینیه مشیر دارد و بازارچه و کلیسای ارامنه ،خانه
فروغالملک و ســعادت و ضیائیان دارد ،و حسینیه
کردها و بازارچه حاج زینل و بقعه ســید تاجالدین
غریب و کوچه هفتپیچ.
پهنــهاش  80هکتار اســت ،در جنوب غربی
بافت تاریخی شــیراز که ناماش را از ســنگ مزار
ســیبویه که آرامگاهاش در محله اســت و به سال
 200ه.ق درگذشته ،برداشتهاند؛ سنگی چهارگوش
به رنگ شب .سنگسیاه از سویی یادگار و نشانهای

از همزیستی مسالمتآمیز ادیان مذهبی هم هست؛
در محله هم مســجد مشیر هســت ،هم کلیسای
ارامنه؛ کلیســایی که کلیســای حضرت مریم (ع)
نامیــده میشــود و در بازارچه ارمنیهــا ،نزدیک
مسجد مشیرالملک قرار دارد .این کلیسا 400سال
پیش و در زمان ســلطنت شــاه عباس دوم ساخته
شده و معماری و گچبریها و نقاشیهای سقفاش
از شــاهکارهای هنر دوران صفوی در شیراز است.
کنار دســت کلیســای حضرت مریم (ع) ،مسجد
مشیرالملک قرار دارد ،مسجدی که به دست میرزا
ابوالحســنخان مشیرالملک ،ضابط فارس در میانه
قرن سیزدهم ساخته شد.
جز بناهــای مذهبی ،خانههــای تاریخی و
موزههای هنری هم در سنگســیاه هســت ،مثل
موزه هنر مشکینفام که اواخر دوران قاجار ،درست
پشت ساختمان امامزاده بیبی دختران در مساحتی
 1100متری ساخته شده است .موزه مشکینفام 5
بخش دارد :بخش آثار حجاری از آثار اســتاد حاج
حبیب مشکین فام و سایر حجاران شیراز ،بخش آثار
خوشنویسی شــامل آثار خوشنویسان بزرگ معاصر
شیراز ،بخش آثار نقاشــی ،بخش عکس و بخش
اتاق قدیمی .اینها تنها بخشی از گنجینه نهفته در
محله هزاروسیصدساله سنگسیاه است ،محلهای با
کوچههای باریک و سنگفرشهای زیبا و خانههای
صدها ساله که انگار روح تاریخ در آن قدم میزند.

