هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

گزارشی از بازدید شهردار شیراز و اعضای شورای شهر

میزگردی درباره آسیبها و راهکارهای

از محله دباغی ،گود گلکوب و گود شیری

توسعه گردشگری در شیراز

6
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اینجا چراغی روشن است
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سرمقاله

آیا غذا خوردن امری زیباییشناسانه است؟
احسان اکبرپور

تعاریــف پستمدرنیســم بر محوشــدن مرز
میــان هنر و زندگــی روزمــره تأکیــد دارد .از این
منظــر خور دوخوراک را هم که یکــی از تجربههای
هرروزینهای است که از فرط تکرار برای ما عادی شده،
کنش پختن و
میتوان نظامی از نشانهها دانست که با ِ
سِ رو کردن ،و سپس خوردن غذا ،لبریز از داللتهای
فرهنگی میشــود .به قول کاوه بهبهانی« ،اینکه چه
میخورید و چگونه میخورید و چگونه میپزید و کجا
میخورید و چه کسی شروع به خوردن میکند؛ آینهی
فرهنگ شماست ».دیگر از آن از غذا میتوان بهعنوان
ابزاری برای ابراز هویت فردی و جامعه اســتفاده کرد
و در ادامه به این مســأله رســید که شیوهی خوردن
چگونه بدل به شیوهای برای زندگی میشود .شیوهی
غذاخوردن در فرهنگهای مختلف ،آدابورســومی
ویژه و گاه منحصربهفــرد دارد؛ از غذاخوردن در اتاق
خلوت تنهایی ،تا حضور در مراسم شام یا ناهار بهعنوان
آئینی جمعی .از ایــن منظر غذاخوردن میتواند حتی
نشانهای از پیوستگی یا گسستگی پیوندهای اجتماعی
و همبســتگی جمعی در نظام اجتماعی باشــد .مث ً
ال
خانــوادهای که بــا هم و دور یک میــز یا پای یک
سفره شام میخورند ،در عین حال پیوندهای عاطفی
و روحیشان را تحکیم میکنند و به هم میفهمانند که
دوست دارند در کنار هم غذا بخورند.
اما چگونه میتوان از دل آداب خوردوخوراک و
شیوه غذاخوردن ـ بدیهیترین امر روزمره هر موجود
زندهای ـ نشانگانی زیباییشناختی پیدا کرد و از طریق
آن «هوش اخالقی» را ارتقا بخشید؟ و چگونه میتوان
به این نگاه زیباییشناختی رسید؟ کاوه بهبهانی معتقد
است برخورد زیباییشــناختی با خور دوخوراک یعنی
خوردن
آشــناییزدایی از آن .یعنی فرار از چنبره غذا
ِ
همراه بــا بیتوجهی و غفلت .یعنی خوردنی همراه با
حضور در لحظه و ذهنآگاهی .یعنی تر و تازه کردن یا
به قول فرنگیها  refreshکردن تجربهی خوردن.
هنگامی که به این وجه اندیشــگانی برسیم ،یعنی
اگر به غذا نگاه زیباییشناختی داشته باشیم ،فضیلت
قدرشناسی را رشد میدهیم ،ذهنآگاهتر میشویم و در
لحظه زندگی خواهیم کرد.
«هنریکردن خور دوخوراک و آشــناییزدایی
از این کنش تکراری ،از ما آدمهای قدرشــناستری
خواهد ســاخت و ما را از مواهب فضیلت قدرشناسی
ماننــد حضور ذهــن و تقویت پیوندهــای اجتماعی
برخوردار خواهد کرد».

عکس :علی محمدیراد /شهرراز

ادامه در صفحه 12

پرونده «شهرراز» درباره زیباییشناسی غذا و خوردوخوراک ،و اثرگذاری آن بر تقویت پیوندهای اجتماعی

آئین غذاخوردن
و همبستگی جمعی
به همراه گفتوگو با کاوه بهبهانی

و یادداشتی از فرشید ساداتشریفی
10

رویداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

نیاز اصلی برای پیشرفت شهر
نزدیکشدن افکار تمام دستگاهها به یکدیگر است.
تضاد منافع بین دستگاهی باید از بین برود و آن را مدیریت کنیم
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نماینده ولی فقیه در استان فارس در دیدار با شهردار و مدیران شهری شیراز:

شیرازبایدشهربالندهباشد

،،

،،

تقویت زیرساختهای
فرهنگی و توسعه اجتماعی
محالت شهری مهمترین
بخش از چشمانداز
شهرداری است و
بازآفرینی شهری یکی از
گامهای اصلی دستیابی به
این چشمانداز است ،اما
معتقدیم با نگاه فرهنگی
و اجتماعی ،بازآفرینی بر
مبنای فرهنگ محوری را
در دستور کار
قرار دادهایم

،،

آیتاهلل لطفاهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس در شورای
اداری شهرداری شــیراز گفت :برای ساختن شهر وظیفه سنگینی داریم و
باید از کارهای فرهنگی آغاز کنیم .از این رو در سازمان فرهنگی شهرداری
شــیراز چتر بزرگی میخواهیم که تمام طرحها و فکرها زیر آن جمع شوند
تا بتوانیم شهر را به «شهر» تبدیل کنیم .فکرکردن به برنامههای فرهنگی
باید همگانی باشــد تا تقلیل پیدا نکند .اصل کار فرهنگی این اســت که
برنامههای فرهنگی ،فرهنگ شهروندی و ...در فرهنگسراهای سطح شهر
ارائه شوند تا گروههای مختلف فرهنگی و اجتماعی در نقاط مختلف شیراز
در کلیات مانند هم فکر کنند .امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم
شهر بودن شیراز را نگه داریم و به رخ جهانیان بکشیم باید در ابعاد مختلف
و به صورت کالن اقداماتی انجام دهیم ،گفت :توسعه شیراز را باید با نگاه
اینکه در شــهر چه خبر است و به کدام سمتوســو میرویم ،دید .با این
توصیف ،ســوال اصلی ما باید از مجموعه نهادهای متولی امور شهری این
باشد که برای کالنشهر شیراز چه طرح کلی در دست داریم تا در دیدگاهها
به اشــتراک نظر برســیم .از همین رو باید بدانیم شهر چگونه توسعه پیدا
میکنــد و ما چه توقعی از آن داریم .نماینده ولیفقیه در اســتان فارس با
تبیین مفهوم شــهر ،شــیراز را دارای محیطی معنوی و علمی دانست که
صاحبان اندیشه برای نفس کشیدن در آن ارزش قائل هستند و گفت :ژنرال
سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری کنیا گفت :با توجه به ارتباط
خوب ایجاد شده بین بخش خصوصی کشورمان با بخش خصوصی کشور کنیا،
صادرات ایران به این کشور در حال افزایش است .هادی فرجوند ،پنجشنبه در
دیدار با استاندار فارس در شیراز افزود :از آنجا که نخستین گام برای گسترش
همکاریهــا و تحکیــم روابط تجاری و اقتصادی میان ایــران و کنیا ایجاد
شــناخت مناسب میان فعاالن اقتصادی دو کشــور است ،سال  96برگزاری
نمایشــگاه اختصاصی محصوالت ایران در کشور کنیا با حضور شرکتهای
خصوصی ایرانی در دســتور کار قرار گرفت که مورد استقبال نیز واقع شد .او
با اشاره به اینکه کشور کنیا عمده نیازهای صنعتی و مهندسی خود را از دیگر

تجهیز فرهنگسراهای شیراز
بهسینمامحله

شیراز باید به سمت
شهر بالنده برود ،شهری
که بتوانیم باز هم به دنیا آن
را معرفی کنیم.
برای دستیابی به این هدف
باید فکرهای عمیق داشته
باشیم و به عنوان شهر
فرهنگی مشکالت را با
هماندیشی حل کنیم .نیاز
اصلی برای پیشرفت شهر
نزدیکشدن افکار تمام
دستگاهها به یکدیگر
است

،،

دوگل رئیسجمهور وقت فرانســه که در پایان جنگ جهانی دوم به همراه
ســران متفقین به ایران آمدند ،از شیراز در مقایسه با سایر شهرها همچون
تهران و اصفهان به عنوان «شهر» یاد کردند و این «شهر» بودن در ذهن
شهروندان نیز حک شده و وظایف سنگینی را بر عهده ما گذاشته است.
آیتاهلل دژکام با طرح این پرسش که اکنون چه طرحی برای توسعه
شهر داریم و برای شهر بودن چه چیزی را میخواهیم نمایش دهیم ،گفت:
شیراز باید به سمت شهر بالنده برود ،شهری که بتوانیم باز هم به دنیا آن را
معرفی کنیم .برای دستیابی به این هدف باید فکرهای عمیق داشته باشیم
و به عنوان شــهر فرهنگی مشــکالت را با هماندیشی حل کنیم .به گفته
امامجمعه شــیراز ،در فکرکردن برای حل مشکالت عقب هستیم و گرنه
روزانه تالشهای بســیاری میشود ،اما چون این کار و تالش جهتیافته
نیست و تضاد افکار وجود دارد به نتیجه مطلوب نمیرسیم .امام جمعه شیراز
با بیان اینکه نمیتوان با وجود تضاد افکار بین دســتگاههای مختلف برای
شهر برنامهریزی کرد ،اظهار کرد :تضاد منافع دستگاهها به خاطر جزیرهای
کار کردن است و به نوعی مشکل فرهنگی محسوب میشود ،درحالی که
نیاز اصلی برای پیشرفت شهر نزدیکشدن افکار تمام دستگاهها به یکدیگر
است .تضاد منافع بین دستگاهی باید از بین برود و آن را مدیریت کنیم.
شهردار شیراز نیز در این نشست با تاکید بر نگاه جدید مدیریت شهری

به نحوه توسعه شهر ،تقویت زیرســاختهای فرهنگی و توسعه اجتماعی
محالت شهری را مهمترین بخش از چشمانداز شهرداری دانست و گفت:
بازآفرینی شــهری یکی از گامهای اصلی دستیابی به این چشمانداز است،
اما معتقدیم تنها با ساختوســاز و انجام اقدامات سختافزاری در محالت
فرسوده و حاشــیهای بازآفرینی شــهری اتفاق نمیافتد .از این رو با نگاه
فرهنگــی و اجتماعی ،بازآفرینی بر مبنای فرهنگ محوری را در دســتور
کار قرار دادهایم .حیدر اســکندرپور با بیان اینکه نحوه مدیریت و انتظارات
شــهروندان یک کالنشهر در مقایسه با شــهرهای کوچک متفاوت است،
خاطرنشان ساخت :شهرداری شیراز از لحاظ تشکیالت و سطوح سازمانی
هم اکنون از ســه وزارتخانه گسترهتر است ،از این رو با مشکالت وسیعی
در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی ،عمرانی ،خدمات شهری و ترافیکی روبرو
است که باید متناسب با آنها برنامهریزی کند .شهردار شیراز گستردگی کار،
تضاد منافع ،قوانین باالدستی و دخالت سایر دستگاههای متولی امور شهری
را از جمله مولفههای تاثیرگذار بر نحوه انجام امور و رضایتمندی شهروندان
دانســت و افزود :شهروندان انتظار انجام امور شهر را از شهرداری دارند ،به
همین علت با وجود تالش مجموعه شهرداری برای خدمترسانی هر چه
بهتر ،نقدهایی از ســوی شهروندان به مجموعه خدمترسان وارد میشود.
وی در شورای اداری شهرداری که با حضور امام جمعه شیراز و نماینده ولی

فقیه در اســتان فارس برگزار شــد ،با بیان اینکه سرمایهگذاری در شرایط
مالی فعلی شــهرداری یک نیاز است ،افزود :اما با توجه به نوسانات ارزی
و اقتصادی میل به ســرمایهگذاری در شهرها و به خصوص شهرداریها
کاهش یافته است .در حال حاضر سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذارانی از
کشورهای حوزه خلیج فارس منتظر تثبیت شرایط اقتصادی هستند .کاهش
میل به ســرمایهگذاری ،فشــار مالی را بر مجموعه شهرداری بیشتر کرده
است ،اما امیدواریم با همگامی مجموعه شهرداری ،پشتیبانی شورای شهر و
پشتیبانی معنوی امام جمعه شیراز از این شرایط عبور کنیم.
اســکندرپور همچنین باززنده ســازی بافت تاریخــی و فرهنگی را
ضروری دانســت و گفت :وجود چندین دســتگاه متولی در بافت تاریخی
فرهنگی را از جمله موانع ســرمایهگذاری در بافت اســت و سرمایهگذاران
برای ســرمایهگذاری در بافت تاریخی فرهنگی بین دســتگاههای متولی
در رفتوآمد هستند .شهردار شــیراز مبنای کار در شهرداری را پاکدستی،
سالمسازی و شفافسازی دانست و گفت :بدین منظور عالوه بر حساسیت
در انتخاب مدیران ،در نخســتین گام ترک تشــریفات ممنوع و مقرر شد
قراردادها و برآوردها در دید شهروندان قرار بگیرد .همچنین درصدد هستیم
با استقرار شهرداری الکترونیک ،سطح دسترسی فرد به فرد را کاهش دهیم
تا پاسخگویی ،شفافسازی و حفظ کرامت شهروندان افزایش یابد.

آمادگی فارس برای توسعه روابط با کشور کنیا
کشورها وارد میکند ،اظهار داشــت :هم اینک برخی شرکتهای مهندسی
ایرانی هم در حال اجرای طرح های عمرانی در این کشــور هستند .استاندار
فارس نیز ،با اشــاره به توانمندیها و ظرفیتهای این اســتان در حوزههای
مختلف کشاورزی ،صنعتی ،گردشگری و پزشکی گفت :این ظرفیتها زمینه
را برای توســعه روابط فارس با کشور کنیا فراهم کرده و این آمادگی هم در
این استان وجود دارد .اسماعیل تبادار با اشاره به ظرفیتهای ویژه این استان
در زمینههای مختلف گردشگری مذهبی ،طبیعی ،تاریخی و فرهنگی افزود:

رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شیراز از تالش برای تبدیل ســالن اجتماعات  ۴فرهنگسرا به
سینما محله خبر داد.
ابراهیــم گشتاســبیراد از تــاش برای تجهیز ســالن
اجتماعات فرهنگسراهای رســانه ،شهروند ،غدیر و مطهری و
تبدیل آنها به ســینما محله خبر داد و اظهار داشت :با دریافت
مجوزهای الزم از ســازمان فرهنگ و ارشاد اســامی فیلمهای سینمایی روز در این
سینماها اکران میشود.
وی با اشــاره به ظرفیت این ســالنها برای تبدیل به ســینمایی استاندارد گفت:
این ســینما محلهها از لحاظ فضاســازی و کیفیت تصویر و صدا و نیز صندلیها دارای
استانداردهای الزم هستند و به دسترســی بیشتر شهروندان نقاط مختلف شهر به این
هنر کمک میکنند.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به اجرای
طرح ســینما در  14فرهنگســرا افزود :این طرح در طول ســال و نیز در مناسبتهای
مختلف اجرا میشود ،اما در تابســتان تعداد سانسهای آن افزایش مییابد؛ به طوری
که در فرهنگســرای رسانه حداقل هفتهای دو سانس و در سایر فرهنگسراهای مجری
هفتهای یک سانس خواهد داشت.
گشتاســبیراد خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه عمده مخاطبان طرح ســینما
را نوجوانان تشــکیل میدهند ،نمایش این انیمیشــنهای آموزشــی در ابتدای فیلم و
انیمیشنهایی که به نمایش گذاشته میشود ،تاثیرگذار و کاربردی است .طرح سینما در
فرهنگسراهای شهر اغلب به نمایش رایگان انیمیشنهای خارجی میپردازد که انتخاب
آنها کارشناسی شده است و تاکنون استقبال مناسبی را به دنبال داشته است؛ به طوری
که معمو ًال بالغ بر  60نفر در هر سانس حضور مییابند.

افزون بر این فارس در زمینه صنعتی نیز دارای توانمندیهای بســیار باالیی
اســت و میتواند در زمینههای فنی و مهندسی خدمات قابلتوجهی به دیگر
کشورها صادر کند .تبادار ،یکی از ظرفیتها و توانمندیهای فارس را مربوط
به حوزه پزشــکی و درمانی دانســت و گفت :این استان در زمینههای پیوند
حلزون گوش ،پیوند کبد ،درمان ســرطان ،درمان سوختگی و چشم پزشکی
دارای باالترین توانمندیها در سطح کشور است و میتواند این خدمات را به
مراجعان از دیگر کشورها نیز ارائه کند.

یکسوم چاههای فارس
خشک شده است

مدیرعامل شرکت آبفای اســتان فارس خبر داد که خشکسالی
ســبب خارج شدن حدود یک ســوم چاههای آب شرب فارس از مدار
شده است .محمدعلی قلندری گفت :در یک باز ه زمانی دو ساله حدود
 ۲۰۰حلقه چاه در سراســر استان فارس از مدار شده است .او جمع کل
چاههای آب شرب موجود در حوز ه تحت مدیریت این شرکت در فارس
را حــدود  ۴۲۵حلقه اعالم و خاطرنشــان کرد :مهمترین چالشهایی
که با آن مواجه هســتیم تغییر اقلیم ،افزایش درجهی حرارت و افزایش میزان تبخیر ،خشکسالی
سنواتی ،کاهش بارندگی و برداشتها و مصرف بیرویه از منابع مختلف آبی است .قلندری با بیان
اینکه برداشــت و مصرف بیرویهی آب خصوصا در بخش کشاورزی مشهود است ،فرونشست
زمیــن ،مرگ آبخوانها ،افزایش جمعیت مصرف کننده ،آلودگی آبها و قیمت ناچیز آببها را از
دیگر چالشهای فراروی بخش آب ذکر و اضافه کرد :کاهش  ۶۵درصدی بارندگی به نســبت
سال گذشته و کاهش  ۵۶درصدی بارندگی نسبت به میانگین درازمدت نیز از چالشها محسوب
میشود.
او مهمترین رویکرد وزارت نیرو در بحث کمآبی را افزایش ســازگاری دانســت و گفت :با
ایجاد یک کارگروه متشــکل از مدیران دستگاههای مختلف ،مسائلی را در قالب  ۶محور دنبال
کردهایــم که مدیریت عرضه و تقاضا در آبهای ســطحی و زیرزمینــی ،عرضه و تقاضای آب
کشــاورزی ،احیای تاالبها و دریاچهها ،مدیریت آب نامتعارف و ژرف و  ...از این محورها بوده
اســت .قلندری با تاکید بر اینکه اقدامات فرهنگی در بخش آب اولویت اصلی محسوب میشود،
خاطرنشان کرد :آبفای فارس ایجاد  ۴۶حلقه چاه آب را در برنامه قرار داد که تاکنون  ۱۵حلقه حفر
شده ۵ ،حلقه در حال حفاری است و  ۲۵حلق ه چاه نیز مراحل اقدام را طی میکند .او همچنین از
مهندســی مجدد  ۲۰حلقه چاه و بهسازی چشمههای آب شرب را از موارد مد نظر آبفای فارس
دانست و گفت :اقدامات خوبی در خصوص رفع مشکل شهرهای دچار کمبود آب در استان فارس
انجام شد و خوشبختانه اکنون فارس در زمینهی آب شرب وضعیت نسبتا پایداری دارد.

اجرای طرح «الفبای رانندگی»
ویژه کودکان و نوجوانان

معــاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز از اجرای
برنامههای آموزشی با عنوان الفبای رانندگی در  ۲۲فرهنگسرای
شیراز خبر داد .مجتبی زوربخش با اشاره به اینکه برنامه «الفبای
رانندگی» از نهم مردادماه آغاز شده است و تا هفتم شهریورماه و
در دو نوبت صبح و عصر ادامه دارد ،گفت :مخاطب این برنامههای
آموزشــی کودکان و نوجوانان شیرازی هستند که زیر نظر مربیان
مجرب  14سرفصل ترافیکی را فرامیگیرند تا در آینده ترافیکی روانتر را برای شهر شیراز
رقم زنند .معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز افزود :آشنایی اولیه با تابلوهای
راهنمایی و رانندگی ،نقش کودک به عنوان عابر پیاده و سرنشــین وسیله نقلیه ،آشنایی با
رفتار مناسب به عنوان عابر پیاده ،آشنایی با مشاغل ترافیکی ،آموزش گذر از عرض خیابان
و تقاطع و موارد مربوط به سرنشین خودرو ،آشنایی با قوانین دوچرخهسواری و موارد ایمنی
در هنگام دوچرخهسواری ،آشنایی با مفاهیم ترافیکی ،چراغ راهنمایی و حق تقدمها ،آشنایی
با نحوه عبور و مرور در خیابان و اهمیت کمربند ایمنی از مواردی اســت که در این برنامه
آموزش داده میشود.
بــه گفته زوربخش در این طرح از مربیان مجربــی که عمدتا در پارکهای ترافیک
کالسهای
تجربه باالیی در آموزش دارند ،اســتفاده شده اســت و به دو شیوه حضور در 
فرهنگسرا و نیز آموزش میدانی در سالنها و محوطه فرهنگسراها اطالعات مفید و کاربردی
را در اختیار شــرکتکنندگان قرار داده میشود .بنا به اعالم مجتبی زوربخش  250کودک
و نوجوان در روز نخست اجرا شدن این برنامه آموزشی شرکت داشتند و مجریان این طرح
آموزشــی ،آموزش دیدن شش هزار کودک و نوجوان را تا پایان زمان یک ماه و چند روزه
اجرای طرح برآورد کردهاند .او این دوره آموزشی را آموزشی پویا توصیف کرد که با کودک
و نوجوان حضوری فعال همراه با پرســش و پاسخ خواهد داشت و اقالم کمک آموزشی از
قبیل پازل ترافیک متناسب با سنین مختلف به عنوان جوایز به شرکتکنندگان اهدا میشود.

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

انتظار میرود در شهرهای گردشگرپذیر کشور
ظرفیتهای بیشتری جهت توسعه و رونق
این صنعت ایجاد شود

3

شنبه  20مرداد  28/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره263

SAT 11 August 2018/Thirteenth Year /No.263

شهردار شیراز در نشست شهرداران کالنشهرهای کشور
گزارشی از «برنامه توسعه پایدار کالنشهرها» ارائه کرد

جذبگردشگرنیازمندتوسعه
زیرساختهاست

مثلث زیارتی با حضور شهرهای مشهد مقدس ،قم و شیراز تشکیل شود

،،

ما به بافت تاریخی شیراز
به عنوان یک ثروت عمومی،
ظرفیتی غنی و فرصتی
طالیی برای جذب گردشگر
نگاه میکنیم .در این راستا
هفت محور گردشگری را
در محدوده بافت تعریف
کردهایم

،،

شــهردار شیراز در نود و هفتمین نشســت شهرداران کالنشهرهای
کشور که پنجشنبه هجدهم مردادماه در مشهد برگزار شد ،گفت :به منظور
تردد آسانتر زائران و تقویت و توسعه زیرساختهای گردشگری ،میتوان
مثلث زیارتی با حضور شــهرهای مشهد مقدس ،قم و شیراز تشکیل داد و
در این راستا طرحهای مشــترک فرهنگی اجرا کرد .حیدر اسکندرپور در
این نشســت که به میزبانی شهرداری مشهد برگزار شد ،افزود :با توجه به
وجود تعداد زیاد پروازهای خارجی در فرودگاه های شــیراز و مشهد ،این
دو شــهر میتوانند با برنامهریزی و همفکریهای میانمدت و بلندمدت،
بســترهای مناسبی را برای رونق صنعت گردشــگری و توسعه مراودات
خود فراهم کنند .او با اشــاره به تعدد و تنوع جاذبههای گردشگری شیراز
خاطرنشان ســاخت :در شهرهایی همچون شیراز ،اصفهان و مشهد برای
جذب گردشــگران خارجی نیازمند زیرساخت های الزم هستیم؛ از این رو
انتظار میرود در شهرهای گردشگرپذیر کشور ،ظرفیتهای بیشتری جهت

توسعه و رونق این صنعت ایجاد شود.
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان ساخت :طی
سالیان گذشته بافتهای تاریخی را معضلی شهری میدانستند ،حال آنکه
ما به بافت تاریخی شــیراز به عنوان یک ثروت عمومی ،ظرفیتی غنی و
فرصتی طالیی برای جذب گردشــگر نگاه میکنیم .در این راســتا هفت
محور گردشــگری را در محدوده بافت تعریف کردهایم که بر اســاس آن
مســیرهای مختلف تاریخی و ارزشمند ،با هماهنگی میراث فرهنگی احیا
خواهد شــد .اســکندرپور با تاکید بر اینکه برای جذب گردشگر در بافت
تاریخــی باید زندگی را در آن جاری ســاخت ،افزود :بدین منظور در حال
حاضر بیش از  86پروژه گردشــگری ـ اقتصادی همچون هتل ،رستوران،
کافی شاپ و ...در بافت تاریخی شیراز در حال فعالیت هستند.
بررســی گزارشها و مصوبات کمیســیون اقتصــادی مجلس در
خصــوص مواد «الیحه مالیــات بر ارزش افــزوده» و تأثیر آن بر بودجه

شــهرداریها ،گزارش مهندس اسکندرپور شهردار شــیراز در مورد تهیه
«برنامه توسعه پایدار کالنشهرها» توسط شهرداری شیراز و تهیه و اجرای
برنامه میانمدت توســعه پایدار و یکپارچه شهر شــیراز و گزارش قاسم
تقیزاده خامسی ،شهردار مشهد در خصوص «مسائل و موضوعات مطرح
در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی» از جمله موضوعات ارائه
شده در نود و هفتمین نشست شهرداران کالنشهرهای کشور بود .همچنین
پیشنهاد عضویت یکی از شهرداران کالنشهرها در کمیسیون خاص امور
کالنشهر تهران و سایر کالنشــهرها در دولت ،بحث و تبادل کارشناسی
شــهرداران در خصوص استمرار خدمات در شــرایط تحریم و مشکالت
اقتصادی کشور ،نامه معاون امور شــهرداریهای سازمان شهرداریها و
دهیاریها در خصوص اتوبوسهای دربستی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت از دیگر مواردی اســت که در این نشست مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت.

تقدیر رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور از شهردار شیراز

ورزشهایهمگانیزمینهسازنشاطاجتماعیاست
سیروس پاکفطرت با کسب اکثریت آرا بار دیگر رئیس هیأت ورزشهای همگانی فارس شد

رئیس هیأت ورزشهای همگانی کشــور ضمن ابراز خوشنودی از
اقدامات شهردار شیراز در بحث ورزشهای همگانی گفت :اراده قوی شما
و تالشهایی که در حوزه ورزش ،ســامتی ،نشاط و شادابی شهروندان
شــیرازی وجود دارد قابل تقدیر است .علی مجدآرا ،که به منظور شرکت
در مجمع انتخاباتی هیأت ورزشهای همگانی به شــیراز سفر کرده بود،
با شهردار شیراز دیدار کرد و ضمن تبادل نظر در خصوص همکاریهای
دوجانبه از شهردار کالنشهر شیراز و شورای اسالمی این شهر به واسطه
ایجاد زیرساختهای ورزشــی از جمله جاده سالمت در چمران جنوبی و
برگزاری پیادهرویها تشکر کرد .مجدآرا انتخاب شیراز به عنوان پایلوت و
اجرای  15طرح تحول را نقطه روشنی در ورزش این مرز و بوم دانست و
گفت :امیدواریم پس از موفقیت شیراز ،تجربههای خود را از این کالنشهر
به سایر شهرهای کشور منتقل کنیم.
شهرداری همراه هیأت ورزشهای همگانی است

شهردار شیراز ،ورزش را یکی از راههای رسیدن به نشاط اجتماعی
و فردی دانست و گفت :حضور در ورزشهای اختصاصی برای همه افراد

جامعه امکان پذیر نیست ،اما ورزشهای
همگانی از قابلیت فراگیری باالیی برای
تمام اقشــار جامعه برخوردار است .حیدر
اسکندرپور ،مشارکت و حضور تمام نهادها
و دســتگاهها را در تعالی ورزش همگانی
ضروری دانست و توضیح داد :شهرداری
نیز در کنار ســایر نهادها و ســازمانها
وظیفــه خــود میداند کــه از امکانات و
ظرفیت خود در این راســتا استفاده کند.
وی ایجــاد دفتر دوم هیــأت ورزشهای
همگ انی در فرهنگسرای علوی را نقطه
عطفی در فعالیتهای ورزشــی اجتماعی
دانســت و افزود :در بازدیدی که اخیرا از
فرهنگســراها داشتم برای به کارگیری ورزش در کنار سایر آموزشهای
فرهنگی تأکید ویژه کردیم و بدونشــک امســال متفاوتتر از سالهای
گذشته به ورزش و در کنار آن ورزش همگانی توجه خواهیم کرد.

ورزشهــای همگانی زمینهســاز
نشاط اجتماعی

ســیروس پاک فطــرت ،رئیــس هیأت
ورزشهای همگانی اســتان فارس نیز با
اشــاره به این مطلب که از مسیر ورزش
همگانی میتوان به قهرمانی رسید گفت:
با توجه به اینکه رســالت شــهرداریها
بیشــتر در بخش همگانی است ،ورزش
های همگانی نیــز میتواند زیرمجموعه
اهداف و رسالت شــهرداریها واقع شود.
پاکفطــرت مخاطبان ورزش همگانی را
عموم مردم دانست و گفت :نشاط ،شادابی،
سرزندگی و تحرک اجتماعی از مهمترین
دســتاوردهای ورزش همگانی اســت .وی تصریح کــرد :حمایت،
راهنمایی و مساعدت شهردار شــیراز در زمینه ورزش ،بهویژه ورزش
همگانی قابل تقدیر است .وی با اشاره به برگزاری دو پیادهروی بزرگ

خانوادگی در ســال  96گفت :این پیادهرویها که با اســتقبال خوب
شــهروندان همراه و از شبکه سه رســانه ملی نیز پخش شد؛ در دوره
مدیریت مهندس اســکندرپور اتفاق افتاد و نشان داد که ورزشهای
همگانی از حمایت و مساعدت شهردار شیراز برخوردار است.
ریاست دوباره پاکفطرت بر هیأت ورزشهای همگانی فارس

اما مجمع انتخاباتی هیأت ورزشهای همگانی استان فارس هفته
گذشته برگزار شد .در این مجمع سیروس پاکفطرت مجدداً با کسب 19
رای و با کسب اکثریت مطلق آرا برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس
هیأت ورزشهای همگانی استان فارس انتخاب شد .در این جلسه رئیس
فدراسیون ورزشهای همگانی کشور و مدیر کل ورزش و جوانان استان
طی سخنانی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد هیأت ورزشهای همگانی
استان در چهار سال گذشته ،ابراز امیدواری کردند در جهت توسعه هرچه
بیشتر ورزش همگانی در بین اقشار مختلف جامعه و نوآوری در برنامهها
همچنان حمایتهای خود را از هیأت ورزشای همگانی استان برخوردار
خواهند داشت.

جوابیه محمدرضا هاجری عضو پیشین شورای اسالمی شهر شیراز به گزارش «ساکنان کوی آفتاب»
احترام ًا سرکار خانم مریم افشــاری در تاریخ شنبه  9تیر  97در شماره 257
هفتهنامه شهرراز گزارشــی را در رابطه با محله سعدی تهیه ،چاپ و نشر داده که
بســیاری از ادعاهای مطرحشده در گزارش واقعیت ندارد ،با توجه به اینکه شهرک
ســعدی زادگاه اینجانب بوده و همچنان در این شــهرک زندگی میکنم و با رأی
باالی اهالی در  17صندوق رأی شهرک سعدی همچنان اهالی به اینجانب اعتماد
و اطمینان داشــته و آرای اینجانب در انتخابات شــورای پنجم نسبت به شورای
چهارم  4000رأی افزایش و علیالبدل شــورا هســتم ،بهتر بود بهمنظور تکمیل
گزارش تهیهشده ،نظرات اینجانب هم گرفته و انعکاس مییافت تا گزارش واقعیتر
جلوه میکرد که متأسفانه چنین نشد .بهمنظور تنویر افکار عمومی ،موارد ذیل ارائه
میشود ،گرچه بخشی از گزارش به تخریب اینجانب اختصاصیافته ،نباید به بهانه
تخریب اینجانب ،زحمات و تالشهای صورت گرفته توسط شورا و شهرداری حذف
و سانســور میشد ،بهتر اســت به این نصیحت حضرت سعدی گوش بسپاریم که
فرمود :نام نیک رفتگان ضایع مکن  /تا بماند نام نیکت ماندگار».
اول :درحالیکه  99درصد اهالی شهرک سعدی ایرانی بوده ،اختصاص تمامی
عکسهای گزارش در صفحات اول ،هفتم ،هشــتم و نهم به بچههای افغانستانی
که مهاجر بوده ،روزی خواهند رفت ،قابل توجیه نیست و بهنوعی توهین به اهالی
محسوب میشود.
دوم :ادعاشــده چاههای پیرزن و دختر قنات ســعدی را سیراب میکرده که
برعکس هســت ،آب قنات سعدی از کوه بمو جاری اســت و درگذشته چاههای
نامبرده را تغذیه میکرده ،قنات ســعدی جنــب آرامگاه و چاههای ادعایی روبروی
باغ دلگشا است ،برای احیا قنات سعدی و روان نمودن آن در حوض ماهی و بنای
رختشورخانه ســعدی  450میلیون تومان هزینه کف شکنی و الیروبی شده ،حتی
برای احیای آب رکنی هم تالش گسترده صورت گرفت تا تبدیل به تفرجگاه شده،
آب رکنی به سقاخانه جلو آرامگاه حافظ انتقال تا گردشگران از آن بتوانند بیاشامند.
سوم :ادعاشده ایستگاه اتوبوس حداقل امکانات شهری است ،اینجا حتی به
مهمترین بخشهای شهر مثل شاهچراغ و فلکه نمازی دسترسی ندارد؟! درحالیکه
خط  97 ،2و  14از شهرک سعدی به شاهچراغ و خط  74از سعدی به فلکه نمازی
در تردد اســت و قرار اســت در اطراف آرامگاه سعدی و بلوار تونل هم جریان یابد.
منتهی در تمامی کوچههای سعدی امکان تردد اتوبوس نیست.

چهارم :علت نصب تابلو یا صاحبالزمان (عج) در دامنه کوه ســعدی ،نصب
تابلوهای چراغانی پاینده شاهنشاه آریامهر توسط یک سرهنگ بهایی قبل از انقالب
بوده که بهعنوان المان شــهری ،ردیف مشخص داشته و نمیتوان ردیف بودجه را
برای کار دیگری جابجا کرد ،البته شاید بعضی از خویشاوندان بهایی مذکور از این
اقدام ارزشــی ناراحت باشند .المان دیگری در میدان دلگشا اختصاص به بهارنارنج
داشــته و المان دیگری در آخر خیابان نارنجســتان اختصاص به خوشههای انگور
یاقوتی سعدی داشته که هنوز نصب نشده است.
پنجم :در باب تملــک ،در یک مرحله بیش از  700منزل و مغازه کوچک و
بزرگ توسط شــهرداری تملک که فاز دوم فضای سبز محوطه آرامگاه سعدی را
پوشش میدهد که اتفاق ًا منزل خودم و پدرم در همین طرح ،تخریب و تملک شده
است .در مرحله بعد  300منزل و مغازه تملک و تخریبشده ،حدوداً  15تا  20مورد
کوچک در معبر  20متری مرحوم حاج عزتاهلل و تونل باقیمانده که به شهرداری
منطقه  3و امالک شــهرداری اعالم آمادگی نموده بــرای تملک آنها حاضر به
همکاری و همراهی بوده تا به نتیجه برسد.
ششــم :مجموعه فرهنگی ورزشی شهرک ســعدی در کل محالت کشور
بیمانند است ،دو زمین چمن طبیعی و یک چمن مصنوعی ،سه سالن سرپوشیده،
اســتخر روباز ،حسینیه امام صادق (ع) و فرهنگســرای طاووسیه که کل شهرک
سعدی را پوشــش میدهد و شخصی و خصوصی هم نیســت .شورای فرهنگی
ورزشی شهرک سعدی که منتخب مردم و ورزشکاران بوده ،مدیریت محلی آنها
را به عهده داشته و قیمت خدمات ارائهشده ،نصف قیمت اعالمشده از طریق اداره
ورزش و جوانان و ســالنها و فرهنگســراهای شهرداری هست ،هزینههای حفظ
و نگهــداری آنها از همین دریافتهای اندک تأمین میشــود ،حتی یک ریال از
شهرداری کمک دریافت نمیشود.
هفتم :شهرک سعدی اولین محله شیراز است که  90درصد شبکه فاضالب
آن ،راهاندازی شــده است؛ نباید زحمات و تالشهای تمامی ادارات و سازمانهایی
که در شــهرک سعدی کارکردهاند حذف و سانسور شــود ،اگرچه شهرک سعدی
همچنان نیاز به یاری و همکاری دارد.
هشتم :شهرک سعدی نزدیک به  6گروه یاوران شورا دارد که همدل و همراه
نیازهای شهرک سعدی را بررسی و انعکاس و پیگیر رفع مشکالت بوده و در تمامی

طرحهای عمرانی ،یار و یاور شورا و شهرداری بوده و هستند.
نهم :موارد ذیل پروژههای عمرانی مصوب شــورای چهارم و شهرداری بوده
که تمام ًا کلنگ زنی شــده و ردیف بودجه دارد ،بعض ًا شــروع به کارشده منتهی در
حال حاضر رهاشــدهاند که امید است ادامه یابند .اثبات نموده ،اهل شعار نبوده ،به
عملگرایی و رکگویی مشــهور بوده که بدان افتخار میکنم و تخریب و تحریف
و ســیاه نمایی هم نمیتواند مرا از خدمت بیمنت به زادگاهم بازدارد تا به تکلیف
خود نسبت به مردم خوب و باوفا عمل کنم .اختالفنظر در زندگی محلی ،طبیعی
است منتهی میبایست مبنای گزارش قرار نگیرد .بدون نگاه سیاسی ،بارها رسم ًا،
حضوری و کتبی اعالم نموده در تمامی صحنههای عمران و آبادی حاضر به کمک،
همراهی و انتقال تجربه محلی به شورا و شهرداری بوده و هستم ،آرزو دارم نمای
شهر ،تبدیل به کارگاه بزرگ عمران و آبادی شود البته اگر سیاسیکاران و نگاههای
تند سیاســی که خواستار قطببندی کاذب در شهر هستند ،بگذارند .موارد  15گانه
ذیل ،طرحهای مصوبی است که تا سال  96ردیف بودجه داشته ،چنانچه عملیاتی و
به نتیجه برسند ،شهرک سعدی را متحول خواهد ساخت.
 20 .1متری مرحوم حاج عزتاهلل که احیاگر بافت فرســوده و اتصال خیابان
آرامگاه به بلوار تونل سعدی است.
 .2ساخت اولین فرهنگسرای تعزیه ایران جنب آرامگاه سعدی.
 .3تکمیل و تملک بوستان شهرک امام موسی کاظم (ع) (برآفتاب).
 .4ادامه بلوار تونل سعدی به آخر جاده خرامه.
 .5پایانه سعدی در آخر خیابان نارنجستان.
 .6تعریض جاده آخر  20متری ســعدی ،حدفاصل پمپبنزین و بلوار منتهی
به روبروی زیباشهر.
 .7تقاطع غیر همسطح آخر جاده خرامه و بلوار منتهی به بلوار دروازه قرآن.
 .8ســاخت مجتمع فرهنگی شهرک امام حسین (ع) و حسینیه شهرک امام
موسی کاظم (ع).
 .9انتقال آب به بوستان شهرک امام حسن (ع) و راهاندازی مجتمع فرهنگی
همان شهرک و تعیین تکلیف ورودیشهرک.
 .10توسعه فضای سبز بوستان کوهستانی روبروی باغ دلگشا تا باالی تونل
سعدی و ارتفاعات سعدی به سمتبلوار سرداران و دروازه قرآن.

دارند.

 .11تملک منازل مخروبه اطراف آرامگاه ســعدی که در طرح توســعه قرار

 .12ســاخت زیرگذر روبروی گلزار شهدا و باغ نارنجی در بلوار تونل سعدی
(بلوار شهید وفایی)
 .13انتقــال خط اتوبوس واحد ،میدان ولیعصر از طریق تونل ســعدی به
جاده خرامه.
 .14ساخت سالن ورزشی در شهرک امام موسی کاظم (ع) (برآفتاب).
 .15تکمیل فضای سبز گلزار شهدای شهرک سعدی.
سربلند باشید ،شورای هماهنگی مساجد شهرک سعدی ،محمدرضا هاجری.
توضیح دبیرتحریریه شهرراز
هنگام انتخاب محله سعدی برای تهیه گزارش میدانی ،آنچه برای ما اهمیت
داشت شنیدن صدای مردم محله و روایتی واقعی از وضعوحال شهروندان ساکن آن
بود؛ بدون مرزکشی و خطکشی ملیتی و قومی میان ساکنان محله .پس با عکاس
و رکوردر به میانشــان رفتیم ،حدوداً پنج ساعت در جمعشان بودیم ،با گروههای
مختلفی از ســاکنان محله «بر آفتاب» حرف زدیم و سهبار نیز برای گرفتن عکس
به محله مراجعه کردیم .در این آمدوشــدها کودکانی را دیدیم که فارغ از قومیت و
ملیت! با یکدیگر در همان کوچههای باریک بازی میکردند ،میخندیدند و هنگام
گرفتن عکس نیز همه کنار هم ایســتادند و هیچکس از بودن دیگری احســاس
«توهین» نکرد .آنچه در گزارش «ساکنان کوی آفتاب» به قلم خانم مریم افشاری
(دبیر صفحه محله شــهرراز) آمده ،عین ًا همان اســت که یا از زبان مردم محله به
صورت مکرر گفته شــده (صدای اهالی در آرشــیو صوتی نشریه موجود است) ،یا
ما با چشــمهای خود شاهد آن بودهایم و نســبت به صحت آنها تحقیق کردهایم.
در این گزارش نامی از آقای هاجری برده نشــد ،گرچه اهالی محل بارها با صدای
بلند نسبت به عملکرد یک عضو پیشین شورای شهر نقدهای جدی وارد کردند .ما
گزارشنویسیم ،آنچه روایت میکنیم همان است که میبینیم و میشنویم و سپس
دربارهاش تحقیق میکنیم .ما رویدادها را مشاهده میکنیم ،خواستههای شهروندان
را میشــنویم ،و روایت میکنیم .گزارشنویســی مهمترین رسالت روزنامهنگاری
است؛ و ما زندهایم که روایت کنیم.
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«شهرراز» از چهلوهشتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز گزارش میدهد

تصویب الیحه فروش 27دستگاه اتوبوس فرسوده

،،

اتوبوسهای فرسوده اکنون
در مدار نیستند ،زیرا باالی
 10سال کارکرد دارند و
در توقفگاه اتوبوسرانی
هستند .در بین این
اتوبوسها حتی اتوبوس
ساخت  79را هم داریم.
فروش آنهم طبق آگهی و
مزایده خواهد بود

[تنوع دیدگاهها در مجموعهای که عنوان شــورا را با خود به همراه دارد ،اص ً
ال موضوع غریب و غیرمنتظرهای نیست .برای همین است که با طرح آرای مختلف در هر جمع و اجماعی
حسین مالکی میتوان به حدی تقریبی از راســتکرداری و تصمیم نیکو رسید .اگر مشــاورههای صائب به یاری مدیریت شهری بشتابند ،بیشک چرخه کار و کوشش در پی افکندن شالوده شهری تام
و تمام بهدرســتی رهوار میشــود . .همچنین برشی از مقوالت و محاکات اعضای شورا در جریان بررسی و تصویب دو الیحه شهرداری در صحن علنی اخیر را برای مخاطبان نشریه بازگو
کردهایم که در آن شورای شهر شیراز دریافت  20درصد جریمه از تخلفات اضافهبار و بارهای حجیم و فروش  ۲۷دستگاه اتوبوس فرسوده شهری توسط شهرداری به مدت یک سال طبق جدول مصوب
را به تصویب رساند و همچنین با فروش  ۲۷دستگاه اتوبوس فرسوده و غیرقابل بهرهبرداری جهت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر موافقت شد].

،،

،،

این اتوبوسهای فرسوده
کاربردی برای شهر
شیراز ندارند و اکنون در
پارکینگ شهرداری متوقف
هستند .ازسویی طبق مواد
قانونی برای شهر شیراز
قابلاستفاده نیستند و
هرروز که در زیر آفتاب
بمانند ازنظر قیمت افت
پیدا میکنند .با فروش این
اتوبوسها میتوانیم بخشی
از هزینههای خرید 185
دستگاه اتوبوس جدید را
تأمین کنیم

،،

،،

الیحه اخذ هزینه
خسارتهای ناشی از
تخلفات اضافهبار و بارهای
حجیم بر زیرساختهای
ابنیه شهری نیز در شورا
تصویب شد .براساس این
الیحه به شهرداری اجازه
داده میشود نسبت به
دریافت  20درصد خسارات
وارده به ابنیه ناشی از
اضافهبار شهری اقدام کند

،،

پس از قرائت نطقهای پیش از دستور سه عضو شورا
(عبدالرزاق موســوی ،علی ناصری ،نوذر امامی) و تذکرهای
ابراهیم صبــوری ،نواب قائدی و مهــدی حاجتی ،چهل و
هشــتمین جلسه علنی شــورای پنجم کار خود را با بررسی
دســتور کارها آغاز کرد .احمدرضا دســتغیب رئیس شورا از
منشــی دوم شورا خواست که شرح برنامه اعالم کند و علی
ناصری هم توضیح داد :در این جلسه چهار دستور کار شامل
دو الیحه ،یک طرح یکفوریتی و یک اعالم وصول بررسی
میشــود .او عنوان الیحه اول را «اخذ هزینه خسارتهای
ناشی از تخلفات اضافهبار و بارهای حجیم بر زیرساختهای
ابنیه شــهری» اعالم کرد و یادآور شــد که الیحه اول در
کمیســیون عمران و حملونقل بررسیشــده است .رئیس
کمیســیون حملونقل شــورا ضمن قرائــت متن الیحه
دراینباره گفت :به اســتناد مواد قانونی تخلفات رانندگی به
شهرداری اجازه داده میشود نســبت به دریافت  20درصد
خسارات وارده به ابنیه ناشی از اضافهبار شهری اقدام کند که
در مشورت با اعضای کمیسیون این قیمتگذاری فقط برای
سال تائید شده است.
بعد از توضیحات نواب قائدی ،رئیس شورا از دیگر اعضا
خواست که در مخالفت یا موافقت این الیحه سخن بگویند.
احمد تنــوری اولین نفری بود که با اســتناد به نامه معاون
وقت شــهرداریها و دهیاریهای کشور و اساسنامه حمل
بار سازمان مدیریت حمل بار شیراز مطالبی را در قالب تذکر
عنوان کرد .ناصری هم بهعنوان رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شورا گفت :در خصوص اخذ
خسارت پیشنهاد ما این است که در دستورالعمل مطرحشده،
بودجه خســارات وارده به محیطزیســت بهویژه در بخش
فضای سبز مشخص شود .اما قائدی جواب داد :ضمن اینکه
از این محل بودجهای برای محیطزیســت تعلق نمیگیرد،
باید این توضیح را داد که از ســال  94شهرداری مشهد این
خسارات را دریافت کرده است.
دستغیب از قائممقام شهردار شیراز درخواست کرد که
دربــاره این الیحه مطالبی را بازگو کند .مهندس ارزانی هم
گفت :در دنیا این قبیل عوارض رایج است و در کشور ما هم
در خوزســتان از شرکتهای پتروشیمی که بار آنها از روی
آسفالت شهر عبور میکرد ،عوارض دریافت میشد؛ بنابراین
چنین موضوعی هم در کشــور و هم در دنیا کاری عادی و
مسبوق به سابقه بوده و همیشه انجام میشده است.
فرجی نماینــده فرمانداری نیز خاطرنشــان کرد :در
ارتباط با این موضوع هم هر عارضهای که اشخاص در شهر
ایجاد میکنند و باعث مســائلی میشــوند باید هزینه آن را
هم پرداخت کنند و ما در این زمینه مشــکلی نداریم .بحث
اصلی این است که چه کسی آن را وصول کند و مجری آن
کیست؟ رئیس شورا در ادامه این سخنان گفت :اگر مخالف

و موافقان دیگری نیســت ،رأیگیری میکنیم .موضوع این
الیحه  20درصد خســارت برای ســال اول است .دستغیب
با مشاهده تعداد دســتهای افراشته اعضای شورا ،تصویب
الیحه اول شهرداری را اعالم کرد.
تصویــب الیحــه فروش  27دســتگاه
اتوبوس فرسوده

جلســه علنی  48با قرائت دســتور کار دوم مبنی بر
فروش  27دستگاه اتوبوس فرسوده توسط منشی شورا ادامه
یافت .رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل شورا در پی آن
در شــرح محتویات الیحه یادآوری کــرد :مطابق ماده یک
دســتورالعمل اجرایی فروش اتوبوسهای فرسوده مصوب
وزارت کشــور که در تاریخ  24مهر  87به اســتانداریهای
کشور ابالغشــده ،مســئولیت صدور فروش و واگذاری به
استاندار هراستان تفویض شده و در تبصره یک این مصوبه
آمده اســت که درخواســتهای فروش با ارائه توضیحات
مســتدل و مستند به تائید شورای شهر اســتانداریها ارائه
میشــود 27 .اتوبوس فرسوده است که چون از رده هستند
و عمر برخی از آنها حتی از  19ســال باالتر است بنابراین
سازمان حملونقل مسافر و شهردار محترم تقاضا کردند که
شورا با فروش این تعداد اتوبوس فرسوده موافقت کند.
پــس از توضیحات قائــدی ،ســیروس پاکفطرت
پرســشهای خود را در این رابطه مطرح کرد :ســه سؤال
دارم .او ًال برابر تبصره یک دستورالعمل وزارت کشور ما نیاز
به تصویب هیئتمدیره شــورا داریم که من مستندی را در
این رابطه ندیدم .پاکفطرت ادامه داد :اگر این مصوب شود
به چه نهادها یا ارگانهایی به فروش میرسد .همچنین آیا
جایگزیــن هم دارد تا مردم با فــروش این اتوبوسها دچار
کسر اتوبوس نشــوند .احمد تنوری رئیس کمیسیون حقوق
شهروندی شورا مطالب پاکفطرت را دنبال کرد :منظور این
است ابتدا در تصویب سارمان حملونقل درونشهری باشد،
زیرا در زمان تصویب قانون نام آن اتوبوسرانی درونشهری
بوده ،اما اکنون سازمان حملونقل شهری جایگزین آن شده
و سپس بعدازاین اینکه در این دو مرحله تصویب شد به تائید
شورا برســد ،یعنی آن مصوبه باید به شورا بیاید نه در قالب
الیحه .ضمن اینکه گزارش کارشناسی باید داشته باشد.
دستغیب گفت :آقای تنوری بهعنوان مخالف صحبت
کنید یا تذکر .اگر تذکر است بحث آن عوض میشود .تنوری
جواب داد :نظر من بازگشــت الیحه به شهرداری برای سیر
مراحل قانونی است .دستغیب از اعضا خواست که اگر کسانی
بهعنوان مخالف یا موافق سخنی دارند ،مطرح کنند.
سولماز دهقانی رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت
شورا ســخنان خود را در قالب پرســش بیان کرد :پرسشی
از سازمان حملونقل مســافر دارم که چند دستگاه اتوبوس

فرسوده دیگر مانده است و این  27دستگاه آیا آخرین تعداد
اتوبوسهای فرسوده از سال مذکور است یا خیر؟ پرسشها را
قائدی توضیح داد :این اتوبوسها فرسودهاند و بههیچعنوان
امــکان ســرویسدهی را ندارند .در هیئتمدیره ســازمان
تصویبشده و اگر شهردار آن را در قالب الیحه داده ،مرجع
ما شــهردار است که لوایح را برای شــورا میفرستد و بنا را
براین بگذاریم که مراحل آن طی شده است .در شرایطی که
با مشکالت مالی مواجه هستیم و با توجه به یارانه نقدی که
به ناوگان اتوبوسرانی پرداخت میکنیم همچنین هزینههای
سرسامآوری که متأسفانه این روزها با آن مواجه هستیم .با
این مشــکالت نقدی خواهش میکنم که اعضای شورا با
ایــن الیحه همراهی کنند تا با تائید این مصوبه بخشــی از
مشکالت مالی ســازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز
را بتوانیم حل کنیم.
مهندس ارزانی در کســوت قائممقام شــهردار شیراز
در تکمیل توضیحــات قائدی یادآور شــد :این اتوبوسها
اکنون در مدار نیســتند ،زیرا باالی  10ســال کارکرد دارند
و در توقفــگاه اتوبوسرانی هســتند .در بین این اتوبوسها
حتی اتوبوس ســاخت  79را هم داریم .فروش آنهم طبق
آگهی و مزایــده خواهد بود .بحــث هیئتمدیره را هم که
آقــای تنوری مطرح کرد ،باید بگویم ،قانون موجود اشــاره
به هیئتمدیره اتوبوسرانی میکند که اکنون وجود ندارد و
بهجای آن سازمان حملونقل مسافر شده که ما در همین هم
بحث داریم .در شرایط مختلفی در هیئتمدیره جدیدی که
مطرحشده و مصوبه آنهم موجود است .وقتی ما درخواستی
را به شــورا میفرستیم یعنی اینکه کارهای مقدماتی آن را
انجــام دادهایم و اگر بخواهیم همه مکاتبــات را از روز اول
ضمیمه الیحه برای شــورا بفرستیم باید  200برگه دیگر از
درخواست تا کمیته فنی استانداری و هیئتمدیره و شورای
ســازمان را هم پیوســت آن میکردیم .ضمن اینکه این
موضوع در حسابرســی دیده میشود و ناظر شورا آنجا وجود
دارد و تمام این مراحل انجامگرفته اســت .اگر شورا بخواهد
ما در جلســه بعد از درخواست اول تا موارد دیگر را ضمیمه
میکنیم .باید این توضیــح را بدهم که تمام هزینههای آن
صرف اتوبوسهایی که باید به آنها یارانه داده شود ،خواهد
شد.
بعد از بیان مطالبی دیگر توسط اعضای شورا ،دستغیب
از معاون سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز خواست
تا او هم دراینباره توضیحاتــی ارائه دهد .مفتاحی گفت :با
توجه به دســتورالعمل خودروهای فرسوده باالی  10سال،
عبــور و مــرور این اتوبوسها ممنوع اســت .از ســال 88
تا امروز هیچگونه اتوبوســی را دولت برای امر نوســازی به
ناوگان اتوبوسرانی تزریق نکرده به همین دلیل مصوبهای
در وزارت کشور تصویبشده است تا خودروهایی که معاینه

فنی را انجام داده باشند ،بتوانند به کار خود ادامه دهند .شهر
شیراز در این رابطه پیشقدم بوده و با مساعدتی که خصوص ًا
در شــورای پنجم انجامگرفته اســت ،با ورود اتوبوسهای
جدید اتوبوس  355را در سطح شهر نداریم .حدود  90درصد
خودروهای ما  457مدل  82است که با آمدن  400دستگاه
اتوبوس جدید نوســازی خواهند شد و دیگر ما اتوبوس زیر
مدل سال  88را در شیراز نخواهیم دید زیرا این اتوبوسهای
گازسوز در سال  88وارد چرخه حملونقل شیراز شدهاند .پس
عم ً
ال ما این موضوع را نخواهیم داشــت و این  27اتوبوس
فرسوده نیز مربوط به پشــتیبانی سازمان حملونقل مسافر
بوده که در امر خدماترسانی به اتوبوسهای ناوگان بخش
خصوصی عمــل میکرده و همانطور که ارزانی اعالم کرد
حدود یک سال است که از چرخه حملونقل شهر خارجشده
و در توقفــگاه اتوبوسرانی حضور دارد که با فروش آنها از
محل فروش در قانون آمده که اتوبوس جدید خریداری کنیم.
احمد تنوری در این لحظه پرســید :آیا این اتوبوسها
قابل تعمیر و یا تجهیز هســتند زیرا ممکن است با توجه به
اینکه بودجه شــهرداری را ریالی تنظیم کردیم فردا مجبور
شویم برمبنای ارز خارجی اتوبوس بخریم .قائدی در تکمیل
توضیحات دیگران ،شرحی ارائه داد :این اتوبوسها اکنون در
پارکینگ شهرداری متوقف هستند و طبق مواد قانونی برای
شهر شیراز قابلاستفاده نیســتند و هرروز که در زیر آفتاب
بمانند ازنظر قیمت افت پیدا میکنند و در این شرایط مالی با
توجه به اینکه ما اکنون برای دریافت  185دستگاه اتوبوس
جدید مشکلداریم و توافقنامهای با ایرانخودرو تهیهشده که
بخشــی از این پول را پرداخت و مابقی را اقساطی پرداخت
کنیــم .همکاران عزیز بارأی موافق خــود اجازه دهند که با
فروش این اتوبوسها بتوانیم بخشی از این هزینهها را تأمین
کنیم .مطمئن باشید این اتوبوسهای فرسوده کاربردی برای
شهر شیراز ندارند و هرکدام از اعضای شورا که تمایل داشته
باشند میتوانند از محل نگهداری اتوبوسها بازدید کنند.
دستغیب از قائممقام شــهردار خواست که توضیحات
آخر را در این زمینه ارائه کند .مهندس ارزانی خاطرنشان کرد:
ما هیچکدام متخصص اتوبوس نیســتیم؛ اما تمام این موارد
یک سیر قانونی دارد .ازآنجاکه وزارت کشور در این رابطه به
استاندار تفویض اختیار کرده است ،کمیته فنی استانداری هم
این اتوبوسها را بررسی میکند .این اتوبوسها  355هستند
و اگر هزینه یک اتوبوس نو را هم خرج آنها شود ،نمیتوانند
در مسیر بیایند و قانون هم اجازه نمیدهد که این خودروها
در کالنشهرها فعالیتی داشته باشند .درهرحال ما نمیتوانیم
از این اتوبوسها اســتفاده کنیم؛ حتی اگر آمادهبهکار باشند.
عاقبت رئیس شورا درباره فروش  27دستگاه اتوبوس فرسوده
درخواست رأیگیری کرد که این الیحه شهرداری هم رأی
آورد و تصویبشد.
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،،

رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و
امالک شورا در گفتوگو با شهرراز اعالم کرد

یک اصل در ارائه خدمات
عمومی هست که میگوید
باید همه امکان دسترسی
به خدمات را در کوتاهترین
زمان داشته باشند ،و
خدمات باید با حفظ کیفیت
در حداقل قیمت تمامشده
باشد .این اصول را در
خدماتی که میخواهیم در
شهرداری ارائه دهیم ،باید
لحاظ کنیم

تشکیل
کمیتهآسانسازی
خدمات در شهرداری

،،

امــروز در پنجمیــن دوره عمر شــوراها به
نظر میرســد که دوران اســتخوانبندی این نهاد
فرارسیده باشد .تشکیل جلســات با دستگاههای
خدمات رســان و تالش بــرای تدوین روشهای
منطبق با صرفه و صــاح و تقویت بنیه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی شهر موضوعی است
که هرکدام از اعضای شــورای پنجم شــیراز در
گفتوگوهایی که در شــمارههای مختلف نشــریه
شــهرراز با آنها داشــتهایم ،بر آن ابرام و تأکید
میکنند .در این شماره نیز عبدالرزاق موسوی رئیس
کمیســیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و امالک شورای
پنجم دیدگاههای خود درباره ضرورت تســریع در
روند صدور پروانههای ساختمانی و مطالبی دیگر را
با ما در میان گذاشته است.
شما یکی از دالیل مهم رکود سرمایهگذاریها
در شــیراز در سالهای گذشــته را مشکالت
صدور پروانه ســاختمانی دانستهاید ،با توجه
به اینکه میدانیم برخی ضابطههای موجود در
امور شهرداریها اجتنابناپذیر مینماید ،فکر
میکنید برای رسیدن به یک وضعیت ایدهآل
چه راهکاری پیش روی مدیریت شهری وجود
دارد؟

ازیکطرف بــرای صدور پروانههای ســاختمانی
یک ســری اســتعالمها و ارزیابیها باید انجام شود که
مدتزمانی طوالنی را در برمیگیرد .از ســوی دیگر اگر
این ارزیابیها یا اســتعالمها را حذف کنیم اص ً
ال به خیر
و صالح نیست .باالخره جمع این موارد منتهی به رعایت
حقوق مردم و استانداردهایی میشود که باید رعایت شود.
ولی اینکه تســریع صورت گیرد و مسیر کوتاه شود ،این

دغدغه بوده است .ما یک اصلی را در ارائه خدمات عمومی
داریــم که میگوید باید خدمات طوری ارائه شــود که در
دسترس همهکسانی که نیازمند هستند ،قرار گیرد و همه
امکان دسترسی داشته باشــند .دوم اینکه در کوتاهترین
زمان بتوانند به این خدمات برســند .سوم اینکه خدمات
باید بــا حفظ کیفیت باشــد و چهارم آنکــه در حداقل
قیمت تمامشــده باشــد .ما این چهار نکته را در خدماتی
که میخواهیم در شهرداری ارائه بدهیم ،باید لحاظ کنیم.
کمیتهای هم تحــت عنوان آسانســازی خدمات
پیشبینی شد که یک ســری کار هم کردهاند .منتهی به
نظر من یک مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد و آن
این است که شهرداری باید این ظرفیت را در خود به وجود
بیاورد .آن ســرعتی که باید شهرداری باید داشته باشد که
زیرساختهای آن را آماده کند ،هنوز وجود ندارد.
آیا اشکال کار در قوانین موجود است؟

شــاید بخشی از آن به ساختار شــهرداری بازگردد.
مث ً
ال نیروهایی که در شــهرداری به کار گرفته میشــود
هفت نوع شیوه اســتخدامی دارند؛ مانند نیروی حجمی،
نیروی شــرکتی ،نیروی پیمانی ،نیروی رسمی و غیره .از
طرفی ساختار اداری شهرداری به شکلی است که بهنوعی
بخشهای مختلف آن با یکدیگر همپوشانی دارند و گاهی
یــک فعالیت در دو بخش مختلف در حال انجام اســت.
اینها باید بازنگری و کنترل شــود .نکته ســوم ضرورت
شفافیت است و مردم باید از روند ارائه خدمت اطالع داشته
باشند زیرا بسیاری از مشکالت به خاطر این موضوع است.
اگر مردم از فرایند و روند ارائه خدمات اطالع داشته باشند
اگر سیســتم هم بخواهد تعلل کند درنتیجه مردم متوجه
میشوند و آن نظارت عمومی هم اعمال میشود.

مهمترین دســتور کار جلسه اخیر کمیسیون
برنامه بودجه ،حقوقی و امالک شــورا چه بوده
است؟

جمع ًا پنج دســتور کار در جلســه پنجــاه و چهارم
کمیســیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و امالک شورا داشتیم
کــه یکی از آنها در خصوص طرح شــفافیت بود که بر
اســاس آن اقدامات و تصمیمهای شهرداری شفاف شود
و مردم از روند تصمیمات آگاه شــوند که دو ســه جلسه
در حال بحث روی این موضوع هســتیم .در جلسه اخیر با
مالحظاتی که نمایندگان شهرداری درباره یکی دو قسمت
آن داشتند ،مقرر شــد که آنان بررسیهای خود را انجام
دهند تا آن مواردی که مالحظات و ممنوعیتهایی وجود
دارد در جلسه بعد آماده و مطرح شود.
جلسه قبلی کمیسیون برنامه بودجه ،حقوقی و
امالک شورا با آبفای شیراز درباره نرخ آب بهاء
و انشعاب فاضالب شهری به کجا رسید؟

در موضــوع آبفا تاکنون دو جلســه در کمیســیون
برنامه ،بودجه ،حقوقی و امالک شــورا تشکیلشده است.
در آغاز قرار شــد کمیته و کارشناسان حقوقی کمیسیون
بررســی کنند که آیا تعیین و یا افزایش آب بهاء و هزینه
انشعاب در صالحیت شوراست که نظر کمیسیون موافقت
بر صالحیت شــورا بود و جلسه آینده در موضوع هزینهها
بحث خواهد شد.
در موضوع تفریغ بودجه ســال  96شورا که
اخیرا ً به تصویب رســید ،گفته میشود که 13
درصد صرفهجویی در پی داشته ،ممکن است
بفرمائید که این صرفهجویی چگونه حاصلشده
است؟

صدور پروانه ساخت در مناطق بحران ممنوع میشود
جلسهی مشترک کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک
و کمیسیون شهرسازی شــورای اسالمی شهر شیراز به بررسی
ریــزش کوه در بلــوار جمهوری پرداخت .نــواب قائدی در این
جلســهی پس از شنیدن گزارش اقدامات انجام شده در راستای
جلوگیــری از ریزش کوه در بلوار جمهوری از ســوی مجموعه
شــهرداری و ارگانهــای ذیربط گفت :با بــروز حوادثی از قبیل
زلزله بم ،کرمانشــاه و اتش سوزی ســاختمان پالسکو تا مدتها
پیگیری مشکل به صورت هیجانی
صــورت میگیرد و بعد از گذشــت
چندین مدت ،به منظور پیشگیری
و رفــع بحران هیچ اقدامی صورت
نمیپذیرد و به فراموشــی سپرده
میشــود .وی بر ضــرورت اطالع
رســانی مردم از خطرات احتمالی
ســاخت و ســاز در ارتفاعــات و
محورهــای پرخطر تاکیــد کرد و
گفت :عدم اســتقبال مردم از خرید
و ساخت و ساز ســاختمان در این
محورها ســبب می شــود سرمایه
گذاری در این نقاط صورت نگیرد.
قائدی با اشــاره به تشــکیل
مدیریــت بحران با حضــور همه ارگانها گفت :بــا وجود اعالم
آمادگی همه ارگانها برای رفع این مشکل ،اما برخی از مسئولین
تنها به بازدید رســمی و در ســاعات مشخص اکتفا کردند و بار
اصلی رفع این مشــکل تنها بر دوش شهرداری بود که در افکار
عمومی این اقدام ناپســند و نشــانگر ضعف مدیریت بحران در

شهر شیراز است .رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل وترافیک
شورای اسالمی شهر شیراز خواستار همکاری بیش از پیش اداره
راه و شهر سازی استان با شهرداری شد و گفت :این اداره همانند
گذشته ،در راستای جبران خسارت وارده بر مالکین زمین در این
محور و ارائه راهکار تامین هزینه خرید ســاختمانهای در حال
تخریب می تواند شهرداری را یاری رساند .وی افزود :در راستای
پیشــگیری از بروز بحران ،کمیتهی فنی ستاد بحران استانداری
فارس باید ضوابط ســاخت و ساز
در این مناطق ومناطق مشــابه را
مشخص و اعالم کند.
قائــدی گفت :تا زمــان ارائه
طرح تفصیلی موضعی ،شهرداری
باید از صدور پروانه ساخت در این
مناطق خودداری کند .وی بر لزوم
شناسایی مرزکوه و پهنهی شهری
توســط شــهرداری و اداره راه و
شهرسازی تاکید کرد .عضو شورای
اسالمی شهر شیراز ضمن قدردانی
از تــاش مجموعه شــهرداری و
سازمان عمران دررفع این مشکل
گفــت :امید اســت در راســتای
پیشــگیری و رفع اینگونه حوادث ،شــاهد مدیریت یکپارچهی
بحران باشیم .گفتنی اســت شناسایی محورهای قبیل کوهسار
مهدی ،حسینی الهاشمی ،صدرا و پایدارسازی حوزههای بحران،
شناســایی و بکارگیری متخصصان برجسته برای رفع بحران از
پیشنهادات مطرح شده در این کمیسیون بود.

گزارش تفریغ بودجه را رئیس شــورا و خزانهدار باید
بدهــد ولی معمو ًال یک ردیفهایی مانند ردیف مربوط به
تحقیقات یا کارهایی مثل آنکه ممکن است هزینه نشود.
البته پارسال اینگونه شد .ولی میدانم قطع ًا امسال در بودجه
ردیفی در رابطه با موارد پژوهشی .تحقیقاتی گذاشتهشده
و مبلغی پیشبینیشــده اســت که با ایــن ترتیب فکر
میکنم امسال نهتنها اضافه نیاید بلکه کسری هم داشته
باشد.
درباره سد تنگ سرخ نظرات مختلف موافق و
مخالفی وجود دارد و گمان میکنم که درجایی
از شما دراینباره نقلقولی دیده باشم ،دیدگاه
شما در مورد این پروژه با توجه به توافقنامهای
که در این زمینه بین ســازمان آب منطقهای
فارس و استانداری و شهرداری شیراز صورت
گرفته است ،چیست؟

در مورد ســد تنگ ســرخ تاکنون بنده اظهارنظری
نکردهام زیرا موضوع به لحاظ تخصصی به کمیسیونهای
دیگری بازمیگردد.
لیکــن به هر صورت دو نظر موافق و مخالف وجود
دارد و هرکدام هم استداللهای خاص خود را دارند.

،،

اقدامات و تصمیمها باید
شفاف شود و مردم از روند
تصمیمات آگاه شوند .وقتی
مردم از فرایند و روند ارائه
خدمات اطالع داشته باشند،
اگر سیستم هم بخواهد
تعلل کند ،مردم متوجه
میشوند و آن نظارت
عمومی هم اعمال میشود

با توجــه به اینکه در منطقه  4شــهرداری
پروژههــای مهمی در ورودی شــیراز در حال
اجراست ،بهعنوان ناظر منطقه مذکور بگویید
روند اجرایی پروژههای این بخش از شهر بر
چه منوال است؟

،،

در موضوع پروژههای ورودی از سمت جنوب غرب
شیراز متأسفانه پیشرفت مورد انتظار وجود ندارد .البته علت
هم فقدان منابع مالی و حجم پروژهها است.

دکلهای مخابراتی در شیراز ساماندهی میشود
اعضای کمیسیون ســامت ،محیط زیست و خدمات شهری
شــورای اسالمی از پارک علم و فناوری بازدید کردند .علی ناصری
در این بازدید گفت :در راســتای بررسی تخصصی مشکالت و ارائه
راهکار در جهت رفع آن ،کارگروه مشترکی بین سازمانهای مرتبط
با کمیســیون ســامت ،محیط زیست و خدمات شــهری شورای
اســامی شــهر شــیراز و پارک علم و فناوری برگزار و نتیجه به
کمیســیون ارائه میشود .ناصری همچنین افزود :امروزه شاهد رشد
قارچ گونه دکلهــای مخابراتی در
کالن شهر شــیراز هستیم که بدون
هیچ ضابطهای در ســطح شــهر در
حال نصب هســتند .وی با اشاره به
افزایش دکلهــای مخابرات بدون
مجوز در مناطق شــهرداری شــیراز
گفت :کمیســیون ســامت ،محیط
زیســت و خدمات شــهری شورای
اسالمی شــهر شــیراز ،در راستای
اهداف ســامت محور به شهرداری
شیراز پیشــنهاد میکند که در جهت
ساماندهی دکلهای مخابراتی با در
نظر گرفتن مســایل فنی و مســایل
ســامت محور اقدام کند و گزارش
را در حداقل زمان ممکن به کمیسیون ارائه دهد.
ناصری گفت :شهرداری شــیراز به منظور جلوگیری از به هم
ریختگی ســیما منظر و فضای سبز شهری باید تا زمان ارائه الیحه
ی ســاماندهی دکلهای مخابراتی به این کمیسیون و تصویب این
الیحه در صحن شــورا ،از صدور هرگونه مجــوز احداث تجهیزات

مخابراتی به طور جدی خودداری کند.
قاســم مقیمی هم در این بازدید گفــت :تکنولوژی و فناوری
خواسته و ناخواسته به ســراغ ما خواهد آمد ،زمان هیچگاه متوقف
نمیشــود و دنیا به ســرعت درحال پیشــرفت اســت با وجود این
شهرداری شیراز تا کنون از تکنولوژیهای جدید و هوشمند به طور
کامل سهمی نداشته است .وی افزود :باید در مدیریت سازمانها از
فناوریهای جدید به جای روشهای ســنتی بهره بگیریم .مقیمی
گفــت :بیش از هــزار نخبه در ۲۸۰
شــرکت دانش بنیان مشغول فعالیت
هستند که باید به اقدامات انها توجه
ویژه کرد .عضو شورای اسالمی شهر
شیراز افزود :شرکتهای دانش بنیان
باید طرحهای خود را ارائه دهند و در
این راستا شــورا نیز از هیچ حمایتی
دریغ نمیکند .وی با اشاره به فرسوده
بودن لوله های سطح شهر گفت :باید
شــرکتهای دانش بنیــان با طراحی
روشها و سیســتمهایی از هدر رفت
آب جلوگیری کنند .مقیمی خواستار
طراحی بســتههای تولیــد انرژی از
پســماند ،باد و انرژی خورشــیدی
توســط شــرکتهای دانش بنیان شد .وی با اشــاره به وضعیت نور
پردازی در شــهر گفت :نورپردازی یک علم اســت اما این شیوهی
اســتفاده در شــهر برای تبلیغات تنها نور افشانی و هدررفت انرژی
اســت .وی افزود :طرحهای جامع شــهر را بایــد جوانان نخبه این
شهر تدوین کنند.

کوچهپسکوچه
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بافت اجتماعی ناهمگون ،سابقه کم سکونت اهالی ،تنوع
قومیتی وعدم دلبســتگی به محیط از مهمترین دالیل
نابسامانی محله دباغی است
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گزارش «شهرراز» از محله دباغی ،گود گلکوب و گود شیری

اینجا چراغی روشن است

م برخوردار
شهردار شیراز و اعضای شورای شهر در دیدارهای چهرهبهچهره با مردم این محالت ک 
از نزدیک در جریان مشکالت و مطالبات اهالی این محالت قرار گرفتند

،،

بزرگترین معضل
بافتهای فرسوده ،بحث
فاضالب خانگی هست که
در کوچهها رها میشود.
به دستور شهردار شیراز
مقرر شد که در اسرع
وقت نسبت به حل این
مشکل و نظافت بیشتر
محله اقداماتی انجام شود.
همچنین ایجاد روشنایی در
خیابان قیام و ورودی محله
دباغی نیز در دستور کار
قرارگرفته است

،،

،،

بزرگترین کمبود این
محالت عدم وجود اماکن
تفریحی ،آموزشی و پارک
برای بازی بچهها است.
در ساخت و طراحی چنین
اماکنی فضاهایی بهعنوان
آموزشی و فضای سبز
نیز در نظر گرفتهشده که
میتواند چهره شهری و
اجتماعی این محالت را
دگرگون کند؛ و کیفیت
زندگی ساکنان را افزایش
بدهد

،،

در پشــت دیوار هر خانهای ،در آســتانه دری نیمهباز و پادری کهنه و رنگورورفتهای دیده میشود .مردی یا زنی پسین ساعات تابستانش را روی این پادری نشسته و به انتهای این
مریم افشاری کوچههای تنگ چشــم دوخته و عبور و مرور آدمها را با چشــمانی نیمهافسرده اما امیدوار به آینده دنبال میکند .دیوارهای پسوپیش رفته و ساختمانهایی که همسطح کوچه نیستند ،در
ذهنم طرحی آشفته رسم میکند ...بعضی خانهها آنقدر گود هستند که با چند پله به کوچه وصل میشود و بعضی ساختمانها نیز به شکل برتری جویانهای چند پله باالتر از کوچه قرارگرفتهاند .اگرچه
خانهها آنقدر ریزدانه هستند که بهزحمت مساحتشان به پنجاه متر میرسد ،اما در گوشهگوشه محله ،نهالهای امید در باغچههای مقابل خانهها روییده است .اینجا ساختمانها نه شباهتی به خانههای
سنتی روستایی دارند و نه اثری از مدرنیزه و شهرنشینی به چشم میخورد .برخی دیوارها ترک دارد ،اغلب سقفها کوتاه است و درهای چوبی و پنجرههای آهنی زنگخورده که از وسط کوچه میگذرد
هارمونی عجیبی ساختهاند .نقاشیهایی که شهرداری بر روی دیوارهای مشرفبه محوطه اصلی انجامشده سعی در یکپارچهسازی فضا دارد و انگیزش حس زندگی؛ حس زندهبودن .شاید برای بررسی
همین مشکالت بود که هفته گذشته شهردار شیراز به همراه جمعی از معاونان شهرداری و چند نفر از اعضای شورای شهر بازدیدی از سه محله دباغی ،گود گلکوب و گود شیری داشتند و در دیداری
چهرهبهچهره با مردم محله ،از نزدیک در جریان مشکالت و مطالبات اهالی این محالت قرار گرفتند.

قهقهه کودکانه در کوچههای محله

روی سکوی سیمانی خانهای چند کودک روی
زمین نشستهاند و صدای قهقهه شادمانهشان توی
کوچه اوج گرفته است .با دیدن دوربین ،دستهای
رنگــی کوچولویشــان را باال میآورنــد و در برابر
لنز دوربینها دنیای شــاد و بیخیالشــان را به رخ
ما میکشــند« .بوی فاضالب و موشهای موذی
امانمان را بریده اســت» پیرمرد هیکل نحیفش را
بهزحمت روی عصا نگهداشته است .از ما میخواهد
از جوی آبی که از کوچه میگــذرد تصویربرداری
کنیم .میگوید :ایــن جویها ،محل عبور حیوانات
موذی شــده و بــوی فاضالب هم تــوی کوچه
میپیچد .نگاهم بــه جوی آب و جلبکهایی که با
سماجت به کف سیمانی آن چسبیده خیره میماند.
خوب که دقت میکنم از تمام خانهها لولهای بیرون
زده که بهطور مداوم پسماند آبهای مصرفی اهالی
را به درون جوی کوچه رها میکنند .میپرسم :چرا
آب خانههایتان را توی کوچه رها میکنید؟ مگر چاه
فاضالب ندارید؟ انگار از او درباره عرض جغرافیایی
اقیانوس اطلس ســؤال کردهام .لحظاتی ســکوت
میکند ســگرمههایش توی هم گــره میخورد و
همانطور که عصایش را روی زمین میکشــد از
ما دور میشود.
محله دباغی

اینجا محله دباغی اســت .به علت دوری این
منطقه از مرکز شــهر ،ســالها پیش کارگاههایی
برای دباغی پوســت حیوانات اهلی به وجود آمدند.
(دباغی به علت اســتفاده از مواد قوای شیمیایی و
چربی حیوانات محیط را بسیار آلوده و بدبو میکند).
این محله در بین ســالهای  1320تا  1345بدون
هیچگونه طرح مدون شهرســازی آهستهآهســته
شکل گرفت؛ و هر یک از ساکنان فعلی بدون مجوز
و پروانهســاخت ،برای خود سرپناه کوچکی ساخت.
به دلیل کوچکی قطعات و قیمت پایین خانهها این
محــدوده موردتوجه مهاجریــن و جنگزدهها قرار
گرفت و خیلی زود به یکی از مراکز شلوغ جمعیتی
شیراز تبدیل شد .بر اســاس آمارها در سال 1390
جمعیت محله دباغی  12659نفر و در ســال 1395

این جمعیت به  12983نفر رسید .این آمارها نشان
میدهد که محله شــبیه ظرفی اســت که مدام پر
و خالی میشــود .بافت اجتماعی ناهمگون ،سابقه
کم ســکونت اهالی ،تنوع قومیتی وعدم دلبستگی
به محیط از مهمترین دالیل نابســامانی این محله
است.
دستور شهردار برای حل معضل فاضالب
خانگی

محمدرضا محمدحســنپور ،معــاون خدمات
شهری شهرداری شیراز میگوید :طی بازدیدی که
به همراه شــهردار و معاونین و شــهردار  2داشتیم
بزرگتریــن معضــل بافتهای فرســوده ،بحث
فاضالب خانگی هست که در کوچهها رها میشود.
به دستور شهردار شیراز مقرر شد که در اسرع وقت
نســبت به حل این مشــکل و نظافت بیشتر محله
اقداماتی انجام شــود .همچنین ایجاد روشنایی در
خیابان قیام و ورودی محله دباغی نیز در دســتور
کار قرارگرفته است.
اماکــن تفریحی و پارک بــازی برای
کودکان ساخته میشود

صدای خروس توی کوچه میپیچد .بزی که
با طناب به تیر برق روبروی مغازه حیوانات خانگی
بستهشده ،تقال میکند تا خودش را به کیسهزبالهای
که پشــت یکی از دیوارهاست برساند .مردی روی
پشــتبام کبوترهایش را هوا کرده و مدام ســوت
میکشد .دســتهای از زنها پشت پرچین باغچهای
که خودشان برایش حصار کشــیدهاند نشستهاند و
درختچههای توی باغچه ،از تشنگی لهله میزنند.
مردهای موتورسوار تند تند از پستیوبلندی کوچهها
میگذرنــد و کودکان مجبورنــد در البهالی بازی
گلکوچیک به آنها راه بدهند.
ســولماز دهقان عضو شورای اسالمی توضیح
میدهــد :بزرگتریــن کمبود ایــن محالت عدم
وجود اماکن تفریحی ،آموزشی و پارک برای بازی
بچهها اســت .خوشــبختانه اتفاقات خوبی در حال
وقوع هست و مقررشــده مجتمعهایی با ضوابط و
مقررات شــهری برای اســکان اهالی ساخته شود.

بدون شــک در ســاخت و طراحی چنیــن اماکنی
فضاهایی بهعنوان آموزشــی و فضای ســبز نیز در
نظر گرفتهشده اســت که میتواند چهره شهری و
اجتماعی این محالت را دگرگــون کند؛ و کیفیت
زندگی ساکنان را افزایش بدهد.
باغچههایی که گلویشان خشکیده

«آب نداریم .باغچههایی هم که شــهرداری
برایمان درست کرده از بیآبی دارد خشک میشود.
با خودمان قرار گذاشتهایم که هرروز یکی از اهالی
به این گیاهــان آب بدهد ».پیــرزن لهجه ترکی
دارد .چشمهای میشــی رنگش آبمروارید گرفته
و دســتمالی که به پیشانیاش بســته ،توی نسیم
عصرگاهی تاب میخورد .میگوید :ســه چهار سال
پیش آمدند دیوارها را رنگ زدند .باغچه ســاختند،
گل کاشــتند و بعد دوباره ما و محله را به امان خدا
رها کردند و رفتند .بیشــتر روزها از صبح تا غروب
آب نداریم .شــبها که آب وصل میشود پسمانده
آبی را که با آن ظرف و لباس شســتهایم پای این
باغچهها میریزیم .زنی که کنارش نشســته چهره
گندمگــون جنوبی دارد .به بچههــای توی کوچه
اشــاره میکند و میگوید :ایــن بچهها جایی برای
بازی ندارند .جنگ که شــد آواره شــدیم .نه پول
داشــتیم نه دوســت و آشــنا ،آمدیم اینجا و از سر
ناچاری ماندگار شدیم.
تجمیع پالک تنها راه بازآفرینی محالت
ناکارآمد شهری

شهردار شیراز پس از بازدید از محل میگوید:
محله دباغی ،گود گلکوب و گود شــیری ،ازجمله
محالتی هستند که بهعنوان بافت ناکارآمد شهری
از آنها یاد میشــود .این محالت نیاز به بازآفرینی
جدی دارند .ساختوســازهایی که در این محالت
صورت گرفته عمدت ًا بــدون مجوز بوده و هیچیک
از کوچهها و خانهها بر اســاس طرحهای شــهری
ســاخته نشــدهاند .طبق ضوابط طــرح تفصیلی،
حداقل ضابطه  210متر باید باشــد ،اما بیشتر این
خانهها ریزدانه هســتند و بهنــدرت متراژ آنها به
 80تا متر  100میرســد .بنابرایــن تجمیع پالک

تنها راهی اســت که برای بازآفرینی و بازســازی
این محالت در اختیار داریــم؛ اما تجارب دهپانزده
ســال اخیر به ما نشــان داده که مردم بهتنهایی و
با ســرمایههای مالی محدود نمیتوانند این کار را
انجام دهند .بهطوریکــه در محله دباغی در طول
یک دهه گذشــته فقط یک پروانه ســاخت صادر
شده است.
حیــدر اســکندرپور معتقد اســت اتفاقی که
باید بیافتد این اســت که شــرکتهای توسعهگر،
سرمایهگذاران و حتی خود شهرداری به میدان بیاید
و ایــن ریزدانهها را تملک و ساختمانســازی کند.
«در ســایر موارد نیز ما بستههای سرمایه گذاری را
تهیهکردهایم که بر اســاس آنها زمین و پروانه از
شهرداری و هزینههای ساخت با سرمایهگذار خواهد
بود و این مسکنها پس از ساخت در اختیار ساکنان
و اهالی قرار خواهد گرفت».
دفاتر تســهیلگری و ایجاد زمینههای
مشارکت و بازسازی

در یکی از کوچههای محله دباغی در البهالی
خانههــای قدیمی ،زمین بزرگی بــا حدود دو هزار
مترمربع دیده میشــود« .این زمیــن از مجموعه
تملک دهها خانه بهدستآمده است ».مسئول دفتر
ستاد تسهیلگری محله است .حدود چهل سالی دارد
و پوست صورتش قرمز و برافروخته است .طرحها و
نقشههای را باز میکند و میگوید :چند سال طول
کشــید تا توانســتم رضایت مالکان این خانهها را
کسب کنیم .با سی ،چهل متر زمین یک خانه هیچ
کاری نمیشود کرد ،ولی اگر سی ،چهل پالک که
در کنار هم هستند با هم همدل و متحد شوند خیلی
کارها میتوان انجام داد که هم به نفع اهالی هست
هم به نفع سرمایهگذار.
مهندس فرج زاده معاون معماری و شهرسازی
شهرداری شــیراز توضیح داد :یکی از کارهایی که
در بافتهای فرســوده صورت میگیرد ایجاد دفاتر
تسهیلگری هســت .دفاتر تسهیلگری در چارچوب
مقررات شهرسازی فعالیت میکند و با ارتباطی که
بهصورت اجتماعی با مردم و یاوران شــورای محل
برگــزار میکند ســعی میکند اهالی را به ســمت

کوچه پس کوچه

شنبه  20مرداد  28/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره263

بازســازی امالک خود ترغیب کند .در حال حاضر
دفاتر تســهیل گری فعال در محله دباغی در حال
پیگیری صدور پروانه ســاخت برای زمینی با متراژ
حدود دو هزار متر هســتند .امیدواریم با مشارکت
بیشــتر اهالی و ورود سرمایه گزار به بخش مسکن
بتوانیم این محدوده از شــیراز را سروســامان داده
و با ساختوســازهای اصولی مشکالت شهری و
زیرساختی موجود را از بین ببریم.
از محلــه دباغی میگذریم و بعد از گذشــتن
از چندیــن کوچهپسکوچه ،از گود گلکوب ســر
در میآوریم .دیوارهای نیمهویران و سیاهشــده از
دود روبهرویمان ســبز میشود .هیکل چهارشانه و
بلندقامت مردی کــه لباس مکانیکی به تن دارد از
پناه کوچه پیدا میشــود .همانطور که آچار بزرگی
را توی دســتش میچرخاند ،میگوید :باید بلدوزر
بگذارند پای خانههــا و جاهای متروکه؛ وجود این
اماکن بیصاحب محله را ناامن کرده اســت .شب
که میشــود بهقدری این کوچهها تاریک است که
حتی من هم جرئت نمیکنم رد بشوم چه برسد؛ به
زنها و بچهها...
حدود چهل سال است که اینجا مغازه مکانیکی
دارد .میگوید :حدود چهل پنجاه ســال قبل ،اینجا
گــودال بزرگی بود که زمســتانها تبدیل به آبگیر
میشد .همان سالها ســروکله چند خانواده اینجا
پیدا شــد .اولش چادر زدند .بعد کمکم چادرهایشان
تبدیل به آلونک شــد و یواشیواش جمعیتشــان
بیشتر و بیشتر شد و هرکدام برای خود چهاردیواری
ســاختند .درحالیکــه هیچکــدام از ایــن خانهها
ســند ندارد و معلوم نیســت ایــن زمینها صاحب
دارد یا نه.
اینجا هم جویهای باریک از خانهها به سمت
وســط کوچه در حال حرکت هستند و آب کبودی
توی تنور تابســتان روی آســفالت کوچه ماسیده
اســت .صدای لوالی پیری تــوی کوچه میپیچد.
دختر خردسالی توی کوچه سرک میکشد .موهای
فر طالییرنگش زیر خورشید رنگ عوض میکند.
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شرمگینانه میخندد.

اتفاقی که باید بیفتد این
است که شرکتهای
توسعهگر ،سرمایهگذاران
و حتی خود شهرداری به
میدان بیاید و ریزدانهها را
تملک و ساختمانسازی
کند« .در سایر موارد نیز ما
بستههای سرمایه گذاری
را تهیهکردهایم که بر
اساس آنها زمین و پروانه
از شهرداری و هزینههای
ساخت با سرمایهگذار
خواهد بود و این مسکنها
پس از ساخت در اختیار
ساکنان و اهالی قرار خواهد
گرفت».

دستگاههای خدماترسان آبفا مشکالت
زیرساختی محالت را حل کنند

مهنــدس اکبری شــهردار منطقه  2توضیح
میدهــد :یکــی از مهمترین مشــکالتی که در
بافتهای حاشــیهای و فرسوده داریم این است که
هیچکدام از این محالت از خدمات آب و فاضالب
برخوردار نیســتند و مردم آبهای زائد مصرفی را
تــوی کوچهها رهــا میکنند .این مســئله عالوه
بر ایجاد نازیبایی شــهری ،باعث بروز مشــکالت
بهداشتی و شیوع بیماریهای فصلی بخصوص در
فصل تابستان میشــود .ما از دستگاههای خدمات
رســان و ســازمان آب و فاضالب انتظــار داریم
مشکالت زیرســاختی این محالت را حل کنند .از
ســالهای گذشته تا به امروز شــهرداری اقدام به
لولهگذاری آبهای ســطحی نموده است .طی چند
ســال اخیر لولهگذاری به طول  500متر در خیابان
گل کــوب و دو تا از کوچهها به طــول  700متر
انجامشده است؛ که باعث شده مشکل آبگرفتگی
خانهها در فصل بارندگی حل شود.
همچنین شــهرداری با مشــارکت مسکن و
شهرســازی نســبت به احداث  4خانه محله اقدام
نموده اســت .ایــن خانه محلهها در خرداد ســال
آینده افتتاح و به بهرهبرداری میرســند .با برپایی
کالسهای آموزشــی میتوانیم ســطح توانمندی
اهالــی محالت افزایــش داده و با ایجاد اشــتغال
بخشی از مشــکالت اقتصادی و معیشتی ساکنان
را رفع کنیم.
آغاز بهسازی گلکوب تا دوماه آینده

از کوچههــای ســرازیری محلــه گلکوب
میگذریــم .وضعیــت خانههــا و کوچهها شــبیه
محله دباغی اســت .اینجا خبری از بچهها نیست،
اما زبالهگردهــا را میتوان در مقابل ســطلهای
زباله دید که ســرگرم جســتجو هستند .در یکی از

،،

پیچها به محوطه وســیعی میرســیم که بازمانده
تخریب لودرهای شــهرداری هست .در میدانگاهی
کــه از تخریب به وجود آمــده ،چند جوان بر ترک
موتورهایشــان نشســته و گرم گفتوگو هستند.
آنســوتر چند نوجوان با توپ چندالیه پالستیکی
فوتبال بازی میکنند .نزدیک که میشویم تعدادی
معتاد متجاهــر میبینیم روی تکههای کهنه گونی
و کارتن نشسته و در چند قدمی زمینبازی بچهها

در حال مصرف مواد مخدر هستند .جمع معتادان با
دیدن ما بهسرعت پراکنده میشود .تنها ظرف چند
ثانیه صحنه عوض میشود و تنها چیزی که از آن
منظره زننده باقی میماند دود چند کپه آتش ،تعداد
زیادی لول زرورق ،دو سه گونی زباله بازیافتی و...
است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری شــیراز
بعــد از دیدن این صحنه گفــت :خانههای متروکه
و ســاختمانهای نیمه ویران به محل امنی برای
معتــادان و کارتنخوابها تبدیلشــده اســت که
امیــدوارم در فاصله زمانی یکــی دو ماه آینده این
مناطق را بهسازی کنیم .همچنین در بازدیدی که
بهاتفاق شــهردار از محله گلکوب داشتیم متوجه
شــدیم که پس از تخریب برخــی امالک ،میدان
گاهــی به وجود آمده که به محــل تجمع معتادان
و مکانی برای مصرف مواد مخدر تبدیلشده است.
در این بازدید طی دســتوری که شــهردار شــیراز
صادر کردند مقرر شــد در این مــکان یک پارک
محلهای به همراه نورپردازی مناسب ،فضای سبز و
اسباببازی برای کودکان احداث شود که بیشک
این فضای سبز میتواند امنیت بیشتری را به محله
برگرداند.

عکسها :اشکان پردل

خورشــید توی محله گل کوب غروب میکند
و ســایهها روی دیوارها به حرکــت درمیآیند .از
محلــه بیرون مــیروم و از باالدســت خیابان به
عمــق گلکوب نگاه میکنم .چند چراغ اینجاوآنجا
روشنشدهاند و صدای داد و قال بچهها هنوز توی
محله میپیچد ...انگار بازی فوتبال آنها تا ابد ادامه
دارد.

ذرهبین
1

به علت دوری از مرکز شهر ،سالها پیش کارگاههایی برای
دباغی پوست حیوانات اهلی به وجود آمدند .محله دباغی
بین سالهای  1320تا  1345بدون هیچگونه طرح مدون
شهرسازی آهستهآهسته شکل گرفت؛ و هر یک از ساکنان
فعلی بدون مجوز و پروانه ساخت ،با هر مصالحی که به
دستش رسید برای خودش سرپناه کوچکی ساخت .به دلیل
کوچکی قطعات و قیمت پایین خانهها این محدوده موردتوجه
مهاجرین و جنگزدهها قرار گرفت و خیلی زود به یکی از
مراکز شلوغ جمعیتی شیراز تبدیل شد .بر اساس آمارها در
سال  1390جمعیت محله دباغی  12هزار و  659نفر و در
سال  1395این جمعیت به  12هزار و  983نفر رسید

،،

یکی از کارهایی که در
بافتهای فرسوده صورت
میگیرد ایجاد دفاتر
تسهیلگری هست .دفاتر
تسهیلگری در چارچوب
مقررات شهرسازی فعالیت
میکند و با ارتباطی که
بهصورت اجتماعی با مردم
و یاوران شورای محل
برگزار میکند سعی میکند
اهالی را به سمت بازسازی
امالک خود ترغیب کند

،،

2

محله دباغی؛ گود گلکوب و گود شیری ،ازجمله محالتی هستند که بهعنوان بافت ناکارآمد شهری از آنها یاد میشود .این محالت نیاز به
بازآفرینی جدی دارند .ساختوسازهایی که در این محالت صورت گرفته عمدتاً بدون مجوز بوده و هیچیک از کوچهها و خانهها بر اساس
طرحهای شهری ساخته نشدهاند .طبق ضوابط طرح تفصیلی ،حداقل ضابطه  210متر باید باشد ،اما بیشتر این خانهها ریزدانه هستند و
بهندرت متراژ آنها به  80تا متر  100میرسد .بنابراین تجمیع پالک تنها راهی است که برای بازآفرینی و بازسازی این محالت در اختیار
داریم؛ اما تجارب دهپانزده سال اخیر به ما نشان داده که مردم بهتنهایی و با سرمایههای مالی محدود نمیتوانند این کار را انجام دهند

3
یکی از مهمترین مشکالتی که در بافتهای حاشیهای و فرسوده داریم این است که هیچکدام از این محالت از خدمات آب و فاضالب
برخوردار نیستند و مردم آبهای اضافی مصرفی را توی کوچهها رها میکنند .این مسئله عالوه بر ایجاد نازیبایی شهری ،باعث بروز
مشکالت بهداشتی و شیوع بیماریهای فصلی بخصوص در فصل تابستان میشود .ما از دستگاههای خدمات رسان و سازمان آب و
فاضالب انتظار داریم مشکالت زیرساختی این محالت را حل کنند .طی چند سال اخیر لولهگذاری به طول  500متر در خیابان گل کوب
و دو تا از کوچهها به طول  700متر انجامشده است؛ که باعث شده مشکل آبگرفتگی خانهها در فصل بارندگی حل شود
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شهردار شیراز به مناسبت هفته خبرنگار از تعدادی

نفسکشیدنجامعهاز
اجازه دهیم جام

ِ
ســکوت ساعتهای گرم عصرهای تابستان ،همراه با شهردار سراغ اهالی رسانه میرویم
در
و راســتی ،تا بگوییم در این بازی «یکی بود و یکی نبود» روزگار ،ما برای شــنیدن حرفهای
بد اقتصادی حاکم بر بازار کاغذ و آرزوهای رنگیشــان میان ســطرهای سیاه و ســفید روزنا
مهشید مظلوم «پاســداری از امید» .خواست که امید در دل اهالی کوی واژه زنده نگه داشته شــود و به آنه
میتواند خستگی همه روزهای رفته را جبران کند .شهردار از دیگر سو ،ماموریت اصلی رسانهها را بازتولید ام
شهروندان شیرازی بیام
عالیترین مقام شــهری از رســانههای شهرش خواست زندگی را زندگی کنند و به
ِ
ادامه گزارش کوتاهی از دیدار شهردار شیراز با برخی روزنامهها و خبرگزاریهای شهر را مطالعه کنید.

بازدید از خبرگزاری ایرنا

،،

ایرنا ســابقهای طوالنی در عرصه اطالعرسانی و آگاهیبخشی دارد و این سابقه ،امروز وظیفه سنگینی را بر دوش این خبرگزاری گذاشته است .تزریق امید به جامعه
نیاز امروز کشور است و رسانهها نقشی سازنده و موثر در ایجاد روحیه امید در جامعه دارند .هر کسی که به نظام جمهوری اسالمی عالقهمند است باید به دور از سیاهنمایی،
پیامرســانی امید و آیندهای روشن باشد و در شرایط فعلی ،وظیفه رسانهای بزرگ و باسابقه مثل ایرنا سنگینتر است .ایرنا به عنوان یک رسانه قدرتمند میتواند با تهیه
گزارشهای تحلیلی و مصاحبه با افراد موثر و اندیشمند مانند اساتید دانشگاه و روحانیون ،فضای عمومی کشور را به فضای نشاط اجتماعی تبدیل کند

،،

بازدید از
خبرگزاری ایسنا

،،

ایسنا فعالیت خود را با سنتشکنی
و کنارگذاشــتن محافظــهکاری و
خودسانســوری آغاز کرد و توانست به
سرعت به رسانهای پیشرو و شاخص در
کشور تبدیل شود و مورد توجه همگان
قرار بگیرد .طی ســالهای گذشته بدنه
جوان و دانشــجویی عاملی مهم برای
پیشرفت و متفاوتبودن نگاه ایسنا بود،
چون حرفهای ایــن جوانان از جنس
دانشجویی اســت ،تحت تاثیر قدرت
قرار نمیگیرد و به دل مردم مینشیند.
امیــدوارم خصوصیاتــی از جنــس
دانشجویی همچون صداقت ،نترسبودن،
آرمانگرایی ،نداشتن وابستگی به قدرت
و عــدم دنیاطلبی که در ایســنا وجود
دارد ،ادامه پیدا کند و ایسنا ،با تمام این
ویژگی ها همیشه ایسنا باقی بماند

،،

شــهردار شیراز و جمعی از معاونان شهرداری به مناس
در بستر بیماری ،عیادت و برای او آرزوی سالمتی و بهبودی
محسنی هرچهزودتر به عرصه مطبوعات و قلمزدن در فضا

،،

عکسها :محمدامین توانگر

،،

عیادت شهردار ا

بازدیداز روزنامه تماشا

روزنامه تماشا به سرعت توانست جای خود را در ویترین مطبوعات شیراز باز کند .درج تیترهای مثبت از ویژگیهای این روزنامه است و باعث شده تا خوانندگان نسبت
به خواندن دیگر خبرهای روزنامه ترغیب شــوند .میزان انتشار مطالب مربوط به استان فارس و شهر شــیراز به نسبت سایر خبرها در روزنامه تماشا بیشتر است و این یک
شاخصه مثبت در زمینه اطالع رسانی به شهروندان محسوب میشود .امیدوارم تماشا هر روز تماشاییتر شود

،،

،،

بازدید از روزنا

تالش شهرداری در راستای حمایت از رسانههاســت ،چراکه رسانهها باعث اشتغا
مجموعه مدیریت شــهری بر پرهیز از تعریف و تمجید توسط رسانهها و پذیرابودن انت
مســتقیم اصحاب رسانه با مدیران مجموعههای مختلف ،آنها فرصتی طالیی برای انتق
بهخوبی بهره ببرند
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ی از روزنامهها و خبرگزاریهای شیراز بازدید کرد

زمجرایرسانههاست
معه نفس بکشد

م؛ یاران واژه ،اصحاب کلمه؛ حافظان شهر ،حامیان حرمت آزادی؛ صاحبان برگهای ناتمام دفترهای دوستی
ی ناتمام همیشه هستیم .دو عص ِر تابستانی به ســعادت همنشینی با دوستان رسانه گذشت؛ آنها از شرایط
امه گفتند .در این دیدارها حیدر اسکندر پور در قامت شهردار شیراز بر ماموریت تیم فرهنگیاش تاکید کرد؛
ها ،که حافظان این شهرند یادآور شد که« :امید رویای انسان بیدار است»؛ سایهی درخت بهبار نشسته فردا،
مید در دل شهروندان میدانست و گفت :رسانهها باید امید را به شهر و مردمانش تزریق کنند .او در قامت
موزند شه ِر انسانی را پایداری کنند در این مسیر آنها نقش سازندهای در تربیت انسانهای شهری دارند .در

،،

بازدید از روزنامه عصر مردم

با دغدغه مدیران و دستاندرکاران موسســه مطبوعاتی فرهنگی عصرمردم به عنوان عالقهمندان به حوزه فرهنگ آشنا هستم و شاهد اثرگذاری
فرهنگی آنها در حوزه اطالع رســانی و آگاهی بخشی بودهام .استراتژی این روزنامه «هر که او آگاهتر ،جانش فزون» است که بر پیشانی و صفحه نخست
آن نقش بسته و معتقدم جامعهای به تعالی و بالندگی میرسد که دانا و آگاه باشد .نفسکشیدن جامعه از مجرای رسانههاست و باید اجازه دهیم که جامعه
نفس بکشد .رسانهها پیامآوران آگاهی هستند و با نظارت دقیق خود به مدیران این فرصت را میدهند که در فضایی شفاف و روشن عمل کنند

،،

بازدید از
روزنامه طلوع

،،

خوشــبختانه رقابت رسانههای
مکتوب در شیراز بهویژه طی دو دهه
اخیر نتایج خوبی در بر داشــته و این
تنوع و تعدد رســانهای موجب شده
پاسخگویی مسئوالن افزایش یابد که
این برای شهر شیراز یک موهبت است.
یکی از بهترین ویژگی رسانههای فعال
در شیراز داشــتن رویکرد فرهنگی
اســت و این فرصت مناسبی را برای
مجموعه مدیریت شــهری در حوزه
فرهنگسازی فراهم میآورد .روزنامه
طلوع استانهای جنوبی کشور را تحت
پوشش خود دارد و توانسته اخبار آنها
را بهخوبی منعکس کند

از پویا محسنی

سبت روز خبرنگار از پویا محسنی روزنامهنگار شیرازی
ی کردند .حیدر اسکندرپور نیز ابراز امیدواری کرد که
ای رسانه بازگردد

،،

،،

امه شیراز نوین

ال بسیاری از افراد در حوزه فرهنگی شدهاند و این یک امر ارزشمند است .اعتقاد
تقاد از سوی آنها است ،چون رسالت رسانهها آگاهیبخشی است .با توجه به ارتباط
قال مشکالت و معضالت شــهروندان و شهر به مدیران دارند و باید از این فرصت

،،

،،

بازدید از روزنامه افسانه

خوشــحالم رورنامهنگارانی که دوران جوانی پرشورشــان همزمان با دهه  ۸۰و فضای باز مطبوعاتی آن دوران بود ،امروز در رسانههای مختلف حضور دارند و منشأ اثر
هســتند .یکی از دالیل ادامه حیات روزنامه افســانه طی دوران مختلف ،در پیش گرفتن مشی اعتدالی در کنار نگاه اصالحطلبی بود .این روزنامه مقتضیات و شرایط زمانه را
درک کرد و با حرکت در مسیر اعتدال ،طی سالهای گذشته فعالیتش استمرار یافت .امروز روزنامه افسانه ،افسانه را به واقعیت تبدیل کرده است

،،

پروندههفته

پروندهای درباره زیباییشناسی خوردوخوراک
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منطق موقعیت است
غذا از این حیث که بازنمایندهی
ِ
دستکمی از نقاشی و سینما و سایر هنرها ندارد
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گفتوگوی «شهرراز» با کاوه بهبهانی فیلسوف درباره داللتهای فرهنگی غذا و خوردوخوراک

برخورد زیباییشناختی با غذا

عکسها :علی محمدیراد

،،

خور دوخوراک یک
امر فرهنگی است .در
واقع غذا با آشپزی
وارد عرصه فرهنگ
کنش پختن
میشودِ .
و سِ رو کردن و خوردن
غذا آن را لبریز از
داللتهای فرهنگی
میکند .خور دوخوراک
نظامی از نشانههاست.
اینکه چه میخورید
و چگونه میخورید و
چگونه میپزید و کجا
میخورید و چه کسی
شروع به خوردن
میکند؛ آینهی فرهنگ
شماست

،،

کاوه بهبهانی معتقد است خور دوخوراک نظامی
از نشانههاست و غذا از این حیث که بازنمایندهی
منطق موقعیت است ،دستکمی از نقاشی و سینما
ِ
و ســایر هنرها ندارد .به باور این فیلسوف ،شیوه
خوردن حتی بدل به شیوهای برای زندگی میشود.
در این گفتگو بهبهانی از مفهوم زیباییشناختی
خوردوخوراک و آئین غذاخوردن میگوید و از اینکه
این امر در شــیراز فروکاسته شده به تعداد بسیار
زیاد فســتفود و اغذیهفروشــی ،انتقاد میکند.
مشروح گفتوگوی «شــهرراز» با کاوه بهبهانی
فیلسوف را در ادامه بخوانید.
آیا میتوان غذا را بهعنوان یک مفهوم فرهنگی
در نظــر گرفت؟ به ایــن معنا که آیــا فرهنگ
خوردوخوراک ،نقشی فراتر از امر تغذیه ،بهویژه
در مواجهه و ارتباط با مفاهیــم فرهنگی ،روابط
انسانی وساختار اجتماعی دارد؟

بله تردیدی در این نیست که خوردوخوراک یک امر
فرهنگی است .در واقع غذا با آشپزی وارد عرصه فرهنگ
کنش پختن و سِ رو کردن و خوردن غذا آن را
میشــودِ .
لبریز از داللتهای فرهنگی میکند .خور دوخوراک نظامی
از نشانههاست .اینکه چه میخورید و چگونه میخورید و
چگونه میپزید و کجا میخورید و چه کســی شــروع به
خوردن میکند و مواردی از این دســت؛ آینهی فرهنگ
شماست .از معماری آشپزخانه بگیرید تا جای نشستن بر
سر سفره یا میز شام ،آکنده است از داللتهای فرهنگی و
منطق موقعیت
اجتماعی .غذا از این حیث که بازنمایندهی
ِ
است ،دســتکمی از نقاشی و سینما و سایر هنرها ندارد.
همین پدیدهی بشــقاب که وارد فرهنگ غذایی ما شده،
خبر از یک رخداد نو میدهد .اینکه هرکس بشقاب غذای
خودش را داشــته باشــد ،خبر از این میدهد که هرکس
یک حریم خصوصــی برای خوردن پیدا کرده اســت و
جامعه دارد فردگراتر میشــود .قدیم ،در همین کشــور
خودمــان ،آدمها دور یک پاتیل جمع میشــدند و با هم
لقمه میزدند .علی پروین مربی کالسیک پرسپولیسیها
یــک روز در تلویزیون گِله میگرد کــه نوهاش از پاتیل
ماســتی که او توی آن قاشــق زده ،نمیخورد .این یعنی

نوهی او بیآنکه «جان الک» و «جان استوارت میل» را
بشناســد ،فردگراتر شده .احتما ًال اتاق شخصی خودش را
دارد و توی تختخواب خاص خودش میخوابد و مواردی
از این دست .اگر توی بشقاب غذا میخورید و روی میز،
مدرنتر و فردگراتر از کســانی هســتید که توی بشقاب
غذا میخورند ،اما پای سفره .پای سفره غذا خوردن خبر
از جمعگرایی بیشــتری میدهد .آدمها پای سفره خیلی
پای هم هستند تا سر میز .خالصه
بیشتر توی دســت و ِ
آدمی بــا پختوپز و خوردوخوراک تنهــا ادامهی حیات
نمیدهد؛ بلکه فرهنگها را مراوده میکند.
فیشلر جامعهشناس فرانسوی ارزش نمادین غذا را
به قدری مهم میشــمارد که معتقد است میتوان از غذا
بهعنوان ابزاری برای ابراز هویت فردی و جامعه استفاده
کرد .او بر این باور اســت که با خوردن هرغذایی ،افزون
بر جذب مواد غذایی الزم برای ادامهی زیســت ،خواص
ایدئولوژیک مخصوص به آن غذا هم جذب بدن میشود
و در نتیجه «ما آن میشویم که میخوریم ».آیا غذا چنین
پیوند عمیقی با هویت فردی وجامعه دارد؟
قدمایی چین میگفت:
چه جالب! کنفوسیوس حکیم
ِ
«اینکه چطور گوشــت را میبرید نشــان میدهد چطور
مــدرن آلمانی لودویگ
زندگــی میکنید ».و فیلســوف
ِ
فوئرباخ میگفت« :آدمی همان است که میخورد ».زنی
مطبــخ اندرونی خانه غذا میپــزد ،با زنی که در
که در
ِ
آشــپزخانۀ اُپن ( )openآپارتمانش آشپزی میکند ،زمین
تا آسمان فرق دارد .البته نمیگویم رابطهی ضروری بین
نوع آشپزخانه و شــخصیت فرد وجود دارد ،اما حرف من
را هم مثل حرف جامعهشــناس مطبوع شما میتوان به
محک تجربــه و آزمایشهای گوناگــون زد .گمانم این
فرضیههــا با تقریب خوبی تأیید شــوند .برگردم به مثال
خــان پروین! البته مطمئنم که خدا را شــکر مربی
علی
ِ
اســطورهای پرسپولیســیها وقت اضافی برای خواندن
اینجور چیزها نخواهد داشــت و از این بابت خوشحالم،
اما یک روز در مصاحبه با یکی از برنامههای صبحگاهی
خانواده ،مجری از او پرســید آیا در کا ِر خانه به همسرش
کمک میکند و او با خیال راحت و خیلی خونسرد جواب
داد« :نــه!» آن فرهنــگ جمعگرای توی یــک پاتیل
لقمهزدن که یادتان هســت؟ آن فرهنگ آشپزیکردن را

«زن خوب» در این نگاه
کار اصلی و طبیعی زن میداندِ .
موظف است (درست مثل سایر اعضای خانواده) پای معبد
جمع (خانواده) قربانی شــود .البته من تنها این دو شیوه
زندگــی را توصیف کردم و درباره هیچکدام ارزشگذاری
نکردم .قصدم این اســت که بگویم میبینید که آن شیوه
خوردن چگونه بدل به شیوهای برای زندگی میشود.
از این منظر به نظر شما آیا غذا میتواند نشانهای
از پیوندهای اجتماعی و همبستگی جمعی در نظام
اجتماعی باشد؟

البته! خانوادهای که بــا هم و دور یک میز یا پای
یک سفره شام میخورند ،در عین حال پیوندهای عاطفی
و روحیشــان را تحکیم میکنند و به هم میفهمانند که
دوســت دارند در کنار هم غذا بخورند .به مراســم نذری
نگاه کنیــد! در اینجور مراســمها پختن و پخشکردن
و خــوردن غذای نذری صرف ًا کارکــردی فیزیولوژیک و
فــردی ندارند ،بلکه به قول فرنگیها کارکردی کامیونال
( )communalدارند و همبســتگی درون جامعه را تقویت
میکنند .برای مثال کســی که شلهزرد نذر کرده ،با ادای
نذر خود به همســایهاش این پیام را میدهد که حاجتش
روا شده و به شکرانه شادکامی ،کا ِم همسایه را مهمان آن
شُ لهی خوشرنگ خواهد کرد .یکی از فیلسوف/آشپزهای
امریکایی توصیه میکند حتی از پلشتخواری توی جمع
شرمسار نباشید .پلشتخواری یعنی خوردن غذاهایی که
رژیم غذایی مدرن آنهــا را مضر میداند ،مثل غذاهای
چرب و پرکلسترولی که چاقی مفرط میآورند.
امــا مــن معتقــدم برخــورد زیباییشــناختی با
خوردوخــوراک هوش اخالقــی آدم را هم تیزتر میکند.
کــردن غذا،
توجــه کنید که منظور از زیباییشــناختی
ِ
تجملگرایی یا ُپرخوری نیست .اما زیباییشناختی کردن
غــذا چه ربطی به اخالق دارد؟ یــک فضیلت مهم برای
ما آدمیان فضیلت قدرشناســی اســت .قدرشناسی یعنی
فهمیــدن ارزش چیزها .توجهداشــتن بــه ارزش آنچه
ارزشمند است .آدم قدرشــناس متوجه ارزش چیزهاست
و فرق کاه و زعفران را میفهمد .ســعدی میگفت حتی
اینکه آدمیزادهاید و خر زاده نشــدهاید جای شــکر دارد:
«برو شــکر کن چون به خر بر نهای /که آخر بنی آدمی

خر نهای» .آدم قدرشــناس توانمندیها و فضائل خود و
دیگران را میبیند و میشناســد .جالب اســت که بدانید
که در زبان انگلیســی یکی از معادلهای قدرشناســی
 appreciationاست و  appreciationدر زبان انگلیسی به
دو معناســت :یکی به معنای سپاسگزاری و قدرشناسی،
و دیگری به معنای رشــد پیدا کردن .با قدرشناسی آنچه
را ارزشمند است پروردهتر میکنیم .سعدی شیرازی شاید
شــهوداً به این نکته اخالقی پی بــرده بود که میگفت:
«شــکر نعمت نعمتت افزون کند» .آدمی هرچند منتقد و
سنجشگر ،باید قدرشناس لحظهلحظههای زندگی باشد.
لحظاتی که اغلب از فرط تکرار ماللتبار و کســالتآور
و یکنواخت شــدهاند و تازگی و طراوت خود را از دســت
دادهاند .ذهن آدمی این ویژگی را دارد که بعد از مدتی با
امور ،هر چند نو و بدیع ،خو میگیرد و مأنوس میشود و
به آنها عادت میکند .یک خصلت ذهن آدمی این است
که زود معتاد میشــود .فضیلت قدرشناســی ،این عادت
و اعتیــاد را از بین میبرد و تازگــی لحظهها را به آنها
برمیگرداند .این حرف یعنی آدم قدرشناس ذهنآگاهتر یا
mindfulتر اســت .یعنی میتواند تمایزات تازه خلق کند
و اموری را ببیند که پیشــتر از فرط تکراریبودن و اُنسی
که با آنها داشــت نمیدیدشــان .این آدم به چیزهایی
توجه میکند که قب ً
ال نســبت به آنها کور بوده اســت.
خالصه فضیلت قدرشناســی فضیلت مهمی است و البته
آراســته بودن اعضاء جماعت به ایــن فضیلت پیوندها و
بستگیهای اعضای آن جامعه را تقویت خواهد کرد.
امــا مــن میخواهــم بگویم اگــر به غــذا نگاه
زیباییشــناختی داشــته باشــیم ،فضیلت قدرشناسی را
رشــد میدهیــم و ذهنآگاهتــر میشــویم و در لحظه
زندگــی خواهیم کــرد .خوردن نیز یکــی از تجربههای
هرروزینهای اســت کــه از فرط تکرار بــرای ما عادی
شده است .زیباییشــناختی کردن این عمل ،دقیق ًا یعنی
خــارج کردن آن از مخمصه عادت و تکرار و ماللآوری.
اصــ ً
ا آشــناییزدایی یــا  defamiliarizationیکی از
مکانیسمهای مهم هنرساز است .برخورد زیباییشناختی
با خوردوخوراک یعنی آشــناییزدایی از آن .یعنی فرار از
خوردن همراه با بیتوجهــی و غفلت .یعنی
چنبره غــذا
ِ
خوردنی همراه با حضور در لحظه و ذهنآگاهی .یعنی تر

پرونده هفته
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زیباییشناختی با خور دوخوراک هوش اخالقی آدم
را هم تیزتر میکند .یک فضیلت مهم برای ما آدمیان
فضیلت قدرشناسی است .قدرشناسی یعنی فهمیدن
ارزش چیزها؛ توجهداشتن به ارزش آنچه ارزشمند
است .اگر به غذا نگاه زیباییشناختی داشته باشیم،
فضیلت قدرشناسی را رشد میدهیم و ذهنآگاهتر
میشویم و در لحظه زندگی خواهیم کرد .هنریکردن
خور دوخوراک و آشناییزدایی از این کنش تکراری ،از ما
آدمهای قدرشناستری خواهد ساخت و ما را از مواهب
فضیلت قدرشناسی مانند حضور ذهن و تقویت پیوندهای
اجتماعی برخوردار خواهد کرد

و تازه کردن یا به قول فرنگیها  refreshکردن تجربهی
خوردن .ژاپنیها نوعی مراسم چاینوشی دارند که درست
مانند مراقبهای زیباییشــناختی است .در واقع کالم من
این است که هنری کردن خوردوخوراک و آشناییزدایی
از این کنش تکراری ،از ما آدمهای قدرشناستری خواهد
ساخت و ما را از مواهب فضیلت قدرشناسی مانند حضور
ذهن و تقویت پیوندهای اجتماعی برخوردار خواهد کرد.
با این حــال اما آیا آنگونه کــه وبلن در کتاب
«نظریه طبقــه مرفه» میگوید ،غــذا و مصرف
نوشیدنی ،ابزاری برای جلوهی اجتماعی از طریق
ثروت هم هست؟

بله حتما همینطور اســت .یکی از داللتهای مهم
خوردوخوراک ،داللت طبقاتی اســت .جامعهشناس شهیر
فرانســوی «پییــر بوردیو» به دقــت از «نقد اجتماعی
قضاوتهــای ذوقــی» میگوید .باز یک مثال ســاده و
د ِمدســت بزنم :تا بوده و نبوده ،مردم شــکالت شیرین
دوست داشتهاند و شکالت غیرشیرین به مذاقِشان خوش
نمیآمده .اساســ ًا مزهی تلخ در سیر تکامل نوعی هشدار
بــوده .کام آدمی با تحربهی مزهی تلخ هشــدار میدهد
که احتما ًال غذایی مســموم یا مضر قرار اســت وارد بدن
شــود .اما طبقات باال برای ایجاد تمایز میروند ســراغ
کشــف مــزهای تازهتــر و ذائقهای برای شــکالت تلخ
پدید میآورنــد که این ذائقه کمکم فراگیرتر میشــود.
در «جامعــهی نمایــش» البته میز شــام محل نمایش
اســت .اینجور نمایشدادن به واسطهی غذا در گذشته
شکلهای دیگری داشته .قب ً
ال زنی که دستپخت خوبی
ً
داشــت ،با پختن یک شا ِم حسابی به مثال خانواده همسر
نشان میداد چقدر کدبانوست و هوای همسرش را دارد.
یــا میزبانی که ســفره عریض و طویلــی پهن میکرد،
خبر از گشادهدســتی و ســخاوت خود میداد .امروز ولی
میز شــا ِم طبقات باال عرصهای اســت برای نشان دادن
ســرویسهای غذایی مجلل و غذاهای تازه و ناآشــنا و
ماجراجوییهای غذایی .ممکن اســت سر میز شام برای
مهمانها «سوشــی» بگذارید ،اما نه برای اینکه بگویید
خانم خانه بلد است سوشی درست کند ،چون ممکن است
خانم خانه اص ً
ال آشــپزی نکند و آشــپز داشته باشد ،و نه
به خاطر اینکه ســخاوت و کرم خود را نشان بدهید؛ بلکه
برای اینکه نشان بدهید از حیث خور دوخوراک تجربههای
متفاوتتری دارید؛ «من با تو فرق دارم چون چیز دیگری
میخورم ».خالصه خور دوخوراک بیتردید با طبقه پیوند
دارد.
نظام اولویتها ،ترجیحات و ممنوعیتهایی که
از طرق مختلف با سیســتمهای عرف و مقررات
اجتماعی مرتبط شدهاند ،بر دریافتهای غذایی
چه تأثیراتی میگذارند؟

به باور من ذائقۀ آدمی امری اســت برساخته .ذائقه
محصول تکامل و جامعه است .به بیان دیگر تکوین حس
چشایی درون یک ســنت رخ میدهد ،اما سنتهایی که
خوردوخــوراک و ذائقه در دل آنها پا میگیرند و پرورده
میشــوند ،نیالوده و منزه نیستند .طبقه ،مناسبات قدرت،
بازار ،دین ،عرف ،شــرایط تولید مــواد غذایی در مناطق
گوناگون و عوامل بسیار دیگری بر این سنتهای غذایی
تاثیــر دارند و به آنها خط میدهند .نهایت ًا این ســنتها
تعییــن میکنند چه غذایی خوردنی اســت و چه غذایی
خوردنی نیســت ،و نیز چه غذایی خوشــمزه است و چه
غذایی ناخوشایند و حتی منزجر کننده .به تعبیری که من
میپسندم ،ذائقه امری است ساختهی سنتهای غذایی.
برخــی از غذاهای خوشگــوار و لذیذ در فرهنگ غذایی
من ،در فرهنگ غذایی دیگری حالبهزن و مه ِّوع اســت
و بالعکس .من سوســک بریان را چنــدشآور میدانم و
دیگری کلهپاچهی گوسفند را .حتی دین ممکن است به
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ذائقۀ آدمی امری است برساخته .ذائقه محصول تکامل و جامعه است .به بیان دیگر تکوین حس چشایی
درون یک سنت رخ میدهد ،اما سنتهایی که خوردوخوراک و ذائقه در دل آنها پا میگیرند و پرورده
میشوند ،نیالوده و منزه نیستند .طبقه ،مناسبات قدرت ،بازار ،دین ،عرف ،شرایط تولید مواد غذایی در مناطق
گوناگون و عوامل بسیار دیگری بر این سنتهای غذایی تاثیر دارند و به آنها خط میدهند .نهایتاً این
سنتها تعیین میکنند چه غذایی خوردنی است و چه غذایی خوردنی نیست ،و نیز چه غذایی خوشمزه است
و چه غذایی ناخوشایند و حتی منزجر کننده

3
در شیراز طبقهی متوسط شهری پاگرفته که آشپزخان ه خانههای آنها روز به روز کوچکتر و دکوراتیوتر
میشود .این کوچکشدن آشپزخانه یعنی فوران عرضهکنندگان انواع غذاها در جایجای محیطهای شهری.
فضای شهری شیراز در انحصار غذافروشیهاست .این خبر از حذف شدن آشپزخانه در زندگی طبقهی
متوسط شهری میدهد که باید بهجد آسیبشناسی شود .افزون بر این از شهر چهرهای یکنواخت ساخته.
آنقدر که رستورانها و کافهرستورانها در شیراز مجال تجلّی دارد ،نهادهای هنری (مانند تئاتر خیابانی،
موسیقی خیابانی ،نورپردازی خیابانی و حتی سینما و موارد دیگر) مجال حضور ندارند

این سنتهای غذایی سمتوسو دهد .مث ً
ال هم مسلمانان
و هم یهودیان خوردن گوشت خوک را ُمجاز نمیدانند و
از این جهت نه مســلمانها ذائقۀ خوردن کباب خوک را
دارند و نه یهودیان .خالصه نحوهی کشــت و زرع ،بازار،
نحوهی طبخ غذا ،بســتر فرهنگی غــذا و مواردی از این
دست همه و همه بر تجربه چشایی اثر دارند.
بهتازگی کتابی از شــما منتشر شده که ترجمه
مجموعهمقاالتــی درباره غذا اســت ،با عنوان
«زیباییشناسی خوردوخوراک» .به نظر شما چه
پیوندی میان هنر و زندگــی روزمره وجود دارد؟
بهعنوان مثــال آیا غذا را میتوان درگســترهی
هنرها گنجاند؟

هرقدر از اهمیت زیباییشناســی و زندگی روزمره
بگویــم کم گفتــهام .زندگی روزمره سرشــار اســت از
دغدغههــای زیباییشــناختیای که تأثیــرات جدی بر
کیفیــت زندگی ما دارند .مثالهای فراوانی میتوان آورد.
برای مثال ما آدمها منظره آبشــار یا کوه را چشمنوازتر و
زیباتــر از منظره یک تاالب یا یــک مرداب میدانیم .به
همین سبب است که مث ً
ال اگر عکسهای زیر تقویمهای
دیواری را ببینیــد ،هیچوقت در آنها عکس یک باتالق
یا مرداب را نخواهید یافت ،در عوض این تقویمها مزین
میشــوند به منظره آبشــار یا رودخانه یا مواردی از این
توجهی زیباییشــناختی به تاالبها عم ً
ال
دست .این بی
ِ
موجب شــده مردم و حتی سیاســتگذاریهای دولتی
به تاالبها بیتوجه باشــند .چنان کــه میبینید مرگ و
نابودی تاالبها در کشوری مانند امریکا یا حتی در کشور
خودمان ریشــه در دغدغههای زیباییشناختی دارد .انگار
اگر شــیء یا محیطی را از نظر زیباییشــناختی جذاب و
گیرا ندانیم ،نســبت به آن بیتفاوت خواهیم شد و از آن
غفلت خواهیم کرد.
مثال دیگــری برایتان بزنم .ما امروزه محصوالت
ازکارافتادگی پندارین (perceived
مصرفی خود را دچــار
ِ
 )obsolescenceمیدانیم .یعنی مث ً
ال گوشــی موبایل خود
را که بهخوبی کار میکند از رده خارج میکنیم و گوشی
تازهای میخریم چون طراحی ظاهری گوشیهای نسل
جدیدتر را «قشــنگتر» و «جذابتــر» میدانیم .آیفون
اَپِل  5و آیفون اپل  10برای بســیاری از مصرفکنندگان
کارکرد یکسانی دارند ،ولی آنها آیفون  10میخرند چون

ایــن باور یا پندار را دارند که آیفون  5از رده خارج شــده
اســت! باوری که ریشه در چشــماندازی زیباییشناختی
دارد .یک مثال تراژیکتر بزنم .سازمان بهداشت جهانی
میگویــد روزانــه بیش از  16هزار کــودک در جهان از
گرســنگی میمیرند ،اما شــگفتآورتر اینکه در امریکا و
اروپا روزانه تقریب ًا یکســوم میوههــا و صیفیجات دور
ریخته میشــوند .چرا؟ به دالیل زیباییشناختی! خیارها
و بادمجانها و ســایر صیفیجاتی که بیش از حد بزرگ
باشند یا ظاهری کج و معوج داشته باشند معدوم میشوند!
از تأثیر زیباییشناســی بر زندگی روزمره فراوان میتوان
نمونه آورد .این در حالی است که زیباییشناسی در مغرب
زمین عمدت ًا متمرکز بوده است بر هنرهای زیبا
( ،)fine Artsیعنی هنرهایی مانند نقاشی و ادبیات
و تئاتر و . ...اما در قرن بیســتم تحوالتی در تاریخ فلسفه
هنر رخ داد که تفلســف زیباییشــناختی درباره زندگی
روزمره را دوباره زنده کرد .زیباییشناســی یک بار دیگر
رفت ســروقت تأمل در فعالیتهای زندگی روزمره مانند
پیادهروی و حمامکردن و طراحی داخلی و خوردوخوراک
و موارد بسیار دیگر ،و «زیباییشناسی امر روزمره» شاخه
تازهای از زیباییشناسی شد .اما در مورد پرسش دیگر شما
که آیا غذا را میتوان هنر شمرد یا نه ،بحث گستردهای در
تاریخ فکر درگرفته است .بسیاری از فالسفه بزرگ ـ خواه
در جهان باستان و خواه در جهان مدرن ـ معتقد بودند که
برخالف حس بینایی و حس شنوایی که هنرهای خاص
خودشان را دارند (هنرهایی مثل نقاشی و موسیقی) حس
چشــایی یا ذائقه نمیتواند تجربه زیباییشــناختی به بار
آورد .برای مثال افالطون معتقد بود آشــپزها یک ُمشت
آدم چاپلــوس خوشخدمتند که تنها میخواهند غذاهای
خوشــمزه ولی مضر خود را به مشتری بخورانند .او حتی
آشپزی را یک مهارت (به تعبیر یونانی «تِخنه») نمیداند
و آن را کاری نــازل در حــد بلدبودن یک جور قِلق یا ل ِم
برای پخت خوراک میشمارد .در همین فرهنگ خودمان
موالنا جاللالدین همــواره توصیه کرده به کمخوری (یا
ِقلّــت طعام) .میانهی او با خوردنی و خوراک آنقدر خراب
است که شــیخ شیرینکالم شیراز سعدی تعریف میکند
وقتی به همــراه تنی چند از دوســتان ،در روم به دیدار
او میرود او آنها را بوســهباران میکند اما غذایی برای
آنها نمیآورد تا ســد جوع کنند .من در مقالهای که در
مقدمه کتاب زیباییشناســی خوردوخوراک نوشــتهام ،از

دالیل ذائقهستیزی و خوراکگریزی فیلسوفان به تفصیل
گفتهام .آن کتاب مجموعهای است از مقاالت از فالسفه
مــدرن امریکایی که از حیثیت زیباییشــناختی خوراک
و ذائقه به شــیوههای گوناگون دفــاع میکنند .یکی از
ستبرترین دستگاههای زیباییشــناختی که در آن حس
چشــایی و غذاخوردن فاقد ســویههای زیباییشناختی
شمرده میشــوند ،دســتگاه زیباییشــناختی فیلسوف
دورانســاز آلمانی کانت اســت .در مقدمه کتاب ســعی
کردهام نشان دهم چرا زیباییشناسی کانت در نقد قوهی
حکم به زیباییشناســی خوراک مجال نمیدهد و نگاه او
با چه اشکاالتی مواجه است.
آیا در شــیراز هم عادات تغذیه و خوردوخوراک
خاص و منحصربهفردی وجود دارد؟ اگر هســت،
این عادات از کجا برمیآیــد و چه کارکردی در
نظام اجتماعی شهر دارد؟

راســتش درباره عادت غذایی خاص شــیرازیها
بایــد صادقانه بگویــم نمیدانم! اما مایلــم درباره بحث
خوردوخوراک و نظام اجتماعی شهر شیراز چیزی بگویم.
در شیراز مثل سایر کالنشهرهای ایران طبقهی متوسط
شــهری پاگرفته که آشــپزخانه خانههــای آنها روز به
روز کوچکتر و دکوراتیوتر میشــود .این کوچکشــدن
آشــپزخانه یعنی فوران عرضهکنندگان انــواع غذاها در
جایجای محیطهای شــهری .فضای شــهری شــیراز
لبریز اســت از انواع غذاخوریهای متنوع که اغلب junk
 foodمیفروشــند .من در شــیراز در ساختمانی در یک
خیابان سی و پنج متری زندگی میکنم که توی آن دهها
رستوران و کافیشاپ هســت و تازه این خیابان یکی از
فرعیهای خیابان بزرگتری اســت با فرعیهای بسیار،
مملو از رستوران و اغذیهفروشــی .این یعنی فروکاستن
فضای شــهری به ُمشتی غذافروشی .با صراحت میشود
گفت فضای شهری شیراز در انحصار غذافروشیهاست.
ایــن خبر از حذف شــدن آشــپزخانه در زندگی طبقهی
متوســط شــهری میدهد که باید بهجد آسیبشناســی
شــود .افزون بر این از شــهر چهرهای یکنواخت ساخته.
آنقدر که رســتورانها و کافهرستورانها در شیراز مجال
تجلّی دارد ،نهادهای هنری (مانند تئاتر خیابانی ،موسیقی
خیابانی ،نورپردازی خیابانی و حتی ســینما و موارد دیگر)
مجال حضور ندارند.

،،

برخورد زیباییشناختی
با خور دوخوراک یعنی
آشناییزدایی از آن .یعنی
خوردن
فرار از چنبره غذا
ِ
همراه با بیتوجهی و
غفلت .یعنی خوردنی
همراه با حضور در لحظه و
ذهنآگاهی .یعنی تر و تازه
کردن یا به قول فرنگیها
 refreshکردن تجربهی
خوردن

،،

،،

در قرن بیستم تحوالتی در
تاریخ فلسفه هنر رخ داد
که تفلسف زیباییشناختی
درباره زندگی روزمره
را دوباره زنده کرد.
زیباییشناسی یک بار
دیگر رفت سروقت تأمل
در فعالیتهای زندگی
روزمره مانند پیادهروی
و حمامکردن و طراحی
داخلی و خور دوخوراک
و موارد بسیار دیگر،
و «زیباییشناسی امر
روزمره» شاخه تازهای از
زیباییشناسی شد

،،

،،

خانوادهای که با هم و دور
یک میز یا پای یک سفره
شام میخورند ،در عین
حال پیوندهای عاطفی
و روحیشان را تحکیم
میکنند و به هم میفهمانند
که دوست دارند در کنار
هم غذا بخورند .از این
منظر غذا میتواند نشانهای
از پیوندهای اجتماعی و
همبستگی جمعی در نظام
اجتماعی باشد

،،
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آیا غذا خوردن امری زیباییشناسانه است؟
احسان اکبرپور

ادامه از صفحه یک

در شــیراز هم بهمانند چهبسیار شهرهای کهن ،خلقیات و
عاداتی در امور روزمره وجود داشته و برخی از آنها هنوز در شهود
تجربی ما ریشــه دارد .مث ًال برای نخستین بار یک شیرازی بوده
که در قرن نهم هجری 400 ،ســال پیشتر از آنکه ادبیات اروپا
به «سمبولیســم» روی آورد ،در  ۲۳۴بیت طالیی با اســتفاده از
نماد غذا حماسهای با شــکوه خلق کرده است .موالنا ابواسحاق
ّ
حلج شیرازی در دیوان اشعارش «وصف طعام» ،سفرهی روزانهی
مردمان روزگار تیموریان و اصطعمه و اشــربهی آن روزگار را به
دســت ما رســانده؛ چگونه؟ بهجای آنکه مثل بیشتر شاعران آن
ستایش
روزگار غزلی درباره معشــوق و محبوب بسراید ،زبان به
ِ
خوردنیها و نوشــیدنیهایی گشوده که در سفرهی تودهی مردم
یافت میشده است .طنز غریب بواسحاق اما آن است که شعرهای
او ،همه نقیضههایی است از مشهورترین و بهترین شعرهای حافظ
و سعدی وفردوسی و دیگر شــاعران مشهور فارسیزبان .چنان
که در ابتدای دیوانش نوشــته« :من آنچه وصف طعام است با تو
میگویم /تو خواه از ســخنم پند گیر و خواه مالل» .این شــاعر
خوشذوق شیرازی حتی بر دیباچهی دیوانش به نام «کنزاالشتها»
ب ه نقیضهی سعدی شیرینسخن بر گلستان ،مینویسد« :سپاس
بیقیاس و حمد بیحد رازق بیسبب و خالق بیتعب را که حلوای
دلپذیر بیان به سرانگشت زبان بر طبقچهی دهان انسان نهاد».
امروز هم در شــیراز آداب غذاخوردن ،کم نیست .بهعنوان
فرشــید ساداتشــریفی در همین پرونده شــهرراز مینویسد:
«تشخص و تمایز ســفرهی شیرازی از بســیاری سفرههاست.
ژرفساخت سفرهی شــهر ما ،او ًال :نمایی است از امنیت غذایی
ذهنی در ســنت مردم که سفرهشــان را عمدتــ ًا پروپیمانتر از
پیشبینیهای طبقهای میاندازند (ســفرهی روزمره خودشان و
نهفقط سفره تکلفآمیز مهمان را)؛ ثانی ًا :تأکیدی است بر اصالت
تقارن و آبورنگ ،آن هم نه از سر رقابت بلکه برای تشدید لذت؛
ثالث ًا :دغدغهدا ِر تعادلی حکیمانه و سنتی است برای اینکه این عیش
با نگرانی ضرر و بیماری منغض نشود .این سه انگاره نشان میدهد
که ،غذا و سفره به سبک شــیرازی ،بهشتی کوچک و برآمده از
افزودهشــدن سه کیفیت ذهنی به مزهی غذاست :امنیت ،زیبایی
و غیرمضربودن».
با این حال امروز در شــیراز هم مانند سایر کالنشهرهای
ایــران طبقــهی متوســط شــهری پاگرفتــه که آشــپزخانه
خانههــای آنهــا روز بــه روز کوچکتر و دکوراتیوتر میشــود.
این کوچکشــدن آشــپزخانه یعنــی فــوران عرضهکنندگان
انواع غذاها در جایجای محیطهای شــهری .فضای شــهری
شــیراز لبریز اســت از انــواع غذاخوریهای متنــوع که اغلب
 junk foodمیفروشــند .کاوه بهبهانــی معتقد اســت« :این
موضوع یعنی فروکاســتن فضای شهری به تعدادی غذافروشی.
چنانکه با صراحت میشــود گفت فضای شــهری شــیراز در
انحصار غذافروشیهاســت ».این موضــوع از آنرو اهمیت دارد
که از حذفشــدن آشــپزخانه در زندگی طبقهی متوسط شهری
خبر میدهد و «باید بهجد آسیبشناســی شود ».از سوی دیگر
شکل هم ،از شهر چهرهای
تعدد فستفودها و اغذیهفروشیهای ِ
یکنواخت ساخته؛ چنانکه آنقدر که رستورانها و کافهرستورانها
در شیراز مجال تجلّی دارد ،نهادهای هنری (مانند تئاتر خیابانی،
موسیقی خیابانی ،نورپردازی خیابانی و حتی سینما و موارد دیگر)
مجال حضور ندارند.
در پرونده این هفته شهرراز ،به زیباییشناسی خوردوخوراک
و اثرگذاری آن بر تقویت پیوندهای اجتماعی پرداختهایم تا از دل
این رهگذر ،هم نقبی بزنیم به آداب و شیوهی غذاخوردن در شیراز،
و هم نقدی بر تعدد اغذیهفروشیهایی که شهر را به تسخیر خود
درآوردهاند .با در نظر گرفتــن این نکته که امر غذاخوردن ،لبریز
از داللتهای فرهنگی است و شــیوهی خوردوخوراک ،حتی بر
پیوندهای اجتماعی و فضیلتهای اخالقی انسان اثر میگذارد.
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برمبنای رهیافت
بوردیویی ،ذائقه
(سلیقههای غذایی)
تام به
بستگی ّ
ایدههای هر طبقه از
پیوند بدن و غذا دارد؛
یعنی به :مقولههایی
که هر طبقه ،در
ارزیابی از تأثیرات غذا
بر نیرومندی و سالمتی
و زیبایی بدنشان دارد

،،

،،

غذا و سفره به سبک
شیرازی ،بهشتی
کوچک و برآمده از
افزودهشدن سه
کیفیت ذهنی به
مزهی غذاست:
امنیت ،زیبایی و
غیرمضربودن.
آیا راز رویکرد خوش
و آسانگیر شیرازیان
قدیم و اصیل در
تالش برای بازآفرینی/
بازیابی این ترکیب
جادویی در دیگر
تجربههای روزمره
نیست؟

،،،،

ِ
بهشت برین در سفره شیرازی
یک موضوع چالشــی و خالقانه
برایم پیامک شد که« :ما یک پرونده
داریم این هفته ،درباره زیباییشناسی
فرشید ساداتشریفی غذا و خــوراک در شــیراز .آیا تمایل
دارید که یادداشــت یــا مقالهای در
ارتبــاط با این موضوع و معنای زندگــی از منظر غذا و
خوردوخوراک بنویسید؟» و مگر میشد باوجو ِد کمبودن
بیرحمانه زمان ،به او و این موضوع نه گفت؟

،،
،،

مقدمه
بیکه بدانم چرا از یکســو یادم به «مسئله» شدن
غذا و پیوند دیالکتیکوارش با «ســرمایهی اجتماعی»
نزد بوردیو و فیشــلر و ســاتون افتاد و از دیگر ســو ،به
زیستی خوردن تا بلندای «جایگاه
راهی که امر هرروزه و
ِ
اجتماعی» میپیمایــد و موضوعاتی مثل بازار مکارهی
«رژیم»هــای غذایی را رقم میزند .گذشــته از همهی
اینها ،زیستن در مونترآل با  ۱۵۰ملیت و بیشترین تعداد
رستوران /کافه /کافیشاپ در امریکای شمالی (پس از
نیویورک) ،آدم را در جشنی هرروزه از سفره و غذا با تمام
داللتهایش نگه میدارد که وقتی به آن دلتنگی برای
سفرهی شــیرازی مادر را اضافه کنی ،غذااندیشبودنت
بهتر خــودش را تبیین میکند .بر این اســاس و با در
ذهنداشــتن تجربهای که در همنشــینی با هموطنان
شیرازی و غیرشیرازی و حتی غیرایرانی در این سه سال
داشتهام ،میتوانم چند نکتهای را عرض کنم؛ بهمثابهی
فکرکردنی بلندبلند.
متن

 .1در روزگار ما ،غذاها ،بیشازپیش نمادین شــده
اســت و همین به ما کمــک میکند بفهمیــم چگونه
عادتهای غذایی ،بهتر از بســیاری شــاخصها معرف
هویــت افراد اســت .عادتهای غذایــی نهفقط روابط
دوســتی را پرشورتر میکند چون همســفرگی ،استعداد
شکلدادن دوستیها ،رقابتها و نیز خلق هویتهای نو
را در خود دارد.
 .۲تــا جایی کــه میدانم ،بوردیو ،بیــش از دیگر
متفکران ،بنیان طبقاتی /هویتــی غذا/ذائقه را در مرکز
توجه قــرار داده .برمبنــای رهیافت بوردیویــی ،ذائقه
(ســلیقههای غذایی) بســتگی تا ّم به ایدههای هر طبقه
از پیوند بــدن و غذا دارد؛ یعنی بــه :مقولههایی که هر
طبقه ،در ارزیابی از تأثیرات غذا بر نیرومندی و سالمتی
و زیبایی بدنشــان دارد .در این چشمانداز ،طبقات پایین
بیــش از نگاه فرمالیســتی به غذا ،در پــی نیروی بدنی
و طالب ارزانهــای مغذیاند و برعکــس متخصصان
حرفهای و طبقــات باال ،در پــی غذاهاییاند که فرم و
مزهای خوب داشته باشد و سالمتی را به خطر نیندازد.
 .۳شــعر «سفرهی شیراز» از بیژن سمندر ،نمونهی
خوبی اســت برای آنچه میکوشــم بگویم .شعر چنین
شروع میشود« :کاشــکی دل ِت یِی شبی پَرپَر کنه /سر
نزده یاد سمندر کنه /میگن ُکمین نیستی ولی من بازم/
سف ِرهی شیرا ُز برات میندازم /اشکِ نه ُربّی ،دوپیازهی آلو/
ش بادِنجون ،کودو».
کوفتههلو ،خو ُر ِ
 .۴از ســی هموطن غیرشــیرازی و  ۱۰دوســت
غیرایرانــی که بیش از ده بار ،و نهفقط درمهمانی ،غذای
شــیرازی را آزموده بودند ،درباب غذا و سفرهی شیرازی
چیزهایی پرســیدم :کدامیــک از این غذاها را بیشــتر

دوست داشــتید؟؛ اگر بخواهید بپزیدشان ،کدام را بیشتر
میپزید؟؛ چقدر موافقید که گفته شود شیرازیان عموم ًا به
تزئین غذا و ســفرهآرایی اهمیت میدهند؟؛ و در جایگاه
جمعبندی :غذا برای شــیرازیان چــه معنایی دارد؟ و در
تدارک سفره بیشــتر به چه مالکها و معیارهایی توجه
میکنند؟
 .۵جالبتوجه بود که در پاسخ :هدف «سیرشکمی»
صِ رف که در ردهبندی بوردیویی ،ناظر بر جنبهی زیستی
(بــه مثابه اصلیترین کارکرد غذا) در نظر گرفته شــده،
و مخصوص افرادی با ســرمایهی اقتصادی اندک است،
وزن و رتبهای نداشت؛ جانب کارکردگرایانهی بوردیوبی
(نگاه ســودمندیگرا و نظر به قابلیتها و خواص غذاها
در تأمین مــواد الزم و مفید برای بدن) ،تحتتأثیر طب
ســنتی (بهویژه :توجه به ســردی و گرمی خوردنیها و
ترکیــب « ُمصلح»هــای غذایی با هم ،مثل ماســت و
خرما) ،برای دوســتان جالب و برجســته بــود؛ داللت
«زیباشناســانه»ی غذا و ســفره (به ترتیــب در هر دو
آرایی حسابشده)
ِ
ساحت غذای خوشآبورنگ و سفره ِ
را دوســتان ،بخش اهم و جداییناپذیر از فرایند طراحی
و پخت و عرضهی غذا تلقی کردند()1؛ بهعکس ،داللت
«سبکبخشــی«بوردیویی (در معنی صاحبسبکبودن
آشــپز و لذتبــردن از متفاوتبودن و نوعــی رقابت و
چشموهمچشــمی) کماهمیتتریــن بخش ســفرهی
شیرازی دانسته شد.
ختم سخن
این چهل عزی ِز طرف پرسش ،غیرشیرازی انتخاب
شــده بودند تا آنچه ما بدان عادت داریم؛ اما تشخص و

تمایز سفرهی شــیرازی از بسیاری سفرههاست ،بهنوعی
هرچند سردستی ،برجسته شود .بر اساس نگاه و برداشت
اینان ،ژرفســاخت سفرهی شهر ما ،او ً
ال :نمایی است از
امنیت غذایی ذهنی در سنت مردم که سفرهشان را عمدت ًا
پروپیمانتر از پیشبینیهای طبقهای میاندازند (سفرهی
روزمره خودشان و نهفقط ســفره تکلفآمیز مهمان را)؛
ثانی ًا :تأکیدی اســت بر اصالت تقارن و آبورنگ ،آن هم
نه از ســر رقابت بلکه برای تشدید لذت؛ ثالث ًا :دغدغهدا ِر
تعادلی حکیمانه و ســنتی است برای اینکه این عیش با
نگرانی ضرر و بیماری منغض نشود .این سه انگاره نشان
میدهد که ،دستکم در چشم این پرسششوندگان ،غذا
و سفره به سبک شــیرازی ،بهشتی کوچک و برآمده از
افزودهشدن سه کیفیت ذهنی به مزهی غذاست :امنیت،
زیبایی و غیرمضربودن.
آیا راز رویکرد خوش و آســانگیر شیرازیان قدیم
و اصیل در تالش بــرای بازآفرینی /بازیابی این ترکیب
جادویی در دیگر تجربههای روزمره نیســت؟ و آیا حیف
نیســت آن را با نعل وارونــهزدن ،تنبلی بنامیم و برایش
متلک بسازیم؟!
بگذریم .بیایید در پایان این یادداشتک ،با بخشهایی
دیگر از آن بهشت منظوم سمندر همراه شویم« :کلّهپا ِچه
قمبرپلو /شامی نخود
ای َور ،او َور پاچهپلو /کلمپلو ،نرگسیَ ،
میون لَب تخت او َور /ترشــی جاشیر کنار مدبَخت او َور/
ِ
ِنجهش دم
گو 
ش ُک ِوهی خوب تو کماجدون جِدا /کباب ک َ
َیخدون جِدا /خیار ِزه و ُکمبی ِزه و تُربی ِزه /تُربی َزهشَ م ُگندهتر
از ُکمبیزه /انگور لُر ُکش ،بِنِه ،قِیسی ،مِویز /سلف گرفته،
تروتــازه ،تمیزِ /چنگال و آشکاردِه و َحل ُوی کاســه /یِی
کاسه هم باشه زیر نیمکاسه!»
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معرفی کتاب
شهره است که شبی اندیشــمند بزرگ یونان کهن ،تالس ،به آسمان
زیبای شــب مینگریســت که پایش لغزید و به گودالی
ُپرســتارۀ بیهوده
ِ
فروافتــاد .نقل اســت دخترکی که تالــس را به اندیشــمندی و حکمت
پیش پای خود را نتواند دید
میشناخته تسخرزنان به او میگوید «کسی که ِ
چطور اسرار آسمانها را درخواهد یافت؟» در مقام استعاره گمانم این است
که فلســفهورزی درباره امور روزمره ادامه همان تسخر دختر است به ریش
فیلسوفان آرماناندیش .آیا اندیشیدن درباره اموری که
برج عاجنشینیهای
ِ
ِ
برین
های
ت
صور
به
اندیشیدن
از
داریم
سروکار
ها
ن
آ
با
در زندگی هرروزینه
ِ
فیلســوفانه کم دارد؟ آیا اندیشیدن به امور روحانی و پالوده از تفکر در باب
امور تنانی و آلوده بلندمرتبهتر و «جدیتر» اســت؟ اگر چنین میاندیشید
خواندن کتاب زیباییشناســی خوردوخوراک چهبســا قدری این اندیشه را
ِ
تعدیل کند.
پیش
بهراستی اســرار «اعیان ثابته» به چهکار فالســفه میآید اگر ِ
قدمایی چین میگفت «اینکه
پای خود را نتوانند دید؟ کنفوســیوس حکیم
ِ
چطور گوشــت را میبرید نشان میدهد چطور زندگی میکنید» و فیلسوف
مدرن آلمانی لودویگ فوئرباخ میگفت «آدمی همان اســت که میخورد».
ِ
تأمل و تدبر دربــاره امور روزمره جایگاه تازهای در فلســفه نو پیداکرده و
خوردوخوراک از این میان از دلمشغولیهای ناگزیر آدمی است.
کاوه بهبهانــی در کتاب تــازهاش «زیباییشناســی خوردوخوراک»
مجموعه مقاالتی را از اندیشمندان معاصر مغرب زمین به فارسی برگرداند ه
که از این میپرســند که آیا غذا را میتوان در گســتره هنرها گنجاند؟ آیا
خوراک از آن حیث که وارد کام آدمی میشود و با دستگاه چشایی او درگیر
بودن آن را
میشود هنر اســت؟ آیا هنری داریم که آدمی با کام خود هنر ِ
تشــخیص بدهد؟ بهبهانی همچنین بر این کتاب مقدمه نســبت ًا مبسوطی
نگاشته و در آن سرنوشت حس چشایی (یا ذائقه) را در تاریخ اندیشه ردیابی
کرده و از اهمیت زیباییشناختی و فرهنگی خوردوخوراک دفاع کرده است.
اندیشمندان مختلف در این کتاب از وجوه گوناگون به بحث زیباییشناسی
خوراک پرداختهاند.

،،

قصه غربت بواسحاق ،یکی از شاعران بزرگ شیراز در تکیه چهلتنان

تنهاییشمعدانیها!

بوی شــمعدانی همیشه حس
عجیبــی به من میدهد! یاد تنهایی
«بیبی» میافتــم وقتی هفتهای ـ
حسن دهقان ماهی یکبار به او ســر میزدیم و
بوی شمعدانی های کنار حیاطش با
لبخندهای تلخ بیبی گــره میخورد! چندروز پیش
هم بوی یک گلدان شــمعدانی همان حس را برایم
تکرار کرد .حس تنهایی؛ این بار از جنس یک شاعر.
گلدان شــمعدانی باالی قبرش جا خوش کرده بود
و مثل شــمعدانیهای بیبی با تنهایی «بواسحاق»
گره میخورد.
معماری
چهارصــد قدم آنطرفتر از شــاهکا ِر
ِ
آندره گدار بر مزار حافظ ،و صد قدم آن َورتر از یادگار
کریمخان بر تخت ضرابی ،باید رفت تا بوی شمعدانی
به مشامت برسد .از در که وارد میشوی ،چهل سنگ
قبر رنگورورفته و تنها ســمت راست صف بستهاند
و روبهرویت ســنگ قبر حشمت شیرازی روی دیوار
به نگاهت چنگ میزند و دو قدم آنطرفتر گلدان
شمعدانی که بر مزار بواسحاق نشسته است!
غربت بواسحق اطعمه برایم تازگی ندارد.
قصه
ِ
«مکتبی»« ،اهلی»« ،فرصت»« ،وصاف» و همین
«حشــمت» .گرچه از بوی شــمعدانی در کنار خانه
ابدیشــان خبری نیســت ،اما حس عجیب تنهایی
آنجا هیاهو میکند .در همســایگی سنگ مزار این
شاعر بزرگ قرن نهم ،در تکیه چهلتنان شیراز ،انبار

قلکهای خیریه و وسایل تکیه خودنمایی میکنند و
حتی نشانی از یک تابلو خشک و خالی برای معرفی
خالق «کنزاالشتها» نیست .ادیبی که در «پارودی»
ِ
یا همان نقیضهســرایی در ایران بیهمتاست و 400
ســال پیشــتر از آنکه ادبیات اروپا به «سمبولیسم»

روی آورد ،در  ۲۳۴بیــت طالیی با اســتفاده از نماد
غذا حماسهای با شکوه خلق کرده است.
او در نیمه دوم ســده هشتم هجری قمری در
شــیراز متولد شد و چون به شــغل پنبهزنی اشتغال
داشــت ،به ّ
حلج معروف بود .شیخ بواسحق اشعار
خود را در احوال انواع اغذیه و خوراکیها سروده و به
همین سبب او را اطعمه لقب دادهاند .ابواسحاق اغلب
اشــعار خود را در اســتقبال و تضمین اشعار شعرای
پیشین مثل فردوسی ،ســعدی ،امیرخسرو دهلوی،
حافظ ،ســلمان ســاوجی ،کمال خجندی ،عراقی،
مولوی و عماد فقیه ســروده اســت .ذوق ،ابتکار و
استعداد او در شــیوه معرفی غذاهای ایرانی ،شیخ را
در قلمرو زبان فارسی به شهرت رسانید.
دیوان اطعمه به نام کنزاالشتها را برای اولین بار
میرزا حبیب اصفهانی بر اســاس نسخه خطی مورخ
 ۹۷۰موجــود در موزه بریتانیا در اســتانبول به چاپ
رســاند .در سال  ۱۹۷۱میالدی رسالهای تحقیقی به
نام «ابواســحاق و فعالیت ادبی او» به وســیله منقد
ادبی ،عبدالغنی میرزایوف در شهر دوشنبه منتشر شد.
برخی از پژوهندگان اروپایی مانند ادوارد براون و یان
ریپکا در آثار خود ،شــرح حال او را آوردهاند .ذبیحاهلل
صفا نیز در کتاب تاریخ ادبیات در ایران ،به تفصیل از
احوال و اشعارش یاد کرده و مینویسد ...« :اوصاف
ســخن او خالــی از بیان آرزوهــای پنهانی طبقات
محروم جامعه آن زمان و شــاید خود شاعر نبوده و

حتی در پشــت پرده این اوصاف اغذیه و اطعمه گاه
به بعضی از معاصرین خود میتاخته است»...
دیوان او شــامل منظومه کنزاالشــتها در ۱۰
فصل در شــرح انواع خوراکیها و شربتها و میوهها
و حلواهــا ،...تعدادی قصیده به زبان فارســی ،یک
قصیــده به زبان کردی و لــری ،ترجیعبند ،منظومه
مثنوی اســرار چنگال ،صد غزل ،مقطعات ،رباعیات،
فردیات و رســاالت منثــور ،جنگنامه مزعفر و بغرا
(نوعی آش) ،ماجرای برنج و بغرا ،رساله خوابنامه و
قصیده در مدح کجری (نوعی غذای هندی) است.
جنگ نامــه مزعفر و بغرا یکــی از زیباترین و
ابتکاریترین آثار شیخ اطعمه است که در  ۲۳۴بیت
در تتبع شــاهنامه فردوســی و با همان وزن در ۱۵
باب ســروده .این منظومه با شــرح پیدایش برنج و
همنشــینی آن با گوشت و روغن و زعفران و تبدیل
شــدن آن به مزعفر آغاز میشود و سپس با معرفی
بقیــه طعامها به عنوان خدم و حشــم مزعفر ادامه
مییابد .داســتان با پیدا شدن بغرا شکل دیگری به
خــود میگیرد ،مزعفر از بغرا خــراج میطلبد و بغرا
سرپیچی میکند...
حاال یک گلدان شــمعدانی تنها مونس «شیخ
بواسحق اطعمه» در بلوار چهلمقام است و مطمئنم
خیلی از مردم شــیراز حتی نام و نشانی از این شاعر
بزرگ شهر راز به یاد ندارند .بوی شمعدانی هنوز هم
حس عجیبی من میدهد!

،،

در همسایگی سنگ
مزار بواسحاق ،در تکیه
چهلتنان شیراز حتی
نشانی از یک تابلو خشک
خالق
و خالی برای معرفی
ِ
«کنزاالشتها» نیست.
ادیبی که در «پارودی» یا
همان نقیضهسرایی در
ایران بیهمتاست و 400
سال پیشتر از آنکه ادبیات
اروپا به «سمبولیسم» روی
آورد ،در  ۲۳۴بیت طالیی
با استفاده از نماد غذا
حماسهای با شکوه خلق
کرده است

،،

گپ وگفت شهری

میزگردی درباره آسیب شناسی توسعه گردشگری
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ما به یک تعریف جدید و نو
از گردشگری و فضای فکری مدرن احتیاج داریم
و باید تغییرات اساسی در آن ایجاد کنیم
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میزگرد «شهرراز» درباره آسیبها و راهکارهای توسعه گردشگری در شیراز

طرح جامع گردشگری تدوین شود

عکسها :اشکان پردل

پراکندگی و وجود متولیان متعدد با تضاد منافع ،عدم آشــنایی با پتانســیلهای گردشگری شهر شیراز ،ارائه مجوزهای بیرویه در سالهای گذشته در جهت احیای خانههای بافت تاریخی شیراز به بعضی از افراد ،ادغام جذابیتهای
محمدرضا طاهری گردشگری استان در کنار تبلیغات آثار تاریخی ،فرهنگی و مذهبی استان ،احیا محورها و معبرهایی مانند محور زندیه که از منابع گردشگری بسیاری برخوردار است همه از مسائلی بود که در میزگردی با عنوان بررسی و ارزیابی گردشگری
که با یلدا راهدار ،مشــاور اســتاندار فارس در توسعه کارآفرینی ،گردشگری و صنایع دستی ،نازنین بالشزر مدرس ،پژوهشگر و مردمنگار در حوزه تاریخ شفاهی شــیراز و هادی رضایی مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد در حوزه گردشگری به آنها
پرداختیم .مشروح میزگرد را در ادامه بخوانید.

،،

نداشتن یک برنامه
شفاف در بخش
گردشگری از
مهمترین مسائلی
است که ما در بخش
گردشگری با آن
مواجه هستیم .در حال
حاضر ما هیچ سند
مکتوب و مستندی
در رابطه با توسعه
استان فارس نداریم.
این نداشتن برنامه
باعث میشود که
چشماندازهای ما در
بخش گردشگری در
آینده مشخص نباشد

،،

شــهرراز :با توجه به اینکه چند ســالی است
که صحبت از گردشــگری به میان آمده است
و در جلســات متعدد شاهد تأکید بر آن هستیم
اما متأســفانه همواره شــاهدیم کــه در عمل
نتوانســتهایم در این بخش موفق عمل کنیم.
درحالی که شــیراز از جمله شهرهایی است که
پتانسیل زیادی در بخشهای گردشگری مانند
گردشگری فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی و سالمت
دارد اما در هیچکدام از این بخشها موفق عمل
نکردیم .به نظر شــما دلیل عدم موفقیت ما در
سالهای گذشته در بخش گردشگری چیست؟

یلدا راهدار :نداشــتن یک برنامه شفاف در بخش
گردشــگری از مهمترین مسائلی است که ما در بخش
گردشگری با آن مواجه هستیم .در حال حاضر ما هیچ
ســند مکتوب و مســتندی در رابطه با توســعه استان
فــارس نداریــم .این نداشــتن برنامه باعث میشــود
که چشــماندازهای ما در بخش گردشــگری در آینده
مشخص نباشــد .بنابراین در مقاطع مختلف به سمتی
هدایت میشویم که برای حل مشکالت و بحرانها بر
اساس اقتضائات زمان و مکان تصمیمگیری میکنیم و
تمرکزمان را بر روی مســائل اقتصادی معطوف کنیم.
با یک مثالی در این رابطه متوجه میشــویم که ازآنجا
مطالعات اقلیمی در گذشــته و در دهه  60به ما نشان
داده بــود که کشــور ایران در ســالهای آینده با یک
خشکسالی عظیمی مواجه میشود ،اما شرایطی مانند
جنگ و نیازهایــی که در آن دوران در بخش کاالهای
اســتراتژیک مانند گندم در کشور وجود داشت ،بهطور
خودبهخود ســبب شد که مسئوالن ذهنشان را بر روی
کشــاورزی معطوف کنند .درنتیجه این مسیر همچنان
ادامه داشــت تا وارد دهه  70شدیم و با روی کار آمدن
دولت ســازندگی سیاست استان بهتبع کشور تغییر کرد
و با یک تغییر رویکرد در بخش اقتصاد مواجه شــدیم.
در آن زمان سیاســت اقتصادی استان از کشاورزی به
صنعت تغییر یافت و این روند همچنان ادامه داشــت تا
وارد دهه هشــتاد شدیم .استان فارس در دهه هشتاد با
بیبرنامگیهایی مواجه شــد و بهجای اینکه مسئوالن
و متصدیان توجه ویژهای به پتانســیلها و داشتههای
استان داشــته باشند؛ متأســفانه اقداماتی را در بخش
اقتصاد اســتان انجام دادند که نتوانســت موفق عمل

کند؛ بهطوریکه در آن زمان اهداف و فعالیت اقتصادی
اســتان را بر بخش کشــاورزی و صنعتی برنامهریزی
کردند.
بــا یــک ارزیابی از فعالیــت اســتاندارانی که از
گذشــته تاکنون سکان استان پهناور فارس را به دست
گرفتهاند ،میبینیم که فعالیــت آنها همواره بر پایه و
محور کشــاورزی بوده است .بر اساس مطالعاتی که بر
روی اســتان از سال  1330انجامشده ،متوجه میشویم
که فارس و مردمانــش هیچوقت صنعتگر نبودهاند و با
یک بررســی از تمامی بخشهــا میبینیم که به دلیل
دشــتهایی که از  2500ســال پیش در فارس وجود
داشــته باعث شــده که روحیه مردم فارس به ســمت
کشــاورزی هدایت شود .طبق فشــارهایی که مردم و
رســانه از سال  80به بعد بر روی مسئوالن وارد کردند
ســبب شــد که کمکم فعالیت در بخش گردشــگری
استان ایجاد شــود .مسئوالن درگذشته از تمرکز بروی
پتانسیلهای مهم گردشگری استان مانند تختجمشید
تردید داشــتند و همواره بر این باور بودند که تمرکز بر
روی چنین مکانهایی سبب میشود تبعاتی بدی برای
اســتان در سطح کشور ایجاد شــود .درنتیجه این مهم
باعث میشد که مدیران اســتان خیلی توجهی به این
مکانها نداشــته باشند و آنها در بخش گردشگری در
آن زمان تمرکز خود را بر روی مکانهایی مانند حافظیه
و ســعدیه معطوف میکردند .مایل نبودن به برجســته
شدن مکانهای تاریخی ارزشمندی مانند تختجمشید
و پاسارگاد یکی از دالیلی است که در سالهای گذشته
باعث شده امکانات مناســبی از سوی دولت در اختیار
آنها قرار نگیرد .حال آنکه در برنامه توســعه ،منابع و
محدودیتها موردتوجه قرار میگیرد .بنابراین زمانی که
یک برنامه توســعه در تمامی بخشها در اختیار داشته
باشــیم ،میتوانیم استان را به ســمت مسیری هدایت
کنیم که از منابع کافی و موجود برخوردار شود .ازسویی
بیش از  10سال است که موضوع برنامه آمایش استان
مدنظر مســئوالن قرارگرفته است؛ اما در حال حاضر ما
شــاهد خروجی مناســب از این بخش نیستیم و برنامه
آمایش اســتان در حال تدوین است ،اما نباید فراموش
کرد که این برنامه دیگر شــبیه نوشــدارو پس از مرگ
سهراب است.

شــهرراز :ازآنجاکه شــما بهعنوان مشــاور
استاندار در بخش گردشگری فعالیت میکنید،
برنامهای برای تنظیم برنامه آمایش ندارید؟

راهــدار :البته من حدود  5ماه اســت که در این
سمت مشــغول به کار شــدم ،اما از دو سال پیش که
کلید طرح تکاپو بر اساس ایجاد اشتغال پایدار در استان
زده شــد ،باید بهعنوان اولین طرح و اقدام مناســب در
جهت ایجاد اشــتغال پایدار در اســتان قرار میگرفت.
در این طرح آمده بود که طــرح تکاپو باید طبق منابع
و پتانسیلهای استان انجام شــود .نباید فراموش کرد
که در بخش گردشــگری اقدامات مناســبی نسبت به
پتانســیلهای استان انجامنشده اســت و پراکندگی و
وجود متولیان متعدد با تضاد منافع اجازه نمیدهد مسیر
گردشگری با یک سرعت قابلتوجهی حرکت کند.
شهرراز :با توجه به پتانسیلهایی که در بخش
گردشــگری وجود دارد ،اما ما شاهد کمکاری
دستگاهها و مسئوالن در این زمینه هستیم .نظر
شما دراینباره چیست؟

نازنیــن بالــشزر :با یــک بررســی از وضعیت
گردشــگری در شهر شــیراز و اســتان فارس متوجه
میشویم که این بخش با کمبودها و مشکالت عظیمی
دســتوپنجه نرم میکند .اگر شما به کشورهای دیگر
مســافرت کنید و از جاذبههای گردشگری آنها بازدید
کنید ،به این نتیجه میرســید که کشور ما در این حوزه
چقدر کمکار و ضعیف عمل کرده است .طبق بررسی و
پژوهشهایی که از بافت تاریخی شیراز داشتم ،به این
نتیجه میرسیم که ما هنوز با پتانسیلهای شهر شیراز
بهصورت کامل آشنا نیستیم .نباید فراموش کنیم که هیچ
برنامه و طرح جامعی در رابطه با گردشــگری و توسعه
این بخش در شــیراز وجود نــدارد و ما هنوز نمیدانیم
که شهر شیراز قرار است با داشتن پتانسیلهای فراوان
در بســیاری از بخشهای گردشــگری در چه مسیری
حرکــت و فعالیت کنــد .با توجه بــه ظرفیتهایی که
شهر شیراز در بخش گردشگری دارد میتواند در حوزه
مذهبی و سالمت تحوالت شگرفی را رقم بزند .اگرچه
استان فارس و شهر شــیراز پتانسیل باالیی در بخش
گردشــگری فرهنگی و تاریخی دارد ،اما نباید فراموش
کرد که مث ً
ال استانی مانند اصفهان اجازه نمیدهد که ما

بتوانیم در این دو حوزه قدمهای مؤثر و مفیدی برداریم.
در حال حاضر شیراز نتوانسته امکانات مناسبی را برای
گردشــگران داخلی و خارجی فراهم کند .از سویی تمام
کوچه پس کوچههای شهر شــیراز مخصوص ًا در بافت
تاریخ یک ظرفیت بزرگ در بخش گردشگری به شمار
میآید اما ما اگر خواستار توسعه و رونق گردشگری در
شــیراز هستیم باید در مرحله نخست یک طرح جامع و
کامل گردشگری در این بخش تدوین کنیم تا بهتبع آن
اقدامات مؤثری در این حوزه انجام دهیم.
شهرراز :مشخص شــدن حوزه فعالیت ما در
بخش گردشــگری میتواند آغاز مناسبی باشد
برای ادامه فعالیت در این بخش باشــد .به نظر
شــما ما چه اقدامات و فعالیتهایی را در این
بخش باید انجام دهیم تا در آیندهای نهچندان
دور شاهد موفقیت در این بخش باشیم؟

هادی رضایــی :به نظرم ابتدا مــا باید در بخش
گردشــگری واقعگرا باشــیم ،چراکه ایــن واقعگرایی
میتواند فعالیــت و کار ما برای ادامه فعالیت تســریع
ببخشــد .با یک ارزیابی از بخش گردشــگری استان
و شهر شــیراز متوجه میشــویم که ما در حد و اندازه
فارس و شیراز نتوانستیم فعالیتهای مؤثری در بخش
گردشگری انجام دهیم .اگر بگوییم گردشگری شیراز و
استان در شــرایط ایده آلی به سر میبرد تا حد زیادی
اغراق کردهایم .در بخش گردشــگری باید به نقطهای
برســیم که بتوانیم در ساختار گردشــگری تغییر ایجاد
کنیم .نباید فراموش کرد کــه در چنین وضعیتی ما به
یک تعریف جدید و نو از گردشــگری و فضای فکری
مــدرن احتیاج داریــم و در بخش جذب توریســت و
گردشــگران خارجی باید تغییرات اساســی در بسیاری
از بخشها ایجاد کنیم .با توجه به اینکه چند ســال از
فعالیت گردشگری در استان و شهر شیراز میگذرد ،اما
در این حوزه نتوانستیم موفق عمل کنیم .تغییر نگرش
و رویکرد در بخش گردشــگری یکــی از الزامات مهم
در توســعه گردشگری شیراز و فارس محسوب میشود
و ازآنجاکه مکانهایی مانند تخت جمشــید و پاسارگاد
بهعنوان برندهایی مهم در بخش گردشــگری تاریخی
برای کشــور ایران در جهان محسوب میشود ،بنابراین
میتوان با توجه ویژه به این مکانها تغییرات شــگرفی
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یلدا راهدار
مــا نتوانســتهایم جذابیتهای
ویژهای برای گردشگران در منابع
گردشگریمان فراهم کنیم .مگر
مکانهایی مانند تخت جمشــید،
سعدیه و حافظیه چند بار میتواند
برای گردشگران جذاب باشد؟ نبود
موسیقیهای خیابانی ،تئاترهای
خیابانی ،نشســتهای شاعران و
هنرهای تجســمی در خیابانها و
معابر گردشگری شــیراز از نقاط
ضعف گردشگری در شهر محسوب
میشود

هادی رضایی
نداشــتن یک مطالعــه و پیمایش
علمــی در بخش گردشــگری از
ضعفهای مهم این حوزه به شمار
میآید .طبق مطالعاتی که من انجام
دادهام گردشگران سالمت بهصورت
میانگین مبلغی بالغبر چهار تا شش
هــزار دالر در کشــورهایی مانند
تایلند و سنگاپور هزینه میکنند.
شناسایی کردن چنین درآمدهایی
که میتوان از طریق گردشــگری
کسب کنیم سبب رونق میشود

نازنین بالشزر
ما اگر خواســتار توســعه و رونق
گردشگری در شیراز هستیم باید
در مرحله نخست یک طرح جامع
و کامل گردشــگری در این بخش
تدوین کنیم تا بهتبع آن اقدامات
مؤثری در ایــن حوزه انجام دهیم.
درحالــی که مث ً
ال احــداث مراکز
خدماتــی مانند مراکــز اقامتی،
توریستی گردشــگری ،زائرسرا و
رستوران در کنار مجموعهای مانند
حرم شاهچراغ (ع) میتواند رونق
خاصی را در این مناطق ایجاد کند

را در بخش گردشــگری استانی و شهری ایجاد کرد.
با توجه به اینکه رونق گردشــگری در کشورها باعث
میشود که رشد اقتصادی افزایش پیدا کند بنابراین ما
در این حوزه و مکانهای باستانی میتوانیم کاربرد و
استفاده دوسویه داشته باشیم.
از سویی ازآنجاکه پزشکان و متخصصان زیادی
در شــیراز وجود دارد درنتیجه مــا میتوانیم با مهم
برشمردن این بخش جذابیتهایی را برای گردشگران
ایجاد کنیم که گردشگران سالمت از مکانهای دیگر
شهر شــیراز و استان فارس بازدید کنند .ادغام کردن
جذابیتهای گردشگری اســتان در کنار تبلیغات آثار
تاریخی ،فرهنگی و مذهبی اســتان در سراسر جهان
باعث میشود که ساالنه شاهد گردشگران زیادی در
استان فارس و شهر شیراز باشیم .با توجه به اینکه در
حال حاضر بازار ارز در داخل کشور دچار نوساناتی شده
بنابراین این امر ســبب شــده که گردشگران خارجی
بتوانند با هزینه مناســبی وارد کشور ایران شوند و از
جاذبههای گردشگری اســتان و شیراز استفاده کنند.
درنتیجه مــا میتوانیم در بخش گردشــگری موفق
عمل کنیم و در این راســتا نباید فراموش کرد که ما
میتوانیم با احداث دهکدههای ســامت در نزدیکی
آثار باســتانی و گردشگری شــاهد تحول عظیمی در
بخش گردشگری باشیم.
شــهرراز :طبق صحبتهایی که شــما بیان
کردید در حال حاضر ما می میتوانیم بااهمیت
به گردشگری ســامت ،مذهبی و فرهنگی و
تاریخی موفق عمل کنیم .به نظر شــما برای
تدوین برنامه گردشــگری و افزایش جایگاه
آن در اســتان فارس و شهر شــیراز باید چه
اقداماتی انجام دهیم؟

راهدار :نباید فراموش کــرد که مکانهایی در
اســتان فارس و شــهر شــیراز در بخش گردشگری
وجود دارند که منابع گردشگری محسوب میشوند نه
جذابیتهای گردشگری .بنابراین در بحث گردشگری
داخلــی ما بایــد بتوانیم جذابیتهــای ویژهای برای
گردشــگران و افراد فراهم کنیم و این در حالی است
که مکانهایی مانند تخت جمشید ،سعدیه و حافظیه
چند بار میتواند برای گردشــگران جذاب باشــد .اگر
بخواهیم مثالی در ایــن رابطه عنوان کنیم ،میبینیم
افرادی هستند که هرساله مشــتاقاند به کشورهای
اروپایی مانند پاریس ســفر کنند .با یک بررســی از
علت مســافرت آنها به این کشــورها میبینیم که
این کشورها به این دلیل که توانستهاند جذابیتهای
جدیــدی در کنار منابع گردشگریشــان ایجاد کنند،
ساالنه بسیاری از افراد از کل کشورهای جهان جذب
خود میکنند .در همین راســتا فســتیوال ،تئاترهای
خیابانی و فستیوال هنر در کنار مکانهایی مانند برج
ایفل سبب افزایش تعداد گردشگران میشود.
امــا ما در ایــن بخش نتوانســتیم موفق عمل
کنیم ،چراکه ما ساالنه شــاهد برگزاری مراسمهای
بــزرگ مانند یاد روز حافظ و ســعدی هســتیم که
متأســفانه به علت نبود جذابیت در این مراســم افراد
و گردشــگران بعد از مدتی دیگر از این مراســمات
اســتقبال نمیکنند .محورها و معبرهایی مانند محور
زندیه که از منابع گردشگری بسیاری برخوردار است
نتوانسته جذابیتهایی در جهت تردد گردشگران ایجاد
کند .نبود موســیقیهای خیابانی ،تئاترهای خیابانی،
نشستهای شاعران و هنرهای تجسمی در خیابانها

و معابر گردشگری شــیراز از نقاط ضعف گردشگری
در شــهر محسوب میشــود .با توجه به اینکه ایجاد
اشــتغال یکی از اهداف مهم ما در بخش گردشگری
به شــمار میآید ،ما در این بخــش میتوانیم با مهم
برشمردن بســیاری از نقاط قوت گردشگری ،بهویژه
گردشگری مذهبی اقدامات شگرفی را در این بخش
ایجاد کنیم .با یک بررســی از جمعیت شیعهنشــین
در سراســر جهان متوجه میشــویم که حدود 300
میلیون نفر جمعیت شــیعه در سراســر جهان وجود
دارد .ازآنجاکه شــیراز در بخش گردشــگری مذهبی
از پتانســیل باالیی برخوردار است درنتیجه جذب این
قشر از گردشگران باعث میشود که رونق خاصی در
شــهر به وجود بیاید .ما در سالهای گذشته به بخش
گردشگری مذهبی بیتوجهی کردیم .بهطوریکه ما
هیچ خالقیت و طرحی را در محدوده حرم شــاهچراغ
(ع) و در شــیراز ایجاد نکردیم که گردشگران با یک
میل و شــوق خاصی از آن اســتقبال کنند .اگر یک
ارزیابی از گردشگرانی که از کشورهای عمان و عراق
وارد کشــور ایران میشــوند و برای معالجه به شیراز
سفر میکنند؛ داشته باشیم بیشک آنها با مزیتهای
گردشــگری شهر شــیراز بهطور کامل آشنا نیستند و
شــیراز را با ویژگیهایی شهر خوش آبوهوا مردمی
خــون گرم و غذاهای خوب و لذیذ میشناســند .این
در حالی اســت که آنها هرگز با حرمها و آســتانها
احمدی و محمدی (ع) بهطور کامل آشــنایی ندارند.
کوتاهــی و قصور ما باعث شــده که گردشــگران با
مکانهای مذهبی و جاذبه گردشگری شیراز آشنایی
نداشته باشند.
نبایــد فراموش کرد که گردشــگری نمیتواند
بدون برندسازی و مارکتینگ رونق بگیرد .توریستها
بهواســطه برندینگی که در فضاهای مجازی انجام
میشود جذب شهرهایی مانند شیراز میشوند؛ اما نباید
فراموش کنیم که ما هیچ امری در رابطه با برندینگ
و جذب گردشــگر به شهر شــیراز انجام ندادهایم .با
یک بررســی از میزان جذب گردشگر به استانهایی
مانند مشــهد میبینیم که ســالیانه  20میلیون نفر از
شهر مشــهد بازدید میکنند و این در حالی است که
ما نتوانستیم هیچ سهمی در این بخش داشته باشیم.
ایجاد جذابیت در کنار منابع گردشگری باعث میشود
که تعداد گردشگران افزایش چشــمگیری پیدا کند.
زمانی که از حرم شاهچراغ (ع) خارج میشوید با سیل
عظیمی از مغازههایی روبرو میشــوید که لباسهای
چینی و تایلندی در آنها فروخته میشــود .بنابراین
ایــن مغازهها در اطراف حرم نمیتوانند گردشــگران
را به خود جذب کنند .مــا میتوانیم مغازههایی مانند
صنایعدســتی و محصوالت داخلی استان را که باعث
افزایــش مزیتهای حرم میشــود ،راهاندازی کنیم.
هزینه در بخش بالگر و فضاهایی مانند اینســتاگرام
ســبب میشــود که عالوه بر اینکه گردشــگران با
مزیتهای گردشــگری شیراز آشــنا میشوند؛ باعث
میشوند که آنها خودبهخود مشتاق شوند که از این
مکانها بازدید کنند.
شهرراز :با توجه به اشارهای که به مزیتهای
بخش گردشگری داشــتیم به نظر شما ما در
کنار این پتانســیلها باید چــه جذابیتهایی
ایجاد کنیم تا بهتبع آن بتوانیم افراد زیادی از
گردشگران را جذب شهر شیراز کنیم؟

بالشزر :در حال حاضر بســتر مناســبی برای

جذب گردشگران در شهر شــیراز در کنار مکانهای
گردشــگری وجود ندارد و این در حالی اســت که ما
هنــوز نتوانســتیم در اطراف حرم مشــاغلی را ایجاد
کنیم که مورد اســتقبال گردشگران قرار بگیرد .وجود
مغازههای لباسفروشــی و کفشفروشی تا چه اندازه
توانسته گردشگران را به سمت خود جذب کند .بیشتر
افرادی که به حرم شاهچراغ (ع) میآیند دوست دارند
که بعد از زیارتشان برای صرف غذا به رستوران بروند
و نبود یک رستوران مناســب که درخور گردشگران
باشد در اطراف شاهچراغ (ع) ،ازجمله ضعفهایی است
که در این بخش وجود دارد.
همچنین نبود یک زائرسرا و اقامتگاه در اطراف
حرم شــاهچراغ (ع) از دیگر موضوعاتی اســت که در
بخش جذب گردشگران باید موردتوجه قرار بگیرد .با
توجه به اینکه وجود حرمهای شــاهچراغ (ع) و احمد
ابن موسی (ع) از نقاط قوت گردشگری مذهبی شیراز
به شــمار میآید .بنابراین احداث مراکز خدماتی مانند
مراکز اقامتی ،توریستی گردشگری ،زائرسرا و رستوران
در کنار این مجموعههــا میتواند رونق خاصی را در
این مناطق ایجاد کند .حمامهایی که در شــیراز وجود
دارد از دیگر نقاط قوت گردشــگری در شــهر شیراز
است که مورد بیتوجهی و بیمهری قرارگرفته است.
این حمامها میتواند تحوالت مناســبی را ایجاد کند.
حفظ ،احیا و بهروز شــدن این حمامها باعث توجه و
مورد استقبال قرار گرفتن گردشگران داخلی و خارجی
میشود .امروز سیزده حمام بهصورت جدی در شیراز
فعالیت میکنند اما با یک بررسی از آنها میبینیم که
شــش تا هفت عدد از این حمامها از امکانات مناسب
برخوردارند و مورد استقبال گردشگران قرار میگیرد.
شهرراز :به نظر شما چگونه میتوان در کنار
آثار باســتانی تاریخی و فرهنگی که در شیراز
و اســتان وجود دارد ،جاذبههایی ایجاد کنیم
که مورد اســتقبال بیشتر گردشگران داخلی و
خارجی قرار بگیرد؟

رضایی :نداشــتن یک مطالعه و پیمایش علمی
در بخش گردشگری از ضعفهای مهم این حوزه به
شــمار میآید .ما میتوانیم با انجام دادن یک تحقیق
میدانی از گروههای ســنی مختلــف نظرات آنها را
در رابطه با جذابیتهای گردشــگری جویا شــویم و
بعدازاین یک بررســی کنیم که ســالیانه چقدر منابع
ارزی از کشور خارج میشــود و به کشورهایی مانند
ترکیه مــیرود .در ادامه نیز میتوانیم به این موضوع
بپردازیم که ســالیانه چقدر ارز و با چه انگیزههایی از
کشــور خارج میشــود که در گام بعد به این نتیجه
میرســیم که با در نظر گرفتن شرایط موجود بررسی
کنیم که چــه جذابیتهایی باید ایجاد کنیم که بهتبع
آن گردشــگران از کشور و استان و شهر شیراز بازدید
کننــد .به این دلیل که مطالعــه و تحقیق میدانی در
ایــن بخش انجــام ندادهایم نتوانســتهایم در بخش
گردشــگری موفق عمل کنیم .طبــق مطالعاتی که
انجام دادهام گردشــگران سالمت بهصورت میانگین
مبلغی بالغبر چهار تا شــش هزار دالر در کشورهایی
مانند تایلند و ســنگاپور هزینه میکنند و این در حالی
است که افرادی به آن کشــورها باهدف گردشگری
ســامت مراجعه میکند مبلــغ قابلتوجهی را وارد
آن کشــورها میکند .شناسایی کردن درآمدهایی که
میتوان از طریق گردشگری کسب کنیم سبب رونق
میشود.

مایل نبودن به برجسته
شدن مکانهای تاریخی
ارزشمندی مانند
تختجمشید و پاسارگاد
یکی از دالیلی است که
در سالهای گذشته باعث
شده امکانات مناسبی از
سوی دولت در اختیار آنها
قرار نگیرد .حال آنکه در
برنامه توسعه ،منابع و
محدودیتها موردتوجه
قرار میگیرد

،،

،،

ما هنوز نمیدانیم که
شهر شیراز قرار است
با داشتن پتانسیلهای
فراوان در بسیاری از
بخشهای گردشگری
در چه مسیری حرکت و
فعالیت کند .درحالی با
توجه به ظرفیتهایی که
شهر شیراز در بخش
گردشگری دارد ،میتواند
در حوزه مذهبی و سالمت
تحوالت بزرگی را در بحث
گردشگری رقم بزند

،،

،،

ادغام کردن جذابیتهای
گردشگری استان در کنار
تبلیغات آثار تاریخی،
فرهنگی و مذهبی استان
در سراسر جهان باعث
میشود که ساالنه شاهد
گردشگران زیادی در
استان فارس و شهر
شیراز باشیم .پمیتوان با
احداث دهکدههای سالمت
در نزدیکی آثار باستانی
و گردشگری شاهد
تحول عظیمی در بخش
گردشگری بود

،،

صفحهآخر
صفحهآخر
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شاهبخشید؛شیخعلیشاهنبخشید

عکس :علی محمدیراد

ابوالقاســم فقیری /شــیخ علی خان وزیر و
پیشــکار کریمخان زند بوده است .گویند کریمخان
که مردی خوشقلب و رحیمدل بوده ،هرکســی از
او تقاضیی میکرد ،فوری اجابت مینموده و دستور
میداده که پولی به او بپردازند .و اگر چنین میشد،
دیگر پولی در خزانه نمیماند .غالب ًا شیخ علی خان
یا آن حواله را نمیپرداختــه ،و یا به پرداخت مبلغ
کمی اکتفا میکرده اســت .این اقدام شــیخ علی
خان به صورت ضربالمثلی درآمده که از آن زمان
سر زبانهاست« :شــاه میبخشد ،شیخ علی خان
نمیبخشــد ».این حکایت را به شاعباس دوم هم
نسبت میدهند.

دیالوگ

جیرجیرک

پایان هر چیزی یعنی مــرگ و مرگ چیزی
است که تا کســی آن را تجربه نکند ،نمیفهمد و
وقتی تجربه کرد ،تجربهاش برای خودش و دیگران
فایدهای ندارد .پدر من مرگ را به بدترین شــکلش
تجریه کرد .روی نردههای ســالن فوتسال نشسته
بود که توپ خورد به ســرش ،سرش به دیوار خورد
و روی زمین افتاد و جان به جانآفرین تسلیم کرد.
خوردن توپ توی ســر پدرم در زندگیاش معنایی
کام ً
ال سمبلیک داشت .معنایی که همه آن را درک
کردند که این توپ بــه کاخ رویاهای پدرم اصابت
کرده و همه آن چیزهایی که سالها ساخته ،ناگهان
ویران شده است.

کتاب باورهای سرزمین مادریام
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جیرجیرک .احمد غالمی .نشر چشمه1390 .
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چاپخانه :چاپ هنر سرزمین سبز
ناظر چاپ :امیر سوری
شیرازگردی

امیر نواهان اسماعیلی /کاروانســرای فیــل از کاروانسراهای
شــیراز اســت که در محله درب شــاهزاده ،بین بازار شمشیرگرها که
امــروزه محل فــروش فرشهای ایرانــی ،فروش ادویهجــات و بازار
ترکشدوزهاســت؛ درست در ســمت غربی بازار وکیل و در نیمهجنوبی
آن قرار دارد .این کاروانســرا از بناهای ساختهشــده در دوران کریمخان
زند اســت که در حدود سال  1180ه.ق ساخته شــده است .د ِر ورودی
این کاروانســرا که شــامل طاق و تویزه اســت ،در بازار شمشــیرگرها
گشــوده میشود و ســر در قدیمی آن طاق نمای ساده آجری است که
به وسیله راهرویی به حیاط کاروانســرا متصل میشود .طاق این راهرو
آجری
دارای قوسهای جناغی اســت که بین آنها به وســیله طاقهای
ِ

سرای ِفیل

ناویشــکل پر شده است .این کاروانسرا طرحی مربعشکل و چهارایوانی
دارد و در هــر چهار ضلع آن هفت حجره قرار گرفته و در چهار زاویه آن
نیز چهار حجره دیگر بنا شــده است .کف حجرهها از سطح زمین باالتر
اســت و درکهای چوبی آن همچنان پابرجاســت .در وســط حیاط نیز
حوضی قدیمی وســط باغچهها وجود دارد .این کاروانسرا که در گذشته
مرکز عمدهفروشی فرش بوده ،هماینک محل فروش فرش و رفوی آن
است .این روزها اما در حیاط کاروانسرا ،کافهای به نام کافه فِیل در حال
فعالیت است و سبب شــده این مکان حالوهوایی دیگر پیدا کند .شاید

پیش از وجود کافه فیل ،کمتر کســی اهمیتی به این سرا میداد ،اما این
کافه با یک ساماندهی خوب در مرکز سرا و فراهمکردن سایر مواردی که
ســلیقه مخاطبانش که افلب گردشگران هستند ،باعث سرزندگی سرای
فیل شده اســت .وارد سرا که میشــوید حوض مرکزی با فوارههایش
خودنمایی میکند ،و همین نیز حس خوبی به این مکان بخشــیده است.
در اطراف حوض باغچهها هســتند که بیشتر با درختان نارنج و گلهای
رز پوشــانده شــدهاند .لبههای حوض گلدانهای شمعدانی قرار گرفته و
به زیبایی هر چه بیشــتر این فضا کمک میکند .میزهای کافه در کنار

باغچه و حوض مرکزی چیدمان شــده و همین امر باعث جذب هر چه
بیشتر مخاطبان شده اســت .بعد از گشتوگذار در مجموعه زندیه یکی
از بهترین انتخابها میتواند اســتراحت و گذراندن وقت در این سرای
زیبا و کافهی آن باشــد ،تا بتوانید از خوردن فالوده شیرازی یا عرقهای
خوشعطــرش در این هوای تابســتانی لذت ببریــد .البته انتخابهای
دیگری هم دارید که امتحانکردن آن ها هم خالی از لطف نیست .چای
و بستنی و دیگر خوردنیهایی که به صورتی زیبا تزئین و سرو میشوند.
کافه فیل از استاندارد خوبی برخوردار است و پیشنهاد میکنم اگر گذرتان
به مجموعه و بازار زندیه افتاد ،از این سرای زیبا دیدن کنید واز کافه فیل
با خوردنیهایش لذت ببرید.

پرسه در شهر

زمین انسانها

ولعمتفاوتبودن
ِ

احسان اکبرپور /از مصرفگرایی که حرف میزنیم ،از چه حرف
میزنیــم؟ آیا ما انســانی مصرفزده ،و عضو جامعهای مصرفی هســتیم؟
مصرفزدگی را میتوان «وسوسهی خرید» آنچه از قبل به آن نیاز نداریم،
یا توانایی خرید آن را نداریــم و به علل گوناگون قصد خرید آن میکنیم،
تعریف کرد .در این فرایند ،میل به متفاوتبودن ،سلیقه (مث ً
ال توجه به برند
کاال) و خودنمایی ،انگیزهی خرید کاالســت و در اولویتی باالتر از «نیاز»
بــه خود کاال قرار دارد .این انگیزهها میتواند در خرید کاالهایی در ارتباط
با پوشش ،آرایش ،مد ،اتومبیل و موبایل ،یا در قالب مسافرتهای خارجی،
شــرکت در کنسرتها ،تئاترها ،رویدادهای فرهنگی و ...دیده شود .به بیان
دیگر ،این باور که «من همان چیزی هستم که مصرف میکنم» ،نخستین
نشــانه از یک ذهن مصرفزده اســت که در آن نیاز اصلی از خرید ،یعنی
بهرهمندی و رضایتمندی از کاال ،جای خود را به خری ِد نشــانهها میدهد.
نشانههایی که بیش از قابلیت مصرفیشان ،برای مصرفکننده شخصیت،
حیثیت و عامل تفاوت میآفرینند .پس هنگامی که وسوسه میشویم آیفون
 10را با قیمتی نزدیک به دوبرابر دیگر گوشیهای تلفن همراه بازار بخریم،
یا اتومبیلی بســیار گرانقیمت سوار شــویم ،یا در کنسرتی در برج میالد
شــرکت کنیم ،یا کتابهایمان را حتم ًا از یک کتابفروشی خاص و مشهور
بخریم ،بیش از آنکه از قابلیتهای تلفن همراه ،اتومبیل و ...استفاده کرده
باشیم ،نشــانههای آنها راخریدهایم .نشانههایی که قرار است راهی برای
انســان
ایجاد تفاوت میان ما و دیگران باشــد .در چنین حالتی برای ذهن
ِ
مصرفزده ،حد نهایتی وجود نخواهد داشــت ،زیرا نیاز به متفاوتبودن از
طریق خرید کاال ،هیچگاه نمیتواند برآورده شــود و در هرلحظه و با تولید
هرمدل جدید از انواع و اقســام کاالها و شکلهای مصرفی ،مدام بازتولید
میشود .در این معنا ،ماهیت مصرفزدگی با اسراف متفاوت است.
مصرفزدگــی اما تنها به خرید کاال محدود نمیشــود ،وسوســه و
حاکمشدن ارزش ِ باریکاندامی و الغری نیز بخشی از ذهنیت مصرفزدگی
است .در این شرایط ،تبلیغات وسی ِع داروها و رژیمهای الغری ،و وسواس
وسواس چهخوردن و نخوردن
اشخاص نسبت به باریکبودن اندامشان ،به
ِ
میانجامد .شــاید توضیحش کمی دشوار باشد ،اما واقعیت آن است که در
ایــن حالت خود بدن فرد بدل به متاعی میشــود که قرار اســت برای او
شــخصیت ،حیثیت و عامل تفاوت بیافریند .در ایــن فرایند ،باریکاندامی

سنجش افراد
ارزش و چاقبودن ضدارزش اســت و به وسیلهی مقایسه و
ِ
جامعه بدل میشود.
واقعیت آن است که تبلیغات در همهی اشکال خود ،بازنمایی و تبلی ِغ
مصرفزدگی اســت .این اشــکال میتواند بهصورت آگهیهای مستقیم
تبلیغاتی باشد ،یا ترغیب خرید کاال از طریق اعمال و اعال ِم تخفیف ،حراج،
هدیههای فصلی و قرعهکشــیهای دورهای .آنچــه در این فرایند تبلیغی
انگیزش خریدار به خرید کاال ،بلکه اغوای ذهنی او
شــکل میگیرد ،نهتنها
ِ
به برندهشدن ،از دیگران جلو افتادن و استفادهبردن از فرصتی یگانه است.
چنین کارکردی رفتهرفته به یک عادت و حتی وسواس بدل میشود و فرد
را حتی اگر قصدی برای خرید ندارد ،به طمع تملک کاالیی خاص با قیمتی
کمتر از قیمت واقعی ،به خرید آن وادار میسازد.
امــا چگونه میتوان عضــو جامعهی مصرفی نبود؟ به این پرســش
میتــوان در دو بُعد اجتماعی و فردی پاســخ گفت ،پاســخی که هرکدام
کارکرد و کاربســتی متفاوت دارد .در این مجــال کوتاه به ارائه مثالهایی
در بعد فردی (مثالهایی که اغلب اخالقی اســت) ،بسنده میکنم؛ چراکه
اجتماعی مقابله با مصرفزدگی در جامعه ،بســیار گســترده و
راهکارهای
ِ
جامع ،و نیازمند تحلیلی عمیقتر است .در بعد فردی چشموهمچشمی یکی
از مهمترین عواملی است که فرد را به مصرفزدگی میخواند و وامیدارد،
چراکه در این حالت افراد مدام در معرض مقایسهشــدن و مقایســهکردن
هســتند و چنین مقایســهای ،حتی در کوچکترین اشکال آن مانند خرید
لوازم آرایشــی و رفتن به باشگاه ورزشــی؛ منجر به مصرفزدگی میشود.
توجهنداشتن به مد ،یکی دیگر از راههای دوریگزینی از جامعهی مصرفی
است .مد چیزی نیســت جز میل مصرفکنندگان برای ایجاد تفاوت میان
خــود و دیگران ،با خرید و مصرف نشــانههای جدید یا قدیمی .تفاوتی که
دستآخر به همسانشدن و همتاشدن همهی پیروان مد میانجامد و عم ً
ال
آن تفاوت را از میان آنها برداشــته و با دستهای بزرگتر از جامعه که پیرو
مد نیســت ،برمیســازد .توجه به این نکته ضروری است که همواره مدها
بزرگ تولیدکننده یا عرضهکننده مصوالت مصرفی مانند
را شــرکتهای ِ
پوشاک و تزئینات ،بهوسیلهی هنرپیشهها ،ورزشکارها و مدلهای تبلیغاتی
برمیسازند و تبلیغ میکنند؛ درواقع مد چیزی نیست جز رفتاری جمعی در
پیروی از منافع اقتصادی صاحبان سرمایه و سلبریتیها.

بازارچه حاجزینل در محلهی سنگسیاه

بــازار ماهیفروشهــای دروازه کازرون را که ردی کنی ،کســبه یا
گذریها راه را نشانات میدهند .با کمی پیادهروی در کوچهپسکوچههایی
رنگ تاریخ دارند ،به آنجا میرســی؛ بازارچه حاجزینل .در مسیر آرامگاه
که ِ
ســیبویه ،روبهروی یکی از کوچههای مهم مسیر گردشگری به نام هفتپیچ
در محلهی سنگسیاه قرار دارد و با این حال در منابعی که به بافت تاریخی
شــیراز میپردازند ،اطالعات زیادی از گذر حاجزینل نیست .طبق گفتههای
اهالی محل این بازارچه حدود ٤٠٠ســال قبل ســاخته شده و فردی به اسم
حاجزینــل در آن مغازه داشــته ،اما معلوم نیســت حاجزینل چه میفروخته.
محمدرضا احمدی ،پژوهشــگر تاریخی شیراز میگوید« :بازارچه حاجزینل تا
حدود ٥٠سال قبل رونق داشــته ،اما امروز بیشتر مغازهها یا تخریب شده یا
کاربریشان عوض شده و مسکونی شدهاند .اطالعات بیشتری از این بازارچه
نداریم ».بافت تاریخی شــیراز٣٦٠ ،هکتار مســاحت دارد که در آن بیش از
٢هزار اثر تاریخی ارزشــمند و ثبتشده و ٢٨٠خانه تاریخی در فهرست آثار
ملی قرار دارد و محلهی سنگســیاه یکی از مهمتریــن بافتهای تاریخی
شــیراز است .قدمت محله سنگسیاه ،متصل به بازارچه حاجزینل ،به قبل از
دوران زندیه میرســد .سنگسیاه در قدیم محلهای پرجمعیت و مهم بود .در
فارسنامه ناصری آمده اســت« :محله هشتم شیراز محله سنگسیاه است.
از زمان ســلطنت کریمخان زند طاب ثــراه ،محله درب کازرون را که محله
علیحدهاي بود جزء این محله کردند و تمام آن را «محله سنگسیاه» گفتند و
این محله محدود است به محله میدانشاه و سرباغ و سردزك و باروي مغربی
شهر و شماره خانههاي این محله در سال ،١٣٠١شمردهاند  ٤٦٥خانه است».
غالمرضا خجندی پژوهشگر میراث فرهنگی استان فارس درباره وجه
تسمیه سنگسیاه از گفتههای مردم محلی نقل میکند« :سنگسیاه ،سنگ
قبر ســیبویه اســت که آرامگاهش در این محله واقع شده .باورهای مردمی
میگویند در قدیم زنان در کنار این ســنگ بچههای خود را شــیر میدادند
و مابقی شــیری که روی آن میریخت سنگ را سیاه میکرد .این یک باور
محلی است و ســند و مدرکی برایش وجود ندارد ».آرامگاه سیبویه کهسال
 ١٣٥٣ســاخته شده ،درســال  ١٣٧٩در زمره آثار ملی ایران ثبت شد .حدود
محله از جنوب و جنوب غربی به حصار شــیراز از شــمال به میدان و سرباغ
و از ســمت شرق سر دزک محدود میشــد .این محالت متصل میشود به
بازارچه ارامنه که قدیمیترین کلیســای ارامنه از دوران صفویه در این محل

است .امروز دیگر نام و نشانی از ارامنه نیست ،کوچ کردهاند ،اما اسمشان در
این محل باقی مانده و شــیرازیهای قدیمی هنوز آن را به نام محله ارامنه
میشناسند .در سفرنامههای جهانگردان آمده است ،خانههای زیاد و جمعیت
زیادی داشــته .تاجرهای این گذر ،مانند گذر حاجزینل محله سنگســیاه را
در گروه محلههای باالی شــهر شــیراز آورده بودند .خانه اوجي و بصيري،
خانه قربانعلي بياتپور ،خانه شــفیعی اردکانی ،خانه ســعادت ،خانه ضائیان،
خانه حســین مومنی ،خانه انجوی ،خانه شــوريده شــيرازي و خانه نخشب
موحدکازروني در این گذر قرار دارند .مساجد قدیمی سیاهوشان ،مسجد امام
علی(ع) ،امامزاده بیبی دختران ،مســجد و حمام ایلخانی ،کلیســای ارامنه،
خانه فروغالملک ،آرامگاه ســیدتاجالدین غریب مســجد و حسینیه کردها و
مســجد مشیر هم از بناهایی هســتند که گردشگران را به دنبال خود به این
محله میکشانند.
یکی از جاذبههای دیدنی این محله مســجد مشــیر است و نویسنده
فارسنامه ناصری میگوید غیر از مسجد وکیل ،مسجدی مانند مسجد مشیر
در شیراز نیست« :مشــیرالملک وزیر مملکت فارس از سال  ١٢٦٥تا ۱۲۷۴
آن را به اتمام رسانید و بعد از مسجد جامع وکیل برحسب استحکام و ترتیب
و دریاچه و ســتونهاي سنگی و شبســتان و سنگ ازاره ،مانندش مسجدي
در شــیراز نیست و عالوه بر عمارات مســجد ،چندین حجره فوقانی در آن
ساخته ،مســکن طالب دینیه قرار داده است و تاکنون که چندسال از وفات
حاجی مشیرالملک گذشته است ،معلوم نیست که موقوفاتی براي این مسجد
و حجرات معین کرده باشــد و این مسجد در محله سنگسیاه ،در جوارخانه
حاجی مشیرالملک است ».گذر حاجزینل در بافت تاریخی یکی از مسیرهای
گردشگری است که کوچه هفت پیچ و بصیر دیوان هم در آن قرار دارد .این
گذر بناهای مهمی دارد .برخی از بناها تخریب شــدهاند اما هنوز حمام حکیم
و مســجد بغدادی در انتهای گذر است که جزو مسیر گردشگری است .امروز
اما از تمام مغازههای «بازارچه حاجزینل» ،در محله سنگســیاه شیراز ،فقط
 ٤-٥تا باقی مانده است .اهالی محله در این سالها عوض شدهاند و بازارچه
در دل محلــه سنگســیاه چهره عوض کرده .گذر خلوت اســت و یکی دو
مغازهدار روبهروی مغازههایشــان نشستهاند .زمین سنگفرش است ،بچهها
بازی کودکانه در
خاکی پشــت بازارچه بازی میکنند و صدای ِ
در کوچههای ِ
یادگا ِر حاجزینل به گوش میرسد.

