هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

گزارشی از مؤسسه توانبخشی نرجس شیراز

«باران» مهر

بر «گندم»زار
شنبه  6مرداد  14/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره  16/261صفحه 1000/تومان
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گفتوگو با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس

بزرگترین ضربه به دین را
«متحجرین»میزنند
14

پرونده «شهرراز» درباره کافههای شیراز و اثرگذاری آنها بر فضاهای تعاملی

کافهنشینیومهلتگفتوگو
7

عکس :علی محمدیراد /شهرراز

رویداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

امروز دیگر زمان تکیه شهرداری بر درآمدهای ناشی
از صدور پروانه پایان یافته است و باید با رویدادمحوری اقتصاد شهر
را متحول کنیم

شنبه  6مرداد  14/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره261

SAT 28 July 2018/Thirteenth Year /No.261

شهرداری در رسیدگی به حادثه ریزش کوه بلوار جمهوری تنها بود
،،

،،

توقع داریم وقتی بحرانی
شهر را تهدید میکند ،همه
دستگاههای اجرایی مسئول
وارد صحنه شوند .این که
مسئولیت ریزش کوه تنها به
شهرداری شیراز تحمیل شود،
نگرانکننده است.
ضروری است که ستاد بحران
و همه دستگاههای ذیربط
برای حل مشکل بلوار جمهوری
اسالمی پای کار بیایند

مراحل بعدی ایمنسازی
منطقه ،زمانبر و نیازمند
اعتبار و همکاری بیشتری
است و بنابراین با توجه به
محدودیتهایی که در حوزه
مدیریت بحران در مجموعه
شهرداری وجود دارد ،باید
نهادها و دستگاههایی که
امکانات بیشتری در اختیار
دارند احساس مسؤولیت و
همکاری بیشتری داشته باشند

،،

،،

شــهردار شیراز در چهل و ششــمین جلسه علنی شورای اسالمی
شــهر عنوان کرد :در حادثه ریزش کوه بلوار جمهوری ،شــهرداری به
تنهایی پــای کار بود و این موضوع در مدیریــت بحرانها قابل قبول
نیست .حیدر اســکندرپور با گالیه از عملکرد برخی دستگاههای متولی
مدیریت بحران در شــهر گفت :در این حادثه ،تنها شهرداری به شکل
کامل و از ابتدا مســئولیت خود را پذیرفت و ســوال اینجاست که چرا
نباید دیگر دســتگاههای عضو مدیریت بحران پای کار باشند؟ متاسفانه
در روزهای نخســت بعد از بروز این حادثه ،برخی مســئوالن به جای
مدیریت بحران ،دنبال پیداکردن مقصر بودند .اســکندرپور افزود :اسناد
ساختمانسازی در این محدوده موجود و حاکی از این است که مجوزها
براساس ماده  147و بر مبنای طرح تفصیلی است و شهرداری نیز بر این
اســاس پروانه ساخت را صادر کرده است .این حادثه میتواند هشداری
باشد که الزام شهرداری به صدور مجوز ،ممکن است مشکالتی را برای
همه به دنبال داشته باشد.
نباید حتی یک روز را هدر ندهیم

بخشــی از دامنه کوه در بلوار جمهوری اســامی شیراز واقع در
انتهای خیابان کوهســتان ،عصر روز بیســت و ششم تیرماه  97ریزش
کرد و از ساعات نخســت حادثه ریزش کوه مجموعه مدیریت شهری

متشکل از تیمهای امدادی ،عمرانی و نظارتی در محل حادثه به صورت
شــبانه روزی حضور دارند .با این حال شــهردار شــیراز با بیان اینکه
تاکنون توانســتهایم در محدوده ریزش کوه تثبیت نسبی را ایجاد کنیم،
خاطرنشان کرد :دو راه برای عبور از بحران ایجادشده وجود داشت ،یکی
اینکــه یا کل خاک این محدوده که ریزش کرده و یا احتمال ریزش آن
وجود دارد ،تخلیــه و یا اینکه محل ریزش بــا اقدامات الزم ،تثبیت و
مقاومسازی شود .تصمیم مدیریت بحران استان فارس مبتنی بر تثبیت
و مقاومسازی محوطهای اســت که خطر ریزش کوه در آن وجود دارد.
تثبیت این محوطه به ویژه در ترک دوم که محیط بیشــتری را شــامل
میشــود ،کار پیچیده و دشواری اســت که حتما باید قبل از آغاز فصل
بارندگی انجام شود اما با توجه به اینکه فرصت چندانی تا زمان بارشها
نداریم ،ضروری است که حتی یک روز را هم به هدر ندهیم.
شهردار شــیراز با تاکید بر اینکه برای بخشهای بعدی مدیریت
این مشکل ،میبایست اقدامات بیشتری انجام شود ،اظهار کرد :مراحل
بعدی ایمنســازی منطقه ،زمانبر و نیازمند اعتبار و همکاری بیشتری
است و بنابراین با توجه به محدودیتهایی که در حوز ه مدیریت بحران
در مجموعه شــهرداری وجود دارد ،میبایســت نهادها و دستگاههایی
که در این خصوص امکانات بســیار بیشــتری در اختیار دارند احساس
مسؤولیت و همکاری بیشتری داشته باشند .مهندس اسکندرپور با انتقاد

طرحهای زیادی به بخش
خصوصی واگذار میشود

گشایش نخستین دبیرخانه آسیایی بازیهای فکری در شیراز

رویدادمحوری اقتصاد شهر را متحول میکند

استاندار فارس گفت :گزارش
سه ماهه نخســت سال  97نشان
دهنــده کاهــش میــزان بیکاری
در این اســتان از  10.8درصد در
ســال  96به  9.9درصد اســت و
این موفقیت در شرایطی به دست
آمده که میانگین این رقم در کشور
 12.1درصد است .اسماعیل تبادار با بیان اینکه فارس رتبه
دوم در حوزه رونق فضای کسب و کار در کشور را به دست
آورده ،افزود :این موفقیت نشــان دهنده تالش هماهنگ و
قابل توجه در همه ارکان استان به ویژه در بخش خصوصی
اســت .او بیان داشت :رویکرد مدیران این استان رفع موانع
بخش خصوصی است تا بر اســاس چارچوب های قانونی
شاهد رونق هرچه بیشــتر اقتصادی در فارس باشیم .تبادار
ادامه داد :امیدواریم با رونق فضای کســب و کار ،جامعه و
حتــی خانواده ها به صورت ملموس شــاهد کاهش میزان
بیکاری و اشــتغال به کار جوانان باشــند .او اضافه کرد :با
همکاری دستگاههای دولتی طرحهای زیادی برای اجرا به
بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
اســتاندار فارس با اشاره به اینکه بحران های جهانی
باید ما را هوشــیارتر کند،گفت :فشارهای بین المللی هرگز
نباید باعث ناامیدی شود زیرا ما بحرانهای بزرگتر را پشت
ســر گذاشتهایم و در شــرایط کنونی نیز زمینههای زیادی
برای رونق فعالیتهای اقتصادی به ویژه در زمینه توســعه
صادرات غیرنفتی وجود دارد که باید از آنها به بهترین شکل
بهره گیریم.
تبــادار با بیــان اینکــه بانکهای اســتان افزون بر
تســهیالت تکلیفی باید در زمینه تامیــن مالی طرحهای
بزرگ نیز مشارکت داشــته باشند ،افزود :خوشبختانه بانک
ها در ایــن زمینه فعالیت های خوبی را آغاز کردهاند و چند
طرح بزرگ ملی توســط بانکها در اســتان فارس تامین
اعتبار خواهد شد.

شــهردار شــیراز در آیین افتتاح نخستین
دبیرخانه دائمی آسیایی بازیهای فکری عنوان
کرد :آغــاز به کار ایــن دبیرخانه ،ســنگبنای
رویدادمحــوری در شــیراز اســت و مــی تواند
این کالنشــهر را به جهانیان بشناســاند .حیدر
اســکندرپور یکــی از مبانــی اقتصــاد پویا را
رویدادمحوری دانست و گفت :امروز دیگر زمان
تکیه شــهرداری بر درآمدهای ناشــی از صدور پروانه پایان یافته است
و بایــد با رویدادمحوری اقتصاد شــهر را متحول کنیم .بر این اســاس
شــهرداری شــیراز آمادگی حمایت از برگــزاری رویدادهای فرهنگی،
هنری ،اجتماعی و ورزشی را دارد .او با اشاره به اینکه برگزاری رویدادها
در مقاطع کمتر گردشــگرپذیر میتواند منجر به رونق اقتصاد شــهر در
زمینههای هتلداری ،رســتورانداری ،بازار و  ...در تمام طول سال شود،
افزود :درصدد هستیم که شیراز را به قطب برگزاری رویدادهای مختلف
تبدیل کنیم چون این رویدادها فضای شهر را متحول و نشاط اجتماعی
را به شهروندان تزریق میکنند.
چراکه شهردار شــیراز معتقد است نشاط اجتماعی منجر به شادی
پایدار و ایجاد انگیزه و امید در بین شــهروندان میشود« .در این راستا
یکی از وظایف شــهرداری ،ایجاد نشــاط اجتماعی اســت و نخستین
دبیرخانــه دائمی آســیایی بازیهای فکری نیز که به همت ســازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز بنا شده ،تالش دارد تا این
نشاط ،شور و شادی پایدار را برای جوانان و نوجوان فراهم کند ».معاون
فرهنگی شــهردار شیراز نیز هدف از تأســیس نخستین دبیرخانه دائمی
آسیایی بازیهای فکری در شیراز را توجه به رویکرد اجتماعی فرهنگی
و محلهمحوری شهرداری شیراز و ایجاد فضای نشاط در سطح محالت
خواند .به گفته ابراهیم گشتاســبیراد طبق برنامهریزیهای انجامشده،
رقابت بازیهای فکری ابتدا در سطح محالت ،مناطق و سپس در سطح
کالنشــهر شــیراز انجام خواهد شد و پس از آن شــیراز میزبان رقابت
های ملی و در اســفندماه سال جاری میزبان ســطح آسیایی مسابقات
بازی های فکری خواهد بود .دبیرخانهای که در بوســتان ایرانی واقع در
خیابان بیســتمتری امام خمینی (ره) پذیرای عالقهمندان در ردههای
سنی مختلف خواهد بود.

از اینکه در چارت سازمانی شهرداری شیراز مدیریت بحران در حد یک
اداره با چند پرسنل دیده شده است ،افزود :در کالنشهر شیراز باید اداره
مدیریت بحران در سطحی باالتر از یک اداره با چند نیروی ایجاد شود.
هنوز خطر رانش وجود دارد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز ضمن تشریح دالیل
و روند بروز حادثه در بلوار جمهوری گفت :در پی ریزش بخشــی از کوه
در کوچه  12بلوار جمهوری اسالمی شیراز 2 ،ترک در سه الیه مختلف
در دامنه کوه ایجاد شده که احتمال ریزش هر کدام از این الیه ها وجود
دارد که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود ،خطر رانش آن و آوار 50
هزار متر مکعب خاک در این منطقه وجود دارد .مهندس فرجزاده با بیان
اینکه در الیه نخست ،شکافی به طول  80متر و عمق  20سانتی متر تا
چهار متر ایجاد شده که در مجموع مساحتی حدود چهار هزار و  400متر
مربع را در بر می گیرد که اگر ریزش کند تقریبا حدود 13هزار متر مکعب
خاک به پایین فرو خواهد ریخت ،افزود :با ریزش متاثر از ترک دوم که
در قســمتی باالتر از ترک اول ایجاد شــده ،حدود  50هزار متر مکعب
خاک از دامنه کوه ریزش خواهــد کرد که بدون تردید می تواند حادثه
ای هولناک را رقم بزند .وی اظهار داشــت :با پیگیری های انجام شده،
کمیته بحران در عصر روز حادثه (بیست و ششم تیرماه  )97تشکیل شد

بهرهبرداری از تصفیهخانه شماره  ۲شیراز
تا پایان امسال

و ماموریت های محوله نظیر ُپرکردن حد فاصل  2ساختمان که به آنها
خسارت وارد شده بود ،جلوگیری از ریزش دوباره و تثبیت وضعیت انجام
شــد و هم اینک حدود سه هزار و  500تن مخروط و مصالح سنگی در
این محل ریخته و محدوده نیز شیب بندی شده است.
دستگاههای اجرایی مسئول وارد صحنه شوند

رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز نیز در صحن علنی شورای
شــهر خواستار مشارکت جدی دســتگاه های اجرایی برای حل معضل
بحران ریزش کره در بلوار جمهوری شــد .سیداحمدرضا دستغیب گفت:
توقع داریم وقتی بحرانی شــهر را تهدید میکند ،همه دســتگاههای
اجرایی مســئول وارد صحنه شــوند .این که مسئولیت ریزش کوه تنها
به شهرداری شیراز تحمیل شــود ،نگرانکننده است .نوذر امامی عضو
دیگر شورای اسالمی شهر شیراز نیز در خصوص این حادثه گفت :قبل
از اینکه فاجعهای برای شــیراز رخ دهد ضروری اســت که ستاد بحران
و همه دســتگاههای ذیربط برای حل مشکل بلوار جمهوری اسالمی
پــای کار بیایند و از بروز حادثه جلوگیری کنند .شــهرداری به تنهایی
قادر به مهار این مشــکل نیســت و باید همه دســتگاههای مربوطه از
جمله استانداری ،ستاد بحران و اداره کل راه و شهرسازی فارس به این
موضوع ورود کنند.

رئیس کمیســیون ســامت ،محیطزیست و
خدمات شــهری شورای اسالمی شــهر شیراز گفت:
مردم حق دارند از ســامت میــوه و محصوالتی که
روزانه مصرف میکنند اطالع داشــته باشــند .علی
ناصری در نشســت این هفته کمیســیون سالمت،
محیط زیست و خدمات شهری گفت :در امر سالمت
همه باید خود را سهیم و مسئول بدانیم ،زیرا فرزندان
این آب و خاک حق دارند در محیط ســالم رشــد کننــد .وی گفت :در همین
راستا ،در جلسه کمیسیون سالمت شورای شهر به بررسی استفادهی غیر مجاز
پســاب فاضالب برای آبیاری اراضی زراعی و کشــاورزی واقع در شرق شیراز
پرداخته شد« .در این کمیسیون مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی و جهادکشاورزی
گزارشهای مستند و معتبر نظارت بر سالمت در محصوالت کشاورزی از مبادی
فروش مثل سازمان میوه و ترهبار را به کمیسیون ارائه دهند تا بتوانیم جوابگوی
سئواالت مردم درباره وضعیت میوه و تره بار باشیم ».به گفته ناصری گزارشها
نشــان میدهند میزان مصرف ســموم در میوهها برای دفع آفات از استاندارد
جهانی باالتر است .از همین رو با تشکیل کارگروهی متشکل از ارگانهای ذیربط
با محوریت اســتانداری یا فرمانداری شرح وظایف هر ارگانی مشخص میشود
تا یکبار برای همیشه مشکل رفع شود و مردم با طیب خاطر میوه و سبزیجات
را مصرف کنند.
ناصری همچنین از بهرهبرداری تصفیهخانه شماره  ۲شیراز تا پایان سال
 ۹۷خبرداد .به گفته او،هزارو  ۲۰۰کیلومتر از شــهر شیراز به سیستم فاضالب
شهری نپیوســته که با بهره برداری از تصفیهخانه شــماره  ،۳این امر محقق
میشــود .ناصری افزود :هم اندیشــی و تبادل نظر در خصوص چگونگی دفن
پسماندهای عفونی بیمارســتانها ،مطبها و درمانگاهها نیز در دستور کار این
کمیســیون قرار گرفت .به گفته او ،روزانه  ۷تن پســماند عفونی بیمارستانها
جمعآوری میشود و با توجه به اینکه برخی از بیمارستانها فاقد دستگاه اتوکالو
هستند باید افرادی برای جمعآوری ،حمل و دفن پسماندها به کار گرفته شوند.
«روزانه یکهزار و ۱۰۰تن پسماند وارد سایت برمشور میشود که  ۴۰۰تن دفن
و  ۷۰۰تن پردازش میشود .از یکهزارو ۱۰۰تن پسماند خانگی۲۲۰ ،تن پسماند
پالستیکی است که برای بازیافت باید زمان زیادی صرف شود ».وی با اشاره به
اجرای طرح تفصیلی مدیریت پسماند برای نخستین بار در شهر شیراز گفت :این
طرح از مدیریت تفکیک از مبدا تا مرحله بعد ازدفن پسماندها را شامل میشود.

بازنگری اهداف انقالب
در دستور قرار گیرد
نماینده ولــی فقیه در فارس با
اشــاره به اینکه به نظر میرسد نباید
مراســم چهلمین ســال بزرگداشت
انقالب محدود به یکســری مراسم
شکلی شــود ،گفت :انقالب اسالمی
به همان شــکلی که آغاز شــد در
حال تداوم اســت اما باید برای اینکه
استمرار انقالب ما را به اهداف انقالب برساند ،باید فکر و اندیشه
دیگــری کنیم .آیتاهلل لطفاهلل دژکام با یادآوری این نکته که
انقالب اسالمی ایران یک انقالب سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
بود افزود :معمو ًال انقالبها تنها یک جانب را پوشش میدهند،
اما در ایران براندازی نظام پهلوی به تنهایی ،به معنای رسیدن
به اهداف انقالب نبوده اســت .نماینده ولی فقیه در فارس با
تصریح بر اینکــه برای بروز تحــوالت اجتماعی انقالب باید
تحمل زیادی به خرج داد ،در توجیه چرایی این گفته خاطرنشان
کرد که تحوالت اجتماعی در یک جامعه به تعبیر جامعهشناسان
یک پروسه زمانبر اســت و حدود دو نسل باید با هدفگیری
صحیح جلو برویم تا شاید تحوالت اجتماعی مدنظر ،رخ دهد.
دژکام ادامــه داد :اگرچه ســال  57آغاز انقالب بود اما هنوز به
یک تالش مستمر هدفمند نیازمندیم .امام جمعه شیراز با طرح
ســوالی مبین بر اینکه در وضع کنونی نسبت به اهداف انقالب
چه کاری باید انجام شــود؟ گفت :باید بازنگری اهداف انقالب
در دســتور قرار گیرد .وی ادامه داد :آیا قرار است نشستهای
تبیینی در خصوص اهداف انقالب در استانی مانند استان فارس
که پیشــنیهای فرهنگی دارد برگزار شود و یا قرار است باز هم
تنها به چراغانی و اقدمات شکلی بسنده شود؟ دژکام که اعتقاد
دارد اقدمات شــکلی نه تنها خدمتی به انقالب نیست که شاید
در فضای فعلی نوعی تبلیغات ناخوشایند به نظر برسد ،به نظام
طبقاتی پیش از انقالب اشاره و عنوان کرد :ممکن است جای
افراد عوض شود اما آیا ما با نظام طبقاتی قبل از انقالب مخالف
بودیم یا نظام ارزشی؟ وی ادامه داد :باید بررسی شود که تا چه
میزان اهداف انقالب در جامعه محقق شده است.

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

برنامه ما این است که مردم
در جنوب شهر شیراز نیز بتوانند هر چه زودتر
از خدمات حملونقل مترویی استفاده کنند
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سرعتبخشی به راهاندازی خط دو مترو با دستگاه حفاری مکانیزه تونلTBM

عکس ها :اشکان پردل

عبور آ سان
از سنگ وخاک

خط یک متروی شــیراز در این
روزهای گرم مردادی مسافران زیادی
دارد ،مســافرانی که غرب به شــرق
مهشید مظلوم
شیراز را در خنکای زیرزمین و به دور
از ترافیک طی میکنند تا به مقصد برسند ،اما طی کردن
مسیر شــمال ـ جنوب این کالنشــهر داستان دیگری
دارد ،داســتانی همراه با ترافیک ،بوق ممتد ،چراغهای
راهنمایــی ،گرما و کالفگی .مدیران شــهری طی چند
ســال اخیر برای حل این معضل قدم در راه احداث خط
دو قطار شــهری به طول  15کیلومتر با  13ایســتگاه
گذاشــتند ،خطی که میانرود را به کلبه ســعدی متصل
میکنــد و میتواند نقش مهمــی در کاهش ترافیک،
کاهش سفرهای درونشــهری ،افزایش رضایتمندی
شهروندان و در یک کالم بهبود شاخصهای حملونقل
عمومی شیراز داشته باشد .حاال با ورود دستگاه حفاری
مکانیزه  TBMبه ایســتگاه رحمت خط دو قطار شهری
امیدها رنگ تازهای به خود گرفتند ،از میانرود تا ایستگاه
رحمت به طول  3هزار و  650متر حفاری شــده است
و حاال  TBMنفســی تازه میکند تا  3هزار و  650متر
باقیمانده تا ایستگاه آزادی را حفاری کند.
خط دو مترو تا ســه ســال آینده به بهرهبرداری
میرسد

شــهردار شــیراز ،جمعی از اعضای شورای شهر،
مهندسان و مدیران شــهری در ایستگاه رحمت منتظر
نشســتهاند ،قرار است دســتگاه حفاری مکانیزه TBM
دل زمیــن را بشــکافد و پس از طی مســیر زیادی در
دل زمین به ایســتگاه رحمت برســد .صدای شکستن

،،

با ورود دستگاه حفاری
مکانیزه  TBMبه ایستگاه
رحمت خط دو قطار شهری
امیدها پررنگ شد ،چراکه
حاال از میانرود تا ایستگاه
رحمت به طول  3هزار و
 650متر حفاری شده است
و حاال  TBMنفسی تازه
میکند تا  3هزار و 650
متر باقیمانده تا ایستگاه
آزادی را حفاری کند

،،

ســنگها و حفاری به گوش میرسد ،اما هنوز دستگاه
به ایستگاه نرسیده است .شهردار شیراز رو به مهندسان
و خبرنــگاران تاکید میکند که تمــام تالش مجموعه
مدیریت شهری بر این اســت که خط دو قطار شهری
ظرف سه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
حیدر اســکندرپور به ساکنان شهرک میانرود این
نویــد را میدهد که طبق برنامهریزیهای انجامشــده
درصدد هســتیم بالفاصله بعد از حفاری تونل ،عملیات
ریلگذاری و نصب تجهیزات ایستگاهها را انجام دهیم و
بهرهبرداری از خط دو را در فاصله زمانی پیشبینیشده
آغاز کنیم« .برنامهریزی شهرداری این است که معطل
اتمام حفاری در دو مسیر رفت و برگشت نماند و بعد از
اتمام عملیات حفاری در یک مسیر شروع به ریلگذاری
کند تا مردم در جنوب شــهر شــیراز نیز بتوانند هر چه
زودتر از خدمات حملونقل مترویی استفاده کنند».
شــهردار شــیراز به اینجای کالم که میرسد با
خنــدهای بر لــب ،امید را به مجموعه قطار شــهری و
شــهروندان تزریق میکند و خبر میدهد که امسال با
تدبیر مجلس شــورای اســامی و به منظور تسریع در
عملیات احداث خط دو قطار شهری 600 ،میلیارد تومان
اوراق مشارکت فروخته خواهد شد .در حال حاضر مسیر
قانونی برای فروش اوراق مشارکت طی شده و تا پایان
سال این مبلغ به پروژه اختصاص خواهد یافت .با آنکه
محدودیتهایی هست ،اما با فرصت پیشآمده عملیات
احداث خط دو سرعت بیشتری میگیرد.
اجتماعی است

حاال دســتگاه  TBMدیوار سنگی را شکافه و جلو

می آید ،تیزی پرههایش زیر نور آفتاب تند مردادماه برق
میزند ،سنگها یکی پس از دیگری بر زمین میافتند.
حیدر اســکندرپور کمی صدا را باال میبرد و به دستگاه
اشــاره میکند ،غولی آهنین که دل زمین را از شهرک
میانرود تا ایســتگاه رحمت شــکافته و حاال میخواهد
مســیرش را ادامه دهد .شــهردار میگوید حفاری این
خط از شهرک میانرود تا ایستگاه آزادی واقع در میدان
آزادی با استفاده از دستگاه حفار مکانیزه  TBMانجام و
از ایستگاه آزادی تا ایستگاه سعدی به دلیل جنس زمین
به صورت سنتی انجام خواهد شد.
قســمتهای مختلف دیوار یکی پس از دیگری
فرو میریزنــد و همزمان رئیس کمیســیون عمران و
حملونقل شــورای اسالمی شهر شــیراز از همگرایی
مجموعه شــهرداری و شورای شهر برای افتتاح خط دو
مترو طبق برنامه زمانبندی شده خبر میدهد.
نــواب قائدی معتقد اســت که خــط دو مترو در
راســتای توســعه عدالت اجتماعی و دسترسی مناطق
کمتربرخــوردار بــه خدمات حملونقــل عمومی برای
مجموعه مدیریت شهری اهمیت باالیی دارد و با توجه
به ترافیک شدیدی که در محور شمالی ـ جنوبی شیراز
وجــود دارد ،افتتــاح خط دو مترو میتواند راهگشــای
ترافیک این منطقه باشــد .رئیس کمیســیون عمران و
حملونقل شورای اسالمی شــهر شیراز میگوید که با
توجه به تفاوت بین حفاری ســنتی و حفاری با دستگاه
مکانیزه  TBMدر حین عملیات برای تردد شــهروندان
مزاحمتی ایجاد نشد.
ویژگی دستگاه حفاری تونل TBM

رئیس ســازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز
نیز در این مراسم با تشریح چگونگی نقشهبرداری دقیق
و عملکرد دســتگاه  TBMمیگوید که خط دو متروی
شیراز به طول  ۱۵کیلومتر به دو فاز تقسیم شده که فاز
اول آن شــامل  ۱۰کیلومتر از میانرود تا میدان آزادی و
فاز دوم آن از میدان آزادی تا کلبه ســعدی به طول ۵
کیلومتر تعریف شده است .عملیات حفاری  ۱۰کیلومتر
فاز یک خط  ۲به دلیل جنس خاک با دســتگاه حفاری
مکانیزه  TBMانجام میشــود و حفاری  ۵کیلومتر باقی
مانده از میدان آزادی تا کلبه ســعدی با تکنیک دیگری
انجام خواهد شــد .مرادی اینگونــه ادامه میدهد که
دســتگاه حفاری تونل ( )Tunnel boring machineکه
به  TBMشــهرت دارد نوعی ماشین غولپیکر است که
تقریب ًا در همه حفاریهای تونل از آن استفاده میشود.
یکی از ویژگیهای خوب دستگاهها  TBMاین است که
خردهسنگ و خاک حفرشــده بهصورت اتوماتیک روی
ریلهای موجود در آن خارج میشــوند .در بیشتر مواقع
این خاک و ســنگ خارجشده در ساخت بتن برای خود
پروژه استفاده میشود.
پایان مراســم اســت ،دیوار کامال فــرو ریخته،
کارگران دســتگاه  TBMیکی پس از دیگری سرهای
خــود را از دیوار تازه فــرو ریخته بیــرون میآورند تا
هوایی تازه کنند ،موســیقی پسزمینه میخواند «وطنم
ای شــکوه جاویدان» و کارگرها پرچم سهرنگ ایران را
در هوا میچرخانند .شــهردار شیراز به پاس زحماتی که
کارگران دســتگاه حفار در انجام این پروژه داشتهاند ،به
آنها پاداشــی نقدی داد و لبخند بر چهره خاکآلودشان
نقش بست.

،،

خط دو مترو در راستای
توسعه عدالت اجتماعی
و دسترسی مناطق
کمتربرخوردار به خدمات
حملونقل عمومی برای
مجموعه مدیریت شهری
اهمیت باالیی دارد و با
توجه به ترافیک شدیدی
که در محور شمالی ـ
جنوبی شیراز وجود دارد،
افتتاح خط دو مترو میتواند
راهگشای ترافیک این
منطقه باشد

،،

،،

دستگاه حفاری تونل
(Tunnel boring
 )machineکه به TBM
شهرت دارد نوعی ماشین
غولپیکر است که تقریباً
در همه حفاریهای تونل از
آن استفاده میشود .یکی از
ویژگیهای خوب دستگاهها
 TBMاین است که
خردهسنگ و خاک حفرشده
بهصورت اتوماتیک روی
ریلهای موجود در آن خارج
میشوند .در بیشتر مواقع
این خاک و سنگ خارجشده
در ساخت بتن برای خود
پروژه استفاده میشود

،،
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صدای شهر
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اگر در سه چهار ماه آینده
کشور به سمت شرایط
بحرانیتری برود ،ما بودجه
سال آینده شهرداری
شیراز را ،نه انقباضی؛ که
ریاضتی میبندیم .اگر
شرایط کشور وارد شرایط
بهتری شود و ما نیز از
بحران خارج میشویم و
میتوانیم بودجه را با فراغ
بال و کمی بلندپروازانهتر
ببندیم .به نظر من شرایط
کشوری است که میتواند
تعیین کند بودجه شهرداری
چگونه بسته شود
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توجه به محالت و ســاکنان آن در قالب برنامهریزیهای فرهنگی و اجتماعی از نکات بارز مطرحشــده در مصاحبههای این شماره شهرراز است .این هفته مهدی حاجتی عضو
حسین مالکی شــورای شهر شیراز در پاسخ به پرسشهای ما از تالش برای ایجاد کارگروههای یاوران شــورا در حوزههای مختلف مانند باغات و آسیبهای اجتماعی و احتمال برگزاری انتخابات
یاوران شورا بهصورت متمرکز و الکترونیکی و متمرکز و همچنین دیدگاههای خود درباره مسائل شهری و بودجه شهرداری گفته است.
فرهنگی در اختیار شهرداری ،برای غنیسازی اوقات فراغت و توسعه اجتماعی و
لیال دودمان نیز از عزم مدیریت شــهری در اســتفاده حداکثری از فرهنگسراها ،ســرای محالت و بقیه مراکز
ِ
آموزش شهروندان در مناطق کمتر برخوردار ،افزایش مدتزمان فعالیت فرهنگسراها ،برنامههای آموزشی مختلف و نشستهای فرهنگی و همچنین یافتن مکانی مناسب برای ساخت یک کتابخانه
مرکزی فاخر در شهر شیراز و نیز برنامهریزی برای مناسبتهای فرهنگی پیش رو خبرداده است.

مهدی حاجتی عضو شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز»:

باید بهجای «پل»
براقتصادرویدادمحور
سرمایهگذاریمیشد

،،

،،

حتی در شرایط ریاضتی
هم ایجاد زیرساختهای
بلندمدت میتواند چندان
هزینهبر نباشد ،بهویژه
با توجه به استعدادهای
موجود در شیراز در زمینه
اقتصاد فرهنگ ،اقتصادهای
رویدادمحور و اقتصادهای
برمبنای آیتی و الکترونیک
که نیاز به زیرساختهای
آنچنانی ندارند .اگر ما به
جای هزینههای چند مورد
از پلهای خود در سالهای
گذشته ،در حوزه این
زیرساختها سرمایهگذاری
کرده بودیم ،امروز خروجی
درآمد پایداری داشتیم

شــما ریاســت کمیته مرکزی یاوران شورا را بر
عهده داریــد .اصوالً نگاهتان بــه موضوع یاوران
شورا حاوی چه چشــماندازی است و فکر میکنید
بهعنوان متولی آن در شورای پنجم نسبت به دوره
قبل چه اتفاقات جدیدی در این رابطه افتاده است،
یا میتواند رخ دهد؟

یاوران شورا یک شباهت کارکردی با اعضای شورا
دارند از ایــن منظر که درواقع آنهــا نماینده مردم اما
در گســتره کوچکتر و محلهها هستند و اعضای شورا
نمایندگی کلیت شــهر و شــهروندان را دارند به همین
دلیل در نوع مطالبهگری از شــهرداری ،یاوران شــورا
یکســوی ماجرا هستند و مطالبات محلی را جمعبندی
و به ما منتقل میکنند تا ما از طریق شهرداری پیگیری
کنیم.
اما یاوران شــورا در ســالهای گذشته یک روال
سنتی همیشگی داشته و ایدههای خالقانهای افزون بر
چیزهای روزمرهای که مردم یک محله با آن مواجهاند از
دل آن بیرون نیامده است .به همین دلیل ما یک پروسه
بلندمدتی را آغاز کردیم .در حال ایجاد کارگروههایی در
یاوران شورا هستیم که حوزههای مختلفی مانند باغات
و آســیبهای اجتماعی را در بر میگیرد؛ تاکمی از دل

محالت مشغول بحرانهای پیرامون خود هم بشوند ،به
این معنی که اگر کسی در حوزه باغات صاحب عالقه و
ایدهای است و یا میتواند کمک کند ،کارآزمودهتر شود
و براین اســاس در حال تفکیک کارگروههایی هستیم
که پس از تشکیل برای آنها دورههای آموزشی برگزار
میکنیم.
از ســوی دیگر یک کارگروه بانــوان و جوانان را
تشــکیل دادهایم؛ چراکه مطالبات این دوطبقه متفاوت
از ســایر طبقات اجتماعی اســت .پسازاینکه این دو
کارگروه شکل گرفت طی فرایندی کارگاه آموزشی برای
این دوسویه شدن این ارتباط برای آنان خواهیم داشت تا
بتوانیم آموزشهای شهروندی را به کمک یاوران شورا
در محالت داشته باشیم.
در بازار و در ســایر محالت نیز که چنین موردی
وجود نداشته است ،در حال تشکیل چنین مواردی و در
کلیت ماجرا در پی سامانهای هستیم که انتخابات یاوران
شورا را بهصورت متمرکز و یکباره برگزار کنیم و دیگر
اینگونه پراکندگی در شــرایط کنونی را ـ که هر ســه
یا چهار هفته انتخابات یاوران شــورا در محلهای برگزار
میشــود ـ نداشته باشیم .بهاینترتیب که یک انتخابات

،،

را در یــک محله خاص برگــزار کنیم تا به دلیل اینکه
دورههای مختلف شــورا میآیند و تغییر میکنند ،مدام
درگیر برگزاری انتخابات یاوران شورا نشوند .با این حال
ما در هشــت ماه اول نتوانستیم انتخاباتی در این رابطه
برگزار کنیم؛ زیرا با حدود  180محله موجود در شــیراز
اگر برای هرکدام هم دو ســه ساعت وقت بگذاریم در
فاصلهای به مدت  6ماه هم شــاید نتوان از این محالت
بازدید کرد و یا این جلسات را در خود شورا تشکیل داد.
از سوی دیگر یک سری سوءتفاهمهایی هم قب ً
ال
وجود داشــته اســت ،مانند اینکه کمیته مرکزی یاوران
شــورا متولی پی گیری بحرانهای تمام محالت شیراز
است .درصورتیکه چنین نیست و این کمیته نقشی شبیه
وزارت کشور در برگزاری انتخابات یاوران شورا و نظارتی
اینچنینی دارد .بعدازاینکه همه این بحرانها در کمیته
مرکزی متمرکز شود ما آن را به شهرداریهای مناطق
ارجاع میدهیم تا آنها مســائل محالت و مناطق را پی
گیری کنند .از سویی خود یاوران شورا طبق تقویمی که
با مناطق هماهنگی کردهاند در آنجا جلساتی را برگزار و
مشکالت را به کمک ناظران منطقه برگزار و حلوفصل
میکنند.

برنامه کمیته مرکزی یاوران شــورا برای چند ماه
آینده تا پایان امسال چیست؟

مــوردی که ما در چنــد ماه آینده به ســمت آن
خواهیم رفت ،برگزاری انتخابات همزمان یاوران شورای
کل شهر شــیراز در یکزمان با کمک نهادهایی است
که بتواننــد در این زمینه به ما کمک کنند .احتما ًال این
انتخابات بهصورت اینترنتی خواهد بود و شــاید اگر این
تجربه انتخاباتی را آغاز کنیم ،بتواند مورداستفاده وزارت
کشور هم قرار گیرد.
اخیرا ً طرحی برای انتخاب یاوران برتر شــورا در
شورای پنجم مطرحشده است ،درباره ویژگیهای
ایــن طرح و چگونگی برگزیدن این افراد بیشــتر
بگوئید.

ما یک جــدول امتیازبندی را در این رابطه تدوین
کردیم که در آن ارزشگذاری براســاس چندین فاکتور
صورت گرفته اســت .بهاینترتیب تمام یاوران شورای
مناطــق مختلف طبق ایــن جدولها کــد میگیرند و
ارزشگذاری میشــوند و بر اساس این ارزشگذاریها
هر  6ماه و یا یک ســال از یاوران شورایی که بیشترین
امتیاز را به دست میآورند ،بهعنوان یاوران شورای شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر به «شهرراز» خبر داد

کتابخانههایعمومیدرشیرازاحداثمیشود
،،

در گذرگاههای هوای تازه
شهر شیراز هم اتفاقاتی در
حوزه جاده شیراز و بهویژه
آزادراه  80کیلومتری
میتواند مخاطرات
زیستمحیطی و آلودگی
هوا را برای شهر جدیتر
کند و شرایط را به وضعیت
بحرانی و برگشتناپذیر
برساند

،،

یکی از مطالبات عمومی دانشــجویان و دانشآموزان شــیرازی،
ساخت و گسترش فضاهای قرائتخانهای و کتابخانههای عمومی در
شهر است .آیا مدیریت شهری ـ کمیسیون فرهنگی شورا و سازمان
فرهنگی اجتماعی شهرداری ـ تصمیمی برای احداث قرائتخانهها و
کتابخانههای عمومی بزرگ چند هزارنفره ندارد؟

شــورای شهر شیراز و کمیســیون فرهنگی شــورا در حال شناسایی
زمینهای مناســب برای قرائتخانهها و کتابخانههای عمومی سطح شهر
در مناطق کمتر برخوردار شــهر است و نگاهی که در این زمینه وجود دارد،
آن اســت که این جانمایی بتواند نقاط محرومتر را پوشش دهد .درعینحال
درباره ساخت کتابخانه مرکزی شیراز ،در شهری که عنوان پایتخت فرهنگی
ایران را یدک میکشــد؛ توقع میرود بهترین زیرســاختهای فرهنگی را
داشته باشد .اگرچه در سالهای گذشــته شاید در این حوزه کمکاری شده
باشد ،اما در حال حاضر از ســوی مدیریت شهری تالش میشود تا مکان
مناسبی برای کتابخانه مرکزی شــیراز با توجه به دسترسیهای مناسب و
امکانات عمومی اختصاص پیدا کند .چند مکان مختلف برای این منظور در
حال بررسی اســت که یکی از آنها انتخاب خواهد شد تا کتابخانه فاخری
که بتواند بار جمعیتی و فرهنگی شهر شیراز را به دوش کشد ،ساخته شود.

در ســالهای اخیر تعداد مؤسســات فرهنگی هنری خصوصی در
شهر افزایشیافته است ،اما اغلب آنها با توجه به شرایط اقتصادی
جامعه ،در حال زیاندادن و حتی ورشکســتگی هستند .آیا مدیریت

شهری از این مؤسسات فرهنگی هنری حمایتهایی معنوی و مادی
صورت خواهد داد؟

شهرداری و مجموعه ســازمان فرهنگی و دستگاههایی که میتوانند
در این حوزه از مؤسســات فرهنگی و هنری حمایت کنند ،اگر رویدادی را
درجهت منافع عمومی شــهر بخواهند ،از امکانات تبلیغاتی مانند بیلبوردها
و فضاهای شــهری حتی فضاهای در اختیار شــهرداری بهصورت رایگان
و یا با تخفیفهای بســیار از این مؤسســات حمایت خواهند کرد .سالنها
و نگارگریهــای در اختیار شــهرداری و حتی فضاهــای درون پارکها را
بهصــورت حمایتی در اختیار قرارمیدهند تا این حمایت شــکل گیرد .این
مؤسســات اگر نیاز به مجوزی داشته باشــند که درتملک شهرداری باشد
در حد امکانات شهرداری و مدیریت شــهری در اختیار این مؤسسات قرار
میگیرد و به این شکل میتوان از این مؤسسات حمایت کرد.

گسترش فعالیت فرهنگسراها و برگزاری کارگاههای داستاننویسی،
هنری و ...با استفاده از نویسندگان و هنرمندان شهر یکی از اقدامات
خوب مدیریت شهری در دوره جدید بوده است .چه برنامههایی برای
گســترش این اقدامات در مناطق کمتر برخوردار شــهر و همچنین
حمایت بیشتر از اهالی قلم و هنرمندان دارید؟

در سالهای گذشته یک سری بناها با عنوان فرهنگسرا ساختهشده،
اما با توجه به کمکاریهای و نبود برنامهریزیهای خاص نتوانســته نقش
ویژهای را در توســعه فرهنگی ،بهویــژه در مناطق کمتر برخوردار و جنوبی

و شــرقی داشته باشــد؛ اما طی برنامهریزیهایی در فرهنگسراها ،سرای
فرهنگی در اختیار شــهرداری ،ســعی شده که برای
محالت و بقیه مراکز
ِ
تمام مناطق ،متناســب با بافت جمعیتی ،فرهنگــی و اجتماعی برنامههایی
انجام شــود تا هم برای غنیســازی اوقات فراغت و هم توسعه اجتماعی و
آموزش شــهروندان در مناطق کمتر برخوردار حداکثر استفاده از داشتههای
موجود صورت گیرد.
در این راستا ضمن افزایش مدتزمان فعالیت فرهنگسراها تا ساعت
 ،21برنامههای آموزشی مختلف ،نشســتهای فرهنگی و نیز برنامههایی
مانند جشــنواره و جنگ طراحیشــده اســت .همه اینها با یک فراگیری
عمومی در سطح شــهر که بخش عمدهای از آن در مناطق کمتر برخوردار
قرار دارد ،طراحی و تالش در برگزاری همه اینها صورت گرفته اســت تا
اوقات فراغت شــهروندان ـ بهویژه کودکان و نوجوانان ـ در این مناطق به
نحو شایستهای پر شود و بتوانند بیشترین بهره را از امکانات و زمان تابستان
ببرند .از ســویی نیز با آموزشهای اجتماعی و حقوقی پیشبینیشده برای
کودکان ،بانوان و اقشار آسیبپذیرتر جامعه و مشاورههایی که در این مراکز
داده میشــود ،بتواند بخشــی از کمبود کارهایی را که در سالهای گذشته
اتفاق نیفتاده اســت ،جبران کند تا الگویی زیربنایی برای برنامههایی که در
سالهای آتی برنامهریزیشده و برنامهریزی میشوند ،باشد.
ماه محرم امسال سمتوســوی برنامههای مدیریت شهری برای
برگزاری برنامههای هنری فرهنگی چه تفاوتی با دورههای پیشــین

صدای شهر
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برتر شــیراز تجلیل و تقدیر میکنیــم .به این خاطر که
انگیزهای برای سایر افرادی که در شهر دغدغه بسیاری
دارنــد اما نمیداننــد کجا آن را مطــرح کنند به وجود
آید و آنان تشویق شــوند به یاوران شورا بپیوندند تا ما
بتوانیم چتر مردمی یاوران شورا را درکل شهر بین همه
شهروندان گسترده کنیم.
یکی از خواستههای عمومی شهروندان شیراز که
بهویژه در فصل تابستان نمود پررنگی پیدا میکند،
افزایش سرانه فضای پارکهای خانوادگی در سطح
شهر است .بهعنوانمثال مشاهده میکنیم که برخی
پارکهای مشهور مانند بعثت ،خلدبرین و آزادی ،در
بسیاری از شبهای تابستان مملو از جمعیت است
و ترافیکی شدید هم در خیابانهای منتهی به این
پارکها ایجاد میکند .رویکرد مدیریت شهری در
افزایش ســرانه پارکهای خانوادگی و بهطورکلی
محیطی امــن و آرام برای گــذران اوقات فراغت
چیست و شما در شورای شهر چه برنامههایی برای
افزایش این فضاهای عمومی دارید؟

در سالهای گذشته ،شهرداری تعادل سرانه فضای
سبز را به هم زده بود ،به این معنا که فضاهای سبز را به
سمت تغییر کاربری برده و این سرانه را مختل کرده بود.
ما بهعنوان نماینده مردم بر سر این فضای سبز مقاومت
میکنیم و همانگونه که در جلســات کمیســیونهای
مختلف شــورا مشاهده میکنید ،این حوزه برای ما مهم
اســت و در برابر تغییر کاربری فضای ســبز سرسختانه
ایستادهایم.
بودجه شــهرداری شیراز در ســال  ،97بهنوعی
بودجهای کاهشــی و انقباضی بود .پیشبینی شما
بــرای بودجه ســال آینده شــهرداری ـ با توجه
به نوســانات اخیر بهای ارز و همچنین شــرایط
بینالمللی ـ چیســت؟ آیا بودجه ســال آینده نیز
انقباضی خواهد بود؟ در این صــورت ،به نظرتان
برای پروژههای شــهری نیمهتمــام و پروژههای
جدید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بودجه ســال  97چندان هم کاهشــی و انقباضی
نبود و تقریب ًا با بودجه ســال قبل آن برابر بوده است .اما
واقعیت آن اســت که شهر شیراز هم بیرون از سرزمین
ایران نیســت که بتوان آن را از چالشها و بحرانهای
بر سر راه اقتصاد کشــور منفک و جدا کرد .پس قاعدت ًا
اگر این نمودارها سیر نزولی تندی دارد ،شیراز هم شامل
این نزول میشود .بنابراین اصل بودجه که ایراد داشت
و همچنان ما معتقدیم این بودجهها تا پایان سال محقق
شدنی نیست .اما به نظر من شهرداری باید هرچه زودتر
پروژههای پیشــین را متوقف کند و وقت بگذارد برای
پروژههایــی که در بودجه  97خــود اولویتبندی کرده
اســت .به این معنا که یک سری بودجههایی که دارای
اولویتهای استراتژیک شهری نیستند از گردونه خارج
کند و مرعوب فضای عمومــی جامعه برای پروژههای
عظیم نشود.
باالخــره ما کارشناســان خبــرهای در این حوزه
داریم که  30-20ســال در شــهرداری خدمت کردهاند
و ســرمایههای این دستگاه حســاب میشوند و آنقدر
تحلیل از نظام شهرســازی دارند که بتوانند پروژه دارای
اولویت را تشــخیص دهند و اولویتبندی کنند .چراکه
برخی پروژههایی که تمــام معادالت علمی و تجربیات
شهرهای توســعهیافته جهان میگوید تجربههای ناکام

5

و ناکارآمدی بوده ،به این معناست که تمام سرمایههای
اندکــی را که در اوج بحــران داریــم ،دور ریختهایم.
این همان چیزی اســت که شــهرداری باید بر سر آن
سرســختی کند و در این زمینه تمام حمایتهای شورا
را هم خواهد داشــت .اما مادامیکه ترس از آن داشــته
باشیم اگر فالن پل را متوقف کردیم ،فضای عمومی ما
را مالمت کند ،این پاشنه آشیل شهر است و شالودههای
اقتصادی شهرداری را تهدید میکند.
این موضوع ،شــجاعت مدیران شهری را میطلبد
که قاطعانه بایستند و شجاعانه تصمیم بگیرند و پروژهها
را اولویتبندی و برخی از آنها را متوقف کنند تا زمانی
که بتوانیم از این بحران عبور کنیم و در کنار آن به فکر
راهکارهای درآمدی و درآمدهای پایدار باشند .باوجودی
که مطالعات جامع اقتصادی شهر انجامشده ،اما متأسفانه
در فهم این مطالعات جامع اقتصادی کمی مشکل وجود
دارد و تصــور موجــود درباره این مطالعات این اســت
که یکشــبه میتواند ما را از مشــکالت اقتصادی دور
میکند؛ درصورتیکه ایــن احتما ًال میتواند یادگاری از
ما برای آیندگان باشــد .زیرا عمر خروجی این مطالعات
ممکن است به عمر شورای پنجم قد ندهد و ما نباید با
نگرانی طرحی را که امکان دارد به زمان ما نرســد ،اما
میتواند  10سال دیگر شهر شیراز را به درآمدهای پایدار
و باثبات برساند ،کنار بگذاریم.
نگفتید که پیشبینی شما برای بودجه سال آینده
شهرداری چیست؟

ابتــدا باید ببینیم که معادالت چهار پنج ماه آینده
کشور به چه سمتی میرود .اصو ًال هیچ عرصهای نیست
که منازعات سیاســی و منازعات قدرت در حوزه کالن
ـ چه درون کشــور و چه بینالمللــی ـ روی اقتصاد آن
اثــر نگذارد .برخی میپرســند که شــما بهعنوان مدیر
شــهری چهکاری با مسائل کالن کشــوری دارید؟ اما
من به عنوان مدیر شــهری متوجهم که سیاست کالن
کشوری چگونه میتواند ســتونهای اقتصادی ما را به
خطر انــدازد .به همین دلیل در آنجا هــم نیاز دارد که
ورود کنم و مطالبات مردمی را با صدای بلندتری بگویم
که شــاید حتی به خاطر شلوغی فضای کشوری شنیده
نشــود .واقعیت آن اســت که اگر در سه چهار ماه آینده
کشور به سمت شرایط بحرانیتری برود ،ما بودجه سال
آینده را نه انقباضی که ریاضتی میبندیم .اگر شــرایط
کشــور وارد شرایط بهتری شود و ما نیز از بحران خارج
میشــویم و میتوانیــم بودجه را با فــراغ بال و کمی
بلندپروازانهتر ببندیم .به نظر من شــرایط کشوری است
که میتواند تعیین کند بودجه شــهرداری چگونه بسته
شود .هیچ خالقیتی درون شهرداری نمیتواند بنبست
امروز شــهرداری را برای هشت ماه آینده که به تدوین
بودجه سال  98میرسیم ،بشکند که ما بتوانیم درباره آن
تصمیمگیری کنیم.

فرض میکنیم که بودجه ســال  98شــهرداری
بهصورت ریاضتی بسته شد .آنوقت چه شرایطی
برای کسب درآمدهای شهرداری پیش رو خواهیم
داشت؟

حتی در شرایط ریاضتی هم ایجاد زیرساختهای
بلندمــدت میتواند چنــدان هزینهبر نباشــد ،بهویژه با
توجه به اســتعدادهای موجود در شیراز در زمینه اقتصاد
فرهنگ ،اقتصادهای رویدادمحور و اقتصادهای برمبنای

SAT 28 July 2018/Thirteenth Year /No.261

آیتی و الکترونیک که نیاز به زیرساختهای آنچنانی
ندارند .درواقع اگر ما هزینه چند مورد از پلهای خود را
سالها قبل اولویتبندی و خارج کرده بودیم و در حوزه
زیرســاختهای این چندعاملی که گفتم سرمایهگذاری
کرده بودیم ،امروز خروجی درآمد پایداری داشتیم .چران
نباید میزان میزبانی فضای دیتای کشــور که در داخل و
خارج هزینه میشــود در شهرداری شیراز انجام میشد؛
در حالی که امروز این روند ُکند پیش میرود.
در حــوزه آیتــی و نرمافــزاری بهویــژه حوزه
نرمافزاری و اپلیکیشنهای اســتارتآپها ،شیراز جزو
شهرهایی بوده که نخبگان بااســتعدادی در این زمینه
دارد .مث ً
ال لیســت بلند باالیی از هکرهای مستعدی در
شیراز ساکن هســتند که اگر استعداد اینها صرف این
حوزهها شــود ،میتوانند درجهت تأمین امنیت سایبری
ما برنامهنویســی کنند و از سوی دیگر اپلکیشنهای با
درآمدهای میلیــاردی را برای دنیا طراحی کنند؛ و همه
اینها را شهرداری میتوانســت میزبانی کند .امیدوارم
شــهرداری اقتصادی را کــه بر پایه دانــش و آیتی،
فرهنگ و رویدادهایی که شــیراز تمام استعدادهای آن
را دارد و در جامعه جهانی نیز به همین نام شناختهشــده
است ،میزبانی کند.
برخی کارشناســان محیطزیست و زمینشناسی
معتقدند ساختوســازهای بلندمرتبــه در منطقه
حسینیالهاشمی ســبب جلوگیری از ورود بادهای
غربی از دراک به شیراز میشود و چنین موضوعی
تبعات زیادی برای محیطزیســت ،باغات و هوای
سالم شیراز خواهد داشــت .آیا در هنگام اعطای
مجوزهــای ساختوســاز به این موضــوع توجه
میشود؟

این بحث ،بسیار کارشناسی است و من صالحیت
اظهارنظر دربــاره آن را برای خود قائل نیســتم ،اما با
مشورتهایی که با یک سری کارشناسان داشتیم ایرادی
که وارد میدانند ،درست اســت ،چراکه در گذرگاههای
هوای تازه شهر شیراز هم اتفاقاتی در حوزه جاده شیراز
و بهویــژه آزادراه  80کیلومتــری میتوانــد مخاطرات
زیســتمحیطی و آلودگی هوا را برای شهر جدیتر کند
و شرایط را به وضعیت بحرانی و برگشتناپذیر برساند.
نظرتان درباره انتخابات هیئترئیســه شــورای
شــهر که ماه آینده برگزار خواهد شــد ،چیست و
چه پیشبینــی خاصی در زمینــه ترکیب اعضای
هیئترئیسه دارید؟

هنــوز درباره آن صحبتی نکردیــم و احتما ًال در
هفتههــای آینــده دربارهاش صحبت خواهد شــد .من
معتقــدم همین گروه فعلی میتواند بــه کار ادامه دهد،
اما نواقص سالهای گذشــته را هم هیئترئیسه و هم
روسای کمیســیونها با توجه به تجربه یکسالهای که
دارند ،برطرف کنند و با تعهد رفع نواقص ادامه دهند.
عملکرد  10ماهه شــورای پنجم شــهر شیراز را
چگونه میبینید؟

همه شــوراها در ســال اول خود دو کارکــرد مییابند.
نخست اینکه زیرســاختهای بلندمدت را برنامهریزی
میکنند .ما نیز در حال یک برنامهریزی بلندمدت برای
دو کمیته هســتیم که مرود اول کمیته آسانســازی در
حوزه تسهیلگری خدماتی است که شهرداری به مردم

میدهــد .مورد دوم نیز در حــوزه قراردادها ،مزایدهها و
مناقصهها و ...است .همچنین برنامهریزی برای سامانه
شــفافیت را در حال انجــام داریم .اینها یک ســری
برنامهریزیهای جمعی  13نفره در شــورای شهر شیراز
است که در حال پیشرفت است.
اما باید گفت کارکرد شوراها از جایی شبیه به هم
است که در سال اول دو مأموریت مییابند .یکی آنکه
مسلط شــوند بر اینکه دقیق ًا چه چیزی را دارند تحویل
میگیرند و بعد آن را به چه ســمتی بایــد ببرند .دیگر
آنکه بدانیم گلوگاههایی مانند رانت و فســاد و بنبست
خدماترسانی به شهروندان ـ که تا وقتی در عمل قرار
نگیریم از بیرون نمیتوانیم آنها را تشــخیص دهیم ـ
کجاست.
بعدازاین مهمترین نقشــی که شــوراها در سال
نخســت خواهناخواه به آن میپردازند نقش بازدارندگی
اســت .به این صورت که گروه جدید درباره آن روشها
و الگوهای مخربی که طی سالیان گذشته در شهرداری
مانده اســت و درصورت ادامه آن مؤلفهها در ســازمان
عریض و طویلی مانند شهرداری ،میتواند نقشی مخرب
برای شــهر و شــهروندان بازی کند ،نقش بازدارندگی
ایفا میکند اگر اخبار و مصوبات یک ســال گذشــته را
تحلیل کنید میبینید که میــزان تصمیمات بازدارنده از
تصمیمات پیشبرنده بیشــتر بوده است ،و این واقعیت
کارکردی تمام شوراها در سال اول است.
آیــا میتوانید نمونهای از ایــن بازدارندگیها در
شورای پنجم را بازگو کنید؟

من مسئولیت کمیسیونی نداشتهام ،اما ناظر منطقه
تاریخی فرهنگی بودم و تالش کردیم که طرح توســعه
 57هکتاری به دلیل اینکه هیچ طرح مصوبی نداشت،
متوقف شود؛ مث ً
ال یکی دو جلسه به وزارتخانه و مجلس
رفتیم و امســال نیز آن را پیگیــری کردیم .در حوزه
زیستمحیطی سالهای سال فعالیت مدنی داشتهام و از
همینرو از طریق وزارتخانه پیگیر بحرانهایی هستیم
که آزادراه شیراز میتواند به وجود بیاورد .ازسویی طرح
جامعی را برای ســاماندهی ،مهار و مدیریت آسیبهای
اجتماعی تدوین کردیم و به اســتانداری ارائه دادیم که
شاید بزرگترین کاری بود که در سال گذشته به کمک
مشاوران که بیشترین زحمات را در این رابطه کشیدند،
انجام دادیم.
این طرح اکنون روی میز اســتانداری است تا آن
را به نهادهای مربوطه ابالغ کنند؛ شــهرداری بیشترین
ســهم را در ایــن حــوزه دارد به دلیل آنکــه امکانات
زیرســاختی بیشــتری دارد و تنها نهاد عمومی در میان
دیگر نهادهــای متولی این حوزه اســت؛ چرا که بقیه
نهادهای حاکمیتی هســتند .هرچند مردم حتی اگر این
موارد را نشنوند از متر و معیارهای قضاوتی بسیار دقیقی
برخوردارند و قطع ًا ما را قضاوت خواهند کرد.
به طرح توقف طرح توسعه اشاره کردید .موضوع
بررسی تخریب خانههای میراثی در کمیسیون اصل
 90مجلس دقیقاً به کجا رسید؟

آن را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع دادند و این
وزارتخانه هم طرح را کام ً
ال متوقف کرده و چند شرکت
مشــاور در حال بازنگری آن است تا مردم پیرامون حرم
هم در آن دیده شوند و صرف ًا هدف این طرح اتصال دو
حرم به یکدیگر نباشد.

،،

ما تالش کردیم طرح
توسعه  57هکتاری به دلیل
اینکه هیچ طرح مصوبی
نداشت ،متوقف شود.
کمیسیون اصل  90مجلس
نیز پس از این پیگیریها،
طرح را به وزارت راه و
شهرسازی ارجاع داد و این
وزارتخانه هم طرح را کام ً
ال
متوقف کرد .در حال حاضر
چند شرکت مشاور در حال
بازنگری آن طرح است
تا مردم پیرامون حرم هم
در آن دیده شوند و صرفاً
هدف این طرح اتصال دو
حرم به یکدیگر نباشد

،،

،،

کمیسیون فرهنگی شورا در
حال شناسایی زمینهای
مناسب برای قرائتخانهها
و کتابخانههای عمومی
سطح شهر در مناطق
کمتر برخوردار شهر است
و نگاهی که در این زمینه
وجود دارد ،آن است که
این جانمایی بتواند نقاط
محرومتر را پوشش
دهد .درباره ساخت
کتابخانه مرکزی شیراز
نیز توقع میرود بهترین
زیرساختهای فرهنگی را
داشته باشد

،،

خواهد داشــت؟ به این معنا که آیا برنامههــا و رویدادهای فرهنگی
هنری مانند تعزیــه ،تعزیه خیابانــی ،داستاننویســی ،برگزاری
نمایشگاهها و جشــنوارههای هنری با موضوع عاشورا هم در بودجه
و اعتبار امسال امکانی خواهند داشت؟

نباید فراموش کنیم که ایام سوگواری امام حسین (ع) بهعنوان یکی از
محوریترین مراسم مذهبی مسلمانان بهخصوص شیعیان بسیار موردتوجه
همه شــهروندان بهویژه اعضای شورای شــهر است .از یک منظر به دلیل
برگزاری تاریخی مراسم سوگواری شــهادت امام حسین (ع) از ابتدای ماه
محرم تا اربعین در ســطح شــهر و اینکه شیراز را خاســتگاه تعزیه ایران
گردشگران میشناسند ،در نقاط مختلف آن مراسم مختلفی در حسینیهها و
اماکن عمومی در این مدتزمان مذکور انجام میگیرد.
یکی از اقداماتی که در برنامههای فرهنگی برای ایام ســوگواری امام
حســین (ع) پیشبینیشده است ،کمک به گسترش برگزاری مراسم سنتی
مرتبط با این ایام مانند تعزیهها ،پردهخوانی ،مقتلخوانی در سطح محالت و
بهویژه فضاهای ســنتی است که هم بستر آشنایی نسل جدید با این مراسم
بهصورت علمی و فرهنگی و اصیل فراهم شــود و هم یکی از هنرها مانند
تعزیه که در ســازمان یونســکو بهعنوان یکی از میراث فرهنگی ناملموس
ایران ثبت جهانی شده است ،احیا و حفظ شود.

،،

یکی از اقداماتی که در
برنامههای فرهنگی برای
ایام سوگواری امام حسین
(ع) پیشبینیشده ،کمک
به گسترش برگزاری
مراسم سنتی مرتبط با
این ایام مانند تعزیهها،
پردهخوانی ،مقتلخوانی
در سطح محالت و بهویژه
فضاهای سنتی است

زیباسازی شهر و المانهای شهری یکی از خواستههای شهروندان
است .آیا در مجموعه مدیریت شــهری ،راهبرد و برنامههایی برای
تغییر فضای سیمانی و بتنی شهر ،به منظری زیبا و متناسب با شیراز
وجود دارد؟

بله .بهصورت ویژه ،نمادهایی برمبنای مفاخر شــهر شــیراز بزرگان
تاریخی ادبا ،فیلســوفان و عرفای شــیراز که در این شهر به دنیا آمده و یا
زیســتهاند و در جهان با این هویت شناخته میشوند ،برای زیباسازی شهر
و هم شناســاندن آنان به مردم و همه نسلها ،پیشبینیشده است .در کنار
آن شهر شــیراز نیاز به زیباســازی در حوزههای مختلف چه جداره سازی

و کف ســازی ها و چه بهبود فضاهای سبز شــهری دارد که نشاندهنده
هویت طبیعی شــهر شیراز است .بههرحال شــیراز بهعنوان شهر گلوبلبل
شناخته میشود ،یک سری گیاهان ویژه شیراز که بهصورت تاریخی هویت
این شــهر را تشکیل میدهند و یک ســری نمادهای بصری با استفاده از

هنرهای سنتی در جدارهسازی ،ســاختن المانها و بهرهگیری از هنرهای
سنتی صنایعدستی ،همه در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورا و بهصورت
جامعتر شورای شهر شیراز اســت؛ چراکه شهر شیراز به جدارهها و فضای
عمومی آن هویت الزم را ایجاد کند تا در اختیار شهروندان قرار گیرد.

،،

6

صدای شهر
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،،

همه شهروندان شیرازی
انتظار ارائه خدمات مطلوب
را از شهرداری دارند؛
حال آنکه کمتر از 25
درصد آنها عوارض خود
را پرداخت میکنند .عمده
درآمد شهرداریها از
محل بهای خدمات تأمین
میشود؛ یعنی هزینه زندگی
در هر شهر باید به وسیله
ساکنان آن شهر پرداخت
شود

،،

چهارمین جشنواره خوشحسابی پرداختکنندگان عوارض نوسازی ،صنفی و خودرو مربوط به سال 96برگزار شد

درآمد شهرداری در راه زیباسازی شهر مصرف میشود
چهارمین جشنواره خوشحسابی پرداختکنندگان
عوارض نوســازی ،صنفی و خودرو (مربوط به سال )96
از سوی شهرداری شــیراز برگزار و برندگان آن اعالم
شــد .شهردار شــیراز در این آیین با اشــاره به اهمیت
پرداخت عوارض گفت :همه شهروندان شیرازی انتظار
ارائه خدمات مطلوب را از شــهرداری دارند؛ حال آنکه
کمتر از  25درصد آنها عوارض خود را پرداخت میکنند.
حیدر حیدر اسکندرپور اظهار داشت :اگر به سابقه
قانون شهرداری مراجعه کنیم ،عمده درآمد شهرداریها
از محل بهای خدمات تأمین میشــود؛ به عبارت دیگر
هزینه زندگی در هر شهر باید به وسیله ساکنان آن شهر
پرداخت شود.
حفظ فضای ســبز شــهری برای هر شهروند:
ساالنه  80هزار تومان

شهردار شیراز افزود :اگر شهروندان عوارض خود
را در ســه حوزه خودرو ،نوســازی و اصناف به صورت
صــد در صد پرداخت کنند ،درآمد حاصله تنها دو درصد
از بودجه  3هزار و  200میلیاردی شــهرداری را تأمین
میکند .درآمد کسبشــده از محل عوارض این ســه
حوزه ،رقمی معادل  50میلیارد تومان میشود ،در حالی
که امروز تنها هزینه ساخت یک پل بیش از 70میلیارد
تومان اســت .شهردار شــیراز با بیان این مطلب که در
سال  96در حوزه نوســازی  20درصد ،در حوزه خودرو
 20درصد و در حوزه اصنــاف ،تنها  10درصد پرداخت
عوارض صورت گرفته است؛ گفت :طبق یک نظرسنجی
انجامشده از شــهروندان شیرازی در یکی از محورهای
شهر 70 ،درصد ازســاکنان اعالم کردهاند که عوارضی
به شــهرداری پرداخت نمیکنند ،چون معتقدند در ازای
عوارض پرداختی ،خدماتی دریافــت نمیکنند .این در
حالی اســت که شــهرداری برای برخی خدمات خود از
جمله جابهجایی و انتقال زبالههای شــهری به ازای هر
شهروند ســاالنه  100هزار تومان و برای حفظ فضای
سبز شهری ،ساالنه  80هزار تومان هزینه میکند.
کمپینی برای ترغیب شــهروندان به پرداخت
عوارض تشکیل شود

شــهردار شــیراز افزود :هزینههای اداره شــهر
روزبــهروز رو به افزایش اســت ،امــا درآمدهای این
مجموعــه به خصــوص از محل ساختوســاز و بهای
خدمــات ،در پایینترین حــد خود قــرار دارد و هنوز
هستند شــهروندانی که احساس مســئولیتی در قبال
پرداخت عوارض به عنوان ســهم خود در برابر خدماتی
که دریافــت میکنند ،ندارند .حیدر اســکندرپور تأکید
کرد :باید کمپینی برای ترغیب شــهروندان به پرداخت
عوارض و بهای خدمات زندگی در شهر با همراهی خود
مردم و رسانهها راهاندازی شود.

برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری در آیندهای
نزدیک

شهردار شــیراز در بخش دیگری از سخنان خود
اظهار داشت :از منظر شهرسازی ،تاکنون کالبد شهر در
اولویت قرار داشــته است ،اما نگاه ما در دوره جدید این
است که شهر باید روح داشته باشد و برای مردم ساخته
شود تا مردم احساس بهتری داشته باشند .در این راستا
به همراهی هنرمندان و فرهنگورانی نیاز داریم که برای
روح شهر برنامه داشته باشند .حیدر اسکندرپور با تأکید
بر اهمیت مشارکت همه شهروندان در پیشرفت جسم و
روح شهر و ساختن شهری در خور نام و آوازه شیراز ،از
برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری در آیندهای نزدیک
خبر داد و گفت :به زودی مســابقات و نمایشــگاههای
بینالمللــی در حوزههای مختلف موســیقی ،نقاشــی،
سینما و ...برگزار خواهد شــد تا شیراز تبدیل به کانون
رویدادهای مهم ملی و جهانی شود.
درآمد شــهرداری در راه توسعه و عمران شهر
مصرف میشود

معــاون مالی و اداری شــهرداری شــیراز نیز در
آیین چهارمین جشنواره خوشحسابی پرداختکنندگان
عــوارض خودرو ،نوســازی و اصناف گفــت :عوارض
پرداختی شــهروندان در ســال  96در زمینه نوســازی
نســبت به ســال گذشــته  35درصد افزایش داشــته
اســت .محمدهادی هاشــمپور اعالم کرد :بر اســاس

مصوبه شــورای اسالمی شــهر شــیراز ،در سال 96
مبلــغ 370میلیــون تومان بــرای اهــدای جایزه به
پرداختکنندگان خوشحساب عوارض تخصیص یافت
که امســال نیز این جشــنواره برگزار خواهد شد .وی با
بیان این مطلب که درآمد شهرداری از منابع مختلف ،در
راه توسعه و عمران شهر مصرف میشود ،گفت :وصول
عوارض و تحقق درآمد پایدار به منظور افزایش میزان و
کیفیت خدمترسانی به شهروندان است.
مهمترین عامل موفقیت شــهرداریها ،حس
همکاری شهروندان است

هاشــمپور افــزود :از  500هزار واحد مســکونی
موجود در شــیراز103 ،هزار واحد ،عوارض نوســازی
خــود را پرداخت کردهاند ،که این به معنای مشــارکت
تنها  20درصد از صاحبان مســکن اســت .همچنین از
 500هزار خودرو که در شــهر شــیراز وجود دارد ،تنها
 114هزار خودرو عــوارض پرداخت کردهاند؛ یعنی 22
درصد مشارکت .به گفته او در حوزه اصناف یز کمترین
مشارکت را داشتهایم که از  80هزار واحد صنفی موجود
در شیراز 8 ،هزار و  520واحد عوارض پرداخت کردهاند
که تنها  10درصد از واحدهای صنفی را شامل میشود.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز با تأکید بر
اینکه بدون همکاری و همیاری شهروندان برنامهریزی
برای اهداف بلندمدت مدیریت شهری تحقق نمییابد،
مهــم ترین عامل موفقیت شــهرداری ها را انگیزش و

حس همکاری شهروندان دانست.
برگزیدگان جشنواره خوشحسابی

امــا در چهارمیــن جشــنواره خوشحســابی
پرداختکننــدگان عوارض نوســازی ،صنفی و خودرو
(مربوط به سال  )96که هفته گذشته از سوی شهرداری
شیراز برگزار و برندگان آن معرفی شدند ،دو کمکهزینه
 50میلیون تومانی خرید مســکن ،دو کمکهزینه 30
میلیــون تومانی خرید خــودرو ،کمکهزینه دو میلیون
تومانــی خرید کاالی ایرانی ،کمک هزینه ســفر و ...از
جمله جوایز شهرداری شیراز بود که برای برندگان جوایز
خوشحسابی در نظر گرفته شده است.
در این مراســم اســتاد رحیم هودی از هنرمندان
برجسته شــهر شــیراز نیز گفت :ما در شهری زندگی
میکنیم کــه مردمش به مهماننوازی مشــهورند ،اما
همه شهروندان شیراز باید بدانند شهر ما خانه ماست ،و
همانگونه که برای کلبه کوچک خود زحمت میکشیم
تا پاک و شــاد باشد ،برای شــهر هم باید همین کارها
را انجام دهیم .وی افزود :زیبایی شــهر بر عهده مردم
و شــهرداری اســت ،مردم باید بدانند اگــر عوارضی
میدهند برای زیباشدن شــهر است .اینکه بزرگترین
هدف مجموعه جدید مدیریت شــهری ،ایجاد شــادی
و نشاط برای شهروندان اســت ،اندیشهای قابل تقدیر
اســت که باید با همراهی و همدلی شهروندان محقق
شود.

،،

نگاه ما در دوره جدید
این است که شهر باید
روح داشته باشد و برای
مردم ساخته شود تا مردم
احساس بهتری داشته
باشند .به زودی مسابقات و
نمایشگاههای بینالمللی در
حوزههای مختلف موسیقی،
نقاشی ،سینما و ...برگزار
خواهد شد تا شیراز تبدیل
به کانون رویدادهای مهم
ملی و جهانی شود

،،

،،

زیبایی شهر بر عهده
مردم و شهرداری است،
مردم باید بدانند اگر
عوارضی میدهند برای
زیباشدن شهر است .اینکه
بزرگترین هدف مجموعه
جدید مدیریت شهری،
ایجاد شادی و نشاط
برای شهروندان است،
اندیشهای قابل تقدیر است
که باید با همراهی و همدلی
شهروندان محقق شود

،،

پروندههفته
پروندهای درباره کافهنشینی در شیراز

کافههای شهری با ایجاد فضایی آرام و امن
و حفظ حریم خصوصی مراجعهکنندگان ،موجب ارتباطی پویا
بین آنها میشود
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کافه

کنش ارتباطی

احســان اکبرپور « /نویســنده اندیشهاش را روی
میــز مرمر کافه پهن میکنــد ،و تعمقی دور و دراز؛ زیرا
میخواهد پیش از رسیدن لیوان نوشیدنی از زمان استفاده
کنــد( ».والتر بنیامین) هابرماس مفهوم «حوزه عمومی»
( )public saphereرا در وهله نخســت« ،قلمرویی از
زندگی» میخواند که در آن «چیزی شبیه به افکار عمومی
میتواند شکل گیرد ».به باور او «در هر گفتوگویی که
در آن افراد خصوصــی گرد هم آیند تا پیکرهای عمومی
( )public bodyرا شکل دهند ،بخشی از حوزه عمومی
شــکل میگیرد ».منظور هابرمــاس از حوزه عمومی ،با
مفهــوم «عموم» ـ یعنی افرادی کــه گردهم میآیند ـ
یکی نیســت .مفهوم مورد نظر او متوجه نهاد است که از
طریق مشــارکت مردم شکلی انضمامی به خود میگیرد.

هابرماس معتقد اســت هنگامی که حوزه عمومی شکل
میگیرد ،رفتار افراد دیگر نه شــبیه رفتــار تجار یا افراد
حرفهای است که در مورد امور شخصی حرف میزنند ،و
نه شــبیه رفتارهای قاعدهمند اعضای یک مؤسسه است
که تابع محدودیتهای حقوقی بوروکراسی هستد؛ بلکه
در آن هنگام شــهروندان به مثابــه «پیکرهای عمومی»
رفتار میکنند ،به این معنا که به شیوهای بیقیدوشرط و
آزاد ،به تبادل نظر دربــاره عالیق عام میپردازند .اما در
چه مکانهایی هست که مفهوم حوزه عمومی هابرماسی،
انضمامی میشود؟
پاتوقها

امکان مهــم در حوزهی معنایی دارند:
پاتوقها دو
ِ

اما چرا هابرماس بر احیای حوزه عمومی پافشاری
میکنــد؟ او عقیده دارد که در حــوزه عمومی از طریق
کنش عقالنی ،یک کنــش ارتباطی پدید میآید .به این
معنا که «مفاهمهای بیناالذهانی» از خالل «گفتوگو»
میان شــهروندان ایجاد میشــود .اما تأکید هابرماس بر
«گفتوگو»ســت؛ او یگانهابــزار دســتیابی به کنش
ارتباطی را کنش عقالنی از طریق ایجاد گفتوگو میداند.
از همین منظر او بــر «فضاهای گفتوگو» تأکید دارد و
احیــای آنها را بهعنوان راهی برای رســیدن به مفاهمه
عمومی و عقالنی میداند .جالب اینجاست که هابرماس
یکی از مهمترین فضاهــای گفتوگو را «قهوهخانهها»
میدانــد و با اشــاره به پدیدآمــدن قهوهخانهها در قرن
هفدهم ،مینویســد« :پدیدآمدن نهادهــای جدید مانند
قهوهخانهها ـ بهویژه در دوره طالییشان بین سالهای
 1680و  1730ـ سبب سیطرهی بیشتر شهر شد».

بودلر در شــعر بلند «مالل پاریــس» تصویری از
یک عاشــق و معشوق را نشــان میدهد که در کافهای
نشســتهاند .در این تصویر ،کافه در سطح شهر و در کنار
خیابان و کوچه اســت؛ انگار اقامتگاه و استراحتگاهی
بینراهی برای پرسهزنان در خیابان و بازار و پاساژ است.
از این منظر ،کافه مکانی اســت بیــن خانه و محل کار،
محلی است فارغ از خانواده و نهاد دولت؛ بخشی از حوزه
عمومی اســت .در این معنا نخســتین کنش در کافهها،
گفتوگوست؛ نوشــیدن قهوه هیچگاه بهتنهایی هدف و
غایت کافهنشینی نیست.
کافههای شیراز

شــیراز کم کافه ندارد؛ کافههای هنری ،کافههای
ادبی ،کافههای عمومی و کافههای فســتفودی .اغلب
کافههای شــهر فستفودی هســتند ،برخی دیگر تنها
کافیشــاپ ـ بهمعنای فروشــگاه قهــوه ـ ،برخی نیز
چنان الکچری و گرانقیمت که تنها آنها که شــیفتگان
سلفیگرفتن و شوآف هستند؛ پای به آنجا میگذارند .اما
کافههایی هم در شــهر هستند که تجسم مکانی و زبانی
پاتوقاند؛ فضاهایــی جمعی که در آن به تعبیر هابرماس
«حوز ه عمومی» شــکل میگیرد و برقراری گفتوگوی
عمومی و کنش عقالنی ممکن میشود .تعدادشان اگرچه
کم هســت ،اما شاید بسنده اســت .پیرسوک ،کافههنر،
فردوسی و . ...در این فضاهاست که اغلب ،حوزه عمومی
انضمامی میشــود و گفتوگو شــکل میگیرد و کنش
ارتباطی.

در حوزه عمومی از

طریق کنش عقالنی،

یک کنش ارتباطی پدید
میآید .به این معنا که

«مفاهمهای بیناالذهانی»
از خالل «گفتوگو» میان

شهروندان ایجاد میشود.
هابرماس «گفتوگو» را
یگانهابزار دستیابی به
کنش ارتباطی از طریق

کنش عقالنی در فضاهای
مفاهمه عمومی و عقالنی
میداند

[

«تجســم مکانــی» و «تجســم زبانی» .در ایــن معنا
پاتوقها مکانهایی هســتند که میتــوان در آنها فارغ
از مکانهایی همچون خانه ،اداره و ،...در آنجا نشســت،
تأمل کرد ،وقت گذراند و قهوهای نوشــید .در معنای دوم
نیز امکانی هســتند برای گفتوگوی فــارغ از نهاد .در
این گســتره ،کافهها بهتعبیر هابرماس ،نمودی از حوزه
عمومی هســتند« ،عرصهای کــه در آن افراد به منظور
مشــارکت در مباحثه عقالنی گرد هم میآیند ».واقعیت
آن است که امروز کافههای فراوانی در شهرهای بزرگ،
در گوشــهوکنار کوچهوخیابان ،در پیادهروها و حاشیهی
تجسم مکانی را فراهم آوردهاند.
امکان
پارکها،
ِ
ِ

کافهها

[

نمود انضمامی حوزه عمومی

[

کافهها،محلشکلگیریرویدادهایفرهنگی
خلق فضاهای اصطالحاً
دنج ،یا فضاهایی که با
ترنم آواز و آهنگهای

نوستالژیک ،و یا تصاویر

قهرمانان و شخصیتهای

مهم ،نوعی ارتباط عاطفی
با نهادهای اعتقادی و

ذهنی را برمیسازند و

و گاه با ایجاد تحول و

نوآوری فضایی ،گونهای از
تضاد یا محیط پیرامون را

[

به نمایش میگذارند

حســین فهیمیزاده  /تقریبــ ًا یکقرن از زمانی
که هدایت و نیما با پوشــیدن کتشــلوارهای شیک و
کالههای مــد روز پاریس بــر روی صندلیهای چرم
مجارســتانی پیرامــون میزهای آراســته کافه نادری
تهران نوین نشســتند و همراه با صــدای پیانو و عطر
قهوه بــا نگاه تیزبین خود پایههای شــعر و ادب نوین
فارســی را پی ریختند ،میگذرد .قرنی که در طول آن
ایران و جهان شاهد تحوالت عمده و شگرف سیاسی،
اقتصــادی ،فرهنگی ،تکنولوژیکــی ،ادبی و ...بود .این
تحوالت در سطح جهان ،در قیاسهای مختلف و طبع ًا
با موضوعات و ماهیت متنــوع ،رخ داده و هر کدام اثر
خــود را در محیط پیرامون جامعه هدف و حوزه نفوذ بر
جای گذاشته اســت .نتیجه این تاثیرات و تحوالت نیز
متفاوت و متنوع اســت ،گاه آنهــا را در فرهنگ عامه
جامعــه میبینیم ،گاه چهرهای اقتصادی و مالی به خود
میگیرد و گاه نیز انقالب از درون آنها شکل میگیرد.
هرچنــد این تحــوالت و رویدادهــا در محدوده
فکری گســتردهای در ســطح جهان پراکنــده بوده و
هرکدام ســاختار فکری و هدف جداگانــهای را دنبال
کردهاند ،اما با نگاهی به روند شــکلگیری سیر تاریخ
تحوالت این رویدادها ،و بهویژه رویدادهای اجتماعی ـ
فرهنگی ،به نقطه مشترکی در تاریخ شکلگیری آنها
برمیخوریم که هرچند در نگاه نخســت ممکن اســت
تأملبرانگیز باشــد ،اما دســتآخر توان تاثیر آن را به

راحتی میتوان مشاهده کرد.
این نقطه مشترک و تأملبرانگیز حضور مکانی به
نام کافه است .با مطالعه بسیاری از خاطرات ،تحوالت
و اتفاقات درمییابیم که نقطه آغاز بسیاری از آنها درون
چنین مکانی شکل گرفته و بسیاری از تصمیمات مهم
و اثرگذار نیز در این مکان گرفته شده است .جالب آنکه
بســیار پیشتر از قرن حاضر ،هنگام روند شکلگیری
انقالب کبیر فرانسه ،میبینیم که هسته اولیه انقالبیون
پاریس آن زمان ،دور
در کافههای محالت فقیرنشــین
ِ
هــم جمع شــدند و از دل این کافهها ایــده انقالب را
شکل دادند.
با نگاهی به تاریخچه بســیاری دیگر از تحوالت
مشابه بهویژه رویدادهای اجتماعی و فرهنگی در جوامع
مختلف بهروشــنی درمییابیم که کافهها ،قهوهخانهها،
چایخانهها و ،...هســته اولیه برای شــکلگیری این
رویدادهــا بودهاند .آنچه تأملبرانگیز اســت و میتواند
ایدهخوبی برای یک تحقیق باشــد ،آن اســت که چرا
قهوهخانــه و کافههــا در نقاط مختلف جهــان که از
ساختار اجتماعی و فرهنگی مختلفی برخوردار هستند،
به عنوان فضای جمعی مــورد عالقه اغلب مردم قرار
میگیرند و نقطه آغازین تحوالت فرهنگی و اجتماعی
میشــوند؟ آیا موقعیت مکانی آنهاست که مورد توجه
مردم واقع میشود؟ آیا نوع فعالیت و خدمات ارائهشده
در این مکانها مهم اســت؟ یا آنکه ویژگی دیگری در

محیط این کافهها نهفته اســت که موجب این استقبال
عمومی میشود؟
لویــی کان ،معمار بزرگ قــرن در میان تأمالت
خود از محیط ،به نکته مهمی اشــاره میکند .او عقیده
دارد تمامی انســانها بدون در نظر گرفتن خاستگاه و
ویژگیهــای فرهنگی ،اجتماعی و ،...به چهار دســته
از مکانها بیشــتر عالقه دارند :خیابــان یا حیاط ،باغ،
نهادهای اعتقادی و فضاهای جمعی ،و به عالوه اشاره
میکنــد که برای آنکه این چهار دســته فضا بتوانند با
مخاطب و مردم اســتفاده کننده از آنها ارتباط عاطفی
برقــرار کنند ،باید دارای چند ویژگــی مهم و باکیفیت
فضایی باشــند که اصلیترین آنهــا عبارتند از تضاد،
ارتباط با نهادهای اعتقادی و تنوع.
شــاید اقبال عمومی به کافههــا و توجه مردم به
آنها را بتــوان در این نظریات جســتوجو کرد .خلق
فضاهــای اصطالح ًا دنج ،یا فضاهایــی که با ترنم آواز
و آهنگهای نوســتالژیک ،و یا تصاویــر قهرمانان و
شــخصیتهای مهم ،نوعی ارتباط عاطفی با نهادهای
اعتقادی و ذهنی را برمیســازند و و گاه با ایجاد تحول
و نوآوری فضایی ،گونهای از تضاد یا محیط پیرامون را
به نمایش میگذارند.
این کیفیت خاص مکانی در کافهها بسیار نوبنیاد
بود و شــاید همین عامل هم بود که ســبب شد مردم
به آن عالقهمند شــوند .چراکه انــگار با قرارگرفتن در

محیطــی متفاوت با آنچه در معمــو ًال تجربه کردهاند،
واکنشهای اخالقی ،گفتاری و رفتاری خاصی نشــان
میدهند که به شکلگیری حرکتهای نوین در جامعه
میانجامد.
از ســوی دیگر نگاهی به سیر کیفیتهای فضاها
در طول تاریخ هنر و معماری بشــر ،نکته تأملبرانگیز
دیگری را هم نشــان میدهد .در طول تاریخ معماری
بهویژه از دوران کالســیک یونان بــه بعد ،همواره در
مقوله کیفیتهای محیطی و میــزان و مقدار تزئینات
فضاهای معماری ،حرکت سینوســی را شــاهدیم که
دورهای از ســادگی بهتدریج جای خــود را به دورهای
سرشار از تزئینات داده است ،و دوباره این دوره تزئینات
سادهتر شده و به اوج سادگی رسیده است.
قهوهخانههای ســنتی ایرانی کــه اغلب در دوره
صفویه شــکل گرفتند و با نقاشــیهای قهوهخانهای،
تخت ،حوض و ...فضاهایی سنتی و ملی را شکل دادند،
بهتدریج مملو از تزئینات بســیار شــدند و به اوج خود
رسیدند .اما این فضاهای پر تزئینات تحتتأثیر حرکات
و نگاههای مدرنیستی وارداتی از غرب ،بهتدریج ساده و
سادهتر شدند؛ تا جایی که اغلب نشانههای بومی از آنها
حذف شد .وگرنه هتل و کافه نادری در محیطی ساده،
کمتزئینات و با نشــاندادن نشانههایی از جهان جدید،
فضایی برای ســرودن شعر نو و سخن گفتن از ادبیات
داستانی مدرن پدید آورد.
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یکی از مهمترین ویژگیها و ظرفیتهای فضای شــهری ،توان آن برای جایدادن گروههای انســانی و پذیرش آنهاست که در نتیجه این فرایند ،فضا به معنای آرمانی خود میرسد و به
خشایار ایرانمهر مکانشــهر تبدیل میشود .از این روی اپلیارد هدف غایی طراحی شــهری را خلق مکانهایی میداند که روابط اجتماعی و رفتاری را تعریف کند .یکی از فضاهایی که این هدف در آن تحقق
مییابد کافه است .کافههای شهری به دلیل ظرفیت باالیشان در بهکارگیری مفاهیم فرهنگی و اجتماعی از مکانهای مهم شهری به شمار میآیند .در این میان معماری ابزاری است که به
کافهها بار ارزشی مبتنی بر اصول زیباییشناسی و بار معنایی مبتنی بر فرهنگ میبخشد.

نگاهی به اهمیت طراحی و معماری کافهها و اثرگذاری آن بر فضاهای تعاملی

کافه و حس مکان

کافههای شهری

اصطالح مکانســوم کــه اولین بــار الدنبرگ
جامعهشــناس آمریکایی آن را بــه کار برد ،به عنوان
مکانی برای پناهبردن از خانه و محیط کار لقب گرفت.
مکانی که امکان دیدار و مراوده با دوستان ،همسایگان،
همکاران و حتــی غریبهها را فراهم میآورد .کافهها،
رســتورانها ،کافیشــاپها و اغذیهفروشیها نمونه
بارز این مکانهای ســوم هســتند .این مکانها به
طور معمول محیطی دوستانه و باکیفیتاند که سبب
افزایش همبستگی جمعی میشوند.
کافه شــهری به فضاهایی گفته میشود که در
آنها نوشیدنیهای سرد و گرم و برخی غذاهای سبک
ارائه میشــود .فضاهایی که میزبان اقشــار مختلف
اجتماعی با شــرایط ســنی مختلف است .فضایی که
تعامالت اجتماعی در آن شــکل میگیرند و بهسبب
نقش فرهنگی کافهها ،تأثیری غیرقابلانکار بر ارتقای
سطح فرهنگی مراجعهکنندگانش میگذارد.
نقــش دیگری کــه میتوان بــرای کافههای
شــهری متصور شــد ،تأثیر آن بر گردشگری است.
کافههــای شــهری فرصــت شــناخت ویژگیهای
فرهنگی ،اجتماعی ،آداب و رسوم هر سرزمین را برای
گردشــگران فراهم میســازد که میتواند تجربهای
منحصر بهفرد از ســوی آنها تلقی شود .از این رو به
نظر میرســد که خیابانهایی کــه مملو از کافههای
فضای باز هســتند ،به دلیل ارتقای کیفیت فضاهای
عمومی ـ چه با اســتفاده از ابزارهــای طراحی و چه
نمایــش صحنهای بهیادماندنی از حضور انســانها ـ
میتوانند به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری هر
شهر معرفی شوند.
کافه و مسأله فرهنگ عمومی

«تیــم داری» نقــل میکنــد که نخســتین
قهوهخانههای ایــران در دوران صفوی و ســلطنت
شاهطهماســب در قزوین ساخته شدند و در دورههای
بعــد به تدریج گســترش یافتند تــا دوران قاجار که
در تهــران رواج یافتند .قهوهخانــه ابتدا محلی برای
نوشــیدن چای و خوردن ناهار و شام بود ،اما بهتدریج
توانســت به مکانی برای اطالعرســانی ،نشر افکار و
اخبــار اجتماعی ـ اقتصادی و سیاســی ،ســرگرمی،
مدیحهســرایی ،،غزلخوانی ،ســخنوری و مشاعره

و دیگــر تعامــات اجتماعی تبدیل شــود .نقاشــی
قهوهخانهای شاید بارزترین ،و نقّالی و شاهنامهخوانی
از مهمترین هنرهای وابســته به قهوهخانهها بودند .از
این منظر ،کافهها ـ شــکل امروزی قهوهخانهها ـ از
آن جهــت که دارای کارکردی فرهنگی و آموزشــی
در مقیــاس فضای عمومی جامعه هســتند ،حضور و
درنگ در آنها سبب تقویت توشه فرهنگی شهروندان
میشوند.
برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی ماننــد
داســتانخوانی و جشــن امضای کتــاب ،برگزاری
نمایشگاههای هنرهای تجســمی ،تماشای فیلم و...
سبب میشود که این فعالیتها از فضاهای مخصوص
خود مانند ســالن مطالعــه و کتابخانه ،موزه و گالری
بیرون بیاید و با زندگی شــهری درهمآمیزد .موسیقی
فاخری که در کافهها پخش میشود ،مشاهده تصاویر
و عکسهــای آویختــه بر دیوار ،طراحــی گرافیکی
تابلوی کافه ،شــکل ارائه خوراکیها ،طراحی مناسب
مبلمان ،شکل خاص ظروف مورد استفاده در کافهها
و در نهایت مشاهده انسانهایی که درون و یا بیرون
کافه نشســتهاند و کتاب میخوانند؛ بار معنایی فضای
شهری را میافزایند و سبب تداوم حیات فرهنگی در
شهر میشوند.
کافه و حس مکان

حــس مکان عاملی اســت که میان انســان و
مکان ارتباطی حســی و عاطفــی برقرار میکند و در
نهایت موجب بروز وحدت میان انسان و فضا میشود.
ویژگیهای خاص و بهیادماندنی از کافهای خاص در
افراد ،حس مکان ایجاد و به واســطه احساس آرامش
که در فرد ایجاد میکنــد ،حس اینهمانی با فضا به
او دســت میدهد .کافهها بهعنوان پاتوقهای جمعی
پتانســیلی فراتر از فضایی برای خوردن و نوشــیدن
دارند .شــیوه طراحــی و اســتفاده از عناصر بصری
مناســب ،کافهها را قادر میســازد که پیوندی عمیق
با ذهن و درون افراد برقرار نمایند .در این پیوند تأثیر
اشــیای ریز و درشتی که در کافهها استفاده میشوند،
نقشی مهم در برانگیختن حس تعلق افراد ایفا میکند.
در واقع کافهها با تکیــه بر همین حس ،میتوانند به
حیات فیزیکی خود ادامه دهنــد .این حس از طریق
مؤلفههای مختلف در کافهها بهوجود میآید .طراحی

کافههای شهری فرصت
شناخت ویژگیهای
فرهنگی ،اجتماعی ،آداب
و رسوم هر سرزمین را
برای گردشگران فراهم
میسازد .خیابانهایی که
مملو از کافههای فضای
باز هستند ،به دلیل ارتقای
کیفیت فضاهای عمومی ـ
چه با استفاده از ابزارهای
طراحی و چه نمایش
صحنهای بهیادماندنی از
حضور انسانها ـ میتوانند
به عنوان یکی از جاذبههای
گردشگری هر شهر معرفی
شوند

،،

جزئیات اجرایی ،طراحی و شکل خاص ظروف ،نحوه
ارائه غذا ،طراحی مبلمان متناسب با هویت کلی کافه
و ...از عوامل هویتسازی هستند که سبب بروز حس
تعلقخاطــر در مراجعهکنندگان میشــود و به غنا و
زیبایی محیطهای شهری کمک فراوانی میکند.
در ایــن میان شــاید نقش معمــاری به خاطر
پرداخت به مفاهیم زیباییشناســانه ،نقشی به مراتب
مهمتر و حیاتیتر اســت .در واقــع معماری از طریق
ســاخت مکانی جذاب و باکیفیت از یکســو هویتی
مســتقل و منحصربهفرد به کافه میدهد و از ســوی
دیگر ،به برقرای ارتباط حسی و عاطفی میان مشتری
و کافه کمک میکند .کافهها اگر واجد شرایط مطلوب
معماری باشــند ،به دلیل تماس مستقیم با خیابان و
گذر و در دیدرس بودن ،بهعنوان عنصری تاثیرگذار در
فضاهای شــهری شناخته میشوند .کافهها در ارتباط
با ســطح پیادهروها از طریق چیدمان مبلمان کافه در
پیادهرو ،برقراری رابطه بصــری بین فضای داخل و
بیرون ،طراحی مناســب تابلو کافه ،شفافیت در نمای
خارجی ،نورپردازی شــبانه و ...کیفیات زیباشناســانه
خود را با جدارههای شــهری به اشتراک میگذارند و
از همینرو در جدارههای نامطلوب شهری ،به عنوان
فضای تنفس شهری شناخته میشوند.

افزون بر تاثیر زیباییشناسانه ،کافهها نقشهای
دیگری در فضای شــهری ایفا میکنند .به طور مثال
نورپردازی مناســب فضای داخلی و بیرونی کافهها،
تأثیری مستقیم بر مســأله امنیت شبانه در خیابانها
و گذرگاهها دارد .در حقیقــت کافهها کمک میکنند
تا خیابانها تحــت نظارت عمومی جامعه قرار گیرند.
از ایــنرو خیابان های مملــو از کافههای فضای باز،
احســاس امنیت بیشــتری القا میکننــد و در نتیجه
افراد از هر رده ســنی ،جنســیت و طبقه اجتماعی از
آن استفاده میکنند.
از سوی دیگر کافههای شهری ظرفیت باالیی
برای تاثیرگذاری بر حواس انســانی دارند .گذشتن از
کنار بوی قهوه ،انواع دمنوشها و خوراکیها آن را به
تجربهای برای حس بویایی انســان تبدیل و صدای
گفتگــو و همهمه مردم ،خندههــای گاهبهگاه آنها ،و
صدای موســیقی که از درون کافه به گوش میرسد؛
شــنوایی را نیز در این فرایند ادراک ســهیم میکند.
در یک جمعبندی کلــی میتوان گفت که کافههای
شــهری با ایجــاد فضایی آرام و امــن و حفظ حریم
خصوصی مراجعهکننــدگان ،موجب ارتباطی پویا بین
آنها میشــود و از این طریق ســرزندگی ،جذابیت و
غنای حسی شهری را افزایش میدهد.

،،

کافهها در ارتباط با سطح
پیادهروها از طریق چیدمان
مبلمان کافه در پیادهرو،
برقراری رابطه بصری
بین فضای داخل و بیرون،
طراحی مناسب تابلو کافه،
شفافیت در نمای خارجی،
نورپردازی شبانه و...
کیفیات زیباشناسانه خود
را با جدارههای شهری
به اشتراک میگذارند و
از همینرو در جدارههای
نامطلوب شهری ،به عنوان
فضای تنفس شهری
شناخته میشوند

،،
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دنياي کافهها ،دنياي پر رمز و رازي است .وقتي صحبت از کافه میکنیم در ذهنمان محيطي پر از دود شکل میگیرد با آدمهایی که دورهم جمع شدهاند .مثل كافه شعر ،كافه عكس ،كافه فیلم و كافه ادبیات؛ كه همگی
محمدرضا طاهری بدون آنكه كافههای حقیقی باشند ،بر گرمی و مهربانی مجازیشان تأکید میكنند .حكایت كافههای حقیقی به معنای جایی كه میز و صندلی دورهم چیده شده و سردری هست و نگاه منتظر كافهدار هم هست ،اما شكلگیری
آنها در ده ه اخیر صورت دیگری پیداکرده است .میزگرد این شماره اختصاص دارد به کافهنشینی در شیراز؛ با حضور مسعود احمدی سعدی کارشناس معماری ،بابک امیری کافهدار و مهرداد تقوی معمار و موسیقیدان .هرسه از کافهنشینهای
پروپاقرص شیراز هستند و در این مجال ،به بیان تجربیات خود از کافهنشینی در شیراز میپردازند و از مسائلی که کافهها امروز با آن مواجهاند؛ میگویند .مشروح این میزگرد را در ادامه بخوانید.

میزگرد «شهرراز» درباره کافهنشینی در شیراز و مشکالتی که کافهها دارند

کافهها  مجالی برای  ایجاد فضای گفتمانی هستند
کافههای شهر شــیراز تا چه اندازه توانستهاند در بخش خدماتدهی
و ایجاد یک فضای جمعی نقشآفرینی کنند؟ به نظر شــما دلیل عدم
استقبال مردم برای گفتوگو در کافهها چه مواردی میتواند باشد؟

بابک امیری :به نظر من امروزه فضای کافهها از گفتوگو فاصله گرفته
و بیشتر به فضایی برای گذراندن اوقات فراغت افراد تبدیلشده است .در حال
حاضر شاهد تغییر رویه و فعالیت کافهها در شیراز هستیم.

،،

فعالیت کافهها بهصورت
مدرن در ایران به
سال  1320و در دوره
پهلوی بازمیگردد که
در آن دوران بعضی
از افراد و نویسندگان
و روشنفکران به
دلیل سفرهایی علمی
و دانشگاهی که به
کشورهای غربی
داشتند ،با فعالیت
کافهها آشنا شدند.
فضای کافهها بعد از
کودتای  28مرداد
مجال اینرا میداد
که حضور افرادی
مانند صادق هدایت،
غالمحسین ساعدی،
جالل آل احمد ،مجتبی
مینوی و احمد شاملو
در کافهها آغازکننده
یک سیر
تفکر باشند

،،

مهرداد تقوی :امروز فضای گفتمانی و دورهمی در کافهها کمرنگ شده
و از بین رفته اســت و فضا و فعالیت کافهها بیشتر به سمت درآمدزایی سوق
پیداکرده است .تا  2سال گذشته تعداد  1200کافه در شیراز فعالیت میکردند که
در حال حاضر به  2400کافه در شهر رسیده است .تعداد زیادی از این کافهها
نتوانستهاند فضایی را ایجاد کنند که بهواسطه آن مردم بتوانند دور یکدیگر جمع
شــوند و فضای گفتمانی را به وجود آورند .این تعدد کافهها نتوانستند تأثیرات
مثبتی را بر روی افراد بگذارند و فعالیت آنها تنها به کسب درآمد محدودشده
است ،به گونهای که برخی افراد در شهر شیراز تنها باهدف کسب درآمد اقدام
به راهاندازی کافه میکنند .بعضی از کافههای شــیراز بهواسطه اسم و فعالیتی
که از دیرباز داشــتهاند ،مشــتریهای ثابتی دارند که در هر شرایطی به آنجا
میروند؛ و قشر خاصی در همه شرایط از آن استقبال میکنند .افراد کم سن و
سال خیلی از این کافهها استقبال نمیکنند .امروز دیگر بحثهای جدی و مهم
در کافه انجام نمیشــود و این بحثها تنها در یک کافههای خاص و با یک
قدمت طوالنی انجام میشود .به نظر من نگاه اقتصادی و کسب درآمد توسط
افراد و صاحب کافهها باعث شده است که کافههای شیراز از هدف اصلی خود
فاصله بگیرند و نداشتن یک نگاه توسعهای که منجر به تولید و توسعه فرهنگ
در کافهها شود ،بسیار کمرنگ شده است.
در یک مقطع زمانی در شهر شیراز کافهگردی در میان جوانان و قشر
هنری رواج یافت .به نظر شما چه دالیلی باعث شده که فعالیت کافهها
در شیراز از هدف اصلی خود فاصله بگیرد؟

مسعود احمدی ســعدی :اگر بخواهیم یک گریزی به ماهیت و هدف
اصلی و فلســفه وجودی کافهها داشته باشیم میبینیم که کافه قبل از جنبش
ماه می  1968در فرانســه باهدف ایجاد مالقات و گرد هم جمع شــدن افراد
راهاندازی شدهاند .با توجه به فضای خفقانی که در جامعه قبل از آن در فرانسه
وجود داشت ،کافهها باعث میشد که افراد در یک محفل و فضا دورهم جمع
شــوند و به مباحث سیاســی و اجتماعی روز بپردازند .موضوعاتی مانند بیان
اعتراضات سیاســی و القا کردن نظرات افراد به یکدیگر ،حمایت از هنرمندان،
گســترش نقد و تفکر عصر روشنگری از مهمترین اهدافی بود که در آن زمان
سبب میشد ،افراد از کافهها استقبال کنند.
اشتراک افکار و به نتیجه رســیدن در موضوعات مهم روز از مهمترین
دستاوردهای کافه محسوب میشــد .با نیمنگاهی به سابقه و قدمت کافه در
کشــور ایران میبینیم که ابتدا مردم در دوران صفویــه در مکانهایی مانند
قهوهخانه دور یکدیگر جمع میشــدند و در ایــن مکانها فعالیتهایی مانند

شاهنامهخوانی و نقالی ،مناقبخوانی و حکایت گلستان میپرداختند .اما فعالیت
کافهها بهصورت مدرن در ایران به ســال  1320و در دوره پهلوی بازمیگردد
که در آن دوران بعضی از افراد و نویســندگان و روشنفکران به دلیل سفرهایی
علمی و دانشگاهی که به کشورهای غربی داشتند ،با فعالیت کافهها آشنا شدند.
فضای کافهها بعد از کودتای  28مرداد مجال اینرا میداد که حضور افرادی
مانند صادق هدایت ،غالمحســین ساعدی ،جالل آل احمد ،مجتبی مینوی و
احمد شاملو در کافهها آغازکننده یک سیر تفکر باشند.
فعالیت کافههایی مانند کافه نادری ،کافه فیروز و کافه نوشــین به تنها
مکان جلسات روشنفکری آن دوران تبدیل شد؛ و رفتهرفته شهر تهران باعث
شد که فضای جدیدی در میان قشر روشنفکر و مدرن به وجود بیاید .در همین
راستا و با گذر زمان کافههایی در شهرها ایجاد شد که فعالیت آنها بر اساس
توسعه مواردی مانند هنر موسیقی و نقاشی انجام میشد .این کافهها در جهت
ارائه و فروش محصوالت کمکهایی را به هنرمندان میکردند که بهواســطه
آن مردم میتوانستند از نزدیک با آثار هنرمندان آشنا شوند.
امــروز اما کافههایی در شــیراز وجــود دارند که بهصــورت تخصصی
فعالیتهایــی را در جهت ارائه محصوالت انجام میدهند که اگر بخواهیم در
این رابطه مثالی عنوان کنیم ،کافه گالری تاروپود ،کافه کتاب ،کافه شهرکاغذی
جزو کافههایی هستند که امروزه در شیراز بهصورت تخصصی فعالیت میکنند.
*با توجه به تعاریف و ســابقه کافهها در کشــور ایران و جهان به نظر
میرسد که کافهها از فعالیت اصلی خود -که ایجاد یک فضای گفتمان
اســت -فاصله گرفتهاند .از این منظر ،به نظر شما ماهیت کافهها باید
چگونه باشد؟

امیــری :هر کافه دارای یک فضای خاص و متفاوت اســت .بعضی از
کافهها مانند کافه هنر که در شــیراز فعالیت میکنند ،عالوه بر خدمترسانی
به افراد باعث شــدهاند که هنر در شهر شیراز رشــد کند و هنرمندانی در این
کافهها حضــور فعال پیدا کردند ،با دورهم نشــینی و بهرهگیری از تجارب و
دانش دیگران تا حدودی پیشــرفت داشتهاند .ایجاد بعضی از کافهها در شیراز
جرقه و انگیزههای پیشــرفت را در بســیاری از افراد ایجاد کرد .پخش فیلم و
وجود کتاب در کافهها از دیگر مواردی اســت که کافهها توانستند در افزایش
فرهنگ مردم نقشآفرینــی کنند .نباید فراموش کرد که فضای کافهها نقش
بهسزایی در جذب مخاطبان به هنر و ادبیات دارد .با این حال اما به نظر میرسد
فضای کافهها به سمتوســوی تجمالت و فخرفروشی افراد به یکدیگر سوق
پیداکرده اســت که این موضوع زنگ خطری را برای افراد مشتاق کافه ایجاد
کرده است و در حال حاضر بعضی از کافهها تنها مورد استقبال یک قشر خاص
و نوجوانان قرار میگیرد .به نظر من کافهها باید ماهیت خود را به سمت رشد
و تعامل هدایت کنند.
احمدی ســعدی :افرادی که اقدام به راهاندازی کافه میکنند میتوانند
با طــرز تفکری که دارند نقــش مهمی را در ایجاد یک فضای مناســب در
کافههــا ایفا کننــد .بهعنوانمثال در یک مقطعی یک ســری از افراد که در

فیلمســازی تخصص داشتند کافهای را راهاندازی کردند که بهواسطه آن افراد
و عالقهمندان و طرفداران آنها میتوانستند آنها را در کافه مالقات کنند .در
سالهای گذشــته کافههایی مانند کافه فروغ و کافه هدایت در شیراز افراد و
هنرمندان را دور یکدیگر جمع میکردند و این محفل گرم باعث آشنایی افراد
با یکدیگر میشد .بعد از گذشت مدتی متوجه میشدیم که دامنه این دوستیها
در حال گسترش است و یک فضای تعاملی میان افراد ایجادشده بود.
*به نظر شما کافهها باید برای یک کاربری خاص تعریف شوند و فعالیت
خود را بر روی یک محوری مانند کتابخوانی یا موسیقی انجام دهند و یا
کافهها میتوانند برای همه مردم با سالیق متفاوت فعالیت کنند؟

تقوی :در حال حاضر افراد باهدفهای متعدد و گوناگونی مانند کســب
درآمد اقدام به راهاندازی میکننــد و از ایجاد یک فضای فرهنگی در کافهها
غافل ماندهاند .بهعنوانمثال در شــهر شیراز تعداد کافههایی که بتوان در آن
کارهای دانشجویی انجام داد بسیار محدود است مواردی مانند سروصدای زیاد
و بعض ًا دود قلیان در کافهها اجازه نمیدهد که آرامش در کافهها به وجود بیاید
و افراد با سوءاستفاده از نام کافه مکانهایی را راهاندازی میکنند که باهدف و
رسالت اصلی کافهها مغایرت دارد.
احمدی ســعدی :امروزه بعضــی از کافهها افزون بــر اینکه در بخش
فرهنگسازی میان افراد و جامعه فعالیت نمیکنند ،اقداماتی را انجام میدهند
که به طبع آن مردم به ســمت و مسیر اشتباه هدایت میشوند .بهعنوانمثال
موسیقیهایی که در بعضی از کافهها در حال پخش است ،سبب هدایت ذائقه
مردم از سمت موسیقی فاخر به سمت موسیقی سطحی میشود .بعضی از افراد
و کافهبروها ترجیح میدهند در یک زمان خوب و مناسب همه مسائل را کنار
بگذارند ،به کافه بروند و خلوتی داشــته باشــند .درنتیجه زمانی که در کافهها
موسیقی مناسب پخش میشود بهطور ناخودآگاه باعث احساس خوب در افراد
میشود .بخشی از کافههایی که در شــیراز فعالیت میکنند ،به دلیل نداشتن
فضای فرهنگی مناسب از هدف اصلی خود دور شدهاند.
امیری :ایجاد موزیک کافهای در کافههای سطح شیراز نقطه عطفی در
جهت به وجود آمدن انگیزه برای تمایل افراد به کافه نشینی بود .در این رهگذر
بعضی از کافهها موزیکهایی پخش میکردند که با میل و ســلیقه افراد یکی
نبود؛ بنابراین موسیقی نقش بســیار مهمی را در انگیزه برای رفتن به کافهها
ایجاد میکند.
*به نظر شما کافهها تا چه اندازه توانستهاند ذائقه افراد را تغییر دهد؟

امیری :گاهی رفتن به کافه باعث میشود که افراد بهصورت ناخودآگاه به
کافه اعتیاد پیدا کنند .بهطوریکه رفتن به کافه یکی از ملزومات زندگیشــان
میشــود و اگر یک روز عصر کافه نرویم ،آن روز را بهســختی میگذرانیم و
بههرحال تحت هر شرایطی در روز باید به کافه برویم.
احمدی سعدی :آشنایی و تعامل با یک سری از هنرمندان و افراد مشهور
از مهمترین تأثیراتی اســت که کافه در روابط ما داشــته است .اگرچه بارها با
بســیاری از افراد در فضاهای مجازی در ارتباط بودم اما دیدن یک سری افراد
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چند کلمه درباره پیرسوک

بعضی از کافهها مانند کافه
هنر که در شیراز فعالیت
میکنند ،باعث شدهاند که
هنر در شهر شیراز رشد کند
و هنرمندانی در این کافهها
حضور فعال پیدا کردند ،با
دورهم نشینی و بهرهگیری
از تجارب و دانش دیگران تا
حدودی پیشرفت داشتهاند.
پخش فیلم و وجود کتاب
در کافهها از دیگر مواردی
است که کافهها توانستند
در افزایش فرهنگ مردم
نقشآفرینی کنند

نیما تقوی (مدیر پیرسوک)

،،

در کافه از اتفاقات خوب در تعامالت است .تعاملی که در کافهها به وجود میآید
بهصورت ناخودآگاه باعث پیشرفت آدمها در بیشتر زمینهها میشود.
تقوی :حرفهایی که انســانها بیان میکنند بهصورت ناخودآگاه روی
زندگی و افکار دیگران تأثیر میگذارد بنابراین کافه یکی از عناصر مهمی بود
که توانست جهتدهیهای مناسبی به زندگی و افکار من داشته باشد .دیدگاه
من نسبت به بســیاری از مسائل تا قبل از رفتن به کافه سطحی و جزئی بود
اما معاشــرت با اقشار مختلف در کافه ســبب شد که تحوالتی در زندگی من
ایجاد شود.
امیــری :رفتن به کافــه و ارتباط با آدمها از اتفاقــات مهمی بود که در
زندگی من ایجاد شد و تبادلنظر و استفاده از تجارب افراد در کافه بزرگترین
دستاوردی بود که توانستم در کافه کسب کنم.
*در حال حاضر فضای کافه و کافهداری در ســطح شــیراز را چگونه
ارزیابی میکنید؟

احمدی ســعدی :با توجه به اینکه در شهر شیراز افرادی وجود دارند که
شــبها از کافهها اســتقبال میکنند و به کافه میروند؛ بنابراین شیراز حتی
قابلیت شهر شــب شدن را دارد که کافههایی داشــته باشد که مردم شب تا
صبح به آنجا بروند و از آن اســتقبال کنند .زمانی که فضای کافهها بهگونهای
طراحی شود که افراد بتوانند با اهداف مناسبی مانند مطالعه ،یادگیری موسیقی،
ســرگرمی و گپزنی بپردازند؛ بهصورت خودبهخود در ذهن افراد جرقهای زده
میشود که آنها بتوانند در آرامش و سکوت شب به کافهها بروند و ساعتها
بهدوراز هر دغدغه و آشــوب شهری؛ از حیث بسیاری از مسائل مانند اندیشه
هنر فرهنگ باعث پیشرفت شهر شیراز شوند.
امیری :با یک بررسی از کافههای شیراز و ارزیابی از وضعیت آنها متوجه
میشویم که کافهها توانستهاند در موضوعاتی موفق باشند و بعضی از کافهها
با داشتن وضعیت مناسبی در بخش مطالعه به افزایش و رشد نرخ کتابخوانی
در شیراز کمک کند.
احمدی سعدی :ازآنجاکه ما نمیتوانیم اقداماتی انجام دهیم که یکباره
تمام افراد و شــهروندان شــیراز فرهیخته شــوند اما در این گذر میتوان با
بهرهگیری از امکانات و شرایط اتفاقات مناسبی را در بسیاری از زمینهها ایجاد
کرد.
*به نظر شما چه اتفاقاتی باید درون معماری کافهها رخ دهد تا کافهها
بتوانند یک فرصت و مکانی برای گفتوگو و دیالوگ شوند؟ به نظر شما

ساختار مکان کافهها بر چه اساس شکل بگیرد؟

احمدی سعدی :اگر خواســتار تغییــر و تحول در فضای کافهها هستیم
باید کافهها به ویژگیهایــی مانند در نظر گرفتن ذائقه مردم و مدرن بودن یا
سنتی بودن آن توجه ویژهای داشته باشند .بهعنوانمثال در جهت بازگشت هنر
نقالی میتوانیم ،کافهای را با فضای ساده و یک پرده طراحی و ایجاد کنیم؛ و
ازآنجاکه بسیاری از مردم از قصههای شفاهی و بیان آن لذت میبرند میتوانیم
برای گســترش این بخش فضایی را طراحی کنیم که در کافهها حال و هوای
ســنتی داشته باشد .تفکیک بندی فعالیت کافهها میتواند باعث شود که افراد
طبق اهدافی که دارند به کافهها مراجعه کنند و از آنها استفاده کنند .طراحی
کافهها باید بر اساس فعالیت آنها انجام شود چراکه میتوان کافهها را گونهای
طراحی کرد کــه افراد با ورود به آن یک حس خوب را تجربه کنند؛ و فضای
کافهها را مأمنی بر اســاس فعالیتهایی کــه در آن رخ میدهد طراحی کنند.
فضای کافهها میتواند ادبی ،رمانتیک ،فلسفی و تاریخی باشد.
تقوی :ازآنجاکه نمیتوانیم بعد اقتصادی و درآمدزایی در کافهها را نادیده
بگیریم درنتیجه کافهها فارغ از ایجاد یک مکان مناســب برای دورهمی باید
بتوانند اقتصاد خود را رونق ببخشــند؛ اما نباید فراموش کرد که ما اگر خواهان
استقبال مردم از کافه هستیم و باید فضای گفتمانی را در کافههای شیراز احیا
کنیــم و در این بخش تالشهای عدیــدهای انجام دهیم .به نظر من کافهها
عــاوه بر اینکه باید فضای فرهنگی خــود را حفظ کنند باید به بعد اقتصادی
ن هم توجه کنند .کافهها زمانی ســر و پا هستند و میتوانند به مردم و افراد
آ
س مناسب دهند که بتوانند فعالیت خود را در بخش فرهنگی و اقتصادی
سروی 
بهموازات هم پیش ببرند که متأسفانه در حال حاضر در شهر شیراز کمتر شاهد
چنین اتفاقی در کافهها هستیم.
*ازآنجاکه شهر شــیراز یک شهر  24ساعته است و بعضی از مکانها
میتوانند در شــب فعالیت کنند اما ما میبینیم که چنین فضاهایی که
بتوانند در شــب فعالیت کنند در شهر وجود ندارد .راهاندازی کافههای
شبانه در شهری مانند شیراز را چگونه ارزیابی میکنید؟

امیری :فعالیت کافهها بهصورت شــبانهروزی در شهر شیراز میتواند به
بسیاری از مسائل در شیراز کمک کند و ازآنجاکه یک قشر از جامعه شبها تا
دیروقت بیدار هستند بیشک راهاندازی چنین کافههایی در شهر شیراز تأثیرات
مناسبی را در بسیاری از بخشهای شهر دارد.
احمدی ســعدی :راهاندازی کافههای شبانهروزی به این دلیل که مردم
در آن ســاعات از شــبانهروز از مسائلی مانند ترافیک و ســروصدا دراماناند،

شیراز حتی قابلیت شهر شب شدن را دارد که کافههایی داشته باشد که مردم شب تا صبح
به آنجا بروند و از آن استقبال کنند .زمانی که فضای کافهها بهگونهای طراحی شود که افراد
بتوانند با اهداف مناسبی مانند مطالعه ،یادگیری موسیقی ،سرگرمی و گپزنی بپردازند؛
بهصورت خودبهخود در ذهن افراد جرقهای زده میشود که آنها بتوانند در
آرامش و سکوت شب به کافهها بروند و ساعتها بهدوراز هر دغدغه و
آشوب شهری؛ از حیث بسیاری از مسائل مانند اندیشه هنر فرهنگ
باعث پیشرفت شهر شیراز شوند

تفکیک بندی فعالیت کافهها میتواند باعث شود که افراد طبق
اهدافی که دارند به کافهها مراجعه کنند و از آنها استفاده کنند.
طراحی کافهها باید بر اساس فعالیت آنها انجام شود چراکه میتوان
کافهها را گونهای طراحی کرد که افراد با ورود به آن یک حس خوب را تجربه
کنند؛ و فضای کافهها را مأمنی بر اساس فعالیتهایی که در آن رخ میدهد طراحی کنند.
فضای کافهها میتواند ادبی ،رمانتیک ،فلسفی و تاریخی باشد

میتواند خیلی مفید و مؤثر باشد .نباید فراموش کرد که موقعیت مکانی کافه از
نکاتی است که همواره باید به آن توجه داشت و کافههای شبانهروزی باید در
مکانهایی ایجاد شوند که دسترسی به آنها آسان باشد.
تقوی :ازآنجاکه بســیاری از افرادی که در طول روز به کافهها میآیند،
سروصداهایی را ایجاد میکنند که آرامش را از افراد کافه نشین سلب میکند.
درنتیجه ایجاد کافههای شبانهروزی در شیراز میتواند تأثیرات مناسبی داشته
باشد.
*ســوق پیدا کردن فعالیت کافهها به سمت فســتفود و ارائه غذا در
کافهها تا چه حد به اهداف اصلی آنها آسیب وارد کرده است؟

تقوی :زمانی که اســم کافه میآید ذهن ما بهصورت ناخودآگاه تصویر
یک فضای آرام ،دنج را مجســم میکند؛ اما زمانی که وارد کافهای میشویم
که فســتفود هم موجود است ناخودآگاه بویی که از این غذاهای سرخکردنی
به مشام افراد میرسد که این انگیزه افراد برای رفتن به کافه را کور میکند و
سبب میشود ماهیت اصلی کافه زیر سؤال رود .بیشتر کافههایی که در شیراز
فعالیت میکنند برای اینکه بتوانند از یک اقتصاد مناسب و خوبی بهرهمند شوند
اقدام به توزیع غذاهای فستفودی میکنند.
احمدی سعدی :هنرمندان جامعه از وضعیت اقتصادی مناسب و مطلوبی
برخوردار نیســتند .درنتیجه ایــن افراد نمیتوانند به کافــه بروند و با خرید و
اســتقبال از کافهها آنها را حمایت کنند .این امر رفتهرفته باعث میشود که
کافهها متضرر شوند.

*در حال حاضر شــاهد فعالیت تعــدادی از کافهها در بافت تاریخی و
قدیمی شیراز هستیم و این کافهها توانستهاند تأثیرات زیادی را در این
نقطه از شهرها داشته باشند به نظر شما کافهها چگونه میتوانند با برند
خود اقدام به جذب مشتریان و شهروندان کنند؟

احمدی ســعدی :کافهها به دلیــل رویدادهای فرهنگــی ـ هنری که
برگزار میکنند و افرادی که به آنها مراجعه میکنند میتوانند مشتریان را در
بخشهای خود جذب کنند .به نظر من اگر خواستار تحول در کافهها هستیم،
فعالیت کافهها باید بهصورت تخصصی و در مکانهای خاص انجام شود .ایجاد
کافهها در بافت تاریخی شیراز و محلههایی مانند سعدی و سنگ سیاه میتواند
باعث جذب قشــر دانشجو و فرهنگی شود که این امر خودبهخود باعث توسعه
فرهنگ در این مناطق میشود.

اگر خواستار تغییر و تحول در فضای کافهها
هستیم باید کافهها به ویژگیهایی مانند در نظر
گرفتن ذائقه مردم و مدرن بودن یا سنتی بودن
آن توجه ویژهای داشته باشند .بهعنوانمثال
در جهت بازگشت هنر نقالی میتوانیم،
کافهای را با فضای ساده و یک پرده
طراحی و ایجاد کنیم؛ و ازآنجاکه بسیاری
از مردم از قصههای شفاهی و بیان آن لذت
میبرند میتوانیم برای گسترش این بخش
فضایی را طراحی کنیم که در کافهها حال و
هوای سنتی داشته باشد

شــاید تلفظ غریبش بــه جای کلمه
رســمی پرســتو بود یا حال خوش پرنده
کوچک پشــت کتابهای جیبی انتشاراتی
پرســتو که نام پیرسوک را انتخاب کردم.
هر کــس درباره نــام چیــزی میگفت،
اماحرف محمد قائد بیشــتر به دلم نشست
کــه « :تلفظ اصــل كلمه دربــارۀ عنوان
نشريه ،بســيار احتمال دارد طعم چيزی يا
خاطرۀ ما از آن چنان با اســم همراه شود
كه خود كلمه مســتق ً
ال چندان مهم نباشد.
بســياری ايرانيها هر جا برونــد،از جمله،
شــويد و باقال (باقالی) و لپه و آلبالويشان
را هم میبرند .مهم نيست كتاب لغت چه
میگويد و عرف محيط به چه ميوهای چه
اسمی میدهد .مهم طعم و خاطرۀ چشايی
ماست.
مث ً
ال اسم سايتتان را بگذاريد :ديوار
روبهرو .اول عــدهایمیگويند اَه اَه .بعد
از مدتیاگر خوششــان آمد همين اســم
میشود بهبه .پيرسوك اسم بامزهای است.
تلفــظ اصل كلمه را ندهيــد تا جماعت به
تقال بيفتند».
اســفند  88بود .ســایت که راه افتاد
روزهای اول همان شــد که قائد گفته بود.
تعــداد بازدیدکنندگان لغتنامه ها به مدخل
پیرســوک از تعداد مراجعــه کنندگان به
ســایت باالتر زد .مخاطبان می خواستند
بدانند که پیرســوک همین پرنده آشنا که
گاهی توی هوا باالی سرشــان چرخکی
هم میزند و میگذرد ،چیست و کجاست.
محســن زارع رفیق شــفیق تا با جان کار
آشنا شد بیتوقع برای مان نشان را طراحی
کرد و چندتایی از بچه ها در طراحی سایت
کمــک کردند .کجدار طــی کردیم .اوج
کارمان اردیبهشــت و خرداد  94بود ،بعد
دوبــاره همه چیــز افول کرد تــا این كه
دوســت نازنينى همراهى كرد و پيرسوك
از مجــاز درآمد يك عمارت قديمى در دل
خيابان زند پس از  ٣ماه بازســازى تبديل
شد به نگارخانه ،يك سالن كوچك سينما
كه جلســههاى ادبى به سنت دوشنبههاى
شــيراز و كارگاههاى فلسفى و هنرى هم
درآن برگزار مىشــود ،نشر و كتابفروشى،
موسسه فرهنگى هنرى ،مدرسه تجسمى
و يك پايگاه خبرى.
امــروز پــس از یکســال دوندگی
فصل جدیدی برای پیرســوک آغاز شده.
بسيارى از نويســندگان و هنرمندان شهر
را بعــد ازظهرهــاى هواخنك ،مى شــود
دور ميزهاى حياط پيرســوك ديد كه گپ
مىزننــد و پذيراى جوان ترها هســتند .و
همين شده رمق ما براى ادامه راه .هرچند
كه ما ملت قديم هستيم و ملتهاى قديم
چيزهاى بيشــترى براى پچپچه دارند اما
تــاش كردهايم به متن بيشــتر بپردازيم
كه فرصت به تجربه اندك اســت .حمايت
اهالى فرهنگ و هنر شهر از ما دريغ نشده
هيچگاه و جاى رقيب رفيق داريم همه جا.
با اين همه گردانــدن يك مركز فرهنگى
مصايب خــاص خــودش را دارد .اين كه
حمايــت مالى ندارى و نگاه مســئولين به
كارهاى فرهنگى هنــوز همانند برگزارى
كالس بينواى انشــا در مدارس اســت و
اين كه ما نمىتوانيم يك موسســه و بنياد
خصوصى را براى مدت طوالنى سرپا نگه
داريم حكايت هميشه و هنوز است .مديران
مىروند و مىآيند و ســليقهها كه عوض
مىشــود ،تمام بافتهها پنبه مى شــود .و
در اين ميــان تنها موسســات خصوصى
هســتند كه يك رويه را دنبال مىكنند به
آن غنا مىبخشند و طرحى نو به وقتش در
مىاندازند .سالهاست كه در اين ملك از
نظر اقتصــادى و بروكراتيك كار فرهنگى
هيچ توجيهى ندارد و قســمت عمده اين
مساله به عملكرد مسئولينى بر مىگردد كه
فكرى براى ارتقاى سليقه فرهنگى مردم
نكردهانــد .و چقدر كه تغييــر ذائقه آدمها
سخت است.
ما با دســت خالی و عشــق شروع
کردیم تا پیرســوک خانه اهالی فرهنگ
شــود .هنوز هم دســتمان خاليســت.
نمیدانم چه خواهد شــد ،اما به حتم فردا
روز بهتریست .ما با آرزوهای مان زندهایم.
آرزوی فردای روشن .از شما میخواهیم در
پرواز پیرسوک یار ما باشید.

جا معه
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اتاق بازی ،زیباترین بخش زندگی این بچههاست.
رنگها و اسباببازیها حسابی جذبشان میکند و ما هم از بودن با بچهها
در زمان بازی لذت میبریم
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پشــت دیوار اتاق شیشــهای چند ویلچر کوچک پارک شده است .از پشت شیشــهها صدایی شبیه به همهمه کالس درس به گوش میرســد .گاهبهگاه صدای خنده
مریم افشاری هیســتریکی از زیر سقف موج میخورد و تا اعماق جان من ادامه پیدا میکند .برای رســیدن به اتاق شیشهای از باغچه میگذرم .پایم به شاخه نازک گل رزی گیر میکند.
شــاخه نیمهجانی اســت که با چند قیم چوبی به خاک گلدان میخکوب شده .غنچه نارسی روی یکی از سرشاخهها نشسته و زیر آفتاب داغ تیرماه دارد پوست میترکاند .از
پشت شیشهها نگاه میکنم .حدود بیست کودک و نوجوان روی فرشها هستند .بعضی نشستهاند ،گروهی لمدادهاند و تعدادی فروریختهاند .علی اولین کودکی است که متوجه ما میشود.
همانطور که لبخندش را توی صورتمان میپاشــد به ســمتمان میآید .موقع راه رفتن یکی از پاهایش روی زمین کشیده میشــود .اصرار میکند کفشهایمان را درآوریم و در جمعشان
بنشــینیم .بین دهها لبخند نصفه ،نیمه و چشمهای درشــتی که بینقاب نگاه میکنند قرار میگیریم .اینجا روحهای بزرگی هستند که در پشــت این جسمهای ضعیف لبخند میزنند و با
کالمی بیصدا میگویند باور کنید توانخواهی انتخاب ما نبوده است .علی با صدایی سرشار از شوق کودکانه برایمان تنها ترانهای را که بلد هست میخواند« :دیشب تو خواب وقت سحر/
شهزادهای زرینکمر /نشسته بر اسب سفید /میاومد از کوه و کمر»...

،،

 250توانخواه ذهنی بهطور
شبانهروزی در مؤسسه
نرجس شیراز نگهداری
میشوند .این موسسه
در سال  1374باهدف
حمایت از خانوادههایی که
کودکان توانخواه ذهنی
داشتند تأسیس و امروز
به یکی از مشهورترین
مراکز توانبخشی ایران
تبدیلشده است .در
مؤسسه نرجس هر مددجو
نقش مادر بچهها را بازی
میکند و همزمان از هشت
کودک توانخواه نگهداری
میکند

عکس ها :امید منوچهری

،،
گزارش«شهرراز» از مؤسسه توانبخشی نرجس شیراز

«باران»مهر  بر«گندم»زار
موسسه نرجس شیراز

اینجا مؤسســه خیریه نرجس اســت 250 .توانخواه ذهنی بهطور
شــبانهروزی در این مرکز نگهداری میشــوند .این موسســه در سال
 1374باهــدف حمایــت از خانوادههایی که کــودکان توانخواه ذهنی
داشــتند تأسیس و امروز به یکی از مشهورترین مراکز توانبخشی ایران
تبدیلشده است« .خانه که هستم فکرم پیش این بچههاست آنقدر که
بعضی شــبها خوابشان را میبینم ».نیازی مددجو و مربی اتاق بازی و
ســرگرمی نرجس است .با دســتمال ،آب دهان کودکی را که به سمت
کتاب نقاشــیاش سرازیر شــده میگیرد و میگوید :اینکه ما چطور به
کارمان نــگاه کنیم ،چگونه آن را بپذیریم و حتــی از آن لذت ببریم به
نوع نگاه ما به دنیا بســتگی دارد .بعضــی از این بچهها هیچ خانوادهای
ندارند و ما سعی میکنیم بخش کوچکی از خانواده آنها باشیم .صبحها
بهمحض ورود به خوابگا ه بچهها با آغوش باز به سمت ما میآیند سالم
میکنند و ما را میبوسند و قشنگترین قسمت کار ما همین لحظههای
عاشقانه است.
محسن درحالیکه روی زمین میخزد ،سمت ما میآید ،مداد نوک
شکســته را بهسوی مربیاش دراز میکند .خانم نیازی مداد را میتراشد
و الی انگشتهای قفلشده پسربچه جا میدهد .مچ دستش را میگیرد
و مــداد با غیژ غیژ غلیظی از روی کاغذ عبور میکند .توی رد پای مداد،
بابای نصف و نیمهای نقش میبندد .با خودم فکر میکنم بابای محسن
کجاســت؟ علی برای پنجمین بار ترانهاش را تکرار میکند« :نشسته بر
اسب سفید /میاومد از کوه و کمر»...
نیازی در البهالی حرفهایش ناگهــان خیز برمیدارد و کودکی
را که دارد با ویلچر از توی ســالن بیرون میرود را نگه میدارد .کودک
بیتابی میکند و با حرکات بدن و جیغ زدن تالش میکند از دســت او
رها شود .چشــمم به رد نگاه کودک قفل میشود .آنسوی حیاط ،زنی
نوزادی را در آغوش کشــیده و شــیر میدهد .صدای خانم نیازی توی
گوشــم میپیچد« .این بچهها احساسات قدرتمند و هوش باالیی دارند.
نمیتوانند بیانش کنند و همین نتوانستن ،بیتابشان میکند».
باران کوچکترین عضو خانواده نرجس

وارد ســالن اصلی و بخش خوابگاهها میشوم .محدودیت حرکتی
بچهها اولین چیزی اســت که توجهم را جلب میکند .دستها و پاهای
نامتقارنــی که اختیارش را ندارند ،تیکهای مداومی که کنترل شــدنی
نیســت و هجاهای نامفهومی کــه از حنجرهها بیــرون میآید .زمان
میانوعده بچههاســت .معصومــه تکههای موز را تــوی دهان آنها
میگذارد .همانطور که از تختی به سمت تخت دیگر میرود .میگوید:
جلوی بســیاری از این توانخواهیها را میشد گرفت .این بچهها نباید
اینگونه به دنیا میآمدند .به باران اشاره میکند و میگوید :نگاه کنید این
طفل معصوم از کمر به پایین ناقص است .دکتر میگوید به خاطر مصرف
قرصهای سقطجنین در دوران بارداری اینطوری شده است.
باران حدود یک ســال دارد .ازنظر ذهنی کام ً
ال سالم است ،اما به
دلیل مصرف دارو توســط مادرش نیمتنه پایین بدنش شــکل نگرفته.
دختربچهی زیبا با اصرار میخواهد بغلش کنم .کنار دســتش در گهواره،

«گندم» سهساله خوابیده و چهرهاش پر از خنده است .معصومه با حسرت
دســتی به سر طفل میکشد« .یکشــب بارانی اینجا آمد .او را سر راه
گذاشــته بودند .اسمش را باران گذاشــتیم و حاال او کوچکترین عضو
خانواده نرجس است».
تالشهایی که عاشقانه است

بعضی از بچههای خیریه نرجس ،از زمان تولد تا امروز روی تخت
بودهانــد و جز برای حمام کردن از تختهایشــان جدا نشــدهاند .انگار
تقدیرشــان با تختها گرهخورده .هر مددیار بایــد بهطور همزمان از 8
کودک مراقبت کند .هشــت بدن نیازمند ،هشــت ذهن پرپیچ و ناتوان،
هشــت روح تشنه محبت و عشق .این روزها مادران زیادی را در اطراف
خود میبینم که رســیدگی به یک یا دو فرزند ســالم امانشان را بریده و
مدام شکوه میکنند که قادر به تأمین تمام نیازهای کودکانشان نیستند.
یا گالیه دارند که از فرصتها و آسایش خود به خاطر بچهها میگذرند.
اما در مؤسســه نرجس یک مددجو که نقش مادر بچهها را بازی میکند
بایــد بهطور همزمان از هشــت کودک توانخواه کــه برخی از آنها از
ناتوانیهای عمیق جسمی و روحی رنج میبرند نگهداری کند .شاید تمام
این تالشها مادرانه نباشد اما بیشک عاشقانه است.
اتاق بازی

«اتاق بازی ،زیباترین بخش زندگی این بچههاســت .بیتاب اتاق
بازی هســتند .رنگها و اسباببازیها حسابی جذبشان میکند و ما هم
از بودن بــا بچهها در زمان بازی لذت میبریــم ».این را خانم صابری
میگویــد .او روابط عمومی خیریه نرجس اســت .وقتی دارد ما را بدرقه
میکنــد میگوید :خیلیها برای بازدید به نرجس میآیند و با دیدن این
بچهها احساســاتی شده و اشک و ناله ســر میدهند؛ اما باور کنید این
کودکان به اشک و آه ما نیازی ندارند .آنها نیازمند حمایت جامعه هستند.
شاید این بچهها هرگز کام ً
ال خوب نشــوند اما میتوانند از توانخواهی
مطلق و ناتوانی رهاشــده و نیازهای ابتدایی خودشــان را برطرف کنند.
موقع خداحافظی گفت :لطف ًا بنویســید که با چند آزمایش ســاده قبل از
ازدواج و بچهدار شدن ،میتوان از خیلی از این توانخواهیها پیشگیری
کرد.
توانخواهی حاصل یک اتفاق یا انتخاب اشتباه است

بیان قصه کودکان نرجس ،بهانهای شــد برای بهتر دیدن و یافتن
پاسخی برای این سؤال که چرا بیش از  20درصد جامعه ایران با مشکلی
به نام توانخواهی دستوپنجه نرم میکند .به سراغ دکتر حسین کامکار
متخصص مغز ،اعصاب و جراحی کودکان رفتیم تا به برخی از آگاهیهای
اساسی در این زمینه دستیابیم.
مهمترین عوامل ایجاد توانخواهیهای جســمی و ذهنی
چیست؟

بیش از  25تا  30درصد توانخواهیهای ذهنی در کودکان به دلیل
مشــکالت ژنتیکی و ناهنجاریهای کروموزومی است و بقیه به دالیل

متابولیکی ،صدمات جنینی در حین بارداری یا پس از تولد اتفاق میافتد.
بر اســاس آمارهای ســازمان بهداشــت 10 ،درصد از
افراد جامعه ایــران ،دارای توانخواهــی و  2تا  3درصد
ایــن توانخواهیهــا ذهنی اســت .چرا درصــد ابتال به
توانخواهیهای ذهنی در ایران زیاد است؟

همانطور که اشاره کردم بیشتر توانخواهیهای ذهنی و جسمی از
طریق کروموزومها و ژنها به فرزندان منتقل میشود .متأسفانه در ایران
درصد زیادی از خانوادهها تمایل به ازدواج فامیلی دارند .از طرف دیگر در
صد قرار گرفتن دو کروموزوم معیوب در یک ازدواج فامیلی بسیار بیشتر
از سایر ازدواجهاســت .پس بهنوعی میتوان گفت اکثر توانخواهان در
خانوادههایی متولد میشوند که پدر و مادر خانواده رابطه فامیلی و خونی
با یکدیگر دارند.
آیا آزمایشهای ژنتیکی قبل از ازدواج میتواند صد درصد
مشــخص کند که شــانس تولد یک کودک توانخواه در
خانواده چه اندازه است؟

تمــام بیماریهای کروموزومی و ژنتیکی از طریق آزمایش قبل از
ازدواج قابل شناســایی هســتند و در برخی موارد حتی درصد بروز آنها
نیز مشخص است .متأسفانه برخی والدین علیرغم هشدارهای پزشکان
بچهدار میشــوند؛ و بعد از تولد کودک توانخواه میگویند این در تقدیر
ما بود.
آیا تمام اختاللهای جســمی و توانخواهیهای ذهنی در
دوران جنینی قابل تشخیص هستند و در صورت تشخیص
میتوان نسبت به سقطجنین اقدام کرد.

مشکالت اندامی و جسمی توســط رادیولوژی و سونوگرافی قابل
مشــاهده است اما متأسفانه شناســایی تمام معایب و مشکالت سیستم
عصبی بهوسیله دستگاهها و آزمایشهای قبل از زایمان امکانپذیر نیست
و درصد خطایی را بایــد در نظر گرفت .در برخی موارد نیز والدین برای
انجام آزمایشهای جنینی دیر اقدام میکنند و تا رســیدن پاســخ ،زمان
مناســب سقط از دست میرود و مجبور به تولد نوزاد توانخواه میشوند.
(پزشکی قانونی در صورت وجود توانخواهیهای مهم تنها در سهماهه
اول بارداری مجوز سقطجنین را صادر میکند).
گفتید  20تــا  30درصد توانخواهی ذهنی به دلیل عوامل
کروموزومی اتفاق میافتد .دیگر توانخواهیهای کودکان به
چه دلیلی است؟

مســمومیتهای دوران بــارداری مــادر ،مصرف برخــی داروها
و در معرض اشــعه قرار گرفتن هنگام بــارداری ،ابتالی مادر به برخی
بیماریهای ویروسی مثل سرخجه بهخصوص در ماههای اول بارداری،
ضربههایی که به شــکم مادر و جنین وارد میشــود ،استرس مداوم در
طول بارداری ،زایمانهای سخت و طوالنی و آسیبهای حین زایمان نیز
ی شود.
میتواند منجر به توانخواهیهای شدید و دائم 

تشــخیص زودهنگام بیماری چقــدر میتواند در کاهش
توانخواهی و درمان آن مؤثر باشد؟

متأســفانه بیشــتر بیماریهایی که به خاطر مســائل ژنتیکی به
وجود میآیند غیرقابل درمان هســتند؛ اما برخی بیماریهای متابولیکی
یا صدمات جســمی مثل مشکالت کبدی و آنزیمی (در بلندمدت باعث
صدمات مغزی و توانخواهیهای شــدید میشوند) را میتوان بهوسیله
درمانهای زودهنگام تا حدی درمان یا کنترل کرد .تأخیر در تشخیص یا
درمان برخی بیماریها مثل صرع و مننژیت نیز میتواند منجر به صدمات
غیرقابلبرگشت مغزی بشود
آیا ممکن اســت یک کودک ســالم پــس از تولد دچار
توانخواهی ذهنی شود؟

توانخواهی همیشه یک بیماری نیســت .گاه تبعاتی است که به
دنبال یک بیماری یا حادثه اتفاق میافتد .این صدمات محدود به ســن
خاصی نیســت اما به دلیل اینکه کودک پس از تولد بســیار آسیبپذیر
اســت .عوامل محیطی و میکروبی بیش از سایر سنین میتواند به مغز
و سیستم عصبی او ضربه بزنند .بهطور مثال :زمین خوردن و تصادفاتی
که منجر به صدمه به جمجمه و نخاع میشــوند ،ایســت تنفسی به هر
دلیل و نرسیدن اکســیژن به مغز ،مسمومیتهای شدید ،ابتال به برخی
بیماریهای ویروسی و گاهی تماس با برخی مواد شیمایی حاوی سرب و
آمونیاک میتواند منجر به صدمات مغزی جبرانناپذیری شود.
چه توصیهای به خانوادههایی که صاحب فرزند توانخواه
هستند دارید؟

اگر در  3ماه اول بارداری متوجه توانخواهی کودک شــدند ،بدون
احساســاتی شدن ،تصمیم صحیح برای پایان دادن بارداری بگیرند .باور
داشته باشند خداوند هم راضی به دنیا آمدن یک طفل بیگناه توانخواه
نیســت .اگر در هر حالت کودک توانخواه به دنیــا آمد قبل از هرگونه
احســاس گناه و توجیهات غیرعلمی باید وضعیت و شــرایط موجود را
پذیرفــت و برای وفق دادن خانواده با شــرایط موجود ،به دنبال دریافت
مشــاوره و کمک بود .چنین کودکان توانخواهی حاصل یک حادثه یا
انتخاب نادرست هستند ،بنابراین نباید شرایط زندگی او را با انتخابهای
نادرســت دیگر بدتر کرد .نباید کودک را از خانواده و فامیل پنهان کرد.
این کار به عزتنفس و شــأن اجتماعی او صدمه میزند .باید اجازه داد
دیگران واقعیت را همانگونه که هست ببینند .وجود توانخواهی حتی در
یک فامیل دور میتواند یک هشــدار ژنتیکی برای سایر اعضای خانواده
باشد.
***
کســی چه میداند ،گاهی خدا میخواهد با دســتتو دست بنده
دیگری را بنوازد .شمارهحسابهای بانکی مؤسسه خیریه نرجس :سپهر:
0102201963003
سیبا0104928774007 :
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 80نفر از بچههای مرکز،
بیسرپرست هستند .این
کودکان حتی شناسنامهای
هم ندارند و به همین دلیل
از یارانهها ،تسهیالت
و خدمات بهزیستی
برخوردار نیستند .برای
حل مشکالت این کودکان
مکاتبات زیادی انجام
دادهایم اما متأسفانه به
دلیل کاغذبازیهای ادارات
دولتی هنوز به نتیجه
دلخواهی نرسیدهایم

مدیرعامل مؤسسه توانبخشی نرجس در گفتگو با «شهرراز» عنوان کرد:

کودکانبیسرپرست
یارانهندارند

مؤسســه خیریه مردمی نرجس شیراز ،فعالیت
خود را از ســال  1374آغــاز کرد .ایــن خیریه با
مدیریت صحیح ،داشــتن کادر مجرب و دلســوز و
همراهی مردم ،ظرف مدت  12سال به تمام اهداف
خود در اساسنامه دستیافت .هدایتاهلل بهاءالدینی
مدیرعامل مؤسســه خیریه نرجس اســت و سابقه
 30ســال مدیریت در بهزیستی شیراز و سپیدان را
دارد .او در ایــن گفتوگــو از مشــکالت کودکان
توانخواه و نگهداری و مراقبت از آنها ،و نیاز آنها به
کمک دولت میگوید.
در مؤسسه نرجس چند مددجو نگهداری
میشوند؟

در حــال حاضر در این مرکــز  250توانخواه
ذهنی -جسمی از خردســال تا  50ساله نگهداری
میشــوند .متأســفانه  80نفر از بچههــای مرکز،
بیسرپرست هستند .این کودکان حتی شناسنامهای
هم ندارند و به همین دلیل از یارانهها ،تســهیالت
و خدمات بهزیســتی برخوردار نیســتند .برای حل
مشــکالت این کــودکان مکاتبات زیــادی انجام
دادهایــم اما متأســفانه بــه دلیــل کاغذبازیهای
ادارات دولتــی هنــوز بــه نتیجــه مطلوبــی
نرسیدهایم.
بهطــور میانگیــن هزینه نگهــداری از
توانخواهان چقدر است و چگونه تأمین
میشود؟

هزینه نگهداری از یک توانخواه ماهیانه بین
 2/5تا  3میلیون تومان اســت؛ اما اکثر مددجویان
ما از اقشــار ضعیف جامعه هستند یا به دلیل داشتن
بیــش از یک فــرد توانخواه در خانــواده ،قادر به
پرداخت چنیــن هزینهای نیســتند؛ بنابراین اغلب
دریافتیهای مــا بین  300الــی  700هزار تومان
اســت .تنها برخی خانوادههای مرفه و توانمند قادر
به پرداخت هزینهها هســتند کــه از آنها نیز فقط
تعرفه بهزیســتی که حدود یکمیلیون تومان است
دریافت میشود.

خیریه نرجس تا ســال  1390بهطور مطلق به
یارانههای بهزیســتی ،کمکهــای مردمی و خیران
متکی بود اما رســیدن به یک درآمــد پایدار ازجمله
اهداف مؤسســه محســوب میشــد .در این راستا
درمانگاه خیریه نرجس در سال  1393تأسیس شد تا
بخشی از مخارج مؤسسه و کودکان توانخواه تأمین
شود .همچنین به دنبال ایجاد یک کارگاه فنی هستیم
که کــودکان توانخواه بتوانند ضمــن حرفهآموزی،
کاالهای دســتدومی را که به مؤسسه اهدا میشود
تعمیر و بازسازی کرده و به فروش برسانند.

خیریه و مردمنهاد مورد بیمهری دولت قرار دارند،
درحالیکه در کشورهای پیشــرفته ،دولت در تمام
مراحل ،حامی مالی و حقوقی ســازمانهای خیریه
است .ما پس از ســالها خدمات ارزنده و شفافیت
در امور توانســتهایم اعتماد و حمایت مردم را جلب
کنیم اما کمکهای مردمی به شکل قطرهای است
و جوابگــوی نیازهای کالن و فوری ما نیســت .ما
دنبال کمکهای بالعوض نیســتیم فقط از دولت
تقاضا میکنیم که تســهیالت و وامهای کمبهره یا
قرضالحسنه در اختیار ما قرار دهد .امیدوارم دولت
متوجه وظایف و مســئولیتهایش بشــود و قبل از
سایر مســائل مشکالت یارانه کودکان بیسرپرست
نرجس را برطرف کند.

انگیزه و نیت اصلی شما از ایجاد موسسه
نرجس چه بود؟

در حال حاضر نرجس چه مشــکالت و
نیازهایی دارد؟

آیا بهجز کمکهای مردمی و یارانههای
بهزیستی محل درآمد ثابتی برای مؤسسه
دارید؟

زمانی که در بهزیســتی مشــغول به کار بودم
روزانه با خانوادههایی مواجه میشــدم که به علت
داشتن فرزند توانخواه گرفتار مشکالت زیادی شده
بودند .بهداشــت روح و روان این خانوادهها درخطر
بود و افســردگی عجیبی در بیــن اعضای خانواده
وجود داشــت .به خاطر داشتن محدودیتهایی که
یک توانخواه در خانــواده ایجاد میکند ،ارتباطات
اجتماعی بیشــتر آنها قطعشــده و درگیر انزوای
اجتماعی و مشــکالت شــدید عاطفی و اقتصادی
بودنــد .مواجه با این مشــکالت ،عاملی شــد که
بهعنــوان یک وظیفه انســانی و الهی به تشــکیل
چنین مرکزی بیندیشــم تا محلــی برای نگهداری
توانخواهان فراهمشده و مشکالت عاطفی و روانی
خانوادههــا کاهش یابد .درواقع هدف ما حفظ کیان
خانوادهها است.

چه توقعــی از مســئوالن و دولتمردان
دارید؟

وقتی عدهای عاشــقانه به میــدان میآیند تا
بخشی از دردهای جامعه را کم کنند ،نیازمند حمایت
دولت هســتند اما متأســفانه در ایران سازمانهای

زمین فعلی مؤسســه در زمان مهندس رجبی
شــهردار وقت شیراز ،در اختیار ما قرار گرفت که بر
اساس آن عرصه ملک متعلق به شهرداری و بخش
اعیانی متعلق به خیریه نرجس است .به همین دلیل
در صورت نیاز به تسهیالت بانکی با مشکل مواجه
میشویم و قادر به دریافت وام نیستیم .متأسفانه به
خاطر مشکالت اقتصادی جامعه ،خیران نیز قادر به
همکاری و حضور مســتمر نیستند .از سوی دیگر ما
از سراسر کشــور تقاضای پذیرش داریم اما باوجود
محدودیت مــکان و کمبود امکانات قــادر به ارائه
خدمات نیســتیم؛ بنابراین از مسئولین تقاضا داریم
که برای ساخت مرکز دوم نرجس که در شهر صدرا
اســت ما را یاری دهند .تا بتوانیــم خدمات خود را
به بخــش بزرگتری از جامعــه توانخواهان ارائه
دهیم.
روشهای نگهــداری توانخواهان در
نرجس بر چه اساس است و چه برنامهها
و اهدافی در این رابطه دارید؟

موسســه نرجس یکی از صدها مراکز خیریه
است در کشور اســت که از توانخواهان نگهداری

میکند و تعــداد زیادی مراکــز خصوصی دیگر با
ظرفیــت حدود ســی الی چهل نفــر در این زمینه
فعالیت میکنند .هرکدام از این مراکز الگویی خاص
برای خــود دارند .در موسســه نرجس ،روشهای
نگهــداری ما بر مبنای جنســیت ،ســن و میزان
توانخواهی هر مددجو متفاوت اســت .اینجا عالوه
بر توصیههای سازمان بهزیستی از خدمات پزشک،
روانشــناس؛ متخصص گفتار درمــان ،فیزیوتراپ،
مددکار اجتماعی و پرستار استفاده میکنیم.
در بخش توانمندســازی نیز به ایجاد استقالل
در توانخواهان توجه میکنیم .برای رسیدن به این
هــدف بچههایی که بهره هوشــی باالتری دارند و
میتوانند در آینده زندگی خود را اداره کنند از سایرین
تفکیک میشــوند .این کودکان ضمــن فراگیری
آموزشهــای الزم و آموختــن حرفه در مکانهای
کوچکتری شــبیه خانه نگهداری میشــوند .این
گــروه از بچهها با کمک مربــی در واحدهای خود
بهصورت شــبانهروزی مستقرشده و زندگی مستقل
را میآموزند .امیدواریم تا پایان ســال جاری بتوانیم
 14واحد مســتقل برای ایــن توانخواهان فراهم
کــرده و برای آنهایی که میتوانند ازدواج کنند نیز
واحدهای کوچکی (حدود  50متری) اختصاص داده
تا زندگی مشترک خود را آغاز کنند و آرامآرام جذب
جامعه شوند.
آیا تجربه کار در بهزیســتی در موفقیت
امروز مؤسسه نرجس و شما نقشی دارد؟

 30سال حضور من در بهزیستی باعث شد که
نیازها و مشــکالت این گروه از جامعه را از نزدیک
حــس کنم و متوجه کمبود فضاهــای نگهداری از
توانخواهان شــوم؛ بنابراین ســعی کردم مؤسسه
نرجس را بر اســاس نیازهای جامعه و دانســتهها و
تجربیات شــخصی خودم مدیریت کنم؛ اما چیزی
که بیش از همه باعث موفقیت و برند شدن نرجس
در سراسر کشور شد ،ایجاد شفافیت و اعتمادسازی
بین خانــواده توانخواهــان و جامعــه نیکوکاران
بود.

،،

،،

بیشتر توانخواهیهای
ذهنی و جسمی از طریق
کروموزومها و ژنها به
فرزندان منتقل میشود.
متأسفانه در ایران درصد
زیادی از خانوادهها تمایل
به ازدواج فامیلی دارند.
از طرف دیگر در صد
قرار گرفتن دو کروموزوم
معیوب در یک ازدواج
فامیلی بسیار بیشتر از
سایر ازدواجهاست

،،

چهره به چهره
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ما معتقدیم انقالب تنها متعلق به حزباللهیها نیست
و متعلق به همه مردم است

شنبه  6مرداد  14/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره261

SAT 28 July 2018/Thirteenth Year /No.261

،،

من معتقدم هر چیزی
که موجب تفرقه در
راهپیمایی انقالب
میشود ،نباید اتفاق
بیفتد .با صدای رسا
هم این را گفتهام و
میگویم .چه دلیلی دارد
که ما حاشیه درست
کنیم؟ بله من میگویم
کارهای تفرقهآمیز،
کار بدی است ،اما
جمعکردن آن وظيفه من
نیست؛ چون من نیرو،
قدرت و جایگاه آن را در
اختیار ندارم

حقوقدان اســت و مجتهد ،حرفش را بهصراحت میزند و از تندروی و افراط شــکوه میکند .میگوید بزرگترین ضربه به دین را «متحجرین» میزنند ،میانهروی و پرهیز از داوریکردن
براســاس گرایش فکری ،از البهالی حرفهاش پیداســت .حجتاالسالم رضایی سال  1383به ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اســامی استان فارس منصوب شد و در این  14سال ،مشی
احسان اکبرپور
فکریاش دوری از افراط و تفریط بوده اســت .میگوید اگر در جامعهای نشاط نباشد ،آن جامعه میمیرد ،و وقتی به بحث پوشش و بهگفته خودش بدحجابی میرسیم ،نگاهش سلبی و برخوردی
نیســت؛ ایجابی و تشویقی است .حاال که  38ســال از  12مردادماهی که شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تأسیس شد ،میگذرد ،شورا چه عملکردی در استان فارس داشته است و رویکرد و دیدگاهش نسبت
به مســائل اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی چیســت؟ این پرسشها را در گفتوگو با حجتاالسالم محمد رضایی در دفترش در خیابان زند مطرح کردم و او نیز با صراحت به آنها پاسخ گفت .مشروح این گفتوگو
را در ادامه بخوانید.

،،

،،

شما فکر میکنید
کسانی که بدحجاباند،
بیدین هستند؟ خیر،
بسیاری از اینها اهل
نماز و روزه هستند .اما
چرا بدحجاباند؟ چون
بعضاً ما درست عمل
نکردهایم .آیا واقعاً ما
امر به معروف و نهی از
منکر را به شیوه درست
انجام دادهایم؟ یا آنکه
با خشونت همراه بوده
است؟

،،

،،

یک جامعه اسالمی به
نشاط و شادی نیاز دارد
و هر نشاط مشروعی
باید وجود داشته باشد.
چون جامعهای که نشاط
نداشته باشد ،ناامید
است؛ جامع ه ناامید هم
میمیرد .اسالم هم با
آن شیوه مخالف است،
چون معتقد است جامعه
اسالمی باید پویا ،شاداب
و پرجنبوجوش باشد .اما
وقتی مناسبتهایی تبدیل
به گناه شود ،صحیح نیست

،،

گفتوگوی «شهرراز» با حجت السالم م حمد رضایی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان فارس

بزرگترین ضربه به دین را  «متحجرین» میزنند
چرا در ســالهای نخســت پیروزی انقالب ،نهاد شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی تأسیس شد؟ هدف از ایجاد شورا چه بود؟

هنگامی که انقالب اســامی پیروز شد ،براســاس نیاز ،نهادهایی تأسیس
شــد .البته در ابتدای پیــروزی انقالب ،ایدههای مختلفی بــرای نوع برخورد با
سازمانهای دوران پهلوی و ایجاد ســازمانهای جدید وجود داشت .از یکسو
تندروها معتقد بودند همه ســازمانها و وزارتخانهها باید حذف شود تا سنگبنا
را از نــو قرار دهیم .تفکر دیگر این بود که همه این ســازمانها باقی بمانند ،اما
اصالح شوند .گروه دیگری معتقد به اصالح سازمانها و تأسیس برخی نهادهای
جدید بودند .به نظر من این تفکر ،بهترین شــیوه بود و همان نیز اتفاق افتاد .بر
همین اساس نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به عنوان نهادی فرهنگی
تبليغي و یک ضرورت تشــکیل شــد .رســالت اصلیاش هم این بود که میان
نهادهای فرهنگی که به صورت رسمی یا غیررسمی فعالیتهای بعض ًا موازی یا
جزیرهای انجام میدادند ،هماهنگی ایجاد کند؛ هم برای برگزاری مراســم دینی
و هم در مسائل فرهنگی ،سياسي و اجتماعي و. ...
و شورا چگونه این هماهنگی را ایجاد میکند؟

موضوع مهم ،نوع سیاســت نظام در مســائل فرهنگی و تبلیغی است .از
همین رو اگر نهادی نباشد که بر این مسائل نظارت کند ،مشکل ایجاد میشود.
البته توجه داشته باشید که شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،نهادی اجرایی
نیســت؛ بلکه نهادی نظارتی است که وظیفه برنامهریزی و سیاستگذاری را بر
عهده دارد .اگر شــورا نباشد ،مث ً
ال برای برگزاری یک مراسم مذهبی يا انقالبي،
هرکس بنا بر دیدگاه خود مراســم را برگزار میکند و ممکن است مث ً
ال فردی با
ايده هاي افراطي مسئول تبلیغات یک مسجد یا محله شود ،یا برعکس .ما به کار
نظارتی ورود کردهایم و همواره از افراط و تفریط بهشدت پرهیز میکنیم .زمانی
در یک مراسم شادی حتی نمیشد کف زد ،یا حضور زنان در مراسم براي بعضي
ها سخت بود؛ در حالی که هنگامی که پیامبر اسالم (ص) از غزوات برمیگشتند،
زنها در دروازه مدینه شادي مي كرند و بعضا دف میزدند.
آیا این سیاســتگذاریها که معتقدید با پرهیــز از افراط و تفریط
صورت میگیرد ،براساس نظر آیتاهلل جنتی انجام میشود ،یا آنکه در
هر استان نیز متفاوت است؟

ریاست شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی با آیتاهلل جنتی است و در
اســتانها هم افرادی به عنوان رئیس شــورای هماهنگی استان نصب شدهاند.

اما اینکه چهاندازه توانســتهایم در بحث جلوگیری از افراط و تفریط موفق عمل
کنیم ،بستگی به نوع جغرافیا و فرهنگ استانها نیز دارد .مث ً
ال در برخی استانها
محدودیتهایی وجود دارد ،اما در اســتانهای دیگر اگر مدیریت شــورا بهروز
باشــد و حقایق جامعــه را ببیند و بفهمد ،قطع ًا موفقتر خواهد بود .یادم اســت
زمانی مرحوم آیتاهلل حائری به منگفت« :برای چه کســانی مراسم میگیرید؟
مذهبیها و بســیجیها؟ آنها که هستند؛ شما مراسمی برگزار کنيد تا رمیدگان
انقالب را جذب کنید ».حتی یادم است آیتاهلل حائری معتقد بود در مراسمهای
انقــاب ،زنان محجبه از دختران و زنان بدحجــاب پذیرایی کنند و به آنها گل
هدیه دهند تا همه بدانند انقالب متعلق به همه مردم اســت .ما معتقدیم انقالب
تنها متعلق به حزباللهیها نیست و متعلق به همه مردم است.
اما ایــن انتقاد را میپذیرید که بعضاً این اتفاق نمیافتد و این تصور
در میان بخشی از مردم وجود ندارد؟

بله ،اشــاره هم کردم ،اما به نظرم این بســتگی دارد به نوع نگاه مدیریتی
که صورت میگیرد.
مث ً
ال ما مشــاهد میکنیم که صداوســیما در جشــن پیروزی انقالب
اسالمی ،تصویر همه اقشار مردم بهویژه زنان بهقول شما بدحجاب را
نشان میدهد ،اما همان زنان ممکن است در روزهای عادی در خیابان
مورد ارشاد قرار گیرند.

بله ،اما وقتی عالم ارزشمند و صاحباندیشهای مانند آیتاهلل حائری چنان
صحبتی میکند ،معنایش این است که نباید میان مردم خطکشی صورت گیرد.
خــود مقام معظم رهبری فرمودند« :همه انقالبیاند و دوســتدار نظام ،مگر آنها
که علیه ما اسلحه به دست میگیرند ».ممکن است افرادی با ما اختالف سلیقه
داشــته باشند ،این امری طبیعی اســت ،اما نمیتوان گفت اگر کسی حرف ما را
نپذیرد ،غیرانقالبی و بیدین اســت .من نمیخواهم بگویم امروز این برخوردها
وجود ندارد ،اما ما به دنبال آن هســتیم که این برخوردها را به حداقل برسانیم.
ممکن است خیلیها به من انتقاد کنند ،اما به صراحت میگویم که نظام متعلق به
همه است ،هرکس که اینجا نفس میکشد و دلش برای این سرزمین و مملکت
میتپد ،نظام متعلق به اوست .شما فکر میکنید کسانی که بدحجاباند ،بیدین
هستند؟ خیر ،بسیاری از اینها اهل نماز و روزه هستند .اما چرا بدحجاباند؟ چون
بعض ًا ما درســت عمل نکردهایم .آیا واقع ًا ما امر به معروف و نهی از منکر را به
شیوه درست انجام دادهایم؟ یا آنکه با خشونت همراه بوده است؟

پــس معتقدید امر به معروف و نهی از منکر وقتی به صورت تحکمی
باشد ،به نتیجه نمیرسد.

بله .من بر این عقیدهام که پوشــش یک قانون اســت و باید رعایت شود،
اما بحث بر سر این است که با کسانی که قانونشکنی میکنند باید چه رفتاری
کرد؟ وگرنه کســی که یک فعل حرام ماننــد دروغگفتن نیز انجام میدهد ،باید
مجازات شــود .من معتقدم ما باید کار فرهنگی کنیم ،مگــر آنکه افرادی عناد
داشته باشند و بخواهند هنجارشکنی کنند و جامعه را به هم بریزند؛ که من بعید
میدانم در جامعه ما به تعداد قابلتوجهی وجود داشــته باشــند ،تعداد این افراد
بسیار اندک است .از سویی یک آمر به معروف باید ابتدا واجد شرایط باشد ،یعنی
اگــر تذکری میدهد ،دیگر نباید بر تذکرش اصرار ورزد؛ «تذکرت را بده و برو»؛
چرا که حرف به تنهایی تأثیرگذار اســت .آیا ما نمیتوانیم هزینه گشــت امنیت
اخالقــی را صرف خریدن گل کنیم و وقتی به زنان بدحجاب تذکر میدهیم ،به
آنها گل هدیه کنیم؟
پس معتقدید ابتدا باید صورتمسأله را درست تعریف کنیم و سپس
راهکاری متناسب با آن پیدا کنیم.

من معتقدم باید ســاختار را درست کنیم .این مبحث نیاز به اصالح ساختار
دارد؛ مــا باید ابتدا موضــوع را تعریف کنیم و بگوییم ایــن [بدحجابی] حرکتی
ضدفرهنگی است و باید باحرکت فرهنگی اصالح شود .ما در حوزه کار خودمان
باید الگو ارائه کنیم .شما تصور کنید! زمانی که من اینجا مسئولیت گرفتم [سال
 ،]1383حتــی به من خرده میگرفتند که چــرا در زمان برگزاری راهپیماییها،
زنان و مردان با همدیگر راهپیمایی میکنند و جدا نیســتند .اما ما باید به دیگر
نهادها الگو بدهیم.
انتقادی که بهویژه از ســوی جوانان به برگزاری برخی مراسم اشاره
میکند ،آن اســت که آنقدر که به مراســم عزاداری اهمیت و به آنها
بودجه ،فضا و ...اختصاص داده میشود ،به برنامههای شاد اهمیت داده
نمیشــود .مث ً
ال در جشن نیمه شــعبان ،فضای شاد را به آن اندازهای
که در ایام عزاداری ماه محرم میبینیم ،مشاهده نمیکنیم .این سبب
یک تلقی در میان برخی از مردم شــده که میگویند اسالم دین غم و
اندوه اســت .حتی گاه انگار ریتم مداحیهــای و مولودیهای ما یکی
اســت .البته به نظر من بخش زیادی از اینها ،بدسلیقگی است .نظر
شما چیست؟

چهره به چهره

شنبه  6مرداد  14/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره261

15

SAT 28 July 2018/Thirteenth Year /No.261

ذرهبین
بله ،باید تفاوت باشــد بین یک برنامه عزاداری و یک برنامه
شاد .یعنی اگر کســی تصویر را نبند ،بداند که آنها سینه میزنند،
یا دســت میزنند .برای پاســخ به این پرسش شما ،به یک روایت
تاریخی اشاره میکنم .از مجموعه رواياتي که در منابع فقهی ما از
معصومین (ع) وجود دارد ،رواياتي که در ارتباط با ایجاد شــادی و
نشاط است ،نزدیک به دو برابر رواياتي است که مربوط به عزاداری
اســت .من با تحقیق این حرف را میزنم ،اما چرا هیچکجا به این
موضوع اشــارهای نمیشــود؟ از همین موضوع میتوان فهمید که
تأکید و توصیه ائمه به ایجاد شــادی و نشــاط ،بیش از توجه آنها
به اندوه اســت .نمونه عملیاش را هم میتوانیم به عنوان الگو در
نوع لباسپوشیدن و نوع برخورد ائمه (ع) و نحوه شرکت ایشان در
مجالس ببینیم .بر همین اســاس ،من نمیتوانم بگویم یک جوان
هم مانند من لباس و کفش بپوشد؛ جوانی مقطعی است که باید در
ظرف خودش به آن دقت کرد.
امام صادق (ع) رئیس مذهب شــیعه هستند ،اما ما بیشترین
روايات شــادی را از ایشــان داریم .حتی نقل میکنند زمانی امام
صادق (ع) از خانه بیرون آمدند و یاران مشــاهده کردند که ایشان
یک کفش بســیار شــیک به رنگ شاد پوشــیدهاند .یاران تعجب
کردند ،اما امام فرمودند :سن جوانی ایجاب میکند که چنین لباس
و کفشــی بپوشــم .یا روایت داریم که امام علی (ع) با قنبر به بازار
کوفه میروند و دو پیراهن میخرند؛ اما پیراهن شیکتر و شادتر را
به قنبر میدهند و میگویند :تو از من جوانتر هستی و این پیراهن
زیباتر برازنده توســت .اینها درسهایی اســت که ائمه معصوم با
کنایه به ما میدهند و مشــخص اســت که بایــد تمایزی در نوع
برخورد با جوانها وجود داشــته باشد و این موارد باید اصالح شود.
البته اگر پوشش به نوعی هنجارشکنی شود ،مث ً
ال لباسی بپوشند که
تبلیغ شیطانپرستی اســت ،خب این بد است و یک هنجارشکنی
اســت .اما نمیتوان با یک جوان برخورد کرد که چرا یک پیراهن
آستینکوتاه پوشیده است.
البته خوشــبختانه امروز دیگر کمتر از این نوع رفتارها را
مشاهده میکنیم.

به خاطر آن اســت که ما این تجربهها را از سر گذراندهایم و
به آنها انتقاد کردهایم .از این منظر من معتقدم جامعه اســامی باید
بو و رنگ اسالمی بدهد.

اما موافقید که این رنگ و شعار ،نباید بیشتر در عزاداری
نمود داشته باشد؟

بله .من هم این را تأیید کردم ،اما شــما قبول دارید که امروز
این وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است؟
بله.

ببینیــد! ما افــراد متحجر و متجددی داریــم که هر دو آفت
هستند ،و شاید متحجرین خطرناکتر از متجددین باشند؛ چون به
نام دین این کار را میکنند .علی (ع) را میکشند ،اما میگویند برای
خدا ایشان را میکشــند ،داعش به نام خداوند گردن میزند .اینها
خیلی خطرناکترند ،چون دین را خــراب میکنند .متجدد حداکثر
باعث خسران خود و جامعه میشود ،اما اینها به نام دین این کارها
را میکنند و به دین ضربه میزنند.
پس معتقدید در ســالهای اخیر توجه و شاید بازنگری
بیشتری به شادی و نشاط ،صورت گرفته است؟

حتم ًا .میتوانید این را مشاهده کنید .بهتازگی کتابهایی چاپ
شده درباره اشاره به اهمیت شــادی و روایاتی که درباره شادبودن
است.

پرسش دیگرم درباره مناســبتهای ملی است .در این
تردیدی نیست که مناســک مذهبی برای مردم ما بسیار
مهم و مقدس است ،اما برخی مناسبتهای ملی هم هست
که میتواند در افزایش نشاط اجتماعی و مشارکت جمعی
مردم موثر باشد .مث ً
ال مناسبتهایی مانند شبیلدا ،نوروز،
چهارشنبهسوری و . ...شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
تا چهاندازه به این ظرفیتهای ملــی توجه دارد و آنها را
محملی برای افزایش نشاط اجتماعی میبیند؟

ما مصداق ًا بحث نمیکنیم ،اما سیاست اصلی ما این است که
آن چیزی که در باور دینی ،ســنتی و باستانی مردم است ،در جایی
شــکل گرفته و نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم .اگر هرکدام از آنها
موجب انحراف در جامعه شــود ،بله باید جلوی آن را گرفت .اما آیا
شبیلدا دستکم باعث نشــده که کوچکترها به دیدار بزرگترها و
والدین بروند؟ یعنی هم صلهرحم اســت و هــم توجه و احترام به
بزرگتر .دو مبحثی که در دین ما بســیار بر آن تأکید شــده اســت
كه اگر کســی صلهرحم نکنــد ،عمرش کوتاه میشــود .حاال که
شــبیلدایی هســت و این اتفاق میافتد ،باید از آن استقبال کرد.
البته برخی مواقع هست که از چنین ظرفیتهایی ،سوءاستفادههایی
صورت میگیرد .مث ً
ال معاندانی هستند که از خارج کشور...
من دقیقاً میخواهم به همینجا برســم .متاســفانه آنها
میخواهند این ذهنیت را القا کنند که نظام تنها با مناسک
دینی موافق اســت و با چنین مناســبتهای ملی مخالف
اســت .حال آنکه اگــر نهادهای انقالبی ،مثــ ً
ا در همین
شــبیلدا به هر نفر یک انار بدهند ،مطمئنم تاثیر بسیار
خوبی در جامعه خواهد گذاشت.

من با صدای بلند میگویم :یک جامعه اســامی به نشــاط

و شــادی نیاز دارد و هر نشــاط مشــروعی باید وجود داشته باشد.
چون جامعهای که نشــاط نداشته باشــد ،ناامید است؛ جامعه ناامید
هم میمیرد .اسالم هم با آن شیوه مخالف است ،چون معتقد است
جامعه اسالمی باید پویا ،شــاداب و پرجنبوجوش باشد .اما وقتی
مناسبتهایی تبدیل به گناه شود ،صحیح نیست.
شــما به ضرورت افزایش نشاط اجتماعی اشاره کردید.
مطمئنم بهتــر از من میدانید که آســیبهای اجتماعی،
بزهکاری و آسیبهای جدیدتر را بازتولید میکند .ازسویی
کارشناســان معتقدند افزون بر دالیــل اقتصادی ،دالیل
اجتماعی نیز ســبب ایجاد و بازتولید آسیبهای اجتماعی
میشــود ،و وقتی جامعهای افسرده باشــد ،به قول شما
میمیرد .امروز مدیریت شــهری شیراز خواهان برگزاری
رویدادهای فرهنگی ،هنری ،مذهبی ،ملی و اجتماعی است؛
رویدادهایی که ممکن اســت بخشی از آنها کارناوالهای
شادی ،موسیقی خیابانی ،تئاتر خیابانی و ...باشد و جوانان
ـ دختر و پسر ـ در آن حضوری فعال داشته باشند .موضع
صریح شورا درباره برگزاری چنین رویدادهایی چیست؟

بگیرم .چرا که معتقدم گرایش فکری او ارتباطی به من ندارد؛ اص ً
ال
مگر میشــود گرایش فکری و سیاسی نداشت؟ مهم آن است که
گرایش را در کارها دخالت نداد .من در طول سال اگر  5 ،4سخنران
کشوری دعوت میکنم ،حتم ًا هم از اصولگرایان دعوت میکنم هم
از اصالحطلبان .نگاه ما در اســتان به مدیران و مسئوالن ،فارغ از
دیدگاههای سیاســی و حزبی آنهاست .میدانید که گرایش فکری
آقای شهردار شیراز و اعضای شــورای شهر ،گرایش اصالحطلبی
اســت؛ آیا این در نگاه ما تاثیر داشته اســت؟ من در همین مدت،
رسم ًا در مجالس عمومی دو ،ســه مرتبه از آقای شهردار به خاطر
خدماتشان تشکر و قدردانی کردهام .چون میبینم آن فعالیتهای
فرهنگی که در حوزه کار من است ،کمتر نشده است.
تعاملتان با نمایندههای مجلس و اعضای شورای شهر
که اغلبشــان اصالحطلب هســتند ،چگونه است؟ مث ً
ال
من یادم اســت در یکی از راهپیماییها ،بنری علیه آقای
پارســایی نماینده اصالحطلب مجلس تهیه شــده بود.
به نظر مــی آید این برنامهها سازماندهیشــده نبوده و
سلیقهای بوده است .آیا شما با این موارد مخالفید؟

ما به صورت مستقیم رسالت نداریم ،اما با برگزاری برنامههای
شاد نیز نه مخالفیم و نه بیاعتقادیم .همانگونه که ما در مقطعی از
ايام پيروزي انقالب مردم را در ســالن شهید آیتاهلل دستغیب جمع
میکردیم و با برگزاری برنامههایی مانند موســیقی ســنتي ،تئاتر،
پخش فیلم ،تردســتی ،تقلید صدا و ...به ایجاد فضای شــاد کمک
میکردیم.

بله ،بدون شــک .ايــن مســائل در راهپیمایی یــک اتفاق
پیشبینینشــده اســت .مث ً
ال ناگهان علیه آقای پارســایی چیزی
مینویســند و میگوینــد امضا کنید .او ًال مقابله بــا این اقدام ،کار
من نیســت ،اگر اشتباه اســت ،نیروی انتظامی يا نيروهاي امنيتي
بایــد آن را جمع کند .اگر نیروی انتظامی از من بپرســد ،میگویم
حتم ًا جمع کند.

اما امروز دیگر کمتر شاهد برگزاری چنان برنامههایی از
سوی شورا هستیم.

چون چنیــن حرکتهایی دســتاویزی میشــود برای
شائبهپراکنی و...

دلیلش آن اســت که تنوع زیاد شده است و آن برنامهها دیگر
جواب نمیدهد .قب ً
ال مردم از این برنامهها استقبال میکردند ،امروز
دیگر کمتر از آن اســتقبال میشود .مطمئن باشید اگر ما به عنوان
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،اعتبار و بودجهای داشتیم که
میتوانســتیم در حد انتظارات جامعه ،برنامهای شــاد برگزار کنیم،
حتم ًا اين كار را میکردیم .زیرا در آن برنامه میتوانیم پیام انقالب
و دیــن را هم به مردم بگوییم .امروز من بــه عنوان یک روحانی
نمیتوانم باالی منبر بروم و سنتی حرف بزنم ،امروز قضیه متفاوت
است و اگر بخواهم اینگونه باشم ،فرزند خودم نمیتواند حرف مرا
بفهمد .وقتی من حرف میزنم ،باید خیلی واقعبینانه حرف بزنم .هر
چند كه هنوز منبر و محراب ميتواند در فرهنگسازي جامعه مؤثر
باشد ،اما كافي نيست.
اصوالً یکی از معناهای اجتهاد ،بهروز بودن است.

بله ،دقیق ًا .مجتهد باید بهروز باشد .ما به این موضوع معتقدیم،
اما بخشــی از مشــکالت به این بازمیگردد که امکاناتی که باید
در اختیار نهادهای فرهنگی و دینی ما باشــد ،محدود اســت .چرا
امروز تنها از 40درصد ظرفیت مســاجد اســتفاده میشود؟ درحالی
که فرهنگ ،اقتصــاد ،صلح و علم جامعه اســامی باید مبتنی بر
فرهنگ مسجد باشد.
زمانی مساجد کانون فیلم و کانونهای ادبی داشتند.

بله .مســاجد ما در اوایل انقالب بســیار فعال بودند .با آنکه
ریاست مجموعه مســاجد استان نیز بر عهده من است ،اما معتقدم
باید از ظرفیت مساجد بهتر استفاده کنیم.
چرا نمیتوانیم؟

چون آنها که برخالف مکتب ما کار میکنند ،بهروز هســتند،
حال آنکه ما میخواهیم با همان روش سنتی کار انجام دهیم؛ خب
واضح اســت که جواب نمیدهد .امــروز در عرض چند لحظه ،هر
اتفاقی که در جهان بیفتد ،بهوســیله گوشــی تلفن همراه در اختیار
ما قرار میگیرد .من که مبلغ دینی هســتم ،نمیتوانم یک لحظه از
این [به موبایلش اشاره میکند] فاصله بگیرم ،چراکه باید بتوانم به
شبهات جدیدی که ایجاد میشود ،پاسخ دهم .االن شبهاتی درباره
اصل انقالب ایجاد شــده است ،در شــبکههای مختلف میگویند،
مردم هم از ما میپرســند .میگویند شما  40سال است که نشان
دادهاید در بحث اقتصاد ناکارآمد هســتید .خب ما اگر نفهمیم و این
را توضیح ندهیم ـ نه اینکه توجیه کنیم ـ تبدیل میشــود به یک
معضل.
اگــر بخواهیم به عملکرد شــورای هماهنگــی تبلیغات
اســامی بپردازیم ،در ارزیابی خودتان ،آسیبها ،کمبودها
و چشمانداز پیشروی شورا چیست؟

در یــک جمله من میتوانم بگویم مــا موفق عمل کردهایم،
چون هر سال نسبت به سال قبل ،پیشرفت داشتهایم .اما چرا موفق
بودهایــم؟ من معتقدم با تعامــل و همدلي و به دور از گرايش هاي
سياسي میتوان موفق بود.
تعامل با چه کسانی؟

با افراد موثر در اســتان :نماینده ولی فقیه ،اســتاندار ،شهردار
مرکز استان ،نیروی انتظامی ،ســپاه پاسداران ،آموزش و پرورش،
دانشــگاه و مهم تر تشــكل هاي مختلف مردمي .بــه نظرم ما با
تعامل توانستهایم کارمان را انجام دهیم .دلیل دیگرش آن بوده که
ما در کارمان ،مســائل جناحی را وارد نکردهایم .خیلیها میگویند
من اصولگرا هستم ،ممكن است باشــم اما حاضر نیستم به خاطر
دیدگاهم ،نقش اصالحطلبانی را که به مردم خدمت میکنند ،نادیده
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در ماجــرای بنــر و عکس شــهدا،
ظاهرا ً به این شــکل نبود و هنگامی که ما
تحقیق کردیم ،متوجه شدیم که شهرداری
نمیخواســته آنها را بردارد .آنهایی که
مدعی این موضوع بودنــد ،به من گفتند
تعدادی از این بنرهایی که برداشــته شده،
دوباره نصب نشده است .گفتند علت اصلی
موضع ما که در برخی سایتها و رسانهها
مانور دادند ،به این خاطر بوده اســت .من
نمیدانم که آنها راست میگویند یا نه ،اگر
این کار صورت گرفته و عکس شهدا برای
همیشه پایین آمده ،کار بدی است ،اما اگر
اتفاق نیفتاده؛ آنها جوســازی کردهاند که
البته معمو ً
ال بخشی از این مسائل جوسازی
و براساس نگاههای سیاسی است .من البته
توضیحاتی را که از طرف شــهرداری داده
شد ،شــنیدم و ظاهرا ً موضوع از این قرار
نبود

دقیق ًا .میگویند اینها در راهپیمایی این کارها را کردهاند.

یا حتی اتفاقی که در سالهای اخیر رخ میداد و به تصویر
چند نفر از چهرههای سیاسی ،با حالتی تمسخرآلود شلیک
میشد.

بله .به من هــم میگویند ،اما من میگویــم آیا این وظیفه
من است که این بســاط را جمع کنم ،یا وظیفه نیروی انتظامی يا
نيروهاي امنيتي؟
شما با چنین اتفاقاتی مخالف بودید؟

بله ،من مخالفم .مــن معتقدم هر چیزی که موجب تفرقه در
راهپیمایی انقالب میشــود ،نباید اتفاق بفتد .با صدای رسا هم این
را گفتهام و میگویم .چه دلیلی دارد که ما حاشیه درست کنیم؟ بله
من میگویم این کار ،کار بدی اســت ،اما جمعکردن آن وظيفه ي
من نیســت؛ چون من نیرو ،قدرت و جایگاه آن را در اختیار ندارم.
یادم زمانی در یک راهپیمایی ،شعاری علیه یکی از مسئوالن گفتند،
همــان لحظه به نیروی انتظامی گفتــم و خودم رفتم به آنها تذکر
دادم .من در جلســات هم میگویم ،اما شــورای تأمین باید به این
موارد رسیدگی کند.
چندی پیش حاشــیهای بر ســر تعویض بنر شهدا در
خیابانها و بلوارهای شــهر پیش آمد .نظر شما درباره آن
چه بود؟

ظاهراً به این شــکل نبود و هنگامی کــه ما تحقیق کردیم،
متوجه شــدیم که شهرداری نمیخواســته آنها را بردارد .آنهایی
کــه مدعی این موضوع بودند ،به من گفتند تعدادی از این بنرهایی
که برداشته شده ،دوباره نصب نشده است .گفتند علت اصلی موضع
ما که در برخی ســایتها و رسانهها مانور دادند ،به این خاطر بوده
اســت .من نمیدانم که آنها راســت میگویند یا نــه ،اگر این کار
صورت گرفته و عکس شــهدا برای همیشه پایین آمده است ،کار
بدی اســت ،اما اگر اتفاق نیفتاده؛ آنها جوســازی کردهاند که البته
معمو ًال بخشی از این مسائل جوسازی و براساس نگاههای سیاسی
است .من البته توضیحاتی را که از طرف شهرداری داده شد ،شنیدم
و ظاهراً موضوع از این قرار نبود.

شما اشــاره کردید که امروز انقالب در هجمه است .از
ســویی میدانیم که اقتصاد نیز در وضعیت خوبی به سر
نمیبرد .بــه نظرتان بــرای آنکه همدلی و همبســتگی
اجتماعــی را افزایش دهیم ،باید به لحــاظ فرهنگی چه
اقدامانی انجام دهیم؟ به نظر شما به عنوان سیاستگذار،
تصمیمســاز و ناظر بــر اقدامات فرهنگی اســتان ،چه
نهادهایی باید سعهصدرشان را نسبت به مردم بیشتر کنند
و چه نهادهایی باید فعالیتهای فرهنگیشان را افزایش
دهند؟

فصلالخطاب ما فرمایشــات مقام معظم رهبری است .شما
ببنید ایشــان چقدر بر موضوع وحدت ،انســجام ،جذب حداکثری،
و پیادهنکــردن دیگران به بهانههای مختلــف از قطار نظام تأکید
دارند؛ بهویژه تأکیداتشــان به دستاندرکاران .اگر ما این فرمایش
ایشان را به عنوان یک اصل قرار دهیم ،مشکالت اقتصاد ،فرهنگ
و جامعه ما حل میشود .چون سرمایه هر کشور ،نیروی انسانی آن
کشور است ،اگر روزی نیروی انسانی متفرق شد و انسجامش را از
دست داد ،مشکالت زیادی به وجود میآید.

امروز در آســتانه سالروز تأسیس شــورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی ،چشــمانداز این نهاد فرهنگی را چگونه
میبینید؟
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من بــر این عقیدهام که پوشــش یک
قانون است و باید رعایت شود ،اما بحث بر
سر این است که با کسانی که قانونشکنی
میکنند بایــد چه رفتاری کــرد؟ وگرنه
کســی که یک فعل حرام مانند دروغگفتن
نیز انجام میدهد ،باید مجازات شــود .من
معتقــدم ما باید کار فرهنگــی کنیم ،مگر
آنکه افرادی عناد داشــته باشند و بخواهند
هنجارشکنی کنند و جامعه را به هم بریزند؛
کــه من بعید میدانم در جامعه ما به تعداد
قابلتوجهی وجود داشته باشند ،تعداد این
افراد بسیار اندک است .از سویی یک آمر
به معروف باید ابتدا واجد شــرایط باشد،
یعنی اگر تذکری میدهــد ،دیگر نباید بر
تذکرش اصــرار ورزد؛ «تذکرت را بده و
برو»؛ چرا که حرف بــه تنهایی تأثیرگذار
است .آیا ما نمیتوانیم هزینه گشت امنیت
اخالقی را صرف خریدن گل کنیم و وقتی
به زنان بدحجاب تذکر میدهیم ،به آنها گل
هدیه کنیم؟

من میخواهم در آستانه سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
از همه دســتگاههایی که درباره ترویج فرهنگ و شــعارهای انقالب در استان
فارس تالش میکنند ،تشــکر میکنم؛ به ویژه از اعضای شــورای هماهنگی.
از اســتاندار فرهیختــه و فرهنگی فارس و از نماینده ولــی فقیه نیز به صورت
ویژه تشکر میکنم .از شــهردار محترم نیز تشکر میکنم ،چرا که توجه خاصی
به کار فرهنگی و برگزاری برنامهها دارد .مث ً
ال ســازمان اتوبوسرانی همیشه با
ما همکاری کرده و امکانات موجود را هر زمان که ما خواســتهایم ،در اختیارمان
گذاشت ه است.
همیشــه تبلیغات شــهری را به ما اختصــاص دادهاند ،در پاکیزهســازی
خیابانهایی که مراســم یا راهپیمایی دارد ،همیشــه همــکاری کامل صورت
گرفته اســت و مجموعه آتشنشانی شهرداری و سازمان فرهنگی شهرداری نیز
همکاری بسیار خوبی با ما دارند.
من چشــمانداز خوبی برای شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در استان
فــارس میبینم .چراکه ما نخبــگان زیادی از جناحهــای مختلف داریم که به
صورت ماهانه با آنها جلســه داریم و از ظرفیتشــان استفاده میکنیم .ازسویی
معتقدم با توجه به ظرفیت خوبی که فارس و شیراز دارد (از جمله در دانشگاهها،
امامزادگان ،مســاجد ،حســینیهها و ...کــه ظرفیتهای مذهبی ما هســتند ،و
همینطور حافظ و سعدی به عنوان ظرفیتهای ملی ما) ،اگر برنامهریزی خوبی
داشــته باشــیم ،میتوانیم از اصالت دینی و ملی فارس بهره خوبی ببریم و در
فعالیتهای فرهنگی موفق باشــیم؛ به این معنا که هم پیام و اهداف انقالب را
ابالغ کنیم و هم نشاط و امید در جامعه ایجاد کنیم .از این منظر ،من چشمانداز
را چشماندازی خوب میبینم.
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انگار تابویی بود که باید میشکســت؛ آن هم بعد رخدادن آنهمه فجایع تراژیک
و اندوهبار کودکآزاری .از همینهم بود شــاید که چهره آن کودک معصوم با دستهایی
به نشانه اعتراض در مسیر مســتقیم نگاه شهروندان قرار گرفت؛ بر بیلبودهای شهری و
پشت دکههای مطبوعاتی .شهرداری شیراز اینبار بهجای پیامهای گلدرشت و کلیشهای
اخالقی ،دســت بر یک آســیب اجتماعی گذاشت و بســیار صریح به کودکآزاری «نه»
گفت« .دست نگه داريد ،كودكان نميتوانند آزار كودكان را ريشهكن كنند؛ اما بزرگساالن
ميتوانند ».نصب این تابلوها در فضای شهری ـ در برابر دیدگان شهروندان ـ درست در
هفتهای که مجلس شــورای اســامی هم بع ِد چندسال ،قانون حمایت از حقوق کودکان
را به تصویب رســاند؛ اتفاقی خوشــایند بود .خوشــایند از آن رو که حاال دیگر ،نوشــتن
و گفتن از کودکآزاری ،بســنده نشــده به پیامهای احساسی و ســانتیمانتال در فضای
مجــازی؛ حاال مجلس برای حمایت از حقوق کودکان قانون نوشــته و شــهرداری یکی
از کالنشهرهای کشــور ،پیامهای مجازی حمایت از حقوق کودکان را به عرصه عمومی
آورده است؛ به فضای حقیقی .اقدام شهرداری شیراز چنان مهم بود که حتی روز پنجشنبه
بر صفحه نخســت یکی از روزنامههای کشور نشست و گزارشنویس روزنامه در ستایش

شیراز در سفرنامهها

از این اقدام نوشــت« :اقدام جسورانه شهرداري شيراز ،بار ديگر اميد را براي گام برداشتن
در زمينه كاهش كودكآزاريها ميان شــهروندان زنده كرد .بســياري از فعاالن حقوق
كودك ســخت بر اين عقيدهاند كه با گفتمان جدي درباره كودكآزاريها و اطالعرساني
و آموزشهاي دقيق به كودكان كه بايد از درون خانوادهها آغاز شــود ،ميتوان سدي در
برابر كودكآزاريها كشــيد و اين گفتمان نياز به تبليغ بسياري دارد؛ كاري كه شهرداري
شــيراز انجام داده و بايد ساير دستگاههاي اجرايي نيز به ميدان آمده و بيپرده به گفتمان
و اطالعرساني درباره كودكآزاري و راههاي كنترل آن بپردازند».
امروز آمارها میگویند همســرآزاری و کودکآزاری رو به افزایش اســت ،اما آنچه
میتواند با این روند مقابله کند ،اطالعرســانی گســترده و بدون سانسور آن است .چراکه
اطالعرســانی میتواند هم نســبت به مقابله با کودکآزاری و همسرآزاری آگاهی ایجاد
کند و هم احســاس مســئولیت شهروندان در مواقع مشــاهده آنها را افزایش دهد .شاید
بسیاری از شــهروندان ندانند که براساس قانون «اگر کسی بداند که جایی کودکآزاری
یا همســرآزاری اتفاق افتاده ،حتما باید آن را به شماره  123خبر دهد؛ چراکه عدم اطالع
آن جرم اســت و برای آن حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شــده است ».پس آنها که

هنگام مشــاهده موارد کودکآزاری میگویند« :فرزند خودش است» یا هنگام اطالع از
همسرآزاری میگویند «این مسأله شخصی اســت و به ما ربطی ندارد» ،براساس قانون
دچار ارتکاب جرم شدهاند .از این منظر ،اقدام شهرداری شیراز در اطالعرسانی بیسانسور
درباره کودکآزاری و هشدار نسبت به پیامدهای آن ،ستایشبرانگیز و آگاهیبخش است؛
همان است که از مجموعهای فرهنگی و دغدغهمند انتظار میرفت.

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

شیشهگری
در شیراز

تاورنیه در بخشــی از ســفرنامه خود
به شــیراز درباره هنر شیشــهگری در شیراز
مینویسد.
به نوشته او ،شیشــهگری در شیراز در
روزگار صفوی یکــی از کارهایی بوده که با
ظرافت تمــام صورت میگرفته و ظرفهای
تهیهشده از شیشــه برای نگهداری گالب،
عرقیات و ترشــی انداختن استفاده میشده
است.
«در شیراز سه ،چهار شیشهگری هست
که انــواع بطریهای بــزرگ و کوچک را
میسازند.
این بطریها به مصرف حمل گالب و
آبهای معطر دیگری میرســد که در این
شهر میسازند.
همچنیــن ظرفهایی نیز برای ریختن
میوهها در سرکه و ترشی انداختن میسازند».

سایهها و رنگ

شیرازگردی
ویدا نوروزی /میان جنگل باشــی یا میان انبار چوب و آهن و میخ و پارچه ،فرقی نمیکند؛
وقتی میان دغدغههای روزانه به دنبال جایی برای آرامش بگردی شــاید بعد از جنگل و ســاحل
و دریا شــاید یک میز و صندلی در گوشــهای دنج خانهات همان نقطهای باشــد که آرامشت را
جســتوجو کنی .به دنبال میــز و صندلی میگردم ،آدرس میگیــرم میگویند در بولوار نهضت
سوادآموزی (دهپیاله قدیم) پر است از کارگاههای ساخت مبل و صندلی .وارد بلوار میشوم ،شلوغی
و سروصدای بلوار با آفتاب تابستان هارمونی داغی دارد ،کوچهها را طی میکنم .کوچه 13 ،11 ،9و
کوچه  ،15شــبیه یک باغ است ،کوچهای سبز که با یک دنیا ذوق و سلیقه زیباسازی شده است.
تابلو ورودی کوچه چشمم را میگیرد« :کوچه سبز شیراز».
میان انبوه صدا و چوب و آهن ،در ســبزرنگ کوچه و خیابان کمعرض خطکشیشــده ،دو
طرف کوچه پر از گلدان و گلهای ســبز اســت .تا امروز به الســتیک و بطری نوشابه به شکل
گلــدان نگاه نکردهام .از چندین متر قبل از کوچه الســتیکهای رنگی توجهم را جلب میکنند.
الستیکهایی که دشمن سرسبزی هستند ،حال خود خانه گلهای رنگی زیبای این کوچه شدهاند
که با مهارت و ســلیقه زیاد با طــرح و رنگهای مختلف به کوچه جال بخشــیدهاند .وارد کوچه
میشــوم ســمت چپ کوچه عکسهایی برای نمایش گذاشته شده ،لوح تقدیر و تشکر مسئوالن
از این همه هنر و ســلیقه و باز هم خنکای هوای این کوچه بیشــتر از هر چیز انســان را به وجد
میآورد .کاش طول کوچه تا آخر دنیا بود .انگار صدای کارگاهها هم اینجا قطع شده ،انگار آفتاب
اینجا مالیمتر میتابد .یک در کوچک روبهرویم است .وارد حیاط میشوم باز هم سبز است .بوی
نم کاهگل دیوارهایی که تازه آب خوردهاند ،صدای قناری و شُ رشُ ــر آب و موســیقی مالیم و دو
تخت سنتی حیاط را به باغی کوچک تبدیل کرده که میتوان ساعتها در آنجا از دغدغه دور بود.

کوچه سبز

خانمی به سمتم میآید و با روی خوش مرا دعوت به نشستن میکند .فرصتی چنددقیقهای
میخواهد تا با فنجان چای بازگردد .ســمیرا نجاتی  33ساله همراه با همسر و دو فرزندش در این
خانه زندگی میکند .اینجا کوچه و حیاط ســبز شیراز است .تا سال قبل یک مکان خصوصی بود
و اکنون عمومی اســت و روزانه بازدیدکننده دارد .برایم از گلهایش میگوید ،از چهارسال زحمتی
که برای این بهشــت کشیده و نامهربانیهایی که دیده .میگوید روزی که خانه را خریدیم ،بسیار
کثیف و پر از موش و سوســک بود« .دوســت نداشتم کسی به خانهام بیاید چون وجود کارگاهها،
زمختی کار آنها و وضعیت نابهسامان این کوچه هرکسی را آزار میداد».
از روزهای اولی میگوید که تازه شــروع به کار کرده بود و گاهی از خرج و مخارج خانهاش
کم میکرد تا بتواند گل بخرد و بکارد .ناراحت است از اینکه شبها گلها را میبریدند و میبردند
و دوباره باید میکاشــت .بعد از منتشرشــدن عکسهای کوچه در فضای مجازی و با بازدیدهای
مدیران شــهرداری از جمله رئیس ســازمان سیما ،منظر و فضای ســبز شهری و شهردار منطقه
دو و کمکهایی از جمله لولهکشــی آب غیر شــرب برای آبیاری و گرفتن گل و نهال رایگان و
کاهگلشدن تمام دیوارهای کوچه از سوی آنها ،توانسته سروسامانی به آنجا دهد.
خانهدار است و وقت آزاد زیاد دارد .همین هم باعث شد تا کمکم خودش روحی تازه به این
کوچه بدهد و با گلدانهای کوچک کاکتوس شــروع کند و هر روز به تعداد آن ها افزوده اســت.
از ایده الستیکها و بطریهای پالســتیکی دورریختنی میپرسم .میگوید :اگر شما هم به فكر

محيطزيست هستيد و دلتان براي زمين ميسوزد ،بهتر است الستيكهاي از كار افتادهتان را دور
نريزيــد .آنها را با هنرتان به خانه بياوريــد و در آنها گل بكاريد؛ اينطوري دنيا جاي بهتري براي
زندگي ميشــود .برای همین عکس زیاد میدیدم و سریع ایدهها را اجرا میکردم .الستیکهای
دوچرخه ميخشده به ديوار از نوستالژيهاي خانه پدريام بود.
براي اينكه يادگارهاي دوران كودكي را هميشه جلوي چشم داشته باشم آنها را به حیاط خود
آوردم و هر روز با طرح نو ،نقش و نگار و رنگ را در کوچه بیشــتر میکردم .می گوید میخواسته
با کمترین هزینه بهترین ایدهها را اجرا کند« ،پس هیچ چیزی را دور نریختم و از همه چیز گلدان
ســاختم .چکمههای پالستیکی قدیمی ،تلویزیون رنگی ســوخته ،چراغ نفتی قدیمی ،کوزههای
شکســته ،بطریهای پالستیکی و وســایل دور ریختنی موتور همسرم؛ همچنین تبدیل قلیان به
گلدان ».میگوید آموزشوپرورش دانشآموزان را به این حیاط میآورد تا با روش اســتفاده بهینه
از مواد بازیافتی و دلیل استفاده از آنها آشنا شوند.
میگوید از مســئوالن تنها حمایت و پشــتیبانی معنوی میخواهد ،نه حمایت مالی .همین
که شــهردار دعوت آنها را قبول کند و در حیاط زیبای شــان مهمان آنها باشد برایشان بزرگترین
دلگرمی اســت .حرف آخرش نقشههایی اســت که برای آینده کوچه دارد .اینکه گردشگرپذیر و
درآمدزا شود و همانگونه که هر روز صبح ساکنان کوچه سبز حالشان خوش میشود ،مردم دیگر
هم از این حال خوش بهرهمند شوند .هوا رو به تاریکی است و باید بروم .میز و صندلی پیدا نکردم،
اما در جایی که هرگز انتظار نمیرفت ،گوشــه دنجی از شــهرم را یافتم و آرامش گرفتم ،شادم از
این همه ســلیقه و ذوق و هنر .دلم نمیخواهد آنجا را ترک کنم .همین آدمها با همین کارهای
کوچکشان! همینها هستند که دنیا را جای بهتری میکنند برای زندگی...

پرسه در شهر
«همه اهل شــیراز می دانستند که داش آکل و کاکا رستم سایه
یکدیگر را با تیر می زدند ...داشآکل را همهی اهل شــیراز دوســت
داشــتند .چــه ،او در همان حال که محله ســر دزک را قرق می کرد،
کاری به کار زنها و بچه ها نداشــت ،بلکه برعکس با مردم به مهربانی
رفتار می کرد و اگر اجل برگشــتهای با زنی شوخی میکرد یا به کسی
زور میگفت ،دیگر جان ســامت از دســت داش آکل بهدر نمیبرد».
میگویند صادق هدایت در تنها ســفر یکروزهاش به شیراز ،در همان
یک شب اقامت ،گشتی در محله ســر دزک میزند و بعد همصحبتی
با اهالی محله و پرسوجوی سرگذشــت و روزگار مشــهورترین لوطی
معاصر محله ،داســتان درخشــان «داشآکل» را مینویسد .بعدها هم
وقتی مسعود کیمیائی ،یکی از درخشانترین اقتباسهای ادبی سینمای
ایران را از روی داســتان هدایت میســازد ،در مصاحبهای درباره این
شاهکار ســینمای ایران میگوید قبل نوشــتن فیلمنامه ابتدا به شیراز
ســفر کرده و بعد آنکه سری به محله ســر دزک زده ،به پیرمردی ۹۴

محله سر دُزک

ســاله برخورده که ازقضا یکی از نوچههای کاکارســتم بوده و شــاهد
زنده ســکانس تراژیک مرگ داشآکل به دســت کاکارستم .کیمیائی
صحنه پایانی فیلمنامهاش را از روی همین نقل مینویســد و داشآکل
را میسازد.
آنچه در این دو روایت مشــهور ادبی و ســینمایی ایران صحنه
روایت است ،یکی از قدیمیترین محالت شیراز است؛ محله سر دزک.
نقل شده وقتی کریمخان زند حصار شیراز را تنگتر کرد ،محل ه دشتک
را در دزک ادغام کرد و از آن پس ،هردو را محله سر دزک نامید.
در فارســنامه ابن بلخی درباره محله ســردزک چنین آمده است:
«از زمانی که حصار شــیراز را کوچک نمودهاند ،محله دشتک و محله
سردزک را یک محله کرده ،همه را سردزک گفتند؛ بلکه قدری از محله

دشــتک را جزو محله لب آب قرار دادند .چنانکه در وقفنامه مدرســه
منصوریه نوشتهاند 10 ،هزار ذرع زمین را از محله دشتک شیراز خریدند
و مدرســه منصوریه را در آن ســاختند و اکنون مدرسه منصوریه جزو
محله لب آب اســت و سادات دشتکی شــیرازی که متون کتابهای
علمیه و تواریخ از اســامی آنها زینت یافته اســت و شرح حال آنها در
این محله ســردزک بیاید ،از محله دشتک بودهاند و این محله محدود
به محله بازار مرغ و محله ســر باغ و محله سنگ سیاه و حصار جنوبی
شــهر و محله لب آب بوده است و از اشراف و اعیان این محله سلسله
سادات دشتکی شیرازی است و حضرت عالمی ،ملک اعاظم علما و»...
درباره محله ســردزک نقل است که ریشــه این نام در ارتباط با
واژه دِز یــا دِژ اســت که حکایت از وجود دژ یــا قلعهای در این مکان

داشــته و بر خالف باور عامیانه مردمان امروز با واژه دزد هیچ تناسبی
ندارد .ســر دزک امروز هنوز همان بافت قدیمیاش را بیشوکم حفظ
کرده و از بناهای شــاخص آن نیز میتوان به مسجد حاج باقر ،مسجد
بغدادی و بقعه سیدمیرآخور اشاره کرد .ابن بلخی نوشته محله سردزک
کاروانســرایی هم داشته اســت؛ هرچند که امروز خبری از آن نیست.
«کاروانسرای حاجی محمد کاظم خان جبهدار باشی در محله سردزک
اســت و در جنب کاروانسرای حضرت شاهچراغ اســت .غربا و ارباب
حرفت در آن مسکن دارند».
ســر دزک با آن پیشینه تاریخی و ازســویی حضورش به عنوان
محل رخداد یکی از بزرگترین روایتهای عاشــقانه و تراژیک ادبیات
و ســینمای ایران ،،پیشنهادی است به آن دسته از دوستداران قدمزدن
در لوکیشــینهای داســتانها و فیلمها؛ همانجا کــه وقتی داشآکل
قرقاش میکرد« ،کاکا رســتم که ســهل بود ،اگر جدش هم می آمد
لنگ میانداخت».

