هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

شیراز عضو هیأتمدیره
اتحادیه شهرهای تاریخی شد

دریچهای رو به جهان
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سرمقاله

رویش اللهها زیر چکمههای کبود
عبدالصمدابراهیمی

ماندهام میان خیمهگاه .من و یک عمر زنجیر و اشک
و نواهای سوزناک .انگار که سید بن طاووس دارد لهوف را
سطر به سطر خیس و خونین مینویسد .گویا شیخ جعفر
برایم از کربال بگوید .رباب گهواره خیالی را تکان میدهد
و من درونم پر میشود از الالیی .خار مغیالن بر پای باورم
مینشیند و من تعزیهخوان یک خورشی ِد بر نیزه رفتهام.
یکــی دارد کهــف و الرقیم را تالوت میکنــد ،بوی دود
همه جا پیچیده .یک عاشــورا را فرات فرات گریه کردهام.
علقمه چشمانم به دستان بریدهای دخیل بستهاند .شیون
کــودکان را میشــنوی؟ گوشــوارههای بهغارترفته را
میبینی؟ چکمههای کبود دارند خیمه به خیمه میروند.
نعرههایشــان راه را میگیرد؛ از کربال تا کوفه و از کوفه تا
شام میپیچد .در این عطش سوزناک تاریخ ،قلم مورخان
کاش جرعــه ای از فرات انصاف مینوشــید .کاش یکی
محاسبه سرانگشتی میکرد و مینوشت گلوی ششماهه
تاب سه شعبه ندارد .باز صدای چکمهها درون گوشم غوغا
میکند .تاریخ یک عمر بدهکار یالهای خونین ذوالجناح
اســت .یک مثنوی تمامقد ،یک غروب ناتمام .خورشــید
همچنان باالی نیزههاست .من ایستادهام و به این کاروان
مینگرم .زیر این چکمهها،خونها میجوشد و اللهها قد
میکشــند .حبیب ،بریر ،جون ،مسلم بن عوسجه ،نافع،
وهب نصرانی و . ...این اللهها با نوای حیدری زینب (س) و
خطابههای غرایاش آبیاری میشوند .اینجا یک گلستان
است .یک کربال .یک تعزیه ماندگار.
عکس :علی محمدی راد /شهرراز
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میزگردی درباره فوتبال بانوان در استان

مهاجرتفوتبالیستهاازفارس
بهخاطر عدمحمایت
15

پرونده «شهرراز» درباره تعزیه و آئینهای سنتی شیراز در ماه محرم

رویشاللهها
زیر چکم ه هایکبود
9

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

2

پس از انقالب به خاطر روحیه عدالتخواهانه منابع
به سمت روســتاها رفت ،اما چون متناســب با آن چرخه اقتصادی سامان پیدا نکرد،
ناهماهنگیهایی در این چرخه ایجاد شد
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گزارش خبری از سفر رئیس مجلس به استان فارس

خشکیتاالبهایفارسنگرانکنند هاست
هفته گذشــته رئیس مجلس شــورای اسالمی سفری
ســهروزه به فارس داشــت و به چند شهرستان استان نیز سفر
کرد .این ســفر که بهانه روز اولش ،تجلیل از  260حافظ کل
قرآن کریم در شهرستان استهبان بود ،به الرستان و نیریز هم
رســید و علی الریجانی نیز در این سفرها درباره شرایط کشور
و موقعیت فارس صحبت کرد .در این ســفرها استاندار فارس
هم با الریجانی همراه بود و برخی مطالبات مهم اســتان مانند
موضوع خشــکس تاالبها و مهاجرتها را مطرح کرد .رئیس
مجلس در این ســفر این خبــر را داد که مجلس به دنبال این
اســت که با ارائه کمکهای مختلف تسهیالتی را ایجاد کند تا
افرادی که کارآفرین هستند و ظرفیتهایی را برای تولید کشور
خلق کردهاند در تالطمات اقتصادی دچار مشکل نشوند .علی
الریجانی در این سفر همچنین خبر داد از موارد نادری که رهبر
معظم انقالب اذن دادهاند از صندوق توسعه ملی برداشت داشته
باشیم ،آبیاری نوین و تحت فشــار است .الریجانی همچنین
با بیان اینکه کشــاورزی و باغداری بخشهایی از کشور دچار
خشکسالی و ســرمازدگی شده اســت که منابعی برای آنها
در نظر گرفته شــده اما تاکنون در همــه مناطق این اعتبارات
اختصاص داده نشده اســت ،گفت :در شرایطی قرار داریم که
فشار بینالمللی بر کشــور وارد میشود و مشکالت داخلی نیز
داریم ،وضعیت کشور از نظر اقتصادی به گونهای است که باید
جراحیهایی در آن صورت بگیــرد .رئیس مجلس با تاکید بر
اینکه برای حل مشکالت اقتصادی باید بدانیم که اگر مشکالت
داخلی را حل کنیم مشکالت خارجی نمیتوانند اثرگذاری الزم
را داشته باشند ،اظهار داشت :پس از انقالب بسیاری از منابع به
سمت روستاها رفت که از جهت روحیه عدالتخواهانه انقالب
بسیار خوب بود ،اما چون متناسب با آن چرخه اقتصادی سامان
پیدا نکرد ناهماهنگیهایی را در این چرخه شاهد هستیم.
احیای تاالبهای فــارس نیازمند حمایت
مجلس است

استاندار فارس هم در جریان این سفر سهروزه با رئیس
مجلس همراه بود .او در جریان سفر به استهبان و نیریز با بیان
اینکهخشکی تاالبهای استان شرایطی بسیار نگرانکنندهتر

از دریاچه ارومیه ایجاد کرده اســت ،از رئیس مجلس شورای
اســامی خواست با نگاه هوشمندانهای که به وضعیت کالن
کشــور دارند ،کمکها و حمایتهای الزم را برای گذر فارس
از این بحران در نظر داشــته باشد .اسماعیل تبادار یادآور شد:
نزدیک به  ۲۲۰واحد تولیدی با ثبت نام در سامانه  ۳۰۰میلیارد
تومان و همچنین بیــش از  ۲هزار و  ۲۷۰واحد تولیدی ۸۷۰
میلیارد تومان به صورت مستقیم از سیستم بانکی تسهیالت
دریافت کردهاند که مجموع این عملکرد سال  ۱۳۹۶به هزار و
 ۲۵۰میلیارد تومان رسیده است .تبادار با تاکید بر اینکه تالش
برای رفع موانع تولید در اســتان بهبود شاخصها را به دنبال
داشته است ،افزود :نرخ بیکاری استان در پایان سال  ۹۲حدود
 ۱۶.۵درصد بوده و فارس رتبه  ۲۹کشوری را داشته است و در
سال  ۹۵این نرخ به ۱۱.۴درصد یعنی رتبه  ۱۳کشوری رسیده
که برای نخســتین بار پس از  ۱۴ســال نرخ بیکاری استان
به زیر متوسط کشــور یعنی یک دهم درصد کمتر از متوسط
کشور رسیده است .تبادار نرخ بیکاری سال  ۹۶به  ۱۰.۸درصد
و رتبه  ۱۲کشــوری و در بهار  ۹۷به  ۹.۹درصد و رتبه ۱۰
کشوری رسیده است .استاندار فارس نرخ مشارکت اقتصادی
را از دیگر شاخصهای تاثیرگذار در بهبود وضعیت اقتصادی
دانســت و اظهار کرد :نرخ مشــارکت اقتصادی در سال ، ۹۲
 ۳۷.۶درصد و در بهار  ۹۷به  ۴۱درصد رسیده است؛ همچنین
در بهبود شاخص فضای کسب و کار در سال  ۹۴فارس رتبه
 ۱۸کشــوری را داشته که در نیمه اول سال  ۹۶به رتبه یک
و در بهار  ۹۷رتبه به  ۲کشوری دست یافته است .تبادار بیان
کرد :از سوی دیگر توسعه صادرات غیر نفتی در سال ۶۵۰ ،۹۴
میلیون دالر و در ســال  ۹۵با  ۶۱درصد رشد به یک میلیارد و
 ۴۳میلیون دالر و در سال  ۹۶با  ۲۵درصد رشد نسبت به سال
گذشته یک میلیارد و ۳۰۳میلیون دالر رسیده است.
اســتاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود توجه
به توســعه زیر ساختهای استان در همه حوزههای ،صنعتی،
گردشــگری ،کشــاورزی ،حمل و نقل ریلی و جادهای ،حمل
و نقل هــوای و ...را از مهمترین نیازهای اســتان دانســت
و گفت :ریل اســتان فارس بدون اتصــال به کانون های بار
بندرعباس و بوشــهر ،ریل فقیری اســت ،بر همین اســاس

مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقــدس فارس از
برگزاری مراسم تشییع و تدفین  9شهید گمنام تازه تفحص شده دوران
دفاع مقدس همزمان با تاســوعا و عاشــورای حســینی در استان خبر
داد .ســرهنگ حمیدرضا گرامی پنجشنبه  22شهریور در یک کنفرانس
خبری با اعالم خبر فوق بیان کرد 135 :شــهید گمنام توســط کمیته
جســتوجوی مفقودین ستاد نیروهای مسلح به تازگی تفحص شدهاند
که تشــییع اولیه همه این شهدا در اســتان تهران در حال انجام است.
وی افزود :بنا به درخواســت اســتانها جهت عزیمت تعدادی از این
شهدا ،اعزام  9شهید به اســتان فارس نیز به موافقت رسید که امشب
 22شهریور وارد فرودگاه شهید دستغیب شیراز میشوند .مدیرکل حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس ادامه داد :در نخستین برنامه
هر 9شهید گمنام در مراسم بزرگ شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر
احمدبن موسی(ع) و سایر مناطق حضور پیدا خواهند کرد.
گرامی خاطرنشــان کرد :براساس درخواستها ،شهدای گمنام تا
پیش از آیین تدفیــن در تکایا و هیئات مذهبی دهه اول محرم حضور

تخصیص  23میلیارد تومان
به آبخیزداری در فارس
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
گفت :برای نخســتین بار بیش از  23میلیارد تومان به
اجرای طرحهای آبخیزداری از محل صندوق توســعه
ملی تخصیص داده شــده است .مهرزاد بوستانی گفت:
امسال و با دستر مقام معظم رهبری و تصویب مجلس
شورای اسالمی مبلغ  200میلیون دالر از محل صندوق
توسعه ملی برای طرحهای آبخیزداری کشور اختصاص یافت که  23میلیارد و
 900میلیون تومان آن برای اجرای  28پروژه در فارس است .او با بیان اینکه
 28طرح آبخیزداری در  22شهرستان فارس اجرایی شده است ،گفت :تعداد 9
طرح از  28پروژه آبخیزداری خارج از محدوده سدها قرار دارد.
مدیر کل منابع طبیعی فارس با بیان اینکه حجم استحصال آبگیری این
سازهها ساالنه نزدیک به  18میلیون متر مکعب است گفت :اجرای این طرحها
منجر به ایجاد اشــتغال برای ســاکنان این حوزهها و آبرسانی به روستاهای
محروم از آب آشامیدنی خواهد شد.
وی هــدف از اجــرای ایــن طرحها را ذخیــره آب ،کنترل ســیالب و
روانآبهای سطحی ،کنترل فرسایش و حمل رسوب ،بیابانزدایی و نیز تقویت
پوشــش گیاهی در عرصههای منابع طبیعی فارس عنوان کرد .بوستانی ابراز
امیــدواری کرد که اجرای این طرحها نیمه دوم امســال تمام شــده و زمینه
بهرهبرداری از آنها فراهم شود.

خوشبختانه راهآهن گلگهر به شیراز و در ادامه به بندر عباس
در دستور کار است که تکمیل آن کمک مجلس را در بودجه
ســال  ۹۸طلب میکند ،همچنین ریل اقلید به یزد امسال به
بهرهبرداری میرســد .او با ابراز تاســف از اینکه فارس یکی
از استانهایی اســت که بیشترین آمار تلفات جادهای را دارد،
توجه به زیرساختهای حمل و نقل جادهای در استان فارس
را یک ضرورت دانســت و اظهار کــرد :در حال حاضر ۵۰۰
کیلومتر بزرگراه در دســتور کار قرار دارد و امیدواریم بیش از
 ۳۰۰کیلومتر آزادراه شــیراز  -اصفهان که بزرگترین آزادراه
جنوب کشور است با تامین نقدینگی تا پایان سال  ۹۷یا اوایل
سال  ۹۸به بهرهبرداری برسد.
اسماعیل تبادار با اشاره به اینکه فارس  ۱۰درصد امنیت
غذایی کشــور را تامین میکند و در تولید محصوالت باغی
رتبــه اول ،در محصوالت زراعی رتبــه دوم ،در محصوالت

دامی رتبه چهــارم و در مجموع رتبه دوم کشــور را به خود
اختصاص داده اســت ،بحران آب را مهمترین چالش کنونی
پیشروی استان دانست و گفت :این استان در  ۱۱سال گذشته
با خشکســالیهای پیاپی روبهرو بوده و با توجه به اینکه ۸۰
درصــد از بهرهوری آب با اســتفاده از منابع زیرزمینی تامین
میشود ،عمق چاههای استان به  ۵۰۰متر رسیده و آب از جان
زمین استخراج میشــود و نگرانی های جدی به دنبال دارد.
تبادار با بیان اینکهخشــکی تاالبهای استان شرایطی بسیار
نگرانکنندهتــر از دریاچه ارومیه ایجاد کرده اســت ،از رئیس
مجلس شــورای اسالمی خواســت با نگاه هوشمندانهای که
به وضعیت کالن کشــور دارند ،کمکهای الزم را برای گذر
فارس از این بحران در نظر داشــته باشد .استاندار فارس ابراز
امیدواری کرد با توجه ویژه مجلس شورای اسالمی به موضوع
آب در استان شرایط الزم برای عبور از این بحران فراهم شود.

تشییع و تدفین  9شهید گمنام در فارس

روش مطالعه در زمینه احادیث پزشکی تببین شود
نماینــده ولی فقیــه در فارس و
امام جمعه شــیراز تاکید کــرد که در
سیاستگذاری و فلســفه سالمت باید
ســیره نبــوی را دنبال کــرد و گفت:
برگزاری ســمینار طب در سیره نبوی
تالشی برای ورود به همین حوزه است
و باید به شکل جدی دنبال شود.
آیتاهلل لطــفاهلل دژکام در جمــع گروهی
از اســاتید حــوزه و دانشــگاه ،گفــت :توجه به
احادیــث و ســیره نبوی در زمینه طــب میتواند
رویکــرد و جهتگیری پزشــکی را تغییر دهد و
در تصمیمگیریهای مربوط بــه چگونگی تامین
سالمت ،به کار گرفته شود.
آیــتاهلل دژکام با اشــاره به برگزاری ســه
دوره همایش ســیره نبوی در طب ،بیان کرد :باید
دستاوردهای این همایشها را جمعبندی کنیم و با
تبیین محتوا ،آنها را به صورت کارگاههای آموزشی
به مخاطبان مختلــف ارایه کنیم؛ همچنین روش
مطالعه در زمینه احادیث پزشــکی تببین شود و به
مــوازات اصول فقه ،اصول طــب را بنگاریم و به

مرور به محیطهــای علمی دنیا معرفی
کنیم.
امام جمعه شــیراز همچنین شکل
گرفتن تمدن جدید را از مســائل مهم
امروز دانســت و گفت :ایــن موضوع با
تمام افت و خیزها در حال تداوم است.
امام جمعه شیراز با اشاره به گفتههای شهید
مطهری ،به اهمیت طب اسالمی و علوم اسالمی
اشــاره و اضافه کرد :باید روی این نگاه کار کنیم
که این مورد یک روند طوالنی دارد و ممکن است
تا دو نسل آینده طول بکشد.
او همچنیــن به ضرورت بررســی ســوابق
تاریخــی در موضــوع درمان به کمــک احادیث،
اشــاره و خاطرنشــان کرد :امــروزه درمانهای
مکمل نیز در دنیا رســمیت پیدا کــرده و ممکن
اســت بتوانیم بعضی از این موارد را در درمانهای
مکمل نیز بررســی و با روشهای خاص ،به کار
گیریم؛ باید در این زمینه به صورت روشــمند کار
کنیــم و زیرســاختهای آن را در جامعه فراهم
آوریم.

،،

بحران آب مهمترین
چالش کنونی پیشروی
فارس است .از همین
رو نیازمند توجه ویژه
مجلس شورای اسالمی
به موضوع آب در استان
هستیم

،،

پیدا خواهند کرد و یکشنبه  25شــهریور مقارن با هفتم محرم مراسم
وداع با آنها در حرم احمدبن موسی(ع) برگزار خواهد شد و دوشنبه 26
شهریور مراسم تشییع از میدان شهدا و خیابان پیروزی آغاز میشود و با
حضور اقشار مختلف مردم هشت شهید به پنج شهرستان استان فارس
عزیمت داده میشوند .وی با بیان اینکه شهرستانهای داراب ،جهرم،
خرامه ،اقلید و الرســتان میزبان این شهدا خواهند بود ،گفت :دو شهید
در فدامی داراب ،دو شهید در نظامآباد اقلید ،دو شهید در معزآباد خرامه،
یک شــهید در تیپ  33المهدی جهرم ،و یک شهید در پادگان شهید
نجفیالری الرســتان به خاک سپرده خواهند شد .مدیرکل حفظ آثار و
نشــر ارزشهای دفاع مقدس فارس اضافه کرد :یک شهید باقی مانده
نیز پس از ایام عاشــورای حسینی در مرکز صدا و سیمای استان فارس
خاکسپاری میشــود .گرامی ادامه داد :شهدای تفحص شده مربوط به
تک دشــمن در سال  67در عملیاتهای والفجر  ،8کربالی  ،4خیبر و
رمضان هستند؛ که در سنین  30 ،26 ،23 ،22 ،20 ،18 ،16و  32ساله
به درجه شهادت نائل شدهاند.

صدرا پیشتاز آبادانی
در شهرهای جدید کشور است
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس گفت:
بــا توجه به مجموعه اقداماتی که از ابتدای تاســیس شــهر
جدید صدرا در سال  79تاکنون انجام شده ،میتوان گفت که
شهرصدرا نسبت به شــهرهای جدید کشور در آبادانی پیشتاز
اســت .عنایتاهلل رحیمی بیان کرد :در صدر بودن به معنای
نبود مشــکالت و عدم کمبود امکانات در این شهر نیست اما
در مقایســه با دیگر شهرهای جدیدی که بعد از انقالب ایجاد
شده شهر صدرا از حرکت رو به رشد خوبی برخوردار بوده است .وی ادامه داد :شهرهای
جدید با اهداف مختلفی تاســیس میشــوند که هدف از تاســیس شهر صدرا نیز جذب
ســرریز جمعیت کالنشهر شیراز بود و بنا بود که صدرا یک شهر سر زنده و سبز باشد و
خدمات را به جمعیت ســاکن در خود ارائه دهد و بر همین اســاس نیز اقداماتی از سوی
دولتهای وقت انجام شــد .معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس خاطرنشان
کرد :برای هدایت و کنترل این شــهر ،طرحهای جامع و تفصیلی تهیه و مصوب شد تا
مالک عمل حرکت کالبدی شــهر باشد این طرحها نیز خوب یا بد و کم یا زیاد توسط
بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصی اجرا شد .رحیمی اضافه کرد :امروز جمعیتی بالغ بر
 120هزار نفر در این شهر ساکن شدهاند که قسمتی از آن سرریز جمعیتی کالنشهر شیراز
و قســمتی نیز مهاجران دیگر شهرهای استان و حتی دیگر استانهای کشور است .وی
تصریح کرد :پیشبینی که برای شــهر صدرا در ابتدا از نظر جمعیتی در نظر گرفته شده
بود جمعیتی حدود  200هزار نفر بود که طبق طرحهای جدید برای این شــهر بین 450
تا  500هزار نفر جمعیت پیشبینی شده که برای جمعیت فعلی و جمعیت آینده این شهر
باید زیرساختها فراهم شود.

صدا ی شهر
گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری

برنامه ریزی منسجم ،وجود تفکر واحد
و نظاممند برای مدیریت شهر مؤلفههای مهم توسعه شهر
در حوزههای مختلف به ویژه گردشگری است
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حضور شیراز در اجالس اتحادیه شهرهای تاریخی
فرصتیبرایمعرفیشهر
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به برگزاری شانزدهمین
اجالس اتحادیه شهرهای تاریخی در بورسای ترکیه بر اهمیت شناخت
و معرفی ابعاد مختلف شیراز و پیش بینی ،تعریف و تدوین رویدادهای
موضوعی با رویکرد بینالمللی تأکید کرد .سیداحمدرضا دستغیب حضور
شیراز در اجالس اتحادیه شهرهای تاریخی را مهم ارزیابی کرد و آن را
فرصتی برای معرفی بیشتر این شهر ،بسترسازی برای تعامالت گسترده
تر با شهرهای تاریخی جهان و کسب تجربههای ارزشمند در زمینههای
مختلف شهری عنوان کرد .وی اظهار کرد :هریک از ابعاد شیراز و تاریخ
غنی آن ظرفیت این را دارد که تبدیل به یک رویداد درخور و شایسته
رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری گفت :به
دنبال دسترسی آســان شهروندان به خدمات شهری ،فرهنگی ،هنری
و گردشــگری شیراز بر بســتر فناوری اطالعات هستیم که تحقق آن
منوط به همکاری و تعامل همه دستگاه ها با یکدیگر است .رئیس فاوا
شهرداری ،ایجاد بستر تبادل اطالعات مکانی و توصیفی کالنشهر شیراز
را یک ضرورت دانست و اظهار داشت :ایجاد فضای تبادل اطالعات و
اشــتراک داده ها در میان دستگاه های متعدد شهری ،زمینه ساز ارائه
خدمات هرچه بهتر به شهروندان خواهد بود .سعید حیدری در نشستی
مشــترک با معاون برنامه ریزی شــهرداری ،مدیرکل اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان فارس ،مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان فارس ،نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر
و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس که به منظور هم
اندیشــی در خصوص تسهیل دسترسی شــهروندان به اطالعات شهر
شــیراز برگزار شــد ،گفت :با توجه به اهمیت تحقق شهر هوشمند ،به
دنبال دسترسی آسان شهروندان به خدمات شهری ،فرهنگی ،هنری و
گردشگری شیراز بر بستر فناوری اطالعات هستیم که تحقق آن منوط
به همکاری و تعامل همه دســتگاه ها با یکدیگر اســت .وی افزود :تا
زمانی که تعامل در میان دســتگاه ها وجود نداشته باشد و هرکس در

متروی رایگان برای
دانشآموزان شیراز از اول مهر
در پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر
شیراز ،طرح ارائه خدمات رایگان مترو از اول مهرماه به مدت
چهار روز با اکثریت آرا به تصویب رســید .اعضای شــورای
اســامی شهر شــیراز دو فوریت طرح ارائه خدمات رایگان
مترو در آغاز ســال تحصیلــی از اول تا چهارم مهرماه برای
شــهروندان را تصویب کردند .نواب قائدی سخنگو و رییس
کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی سهر شیراز
با اشاره به عدم هماهنگی سرویس مدارس در ابتدای مهرماه
و ایجاد بی نظمی در ارائه خدمات سرویس مدارس گفت :به
منظور رفع این مشکل والدین از وسایل نقلیه شخصی خود
استفاده میکنند و این امر ترافیک سنگینی را به شهر تحمیل
میکند .سخنگوی شورا ادامه داد :با توجه به وجود برخی از
مراکز آموزشــی در محدودهی خط یک مترو و ســاماندهی
خطوط جدید اتوبوسرانی به منظور تغذیه مترو ،با تصویب این
طرح می توانیم در راستای کمک به دانش اموزان و کاهش
ترافیک گام برداریم.

در گستره جهانی شــود .وی افزود :در زمینه هنر ،مکتب هنری شیراز
حرفهای بســیاری برای گفتن دارد ،در زمینه فرهنگ و ادب چهرهها
و مشاهیری در شیراز زیسته و رشد یافته اند که اکنون الگوی جهانیان
هستند .همچنین در حوزه حکمت ،شیراز خاستگاه صدرالمتألهین حکیم
مالصدراســت که یکی از بزرگ ترین اندیشمندان و حکیمان جهان
محسوب می شود.
رئیس شورای شــهر شیراز خاطرنشــان کرد :در تعامل با دیگر
شهرهای جهان به ویژه برخی کشورهای همجوار ایران که شهرهایی
با تاریخ و پشــتوانه مشــابه با شــیراز دارند ،میتوان دید که چطور از

شهرداری شیراز با همکاری دستگاههای اجرایی و خدمات رسان فراهم میکند

دسترسی به خدمات شهری شیراز بر بستر فناوری اطالعات

راستای خدمات و فعالیت های خود ،خودش را متولی هر امری بداند و
تنها اهداف ســازمان خود را دنبال کند ،فضای تبادل اطالعات شهری
شکل نخواهد گرفت.

تمهیدات شهرداری برای حفظ پاکیزگی
شهر در دهه محرم

در دهه اول محرم ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری شیراز برای حفظ
پاکیزگی شهر در ایام دهه محرم ،انجام میدهد .نظافت و شستوشوی ویژه اطراف
اماکن مذهبی و تکایای موجود در شــهر به صورت روزانه ،نصب مخازن پسماند
در محلهــای عزاداری و تکایا همچنین نظافت این اماکن ،جمعآوری ضایعات و
پاکسازی مسیرهای عزاداری به صورت روزانه ،تخلیه مرتب مخازن استقرار یافته
در این اماکن به صورت مستمر و شستوشوی المانهای شهری به ویژه مخازن
پسماند نصب شده در مرکز شهر و اطراف محلهای عزاداری از جمله فعالیتهایی
اســت که در این ایام توسط این سازمان صورت می پذیرد .در عاشورا و تاسوعای
امسال تمهیداتی مانند افزایش چهار دستگاه خودروی جمعآوری پسماند مجهز به
بیســیم ،استقرار  10نفر ناظر در مســیرهای اصلی عزاداری و اطراف حرم مطهر
احمد ابن موسی (ع) و افزایش بیش از  200نفر پاکبان به نیروهای موجود در محل،
نصب  120عدد مخزن پسماند  660لیتری در مسیرها به عالوه استقرار دو دستگاه
تانکر آب مخصوص وضو برای رفاه حال عزاداران حسینی در نظر گرفته شده است.
از دیگر فعالیتهای این ســازمان آموزش ،اطالعرسانی و فرهنگسازی مدیریت
پســماند و آموزش عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف در مسیر های عزاداری و
آموزش چهره به چهره توسط کارشناسان آموزش در دهه اول محرم است.

بهروز رسانی سامانه
دریافت شکایات مردمی
شهرداری شیراز

مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز گفت :شهروندان می
توانند با مراجعه به پورتال اداره کل بازرســی شهرداری شیراز
و سپس سامانه دریافت شکایات مردمی پیام ،فیلم ،عکس یا
فایل صوتی مربــوط به موضوعات موردنظر خود را به اطالع
کارشناسان و مســئولین مربوطه برسانند .علیرضا جمشیدی
گفت :با توجه به گرایش جامعه به اســتفاده از ابزارهای نوین،
شــهروندان گرامی میتوانند بهصــورت آنالین ،با مراجعه به
پورتال اداره کل بازرســی و سپس ســامانه دریافت شکایات
مردمی شهرداری شیراز به نشــانی http://shekayat.shiraz.
 /irپیام ،فیلــم ،عکس یا فایل صوتی مربوط به موضوعات
موردنظر خود را به اطالع کارشناســان و مســئولین مربوطه
برسانند .مدیرکل بازرسی شهرداری اظهار داشت :این سامانه
از اوایل شــهریورماه راهاندازی شده و امکان ثبت موضوعات
در سه دسته طبقهبندی شــامل ارائه پیشنهاد ،تقدیر و تشکر
و درخواســت و شــکایت در آن وجود دارد کــه پس از ثبت
اطالعات ،کارشناســان و بازرســان این اداره کل نسبت به
گزارشگیــری دقیق ،تحلیل ،آسیبشناســی و دادهکاوی از
اطالعات بهدستآمده ،اقدام میکنند.

تمام داشــتههای خود برای معرفی خود به جهان و ایجاد
بسترهای توسعه گردشگری بین المللی استفاده کردهاند.
دســتغیب مهمترین عامل موفقیت شــهرها را در این
زمینه ،مدیریت واحد و یکپارچه شــهری دانســت و
گفت :برنامه ریزی منســجم ،وجود تفکر واحد
و نظاممند برای مدیریت شهر و زیرمجموعه
های آن ،مؤلفههای مهم توســعه شهر در
حوزههای مختلف به ویژه گردشــگری
است.

رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری با بیان این
مطلب که طرح ایجاد بستر و فضای تبادل اطالعات مکانی و توصیفی
شــیراز برای نخستین بار در کشور در این شهر تهیه شده است ،اعالم

کرد :در آینده ای نزدیک ســامانه بافت تاریخی و فرهنگی راه اندازی
می شــود که کیفیت بــاالی تصاویر هوایی از ارتفــاع  100متری در
منطقه بافت تاریخی و ارتفاع  200متری در ســایر نقاط شیراز ،تصاویر
 360درجه با دقت باال و نمایش جزئیات مکان به صورت کامل از مهم
ترین مزایای این طرح است و شهروندان می توانند از این بستر مکان
هــای فرهنگی ،هنری ،تاریخی و گردشــگری را به صورت تورهای
مجازی بازدید کنند.
حیدری با بیان این مطلب که اشــتراک داده می تواند نواقص آن
را از بین برده و به کامل شدن آن کمک کند ،خاطرنشان ساخت :نباید
به دنبال ســاختار سیلویی در شهر هوشــمند باشیم بلکه با تعامل و به
اشتراک گذاری اطالعات و داده ها در دستگاه های شهری می توانیم
در بــازه زمانی کوتاه تری با اســتفاده از فناوری اطالعات به مدیریت
یکپارچه شهری دســت پیدا کنیم که نتیجه آن ،خدمت رسانی بهتر و
آسان تر به شهروندان و کسب رضایتمندی آن هاست.
وی همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی از نهادهای شهرداری،
شــورای شهر ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و اداره کل
ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور شــناخت زیرساخت های ایجاد
بستر تبادل اطالعات شهر شیراز بر مبنای شبکه هوشمند ،خبر داد.

کودک شیرازی برنده مسابقه نقاشی اتحادیه
شهرهای تاریخی شد

نقاشــی یک کودک شــیرازی ،به عنوان اثر برتر مســابقه بین المللی نقاشی ،در حاشیه
شــانزدهمین اجالس شهرهای تاریخی در بورسای ترکیه شناخته شــد .از بین  96اثر ارسالی
به مســابقه جهانی «لمس رنگ تاریخ» که در حاشیه شانزدهمین اجالس شهرهای تاریخی در
بورسای ترکیه برگزار شد ،نقاشی «درسا روزبهی»  12ساله از شیراز جزو  5اثر برتر قرار گرفت.
این مســابقه با هدف افزایش دانش و آگاهی کودکان نسبت به تاریخ و اطالعرسانی در زمینه
میراث فرهنگی به دانش آموزان و دانشــجویان و شــهروندان از طریق برگزاری نمایشگاه آثار
هنری در شهر بورسای کشور ترکیه برگزار شد که طی آن  96اثر نقاشی از کودکان  9تا  13ساله
شهرهای تاریخی عضو این اتحادیه مورد ارزیابی قرار گرفت و کمیته داوران منتخب شهرداری
بورسا پنج اثر را به عنوان آثار برتر و پنج اثر را به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب کردند .شرکت
کنندگان این مســابقه از  15شهر بلرت (استرالیا) ،کازان (روســیه) ،کیوتو و نارا (ژاپن) ،ووشی
(چین) ،تاینان (تایوان) ،بوداپست (مجارستان) ،کوتاهیا ،بورسا ،قونیه ،استانبول ،ازمیر و سامسون
(ترکیه) ،شــیراز و کاشان (ایران) بوده اند که همگی عضو اتحادیه شهرهای تاریخی هستند .در
طول مدت برگزاری این اجالس ،نمایشگاهی هنری در مرکز فرهنگی «طیاره» در شهر بورسا
برگزار شــد که طی آن ،آثار ارســالی در معرض دید عموم قرار گرفت .همچنین در حاشیه این
نمایشگاه نقاشی ،غرفههایی از صنایعدستی شهرهای تاریخی عضو اتحادیه نیز برپا شده بود که
غرفه صنایع دستی شیراز با استقبال چشمگیری مواجه شد.

انتخاب رؤسای کمیسیونهای
اقتصاد و سالمت شورا
ســینا بنی زمانی در دومین سال شورای
اسالمی شهر شیراز در سمت رییس کمیسیون
اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسالمی ابقا شد.
در جریان برگزاری انتخابات هیئت رییسه
کمیســیون اقتصاد و ســرمایه گذاری شورای
اسالمی شهر شــیراز« ،ســینا بنی زمانی» به
ســمت رییس کمیسیون ،قاســم مقیمی نائب
رییس و ابراهیم صبوری به عنوان ســخنگوی
کمیسیون انتخاب شدند.
همچنیــن در جریان برگــزاری انتخابات
هیأترئیسه کمیسیون سالمت ،محیطزیست و
خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز نیز
قاسم مقیمی به سمت رئیس کمیسیون ،ابراهیم
صبوری نایبرئیس و ســیروس پاکفطرت به
عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدند.

شهرداری شیراز
پس از تهران بیشترین درآمد
را کسب کرده است

میدان
شهرداری.
دهه اول
محرمالحرام

رئیس کمیسیون ســرمایهگذاری شورای
اسالمی شهر شــیراز از افزایش درآمد شهرداری
در  ۵ماهه نخست سال جاری خبر داد.
سینا بنیزمانی با ارائه گزارشی از وضعیت
درآمدی شهرداری شیراز گفت :شهرداری شیراز
در پنجماه ه نخســت امسال  ۸۰۴میلیارد تومان
درآمد کســب کرده است که در واقع یعنی شیراز
توانســته بعد از تهران پردرآمدترین شــهرداری
کشور باشــد .به گفته رییس کمیسیون سرمایه
گذاری شورای اسالمی شهر شیراز این موفقیت
حاصل تالش شهردار و مجموعهی معاونت مالی
و اقتصادی شهرداری شیراز است .بنی زمانی از
تالشهای شهرداری شیراز قدردانی کرد و گفت:
با وجود روند موفق کسب درآمد ،به علت شرایط و
روند اقتصادی موجود الزم است شهرداری نسبت
به کاهش و مدیریت هزینهها اقدام کند.
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،،

شهردار شیراز پنج شنبه
پانزدهم شهریور برای
حضور در شانزدهمین
اجالس جهانی اتحادیه
شهرهای تاریخی ،عازم
شهر بورسای کشور
ترکیه شد .در این
اجالس ،شیراز عالوه بر
حضور به عنوان یکی از
شهرهای عضو اتحادیه،
کاندید عضویت در هیأت
مدیره اتحادیه همچنین
کاندید میزبانی هفدهمین
اجالس اتحادیه شهرهای
تاریخی که در سال
 2020برگزار خواهد شد،
نیز بود

،،

شیرازعضوهیأتمدیرهاتحادیهشهرهایتاریخیشد

دریچهای رو به جهان

،،

رسالت شهرداران
شهرهای تاریخی،
حفظ و احیای فرهنگ
بومی است
و رویدادمحوری
و برنامهریزی برای اقتصاد
خالق و پویا ،مهمترین
راهکار شهرهای تاریخی
دنیا برای حفظ
فرهنگ اصیل و بومی
خود است

،،

،،

فرایند جهانیشدن
به مثابه پدیدهای
جامعهشناختی و اثرگذار
بر تمام ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و آموزشی زندگی
انسان است که منجر به
یکسانسازی فرهنگها و
تضعیف فرهنگهای بومی
خواهد شد« .از نظر من،
حیات شهرهای تاریخی
دنیا و تداوم کنشگری
آنها در عرصه های ملی
و بینالمللی به اصالت،
ماهیت و پیشینه فرهنگی
آنها وابسته است».

،،

شــیراز را جهان می شناســد!
حتی اگر واقعیت هــم اینقدر بزرگ
و محکم نباشــد ،مــا دلمان خوش
است که جهان یا بخش بیشتری از
فرناز مرادپور
جهان ،شیراز را میشناسد .این جمله
را از ایــن جهت گفتم که شــهریور برای مجموعه
شهرداری شــیراز ،تب و تاب جهانی داشت .یکی از
دغدغهها و دلمشغولیهایمان ،انتظار هفتم سپتامبر
بود تا آن اتفاق فرا برســد و بهمان ثابت شود در این
دنیای پهناور روی کدام نقطه ایستادهایم و با خودمان
چند چندیم! بله! هفتم ،هشتم و نهم سپتامبر 2018
یا شانزده ،هفده و هجده شــهریورماه  97روزهایی
بود که یکــی از رویدادهای مهــم بینالمللی برای
شــهرهای تاریخی جهان اتفاق افتاد :شــانزدهمین
اجالس اتحادیه شــهرهای تاریخی جهان در شهر
بورســای کشور ترکیه برگزار شــد و شهردار شیراز،
دســت پر از این رویداد بازگشت( .اتحادیه شهرهای
تاریخی جهان از ســال  1987با هدف تحقق صلح
پایدار جهانی و حفظ میراث فرهنگی و مشــترکات
تاریخی اعضا آغاز به کار کرده و اکنون  116شهر از
بیش از  65کشور جهان در آن عضو هستند .دبیرخانه
دائم این اتحادیه در کیوتوی ژاپن قرار دارد).
اینکه عضــو هیأت مدیره اتحادیه شــهرهای
تاریخی جهان شدیم ،آن هم با امکاناتی که در مقابل
دیگر شهرهای شرکتکننده داشتیم ،یک جورهایی
ثابت کرد که واقع ًا ما میتوانیم و شایســتگیاش را
داریم .این شــادی به آن همه تب و تاب و پیگیری
میارزید .درست است که کاندید میزبانی اجالس دور
بعــد هم بودیم ،اما به نظرم با یک دو دوتا چهارتای
جزئی و یک چرتکه انداختن سر دستی میتوانیم به
چراهای این «نشــدن» پی ببریم .اینکه شهر کازان
روســیه یکی از کاندیدهای این موضوع بود و هنوز
زمان زیادی از تجربه موفق این کشــور در میزبانی
رقابتهای جام جهانی نگذشته است ،خودش دلیل
محکمی اســت؛ اما اینکه شــهرهای دیگر هم در
معرفیهایشان به وجود هتلهای فاخر و برنامههای
بسیار پربار و فســتیوالهای جشن و پایکوبی بومی
کشورشــان اشــاره کرده بودند ،قطع ًا بیتأثیر نبوده
اســت .این هم محرمانه بماند که شهرداری کازان
روسیه چند هفته پیش از شروع اجالس ،طی نامهای
از شهردار شیراز خواسته بود که از کاندیداتوریاش
برای میزبانی کنارهگیــری کند و در عوض میزبانی
یک رویداد بینالمللی دیگر را برای ســال آینده به
شیراز میدهند! همین خودش یعنی شیراز را بخش
بیشتری از جهان میشناسد؛ آن هم با ظرفیتهای
فــراوان و چنان قوی که به عنوان یک رقیب جدی
برای مطرح شدن در عرصههای بینالمللی نگاهش
میکنند.
شــیرینی ماجرا اینجاست که شــهردار شیراز

حتی با حدس اینکه احتمال انتخاب شیراز به عنوان
کاندیداتوری هفدهمین اجالس اتحادیه بسیار ضعیف
است ،حاضر نشد از کاندیداتوری شیراز کناره بگیرد.
هرچه باشد شیراز هم یک شهر مهم تاریخی است؛
یک شهر تاریخی زیبا که میتوان آن را مجموعهای
کامل از تمدن ،فرهنگ ،علم ،ادب ،حکمت ،عرفان
و مذهب دانســت با مردمانی مهربان و ســخاوتمند
و مهماننواز و این همه ،داشــتههای ارزشــمندی
اســت که نمیتوان به سادگی از کنارشان گذشت و
برای نشاندادنشان به جهان ،از هر فرصتی استفاده
نکرد! در هرحال شــیرینی این اتفاق و موفقیتها و
دستاوردهای دیگر این اجالس سهروزه ،نوش جان
و دل این شــهر عزیز دوستداشتنی و مردم خوب،
نجیب ،مهربان و با صفایش.
سفر به بورسا

شــهردار شــیراز پنج شــنبه پانزدهم شهریور
برای حضور در شانزدهمین اجالس جهانی اتحادیه
شــهرهای تاریخی ،عازم شهر بورسای کشور ترکیه
شد .در این اجالس ،شیراز عالوه بر حضور به عنوان
یکی از شــهرهای عضو اتحادیــه ،کاندید عضویت
در هیأت مدیره اتحادیه همچنیــن کاندید میزبانی
هفدهمیــن اجالس اتحادیه شــهرهای تاریخی که
در ســال  2020برگزار خواهد شــد ،نیز بود .عالوه
بر شــیراز ،هفت شــهر دیگر جهان از جمله کازان
(روسیه) ،بلرت (اســترالیا) ،اودسا (اوکراین) ،چنگدو
(چین) ،تاینان (چین تایپه) ،الخلیل (فلسطین) و یزد
(ایران) کاندیدای میزبانی هفدهمین اجالس بودند.
شــهردار شیراز پیش از ســفر خود گفته بود :تالش
می کنیــم از حضور در این برنامه ،اســتفاده بهینه
کنیــم؛ یعنی عالوه بر ارائه ســخنرانی در خصوص
«نقــش حکومت های محلی در حفظ تنوع و هویت
فرهنــگ بومی در مواجه با جهانیســازی» ،تالش
برای عضویــت در هیأت مدیره اتحادیــه ،دفاع از
شیراز برای گرفتن امتیاز میزبانی و معرفی جاذبهها و
فرهنگ شیراز تالش میکنیم در حاشیه این اجالس
مذاکــرات و رایزنیهایی نیز با شــهرهای تاریخی
جهان داشــته باشیم که به توسعه صنعت توریسم و
رشد اقتصادی شیرازمان بینجامد .که البته اتفاقهای
خوشــی هم افتاد .چند روز بعد ،حیدر اسکندرپور در
صحن علنی شورای شهر شیراز ضمن ارائه گزارش
از سفر به بورسا ،گفت :در حاشیه اجالس ،از شهردار
کیوتو ـ که پایتخت فرهنگ و تمدن ژاپن محسوب
میشود ـ برای سفر به شــهر شیراز دعوت کردیم؛
ســفر شــهردار کیوتو که خــود ،دبیــرکل اتحادیه
شــهرهای تاریخی جهان است ،در رأس یک هیأت
متخصص میتواند بــه تبادل تجربه و فرهنگ بین
این دو شــهر تاریخی بینجامد .وی همچنین گفت:
پس از گفتوگو و مذاکراتی که در طول این اجالس

سه روزه صورت گرفت ،شهر چنگو که از شهرهای
تاریخی کشــور چین و عضو اتحادیه اســت و ۲۰
میلیــون نفر جمعیت دارد ،بــرای خواهرخواندگی با
شیراز ،اعالم آمادگی کرد.
رسالت ما احیای فرهنگ بومی است

شــهردار شــیراز در نخســتین روز از اجالس
جهانــی اتحادیه شــهرهای تاریخــی در خصوص
نقــش حکومتهای محلی در حفــظ تنوع و هویت
فرهنگی شــهرهای تاریخی ســخنرانی و به تجربه
های شــیراز در این زمینه اشــاره کرد .اسکندرپور
با بیان این مطلب که رســالت شهرداران شهرهای
تاریخی ،حفظ و احیای فرهنگ بومی اســت ،گفت:
رویدادمحــوری و برنامهریزی برای اقتصاد خالق و
پویا ،مهمترین راهکار شــهرهای تاریخی دنیا برای
حفظ فرهنگ اصیل و بومی خود اســت .شــهردار
شــیراز در اجالس جهانی اتحادیه شهرهای تاریخی
با بیان این مطلب که رســالت شهرداران شهرهای
تاریخی ،حفظ و احیای فرهنگ بومی اســت ،گفت:
رویدادمحــوری و برنامهریزی برای اقتصاد خالق و
پویا ،مهم ترین راهکار شــهرهای تاریخی دنیا برای
حفظ فرهنگ اصیل و بومی خود اســت .وی فرایند
جهانیشــدن را به مثابه پدیدهای جامعهشناختی و
اثرگذار بر تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی،
فرهنگی و آموزشــی زندگی انسان خواند که منجر
به یکسانســازی فرهنگها و تضعیف فرهنگهای
بومــی خواهد شــد؛ و گفــت :از نظر مــن ،حیات
شــهرهای تاریخی دنیا و تداوم کنشــگری آنها در
عرصه های ملــی و بینالمللی به اصالت ،ماهیت و
پیشینه فرهنگی آنها وابسته است.
شــهردار شــیراز با بیان این مطلب که امروز
شــهرهای تاریخی با یک چالش جــدی در زمینه
فرهنــگ روبهرو هســتند ،تشــریح کــرد :پدیده
جهانیســازی ،جهــان را دهکــده ای کوچــک و
فرهنــگ را به عنــوان مقولهای واحــد و احتما ً
ال
نمایشــی تعریــف میکند که در این مســیر ،خرده
فرهنگها و فرهنگهای اصیل و بومی کشورهای
کوچــک و شــهرهای تاریخی ،تحت ســیطره این
فرهنگ جهانشــمول ،فراموش میشوند .از این رو
حکومتهای محلی و مجموعه مدیریت شهری باید
بدانند چطور عمل کننــد تا ضمن تعامل با فرهنگ
جهانی ،جهانی از فرهنگهای متعدد داشــته باشیم
نه یک فرهنگ غالب جهانی!
شــهردار شیراز در ســخنرانی خود در اجالس
جهانی اتحادیه شــهرهای تاریخــی ،تحقق وجود
جهانی با تکثــر فرهنگهای اصیل را منوط به ارائه
برنامه های منســجم فرهنگی و هنری با محوریت
برگــزاری رویدادهــا و فســتیوالهای بینالمللی
و رویکــرد اقتصــادی دانســت و گفــت :این نوع

برنامهریزی هم حفظ میراث و گســترش زیرساخت
های فرهنگی شــهرهای بــزرگ را به دنبال دارد و
هم با پویا کردن اقتصاد شــهرهای تاریخی ،موجب
ادامه حیات آنها در بســتر اصالت و ماهیت خودشان
میشود.
حیدر اسکندرپور با اشاره به تجربه شهر تاریخی
شیراز در این زمینه ،خاطرنشــان ساخت :مجموعه
شــهرداری شــیراز با رویکرد «بازآفرینی شــهری
بر مبنای فرهنگ اصیــل» اقداماتی در بافت های
تاریخی و ارزشــمند شــهری انجام داده است که با
در نظر گرفتن ساکنان به عنوان محور اصلی ،منجر
حس تعلق به مکان،
به تبیین هویت محلی ،تقویت ِ
همبســتگی اجتماعی و تعامل بیــن خرده فرهنگ
ها (اعــم از قومیتها ،ملیتها نژادها و )...شــود.
شهردار شــیراز شبکهسازی ،آموزش و توانمندسازی
را از جملــه ابزارهای اجرای ایــن اقدامات در این
شهر برشــمرد و گفت :ارائه آموزشهای اجتماعی
به ســاکنان از طریق تأســیس نهادهای تسهیلگر
به عنوان واســط میان مجموعه حاکمیت محلی و
ساکنان ،اولین گام در این مسیر بوده است .همچنین
با هدف تقویت اقتصــاد خالق ،با ایجاد زمینه برای
ارائه محصوالت و خدمــات برآمده از فرهنگ ،هنر
و ارزشهای بومی مشــارکت ســاکنان را در کسب
منفعــت از مزایــای جهانی شــدن فرهنگی بومی
افزایش دادهایم .شهردار شیراز رسالت حکومتهای
فرهنگ جهانی و
محلی را در مواجهه بــا دوگانگی
ِ
جهان فرهنگــی ،ایفای نقش تســهیلکننده برای
ِ
احیای فرهنگ بومی ،معرفی آن به دیگر شــهرهای
دنیا و حمایت از مقاومــت فرهنگی در برابر تغییر و
دگرگونی دانســت و یادآوری کرد :این اقدام فرآین ِد
جهانی شدن را به سمت ایجاد جهانی با تکثر و تعدد
فرهنگی ،سوق داده و تقویت اقتصاد محلی و بهبود
وضعیت معیشت را به دنبال خواهد داشت.
فضاهای شهری باید محلی برای تعامل
جامعه باشند

اسکندرپور همچنین تأکید کرد :در عصری که
فرآیند فضازدایی از شــهرها به دلیل رواج اســتفاده
از فضاهای مجازی ارتباط جمعی ،رو به گســترش
است ،حاکمیت محلی وظیفه دارد به تأمین و تجهیز
فضاهای شــهری بپردازد که عالوه بر پاسخگویی
بــه نیازهای روحی و اجتماعی شــهروندان ،دعوت
کننده جامعه محلی برای تعامل باشــند و به عنوان
بســتری برای کنــش ارتباطی ،بلــوغ اجتماعی و
شــکلگیری جامعه مدنی عمل کننــد .وی افزود:
حمایت از عرضه فرهنگ ملموس و ناملموس بومی،
حمایــت از ارائه خدمات فرهنگــی و هنری متعلق
بــه خردهفرهنگها همچنین حمایــت از برگزاری
رویدادهای فرهنگمحور ابزارهای اصلی اجرای این

صدای شهر
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رسالت اســت که در این راستا احیای رسوم و آیین
های قومی ،مذهبی و ســنتی با مشــارکت ساکنان
محلی از طریق اجــرای برنامههایی نظیر بازیهای
بومی ،برگزاری مراســم آئینی و اسطورهای ،برپایی
فســتیوالها و نمایشــگاههای آمــوزش و تولیــد
محصــوالت فرهنگــی بومی ،تعریــف رویدادهای
ورزشی تفریحی میتواند اثرگذار باشد.
نهادینهســازی ارزشهــا و پذیــرش
جهانیشدن

وی در بخش دیگری از ســخنان خود ،تقویت
و نهادینهســازی ارزشها و هنجارهــای بومی در
میان ساکنان شهرها همچنین پذیرش جهانیشدن
و تعامل با ســایر فرهنگهای جهــان را دو مؤلفه
مهم دانســت که حکومتهای محلی برای انطباق
موقعیتهای محلــی با موفقیت جهانی شــدن در
حوزههای فرهنگ و اقتصاد باید به آن توجه کنند تا
مصداق عملی این شعار باشند که «جهانی بیندیشیم
و محلی عمل کنیم ».به گفته شــهردار شیراز نقطه
نظرات وی به عنوان سکاندار مدیریت شهری شیراز
که شــهری تاریخی با قدمت و پیشینهای چند هزار
ســاله اســت ،مبنی بر مداخله حکومت های محلی
برای حفظ فرهنگ ،آداب و رسوم شهرهای تاریخی
در مقابل ســلطه فرهنگ واحــد جهانی ،همچنین
تجربه های شیراز در این زمینه مورد استقبال شرکت
کنندگان این اجالس قرار گرفت و در این راســتا با
اعالم آمادگی شهردار کیوتو ،با توجه به تجربه موفق
این شهر در حفظ فرهنگ بومی خود ،دو شهر شیراز
و کیوتو دانش و تجربیات خود را به اشتراک خواهند
گذاشت.
شــیراز عضو هیــأت مدیــره اتحادیه
شهرهای تاریخی جهان شد

قرار بــود در در آخریــن روز از اجالس ،یعنی
عصر روز یکشبنه (نهم سپتامبر  2018و  18شهریور
 )97مجمع عمومــی اتحادیه شــهرهای تاریخی
جهان ،موضوع عضویت شــهردار شــیراز در هیأت
مدیره این اتحادیه را به رأی بگذارد .اگرچه به دلیل
محدودیت زمان پروازهای هواپیمایی از اســتانبول
به شیراز ،شهردار شــیراز در آیین اختتامیه و مراسم
رأیگیری و اعالم نتیجه حضور نداشــت ،اما آنچه
نتیجه خوش این اجالس را برای شــهر شیراز رقم
زد ،عضویــت در هیأت مدیره بود .در آیین اختتامیه
اجالس ،شهردار شیراز با کسب آرای مجمع عمومی
اتحادیه شــهرهای تاریخی به عنــوان عضو هیأت
مدیره این اتحادیه انتخاب شد.
به اعتقاد حیدر اســکندرپور ،شــیراز ،شــهری
با داشــتههای ارزشــمند تاریخی ،فرهنگی ،هنری
و علمی اســت و حضور آن در مجامــع بینالمللی،
فرصتی برای معرفی بهتر آنها به تمام جهان اســت.
او اتحادیه شــهرهای تاریخی را فرصتی دانست که
شهرها بتوانند مســتقل از دولت ها و روابط رسمی
آنها ،با نگاه دیپلماســی شــهری روابــط خود را در
حوزههای مختلــف مدیریت شــهری ادامه داده و
تحکیم بخشــند .مهندس اســکندرپور با بیان این
مطلب که اتحادیه شــهرهای تاریخــی مهمترین
سازمان بینالمللی حکومتهای محلی برای میراث
تاریخی شــهرها محسوب میشــود ،اظهار داشت:
مهمترین هدف ایــن اتحادیه حفظ میراث فرهنگی
شــهرهای تاریخی و تقویــت فرهنگ بومی و آیین
و رسوم آنها همچنین آگاهسازی در زمینه چگونگی
حفظ هویت تاریخی شهرهاست.
کودک شــیرازی برنده مســابقه نقاشی

اتحادیه شهرهای تاریخی شد

شادی دیگر این اجالس اینکه باز هم شیرازی
ها گل کاشتند .کجا؟ در مسابقه نقاشی که با عنوان
«لمس رنگ تاریخ» در حاشیه همین اجالس در شهر
بورسا برگزار شــد .کودکان  9تا  13سال شهرهای
عضو اتحادیه باید شهرشــان را بــا موضوع میراق
فرهنگی و ضرورت حفظ آن به تصویر میکشیدند.
بیش از  96اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شد .بنا به
تصمیم هیأت داوران 5 ،اثر به عنوان آثار برتر و  5اثر
به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب می شدند که در
این میان ،نقاشی «درسا روزبهی»  12ساله از شیراز
جزو  5اثر برتر قرار گرفت.
این مســابقه با هدف افزایش دانش و آگاهی
کودکان نســبت به تاریخ و اطالعرســانی در زمینه
میــراث فرهنگی به دانش آموزان و دانشــجویان و
شــهروندان از طریق برگزاری نمایشگاه آثار هنری
در شــهر بورسای کشــور ترکیه برگزار شد که طی
آن  96اثر نقاشی از کودکان  9تا  13ساله شهرهای
تاریخــی عضو این اتحادیه مورد ارزیابی قرار گرفت
و کمیته داوران منتخب شــهرداری بورســا  5اثر را
به عنوان آثار برتر و  5اثر را به عنوان آثار شایســته
تقدیر انتخاب کردند .شــرکت کنندگان این مسابقه
از  15شهر بلرت (استرالیا) ،کازان (روسیه) ،کیوتو و
نارا (ژاپن) ،ووشی (چین) ،تاینان (تایوان) ،بوداپست
(مجارستان) ،کوتاهیا ،بورسا ،قونیه ،استانبول ،ازمیر
و سامسون (ترکیه) ،شیراز و کاشان (ایران) بوده اند
که همگی عضو اتحادیه شــهرهای تاریخی هستند.
در طول مدت برگزاری این اجالس ،نمایشــگاهی
هنری در مرکز فرهنگی «طیاره» در شــهر بورســا
برگزار شــده اســت که طی آن ،آثار ارســالی در
معرض دید عموم قرار گرفت .همچنین در حاشــیه
این نمایشگاه نقاشــی ،غرفه هایی از صنایع دستی
شــهرهای تاریخی عضو اتحادیه نیز برپا شــده بود
که غرفه صنایع دستی شیراز با استقبال چشمگیری
مواجه شد.
افق نگاه شــهرداری شیراز باید جهانی
شود

درســت روز بعد از بازگشت از ســفر ،شهردار
شــیراز با حضور در صحن علنی شــورای شهر ،به
ارائه گزارش خود از ســفر به بورسا و بیان دستاورها
و نتیجه مشــاهدات خود در ایــن اجالس پرداخت.
شهردار شیراز ضمن برشمردن ظرفیتهای شیراز و
زمینههای بسیار خوبی که برای ارائه آنها در گستره
جهانی وجود دارد ،دیپلماســی بینالمللی شهر شیراز
را ضعیف توصیف کرد و گفت :ســاختار بینالمللی
شــهرداری شــیراز باید ارتقا یابد و افــق نگاه این
مجموعه باید جهانی شود.
حیــدر اســکندرپور ،چالش امرو ِز شــهرهای
تاریخی جهان را پارادوکسی دانست که میان توسعه
شهر از یک ســو و ضرورت حفظ بافت تاریخی آن
از ســوی دیگر وجود دارد .وی افزود :مردم ســاکن
در شهرها از سویی خواهان توسعهیافتگی شهرشان
هستند و از سویی دغدغه حفظ میراث تاریخی خود
را دارند؛ این در حالی است که شهر کیوتو به عنوان
پایتخت فرهنگ و تمــدن ژاپن ،نمونهای موفق در
اجرای توأمان این دو مؤلفه است که توانسته نوعی
همزیستی میان توسعه و حفظ میراث فرهنگی خود
داشته باشد؛ به گونهای که با ورود به بخش تاریخی
کیوتــو ،احســاس میکنید به گذشــته و تاریخ این
شــهر قدم گذاشته اید .اسکندرپور افزود :ما معتقدیم
شــیراز نیــز این ظرفیــت را دارد کــه در قرابت با
توسعهیافتگی شهری ،بافت تاریخی خود را زنده نگه
دارد.

ذرهبین
1

5

پدیده جهانیســازی ،جهــان را دهکدهای
کوچک و فرهنگ را به عنــوان مقولهای واحد و
احتماالً نمایشی تعریف میکند که در این مسیر،
خــرده فرهنگها و فرهنگهــای اصیل و بومی
کشــورهای کوچک و شــهرهای تاریخی ،تحت
ســیطره این فرهنــگ جهانشــمول ،فراموش
میشــوند .از ایــن رو حکومتهــای محلــی و
مجموعه مدیریت شهری باید بدانند چطور عمل
کنند تا ضمن تعامل بــا فرهنگ جهانی ،جهانی از
فرهنگهای متعدد داشته باشیم؛ نه یک فرهنگ
غالب جهانی!

ایجــاد ظرفیتهــای بینالمللــی بــا
مجموعههای بزرگ مقیاس

شهردار شــیراز از بورســا به عنوان چهارمین
کالنشهر ترکیه و پایتخت حکومت عثمانی یاد کرد و
گفت :مدیریت شهری این شهر که زیرساخت های
فرهنگی قوی دارد ،با تبلیغات وسیع شعار «همه چیز
از بورسا شروع شد» اثر عمیقی بر شهروندان بومی و
گردشگران خارجی گذاشته که میل به گردشگری را
در این شهر را افزایش داده است .اسکندرپور ،وجود
ســالنهای متعدد سینما و نشســتهای بینالمللی
در وســط یک پارک چنــد هکتاری را نشــانهای
از توجه ویژه مدیریت شــهری بورســا به مســائل
فرهنگــی دانســت و گفت :ســاخت مجموعههای
فرهنگی بزرگمقیــاس میتواند ظرفیت بینالمللی
ایجاد کند؛ همچنین تالش مدیریت شــهری برای
جهانیســازی بورسا زمینه ساخت و ایجاد موزههای
وســیع با کارهای خارقالعاده را در این شهر فراهم
کرده اســت .از این رو اگر شیراز نیز به دنبال ایجاد
ظرفیتهای بینالمللی اســت باید سعی وافری در
ساخت مجموعههای بزرگ مقیاس با رویکرد جهانی
داشته باشد.
شهردار خاطرنشان ساخت :با مشاهده اقدامات
زیرســاختی و تالشهایی که مسئولین شهر بورسا
در زمینــه معرفی این شــهر در عرصه های جهانی
انجام دادهاند ،همچنین مقایســه آن با ظرفیتهای
شــهر شــیراز ،این نکته به ذهن متبادر میشود که
در شــیراز ،متولیان مربوطه کمکاریهای عدیدهای
در حوزه معرفی شــیراز داشتهاند؛ به طوری که تنها
بــه راهاندازی چند کانال تلگرامی و چاپ چند کتاب
و پوستر برای معرفی جاذبه های شهر شیراز بسنده
کــرده و حتی از زیرســاختهای اینترنتی و فضای
مجــازی نیز آنگونــه که باید ،اســتفاده نکردهایم.
شــهردار شــیراز با اعالم اینکه فاصله شهر شیراز
بــه لحاظ زیرســاختهای فرهنگی با بســیاری از
شهرهای مهم تاریخی دنیا زیاد است ،گفت :انتخاب
شــهر کازان به عنوان میزبان شهرهای تاریخی در
اجالسیه  ۲۰۲۰به دلیل زیر ساختهای مناسب این
شهر در زمینه گردشگری بود که میزبانی جام جهانی
فوتبال نیز به آنها کمک شــایان توجهی کرده بود.
ما نیــز باید تالش کنیم بعــد از کازان میزبانی این
اجالسیه را عهده دار شویم.
شهردار شــیراز با ابراز خوشحالی از انتخاب اثر
نوجوان شــیرازی در مسابقه نقاشــی که در حاشیه
اجالس شــهرهای تاریخی جهان برگزار شد گفت:
با آنکه بیش از  10اثر از شیراز به این مسابقه ارسال
شده بود و ما شاهد نقاشی اماکن معروف گردشگری
شــیراز بودیم اما اثری انتخاب شد که حضور مردم
در مســجد را نشــان میداد؛ یعنی زندگی در بافت
تاریخــی جریــان دارد و این موضوع با شــعارهای
ما در شــورا و شــهرداری منطبق بود .اسکندرپور با
اعالم اینکه در اجالس یاد شده شیراز توانست عضو
هیأت مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان شود،
این موفقیت را به همه شــهروندان شیرازی تبریک
گفت.
ِ
شرط جهانیشدن
تعامل با دنیا؛

عضو هیأت علمی باستانشناســی دانشــگاه
شیراز ،عضویت این شهر را در هیأت مدیره اتحادیه
شــهرهای تاریخــی ،مهم و قابل توجــه میداند و
میگوید :این موفقیت ،دریچهای اســت به ســوی
تعامــل و گفتوگو با دیگر شــهرها و کشــورهای
جهان .علیرضا عسکری چاوردی معتقد است :شیراز
شایستگی و ظرفیتهایی دارد که زمینه جهانیشدن
آن را فراهم میکند .پــس باید از هر فرصتی برای
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تحقق این امر اســتفاده کرد؛ بنابراین انتخاب شیراز
در هیأت مدیــره یک اتحادیه معتبر بینالمللی حتم ًا
بستر مناســبی برای تعامل با جهان ،معرفی شیراز،
تبادل دانــش و تجربه و در نهایــت موفقیتهای
بیشــتر جهانی اســت .وی تأکید میکند که شیراز
همواره با رویکرد شــهری پایدار در حوزه بینالملل
در دورههای گذشــته مطرح بوده و در حقیقت امروز
اگر بحث از جایگاه شــیراز و استان فارس در عرصه
جهانی مطرح میشود ،رویکردی تاریخی و فرهنگی
پشتوانه این تفکر است.
این پژوهشــگر و استاد دانشــگاه که تاکنون
تالشهای بسیاری برای ثبت میراث فرهنگی شیراز
و اســتان فارس در یونســکو کرده است ،میگوید:
در ســرزمین فارس میــراث بــزرگ تمدنی ایالم،
هخامنشــیان و ساســانیان به عصر اسالمی انتقال
یافتــه و در پیوند با عقاید توحیــدی به فرهنگی با
ظرفیت بینالمللی تبدیل شده است .به همین خاطر
میتوان گفت رویکرد شهر شــیراز فراتر از هر چیز
در شــعر و ادب و فرهنگ و مهماننوازی تجلی پیدا
میکند.
ضرورت جهان
عســکری گفتوگو و تعامل را
ِ
امروز میخواند و میگوید :اگر قرار اســت شــیراز
شــهری انسانمحور با شعار تعامل و گفتوگو باشد،
باید با حضور حداکثری در مجامع بینالمللی با جهان
ارتباط برقرار کند و ثروتهای ارزشمندش همچون
فرهنگ عمیق ،تمدن فرهیخته ،تاریخ و ادبیات غنی،
حکمت اصیل ،معماری زیبا ،باغهای رویایی ،بناهای
ِ
باشکوه و ...را برای جهانیان به تصویر بکشد و معرفی
کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز تأکید میکند:
این شــهر پتانســیل گســتردهای در دنیای معاصر
دارد؛ منوط به اینکه میراث جهانی پاســارگاد ،تخت
جمشــید ،باغ ارم ،فیروزآباد ،بیشاپور و سروستان در
پیونــدی مفهومی با تمدن های عصر اســامی به
ویژه حافظ و ســعدی ،مجموعه زندیه ،مدرسه خان
(مکتب فلســفی مالصدرا) ،مسجد عتیق ،مسجد نو
و ...قرار گیرد و ســپس ،بتوان با پشــتوانه و درک
ایــن فهم تاریخی ،با ســایر تمدنهای جهان یعنی
روم ،یونان ،چین ،هندوســتان ،آســیای مرکزی و
ســرزمینهای عربی به گفتوگو پرداخت .عسکری
ضمن ابراز خرســندی از انتخاب شــیراز در هیأت
مدیره اتحادیه شــهرهای تاریخی جهان ،میگوید:
اگرچه در حال حاضر ممکن اســت شرایط میزبانی
رویدادهای بزرگ و مطرح جهانی را نداشــته باشیم،
اما با برنامهریزیهای منسجم و زمانبندیشده باید
زمینه انجام این امر فراهم شود.
در این راســتا الزم است برای آغاز این مسیر،
افزون بر تقویت زیرســاختهای گردشگری شهر،
رویدادهای فاخری تعریف شــود؛ بــه عنوان مثال
باید سلســله گفتوگوهایی بــا تمدنهای همجوار
آغاز کنیم تا با هدفگذاری استراتژیک در یک افق
پنج ساله بتوانیم میزبان شــهرهای تاریخی جهان
و دیگر برنامههای جهانی در شــیراز باشیم؛ چراکه
این امتیازها به وجهه بینالمللی شــیراز و توســعه
گردشــگری آن کمک شــایانی میکنــد« .در این
راستا پیشنهاد میکنم نشســتهای مشترک میان
تمامی مدیــران و متولیان حوزه مدیریت شــهری
و گردشــگری ،اســاتید دانشــگاهی ،انجمنهای
مردمنهــاد و دیگر دســتگاههای دولتی و نهادهای
مدنی مرتبط بــا این موضوع برگزار و دیپلماســی
بینالمللی شــهر شــیراز به صورت شفاف و گام به
گام تبیین شــود تا متعهدانــه و گام به گام ،همدل
و همراه به ســوی افقهای روشــن جهانی حرکت
کنیم».

در عصری که فرآیند فضازدایی از شهرها به دلیل رواج استفاده از فضاهای مجازی ارتباط جمعی ،رو به
گسترش است ،حاکمیت محلی وظیفه دارد به تأمین و تجهیز فضاهای شهری بپردازد که عالوه بر پاسخگویی
به نیازهای روحی و اجتماعی شــهروندان ،دعوت کننده جامعه محلی برای تعامل باشــند و به عنوان بستری
برای کنش ارتباطی ،بلوغ اجتماعی و شــکلگیری جامعه مدنی عمل کنند .حمایت از عرضه فرهنگ ملموس
و ناملمــوس بومی ،حمایت از ارائه خدمات فرهنگــی و هنری متعلق به خردهفرهنگها همچنین حمایت از
برگزاری رویدادهای فرهنگمحور ،ابزارهای اصلی اجرای این رسالت است

2

،،

مجموعه شهرداری شیراز
با رویکرد «بازآفرینی

شهری بر مبنای فرهنگ

اصیل» اقداماتی در بافت

های تاریخی و ارزشمند

شهری انجام داده است
که با در نظر گرفتن

ساکنان به عنوان محور
اصلی ،منجر به تبیین

هویت محلی ،تقویت

حس تعلق به مکان،
ِ

همبستگی اجتماعی و

تعامل بین خرده فرهنگها

(اعم از قومیتها ،ملیتها

نژادها و )...شود

،،

،،

رسالت حکومتهای

محلی در مواجهه با

ِ
فرهنگ جهانی
دوگانگی
جهان فرهنگی ،ایفای
و
ِ

نقش تسهیلکننده برای
احیای فرهنگ بومی،
معرفی آن به دیگر

شهرهای دنیا و حمایت

از مقاومت فرهنگی در

برابر تغییر و دگرگونی

است.

،،

،،

افزون بر تقویت

زیرساختهای

گردشگری شهر،

رویدادهای فاخری برای
شیراز تعریف شود.
به عنوان مثال باید

سلسله گفتوگوهایی با
تمدنهای همجوار آغاز
کنیم تا با هدفگذاری

استراتژیک در یک افق

انتخاب شیراز در هیأت مدیره یک اتحادیه معتبر بینالمللی حتم ًا بستر مناسبی برای تعامل با جهان ،معرفی
شیراز ،تبادل دانش و تجربه و در نهایت موفقیتهای بیشتر جهانی است .اگر قرار است شیراز شهری انسانمحور
با شــعار تعامل و گفتوگو باشــد ،باید با حضور حداکثری در مجامع بینالمللی با جهان ارتباط برقرار کند و
ِ
حکمت اصیل ،معماری زیبا،
ثروتهای ارزشمندش همچون فرهنگ عمیق ،تمدن فرهیخته ،تاریخ و ادبیات غنی،
باغهای رویایی و بناهای باشکوه را برای جهانیان به تصویر بکشد و معرفی کند

3

پنج ساله بتوانیم میزبان

شهرهای تاریخی جهان

و دیگر برنامههای

جهانی در شیراز باشیم

،،

6

صدای شهر
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رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورا در گفتوگو با «شهرراز» خبر داد

،،

با همکاری شورا و
شهرداری چندین پروژه
انسانمحور در حال
تعریف شدن است
که کلنگزنی احداث
آمفیتئاتر و سالن سینما
در منطقه دو شهرداری
یکی از این پروژههای
انسانمحور است.
طی سال آینده عالوه
بر پروژههای عمرانی
انسانمحور ،باید روی
مباحث نرمافزاری ازجمله
بحث شفافیت نیز کار
کنیم

،،

،،

سازمان سرمایهگذاری
مأموریت دارد
که در تعامل با معاونتها
و سازمانهای شهرداری
شیراز اقدام به تعریف
فرصتهای سرمایهگذاری
در حوزه گردشگری کند.
این اتفاق تاکنون
افتاده و چندین فرصت
خوب نیز تاکنون تعریف
شده است

،،

،،

با حذف اسامی
بهرهبرداران ،لیست
کیوسکهای مطبوعاتی
و اغذیهفروشی سطح
شهر را منتشر میکنیم
تا شهروندان اطالع
بیشتری در زمینه شرکت
در مزایده و اجاره این
کیوسکها بیابند و افراد
بیشتری در آن شرکت
کنند

،،

پروژههایعمرانیمدیریتشهری
انسانمحورخواهدبود
شهردار شیراز برنامه پنجساله سوم شهر شیراز را به شورا ارائه کرد

سینا بنیزمانی معتقد اســت پروژههای شهری شیراز باید انسانمحور باشد
حسین مالکی و احداث آمفیتئاتر و ســالن ســینما در منطقه دو شــهرداری یکی از نمونههای
این رویکرد مدیریت شــهری است .او در گفتوگو با شــهرراز از تعریف چشمانداز اقتصادی

به نظر میرســد اولویت ســال نخست
مدیریــت شــهری ،تکمیــل پروژههای
نیمهتمام عمرانی و عدم تعریف پروژههای
جدید شهری بوده است .آیا برای سال دوم
پروژههای شهری (اعم از عمرانی ،فرهنگی
و )...در چشــمانداز مدیریت شهری وجود
دارد؟

همانطــور کــه اشــاره کردید ،مــا پروژههای
نیمهتمام باقیمانده از دوران قبل را داشتیم که باید تا
پایان سال  96به پایان میرسید .مدیریت شهری دوره
قبل نتوانســته بود این پروژهها را به پایان برساند که
در دستور کار سال  97قرار گرفت و اینک که نیمی از
ســال جاری در حال سپری شدن است ،شهردار شیراز
و مجموعه شهرداری توانســتهاند این کار را پیگیری
کنند و به نظر میرســد که سرعت پیشرفت پروژهها
هم بسیار خوب است.
شعار شورای شــهر ،مدیریت فرهنگی در
همه شئون بوده اســت .در عرصه فرهنگی
چه پروژهها و طرحهای اقتصادی برای شهر
تعریفشده یا خواهد شد؟

پروژههای عمرانی انســانمحور ،باید روی یک سری
مســائل نرمافزاری ازجمله بحث شــفافیت کار کنیم.
اگرچه طی یک سال گذشته طرحهایی را آماده کردیم
اما هنوز بــه تصویب نهایی نرســیدهاند اما این طرح
در دو کمیســیون برنامه بودجه و کمیسیون اقتصاد و
ســرمایهگذاری تهیه شــد و اکنون به مرحله پختگی
رسیده که باید به صحن شورا بیاید و سپس ابالغ شود.
یکی از نیازهای مهم امروز شهر ،مدیریت
یکپارچه متولیان ،برای جذب گردشــگر و
رونقبخشــی به اقتصاد گردشگری است.
کمیســیون اقتصاد و ســرمایهگذاری چه
اهداف و برنامههای مشــترکی با کمیسیون
گردشگری ،معاونت گردشگری استانداری
و اتاق بازرگانی و دیگر نهادها و سازمانهای
مرتبط و متولی امر گردشگری در شهر دارد؟
الگوی عملی شما برای تحقق شهر گردشگر
پذیر چیست؟

همچنان که شهردار شــیراز گفته است و شورا
همچنین اعتقادی دارد ،باید پروژهها انسانمحور باشد
و در این خصوص با همکاری شورا و شهرداری چندین
پروژه در حال تعریف شدن است که تعریف یکی از این
پروژهها که احداث آمفیتئاتر و سالن سینما در منطقه
دو شهرداری است ،به پایان رسید و همین اواخر کلنگ
زده شــد که این یکی از پروژههای انسانمحور است
و تعدادی پروژه شــبیه به این هم در دســت تعریف
اســت .البته من معتقدم که طی سال آینده عالوه بر

تصمیمی که ما داریم این اســت که فرصتهای
ســرمایهگذاری شــهرداری بیشــتر در حوزههــای
گردشگری تعریف شــوند به این خاطر که چشمانداز
اقتصادی شهر شــیراز را یک شهر گردشگری تعریف
کردیم .از این بابت ســازمان سرمایهگذاری مأموریتی
کــه دارد این اســت کــه در تعامل بــا معاونتها و
ســازمانهای شــهرداری شــیراز اقدام بــه تعریف
فرصتهای ســرمایهگذاری در حوزه گردشگری کند
و این اتفــاق تاکنون افتــاده و چندین فرصت خوب
تاکنون تعریفشده است .در تعریف این فرصتها هم
با کمیســیون گردشگری و هم با مدیریت گردشگری
شــیراز تعامل داریم و کارگروهی را تشکیل دادیم که

عضو شــورای پنجم از درخواست سرپرست
سازمان حمل و نقل ریلی شــهرداری شیراز برای
افزایش ســهمیه واگنهای قطار شهری و پیگیری
عاجل جهــت واگــذاری و تخصیــص اعتبارات
برنامه و بودجهای از ســوی سازمان شهرداریها و
دهداریهای کشــور خبرداد .احمد تنوری در ارائه
گزارش عملکرد یکساله کمیسیون حقوق شهروندی
شورای پنجم شــیراز که ریاست آن را پیش از این
برعهده داشت ،افزود :سرپرســت سازمان حمل و
نقل ریلی شهرداری شــیراز درخواست کرده است
که مناقصه تامین دو هزار دســتگاه واگن در شیراز
دســتباال در ســال جاری صورت گیرد تا بتوان از
تســهیالت فاینانس ،صندوق توسعه ملی و اوراق
مشــارکت استفاده کرد .به گفته این عضو شورا ،در
گزارش ســازمان قطار شهری به کمیسیون حقوق
شــهروندی ،ضمن درخواســت اصالح سهم قطار
شهری شــیراز به دستکم  110دســتگاه واگن،
کاهش بروکراسی اداری و پیگیری حذف تعرفههای
ورودی گمرگی با توجه به طوالنی بودن روند اداری
تخصیص اعتبارات درخواست شده است.
تنوری با اشــاره به محتویــات دیگر گزارش
مذکور ،بر ضرورت پیگیــری ایجاد منابع پایدار به
منظور احداث و توسعه مترو از محل منابع حاصل از
صرفهجویــی بنزین ،نفت و گاز از طریق نمایندگان
شیراز در مجلس شــورای اسالمی و مقامات ارشد

اســتان تأکید کرد و یادآور شد :در گزارش سازمان
حمل و نقل ریلی شــهرداری شــیراز ،فعالیتهای
سهماهه اول سال  97در قالب جدولها و نمودارها
به پیشــرفت پروژهها و پروژههای در دســت اقدام
که قرار است در دوران شورای پنجم افتتاح شود و
به بهرهبرداری برسد ،اشاره شده است که براساس
آن ،نقشه توســعه غربی خط یک مترو از ایستگاه
پل معالیآباد تــا پارک علوی ،میدان صنایع ،پارک
آرین ،پل جهاد (منطقه انجیره) ،تقاطع حسابی ،بلوار
آفرینش ،دو ایستگاه در شهرک گلستان و بعد از آن
تا ایستگاه راهآهن را در بر میگیرد.
او همچنین با اشــاره به گزارش فعالیتهای
ســازمان میادین و مشــاغل شــهری که از سوی
معاون خدمات شــهری شهردار شــیراز ارائه شد،
افزود :درباره لیســت کیوســکهای مطبوعاتی و
اغذیهفروشی سطح شــهر تالش میکنیم با حذف
اســامی بهرهبرداران ،این فهرســت را منتشر کنیم
تا شهروندان اطالع بیشــتری در زمینه شرکت در
مزایده و اجاره این کیوسکها بیابند و افراد بیشتری

شهر شیراز به عنوان یک شهر گردشــگری میگوید و میافزاید از همین منظر فرصتهای
سرمایهگذاری شهرداری بیشتر در حوزههای گردشگری تعریف شوند .مشروح گفتوگو با رئیس
کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر شیراز را در ادامه بخوانید.

در آن سازمان سرمایهگذاری و مدیریت گردشگری و
چند بخش دیگر شــهرداری باهــم تعامل دارند و این
پروژههــا را تعریف میکنند .این فرصتها وقتی آماده
شد ،وارد این مرحله میشود که آن را به سرمایهگذارها
معرفــی و درواقع فرصتها را بازاریابی کنیم که نقش
اتاق بازرگانی میتواند در آن پررنگ باشــد و حتم ًا از
نهادهایــی مانند اتاق بازرگانی کــه حلقه اتصال ما با
بخش خصوصی است ،کمک خواهیم گرفت.
شرایط رکود و بحران نوسانات ارزی اخیر
ضمن اینکه قــدرت خرید مردم را کاهش
چشمگیری داده ،منجر به افزایش بیکاران
در صنوف کارگــری ،خدماتی و حتی صنایع
تبدیلی (مانند لبنیات) نیز شده است ،برخی
براین باور هستند که ســاماندهی مشاغل
پارهوقت مانند دستفروشی توسط مدیریت
شــهری ،یکی از راهکارهــای جلوگیری از
افزایش شــمار بیکاران در شــرایط فعلی
باشد .نظر شما دراینباره چیست؟

مشــکلی که مطرح کردید و بیکاری ناشــی از
نوسانات ارز و مشــکالت اقتصادی کشور واقع ًا وجود
دارد و کمکم در حال تبدیل به بحران اســت .باید این
را بگویم که راه اصلی مقابله با هرمشــکلی علت آن
اســت .علت اصلی این مشــکل هم در اقتصاد کالن
کشــور و روابط بینالملل آن نهفته اســت؛ و طبیعت ًا
برای حل آن هم باید این حوزه را درســت کرد؛ یعنی
متغیرهای کالن کشــور را از طریق حل مشــکالت
ســاختاری اقتصاد کشور و هم تسریع روابط بینالملل
درست کنیم تا مشکل از بین برود .منتهی شاید برای
درصد کوچکی از این مشــکل ،مشــاغل پارهوقت در

قالب دستفروشی توسط شــهرداری بتواند بهعنوان
چارهای بهحساب بیاید.
آیا در شرایط کنونی شــما با ایجاد چنین
بازارچههایی موافقید؟

گوشهای از اقتصاد هر شهر ،اقتصاد دستفروشی
و بازارهای ســامان نیافته آن اســت و در شهر شیراز
طبیعت ًا باید اســتفاده شود .ما با معاون خدمات شهری
صحبت کردیم کــه برای این موضوع طرحی را آماده
سازد و امیدواریم که شهرداری هرچه زودتر این طرح
را آماده کند و در صحن شــورا هــم یکبار مطرح و
با شــهردار صحبت شــد که این طرح را ارائه دهند.
بااینحــال من فکــر میکنم این طــرح یک بخش
کوچکی از مشــکلی را که مطــرح کردید حل میکند
اما اگر بخواهید اصل مشکل حل شود باید بروید علت
اصلی آن را که در اقتصاد کالن روابط بینالملل پنهان
است ،حل کنید.

پرســش آخر من درباره برنامه پنجساله
سوم شهر شــیراز است که گویا شهرداری
آن را به شــورا ارســال کرده است ،مهلت
بررسی این برنامه شامل چه پروسه زمانی
خواهد بود؟

شهرداری نسخه این برنامه را برای شورا ارسال
کرده اســت که در شــورا بررســی خواهد شد و ما تا
پایان آبــان ماه باید درباره ایــن برنامه تصمیمگیری
کنیم تا بتوانیم آن را به تصویب برســانیم که از آبان
تا انتهای سال شــهرداری بتواند بر اساس این برنامه
پنجساله ،بودجه ســال  98را تدوین و به شورا تقدیم
کند.

رئیسکمیسیونفرهنگیاج
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نائبرئیس شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز» عنوان کرد:

حمایت از شهردار شیراز
در اجرای  راهبردهای بینالمللی

دیپلماسی مدیریت

شهری برای شناساندن
شیراز در عرصه

بینالمللی در حال

هرگونه استخدام فامیلی در شهرداری و شورای شهر شیراز «ممنوع» است

برداشتن گامهای

مؤثری است و چنین

موفقیتهایی در

دیپلماسی مدیریت

ابراهیم صبوری عضویت شهر شیراز در هیأترئیســه اتحادیه شهرهای تاریخی و حضور
شــهردار شیراز در مجامع بینالمللی را سبب آشنایی بیشــتر شهرها و مردم دنیا با شهر شیراز
میداند و معتقد است چنین اقدامی به معنای آن است که ما در دیپلماسی مدیریت شهری در حال
شما عضویت شهر شــیراز در هیأترئیسه
اتحادیــه شــهرهای تاریخــی را موفقیت
دیپلماســی مدیریت شهری دانستهاید ،فکر
میکنید مدیریت شــهری بــرای اینگونه
موفقیتها در طول عمر یکســاله شــورای
پنجم چه مؤلفهای را ایجاد کرده است؟

اینکه مدیریت شهری در چنین مجامعی پرقدرت
حضور دارد و شهردار محترم شیراز هم در آن سخنرانی
میکند ،باب آشنایی را برای شهرها و مردم دنیا میگشاید
تا شهر شــیراز به دنیا شناسانده شود؛ و چنین کاری به
این معنی اســت که ما در دیپلماسی مدیریت شهری در
حال برداشتن قدمهای خوب و مؤثری هستیم .چنانکه
شهردار شیراز در ادامه گامهای خود در گزارشی به شورا
اعالم کردند که ما بهشدت در پی آن هستیم که شیراز
را بــه زبانهای مختلف و با ســایق مختلف به مردم
دیگر مناطق جهان بهگونهای معرفی کنیم که درخور نام
و جایگاه و شأن این شهر باشد .این موارد اتفاقات خوبی
است که نشان میدهد دیپلماسی مدیریت شهری برای
شناســاندن شیراز در عرصه بینالمللی در حال برداشتن
گامهای مؤثری اســت و من اعتقادم این است که هم
شورا و هم شهرداری بهشدت در پی این هستند که این
حوزه را گسترش دهند و باید گفت ،چنین موفقیتهایی
در دیپلماسی مدیریت شهری همچنین میتواند بستری
برای رونق اقتصادی شهر شیراز فراهم کند.
ابزارهایی را که شورا برای حمایتهای خود
از شــهرداری در چنین زمینههایی استفاده
میکنــد و یا خواهــد کرد چگونــه تعریف
میشوند؟

بههرحال شــورا میتواند مصوباتی داشته باشد که
هم به شــهرداری در زمینههای اطالعرسانی بینالمللی
کمک کند .هم آنکه شــرکت در اینگونه همایشها و

حمایت از شهردار شــیراز در این سیاستها و راهبردها
و همچنین ایجاد خطمشــیها در این زمینه و تصویب
خطمشــیهایی که در آینده شهرداری را به این سمت
ببرد ،در زمره ابزارهایی اســت که شــورا میتواند برای
پیشبرد این موضوع استفاده کند.
در جلسه علنی اخیر با توجه به تعداد لوایح
شهرداری در دســتور کارها چه تصمیماتی
گرفته شد؟

هشــت دستور کار و دو اعالم وصول داشتیم .ابتدا
طرح رایگان شدن خدمات حملونقل عمومی در بخش
قطار شهری با استقبال اعضای شورا و شهرداری برای
چهار روز آغازین سال جدید تحصیلی به تصویب رسید؛
اما دســتور کار برگزاری هفته فرهنگی و گردشــگری
شــیراز با توجه به تغییر تاریخ آن از شــهریور به اسفند
الیحه با یکفوریت به کمیســیونهای گردشــگری و
فرهنگی ارجاع شد.
در ادامــه جلســه ،طــرح یکفوریتــی مدیریت
تعارض منافع عمومی در شــهرداری و شورای اسالمی
شــهر شیراز که توسط پنج عضو شــورا ارائهشده بود و
من بهعنوان طــراح در دفاع از این طرح صحبت کردم
و بهموجب این طرح از حقــوق عمومی جامعه در برابر
هرگونه سوءاســتفاده کــه میتواند درزمینــهی اجرا و
تقنین اتفــاق بیفتد ،دفاع میشــود و هرگونه تعارضی
که فیمابین منفعت شــخصی افراد ،مسئولین ،اعضای
شورا و شــهرداری با منفعت عمومی وجود داشته باشد
اگر مسئولی بخواهد از منفعت عمومی عبور کند شامل
این ممنوعیت خواهد شــد .مث ً
ال اســتخدامهای فامیلی
دیگر بههیچعنوان در شــهرداری اتفاق نخواهد افتاد و
همهچیز شــفاف و روشــن خواهد بود .در این طرح که
بسیار مهم است و ما در آینده درباره آن گزارش خواهیم

شهری میتواند بستری

برداشــتن قدمهای خوب و مؤثری هستیم .به باور صبوری چنین موفقیتهایی در دیپلماسی
مدیریت شهری میتواند بستری برای رونق اقتصادی شهر شیراز فراهم کند .مشروح گفتوگوی
شهرراز با نائبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز را در ادامه بخوانید.

داد ،اعضای شــورا هم بسیار با درایت به یکفوریت آن
رأی دادند و ما آن را به کمیسیون برنامه ،بودجه ،حقوقی
و امالک جهت بررسی سریعتر ارجاع دادیم .تا پسازآن
در صحن علنی بررسی شود.
آیا مفاد ایــن طرح عطف به ماســبق هم
میشود؟

دولت اخیراً طرحی شــبیه به این را برای کارکنان
دولتی به مجلس فرســتاده است .شــورای شهر تهران
درباره شــهرداری تهران همچنین طرحی را به تصویب
رســانده است .حاال ما با یک سری تغییرات بومیسازی
آن را در مورد شــهرداری شیراز میخواهیم به تصویب
برســانیم .باید تکرار کنم که این طرح در جهت احقاق
حق عمومی مردم و ایجاد شفافیت و بازگرداندن اعتماد
عمومی مــردم مؤثر خواهد بود و وقتــی چنین قانونی
وجود داشته باشد هیچ مسئولی وجود نخواهد داشت که
آشنایان خود را به کار گیرد .قب ً
ال میتوانسته اتفاق بیفتد
و نهادهای نظارتی هم نمیتوانســتند متعرض مسئول
مربوطه شوند؛ اما اگر این طرح تصویب شود این بحث
اجرایی خواهد شد.
چند الیحه دیگر از ســوی شــهرداری به
صحن علنی مطرح شد؟

یکی از این لوایح در خصوص سلب قابلیت استفاده
عمومــی مقادیر مورد تصرف اراضی شــهرداری که در
مسیر جدیداالحداث قرار دارد ،بود که برای حل مشکل
شــهروندان برای اینکه مردم بتوانند تا زمان تجدید بنا
ســند تکبرگ دریافت کنند .به شهرداری این اجازه را
دادیم .همچنین الیحه شهرداری در خصوص مساعدت
مالی به بیســت و دومین همایش کشوری دانشآموزی
فیزیک و اولین همایش کشوری نقش دانشمندان ایرانی
اسالمی در گسترش علوم تجربی با توجه به نگاه مثبت

جتماعیشورایشهرخبرداد

واگنهایقطارشهریشیراز
در آن شــرکت کنند تا از این طریق سطح خدمات
ارائهشده و همچنین درآمد شهرداری افزایش یابد.
تنــوری میــزان واگــذاری کیوســکهای
مطبوعاتی در سهماهه اول سال جاری را  34مورد
به صورت اجاره یکساله عنوان کرد و خاطرنشان
کرد :اگر کســی تمایل داشــته باشــد ،میتواند
ســال آینده در مزایده کیوســکهای مطبوعاتی
شــرکت کند .این عضو شــورا افزود :براســاس
گزارش رســیده به کمیســیون حقوق شهروندی،
واگذاری کیوســکهای اغذیهفروشی سطح شهر
در سهماهه اول ســال جاری  13مورد به صورت
دوساله و برخی هم سهساله از طریق مزایده بوده
است.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورا
همچنیــن گفت :گــزارش عملکرد و پیشــرفت
پروژههای ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شــهرداری (فاوا) درسال  97نمایانگر آن است که
در ایــن بخش با کمبود اعتبارات مواجه هســتیم
و به همین ســبب ،جهت نزدیکشــدن به «شهر

شــورا به برگزاری چنین همایشهایی تصویب شد .در
مورد الیحه تائید سلب استفاده عمومی اراضی تا سقف
 150مترمربع مســکونی و  50مترمربع تجاری بهمنظور
فروش هم قرار شــد شهرداری اینها را بهصورت مورد
به شــورا معرفی کند .درباره الیحه شهرداری مبنیبر
حمایت و مســاعدت به انجمن جانبازان نخاعی استان
فارس برای خرید ویلچر که با تصویب و حمایت شــورا
کمــک خوبی به ایــن انجمن خواهد شــد و این ادامه
تجلیلی اســت که شورا و شــهرداری میخواهد از این
دالوران ســرافراز داشته باشــد .در خصوص دستور کار
هشتم جلســه علنی  53نیز اعضای شورا با اکثریت آرا
دکتر قاســم مقیمی را برای عضویت در کمیته اجرایی
ســامت جوانان برگزیدند .همچنین الیحه شهرداری
در زمینههــای هزینه خدمات صدور پروانه ســاختمانی
باغــات و نیز الیحه بهای ارزشافزوده ناشــی از تغییر
کاربری امالک توسط مراجع قانونی اعالم وصول و به
کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد.

برای رونق اقتصادی

شهر شیراز فراهم کند

،،

،،

به موجب طرح

یکفوریتی مدیریت

تعارض منافع عمومی

در شهرداری و شورای
اسالمی شهر شیراز،
از حقوق عمومی

جامعه در برابر هرگونه

با توجه به محتویات نطق پیش از دســتور
شــما درباره مناسبتهای مذهبی ماه محرم،
همراهی مدیریت شــهری شیراز با این ایام
را چگونه بازتعریف میکنید؟

سوءاستفاده دفاع خواهد

کرد .دیگر استخدامهای
فامیلی در شهرداری

شــورا مانند سالهای گذشــته از برگزاری شعائر
مذهبی در شــهر و شــهرداری هم در سیاهپوش کردن
شــهر و نصب بنرهــای مرتبط با ایام ســوگواری موال
و ســرور آزادگان جهان حضرت حســین بن علی (ع)
حمایت کرده اســت .ما همه مدیون امام حسین (ع) و
یاران ایشــان هســتیم و به گفته امام خمینی اسالم را
همین محرم زنده نگاه داشته و ما هم باید محرم را زنده
نگهداریــم زیرا ضامن دین و مذهب ما اســت و اعتقاد
ما این اســت که باید حمایت کنیم و امیدواریم اعضا و
کارمندان شورا در این مناسبتها شرکت کنند.

الکترونیک» ،باید الیحه بودجه اصالح شود؛ زیرا
بــا توجه به وضعیت کنونی نرخ ارز و اینکه اغلب
پروژههای فاوا بــه تجهیزاتی کــه نمونه داخلی
ندارد ،وابسته اســت و قیمت آن با نرخ ارز تعیین
میشود ،با بودجهای که سال گذشته تصویب شده،
شــاید امکان اجرای برخی پروژهها وجود نداشته
باشد.
تنوری ســپس با اشــاره به گزارش سازمان
مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت :جمعآوری
پسماند شیراز وضع نسبت ًا خوبی دارد و سایت دفن
پسماند برمشور از ســایتهای تقریب ًا مدرن است.
او بــا بیان اینکه بحث تبدیل پســماند به انرژی
همواره مطرح بوده ،ادامــه داد :ازآنجاکه پیگیری
احداث سیستمهای زبالهسوز از سال  94در دستور
کار سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز قرار
گرفته اســت ،با توجه به ایــن موضوع ضرورت
اجرای فراخوان شناســایی پیمانکار ،دفترچه پیش
ارزیابی سرمایهگذاران در طرح تهیه و پس از تأیید
در کمیته فنی فراخوان منتشر خواهد شد.
تنــوری یادآور شــد :از آنجا که بــر مبنای
اساسنامه مورد عمل ،حتم ًا پروژههای پسماند باید
به تصویب شورای ســازمان پسماند برسد ،جهت
انجام آگهیهــای مربوط به مناقصهها و مزایدهها
و سایر برنامههای در دســت اقدام ،باید وضعیت
شــورای ســازمان مذکور هرچه زودتر مشخص
شود.

اتفاق نخواهد افتاد و

همهچیز شفاف و روشن

خواهد بود

،،

،،

گزارش عملکرد و
پیشرفت پروژههای
سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات
شهرداری (فاوا) درسال
 97نمایانگر آن است که
در این بخش با کمبود
اعتبارات مواجه هستیم
و به همین سبب ،جهت
نزدیکشدن به «شهر
الکترونیک» ،باید الیحه
بودجه اصالح شود

،،
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،،

بیست اقدامی که شهرها میتوانند
جهت بهبود کیفیت زندگی عمومی انجام دهند

تغییراتی نسبتاً اندک

میتواند موجب به وجود
آمدن تغییرات کام ً
ال
مشهودی در آگاهی و
ادراکات مدنی شود.
مردم بدون توجه به سن
و مشخصات دموگرافیک
و اقتصادی اجتماعیشان،
واکنشهایی مشابه نسبت
به تغییرات در طراحی
شهری دارند

،،

،،

مردمی که در محالتی با
قابلیت پیادهروی بیشتر
زندگی میکنند ،عموماً
حس تعلق بیشتری نسبت
به جامعه خود دارند و
از شبکههای اجتماعی
قویتری در میانشان
برخوردارند .همچنین
مردمی که در فاصله
میان پارکها و مراکز
خردهفروشی زندگی
میکنند ،امکان بیشتری
دارد که با همسایگانشان
مواجه شوند .این موضوع
خود موجب افزایش
ارتباطات اجتماعی و
تقویت اعتماد اجتماعی
میشود

،،

،،

افرادی که از پارکهایی
با روشنایی مناسب و
مطلوب استفاده میکنند،
به مسئوالن محلی اعتماد
بیشتری دارند ،بر روی
همسایگان خود نظارت
بیشتری دارند و در زندگی
عمومی فعالترند.
طبق این پژوهش،
چراغهای شکسته با
کاهش بیست درصدی در
درک امنیت محله توسط
مردم مرتبط است

،،
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نویسنده :دیانا بادز
مترجم :الهه اصدقی
«دســتورالعملهای طراحی شهری» ،کتاب راهنمایی
جدید برای شهرسازان اســت .این راهنما مجموعهای
جدید از پیشــنهادات برای فضاهای عمومی اســت که
مرکز طراحی فعــال (مرکزی غیر انتفاعی که به ترویج
راهحلهــای طراحان بــرای بهبود ســامت عمومی
میپــردازد) و بنیــاد شــوالیه آن را منتشــر کردهاند.
پیشنهادات  CfADممکن است تکراری و قدیمی به
نظر بیایند :کاشــت درخت ،بهبود حمل و نقل عمومی،
و ســاخت خطوط دوچرخهســواری .با ایــن وجود این
دســتورالعمل از این پیشنهادات به عنوان وسایلی برای
رســیدن به هدفی خاص اســتفاده میکند :یک زندگی
عمومــی قدرتمند؛ چیــزی که ســازمان آن را موجب
اعتماد ،مشــارکت و نظارت بیشتر مردم و نیز مشارکت
بیشــتر و آگاهانه آنها در عرصه عمومی تعریف میکند.
باید دانست که این پیشنهادات نتیجه سالها تحقیق و
پژوهش است.
 CfADرویکــردی علمی نســبت به طراحی
شــهری اتخاذ کردهاســت .آنها به انجام نظرســنجی،
مطالعــات میدانی ،آنالیز دادههــا و انجام پژوهشهای
تاریخی پرداختهاند تا متوجه شــوند آیــا اقداماتی نظیر
کاشــت گیاهان ،ساخت نشــانههایی جهت پذیرش و
خوشامدگویی به مردم و نگهداری بهتر از محیط میتواند
نگرش افراد نســبت به مدیریت شهری بهبود بخشد یا
خیر .این پژوهش همچنین به مطالعه مواردی میپردازد
که باعث نظر نامساعد مردم نسبت به شهرشان میشود.
به عنوان مثال بر اساس نتایج این پژوهش ،وجود زباله
در کوچه و خیابان  10درصد از غرور و افتخار به جامعه
محلــی ،پنج درصد از اعتماد به پلیس ،و چهار درصد از
اعتماد به دولت محلی (شهرداری) میکاهد.
 CfADنتایــج تحقیقات خــود را در راهنمای
طراحی شــهریاش آورده اســت .جوانا فرانک ،مدیر
اجرایی  ،CfADاینگونــه میگوید« :تحقیقات ما به
نتایج بســیار جالب توجهی رسیده است :اینکه تغییراتی
نســبت ًا اندک میتواند موجب به وجــود آمدن تغییرات
کام ً
ال مشــهودی در آگاهــی و ادراکات مدنی شــود.
همچنین متوجه شــدیم که مردم بدون توجه به ســن
و مشــخصات دموگرافیک و اقتصادی اجتماعیشــان،
واکنشهای مشابهی نسبت به تغییرات در طراحی دارند.
این موسسه معتقد است شهرها با اجرای پیشنهادات این
گزارش میتوانند موجب ایجاد این حس در شهروندان
شــوند که آنان بخشــی از یک هویت جمعی هستند،
شهروندان را نسبت به استفاده منظم از فضاهای جمعی
(که موجب تعامالت بیشــتر میان مردم با پیشینههای
اقتصادی و اجتماعی متفاوت میشــود) تشــویق کند،
مردم را برای تبدیل شــدن به اســتادان و طرفدارانی
جدی برای فضاهای جمعی هدایت کند .در اینجا بیست
موردی که شهرها میتوانند برای بهبود کیفیت زندگی
و کمک به تقویت پیوندها میان شهروندان انجام دهند،
آمده است.

« .۱ایجــاد یک شــبکه پیــاده جامع
بهگونــهای که به شــهروندان اجازه حرکت
آزادانه به هر نقطه از شهر را بدهد ».مردمی که
در محالتی با قابلیت پیادهروی بیشــتر زندگی میکنند،
عمومــ ًا حس تعلق بیشــتری نســبت بــه جامعه خود
دارند و از شــبکههای اجتماعی قویتری در میانشان
برخوردارند .عالوه بر این کســانی که به صورت دائم و
مکرر پیادهروی میکنند ،نسبت به کسانی که به ندرت
پیادهروی میکنند ،دارای ســطوح باالتــری از اعتماد
اجتماعی ( ۴درصد) و مشارکت ( ۶درصد) هستند.
« .۲ایجاد امکانات بیشتر برای پیادهروها
نظیــر نصب نیمکــت ،کاشــت درختان ،و
نورپردازی مناسب جهت فراهمآوردن شرایط
مناســب برای پیادههــا ».براســاس یافتههای
مطالعات ،مــردم عمومــ ًا پیادهروهای حاشــیهای ،در
جادهای با چند خط عبور و با ســرعت باال را به عنوان
مسیری مناسب برای پیادهروی به حساب نمیآورند .از
طرف دیگر پیادهروی در پیادهرویی که دارای ردیفی از
درختان در دو طرف اســت و در حاشیه خیابانی اصلی و
شــلوغ قرار گرفته ،میتواند نظر مردم را نسبت به تردد
در آن جلب کند.
« .۳توسعه شبکهای ایمن و بههمپیوسته
بــرای دوچرخهســواران ،به همــراه ایجاد
زیرســاختهای مورد نیاز ».پژوهشها اینگونه
پیشــنهاد میدهند کــه روابط اجتماعــی هنگامی که
دسترســی به حملونقل عمومی سخت و دشوار است
و یــا مردم اقدام به خرید خودروی شــخصی میکنند،
ضعیف میشود.
« .۴تقویــت سیســتمهای حملونقل
عمومی»؛ به وســیله افزایش میــزان خدمات ،قابل
اطمینانتر کردن اســتفاده از وسایل حملونقل عمومی
و ســاخت ایســتگاههایی با امکانات رفاهی بیشتر و در
دسترستر.
« .۵تخصیــص زمینهایی برای اختالط
کاربریهــا در داخــل محــات و در میان
ساختمانهای مســکونی ».پژوهشها مشخص
کردهانــد مردمی که در فاصله میــان پارکها و مراکز
خردهفروشــی زندگی میکنند ،امکان بیشتری دارد که
با همسایگانشان مواجه شوند .این موضوع خود موجب
افزایش ارتباطات اجتماعــی و تقویت اعتماد اجتماعی
میشود .قراردادن فضاهای مسکونی ،تجاری و تفریحی
در کنار هــم ،حتی در یک ســاختمان و یا یک بلوک
میتواند ارتباط همسایگان با هم را افزایش دهد.
« .۶تشــویق ایجاد مسکن با قیمتهای
متنوع در محلــه ».ترکیبی از خانههــای یارانهای،
خانههــای مقرونبهصرفه و خانههایی بــا قیمت بازار
میتواند به ایجــاد موازنه اقتصــادی و ثبات در محله
کمک کرده ،به اتحاد و یکپارچگی جمعیتشــناختی و
اقتصادی کمک کند و موجب کاهش تمرکز فقر در یک
مکان خاص شود.
« .۷پــاک کردن محیــط از زباله ،بهبود
روند جمعآوری و بازیافت زباله ،بهبود نظافت

خیابانها ،افزایش تعداد مخازن جمعآوری زباله
و مخازن پسماندهای قابل بازیافت ».براساس
اجتماعی از بین رفته در ارتباط
پژوهشها زباله با اعتماد
ِ
است.
« .۸پاکسازی و اســتفاده از زمینهای
خالی ».کسانی که در بررسی میدانی  ACESشرکت
کردهاند و اینگونه پاسخ دادهاند که در زمینهای خالی
نزدیک محل سکونتشان یک پارک کوچک عمومی یا
یک هنر عمومی اجرا شده است ،دارای میزان بیشتری
از اعتماد ،مشــارکت و نظارت بودهانــد و در انتخابات
محلی مشارکت بیشتری داشتهاند.
« .۹طراحی برای کــودکان ».عموم ًا زمانی
که زمینهای بازی ،میادین ورزشــی و ســایر امکانات
در شــرایط نامطلوبی برای کــودکان و خانوادهها قرار
دارد ،اعتماد اجتماعی نیز کاهش مییابد .از طرف دیگر
افزایش و بهبود امکانات برای کودکان میتواند موجب
تقویت و افزایش اعتماد اجتماعی در میان تمام ساکنان
شود ،حتی در میان کسانی که دارای فرزندنیستند.
« .۱۰لــزوم توجه به وجــود درختان و
فضای ســبز در تمام توســعههای جدید و
همچنین در بازســازیهای عمده ».مطالعهای
در بالتیمــور به این یافته رســیده اســت :محالتی که
دارای تراکم بیشــتری از درختان هستند ،دارای سطح
باالتری از سرمایه اجتماعی نیز هستند ،به این معنا که
همسایهها روابط نزدیکتری دارند و احتمال اعتماد آنها
به یکدیگر بیشتر است.
« .۱۱بهبود وضعیت باغچهها در فضاهای
عمومی و توجه به آنها در زمان توسعه مناطق
مسکونی ».کسانی که باغبانی میکنند ،در مقایسه با
کسانی که این کار را انجام نمیدهند ،وابستگی بیشتری
به جامعه محلی خود دارند .همچنین باغچهها به عنوان
فضایی برای انجام تعامالت بین فرهنگی و بین نســلی
عمل میکنند.
« .۱۲نگهــداری و اســتفاده از میراث
تاریخی ».ساختمانهای تاریخی ،فضاهای عمومی و
نشــانههای محلی موجب ایجاد حسی قوی از ارتباط با
مکان در افراد میشوند.
« .۱۳ترویج غذاهای محلی ».بازار کشاورزان
میتواند از محصوالت کشاورزی محلی حمایت کند ،در
حالی که جشنوارههای دورهای میتواند موجب آشنایی
بیشتر مردم با آشــپزی و غذاهای محلی شود .بسیاری
از جوامع محلــی اقدام به برگزاری جشــنوارههایی در
زمینــه غذاهای محلی میکنند تا هم افراد محلی و هم
گردشــگران از آن بازدید کنند .عالوه بر اینها طراحی
غذامحور میتواند با بیعدالتیها مبارزه کند.
« .۱۴بهبــود ایــوان و جلوخــان
ســاختمانهای عمومی با راهکارهایی ساده
نظیــر نصب صندلی ،نورپردازی مناســب یا
کاشــت گیاهان ».چنین عناصری میتواند موجب
دلپذیرتر و پذیراتر شدن ساختمانهای عمومی شود.
« .۱۵نصــب نشــانهها و عالئم مثبت
به منظور تشــویق افراد نســبت به ورود به

فضاهای عمومی و اســتفاده از امکانات آن».
الزم نیســت که نشــانهها در فضاهای عمومی همواره
بر روی قواعد تاکید کنند .یکی از عکسهای آزمایشی
 ACESالهامبخش مســئوالن شهر شــارلوت برای
انجام تغییراتی در شــهر شــد .بر اســاس این تغییرات
عالئم قدیمی و قانونمبنــا در پارکهای محلی (نظیر
عالمت ورود ســگهای بدون قالده ممنوع) با عالئم
مثبت جایگزین شــدند .این موضوع باعث ایجاد حسی
خوشایند در افراد میشود .نتایج نشان میدهد که عالئم
و نشانههای مثبت در پارکها و فضاهای خارج از خانه
میتواند موجب افزایش میزان اعتماد اجتماعی شود.
« .۱۶نصب عالئم جهتیابی ».مســیریابی
موثر و کارا به شــهروندان و گردشگران کمک میکند
تا فضاها و ساختمانهای عمومی را راحتتر پیدا کنند.
این موضوع حضور افراد در زندگی اجتماعی را تســهیل
میکند.
« .17سرمایهگذاری بر روی صندلیهای
فضاهای عمومی ».مکانهای نشستن میتوانند به
قابل بازدیدتر شدن فضاها و میدانهای عمومی کمک
کــرده و مردم را به ســوی خود جــذب نمایند .نصب
نیمکت برای برآوردن نیازهای افراد مســن ،تســهیل
حرکت و جابهجایی در داخــل محله و همچنین ایجاد
مکانهایی برای مشــاهده و ارتبــاط با دیگران اموری
ضروری هستند .افزون بر اینها نیمکتها و مکانهای
نشستن تاثیری مثبت بر روی ســرزندگی خیابانهای
تجاری دارند.
« .۱8روشنایی ساختمانها و پارکهای
عمومی ».بررسیهای  ACESنشان میدهد افرادی
که از پارکهایی با روشــنایی مناسب و مطلوب استفاده
میکنند ،به مســئوالن محلی اعتماد بیشــتری دارند،
مشارکتشان در انتخابات محلی قابل مالحظه است ،بر
روی همسایگان خود نظارت بیشتری دارند و در زندگی
عمومی فعالترند .طبق این پژوهش ،چراغهای شکسته
با کاهش بیســت درصدی در درک امنیت محله توسط
مردم مرتبط است.
« .۱۹برگــزاری جشــنهای مرتبط با
انتخابــات در بیرون از مــکان رأیگیری».
مطالعه در بیــن چهارده جامعه محلی در ایاالت متحده
به این یافته رسیده اســت که جشنهای روز انتخابات
که غذای رایگان و موســیقی جزئــی از برنامههای آن
است ،محیطی شــاد و اجتماعی برای رأیگیری ایجاد
میکند و با مشــارکت بیشتر رأیدهندگان در انتخابات
مرتبط است.
« .۲۰اســتفاده مجدد از زیرساختهای
بالاستفاده ».تاریــخ توسعه شهرها نشان میدهد که
شهرهای زیادی با چالش موانع کالبدی (نظیر بزرگراهها،
خطوط ریلی ،سایتهای صنعتی و پارکینگهای بزرگ
بالاســتفاده) مواجهاند .مشکالت ناشی از چنین موانعی
اغلــب بر ســاکنان کمدرآمد یا جامعــه مهاجر تحمیل
میشود.
پینوشت
سایت تحلیلی معماری آنالین

پروندههفته
پروندهای درباره سنت عزاداری در شیراز

شکل دراماتیک تعزیه در زمان زندیه
از مراسم مذهبی ،جداگانه ،در یک خالقیت ترکیبی و جمعی ظهور کرده
و به طور کام ً
ال طبیعی پدید آمده است
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[

آئینها و سنتهای مردم شیراز در ایام عزاداری محرم

آغاز ماه محرم نیز زنان و مردان لباسهاي مشكي
خود را از صندوقچه و چمدانها بيرون آورده و به
تن ميكردند ،تمام تكيهها ،مساجد و حسينيهها را
مشكيپوش كرده و علمها ،طبقها و عالمتهاي
عــزاداري را براي اين ايام آماده ميكردند .در این
دو ماه ،هرگونه مراسم شادي و سرور متوقف شده
و مراسم روضهخواني در منازل راه ميافتاد؛ رسمی
که هنوز هم ادامه دارد.
فقیری میگوید در گذشته نیز همانگونه که
امروز نیز چنین اســت ،ســينهزني و زنجيرزني در
قالب دستههاي عزاداري در هر محله از ابتداي ماه
محرم آغاز شــده ،اما اوج اين مراسم در شبهاي
تاســوعا و عاشــورا انجام ميگيــرد و هيأتهاي
عزاداري از هرگوشه شــهر به مقصد بارگاه مطهر
حضرت احمدبن موسي شاهچراغ(ع) به راه ميافتند.
دستههاي عزادار با رسيدن به محوطه جلوي بارگاه
حضرت شاهچراغ(ع) پس از عرض ارادت و تسليت
به اين بزرگوار ،از در اصلي حرم وارد حياط شــده
و با خواندن نوحه و ســينهزني ،حيــاط را به طور
كامل دور زده و از يكــي از درهاي محوطه حرم
كه به موازات در اصلي قرار گرفته ،خارج ميشوند

حاجت ،کودکان خود را سقا كنند؛ كودكان سقا نیز
با ُمشــك آبي كه بر دوش ميگرفتند ،به عزاداران
حسيني آب تعارف ميكردند؛ تعدادي از افراد اين
نذر را تا بزرگسالي نيز ادامه ميدادند.
به گفته این نویســنده ،در صبح روز عاشورا
رســم بر اين بــوده كــه برخــي از خانوادههاي
شــيرازي ،در جلوخانههاي خــود ،در ظرفهايي
به نام «دوســت كامي» (که در اصطالح شيرازي
به «دوس كومي» معروف است) از ظرفهايي به
شــكل گلدان بزرگ و از جنس فلز مس ،شــربت
آبليمو يا شربت گالب درست كرده و به رهگذران
و عزاداران سينهزن تعارف كنند .اگر هم ماه محرم
در زمستان بوده ،اغلب نوشــيدنيهاي گرم مانند
چاي و شــير داغ جاي شــربت نذري را ميگرفته
است.
اجــراي تعزيه و پردهخواني بخش ديگري از
عزاداريهاي مردمي در روزهاي عاشورا و تاسوعا
را را تشــكيل ميداده است .اســتفاده از نماد كه
سابقهاي ديرين در اجراي آيينهاي مذهبي دارد،
در عزاداريهاي عاشورا و تاسوعا در شهرستانها
و مناطق مختلف فارس هنوز كم و بيش مشاهده

كردن ،اين كجاوهها كه به حجله قاســم معروف
بودند ،با پارچــه ،تصاوير ،گل و بوته و المپهاي
ريز و درشت تزئين ميشدند و همراه با سينهزنان
و زنجيرزنان هيأت به حركت درميآمدند .فقیری
میگویــد :در كنــار هيأتهاي عــزاداري كه در
سطح شــهر به راه ميافتادند ،گهوارههاي كوچك
سبزرنگ كه يادآور حضرت علي اصغر(ع) بود ،قرار
داده میشد و زناني كه در مراسم عزاداري شركت
ميكردند ،نوزادان شيرخواره خود را در اين گهواره
قرار داده و هيــأت را همراهي ميكردند و پس از
برداشــتن يك نوزاد از داخل گهواره ،نوزاد ديگري
جايگزين آن ميشد.
نواختن موســيقيهاي آئيني و خواندن نوحه
(ع)
نيــز بخش مهمي از مراســم عزاداري حســين
را تشــكيل ميداد كه در گذشــته بيشتر از طبل،
نقاره ،ســازدهني ،دهل ،سنج و ني در اين مراسم
استفاده ميشده که امروزه ،استفاده از طبل ،جاي
بيشــتر ادوات موسيقي قبلي را در مراسم عاشورا و
تاسوعا گرفته است .از سویی ِگلاندود کردن تمام
یا بخشــی از بدن ،تراشیدن موی سر ،و ...از دیگر
مراسم و آیین خاص شیرازیها در این ایام بود.

طــور حتم در ســفرههای ایجاد شــده برای امام
حســین(ع) وجود داشــت .در زمان برپایی ســفره
برای امام حسین(ع) در شــیراز تمامی اهالی محل
بــرای کمک کردن به صاحبخانــه اعالم آمادگی
میکردند و اعتقاد داشتند هر عمل خیری که برای
ساالر شهیداَن انجام شــود به واقع آن شخص و
خانوادهاش را در برابر مشــکالت و بیماریها یک
ساله پیشرو بیمه میکند .نوشیدنی های که مردم
شــیراز در گذشــته برای پذیرایی از هیئت های
عزاداری اســتفاده میکردند ،شامل گالب ،عرق
نســترن ،عرق بیدمشــک بود که در برخی موارد
افراد عالقهمندان برای پذیرای به همراه هیئتها
تا شاهچراغ(ع) نیز میرفتند.
خیمهسوزان نیز یکی از رسوم مردم شیراز بود
که در این مراســم تعزیهخوانان با ذکر مصیبت به
آتش کشیده شدن خیمههای امام حسین در عصر
عاشــورا ،به یاد خیمههای ســوخته دشت کربال،
خیمههای برافراشته شده در طول دهه اول محرم
را آتش میزنند .مردم با حضور در این مراســم به
یاد اسرای کربال و آتش گرفتن خیمههای خاندان
امام حسین(ع) عزاداری و سوگواری میکنند.

[

در شيراز قديم رسم بر
اين بوده كه شهروندان
صبح روز عاشورا به
قبرستان رفته و با حضور
بر مزار رفتگان خويش
براي آنها طلب آمرزش
کنند .در قبرستان مراسم
پردهخواني ،نقالي و ...با
موضوع واقعه عاشورا در
محل برگزار ميشده است

موسم محرم که میشــود ،هر دیار و منطقه
بســته به عرف و فرهنگ ،و برخاســته از سنت و
رســم دیرین خود ،به برگزاری مراسم و رسومات
عزاداری سرور شــهیدان میپردازد .در شیراز نیز
همهساله شاهد برپايي مراسمهاي ويژه هيأتهاي
عزاداري در دهه اول محرم هســتیم .با این حال،
پیش از این در دهه محرم ،برخی مراسمها برگزار
میشده که امروز کمتر نشانی از آنها هست.
ابوالقاســم فقيري ،نويســنده و پژوهشــگر
فرهنگعامه شــيرازي دربــاره آئينهاي اجرايي
مردم شــيراز در ماههاي محــرم و صفر ميگويد:
در گذشــته ،چنــد روز پیــش از فرارســيدن ماه
محــرم ،بچهها و كودكان هر محله هنگام شــب
به همــراه َعلَم كوچكــي كه تهيه كــرده بودند
در كوچههــا راه ميافتادنــد و به ســينهزني مي
پرداختند و با الگوبرداشــتن از عزاداري بزرگترها،
به نوعي از نزديكشدن ماه محرم و ايام سوگواري
سيدالشــهدا(ع) خبر ميدادند .به گفتهی فقیری با

و عدهاي از هيأتها ســپس به سمت حرم مطهر
حضرت ســيد عالءالدين حسين حركت ميكنند.
در شــب عاشورا نیز شيراز تا صبح بيدار بوده است
و دســتههاي عزادار تمام شــب را بدون وقفه به
سينهزني و عزاداري ميپرداختند.
به گفته ابوالقاسم فقيري ،در شيراز قديم رسم
بر اين بوده كه شــهروندان صبح روز عاشــورا به
قبرســتان رفته و با حضور بر مزار رفتگان خويش
براي آنها طلب آمرزش کنند .در قبرســتان مراسم
پردهخواني ،نقالي و ...با موضوع واقعه عاشــورا در
محل برگزار ميشده است.
این نویسنده شیرازی در زمينه نذورات مردم
شيراز در روزهاي عاشــورا و تاسوعا نیز ميگويد:
برخي از افراد در اين روزها ســفره نذري برپا كرده
و بــا پختن غذا و توزيع آن در بين مردم ،نذر خود
را ادا ميكنند و برخي ديگر نيز براســاس نذر خود
صبح تاسوعا يا عاشورا ،آش سبزي ميپزند .برخي
از مردم نیز نذر ميكردند در صورت برآوردهشــدن

ميشود.
به عنوان مثال در مراســم عاشورا و تاسوعا،
در اغلب مناطق فارس ،اســب ســفيدي كه نماد
ذوالجنــاح ،اســب امــام حســين(ع) در حالي كه
تيرهاي چوبي بر بدن او چســبانيدهاند و پارچهاي
خونآلود كــه با جوهر قرمز ،رنگ كرده و بر روي
اســب انداختهاند ،همراه با هيأتهاي عزاداري به
حركت درميآيد و در حالي كه افســار اســب در
دســت يكي از اعضاي هيأت است چند نفر ديگر
با خواندن اشعاري مرتبط او را راهنمايي ميكردند.
در برخــي از مناطق فارس نیز دو كبوتر خونينبال
و پايبســته برروي اسب ســفيد قرار ميداند؛ به
اعتقــاد برخي مــردم ،كبوتر ،خبر واقعــه ناگوار،
عاشــورا را از سرزمين كربالبه شــهر مدينه برده
است.
ازســویی در بيشــتر نقــاط اســتان فارس،
كجاوههايي براي عزاداريهاي عاشــورا و تاسوعا
ساخته ميشــد و عالوه بر سياهپوش يا سبزپوش

سینهزنی مخصوص شــیراز نیز به طریقهای
خــاص صــورت میگرفت ،بــه طــوری که در
حجمهایی کوچــک و با باال و پاییــن رفتن باال
تنه بر ســینه خود میزدند و اشــعاری بسیار کهن
را تکرار میکردند و ناگهان با اشــاره میاندار آرام
شده اندکی به جلو راه میپیمودند و مجددا دور هم
حلقه زده و آن شیوه را از سر میگرفتند.
تعزیــه خوانی و پرده خوانــی ،چاوشخوانی
(شــعر خوانی در مورد کربال و جمع کردن مسافر
برای ســفر با اسب به کربال ) از دیگر مراسم دهه
اول محرم در شــیراز بود که به شکلی متفاوت با
اجراهای امروزی انجام میشد .نحوه پذیرای مردم
شیراز دردهه اول محرم از هیئتهای عزاداری نیز
جالب بوده است .شیرازیها تالش میکردند سفره
و غذایی که برای امام حسین(ع) برپا میشود ،مجلل
باشد که در همین راستا پلو و خورشتسبزی ،شکر
پلو و قیمه ،پلو و خورشت بادمجان ،حلوای کاسه،
آش ماســت ،و میوههای مربــوط به آن فصل به

عکس :اشکان پردل

[
[

اجراي تعزيه و پردهخواني
بخش ديگري از
عزاداريهاي مردمي در
روزهاي عاشورا و تاسوعا
را را تشكيل ميداده
است .استفاده از نماد كه
سابقهاي ديرين در اجراي
آيينهاي مذهبي دارد ،در
عزاداريهاي عاشورا و
تاسوعا در شهرستانها و
مناطق مختلف فارس هنوز
كم و بيش مشاهده ميشود
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نگاهی به فیلمنامه درخشان «روز واقعه»

،،

وجوی حقیقت
به جست ِ
«ســالها پیــش خیــال
داشــتم فیلمی بسازم بر زمینهی
تعزیــه؛ راجــع به دســتهای که
احسان اکبرپور میکوشــند تعزیهای بازی کنند
و آنچه میــان آنــان از برخورد
ّ
ســکوی تعزیه
و کشــمکش میگــذرد و آنچه بر
میگذرد .اگر نشــد دلیلاش بیشتر ترسهای رایج
بود .جز این دیگر هرگز نخواستهام مستقیم ًا به تعزیه
بپردازم ،جز این اواخر که روز واقعه را نوشــتم و در
واقع بخشــی از حســابی را که با گذشتهی کاریام
داشــتم صاف کردم ،اگر نه همــهی آن را( ».بهرام
بیضایی ،گفتوگو با زاون قوکاســیان .انتشــارات
تراژیک آن ،از دیرباز
آگاه) .واقعهی عاشــورا و ابعاد
ِ
الهامبخش هنرمندان و نویسندگان بوده است و آثار
فراوانی در وصف آن خلق شــده است .دلیلش هم
بیتردیــد ،قابلیتهای دراماتیک و تراژیکی اســت
که این واقعهی دینــی در بطن و متن خود دارد .از
همان لحظهای که امامحسین(ع) از دیار خود هجرت
میکند ،تا ناچاریاش در نیمهتمام گذاشــتن حج و
ســپس اقامت اجباریاش در صحرای کربال ،و پس
از آن رخدادهایی که به شــهادت او و نزدیکاناش،
و اســارت خانوادهاش منجر میشود؛ همه انطباقی
کامل دارد با اصول حاکم بر ســاختمان تراژدی؛ و
ارکان تراژدی ،قوانین کالســیک و اجزای تراژدی
در ایــن رخداد عظیم دینی به شــکلی کامل تجلی
دارد .پس از اینلحاظ عاشــورا پتانســیلی عظیم در
خلق داســتان و هنرهای نمایشــی دارد و بیجهت
هم نیســت که تاکنون آثار بسیاری در ادبیات ،تئاتر،
سینما و تلویزیون دربارهی آن خلق شده است .با این
حال بیتردید ،درخشانترین اثری که تاکنون درباب
این واقعهی تراژیک نگاشته شده است ،فیلمنامهی
«روز واقعه»ی بهرام بیضایی اســت .بیضایی «روز
واقعه» را در سال  1361نوشت ،با این حال هیچگاه
امکان ســاخت این فیلم برای خود او میســر نشد و
شهرام اســدی در ســال  ،1373با اندکی تغییرات
فیلمی قابلقبول بر اساس این فیلمنامهی درخشان
بیضایی ساخت.
نشانهگذاری از ادیان ابراهیمی

رویکــرد بیضایــی در «روز واقعــه» ،همراه
اســت با طرح مفاهیــم عمیق انســانی ،به همراه
نشــانهگذاریهای بســیار دقیق از باورهای دینی
(اسالم و مسیحیت)؛ و همانند دیگر آثارش ،پر است
از دیالوگها و مونولوگهای درخشان .کاراکتر اصلی
«روز واقعه» مردی اســت نصرانی (مسیحی) به نام
«شبلی» ،که عاشق دختری مسلمان به نام «راحله»
اســت ،اما برادران دختر با ایــن ازدواج مخالفاند.
اســتادی بیضایــی در دیالوگنویســی ،پرداخــت
ِ
شخصیت و موقعیتسنجی در همین ابتدا جلوهگری
برادران مخالف و پدر موافق با
میکند ،وقتــی میان
ِ
این وصلت دیالوگ برقرار میشود:

قابلیتهای دراماتیک
واقعهی عاشورا انطباقی
کامل دارد با اصول حاکم
بر ساختمان تراژدی،
و «روز واقعه»ی بهرام
بیضایی نمونهای بیبدیل
و درخشان درباب این
واقعهی تراژیک است.
ترسیم «هفت شهر
عشق» در مسیر رسیدن
شبلی به نینوا ،کهنالگوی
اساطیری ـ عرفانی
فرهنگ ما از عشق
آسمانی و معشوق حقیقی
را بسیار درخشان منعکس
میکند

،،

«مســلمانی ما سه نسل است
ـ عمرو (برادر):
ِ
و از او هیچ».
ـ زید (پدر)« :هوه ـ آری؛ من از اسال ِم او بوی
تازگی میشنوم و از اسال ِم تو تنها بوی غرور جاهلی
میآید».
ـ عمرو« :ما شصتسال مسلمانیم!»
ایمان
ـ زیــد« :این چه تفاخر اســت که بــه
ِ
خویش میکنی؟ که اگر تو مسلمانی از پدر داری ،او
رنج خویش یافته است».
این گنج به ِ
بههرروی بهاذن زید با خواســتگاری شــبلی
موافقت میشود« .او ســیوهفتبار به خواستگاری
راحله آمد ،و من هربار پاســخم همــان بود که نه!
و راســتش آخرین بــار ،او با نهگفتــن من نرفت؛
گویی توان برخاســتنش نبود .و راستش در آن اتاق
چشمم به قطرهاشکی افتاد که گوشهی چشم راحله
میدرخشید ،و دانستم که جای چون و چند نیست و
کار دیریســت که از دست شده ...گفتم اگر خداوند
مهر آنان را بر هم نهاده ،مرا چه رســد که در مشیت
او نه بیاورم؟»
حاال مراســم عقدکنان برپاست .در آن همهمه
ناگهان ندایی شــبلی میشــنود« :کیســت که مرا
یاری کند؟» .چشمان سبلی دنبال گوینده میگردد.
باز میشــنود که «فردا مســیح را در نینوا به صلیب
میکشــند ».صدا بار دیگر مویان به گوش شــبلی
تکرار میشــود« :در وادی وحشــت ،فردا مسیح بر
صلیب میرود!» شبلی صاحبصدا را نمییابد و زید

نیز در پاســخ به سراسیمگیاش میگوید« :جوان با
تو کسی کنایه نگفت ».ندا تکرار میشود« :کجاست
یاری کنندهای که مرا یاری کنــد؟» .باز هم تکرار
میشود« :آیا ممکن است هرگز نفهمیم و ندانیم؟»
شبلی بیتاب میشود و پیش از جاریشدن خطبهی
راهی مقصدی میشود که از آن ندای «كيست
عقدِ ،
كه مرا ياري كند» به گوشاش رســیده است« :به
اسب زینتشــدهی عروسی و
شــتاب میپرد روی ِ
به آن میکوبد»؛ به را ِه کوفه« .آنچه گذشــت نهم
بود و چون تیغ آفتاب بزند دهمین روز محرم اســت.
این شــبی اســت که من باید در چهرهی عروسم
مینگریستم؛ در ماهی که نباید در آن خونی ریخته
شود».
برادران راحله این بیآبرویی را برنمیتابند ،در
پیاش میروند و قصد جــاناش میکنند .اما «من
بازگشــت نمیتوانم؛ من به خود نیامدم که به خود
برگردم!»؛ چه «من در آن مجلس صدایی شنیدم که
کمک میخواســت ،و چون نیک نظر کردم تنها من
بودم که میشنیدم .صدایی بود که میگفت کجاست
یاریکنندهای که مرا یاری کند؟ و من برخاســتم».
راحله از ســر درون شبلی آگاه میشــود ،برادران را
منع و او را تشویق میکند که برود« :برو شبلی؛ اگر
به جایی خوانده شــدهای ،زودتر برو! برو و حقیقت
را بدان!»
شبلی پا به وادی عشــق میگذارد و در مسیر
خــود با هفت موقعیت روبهرو میشــود؛ ويرانههاي

يك بتكده ،كاروانــي دزد زده ،قبايلي از اعراب كه
بر ســر حقانيت يا عدم حقانيت امام حسين(ع) با هم
درگيرند ،واحهاي كوچك و یارانی که حسین را تنها
گذاشــتهاند« :به چهرههای ما نیک بنگر و کسانی
را به خاطر بســپار که از نیمهی راه برگشتند ».پس
از طی این طریق ،ســرانجام شبلی بیرمق به محل
واقعه میرســد ،به کربال؛ اما زمانی که ســر حسین
بر دار است« :مسیح را مســیحیان نکشتند؛ چگونه
بهترین خود را میکشند؟» شبلی
است که مسلمانان
ِ
از حال میرود ،اما صدای بانویی میشــنود« :برگرد
اي جوانمــرد و خبر ما را ببر!» .پس شــبلی به دیار
راحله بازمیگردد و در پاسخ به معشوق که میپرسد:
«کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو شبلی حقیقت را چگونه
یافتی؟»؛ میگوید« :او به باالترین جائی رســید که
بشــری رسیده .او را در نینوا به صلیب کشیدند .او با
من حرف زد!»
ـ راحله« :کجا رفتی و چه دیدی؟ بگو شــبلی،
حقیقت را چگونه یافتی؟»
ـ «من حقیقت را در زنجیر دیدهام .من حقیقت
را پارهپاره بر خاک دیدهام .من حقیقت را بر سر نیزه
دیــدهم .من حقیقت را ...از او بســيار ميگويند؛ چرا
آنان كه از او ميگويند خود مانند او نيستند؟»

،،

« او به باالترین جائی
رسید که بشری رسیده.
او را در نینوا به صلیب
کشیدند ...من حقیقت
را در زنجیر دیدهام .من
حقیقت را پارهپاره بر
خاک دیدهام .من حقیقت
را بر سر نیزه دیدهم.
من حقیقت را ...از او
بسيار ميگويند؛ چرا آنان
كه از او ميگويند خود
مانند او نيستند؟ مسیح
را مسیحیان نکشتند؛
چگونه است که مسلمانان
بهترین خود را میکشند؟
ِ

،،

گذر از هفتشهر عشق تا به حقیقت

بیضایی «روز واقعه» را با ســاختاری روایی و
بر مبنای سفری جســتوجوگر نوشته است .درام و
شخصیتپردازی در «روز واقعه» همگام و در طول
سفر شکل میگیرد و قوام مییابد .بیضایی در «روز
واقعه» به نشــانهگذاری از دو آیین ابراهیمی (اسالم
و مســیحیت) هم توجهی ســنجیده و دقیق دارد و
ترســیم شــباهتها میان نهضت حضرت مسیح و
نهضت امام حســین(ع) در متن ،و میزانســنی که در
آن ســر بریده امام حسین(ع) بر دار است و شبلی در
لحظهی رســیدن به کربال آن را به شــکل صلیب
میبیند؛ اوج هوشــمندی او بر اینهمانسازی از دو
نهضت دینی ابراهیمی است .دیگر از آن ،دیالوگها
و مونولوگهای درخشان و منحصربهفرد بیضایی در
«روز واقعه» ،هم بر زیبایــی و قوت متن میافزاید
و هم پیرنگ درام و شــخصیتپردازی را به زیبایی
شکل میدهد.
از سویی ترسیم «هفت خوان» یا «هفت شهر
عشق» در مسیر رسیدن شبلی به نینوا ،کهنالگوی
اســاطیری ـ عرفانی فرهنگ ما از عشــق آسمانی
و معشــوق حقیقــی را بســیار درخشــان منعکس
میکنــد .از اینلحــاظ ،فیلمنامــهی  64صفحهای
«روز واقعــه» ،نمونــهای بیبدیل و درخشــان در
سناریونویســی و به زعــم نگارنــده ،زیباترین اثر
دینی و آئینی در فرهنگ ماســت .پــس هربار که
موعد تقویــم به «دهم محرم» میرســد ،میتوان
بار دیگــر رجوع کرد بــه این اثر درخشــان بهرام
بیضایی و از عاشورا را از دریچهی «این ذهن زیبا»
دید.

،،

بیضایی ترسیم
«هفت خوان» یا
«هفت شهر عشق»
در مسیر رسیدن شبلی
به نینوا ،کهنالگوی
اساطیری ـ عرفانی
فرهنگ ما از عشق
آسمانی و معشوق حقیقی
را بسیار درخشان
منعکس میکند

،،
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خالصهای از پژوهش درباب نقش موسیقی در نمایش تعزیه

تعزی ه جلوهای از هنر و اشراق است
،،

برترین درخشش
موسیقی مذهبی ایران
مربوط به دوره صفویه
است که آنچنان شکوهی
به عزاداری دهه اول
ماه محرم داده که کمتر
سیّاحی است که در آن
مراسم پرشور ،حرکت،
شجاعت ،نوحهخوانیها،
سینهزنیها ،حمل ارابهها،
لباس پوشیدن اولیا و
اشقیا را به صورت صامت
دیده باشد و تحتتأثیر
قرار نگرفته باشد

،،

زندهنام صادق همایونی ( 1317ـ )1392

،،

تعزیه یک هنر مج ّرد و
ساخته و پرداخته یک
شخص معین نیز نیست،
بلکه هنری است ترکیبی
و تألیفی در محدودهای
خاص که در طی قرون
و با بهرهگیری از ذوق
و فرهنگ توده مردم و
به مرور زمان به کمال
رسیده و تحسین همگان
را برانگیخته و در اوج
تکامل و شکوفایی به
عللی سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی و مذهبی و عدم
شناخت کامل و کافی این
پدیده درخشان و آیینی و
عدم آشنایی با زیباییها
و ظرافتها و گستره و
اعتبار گوناگون آن ،راه
سقوط در پیش گرفته
است

،،

از آثار به دســت آمده از دوره ایالم ،این حقیقت مسلّم
شده که موسیقی و شعر بهعنوان دو همزاد در شادمانیها
و غمگســاریها ،در معابد و قربانگاهها و در دعا و راز و
نیازها با خداوند ،همــدم ایرانیان بودهاند .در طول تاریخ،
این جوشــش و پیوند استمرار داشــته و در طول زمان
با اســطورهای چون سیاوش درآمیخته اســت .در ادوار
هخامنشیان ،اشــکانیان ،پارتیان و ساسانیان ،موسیقی
چه در شادمانیها ،چه در ســوگواریها و چه در مراسم
مذهبی بخشی تفکیکناپذیر از زندگی مردم بوده است،
بهویژه در دوره ساسانیان ،اوج و کمال موسیقی را مشاهده
میکنیم .بعد از اسالم آوردن ایرانیان ،موسیقی گسترده و
دستگاهی ایران هم به صورت سینهبهسینه و هم در آثار
بزرگانی چون ابنســینا و فارابی و عبدالرحمان جامی و
دیگران به حیات درخشان خویش ادامه داده و در دعاها،
قرائت قرآن مجید ،اذان ،مناجات ســحرگاهی ،نیایش و
حتــی ّلبیکگویی به گِرد کعبه و از همه برتر؛ نوحههایی
که برای شــهدای کربال ساخته شــده ،خود را متجلّی
ساخته است .برترین درخشــش موسیقی مذهبی ایران
مربوط به دوره صفویه اســت کــه در طی حکومت این
سلســله روزبهروز به استفاده و نحوه استفاده از موسیقی
چه سازی و چه آوازی ،افزوده شده و آنچنان شکوهی به
سیاحی است
عزاداری دهه اول ماه محرم داده که کمتر ّ
که در آن مراسم پرشور ،حرکت ،شجاعت ،نوحهخوانیها،
سینهزنیها ،حمل ارابهها ،لباس پوشیدن اولیا و اشقیا را به
صورت صامت دیده باشد و تحتتأثیر قرار نگرفته باشد.
همین جوشــش و حرکت و غلیان و خروش و اشــعار و
اســباب و ابزار و استفاده از موسیقی ،موجب آن شده که
نخســتین تعزیهها در دوره زندیه پدیدار شده و در دوره
قاجاریه بهویژه ناصرالدینشــاه به اوج رسیده و موسیقی
و شــعر ،بهعنوان دو عنصر تفکیکناپذیر ،در این مراسم
تکامل یافته است.
موسیقیسازی با استفاده از طبل ،ساز و کرنا ،سنج
و موسیقی آوازی با استفاده از دستگاههای موسیقی اصیل
و گسترده پردامنه و زیبا و متنوع در آن متجلّی شده و تا
بدان حد تکامل یافته که هر بینندهای را اســیر و افسون
خود کرده و در اواخر قاجاریه به علل سیاسی ،اجتماعی،
مذهبی ،تاریخی راه افول پیموده اســت .بعد از مدتی از
حرکت طبیعی بازمانده ،ولی هنوز هم ما اعجاز شــعر و
موسیقی را در اجرای آن با وجود گسستگیهای گوناگون

مشاهده میکنیم .عناصری که گویی به تعزیه پناه برده
و هم خود و هم تعزیه را پاســداری و حراســت کرده و
میکنند .آنچه از اسطورهها و سنگنبشتهها و آثار باستانی
ایران کهن باقی مانده است ،درآمیختگی شعر و موسیقی
در مراسم مذهبی و آیینی و قربانی در معابد است.
جز این جلوه اسطورهای ،سرآغاز موسیقی در ابهام
و تیرگی اســت و از نحوه ایجاد و کاربرد و تکاملش جز
وجود قرینههایی در بدو تاریخ روشــن نیست ،ولی آنچه
هست ،ریشه و پیشینهاش به نمادهای ناشناخته و طبیعت
زیبا و گسترده و درختان و گلهای متنوع خودروی و باد
و طوفان و نســیم و خروش سیل و صدای رعد و برق و
آسمان بلند و آبی و پاک و پرستاره دارد و مراسمی که از
ترس یا شوق یا هیجان یا امید در معابد و قربانگاهها انجام
میگرفته و آنچنان با تنهایی و جمع انسان درآمیخته که
در هر جای زندگی اعم از عزاها و عروسیها و جنبشها
و تکاپوها و قیامها و مقاومتها و پیروزی و شکستها و
در راز و نیاز نهانی و آشکار با خدایان خود را نموده است
تا آنجا که قلب و جان و روح هر آدمی را در هر شرایطی
اعم از خوب یا بد ،دردانگیز یا شوقآمیز به گونهای اسیر
افسون خود کرده است»...
«نقش موجود در کول فــره مال امیر صحنههای
قربانی حیوانات در مقابل حاکم ایالم و حمل مجسمهها
در حضور پادشــاه ایالم را به تصویر کشیده است ،در آن
نقوش نوازندگان با سازهای مختلف مذهبی بهخصوص
انواع چنگ و ســازهای بادی و کوبشی در حال نواختن
موسیقی و خواندن سرودهای مذهبی و آیینی هستند»...
و «از آنجا که شــکار وظیفه مردان بوده ،به نظر میرسد
آالت موسیقی هم توسط آنها ساخته شده و به وسیله آنها
به کار رفته اســت و بدینگونه موسیقی به کمک مردان
شــکارگر شتافت و همدم انســان دامپرور شد و به مرور
زمان جنبه ربّانی و مذهبــی به خود گرفت و کاهنان بر
دانش موسیقی مسلط شدند .نواختن موسیقی در مراسم
مذهبی و آیینی بهخصوص هنگام برداشــت محصول با
رقص و پایکوبی و نیایش مرسوم گشت».
بهترین نمونه اســطورهای اســتفاده از ســرود و
آهنگ و انجام مراســم گوناگون را در سوگ سیاوش یا
کین ســیاوش میبینیم .در این باره در تاریخ بخارا آمده
که اهل بخارا را بر کین ســیاوش ســرودهای عجیب
اســت ،چه مرگ او که دستپرورده رستم بود و پاکی و
بیگناهیاش در تهمتی بزرگ با عبور از آتش ثابت شده
و کشته شدنش به علت بدسگالی دشمنش بود ،همگان را

سوگوار کرد و ماتمزده و از همین روی در مرگش سرودها
ساخته و نوحهگریها کردند و نواها پرداختند .سرودهایی
که مطربان آن را «کین ســیاوش» و قواالن؛ «گریستن
مغان» مینامیدندشــان و همه ساله در ایران آن روزگار
در ســالروز مرگش ،در همه شــهرها و آبادیهای ایران
زمین ،مراسمی برپا میشد و در آن روز بسیاری به زیارت
مقبرهاش میرفتند و به یــادش نذر و قربانی مینمودند
و نوحه میخواندند و ســوگواری میکردند و شبیهش را
میســاختند و در هودجی مینهادند و حرکت میدادند و
مرگش آنچنان تأثیری بر مردم ایران گذاشته بود که این
اعتقاد در مردم بهوجود آمد که از خونش گیاهی رســته
اســت «که در واقع با روییدنش در خاک هر بهار سر بر
میآورد و در پاییز میپژمرد و بهعنوان نماد یا خدای نباتی
در اســاطیر ،تجلّی میکند و به زبان دیگر خون ناحق بر
خاک ریختهاش در ریشــه و ساقه در برگ و بار فرهنگ
و هویــت و تاریخ ایران زمین جریانی ابدی مییابد« .که
هم امروز آثاری از آن مراســم را در شــبها و روزهای
تاســوعا و عاشورا میبینیم و شبیه آن هودج یا کجاوهها
را در نقاط مختلف ایران با نامهایی چون حجله قاســم،
کتل ( ،)KOTALنخلبندی ،چارچو و غیره مشــاهده
میکنیم درحالیکه چهار نفر آن را حمل بر دوش میکنند
و پیشــاپیش دســتههای عزاداری و ســینهزنی حرکت
میدهند که سینهزنی ،زنجیرزنی ،گریستن ،نوحهخوانی
در نواهای سوگوارانه خاص بر مبنای موسیقیها و استفاده
از ابزاری چون نی ،طبل ،سنج ،ساز به همراه است».
«در ممسنی هم امروز هنوز اگر مردم متوفی یکی
از سران قوم باشد به احترام وی دهل میزنند و اینچنین
دهل زدنی را که با یک طبل و یک تیر است ،در اصطالح
محلی ( )TOWEL APتول چپ و یا واری تول چپ
( )VARITOWEL APمیگوینــد و در ضمــن
مجلس عزا پس از یک دور شــربهخوانی ( )ARBA
(سوگسرود) و گریه کردن ،از مهمانان پذیرایی میکنند.
شربهخوانی ویژه زنان اســت و ترانههاییست یکبیتی
که ضمن آن از متوفی و خصایل نیکوی او ســخن گفته
میشــود ».در میان بختیاریها نیز هنوز کم و بیش آثار
این ســنت برجاســت و ترانههای تکبیتی سوگواری را
که در آنجا نیز زنان میخوانند گوگریو ()GOGRIV
مینامند.
به طور کلی باید گفت که «...آالت موسیقی در دوره
پارتها همچون دوره ایالم تنها در برگزاری جشنها به
کار نمیرفته ،بلکه در مراسم مذهبی و عزاداری از جمله
مراســم قربانی کردن نیز رواج داشــته» به خاطر همین
پیشینههای فرهنگی عمیق و ریشــهدار است که خانم
کارالسرنا در خاطراتش مینویسد« :هنر بر صحنه آوردن
نمایشهای حزنآلود در ایران ســابقه بسیار دارد ،نهایت
اینکه این نمایشها نوعی اثر مذهبی ـ ادبی اســت که
صرفــ ًا جنبه مذهبی دارد و نمایشهــای مذهبی قرون
وسطی را به خاطر میآورد ،همچنین شبیه نمایشهایی
است که در همین ایام در برخی از ایاالت جنوبی فرانسه
و نزدیک ناپل بهخصــوص در باویر بر صحنه میآورد و
مردم کشورهای مختلف اروپایی برای تماشای آنها هجوم
میبرند».
موسیقی در دوره صفویه و مراسمهای آئینی

هر چند موسیقی ایرانی پیوسته ،سینه به سینه نقل
میشده و استمرار مییافته ،در دوره صفویان هنر در ایران
اعتال مییابد و موســیقی بهویژه در زمینههای مذهبی و
انجام مراسم آیینی و ســینهزنیها و حرکت دستهجات
و نوحهخوانی و مرثیهســرایی همراه با استفاده از ابزاری
چون طبل و کرنا و سنج ،شکوهی دیگر به خود میگیرد؛
درحالیکه موســیقی بزمی و رزمی هم به روایت تصاویر
بازمانده از آن روزگار و نیز تصاویر حماســی نیز همانند
شــعر راه تعالی میپوید و موسیقیهای مذهبی و شکوه
و حرکت دســتههای سینهزنی و حتی ایجاد نمایشهای
صامت بر روی ارابهها بــه نحوی ،موجبات ایجاد تعزیه
را فراهم آورده و راه را برای تجلّی این هنر آیینی و ملی
آنچنان هموار ســاخته که چون گلــی به بار هنر آیینی
مینشیند .برای اولین بار در سال 1787م یکی از افسران
انگلیسی که در خدمت کمپانی هند بوده ،به نام فرانکلین،
ضمن اقامت طوالنی در شــیراز و نوشــتن خاطراتش از
دیــدن تعزیهای یاد میکند که به صورت نمایش منظوم
خوانده میشــده و گفتگوها به شعر بوده و توأم با ایفای
نقش انبیا و اشقیا ،بوده.
از متن کتاب برمیآید که سفر وی به شیراز در دوره
زندیه و بعد از کریمخان ،یعنی در سال  1203ه.ق صورت
گرفتــه و باید گفت که شــکل دراماتیک تعزیه در زمان

زندیه از مراسم مذهبی ،جداگانه ،در یک خالقیت ترکیبی
و جمعــی ظهور کرده و به طــور کام ً
ال طبیعی هم پدید
سیاحان در کتب خاطراتشان از
آمده .و بعد از آن است که ّ
تعزیه بهعنوان یک نمایش آیینی نام بردهاند .از جمله اوژن
فالندن که مینویسد« :تعزیهنامه به صورت شعر نوشته
شــده که بازیگران با آهنــگ و حرکتهای مخصوص
میخوانند و در مردم ایجاد شــور میکنند و مشاهداتش
مربوط به سال 1840م (=  1256ه.ق) است .کنت گوبینو
در کتاب دینها و فلسفهها در آسیای مرکزی برای اولین
بار درباره مراســم مذهبی و تعزیه به طور دقیق و کامل
سخن میگوید و در حدود یکصد صفحه از کتاب مذکور
را به این امر اختصاص میدهد و صحنههای شورانگیز و
پرشکوه تعزیههایی را که دیده به شیرینی وصف میکند.
این کتاب در ســال  1865میالدی (1283ه.ق = 1244
ه.ش) در پاریس چاپ شــده و برخوردش با تعزیه جدی،
عاطفی ،منطقی و علمی است.
تعزیه در دوره قاجار

در دوره قاجاریه و بهویژه در زمان ناصرالدینشــاه
است که اوج و کمال تعزیه متجلی است و میتواند مورد
بحث و تحلیل قرار گیرد و آنچه از آن دیده و اســتنباط
مجرد و ساخته و
میشــود این است که؛ تعزیه یک هنر ّ
پرداخته یک شخص معین نیز نیست ،بلکه هنری است
ترکیبــی و تألیفی در محدودهای خاص که در طی قرون
و با بهرهگیــری از ذوق و فرهنگ توده مردم و به مرور
زمان به کمال رســیده و تحسین همگان را برانگیخته و
در اوج تکامل و شکوفایی به عللی سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی و مذهبی و عدم شناخت کامل و کافی این پدیده
درخشــان و آیینی و عدم آشنایی با زیباییها و ظرافتها
و گستره و اعتبار گوناگون آن ،راه سقوط در پیش گرفته
است.
آنچه در ساخت و پرداخت تعزیه نقش اساسی دارد و
بدان زیبایی و جالل و پاکی و ظراوت میبخشد ،موسیقی
اســت ،اما موسیقی ویژه ،شعر اســت ،اما شعری خاص،
اجراست ،اما نه اجرای تئاتری «چه تعزیه را نباید با تئاتر
یکی دانست و با آن تشبیه و مقایسه کرد .تئاتر نهایت فکر
زمینی و ناسوتی دارد ،اما تعزیه یک نمایش آیینی و یک
نمایش مذهبی است .تعزیه هدف الهوتی و اجر و پاداشی
اخروی در ذات اجرا و اجزا و تماشایش دارد ».در حقیقت
تخیلی
پیوند و ترکیب شعر و موسیقی و اجرا و ابزار عینیّ ،
و سمبولیکاند که تعزیهای را شکل میدهند و میسازند
و حــال و هوایی ملکوتی بدان میبخشــند و آدمی را از
عالم خاکی میگسلند و به افالک و ماوراء زندگی مادی
میکشانند ،ولی پیکره اصلی آن شعر است و موسیقی که
مروری بر آنها تا حدی تأثیر و نقش آنها را در کل تعزیه
بیان میدارد و توجیه میکند.
شعر در تعزیه

شعر در تعزیه که بســتره اجرای موسیقی و ایفای
نقش فراهم میســازد ،شعر عادی نیست ،شعر احساسی
نیســت ،در عین حال شــعر دینی هم نیست ،هم مرثیه
اســت هم نیســت .هم روایت تاریخ است و هم نیست،
ولی هرچه بخواهید از عنصــر خیالانگیزی که از نقاط
قوت هر شــعر خوبی اســت ،برخوردار است و خمیرمایه
آن از فرهنگ و تاریخ مذهبی بهرهور است و یا اساطیر و
احیان ًا قصهها و افسانههای دینی ،عناصری که هیچ چیز
نمیتواند جایشــان را بگیرد ،و یا سرمایه ایمان .بسیاری
از تعزیهپردازان نخست وضو میساختند؛ نیت میکردند
دل را به واقعه ،تاریخ و خیال میســپردند و به سرودن یا
تألیف آن میپرداختند و چه بسا که هنگام سرودن شعر،
خود آنچنان تحت تأثیر قرار میگرفتند که میگریستند
و قطرات اشکشــان بر صفحات کاغذ مینشســت .این
خمیرمایــه هنری و اعتقادی جز غرق شــدن در دنیای
پاک ایمان و اعتقاد چه مفهومی میتواند داشــته باشد؟
درحالیکه در تعزیهها اشــعار تغزلی هم بسیار است حتی
موضوعات شاعرانهای چون «گل و بلبل» که گفتوگویی
است میان گل و بلبل درباره عاشورا یا «کبوتر خونینبال»
که شرح واقعه کربال را به مدینه میبرد نیز وجود دارد.
موسیقی شعر (وزن)

در شــعر تعزیه گاه آنچنان بار موسیقیایی دارد و
آنچنان متناســب با لحن و بیان اســت که آدم تعجب
میکند .چه ریتــم و حرکت و تحرکی در بطن بعضی از
اشعارش نهفته است که گاه آن را از هر موسیقی بینیاز
میکند که این امر بهویژه در رجزخوانیهایی که از سوی
اشقیا با صدای اشتلم صورت میگیرد؛ کام ً
ال آشکار است
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به گونهای که هر چند بدون آهنگ و دســتگاه خوانده
میشوند ،ولی لحنی کام ً
ال موسیقیایی دارند .و به خاطر
همین لحن موسیقایی و طنین درونی شعر مناسب است
که در موردی دیگر ،بنجامین فرانکلین ،نخستین سفیر
آمریکا در ایران ،در دوره قاجاریه مینویســد...« :من که
بهتریــن بازیگرهای این عصر را دیدهام ،میتوانم اظهار
کنم که مکالمه عباس و شــمر بهقدری خوب بود که در
هر تئاتری چنین گفتار و بازی خوبی میتوانست اسباب
افتخار شــود و اگرچه گاهگاهی طرز بیان را اشتداد داده،
کلیت ًا منتهای تعریف را
به درجه اغراق میرســانیدند ،اما َ
داشت».
موســیقی تعزیــه ،چنانکــه رفــت؛ ریشــه در
اســطورههایی چون ســیاوش و ایرج و نوحهسرایی و
سوگواریهای پادشــاهان و پهلوانان و قهرمانان ایران
کهن دارد؛ چه به صورت ســازی و چه آوازی که واقعه
را چون قابی متأللی و درخشان و طیفی رنگین در برابر
بیننده میدهد و تأثیر آن را بینهایت افزون میســازد و
هر کسی را اسیر افسون واقعه میکند .بنجامین ساموئل
گرین ویلز که بین سالهای هم  1883تا  1885میالدی
در ایران بوده ،در مورد موسیقی تعزیه مینویسد« :اطفال
با صــدای ریز خود آواز میخوانند .ایــن آواز حزنانگیز
اســت و از یک جهت شباهت به آوازهای تعزیه مذهبی
عیســویان دارد که در وهلۀ اول جاذب دقت شده و بعد
از آن حالت انقالبی درونی به شــخص دست میدهد».
و در جایــی دیگر هم مینویســد« :در میان ســکوت،
صدایی مانند مرغ در ســکوت شب ،مسموع گردید .آواز
آن به طوری مؤثر گردید که روح شخص میلرزید .این
آوازهای محزون اثر زیادی مینمود .شــخصی که حتی
یکدفعه در عمرش شــنیده باشد ،تأثیر آن هیچوقت از
یادش محو نمیشود».
او درباره آواز علی اکبر بر آنســت که ...« :آوازی
که در مفارقت میخواند ،نهایت حزنانگیز و مثل این بود
که دعای مرگ خود را میخواند .کلمات او مانند صدای
شــیپور و صوت صافی آن به دورترین گوشههای تکیه
میرســید و در جواب او صدای گریــه چندین هزار نفر
جمعیت شنیده میشد .صوت او مانند صدای رعدی بود
که هنوز به زمین نرســیده باشد .آواز آهسته شروع نمود
و کمکم بلند شــد و به صدای باد شدید جنوبی شباهت
به هم میرســانید؛ مثل این بود که در دریای آتالنتیک
در شب تاریکی کشــتی متالطمی دچار طوفان سخت
شدیدی شده باشد تا چندین دقیقه صدای گریه و ناله و
گاه صدای فریاد او از هر طرف مسموع میشد .مردمان
قویالقلب هم گریــه میکردند .در خود طاق نمای من
همه میگریستند جز من و باید اقرار کنم که حالت من
هم رقتانگیز و منقلب بود».
نه تنها آواز ،بلکه حتی طنین زنگ شترها در متن
تعزیه آهنگی رویایی به همراه دارند ،بنجامین فرانکلین
کــه صدای زنگ شــتر را در تعزیه ورود به شــام و نیز
ســلیمان و بلقیس دیده از تأثیر غریب آن نیز ســخن
میگوید و درباره تعزیه بلقیس و ســلیمان مینویســد:

«اول قطار شــتر با جهازهای قشنگ میآید .زنگهای
خوشایند و دلنشین از گردن این حیوانات باشکوه آویخته
اســت و منگولههای سرخ و آبی بر سر آنها زده با کمال
متانت از میان تکیه عبور میکند» و با دیدن تعزیههایی
در تکیه دولت ،معتقد اســت که...« :ایرانیان ســلیقه و
هنر زیــادی در ترتیب نمایش دارند ».عالوه بر اینها ،از
موزیک یا موسیقیهای خاصی استفاده میشد که توسط
گروههای موسیقی نظامی و درباری با ابزار و آالت خاص
در سرآغاز مجلس و پیش از شروع تعزیه اجرا میشد و در
آن آهنگهای ایرانی را با ساز و برگ نظامی و سازهای
فرهنگی مینواختند.
در تعزیه هم از آواز اســتفاده میشود و هم ساز که
به ندرت و تنها در لحظات یا اوقاتی خاص توأم میشوند.
خانم کار الســرنا از نوحههایی یــاد میکند که در یک
تعزیه دیده است ...« :برخی در عین خواندن سرودهای
مذهبی دســت به سینه خود میزنند که صدای خفه آن
شــنیده میشــود و هر بندی از نوحه با نام «حسین»
خاتمه میپذیرد و حضار نیز با تکرار این کلمات به سینه
میزنند و بسیاری با صدای طبل و سنج همآوا میشوند.
سرانجام عدهای روی پای راست و گاهی روی پای چپ
حرکات دســتهجمعی انجام میدهند ،آنان با یک دست
ســینه میزنند و با دســت دیگر طبل و سنج را به صدا
درمیآورند و با خواندن ســرودی که ترجیعبند آن امام
است ،هزاران تماشاگر را که سخت از مصیبتهای ائمه
متأثر میشوند ،با خود هماهنگ کرده ،به اشک ریختن
وامیدارنــد آوازها ،ضربهها و پایکوبیهــا ،تدریج ًا ابراز
احساسات را افزون میکند ».و بر آن است که« :اینگونه
نمایشهای مذهبی که خدا و شیاطین و فرشتگان نیز در
آن نقشی دارند ،اثری فکری است که موضوعش رهایی
انسان است».
موســیقی آواز به نحو غیرقابــل تصوری با تعزیه
درآمیخته و بــه نحو بــارزی تفکیکناپذیر مینماید و
این به خاطر تقدســی است که این هنر آیینی دارد و نیز
آن روح ملکوتی که در عمق موســیقی ما نهفته است و
آنچنان پدیدهایســت که با باد و خاک و آب و آتش و
گل و درخت و پرنده و جانوران و اعتقادات آسمانی مردم
در ارتباط است و روح هستی و ذوق و شور مردم این دیار
را لحظه به لحظه تکرار میکند .موسیقی آواز و تعزیه در
حقیقت ،جلوهای درخشان است از هنر ایرانی که تجلّی
عالــم باال و راز هســتی را با خود دارد و چون با شــعر
تعزیه که خود حدیثی قدســی است و جلوهای از اشراق
و شــهود با خود دارد ،درآمیزد ،انســان را از عالم خاکی
تجرد نفس دور از همه هواها و
میگســاند و به عالم ّ
نفسانیات رهنمون میشود .رازی که در مینیاتور ایرانی و
نقاشیهای مذهبی ایرانی نهفته است ،گویند ...« :وقتی
استاد محمد مدیر ،عاشورای روز محشر را نقاشی میکرد،
در یک دســتش قلم بود و در دســت دیگرش دستمال
خیســی از اشــکهایی که میریخت و در این اوقات با
صدای خوشــی که داشــت ،نوحه میخواند و آدم قبول
میکرد آنچه را که میخواند ،نقاشی میکند»60؛ رازی
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که در طنین صدای لبیکگویــان گرد خانه خدا و اذان
و مناجاتهای ســحرگاهی و بسیاری از دعاها و قرائت
قرآن مجید و تباشیرخوانیها نهفته است و نیز در آهنگ
همسراییها.
نوحهها و ُ
اگر مشــاهده میکنیــم حضرت عبــاس به گاه
رجزخوانی از دســتگاه موسیقی چهارگاه استفاده میکند
و یا امام و عباس به گاه مکالمه با یکدیگر در دســتگاه
حر از عراقی ســود میجوید و یا
شــور میخوانند و یــا ّ
رجزخوانیهــای اولیاخوانان که جنبه حماســی دارد ،در
دســتگاهی شــاد مانند ماهور و یا هنگام حرکت اجساد
شهدا و هنگام بدرود و عزم میدان از ابوعطا یا بیات ترک
یا افشــاری و یا دشتی بهره گرفته میشود و به گاه ابراز
عشــق و مهر و شوق پای بیات اصفهان به میان میآید
و هنگام شــهادت ،شور حســینی و یا در تعزیه عروسی
رفتن فاطمه زهرا ،از لحن چاووشخوانی بهره میگیرند،
به خاطر تناسب با موضوع و حادثه از یک طرف و طبیعت
موســیقی ایرانی اســت که هر ندا و آهنگی ویژه حالتی
خاص و واقعهای خاص و یا حتی ساعتی خاص است و بر
مبنای تجربه و استفاده از نظر موسیقیدانان و آوازهخوانانی
است که موسیقی را با تعزیه آغاز کردهاند نظیر اقبال آذر.
نقش سکوت در تعزیه

بایــد به «ســکوت» در متن تعزیههــا هم توجه
داشــت و در بعضی از لحظات اســت کــه مجلس در
ســکوت محض فرو میرود .سکوتی سنگین و عمیق و
فاصلهدار با تعزیهخوانی یا ســاز و طبل که این سکوت،
خود عالوه بر اینکه خألیی را پر میکند ،نشانی از تفکر
و اندیشه و درونگرایی فلسفی شرقی و بهویژه ایرانی را
بــا خود دارد که گاه تأثیــرش از هر صدا و نوا و خروش
ســاز موسیقی بیشتر اســت .بنا بر عقیدهای ،سکوتها
از نظر فلسفههای شرقی ســرآغازی دیگرند که در بعد
زمان جاری میشــوند و راســتی را که چنین است و در
واقع نمودی از ســکوتی است که در زمانهای بحرانی
در طوفان شکســت و بال و حمله بیگانگان و یا تحمل
ستمگریها و بیدادگریهای پادشــاهان بر فرهنگ و
هنــر و جامعه و زندگی ایرانی حاکم میشــود و طولی
نمیکشد که با خروشی حیرتانگیز و عصیان و جنبشی
پویا ،آثار خود را مینمایاند و تاریخ ما سرشار از اینگونه
سکوتهای پربار و پویا و سرشار از شوق زندگیست .در
واقع سکوت در تعزیهها وجهی مغایر با صدا نیست؛ بلکه
هر دو ،دو روی یک سکهاند که ژرفایی واحد دارند و آن
استمرار حیات و زندگی اســت .در واقع این «سکوت»
در کنار «صداســت»؛ نه در معارضه یا تقابل با آن و ما
هرگز در متن و اجرای تعزیهها به سکوت لحظات ،توجه
نمیکنیــم و ارزش آن را نمیدانیم زیرا ضربان و ریتم
آهنگها و نواها و شــدت تأثیر آوازها و طبل یا نی ،ما
را از ارزش سکوت غافل میکند سکوتهایی که فریاد
بــر لب دارند و خاموشــند و حیرتانگیزتر از آن :گاه در
متن سکوتها صدای به هم خوردن شمشیر و سپرها که
حکایتی از رویاروییها دارند ،مفاهیم هنری درخشانی را
القا میکند؛ چنانکه در مراســم شام غریبان که حرکت
دستهجات در تاریکی و ســکوت و آرامش غمگینانهای
صورت میگیــرد و تنها انوار شــمعهای برافروخته در
دست شرکتکنندگان ،روشنیبخش غمانگیز عزاداران
اســت ،میبینیم که در بســیاری از نقاط ایران پس از
طی مســافتی ،عزاداران همگی بر زمین مینشــینند و
ســکوت میکنند و احیان ًا صــدای گریه آنها یا نوای نی
شنیده میشود و بس .اعجاز ترانههای محلی ،الالییها،
واســونکها ،نوحهها ،همســراییها نیز کم از اینگونه
سکوتها و تعزیهخوانیهای اولیا و اشقیا نیست؛ آن هم
با ویژگیها و حال و هوای خاصی که دارند.
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ابزار موسیقی تعزیه

ابزار موسیقیسازی تعزیه معدودند و محدود ،ولی
هر یک به کمال .کرنا ،ســاز دهنی کوچک ،سنج ،طبل
کوچک ،طبل بزرگ ،نی و سنج و گاه در بعضی از نقاط
ابزار ویژه محلی نظیر نیانبو در بوشهر مورد استفاده قرار
میگیرنــد .این ابزار هرگز بــا آواز جور و جفت و همراه
نمیشــوند و اصو ًال از ابزاری که معمو ًال آواز را همراهی
میکند ،نیســتند و نواختن آنها اوقات معینی دارد؛ نظیر
آغــاز تعزیه ،یا صحنههای جنگ ،یــا پایان تعزیه یا در
متن حوادث و به دنبال اتفاقات و یا در پی رجزخوانیها
و اسبدوانیها و احیان ًا در لحظات سکوت و اندوه عمیق
ناشی از شهادت و یا به گاه بدرود ،آن هم با آهنگهای
خاص که مرگ و بیــم را تداعی و تلقین میکنند ،ولی
تأثیــر هر یک از آنها به گاه نواختن حیرتانگیز اســت.
در متن اثری بزرگ چون شاهنامه که یادگاری گران از
گذشتههای بســیار دور ما را در بر دارد ،میبینیم که در
صحنههای جنگ ،صدای کرنا و طبل طنینانداز است و
جنگها و حملهها و مقاومتها با صدای آنها درآمیخته
اســت .نی و نوای آن نیز عمیق ًا بــا عرفان کهن ایرانی
در هم تنیده شــده و چهبسا در اسطورهها و افسانههای
ایرانــی ،اعجاز حلول روح بســیاری از گمشــدگان و
کشتهشدگان به ستم و بیگناه بهویژه دختران یا جوانان
مورد حسادت دیدهایم که به زبان میآیند و با نوازنده خود
که معمو ًال چوپانان هســتند ،درددل میکنند و راز مرگ
خود را میگشایند».
و از ســوی دیگر اعجاز آنهاست در خلق لحظات
پرشــکوه و رویایی که این موقعیــت را بداههنوازی به
نوازندگانشــان میدهد .چه در هنگام ســکوت ،چه در
هنگام گریه و چه در اوقات مناســب دیگر ،بانگ صداها
و تکضربهها و یا لحظهنوازیهای نی و از سوی دیگر
این ابزار از نظر شــرعی هیچگونه منعی برای برگزاری
تعزیه و یا عزاداریهــای مذهبی ندارند و بهویژه که در
روســتاها و بخشها و نقاط دورافتاده شــریک شادی و
غمهای مردمند.
با این جمالت پرفسور چلکوفسکی ،تعزیهشناس
برجســته جهانی ،این گفتار را به پایــان میبرم...« :
مردم مغربزمین ایمان و اعتقاد واقعی نســبت به دین
ندارند ،ولی این حقیقــت را هم باید پذیرفت که مردم
آن دیار در عین حال بیشــتر از تئاتری لذت میبرند و
اســتقبال میکنند که جنبه مذهبی داشته و قسمتی از
آن مذهبی باشد .موضوعات مذهبی خیلی توجه مردم را
جلب میکند؛ چنانکه در همۀ نقاط جهان نیز تا حدی
اینچنین است .چند سال پیش موزیکالی در نیویورک
بهوجود آمد به نام «مســیح باالتر از ســتاره» که اثر
یکی از موســیقیدانان انگلیســی بود و قبل از همهجا
در نیویورک اجرا شــد .مثل توپ صدا کرد و مثل زلزله
همهجا را لرزاند ،درســت مثل تئاترهای قرون وسطی.
علت آن ،این بود که بیشتر با محیط اُخت و هماهنگ
بــود و بهتر به نیازهای مردم و زمان پاســخ میگفت.
بــا مدرنترین موزیکی که داشــت و رنگآمیزی زیبا
و پرشــکوهی که از نظر اجرا ارائــه میداد .مردم برای
خرید بلیط ســاعتها در صف میایستادند و از همین
روست که من میگویم و معتقدم که موضوعات مذهبی
هرگز کهنه نمیشوند و از بین نمیروند .مردم همیشه
چیزی را میخواهند که جنبۀ الوهیت مطرح کرده و به
ازلیت نزدیکتر باشد حتی اشخاص بیایمان
سرچشمه ّ
هم همینطورند».
پینوشت:
منابع مقاله در دفتر نشریه موجود است

،،

بنجامین فرانکلین،
نخستین سفیر آمریکا در
ایران ،در دوره قاجاریه
مینویسد...« :من که
بهترین بازیگرهای این
عصر را دیدهام ،میتوانم
اظهار کنم که مکالمه
عباس و شمر بهقدری
خوب بود که در هر تئاتری
چنین گفتار و بازی خوبی
میتوانست اسباب افتخار
شود و اگرچه گاهگاهی
طرز بیان را اشتداد
داده ،به درجه اغراق
میرسانیدند ،اما کلیَتاً
منتهای تعریف را داشت»

،،

،،

موسیقی آواز و تعزیه در
حقیقت ،جلوهای درخشان
است از هنر ایرانی که
تجلّی عالم باال و راز
هستی را با خود دارد و
چون با شعر تعزیه که
خود حدیثی قدسی است و
جلوهای از اشراق و شهود
با خود دارد ،درآمیزد،
انسان را از عالم خاکی
میگسالند و به عالم
تج ّرد نفس دور از همه
هواها و نفسانیات رهنمون
میشود

،،
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،،

با پیدایش سنت
تعزیهخوانی از دوره
صفویه و برگزاری آن
در تکیهها ،بنای آنها
بهمرورزمان دچار تغییر و
تحول شدند .بزرگترین
تغییر کالبدی در بنای
تکیه مربوط به دوره
ناصرالدینشاه قاجار
است

،،

،،

که تکیه در طول زمان
به شکلها ،نامها
مختلف اما با کاربری
یکسان مورداستفاده
قرارگرفتهاند .تکیه،
گاهی مترادف خانقاه ،گاه
هممعنی با نمایشخانه و
در بیشتر موارد هممعنی
حسینیهها بوده اما در
تمامی این مواقع در
کاربری اصلی آنان که
همانا برگزاری مراسم
عزاداری شهادت
امام حسین (ع) بوده،
مورداستفاده قرار
میگرفته است

،،

،،

ویژگی منحصربهفرد
تکیه ،حضور و نقش مردم
عادی بهعنوان بانیان
اصلی شکلگیری و تکامل
آنها است .بهطوریکه
امروزه تکیهها یکی از
اصلیترین پایگاههای
مردمی جهت برگزاری
مراسم سوگواری ایام
محرم است که با هزینه
اهالی هر محله دایر
میشود

،،

بررسیتاریخچهشکلگیری«تکیه»هادرایران

تکیهمردمیترینپایگاهعزاداریامامحسیناست
ســمیه پرنگ  /تکیهها محلی برای تجمع و برگزاری آداب مذهبی ،عزاداری و ســوگواری و
همچنین اجرای نمایش تعزیهخوانی هستند .تکیهها عالوه بر نقش مذهبی ،همواره نقش مهمی
در مناسبات اجتماعی و سیاسی در ایران ایفا میکردند.

پیدایش تکیههای اولیه در خانقاهها

«بارویی الجوردی اســت که از بهشت و آن روزی
که سلطان کربال کشته شد ،سخن میگوید .تکیهای که
غمنالههای بلند عاشــقان کربالیــش حتی بر عرش نیز
لرزه میافکند .طاق ســردرش ،توگویی آسمانی است که
از دود آه شبانه اسیران کربال سیاه گشته است .این مکان
زرنــگار و خوشنمــا از آتش یزیــد ،در آن روز که پیکر
جوانان سرو ســهی رزمنده راه دین ـ امام حسین(ع) ـ را
در میان صحرای کربال فروافکند ســیاه گشته بود .از آن
روز تاکنون تمام عالم در صحن «تکیه» برای شــهیدان
کربال گریه میکند»...
نوشته باال ،بخشی از کتیبه تکیه استرآباد (گرگان)
مربوط به سال  1202هجری قمری؛ قدیمیترین مدرک
مکتوبی از ســاختمانی دائمی مختص مراسم سوگواری
اســت .اگرچه مبدأ پیدایش تکیهها در ایــران و بهویژه
کشورهای اسالمی بهوضوح مشخص نیست ،اما باکمی
جســتوجو درمییابیم که تکیهها به شــکل و کاربری
امروزی ،ابتدا در خانقاهها ظهور پیدا کردند .خانقاه محلی
جهت اسکان فقرا و صوفیان است که تاریخ پیدایش آنها
به قرون اولیه پس از اســام برمیگــردد .خانقاه بهطور
مشخص از سدهی چهارم هجری قمری در ایران متداول
شده ،اما اوج ساخت خانقاهها مربوط به قرن هفتم و دوره
ایلخانان مغول اســت .در دوره صفویه با رسمیت یافتن
مذهب شــیعه و کمرنگ شدن صوفیگری ،مفهوم تکیه
در ایران دگرگون شد؛ اگرچه ساخت تکیهها بهعنوان مزار
زاهدان تا دورهی قاجار ادامه داشت .این تکیهها معمو ًال
در خانقاههایی کــه در مجاورت آنها چندین مقبره قرار
داشت؛ بهصورت موقت و برای برگزاری مراسم عزاداری
ایام محرم ســاخته میشدند .تکیه هفت تن و تکیه چهل
تن و همچنین تکیه شــاه داعی اله در شیراز از نمونه این
تکیهها به شمار میآیند.
تکیه و نمایش تعزیهخوانی

بــا پیدایش ســنت تعزیهخوانــی از دوره صفویه و
برگــزاری آن در تکیهها ،بنای آنهــا بهمرورزمان دچار
تغییر و تحول شــدند .بزرگترین تغییر کالبدی در بنای
تکیه مربوط به دوره ناصرالدینشــاه قاجار است .در این
دوره ،زمانی که او به انگلستان سفر کرد و به اپرای آلبرت
هال لندن رفت ،چنان تحت تأثیر شــکوه و عظمت بنای
آن قرار گرفت که وقتی به تهران بازگشــت از معماران
خود خواســت تــا مشــابه آن را در کنار کاخ گلســتان

بســازند و بدین ترتیب تکیه دربــار (دولت) ،اولین بنای
نمایشخانه در ایران ساخته شد .در این دوره واژه تکیه و
تماشاخانهها مترادف یکدیگر؛ هم جهت برگزاری مراسم
تشــریفات و هم اجرای نمایش تعزیه مورد استفاده قرار
میگرفتنــد .در این دوره با رونــق تعزیهخوانی؛ تکیهها
به فضاهایی مخصوص مراســم عــزاداری ائمه بهویژه
تعزیه امام حســین(ع) در ماه محرم تبدیل شدند و کام ً
ال
مفهوم جدیدی به خود گرفتند .بنابراین با نگاهی به روند
شــکلگیری تکیهها؛ اصطالح تکیه بــرای دو نوع بنای
متفاوت؛ خانقاه و تماشــاخانه به کار میرفته اســت .این
دو مفهوم متناقض یکدیگر نیســتند و درواقع جنبههای
مهمی را در تاریخ پیدایش و تکامل معماری تکیه روشن
میسازند.
تکیه و حسینیه

کارشناسان تاریخ ساخت اولین حسینیهها در ایران
را مربوط به دوره قاجار میدانند .به دلیل نزدیکی کاربری
حســینیه و تکیه و برخالف برخی تفاوتها همواره تکیه
و حسینیه در معنی یکسانی در معنای یکسانی بهکاربرده
میشدهاند .معمو ًال حســینیهها دارای کالبدی مشخص
و ازنظر شــکل هندســی منظمتــر از تکیهها اســت.
درصورتیکه تکیهها عمومیتــر و دارای فضاهای باز و
انعطافپذیری هستند و در مکانهایی که کاربری تجاری
و بازاری دارند ،شــکل میگیرند .ازآنجاییکه تکیهها در
ابتدا توسط صوفیان ساخته میشــدند ،دارای فضاهایی
مخصوص مراســم صوفیانه بودهاند ،ســکویی در مرکز
داشتند و فضاهای اقامتی گرداگرد آن قرار میگرفتند.
روند تکامل کالبد تکیهها

همانطور که گفته شد در دوره صفویه و با رسمیت
یافتن مذهب شــیعه؛ و با برگزاری مراســم و آیینهای
محرم ،بهتدریج خانقاه و تکیه در مفهومی به کار میرفت.
خانقاهها در شــکل ظاهری شبیه خانههایی بودند که در
آنجا تسهیالتی برای اجتماع نیایش و زندگی جمعی برای
افراد صوفی و فقیر وجود داشــته است .اصول کلی طرح
خانقاه شــامل؛  .1فضای ورودی شــامل هشتی و داالن
 .2حیاط مرکزی  .3رواق  .4حجره  .5تاالر وســیعی در
جهت قبله برای حلقههای ذکــر و نماز  .4بقعه و مقبره
 .5الحاقاتی نظیر مســجد ،مطبخ ،حمام و ...بوده و عمده
تزیینات آنها گچبری ،آجرکاری ،کاشــیکاری ،نقاشی،
حجاری و کتیبه بوده است .از نمونه اینگونه میتوان به

تکیهها همواره با نذورات اهالی هر منطقه و محله و شــهر ادامه حیات دادهاند .با توجه به
نقش فرهنگی و مذهبی و همچنین مردمی تکیهها آنها نشاندهنده بخشی از هویت اجتماعی و
تاریخی در ایران هستند.

تکیه چهلتنان ،تکیه هفتتنان و تکیه شاه داعی اله در
شیراز اشاره کرد.
در دورههــای بعد؛ بهویژه دوره قاجــار ،از تکیهها
بهمنظــور برگــزاری مراســم عــزاداری و تعزیهخوانی
اســتفاده میشــده اســت .این تکایا معمو ًال ترکیبی از
معماری کاروانسرا ،خانقاه و زورخانه و متناسب با اجرای
نمایشهــای آیینــی تعزیهخوانی بودهانــد .این تکیهها
معمو ًال دارای چند درب با ورودیهایی برای تماشاگران
و دو مدخل برای دســتههای عزاداری بودهاند .ساختمان
تکیهها ازنظر کالبدی شبیه به مساجد و با مصالحی چون
آجر و مالت آهکی ســاخته میشــدند .برخی از تکیهها
دارای تاالر و برخی دیگر دارای غرفه و چند اتاق کوچک
مخصوص تدارکات بودهانــد .تکیههای دوطبقه بهندرت
وجود داشته که این نوع تکیهها تاالر تعزیهخوانی بزرگی
در طبقه همکف داشــتند و طبقــهی اول بهعنوان محل
تماشــا استفاده میشده اســت .تکیه دولت تهران از این
دسته است.
انواع تکیهها

تکیهها را به لحاظ شکل و نوع کاربری میتوان به
دودســته کلی تکیههای ثابت و تکیههای موقت تقسیم
کرد.
 .1تکیههای ثابت
این تکایا مکانهای محصوری با طرح ســاده که
عمدت ًا بدون نقشــهای مشخص هســتند و از اواخر دوره
صفوی و دوره زندیه برای ایام محرم ساخته میشدهاند.
معماری آنهــا تلفیقی از معماری کاروانســرا ،خانقاه،
میدان و زورخانه اســت .اغلب به شکل دایره و مستطیل
هســتند و ســکویی که در مرکز برای اجرای مراســم
قرارگرفته است؛ مانند سکوی دایرهای شکل تکیه دولت.
 .2تکیههای موقت
این تکیهها که امروزه بســیار متداولاند ،بناهایی با
کاربریهــای متفاوتاند که در ایام محرم برای برگزاری
مراسم عزاداری استفاده یا تبدیل به محل تعزیه میشوند.
تکیههای موقت نســبت به تکیههــای ثابت عمومیتر
هستند و در دل شــهر و فضای شهری قرار دارند .آنها
فضاهای هســتند که در ایام محرم رنگ و بوی عزاداری
را به خود میگیرند و با پارچههای مشــکی و سبز نمایان
میشــوند .تکیهها معمو ًال دارای چارچوب و بدون سقف
هستند و ســقف آنها را با توجه به فصل و فضای تکیه
با چادرهای بزرگ میپوشاندند .درگذشته این تکیهها ،در

مکانهای نظیر کاروانسراها ،آرامگاهها ،میدانها و خانه
بزرگان ساخته میشدند.
نتیجهگیری

با بررســی روند شــکلگیری تکیهها ،مشــخص
میشود که تکیه در طول زمان به شکلها ،نامها مختلف
اما با کاربری یکسان مورداســتفاده قرارگرفتهاند .تکیه،
گاهی مترادف خانقــاه ،گاه هممعنی با نمایشخانه و در
بیشتر موارد هممعنی حســینیهها بوده اما در تمامی این
مواقع در کاربری اصلی آنان که همانا برگزاری مراســم
عزاداری شهادت امام حســین(ع) بوده ،مورداستفاده قرار
میگرفته اســت .اگرچه تکیه در دورههای مختلف دارای
بنای کالبدی مشــخص با ویژگیهایی منحصربهفردی
بوده است اما میتوان گفت که شکل موقتی آن بهمراتب
کاراتر است .نداشتن کالبد معماری مشخص به تکیه این
امکان را میدهد که آنها در سازههای موقت و در نقاط
مختلف شــهر با کمترین هزینه نمود پیدا کنند؛ اما دیگر
ویژگی منحصربهفرد ،حضور و نقش مردم عادی بهعنوان
بانیان اصلی شکلگیری و تکامل آنها است .بهطوریکه
امــروزه تکیهها یکی از اصلیتریــن پایگاههای مردمی
جهت برگزاری مراســم سوگواری ایام محرم است که با
هزینه اهالی هر محله دایر میشود.
منابع:
اهری ،زهرا؛ ( ،)1394شناســایی ساختار
ثانویه شــهر ایرانی در دوره قاجاریه ،نشــریه
هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی ،دوره ،20
شماره  ،2صص 34-23
محمودآبــادی ،اصغر؛ بختیاری ،ســمیه؛
( ،)1388بررســی پیشینهی تاریخی ابنیه سنتی
ایران بامطالعهی موردی «تکیه» ،شــماره ،14
صص 165-160
پوســتیندوز ،محمدمهــدی؛ امیــن پور،
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گپ وگفت شهری
میزگردی درباره زنان فوتبالیست فارس

دیدگاههای متعصبانه و شخصی برخی نسبت به فوتبال بانوان
در فارس سبب شده که روند پیشرفت این ورزش در استان ُکند شود
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میزگرد «شهرراز» درباره بررسی وضعیت فوتبال بانوان در استان

مهاجرتفوتبالیستهاازفارسبهخاطرعدمحمایت
ازآنجاکه بانــوان نیمی از جامعه مدنی را تشــکیل میدهنــد بنابراین به
محمدرضا طاهری دلیــل موانع و مشــکالتی که بر ســر راه آنها وجود دارد آنها در ســالهای
گذشــته آنطور که بایدوشــاید نتوانســتهاند پتانســیل و ظرفیت خــود را در جامعه بهویژه
میادین ورزشــی به نمایش بگذارند درنتیجه آنها در چندین ســال گذشته با مشکالتی مواجه

شهرراز :شــکلگیری تیمهای فوتبال بانوان
در اســتان فارس به حدود  20ســال گذشته
بازمیگردد .در ابتدا کمــی از تاریخچه فوتبال
در استان بگویید و بیان کنید که وضعیت فوتبال
بانوان فارس در این سالها چگونه بوده است؟

پروانه خسروی :اســتارت فوتبال و فوتسال بانوان در
فارس و در شهر شیراز در سال  1379زده شد ،بهطوریکه
در روزهای نخســت به دلیل شرایطی که در آن زمان وجود
داشــت بانوان در رشته فوتســال کار خود را آغاز کردند و
رفتهرفته در ســال  1385بانوان توانستند با ایجاد یک تیم
منســجم چراغ فوتبال بانوان را در اســتان فارس روشــن
کنند .با یک بررســی از وضعیت تیمهــای فوتبال بانوان
استان فارس در لیگهای کشور متوجه میشویم که بانوان
فارس در  18سال گذشــته توانستهاند با حضور در لیگها
و مســابقات مختلف در رشته ورزشــی فوتبال و در مقاطع
ســنی مختلف مقامهای خوبی را کســب کنند که این امر
بیانگر باال بودن پتانســیل بانوان فارس در رشــته ورزشی
فوتبال اســت که این مهم نیازمند یک توجه جدی توسط
مســئوالن و دستاندرکاران استان است .اگر بخواهیم یک
ارزیابی از عملکرد و وضعیت فوتبال بانوان در دو ،سه سال
گذشته داشته باشیم متوجه میشویم که بانوان فوتبالیست
فارس در این مقطع به دلیل مشکالت مالی که برای آنها
بــه وجود آمد بهناچار فرصت حضــور در لیگ برتر و دیگر
لیگهای کشــور را از دســت دادند که این مهم باعث شد
فوتبال بانوان فارس با مشکالتی مواجه شدند .نبود اسپانسر
و مدیریت مناسب در برنامهریزی در فوتبال بانوان باعث شد
که بســیاری از نمایندههای فوتبال بانوان فارس نتوانند در
لیگها و دستههای قهرمانی شرکت کنند که این امر سبب
شد که حضور بانوان فارس در فوتبال کشور کمرنگ شود؛
این در حالی اســت که طی برنامهریزیهایی که در جهت
احیا دوباره فوتبال بانوان فارس انجام دادیم توانســتیم در
ســال  94و  95دوباره فرصت حضور در لیگ برتر فوتبال
کشــور را کسب کنیم .حضور دوباره تیمهای سیمان المرد
در لیگ برتر ،کســب مقام قهرمانی در لیگ جوانان بانوان
کشــور از نقاط عطفی بود که در ســالهای  94الی  95در
فوتبال فارس رقم خود و در حال حاضر فوتســال فارس دو
نماینــده با عنوان پویندگان صنعت فجر و پارســاالران در
لیگ برتر کشــور دارد که برای ورزش فارس افتخارآفرینی
میکنند که این تیمها همچنان نیازمند نگاه ویژه مسئولین و
دستاندرکاران است .نبود یک پوشش رسانهای مناسب در
بخش ورزش و فوتبال بانوان باعث شده است که اسپانسرها
از حمایت تیمهای فوتبال بانوان استقبال نکنند اما نباید از
این نکته غافل شد که حامیان افرادی به دلیل عالقه و نیت
خیری که داشتند از فوتبال بانوان حمایت کردند.

شــهرراز :با توجه به اینکه چند ســالی است
که لیگ برتر و تیم ملی بانوان در کشور حضور
دارید کمی از تجربه حضور خود در این سالها
بگویید :و یک ارزیابی هم از ســطح بازیکنان
فوتبال بانوان فارس نسبت به دیگر استانهای
کشور داشته باشید.

شــقایق نوریزاده :در مرحله نخســت یادآوری این
نکته ضروری است که به دلیل پتانسیلهایی که در استان
وجود دارد ،فارس توانســته جایــگاه خوبی در فوتبال را به
خود اختصاص دهد .با یک بررســی از حضور نمایندههای
فارس در تیمهای کشور متوجه میشویم همیشه بیشترین
بازیکنان در اردوهای تیم ملی فوتبال از استان فارس بودند
و این در حالی است که در یک مقطع زمانی  6الی  7نفر از
تیم ملی کشور را بانوان فارس تشکیل میدادند اما به دلیل
عدمحمایتهای مالی از سوی مسئولین استان با مشکالتی
مواجه شدیم .در سالهای گذشته بعضی از افراد به دالیل
و بهانههایی زیادی مانند پوشش بازیکنان مانع پیشرفت و
توسعه فوتبال بانوان در استان شدند و آنها همواره اذعان
داشتند که پوشش بانوان فوتبالیست فارس مناسب نیست و
این در حالی است که ما با همین پوشش در مسابقات ملی و
بینالمللی فوتبال بانوان حضور پیدا میکردیم .فوتبال بانوان
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فارس هیچ زمانی با مشکالتی مانند کمبود بازیکن مواجه
نبوده اســت عدم توجه به فوتبال بانــوان فارس عالوه بر
اینکه باعث شــده است که افراد و اسپانسر از ورزش بانوان
حمایت نکنند سبب شده که بیشــتری بانوان فوتبالیست
فارس به اســتانهای دیگر بروند و برای تیمهای خارج از
اســتان فارس بازی کنند بطوریکه بیشتر بازیکنان فارس
جذب تیمهای استانهای دیگر میشوند .با توجه به اینکه
بســیاری از بانوان فوتبالیست به ورزش فوتبال به دید یک
شــغل مینگرند طبیعی است که زمانی که آنها نتوانند از
این راه در استان درآمد کسب کنند جذب تیمهای خارج از
استان میشوند.
شهرراز :ازآنجاکه شما در طول زمانی که فوتبال
بازی میکنید بهصورت طبیعی از تحصیل فاصله
میگیرید درنتیجه آیا فوتبال و ورزش برای شما
انگیزهای برای ادامه ورزش ایجاد کند؟

نــوریزاده :ازآنجاکه ما با یک اطالع و آگاهی کامل
پا به تــوپ فوتبال میزنیم درنتیجــه عالقهای که من و
همنوعان من به این رشته ورزشی دارند باعث میشود که
از خیلی از موارد چشمپوشی کرده و ذهن و فعالیتمان را تنها
بر روی ورز و فوتبال معطوف کنیم.
شــهرراز :به نظر شــما در حال حاضر جامعه
و شهر شــیراز تا چه اندازه از ورزش و فوتبال
بانوان اســتقبال میکند .آیا فرهنگ این رشته
ورزشی در استان نهادینهشده است؟

سمانه امیری :در حال حاضر فوتبال بانوان در فارس
و شیراز از شــرایط مطلوبی برخوردار است و در این مسیر
کمکهایی از ســوی اداره کل ورزش و جوانان فارس به
فوتبال بانــوان فارس و تیمهای لیگ برتری انجام شــد
کــه این اقدام آنهــا تحول مناســبی در بخش ورزش و
فوتبال اســتان بود .فوتبال فارس در حال حاضر توانســته
نمایندههایی در تمامی ردهها و مقاطع ســنی در تیم ملی
داشته باشد ،اما نبود اسپانسر باعث شده است که بازیکنان
با مشکالت عدیدهای مواجه شوند و این در حالی است که
بازیکنان و ملیپوشان فوتبال بانوان به دلیل اینکه در استان
حمایت از حمایت کافی برخوردار نیستند وعدم اسپانسر هم
به بازیکنان تیم ملی هم ضربه وارد کرده است.

شهرراز :مسئولین و دستاندرکاران در راستای
جذب اسپانسر باید چه اقداماتی انجام دهند تا
بهتبع آن شــاهد جذب و حمایت اسپانســر و
بخش خصوصی از ورزش بانوان داشته باشیم؟

شدهاند.
برای آشنایی بیشتر با وضعیت فوتبال بانوان در استان فارس و شهر شیراز با پروانه خسروی
ســرمربی تیم بانوان در فارس ،شــقایق نوریزاده ملیپوش و فوتبالیست اهل فارس و سمانه
امیری مسئول کمیته مسابقات فوتبال بانوان فارس به گفتوگو پرداختیم.

خسروی :مسئوالن و دستاندرکاران استان میتوانند
در جهت جذب اسپانسر و حمایت از ورزش و فوتبال بانوان
اقداماتی مانند بستههای حمایتی رونق مناسبی را در فوتبال
ایجاد کنیم .اگرچه در سالهای گذشته مسئوالن در جهت
جذب و حمایت از فوتبال بانوان بستههایی را در نظر گرفتند
اما به دلیل اینکه ما همیشــه خودمــان و بهصورت فردی
پیگیر این موضوعات بودیم نتوانستیم تمام این وعدهها را
محقق کنیم و در همین راســتا در جهت جذب اسپانسر و
حمایت پیگیریهایی کردیم و از مســئوالن ،نمایندههای
مجلس ،اعضا شورای اسالمی شــهر شیراز تقاضا کردیم
و این در حالی اســت که بهواسطه پیگیریهایی که انجام
دادیم مسئوالن با تیم بانوان فارس بهصورت کامل آشنایی
دارند .این در حالی اســت که خوشــبختانه تمام مسئوالن
استان و شیراز یک دید بسیار مثبتی به فوتبال بانوان دارند
بطوریکه آنها همواره مایلاند که فارس و شــیراز باید در
لیگ برتر فوتبال بانوان نماینده داشــته باشد .تیم فوتبال
بانوان فارس در ســال گذشــته به دلیل کمبود امکانات و
هزینههای مالی به ســمت منحل شدن و تعطیلی حرکت
میکرد اما خوشبختانه به دلیل حمایتهایی که استانداری،
نماینده مردم شیراز در مجلس و اعضا شورای اسالمی شهر
از ما انجام دادند باعث شدند که ما بتوانیم به مسیر خود در
لیگ برتر ادامه دهیم.
در حال حاضر تیم بانوان فارس هم از وضعیت خوبی
برخوردار نیست و با توجه به اینکه اداره کل ورزش و جوانان
فارس در سال گذشته حمایتهای خود را از فوتبال بانوان
دریغ نکرد اما در ســال جاری به مــا اعالم کردهاند که به
دلیل مقررات و ضوابطی که دارند قادر نیستند از تیم فوتبال
بانوان فارس حمایت کنند که در همین راســتا تیم فوتبال
بانوان هم اگر خواستار حضور در لیگ برتر است باید بهطور
حتم اسپانسر جذب کند .در جهت جذب اسپانسر و حمایت
از ورزش بانوان جلساتی را با اعضای شورای اسالمی شهر
شــیراز برگزار کردیم که بهتبع آن مقرر شد که شهرداری
شــیراز از تیم فوتبال بانوان حمایــت کند و طبق آن مقرر
شد که تیم بانوان بهصورت رسمی زیر نظر شهرداری اداره
شــود و کمک  50میلیونی شــهرداری شیراز که با تالش
اعضا شورای اسالمی شهر شــیراز و حمایتهای شهردار
شیراز انجام شــد یک اتفاق بیسابقه و خوشایند در تاریخ
فوتبال فارس انجام شــد با توجه به اینکه یک ماه دیگر تا
آغاز مسابقات لیگ کشوری زمان باقی نمانده است بنابراین
از مسئوالن و دستاندرکاران شورا و شهرداری میخواهیم
که تیم بانوان را مانند گذشــته حمایت کنند .ازآنجاکه در
حال حاضر از اســتان فارس تنها یک نماینده در لیگ برتر

فوتبال فارس حضور دارد بنابراین حفظ این تیم مهمترین
دغدغه مردم و جامعه فوتبال و بانوان محســوب میشود؛
و نباید فراموش کــرد که جای خالی تیم فوتبال فارس در
لیگ برتر باعث میشود که بازیکنان بوم استان به شهرها و
استانهای دیگر مهاجرت کنند.
در حال حاضر تعداد  7الی  8بازیکن بانوان فارس در
تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان حضور دارند که توانستهاند
تأثیر خوب و مناسبی را بر ورزش و فوتبال بانوان بگذراند.
با توجه به اینکه استان فارس و شهر شیراز از نداشتن یک
آکادمی ویژه فوتبال برای بانوان رنج میبرد و بانوان فارس
همــواره یک زمین تخصصی برای تمرینــات خود ندارند
بنابراین تأســیس این آکادمی توسط شهرداری و اداره کل
ورزش و جوانان فارس میتوانند در بخش ســختافزاری
فوتبال بانوان اقدامات مناســب و تأثیرگذاری در ورزش و
فوتبال بانوان محســوب شود که بهتبع آن شاهد پیشرفت
فوتبال و ورزش بانوان در فارس باشیم.
بــا توجه به اینکــه زمینهای که بــرای تمرین در
اختیار زنان قرار میدهند مردان هم از آن استفاده میکنند
درنتیجه ما بهناچار به دلیل اینکه در تمرینهایمان تداخل
ایجاد نشــود باید در بدترین ساعات روز به تمرین بپردازیم
و اگرچه آقــای کامیاب به ما قول دادهاند که زمین فوتبال
بعثت را در اختیار بانوان قرار دهند درنتیجه ما همواره منتظر
یک زمین مناسب برای تمرین هستیم.
شهرراز :آیا در شهر شــیراز زیرساختهای
مناسبی برای ورزش بانوان وجود دارد؟

خسروی :با یک بررسی از وضعیت زمینهای تمرین
فوتبال بانوان در شیراز میبینیم که تنها یک چمن مصنوعی
بسیاری کوچک در مجموعه ورزشی حجاب به بانوان تعلق
دارد که این زمین به دلیل گســتردگی مراجعهکنندگان در
شــرایط فعلی نیازمند یکترمیم و بازسازی دارد .ازآنجاکه
تعداد زیادی از افراد فســتیوال و جشــنوارههایی که برای
فوتبال بانوان فارس در شیراز برگزار میشود شرکت میکند
بنابراین داشــتن یک زمین و آکادمی فوتبال بانوان یکی از
نیازهای مهم این بخش محسوب میشود.
نوری زاده :با توجه به اینکه تمرین در زمینی که قرار
است در آن مسابقه انجام شود یکی از امتیازات مهم میزبانی
به شــمار میآید بنابراین ما از این فرصت هم نمیتوانیم
بهدرستی اســتفاده کنیم و ازآنجاکه مســابقات بانوان در
ورزشگاه و زمین دستغیب برگزار میشود درنتیجه ما قبل از
مسابقات تنها در یک سانس و ساعت  7صبح در این زمین
تمرین میکردیم.
شقایق نوریزاده شماره  13تیم ملی فوتبال

،،

نبود اسپانسر و مدیریت
مناسب در برنامهریزی در
فوتبال بانوان باعث شد
که بسیاری از نمایندههای
فوتبال بانوان فارس نتوانند
در لیگها و دستههای
قهرمانی شرکت کنند
که این امر سبب شد که
حضور بانوان فارس در
فوتبال کشور کمرنگ شود

،،

،،

در سالهای گذشته
بعضی از افراد به دالیل
و بهانههایی زیادی مانند
پوشش بازیکنان مانع
پیشرفت و توسعه فوتبال
بانوان در استان شدند
و آنها همواره اذعان
داشتند که پوشش بانوان
فوتبالیست فارس مناسب
نیست و این در حالی است
که ما با همین پوشش در
مسابقات ملی و بینالمللی
فوتبال بانوان حضور پیدا
میکردیم

،،

،،

فوتبال بانوان فارس هیچ
زمانی با مشکالتی مانند
کمبود بازیکن مواجه
نبوده است ،اما عدم توجه
به فوتبال بانوان فارس
افزون بر اینکه سبب شده
اسپانسرها از ورزش بانوان
حمایت نکنند ،موجب
شده است که بیشتری
بانوان فوتبالیست فارس
به استانهای دیگر بروند
و برای تیمهای خارج از
استان فارس بازی کنند؛ به
طوری که بیشتر بازیکنان
فارس جذب تیمهای
استانهای دیگر میشوند

،،

صفحهآخر
صفحهآخر
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راهنمای تفکر ن ّقادانه

در ایــام محرم ،نیــاز به خلوتکردن بــا معبود در
مکانهای مذهبی شدت میگیرد .در شیراز بقعهای هست
کــه در زیبایی و ذوق هنرمندانــهی آرامگاه و حیاطاش
همین بس که در کاشــیکاری و خطاطــی و معماری،
جلوهفروش اســت و میتوان در این روزها در گوشهای از
آن نشست و به مناجات پرداخت :آرامگاه علی بن حمزه،
که متعلق به «شــاه میرعلی بن حمزه بن موسی کاظم»
است و در جوار خیابان حافظ و چسبیده به رودخانه خشک
قرار گرفتهاست .تاریخنویسان نوشتهاند علی بن حمزه در
اثر فشار خلفای عباسی در ســال  ۲۲۰هجری به شیراز
عزیمــت کرد و در غاری که بعداً باباکوهی برای اعتکاف
خود برگزید ،روی از نظرها پوشــاند .روزها هیزم فراهم
میکرد و گاهی به دروازه اســتخر میآورد و از فروش آن
آذوقه خردیه برای خانواده به غار میبرد .روزی مأمورین
خلیفــه او را از خالی که بر صورت داشــت شــناختند و
گردنش زدند و آن ســر متبرک به بغداد فرستادند و جسد
را در محل فعلی (باالی پل دروازه اصفهان) دفن کردند.
بعدها عضدالدوله دیلمی بر آن مقبره ،بقعهای ساخت
و دختر سید شــریف زید بن اسود را نیز به زنی گرفت و
چون زید مرحوم شد ،او را در نزدیکی علی بن حمزه دفن
کردند که اکنون این مقبره دســت در شــیب جنوبی پل
دروازه اصفهان در ســمت غربی خیابان قرار گرفته .زید
بن اســود به هشت واسطه نســباش به امام حسن بن
علی مرتضی میرسد .بنا به روایتهای تاریخی ،آرامگاه
علیبن حمزه در دورههاى تیمــورى ،صفویه ،زندیه ،در
تاریخ ۱۲۷۴ه.ق و در زمان ناصرالدین شاه قاجار ،به همت
طهماسب میرزا (مؤیدالدوله) تعمیر شده و در دوره کنونی
نیز مکرراً بازســازى و تعمیر شده اســت .این آرامگاه از
معدود بناهای بهجامانده از عهد دیلمیان در شــهر شیراز

است و گنبد آن چنان ماهرانه و ظریف بنا شده که در نوع
خود بی نظیراست.
مقبره امامزاده سیدامیرعلی بن حمزه (علیه السالم)
در محلی معروف به «مشــهد منور امامزاده شــهید» در
نزدیکــی دروازه اصفهان ،انتهای خیابــان دروازه قرآن
شــهر شیراز واقع شــده که داراى صحن و حرم بزرگ و
زیبایى مشتمل بر صحن و حرم وسیع است .حیاط بیرونی
ساختمان وســعتى نزدیک به سه برابر بنای داخلی دارد،
به صورت حیاطى کشیده در سمت جنوب ساختمان واقع
شده اســت .ورودى و بخشهاى خدماتى در جهت دیگر
حیاط قرار دارند .در ورودی بقعه شــاه میر علی بن حمزه
اگر چه کهنه و فرســوده مینماید ،اما از نظر کندهکاری
نمونهای از ذوق و هنر مردم شــیراز است .پس از عبور از

دهلیز در محلی که وارد صحن میشوی ،بر باالی درگاه،
ســنگ سرخ رنگی نصب شــده که کتیبهای زیبا به خط
ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیموری بر آن نقر شده.
فضاى داخلی مجموعه نیز خود از دو بخش تشکیل
شده است ،اول فضاى چلیپایى شکل (چهارصفه) مرکزى
است که قسمت اصلى بنا محسوب مىشود و دوم ،اتاقها
و ایوانهاى کوچکى کــه ورود به فضاى اصلى از داخل
آنها صورت مىگیــرد .بناهاى دیگرى که در طرف دیگر
صحن ساخته شــدهاند ،جدیدالتأســیس هستند .فضاى
اصلى بنای بقعه امامزاده آیینهکارى شــده است .دربهاى
ت کاری و پنجرههاى گره چینى شــد ه نفیس ،بخش
منب 
دیگرى از تزئینات مجموعه محســوب مىشوند .بر روى
مرقد مطهر ضریحى از چوب ،خاتم و فوالد قرار دارد .در

باالى دهلیز ورودى حرم قطعه ســنگى سرخ فام نصب
شــده و بر آن به خط ثلث شیوا و به خط ابراهیم سلطان
فرزند شــاهرخ تیمورى جمالتى نوشته شده است .از آثار
ویــژهی این بنا کتیبه ســنگی به طول ســه متر به خط
ابراهیم سلطان فرزند شــاهرخ تیموری است که هنوز از
عصر دیلیمان بر جا مانده اســت .در اطراف بنا در گذشته
قبرستانی وســیع قرار داشته که در حال حاضر معاصر به
هنرســتان صنعتى و باغ ملى تبدیل شــده است .تولیت
موقوفات آستان حضرت علی بن حمزه به عهده اوالدان
ذکور حمزوی عابدی اســت .این روزهــا اگر گذارتان به
اصفهان شــیراز افتــاد ،حتم ًا به زیــارت آرامگاه
دروازه
ِ
علیابنحمزه بروید؛ هم بهانهای برای دیدار یار در محرم
است و هم ّ
حظ بصری از هنرهای اسالمی ـ ایرانی.

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

یگانه مددی
«راهنمای تفکــر نقّادانه؛
پرسیدن ســوالهای بهجا»
کتابــی اســت نوشــته ام.
نیل براون و اســتیوارت ام.
کیلی که انتشارات «مینوی
خرد» آن را در  338صفحه
منتشر کرده است .این کتاب
همانگونه که از نامش برمیآید ،درباره نقّادانه اندیشــیدن
است و توجه به این نکته که پیش از پذیرفتن هر گزارهای،
به آن با عینک نقّادانه اندیشــیدن نگریست .کتاب زبان و
سبکی بسیار روان و سادهفهم دارد ،در چهارده فصل نوشته
شــده و در پایان هر فصل نیز نمونههایی از نقّادانهاندیشی
را به عنوان مثال آورده اســت .نویســندگان در این کتاب
اصطــاح تفکر نقّادانــه را «مجموعــهای از نگرشها و
مهارتهای فکری» خواندهاند که برای ارزیابی و محکزدن
«ادعاها و اســتداللها» بــه کار میآینــد .نگرشهایی
که ســبب میشود ما ســوالهای نقّادانهی وابسته به هم
بپرســیم ،در مواقع مناسب پاسخ دهیم و نسبت به استفاده
فعاالنه از آنها ،آگاهی داشــته باشیم .به نوشته نویسندگان
کتــاب ،در این راه نیــز دو روش مختلف تفکر وجود دارد:
«روش اســفنجی» که به معنای جذبکــردن اطالعات
مختلف اســت ،و «روش غربالی» که شامل گزیدهکردن
اطالعات ،جمعآوری شده و پرسیدن سوالهای بهجاست.
به باور نویســندگان کتــاب ،پس از این مرحلــه ،ما باید
بهدنبال «مسأله اساســی» بگردیم ،و بع ِد آن هم درستی
یا نادرستی ادعای مطرحشــدهی دیگران را تحلیل کنیم.
ســپس ما بهدنبال «برهان» هستیم؛ یعنی «دلیل بهاضافه
چرایی مدعا میپرســیم و انواع
مدعــا ».در مرحله بعد ،از
ِ
دالیل را ذکر میکنیم .پس از آن بهدنبال واژهها و عبارات
کلیدی میگردیم تا «موارد ابهامآمیز» را بررسی کنیم .در
مرحله بعد «فرضها» را تشخیص میدهیم و «تضادهای
ارزشی و فرضهای ارزشــی» را بررسی میکنیم .سپس
به ســراغ «فرضهای توصیفی» میرویــم و خودمان را
بهجای نویســنده یا گوینده قــرار میدهیم .در مرحله بعد،
با پرســیدن« ،مغالطهها» را پیدا میکنیم .در اینجاست که
میتوانیم «محکمبودن» شواهد عرضهشده را بررسی کنیم.
اما چگونه؟ ابتدا از طریق «شــهود و تجربه شــخصی» ،و
سپس از طریق بررسی «تحقیقات علمی ».حال میتوانیم
از خود بپرسیم« :آیا علتهای بدیلی در کار نیست؟» پس
علتهای بدیل را ارزیابی میکنیم .در مرحلهی بعد به سراغ
«تحلیل آمارهای عرضهشده» میرویم و از خود میپرسیم:
«چه اطالعات مهمی بیان نشده است؟» این کار را هم با
پرســیدن انجام میدهیم .در مرحله پایانی نیز این ســوال
را مطــرح میکنیم« :چه نتایج (مدعاهــا) معقول دیگری
میتوان مطرح کرد؟» در اینجاســت که با مسلحشدن به
ابزار تفکر نقّادانه ،به مرحله نقّادانه اندیشیدن موثر میرسیم؛
تا به هویتی نقّادانه برســیم .ترجمــه کتاب راهنمای تفکر
نقادانه ،نخستین بار در سال  1392با قیمت  19هزار تومان
عرضه شد و به یکی از کتابهای آموزشی قابل استفاده در
زمینه پرورش تفکر انتقادی تبدیل شد.

مراسم گلمالی
عاشورای 96
بیجار

حرم

جایگاه حضرت احمدبن موسی در فرهنگ مردم فارس
ابوالقاسم فقیری (باورهای سرزمین مادریام)

از جملــه امامزادههای واجلالتکریم در شــیراز حضرت
احمدبن موســی(ع)  ،پسر امام موســی بن جعفر(ع) و برادر
امام رضا(ع) معروف به شــاهچراغ اســت .مردم شیراز به
«شــب َوخمِه»
حضرت ایشــان عالقه زیــادی دارند.
ِ
شــب زیارتی شاهچراغ ،شــب جمعه است .در این شب
شیرازیها از گوشه و کنار شهر به زیارت بقعه شاهچراغ
میروند .چون حرم مطهــر را زیارت کردند ،زیارتنامه
شــاهچراغ(ع) را میخواننــد و میگوینــد« :اهلل و نور و
رحمتی /افتــادهام به زحمتی /شــاهچراغ کن همتی/
دســتم بگیر بیمحنتی ».رسم است که زیارتکنندگان
حضرت پس از زیارت ،شمعهایی را که با خود آوردهاند،
و یا همانجا از شمعفروشها خریدهاند ،روشن میکنند.
چون خواستند حرم را ترک کنند ،عقب عقب میروند تا
به در ورودی برسند.
در شب عاشورا دســتههای سینهزن از محلههای
مختلف به حرم شــاهچراغ(ع) میروند ،همگی تشکیل
یک دســته واحد را میدهند و به عزاداری میپردازند.
ق ِکشها و عالمتبرها ،جلوی حرم که میرســند،
طب 
تعظیم میکنند که شکوهی خاص دارد.
هنگام تحویل سال رسم است که در شیراز اهالی
در خانههایشــان بر سر خوان نوروزی نشسته باشند و

دعای تحویل ســال را بر سر ســفره بخوانند .اما هستند
کســانی که به خاطر عشق و عالقهای که به آن حضرت
دارند ،دعای تحویل سال را همانجا بخوانند.
ســابق بر این همچنین رســم بود بعد از چهل روز
نوزاد را به زیارت شــاهچراغ(ع) میبردند و در طول راه به
فقرا صدقه میدادند .در حرم شمع روشن میکردند و نقل

و شیرینی بین زائرین پخش میکردند.
همچنین رسم است هرکس قصد زیارت خانه خدا،
عتبات عالیات و حــرم مطهر حضرت امام رضا(ع) را دارد،
پیش از انکه شیراز را ترک کند ،به زیارت شاهچراغ(ع)برود
و از حضرت رخصت بگیرد .بیژن ســمندر شاعر مشهور
شــیرازی عالقه فراوانی به حضرت شاهچراغ(ع) داشت و

در شــعر او حضور شاهچراغ را بارها شــاهد بودهایم .ما
شــیرازیها اصطالح «کاکــوی کاکام» را زمانی به کار
میبریم که طرف مقابل را با اخالص و صمیمانه دوست
داشته باشیم .اوج این خاطرخواهی را میتوان در شعر «یا
شاهچراغ» ســمندر ببینیم که خطاب به احمدبن موسی
میگوید« :کاکوی کاکام ،یا شاهچراغ» .شعر یا شاهچراغ
احســاس خالصان ه یک شیرازی دور از وطن است ،تمناها
همگی پاک و بیریاســت ،صمیمیت و سادگی این شعر
عجیب به دل مینشیند .شاعر با تمام وجودش آرزو دارد
که باز شیراز را ببیند و فارغ بال در کوچههایش قدم بزند.
این شعر را در حسن ختام این مطلب میآوریم.
«ای شــاه نور و چلچراغ ،آقوی آقام یا شاهچراغ/
یِی کِش دیگه جارم بزن بکن صدام یا شــاهچراغ /از در
بگی بو پا میام ،از دار بگی بو پر میام /میخوام به پابوست
خسهت منم،
بسهت منمّ ،
بیام بو سر میام یا شــاهچراغّ /
گلدســهت منم /زنجیر عشقت همهجو بسه به پام یا
پابند ّ
شاهچراغ /شیداترین شیدا منم ،شوق زیارت در تنم /طوق
وفــا در گردنم ،کاکوی امام یا شــاهچراغ /تاریخ حالش
خوب نیس ،دنیا به جز آشــوب نیس /شــیراز مام حالش
بده ،کاکوی کاکام یا شــاهچراغ /شیراز ما ،چویمون داره،
اهلــش به تو ایمون داره /حفظ بکــن نَی ُز بچاد ،نَی ُز بچام
یا شاهچراغ /شیرازی یارو ُدشته باش ،ه ُوی اینا رو ُدشته
باش /ببهی بَ َبم ،بُوی بُوام ،آقوی آقام یا شاهچراغ».

