هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
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پرونده «شهرراز» درباره اهمیت جایگاه مساجد
و کارکرد فرهنگی و اجتماعی این مکان مقدس ،بهمناسبت روز جهانی مساجد

به هر مسجد
ز خورشیدست محراب
7

7

سرمقاله

مسجد بشكوهترين بناي اسالمي
کوروشکمالیسروستانی

ســيزده ســال از بعثت .پــس از عزم
و رنجي طوالنــي .اراده خــدا .آغاز هجرت
و ا ّوليــن مســجد ،نــه در م ّكه كــه زادگاه
محمــد (ص) و ديــن اوســت؛ در راه مدينه،
در قباّ ...نيــت ...تَو ّكل ...زميــن ...طرح ...و
نخستين مســجد اسالم ،به سادگي .كوچك
ا ّما بــزرگ .با انصــار و مهاجــران .با ياري
رسول(ص) و پس از آن در يثرب .مدينهال ّنبي.
در جوار خانه رســول 56 .متــر در  56متر.
مسجد ال َنبي .بشــكوهترين مسجد اسالم .با
دستان و ياري محمد (ص) .خانهی رسول (ص).
خاستگاه مسجد .گســترده .ساده .زيبا براي
مردمان .عاشقان .مسلمانان...
تيرهاي نخل .سايبان نمازگزاران .مِنبر.
ناله ح ّنانه .نه زنگ ،نه ســورنا ،اذان بالل .و
اين صــدا ...اين صداي آســماني ...ميآيد...
با ســپاه و صالح به ايــران ،روم ،مديترانه و
آفريقــا .و هنرمندان بومي بــا نگاهي نو به
جهان ،يافتهها و داشــتههاي گذشته را در
طبــق اخــاص ميگذارند .و مســجد نماد
اسالم ميشود .با همه سادگي .با همه شكوه.
با همه زيبايي و خلوص...
دارالملك،
و اينجا شــيراز .دارالعلــم،
ُ
دارلواليه ...مســاجد تاريخي ...از هزار ســال
پيــش تاكنــون ...كفشهايتــان را از پاي
درآوريــد ...به صحــن بياييــد ...از فرش به
عرش ...از جســم به روح ...از جزء به كل ...از
خانه خود به خانه خدا...
الفالح...
«ح ّي َعلَي الصــاهَ ...ح ّي َعلَي
َ
ْ
َح ّي َعلی خَ ير ال َع ْ
مل»...

عکس :علی محمدی راد

رو یداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

برای تقویت اقتصاد هنر ،به مکانهای فیزیکی
مانند پیادهراه و رویدادهای فرهنگی هنری نیاز داریم.
تولید و عرضه آثار هنری در این مسیرها انجام میشود
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گذر فرهنگوهنر در محور سنگسیاه راهاندازی میشود

کاهشخشونتاجتماعیبابرگزاریرویدادهایفرهنگی
،،

،،

با افتتاح بازار هنر شیراز در
محور سنگ سیاه یکی از
بهترین مجموعههای تولید
و عرضه آثار هنری در این
کالنشهر فرهنگی ایجاد
میشود .در این محور ۶۰
غرفه در دو طبقه با  ۸هزار
متر زیربنا برای ایجاد بازار
هنر در نظر گرفته شده تا
هنرمندان بومی آثار خود
را در معرض دید عموم
بگذارند

،،

رویدادهای فرهنگی هنری در شــیراز جان تازهای میگیرند .آنگونه که
شهردار شــیراز و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی فارس خبر دادهاند،
قرار اســت بازار هنر شــیراز در محور سنگ ســیاه همزمان به دهه فجر
امســال افتتاح و نامزدی این شهر در جشــنواره پایتخت کتاب کشور نیز
اجرایی شــود .در نشست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز
که با حضور مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،همچنین شهردار یزد
به منظور هم اندیشــی ایجاد گذرهای هنری در کالنشــهرها برگزار شد،
شــهردار شیراز به برنامههای شــورای پنجم و مدیریت جدید شهری در
حوزه فرهنگی اشــاره کرد و گفت :توجه به اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ
از محوریترین برنامههای شورای پنجم و شهردار منتخب این شورا بود.
حیدر اسکندرپور بر ضرورت پویایی اقتصاد هنر در کالنشهر فرهنگی شیراز
تأکیــد کرد و گفت :برای پویایی اقتصاد هنر نیــاز به ایجاد پیادهراههایی
داریم که تولید و عرضه آثار هنری در این مسیر انجام شود؛ بنابراین برای
تقویت اقتصاد هنر ،هم به مکانهای فیزیکی نیاز داریم هم به رویدادهای
فرهنگی هنری.
گذر سنگسیاه و گذر عرفان؛ دو جاذبه گردشگری

شهردار شیراز با اشاره به افتتاح بازار هنر شیراز در محور سنگ سیاه گفت:
با برنامههای اجرایی که برای این منظور خواهیم داشت رویدادهای خوشی
را در ســالروز پیروزی انقالب در این محور شاهد خواهیم بود؛ به طوری
که  ۶۰غرفه در دو طبقه با  ۸هزار متر زیربنا برای ایجاد بازار هنر در نظر

روستای گلخانهای راه نجات
کشاورزی فارس
رئیس جهادکشاورزی فارس یکی از راهکارهای
موثــر در مقابلــه با چالشهــای فعلی بخش
کشاورزی را ایجاد روستای گلخانهای دانست
و تاکید کرد که برای حصول این هدف نیازمند
رفع موانع و تسهیل روند ایجاد گلخانه هستیم.
محمدمهدی قاســمی با بیان اینکه تشــکیل
تعاونی برای تســریع در اخذ وام ،احداث گلخانه ،تشــکیل زنجیره تولید،
برندســازی و ...بوده است ،گفت :سه روســتای گلخانهای ایجاد شده در
شهرســتانهای پاسارگاد ،مرودشت و کوار میتواند به عنوان الگو مطرح
باشــد .قاسمی سپس با اشــاره به اینکه احداث گلخانه ارزان قیمت کار
چندان سختی نیســت ،خواستار بهکارگیری افراد مجرب برای آموزش و
راه اندازی دیگر متقاضیان شــد .او گفت :گلخانه داری شــرایط جدیدی
اســت ،بنابراین باید کارشناســان فنی گام به گام در کنار گلخانه داران
باشــند و در تهیه بسته تکمیلی روستای گلخانهای ،آموزش متقاضیان و
پرداخت تســهیالت به فوریت اقدام کنند .رئیس جهادکشاورزی فارس
امکان عضویت متقاضیان احداث گلخانه در صندوق حمایت از توســعه
بخش کشــاورزی را یک فرصت اســتثنایی دانســت و گفت :متاسفانه
سرعت توســعهی گلخانهها در فارس کمتر از سرعت مورد انتظار است؛
باید این موضوع آسیبشناســی شــود .او تاکید کرد :با متقاضی احداث
گلخانه باید به عنوان فردی که بهای آب را میداند مواجه شــد و نهایت
مســاعدت و کارگشایی را برای تسهیل در امور او داشت؛ باید مقابل این
افراد فرش قرمز پهن کرد .قاســمی با اشاره به لزوم برگزاری جلسهای با
حضور نمایندگان مدیریت باغبانی ،مديریت امور سرمايه گذاري ،شركت
شهركهاي كشاورزي ،بانک کشاورزی با هدف بررسی پرونده متقاضیان
دریافت وام گلخانه ،گفت :اگر هر یک از افراد معرفی شــده شرایط اخذ
وام را ندارد باید متقاضی جدید جایگزین شود .قاسمی با تاکید بر ضرورت
تسهیل در صدور مجوزهای احداث گلخانه ،دستور داد که کارگروهی به
ریاست معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی تشکیل شود تا در این
کارگروه با رعایت چهارچوپ قانونی ،ظرف مدت یک هفته استعالمهای
اضافی برای صدور مجوز گلخانه حذف شود.

رویدادهای
فرهنگی ـ هنری سبب
کاهش خشونت اجتماعی
میشود؛ از همینرو
راهاندازی کسبوکارهای
فرهنگی در گذرهای هنری
کالنشهرها یک ضرورت
است .ایجاد این گذرها،
ضمن تقویت اقتصاد هنر،
به رویدادهای فرهنگی
کمک قابلتوجهی
خواهد کرد

،،

گرفتهایم .هم اکنون نیز هتل و رستوران در محور سنگ سیاه فعال است.
به اعتقاد شهردار شیراز با افتتاح بازار هنر شیراز در محور سنگ سیاه یکی
از بهترین مجموعههای تولید و عرضه آثار هنری در این کالنشهر فرهنگی
ایجاد میشود .اسکندرپور بر لزوم ایجاد زیرساختهای الزم برای گذر هنر
حافظیه تاکید کرد و گفت :برای حل مشکل ترافیک در این محور برنامه
داریم و آبانماه امســال عملیات اجرایی آن را شروع خواهیم کرد .شهردار
شیراز در پایان به محور تاریخی فرهنگی دروازه قرآن تا دروازه اصفهان با
عنوان «گذر عرفان» اشاره کرد و گفت :این محور در کنار محور سنگسیاه
تبدیل به یکی از جاذبههای گردشگری شیراز میشود و ایجاد غرفه هایی
برای تولید و عرضه آثار هنری به جذابیتهای آن اضافه میکند.
مهمترین مبحث گذر هنر ،معماری چشمنواز آن است

در این جلسه شهردار یزد نیز با بیان اینکه شهرها سیرت و صورت دارند و
باید به معماری آنها توجه کرد گفت :برای ایجاد گذر هنر یکی از مهمترین
مباحــث« ،معماری چشــمنواز» این محورهاســت .مهــدی جمالینژاد
رویکرد حفاظتمحور شــهر یزد را رویکردی انسانمحور دانست و گفت:
در محورهای هنری ســادهترین کار بحث معماری آنهاست ،از همین رو
در شــهر یزد با یک معماری چشــمنواز و ایجاد کسبوکارهای فرهنگی
فرهنگی و مانایی آن ،شهر یک شهر شاد ،پویا و زنده تبدیل شده است.
رویدادهای فرهنگی سبب کاهش خشونت اجتماعی میشود

بخشودگی جرائم دیرکرد صنایع مستقر
در شهرکهای صنعتی فارس

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
فارس از بخشــودگی جرائم دیرکرد بدهیهای
معوق صنایع خبر داد و گفت :واحدهاي صنعتي
مشمول تا پايان هفتهی دولت برای استفاده از
این مشــوق فرصت دارند .احد فتوحی با اشاره
به دستورالعمل ابالغی سازمان صنایع کوچک
و شــهرکهای صنعتی ایران افزود :بهمنظور تحقــق اقتصاد مقاومتی،
حمایــت و رفع موانع تولید ،ایجاد انگیزه و افزایش ســرمایهگذار ،رونق
تولید و اشتغالزایی و حمايت از توليد ايراني در سطح شهرکها و نواحی
صنعتی ا ِعمال میشود .او افزود :واحدهای صنعتی و تولیدی دارای قرارداد
حق بهرهبرداری از زمین ،اعیانی و تأسیســات ،در شــهرکها و نواحی
صنعتی اعــم از صنعتی ،بنگاههای خدمات عمومی ،واحدهای فناوری و
کسبوکار و واحدهای کارگاهی که مشمول پرداخت تعدیل بدهی معوق
بوده و تاکنون موفق به پرداخت مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوقه
نشــدهاند ،ميتوانند از اين مشوق استفاده كنند .فتوحي گفت :بر اساس
این دســتورالعمل ،طرفهای قراردادی که اسناد تعهدی خود را از زمان
ابالغ این دستورالعمل پرداخت کردهاند ،اما تعدیل آنها تاکنون بخشوده
نشده است ،مشمول تخفیفهای این دستورالعمل میشوند.
به گفتــه مدیرعامل شــهرکهای صنعتی اســتان ،واحدهای تولیدی
بهرهبردار دارای پایان کار یا در مرحله نصب ماشــینآالت نيز در صورت
پرداخت  50درصد اصل بدهی ،مشــمول  60درصد بخشــودگی جرائم
دیرکرد خواهند بود و چنانچه  100درصد مبلغ اصل بدهی واحد تولیدی
و صنعتــی را پرداخت کنند تا  80درصد مبلغ جرائم تأخیرآنها بخشــيده
میشــود .فتوحی بابیــان اینکه واحدهای صنعتی كه داراي پيشــرفت
فيزيكي باالي 50درصد باشند نیز مشــمول این مش ّوقها خواهند شد،
گفت :چنانچه برنامه ساختوساز این واحدها با برنامه زمانبندی مصوب
شده در هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی فارس مطابقت داشته
باشــد ،در صورت پرداخــت  50درصد اصل بدهی ،شــامل  50درصد
بخشــودگی جرائم دیرکرد و در صورت پرداخت 100درصدي ،مشمول
تخفيف 70درصدي میشوند.

مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این نشست بر اهمیت ایجاد
فضاهای فرهنگی و هنری در کالن شهرها تأکید کرد و گفت :در شهرهایی
که رویدادهای فرهنگی بیشتری شکل گرفته ،خشونت کمتری را در جامعه
شاهد بودهایم .علیاصغر سیدآبادی راهاندازی کسبوکارهای فرهنگی در
گذرهای هنری کالنشهرها را یک ضرورت دانست و گفت :دولت نباید در
ایجاد گذر هنر به صورت مستقیم وارد شود؛ بلکه میتواند به رونق کسب
و کار در ایــن گذرها کمک غیرمســتقیم کند و اصحاب فرهنگ و هنر را
ت مناسب فرهنگی برای
حمایت کند .او ایجاد گذر های هنر را یک ظرفی 
شهرها دانست و گفت :مدلی که برای اجرای این محورها طراحی شده به
این شکل بود که شهرداریها در هر شهری که بخواهند گذر هنر را ایجاد
کنند ،محور یادشــده را بهسازی و طراحی کنند .به گفته او پیشبینیشده
که در  ۹شهر کشور گذر هنر راهاندازی شود.
ستاد پایتخت کتاب سال در شیراز راهاندازی میشود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد فــارس نیز در این نشســت برپایی گذرهای
فرهنگی و هنری را از مسائل مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دانست و خبر داد که ستاد پایتخت کتاب سال در شیراز راهاندازی میشود.
صابر ســهرابی سپس از پیشتازی شیراز در راهاندازی محله فرهنگ و هنر
ابراز خرسندی کرد و گفت :با هدف حمایت از هنرمندان بومی ،این محله
در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفــت تا آثار تولیدات خود را در معرض
دید عموم بگذارند .مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس بر اهمیت

شیراز میزبان رقابتهای بینالمللی
ورزشی میشود

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فارس از
تالش برای تکمیل و بهرهبرداری از ورزشــگاه
 ۶هزار نفری شــیراز تا پایان امســال خبرداد و
گفت :امیدواریم در زمان افتتاح این ورزشــگاه
یکی از تیمهای فوتســال بــزرگ جهان ،مانند
برزیــل ،را میزبانــی کنیم .حیدرعلــی کامیاب
با اشــاره به اینکه ورزشــکارانی نظیر برادران گرایــی ،خانم پرتوآذر،
کیخــواه ،رنجبر در آیندهای نزدیک جزو مدالآور و افتخارآفرینان ملی
خواهند بود ،از کمک  ۳۰۰میلیون تومان به تیمهای فوتبال قشــقایی
و فجر خبــر داد و افزود :هرکاری که تصور کنید در راســتای تقویت
تیمهای فوتبال شــیرازی حاضر در لیگ یک انجام دادهایم تا بســتر
برای صعود به لیگ برتر فراهم شــود ،امــا در نهایت نتیجهی دلخواه
کسب نشده است« .قاعدتا باید مســئوالن باشگاهها هم حداقل ۶۰۰
میلیون تومان بیاورند و تا نیم فصل جلو بروند بعد هم میشــود کاری
کرد ».کامیاب با انتقاد از باشــگاههای فوتبال استان ادامه داد :فوتبال
فارس یک هیأت دارد و مســئول هیأت هم قطعا پاســخگو هست ،از
طرفی هر باشــگاه مدیرعامل و مسئول دارد و باید قاعدت ًا پاسخگو هم
باشند.
حیدرعلی کامیاب با اشــاره به برگزاری اولین بازی فوتبال در ورزشگاه
پارس ،مقصر مشــکالت تردد و ترافیک قبــل و حین و بعد از بازی را
«شــهرداران گذشته شــیراز» خواند و افزود :از  ۲۰سال قبل مشخص
بود که در این محدوده قرار است اســتادیوم ورزشی ساخته شود؛ باید
از شــهرداران گذشته پرســید چرا تا پشــت دیوار این ورزشگاه مجوز
ساختمان مســکونی دادهاید؟ چرا به فکر مسیرهای دسترسی مناسب
نبودهاید؟ کامیاب همچنین وعده داد که در نیمه دوم امســال اســتان
فارس و شهر شیراز میزبان رقابتهای ملی و بینالمللی در چند رشتهی
ورزشی باشــد .مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در پایان گفت:
تعداد  ۱۰۰پروژه را برای بهرهبرداری تا پایان امســال در نظر داریم و
امیدواریــم  ۶۰پروژه در هفتهی دولت امســال و  40پروژه نیز در دهه
فجر به بهرهبرداری برسد.

گذرهای هنری تاکید کرد و گفت :ایجاد این گذرها ،ضمن تقویت اقتصاد
هنــر به رویدادهای فرهنگی کمک شــایان توجهی خواهد کرد .تاکید بر
راهاندازی گذر فرهنگ و هنر با همکاری شــهرداری شــیراز ،همراهی و
مشارکت ارگان های فرهنگی استان در حوزه مالی و معنوی برای حضور
حداکثری اقشــار مختلف مــردم در موضوع پایتخت کتاب در شــیراز و
شــهرها و روستاهای دوســتدار کتاب ،همراهی در راه اندازی موج بزرگ
کتابخوانی در سطح استان همزمان با نخستین جشنواره روستاها و عشایر
کتابخوان ،توجه به رویدادمحوری ترویجی در توسعه کتابخوانی در دستگاه
ها و ارگانهای مختلف فارس ،حذف ســختگیریهای اداری در اجرای
برنامه های فرهنگی و هنری به ویژه کتاب و کتابخوانی و اعتمادسازی
گروههای مردمنهاد در ساخت جریانهای فرهنگی و هنری به ویژه مباحث
کتاب و کتابخوانی از مصوباتی بود که در این نشست نهایی شد.
در آرامش از فضای گذر حافظه استفاده شود

در این نشست رئیس سازمان فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شهرداری شیراز
نیز گفت :باید در آرامش از فضای گذر حافظیه اســتفاده شــود .به گفته
ابراهیم گشتاســبیراد در موضوع اقتصاد شهری باید فضاهایی را فراهم و
برند کنیم که گردشــگران هم از آن بهرهمند شوند .او با بیان اینکه اغلب
رویدادهای فرهنگی ـ هنری در تهران برگزار میشــود ،افزود :شــیراز از
این موارد آســیب دیده و باید رویدادهای فرهنگی ـ هنری در این شــهر
برگزار شود.

بیکاری زنان دانشآموخته
یک معضل است
مدیرکل دفتر امــور بانوان و خانواده
اســتانداری فارس با اشاره به اینکه
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی و
وضعیت نگرانکنندهای که در جامعه
در این خصوص حادث شده ،عنوان
کرد :در چنین شرایطی باید به منظور
رفع یا اصالح ســاختارهای موجــود و همچنین برای کاهش
میزان بیکاری در قشــر تحصیلکــرده و متخصص تدابیری
اندیشید .معصومه دستغیب ادامه داد :بین آمار فارغالتحصیالن
ت زنان
دختر و پســر تناسبی وجود نداشــته و با وجود پیشرف 
در زمینههای مختلف هنوز تعادلی در بازار کار وجود نداشــته
و بیکاری این قشــر دانشآموخته به عنــوان یک معضل به
شــمار میرود .وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای مهم در
ســرمایهگذاریها در تمام جوامع ،توســعه و گسترش دانش
کارآفرینی اســت ،افزود :این موضوع باعث شــد تا از طریق
برگزاری دورههای آموزشی برای فارغالتحصیالن بیکار جویای
کار برای ارتقای توانمندی آنها در خصوص آشــنایی با فضای
کســب و کار راههای ایجاد کار آفرینی و افزایش خود باوری
گامهایی برداشته شود.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری فارس با اشاره
به ثبتنام  360نفر از سراســر کشــور در این دوره آموزشی،
گفت :به دلیل افزایش متقاضیان این دورهها به شکل مداوم
تداوم خواهد داشــت .دستغیب با تصریح اینکه این همایش با
هدف آشنایی با فضای کسب و کار و ارتقای دانش کارآفرینی
و خود باوری دختران دارای تحصیــات عالیه جویای کار با
رویکرد کاهش آســیبهای اجتماعی در سطح استان برگزار
شــده ،ار تقای آگاهی مخاطبان در مورد فضای کسب و کار
و مباحث کارآفرینی ،کاهش معضالت اجتماعی ،جلوگیری از
مهاجرت بیرویه به شــهرهای بزرگ و ...از دیگر اهداف این
همایش عنوان کرد.

صدا ی شهر

خط دوم مترو شیراز بهدلیل موقعیت شمالی جنوبی و قرار داشتن
در یک مسیر استراتژیک از خطوط پرمسافر و تاثیرگذار شهر محسوب میشود

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
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مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز خبرداد

بهرهبرداری از دو ایستگاه
مترو در هفته دولت
مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز اعالم کرد که تا هفت ه
دولت ،دو ایســتگاه جدید «غدیر» و «فرصت شیرازی» در مسیر خط یک
قطار شهری به بهرهبرداری میرسد .محمدحسن مرادی با یادآوری اینکه فاز
اول خط یک مترو سال  93بهرهبرداری شد ،گفت :امروز کل خط یک با 24
و نیم کیلومتر با  16ایستگاه به بهرهبرداری رسیده است .او خبر داده داده که
ایستگاه امامحسین(ع) هم تا پایان امسال آماد ه افتتاح میشود و تنها ایستگاه
وکیل برای ســال آینده باقی خواهد ماند .مرادی با اشاره به حفاری خط دو،
از انجام  3700متر عملیات حفاری خبر داد و گفت :سال  99بخشی از خط
لونقل
دو هفته پس از ریزش کوه در بلوار جمهوری ،کمیسیون عمران ،حم 
و ترافیک ،و کمیسیون شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز در جلسهای
مشــترک به بررســی تحلیلی ریزش کوه در بلوار جمهوری پرداخت .در
این جلســه رئیس کمیسیون عمران شورا پس از شنیدن گزارش اقدامات
انجامشــده در راستای جلوگیری از ریزش کوه در بلوار جمهوری از سوی
مجموعه شهرداری و ارگانهای ذیربط گفت :با بروز حوادثی از قبیل زلزله
بم ،کرمانشاه و آتشسوزی ساختمان پالسکو تا مدتها پیگیری مشکل
به صورت هیجانی صورت میگیرد و بعد از گذشت چندین مدت ،به منظور

دوم را آماده بهرهبرداری میکنیم« .خط دوم بهدلیل موقعیت شمالی جنوبی
و قرار داشــتن در یک مسیر استراتژیک از خطوط پرمسافر و تاثیرگذار شهر
محسوب میشــود ».مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
در ادامه گفت :در ایران و بســیاری از کشورهای جهان درآمد مترو از محل
فروش بلیط تامین نمیشــود و در شیراز هم در ساعت پیک اگر روزانه 250
هزار نفر را هم جابهجا شوند ،امکان تامین کل هزینهها از محل فروش بلیط
فراهم نخواهد بود .مرادی تاکید کرد که مطالع ه خط ســه یا طرح توسعهی
غربی خط یک به طور  12کیلومتر با  8ایســتگاه بهزودی به پایان رسیده و

مدیریت بحران با حضور «همه ارگانها» انجام شود

پیشــگیری و رفع بحران هیچ اقدامی صورت نمیپذیرد و به فراموشــی
ســپرده میشــود .نواب قائدی اطالعرســانی مردم از خطرات احتمالی
ساختوســاز در ارتفاعات و محورهای پرخطر را «ضروری» عنوان کرد و
گفت :عدم استقبال مردم از خرید و ساختوساز ساختمان در این محورها
سبب میشود که سرمایهگذاری در این نقاط صورت نگیرد.
قائدی ســپس با اشاره به ضرورت تشــکیل مدیریت بحران «با حضور

 ۱۲۰کیلومتر از معابر شهری خطکشی شده است

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز از خطکشی بیش از ۱۲۰
کیلومتر معابر شــهری در مناطق یازدهگانه شــهرداری شیراز خبر داد.
مجتبی زوربخش با بیان اینکه خطکشــی معابر در کنار نصب تجهیزات
ترافیکی شــامل تابلو و عالئم ترافیکی از ابزارهای مهم در ایمنسازی
بلوارها و معابر شــهری به شــمار میرود ،خبر داد
کــه عالوه بر  120کیلومتر خطکشــی محوری که
در  4ماهه اول ســال  97انجام شــده ،بیش از 100
گذرگاه عابر پیاده نیز به تعداد  480بلوک عابر پیاده
خطکشی و ایمنسازی شــده است .زوربخش البته
یکی از اشکاالت اساسی خطکشی های معابر شهر
شیراز را «سیاهشدن خطوط» عنوان کرد و گفت :بر
اساس بررسیهای انجامشــده علت اصلی سیاهشدن خطوط سفیدرنگ
محوری و عابر پیاده ســطح شهر ،گســتردگی قیر موجود در آسفالت و
عدم شستوشوی آنهاست که شهرداری با انتخاب پیمانکار شستوشو و
تجدید خطکشــی در تالش است به دوام و ماندگاری خطکشیها اضافه
مدیرکل بازرسی شــهرداری ضمن حضور در سامانه  137شهرداری گفت:
میزان پاسخگویی مدیران به مردم را ارزیابی میکنیم.
مهندس علیرضا جمشــیدی ،ســامانه  137را رابط شــهروندان و مدیران
شــهرداری دانست و افزود :حضور بازرســی بهاینعلت است که به صدای
شــهروندان گوشداده و بررســی کنیم که کدام مدیران نسبت به پیگیری
مشــکالت حوزه خود فعال بوده و کدام گروه تعلل کرده یا با مشــکالتی
در مســیر درخواستهای مردم روبرو بودهاند .وی پیگیری شکایات مردم را
جزو حقوق شهروندی دانست و یادآور شد :جلب اعتماد مردم تنها راه ایجاد
مشــارکتهای عمومی اســت و این اعتماد با برخورد صحیح ،پاسخگویی
شایسته و پیگیری درخواستهای مردمی به دست میآید.

احتماال عملیات اجرایی آن امسال شروع میشود .به گفته او ،بخشهای اول
و آخر خط سه یا خط توسعهی غربی خط یک زیرزمینی ،و بخشی نیز یا به
شــکل هوایی یا همسطح خواهد بود« .برای اینکه سرفاصله را در خط یک

کند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز عدم روشنایی برخی معابر در
شــب و دید نامناسب رانندگان در زمان عبور از گذرگاههای عابر پیاده را
یکی از دالیل ناایمن بودن عبور عابران دانست و از اداره برق درخواست
کرد که با شــهرداری در افزایــش ایمنی عبور و مرور
شهروندان و حل مشــکل برق این گذرگاهها همراهی
کند .بــا این حال زوربخش خبر داد که شــهرداری با
اســتفاده از سنگفرش برای آرامســازی تردد خودروها
در کنار خطکشی و اســتفاده از ذرات کریستالی برای
روشنایی در این معابر  ،ایمنی عبور عابران پیاده را تامین
میکند .او ساماندهی گذرگاههای عابر پیادهای را که به
درخت یا رفوژ و ...منتهی میشــوند ،از دیگر برنامههای این حوزه عنوان
کرد و گفت :برای شناســایی این نقــاط کارگروهی در حوزه حملونقل
تشکیل شــده تا این نقاط سریعتر شناسایی شــود و برای ساماندهی و
اصالح آنها با کمک مناطق شهرداری اقدام الزم صورت پذیرد.

همه ارگانها» گفــت :با وجود اعالم آمادگی همــه ارگانها برای رفع
این مشکل ،اما «برخی از مســئوالن تنها به بازدید رسمی و در ساعات
مشخص اکتفا کردند و بار اصلی رفع این مشکل تنها بر دوش شهرداری
بود که در افکار عمومی این اقدام ناپسند و نشانگر ضعف مدیریت بحران
در شهر شیراز است ».از همین رو رئیس کمیسیون عمران شورا خواستار
همکاری بیش از پیش اداره راهوشهرســازی اســتان با شهرداری شد و

گفت :این اداره همانند گذشته ،در راستای جبران خسارت وارده بر مالکان
زمین در این محور و ارائه راهکار تامین هزینه خرید ســاختمانهای در
حال تخریب میتواند شهرداری را یاری رساند .همچنین قائدی خواستار
این شده که در راستای پیشگیری از بروز بحران ،کمیت ه فنی ستاد بحران
استانداری فارس «ضوابط ساختوساز» را در این مناطق و مناطق مشابه
مشخص و اعالم کند .او از شهرداری شیراز هم خواسته است که تا زمان
ارائــه «طرح تفصیلی موضعی» ،از صدور پروانه ســاخت در این مناطق
«خودداری» کند.

عملیات الیروبی رودخانه خشک آغاز شد

شــهردار منطقه یازده شــیراز در بازدیــد از عملیات الیروبی
رودخانه خشــک با بیان اینکه پروژههای عمرانی و فعالیتهای
خدمات شــهری این شهرداری بر اســاس ضرورت و نیاز مردم
تعریف میشــوند ،گفــت :در بازدیدهای میدانــی از محالت و
دیدارهای مســتمر با مردم در مســاجد سطح
منطقــه ،یکی از درخواســتهایی که معمو ً
ال
مطرح میشــود بحــث ســاماندهی رودخانه
خشک است که براساس توجه این شهرداری
به مسائل زیستمحیطی ،طرح الیروبی این
رودخانه را در برنامه اجرایی خود قرار دادهایم.
حمید برزگر با اعالم الیروبی یک کیلومتر از
رودخانه خشک افزود :انباشــت رسوبات ،زباله و رشد نیزارها در
این رودخانه عالوه بر اینکه باعث جمعشدن آب و بوی نامطبوع
و آزاردهنده شده است ،در زمان بارندگی مانع حرکت و یا جریان
ســریع آب خواهد شــد و همین موضوع ممکن است مشکالتی

مدیرکل بازرسی شهرداری:

میزان پاسخگویی مدیران به مردم را ارزیابی میکنیم

مدیرکل بازرســی شهرداری افزود :در راســتای حل مشکالت و شناسایی
نقاط ضعف و قوت سازمان از مشکالت مردم گزارش تهیهکرده و در اختیار
شهردار محترم قرار میدهیم.
جمشــیدی  137را یکی راههای دسترســی مردم به شــهرداری دانست
و گفت :برپایی میز خدمت در نماز جمعه ،ارتباط با شــبکه صامد (ســامانه
ارتباطی مردم با دولت) ،ســامانه اداره کل استان ،سامانه اداره کل بازرسی
شــیراز و گشتهای خودرویی سطح شــهر ازجمله راههای ارتباط مردم با

قطار شــهری به  3دقیقه برسانیم نیازمند  30رام قطار هستیم اما اکنون 13
رام قطار در این خط فعال اســت و  2رام قطار تا پایان امسال توسط شرکت
ایویکو به قطار شهری شیراز تحویل داده خواهد شد».

مسئوالن است .وی توضیح داد :مردم میتوانند در صورت مشاهده مشکل
در حوزه شهری ،بهطور حضوری به گشتهای سیار بازرسی مراجعه کرده یا
بهصورت تلفنی مسائل را با اداره بازرسی شهرداری مطرح کنند.
مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز حضور مدیران در سطح شهر را ضروری
دانســت و گفت :هر مدیری باید به شــکل پیــاده در محالت منطقه خود
تردد کرده و مســائل و مشکالت حوزه خود را از نزدیک مشاهده کند .این
کار عــاوه بر ایجاد دلگرمی در مردم ،باعث میشــود در جهت رفع آنها

برای مــردم و خیابانهای اطراف این رودخانــه به وجود آورد.
برزگر سهولت عبور و مرور روانآب ناشی از بارندگی ،پیشگیری
و کاهش خسارات ناشی از وقوع احتمالی سیل ،زیباسازی منظر
شهری ،رفع بوی نامطبوع ،جلوگیری از تخریب رودخانه و ایجاد
امنیت برای حاشیهنشینان این رودخانه را از جمله
اهداف اجرایی این طرح بر شــمرد و افزود :جمع ًا
حدود  4/5کیلومتر از این مســیر که در محدوده
شــهرداری منطقه یازده قرار دارد ،ساماندهی و
الیروبی میشــود .او با اشــاره بــه آثار مثبت
الیروبی رودخانه خشــک ،گفــت :اجرای این
طرح از رســوبات اضافی ،خار و خاشاک و رشد
بیرویه نیزارها که زمینه انحراف مسیر آب را فراهم آورده است،
جلوگیری خواهد کرد و موجب افزایش سطح رودخانه نیز خواهد
شد تا در هنگام طغیان و سیالب ،آب بدون مانع در مسیر اصلی
رودخانه عبور کند.
پیگیری بیشتری اعمال نماید .وی نظارت بر عملکرد مجموعه ،قراردادها،
برگزاری مزایدهها و مناقصات ،بررسی بودجهها ،شیوه ورود پیمانکاران و ...را
از وظایف بازرسی دانست و گفت :سالمت اداری و ایجاد شفافیت مهمترین
هدف ما اســت و در راســتای رســیدن به آن نیازمند مشارکت و همراهی
شهروندان هستیم.
شمارههای دریافت شکایات مردمی:
اداره بازرسی و نظارت37256838 :
اداره رسیدگی به شکایات37256809 :
دفتر مدیرکل بازرسی37256807 -8 :
دفتر معاونت37256820 :

آغاز اجرای کمپین
«از خودمون شروع کنیم»
در تقاطعات سطح شهر

برگزاری برنامه میز خدمت شهرداری شیراز

میزبان میز خدمت جمعه آینده ،دوم شهریورماه  ،97شهرداری منطقه تاریخی ،فرهنگی خواهد بود
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صدای شهر

شنبه  27مرداد  6/97ذیالحجه /1439سال چهاردهم/شماره264
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« شهرراز» از انتخاب هیأترئیسه شورای شهر ،اعضای کمیسیونها و ناظرین شورا در مناطق شهرداری برای سال دوم گزارش میدهد

ابقای رئیس و نایبرئیس؛ تغییر منشیها و سخنگو
سیداحمدرضا دستغیب رئیس شورای شهر شیراز باقی ماند

،،

در انتخابات هیأترئیسه
برای سال دوم فعالیت
شورای اسالمی شهر
شیراز ،سیداحمدرضا
دستغیب در سمت خود به
عنوان رئیس شورا ابقا شد،
ابراهیم صبوری نایبرئیس
شورا باقی ماند ،و در
رأیگیری برای پستهای
بعدی در هیأترئیسه،
سولماز دهقانی منشی اول،
قاسم مقیمی منشی دوم،
نواب قائدی سخنگو ،و نوذر
امامی نیز خزانهدار
شورا شدند

،،

،،

بخش عمدهای از
طرحهایی که در سال اول
در کمیسیونهای شورا
بررسی ،ارائه و پیگیری
شده ،در سالهای بعد
بهویژه در سال دوم شورا
ممکن است به بهرهبرداری
برسد و به ثمر بنشیند.
به نظر میرسد تشخیص
اعضای شورا این بود که
با چند تغییر و استفاده از
نیروهای خالقتر و جوانتر
در ترکیب هیأترئیسه
بتوانند کار شورا
را پیش ببرند

،،

ترکیب هیأترئیسه شورای اسالمی شهر
شیراز برای ســال دوم ،با ابقای رئیس و
نائبرئیس ،و تغییر منشیها و سخنگوی
حسین مالکی شورا مشخص شــد .در انتخاباتی که روز
پنجشــنبه در صحن علنی شورای شهر برگزار شد ،سیزده
عضو شورا ،افزون بر انتخاب اعضای هیأترئیسه ،اعضای
کمیســیونها و ناظرین شــورا در مناطق شهرداری را نیز
انتخاب کردند تا براساس رأی اعضا ،سیداحمدرضا دستیغب
بار دیگر به عنوان رئیس شورا ،و ابراهیم صبوری نیز دوباره
به عنوان نائبرئیس شورا در سمت خود ابقا شوند.
در جلسه رأیگیری چه گذشت؟

پس از آنکه فرماندار شــیراز ،نمایندگان فرمانداری ،همه
اعضای شورای اسالمی شهر شیراز ،مشاوران آنان ،کارکنان
شــورا و خبرنگاران رســانهها در جایگاه خود قرار گرفتند،
انتخابات هیأترئیسه شورا درحالی با مقدمه سیداحمدرضا
دســتغیب حدود ساعت  15پنجشنبه  25مردادماه آغاز شد
که ساعاتی بعد وی با انتخاب اعضای شورا برای یکسال
دیگر در ســمت خود ابقا شد .در ابتدای جلسه رئیس شورا
گفت« :شــهادت میدهم که در این یکســال هدف همه
اعضای شــورا خدمت به مردم بوده و در یکسال آینده نیز
هدف خود را در خدمت به مردم اســتمرار میبخشــیم».
دستغیب سپس نظارت بر رأیگیریها را به فرماندار شیراز
سپرد و خود نیز از جایگاه هیأترئیسه به جمع دیگر اعضای
شــورا پیوست .فرماندار شــیراز هم بندهای قانونی درباره
موعد قانونی فعالیت یک ســاله هیأترئیسه یکساله دوره
پنجم شــوراهای اسالمی شهرها و روستاها خواند و گفت:
فعالیت دوره دوم یکساله شورای پنجم شهر شیراز از یکم
شهریورماه  97آغاز خواهد شد .حیدر عالیشوندی سپس از
کاندیداهای ریاســت شورا خواست که اعالم آمادگی کنند
و سیداحمدرضا دستغیب ،نوذرامامی و سیروس پاکفطرت
کاندیداتوری خــود را ثبت کردند ،اما پاکفطرت لحظاتی
بعد انصراف داد.

ابقای دستغیب و صبوری

با اعالم آغاز رأیگیری برای برگزیدن رئیس شورا ،اعضای
شــورا رأیهای خود را در گلدان انداختند و بعد از شمارش
آرا فرماندار شــیراز اعالم کرد که برای ســال دوم شورای
اسالمی شهر شیراز سیداحمدرضا دستغیب با هشت رأی به
ریاست شورا انتخاب و نوذر امامی هم حائز پنج رأی شد .در
مراحل بعدی برای پست نایبرئیسی شورای شهر ،ابراهیم
صبوری ،لیال دودمان و سیروس پاکفطرت کاندیدا شدند
که ابراهیم صبوری با  7رأی به عنوان نایبرئیس انتخاب
شد .در رأیگیری برای پستهای بعدی در هیأترئیسهی
شورای شهر ،سولماز دهقانی با ۱۲رأی منشی اول ،قاسم
مقیمــی با  ۱۰رأی منشــی دوم ،نواب قائــدی با  ۷رأی
سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز و نوذر امامی نیز با
 ۱۲رأی خزانهدار شورا شدند.
سخنان رئیس شورا بعد از انتخاب مجدد

رئیس شــورای اسالمی شــهر شــیراز پس از انتخابات
هیأترئیسه ضمن تشــکر از رأی اعتماد اعضای شورای
پنجم برای انتخاب مجــدد خود ،با بیان این که انتخابات
هیأترئیســه نشــان داد که افراد در آرای خود آزاد بودند،
افزود :از ســنگینی بار این مسئولیت مطلع هستم و در این
راه از خدا یاری میجویم و دســت همه همکاران را برای
انجام این مسئولیت خطیر میفشارم .سیداحمدرضا دستغیب
خاطرنشان کرد :چه آنان که برای هیأترئیسه رأی آوردند،
و چه آنان که رأی نیاوردند ،همگام با دیگر اعضای شــورا
رسالتی سنگین و مسئولیتی مشترک را برعهده دارند و آن
نیز خدمت صادقانه به همهی مردم شیراز است .دستغیب
ادامه داد :از اعضای شــورای اسالمی شهر و مردم بزرگوار
شهر شــیراز بابت هم هیکوتاهیها و قصوری که دریک
سال گذشته از اینجانب سرزده پوزش میطلبم و امیدوارم
در سال دوم فعالیت شورای پنجم بادعای خیر مردم و یاری
اعضای شــورا موفقتر از سال گذشته عمل کنم .دستغیب
ضمن ســپاسگزاری از هیأترئیســه اول و سایر اعضای
شــورا ،رؤسای کمیسیونها و رســانهها ،و اسامی ناظران

شورا در 11منطقه شهرداری را اعالم کرد و بر این اساس
رأیگیری آغاز شد.
انتخاب ناظرین شورا مناطق شهرداری شیراز

براســاس رأیگیری اعضای شورای شهر ،مهدی حاجتی
ناظر و نماينده شــورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون
معامالت منطقه يك ،نواب قائدی به عنوان ناظر و نماينده
شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معامالت منطقه
دو ،نوذر امامی به عنوان ناظر و نماينده شورا در كميسيون
ماده صد و کمیسیون معامالت منطقه سه ،ابراهیم صبوری
به عنوان ناظر و نماينده شــورا در كميســيون ماده صد و
کمیسیون معامالت منطقه چهار ،احمد تنوری به عنوان
ناظر و نماينده شــورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون
معامالت منطقه پنج ،ســیدعبدالرزاق موسوی به عنوان
ناظر و نماينده شــورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون
معامــات منطقه ،6لیال دودمان به عنوان ناظر و نماينده
شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معامالت منطقه
هفت ،قاســم مقیمی به عنوان ناظر و نماينده شــورا در
كميســيون ماده صد و کمیسیون معامالت منطقه هشت،
علی ناصری به عنوان ناظر و نماينده شــورا در كميسيون
ماده صد و کمیســیون معامالت منطقه  ،9سولماز دهقانی
به عنوان ناظر و نماينده شــورا در كميســيون ماده صد و
کمیســیون معامالت منطقه  ،10ســیروس پاکفطرت
به عنوان ناظر و نماينده شــورا در كميســيون ماده صد و
کمیســیون معامالت منطقه  11انتخاب شدند و به مدت
یکسال از یکم شــهریورماه  97تا  31مردادماه  98در این
سمتها ابقا شدند.
ترکیب کمیسیون های شورای پنجم در سال دوم

ســپس اعضای کمیسیونهای شورای پنجم در سال دوم
انتخاب شدند .اعضای این کمیسیونها به شرح زیر است:
نواب قائدی ،مهدی حاجتی و نوذر امامی اعضای كميسيون
عمران ،حمل ونقل و ترافیک .نوذر امامی ،ابراهیم صبوری
و نواب قائدی اعضای كميســيون شهرسازی و معماری.

سیدعبدالرزاق موسوی ،ســینا بنیزمانی و مهدی حاجتی
اعضای كميســيون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک.
ســیداحمدرضا دســتغیب ،لیال دودمان ،ســیدعبدالرزاق
موسوی ،سیروس پاکفطرت ،احمد تنوری ،علی ناصری
و ســولماز دهقانی اعضای كميسيون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشــی .علی ناصری ،ابراهیم صبــوری ،لیال دودمان،
قاسم مقیمی و ســیروس پاکفطرت اعضای کمیسیون
ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری .سینا بنیزمانی،
قاسم مقیمی و ابراهیم صبوری اعضای کمیسیون اقتصاد و
سرمایهگذاری .سولماز دهقانی ،لیال دودمان و احمد تنوری،
اعضای كميســيون گردشــگری و زیارت .احمد تنوری،
مهدی حاجتی ،علــی ناصری ،نواب قائدی و لیال دودمان
اعضای كميسيون حقوق شهروندی.
گفتوگوی «شهرراز» با رئیس شورا

رئیس شورای اسالمی شهر شــیراز درپایان رأیگیریها
برای هیأترئیســه و کمیســیونهای شــورا در پاسخ به
خبرنگار شهرراز درباره چشــمانداز سال دوم شورای شهر
گفــت :بخش عمدهای از طرحهایی که در ســال اول در
کمیسیونهای شــورا بررســی ،ارائه و پیگیری شده ،در
ســالهای بعد بهویژه در ســال دوم شورا ممکن است به
بهرهبرداری برسد و به ثمر بنشیند.
سیداحمدرضا دستغیب درباره یکسال سپریشده از عمر
شــورای پنجم نیز گفت :تقریب ًا ماههــای زیادی را درگیر
انتخاب شهردار شیراز بودیم ،اما امیدواریم سال دوم سالی
باشــد که هم طرحها پیشــرفت خوبی داشته باشد و هم
نظارت بر شهرداری بیشتر شود.
او دربــاره جابهجاییهــای صورتگرفتــه در ترکیــب
هیأترئیســه شــورا نیــز گفــت :هیأترئیســه قدیم و
هیأترئیســه جدید دغدغــه خدمت داشــته و دارند و از
این منظر تفاوتی ایجاد نخواهد کرد .اما به نظر میرســد
تشخیص اعضای شورا این بود که با چند تغییر و استفاده
از نیروهــای خالقتر و جوانتر بتوانند کار شــورا را پیش
ببرند.

صدای شهر
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نوذر امامی در گفتوگو با شهرراز:

بازآفرینی شهری از اهداف اصلی کمیسیون
معماری و شهرسازی است
اهلفن از وجود  1800هکتار بافت فرســوده و تاریخی در مرکز شهر شیراز خبر میدهند .اگر سرانگشتی هم حساب کنیم
این عرصهی مملو از سرگذشــت و خاطرات ســاکنان شیراز قدیم ،پهنه بسیار وســیعی برای کارهای خوب فرهنگی و اقتصادی و
درنهایت معدنی از در و گوهر جهت ســاختن آیندهای پرمکنت از دل مسکنت ها و آسیبهای اجتماعی ناخواسته بافت تاریخی برای
همه شیرازیهاست .در شماره این هفته وجه غالب مطالب ما بر مبنای موضوع اهتمام شورا و شهرداری بر بازآفرینی بافت تاریخی
و فرهنگی شیراز شکلگرفته است.
با توجه به تأکید شهردار شیراز بر موضوع بازآفرینی شهری
و تســهیالتی که برای ساختوســاز و برنامههای فرهنگی
هنری در محدوده بافت تاریخی توســط شهرداری در نظر
گرفتهشــده است .دیدگاه شــما بهعنوان رئیس کمیسیون
معماری و شهرسازی در رابطه با این موضوع چیست؟

یکــی از امکانــات بالقوه و خوبی کــه ما میتوانیم بــرای رونق
کسبوکار در شهر ایجاد کنیم ،بازآفرینی شهری است .چیزی حدود
 1800هکتار بافت فرســوده و تاریخی در مرکز شــهر و جایی که
رونق اقتصادی در جریان است ،وجود دارد .اگر ما اینها را بر اساس
فرهنگ بومی و فرهنگ اســامی خود بازآفرینی کنیم ،میتوانیم
بومگردی و گردشــگری را از این طریق رونق بخشــیم و براین
اســاس بسیاری از افراد هم جذب این مناطق میشوند .بسیاری از
دفاتر تسهیلگری که ما در همین بحث شهرسازی و معماری داریم،
مأموریت دارند که بازآفرینی شــهری را بر اساس معیارهایی که ما
داریم انجام دهند تا شهر گســترش طولی نداشته باشد و مردم را
برای بازگشت به مرکز شهر تشویق و ترغیب کنند .زیرا بازآفرینی
این موارد افزون بر اینکه منافع بسیاری برای شهر خواهد داشت،
زمینهساز رونق کسبوکار میشود و هم سکونتگاههای غیررسمی
را رســمی و قانونمند میکند که میتواند انگیزه بسیاری برای این
کار ایجاد کند و بســیاری از مفاســد که بافت فرسوده را تبدیل به
مرکز حضور تبعههای غیر ایرانی یا اعتیاد و بزهکاری کرده است،
کاهش یابد .بههرحال بازآفرینی شهری از اهداف اصلی کمیسیون
معماری و شهرســازی است که ما در پی این هستیم آن را به نحو
احسن انجام دهیم.
در ایــن زمینــه آیا طرحهــای خاصی هــم پیشبینی یا
برنامهریزیشده است؟

بله .ما طرحهای بسیاری داریم که در حال انجام است .برای مثال
طرح  57هکتاری توسعه حرم شاهچراغ یکی از طرحهای بازآفرینی
ما اســت .در سنگ سیاه ،ســید تاجالدین غریب و سید عالءالدین
حســین همین کار را میکنیم و اطراف این ساختمانهای قدیمی
و تاریخی مثل خانه زینتالملوک یا مســجد نصیرالملک ،حافظ،
سعدی و باغ جهاننما زمینهای بالقوهای وجود دارد که میتوانیم
به آنها الحاق کنیم تا این بازآفرینی انجام شود.
نظر شــما درباره تعامل مدیریت شــهری با دستگاههای
خدمات رسان در موضوع شهرسازی چیست؟

ما در کمیسیون معماری و شهرسازی کام ً
ال با دستگاههای خدمات
رسان در ارتباط هســتیم و تالش داریم که هرروز هم این ارتباط
بیشتر شود؛ حتی باید گفت که اص ً
ال کار ما باهم گرهخورده و باهم
در ارتباط کامل هستیم ،زیرا در بازآفرینی شهری و بحث معماری و
شهرســازی در خط آسمان و در کف زمین و آب و برق و گاز باهم
ارتباط داریم و اینکه به دنبال مدیریت یکپارچه شــهری هستیم
برای این اســت که به هم نیاز داریــم .یعنی بدون هم نمیتوانیم
کارکنیم .شــما هر جا که نگاه کنی آب ،برق ،گاز هســت و ما هم
هستیم .اگر بیشــتر باهم تفاهم داشته باشــیم کار مردم راحتتر
میشود و شــهر هم ســرپاتر خواهد بود .ببینید اکنون شهرداری
تســهیالتی در بافت تاریخی ارائه میدهد اما دستگاههای خدمات
رســان همان هزینهای که در دیگر بخشهای شهر از شهروندان
بابت خدمات خود دریافت میکنند ،از ســاکنان بافت تاریخی هم
میگیرند ...با تشکیل کمیته آسانسازی در حال پیگیری این قبیل
موضوعات در کمیسیون معماری و شهرسازی شورا هستیم .یکی از
کارهای ما هم هماهنگ کردن دستگاههای خدمات رسان است تا
در یک دپارتمان جمع شوند و تسهیالت الزم را به مردم بدهند که

الزم نباشد مردم جداگانه به هرکدام از این دستگاهها مراجعه کنند.
با توجه به اینکه نسبت به فواید احداث سد تنگ سرخ نظر
موافق ابراز کردهاید ممکن است بفرمائید بهرهبرداری از این
سد چگونه میتواند برای شهر منافعی مشهود را نمایان کند؟

من کام ً
ال با احداث ســد تنگ ســرخ موافقم زیرا تأثیر منفی روی
محیط ما ندارد و خسارتی به محیطزیست وارد نمیکند و فقط کمتر
از سه درصد آب و پهنه آبریز دریاچه مهارلو را میگیرد .بنابراین اگر
ظرفیت سد  17میلیون مترمکعب باشد ،احداث تنگ سرخ میتواند
شــهر را به شیرازی نو و جدید با حیاتی عالی تبدیل کند و رودخانه
خشــک شیراز براین اساس زنده میشــود که میتواند در رابطه با
تولید اکسیژن و سرســبزی باغات ،انقالبی در محیطزیست ایجاد
کند.
جایگاه شهرداری شــیراز در به سامان رسیدن این پروژه
کجاست؟

یکی از پروژههای اصلی شهرداری شیراز درواقع رودخانه خشک و
رودخانه ســلطانآباد یا چنار راهدار است که با همکاری ارگانهای
ذیربط و دولت این کار انجام شود.
از شعارهای مهم شورا و شــهرداری شیراز تأکید بر مردم
محوری بهویژه در موضوع عبور و مرور است .از دیدگاه شما
چه برنامههایی برای توسعه و گسترش هرچه بیشتر فضاهای
پیاده محور در شهر باید طراحی شود؟

یکی از شعارهای ما در شورا و شهرداری شیراز درواقع پیاده محوری
و انسانمحوری میدانها شهر بوده است و اکنون در برنامه ما چند
طرح دوچرخهســواری و احیای چند میدان در دستور کار قرار دارد
که به این وســیله ارتباط مردم باهم بیشتر شــود و از خودروهای

بیشتری برای حضور در شــهر دعوت نکنیم تا مردم هرچه بیشتر
باهم در ارتباط باشند و ما در خدمت خودروها نباشیم .این رینگها و
پلهایی که قب ً
ال ساختهاند ،نیاز بوده است اما دیگر اجازه نمیدهیم
که مرکز شهر محل ساختوســاز پلها و سازههای بسیار زمخت
شــود زیرا ارتباط مردم را با یکدیگر قطع میکند .ما بیشتر در این
زمینه کار نرمافزاری ،فرهنگــی و اجتماعی میکنیم و روی پیاده
محوری و انسانمحوری متمرکز میشویم زیرا متأسفانه در شیراز-
با این نام بلند و معروف در دنیــا -میدان زندهای که بتواند ارتباط
مردم را با یکدیگر برقرار کند ،نیســت .قب ً
ال ما میدان شــهرداری،
میدان ســاعت ،دروازه اصفهان و حتی دروازه کازرون را داشــتیم
که اینها را به دلیل جمعیت زیاد و بیبرنامگی از دســت دادهایم.
یکی از جاهایی که مردم واقع ًا خسته میشوند و اعصاب آنها خرد
میشود ،ترافیک است.
هرچه ما بیشــتر در شــهر خودرو داشته باشــیم خستگی مردم
هم از آلودگــی و هم از گرمایی که ایــن خودروها تولید میکنند
و هم گسست ارتباط مردم آســتانه صبر و تحمل آنها را کاهش
میدهــد .بنابراین ما باید پروژههای انســانمحوری را در شــهر
پیاده کنیم.
آن میدانهایی که گفتید در برنامهی اقدام مدیریت شهری
شیراز قرار دارد ،کدام هستند؟

محورهــای های حافظیه و هم خیابان غذا را ما اکنون در دســتور
کارداریــم .میخواهیم محور قصردشــت را هم که دو ســوی آن
گلفروشی است ،تبدیل به خیابان گردشگری کنیم که زمینه بسیار
مناســبی هم دارد و تا خیابان شاهد هم این کار انجام میشود .ما
طرح خیابان غذا را در عفیفآباد و ادامه باغ عفیفآباد در بلوار پشتی
اجرا میکنیم که ارتباط مردم در این طرحها باهم بیشتر شود.

چشمانداز بافت تاریخی شیراز با رویکردهای جدید شورا و شهرداری

 150پروژه در بافت تاریخی شیراز در حال اجراست
شــهردار منطقه  8شــیراز درحالیکه خبرنگاران را به درون محله سنگ
ســیاه دعوت کرده است ،از رویکردهای جدید شهرداری و شورا به احیا و
بازآفرینی بافت تاریخی نویدهای قابل درنگی را بازگو میکند.
هادی شهدوست بر آن است که شهردار شیراز و اعضای شورای اسالمی
شهر احیای بافت تاریخی را ســرلوحه مباحث خود قرار دادهاند و در این
زمینه کارهایی هم در منطقه انجامگرفته است .این واقعیتی است که من
نیز همین اواخر در دیدار اعضای تحریریه شــهرراز با شهردار شیراز آن را
به تأکیدی پررنگ از زبان آقای اسکندرپور شنیدهام و در گفتوگو با چند
عضو شورای پنجم نیز وجه غالب این رویکرد را احساس کردهام.
بستههای تشویقی

در همین رابطه رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری
شورا را در حاشیه یکی از جلسات به شهرراز میگوید 1800:هکتار بافت
تاریخی و فرســوده در شــیراز وجود دارد که تالش داریم با بســتههای
تشویقی آن را مقاومسازی یا بازسازی کنیم.
علی ناصری همچنین بر نکتههای تخصصی دیگری برای رسیدگی به
وضعیت بافت تاریخی اشــاره و خاطرنشان میکند :ضمن اینکه باید در
رابطه با پدافند غیرعامل در این بافــت بهطور ویژه پیشبینیهای الزم
را برای مواقع ضروری با همکاری دیگر ســازمانها ازجمله استانداری و
فرمانداری صورت دهیم ،تجهیزات ما هم باید بهروز و ساماندهی شود تا
در مواقع الزم بتوانیم بحرانها را در این بافت مدیریت کنیم و همچنین
از نیروهای مجرب و متخصــص و کارآزموده برای اینگونه مواقع بهره
بگیریم.
او تأکید میکند :همینکه میگوییم پدافند غیرعامل ،ادارات و ارگانهای
بســیاری باید پایکار بیایند چه از بعــد آب ،برق ،گاز ،فاضالب و عرض

کوچهها که نیروی انســانی آموزشدیده بتوانند بــه همراه تجهیزات و
ماشینآالت خود بهراحتی به منطقه ورود کنند .ناصری ادامه میدهد :در
این رابطه نقاطی مانند بازار وکیل را نیز با همراهی نمایندگان استانداری
فرمانداری چندین بار بازدید کردیم تا بتوانیم از بروز حوادث در این اماکن
تاریخی پیشگیری کنیم.
لزوم اطالعرسانی تسهیالت شهرداری

عضو دیگر شورا درحالیکه میگوید «البته ما دیگر از لقب بافت فرسوده
اســتفاده نمیکنیم بلکــه آن را بافت تاریخی فرهنگــی مینامیم ،».به
نطقهای پیشــین خود در ایــن رابطه ارجاع میدهــد و میافزاید :فکر
میکنم در یک یا دو نطق خود در شورای پنجم در رابطه با بافت تاریخی
راهکار ارائه دادهام».
سیروس پاکفطرت خاطرنشان میکند :قطع ًا و یقین ًا نطقهای اعضای
 13نفره شــورا -که وکالی مردم هستند -موارد کارشناسی شده ،فنی و
اولویتدار شهرداری است و فکر میکنم نطقها راهکارهای خوبی باشند.
او ادامه میدهــد :اگر تصمیم بر حفظ و احیای بافت تاریخی و فرهنگی
است ،شــهرداری باید امتیاز بدهد و تا امتیاز ندهد مردم بهراحتی در این
خصــوص توجه نمیکنند .باید طوری امکانات بدهیم که مردم به ماندن
در این بافت تشــویق شوند .باید بهگونهای امتیاز دهیم که حتی ساکنانی
که ازآنجا به هر دلیل  -که بیشــتر عدم امنیت بهداشت و رفاهیات کافی
بوده است -بیرون آمدهاند و برخی ساکنان قبل -که هماکنون هم به این
منطقه و شیرازی بودن خود افتخار میکنند -بازگردند.
این عضو شــورا میافزاید :شــهرداری میتواند در ایجاد زائرســرا مانند
کار موفقی که در مشــهد انجام گرفت ،زمین و عوارض رایگان به سایر
استانهای کشور بدهد که در بافت تاریخی زائرسرا بسازند تا باعث رونق

گردشــگری ،زیارتی و اقتصادی شــود و به ساکنان موجود با هماهنگی
ســایر مسئولین وامهای بدون سود و بهره برای حفظ و نگهداری اماکن
و ساختمانهای مسکونی باید اعطا شــود .وی فضاسازی و بسترسازی
در جهت ایمنی و پاکســازی و زیباسازی را ازجمله مؤلفههای موردنیاز
برای احیای بافت تاریخی برمیشــمارد .وقتی از قول شــهردار منطقه
هشت درباره اعطای پروانه ساختوساز مجانی در منطقه تاریخی سؤالی
را بــا پاکفطرت در میان میگذارم ،بالفاصلــه میگوید :این امکانات و
تسهیالت باید اطالعرسانی شود.
مروری بر یک مصاحبه مرتبط

بعد از گفتوگو با اعضای شورا گفتههای اخیر شهردار منطقه  8را دوباره
در ذهن مرور میکنم .شهدوســت میگوید :یکــی از اهدافی که برای
شهرداری و شــورا بسیار اهمیت دارد .بازگشــت مردم به بافت تاریخی
و هویت خود اســت و خوشحالم بگویم که با کارهای انجامشده مردم به
این نقطه اقبال یافتهاند؛ اما هنوز در حال تالش هســتیم که به اتفاقات
بهتر برســیم .با همین رویکرد بیش از  150پروژه در بافت تاریخی شیراز
در محور ســنگ سیاه همچنین درگذر سید ذوالفقار ،بازارچه فیل و دیگر
نقاط با روشی تخصصی و رویکرد اقامتی و بومگردی هتلها و پاستلها
فضاهای شــهری کافه کتاب و کافه عکاسی در حال انجام است چراکه
تردد در بافت تاریخی میتواند آن را از انزوا بیرون بکشد .او یادآور میشود:
در منطقه  8شــیراز هرکه بخواهد مجوز ســاخت بنای مسکونی بگیرد،
برابر با ضابطه طرح تفصیلی به او پروانه ســاخت رایگان صادر میکنیم
و برای تأسیسات گردشگری هم به همین منوال مجوز ساخت رایگان و
بستههای تشویقی ارائه میدهیم.
شــهردار منطقه هشت میافزاید :یکی از بزرگترین اتفاقها با همکاری

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد فارس در بافت تاریخی شــیراز در حال رقم
خوردن است .باید بگویم که در این اتفاق خوب محله هنرمندان در سنگ
ســیاه در حال راهاندازی اســت و بر این اساس سعی داریم در این محله
ســالنهای سینما ،تئاتر ،موسیقی و گالریها را با حضور و سرمایهگذاری
خود هنرمندان بهصورت ســهامی راهاندازی کنیم که پیشبینی میکنیم
این پروژه امســال اجرا شــود .به گفته شهدوست ،احیای دو گذر هنر و
هفت گذر تاریخی در بافت تاریخی و فرهنگی شــهر تا پایان سال جاری
ازجمله اقداماتی است که شهرداری منطقه هشت در برنامه خود گنجانده
است.
شهردار منطقه هشت ضمن اینکه به طرح ساماندهی معضالت اجتماعی
در بافت تاریخی از شناســایی  14محل فروش ضایعات و پلمپ دو مورد
اینگونه اماکن اشاره دارد ،همچنین از اجرای جشنواره فالوده شیرازی در
بافت تاریخی پیش از فرارسیدن ماه محرم و جشنوارههای تغذیه در ایام
محرم بهعنوان رویدادهای پیشبینیشــده برای سال جاری خبر میدهد
و میافزاید :نخســتین کافه گالری عکاسی شیراز در ماه جاری راهاندازی
میشود.
وی اما در اشــاره به مســائل پیش پای باز زنده سازی بافت تاریخی بر
ضرورت همکاری دســتگاههای خدمات رسان تأکید میکند و میافزاید:
نبایــد به بافت تاریخی و فرهنگی شــهر همانگونه که به مناطق دیگر
نگریســته میشــود ،نگاه کرد و برای همین هم در شهرداری و شورا با
دســتگاههای خدمات رسان جلســات متعددی برگزار کردهایم و براین
اساس حتی پکیجهای زیرزمینی هم برای عبور ترانسهای برق در نظر
گرفتهایم .اکنون وقت آن است که دستگاههای خدمات رسان در منطقه
تاریخی ضوابط خود را بازنگری کنند زیرا آسانگیری در بسیاری از مسائل
به سود مردم است.

6

صدای شهر

شنبه  27مرداد  6/97ذیالحجه /1439سال چهاردهم/شماره264

SAT 18 August 2018/Thirteenth Year /No.264

پس از یادداشت تفاهم شهرداران شیراز و درسدن ،هیأتی متشکل از متخصصان آلمانی به شیراز آمدند

تبادلتجربهبرایانتخاب
بهترین سیستمحملونقلعمومی
،،

تراموای درسدن در سال
 ۱۸۷۲تأسیسشده و
دارای  ۱۲خط۲۵۹ ،
ایستگاه و ۱۳۲٫۷
کیلومتر طول است که
نقاط مختلف شهر را به
یکدیگر متصل میکند.
در درسدن نیز همچون
شیراز مشکل استفاده
از وسایل شخصی و
ترافیک وجود داشت،
اما با استفاده از توسعه
سیستم تراموا و
فرهنگسازی ،تالش
کردیم شهروندان را به
سمت استفاده از وسایل
حملونقل عمومی
سوق دهیم

،،

،،

تراموا دوستدار
محیطزیست است
و آلودگی صوتی و
هوا ندارد و همچنین
منجر به افزایش
جذابیت سفر با وسایل
حملونقل عمومی
میشود .عالوه بر
این ایجاد خطوط
تراموا میتواند باعث
افزایش کیفیت زندگی
شهروندان شود .با
ایجاد تراموا شهر را
برای آینده میسازید و
به سمت آیندهای بهتر
حرکت میکنید

،،

شــهرراز /انتهای فروردینماه بود که در آخرین روز
سفر شهردار شهر درسدن آلمان یادداشت تفاهمی بین
حیدر اسکندرپور شهردار شیراز و درک هیلبرت شهردار
درســدن امضاء و مبادله شــد .در این یادداشت تفاهم
که با هدف ایجاد روابط فرهنگی ،گردشــگری ،علمی
و اقتصادی دو شهر بر پایه قوانین و مقررات کشورهای
متبوع ،امضا شــد ،دو طرف توافق کردند بر پایه منافع
مشترک با رعایت اصول برابری ،احترام و رفتار متقابل،
همکاریهای خود را از طریق تبــادل دانش ،تجربه و
تخصص در حوزههای شهری ازجمله مدیریت هوشمند
حملونقل و ترافیک و فضای سبز گسترش دهند.
حیدر اسکندرپور شهردار شیراز در تشریح این یادداشت
تفاهم گفت که بر اســاس تجربه موفق شــهر درسدن
آلمــان درزمینــهی سیســتم حملونقــل عمومی و
هوشمندسازی این حوزه کارشناسان شهرداری شیراز از
تجربه و تخصص شهرداری درسدن بهرهمند میشوند و
در آینده همکاریهایی نیز در این زمینه آغاز خواهد شد.
حملونقل در همه شهرهای بزرگ و پرتردد دنیا ازجمله
مســائل مهم برای مدیریت شهری است و این موضوع
در شهر گردشگرپذیر شیراز با توجه به ویژگیهای معابر
مرکزی شــهر و رشــد طولی آن امری قابلتوجه است
و خدماترســانی مطلوب در این حــوزه کاری بزرگ و
مشکل اســت ،کاری که نیازمند برنامهریزیهای دقیق
و بهرهگیری از الگوهای موفق ســایر کشورها است .بر
این اساس و در راســتای عمل به تفاهمنامه امضاشده
بین شــهرداری شیراز و درســدن ،هفته گذشته هیأتی
متشکل از متخصصان و مشــاوران شهرداری درسدن
ازجملــه «ورنر زی شــانک» رئیس ســابق شــرکت
حملونقل شهرداری درسدن و مشاور مالی و اقتصادی
فعلی شــرکت حملونقل منطقهای ایالت ساکســونی،
«روســبرگ» شهردار سابق درســدن و مشاور شرکت
حملونقل شهرداری این شــهر و «فلوگه» مدیرعامل
شــرکت فناوری حوزه حملونقل شــهرداری درسدن
برای بررســی توسعه خطوط حملونقل عمومی ازجمله
راهکارهای ایجاد تراموا در شــیراز؛ تبادلنظر ،تجربه و
دانش و فراهمکردن زمینههای مشــترک همکاری به
شــیراز آمدند .پس از بازدید این هیئت از هسته مرکزی
شــهر شیراز و خطوط قطار شهری و همچنین برگزاری
نشســتهای هماندیشــی با مجتبی زوربخش معاون
حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز؛ راهکارهای
چگونگی همکاری بیشتر بین دو شهر موردبررسی قرار
گرفت.
تالش برای انتخاب کارآمدترین سیستم حملونقل
عمومی در شیراز

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز با اشاره
به لزوم بهرهگیری از تجربیات شــهرهای پیشرفته دنیا
درزمینهی توســعه خطوط حملونقــل عمومی گفت:
شــهرداری شیراز در راســتای ایجاد ارتباط بین منطقه
گردشــگری (بافت تاریخی فرهنگی شــیراز) و مناطق
کمتر برخوردار شهر به دنبال اجرای سیستم حملونقلی
مناســب و کارآمد است .در حال حاضر با توجه به اینکه

مسیر تعریفشده برای مترو شیراز شرقی ـ غربی است،
نیازمنــد تعریف خطوط شــمال ـ جنوبی برای ارتباط و
اتصال نقاط مختلف همچون منطقه تاریخی فرهنگی و
مناطق کمتر برخوردار شــهر با خطوط مترو هستیم .در
این راســتا گزینههای متعددی همچون  BRTو تراموا
پیشنهاد و موردبررسی قرار گرفت.
مجتبی زوربخش در خصوص دستاوردهای نشستهای
هماندیشــی با هیئت آلمانــی افــزود :در حال حاضر
از راهنمایــی و تجارب هیأت آلمانی برای رســیدن به
اهداف ذکرشده و انتخاب بهترین و مناسبترین سیستم
حملونقل عمومی با توجه به ویژگیهای خاص شــهر
شــیراز استفاده کردیم .اســتفاده از تجارب موفق شهر
درسدن درزمینهی ایجاد و توسعه خطوط تراموا ،بررسی
جزییات فنی و طراحی ،بازدید میدانی و عارضهســنجی
و امکانسنجی ایجاد خطوط تراموا ازجمله دستاوردهای
نشست سهروزه هماندیشی با هیئت آلمانی بود.
معاون حملونقل و ترافیک خاطرنشان ساخت :بر اساس
پارامترهایــی همچون عمر مفید طوالنیتر به نســبت
اتوبوس ،افزایش جذابیت ســفر با وســایل حملونقل
عمومی برای شهروندان و هزینه اجرای کمتر به نسبت
مترو تصمیم به انجام مطالعات بیشتر در خصوص ایجاد
و توســعه خطوط تراموا گرفتیــم .البته تصمیم نهایی و
انتخاب مناســبترین گزینه با بیشترین کارآمدی پس
از مشاوره با شــرکتهای توانمند و ذیصالح داخلی و
اساتید برجســته این حوزه گرفته خواهد شد .زوربخش
اظهار کرد :همچنین در نشستهای هماندیشی با هیئت
آلمانی استانداردها ،شــیوه طراحی ،نوع ارتباط تراموا با
سایر سیستمهای حملونقل مثل مترو موردبررسی قرار
گرفت.
وی بابیان اینکه محدوده مدنظر شهرداری شیراز برای
ایجاد تراموا ،بافت تاریخی فرهنگی این شــهر اســت،
گفــت :در این بافت امکان تعریــض معابر وجود ندارد
و از ســوی دیگر به علت وجود جاذبههای گردشگری
خواهان افزایش میزان دسترسی به نقاط مختلف بافت
برای شهروندان و گردشگران هستیم .تأکید ما بر بهبود
دسترســی به بافت تاریخی فرهنگی و کاهش ترافیک
در این محدوده و افزایش میزان اســتفاده از وســایل
حملونقل عمومی توسط شهروندان و گردشگران است.
با ایجاد تراموا شهر را برای آینده میسازید

«روســبرگ» شهردار سابق درســدن و مشاور شرکت
حملونقل شــهرداری این شــهر درباره توسعه خطوط
ترامــوا میگویــد :ترامــوا درســدن در ســال ۱۸۷۲
تأسیسشــده و دارای  ۱۲خط ۲۵۹ ،ایستگاه و ۱۳۲٫۷
کیلومتر طول است که نقاط مختلف شهر را به یکدیگر
متصل میکند .در درســدن نیز همچون شیراز مشکل
اســتفاده از وســایل شــخصی و ترافیک وجود داشت،
اما با استفاده از توســعه سیستم تراموا و فرهنگسازی
تالش کردیم شــهروندان را به سمت استفاده از وسایل
حملونقل عمومی سوق دهیم .امیدواریم نسل جوان نیز
این مســیر را ادامه دهند و استفاده از وسایل حملونقل
دوستدار محیطزیست همچون دوچرخه رواج یابد.

«روسبرگ» در نشست هماندیشی با معاون حملونقل
و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان ساخت :بهموازات
توسعه درســدن ،خطوط تراموا نیز توســعه مییابند و
تمام نقاط شــهر را به یکدیگر متصــل میکند .تراموا
دوستدار محیطزیست است و آلودگی صوتی و هوا ندارد
و همچنین منجر به افزایش جذابیت ســفر با وســایل
حملونقل عمومی میشود .عالوه بر این ایجاد خطوط
تراموا میتواند باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان
شود .مشاور شرکت حملونقل شهرداری درسدن تأکید
میکنــد که با توجه به رابطه گســترده بین دو شــهر
شیراز و درســدن ،مایل به همکاری با شــیراز در این
زمینه هستیم .شــهردار سابق درسدن خطاب به معاون
حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز گفت :با ایجاد
تراموا شــهر را برای آینده میسازید و به سمت آیندهای
بهتر حرکت میکنید.
با احداث هر خــط تراموا میتوان یک هزار اتوبوس
دیزلی را کنار گذاشت

رئیس ســابق شــرکت حملونقل شــهرداری درسدن
و مشــاور مالــی و اقتصادی فعلی شــرکت حملونقل
منطقهای ایالت ساکسونی نیز در این نشست هماندیشی
گفت :در حال حاضر  20درصد ســفرهای درونشهری
درسدن با استفاده از سیستم حملونقل عمومی همچون
تراموا و اتوبوس 40 ،درصد خودروهای شــخصی و 40
درصد پیاده یا با دوچرخه صورت میگیرد .اگر بخواهیم
جزئیتــر به این آمار و ارقام نــگاه کنیم درمییابیم که
ساالنه  160میلیون نفر سفر با تراموا انجام میشود که
در مقایســه با جمعیت  550هزارنفری این شهر میزان
مطلوبی است.
«ورنر زی شــانک» ضمن تشــریح سیاستهای حوزه
حملونقل آلمان میگوید :این سیاست مبتنی بر استفاده
از وســایل حملونقل قابلمشاهده همچون تراموا است
چون شــهروندان بیشتر به سمت استفاده از این وسایل
ترغیب میشــوند تا سیســتمهایی نظیر متــرو که در
زیرزمین کار میکنند.
مشــاور مالی و اقتصــادی فعلی شــرکت حملونقل
منطقهای ایالت ساکسونی با اشــاره به اینکه با احداث
هر خط تراموا میتوان یک هزار اتوبوس دیزلی را کنار
گذاشت ،اظهار کرد :برای ذخیره انرژی میتوان در گام
نخســت اتوبوسهای گازوئیلــی و آلودهکننده هوا را از
چرخه خدماترســانی خارج و بهجــای آن از تراموا که
آلودگی ندارد اســتفاده کرد .یک واگــن تراموا میتواند
در عرض  ۱۰ثانیه به تعداد مســافران اتوبوس ،مسافر
پیاده یا ســوار کند .اتوبوسهــای تندرو یا  BRTبیش
از  ۲۷۰۰نفر را در ســاعت جابهجــا میکنند اما تراموا
بیش از  ۴۵۰۰نفر را در ساعت جابهجا میکند ،بنابراین
اگرچــه هزینه احداث ترامــوا تقریب ًا ســه برابر هزینه
احداث خطوط اتوبوس سریعالســیر است ولی میتواند
حدود دو برابر مســافر را نســبت به اتوبوسهای تندرو
جابهجــا کند .از طرفی عمر مفیــد BRTبین  ۷تا ۱۰
ســال بوده درحالیکه عمر مفید تراموا باالی  ۳۰سال
است .همچنین هر رام تراموا میتواند حداقل  ۳۰۰نفر را

جابهجا کند که در مقایسه با اتوبوس تعداد باالیی است.
ایجاد تراموا بخشی از توسعه شهر است

«فلوگه» مدیرعامل شــرکت فناوری حوزه حملونقل
شهرداری درسدن نیز در این نشست هماندیشی گفت:
تمرکز حملونقل درســدن بر ارائه خدمات باکیفیت به
شــهروندان در تمام ساعات شــبانهروز است .به علت
وجــود مدیریت واحد در حــوزه حملونقل ،یکپارچگی
و هماهنگــی در ارائــه خدمات وجــود دارد و منجر به
تصمیمگیری بهتــر در این زمینه میشــود« .فلوگه»
ضمن تشــریح نحوه ارائه خدمــت در حوزه حملونقل
عمومی درســدن اظهار کرد :فلســفه ما در درسدن بر
این پایه استوار اســت که کیفیت خدمات ارائهشده باید
در طول زمان ثابت بمانــد چون این امر باعث افزایش
رضایتمندی شــهروندان از وســایل حملونقل عمومی
و اســتفاده بیشازپیش آنها میشــود .شرکت DVB
شرکت سازنده و ارائهدهنده خدمات حملونقل عمومی
در درســدن اســت و با استفاده از وســایل حملونقل
مختلــف همچون اتوبوس ،قایق تفریحــی ،تراموا و ...
خدمترســانی میکند .ارائه خدمات باکیفیت هزینهبر
اســت و این هزینه از محل فروش ســالیانه و ماهیانه
بلیت بهصورت ثابت و پایدار حاصل میشــود .کیفیت
مهمتر از صرفه اقتصادی است چون افزایش کرایه یعنی
مرگ حملونقل عمومی.
مدیرعامل شــرکت فناوری حوزه حملونقل شهرداری
درسدن پس از بازدید میدانی از بافت تاریخی فرهنگی
شیراز افزود :تراموای درسدن در  24ساعت شبانهروز و
 7روز هفته فعالیت دارد .برای برنامهریزی درباره نحوه
خدماترسانی و ســرفاصله تراموا باید به زندگی روزانه
مــردم آن منطقه توجه کرد و در شــیراز نیز میتوان با
استفاده از این دادهها سرفاصله زمانی مناسبی را انتخاب
کرد .بهعنوانمثال در درســدن با توجه به تحلیلهای
ترافیکی انجامشده برنامهریزیشده است که در ساعات
پیک ترافیک ســرفاصله ترامــوا  10دقیقه ،در روزهای
تعطیــل  15دقیقه و نیمههای شــب این فاصله به 70
دقیقه باشد.
وی بــا تأکید بر اینکه ایجاد تراموا بخشــی از توســعه
شهر اســت ،گفت :میتوان ایســتگاه اتوبوس و تراموا
را بــا یکدیگر تلفیق کرد تا مســافران بتوانند بهراحتی
تغییــر مســیر دهند و همچنیــن تراموا بــه تجهیزات
مختلف برای اســتفاده همه اقشــار همچون معلولین
و نابینایان مجهز اســت تــا همه شــهروندان بتوانند
از این سیســتم اســتفاده کنند .ازایــنرو خطوط تراموا
ضامن توســعه باکیفیت شــهر و خدماترسانی مناسب
بــه نقاط مختلــف آن هســتند« .فلوگــه» در انتهای
این نشســت هماندیشــی با اشــاره به اینکه شرکت
 DVBدر شــهرهای مختلف دنیا همچــون بانکوک،
توکیو ،آدالیــد ،ونکوور ،تورنتو ،اتاوا و ســنپترزبورگ
در حال انجام پروژه اســت ،گفت :امیدوارم شــیراز نیز
به جمع این شــهرها بپیونــدد و پروژههای حملونقلی
مختلفی بــرای افزایــش کیفیت زندگی شــهروندان
اجرا کند.

پروندههفته
پرونده ای درباره اهمیت جایگاه مساجد

استان فارس داراي بیش از  4700مسجد است
كه از اين تعداد بیش از  250مسجد
در شهر شيراز قرار دارد
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پرونده «شهرراز» درباره اهمیت جایگاه مساجد
و کارکرد فرهنگی و اجتماعی این مکان مقدس ،بهمناسبت روز جهانی مساجد

به هر مسجد ز خورشیدست محراب

[

[

احسان اکبرپور /آخرین روز مردادماه را روز جهانی مساجد نامگذاری کردهاند؛ بهسبب اهمیت و نقش تاریخی مساجد در جوامع مسلمان ،و کارکرد فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی این مکان
مقدس و اثرگذار مذهبی .در این شماره «شهرراز» پروندهای تشکیل دادهایم برای بزرگداشت جایگاه مسجد ،و بررسی نقش تاریخی مسجد در اسالم و ایران؛ با نگاهی به تاریخچه پیدایش
ت آن ،بررسی مساجد تاریخی شیراز ،بررسی بناهای نوین معماری مساجد در ایران ،و گفتوگوهایی درباره اثرگذاری مسجد بر نظام اجتماعی.
مساجد و سیر تداوم ساخ 

عکس ها :علی محمدی راد
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،،

در دوران قاجاريه اگرچه
شيراز موقعيت ويژه
خود را به عنوان مركز
سياسي كشور از دست
داد ،اما همچنان به عنوان
يكي از شهرهاي درجه
اول ايران مطرح بود.
مشيرالملك شيرازي باني
«مسجد مشير» و حسنعلي
نصيرالملك باني «مسجد
نصيرالملك» ميشوند
تا پنج مسجد تاريخي
شيراز در طول هزار سال
به عنوان نمادي از هنر و
معماري ايراني ـ اسالمي
در شيراز بدرخشند

،،

،،

استان فارس اكنون
داراي بیش از 4700
مسجد است كه
از اين تعداد 630
مسجد در شهرستان
شيراز و بیش از 250
مسجد در شهر شيراز
قرار دارد .مساجد
تاريخي ثبتشده
در فهرست آثار ملي
ايران در شهر شيراز
 26مسجد هستند

،،

،،

در دوران صفويه
امامقليخان ،حاكم
فارس ،عالوه بر
ساختوساز بناهاي
تاريخي و عامالمنفعه،
مسجد جامع عتيق شيراز
را نيز تعمير ميكند .دوران
نابساماني افشاريه در
شيراز به دوران باشكوه
زنديه وصل ميشود و
و كريمخانزند در كنار
آبادانيهاي گستردهی
خود ،ساخت
«مسجد سلطاني وكيل» را
به سال  1187ﻫ..ق
به پايان ميبرد

،،

مسجد بشکوهترین بنای اسالمی
کوروش
کمالی سروستانی

مســجد عاليترين بنــا و نماد معماري اســامي و
كليد شناخت آن اســت .خاستگاه مسجد ،خانه پيامبر
اكرم (ص) اســت و از اين رو اســت كــه دوران اوليه
معماري اســامي از طريق مطالعه و شــناخت بناي
مسجد در طول چهار قرن اوليه مستند ميشود .مسجد
به معني جايگاه سجده و محل عبادات و برگزاري نماز
است .در تعريف لغوي مسجد در معاجم و فرهنگهاي
لغت ،تعابير گوناگون آمده است ( )1كه همه آن تعابير
به گونهاي به همان معني اوليه باز ميگردد .پيرامون
وجه اطالق واژه مســجد به مكان عبــادت و محل
نماز آمده اســت« :از آنجا كه ســجود ،شريفترين
و مهمتريــن اركان نماز اســت و در آن بيش از ديگر
افعال نماز ،انسان به خداوند نزديك ميشود ،لذا اسم
مــكان از اين فعل را اتخــاذ و بر محل عبادت و نماز
اطالق كردهاند» )2(.واژهی مســجد جمع ًا  28بار در
قرآن كريم ذكر شــده كه در  22مورد به صورت مفرد
( )3و در  6مورد ديگر به صورت جمع ( )4آمده است.
مسجد كانون تجلي هويت معنوي مسلمانان و مرجع،
پناه و تكيه آنان،از صدر اســام تا كنون بوده است.
مسجد به اولين تجارب ابراز نشدهی اعراب در معماري
شــكل داد و بيش از همه به وسيله مسجد سازندگان
مســلمان با ميراث معماري قبل از اسالم آشنا شدند.
در نتيجه مســجد آميزهاي پرشگون از باورهاي ديني
و ســنتهاي معماري بومــي هر منطقــه را كه در
شكلگيري معماري اسالمي تأثير داشتهاند ،منعكس
ميكند .مســاجد اوليه براســاس ديدگاههاي پيامبر
اكرم (ص) مملو از زهد و ســادگي بود .در كشورهايي
كه نداي اسالم را پذيرفته بودند ،در سالهاي اوليه از
فضاهاي موجود جهت اداي فريضه اســتفاده ميشد.
اينكه بســياري از كليســاها ،بعضي از آتشكدهها و
حتي مناطق باســتاني ،معابد هند و برهمايي تبديل به
مسجد ميشــدند ،تنها به دليل مصلحت زمان بوده و
هيچ گاه خطمشــي و انديشهی از پيش تعيينشده در
خود نداشــته است .با اين همه ميتوان چندين انگيزه
براي اين تغيير برشمرد :در مناطق تازه مسلمان شده،
نياز مبرم به مكاني براي عبادت نميتوانســته سريع ًا
برطرف شــود .فوايد اســتفاده از بناهاي از قبل باقي
مانده ،راحتي ،ارزاني ،موقعيت مناسب ،صرفهجويي در
زمان و نيرو ،و البته مردم را به كيش خود خواندن ،به
معايب اســتفاده از يك معماري نامناسب براي مسجد
ارجحيت داشت.

هنوز زمان درازي از دعوت پيامبر اسالم سپري نشده
بود كه اســام با قاطعيت بينظيري نــام خود را بر
امپراتوري بزرگ ساسانيان و بخشي از امپراتوريهاي
شــرقي و غربي رم در غرب آسيا و شمال آفريقا نهاد.
امپراتوريهــاي ايران و روم كه حدود هزار ســال تا
حد بيرمقــي با هم جنگيده بودند و تنها از شــهرت
روزگاران گذشــتهی خود تغذيــه ميكردند ،فرصت
مقابلهاي طوالنــي را نيافتند و مــردم بهجانآمدهی
اين سرزمينها دعوت پيامآور جديد را فرصتي مغتنم
شمردند.
در كنــار همــهی دگرگونيهاي اجتماعــي ،هنر نيز
در چارچوب فرهنگ و مدنيت نو اســامي ،آبشــخور
تازهاي يافت .هنر اســامي ،در امتداد يك سدهی پر
جنبوجوش و در دامــن مردمي كه از نو به تكاپويي
تاريخي افتاده بودند ،چشــم به جهان گشود .اين هنر،
گرچه ريشــه در خاكهاي بومي داشت ،اما در هوايي
تازه استنشــاق ميكــرد .بيگمان در هيــچ دورهاي
از تاريخ بشــري ،ميدان پيوند هنري چنين گســترده
نبوده اســت .حاال ديگر جادهی ابريشم و بازوان هزار
شــاخهاش تنها در اختيار مواد خام و كاالي مصرفي
ســوداگران دورگاههــا و كاروانيان حله نيســت .هنر
اســامي نيز كه با همان ســرعتي بالغ شد كه زاده
شــده بود ،با كاروان و كاروانيان در حال گشتوگذار
و پويايي است.
در هنر اسالمي هنرمند تا جايي كه بتواند محمل هنري
خود را ،خواه يــك بناي كوهپيكر ،خواه يك جام آب،
با نقش و نگاري كه نيازي به عمق ندارد ،ميپوشاند.
حتي در گچبري و تراش ســنگ ،كوشيده ميشود تا
تنها به اندا زه نياز به نقش پوشــاننده از عمق پوستهی
بيروني استفاده شود .شكوه و جالل از آن پوسته است
نه محمل .ظرافت هنري در پوشــش ديوارها ،طاقها
و چارچوبها كام ً
ال نافذ و گيراست .از همينجا نقش
اسالم به مفهوم گسترده در هنر اسالمي آغاز ميشود.
هنري كه در پيوند مســتقيم با انديشههاي مذهبي ،و
بيشتر در چارچوب طريقت عمل ميكند تا شريعت .به
عبارت ديگر هنري است عارفانه .يك اثر هنري گاهي
تا مرز نيايش پيش ميرود و از اين روست كه به خود
ماهيتي جهانشمول ميدهد و بيترديد اوج شكوفايي
و آميزش هنرهاي اســامي و بومي در مساجد جهان
نمود يافته است.
و دارالعلم ،داراالوليا و دارالواليه شــيراز بيش از هزار
سال است كه تجليگاه اين هنر اسالمي است .اگرچه
برخي از يافتههاي تاريخي و باستانشناســي قدمت
شيراز را تا دوران هخامنشــيان ميرساند ،اما واقعيت
آن اســت كه رونق و شكوفايي اين شهر به سالهاي
اوليه ظهور اسالم برميگردد .اگرچه اطالعات دقيقي

در مــورد ويژگيهاي تاريخي ،فرهنگــي و علمي و
اقتصادي شــيراز در قرون نخستين هجري در اختيار
نيســت ،اما ميتوان اواخر قرن اول هجري را دوران
توسعه ،قرن دوم هجري را دوران تثبيت ،و قرن سوم
هجري را دوران شكوفايي شيراز برشمرد.
شايد از زمان اســتقرار «محمد بن يوسف ثقفي» در
سال  72هجري در شيراز و انتخاب آن به عنوان مركز
حكومت فارس ،مســاجد مورد نياز عبادات مسلمانان
در اين شــهر ساخته شده است كه البته امروز گزارش
و نشــاني از آنان در دست نيســت ،اما از زمان پايان
ســاخت مســجد جامع عتيق در ســال 281ﻫ.ق كه
مقدســي ،جغرافيدان قرن چهارم هجري ،تقريب ًا يك
قرن بعد از تأسيس اين مســجد ،دربارهی آن نوشته
است« :شيراز به جامعش آراسته است» تا سال 1305
ﻫ.ق كه ساخت مسجد نصيرالملك به پايان ميرسد،
بيش از هزار سال ميگذرد.
در قرنهاي اول و دوم و نيمه اول قرن ســوم هجري
قمــري به دليل درگيريهــا ،مقاومتها و عدم وجود
امنيت الزم ،هيچ بناي درخوري در شيراز ساخته نشده
و يا نشــاني از آن به ما نرسيده است .دوران حكومت
عمروليث صفاري با ســاخت مســجد جامع عتيق در
تاريخ شــيراز مانــدگار ميشــود .در دوران آلبويه و
سلجوقيان اگرچه آثار ارزشــمندي ساخته شد ،اما در
مورد موضوع مورد بحث ،اثري ماندگار پديد نيامد .در
سال  543ﻫ..ق اتابكان سلغري ،سلجوقيان را شكست
داده و شيراز را به عنوان پايتخت خود انتخاب كردند.
در همين دوران اســت كه اتابك ســعد بن زنگي در
سال  598ﻫ..ق ساخت مسجد جامع جديد (مسجد نو)
را به پايان ميبرد.
در عهد آلاينجو و به دســتور شيخ ابواسحاق به سال
 752ﻫ..ق عمــارت خدايخانه يــا بيتالمصحف در
ميان مســجد جامع عتيق شيراز ســاخته ميشود .در
دوران صفويــه امامقليخان ،حاكــم فارس ،عالوه بر
ساختوســاز بناهاي تاريخي و عامالمنفعه ،مســجد
جامــع عتيق شــيراز را نيــز تعمير ميكنــد .دوران
نابساماني افشاريه در شــيراز به دوران باشكوه زنديه
وصل ميشــود و شــيراز اين بار ،نهتنهــا به عنوان
پايتخت بخشــي از ايران و يــا آل و حكومتي ،بلكه
بــه عنوان پايتخت زنديه در ايــران آرامش مييابد و
كريمخانزنــد در كنار آبادانيهاي گســتردهی خود،
ســاخت «مسجد ســلطاني وكيل» را به سال 1187
ﻫ..ق به پايان ميبرد.
در دوران قاجاريه اگرچه شيراز موقعيت ويژه خود را به
عنوان مركز سياســي كشور از دست داد ،اما همچنان
به عنوان يكي از شهرهاي درجه اول ايران مطرح بود.
مشيرالملك شيرازي باني «مسجد مشير» و حسنعلي

نصيرالملك باني «مســجد نصيرالملك» ميشوند تا
پنج مسجد تاريخي شيراز در طول هزار سال به عنوان
نمادي از هنر و معماري ايراني ـ اســامي در شــيراز
بدرخشند.
با تداوم روند ساختوســاز مســاجد براساس عالقه
مردمان و اهميت آن ،اســتان فارس هم اكنون داراي
بیش از  4700مســجد اســت كه از اين تعداد 630
مســجد در شهرستان شــيراز و بیش از  250مسجد
در شهر شــيراز قرار دارد .مســاجد تاريخي ثبتشده
در فهرســت آثار ملي ايران در شهر شيراز  26مسجد
هستند)5( .
پی نوشت

 .1از آن جمله اســت گفته زجاج (در تاج العروس،
 )2:371در تعريــف مســجد « ُك ُل َم ِ
وضع يُتعبــدُ فيهَ ،ف ُه َو
َم ْسجد» و ابن اعرابي (در تاريخ العروس  )2:371گفته است:
«مسجد بفتح الجيم ،محراب البيوت و مصلي الجماعات» و
در مفردات راغب اصفهاني آمده اســت« :المسجدُ موضع
الصالة و اعتبارا ً بالســجود» (مســجد و تأثيــرات علمي و
اجتماعي آن در جامعه اسالمي ،عباسعلي فراحتي ،ص .)32
 .2زركشي ،اعالم المساجد باحكام المساجد.18 :
 .3سورة بقره :آية ،217 ،196 ،191 ،151 ،150 ،145
سورة مائده :آية  ،2سورة اعراف :آية  ،31 ،29سورة انفال:
آية  ،34سورة توبه :آيه  ،7سورة اسراء :آيه  ،1سوره كهف:
آية  ،21سورة حج :آية  ،25سورة عنكبوت :آية  ،67سورة
فتح :آية .27 ،25
 .4سورة بقره :آية  114و  ،187سورة توبه :آيه ،17
 18سورة حج :آية  ،40سورة جن :آية .18
 .5مسجد آدينه خان ،شماره ثبت  ،6041تاريخ ثبت
 1381/05/08ـ مســجد آقا باباخان ،شــماره ثبت ،3423
تاريخ ثبت  1379/12/25ـ مســجد آقا لر ،شــماره ثبت
 ،4726تاريــخ ثبت  1380/11/23ـ مســجد امام علي(ع)،
شــماره ثبت  ،2303تاريخ ثبت  1378/01/09ـ مســجد
بغداديها ،شــماره ثبت  ،2961تاريخ ثبت 1379/10/28
ـ مســجد جامــع عتيــق ،شــماره ثبــت  ،72تاريخ ثبت
 1310/10/15ـ مسجد حاج باقر ،شماره ثبت  ،2302تاريخ
ثبت  1378/01/09ـ مسجد حاج رضا ،شماره ثبت ،6040
تاريخ ثبت  1381/05/08ـ مســجد حاج علي ،شماره ثبت
 ،4514تاريــخ ثبت  1380/05/13ـ مســجد حاج عليرضا،
شماره ثبت  ،6039تاريخ ثبت  1381/05/08ـ مسجد حاج
غني ،شماره ثبت  ،6030تاريخ ثبت  1381/05/08ـ مسجد
حاج ميرزا كريم صراف ،شــماره ثبــت  ،1080تاريخ ثبت
 1354/03/28ـ مسجد حاج نظام ،شماره ثبت  ،4526تاريخ
ثبت  1380/10/11ـ مسجد سياوشان ،شماره ثبت ،2151
تاريخ ثبت  1377/08/20ـ مسجد شوشتري ،شماره ثبت
 ،6035تاريخ ثبت  1381/05/08ـ مسجد طاهريه ،شماره
ثبــت  ،6029تاريخ ثبت  1381/05/08ـ مســجد علمدار،
شــماره ثبت  ،4729تاريخ ثبت  1380/11/23ـ مســجد
علي ،شماره ثبت  ،4532تاريخ ثبت  1380/05/13ـ مسجد
فتح ،شماره ثبت  ،2385تاريخ ثبت  1378/05/04ـ مسجد
قدس ،شــماره ثبت  ،4727تاريخ ثبــت  1380/11/23ـ
مسجد مشير ،شماره ثبت  ،911تاريخ ثبت  1351/02/25ـ
مسجد موال ،شماره ثبت  ،4523تاريخ ثبت 1380/05/13
ـ مســجد ميرزا هادي ،شــماره ثبــت  ،4515تاريخ ثبت
 1380/10/11ـ مســجد نصيرالملك ،شــماره ثبت ،396
تاريخ ثبت  1358/03/30ـ مســجد نو ،شــماره ثبت ،73
تاريخ ثبت  1310/10/15ـ مسجد وكيل ،شماره ثبت ،182
تاريخ ثبت .1311/04/18
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نگاهی به مساجد تاریخی شیراز

هنر در قلب خدایخانه

،،

آندره گدار شکلگیری
هنر اسالمی را بیش
از آنکه مبتنی بر فرم
و تکنیک بداند ،مبتنی
بر فکر و روح سازنده
آن میداند ،بهطوریکه
اثر هنری تجلیبخش
و منعکسکنندهی روح
هنرمند است .از این
منظر ،مسجد مهمترین
تجلیگاه هنر اسالمی و
آمیزهای از هنرهای مختلف
است که در بروز این
هنرها ،سنگ ،خاک ،آهن،
شیشه ،چوب و ...کنار
هم جمع شده و زیباترین
شکل هنری را
ایجاد کردهاند

،،

،،

در شیراز  26مسجد
تاریخی وجود دارد ،اما
پنج مسجد شامل مسجد
جامع عتیق ،مسجد نو،
مسجد وکیل ،مسجد
مشیر و مسجدنصیرالملک
از سایر مساجد شیراز
مشهورتر هستند .مسجد
جامع عتیق از کهنترین
مساجد شیراز است که در
سال  281ه.ق ساخته شد
و در آن قرآنهای تاریخی
به خط مبارک امام
(ع)
علی (ع) ،امام حسن
(ع)
و امام صادق
نگهداری میشود

،،

«اال بــه ذکر اهلل تطمئــن القلوب».
همین یک جمله کافی اســت تا در
مســجد خانه خدا قلبــت آرام بگیرد
مهشید مظلوم
و رد نگاهــت محــو آیینهکاریها،
حجاریها و کاشــیکاریها شــود؛ آنجا که در گوشه
دیواری رنگرنگ نمادها و نشــانهها نیز راه ملکوت را
میپیمایند و کاشــی به کاشی باال میروند .اینجا و در
مســاجد تاریخی شیراز؛ سنگ ،رنگ ،نور و چوبدست
در دســت هم دادهاند تا این پیام را برسانند که «اناهلل
جمیل یحبالجمال» .هیچ مادهای در مقابل دســتان
هنرمند مسلمانان ســخت نبوده؛ چوب ،فلز ،آجر ،گچ،
سنگ ،سفال ،کاشی و شیشــه را برای به اوجرساندن
هنر خود کنار هم نشــاندهاند و حاال این مســاجد بعد
از گذشــت قرنها افــزون بر نقش مذهبــی خود ،در
جهان نیز شناختهشــدهاند و گردشــگران از هر دین و
مذهب و نژادی برای دیــدن آنها و دمی آرامیدن در
کنار ستونهای پیچاپیچ مســجد وکیل و شیشههای
رنگارنگ مسجد نصیرالملک به شیراز میآیند.
مساجد تاریخی ،نگین درخشان شیراز

از ســاخت نخستین مســاجد در شــیراز امروز نشانی
نیست ،اما سال  281هجری قمری را ـ که سال اتمام
ساخت مسجد عتیق است ـ میتوان نقطه عطفی برای
شیراز دانست .پسازآن طی بیش از هزار سال مساجد
بسیاری در شیراز ســاخته شدند .هماکنون  26مسجد
تاریخی ثبتشــده در فهرست آثار ملی ایران در شیراز
وجود دارد و پنج مسجد تاریخی جامع عتیق ،نو ،وکیل،
مشــیر و نصیرالملک بهعنوان نمادی از هنر و معماری
ایرانی  -اســامی در این شــهر میدرخشند و سالیانه
عالقهمندان بسیاری را به خود جذب میکند.
کریســتین پرایس در کتاب خود با عنوان «تاریخ هنر
اســامی» میگوید« :داستان هنر اسالمی با چکاچک
سم ســتوران در بیابانها و بانگ بلند
شمشیر و آوای ّ
پیروزی «اهللاکبر» آغاز میشــود .مسلمانان با تالش
پیگیــر و همهجانبه توانســتند وارد قلمــرو امپراتوری
بیزانس و شاهنشاهی ایران شوند و از ایران به سرزمین
زرخیز هند بتازند و نیز از مرزهای شــرق ایران گذشته
به آســیای میانه درآیند .در این هنگام موسی بن نصیر
فرمانــروای آفریقای شــمالی به اســپانیا تاخت و به
فرماندهی مردی به نام طارق آنجا را گشود.
هنوز صدســال از رحلت پیامبر اسالم (ص) نگذشته بود
که قلمرو اسالم از هند تا اسپانیا گسترش یافت تا بستر
مناسب برای پیدایش «تمدن اسالمی» و ازجمله هنر
اسالمی به وجود آید .مسلمانان پرستشگاههای یونانیان
و رومیان و کاخهای ایران و کلیســاهای بیزانس را با
موزاییکهای ز ّرین دیدند و به گوهرهای درخشــان و
فلزکاریها و ظروف شیشهای و سفالهای نقاشی شده
و عاجهای کندهکاری و ابریشــم بــا نقشهای جالب
دســت یافتند و نیاز به داشــتن خانههای زیبا با اثاثیه
گرانبها و مسجدهای پرشکوه و دیدنی برای پرستش
خدا را احساس کردند .آنان در سرزمینهای فتحشده با
صنعتگران و هنرمندان مصری ،سوری ،یونانی و ایرانی
روبهرو شدند که هر یک سنت هنری چندین صدساله
داشــتند .هنر این صنعتگران باهــم پیوند خورد و زیر
فرمان اسالم مب ّدل به شیوههایی شده که امروز به نام
هنر اسالم معروف است».
آنــدره گدار ،ازجملــه مورخان برجســتهی تاریخ هنر
اســامی نیز شکلگیری هنر اسالمی را بیش از آنکه
مبتنی بــر فرم و تکنیک بداند ،مبتنــی بر فکر و روح
سازنده آن میداند ،بهطوریکه اثر هنری تجلیبخش
و منعکسکنندهی روح هنرمند است .میتوان گفت که
مســجد مهمترین تجلیگاه هنر اسالمی و آمیزهای از
هنرهای مختلف اســت که در بروز این هنرها ،سنگ،
خاک ،آهن ،شیشــه ،چوب و ...کنار هم جمع شــده و
زیباترین شکل هنری را ایجاد کردهاند.
بــه گفته رابرت هیلــن براند و تیتــوس بورکهارت از
پژوهشــگران هنر و معماری اسالمی؛ در مسجد گنبد
نماد آســمان ،صعود و بهشت است .محراب به تعبیری
قلب مسجد و نقطه تمرکز آن و از سویی مظهر الوهیت
به شــمار میرود و مناره اشــاره به دروازه بهشت و در
رحمت الهی دارد .سیر و سیاحت در جهان پرنقشونگار
تزیینات مسجدها و ساختمان خود بنای مساجد ،بیننده
را در عوامــل روحانی غرق و پیچوخم نقوش ،ایمان به
وحدت خداوند را در دل وی راســخ میکند و بهشتی
کوچک روی زمین نقش میبندد ،بهشــتی که شــاید
نشان از دلتنگی دارد ،دلتنگی برای بهشت جاویدان.
پنج مسجد تاریخی 5 ،نشان گرانبها

در شیراز  26مســجد تاریخی وجود دارد ،اما  5مسجد
جامع عتیق ،نو ،وکیل ،مشــیر و نصیرالملک از ســایر

مســاجد شیراز معروفتر هســتند .مسجد جامع عتیق
(مســجد جمعه یا آدینه) از کهنترین مســاجد شیراز
است که در شــرق حرم شــاهچراغ (ع) قرار دارد .این
مسجد دو ایوانی در سال  281ه.ق به دستور عمرولیث
صفاری ســاخته شد و دارای مقرنسکاریها و محراب
بینظیری اســت .در وســط صحن این مسجد ،بنایی
مکعب شکل از گچ و سنگ در سال  752ه.ق به دستور
شاه شیخ ابواسحاق اینجو حاکم فارس ساختهشده که
از آن با اسامی همچون دارالمصحف ،بیت المصحف و
خدایخانه یاد میشود .این نامگذاری بدان جهت است
که این مکان عالوه بر نگهــداری قرآنهای تاریخی
به خــط امام علی (ع) ،امام حســن (ع) ،امام صادق (ع) و
چند تــن از صحابه پیامبر؛ محل تالوت قرآن نیز بوده
اســت .ابنبطوطه جهانگرد و تاریخنویس مراکشی که
در ســال  725ه.ق این مسجد را دیده در سفرنامه خود
مینویسد« :مسجد بزرگ شــیراز به نام مسجد عتیق
یکی از زیباترین و وســیعترین مســاجد است .صحن
بزرگ آن با مرمر فرش شده ،تابستانها هر شب صحن
آن را میشویند و بزرگان شهر برای گزاردن نماز مغرب
و عشا در آنجا فراهم میآیند».
مسجد نو

مســجد نو کــه در قدیــم آن را مســجد اتابک نیز
مینامیدند ،پس از مســجد عتیق کهنترین مســجد
شــیراز اســت که مقابل حرم شــاهچراغ (ع) واقعشده
اســت .مســجد نو در ابتدا اندرونی اتابــک بود که به
شــکرانه بهبودی فرزندش از یک بیماری سخت ،آن
را به مســجد تبدیل کرد .این مسجد دو بار براثر زلزله
ویران و مجدداً ساخته شــد ،به همین علت به مسجد
نو نیز شــهرت یافت .مادام دیوالفوا در ســفرنامه خود
راجع به این مسجد میگوید« :چنین به نظر میآید که

تمام مساجد شیراز را از روی نقشه مسجد جامع عتیق
ساخته باشــند مخصوص ًا مسجد جامع نو .مساحت این
مسجد به یک هکتار میرسد و برخالف مسجد جمعه
بسیار پاک و تمیز است».
مسجد وکیل

مســجد وکیل یا مسجد جامع وکیل از آثار دوره زندیه
اســت و حدفاصل حمام وکیل و بازار وکیل ساختهشده
است .عالوه بر کاشیکاریهای بینظیر ،شبستان آن
با  48ســتون ســنگی یکپارچه با ارتفاع  5متر و قطر
 80ســانتیمتر که بهصورت مارپیچی به ســبک زندیه
حجاریشــده از مشخصههای بارز مسجد وکیل است.
در این شبستان محرابی با کاشی هفترنگ و تصاویر
گلوبوتــه قرار دارد و ازاره آن بــا ارتفاع یک متری از
سطح زمین پوشیده از ســنگ مرمر است .این مسجد
یکبار بهوسیله حسینعلی میرزا فرمانفرما فرزند علی
شاه قاجار مرمتشده است.
مسجد مشیر

مسجد مشــیر از بناهای دوره قاجاریه شیراز است که
در محله ســنگ سیاه ساختهشده اســت .این مسجد
ازنظر اســتحکام و معماری همانند مسجد وکیل شیراز
است .شبستان این مسجد نیز بر پایه  10ستون سنگی
استوار است و روی آن ساعت و بادگیری قرار دارد .در
گذشته این مسجد محل درس خواندن طالب نیز بوده
و اتاقهایــی بدین منظور در کنار شبســتان قرار دارد
اما هماینک مورداســتفاده قرار نمیگیرد .در وسط این
مسجد حوض وجود دارد که لبه آن بهوسیله سنگهای
یکپارچه پوشــیده شده و در گذشــته از آب خیرات پر
میشده است.

مسجد نصیر

دیگر مســجد تاریخی و مشــهور شــیراز ،مســجد
نصیرالملــک از بناهای دوره قاجار اســت که در محله
گود عربان واقعشده است .در صحن بزرگ این مسجد
دو شبســتان دیده میشود ،شبســتان غربی آن دارای
در چوبی بزرگ مزین به شیشــههای رنگی اســت که
انعکاس نور آن بر کف مسجد زیبایی خیرهای کنندهای
را به وجود میآورد .همچنین در این شبســتان دوازده
ستون سنگی یکپارچه با شیارهای مارپیچ در دو ردیف
 6تایی به نیت  12امام وجود دارد .دیگر شبســتان این
مســجد تاریخی که به خاطر رنگ کاشیکاریهایش
به مســجد صورتی نیز مشهور است ،شبستان زمستانه
اســت که داخل آن دری وجود دارد که به چاه آبی باز
میشــود که به آن گاوچاه میگویند .در ضلع شــمالی
مســجد ،طاق بلندی مشــهور به طــاق مروارید قرار
دارد که تمام بدنه و ســطح بیرونی و درونی آن کاشی
هفترنگ کارشده است .سقف این طاق مقرنسکاری
شــده و در البهالی آجرهای بدنــه این طاق ،قطعات
چوبی جهــت جلوگیری از لرزش زلزلــه بهکاررفته و
افتادن تصویر این طاق زیبا بر حوض وسط مسجد نیز
منظره بدیعی خلق کرده است که چشم هر بینندهای را
مجذوب خود میکند.
***
حاال پس از گشــتی در مساجد پنجگانه تاریخی شیراز
و دمی نشســتن و تازه کردن نفس در حیاط مســجد
زیبای نصیرالملک ،آسمان به رنگ غروب در میآید و
صدای اذان مؤذنزاده و «حی علی الصاله» در مسجد
میپیچد ،به نماز میایستیم ،چشم به محراب میدوزیم
و همراه با گلومرغهای نقشبســته بر کاشــیهای
صورتیرنگ از فرش به عرش میرویم.
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فلسفه
نامگذاری روز
جهانیمساجد
به پیشــنهاد ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و با
تصویب وزیران امور خارجه کشورهای اسالمی در اجالس
یویکم مردادماه برابر با ۲۱
حجتاالسالم و المسلمین تهران ،روزجهانی مسجد از س 
محمد رضایی
اوت ،همزمان با ســالگرد آتشزدن مسجداالقصی توسط
رژیم صهیونیستی اسرائیل برگزارش د .در این اجالس از
کشورهای عضو خواسته شد با هدف ارج نهادن به نقش مساجد و صیانت از آن
ها به عنوان مکان های مقدس ،در گرامی داشت این روز تالش کنند.
اهداف نامگذاری روز جهانی مسجد

هدف از نامگذاری روزی به نام روزجهانی مســجد،ارائه الگوی مناســب برای
بزرگداشت روز مسجد ،تبیین مطالبات و نیازهای مسجد ،مرور وضعیت گذشته
و حال مســاجد ،بررسی نقش مســاجد در تعامل بین دین و دولت و نیز معرفی
و قدردانی از ائمه جماعات موفق اســت .همچنین در این روز ،تبیین قداست و
عظمت مســجد ،تکریم نیروهای فعال در مســاجد ،توجه به آبادانی معنوی و
فیزیکی مساجد ،تالش برای بهبود محتوای فرهنگی مساجد و ایجاد هماهنگی
بین متولیان دینی مکانهای شریف نیز مورد توجه قرار میگیرد .با بررسی آیات
قرآن ،درمییابیم که نگاه قرآن به مکان مقدســی چون مسجد ،نگاهی ژرف و
شکوهمند است؛ چرا که خداوند ،مساجد را مکانهایی برای اوجگرفتن و رسیدن
بــه قله قربالهی میداند و به رهپویان وصال ،مکانی چون مســجد را معرفی
میکند تا از آن به عنوان مکان پرواز به ســوی دوست استفاده کنند .در آیه ۳۶
ســوره نور چنین آمده است« :در خانههایی (مانند مساجد) خداوند رخصت داده
که آنجا بلندی یابد و در آن ذکر نام خدا شــود و صبح و شــام تسبیح و تنزیه
ذات پاک او کنند».
نخستین نهاد اجتماعی

علت این بزرگداشــت به این روایت زیبا توجه میکنیــم :ابوبصیر میگوید :از
امام صادق (ع) علت تعظیم مساجد را پرسیدم ،فرمودند« :به این دلیل به تعظیم
مساجد امر شده که آنها خانههای خدا در زمیناند ».در اینباره ،روایت دیگری
از پیامبر اســام (ص) بیان شــده که حضرت فرمودند« :خداوند تبارک و تعالی
فرموده اســت :مساجد خانههای من در زمین به شمار میآیند؛ آنها برای اهل
آسمان میدرخشــند ،همانطور که ستارگان برای اهل زمین درخشش دارند».
پیامبر گرامی اســام (ص) در گفتار و کردار خویش ،مسلمانان را به بزرگداشت و
احترام مســاجد رهنمون میشدند .در اینباره بیان شده که رسم رسول خدا (ص) کارکرد دینی و تبلیغی مساجد
این بود که هرگاه از سفری برمیگشت ،ابتدا به مسجد میرفت و دو رکعت نماز مســاجد ،در درجه اول نهادهای دینی جامعه اسالمی به شمار میآیند که شعائر
دینی و آداب مذهبی در آن اقامه شــده و دین خدا به صورت دائمی در آنجا از
میخواند ،سپس در آنجا مینشست و مردم به دیدنش میآمدند.
سوی پیروان به نمایش گذاشته میشود.
نحوه بزرگداشت مساجد
افزون بر آن ،تبلیغ دین ،ایــراد خطبههای تبلیغی و نیز ابالغ احکام مهم دین،
چگونگی بزرگداشت و احترام به مساجد ،مسألهای است که در روایات گوناگونی یکی دیگر از کارکردهای مساجد است .به گواهی تاریخ ،پیامبر (ص) از منبر برای
به آن برمیخوریم .در گزیدهای از این آموزههای آسمانی درباره تعظیم مساجد ،انتشــار و ابالغ فرمانهای مهم ،مانند مقــررات و احکام زندگی جمعی یا برای
کارهای زیر پیشــنهاد شده است :خوشبو کردن مســاجد ،پوشیدن لباسهای سخنرانی عمومی استفاده میکردند.
نیکــو برای حضور در مســجد ،خواندن دو رکعت نماز تحیــت در ابتدای ورود
به مسجد ،باقیماندن در مســجد پس از شنیدن صدای اذان ،رعایت بهداشت کارکرد علمی و فرهنگی مساجد
مسجد ،نخوابیدن در مسجد ،محل دادوستد قرار ندادن مساجد ،پرهیز از خواندن یکی از کارکردهای مسجد در صدر اسالم ،ارائه آموزشهای الزم به مسلمانان
شعرهای دنیایی ،توجه به روشنایی مساجد و هر کاری که باعث رونق و آبادانی بود .به نقل یکی از تاریخنگاران ،در صدر اسالم مسجد تنها مرکز پرستش نبود،
بلکه تمام معارف و احکام اســامی ،اعم از آموزشــی و پرورشی در آنجا گفته
مسجد میشود.
تعالیم دینی ،ما را برای رفتن به مســاجد تشویق کردهاند و با این برنامه ،تمامی میشد .همهگونه تعلیمات دینی و علمی ،حتی امور مربوط به خواندن و نوشتن
مؤمنان را بــرای بهرهمندی اصلی ،یعنی خداییشــدن و قرب الهی راهنمایی در آنجا انجام میگرفت .تا آغاز قرن چهارم اسالمی ،غالب ًا مساجد در غیر اوقات
کردهاند .در پارهای از این تشــویقها میخوانیم :کسی که به ندای مؤذن پاسخ نماز حکم مدارس را داشت و بعدها مراکز آموزشی صورت خاصی به خود گرفت
دهد ،کفاره گناهان اوست و رفتن به مسجد ،اطاعت خدا و رسول است .خدا به و بسیاری از بزرگان علم و دانش ،دانشآموختگان حلقه تدریسهایی هستند که
چیزی عبادت نشــده است که بهتر از سکوت ،و رفتن به خانه او باشد .از شمار در مساجد برگزار میشد .جلسات آموزشی در زمان پیامبر ،در مسجد «مدینه»،
چیزهایی که خداوند به ســبب آن گناهان را محو میکند ،زیاد رفتن به مساجد به قدری جالب بود که نمایندگان غیرمسلمان ،از دیدن این منظره سخت تکان
اســت .کسی که وضو بگیرد و به سوی مسجد برود ،به هر قدمی که برمیدارد ،خوردند و از کوشش مســلمانان در فرا گرفتن احکام و معارف ،انگشت تعجب
پاداشــی برای او نوشــته شده ،گناهی از او محو شــده و یک درجه باالتر برده به دندان گرفتند.
میشــود .مســاجد بازار آخرتاند؛ هرکس به آنها وارد شود ،مهمان خداست.
اهتمام پیامبر به آموزش مسلمانان در مساجد
پذیرایی او آمرزش ،و هدیه او کرامت است.
پیامبر گرامی اسالم (ص) ،برای ایجاد بستر فرهنگی مناسب و تقویت بنیه علمی
مسجد برتر از بهشت
مســلمانان ،به آموزش آنها در مساجد پرداخت و با کوشش فراوان و نیز ایجاد
امام علی (ع) در یکی از سخنان گهربار خویش ،در بیان اهمیت مسجد فرمودند :فضای معنوی ،مردم را بــرای یادگیری ترغیب فرمود .آن حضرت در جملهای
«نشستن در مســجد برای من بهتر است از نشستن در بهشت؛ زیرا در بهشت خطاب به مردم مدینه فرمود« :هر کس به مسجد من بیاید و هدفی جز فراگیری
خشــنودی خودم و در مسجد خشنودی پروردگارم در پی است ».بر این اساس ،دانش یا آموختن به دیگری نداشــته باشد ،بهسان مجاهدی است که در راه خدا
ســفارش شده که در مســاجد ،مؤمنان جز به ذکر خدا و عبادت ،به امر دیگری به جهاد میپردازد ».نیز از  10نفر از یاران پیامبر (ص) نقل شــده است که :ما در
نپردازند؛ زیرا «کسی که درمسجد بنشیند ،با خدای خود نشسته است ،از این رو مســجد ُقبا درس میخواندیم ،چون پیامبر (ص) بیــرون میرفت فرمود« :آنچه
میخواهید بدانید ،فرا گیرید ،ولی خداوند شــما را جز در به کار بستن آنچه فرا
حق این است که جز سخن خیر نگوید».
گرفتهاید ،پاداش نمیدهد».

پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت و ورود به شهر مدینه ،در نخستین گام در راستای
تحقــق حاکمیت خویش ،به تأســیس نهادی اجتماعی ـ دینــی اقدام کرد که
«مسجد» نام داشــت .پایههای حکومت اسالمی در زمان رسول خدا (ص) در
این مکان بنیان نهاده و اصول و مبانی دین اسالم ،از این پایگاه مقدس به مردم
جهان عرضه شد .پیامبر با این کار خویش ،ادبیات سیاسی جدیدی را پایهگذاری
مقر
کــرد؛ ادبیاتی که در آن حکومتکننده «امام» ،حکومتشــونده «امت» و ّ
حاکمیت «مسجد» بود.
از آنجا که یکتاپرستی در سرلوحه برنامه پیامبر اکرم (ص) قرارداشت ،آن حضرت
الزم دید پیش از هر کاری ،دست به ساختن مکانی برای پرستش و بندگی بزند
تا مســلمانان در آنجا ،در مواقع نماز به ذکر خــدا و یاد حق بپردازند .الزم بود
ایشــان مرکزی به وجود آورد که اعضای امت اسالمی ،افزون بر حضور روزانه
در نمازهای جماعــت ،در هر هفته در روز معینی ،در آن جا دور هم گرد آیند و
در مصالح اســام و مسلمانان به مشورت بپردازند و عالوه بر اجتماع روزانه ،در
هر ســال مســلمانان در آن جا دوبار نماز عید بگذارند .بر این اساس ،در محله
«قبا» ،مسجدی به همین نام ســاخته شد و سال به سال بر وسعت آن افزوده همسایگان مسجد
شــد .همچنین در کنار مسجد ،ســرپناهی برای بینوایان و مهاجران تهیدست بهرهمند شدن ازنعمت ،حقوقی نیز به دنبال دارد .در آموزههای دینی ،برای آنان
که از نعمت همجواری و همســایگی با خانه خدا ،مســجد برخوردارند ،وظایف
ساخته شد.
ســنگینتری بیان شده است .در روایتی ،همسایگان مسجد ،چهل خانه از چهار
یادی از اولین مسجد در قرآن
طرف مسجد ذکر شده است .یکی از وظایف همسایگان مساجد ،حضور دائمی
با توصیفی که خداوند بزرگ از اولین مســجد ساختهشــده در اسالم کرده ،به آنان در این مکان مقدس است .امام باقر (ع) فرمودند« :نماز همسایگان مسجد،
خوبی میتوان جایگاه واالی آن را فهمید؛ آنجا که فرمود« :همان مســجد که در صورتی که به مسجد حاضر نشوند ،کامل نیست ،مگر این که شخص مریض
بنیانش از اول بر پایه پارسایی محکم بنا گردیده ،سزاوارتر است بر این که در آن یا گرفتار باشد».
اقامه نماز کنی که در آن مسجد ،مردان پاکی که مشتاق پاکسازی خود هستند،
درمیآیند و خدا ،مردان پاک مهذب را دوست میدارد» .به نظر بیشتر مفسران ،مساجد ،مهد هنر معماری اسالمی
بر اســاس پژوهشهای کارشناســان ،طرح بنای اولین مســجد در اســام،
این آیه ،درباره مسجد قبا ،اولین مسجد بنا شده در اسالم نازل شده است.
منحصربهفرد بوده و هیچ نشــانی از تقلید از بناها و ساختمانهای دیگر و حتی
علت بزرگداشت مسجد
عبادتگاههای سایر ادیان در آن مشــاهده نمیشود .معماری ساده و بیآالیش
در فرهنگ اسالمی ،احترام زیادی برای مسجد بیان شده و همگان را به تکریم مساجد در صدر اسالم که با روح اسالمی نیز مطابقت داشت ،به تدریج جای خود
و بزرگداشــت این مکان و پاکیزه نگهداشــتن آن توصیه کردهاند .در پاسخ به را به سبکهای جدیدتر معماری داد .هنرمندان اسالمی ،همپای فراگیری سایر

دانشها از فرهنگهای دیگر ،در معماری نیز پیشرفتهایی داشته و کوشیدهاند
طرحهایی را در مسجد اجرا کنند که در راه تقویت معنویت و افزایش حضور قلب
مؤمنان به هنگام حضور در مسجد و سوقدادن آنها به سوی مبدأ هستی ،موثر
باشــد .انحنای در و ایوان مساجد ،خمیدگی پیشانی محراب و سقف مساجد که
نمادی از روح تعبد و تســلیم و رکوع بنده در برابر خالق است ،نمونهای از نگاه
دینی معمار اسالمی است.

داشتند ،این امر را به دقت رعایت میفرمودند و حتی در نگاهکردن نیز مساواتی
را برای همه قائل بودند .کارکرد اجتماعی دیگر مسجد ،در کالمی از امام باقر
آمده اســت که فرمودند« :مسکینان و فقیران در زمان رسول خدا (ص) در مسجد
منزل میگزیدند ».افزون بر این ،مســاجد پناهگاه غریبان و در را ه ماندگان بود،
بهطوریکه هرگاه فرد تازهواردی داخل یکی از شهرهای اسالمی میشد و یکی
را نمیشناخت ،یکسره به سراغ مسجد آن شهر میرفت.
(ع)

کارکرد سیاسی مساجد

در کنار کارکرد دینی ،وسیعترین کارکرد مساجد در صدر اسالم ،کارکرد سیاسی
آنها بود ،بهطوریکه مسجد رسم ًا یک نهاد سیاسی در جامعه به شمار میرفت.
صدور فرمانهای حکومتی ،اعالم برنامههای حکومت ،پذیرش سفیران کشورها
و اقــوام دیگر ،انتشــار و ابالغ اخبار مهمی چون اخبــار جنگ ،برپایی محافل
مشــورتی ،بیعتکردن ،انتصاب کارگزاران و سفیران و نیز استیضاح کارگزاران،
از کارکردهای سیاسی مهم آن زمان بود که همگی در مسجد صورت میگرفت.
شــواهد تاریخی بیانگر این است که در صدر اســام ،مسجد به عنوان نهادی
حکومتی تلقی میشــد .از این رو ،یک فرد واحد ،هــم زمامدار بود و هم مدیر
اجرایی ،و یک ســاختمان ،هم مســجد بود و هم مرکز اصلی مســایل دینی و
سیاسی.
مسجد در کالم معمار فقید انقالب

«این مســاجد ،سنگرهای اسالم است« ،».مســجدها را محکم نگه دارید و پر
جمعیت کنید« ،».مراکزی که مراکز بسط حقیقت است ،بسط فقه اسالم است
و آن مساجد است ،اینها را خالی نگذارید ،این یک توطئه است که میخواهند
مســجدها را کمکم خالی کنند ،».مســاجد بود که این پیروزی را برای ملت ما
درســت کرد .این مراکز حساسی اســت که ملت باید به آن توجه داشته باشند.
اینطور نباشد که خیال کنند حاال دیگر ما پیروز شدیم ،دیگر مسجد میخواهیم
چه کنیم؟ پیروزی ما برای اداره مســجد است ،».آنهایی که میخواهند نقشه
بکشــند و شما را دور کنند از مســاجد ،دور کنند از مراکز تعلیم و تربیت ،آنها
دشمنهای شما هستند« ،».مسجد ،مرکز اجتماع سیاسی است« ،».مسجدها را
خالی نکنید ،تکلیف اســت امروز« ،».حفظ مساجد ،امروز جزء اموری است که
اسالم به او بسته است ،».نهضت را ،از راه مساجد ـ که دژهای محکم اسالماند
ـ زنده نگه دارند».
مسجد در سخنان مقام معظم رهبری

الباند« ،».قیام مردمی برای پیروزی انقالب ،از
«مساجد ،پایگاههای محکم انق 
مساجد آغاز گردید« ،».خدمت به مساجد ،باید کاری همگانی و مردمی شمرده
شود« ،».سنت بســیار با برکت اجتماع در مساجد را ،باید همچنان نگاه داشت.
جوانها مسجد را کالس درس و صحنه رزم بدانند و به مساجد رو کنند« ،».در
دانشــگاهها و دیگر مراکز انسانی انبوه ،مسجد میتواند جایگاه امن و صفا باشد
و امام جماعت ،غمگســاری و راهنمایی و همدلــی را در کنار اقامه نماز ،در آن
کارکرد حقوقی و قضایی مساجد
محیط رحمت و هدایت االهی به نمازگزاران هدیه کند .مجامع دانشآموزی در
یکی از برنامههای پیامبر (ص) در مســاجد ،رسیدگی به امور قضایی بود .مسجد آن صورت ،جذابترین مرکز تجمع خود را مســجد ،دانشگاه و مدرسه خواهند
در آن روزگار ،یک دادگستری به تمام معنا بود که عموم کارهای دادخواهی در یافت و پایگاه تقوا ،پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد».
آنجا صورت میپذیرفت .حتی پیامبر (ص) در مسجد ،قوانین حقوقی وضع کردند
و برای مســجد و منبر ،شــأن ویژه حقوقی قائل شدند که از جمله آنها ،مراسم پنجهزار مسجد در فارس
سوگندخوردن بود .پیامبر (ص) مراسم سوگندخوردن را کنار منبر معمول ساختند در اســتان فارس بیــش از هفت هزار امکنه مذهبی وجــود دارد که حدود پنج
و فرمودند« :هر کس کنار منبرم دروغ گوید ،هر چند برای یک چوبه مســواک هزار امکنه آن مساجد هســتند ،البته نیاز سرانه ما به مسجد دستکم سهبرابر
وضعیت موجود اســت که خیرین باید در این خصوص توجه بیشــتری داشته
باشد ،جایگاهش در آتش خواهد بود».
باشند هم مسجد بسازند هم مساجد فعلی را توسعه دهند ،و هم تعمیر و مرمت
کنند.
کارکرد اجتماعی مساجد
مساجد در زمان پیامبر اســام (ص) ،سهم بهسزایی در ایجاد عدالت اجتماعی و
شکستهشدن نظامهای طبقاتی و اخالق اشــرافیگری و مرزبندیهای کاذب پن.
نسب و ثروت داشت و سبب جایگزینشدن فرهنگ برابری و برادری در محیط رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی فارس و رئیس مركز رسیدگی به
توبرخاست امور مساجد فارس.
مســاجد شــد .پیامبر اکرم (ص) نیز هرگاه در مسجد با مؤمنان نشس 
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گفتوگو با حجتاالسالم علیرضا حدائق درباره نقش و اهمیتی جایگاه مسجد در جامعه

نگاه جناحی به مسجد ،اشتباه و خطرآفرین است
مســتانه مرتب  /عبادت پرورشدهنده روح انسان و پاســخگوی نیازهای طبیعی و مهم اوست و مسجد میتواند به عنوان خانه خداوند ،بهترین مکان برای رازونیاز انسان باشد .شیراز
شــهری اســت که اماکن مذهبی بسیاری دارد و یکی از مراکز مهم توریست مذهبی در کشور است .برای بررسی نقش و جایگاه مسجد در جامعه ،گفتوگویی انجام دادیم با حجتاالسالم
حاج علیرضا حدائق تا او از منظر دینی و تاریخی ،از تفاوتهای مســجد از دوره صدر اسالم تا زمانه کنونی و اهمیت نقش مسجد در جذب جوانان و مردم بگوید .مشروح این گفتوگو را در
ادامه بخوانید.

چه تفاوتی بین مســجد در صدر اســام و
زمانه کنونی وجود دارد؟

مســجد در زمان پیامبر مرکز تحوالت و اتفاقات
جامعــه بود .در ایــن مکان گســترش فرهنگ
دینی ،اقتصادی ،سیاسی ،قضایی و نظامی اتفاق
میافتاد .حتــی کالسهای درس و مشــاوره و
حلوفصل اختالفات هم مربوط به مســاجد بود.
مسجدها همیشه باز بودند ،یا اص ً
ال دری نداشتند
تا هیچکس در کشور اســامی بیسرپناه نماند.
پیامبر اســام (ص) بــه هرکجا میرســیدند ،ابتدا
مسجد میساختند :مانند مسجد قبا و مسجدالنبی.
در واقع پیامبر (ص) معمار مسجد بودند و در ساخت
آن نیز مانند سایرین کمک میکردند .البته شکل
جامعه در آن زمان متفــاوت بود و امروز هرکدام
از اینهــا در ارگانهای مربوط بــه خود صورت
میگیرد ،اما هنوز بســیاری از آن فعالیتها قابل
اجراست که متاسفانه امروز کمرنگ شده است.
به نظر شــما چگونه میتوان برای مساجد
جاذبه ایجاد کرد تا قشر وسیعتری از جمعیت
بهویژه جوانها به سمت مسجد جذب شوند؟

آنچه واضح اســت آن اســت که ما باید بتوانیم
در مســاجد جاذبه ایجاد کنیم .مسجد باید مرکز
آراستگی ،نظافت و زیبایی باشد .آیه صریح قرآن
میگوید که «زینتهای خود را در مسجد به کار
بگیرید ».بهترین امکانات باید در مساجد باشد و
زیباترین معماریها باید برای آن اســتفاده شود.
حتی مســجد باید در محلی ســاخته شود که در
معــرض دید عموم و جزو بهترین مناطق شــهر
باشد .اما متأسفانه گاه میبینیم زمینی را که هیچ
کاربردی نــدارد و انتهای یک کوچه بیرفتوآمد
است ،برای ساخت مســجد اختصاص میدهند.
ازسویی مســجد و مســجدیها هم باید پاکیزه
باشــند ،بهداشــت عمومی رعایت شود و فضای
مســجد معطر باشــد .پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
«کسانی که میخواهند بدنشان زیر خاک پوسیده
نشود ،مسجد را تمیز کنند ».در روایات هم داریم
که حضرت اســماعیل (ع) و حضرت زکریا (ع) خادم
خانهی خدا بودند.
اما بــرای جذب جوانها به مســجد ،به نظر من
میتوان کالسهای آموزشی ،فرهنگی و هنری،
علمی و تخصصــی در ردههای مختلف ســنی
در مســجد برگزار کرد؛ حتــی کالسهایی مانند
ریاضیــات و آمــوزش زبانهــای خارجی را هم
میتوان در مســاجد برگزار کرد .ازســویی باید
فضاهــای تحقیقاتی ماننــد کتابخانهها ،اینترنت

و ...را در مســاجد فراهم کرد .همچنین میتوان
به فضای مسجد امکانات رفاهی ،درمانی و حتی
تفریحی هم افزود .وجود فروشــگاههای الزم یا
درمانگاه در حاشــیه مســاجد میتوانــد رونق و
جاذبه بهوجود بیاورد .یکی دیگر از راههای جذب
مردم به مســجد ،رفتار مسجدیهاســت .پیامبر
(ص) میفرمایند« :مســجدیها و مذهبیها الگو
هســتند ،اگر آنها راه را گم کننــد ،به دین عمل
نکنند و مراقب رفتارهایشــان نباشند؛ نتیجه بدی
بــر دیدگاه دیگران خواهد داشــت و دافعه ایجاد
خواهد شــد ».رفتار آنها همچنین باید به دور از
تکبر و کام ً
ال مردمی باشــد .پیامبر جلوی جوانان
و نوجوانان بلند میشــدند و به آنها شــخصیت
میدادند .همچنین سخنان روحانیون و منبریها
هم باید جذاب باشد و برنامهریزی فرهنگی برای
آن ایجاد شــود؛ چراکه رفتار و گفتار روحانیون و
مسجدیها میتواند ســبب جذب یا بریدهشدن
جوانها از مسجد شود.

،،

،،

حتی اگر مسجد را صرفاً

مردم حتی از بستهبودن درب مساجد گالیه
دارند.

من هم موافق این قضیه نیستم .حتی اگر مسجد
را صرف ًا محل عبادت بدانیم ،عبادت زمان خاص
ندارد و نباید آن را صرف ًا در وقت نماز یومیه خالصه
کرد .مردم باید بتوانند هر زمان که دوســت دارند
بــرای رازونیاز به خانه خدا بیایند .ضمن اینکه در
خانه خدا را نباید بست ،چون ممکن است افرادی
در شــرایطی قرار بگیرند که موقت ًا به یک سرپناه
احتیاج پیدا کننــد؛ و کجا بهتر از خانه خدا؟ البته
از ســوی دیگر بحث امنیت مســاجد هم اهمیت
دارد که این مشکل هم قابل حل است ،میتوان
از پایگاههای مقاومت مســاجد یا حتی نیروهای
ســرباز کمک گرفت .مسجدالحرام و مسجدالنبی
مساجدی شــبانهروزی هستند و در آنجا همهچیز
کنترل میشود .این اتفاق در حرم امام رضا (ع) هم
افتاده و اگر ما بخواهیم ،امر غیرممکنی نیســت.
حتی خواب در مســجد بیفضیلت نیســت؛ اگر
افرادی بخواهند در این مکان استراحت کنند.
بــه نظر شــما چگونه میتــوان از طریق
فرهنگسازی مردم را هرچه بیشتر به مساجد
متمایل کرد؟

این مبحث باید از مدارس آغاز شــود .رســانهها
هم باید همکاری کننــد .مردم باید بدانند نمازی
که در مســجد میخوانند ،با نمــازی که در خانه
میخوانند؛ چهقدر متفاوت است و نماز در مسجد

ما باید بتوانیم در مساجد
جاذبه ایجاد کنیم .مسجد
باید مرکز آراستگی ،نظافت
و زیبایی باشد .حتی مسجد
باید د ر محلی ساخته شود
که در معرض دید عموم
و جزو بهترین مناطق
شهر باشد .برای جذب
جوانها به مسجد ،میتوان
کالسهای آموزشی،
فرهنگی و هنری ،علمی
و تخصصی در ردههای
مختلف سنی در مسجد
برگزار کرد

چه فضیلتهایــی دارد .روایت داریم که هنگامی
که تعداد نمازخوانها از یازده نفر بیشتر شود ،اگر
تمام درختها قلم شــوند و همه دریاها مرکب ،و
تمام انس و جن بخواهند ثواب آن را بنویســند،
نمیتوانند.
حتــی انتظار قبل از نماز جماعت عبادت اســت.
چهقدر خوب است که ازدواجها را هم در مساجد
ـ البته با رعایت شأن مسجد ـ برگزار کنیم ،کاری
که مسیحیان در کلیســاها انجام میدهند اما در
کشــور ما هنوز این موضوع فرهنگسازی نشده
است .مسجد تنها مخصوص برگزاری عزاداریها
نیست.
آیا مســجد افزون بر مکانی عبادی ،مکانی

اجتماعی ـ سیاسی هم هست؟

سیاســت جدا از زندگی مردم جدا نیســت و باید
در مســاجد اتفاقاتی که در ایران و جهان میافتد
اطالعرســانی شود ،اما این به معنای سوءاستفاده
سیاسی از خانهی خدا نیست.
مســجد محل کشــمکشهای سیاسی و جناحی
نیست و نباید تریبون افراد خاصی باشد ،چون این
رفتارها سبب محرومشدن عدهای دیگر از فضای
مسجد میشــود .از این تفرقهها که متاسفانه به
خانوادهها هم کشیده شده ،فقط دشمنان ما سود
میبرند .جناح چپ و راست ،خدا و امام زمانشان
یکی اســت ،و این برای اتحاد در مســاجد کافی
اســت؛ پس نگاه جناحی به مســجد اشــتباه و
خطرآفرین است.

محل عبادت بدانیم ،عبادت
زمان خاص ندارد و نباید
آن را صرفاً در وقت نماز
یومیه خالصه کرد .مردم
باید بتوانند هر زمان که
دوست دارند برای رازونیاز
به خانه خدا بیایند .ضمن
اینکه ممکن است افرادی
در شرایطی قرار بگیرند که
موقتاً به یک سرپناه احتیاج
پیدا کنند؛ و کجا بهتر از
خانه خدا؟

،،

،،

سیاست جدا از زندگی
مردم جدا نیست و باید
در مساجد اتفاقاتی که
در ایران و جهان میافتد
اطالعرسانی شود ،اما این
به معنای سوءاستفاده
سیاسی از خانهی خدا
نیست .مسجد محل
کشمکشهای سیاسی
و جناحی نیست و نباید
تریبون افراد خاصی باشد،
چون این رفتارها سبب
محرومشدن عدهای دیگر
از فضای مسجد میشود

،،
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،،

مسجد در زمان پیامبر
کارکردی همهجانبه شبیه
به دارالخالفه داشته است.
از یکجهت مکانی بوده
که مسلمانان همدیگر را
در آنجا روزانه دستکم
در پنج نوبت مالقات
میکردند و ارتباط ،اخوت
و برادری در فضای
مسجدالنبی پیادهسازی
میشده است .همچنین
مکانی بوده که پیامبر
فعالیتهای سیاسی
خود را در آنجا انجام
میدادهاند .مردم نیز از
زن و مرد ،و مسلمان و
غیرمسلمان در مسجد با
پیامبر مواجه میشدند ،و
اگر کسی به دنبال پیامبر
بود ،قطعاً ایشان را در
مسجد پیدا میکرد

(ص)

،،

،،

معتقدم دین اسالم
برخالف مسیحیت و
یهودیت ،اصرار داشته
و دارد که بُعد سیاسی
ـ اجتماعی دین ،حتی
در محل عبادت نیز نمود
داشته باشد .به این معنا
که محل عبادت ،تنها قرار
نیست محل عبادت باشد.
(ص)
بعد از وفات پیامبر
نیز اغلب سخنرانیها و
خطبهها در مسجد اتفاق
میافتاده ،و اگر قرار بر
معرفی خلیفه بوده ،در
مسجد صورت میگرفته
است .شاید در هیچ دینی
به اندازه اسالم ،محل
عبادت ـ مسجد ـ ابعاد
غیرعبادی ندارد ،و این
موضوع تا همین امروز هم
ادامه دارد

،،
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بررسی جامعهشناختی جایگاه و اهمیت مسجد در تاریخ اسالم و ایران ،در گفتوگو با احسان حمیدیزاده

مسجدکارکردی
سیاسی ـ اجتماعی دارد
مســجد را از منظر جامعهشناختی چگونه
میتوان تحلیل و بررســی کرد؟ با در نظر
گرفتن جایگاه و نقش سیاسی ـ اجتماعی
مســجد ،از صدر اســام تاکنون ،به نظر
میرسد مســجد نقشی بســیار فراتر از
محل عبادت داشته است .اما این نقش و
اثرگذاری در دورههای مختلف تاریخی ،چه
معنا و مفهومی داشته است و امروز چگونه
تحلیل میشود؟ این پرسشها را با احسان
حمیدیزاده مدرس جامعهشناسی در میان
گذاشــتیم .او نیز که مطالعات و پایاننامه
دکترایش درباره جامعهشناسی دین است،
در این گفتوگو از منظر تاریخی و تحلیل
و با نگاه جامعهشناسی به بررسی جایگاه
و اهمیت مســجد در تاریخ اسالم و ایران
پرداخت .مشروح گفتوگوی «شهرراز» را
با احسان حمیدیزاده در ادامه بخوانید.
نخســتین بنایی کــه پیامبر اســام (ص) در
مدینهالنبی میســازند و در جوار آن نیز ســکنا
میگزینند ،مســجد است .از ســویی با مطالعه
روندهای تاریخی در صدر اسالم به نظر میرسد
مسجدالنبی در زمان پیامبر (ص) جایگاهی فراتر از
محل عبادت اســت و کارکرد و نقشی افزونتر
دارد .این نقش و کارکرد دقیقاً چه بود؟

همانگونــه کــه اشــاره کردید ،مســجد در زمان
پیامبر (ص) کارکردی ویژه داشته است؛ از این جهت
مسجد مکانی بوده که مسلمانان همدیگر را در آنجا
روزانه دســتکم در پنج نوبــت مالقات میکردند،
و ارتبــاط ،اخوت و برادری ـ کــه یکی از پیامهای
اخالقی پیامبــر (ص) بوده ـ در فضای مســجدالنبی
پیادهسازی میشده اســت .مسجدالنبی یک معنای
دیگر هم در زمان پیامبر داشــته است :مکانی بوده
که پیامبر فعالیتهای سیاسی خود را در آنجا انجام
میدادهاند .در این مسجد است که مردم پرسشهای
خود را از ایشــان میپرسند و نقشه جنگها طراحی
میشده؛ حتی بهنوعی مسجد در صدر اسالم ،همان
دارالخالفه بوده اســت .به یک معنا مسجد در زمان
پیامبر (ص) کارکردی همهجانبه داشته است .به عنوان
مثال مردم از زن و مرد ،و مســلمان و غیرمسلمان
در مسجد با پیامبر مواجه میشدند ،و اگر افرادی از

شهرها یا کشــورهای دیگر به مدینه میآمدند و به
دنبال پیامبر بودند ،قطع ًا ایشــان را در مســجد پیدا
میکردنــد .در روایتهایی که داریم ،کم پیش آمده
که مســلمانی با پیامبر کاری داشته باشد و به منزل
ایشــان رفته باشد ،همه به مسجد میرفتند و پیامبر
(ص) را در آنجا مالقات میکردند.
به نظرتــان چرا پیامبر (ص) جایگاهی اجتماعی ـ
سیاسی؛ افزون بر عبادتگاه به مسجد بخشیدند؟

به نظر من تالش ایشان بر این بوده که پیام اسالم
و وجه تمایزی که اســام میخواسته با دیگر ادیان
ابراهیمی داشــته باشــد ،حتی در محل عبادت هم
پیادهســازی شــود .به این معنا کــه محل عبادت،
تنها قرار نیســت محل عبادت باشــد ،و قرار بوده
همان نکتهای که اســام از ابتــدای ظهور بر آن
تأکید داشــته؛ مبنی بر اینکه اسالمی دینی سیاسی
اجتماعی است ،در محل عبادت مسلمانان نیز نمود
داشته باشد و حتی مسجد هم از این قاعده مستثنی
نباشد .بعد از وفات پیامبر (ص) نیز اغلب سخنرانیها
و خطبهها در مســجد اتفاق میافتــاده ،و اگر قرار
بر معرفی خلیفه بوده ،در مســجد صورت میگرفته
اســت .آنچه من درک میکنم آن است که شاید در
هیچ دینی به اندازه اسالم ،محل عبادت ـ مسجد ـ
ابعاد غیرعبادی ندارد ،و این موضوع تا همین امروز
هم ادامه دارد؛ کارکردی که امروز مسجد دارد ،هنوز
همان کارکردی اســت که در صدر اســام داشته
اســت .من همچنان معتقدم دین اســام برخالف
مســیحیت و یهودیت ،اصرار داشــته و دارد که بُعد
سیاســی ـ اجتماعی دین ،حتی در محل عبادت نیز
نمود داشته باشد.
انگار قرار بوده مســجد در عیــن اینکه یک
پایگاه سیاســی باشد ،ازســویی اما تصمیمات
سیاسی نیز پشــت درهای بسته گرفته نشود و
در مسجد ـ جایی که عموم مردم حضور دارند و
نظر میدهند ـ تصمیمات اتخاذ شود .مث ً
ال روایت
داریم که عمر در زمانی که خلیفهالمسلمین است،
در مســجد میگوید« :اگر من برخالف ســنت
پیامبر عمل کنم ،شــما چه میکنید؟» صحابهای
از میــان جمع میگوید« :با شمشــیر نصفات
میکنم ».به نظرتان پیامبر (ص) با بخشــیدن بُعد

سیاســی ـ اجتماعی به مسجد ،قصد داشتهاند
زمینه مشارکت جمعی مسلمین را در تصمیمات
سیاسی فراهم کنند؟

حتم ًا همینطور بوده اســت .در زمــان چهار خلیفه
پــس از پیامبر (ص) هم این اتفاق رخ میدهد و حتی
زنان نیز در مسجد با خلیفه مواجه میشوند و بحث
(ص)
میکنند .حضرت فاطمــه (س) بعد از وفات پیامبر
در مخالفت بــا خلیفه اول خطبه میخواندند و به او
اعتراض میکردند .این خطبهها کجا خوانده میشده
است؟ در مسجد .اما به نظرم باید به یک نکته دیگر
هم توجه کنیم :آن مشارکتی که در آن زمان اتفاق
میافتاده ،با مشارکتی که مدنظر ماست ،تفاوت دارد.
آن جامعه ،جامعهای محدود اســت که مردم روابط
چهرهبهچهره حتی با رهبران سیاسی خود داشتهاند.
البته باید توجه داشته باشیم که آن جامعه نسبتی با
جامعه مدرن امروز نداشــته است ،چراکه جامعهای
تــودهای و مبتنی بــر ارتباط چهرهبهچهــره بوده
اســت که به لحاظ کارکرد سیاســی با جامعه امروز
قابل مقایسه نیســت .دوم اینکه مردم پیشینه افراد
را بهواســطه عضویتی کــه در طایفه یا قبیلهای که
داشتهاند ـ بهخاطر اهمیت شجرهشناسی در اعراب ـ
پیدا میکردند .من بسیار خواندهام که اهمیت و توجه
پیامبر (ص) ،امام علی (ع) و ائمه (ع) به مشــارکت و نظر
مردم بسیار زیاد و قابلتوجه بوده است.
آیا پس از دوره صدر اســام ،کارکرد مسجد
در کشورهای مســلمان تغییر میکند ،یا مسجد
به همان اندازه نهادی سیاســی اجتماعی باقی
میماند؟

در بسیاری از کشورهای مسلمان ،نقش دین اسالم
اینقــدر در عرصه عمومی واضح نیســت .حتی در
کشورهایی که مسلمانان غالب هستند ،ممکن است
جامعه ســکوالر باشــد؛ یعنی ما عناصر دین را در
عرصه زندگی اجتماعی مردم مشاهده میکنیم ،اما
به لحاظ سیاسی دین رسمی وجود ندارد .با این حال
اما حتی در چنین جوامع سکوالری هم (مانند کشور
مالزی) ،مســجد پایگاهی برای نگه داشــتن سنگر
دین اســت .چراکه همواره در پس ذهن مسلمانان،
(ص)
مســجد همیشه با مســجدالنبی در زمان پیامبر
سنجیده میشود.

مــا در دوران صفویــه مشــاهده میکنیم که
پادشاهان صفوی اهمیت بسیار زیادی میدهند به
ساخت مساجدی که هویت شیعه در آنها نمایان
باشد .حتی رنگ کاشیکاریها و نوع مقرنسها
بهنوعی بازنمایاننده هویت شیعی است .مسجد
از آن منظر چه کارکردی پیدا میکند؟

معنا و کارکرد مساجد در اهل تسنن و تشیع متفاوت
اســت .بُعد عبادی مسجد برای اهل سنت مهمتر از
ابعاد سیاســی ـ اجتماعی مسجد است ،به این معنا
که حتی در اهل سنت یک خانه هم میتواند تبدیل
به یک مسجد یا نمازخانه شــود ،یا به عنوان مثال
در یک محله بسیار کوچک میتوان شش مسجد یا
نمازخانه مشــاهده کرد .با این حال کارکرد و حتی
شــکل معماری مسجد در دوره صفویه ،نشاندهنده
نگاه متفاوت اهل تشــیع و تســنن به مسجد است.
نکته دیگر آن است که در کنار مساجدی که در دوره
صفویه ساخته میشود ،حوزههای علمیه یا مدرسه،
و بازار نیز ساخته در همان محدوده میشود ،به این
معنا که مســجد به بخشی از زندگی اجتماعی مردم
محسوب میشود و از دیگر ابعاد زندگی جدا نیست.
شاید به همین خاطر بوده که بعد از دوره صفویه ،هر
پادشاه برای افزایش اعتبار خود ،یک مسجد خاص
و زیبا میساخته است.

کارکردی که برخی از مساجد بهلحاظ گردشگری
پیدا کردهاند و وجوه زیباییشناســانه آنها مورد
توجه قرار گرفته است ،چه مفهومی دارد؟ انگار
به نظر میرسد مســاجدی مانند نصیرالملک و
وکیل با آن معماری درخشان ،بازتابدهنده هنر
دوران خود هســتند .چرا همه هنرهای یک دوره
تاریخی ،در مسجد جلوه و ظهور مییافت؟

آنچــه من درک میکنم این اســت که این موضوع
اهمیت جایگاه مســجد را نشــان میدهــد .جایگاه
مسجد آنقدر رفیع بوده که سبب میشده بهترین و
واالترین فرم هنری در ساخت آن به کار گرفته شود.
ازســویی مصداق قدسیت و جهان قرینه و وحدانیتی
که همیشــه در تفکر عرفانی وجود داشته ،در مسجد
قابل مشاهده است؛ یعنی همهچیز به یک نقطه وصل
میشود و وحدت در عین کثرت ،در گنبدها ،رواقها،
ایوانها و ســتونهای مساجد کام ً
ال رعایت میشود.
این موضوع نیز ریشه در تفکری دارد که در معماری
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حتی در جوامع سکوالر و جوامعی که دین اسالم اجازه فعالیت اجتماعی ندارد ،همواره مسجد به عنوان عبادتگاه محل و پایگاهی برای حفظ پایگاه
دین بوده است .منظورم از دین ،معنای عام دین است؛ یعنی تمام مناسک و فعالیتهای دینی .ازسویی در انقالبهای کالسیک یک هرم وجود دارد
که نوک هرم رهبر است ،پایین هرم یک گروه به نام توزیعکنندگان هستند که دیدگاه رهبر را به بدنه جنبش انتقال میدهند .در این شرایط مسجد
همواره نقش یک کانال ارتباطی در درست توزیعکنندگان برای ارتباط میان رهبر و بدنه را داشته و پیام رهبر را از این طریق به بدنه انتقال میدهد و
یک همبستگی را در جنبش حفظ میکرده است .به نظر من نقشی قدرتمندتر از این برای مسجد در جهت شکلدهی به یک جنبش نمیتوان پیدا کرد

1

2

به نظرم میرسد امروز مراجعهکنندگان به مساجد اغلب از قشر میانسال و سالمند هستند و حضور جوانها در مساجد کمرنگتر شده است ،درحالی که در دهه 60
اینگونه نبود .یکی از کارکردهای مسجد که همیشه برای من جالب بوده ،آن بود که جوانها در دهه  ،60حتی مراسم ازدواجشان را در مسجد برگزار میکردند .درواقع در
آن زمان مسجد تا این اندازه برای مردم و به ویژه جوانان جذاب بود ،درحالی که این حضور و استقبال را نمیتوان با امروز مقایسه کرد؛ نکتهای که جای تأمل دارد

اسالمی هست« :وصلشدن به وجود الیتناهی» .با این
حال برای من جالب اســت که مساجدی هم که امروز
ساخته میشــود ،کام ً
ال تحتتأثیر همان معماریهای
خاص مساجد مشــهور و تاریخی ماست .در حالی که
مســجدی مانند مســجد نصیرالملک ،نماد یک دوره
معماری خاص در تاریخ ایران اســت ،وگرنه همیشــه
مســاجد با این معماری ســاخته نمیشــدند .به نظرم
این موضوع جای ســوال دارد که چــرا ما اصرار داریم
مساجدمان را به همان سبک مساجد تاریخی بسازیم؟
آیا ما در ســاختار معماریمان دچار انقطاع شــدهایم و
ابداع جدیدی در ساخت مسجد نداریم؟

به نظر من نقشــی قدرتمندتر از این برای مسجد در
جهت شــکلدهی به یک جنبش نمیتوان پیدا کرد.
حسینه ارشــاد نیز دقیق ًا چنین کارکردی داشته است،
حتی ساختار و نقشاش کام ً
ال شبیه مسجد است ،تنها
کمی شمایل متفاوت مانند نشستن حضار روی صندلی
و ...داشته اســت .از این منظر افرادی با خوانشهای
مختلف از دین برداشتهای متفاوت از آن ،گزارههایی
برای انقالب داشــتهاند و برداشتهایی از تشیع و متن
مقدس برای شــکلگیری تفکر انقالبی داشتهاند ،اما
در همه برداشتها بُعد سیاسی ـ اجتماعی کام ً
ال قابل
مشاهده است.

به نظرتان در ایران قبل از انقالب اسالمی ،کارکرد
مســجد چه بوده ،و از سوی دیگر نقش مسجد در
شکلگیری انقالب اسالمی تا چهاندازه اثرگذار بوده
است؟ بهعنوان مثال قبل از انقالب ،حتی پایگاههای
مذهبی مانند حســینیه ارشــاد با حضور خطیبان
و روشــنفکرانی مانند دکتر شــریعتی ،و از طریق
سخنرانیهای دینی و حتی نمادسازی از چهرههای
برجسته دینی مانند سلمان و ابوذر ،بیشتر کارکرد
سیاســی ـ اجتماعی و حتــی مبارزاتی دین را پی
میگیرند.
حتی در جوامع ســکوالر و جوامعی که دین اسالم
اجازه فعالیت اجتماعی ندارد ،همواره مســجد به
عنوان عبادتگاه محل و پایگاهی برای حفظ پایگاه
دین بوده اســت .منظورم از دین ،معنای عام دین
اســت؛ یعنی تمام مناســک و فعالیتهای دینی.
ازسویی در انقالبهای کالسیک ـ انقالب اسالمی
ایران از این منظر آخرین انقالب کالســیک بوده
اســت ـ یک هرم وجود دارد کــه نوک هرم رهبر
است ،پایین هرم یک گروه به نام توزیعکنندگان
هســتند که دیدگاه رهبر را به بدنه جنبش انتقال
میدهند .در این شرایط مسجد همواره نقش یک
کانــال ارتباطی در درســت توزیعکنندگان برای
ارتباط میان رهبر و بدنه را داشته و پیام رهبر را از
این طریق به بدنه انتقال میدهد و یک همبستگی
را در جنبش حفظ میکرده است.

ما به اثرگذاری مســجد بر شــکلگیری انقالب
اسالمی اشاره کردیم ،اما مسجد بعد از انقالب چه
کارکردی پیدا میکند و چه وجوهی از ابعاد سیاسی
ـ اجتماعی آن پررنگتر میشود؟

طبیعت ًا بعد از انقالب اســامی نقش مســجد بســیار
پررنگتر شــده اســت ،و بهویژه این نقش دستکم در
دوران کودکی و نوجوانی من (اواخ دهه  ،60و دهه )70
بســیار پررنگ است .به عنوان مثال در زمان جنگ همه
مســاجد پایگاهی برای ارسال نیرو به جبهه بودند .دیگر
چه نقش سیاسی ـ اجتماعی باالتر از این میتوان برای
مســجد در نظر گرفت؟ به نظر من نقشــی که مسجد
در دوران  40ســاله پس از انقالب اســامی در ایران
داشــته ،نقشــی کمنظیر در جهان اســام بوده است.
تقریب ًا شــاید در هیچکجای جهان اسالم چنین نقش و
کارکرد برجســتهای را برای اسالم مشاهده نکنیم؛ حتی
در کشورهایی که جمعیت مسلمان شیعه غالب است.
و این چه معنایی دارد؟

من ریشــه آن را در برداشــتهای انقالبی از تشــیع
میدانم که بُعد سیاســی ـ اجتماعی تشــیع را بسیار
پررنگ و برجســته کرده است .این نقش در حوزههای
علمیه شیعه هم نمود پیدا کرد .مسجد در اوایل انقالب
که نیروی پلیس از هم پاشیده شد ،به پایگاه کمیتهها
برای حفظ امنیت محلهها نیز بدل شد .درواقع مسجد
کارکردهای کام ً
ال اجتماعی پیدا کرد .به یک معنا بعد

از انقالب اسالمی ،مساجد به شکل فعاالنه در جامعه و
زندگی روزمره حضور پیدا کردند.
ما حتی میبینیم که بســیاری از مساجد در زمان
انتخابات ،پایگاه رأیگیری هستند.

به نظرم این مثال بهروشنی جایگاه سیاسی ـ اجتماعی
مســجد در جامعه را بازنمایی میکند .یک مثال بزنم،
در دوران نوجوانــی من (اواخر دهــه  60و دهه ،)70
ما در اوقات فراغت تابســتان حتی برای کالسهای
غیردرسی به مسجد مراجعه میکردیم؛ و کالسهای
ورزشی ،نقاشی ،خط و ...همه در مساجد اتفاق میافتاد.
حضور و کارکرد فعال مســجد در ایران به عنوان یک
پدیده سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی در هیچکجای جهان
مشاهده نمیشود.

بخشی از جذابیتهای مساجد یا نهادهای مذهبی
به مبلغانش هست .اگر همان حسینیه ارشاد را مثال
بزنیم ،بخش مهمی از جذابیت این حســینیه در
سالهای قبل از انقالب ،بهخاطر سخنرانی چهرهای
مانند دکتر شــریعتی در آنجاست؛ تا آنجا که انگار
او هویتی تازه به آن مکان بهعنوان نهادی مذهبی
میبخشد .یا در همین شــیراز ،فارغ از مقایسه یا
داوری درباره نوع نگاه و کارکرد ،بخشی از جذابیت
کانون رهپویان وصال بهخاطر حضور حجتالسالم
انجوینژاد در آنجاست .به نظر شما نقش مبلغان
مذهبی در کارکرد مسجد تا چهاندازه اثرگذار است؟

بسیار زیاد .برای آنکه بیشتر متوجه اهمیت این موضوع
شوید ،یک مثال از غرب میزنم.
کلیســای کاتولیک برنامهای دارد که برای کلیساهایی
که جوانان رفتوآمد بیشــتری دارند ،کشیش اعظم را
فردی انتخاب میکنند کــه مث ً
ال دکترای الهیات دارد
تا او بتواند با رویکرد فلســفی و عقالنی پاســخگوی
جوانانی باشــد که به کلیســا میآینــد .مقصودم آن
اســت که امروز اهمیت تبلیغ تا این اندازه زیاد شــده
است.
مثال دیگر آن اســت که در کلیسای کاتولیک سعی
شده که جایزهای برای کودکانی که به کلیسا میروند

در نظر گرفته شــود تا آن بچهها چنین چیزی از کلیسا
و مکان مقدس در ذهنشــان باشــد .همچنین بسیار
اصرار میشــود که کلیســا حتما خوشبو و زیبا باشد
تا تجربه ســمعی و بصری هم در کلیسا مطبوع باشد.
مقصودم از ذکر این مثال آن است که متوجه شویم امر
تبلیغ تا چهاندازه مهم است ،آنها حتی از دستاوردهای
جامعهشــناختی بــرای تبلیغ بهتر اســتفاده میکنند.
در مســاجد نیز اغلب اوقات ما مســاجد را با مبلغانش
میشناســیم .مث ً
ال مسجد هدایت چرا تبدیل به مسجد
هدایت شده است؟ بهخاطر فعالیت آیتاهلل طالقانی در
آنجا .از این منظر بهنظرم مساجد و مبلغانش دو بخش
جداییناپذیر از همدیگر هستند.
امروز مسجدها چه جایگاهی در انسجامبخشی و
افزایش همبستگی جمعی در محالت دارند؟

نکتهای که برای من قابلتأمل اســت آن اســت که
باوجود امکاناتی که مســاجد از آن بهرهمندند ،باز هم
بخشــی از دالیل شدت و ضعف اســتقبال از مساجد
بهســبب توانمندیهای افرادی است که درون مسجد
فعالیــت میکنند .مــن معتقدم امکاناتی هســت ،اما
عدهای توانمندی بیشــتری برای جذب و ســاماندهی
فعالیتهای چشمگیرتر در مسجد دارند.
از سوی دیگر براساس مشــاهدات شخصی ،به نظرم
میرسد امروز مراجعهکنندگان به مساجد اغلب از قشر
میانســال و سالمند هستند و حضور جوانها در مساجد
کمرنگتر شده است ،درحالی که در دهه  60اینگونه
نبود .یکی از کارکردهای مسجد که همیشه برای من
جالب بــوده ،آن بو د که جوانهــا در دهه  ،60حتی
مراسم ازدواجشان را در مسجد برگزار میکردند.
درواقع در آن زمان مســجد تــا این اندازه برای مردم
و بــه ویژه جوانان جذاب بود ،درحالی که این حضور و
اســتقبال را نمیتوان با امروز مقایسه کرد؛ نکتهای که
جای تأمل دارد .ازسویی به نظر من حتی فعالیتهای
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی مســاجد نیــز امروز
کمرنگتر شــده است .البته بخشی از این مسأله شاید
بهدلیل ایجاد ســازمانهای موازی مانند فرهنگسراها
و ...باشد.

،،

در زمان چهار خلیفه پس
از پیامبر (ص) هم مشارکت
جمعی مردم در مسجد رخ
میدهد و حتی زنان نیز
در مسجد با خلیفه مواجه
میشوند و بحث میکنند.
حضرت فاطمه (س) بعد
از وفات پیامبر (ص) در
مخالفت با خلیفه اول
خطبه میخواندند و به
او اعتراض میکردند.
این خطبهها کجا خوانده
میشده است؟ در مسجد

،،

،،

در دورههای تاریخی
مختلف ،جایگاه مسجد
آنقدر رفیع بوده که
سبب میشده بهترین و
واالترین فرم هنری در
ساخت آن به کار گرفته
شود .ازسویی مصداق
قدسیت و جهان قرینه و
وحدانیتی که همیشه در
تفکر عرفانی وجود داشته،
در مسجد قابل مشاهده
است

،،

،،

نقشی که مسجد در
دوران  40ساله پس
از انقالب اسالمی
در ایران داشته،
نقشی کمنظیر در
جهان اسالم بوده
است .تقریباً شاید
در هیچکجای جهان
اسالم چنین نقش و
کارکرد برجستهای را
برای مسجد مشاهده
نکنیم

،،
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نگاهی به بناهای نوین معماری مساجد در ایران با بررسی چهار نمونه مسجد مدرن

مسجدخاستگاهنابترینایدههایمعماران

(ص)

[

مسجد محمد رسولاهلل (ص) بیمارستان نمازی
از نمونههای اینگونه مســاجد ،مسجد محمد رسولاهلل در بیمارستان نمازی شیراز است .البته که این مسجد میتواند در
دســتهبندی التقاطی هم جای بگیرد .این مسجد در ابتدای ورودی اصلی بیمارستان نمازی در مجاورت آرامگاه محمد نمازی
و در میان درختان کهنســال ساختهشــده است .این مسجد دارای دو ورودی مجزاســت که توسط رواقی به یکدیگر متصل
شــدهاند .در این مسجد رواق در همان نقش ســنتی خود در مساجد یعنی فضایی واسط بین درون و بیرون بنا عمل میکند.
در هریک از این ورودیها ،مناره در شکلی دیگرگونه ،بهعنوان نشانهای محیطی ،عنصر شاخصی است که مردم را به درون
مسجد فرامیخواند .تزئینات کلی بنا سنگی است و دیوارهای بیرونی بنا با سنگ سفید پوشانده شده است .تزئینات داخلی در
اشکال مختلف و با استفاده از سنگ نمایی ساده و بیپیرایه به درون بنا بخشیده است .محراب مسجد ترکیبی است از هندسه
تزئینی معماری سنتی ایران و فرم فرورفته محرابهای تاریخی مساجد .وجود دید و منظر به درختان کهنسال مجموعه که با
پنجرههای سرتاسری میسر شده و نور طبیعی که از طریق این پنجرهها و نورگیرهای سقفی به درون شبستانها جریان پیدا
میکند؛ سبب سرزندگی و پویای فضای درونی شبستان مسجد شدهاند .بهطورکلی نور در این بنا نقشی اساسی و مهمی ایفا
میکند .اســتفاده از نورپردازیهای طبیعی و مصنوعی در اشکال مختلف یکی از ویژگیهای برجسته این بنا به شمار میآید.
بهطورکلی میتوان گفت که در این بنا عناصر کالبدی مســاجد تاریخی در ترکیبی موفق با اشــکال و مفاهیم معماری مدرن
در شکلی نو و تازه بروز پیداکرده است.

مسجد ولیعصر (عج) تهران
در مساجد فرمگرا توجه به حجم بیرونی در صدر اهمیت بوده تا حدی که عدم
توجه به فضای داخلی را به همراه میآورد .حجم این مســاجد معمو ًال شامل
فرمهای پیچیده و بدیع ،معماری مجســمهگون اســت و از فرمهای خالص
استفاده نمیشود .تزئینات نامتقارن و ساده ،استفاده از رنگ و تنوع سایهروشن
در اینگونه مساجد معمول است .اینگونه مساجد معمو ًال در مراکز شهری و
مناطق شلوغ در کنار تنوعی از ســاختمانهای جدید ساخته میشوند .طرح
مســجد ولیعصر (عج) تهران ازاینگونه اســت .حجم بیرونی این بنا بهصورت
ســطحی کشیده شده و شناور طراحیشده اســت بهطوریکه بتواند حداکثر
هماهنگی با پارک دانشجو و بنای تئاتر شهر را فراهم آورد .این سطح پوششی
که بر اساس نیروهای محیطی و موقعیت سایت شکلگرفته است ،شخصیت
ویژهای به پــروژه داده که یکپارچگی ،آرامش هماهنگی و دعوتکنندگی از
خصوصیات طبیعیان است .این سطح در ضلع مجاور پارک دانشجو به زمین
میرســد و در ضلع دیگر در بیشترین ارتفاع خود قرار میگیرد .شکل محدب
این بخش یادآور گنبدهای بناهای مذهبی قدیمی اســت .پوسته بیرونی این
بنا بهصورت موجدار است که تمامی سطح مسجد را میپوشاند و نور طبیعی
از میان این ســطوح موجدار به درون میتابد .سازگاری بنا با محیط پیرامونی
خود ،استفاده هوشمندانه از نور و عدم استفاده از هرگونه تزئینات به دلیل حفظ
حریم منظر بنای تئاتر شهر ازجمله نکات مثبت و قابلتأمل این پروژه است.

[

مسجد دانشگاه شهید چمران اهواز
مساجد نوگرای التقاطی درواقع ترکیبی است از گونههای پیشین؛ بدین معنی که هر یک از عناصر
آنها از یکی از گونهها پیروی میکنند و نمیتوان آنها را در هیچیک از گونههای پیشــین جای
داد؛ بهعبارتدیگر آنها التقاطی از گونههای پیشــین هســتند .نمونه برجســته اینگونه مساجد،
مســجد دانشگاه شــهید چمران اهواز است .بنای این مسجد در ســال  1342گذارده شده است.
ویژگی برجســته فضای مسجد در آن است که معمار از یکســو آگاهانه از شاخصههای تاریخی
معماری مســاجد نظیر قوس ،گنبد ،آرایهپردازی فاصله میگیرد و از سوی دیگر مؤلفههای اصیل
فضایی مساجد سنتی نظیر هشــتی ،حیاط ،رواق ،حوض تکنیکهای نورپردازی و نظایر آن را در
زبانی نو بازآفرینی میکند .این تدبیر باعث شــده فضای مســجد در عین امروزیبودن جلوههایی
ناب از معماری سنتی و قدسی را در خود داشته باشد .در کنار این امر ،ویژگیهای شکلی و فرمی
اثر ،خصلتی نمادین به آن بخشــیده است بهگونهای که در ترکیب احجام و شیوه بیان آن میتوان
بازتفسیری از مناظر شهرهای کویری با سقفهای طاق دار و بادگیرها را دید.

[

محراب و ایوان

معماری مساجد مدرن
تقسیمبندیهای متفاوتی از مساجد مدرن انجامشده است.
یکی از این تقســیمبندیها انواع مساجد مدرن را در چهار
گونه متفاوت به مساجد؛ نوگرای سفید ،نابگرا ،فرمگرا و
مساجد نوگرای التقاطی تقسیمبندی میکند.
در مساجد نوگرای سفید حجم چندان اهمیت ندارد و اغلب
حجم شکل سایت پروژه را به خود میگیرد .اهمیت و توجه
بیشتر به فضای داخلی است .معمو ًال پالن شبستانی دارند
و تزئینات در آنها انتزاعی و تکرنگ است؛ و عموم ًا از نور
مصنوعی برای روشن کردن فضای داخلی بهره میبرند.
اینگونه مســاجد معمو ًال در بخشهای تکمیلی بناهای
قدیمیتر یا در مجموعههای بزرگی که در مقیاس شهری
هستند؛ ساخته میشوند.

[

[

مسجد خاستگاه نوآورانهترین ایدههای معماری
ایرانیان
اما بهمرور و طی قرنها فضاهای جدید ،تزئیناتی نو فضای
داخلی و بیرونی مســاجد را دچار تغییــر و دگرگونی کرد.
محــراب و ایوان و مناره به مســاجد اضافه شــدند ،انواع

عناصر معماری مساجد ایرانی
عناصر مختلف معماری مساجد سنتی ایرانی برحسب نیازها
و ضرورتهــای فیزیکی و محیطی شــکلگرفتهاند ،این
عناصر با کمک تزئینات در طی سالیان هرکدام بهتناسب
موقعیتهای قرارگیریشــان معانــی و مفاهیم عمیق و
عرفانی قرار کســب کردهاند .گنبد یکی از مهمترین این
عناصر است .گنبد با جلوه و رفعت خود کنایهای از آسمان
است .گنبد در اسالم نماد طاق فلک است و ازآنجاکه گنبد
رو به آسمان کشیده شده ،نوعی تمنای عروج را برای فرد
مســلمان تداعی میکند .در معماری ایرانی هم که اساس

[

[

،،

مسجد حاملِ بار ارزشی و معنای
مســجد تجلی یگانگی ذات الهی در شهر اسالمی است.
در گذشــته مســاجد جامع قلب تپنده شــهرها و عامل
ســاماندهنده فضاهای شــهری بودند و زندگی مردم و
نیازهای روزمرهشان در گرداگرد این مکان مقدس سامان
میگرفت .ازاینروی در گذشته مساجد نهتنها فضای شهر
را ســازمان میدادند ،که بار ارزشی و معنایی نیز به شهر
میبخشیدند .معماری مساجد اولیه در ایران الگویی مشابه
مسجد اولیه در زمان رسولاهلل (ص) در شهر مدینه داشتند.
این مساجد عمدت ًا بر روی آتشکدهها و بر اساس الگوهای
معماری ایرانی رایج در پیش از اســام شــکل ســاخته
میشدند ،و شبستانی و عمدت ًا فاقد مناره بودند.

گنبد و مناره
عامل مهم دیگر در زیباشناســی گنبد ،استفاده از رنگها
در جلوههای زیبا شناســانهی آن است .رنگهای سرد و
آرام (آبی ،ســفید) ســبب تحریک قوهی تخیل عقلاند و
به نفس ،بیداری میبخشــند .مناره عنصر مسلط بر کالبد
شهر و نمادی از عروج ،نور و هدایت است .در قدیم مناره
بهعنوان راهنمای مساجد بهشمار میآمده است؛ به عبارتی
منارهها ساخته میشــدند برای راهنمایی افراد گمشده در
صحراهــا .منارهها در ابتدا بهصورت ســاده و منفرد ،تنها
برای اذانگفتن و آگاهکردن مســلمانان از وقت نماز بهکار
میرفتند؛ اما بهمرور بهصورت عنصری نمایشی و تزئینی
نیز درآمدند و جنبه نمادین به خود گرفتند .درواقع مناره هم
نمادی بصری و هم متذکری شنیداری و سمبل نخستین
و اساسیترین حالت نمازگزار یعنی قیام ،بهشمار میآید .از
دید داخلی نیز مناره بــا پلههای مارپیچ و فضایی محدود
نماد اشتیاق و سختیهای صعود و نیل به بازگشت است .از
طرفی شکل ظاهری مناره ارتباط عمیقی با اعداد و معانی
ضمنی آنها دارد :قائم و تنها همچون یک ،ذات اهلل ،الف،
آغاز خواندن و رابطهی میان انسان و خالق.

[

،،

معماری مساجد اولیه
در ایران الگویی
مشابه مسجد اولیه در
زمان رسولاهلل (ص) در
شهر مدینه داشتند.
این مساجد عمدتاً
بر روی آتشکدهها و
بر اساس الگوهای
معماری ایرانی
رایج در پیش از
اسالم شکل ساخته
میشدند ،و شبستانی
و عمدتاً فاقد مناره
بودند .اما بهمرور و
طی قرنها فضاهای
جدید ،تزئیناتی نو
فضای داخلی و بیرونی
مساجد را دچار تغییر و
دگرگونی کرد

خشایا ر ایرانمهر  -ســمیه پرنگ /این گفتار با این پرسش
آغاز میشــود که معمــاران تا چه اندازه و تــا کجا اجازه
دگرگونســاختن مفاهیم کالبدی و معنایــی را در بنای
مساجد دارند؟ با بررسی تاریخی روند ساخت مساجد از قرن
اول هجری قمری تا به امروز ،معماران و هنرمندان ایرانی
در هر دوره توانســتهاند با توجه به ظرفیتهای تکنیکی و
زیباییشناســی زمانه خود هرکدام به سهم خود مفاهیمی
بدیــع ،برآمده از تعلیمات واالی دینی و اعتقادیمان را در
ساخت مساجد به کار برند؛ اما آیا معماران معاصر ایرانی تا
به امروز توانســتهاند معانی تازهای در این زمینه به تاریخ
معماری ایران عرضه دارند؟

تزئینات آجرکاری ،کاشیکاری و مقرنسکاری در مساجد
به کار گرفته شــد ،تکنیکهای نوآورانــه در اجرای گنبد
و طاق و قوسها در مســاجد استفاده شــد تا امروز ایران
بهعنــوان صاحب جایگاه منحصربهفردترین مســاجد در
جهان شناخته شود .مسجد همواره خاستگاه و محلی برای
بروز خالقانهتریــن ،نوآورانهترین و نابترین ایدهها برای
تجلی معناها و باورهای دینی بوده است .ایدههایی منطبق
بر ارزشهای درونی مســاجد که هرکدام از این نوآوریها
روحی تازه در کالبد مساجد ایرانی دمیده است.
حال این سؤال مطرح میشود که در دنیای امروز و با توجه
به پیشرفتهای تکنیکی و زیباییشناسی ،بنای مساجد به
لحاظ فرم بیرونی و محتوای درونی چگونه باید باشــند؟
آیا میتوان مفاهیمی را که طــی اعصار مختلف آرامآرام
در معماری مســاجد به کار گرفتهشــدهاند ،در اشکالی نو
مطرح ساخت؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا الزم است
مروری کوتاه بر برخی از مهمترین عناصر معماری مساجد
و مفاهیم مستتر داشته باشیم و پسازآن چگونگی به کار
گرفتن ایــن عناصر را در بناهای نوین معماری مســاجد
موردبررسی قرار دهیم.

آن گذر از مربع به دایره و درواقع گذر از میرایی به نامیرایی
است ،وجود گنبد تداعیکننده جاودانگی است .از طرفی در
اســام ه م شکل مدور ،تنها شکل کاملی دانسته شده که
قادر به بیان جالل خداوندی است .مربع نماد زمین و دایره
نماد آسمان اســت و از زمین به آسمان صعود کردن پس
از هبوط اولیه انسان ،آرزوی دیرینه بشر است .تلفیق مربع
با دایره در فرهنگهای زیادی به چشــم میخورد .مربع با
زمین و مکان در ارتباط است و دایره با آسمان و زمان.

محــراب یعنی محل جنــگ و جهاد .شــکل محراب با
طاقهایش نماد گنبد آســمان و ســطح آن با گودی خود
یادآور غار دنیاســت .کســی که این فضای نمادین میان
آسمان و زمین را پر میکند ،همان کسی است که رهبری
و هدایت مردم را بهســوی قبلــه میپذیرد و صدایش در
فضــای محراب پیچیده و به گوش ســایرین میرســد.
محراب در دیوار قبله مقدم بر همه عناصر قرارگرفته است.
محراب کانون معماری در کل ســاختمان مسجد است و
واحد مســتقل هنری به شمار میآید .ازنظر فنی و نظری
محراب نمایانگر قلب مســجد و محوریترین بخش در
معماری مســاجد بهشمار میآید .ایوان نمادی از حرکت و
تعالی در مسیری معین اســت .ایوان در مسجد به لحاظ
معناشناســی با رکوع در نماز ارتباط معنایی مشترک دارد،
هردو از حالتی میانه و ربط برخوردار هســتند .رکوع یا سر
تســلیم فرود آوردن در برابر حقتعالی ،نقطه اوجی است
برای تمرین بندگی و طی طریق که راه به بینهایت دارد.

نمازخانه دانشگاه باهنر کرمان
در مسجدســازی نابگرا برخالف سنت مسجدسازی ،معمار در پی خلق حجمی نمادین اســت .در این رویکرد معمو ًال از احجام ساده و مکعبیشکل در ترکیبهای ساده استفاده
میشود .این بناها اغلب بدون تزئینات و یا در مواردی دارای تزئینات سادهای هستند که در آنها از نقوش کام ً
ال انتزاعی استفاده میشود .در اینگونه مساجد بازی با نور و استفاده
از نورهای غیرمستقیم معمول است .اینگونه مساجد معمو ًال در زمینهای باز و یا بهعنوان بخشی از مجموعههای که در شهر بهعنوان مراکز پیشرو مطرح هستند؛ ساخته میشوند؛
مانند نمازخانه دانشگاه باهنر کرمان .این مسجد در چشمانداز بیرونی ،کعبهای است آجری که بر فراز تپهای سبز قرارگرفته و یک مسیر خطی از دو طرف آن را میشکافد و ورود به
نمازخانه از خالل همین مسیر صورت میگیرد .فضای نمازخانه از درون تمام عناصر اصلی مسجد (صحن ،شبستان و محراب) را در فضایی کوچک گردآورده است .در این مسجد
مجموعهای از ویژگیهای بنیادی معماری سنتی نظیر استفاده از مصالح سنتی ،کتیبهنویسی ،حضور آب و نور باعث شده تا نمازخانه باوجود ابعاد کوچکش تمام عناصر اصیل معماری
مسجد را در خود جایداده و فضایی روحانی فراهم آورد که حضور در آن انسان را از خضوعی ناشناخته سرشار میسازد و فضا را به عرصهای فراخ جهت درک امر قدسی بدل سازد.

جامعه

گزارشی درباره مسأله خشکسالی در شیراز

در ایران مصرف آب بسیار بیشتر از میزان استاندارد
بوده که سفرههای زیرزمینی به این حد از خشکی رسیدهاند
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چارهاندیشی مسئوالن شهرداری شیراز و شهرداری درسدن آلمان برای حل معضل خشکسالی و کمآبی در شیراز

شهرداریشیرازچهارتصفیهخانهمحلیمیسازد
مهارلو نقطه خاکســتریرنگی است که خاک را نفس میکشد و توی بازدمهایش ریزگرد بیرون میدهد و باغهای خیالانگیز شیراز را فقط میشود البهالی
مریم افشاری عکسها و کتابها دید .توی لولهکشــی خانهها آب نیست .توی فلکههای شهر فوارهای زنده نمانده ،تاالبها خشکیدهاند .بدنه قالب گرفته چاهها خانه مار و عقرب
شــدهاند .انگار یکچیزی از روی زمین عبور کرده و پشــت سرش فقط خشــکی مانده و برهوت ،حتی مترسکهای سر جالیزها هم پالسیده شــدهاند .ما ماندهایم و بطریهای
آبمعدنی .یک شل  ۱۲تایی آبمعدنی با دالر  12هزارتومانی ،این مقدار آب فقط میتواند گردوخاک سر و روی اهالی خانه را با نم دستمالی بگیرد و  ۴فنجان چای بدمزه و قابلمه
کوچکی غذا که بوی خاک دارد به ما بدهد .یک شل  12تایی آب برای روزهایی بدون دوش گرفتن ،بدون شستوشو ،بدون گلدان و شستوشوی میوه».

کمتر از  ۵۰سال آینده ،آب تمام میشود

«آب نیست .بیچاره کسانی که  ۵۰سال دیگر به دنیا بیایند ،چاههایشان
خشک است و سدهایشــان خالی ».این هشدار پرفسور کردوانی است.
پدر علم کویرشناسی میگوید« :اگر میخواهیم مشکل آب حل شود هم
دولت و هم مردم باید اقدام کنند ،اما اآلن وزارت نیرو فقط آب روستاها
را قطع میکند و هیچکس خودش را ملزم به مصرف کمتر نمیداند».
***
فروردین امســال بود که شــهردار و مســئول محیطزیست شهرداری
درسدن آلمان با شهردار شــیراز و رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای
ســبز شــهری دیدار و گفتوگو کردند .در دیــدار «درک هیلبرت» و
«کورن دورفر» با دکتر میرزاوند رئیس ســازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری شیراز ،بر توسعه همکاریها درزمینهی مطالعه و
ایجاد باغهای موضوعی از قبیل باغ گیاهان دارویی ،باغ رز و باغ نمونه
گیاهشناســی بهعنوان بســتر تحقیقات علمی و ایجاد جاذبههای جدید
گردشگری ،همچنین احداث تصفیهخانههای محلی فاضالب بهمنظور
آبیاری فضای سبز شهری و مجموعه باغات قصردشت تأکید شد.
ساخت پیاده راههای زیبا ،نورپردازیهای شهری و توسعه زندگی شبانه
در شهر که کشــور آلمان تجربههای موفقی در این زمینه دارد از دیگر
موضوعات این گفتوگو بودند .حاال چهار ماه از این دیدار میگذرد .این
اولین بار اســت که تنها اندکی بعد از دیدار رسمی دو شهردار ،دیدارها
ادامه یافته و همزمان با مذاکرات مســتمر ،قراردادها به سمت نهایی و
اجرایی شدن پیش میرود.
حاال کارشناسان آلمانی همراه مدیر دپارتمان محیطزیست شهر درسدن
آلمان آمدهاند تا برای آن چیزی که میشــود آن را فاجعه خشکسالی
نامید چارهای اتخاذ کنند .شــهردار شــیراز در اولیــن مالقات با هیئت
آلمانی ،ضمن تأکید بر حساســیت موضوع خشکسالی بر لزوم احداث
تصفیهخانههای لوکال برای آبیاری فضای سبز تأکید کردند.
مدیرعامل ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شــهرداری شیراز نیز
خاطرنشان کرد :مجموعه باغات تاریخی و وسیع قصردشت که در ناحیه
شمال غربی شیراز وجود دارد از دیرباز نقش ریههای تنفسی شهر شیراز
را بازی میکند و نقش بســزایی در کاهش آلودگی و تلطیف آبوهوای
این شهر دارد .دکتر میرزاوند توضیح داد :بدون اغراق باغات قصردشت
شیراز با مساحت حدود  ۱۵۰۰هکتار بخش مهمی از هویت این شهر را
تشــکیل میدهد؛ اما متأسفانه با توجه به خشکسالیهای اخیر ،توسعه
شهرنشــینی و عدم مدیریت بهرهبرداری از منابع آب ،خطر خشــکی
این باغات بیشازپیش احساس میشــود .وی افزود :خشکسالیهای
چند ســال گذشته و کاهش شــدید آبدهی قناتهایی که تأمینکننده
آب باغات هســتند ،آغاز مشــکالت جدی برای این باغات است و به
نظر میرســد برای تأمین آب موردنیاز فضای ســبز راهی جز بازیافت
فاضالب نداریم.
مدیرعامل ســازمان سیما منظر و فضای سبز از ساخت تصفیهخانههای
لوکال در شــیراز خبر داد و گفت :بر اســاس این تصمیم ،شــهرداری
میخواهــد چهار تصفیهخانه لوکال احداث کند .دو تصفیهخانه در غرب
شیراز (قصردشت) و جنوب شیراز (آزادگان) موفق به دریافت مجوزهای
الزم شــدهاند .میرزاوند افزود :در حال حاضر فاضالبهای شهر شیراز
در اختیار شــرکت آبفا هســتند و بر اســاس این برنامه قرار است آب
فاضالبها در اختیار شــهرداری شیراز قرارگرفته و پس از طی مراحل
تصفیه در تصفیهخانههای محلی ،به مصرف آب شرب باغات و آبیاری
فضای سبز شهری برسد.
بدون تعارف ،شما درون یک فاجعه هستید.

«من به خاطر شنیدن وضعیت منابع آبی شیراز ،تمام شب را نخوابیدم.
بدون تعارف ،شما درون یک فاجعه هستید ».دکتر کورن دورفر ،رئیس
دپارتمان محیطزیســت آلمان پس از مشاهده اعداد ،آمار و جدولهایی
که جهانبخش میرزاوند رئیس ســازمان فضای سبز به او و کارشناسان
همراهش ارائه داد گفت :در آلمان قوانین ســختگیرانهای درزمینهی
مجوزهای آب وجود دارد و برای هرگونه اســتفاده در بخش آشامیدنی،
کشــاورزی ،کارگاهی و  ...باید از سازمان محیطزیست مجوز گرفته و
هزینههای آن را پرداخت کنند.
وی افــزود :در کشــور آلمان ،قوانیــن مربوط بــه مجوزهای آب و
محیطزیســت از استانداردها ،اعداد و اصول ســختی پیروی میکند و
غیرازاین اصــول هیچچیز دیگری پذیرفتنی نیســت .رئیس دپارتمان

محیطزیســت با بیان این مطلب که حتی شهردار و مقامات ارشد آلمان
حق دخالت در سیاســتهای حوزه آب را ندارند ،توضیح داد :میزان آب
مشخصشده برای هر مشترک ،با توجه به ذخایر آبی و شرایط اقلیمی
بهطور ســالیانه موردبازنگری و تغییر قــرار میگیرد .دکتر کورن دورفر
توضیح داد :از میزان نزوالت جوی تنها  10درصد آن جذب زمین شده
و به سفرههای آب زیرزمینی تبدیل میشود و استفاده پایدار آب به این
معنی اســت که تنها در حدود  50- 40درصد از این مقدار استفاده شود
و بهطورقطع در ایران مصرف آب بســیار بیشــتر از این میزان بوده که
ســفرههای زیرزمینی به این حد از خشکی رسیدهاند .وی گفت :یکی از
دالیلی که مصرف آب در کشور ایران درست مدیریت نمیشود به خاطر
هزینههای بسیار پایین آن است.
رئیس دپارتمان محیطزیســت دســردن آلمان ،پس از بازدیدی که از
محل ســاخت تصفیهخانههای لوکال در قصردشــت انجام داد گفت:
محل قرارگیری تصفیهخانه به شــکلی اســت که قسمت زیادی از آن
در حــوزه امالک خصوصی قرار میگیــرد و تملک این امالک و جلب
رضایت صاحبان آنها مشکل بزرگی است که هزینههای فراوانی را به
شهرداری تحمیل میکند .وی افزود :بیشک برای ساخت تصفیهخانه
باید هزینه بسیار زیادی تقبل کنید .همچنین میبایست برای تعمیرات،
پشــتیبانی و نگهداری تأسیسات .به فکر منابع مالی باشید؛ اما به عقیده
من شــما آنقدر پرتــی آب و زیادهروی در مصرف دارید که تأســیس
تصفیهخانه چاره کار نیســت .دکتر دورفر یادآوری کرد :عقل و منطق
حکــم میکند که بهعنــوان اولین و برترین راه مشــارکت مردم را در
کاهش الگــوی مصرف آب جلب کنید .راهاندازی کمپینهایی در حوزه
آب و فرهنگســازی به کمک تمام نهادها و سمنها میتواند بخشی
از مشــکالت موجود در رابطه با انرژیهــای طبیعی و منابع را کاهش
دهد .بهعنوانمثال ایجاد تغییر در الگوی مصرف و شیوههای استحمام
به حدی شــگرف است که از محل صرفهجویی در این حوزه ،میتوانید
معادل آن آبی را که میخواهید از تصفیهخانهها اســتخراج کنید ذخیره
نمایید؛ بنابراین اولویت نخســت رو بهجای صرف هزینه برای ساخت
تصفیهخانه ،به فرهنگسازی اختصاص دهید.
آب مانند نفت نیســت که بهاندازه نیاز و فروش بازار برداشت
شود

«با توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارشها مطمئن ًا ما با مشکالت بسیاری
مواجه خواهیم شد .بر اساس آمارها بارندگی در سال گذشته  ۲۵درصد
کاهش پیداکرده است و به زیر  ۲۰۰میلیمتر مکعب رسیده است و کمتر
از  ۵۰ســال آینده ،آب تمام میشود ».عیسی کالنتری این را میگوید.
معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به
کمبود شــدید آب در کشور خاطرنشــان کرد :اگرچه میانگین بارشها
کاهش پیداکرده و با تغییرات اقلیمی ناخوشــایندی مواجه هستیم ،اما
متأسفانه از سوی دیگر مصرف آب روزبهروز بیشتر میشود.

کالنتری گفت :متأســفانه نیاز ما بیشتر از آبی است که وجود دارد .آب
مانند نفت نیســت که با توجه به نیاز روز و مصرف شود بهاندازه نیاز و
فروش بازار برداشــت شــود .وی تأکید کرد :من معتقدم دکتر کردوانی
بسیار خوشبینانه درباره اتمام آب تا  ۵۰سال آینده صحبت کرده است
و ما خیلی زودتر از این زمان با بیآبی مواجه میشویم.
بحران آب جدی گرفته نمیشود

علیاکبری نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان
اینکه متأســفانه هنوز بحران آب جدی گرفته نمیشود عنوان کرد :در
برنامه ششــم توسعه کشــور الزاماتی دراینباره اندیشیده شده که هم
بهرهبرداران و هم کشــاورزان را مکلف به اجرای تکالیفی کرده است.
اکبری با بیان اینکه بحران آب چالشــی جدی است و منحصر به کشور
ایران نیست ،گفت :در استان فارس با توجه به اینکه پایه اصلی اشتغال
کشاورزی است ،مخاطرات بیشتری متوجه آن است.
وی ادامه داد :در فصل هفتم برنامه ششم توسعه کشور هم در خصوص
بهرهبرداران و هم صرفهجویی در مصرف آب روشهایی پیشبینیشده
اســت کــه به اقتضــای مناطــق مختلف ،متفــاوت اســت .اکبری،
هوشمندسازی چاههای آب ،کشتهای گلخانهای ،پرهیز از کشتهای
پر آب بر ،بســتن چاههای آب غیرمجاز و توجه بــه آبیاری نوین را از
مهمترین برنامههایی عنوان کرد که در برنامه ششــم توسعه بر اجرای
آنها تأکید شــده است .نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :در اســتان فارس حدود  18هزار چاه غیرمجاز داریم که لطمههای
جبرانناپذیری به منابع آبی اســتان وارد کرده است و مردم نیز به سبب
تصمیمات اشتباه مســئوالن ،در یک رقابت نادرست در بهرهبرداری از
منابع آب افتادهاند.
این نماینده مجلس اضافه کرد :استان فارس ازنظر منابع آبی بیشترین
لطمه را دیده است زیرا این اســتان صنعتی نبود و بیشتر سمتوسوی
کشــاورزی داشــت .نماینده شیراز در مجلس خاطرنشــان کرد :امروز
کشاورزانی که در اســتان فارس برای خود عزت و احترامی داشتند ،به
دلیل نبود آب برای کشاورزی به دنبال گرفتن مستمری از کمیته امداد
افتادهاند و این مسئله غمانگیز و نگرانکننده است .اکبری افزود :بحران
آب کشــور از تصمیم اشــتباه مجلس از  15ســال پیش شروع شد که
اختیار آب را به استانها تفویض کردند و همین مسئله باعث تصمیمات
جزیرهای و منطقهای در مورد آب شد.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششــم توســعه قوانین مربوط به آب
تبدیل به حکم شده است ،اظهار داشت :اگر دستگاههای اجرایی همت
کنند ،قوانین خوبی در بحث خشکســالی و آب تهیهشده که جلوی از
دســت رفتن منابع آب را خواهد گرفت .این نماینده شــیراز در مجلس
خاطرنشان کرد :دولت در برنامه ششم موظف شده  11میلیارد مترمکعب
آب صرفهجویــی کند که این کار با برنامههایی مانند بســتن چاههای
غیرمجاز ،مدیریت هوشمند چاهها ،آبیاری نوین و امکانپذیر خواهد بود.

،،

قرار است
آب فاضالبها
در اختیار شهرداری
شیراز قراربگیرد
و پس از طی
مراحل تصفیه در
تصفیهخانههای
محلی ،به مصرف
آب شرب باغات
و آبیاری فضای سبز
شهری برسد

،،

باغچههای جدید ،باغهای قدیمی را کشتند

« جان چشمه جوشک را که گرفتند؛ نهر اعظم هم به نفسنفس افتاد
« موهای سفیدش با پوست آفتابسوختهاش در تضاد است .محمد راد،
چهارشــانه و بلندباالست میگوید :در گذشته در شهر شیراز قناتهای
خوب و پرآبی داشته مث ً
ال قنات خیرات آنقدر پر آب بود که در مسیرش
بیشــتر از  300 200باغ را آبیاری میکرد و در آخر به چهارراه خیرات
امروزی میرسید .همچنین بهخوبی میتوانست آب موردنیاز پارک 27
هکتاری آزادی را تأمین میکرد؛ اما حاال به دلیل خشکسالی آب این
قنات به یکچهارم کاهش پیداکرده است.
همچنین در نزدیکی قصرقمشه چشمهای به اسم چشمه جوشک وجود
دارد که آب آب باغات قصردشــت را تأمین میکرده است ،آن سالها
قصرقمشه روســتایی کوچک و خوش آبوهوا بود؛ اما متأسفانه عدم
نظارت ،ساختوسازهای غیرقانونی و مصرف زیاد آب برای ساختوساز
باعث کاهش شــدید آب این چشمه شد .چشمه که کم آب شد کمکم
نهر اعظم هم تنگدست و بیآب شد و گلوی باغهای شیراز خشکید.
«باغچههای جدید باغهای قدیمی را کشــتند « محســن دارد دیوار
باغش را کاه مالی میکند .باغ توی کوچه رمضانی واقعشــده و بزرگ
و پربار به نظر میرســد .دســتهایش را از خاک و گل میتکاند .چند
برگ کاه روی پرههای دماغش چســبیده و همراه با هر نفسش تکان
میخورد .محسن میگوید :به خاطر هرجومرج شهری و شهرسازی در
اطراف شهرستان شــیراز بهویژه جادهی مشرفبه صدرا باغ شهرهای
زیادی احداث شــدند .چون برای تأمین آب این باغچهها فکری نکرده
بودند بار هم مجبور شــدند به شــکل غیرمجاز به حفر چاه بپردازند.
بهمرورزمــان این چاهها آب زمین را بلعیدنــد و نهتنها باغچههای آن
اطراف آباد نشد بلکه سهمیه باغهای شیراز هم به تاراج رفت .رفتهایم
اداره جهاد کشــاورزی که بیایند و فکری بکنند .کارشناسشان آمده و
میگوید باید باغهایتان را آبیاری قطرهای کنید؛ اما من که  65ســال
سن دارم و از بچگی توی کار باغداری بودهام میفهمم که درخت 50
ساله کهنسال ،با آبیاری قطرهای سیراب نمیشود.
باید پای قانون را به وسط کشید

سالها طول کشید تا قانون بستن کمربند در اتومبیل ،به یک فرهنگ
عمومی تبدیل شود .بیشک اعمال قانون و افزایش جرائم نقدی نقش
غیرقابلتردیدی در نهادینه کردن آن ایفا کردند .اینک با شنیدن اخبار
نگرانکننده در حوزه محیطزیســت و منابع آبی به نظر میرسد روزگار
فکر کردن و دســت به دعا برداشــتن و غصه خوردن نیز به سرآمده
باشد .اگر همین امروز تصمیم به تغییر نگیریم فردا هیچ فرصتی برای
جبران نخواهیم داشت .بنابراین بهجای اینکه منتظر باشیم تا شخصی
از جهانی دیگر برای حل مشــکالت ما ســر برسد بهتر است خودمان
آغازگر همان تغییری باشیم که برای جهان آرزو میکنیم.
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نمایشگاهعکس
«گذر از دروازه تاریخ»

آقای بازیگر درگذشــت .عزتاهلل انتظامی 94ســاله که
نقشآفرینیهای جاودانهاش در ســینما و تئاتر ایران ،سطح
بازیگــری را چندیــن درجه ارتقا داد و بــه اوج نزدیک کرد؛
صبــح جمعه  26مردادمــاه  97در بیمارســتان باهنر تهران
درگذشــت .او که با با بازی درخشــان در نقش «مشحسن»
در فیلم «گاو» داریوش مهرجویی به ســینمای ایران معرفی
شد ،در بسیاری از درخشــانترین آثار سینمای ایران حضور
داشت و بر آنها غنایی دوچندان افزود .این عنوانها را مشاهده
کنید« :آقای هالو»« ،پستچی»« ،گاو»« ،ستارخان»« ،صادق
کرده»« ،حاجی واشــنگتن»« ،گراند سینما»« ،هزاردستان»،
«ناصرالدینشاه آکتور ســینما»« ،روز واقعه»« ،خانهای روی
آب»« ،اجارهنشــینها»« ،هامون»« ،دیوانــه از قفس پرید»،
«گاو خونی»« ،مینای شهر خاموش»« ،آتش سبز»« ،روسری
آبی»« ،حکم»« ،راه آبی ابریشــم» و «چهلســالگی» .حاال و
بعدی رفتن عزتاهلل انتظامی بع ِد داوود رشــیدی ،ســینمای
ایران یکی از گوهرهای درخشان خد در زمینه بازیگری سینما
و تئاتر را از دست داد و هنر ایرانزمین عزادار شد.

آثارهای ماندگار هردو شخص است.
انتظامی افزون بر نقشآفرینی در آثار داریوش مهرجویی ،در فیلمهای کارگردانان
مطرح دیگری ،چون علی حاتمی ،مســعود کیمیایی ،رخشان بنیاعتماد و ناصر تقوایی
نیز بازی کردهاســت .او در فیلم مستند «عشقپرداز» به کارگردانی محمدهادی کاویانی
در کنار محمود فرشــچیان حضور داشتهاست .انتظامی پس از انقالب و به خصوص در
دهه شــصت در نقشهای متفاوت و متنوع مورد توجه قــرار گرفت .بازی در فیلمهای
حاجی واشنگتن ،اجاره نشینها ،گراند سینما ،هامون ،بانو ،گاو ،ستارخان ،صادق کرده،
خانه خلوت ،ناصرالدین شاه اکتور سینما ،روز فرشته ،روسری آبی ،مینای شهر خاموش،
دیوانــه از قفس پرید ،خانهای روی آب و راه آبی ابریشــم ،اوج هنرنمائی او و فیلمهای
ماندگار او در کارنامه ســینمائی اش است .او در گاوخونی دومین همکاری اش با بهروز
افخمــی را تجربه کرد و جایی برای زندگــی چهارمین تجربهاش با محمد بزرگنیا بود.
او برای اولین بار با مســعود کیمیایی یکی از کارگردانان صاحب ســبک سینمای ایران
و در ســن  ۷۹ســالگی در فیلم حکم همکاری کرد .نقش رضا در فیلم حکم شبیه یک
دن کورلئونه است.
عزتاهلل انتظامی اولین بازیگر ایرانی بود که موفق به دریافت جایزه از فســتیوال

زندگینامه آقای بازیگر
عــزتاهلل انتظامی  ۳۱خــرداد ســال  ۱۳۰۳در محله
سنگلج تهران متولد شد .وی پس از گذراندن دوره تحصیالت
مقدماتی ،وارد هنرســتان صنعتی تهران شد و در رشته برق
به تحصیل پرداخت .در ســال  ۱۳۲۶وارد عرصه هنر گردید
و با اندک دســت مایههای هنر نمایش و تئاتر به آلمان سفر
کرد و در شــهر هانوفر وارد یک مدرسه شبانه آموزش سینما
و تئاتر شــد .عزتاهلل انتظامــی فعالیت هنری خود را با پیش
پرده خوانی در تماشــاخانههای الله زار شروع کرد؛ او پس از
یک سال به تماشاخانههای هنر و فرهنگ تهران رفت؛ در سال
 ۱۳۲۰نخستین نمایش حرفهای خود را با عنوان «اولتیماتوم»
نوشــته پرویز خطیبی به کارگردانی اصغــر تفکری در تئاتر
پاریس خیابان اللهزار اجرا کرد و تا ســال  ۱۳۲۶توانست در
بیــش از ده نمایش نقش پردازی کند .بــازی در فیلم واریته
بهاری به کارگردانی پرویز خطیبی نخستین تجربه سینمایی
اوست .او در سال  ۱۳۴۸با فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی
وارد عرصه حرفهای سینما شد .انتظامی در نقش مش حسن
که در فــراق گاو خود مینالد بــا او همزادپنداری میکند و
شــرایطی را به وجود میآورد که بــازی او در فیلم گاو نقطه
عطــف و تحولی شــگرف در تاریخ بازیگری ســینمای ایران
میشــود .بازیهای او در دیگر آثــار مهرجویی همچون آقای
هالو ،دایره مینا ،پســتچی ،اجارهنشــینها ،هامــون و بانو از

قاب شهر

بینالمللی شد .وی برای بازی در فیلم گاو جایزه هوگو نقرهای
بهترین بازیگر نقش اول مرد را از جشــنواره بینالمللی فیلم
شــیکاگو دریافت کرد .آیین بزرگداشت و تجلیل از عزتاهلل
انتظامی بازیگر سینمای ایران در سال  ۲۰۰۷مصادف با مهر
ماه  ۱۳۸۵در مقر ســازمان علمی ،فرهنگــی و تربیتی ملل
متحد یونســکو در پاریس برگزار شد .در این نمایشگاه پوستر
فیلمهایی کــه انتظامی در آنها نقشآفرینی کردهاســت به
همراه آرشیو عکسهای شــخصی وی و لوح تقدیر فیلم گاو
به نمایش درآمد .در این مراســم که با همکاری رئیس موزه
ســینما ،سفارت فرانســه در تهران ،نماینده ایران در یونسکو
و بنیاد ســینمایی فارابی و رایزن فرهنگی ایران در فرانســه
برگزار شد ،نویســندگان و سینماگران فرانســوی و ایرانیان
مقیم فرانسه حضور یافتند.
کتــاب زندگی عــزتاهلل انتظامی کتاب شــناخت نامه
عزتاهلل انتظامی زیر عنوان «من عزتم ،بچه ســنگلج» توسط
نشر سخن در ســال  ۱۳۹۲منتشر شد .در مقدمه این کتاب
یادداشتی از ژان کلود کریر ،فیلمنامهنویس و بازیگر فرانسوی،
با عنوان «عزت انتظامی :یک شــمایل» به چشم میخورد که
آوردهاســت« :هیچ دستوری برای ستاره شدن و ستاره ماندن
وجود ندارد .باید دارای یک نگاه ،یک حضور ،جذابیتی آنی و
چهرهای آشــنا ،حتی پیش از نخستین دیدار ،بود .باید دارای
یــک دم ،یک حس و تمام ویژگیهایی که لغت روح را معنی
میکنــد ،بود ».تیرماه ســال  ۱۳۹۱خانه انتظامی به منظور
بهرهبــرداری فرهنگی به عنوان خانه موزه در تملک و تحویل
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه یک شد.
خانه موزه انتظامی با مساحتی معادل  ۴۵۱مترمربع در بلوار
اندرزگو واقع شده و در زیربنایی معادل  ۵۳۸مترمربع شامل
بخشهای جذابی از جمله موزه اســتاد انتظامی در شــمال
پروژه ،ســالن بلک باکس با ظرفیــت  ۱۲۰نفر در زیرزمین،
کافی شاپ در پشت بام ،شــهر فرنگ ،اتاق آینه ،تماشاخانه،
گالری و تابلوی ثبت امضاء و یادگاری ویژه هنرمندان صاحب
نام اســت که عملیات اجرایی آن از اســفند ماه سال ۱۳۹۱
آغاز شــد و در ابتدا قرار بر این بود که خانه موزه انتظامی در
اواخر اردیبهشــت ماه سال  ۱۳۹۳افتتاح شود ،اما از آنجا که
او در بیمارســتان بستری شد این مراسم به تأخیر افتاد و در
شهریور ماه سال  ۱۳۹۳همزمان با آغاز پانزدهمین جشنواره
بینالمللی نمایش عروسکی به صورت رسمی افتتاح شد .آقای
بازیگر صبح جمعه آخر مردادماه  ،97چشــمهای زیبایش را
برای همیشــه بر این جهان بســت و سینمای ایران را داغدار
خود کرد .روحش شاد.

عکس :علی محمدیراد

شیراز در سفرنامه

؟؟؟؟

ماهیهای مقدس برکه کاشی سعدی

یک هفته است که نمایشگاهی از آثار اشکان
پردل با عنوان گذر از دروازه تاریخ با موضوع بازنمایی
تصاویر شــیراز از دوره قاجار تا پهلوی دوم در خانه
فرهنگ وکیل شیراز به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه که با همت و پشتیبانی شهرداری
شــیراز برگزار شــده ،عکاس قصد دارد تا با وجود
تصاویری تاریخی و عکس هایی از نماهای شــیراز
امروز اقدام بــه بازنماییهایی از نمایههایی متفاوت
و پرســشبرانگیز از مجموعه ابنیــه و عمارتهای
شــیراز قدیم را در قالب  20قطعه عکس در اندازه
 60در  90ســانتیمتر از روزگار دیروز شهر شیراز
در ذهن اهالی امروز شــیراز بازآفرینی کند .اشکان
پُردل این نمایشــگاه را مجموعــهای از عکسهایی
عنوان میکند که از شــیوه شهرسازی تا تعامالت
اجتماعی ،از پوشش افراد تا آغاز حرکتهای بزرگ
اجتماعــی را در بر میگیرد و ســفری تصویری از
گذشــته به اکنون است .گذشــتهای از شهر شیراز
که در قرن اخیر و ماضی ،سوژهی نگاههای کنجکاو
عکاسان بوده است .عکاسانی که برای ثبت تصویری
نــاب از این دیار رازآلود ،رنج ســفر از اقصی نقاط
جهان به شیراز را متحمل شــده و میراثی گرانبها
را از دریچه دوربین برای ما به یادگار گذاشــتهاند.
پردل 36ســاله میگوید در دیدن تصاویر نمایشگاه
پیشرو چه از حال به گذشــته ســفر کنیم ،و چه
از گذشــته به امروز بیاییم ،احساس غرور میکنیم،
با افتخار به خود میبالیم و گاه هم شــاید افسوس
میخوریم .به باور او ،هرچه هست اما ،شیراز امروز
دسترنج تالش کسانی اســت که طی قرنها برای
عظمت این دیار تالش کردهاند؛ شــیراز فردا نیز در
انتظار تالش ماست تا آیندهای درخور بسازیم برای
شیرا ِز آینده و شهروندان آیندهی این فرهنگشهر.
نمایشــگاه گذر از دروازه تاریخ تا پایان روز یکشنبه
 4شهریور ماه همه روزه از ساعت  8تا  22در خانه
فرهنگ وکیل شــیراز (خیابــان طالقانی ،روبهروی
مسجد وکیل) برپاست.

تاورنیه ســیاح فرانســوی کــه در قرن
 17میالدی به شــیراز سفر کرده بود ،مقبره
سعدی را «مسجدی قدیمی» میداند و تاکید
میکنــد ایرانیان وی را بهترین شــاعر خود
میشناسند.
آرامگاه سعدی گویا در زمانهای که تارونیه
از آن ســخن میراند ،چنــدان روبهراه نبوده
است.
وی درباره آن مینویسد «این مسجد در
گذشته بسیار زیبا بوده و عمارت بزرگی برای
تعلیم طالب در انتهای آن قرار داشــته است.
ولی همه اینها مانند بسیاری از ساختمانهای
دیگر شهر رو به ویرانی است».
حــوض پــر از ماهــی در کنــار مقبره
ســعدی توجــه تاورنیــه را به خــود جلب
کــرده ،وی نظــر عامه را دربــاره ماهیهای
این حــوض بیــان میکند «کســی جرأت
ندارد که بــه این ماهیها دســت بزند ،زیرا
آن را بیحرمتــی بــه مقدســات میدانند و
میگوینــد این حــوض متعلق به ســعدی
است».

پرسه در شهر

ســونیا رزمجویی« /ناتوردشــت» داستان هولدن
کالفیلد ،نوجوانی اســت که در سرگردانی بی نهایت خویش،
مثل شازدهکوچولو که از سیارکی به سیارک دیگر پی دوستی
برای خود میگشــت ،و آن چه آدمهــا با یکدیگر میکردند،
شــگفتزدهاش میکرد ،در جســتوجوی همراهی است که
تنهایی و درماندگی و یأس عظیمش را تســکین بخشد و در
این جســتوجو لحظه به لحظه ناامیدتر میشود ،چرا که در
وادی او که «تظاهر نکردن» اصل اولیه آن اســت ،ســاکنان
انگشتشماری روزگار میگذرانند و او نیز چنان چون تمامی
رهروان راه راســتی و صداقت ،چــاره دیگری هم جز قربانی
شــدن ندارد و از این جهت و بســیاری جهات دیگر هولدن
یادآور شــازده کوچولو ،مورســو در بیگانه ،گتســبی بزرگ،
مویخکین در ابله و مارتین ایدن است.
در حالی که هولدن از دروغ و تظاهر و آنچه او در آدمها،
با زبان خود «حقه بازی» میخواندش ،به ستوه آمده ،در تمام
طول داستان خود را دروغگوترین آدمی که میشناسد ،معرفی
میکند و همه اینها هم از صداقت بی حد و حصرش ناشــی
میشــود ،چرا که هم اوســت که با همه اینها هنگام روبهرو
شدن با دختر نوجوان« ،افسرده میشود و غمش میگیرد» و
از دخترک میخواهد تنها کمی با هم حرف بزنند .در نهایت
هم وقتی خواهر کوچکش تلویحاً به او می گوید« :تو که هیچ
چیز را دوست نداری ،پس میخواهی چی باشی؟» ،هولدن با
کمی فکر میگوید« :مجســم کن تو یه دشت هزار هزار بچه

رجوع به هولدن

دارن بازی میکنن و هیچ آدم بزرگی اونجا نیســت .جز من.
من لبه یه پرتگاه خطرناک ایستادم و هر بچهای که میخواد
به پرتگاه نزدیک بشه رو میگیرم .می خوام ناتوردشت باشم».
و پرتگاه همان بزرگسالیست که هر بچهای با افتادن در آن،
صداقت و معصومیت خود ،همان چیزی که هولدن در آدمها
در پیاش است ،از دســت میدهد .هولدن اما در چند کلمه
هولدن یاغی و سرکشی است که از آدمهای
قابل وصف نیست.
ِ
حقهباز اطرافش و همه کســانی که با خود واقعیشــان وداع

کردهاند ،به ستوه آمده .دیدگاه او راجع به مرگ و بازماندگان
متوفــی ،راجع به زنها و عشــق قابل توجه اســت .مدام به
عادات آدمها اشاره میکند ،عاداتی که جزئی از رویه معمول
زندگیمان شــدهاند تا خودمان را بهتر از آنچه هستیم نشان
دهیم و مقبول عام گردیم و گاهی نیز به قول حافظ «مقبول
طبع مردم صاحبنظر!» .از آدمها میگوید که مردهشــان را
دفن میکنند و هــر روز تعطیل گل میبرند میگذارند روی
شکم مرده ،اما همین که باران میگیرد ،کتهایشان را روی

سر میگیرند و در ماشینهایشان پناه میگیرند و پیچ رادیو
را بــاز کرده و مردهی بیچاره را زیر بــاران به امان خدا رها
میکنند! هولدن در پی صداقت و راستی تا آنجا پیش میرود
که با این که خود را کافر می داند ،اما از معدود کسانی که جدا
از همنشینی با آنها لذت میبرد و «دلش برایشان تنگ می
شود» ،دو راهبهایاست که در کافه در زمان صبحانه مالقات
میکند .همان دو نفری که به دور از تمام جار و جنجال دنیا،
بیهیاهو ،چمدانشــان را بستهاند و به شهری میروند تا آنجا
تاریخ و ادبیات تدریس کننــد .همانهایی که خیلی با عمه
ی اســت و هنگام جمعآوری
هولدن که زن متمول و نیکوکار 
اعانه برای فقرا لباسهای شــیک میپوشــد و پودر می زند،
متفاوتاند .وقتی نوجوان هســتید و هنوز آلوده به بزرگسالی
نشدهاید و ناتوردشت را میخوانید ،چنان حیرت میکنید که
با خود میگویید« :کســی آن بیرون هست که متوجه قضیه
شده است ».شعلههای عصیان در آن نوجوان در پی بزرگسالی
اگرچه اندکی آرام گیرند ،و چنان چون قبل زبانه نکشند ،اما
آتشــی که در دل ،افروخته شد خاموشــی ندارد ،گرچه نرم
بسوزد و آرام .انسان حقیقتبین با خواندن ناتوردشت ،تنهایی
بینهایتی را که جزء الینفک راه معرفت در تمامی طول تاریخ
و همه زمانها و مکانها بوده ،اندکی آسانتر بر دوش خواهد
کشــید ،چرا که ایمان دارد هولدن همیشه زنده است ،حتی
اگر خالقش مدتها قبل در گذشته و «جهان عوضی» ،جهانی
به وسعت زمین را ترک گفته باشد.

