هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
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سرمقاله

درک ماهیت اصلی فرهنگ ایرانی
مهمترین اتفاق فرهنگی در عصر کنونی
صابر سهرابی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس

فرهنگ یک جامعه ،ســابقهای همراه با
تاریخ حیات آن جامعــه و دربرگیرندهی تمامی
افــراد آن جامعــه ،طبیعــت و جغرافیــای آن،
حماســهها و افسانهها ،اندیشهها و دستاوردهای
انســانی آن اجتمــاع در طول حیاتش اســت.
فرهنگ عمومی را میتوان ،وجهی و نمودی از
فرهنگ دانست؛ نمودی که هم بر رفتار ساکنان
آن جامعه اثرگذار اســت؛ مــردم نیز در مواجهه
با تغییر شــرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
بــر آن تأثیرات فراوان میگذارند .شــکلگیری
فرهنگ عمومی ،حاصل کنشها و واکنشهای
انسانهایی بوده است که در کنار هم جامعهای
انسانی را تشکیل دادهاند .بهنحویکه تقابل امیال
و خواستههای افراد یک جامعه در برخورد با هم،
بهنوعی در تضاد و تشابه به همگرایی بدل شده و
این همگرایی در طول حیات آن اجتماع ،فرهنگ
عمومی را شکل داده است .فرهنگ عمومی که
«مــن» اجتماع نیز میتــوان آن را قلمداد کرد،
در تبیین نیازهای اجتماعــی و فردی مردمان،
نقش اصلی داشته است و همچنین خواستههای
نوظهــور انســانها نیز بر فرهنــگ و تغییرات
فرهنگی مؤثر بوده است.
فرهنگ عمومی هــر اجتماعی ،منبعث از
تمامی وجوه تاریخی آن اجتماع است .جامعهای
بــا تاریخی کهن ،با نمودهــای متعدد اخالقی،
اندیشــهای ،ذوقی و هنری ،فرهنگ ناخودآگاه
عمومی جامعه را بهگونهای شکل میدهد که در
قیاس با جوامعی با سوابق تاریخی کمتر ،خود را
قویتر و ماندگارتر نشــان میدهد .ازاینروست
که فرهنگ ایرانــی در پس هزارهها ،به درختی
تنومند و ســترگ مبدل گشته است که سایهی
عطرآگینــش ،میتوانــد بر جغرافیای بشــری،
مهرگستر باشد و ثمرش ،گوارای جان هر انسان
آزادهای باشد.
مهمتریــن نیــاز در مانــدگاری فرهنگ
عمومی یک جامعه و به حداقل رساندن تأثیرات
منفی از فرهنگهای دیگر ،چگونگی بازشناخت
فرهنــگ ،در عصــر حاضر و دریافــت بهینه و
صحیح نســلهای نوقلم امروزی اســت .آنچه
فرهنــگ عمومی را به «مــن» اجتماعی مبدل
کرده اســت و در ناخودآگاه ضمیر مردمانش در
عقل رشدیافته
پستویی نهان گشته ،جز با قوهی ِ
از تعالیم عشــق ،نمیتوان بهخوبی درک کرد.
ازاینرو ،برای درک فرهنگ کهن ایرانی ،جز با
تربیت عقل اجتماعی در کالس عشق به خاک
سرزمین اسالمی ایران میسر نخواهد بود؛ و قطع ًا
اگر چنیــن عقلگرایی در الیههــای اجتماعی
امروز ،رشــد یابد ،نهتنها تهدیدهای فرهنگی و
غیربومی ،به حداقل خواهد رسید ،بلکه همچون
همیشــهی تاریخ ،تمدن ایرانــی در مواجهه با
فرهنگهــای دیگــر ،نه در مقــام تأثیرپذیری
صرف ،بلکه بهعنوان پاالیشــگر فرهنگهای
دیگــر و تأثیرگذار بودن بر آنهــا نیز در عصر
مدرن ،شاهد خواهیم بود.
ترســیم راههای صحیــح و اصولی درک
ژرفای فرهنگ کهن ایرانی ـ اســامی و رفع
موانع تفکر پرسشگر امروز ،عاملی اساسی است
برای رســیدن به مهمترین اتفاق فرهنگی؛ که
بایستی دست در دست هم آن را رقم زنیم .درک
ماهیت اصلی فرهنگ ایرانی ،میتواند مهمترین
اتفاق فرهنگی در عصر کنونی و مانعی برای به
انحطاط نرفتن انســان باشد؛ چراکه از سدههای
پیشــین ،شاهد برپایی ســدهایی سیاه از جانب
دشــمنان فرهنگ ،بهمنظــور جلوگیری از فهم
فرهنگ تمدنی ایرانی بودهایم.
ایــن اتفــاق مهم و عظیــم فرهنگی ،با
تالش همهجانبهی تمامی اهالی فکر ،اندیشــه،
هنر ،اخالق و دین میســر خواهد بود؛ و بیشک
درک صحیح فرهنگ ایرانی ـ اســامی باعث
ایجــاد دنیایــی بهتر بــرای تمامی انســانها
خواهد بود.
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پرونده «شهرراز» درباره اهمیت فرهنگ در نظام شهری
به مناسبت روز فرهنگ عمومی

فرهنگمحور توسعه
پایدار شهری است
7

عکس :علی محمدی راد /شهرراز

رو یداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز
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سوگواران حسینی در روز اربعین به عزاداری شهادت امام حسین
در حرم مطهر شاهچراغ (ع) پرداختند

(ع)
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با حضور اقشار گسترده مردم در شیراز صورت گرفت

حرممطهرشاهچراغ میزبانجاماندگاناربعینحسینیبود
(ع)

،،

،،

پیام راهپیمایی اربعین،
تداوم حرکت عاشورایی
(ع)
و رهروی راه امام حسین
است و شیفتگان اهلبیت
عصمت و طهارت (ع) در
این تجمعات اربعینی اعالم
میدارند که با همان روحیه
حسینی و عاشورایی برای
شهادت در راه خدا
آمادگی دارند

همه کسانی که آرزومند
بودند در راهپیمایی
اربعین کربال حضور
یابند و جزو زائران امام
حسین(ع) باشند اما موفق
نشدند ،با حضور گسترده
در شیراز ،با معنویت
خاصی در حرم حضرت
شاهچراغ (ع) به عزاداری
پرداختند

،،

،،

اقشــار مختلف مردم شیراز ســومین حرم اهلبیت در ایران
اسالمی روز سهشنبه همگام با زائران اربعین در عتبات عالیات ،در
مسیرهای چهارگانه به عزاداری پرداختند و در حرم مطهر حضرت
احمد بن موســی شاهچراغ (ع) گردهم آمدند .سوگواران حسینی در
این آئین که همزمان با چهلمین روز شــهادت امام حسین (ع) برپا
شــد ،در هوای بارانی ضمن ادای تسلیت به حضرت شاهچراغ (ع)
از سالله پاک اهلبیت ،به عزاداری پرداختند .سوگواران حسینی با
راهپیمایی از چهار مسیر مختلف ،خود را به این تجمع و گردهمایی
مذهبی رســاندند .سوگواران حسینی که از کنگره عظیم اربعین در
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس در یک نشست
خبری مســیر راهپیمایی  ۱۳آبان در شیراز را اعالم کرد .بنا به اعالم
حجتاالسالم محمد رضایی همزمان با سراسر کشور تجمع  ۱۳آبان
در استان فارس و شهر شیراز از ساعت  9:30صبح روز یکشنبه برگزار
میشــود .وی محل نهایی تجمع این مراسم در شیراز را انتهای بست
شهید دستغیب ،جنب مسجد شهدا اعالم کرد و افزود :منوچهر متکی
ســخنران این مراسم خواهد بود .رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی فارس همچنین مســیرهای فرعی راهپیمایی را میدان شهدا
به ســمت چهارراه پیروزی و بلوار شهید آیتاهلل دستغیب اعالم کرد.
رضایی عنوان کرد :ســازمان اتوبوسرانی شیراز برنامهریزی کرده تا
در محــات مردم را از جلوی مســاجد محوری بــه محل راهپیمایی
جابهجا کند.
وی همچنین با اشــاره به برگــزاری  ۴۴۰برنامه فرهنگی ویژه

انتصاب امامجمعه شیراز
در کمیته ملی اخالق بالینی
طــی حکمــی از ســوی وزیر
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی،
نماینده ولیفقیه در فارس و امامجمعه
شــیراز بهعنوان عضو روحانی کمیته
ملی اخــاق بالینــی آن وزارتخانه
منصوب شد .ســید حسن قاضیزاده
هاشــمی ،با صدور حکمی آیتاهلل لطفاهلل دژکام را به ســمت
عضو روحانی کمیته ملــی اخالق بالینی آن وزارتخانه منصوب
کرد .او در این حکم با اشــاره به اینکه کمیته ملی اخالق بالینی
مرجع سیاســتگذاری و تصمیمگیری در مورد مسائل اخالق
بالینی در وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی است ،اهم
وظایف این کمیتــه را ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیتههای
دانشــگاهی و بیمارســتانی اخالق بالینی و تدوین راهنماها و
دســتورالعملهای مرتبط ،با هماهنگی شــورای عالی اخالق
پزشکی وزارت متبوع عنوان کرد .به گفته قاضیزاده ،تالش در
جهت اجرایی شدن استانداردهای اخالق حرفهای در محیطهای
ارائه خدمات ســامت بــا انجام اقدامات آموزشــی ،ترویجی،
مشاورهای و نیز برخوردهای متناسب و مناسب با سوء رفتارهای
اخالقی ازجمله دیگر وظایف کمیتههای اخالق بالینی است که
توســط کمیته ملی هدایت و حمایت میشود .بر همین اساس
و با توجه به ســوابق ارزشمند علمی و مطالعاتی آیتاهلل دژکام
در حوزه فقه پزشکی ،وزیر بهداشت نماینده ولیفقیه در استان
فارس را به مدت چهار سال بهعنوان عضو روحانی کمیته ملی
اخالق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب
و ابراز امیدواری کرد که آیتاهلل دژکام در ارتقای استانداردهای
اخالقی در عرصههای بالینی کشور موفق باشد.

عراق جامانده بودند ،با حضور در راهپیمایی اربعین در شیراز حماسه
وحدت امت اســامی و مســتضعفان جهان را با شــعار «هیهات
منالذله» به نمایش گذاشتند.
آیتاهلل سید علیاصغر دستغیب در حاشیه تجمع اربعینی مردم
شــیراز در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بیان کرد :همه کسانی
کــه آرزومند بودند در راهپیمایــی اربعین کربال حضور یابند و جزو
زائران امام حسین (ع) باشند اما موفق نشدند ،امروز در شیراز حضور
گسترده و با توجه و معنویت خاصی به سمت حرم حضرت شاهچراغ
(ع) حرکت کردند و نمونه بســیار خوبی را در کنار مضجع شریف

حضرت احمد بن موسی (ع) که خود شهید بزرگ خاندان رسالت و
از نوادگان امام حسین (ع) هستند ،ارائه کردند.
آیتاهلل دســتغیب پیــام راهپیمایی اربعیــن را تداوم حرکت
عاشــورایی و رهروی راه امام حســین (ع) دانســت و اظهار کرد:
شــیفتگان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) در این تجمعات اربعینی
اعــام میدارند که با همان روحیه حســینی و عاشــورایی برای
شهادت در راه خدا آمادگی دارند.
رئیس جامعه روحانیت شــیراز بیان کرد :امســال راهپیمایی
اربعیــن با توجه به هجمههای دشــمنان برای کمرنگ کردن آن،

همبستگی و شعار علیه استکبار جهانی نیاز امروز ماست

 ۱۳آبان در اســتان فارس خاطرنشــان کرد :در
مسیر حرکت غرفههای هنری شامل نقاشی برای
کودکان ،خاطرهنویسی و اقالم تبلیغی پیشبینی
شده و همچنین برنامههایی نظیر برگزاری تریبون
آزاد ،کرســی آزاداندیشــی با موضوع «آمریکا را
بهتر بشناســیم» ،نواختن زنگ استکبارســتیزی
در مــدارس ،برگــزاری مســابقه پیامکی «چرا
مرگ بر آمریکا؟» ویژه دانشآموزان در مدارس،
نشست روشــنگری تحت عنوان «آمریکا بدون روتوش» در مدارس
و دانشــگاهها اجرا شــده و یا در دســتور کار قرار گرفته است .رئیس
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس ،تجلیل از اساتید در دانشگاه

محیط کار عاری از اعتیاد
با اجرای برنامه کارمندیاری

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر اســتان فارس گفت :بــا اجرای برنامه
کارمندیاری میتوان سیاســت محیط کاری
عــاری از اعتیاد را به نحو مطلوب در ســطح
ادارات دنبــال کرد .محمدرضــا ابراهیمی در
کارگاه یکروزه آمــوزش مربی کارمندیاری
گفــت :برنامهی کارمندیاری از محیــط کار در برابر مصرف اعتیادآور
حمایت میکند .وی افزود :متخصصــان آموزشدیده کارمندیاری در
این طرح ،در زمان بروز مشــکالت عاطفــی و روزمرهی کارکنان ،با
تشــویق آنان برای درخواست کمک ،وظیفه دارند کارمندانی را که به
مصرف مواد اعتیادآور گرایش پیدا کردهاند ،پیش از آنکه مشکالتشان
در کار تجلی پیدا کند ،شناسایی کنند .ابراهیمی با اشاره به این موضوع
که اجرای برنامه کارمندیاری میتواند سیاســت محیط کاری عاری از
اعتیاد را به نحو مطلوب پیادهسازی کند ،افزود :اجزای مربوط به محیط
کاری عاری از مواد اعتیادآور در برنامههای کارمندیاری ،ســامت و
کارآمدی نیروهــای کار را به حداکثر میرســاند و درعینحال ،حس
برخــورد مراقبتی کارفرما را نیز به آنها منتقل میکند .دبیر شــورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس گفت :با توجه زودهنگام
به مشــکالت شــخصی کارکنان ،برنامههای کارمندیاری میتوانند
مانع از شــروع مصرف مواد اعتیادآور در کارکنانی بشود که در تالش
نادرســت برای کاهش فشار و استرس هســتند ،زیرا بسیاری از موارد
مشکالتی مانند اســترس شغلی یا افسردگی ،زمینهی اعتیاد را فراهم
میکند که با تشــخیص این عوامل میتوان از بروز اعتیاد پیشگیری
کرد .ابراهیمی یادآور شــد :این برنامه میتواند به تشــخیص کامل و
ارجاع کارمندانی که مشــکل اعتیاد هم دارند ،در مناسبتترین سطح
ممکن کمک کند.

شــیراز ،پخش نماهنگ «چرا مرگ بر آمریکا»،
برگزاری کرسی پرسش و پاسخ در دانشگاه شیراز
و برگزاری مســابقه عکاســی «لحظههای ناب
اقتدار» را از دیگــر برنامههایی اعالم کرد که به
مناسبت  13آبان در دستور اجرا قرار گرفته است.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با
اشــاره به حرکت معنوی مردم فارس در اربعین
حسینی ،خاطرنشان کرد که این حرکت نشان داد
که  ۱۳آبان امســال باید مؤثرتر و منسجمتر از سالهای قبل برگزار
شــود .وی به مناســبتهای  ۱۳آبان از تبعید امام گرفته تا تســخیر
سفارتخانه آمریکا ،کشــتار دانشآموزان و روز ملی مبارزه با استکبار

صلح نیاز
جوامع امروز است

استاندار فارس گفت :کنگره سالمت برای
صلح باید پیام شــفاف و روشن صلحطلبی مردم
و سرزمین ایران را به جهانیان برساند .اسماعیل
تبــادار در دیدار مســئولین کنگــره بینالمللی
ســامت برای صلح با بیان اینکه صلح ضرورت
امروز دنیا و مسئلهی حیاتی و واجب است ،گفت:
تمــام آموزههای دینی ما و درسهای پیامبران و امامان تأکید بر صلح و
تفاهم و دوستی است.
نماینــده عالی دولت در اســتان فارس افزود :جنگ آســیبهای
فراوانی برای ســامتی انسانها به دنبال دارد و دروغ نیز سالمت روانی
افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .وی برگزاری کنگره سالمت برای صلح
را ضرورت امروز جامعه بشــری دانست و ادامه داد :برگزاری این کنگره
در سرزمین سعدی و حافظ و عالمان برجسته دینی مناسبت زیادی دارد و
به همین منظور باید افرادی که شناخت باالیی از مسائل دینی ،فرهنگی
و تاریخی فارس دارند ،داشــتههای علمی و فرهنگی این ســرزمین در
راســتای صلح و ســامتی را برای میهمانان کنگره بینالمللی سالمت
برای صلح تشریح کنند.
اســتاندار فارس با تأکید بر اینکه طبیبــان همواره در طول تاریخ
ملجأ و پناهگاه مردم بودهاند ،تصریح کرد :حضور پزشــکان در جنگها
و صحنههای درگیری در سراسر جهان نشاندهنده روحیه نوعدوستی و
فداکاری آنها است و نباید اجازه دهیم نگاههای تجاری ،به مبانی حوزه
پزشکی و طبابت آسیب وارد کند.
تبادار با بیان اینکه دســتگاههای اجرایی اســتان باید در حد توان
نسبت به همکاری و مشــارکت در برگزاری کنگره بینالمللی سالمتی
برای صلح اقدام کنند ،ابراز امیدواری کرد که این کنگره ،همایشــی در
حد نام ایران و استان فارس باشد.

نمایش قدرت و وحدتی از ســوی امت اسالم و محبین ارادتمندان
خانــدان نبــوت (ع) در برابر توطئهها و خیالبافیهای دشــمن و
استکبار است.
رئیس حوزه علمیه رضوی شــیراز تأکید کرد :دشــمنان فکر
نکنند این نظام مقدس جمهوری اســامی همینطور و بدون اراده
خدا و بدون حضور گسترده مردم تشکیل شده است ،بلکه از همان
روز اول تــا امروز کــه  40دهه میگذرد مــردم در صحنه حضور
داشتهاند و دارند و با همان قدرت و با همان اراده و با همان ایمان
آماده هستند در مقابل استکبار و صهیونیسم بایستند.
جهانی هم اشــاره و عنوان کرد :اگر اســناد این سفارتخانه به دست
انقالبیون نمیافتاد ،مشــکالتی برای انقــاب و نظام پیش میآید و
امروز ایران جایگاه برونمرزی نداشت.
رضایی ادامه داد :دانشجویان نیز در  ۱۳آبان  ۵۸آگاهانه تصمیم
گرفتند و براســاس وظیفه اسناد زیادی را از سفارتخانه آمریکا بیرون
آوردند و مســیر انقالب را طراحی کردنــد .وی مجدداً تأکید کرد که
اسناد کشفشــده در سفارت آمریکا توسط دانشــجویان ،یک پدافند
برای انقالب بود .رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی فارس
با بیــان اینکه ترامپ وعده داده که ایرانیان نمیتوانند چهلســالگی
انقالب را جشن بگیرند ،گفت :این شعار ،شعار کهنهای است و آنها از
همان ابتدا تصور میکردند که با بحث تصرف سرزمینی ،انقالب برای
همیشــه از بین خواهد رفت به همین دلیل با عناد همیشگی سعی در
تشدید تحریمها دارند.

غفلت از مدیریت فضای مجازی
تأثیر مخربی بر دانشآموزان دارد

مدیرکل آموزشوپرورش فارس
تأکید کرد که اگر از مدیریت و توجه
کافی در فضای مجازی غافل شویم
و تهدیدها در این محیط اجتماعی به
فرصت تبدیل نشــوند ،تأثیر مخربی
بردانشآمــوزان خواهــد داشــت.
علیعسکر نجفی در همایش هفته پدافند غیرعامل در شیراز،
مهمترین اقدام پدافند غیرعامل برای پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی را آگاهیبخشــی دانشآموزان و خانوادهها از خطرات
عنوان کرد .نجفی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی هشتســاله
زیان بسیار جدی به بخشهای مختلف جامعه وارد شد ،گفت:
باید زیرســاختها را از خطر حفظ کرد .وی با بیان اینکه شاهد
هدف قرار گرفتن زیرســاختهای کشور یمن توسط عربستان
ســعودی در سالهای اخیر هستیم ،گفت :عربستان سعودی با
هدف قرار دادن زیرساختها سعی در فلج کردن یمن دارد.
مدیرکل آموزشوپرورش فارس همچنین ادامه داد :امروز
شاهد هســتیم که ایران از سوی دشــمنان مورد هجمههای
مختلف قرار میگیرد .دشــمنان با تهدیدات اقتصادی ،امنیتی
و فضای مجازی بهشــدت ما را نشانه گرفتهاند .نجفی با تأکید
بر لــزوم مقابله علیه ایــن تهدیدها ،گفت :مــدارس بهترین
مکان برای فرهنگســازی ،رشــد پایه آموزشی نسل آینده و
بیمه کردن این مفهومســازی برای مردم اســت .وی با تأکید
بــر اینکه باید از دوران کودکی ،نوجوانــی و جوانی آموزشها
در برابر تهدیدات دشــمن ارائه شود ،گفت :خوشبختانه چندین
سال است که کتابها و اردوهای آموزشی آمادگی و دفاعی در
آموزشوپرورش پیشبینی شده است.

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

هویت اصیل شیراز در چارچوب پروژههای انسانمحور
و فرهنگمبنا ،با رویکرد بازآفرینی اجتماعی احیا خواهد شد
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شهردار شیراز در دیدار با معاونان ،مدیران و معاونان شهرداری خبر داد

آغاز پروژههای جدید شهری شیراز
بانگاهپیادهمحور
شهردار شیراز در نشست با معاونان ،شهرداران مناطق یازدهگانه
و مدیران زیرمجموعههای شــهرداری ،شهرها را حاصل نگاه ،اندیشه
و تصمیمات مدیریتی مســئوالن و متولیان دانست و گفت :از امسال
عملیات اجرایی پروژههای جدید شــهرداری با رویکرد پیاده محوری
آغاز میشود .حیدر اســکندرپور با بیان این مطلب که چشماندازهای
مدیریت شــهری تا به امروز فرصت قدم زدن ،تعامل و گفتوگو را در
شــهر شیراز فراهم نکردهاند ،اظهار داشت :با برنامهریزیهای جدیدی
که برای توسعه شیراز تعریف کردهایم ،تالش داریم طوری عمل کنیم
که فرصتهای حضور اجتماعی مردم در شهر بیشتر شود .وی با اشاره
به اتمام طراحــی پروژه پیادهراه عرفان و نیــز انجام مطالعات احیای
محور زندیه ،خاطرنشان ســاخت :ما جنس پروژههای شهرداری را با
معاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز از فعال بودن ۲۰۶
پروژه عمرانی ریزودرشــت در نقاط مختلف شــهر شیراز خبر داد.
حســین آرگیو با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش شدید
قیمتهــا و باال رفتن نرخ ارز و در پی آن کاهش ساختوســاز و
کاهش درآمد شــهرداریها ،اظهار کرد :علیرغم تمامی مشکالت
موجود وضعیت پروژههای عمرانی بســیار خوب اســت و عملیات
اجرایی بر اساس برنامه زمانبندیشده در حال انجام است .وی با
بیان اینکه وضعیت شهرداری شیراز در بین کالنشهرها مناسبتتر
اســت ،افزود :در حال حاضر هشت تقاطع غیرهمسطح بزرگ ،پنج
بزرگراه و پنج پروژه فرهنگی بزرگ و شــاخص را در دســت اجرا
داریم که بر اساس برنامه زمانبندی تقاطع غیرهمسطح جوادیه تا
یک ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رســید .معاون فنی و عمرانی
شــهرداری شیراز با بیان اینکه تقاطع امیرکبیر ـ مطهری ـ رحمت
بزرگترین تقاطع غیر همســطح شــیراز و جنوب کشور به شمار
میرود ،اظهار کرد :این پروژه پیشــرفت فیزیکی خوبی دارد و در
دهه فجر و یا تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
آرگیو با بیان اینکه اقدامات مناسبی در زمینه زیباسازی شهر

تنها  ۱۵درصد شیرازیها از
زیرساختهای ورزشی بهره میبرند
رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری
شورای اسالمی شهر شــیراز گفت :اگر شعار پیادهمحوری و
انسانمحوری داده میشــود میبایست به همه مناطق شهر
بهصورت یکسان توجه شــود و شرایط دسترسی مردم نیز به
امکانات راحتتر و کمهزینهتر صورت گیرد.
قاسم مقیمی در حاشــیه بازدید از برخی اماکن ورزشی
و نیز پیادهراههای ســامت در شــهر شــیراز افزود :با وجود
زیرســاختهای مناسب ورزشی و مســیرهای پیاده محور در
شــهر شــیراز ،تنها حدود  15درصد از شــهروندان شیرازی
در اماکن و باشــگاههای ورزشــی و مســیرهای ســامت
بهصــورت پیوســته حاضر میشــوند و به فعالیت ورزشــی
میپردازند.
مشاور سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد :بر
اســاس گزارشهای اعالم شده ،سنین غالب در این آمار هم
جوانان  18تا  30ســاله هســتند و با وجود اینکه میانساالن
نیازمند تحرک بیشتری هستند کمترین جمعیت شرکتکننده
را تشکیل میدهند.
عضو هیئترئیسه شورای شهر شــیراز با تأکید بر لزوم
مشــارکت بیش از  50درصدی شــهروندان شیرازی حسب
اســتانداردهای جهانی در فعالیتهای ورزشی و بدنی افزود:
بیشــترین آمار مراجعهکنندگان به اماکن درمانی و بهداشتی
شــیراز را افرادی تشکیل میدهند که دچار ناراحتیهای قلبی
ناشــی از اضافهوزن ،فشــارخون و چربی باال ناشی از تغذیه
نامناسب و کمتحرکی هستند.
وی با اشــاره بــه کمتحرکی  ۸۵درصد از شــهروندان
شــیرازی خاطرنشــان کــرد :شــهرداری ،اداره کل ورزش
و جوانــان و دانشــگاه علــوم پزشــکی باید طرحــی تهیه
کننــد که بــا ایجاد رغبت بیشــتر در بین شــهروندان برای
حضــور در فضاهای ورزشــی و اماکــن عمومــی از تعداد
این بیماران کاســته شــود .مقیمی خواســتار افزایش سرانه
ورزش و ســامتی شهر شــیراز از ســوی نهادهای متولی
شد.

فاصله از بتن محوری« ،بازآفرینی اجتماعی با مشارکت مردم» تعریف
کردهایم و این نــگاه را آغاز راهی نوین میدانیم برای تحقق شــعار
«شــیراز را باید مثل شــیراز بسازیم» .شهردار شــیراز در این نشست
با برشــمردن برخی ویژگیهای منحصربهفرد شــیراز و شهرت آن به
شهر فرهنگ و تمدن ،شعر ،عرفان ،هنر ،ادبیات ،علم ،معماری ایرانی
اســامی ،باغهای زیبا و ...اضافه کرد :معتقدیم هویت اصیل شیراز نه
در قالب ســخت پروژههایی همچون تقاطع ،زیرگــذر و پل ،بلکه در
چارچوب پروژههای انســانمحور و فرهنگمبنا ،با رویکرد بازآفرینی
اجتماعی احیا خواهد شد.
حیدر اسکندرپور در ادامه بر ارزش و جایگاه بافت تاریخی شیراز
بهعنوان نگینی که بر تارک هویت این شــهر میدرخشد ،گفت :یکی

از داشتههایی که شــیراز را از تمام شهرهای همتراز و همردیف خود
متمایز میکند ،بافت تاریخی و مجموعه ریزدانههای ارزشمندی است
که در آن وجود دارد؛ ازاینرو حفظ این ســرمایه و ثروت عمومی باید
در اولویت برنامههای شهرداری باشد .وی با بیان این مطلب که امروز
بافت تاریخی شــیراز به دلیل بیتوجهی مسئولین خالی از سکنه شده
ساکنان اصلی و اصیل بافت ،مهاجران
اســت گفت :جمعیت جایگزین
ِ
غیربومی هستند که نهتنها نگاه روشنی به ارزش و اصالت بافت ندارند
بلکه تعلقخاطری نیز به آن ندارند؛ این در حالی است که احیای بافت
تاریخی شــیراز افزون بر افزایش فرصتهای سرمایهگذاری در زمینه
گردشــگری ،موجب رونق این صنعت همچنین شــکوفایی اقتصادی
شیراز نیز خواهد شد .اسکندرپور افزود :پس از آنچه برای بافت تاریخی

 ۲۰۶پروژه عمرانی شهرداری شیراز در حال اجراست

شــیراز در حال اجرا اســت ،گفت :یکی از برنامههای ما بهسازی
خروجیها و ورودیهای شــهر شیراز اســت که با جدیت در حال
انجام آن هســتیم .وی بــا بیان اینکه
تملک اراضــی مورد مســیر پروژهها
هزینههای هنگفتــی را برای ما ایجاد
میکند ،افزود :جابهجایی تأسیســات
نیز یکــی از موانع جــدی در اجرای
پروژههای عمرانی اســت که موجب
طوالنیتر شــدن زمان اجــرای پروژه
میشود .آرگیو با بیان اینکه طی هفت
ماه گذشــته در حجم بسیار مناسبی از
معابر شهر آســفالت شده است ،افزود:
از ابتدای سال جاری تاکنون  ۷۰۰هزار
مترمربع از ســطح شهر آسفالت انجام شده است و با آنکه با کمبود
قیر روبهرو هستیم ،تا پایان سال حدود  ۷۰۰هزار مترمربع آسفالت

را خواهیم داشت.
معاون عمرانی شهردار شیراز با بیان اینکه قیمت هر تُن قیر از
یکمیلیون و سیصد هزار تومان به چهار
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان افزایش یافته
است ،اظهار کرد :شــهرداری شیراز با
داشتن دو کارخانه بزرگ آسفالت معابر
زیادی را آســفالت خواهد کرد تا بتواند
رضایت خاطر شهروندان را فراهم کند.
طی تفاهمنامهای مقرر شــده تا وزارت
نفــت قیر موردنیــاز را تأمین نماید که
تاکنــون بخشــی از آن تحویل گرفته
شده اســت .وی با بیان اینکه تاکنون
تعداد زیادی پل و تقاطع غیرهمســطح
در شــیراز احداث شده است و هرکدام در مدتزمان معینی احتیاج
به تعمیرات دورهای دارند ،اظهار کرد ۷ :پل نیاز به تعمیرات اساسی

شائبه رانت به اعتماد عمومی آسیب میزند
شــهردار شــیراز در آیین اعطــای اعتبارنامــه اعضای جدید
هیئتمدیره نظاممهندســی ســاختمان فارس گفــت :به مجموعه
شهرداری و ســازمان نظاممهندسی ســاختمان توصیه میکنم که
مراقب ایجاد رانت باشــند چون شائبه رانت به اعتماد عمومی جامعه
آسیب میزند.
حیدر اســکندرپور تأکید کرد :برای از بین بــردن رانت راهی
جز بازگشــت بــه قانون و احترام بــه باورهــا و ارزشهای جامعه
نداریم ،بدین دلیل که رانت مثل موریانه ســرمایه اجتماعی را نابود
میکند.
شــهردار شــیراز خطاب بــه اعضــای جدیــد هیئتمدیره
نظاممهندسی ســاختمان فارس خواســتار تعریف سازوکاری جهت
رعایت انصاف و عدالت در توزیع ســهمیههای خدمات مهندســی
شــد و افزود :طبق گزارشهای دریافتی در ســالهای اخیر ،توزیع
سهمیه خدمات مهندسی مناسب و عادالنه نبوده است؛ درصورتیکه
مکانیسمها نباید بهگونهای باشد که جمع کمی از مهندسان منتفع و

ظرفیت خدمات مهندسی تعداد کثیری از آنها خالی بماند.
اسکندرپور خاطرنشــان ساخت :یکی از مهمترین علل مراجعه
مالکین به شــهرداری ،عدم حضور مهندسان ناظر در پروژه پس از
پرداخت حقالزحمه اســت .این موضوع میتوانــد جایگاه و حیثیت
نظاممهندســی را بین شهروندان تضعیف کند .برای حل این مشکل
نظاممهندسی و شهرداری باید به راهحلی مناسب برای اصالح فرآیند
حضور مهندسان ناظر در پروژههای محوله برسند.
شهردار شــیراز با اشاره به کمبود میزان مشارکت مهندسان در
انتخابات هیئتمدیره نظاممهندسی ساختمان فارس گفت :مشارکت
تنهــا  ۱۳درصد از اعضای نظاممهندســی ســاختمان در انتخابات
پیامآور این است که هیئتمدیره جدید باید نقاط ضعف و مشکالت
را شناســایی و جهت افزایش اعتماد جامعه مهندســی این موارد را
برطرف کند .همچنین در پایان این مراســم اعتبارنامه اعضای جدید
هیئتمدیره نظاممهندســی ساختمان فارس برای مدت سه سال به
آنها اهدا شد.

میانی شهر نیز
شــیراز رخ داده است ،امروز شاهد آن هستیم که بافت
ِ
در حال خالی شدن از سکنه و مهاجرت جمعیت به محدودههای دور از
مرکز است؛ بنابراین تمام زیرمجموعههای شهرداری و دیگر دستگاهها
و نهادهای متولی باید همدل و همراه برای متوقف شــدن این روند و
زنده نگاهداشتن شیراز تالش کنند.
شهردار شیراز بزرگترین مزیت پروژههای انسانمحور را جاری
شــدن روح زندگی در کالبد شــهر دانست و تشــریح کرد :با اجرای
پیادهراه عرفان ،بازار وکیل شمالی شیراز بهعنوان سرمایهای ازیادرفته،
رونق مییابد ،میدان توپخانــه احیا و دروازه اصفهان بهعنوان یکی از
دروازههای قدیمی شــیراز ،باز زنده میشــود که این اقدامات همگی
عملی اندیشه شهر انسانمحور است.
مصداق
ِ
ِ
دارنــد و  ۶پل دیگر نیز روکش آســفالت آنان باید تعویض شــود
که در حال حاضر بر روی  ۱۳پل عملیات بهســازی در حال اجرا
است.
معاون عمرانی شهرداری شیراز با بیان اینکه زیرگذر گلستان
بــه طول دو کیلومتر طوالنیترین زیرگذر جنوب کشــور اســت،
گفت :در حال حاضر تردد شــهروندان از این زیرگذر در حال انجام
است ،اما تغییراتی در نقشــه آن به وجود آمده که در حال اصالح
آن هســتیم که پیشبینی میشــود در هفته دولت سال آینده به
بهرهبرداری برسد .وی با بیان اینکه معابر منطقه دوکوهک و گویم
احتیاج به تعریض دارند ،افزود :بخشــی از تملک و زیرسازی این
مناطق به عهده اداره کل راه و شهرســازی اســت که در صورت
عمل به تعهد ،شهرداری شیراز نیز بالفاصله کار را آغاز خواهد کرد.
حســین آرگیو با بیان اینکه طی تفاهمنامهای قرار بود شش تقاطع
بر روی کمربندی شــیراز با همکاری راه و شهرسازی و شهرداری
شــیراز احداث شود ،اظهار کرد :شهرداری سه تقاطع در تعهد خود
را به انجام رســانده ،اما اداره راه و شهرسازی حتی کلنگ پروژه را
هم به زمین نزده است.

خط سوم مترو شیراز با بستههای
سرمایهگذاری اجرا میشود
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر شیراز
از تنظیم الیحهای برای اجرای خط سوم مترو شیراز با استفاده
از بستههای سرمایهگذاری خبر داد .نواب قائدی اظهار داشت:
خط سوم مترو در ادامه اجرای خط یک از ایستگاه معالیآباد تا
شهرک گلستان است که امیدواریم با تصویب در شورای شهر
این اجازه به شهردار داده شــود تا با بستههای سرمایهگذاری
آن را اجرایی کند.
وی تصریح کرد :نیمی از اعتبارات اجرای خط سوم متروی
شــیراز دولتی و نیمی دیگر سهم شهرداری است و در کمترین
زمان ممکن عملیات اجرایی این خط نیز آغاز شــود .قائدی به
بررسی اضافه شــدن دو خط جدید به قطار شهری شیراز خبر
داد و گفت :موضوع احداث مترو بین شهرک گلستان و میدان
احسان و اجرای یک خط برای اتصال شهرک سعدی به میدان
ولیعصر نیز در برنامههای شورای شهر قرار دارد.
رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای
اســامی شهر شیراز همچنین با اشــاره به افزایش مدتزمان
فعالیــت روزانه مترو به  15ســاعت خاطرنشــان کرد :برای
رفاه حال شــهروندان و استفاده بیشــتر از خدمات حملونقل
عمومی ،متروی شــیراز از ابتدای مهرماه  97روزهای جمعه از
ســاعت هفت صبح تا  15در حال خدماترسانی به شهروندان
است.
قائدی در مــورد آخرین وضعیت ایســتگاههای وکیل و
میدان امام حســین (ع) گفت :پس از برطرف شدن مشکالت
تملکی مربوط به ایســتگاه وکیل و ادامه عملیات عمرانی آن،
پیشبینی میشود ایستگاههای وکیل و امام حسین (ع) نیز در
دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسند.
عضو شــورای شهر شیراز تصریح کرد :امید است با پایان
مطالعــات جامع حملونقــل همگانی و ســاماندهی یکپارچه
سیســتمهای حملونقل همگانی ازجمله خطوط اتوبوسرانی،
ســطح ســرویسدهی و مطلوبیــت کارکرد متــرو و زمینه
استفاده شــهروندان از این وســیله حملونقل عمومی بیشتر
شود.
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رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا در گفتوگو با «شهرراز» تأکید کرد:

،،

نوع چینش معماری
و شهرسازی ما در
منطقهبندی و ایجاد
سکونتگاههای نو
میبایست با نگاه
به تغییرات اقلیمی
حادث شود

،،

مراکز درمانی «حق ندارند» از پذیرش دفترچه بیمه
وبیمارانصعبالعالجخودداریکنند
رئیس کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر بر
حسین مالکی این باور اســت که «نوع چینش معماری و شهرسازی ما در منطقه بندی و ایجاد
ســکونتگاههای نو میبایست با نگاه به تغییرات اقلیمی حادث شود ».پسازآن هم خاطرنشان
میکند که کمیســیون سالمت و خدمات شهری شورا تمام تالش خود را در این زمینه ،حداقل
با آگاهیرسانی به مدیران و مردم کرده است ،اما میطلبد که با عزم عمومی بهسوی انطباق با
این پدیده برویم.
قاســم مقیمی در خصوص مهار سیالبها اشارههای امیدبخشــی دارد و معتقد است که
معاونت خدمات شهری ،سازمان زیباسازی شهرداری شیراز با همراهی شرکت آب منطقهای،
جهاد کشــاورزی ،آبفا و نیز دانشــگاه شــیراز اقدامات مؤثری انجام دادهانــد و در آیندهای
نزدیک با مدیریت آبهای ســطحی شهر شیراز و بازگشــت آن به چرخهی مصرف از طریق
ایجاد تصفیهخانههای محلی در ســهنقطهی شــهر شــیراز عم ً
ال به حل این مســئله خواهند

نوزدهم آبانماه امســال ،شــیراز میزبان
کنگره بینالمللی «ســامت بــرای صلح»
است .مدیریت شهری و دیگر دستگاههای
مسئول در امر ســامت ،چگونه میتوانند
از این فرصت در افزایش ســطح و میزان
بهرهمندی از گردشــگری ســامت بهره
بگیرند؟

،،

،،

،،

قانون فصلالخطاب
است ،همهی بخشهای
عمومی و خصوصی مکلف
به اجرای آن هستند و
هر کس از انجام آن
سر باز زند ،قطعاً خالف
کرده است .بیمارستانها
و مراکز درمانی ملزم
به پذیرش دفترچههای
بیمه و همچنین بیماران
صعباالعالج هستند

،،

عکس:حسینکشتکار

در آیندهای نزدیک
با مدیریت آبهای
سطحی شهر شیراز و
بازگشت آن به چرخهی
مصرف از طریق ایجاد
تصفیهخانههای محلی در
سهنقطهی شهر شیراز،
عم ً
ال به حل مسئله مهار
سیالبها دست
خواهیم یافت

پرداخت.
مقیمــی اگرچه متولــی قانونی مراکز مــاده  16را نهادها و ســازمانهای دیگر میداند،
اما یادآورمی شــود که بازدید ازاینگونه مراکز مأموریتی انســانی برای کمیســیون سالمت،
محیطزیســت و خدمات شهری شورا است و در این راســتا پرداختن به امور جنین مجامعی
شــهروندان رنجبرده از نوعی نقص یا کمبود در سیســتم بدنی و یا روانی محور
که خدمت به
ِ
فعالیتهای اجتماعی شــورا و شهرداری است تا ضمن آشــنایی با محدودیتها و مشکالت
موجود ،گزارش بایدها و نبایدها را به مدیران مربوطه منعکس میکنند.
در این گفتوگو رئیس کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر
ضمن اینکــه از پیشبینی هزینهها و برنامهریزیهای مؤثر شــهرداری بــا محوریت مرکز
پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی در حوزه مذکور خبر داده ،به نکات دیگری در پاســخ به
پرسشهای شهرراز پرداخته است.

برای دســتیابی به توســعه پایدار شهری
و در مقابلــه با اثرات تغییــرات اقلیمی و یا
ســازگاری و انطباق با آنها ،چه اقداماتی
باید در مجموعه فعالیتهای مدیران شهری
انجام یا تعدیل شود؟

تغییــرات اقلیمــی امــری جهانی اســت که از
دهههای گذشــته آغازشده است و احتما ً
ال تا دهههای
دیگر نیــز ادامه مییابد .کشــور ما و اســتان فارس
و شــهر شــیراز نیز تابع چنین موضوعی بوده است و
طبیعتــ ًا بایــد راهحل عاجلــی در کوتاهمدت و فکری
اساسی در درازمدت برای آن کرد .قطع ًا مقابله راهحل
منطقی نیســت و امکان دارد خساراتی به همان اندازه
تغییرات اقلیمی به همراه داشــته باشد .بهترین راه اما
درک و پذیرش این پدیده است .فهم این موضوع نیز
نیازمنــد دارا بودن دانش جهانــی و آگاهی از رویکرد
دیگر کشــورها در انطباق با این امر است .نوع چینش
معمــاری و شهرســازی ما در منطقه بنــدی و ایجاد
سکونتگاههای نو میبایست با نگاه به تغییرات اقلیمی
حادث شــود .الزمهی فهم و تعامل با تغییرات اقلیمی
دارا بــودن دانش علمی و تجربــی در مقیاس جهانی
اســت که بخی از مدیران ما نه مســلح به آن هستند
و نه روحیه و عالقهمندی به تجهیزشــدن با آن دارند.
هرچند کمیسیون سالمت و خدمات شهری شورا تمام
تالش خــود را در این زمینه حداقل با آگاهیرســانی
به مدیران و مردم کرده اســت اما میطلبد که با عزم
عمومی بهسوی انطباق با این پدیده برویم.

با توجه بــه آغاز فصل بــارش ،ابتدا چه
اقداماتی باید برای جلوگیــری از گرفتگی
معابــر و زیرگذرها انجام شــود؟ همچنین
چه اقداماتی در زمینــه مهار آبهای روان
و سیالبها بهمنظور استفاده بهینه از آنها
باید انجام گیرد؟

عمران شــهری ما در شــیراز سالهاست که با
نقیصههای فراوانی روبروست .من با یک مثال شروع
میکنم :شــما خیابان زند را که حاصل مهندسی چند
دهه پیش اســت در زمان بارش مالحظه کنید؛ حتی
در زمــان شــدیدترین بارشها هم تمــام حجم آب
پــس از دقایقی روانه سیســتمهای تخلیه و فاضالب
میشود ،اما در سایر بخشهای نوساز شهر که حاصل
مدیریت شــهری ما در این دو ،سه دهه است ببینید با
یــک بارش چه مقدار آب در ســطح معابر و خیابانها
تجمیع میشــود ،راه برونرفت ندارد و خســارتها و
بینظمیهای زیادی در سیســتم حملونقل عمومی و
مسیر پیاده راهها ایجاد میکند.
در خصوص مهار سیالبها هم معاونت خدمات
شهری ،ســازمان زیباســازی با همراهی شرکت آب
منطقهای ،جهاد کشــاورزی ،آبفا و نیز دانشگاه شیراز
اقدامــات مؤثری انجام دادهاند و در آیندهای نزدیک با
مدیریت آبهای سطحی شهر شیراز و بازگشت آن به
چرخهی مصرف از طریق ایجاد تصفیهخانههای محلی
در ســهنقطهی شهر شــیراز عم ً
ال به حل این مسئله
خواهند پرداخت.

ذرهبین
1

شــما خیابان زند را که حاصل مهندســی چند
دهه پیش است در زمان بارش مالحظه کنید؛ حتی
در زمان شــدیدترین بارشها هم تمام حجم آب
پس از دقایقی روانه سیســتمهای تخلیه و فاضالب
میشــود ،اما در ســایر بخشهای نوساز شهر که
حاصل مدیریت شهری ما در این دو ،سه دهه است
ببینید با یک بارش چه مقدار آب در ســطح معابر
و خیابانها تجمیع میشــود ،راه برونرفت ندارد
و خســارتها و بینظمیهای زیادی در سیســتم
حملونقل عمومی و مسیر پیاده راهها ایجاد میکند

شیراز شهر صلح بوده است و مردمان صلحدوست
آن نیــز شــهره عام و خــاص هســتند و اصطالح
«شــیرازیهای میهماننواز» هــم مؤید همین نکته
اســت ،در طول تاریخ هم شــیراز مأمن امامزادگان و
علما و حکما و اندیشمندان بوده است و حتی در زمینه
فرهنگی نیز حضور اقوام مختلــف ادیان ابراهیمی و
قومیتهایی مثل ترکها ،لرها ،کردها ،عربها در این
شهر نشــانهای از صلحپروری در این پایتخت اقوام و
مذاهب بوده اســت .در زمینه ســامت هم این شهر
شهره جهانی است و طبیبان و شخصیتهای حاذقی
که در حوزه پزشکی این شهر سرآمد هستند ،ظرفیت
خوبی جهت تحقق امر ســامت برای صلح به همراه
دارد .آنچه مهم اســت حضور مردم بهعنوان متولیان
گردشگری سالمت در این شــهر است .مسئولین ما
کارنامهی خود را در این سالها نشان دادهاند و نتیجه
آن چیزی است که مشاهده میکنید .اعتقاد کمیسیون
ســامت و خدمات شهری شــورا بر محوریت مردم،
بخش خصوصــی و «انجیاو»های ســامتمحور
و گردشــگری در مدیریت این رویدادهاست؛ چراکه
سیستم دولتی نه توان مالی و نه زمان پرداختن به این
موضوع را دارد و نه در اولویتهای آن است.
مدتی اســت برخــی بیمارســتانها و
درمانگاههــای خصوصــی از پذیــرش
دفترچههای بیمه تأمین اجتماعی و سالمت
ســرباز میزنند .آیا شــما در ایــن زمینه
رایزنیها و پیگیریهایی داشتهاید؟ آیا این
مشکالت رفع خواهد شد؟

قانون فصلالخطاب اســت و همهی بخشهای
عمومی و خصوصــی مکلف به محوریت و اجرای آن
هستند و هر کس از انجام آن سر باز زند ،قطع ًا خالف
کرده است .گرچه این موضوع در حوزه مأموریتی شورا
و کمیسیون سالمت و خدمات شهری نیست ،اما هم
به جهت وظیفهی ذاتی بهعنوان یک پزشــک و هم
در راستای تســهیل امور شهروندان جلسات متعددی
با مســئوالن بیمهای ،متولیان دانشگاه علوم پزشکی
و مدیران اماکن درمانی و بیمارســتانی برگزارشده که

امیدوارم به نتایج خوبی منجر شود.
برخی منابع غیررســمی همچنین از عدم
پذیــرش بیماران صعبالعــاج در برخی
بیمارســتانها خبــر میدهند .آیــا چنین
گزارشــی به شــما ارائهشــده است؟ آیا
بیمارستانها اجازه قانونی چنین اقدامی را
دارند؟

بخشی از این پرســش در سؤال قبل پاسخ داده
شــد؛ هیچ احدی حــق تخطی از قوانیــن حاکمهی
کشــور در هیچ بخشــی و تحت هیــچ عنوانی ندارد
و همــه موظف به مراعات قانون هســتیم .در زمینه
عدم پذیــرش بیمــاران صعبالعالج من بــه نمونه
عینی نرســیدهام و اگر اتفاقی بــوده احتما ً
ال به جهت
کمبود امکانات و یا تخت بوده اســت .خوشــبختانه
بیمارســتانها و اماکن درمانی شــیراز عمدت ًا دارای
اســتانداردهای جهانی در زمینه خدماترسانی هستند
و حداکثر تالشها در بهبــود وضعیت بیماران انجام
میشــود ،اما متذکر میشــوم که خدمت به بیماران
صعبالعالج یک وظیفه انسانی و ادای یک مسئولیت
اجتماعی است که نباید از آن غفلت کرد.
اخیرا ً اعضای کمیسیون سالمت از نزدیک
از مراکــز ماده  ۱۶بازدیــد کردند .افرادی
که در این مراکز نگهداری میشــوند ،چه
کمبودها و نیازهایی دارند؟ مدیریت شهری
و دیگر دســتگاههای ذیربط هرکدام چه
مسئولیتهایی دارند و چه اقداماتی را باید
برای ارتقای ســطح و افزایش تعداد این
مراکز انجام دهند؟

بازدیــد از مراکز ماده  ۱۶در راســتای مأموریت
انسانی کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات
شهری شــورا بوده اســت و قانون ًا متولی این اماکن
با نهادها و ســازمانهای دیگر اســت .شــهرداری
و شــورای شــهر پرداختن به امور مجامع و مراکزی
را که به شــهروندان کــه از نوعی نقــص یا کمبود
در سیســتم بدنی و یــا روانی رنــج میبرند ،محور
فعالیتهــای اجتماعی خــود قــرار دادهاند و ضمن
آشــنایی با محدودیتها و مشکالت موجود ،گزارش
بایدهــا و نبایدها را مدیران مربوطه منعکس میکنند؛
هرچند که شــهرداری در این حوزه با محوریت مرکز
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،برنامههای مؤثری
را برنامهریزی و هزینههای الزم را هم پیشبینی کرده
است.

شهرداری و شورای شهر پرداختن به امور مجامع و مراکزی را که به شهروندان که از
نوعی نقص یا کمبود در سیستم بدنی و یا روانی رنج میبرند ،محور فعالیتهای اجتماعی
خود قرار دادهاند و ضمن آشــنایی با محدودیتها و مشــکالت موجود ،گزارش بایدها
و نبایدها را مدیران مربوطه منعکس میکنند؛ هرچند که شــهرداری با محوریت مرکز
پیشگیری از آســیبهای اجتماعی ،برنامههای مؤثری را برنامهریزی و هزینههای الزم را
هم پیشبینی کرده است

اعتقاد کمیسیون سالمت و خدمات شهری شورا بر محوریت مردم ،بخش خصوصی و
«انجیاو»های سالمتمحور و گردشگری در مدیریت رویدادهایی مانند کنگره بینالمللی
«سالمت برای صلح» است؛ چراکه سیستم دولتی نه توان مالی و نه زمان پرداختن به این
موضوع را دارد و نه در اولویتهای آن است
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رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و امالک شورای شهر خبر داد

تدویندستورالعملنظارتیجدیدبرای
مدیریتشهریشیراز

افزود :طرحی با این عنوان در کمیســیون برنامــه ،بودجه ،حقوقی و
امالک تصویب و جهت طرح در شورا ارسال شده است.
سید عبدالرزاق موسوی در ادامه با استفاده از مفاد ماده  ۸۴قانون
شوراها ،به مصادیقی از شفافیت را که شورای شهر و شهرداری موظف
به رعایت آن است ،اشاره کرد:
 1ـ معامالت :عمــده اقدامات شــهرداری در قالب معامالت و
قراردادهایی اســت که بین شهرداری و اشــخاص حقیقی و حقوقی
منعقد میشود .مردم بهویژه ذینفعان این معامالت باید در روند نحوه
انجام این معامالت قرار گیرند ،شرایط مساوی و برابر برای افرادی که
میخواهند در این معامالت اعم از مناقصه و مزایده شرکت کنند .باید
فراهم شود .یکی از بسترهای ایجاد فساد ترک تشریفات است و من از
شــهردار محترم به خاطر تالشهایی که در جهت محدود کردن ترک
تشــریفات کردهاند تشــکر میکنم ،البته ما نیاز داریم برای نظارت بر
موضوع ترک تشریفات تدبیری داشته باشیم.
 2ـ هزینههــا :مردم باید بدانند ما چگونه هزینه میکنیم ،آیا این
هزینهها بر اساس برنامههای مصوب و ضرورت است ،آیا این هزینهها
مفید به فایده است؟ زمانی این امکان فراهم میشود که مردم اطالعات
مربوطه را در اختیار داشته باشند؛ مانند ردیف بودجه مواد  ۱۶و .۱۷
 3ـ درآمد :سند بودجه سالیانه شهرداری ،نشاندهنده میزان درآمد
و نحوه هزینه کرد آن اســت .مردم باید بدانند این درآمدها چگونه و از
چه محلهایی تأمین میشود .اینکه درآمد پیشبینیشده تا چه میزان

رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و امالک شورای اسالمی
شهر شیراز تالش برای تدوین دستورالعمل متعارف و قابلقبول برای
نظارت در امور مدیریت شهری شیراز خبر داد .سید عبدالرزاق موسوی
در نطق پیش از دستور پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای شهر با بیان
اینکه شورا دارای سه وظیفهی وضع مقررات ،نظارت بر اجرای آنها
و قانون در شــهرداری ،و در مواردی هماهنگی خدمات عمومی حوزه
شهری است ،خاطرنشــان کرد :الزمه اصالح روند امور و اطمینان از
اینکه کارها بهطور درست ادامه پیدا میکند ،نظارت و ارزیابی است .ما
در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد شــهرداری و حتی شورا یک برنامه
و دســتورالعمل منســجم و مصوب نداریم و بهصورت سلیقهای عمل
میکنیم؛ از همین رو ما در کمیسیون در حال تهیه دستورالعملی برای
نظارت هســتیم .به گفته موســوی مهمترین و مؤثرترین راهکارهای
نظارتی ،نظارت همگانی ،یا مردمی اســت و در حوزه مدیریت شهری
نیز میتواند مفید و مؤثر باشــد« .الزمه نظارت همگانی این است که
مردم بهویژه صاحبنظران و متخصصان از روند و فرآیند تصمیمگیری
و نتایج امور و اقدامات اطالع داشــته باشند .در قانون شوراها مادهای
به این موضوع اختصاص داده شــده این ماده میگوید :شورای شهر و
شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته ،موظفاند به نحو مقتضی
و در صــورت امکان با راهاندازی پایــگاه رایانهای ،زمینه اطالع عموم
مردم را بهطور مستمر از مصوبات ،تصمیمات ،عملکرد بودجه ،هزینه و
درآمد خود فراهم کند ».رئیس کمیســیون برنامهوبودجه شورا در ادامه

سیروس پاکفطرت نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا تأکید کرد:

لزوم توسعه شهر انسانمحور به نفع شهروندان

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر
شیراز بر ضرورت توسعه شهر انسانمحور در ساخت اجتماعی ،کالبدی،
امنیتی ،اقتصاد و زیســتمحیطی به نفع شــهروندان و تعیین وضعیت
کارکنان شرکتی شهرداری تأکید کرد .سیروس پاکفطرت در نطق پیش
از دستو ِر پنجاه و نهمین جلسه علنی شورا
ضمن تبریک به مدالآوران پاراآســیا در
جاکارتا گفت :شورای پنجم شهر شیراز،
با نام و شعار انسانمحور آغاز به کار نمود،
اما توسعه شهر انسانمحور میبایست در
ساخت اجتماعی ،کالبدی ،امنیتی ،اقتصاد
و زیستمحیطی به نفع شهروندان ایجاد
کنــد .به باور او ،دیدگاه انســانمحور در
شهرسازی به وجود آمده است تا به دنبال
بازیابی هویت انسان در شهر و برگرداندن
آرامش و اهمیت او در شــهر باشد ،بنا به
گزارش پلیس راهور در شهر انسانمحور شیراز در سال  ۱۳۹۶تعداد ۲۱۲
نفر و در نیمه اول سال جاری تعداد  ۹۷نفر از شهروندان شیرازی بر اثر
تصادف درونشهری جان خود را از دست دادهاند که این نمونهای از عدم
توفیق شعار شهر انسانمحور اســت؛ هرچند این آمار بهتناسب سنوات
گذشته کاهش نشان میدهد؛ از همین رو نائبرئیس کمیسون فرهنگی

[

و اجتماعی شورای شهر خواهان بررسی جدی و کارشناسی از علل آمار
تصادفات فوتی در شهر شیراز شد.
پاکفطرت سپس به بسترسازی جهت تعیین تکلیف و بهبود وضعیت
نیروی انســانی شهرداری شــیراز بهعنوان چرخهای محرک عملیاتی
نمودن شعار انسانمحوری در شهر شیراز
اشــاره کرد و گفت :در حال حاضر بیش
از نیمی از بدنه اصلی شــهرداری شیراز
را نیروهــای بخش خصوصــی یا همان
شرکتیها تشــکیل میدهند ،اما هر بار
تغییرات سیســتم مدیریتی تصمیمگیری
برای این بخــش نادیده گرفتهشــده و
تبدیــل وضعیت اســتخدامی آنها مورد
بیمهری قرار گرفته است .پاکفطرت از
شــهردار شیراز درخواست کرد با توجه به
نگاه مثبت و دلسوزانه نسبت به این قشر
زحمتکش در شــهرداری ،از تمام ظرفیتهای قانونی و اداری استفاده
کرده و از طرق قانونی و حتیالمقــدور برگزاری آزمون داخلی با لحاظ
اولویتهای ســابقه و مدرک تحصیلی نسبت به تبدیل وضع نیروهای
شــرکتی که اغلب بیش از یک دهه است در شهرداری فعالیت میکنند
امید و انگیزه را به این قبیل کارکنان هدیه کند.

پیام تسلیت شهردار و رئیس شورای شهر
به مناسبت درگذشت محمدرضا ظریف صنایعی

شــهردار شیراز ،رئیس شورای شهر شــیراز و رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شــورا در پیامهای جداگانه درگذشت محمدرضا
ظریف صنایعی هنرمند تجســمی را تسلیت گفتند .شهردار شیراز در
پیامی درگذشــت محمدرضا ظریف صنایعی را تســلیت گفت .حیدر
اســکندرپور در پیام تسلیتش نوشت« :شــیراز ،شهر هنر است؛ مأمن
هنرمنــدان و فرهنگوران و فرهنگپژوهان .و گاه ،بهرســم روزگار،
از این درخت پربــار ،باری بر زمین میافتد و عطــر بهارنارنجش را
برایمــان به یــادگار میگذارد .این نوبت ،باد خزان به صنایعدســتی
و هنر آیینهکاری رســید .هنری که جای پایش بــر راهروی تاریخ،
بــر خانههای بافت قدیمی ،گنجینه پرقیمت شــیراز به جای مانده تا
همیشه .باد خزان ،استاد «محمدرضا ظریف صنایعی» را از ما گرفت.
او که وارث هنری بود که آیینه اصالت خانههای شــیراز بود؛ استادی
که هنر دســتش ارادت مردمانش را به اهلبیــت (ع) آیینه کرد و به
تماشا نشــاند .او را به آب و آیینه بدرقه میکنیم و منتظر میمانیم تا
پس از او ،آنچه به یادگار گذاشته را به تماشا بنشینیم .اینجانب ضایعه
درگذشت اســتاد را به همه هنرمندان و هنردوســتان کهن دیارمان
شیراز تســلیت میگویم و برای خانواده گرانقدرشان تسالی خاطر،
صبر و آرامش آرزو دارم».
در پیام سیداحمدرضا دستغیب رئیس شورای شهر نیز آمده است:
با نهایت تأسف و تأثر خبر درگذشت هنرمند آیینه کار شیرازی جناب
آقای «محمدرضا ظریف صنایعی» از نســل هنرمندان مکتب شیراز
واصل شد .متأسفانه سالهاست رد هنر آیینهکاری در معماری معاصر

شــیرازی مفقود شده ،اما همچنان میتوان نمونههای زیبای این هنر
را در بافت تاریخی و زیارتگاههای سومین حرم اهل بیت (ع) مشاهده
کرد .هرچند درگذشت این هنرمند چیره دست و فقید شیرازی ثلمهای
عظیم به صنایعدستی و هنر آیینهکاری وارد کرده است ،اما امیدوارم
با وجود جوانان سرشــار از ذوق و هنر راهش استمرار یابد و همچنان
چــراغ هنر آیینه کاری در پایتخت فرهنگی ایران اســامی پر فروغ
باشــد .اینجانب این ضایعه تأسف بار را به جامعه هنرمندان شیرازی،
خانواده آن مرحوم و عالقمندان به هنر صنایعدســتی تسلیت عرص
نموده و برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر و ســامتی آرزو
میکنم.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر نیز در پیامی
درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت .احمد تنوری در این پیام نوشت:
با کمال تأسف و ناباوری باخبر شدم دوست گرامی و ارزشمندم استاد
محمدرضا ظریف صنایعی در چهلوپنج سالگی دارفانی را وداع گفته
است .محمدرضا ظریف صنایعی از افتخارات هنری جامعهی شهری
شیراز و اســتاد ارزشمند هنر آیینهکاری سنتی در سطح کشور بود .او
بهراســتی میراثدار مکتب شیراز در این هنر بود و هنر آیینهکاری را
از پدربزرگ و پدر هنرمندش که آثار فاخر و ماندگارشــان زینتبخش
مساجد ،حسینیهها و بقاع متبرکه است ،فراگرفت و کوشید آن را تداوم
بخشــد .از خداوند ســبحان برای محمدرضای عزیز ،طلب رحمت و
آرامش میکنم و این ضایعهی جبرانناپذیر را به دوستان مشترکمان،
جامعهی هنری کشور ،و خانوادهی هنرمندش تسلیت عرض میکنم.

محقق شده است مردم باید بدانند ،اگر درآمد محقق نشده است ،مردم
باید بدانند ،آیا اشــکال از شهرداری بوده اســت ،از شورا بوده است یا
عوامل غیرقابلپیشبینی سبب شده است .موسوی سپس اشاره کرد که
بر اســاس گزارش شهرداری ،درآمد ششماهه شهرداری شیراز نسبت
به  ۶ماهه گذشته با  ۲۰درصد افزایش و نسبت به بودجه مصوب دارای
 ۳۴درصد کاهش است.
 4ـ نیروی انســانی در شــهرداری :امروز مهمترین موضوع در
شــهرداری و حتی شورا ساماندهی نیروی انسانی است ،در سند بودجه
 ۹۷مصوب شد که الیحه ساماندهی نیروی انسانی ظرف مدت سه ماه
تهیه و برای بررسی و تصویب به شورای شهر تقدیم شود ،ما همچنان
منتظر هســتیم .گزارشهای مستند دریافتی از وضعیت نیروی انسانی
و نابسامانی آن نگرانکننده است ،از شهردار محترم انتظار میرود ،هر
چه ســریعتر طرح مذکور و گزارش دقیقی از وضعیت نیروی انسانی را
به شورای شهر ارائه دهد .بهکارگیری نیروی انسانی در شهرداری باید
مطابق قانون و متناسب با نیاز و با رعایت اصل تساوی و برابری حقوق
استخدامی صورت گیرد.
 5ـ مطالبات و دیون :شــهرداری باید میــزان مطالبات و دیون
شــهرداری را در هنگامیکه شهردار سابق شــهرداری را تحویل داده
اســت .مســتند و با آمار و ارقام اعــام کند ،این باعث میشــود از
اظهارنظرهای خالف واقع و بعض ًا متناقض جلوگیری شود.
 6ـ تغییر کاربری بهویژه باغات و فضای ســبز :عدم شفافیت از

نحوه ضوابط و تغییر کاربری موجب سوءاستفاده دالالن ،سودجویان و
زمینخواران شــده است .گزارشهای مستند و اطالعات موجود نشان
میدهد که عدم شفافیت در روند تغییر کاربری ،عدم تنظیم توافقنامه
توسط شهرداری قبل از ارائه طرح به کمیسیون و یا کارگروه ،گزینشی
عمل کردن در برخی موارد ،عــدم اطالع مردم از روند تغییر کاربری،
ســودجویی دالالن این معامله ســودمند ،عدم رعایت مقررات توسط
شهرداری از موجبات این وضعیت است.
از همین رو موســوی درخواســت میکند که شــهرداری بدون
تنظیم توافقنامه برای تغییر کاربــری و طرحهای موضعی اقدام نکند
و از اقدامات گزینشــی پرهیز و موافقت شورای شهر را در زمینه تغییر
کاربری اخذ کند.
 7ـ ما و شــهرداری توافق کردهایم که بر اســاس برنامه حرکت
کنیم ،برنامه اداره شــهرداری سند بودجه سالیانه است ،در سند احکام
و تکالیفی بر عهده شــهرداری گذاشته شده اســت ،برخی از احکام و
تکالیف مهلت آن منقضی شــده است ،اما گزارش و یا طرحی در این
زمینه تاکنون ارائه نشــده اســت .او خطاب به شهردار شیراز میگوید:
شــهر گران اداره میشود و شهرداری بیشازاندازه فربه است .موسوی
ســپس از تالشهای شــهردار در موضوع نوسازی ناوگان شهری ،در
این شــرایط سخت مالی و اقتصادی تشــکر میکند .او سپس خطاب
به اعضای شــورا میگوید :کوتاهی در اجرای عدالت ،بهمنزله عدول از
وظایف و صالحیت نمایندگی است.

عضو کمیسون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری خواستار شد:

تدوین افق توسعه شیراز بر اساس آمایش سرزمینی
عضو شــورای اسالمی شهر شیراز در ســخنانی خواستار تقویت
فرهنگ عمومی و تدوین افق توسعه فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی شهر
شیراز بر اساس آمایش سرزمینی شد.
علی ناصری در نطق پیش از دســتور پنجاهونهمین جلسه علنی
شورا با تبریک به افتخارآفرینان مسابقات
آســیایی و پاراآسیایی و تأکید بر ضرورت
تقدیر شایســته از ایــن قهرمانان گفت:
فرهنگ عمومی رابطه مســتقیم با عموم
مردم دارد و برگرفتهشــده از زبان ،سنن،
عادات و شناخت مردم از خویشتن است.
فرهنگ عمومی فصل مشترک باورها و
رفتارهای افراد یک جامعه و در یککالم
شناســنامه یک جامعه است .از همین رو
به بــاور ناصری ،ارتقای فرهنگ عمومی
در ابعاد مختلف میتواند منشــأ اثر باشد
و موجب نظمبخشــی به رفتــار افراد جامعه و ارتقــای حس همکاری
میان آنها شــود .ناصری افزود :فرهنــگ عمومی در تمام ابعاد زندگی
اجتماعی از خانواده ،مدرســه ،آموزشوپرورش گرفته تا اقتصاد ،خود را
نشان میدهد.
ناصری سپس با انتقاد از اینکه آنگونه که باید ،به مقوله فرهنگ

عمومی کالنشهر شیراز توجه نشده اســت ،از اعضای شورای شهر و
ارکان شــهرداری خواســت که بهگونهای برنامهریــزی کنند تا ضمن
بهرهگیری از ظرفیتهای شــهر شــیراز بر اســاس آمایش سرزمینی،
افق توســعه فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی را تدویــن کنند .به باور او
با ایــن اقدام بهجــای مــوازیکاری با
دســتگاههای تخصصی متولــی و ورود
به شــرح وظایف آنها ،صرفــ ًا به حوزه
فرهنگ عمومی در تمــام ابعاد همچون
ورزش همگانــی ،ورزش بومی و محلی،
بهداشــت عمومی ،حفظ محیطزیست،
مبانی حقوق شــهروندی ،حفظ تاریخ و
ســنن ،گویش و آداب فرهنگی ،میراث
ملمــوس و ناملمــوس در تعریف رویداد
محوری برای معرفی کردن فرهنگ فاخر
ایرانزمین به جهانیان بهره جست .با گفته
ناصری چنین اقدامی ضمن ارتقای فرهنگ عمومی ،موجب فراهم شدن
زیرساختهای گردشــگری فرهنگی ،گردشگری سالمت ،گردشگری
مذهبی ،گردشگری غذایی ،اکوتوریسم و گردشگری در جهت دستیابی
به اشتغال پایدار شهری برای شهروندان خواهد شد و بنیه اقتصادی شهر
را نیز تقویت خواهد کرد.

[

6

پرونده هفته

شهرراز/شنبه  12آبان  24/97صفر /1440سال چهاردهم/شماره275

SAT 3 Nov 2018/Fourteenth Year /No.275

شهردار شیراز در بازدید از سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری

گفتوگو ،مدارا و صلح
بر فضای شیراز حاکم شود
و از دو مؤلفه توانمندی و اعتقاد به انجام کار فاخر پیروی کند .در این
صورت از یکسو شاهد اجرای گروهها و افراد صاحب صالحیت و از
سوی دیگر استقبال شــهروندان از برنامهها و جشنوارههای مختلف
خواهیم بود.
شهردار شــیراز حل مســائل اجتماعی را از چالشهای امروز
کالنشهرها دانســت و افزود :یکی از مأموریتهای اصلی سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری شــیراز توجه به مسائل
اجتماعی و سعی در حل آن است چون معتقدیم نپرداختن به مسائل
اجتماعی آسیبزا است.
وی خاطرنشــان ساخت :شهرداری شــیراز با توجه به گستره
عملکــرد و حضــور در الیههــای مختلف اجتماع بــه بطن جامعه
دسترســی دارد ،ازایــنرو میتواند در حــوزه اجتماعــی اقدامات

شهردار شیراز فضای حاکم بر این شهر را فضای گفتگو ،مدارا و
صلح دانست و گفت :در این فضا شعرا ،ادبا و عرفای بسیاری همچون
سعدی و حافظ رشد کردهاند ،اما طی سالهای اخیر شاهد دور شدن
از فرهنــگ مدارا و وفــاق بودهایم که بهبود ایــن وضعیت ،وظیفه
نهادهای متولی امر فرهنگ را ســنگینتر میکند .حیدر اسکندرپور
در بازدید از ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
عنوان کرد :شیراز پایتخت فرهنگ و ادب ایرانزمین است ،ازاینرو
برنامههای فرهنگی و هنری که در این شهر اجرا میشوند باید فاخر
و با حضور گروههای هنری توانمند باشد.
وی بر تهیه فهرســتی از کلیه افراد و گروههای هنری شــیراز
تأکید کرد و افزود :انتخاب گروههای هنری برای حضور در برنامهها
و جشنوارههای شهرداری شیراز باید بر اساس چارچوب قانونی باشد

ارزشمندی انجام دهد ،اما حل مســائل اجتماعی نیازمند همیاری و
تعامل همه دستگاههای متولی است.
شهردار شیراز در بخش دیگری از ســخنانش با انتقاد از روند
روبهرشد اخذ تســهیالت بانکی و اوراق مشارکت در سنوات گذشته
گفت :شهرداری شیراز امروز میراثدار حجم باالیی از بدهیهاست،
اما نگاه ما این است که شهرداری را با وجود فشار مالی باید بر مبنای
اعداد واقعی اداره کرد .در این راســتا طی یک سال گذشته با وجود
کاهش درآمدهای ناشی از صدور پروانههای ساختمانی و تنگناهای
اقتصاد عمومی کشــور از هیچگونه تسهیالتی اســتفاده نکردهایم.
هماکنون نیز با برنامهریزیهای انجام شــده  27پروژه بزرگمقیاس
در ســطح شیراز فعال است که طی بازههای زمانی مشخص تکمیل
و افتتاح خواهند شد.

شهردار شیراز خطاب به کارکنان سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری شیراز پاکدستی ،توانمندی و تعصب سازمانی را سه
مؤلفه مهم برای حضور در مجموعه مدیریت شهری دانست و عنوان
کرد :انجام تخلف و ایجاد رانت باعث آسیب به سرمایه اجتماعی و از
دست رفتن اعتماد شهروندان به شهرداری میشود .امروز اگر بخواهیم
حیثیت مجموعه شهرداری حفظ شــود باید در هر رده سازمانی که
هستیم جلوی تخلف را بگیریم و آن را بازگو کنیم .حیدر اسکندرپور
بیان کرد :تکریم اربابرجوع باید رویکرد اصلی ما در خدمترســانی
باشد چون ما به نمایندگی از مردم و برای مردم کار میکنیم .ازاینرو
در ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی نیز باید سازوکاری برای
تســهیل کار شهروندان و خدمترســانی هر چهبهتر به آنها ایجاد
شود.

روزانه به یکهزار زائر حسینی در موکب شهرداری شیراز خدمترسانیشد

خدماترســانی موکب احمدبن موســی (ع) تا پس از
اربعین ادامه دارد

مسئول موکب احمد بن موســی شاهچراغ (ع) شهرداری شیراز
نیز گفت :این موکب تا پنج روز پس از اربعین به زائران خدمترسانی

عکس :اشکان پردل

عضو شــورای شهر شیراز با اشــاره به خدماترسانی شبانه به
یکهزار زائر اربعین حســینی در موکب احمدبنموسی (ع) شهرداری
شــیراز از بازدید اعضای شورای اسالمی شهر شــیراز از این موکب
مســتقر در مرز شلمچه خبر داد .ســیروس پاکفطرت گفت :در این
موکــب که فعالیــت آن از  23مهرماه آغاز شــد 200 ،پاکبان خدوم
شــهرداری شــیراز بهصورت داوطلبانه به ارائه خدمــات پرداختند،
همچنین در موکب احمدبن موســی (ع) شهرداری شیراز  25دستگاه
خــودرو حمل زباله برای پاکســازی محیط به همراه  50دســتگاه
اتوبوس به زائران اربعین حســینی (ع) خدمترســانی کردند .عضو
شورای شهر شیراز همچنین از ایجاد نانوایی سیار در موکب احمدبن
موسی (ع) شهرداری شــیراز خبر داد و گفت :این نانوایی نیز در سه
وعده بیش از پنجهزار نان طبخ و به همراه غذا از زائران پذیرایی کرد.
پاکفطرت با تأکید بــر اینکه تمام هزینه خدمات پذیرایی در موکب
خیران تأمین شده است،
احمدبن موســی (ع) شهرداری شیراز توسط ّ
بیان کرد :پذیرایی از زائران اربعین حســینی با عرقیات شــیرازی که
معرف این شهر است ،انجامشد.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی شــورای شهر شیراز با اشاره به
اینکه خدمترسانی موکب احمدبن موســی (ع) تا  15آبانماه ادامه
دارد تصریح کرد :در این مدت ســازمانهای پســماند ،اتوبوسرانی،
فرهنگی ،آتشنشــانی و عمران و موتوری شــهرداری شیراز تالش
میکنند تا همچون ســنوات گذشته به ارائه بهترین خدمت بپردازند.
مسئولیت رفتوآمد زائران از محل پارکینگهای ورودی مرز شلمچه
تا نقطه صفر مرزی توســط سازمان اتوبوسرانی انجام و در کنار آن
نیز جمعآوری پســماند و زباله ،نظافت و پاکســازی تمام محیط نیز
توسط نیروهای خدوم پاکبان شهرداری شیراز که بهصورت داوطلبانه
به مرز شلمچه اعزام شدهاند انجام میشود .پاکفطرت از حمایتهای
شهردار و نیروهای خدوم شهرداری شیراز در راهاندازی موکب احمدبن

موسی (ع) در مرز شــلمچه قدردانی کرد و گفت :همچنین نیروهای
خدوم آتشنشان نیز با حضور در موکبهای مستقر در مرز شلمچه به
ارائه خدمترسانی در موضوعهای ایمنی محیط میپردازند.

میکند .محمدمهدی یقطین با اشــاره به اسکان شبانه بیش از هزار
زائر حســینی در ایام برپایی موکب گفت :طی این مدت زائران در ۱۲
چادر گروهی اسکان داده شدند و همچنین در هر وعده غذایی بهطور
متوســط به از ســه هزار زائر پذیرایی شده اســت .وی با بیان اینکه
در موکب احمدبن موســی (ع) شاهچراغ شــهرداری شیراز عالوه بر
اسکان در حوزههای پسماند ،اتوبوسرانی ،آتشنشانی ،فرهنگی و...
نیز به زائران سیدالشــهدا (ع) خدمترســانی میشود ،افزود :سازمان
مدیریت پســماند با  ۲۰۰نیــرو و  ۲۵خودرو مســیری به طول ۵۰

برگزاری نخستین دوره المپیاد بازیهای فکری در شیراز
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت:
نخســتین دوره از المپیاد بازیهای فکری به همت شــهرداری
شــیراز در فاز شــهری با هدف تقویت مهــارت تصمیمگیری و
خالقیت افــراد ،برگزار میشــود.
ابراهیم گشتاســبیراد عنوان کرد:
المپیاد بازیهــای فکری در چهار
فــاز طراحی شــده که بــه ترتیب
در ســطوح محلی ،شهری ،ملی و
آسیایی اجرا میشود.
وی بــا بیان اینکــه فازهای
اول و دوم ایــن المپیــاد ،محلی و
شهری اســت ،گفت :از اهداف این
المپیاد آشــنایی جوانان و خانوادهها
با بازیهای فکری ،آموزش شــیوه
اجــرای بازی و همچنیــن اجرای
مسابقه ،بهصورت جشنواره بوده است.
به گفته معاون فرهنگی شهردار شیراز ،افزایش دانش و مهارت
تحلیل و تصمیمگیری ،خالقیــت و تفکر در جوانان و نوجوانان،
ایجاد هیجان ســالم و شورونشــاط اجتماعی در جامعه از طریق
معرفی و آشناسازی افراد با این بازیها ،کمک به پیشگیری از بروز
ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی و سالمســازی اوقات فراغت

اقشــار مختلف و جایگزینی فرهنگ استفاده از بازیهای فکری
بهجای بازیهای بیهدف و مخرب از دیگر اهداف این المپیاد بوده
است.
گشتاســبیراد با بیان اینکه
فاز اول این المپیاد در شیراز سطح
محلی را شــامل میشــد و از 27
مرداد تا  18شــهریور برگزار شد،
افزود :بیش از  23هزار نفر در این
المپیاد شــرکت کردند و براساس
برنامــه زمانبندی ،فــاز دوم آن
(مرحله شهری) ،از  26آبان شروع
میشــود و تا  30آبان ادامه دارد و
طی آن افراد باالی  14سال به هم
رقابت خواهند کرد.
رئیــس ســازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی شهرداری شیراز خاطرنشــان کرد که افراد
با مراجعه به مراکز فرهنگی وابســته به شــهرداری یا سایت این
سازمان ،قادر خواهند بود در این المپیاد ثبتنام کنند .گشتاسبیراد
اظهار کرد :مرحله ملی المپیاد بازیهای فکری ،قرار است دیماه
برگزار شــود و برگزیدگان این مرحله به فاز آسیایی که زمان آن
اسفند امسال اعالم شده است ،راه پیدا خواهند کرد.

کیلومتــر را نظافت میکند .همچنیــن  140عدد مخزن  660لیتری
جهت جمعآوری پسماندها در طول مسیر نصب شد و بهمنظور حفظ
بهداشت محیط این مخازن بهصورت مستمر توسط خودروی مخزن
شوی مستقر در محل شستوشو میشــوند .چهار دستگاه خودروی
تانکر شستوشــوی مکانیزه نیز در دو نوبت مســیرهای تردد زائران
را شستوشو میکردند .مسئول موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع)
شــهرداری شیراز خاطرنشان ســاخت 45 :آتشنشان با پنج دستگاه
خودروی آتشنشــانی وظیفه تأمین ایمنی و ارائه خدمات آتشنشانی
را در موکب بر عهده دارند .این آتشنشــانان عالوه بر انجام اقدامات
اطفایی و امدادی از کلیه موکبها بهصــورت روزانه بازدید میکنند
و آموزشهــای الزم را برای پیشــگیری از وقوع حوادث به زائران و
مسئولین موکبها ارائه میدهند.
یقطیــن با اشــاره به اینکه ایــاب و ذهاب زائران توســط ۵۰
دستگاه اتوبوس اعزامی از شیراز انجام میشود ،گفت :این اتوبوسها
بهصورت  ۲۴ســاعته زائران را از شلمچه تا نقطه صفر مرزی جابهجا
میکنند .وی حضور زائران از شــهرها و کشورهای مختلف در موکب
احمد بن موســی (ع) را فرصتی مغتنم برای شیراز دانست و افزود :در
این موکب عالوه بر میزبانی از شهروندان شیرازی ،میزبان زائرانی از
کشورهای آذربایجان ،ازبکستان ،پاکستان و افغانستان نیز هستیم در
این راستا عالوه بر برپایی نماز جماعت ،برگزاری مراسم روضهخوانی،
تبلیغات محیطی و ...اقالم فرهنگی با محوریت معرفی شیراز بهعنوان
ســومین حرم اهلبیت (ع) بین این زائران توزیع شد .مسئول موکب
احمد بن موسی شاهچراغ (ع) شهرداری شیراز اظهار کرد :امسال برای
پنجمین سال متوالی بود که شــهرداری شیراز بهعنوان معین استان
فارس و خوزســتان طی مدتزمان  ۲۵روز در مرز شلمچه به زائران
اربعین حسینی خدمترسانی کرده است و تمام تالش ما بر این بوده
که همچون سنوات گذشته بهترین خدمت را به زائران ارائه دهیم.

برخورد قانونی با فروشندگان سیار در شیراز تداوم دارد
رئیس اداره پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز
اعالم کرد که برخورد قانونی و قضایی با فروشندگان سیار محصوالت
کشاورزی در این کالنشهر از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته
و تــداوم دارد .ســجاد خلیلی گفت :با هدف ممانعت از ســد معبر ،با
صاحبان وانتهایی که اقدام به عرضه محصوالت کشاورزی (میوه و
ترهبار) میکنند برخورد قانونی شــده و خودروی آنان با حکم قضایی
توقیف و به پارکینگ منتقل میشــود .این اقدام به استناد تبصره یک
بنــد  2ماده  55قانون شــهرداریها و با هدف حفــظ نظم و انتظام
امور شــهری و جلوگیری از ســد معابر عمومی و پاکسازی شهر از
خودروهایی که بهصورت غیرمجاز اقدام به عرضه کاال و محصوالت
کشاورزی (میوه و ترهبار) کنند ،از ابتدای امسال عملیاتی شده است.
وی خاطرنشــان کرد که تاکنون تعداد  153خودروی متخلف
از ســطح شــهر جمعآوری و با احکام صــادره از مراجع قضایی و با
هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی به پارکینگ منتقل شده است.
رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز گفت:
این تعداد خودرو طی  85مرحله عملیات روزانه با موضوع جمعآوری
معضــات تخلفات شــهری اعــم از خودروهای عرضــه غیرمجاز
محصوالت کشــاورزی (میوه و ترهبار) و همچنین اغذیهفروشــان
شناســایی شــده اســت .از کل  153خودروی متخلف توقیف شده
 96وانتبــار به دلیل عرضه غیرمجاز محصوالت کشــاورزی (میوه
و ترهبــار) 32 ،خودرو به دلیل عرضــه غیرمجاز غذای خانگی و 25

خودرو به دلیل ایجاد آلودگی صوتی ،با حکم قضایی روانه پارکینگ
شده اســت 17 .صنفی که به اخطارهای دادهشده بیتوجه بودند ،به
مراجع قضایی معرفی یا توســط اداره نظارت بر اماکن مهروموم شده
است .خلیلی از شناســایی بیش از هزار فروشنده غیرمجاز اغذیه در
شــیراز خبر داد و گفت :این تعداد از متخلفان در نقاط مختلف شهر
فعالیت داشتند که با آنان براساس قانون برخورد انجام شده است.
وی همچنین از توقیف  427دســتگاه خــودروی متخلف که
محصوالت کشــاورزی را در محورهای خارج شهری اطراف شیراز
عرضه میکردند ،خبر داد.

پروندههفته
روز فرهنگ عمومی

مهمترین نیاز در ماندگاری فرهنگ عمومی یک جامعه و به حداقل رساندن تأثیرات
منفی از فرهنگهای دیگر ،چگونگی بازشــناخت فرهنگ ،در عصر حاضر و دریافت
بهینه و صحیح نسلهای نوقلم امروزی است
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پرونده «شهرراز» درباره اهمیت فرهنگ در نظام شهری ،به مناسبت روز فرهنگ عمومی

فرهنگ محور توسعه پایدار شهری است

عکس ها :علی محمدی راد
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مقالهایدربارهمعناومفهومفرهنگوفرهنگعمومی

فرهنگ در چهارراه اندیشه و احساس قرار گرفته است

،،

فرهنگ ،یک پدیده
اجتماعی است که
از سویی در تالش
انسانها برای پاسخگویی
به نیازهای گوناگونشان
پدید میآید و از سوی
دیگر راهنمای
فکر و عمل انسانها
برای رفع نیازهایشان
است

،،

نیازهایشان است .مث ً
ال در یک جامعه نیاز به غذا باعث
سمانه خالدی
ایجاد روش خاصی برای کشــت و کار میشود که در
فرهنگ تعیینکننده چگونگی تفکر و احســاس اثر گذشت زمان ،خو گرفتن به این روش و تکرار روش
اعضای جامعه است .فرهنگ راهنمای اعمال انسانها توسط اعضای جامعه بخشی از فرهنگشان میشود.
و معرف جهانبینیهای آنها در زندگی است .فرهنگ
عمومی به معنای فرهنگ غالب و گستردهای است که
فرهنگ عمومی
در میــان عموم جامعه رواج و رســوخ دارد و حوزهای
فرهنگ عمومی عبارت است از مجموعه منسجم
از عقاید ،ارزشها ،جلوههای احساسی و هنجارهاست و سیســتمیافتهای از اهداف ،ارزشها ،عقاید ،باورها،
که اجبــار اجتماعی غیررســمی از آن حمایت میکند رسوم و هنجارهای مردم متعلق به یک جامعه بزرگ،
و فراتــر از گروهها و اقشــار خــاص در کلیت جامعه قوم یا ملت .بنابراین فرهنگ عمومی ،شــامل تمامی
موردقبول اســت .بر این اساس فرهنگ عمومی از سه فعالیتهای مبتنی بر اندیشــه و عادت اســت که در
حوزه اصلی ارزشها ،عقاید ،باورها و هنجارها تشکیل جهت برآوردن نیازهای بشــری ،بسته به انواع جوامع
یافته اســت .در کشــور ایران به دلیل اهمیت خاصی ازنظر تاریخی ،سیاسی ،اقتصادی و مذهبی ،رفتارهای
که به این موضوع داده میشود روز چهاردهم آبانماه عمومی مردم را شــکل میدهد .همه انسانهایی که
به نام «روز فرهنگ عمومی» نامگذاری شــده اســت از گذشــتههای دور تاکنون در اقصی نقاط دنیا زندگی
و این امر ضرورت توجه و بررســی بــه این مفهوم را کردهاند؛ فرهنگ داشتهاند .پس فرهنگ یک پدیده عام
بیان میکنــد .در مقاله حاضر ضمن تعریف فرهنگ و اســت و هیچ گروه یا فردی در جامعه انسانی نمیتوان
فرهنگ عمومی ،ضرورت توجه به آن در کشور ایران و یافت که فرهنگ نداشته باشد؛ اما ازآنجاییکه اقوام و
فرهنگ عمومی جامعه اسالمی از منظر جامعهشناختی جوامع مختلف به نحوه یکســانی در برآوردن نیازهای
موردبررسی قرار میگیرد.
خود و برخوردشان برای رفع نیازها یکسان نبوده است،
فرهنگ

،،

فرهنگ عمومی
عبارت است از مجموعه
منسجم و سیستمیافتهای
از اهداف ،ارزشها ،عقاید،
باورها ،رسوم و هنجارهای
مردم متعلق به یک جامعه
بزرگ ،قوم یا ملت ،که
شامل تمامی فعالیتهای
مبتنی بر اندیشه و
عادت است که در جهت
برآوردن نیازهای بشری
رفتارهای عمومی مردم را
شکل میدهد

،،

،،

فرهنگ عمومی
در کشور ایران مبتنی بر
اصول و معارف اسالمی
است .در دین مقدس
اسالم غیرازاینکه افراد به
یک سلسله مبانی فردی
ازنظر مسائل اخالقی و
فرهنگی معتقد هستند،
یک سلسله قوانین و
برنامههایی وجود دارد که
بر اساس روابط اجتماعی
افراد را به یکدیگر پایبند
میسازد

،،

ابعاد و دامنه مفهومی کــه بهعنوان «فرهنگ»
میشناســیم ،آنقدر عمیق و وســیع است که مشکل
میتــوان آن را در قالب تعریفی مشــخص و محدود
گنجانید .با مراجعه به بحثهای جامعهشناسان و صدها
توصیف و تعریف از «فرهنــگ» بهطورکلی میتوان
دریافت که از ارزشها و اعتقــادات و باورها گرفته تا
منش و خصائل و هنجارها و ادبیات و هنر و معماری،
آئینها و افســانه و اســطوره همگی ذیــل مجموعه
فرهنگ میگنجد .مفهــوم فرهنگ در علوم اجتماعی
یکی از کمتعریفپذیرترین مفاهیم است که گاه برخی
آن را پدیدهای انسانی دانســتهاند که همه پدیدههای
انسانی را در برگرفته و در مقابل طبیعت قرارش دادهاند
و گاه نیز صرف ًا شــامل بقایایی بهحســاب آوردهاند که
شــامل همهچیزهایی میشود که نمیتوان آنها را در
مفاهیم سیاست ،اقتصاد و ...جای داد .برخی از مؤلفان
امروزی نیز برآناند تا فرهنگ را یک بُعد همیشهحاضر
از زندگــی اجتماعی افراد بداننــد .فرهنگ درواقع در
چهارراه اندیشــه و احســاس قرار گرفته و آن را باید
در حوزه اجتماعی ،معادلی دانست برای سیستم روانی
احساسی که به غریزهها ســاختار میدهد .بازنمایی و
جهانبینی را برای ما ممکن میکند و میان امر واقعی
و امر خیالی از میان نمادها ،اســطورهها ،هنجارها و...
رابطه ایجاد میکند .به بیان ساده ،فرهنگ ،یک پدیده
اجتماعی است که از ســویی در تالش انسانها برای
پاسخگویی به نیازهای گوناگونشان پدید میآید و از
ســوی دیگر راهنمای فکر و عمل انسانها برای رفع

طبیعتــ ًا فرهنگ خاص خود را ســاخته و پرداختهاند و
ازاینرو اســت که در جوامع مختلــف ،تنوع فرهنگی
به چشــم میخورد .اما در یک جامعــه بزرگ ،قوم یا
ملت ،بســیاری از ارزشها ،باورها ،هنجارها ،معیارها و
الگوهای رفتاری هســتند که گذشته از تکثر فرهنگی
قومیتهای مختلف جامعه ،جنبه عام داشــته ،همگان
آن را پذیرفتهانــد و در یک کل اجتماعی از آن پیروی
میکننــد .همین جنبههای عام در یک جامعه بزرگ یا
ملت را بهعنوان «فرهنگ عمومی» آن جامعه میتوان
موردمطالعه و بررسی قرار داد.
شخصیت اجتماعی مردم یک جامعه در فرهنگ
عمومی آن خالصه میشــود و اهداف ،کیفیت و مسیر
حرکت بهســوی تعالی آن تحت تأثیر فرهنگ عمومی
است .لذا اهمیت شــناخت و بررسی فرهنگ عمومی
برای ارتقا و تحول آن در مســیر رشد و توسعه ،آشکار
میشود .بسیاری از پژوهشگران برای واکاوی فرهنگ
عمومــی و اصالح و برنامهریزی آن ابتدا به بررســی
دقیــق آن از طریق کارکردهای ســطوح و الیههای
مختلــف فرهنگ میپردازند؛ زیرا فرهنگ از ســطوح
مختلفی مشتق شده اســت .برخی از این مشتقات در
یک سیســتم فرهنگی ،پایهها و ریشــههای فرهنگ
عمومی را میسازند .این بخش را الیه زیرین مجموعه
مینامند که دیگر ســطوح و الیهها بر آن قرار دارند.
میتوان گفت که جهانبینیها و شناختشناســی در
این ســطح قرار دارد که ریشهی بســیاری از باورها،
اعتقــادات و ارزشها را بهعنــوان الیه بعدی فرهنگ
تشکیل میدهند .سطح بعد ،آئینها ،هنر و ادبیات است
که الیه بعدی را تشــکیل میدهند و بــر پایه باورها،

اعتقادات و ارزشهای یک جامعه استوارند .الیه بعدی
که بیرونیترین و آشــکارترین سطح است ،هنجارها،
الگوهــای رفتاری و معیارهای اجتماعی در یک جامعه
مورد مشاهده و بررسی است .یکی از جامعهشناسان به
نام اولسون ،فرهنگ را دارای چهار مؤلفه ،هنجار ،باور،
ارزش و ف ّناوری میداند .در هنجار به دنبال این هستیم
که چه چیز در فرهنگ مردم وجود دارد و در ارزش به
دنبال این هستیم که چه باید باشد .در حقیقت نگرش
آرمانی به آنچه در فرهنگ عمومی انتظار داریم ،ارزش
است و در ف ّناوری ،به چگونگی انجام امور توجه داریم.
فرهنگ عمومی در ایران اسالمی

کشــور ایران که یک کشور اســامی است و از
دیربــاز دارای تمدن غنی و ارزشهای اصیل اســت،
اهمیــت خاصی به مقولــه فرهنگ و تعامــل افراد با
یکدیگــر ،نهتنها بهعنوان اعضای یــک جامعه ،بلکه
بهعنــوان یک فرهنــگ ویژه و شناختهشــده جامعه
اســامی ،میدهد .فرهنگ عمومی در کشــور ایران
مبتنی بر اصول و معارف اسالمی است .در دین مقدس
اســام غیرازاینکه افراد به یک سلســله مبانی فردی
ازنظر مســائل اخالقی و فرهنگی معتقد هستند ،یک
سلســله قوانین و برنامههایی وجود دارد که بر اساس
روابط اجتماعی افراد را به یکدیگر پایبند میســازد؛ اما
برنامهریزیهایی که اســام برای هــر فرد دارد ،جدا
از برنامههایی نیســت که برای فرهنگ عمومی یک
جامعه پیشبینی کرده است .بهعنوانمثال وقتی اعتقاد
به یک سلســله مبانی فردی اخالقی و فرهنگی مثل
پاکی ،درستی و حقگویی و بسیاری دیگر اصول اولیه
برای هر فرد در نظر گرفته میشــود ،این امر میتواند
ریشــه و پایه برقــراری روابط و مناســبات اجتماعی
درســتی را بنا نهد .بدیهی اســت که در چنین دینی،
فرهنگ عمومی نیز بر پایه همزیستی ،مودت ،محبت،
همــکاری ،همیاری و کمک و دســتگیری از یکدیگر
است.
مهــرورزی ،عدالــت اجتماعی و ظلمســتیزی
از محوریتریــن اصــول اســام در فرهنگ عمومی
جامعه اســت .در غرب وقتی فرهنگ عمومی تعریف
میشــود ،رفتارهای عرفی مبنا قــرار میگیرد؛ اما در
جامعه اســامی ایران همانطور کــه در بخش قبل
ســطوح مختلف فرهنگ را تشــریح کردیم ،الگوهای
رفتاری جامعه اســامی منبعــث از الیههای زیرین
اســت که همانا اندیشــههای دینی بر آن حاکماند .در
جامعه ایران وقتی از دین صحبت میشود ،کلیه سطوح
یعنی باورها ،ارزشها ،هنجارها ،رفتار ،عرف و شــئون
اجتماعی که عناصر فرهنگ عمومی هستند ،بر اساس
تعالیم اســامی شــکل گرفتهاند؛ بنابراین اصلیترین
مســئله فرهنگ عمومی در ایران ،کمالجویی است؛ و
اندیشــههای دینی که وجه ارزشی دارند ،بر رفتارها و

مناسبات اجتماعی حاکم هستند.
فرهنگ درعینحال که ثابت بوده ،تغییرپذیر نیز
هســت؛ بنابراین میتوان برخی از بنیانهای فرهنگ
عمومی را که مطابق دین مبین اسالم نیستند ،طراحی
کرد و تغییــر داد .بهمنظور اصالح و توســعه تکاملی
فرهنــگ عمومی کشــور باید ســطوح و زیربناهای
فرهنگی و اصول بنیانی رفتارهای فرهنگی را شناخت
و زیربناها و ارزشهای نامطلوب غیراسالمی را حذف
کــرد .بهمنظور ایجــاد تغییرات مطلــوب در فرهنگ
عمومی جامعه ایران ،توجه به ابعاد ســهگانه ارزشها،
حــوزه قوانین و ضوابــط ،و حوزه اجــرای قوانین در
سطح جامعه ضروری است .در ایران اسالمی به دلیل
حاکمیت ارزشهای اسالم ،رعایت عدالت اجتماعی و
توجه به معنویات در پیشــرفت و توسعه مادی جامعه و
ترویــج روحیه جمعگرایی و اعتقاد به اینکه دســتیابی
به حداکثر منافع شخصی از طریق حداکثرشدن منافع
جمعی امکانپذیر است ،از اولویتهای اصالح فرهنگ
عمومی است.
ارائــه الگو بــه جامعه در اندیشــه و رفتار مردم،
گام مؤثر دیگری در حاکمیت معیارهای اســامی در
فرهنگ عمومی اســت .در حــوزه قوانین ،باید قوانین
و مقرراتی در ســطوح خرد و کالن وضع شــوند که با
اصول اسالمی و فطرت انســانها هماهنگ باشد .از
ســوی دیگر پرورش ذهنیت جامعــه و ارائه اطالعات
مناسب به مردم میتواند صفات اسالمی را در فرهنگ
عمومی کشور احیا کند .اعتقاد و عملکردن گروهها در
جامعه به مصادیق فرهنگ اســامی میتواند ازجمله
مهمترین ابزارهای شــیوع فرهنگ صحیح اســامی
و الگوهای رفتار اســامی در فرهنگ عمومی جامعه
باشــد .در بخش قوانین ،تبادل فرهنگی با جوامع دیگر
و دریافــت جنبههای مثبت فرهنگ دیگران به تقویت
و غنای فرهنگ عمومی کمک شایانی میکند .تقویت
فرهنــگ عمومی در حوزه قوانین و ضوابط منحصر به
امور اخالقی و معنوی نیســت و در ابعاد سختافزاری
هم بااهمیت است؛ بهعنوانمثال معماری و همینطور
ابــزار حملونقل و یا محیطهــای عمومی که افراد با
آن هرروز سروکار دارند ،باید بر اساس اصول اسالمی
طراحی شوند .در حوزه اجرای قوانین نیز باید همه افراد
از اصول سیاستهای فرهنگی سیستم و امور شرعی و
ملی بهعنوان مالکهای اساسی ،توجه و عنایت کافی
داشته باشــند .در پایان اساسیترین نکته آن است که
برای اجرای قوانین اسالمی در فرهنگ عمومی کشور
و بازسازی و اصالح فرهنگ عمومی ،دولت باید بیش
از آنکه خود را متولی فرهنگ مردم و هدایت فرهنگی
آنان بداند ،خود را متولی تهیه امکانات و زیرساختها،
بهویــژه ســاختها و ابزار الزم برای تولیــد و ابداع و
اجرای اصول و ارزشهای اسالمی در فرهنگ عمومی
و اشاعه آن در میان مردم بداند.
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فرهنگ جوهره هستی و
ذات زندگی آدمی است.
حقیقیتی است
که انسان را صاحب هویت
و شخصیت میکند.
شیوه زندگی و رفتار یک
اجتماع را در تطور تاریخی
تعیین میکند و عامل
انسانساز و دربرگیرنده
ویژگیهای معنوی و مادی
است

تأثیرفرهنگبررفتاراجتماعی

فرهنگ به افراد جامعه
احساس هویت میبخشد
مقوله فرهنگ بهعنــوان بزرگترین نیاز جامعه
بشــری اســت و عامل اصلی پویایی ،نشاط و تداوم
حیات جوامع اســت .مبحث حوزه فرهنگ بهعنوان
مهمتریــن عامل در توســعه اقتصــادی ،اجتماعی،
سیاســی و انسانی و اخالقی کشــور در کانون توجه
صاحبنظران ،اندیشــمندان و نخبــگان قرار گرفته
اســت .با تبیین رابطــه فرهنگ با رفتــار اجتماعی
میتــوان تأثیر فرهنگ را بر رفتــار اجتماعی مدنظر
قرارداد .پس فرهنگ این استعداد را داشته و دارد که
با خصلت و ویژگیهایی که دارد به شناختشناســی
و درونکاوی آن پرداخــت .فرهنــگ میتواند رفتار
اجتماعــی جامعــه را هدایــت و ساختوســاز کند.
رفتارهای اجتماعی رسمی ،صمیمانه و ...غیره تحت
تأثیر فرهنگ هستند .رابطه مستقیمی بین فرهنگ و
رفتارهای اجتماعی وجود دارد.
مقدمه

از آنجائی که فرهنگ به مجموعه شیوه زندگی
افراد یک جامعه اطالق میشــود ،جوهره هســتی و
ذات زندگــی آدمی اســت« .فرهنــگ بزرگترین
نیاز جامعه بشــری اســت و عامل اصلــی پویایی،
نشــاط و تداوم حیات جوامع اســت .امروزه مباحث
حــوزه فرهنگ بهعنوان مهمترین عامل در توســعه
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی و انســانی و اخالقی
کشــور در کانون توجه صاحبنظران ،اندیشمندان و
نخبگان قرار گرفته است ».موضوع فرهنگ از دیرباز
در کانون مطالعات علمی قرار گرفته اســت ،چراکه
یکی از مهمترین پدیدههای زندگی اجتماعی انسان
اســت .از آنجایی که فرهنگ مصداق عینی و نمادی
پیدا میکند ،یکــی از جایگاههای وجود فرهنگ ،در
جوامع انسانی است .بنابراین آدمیان با رفتار اجتماعی
و جامعهپذیری بهنوعی کنــش فرهنگی میپردازند.
چون امروزه فرهنگاندیشی مدنظر بیشتر قرار گرفته
و اهمیت تأثیر آن بر رفتار اجتماعی بیشتر گستردهتر
شــده است .این مقاله بهعنوان تأثیر فرهنگ بر رفتار
اجتماعی با طرح این سؤاالت که آیا فرهنگ بر رفتار
اجتماعی انســان تأثیر میگذارد؟ و چه رابطهای بین
فرهنگ و رفتار اجتماعی وجود دارد؟

اختراعات ،هنجارها و اعتقادات ،هنر و ادبیات که طی
زمان در جامعه شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر
منتقل شده و عموم اعضای جامعه آنها را بهصورت
عادت به منصهی ظهور میرسانند .این فرهنگ است
کــه به یکایک افراد جامعه میآموزد که کدام یک از
هدفهای مادی و سخنهای رفتاری ارزشمند و کدام
یک عبث و بیهوده و درنهایت باید کنار گذاشته شوند.
فرهنگ به افراد جامعه احساس هویت و متعلق بودن
بخشیده و حقوق ،رسالت ،وظایف و چگونگی رفتار و
کردار افراد را شکل میدهد .فرهنگ با عناصر درونی
خود میتواند تنشهای درونی جامعه را کاهش دهد
و با توســل به راههای متناسب ،همبستگی اجتماعی
را افزایش دهد.
مقوله فرهنگ استعداد و خالقیت برای تغییرات
اساسی و بنیادی در ساخت اجتماعات بشری را دارد و
بنابراین در رویکرد فرهنگباور باید عامل فرهنگ را
بهمثابهی یک واقعیت اجتماعی لحاظ کرد تا هر چه
بیشتر به شناختشناسی از آن دست یازید.
فرهنگ به مثابه حافظه

فرهنگ بــرای جامعه همچــون حافظه برای
انسان است .بهعبارتدیگر فرهنگ شامل سنتهایی
است که نشان میدهد .پیشازاین چگونه عمل شده
است .فرهنگ همچنین شامل شیوهی نگرش مردم
به خود و محیط اطرافشان ،پیشفرضهای بیاننشده
آنها درباره راه و رسم دنیا و همچنین روشی است که
مــردم باید عمل کنند .در پرداختن به موضوع نظری
رفتــار اجتماعی چنین باید گفــت که رفتار اجتماعی
بهوســیله انســانها در اجتماعات شــکل میگیرد.
«وقتــی میگوییــم فرهنگ محصــول یک محیط
اســت ،هر شــخص در جامعهای به دنیا میآید و در
آنجــا پرورش مییابد که پیش از او در آنجا فرهنگی
وجود داشته است .انسان نهتنها سازنده فرهنگ است؛
بلکه خودش نیز تا حــدود زیادی محصول فرهنگی
اســت که میســازد .محیط فرهنگی جامعه احتما ً
ال
عمیقترین ،پردامنهترین و بلندترین تأثیر را بر رفتار
اجتماعی اکثریــت اعضای جامعه میگذارد ».عوامل
زیادی در اجتماعی شدن انسان و نوع زندگی او نقش
دارد ،از همین رو انسان با دریافت الگوهای ذهنی یا
فرهنگ به افراد جامعه احســاس هویت عملی الگوهای رفتاری و با کمک فرهنگ و عوامل
دیگر به رفتارهای اجتماعی میپردازد.
میبخشد
مفهوم فرهنگ همراه با رفتار اجتماعی و وجود
رابطــه بین این دو مفهوم و تأثیــر فرهنگ بر رفتار
شناخت اجتماعی از فرهنگ
اجتماعــی از مفاهیــم و چارچوبهــای نظری این
یکی از مهمتریــن میادین و جایگاههای رخداد
پژوهش هستند .ابتدا به موضوع فرهنگ میپردازیم .فرهنگها در جوامع روی میدهد .فرهنگها بیشــتر
فرهنگ نمایشــگر رفتارها و باورهای واال و جاافتاده در عرصات اجتماعی جلوهگری میکنند .شاید بتوان
جامعه است و شامل آدابی است که الگو و اسوه اعمال گفــت «فرهنــگ ،دریچههایی بــرای دیدن جهان
افراد در جمع است و روح هر جامعهای را باز مینماید .تحمیل میکند ،ما جهان را کمتر آنگونه که هســت
فرهنگ مجموعهای از سنتها ،باورها ،آداب و اخالق و بیشــتر آنگونه کــه ما هســتیم میبینیم ».برای
فردی یا خانوادگی اقوامی است که پایبندی ایشان اینکه هرچه بیشتر توانمندی تأثیر اجتماعی فرهنگ
بدیــن امور باعث تمایز آنهــا از دیگر اقوام و قبایل را دریافت کنیم؛ فرهنــگ را به اجزای کوچکتری
میشود .فرهنگ جوهره هستی و ذات زندگی آدمی تقســیم میکنیم .جنبههای عینی فرهنگ که شامل
است .حقیقیتی است که انســان را صاحب هویت و (ابزار ،جادهها و ایســتگاههای رادیویی) و جنبههای
شخصیت میکند .شــیوه زندگی و رفتار یک اجتماع ذهنی آنکه شامل (طبقهبندیها ،هنجارها ،قواعد و
را در تطور تاریخی تعیین میکند و عامل انسانســاز ارزشها) است .پس مناسبترین محیط فرهنگ برای
و دربرگیرنــده ویژگیهــای معنوی و مادی اســت .تبادل و ایجاد تأثیر همان در ســطح جامعه اســت».
فرهنگ مجموعهای اســت از آدابورسوم ،عقاید و باآنکه فرهنگ رفتار اجتماعی را شــکل میدهد ،اما
افکار ،پندارها و باورها ،گفتارها و کردارها ،ابداعات و تنها عامل تعیینکننده یعنی برای مثال زیستشناسی

،،

و زیستبوم هم در این امر نقش اساسی دارند.
رابطه زیستبوم و فرهنگ

انســانها در محیطهای فیزیکی بسیار متنوعی
زندگی میکنند .زیستبوم بهجایی گفته میشود که
مردم در آنجا زندگی میکنند .زیستبوم شامل اشیاء،
منابع جغرافیایی محیط و روشهایی است که فرد با
آنهــا زندگی میکند و بقا مییابد .برای مثال اگر در
محیط زیستی ماهی وجود داشته باشد مردم میتوانند
ماهیگیری کنند .زیستبوم ،فرهنگ را و فرهنگ هم
بهنوبهی خود ،انواع خاص رفتارها را شــکل میدهد.
بهطور خالصه روش سادهشده تفکر درباره فرهنگ،
قراردادن آن بین زیستبوم و رفتار اجتماعی است.
رفتار اجتماعی

انســانها دوست دارند احساس کنند که محیط
تحت کنترل آنها اســت .فرهنگها حس کنترل بر
محیط را افزایش میدهند و برای انســانها ،رسوم،
اســطورهها و هنجارهایی فراهم میکنند که به آنها
اجازه میدهند تا نسبت به خودشان احساس رضایت
بخشی داشته باشند .انسانها در جوامع دست به رفتار
اجتماعــی میزنند و آن همان نمادی از یک فرهنگ
است .انسان با تجهیز به فرهنگ به میدان اجتماعی
میآید و رهاورد کار او همان رفتار اجتماعی اســت؛
از همین رو هرچه قــدر فرهنگ غنیتر و اصیلتر و
منطقیتر باشد ،رفتار اجتماعی فرهنگیتر یا انسانیتر
اســت .آدمیان با رفتار اجتماعی در ســطح جامعه به
مرحله روابط اجتماعی میرسند .این فرایندها پیوسته
(همــکاری ،همســازی و همانندگردی) و گسســته
(تعارض ،مخالفت و رقابت) با نظارت فرهنگ انجام
میشود.
درک فرهنگ رفتار اجتماعی

رفتــار اجتماعــی توأمان با فرهنگ در ســطح
جامعــه تبدیل به یــک فرایند میشــود .با مصداق
میتــوان خصلتهــای فرهنگی رفتــار اجتماعی،
انســانها را در بســتر جامعه دریافت کرد .ازآنجاکه
خو ِد فرهنگ دچار ویژگیهای و عناصر ذاتی اســت؛
ذیلی به ویژگیهای فرهنگی جوامع میزنیم :فرهنگ
عاملی است که با زبان ،جغرافیا ،تاریخ ،مذهب ،طبقه
اجتماعی ،نژاد ،شهرنشــینی ،روستانشــینی ،ملیت و
معقوالت بســیار دیگری در هم میآمیزد .فرهنگها
از طریق مســافرت ،تجارت ،وســایل ارتباطجمعی،
گروههــای تبلیغی و دیگر منابع تغییر ،بر یکدیگر اثر
میگذارند .فرهنگ عام ولی خاص اســت .فرهنگ
متغیر ولی ثابت اســت .پذیرش فرهنگ اجباری ولی
اختیاری است.
بــا توجه به ویژگیهای فرهنگــی جوامع ،باید
بر این باور شــد که واقعیتهــای مربوط به محیط
است که شــرایط الزم برای توسعه فرهنگی خاص،
اجتماعپذیری و خصوصیات رفتاری را فراهم میکند.
در ســیر تاریخی شــکلگیری و انتشار فرهنگ باید

گفت که «فرهنگهای پیشــرفتهتر عموم ًا در مراکز
تجمع انســانی ،مانند شهرها شــکل گرفتهاند .یکی
از مهمترین روشهای پیشــرفت فرهنگی ،کســب
روشها و اطالعات جدید ،از طریق دیدن و شــنیدن
از مراکــز فرهنگــی دیگر و یا جذب دانشــمندان و
صنعتگران بوده اســت .اما همواره کوشــش بر آن
بوده اســت که این اطالعات حفــظ و تکمیل و به
نسلهای بعد انتقال داده شوند .از همین رو فرهنگ
یک ذخیره اطالعات اســت که از یک نسل به نسل
دیگر میرســد ،تا آنها بتوانند نیازهای خود را بهتر
بشناسد و رفع کند .بنابراین وقتی تجربهای از نسل و
نسلهای گذشته به ما انتقال مییابد و به ما میآموزد
که چگونه مسائلی را که ما با آن مواجه میشویم حل
کنیم ،نیازهــای خود را بهتر رفع کنیم و بهتر زندگی
کنیم ،این یک فرهنگ است که به ما منتقل میشود.
ما در اینجا یک ســرمایه عظیم فرهنگی اجتماعی
در اختیــار داریم که باید قدر آن را بیش از ســرمایه
اقتصادی و مادی بدانیم.
انسان تمامی عمرش را در میان همنوعانش به
سر میبرد ،در قید قواعد ،هنجارها ،الگوهای رفتاری،
ارزشهــای اجتماعی قرار دارد .ابزار و اشــیاء مادی
فراوانی را که دیگران ســاختهاند به کار میبرد .این
اشیاء و ابزارها ،این قواعد و هنجارها و این الگوهای
تفکر و عمل مجموع ًا محیط مصنوعی انســان را می
ســازد و این محیط را ازآنجهت مصنوعی مینامیم
که بیرون از فعالیت تاریخی و جمعی انســانها وجود
ندارد و ساخته طبیعت ما قبل انسانی نیست؛ بلکه در
تداوم نســلهای پیدرپی انسانی شکل گرفته است.
این محیط مصنوعی محیط فرهنگی انســان است.
بنابراین فرهنــگ عبارت اســت از مجموع عناصر
عینیتیافته میراث مشــترک اجتماعی نســلهای
متوالی گروههای انســانی که به سبب ،هیئت عینی
قابلیــت انتقال و انتشــار را در زمــان و مکان دارد.
بهعبارتدیگر ،فرهنگ شامل الگوهای رفتاری عینی
و ذهنی اســت که از عناصر میراث اجتماعی به شمار
میآیند .زیرا همــه آنها تولید تاریخی نســلهای
پیدرپی انسانهاست.
الگوهای نهادی شــده رفتار به شیوهای نمادی
از نســلی به نســل دیگر انتقال یافتهانــد .نهادهای
اختصاصی هر فرهنگ با روی هم انباشــته شــدن
تجربیات اشــخاص کثیری در طی دورهای طوالنی
ساخته شدهاند .فرهنگ همواره باقی میماند .میراث
فرهنگی از راه فرایندهای تربیتی و آموزشــی انتقال
مییابند .وقتــی میگوییم فرهنــگ محصول یک
محیط اســت ،منظور ما این است که هر شخص در
جامعهای به دنیا میآید و در آنجا پرورش مییابد که
پیش از او در آنجا فرهنگی وجود داشته است .انسان
نهتنها ســازندهی فرهنگ اســت بلکه خودش نیز تا
حدود زیادی محصول فرهنگی اســت که میسازد.
فرهنــگ بهمثابــهی شــکلدهندهی اصلــی رفتار
اجتماعی انســانها در کنار ســایر عوامل در ادامهی
زیست اجتماعی انسان بسیار مهم است.

،،

فرهنگ شامل الگوهای
رفتاری عینی و ذهنی
است که از عناصر میراث
اجتماعی به شمار میآیند؛
زیرا همه آنها تولید
تاریخی نسلهای پیدرپی
انسانهاست

،،

،،

الگوهای نهادی شده
رفتار به شیوهای نمادی
از نسلی به نسل دیگر
انتقال یافتهاند .نهادهای
اختصاصی هر فرهنگ با
روی هم انباشته شدن
تجربیات اشخاص کثیری
در طی دورهای طوالنی
ساخته شدهاند

،،
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گفتوگوی «شهرراز» با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس درباره فرهنگ عمومی

رویدادهای پایدار و مستمر فرهنگی در فارس برگزار میشود
بهزودی گذر فرهنگ و هنر در شیراز ایجاد میشود

،،

پاسداشت
هویت فرهنگی نیاز به
خالقیت و استفاده از
ابزارهای تأثیرگذار و
ماندگار دارد .آن ابزارها،
ابزارهای هنری هستند
که میتوان بهوسیله آنها
هویت فرهنگیمان را زنده
نگه داریم و به نسلهای
بعدی معرفی کنیم

،،
شهرراز

،،

برگزاری رویدادهای
فرهنگی نیاز شهری
مانند شیراز است .این
رویدادها باید به صورت
مستمر ،اثرگذار و فاخر
شکل بگیرد .با همافزایی
و همفکری دستگاههای
همخانواده میتوان
برنامهها و رویدادهای
فاخر زیادی تعریف و
اجرایی کرد

،،

گفتوگو با مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس درباره فرهنگ عمومی ،به نگاه او به
اهمیت فرهنگ عمومی در جامعه و لزوم توجه به هنر و هنرمندان بســنده نشــد؛ صابر سهرابی از
نیازها و مبودهای فرهنگی شهر و همچنین برنامههای نرمافزای برای توسعه فرهنگی شهر گفت.
او معتقد است پاسداشت هویت فرهنگی نیاز به خالقیت و استفاده از ابزارهای تأثیرگذار و ماندگار
دارد .آن ابزارها ،ابزارهای هنری هســتند که میتوان بهوسیله آنها هویت فرهنگیمان را زنده نگه
داریم و به نسلهای بعدی معرفی کنیم .صابر سهرابی که کمتر از یک سال است بر سکان ریاست
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس تکیه زده ،از همین منظر میگوید نیاز امروز شهری مانند

بیشتری در برنامهریزی برنامه و رویدادهای فرهنگی
شما اشاره کردید که دستگاههای زیادی خواهیم داشت.

موضوع گفتوگوی ما دربارهی «فرهنگ نظر شــما هویت فرهنگی اســتان فارس را
عمومی» اســت .ابتدا با این پرســش آغاز چگونه میتوان حفظ کرد؟
استان فارس ظرفیتها و داشتههای فراوانی در هســتند که متولی فرهنگاند ،امــا اداره کل
میکنم :به نظر شــما چرا ما باید از فرهنگ،
حوزه فرهنگ داشــته و دارد .وظیفه متولیان فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسالمی چگونه میتواند مانع
به دو نکته مهم اشاره کردید :رویدادهای
انتظار پاسخ داشته باشیم؟
ریشه و بنیان هر جامعهای برمیگردد به فرهنگ نیز زنده نگهداشــتن این هویت و معرفی آن به نسل موازیکاری این دســتگاهها در امور فرهنگی فرهنگی و ابزار هنر .به نظر شــما رویدادهای
آن جامعه ،و اگر ما بخواهیم جامعه ،کشور یا شهری فعلی و نســلهای آینده اســت .اداره کل فرهنگ و شــود و نوعی همافزایی میان این دستگاهها فرهنگی و همچنین امکان هنر چگونه میتواند
را محــک بزنیم ابتدا به فرهنگش توجه میکنیم؛ به ارشاد اســامی نیز تنها متولی فرهنگ نیست ،بلکه به وجود آورد؟
موجب ایجاد توسعه فرهنگی در شهری مانند
ما با ارتباطی که با دســتگاههای فرهنگی مانند شیراز شود؟
هیچچیز دیگر توجه نمیکنیــم ،به قدرت اقتصادی تمام دستگاههای اجرایی و آموزشی متولیان فرهنگ

و ساختوســاز آن توجه نمیکنیم ،بلکه به قدمت و
هویت فرهنگی آن جامعه توجه میکنیم .ازاینرو باید
اینگونه توجه داشت که با فرهنگ است که میتوان
نشــان داد جامعه در چه جایگاهی قرار دارد .از سوی
دیگر تمام شاخههایی که درهمتنیده میشود تا یک
فرهنگ را به وجود آورد ،شامل آدابورسوم ،سنتها،
ارزشها ،باورها ،عرف و آداب معاشرت مجموعهای
از فرهنگ است.
شــما از هویت فرهنگی صحبت کردید.
فارس و شیراز پیشــینهای فرهنگی دارد .به

،،

ازاینپس هفتهای با نام
سعدی و حافظ خواهیم
داشت :هفته سعدی در
اردیبهشتماه و هفته
حافظ نیز در مهرماه .ما
میتوانیم این دو رویداد
ملی را به رویدادی
بینالمللی تبدیل کنیم .در
این دو هفته برنامههایی با
محوریت شعر ،موسیقی،
اپرا ،عرفان و ...برگزار
میشود و هرروز هفته به
یک نام معرفی خواهد شد

،،

شیراز ،برگزاری رویدادهای فرهنگی است .رویدادهایی که بنا به تأکید سهرابی «باید به صورت
مستمر ،اثرگذار و فاخر شکل بگیرد».
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس معتقد است با همافزایی و همفکری دستگاههای همخانواده
میتوان برنامهها و رویدادهای فاخر زیادی تعریف و اجرایی کرد .به عنوان مثال او به «شهرراز» خبر
میدهد که «ازاینپس هفتهای با نام سعدی و حافظ خواهیم داشت :هفته سعدی در اردیبهشتماه
و هفته حافظ نیز در مهرماه ».صابر ســهرابی همچنین خبر داد که در حوزه مذهبی تالش دارد که
دهه کرامت را هرســال باشکوهتر و پررنگتر از سال قبل برگزار کند و همچنین به دنبال راهاندازی
نمایشــگاه بزرگ قرآنی در شیراز است .مشروح گفتوگوی «شهرراز» با مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس را در ادامه بخوانید.

هســتند؛ یک مجموعه هویت مذهبــی را زنده نگه
میدارد ،مجموعهای هویت تاریخی را زنده میدارد،
مجموعهای دیگر هویــت هنری و ادبی را زنده نگه
میدارد .اما پاسداشت هویت فرهنگی نیاز به خالقیت
و اســتفاده از ابزارهای تأثیرگذار و ماندگار دارد .آن
ابزارها ،ابزارهای هنری هستند که میتوان بهوسیله
آنها هویــت فرهنگیمان را زنده نگــه داریم و به
نسلهای بعدی معرفی کنیم .از همین رو من معتقدم
با همکاری دستگاههای مســئول و متولی فرهنگ،
میتوان برنامههای مستمر و پایداری را برای معرفی
بهتر پیشینه و فرهنگ شهر و استان خود تعریف کرد.

آموزشوپرورش ،حــوزه هنری ،ســازمان تبلیغات،
شــهرداری ،میراث فرهنگی ،مرکز اسناد و کتابخانه
ملی فارس ،مرکز فارسشناسی ،صداوسیما ،دانشگاه
و ...برقــرار کردهایم ،قصد آن داریم که در راســتای
اقدامات فرهنگی ،همه در یک راســتا گام برداریم.
بهعنوانمثال اگر قرار است رویدادی فرهنگی در شهر
اتفاق بیفتد ،با هماهنگی و همافزایی همه دستگاهها
باشــد .به همین منظور تفاهمنامههایی را آماده و با
برخی از این دستگاهها امضا کردهایم تا چنین اتفاقی
شــکل گیرد .بااینحال اگر ما نشستهای متمادی
کــدام نهاد بایســتی متولــی تعریف
با دســتگاههای همخانواده برگزار کنیم ،تأثیرگذاری رویدادهای فرهنگی باشد؟

برگزاری رویدادهای فرهنگی در شــهری مانند
شــیراز از ظرفیت و محبوبیت خوبی برخوردار است
و نیاز اســت در استان فارس که پایگاه ادبیات است،
ایــن رویدادها به صورت مســتمر ،اثرگــذار و فاخر
شــکل بگیرد؛ اما این اتفاق چگونه شکل میگیرد؟
با همافزایــی و همفکری دســتگاههای همخانواده
میتوان برنامههــا و رویدادهای فاخر زیادی تعریف
و اجرایی کرد.

پرونده هفته
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در این مدت که من در این سمت قرارگرفتهام ،به
دنبال همین موضوع هســتم و چند برنامه بسیار خوب
و فاخــر نیز تاکنون تعریف کردهایــم .مث ً
ال راهاندازی
هفتههای فرهنگ و هنر سعدی و حافظ .بر این اساس
ازاینپس هفتهای با نام سعدی و حافظ خواهیم داشت:
هفته ســعدی در اردیبهشــتماه و هفته حافظ نیز در
مهرمــاه خواهد بود .ما میتوانیــم این دو رویداد ملی
را به رویدادی بینالمللی تبدیل کنیم .در این دو هفته
برنامههایی با محوریت شعر ،موسیقی ،اپرا ،عرفان و...
برگزار میشود و هرروز هفته به یک نام معرفی خواهد
شد .طرح این برنامه نوشته شده ،با مدیر محترم مرکز
سعدیشناسی آقای کوروش کمالی سروستانی نیز در
این زمینه مکاتباتی انجام دادهایم .وزیر محترم فرهنگ
و ارشــاد هم موافقت خود را با برگزاری این دو رویداد
اعالم کرده اســت .برنامه من بهعنوان متولی فرهنگ
و هنر استان فارس ،بر اساس چارچوب وزارت فرهنگ
و ارشــاد و وزیر محترم ،توجه به برگزاری رویدادهای
پایدار و مستمر اســت تا تمام هنرمندان نیز بتوانند در
طول ســال از این امکان بهرهمند شوند .بهعنوانمثال
جشــنواره تئاتر فارس که یک ســال برای آن زحمت
کشیده میشود ،تنها در ســه روز برگزار میشو د و از
آن ســه روز نیز تنها مخاطبانی خاص بهره میگیرند،
اما مــن به چنین رویکردی اعتقاد ندارم ،نگاه من این
است که دبیرخانه جشنواره دائم شود و آثار برگزیده نیز
در تمامی شهرستانهای استان امکان اجرای عمومی
داشته باشند.
به نظرم ایــن موضوع از دو جهت ،یکی
اجرای عمومــی گروههای جــوان و دیگری
دربرگیری همه شهرستانهای استان از تئاتر
اتفاق بسیار خوبی است .اما شما به نقش مهم
و اثرگذار هنرمندان در ترویج و اشاعه فرهنگ
اشــاره کردید .چه برنامههایی برای حمایت از
هنرمندان و اهالی فرهنگ شهر و استان دارید؟
آیا به امکان بهرهمندی آنها از زیرساختهای
فرهنگی و همچنین رسیدگی به امور معیشتی و
بیمهایشان توجه خواهید داشت؟

باآنکه هنرمندان زیادی در اســتان فارس حضور
دارند ،اما زیرســاختهای فرهنگی و هنری محدودی
وجود دارد .تالش ما بر آن اســت که زیرساختها را
افزایش دهیم ،اما در حال حاضر ما مکانهای فعلی را
برای تمرین و اجرا بهصورت رایگان در اختیار گروهها
قــرار دادهایم .بخش دیگــر از حمایت ما از هنرمندان
نیز همان برگزاری رویدادهای پایدار و مســتمر است.
بهعنوانمثال در بخش ادبیات ما جشــنوارهای پایدار
خواهیم داشت ،در بخش موسیقی به دنبال آن هستیم
که جشنواره دائمی موسیقی نواحی را راهاندازی کنیم.
در حــوزه مذهبی تــاش داریم که دهــه کرامت را
هرسال باشکوهتر و پررنگتر از سال قبل برگزار کنیم.
همچنین به دنبال راهاندازی نمایشــگاه بزرگ قرآنی
در شــیراز هســتیم .در حوزه فیلم ،پویانمایی و سینما
برای نخســتین بار پس از  22سال ،جشنواره جوان را
احیا کردهایم که در اردیبهشتماه و با میزبانی از یازده
استان کشــور برگزار خواهد شــد .اینها رویدادهایی
است که ما به دنبال آن هستیم تا شکل بگیرد .برنامه
مهم دیگــری که ما بــهزودی آن را بهصورت پایدار
راهاندازی خواهیم کرد ،گذر فرهنگ و هنر خواهد بود
که بهزودی جزئیات این طــرح مهم را اعالم خواهم
کرد.
استان فارس میزبان تنوع و تکثر اقوام و
خردهفرهنگهای مختلف و گاه متفاوت است.
از این ظرفیت بالقــوه چه بهرهای خواهید برد
و چگونه میتوان این تنــوع و تکثر را به یک
انسجام فرهنگی تبدیل کرد؟
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فــارس رنگینکمان اقوام اســت و بهویژه اینکه
اغلب اقوام ما در اســتان جزو جامعه عشایری هستند.
هیئتوزیران در سال  95یک مصوبه در خصوص اقوام
داشت و بر این موضوع تأکید شده است .ما نیز با اداره
کل امور عشــایری نشستها و دیدارهایی داشتهایم و
قرار است جشنوارهای متنوع با محوریت اقوام عشایری
فارس در تمامی شهرستانهای فارس برگزار کنیم .از
ســویی ما برای مفاخر و چهرههای فرهنگی و هنری
اقوام ،برنامههای بزرگداشــت برگــزار خواهیم کرد.
بهعنوانمثال بهزودی برای منوچهر کیانی یک مراسم
بزرگداشت برگزار خواهد شد .تالش ما بر آن است که
اقوام بیش از گذشته دیده شوند و بهره بیشتری نیز از
فرهنگ و هنر اقوام داشته باشیم.

،،

قرار است جشنوارهای
متنوع با محوریت اقوام
عشایری فارس در تمامی
شهرستانهای فارس
برگزار کنیم .تالش ما بر
آن است که اقوام بیش از
گذشته دیده شوند و بهره
بیشتری نیز از فرهنگ و
هنر اقوام داشته باشیم

به برگزاری مراســم بزرگداشــت برای
مفاخر اشــاره کردید .چنین برنامهای در دوره
ریاســت پیشــین اداره کل فرهنگ و ارشاد
فارس نیز بســیار پــی گرفته شــد ،اما این
اتفاق با انتقادهایی نیز روبهرو شــد .منتقدان
برگزاری چنین برنامهای معتقد هســتند که در
کنار برگزاری یک مراسم تجلیل و بزرگداشت،
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی میبایست
اقدامات بیشتری برای مفاخر انجام دهد و تنها
به یک برنامه تجلیل بسنده نکند ،بهعنوانمثال
چاپ ،نمایش و عرضه آثار منتشرنشده ،توجه
به بیمه بازنشســتگی و امور معیشتی و ...نیز
توجه داشته باشــد .آیا در دوره مدیریت شما،
روند برپایی مراسم بزرگداشت ،تغییری خواهد
کرد و اقدامات افزونتری در راســتای وظیفه
پاسداشت شــأن و منزلت هنرمندان و اهالی
فرهنگ صورت خواهد گرفت؟

،،

ما به این موضــوع توجه داریــم .بهعنوانمثال
برنامههایــی بــرای چاپ و نشــر و ســپس توزیع و
خرید آثار بزرگان شــعر و ادب استان داریم و در مورد
هنرمندان نیز برنامه خرید آثار هنری آنها را در دستور
کار داریم .همچنین صندوق بیمه هنرمندان که مدتی
فعال نبود ،دوباره بازگشــایی شــده است تا بیمه امور
روزانــه و بیمه تکمیلی هنرمندانی کــه اهلیت دارند،
موردحمایت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی قرار
پدیدهای که در فرهنگ عمومی میتواند
میگیرنــد .همچنین صندوق حمایــت از هنرمندان ،سبب افزایش ســرمایه فرهنگی جامعه شود،
نویسندگان و روزنامهنگاران نیز تسهیالتی برای آنها پدیده نشــاط اجتماعی و شــادی اســت .ما
در نظر گرفته است.
میدانیم که پدیده شادی باید با رعایت و توجه
در آســتانه هفته کتاب و سپس برگزاری
نمایشــگاه بزرگ کتاب استان فارس هستیم.
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی چــه
برنامههایی برای برگزاری متفاوت و با کیفیت
بیشتر در این دو رویداد دارد؟

بدون تردید برپایی نمایشــگاههای کتاب استانی
میتوانــد در نهادینهکردن فرهنگ مطالعه و آشــتی
مجدد مردم با کتاب نقشــی محوری داشــته باشد و
ارتقای کیفی نمایشــگاه نیز یکی از اهدافی است که
همــواره به دنبال آن هســتیم .بر هیچکس پوشــیده
نیست که کتاب و کتابخوانی میتواند بینش ،درایت،
آگاهی و دانش مردم تأثیرگذار باشــد؛ در این راســتا
برپایی نمایشگاه کتاب استانی این امکان را در اختیار
مــردم بهویژه آنانی که در مناطق دور فارس هســتند
میگذارد تا با آثار نویســندگان حوزههای مختلف آشنا
و از تازههای کتاب مطلع شــوند .از سویی همه مردم
قادر نیستند از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بازدید
کنند .ازاینرو برپایی نمایشگاه استانی این امکان را در
اختیار اهالی قلم و دوستداران کتاب قرار میدهد تا به
آثار موردعالقه خود دست یابند .درعینحال نمایشگاه
کتاب محرک خوبی اســت تا افرادی را که با فرهنگ
کتاب و کتابخوانی بیگانه هســتند و یا مدتهاست با

ذرهبین
1
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برنامههایی برای چاپ و نشــر و سپس
توزیع و خرید آثار بزرگان شعر و ادب استان
داریم و در مورد هنرمندان نیز برنامه خرید
آثار هنــری آنها را در دســتور کار داریم.
همچنین صنــدوق بیمه هنرمندان که مدتی
فعال نبود ،دوباره بازگشــایی شده است تا
بیمه امور روزانه و بیمه تکمیلی هنرمندانی که
اهلیت دارنــد ،موردحمایت وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی قرار میگیرند .همچنین
صندوق حمایت از هنرمندان ،نویسندگان و
روزنامهنگاران نیز تســهیالتی برای آنها در
نظر گرفته است

کتاب ،آن یار مهربان ،قهر کردهاند ،جذب فضای گرم موســیقی ،تئاتر و ...صادر کرده ،باید بیشــتر شــود و
و دوستداشــتنی نمایشــگاه کند .از همین رو امسال مضمون آنها نیز امید و شادی باشد.
تالش داریم ناشــرانی که تاکنون در نمایشگاه حضور
نداشــتند ،بتوانند شرکت کنند و کتابهایی که عرضه
به نظر شــما مجموعه دستگاهها چگونه
میشود سطح کیفی مطلوبی داشته باشد.
میتوانند سبب افزایش و ارتقای سطح فرهنگ

،،

برای این منظور در این چند ســالی که شــورای
فرهنگ عمومی کشور راهاندازی شده است ،برنامهها
به این ســمت پیش میرود که تأثیرگذاریاش را در
جامعه به معنای واقعی فرهنگ بروز دهد .از همین رو
شورای فرهنگ عمومی کشور برای خود سرفصلهایی
را معرفی کرده و در اختیار شــورای فرهنگ عمومی
اســتان قرار داده است تا بهعنوان یک چشمانداز برای
دستگاههای فرهنگی تعریف شود و در دستور کار آنها
قرار گیرد .بهعنوانمثال به برخی از این ســرفصلها
اشــاره میکنم :گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی (ترویج
فرهنگ کار ،اصــاح الگوی مصرف ،افزایش مصرف
کاالی ایرانی و بهبود کیفیت آن) ،ســرمایه اجتماعی،
اخالق عمومی ،زنان و خانواده ،بهداشــت ،ســامت
و نشــاط اجتماعــی ،آســیبهای اجتماعــی ،دین و
فرهنــگ ،خرد ،روح ملی ،ایثار و شــهادت ،جوانان و
ظرفیتهای آنها .در این ســرفصلها به تمام نکات
ظریف فرهنگ عمومی تأکید شــده است و بهصورت
جزئینگــر در دســتور کار شــورای فرهنگ عمومی
اســتان قرار میگیرد و سپس در دستگاههای مختلف،
اجرایی میشــود .به نظر من اگــر همافزایی و تعامل
میان دســتگاههای مختلف متولی فرهنگ در استان
وجود داشته باشــد ،بازنمود فرهنگی خود را در جامعه
نیز نشــان خواهــد داد .از همین رو معتقــدم اگر قرا
باشــد که شــعار «گاهواره فرهنگ ایرانزمین» برای
اســتان فارس عینی شــود ،مسئوالن دســتگاههای
اجرایی اســتان باید به فرهنگ و هنــر توجه ویژهای
داشته باشند.

،،

به شئون ،مقررات و عرف جامعه شکل بگیرد؛
اما در این زمینه متولیان فرهنگی میبایست چه
نگاه و سعهصدری داشته باشند؟ چه بسترها و
زمینههایی باید برای بهرهمندی شهروندان از
شادی و نشاط اجتماعی فراهم شود تا بهویژه
امید و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند؟

همانگونــه که اشــاره کردید ،ایــن پدیده نیز
بهطور مســتقیم به فرهنگ هر جامعه بســتگی دارد.
امسال چهلسالگی انقالب اسالمی ایران را پشت سر
میگذاریم و شــعار امسال نیز «افتخار به گذشته ،امید
به آینده» است .افتخار به گذشته اشاره به داشتههای
ما تا به امروز است ،اما چگونه میتوانیم امید به آینده
را افزایــش دهیم؟ ما دســتگاههای اجرایــی ،بهویژه
دســتگاههای فرهنگی وظیفه داریم کــه با برگزاری
برنامههای ســالم ،انقالبی ،اسالمی و مفرح شادی و
امیدواری را در نسل فعلی زنده نگه داریم .برنامههایی
که برای این منظور تعریف شــده ،در همین چارچوب
میگنجد ،دیگر مســئوالن اســتان نیز بایــد بپذیرند
بخش مهمی از برنامههایی کــه اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســامی تعریف میکند ،اعم از تئاتر ،موسیقی،
همایشهاُ ،جنگها و ،...بهمنظور ایجاد شــادی و امید
در چارچوب قانون اســت .به نظر من مجوزهایی که
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی بــرای گروههای

عمومی و فرهنگ شهروندی شوند؟

ما دســتگاههای اجرایی ،بهویژه دســتگاههای فرهنگی وظیفه داریم که با برگزاری
برنامههای ســالم ،انقالبی ،اســامی و مفرح شــادی و امیدواری را در نسل فعلی زنده
نگه داریم .برنامههایی که برای این منظور تعریف شــده ،در همین چارچوب میگنجد،
دیگر مسئوالن اســتان نیز باید بپذیرند بخش مهمی از برنامههایی که اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی تعریف میکند ،اعم از تئاتر ،موسیقی ،همایشهاُ ،جنگها و ،...بهمنظور
ایجاد شادی و امید در چارچوب قانون است .به نظر من مجوزهایی که وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی برای گروههای موسیقی ،تئاتر و ...صادر کرده ،باید بیشتر شود و مضمون
آنها نیز امید و شادی باشد

اگر همافزایی و تعامل میان دستگاههای مختلف متولی فرهنگ در استان وجود داشته
باشــد ،بازنمود فرهنگی خود را در جامعه نیز نشان خواهد داد .از همین رو معتقدم اگر
قرا باشد که شعار «گاهواره فرهنگ ایرانزمین» برای استان فارس عینی شود ،مسئوالن
دستگاههای اجرایی استان باید به فرهنگ و هنر توجه ویژهای داشته باشند

2

3

برنامه من بهعنوان متولی
فرهنگ و هنر استان
فارس ،بر اساس چارچوب
وزارت فرهنگ و ارشاد
و وزیر محترم ،توجه
به برگزاری رویدادهای
پایدار و مستمر است تا
تمام هنرمندان نیز بتوانند
در طول سال از این امکان
بهرهمند شوند

،،

در حوزه مذهبی تالش
داریم که دهه کرامت
را هرسال باشکوهتر و
پررنگتر از سال قبل
برگزار کنیم .همچنین به
دنبال راهاندازی نمایشگاه
بزرگ قرآنی در شیراز
هستیم

،،
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پرونده هفته

شهرراز

،،

مقدمه واجب توسعه
شهری ،توسعه فرهنگی
است و به همین دلیل دو
مفهوم توسعه فرهنگی
و توسعه پایدار شهری
در ادبیات برنامهریزی
شهری کاربست زیادی
یافته است و غالباً در کنار
هم قرار میگیرند

توسعه فرهنگی زیربنای توسعه شهری

توسعه شــهری فرآیند کمی و کیفی است که بر
تمام ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شــهر تأثیر
میگذارد .میتوان گفت توســعه ،فرآیندی اســت که
یک جامعه را از وضعیت نامطلوب به ســمت شرایط و
وضعیت مطلوب سوق میدهد ،اما نکته مهمی که باید
به آن توجه ویژه داشت آن است که اگر توسعه بر پایه
هویت تاریخی و فرهنگی آن شهر شکل نگرفته باشد،
همچون ســازهای است که پایداری درازمدتی نخواهد
داشــت و هیچ وقت به ثبات الزم در توســعه نخواهد
رســید بنابراین باید توسعه شــهری ازنظر کالبدی و

اقتصادی به ســمتی حرکت کند کــه متکی به تاریخ
و هویت آن شــهر باشد .با این اشاره گذرا صراحت ًا باید
گفت مقدمه واجب توســعه شــهری ،توسعه فرهنگی
اســت و به همین دلیل دو مفهوم توســعه فرهنگی و
توســعه پایدار شــهری در ادبیات برنامهریزی شهری
کاربســت زیادی یافته اســت و غالب ًا در کنار هم قرار
میگیرنــد ،زمانی که عنوان میشــود توســعه بهبود
کیفیت محیط با اســتفاده منطقی از منابع است ،نگاه
همهجانبهنگر توسعه فرهنگی ضروری به نظر میرسد
کــه این مهم امــروزه در تمام دنیا جــزو اصلیترین
برنامههای توسعهای است که تأثیر پذیری برنامههای

،،

،،

،،

شهر خالق تغییر از
اقتصاد کارخانهای به
اقتصاد فکری یا خالق
است .پایههای شهر خالق
را میتوان در سه زمینه
اقتصاد ،فرهنگ و مکان
در نظر گرفت .محیطهای
قابلاعتماد شهری با
رویکرد فرهنگی مدیریت
میشوند تا افراد خالق را
جذب و حفظ کنند

،،

دیگر توسعه منوط به برنامه فرهنگی میشود.
بنابراین آنچه بســیار مهم است برنامه مدون و
تشــکیل شــبکه فرهنگی و ارتباطی در شورای شهر
اســت که در جهت توسعه شهری باید در اولویت قرار
گیرد در این راستا باید حوزههای مغفول مانده بررسی
شــود و با تصحیح ساختار این حوزه به انجام اقدامات
ضروری در کمیســیون فرهنگی پرداخت که مســلم ًا
تاکید بر فرهنگ شهرنشینی و ترویج حقوق شهروندی
و جلوگیری از مصرفزدگی که متاسفانه در سالهای
اخیر شاهد رشد آن هســتیم و زنگ خطر آن به صدا
درآمده اســت ،از ضروریات است .از این جهت لحاظ

کردن ذائقههای مختلف هم برای کودکان و نوجوانان
و هم برای سالمندان و معلولین بسیار اهمیت دارد.
در پایان ذکر این نکته ضروری اســت که ایجاد
امکانات مادی و معنوی مناســب برای افراد جامعه به
منظور شــناخت جایگاه خویش ،افزایش علم و دانش،
آمادگی برای تحول و پیشــرفت و پذیرش اصول کلی
توسعه نظیر قانونپذیری ،نظم و انضباط ،بهبود روابط
اجتماعی و انسانی ،افزایش تواناییهای علمی ،اخالقی
و معنوی از ضروریات توسعه شهری به حساب میآید
و صرف نگاه ســختافزاری و عمرانی مســیر توسعه
پایدار شهری را ناهموار خواهد کرد.

شهرهای خالق و رویکردی
فرهنگدرتوسعهشهری

،،

فلسفه وجودی
شهر خالق این است
که همیشه در یک مکان
پتانسیلهای خالقی وجود
دارد .اما باید شرایط
بهگونهای باشد که مردم
فکر کنند برنامهریزی
نمایند و در استفاده از
فرصتهای به وجود
آمده ،ابتکار عمل داشته
باشند و مسائل شهری
مهارنشدنی را
اداره کنند
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در عصر جهانیشــدن و اطالعات ،رقابت اصلی
برای دســتیابی ایدههاست و شــهرها بهعنوان مراکز
اصلــی پرورش و جذب ایدهها نقشــی محوری در این
رقابت دارند .ازاینرو شــهرها ســعی میکنند زمینه را
برای بروز ابتکارات ،نوآوریها و خالقیت ساکنین خود
و نیز جذب نیروهای فکری و خالق فراهم آورند .برای
اینکه محیط شهری بتواند منجر به ظهور خالقیت افراد
شــده و نیز افراد خالق را از بیرون جذب کند ،باید حائز
شرایط و ویژگیهای خاصی باشد .در این تحقیق سعی
بر آن اســت که مفهوم ،ویژگیها و ابعاد شــهر خالق
مورد بررسی قرار گیرد .فلسفه وجودی شهر خالق این
اســت که همیشــه در یک مکان پتانسیلهای خالقی
وجود دارد .اما باید شرایط بهگونهای باشد که مردم فکر
کنند برنامهریزی نمایند و در استفاده از فرصتهای به
وجود آمده ،ابتکار عمل داشــته باشند و مسائل شهری
مهارنشدنی را اداره کنند .زیرساختهای خالق محدود
به مواردی چون شــبکه راهها ،فاضالب ،ساختمان و...

ذرهبین
1

ایجاد امکانات مادی و معنوی
مناســب برای افراد جامعه به
منظور شــناخت جایگاه خویش،
افزایش علــم و دانش ،آمادگی
بــرای تحــول و پیشــرفت و
پذیرش اصول کلی توسعه نظیر
قانونپذیری ،نظــم و انضباط،
بهبود روابط اجتماعی و انســانی،
افزایــش تواناییهــای علمی،
اخالقی و معنــوی از ضروریات
توسعه شهری به حساب میآید
و صرف نگاه ســختافزاری و
عمرانی مســیر توســعه پایدار
شهری را ناهموار خواهد کرد

نیســت؛ بلکه ترکیبی از ســختافزار و نرمافزار است.
نرمافزارهای شــهر خالق شــامل نیــروی کار ماهر و
انعطافپذیــر ،متفکــران پویا ،خالقان آثــار و مجریان
است .خالقیت نهتنها داشــتن ایده است؛ بلکه ظرفیت
کاربرد این ایدهها نیز هســت .شــهر خالق ،استعدادها
را شناسایی ،پرورش و جذب میکند و امکان تداوم آن
را نیز فراهم میسازد .شهر خالق را میتوان رویکردی
جایگزین برای احیای شهری دانست .نقطه کانونی شهر
خالق ،فرهنگ ،آموزش ،جو یا فضای خالقیت است.

اهمیــت خالقیت در توســعه فرهنگی و
شهری

خالقیت در احیا و توســعه مجدد شــهری بسیار
مهم اســت .در این رویکرد اقتصاد فکــری یا اقتصاد
خالق از اهمیت بسزایی برخوردار است .بهعبارتیدیگر
شهر خالق تغییر از اقتصاد کارخانهای به اقتصاد فکری
یا خالق اســت .پایههای شــهر خالق را میتوان در
ســه زمینه اقتصاد ،فرهنگ و مــکان در نظر گرفت.

محیطهای قابلاعتماد شــهری بــا رویکرد فرهنگی
مدیریت میشــوند تا افــراد خالق را جــذب و حفظ
کننــد .این نیروی کار در عوض ،ثــروت را در اقتصاد
دانشبنیان گسترش میدهد .شهرها برای تولید ثروت،
باید محیطهای شــهری قوی ازنظر فرهنگی از طریق
برنامههــای بهتر کــه بین مکان ،اقتصــاد و فرهنگ
یکپارچگی ،ایجاد کنند ،بسازند.
بــا توجه بــه اهمیت بــاالی فرهنگ در شــهر
خالق ،برنامهریزان شــهری بایــد رویکردی فرهنگی
در برنامهریزیهایشان داشته باشند و از منابع فرهنگی
شهر برای توســعه آن استفاده کنند .منابع فرهنگی در
افراد شــامل خالقیت ،مهارت و اســتعداد است .آنها
مانند ســاختمانها ،شیء نیســتند؛ بلکه مانند نمادها،
فعالیتهــا و مجموعهای از تولیــدات محلی در هنر،
خدمات و صنایع هستند .خالقیت شیوه بهرهبرداری از
این منابع و کمک به رشــد آنهاست .وظیفه برنامهریز
شــهری نیز شناســایی ،مدیریت و بهرهبرداری از این
منابع است.
بهطــور خالصه شــهرهای خــاق را میتوان
با واژگانی چــون تحمل پذیــرش گروههای مختلف
اجتماعی ،قومی و فرهنگی ،قدرت حل مسائل مختلف
مدنی ،ایجاد محیطی برای جذب افراد خالق و مبتکر،
ایجاد فضایــی برای پــرورش خالقیتهــا و ایدهها
بهکارگیری ایدههای ســاکنین در جهت حل مســائل،
رشد اقتصادی و توسعه معرفی کرد.
باید به افراد خالق میدان داد

شهرهای خالق ،مراکزی هستند که ویژگیهای
منحصربهفــردی را در خــود جایدادهانــد و محیطی
جــذاب بــرای فعالیت و زندگــی افــراد متخصص،
هنرمند ،پژوهشــگر و در یک کالم افراد خالق فراهم
میسازند .فرهنگ ،نقطه کانونی شهرهای خالق است؛
بهطوریکه ســایر بخشها متأثر از این بخش اســت.
اقتصــاد این شــهرها پیوندخورده بــا فرهنگ و منابع
فرهنگی اســت اصطالحاتی چون صنعت هنر ،صنایع

فرهنگی و صنایع خالق کــه خمیرمایه آن فرهنگ و
هنر است ،واژگان رایج در اقتصاد این شهرهاست .این
شهرها برای رسیدن به خالقیت باید بتوانند افراد خالق
یعنی نویسندگان ،شــاعران ،پژوهشگران ،هنرمندان،
مهندســان و ...را جذب کنند .این عده افرادی هستند
که به دنبــال محیطهای جــذاب میگردند و ازاینرو
در مکانهایی مستقر میشــوند که شرایط محیطی و
فرهنگی و اقتصادی به بهترین شــکل فراهم باشــد.
ازاینرو باید محیطی جــذاب ازلحاظ کالبدی ،نهادی،
اقتصادی و فرهنگی برای بروز خالقیت افراد ساکن و
نیز جذب افراد متخصص و خالق از بیرون مهیا سازند.
ویژگیهای یک شهر خالق

درنهایــت ،در یک جمعبندی کلی میتوان موارد
زیــر را بهعنوان ویژگیهای عمده شــهرهای خالق،
برشــمرد :قدرت جذب گروههای مختلف انســانی با
فرهنگهای مختلف .فراهم کردن بســتری مناســب
جهت ظهور ایدههای ســاکنین و تبــادل این ایدهها و
درنهایت استفاده از آنها جهت حل مشکالت و مسائل
و نیز توســعه اقتصادی ،اجتماعی و شهری .دسترسی
شهر خالق به استعدادها و منابع انسانی و فکری (طبقه
خالق) .دسترسی این شهرها به فناوریهای سطح باال
و داشتن اقتصادی خالق .قدرت و توان ویژه این شهرها
در مواجهه با بحرانهایی چون فقر ،بافتهای فرسوده
و . ...جایگاه ویژه فرهنگ در ابعاد مختلف شــهر و نیز
سیاستها و برنامههای شهری و استفاده مؤثر از تمام
منابع فرهنگــی .وجود رویکردی جهانی ـ محلی برای
توسعه در شهرهای خالق؛ بدینصورت است که برای
موفقیت در رسیدن به توســعه پایدار ،به پتانسیلها و
مسائل درونی خود به دیدی جهانی میاندیشند و سعی
میکنند حداکثر استفاده را از ویژگیهای منحصربهفرد
خود داشته باشــند .چراکه هر مکان ویژگیهایی دارد
که در ســایر مکانها ممکن اســت وجود نداشته باشد
و همین ویژگی منحصربهفــرد میتواند مزیتی رقابتی
برای یک شهر باشد.

موارد زیر را بهعنوان ویژگیهای عمده شهرهای خالق ،برشمرد :قدرت جذب گروههای مختلف
انســانی با فرهنگهای مختلف .فراهم کردن بستری مناســب جهت ظهور ایدههای ساکنین و تبادل
این ایدهها و درنهایت اســتفاده از آنها جهت حل مشکالت و مسائل و نیز توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و شــهری .دسترسی شهر خالق به اســتعدادها و منابع انســانی و فکری (طبقه خالق) .دسترسی این
شهرها به فناوریهای سطح باال و داشــتن اقتصادی خالق .قدرت و توان ویژه این شهرها در مواجهه
بــا بحرانهایی چون فقر ،بافتهای فرســوده و . ...جایگاه ویژه فرهنگ در ابعاد مختلف شــهر و نیز
سیاستها و برنامههای شهری و استفاده مؤثر از تمام منابع فرهنگی

وجود رویکردی جهانی ـ محلی برای توسعه در شهرهای خالق؛ بدینصورت است که برای موفقیت
در رسیدن به توسعه پایدار ،به پتانسیلها و مســائل درونی خود به دیدی جهانی میاندیشند و سعی
میکنند حداکثر استفاده را از ویژگیهای منحصربهفرد خود داشته باشند .چراکه هر مکان ویژگیهایی
دارد که در سایر مکانها ممکن است وجود نداشته باشد و همین ویژگی منحصربهفرد میتواند مزیتی
رقابتی برای یک شهر باشد
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،،

کشورما شامل اقوام و
مذاهب مختلفی است ،که
همگی آنها در کنارهم
ملت ایران را تشکیل
میدهند .تمام احساسی
که دانش آموزان نسبت
به کشور پیدا میکنند در
دوران کودکی یا نوجوانی
خود از آموزشوپرورش
فرامیگیرند

،،

نقشآموزشوپرورشدرتوسعهفرهنگیجامعه
شهرراز
توسعه را فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگی ،نهادهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به منظور
خلق و متناسب شــدن با ظرفیتهای جدید و ارتقاء کمیو کیفی قابلیتها و تواناییهای انسانی،
آموزشــی ،اقتصادی و ...دانستهاند که نیل به چنین مرتبهای ،بیش و پیش از همه ،مستلزم تحول
فرهنگی و ارزشی جوامع است .مطالعات و تجربیات بین المللی ،جملگی مبین و مؤید این نکتهاست
که توسعه پایدار و همه جانبه ،الزاماً باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش شرط توفیق ،تثبیت
و تداوم هرگونه توسعه و تحولی ،سرمایهگذاری در توسعه انسانی بهمنزله رکن و هسته اصلی و
محوری آن است .به بیان امروزی ،دانش و دانایی ملی ،رکن اصلی توسعه و نظام آموزشی هم گذرگاه
نیل به دانایی ملی به شمار میآید و جامعه زمانی به اهداف خود دست مییابد که از طریق توسعه

نقــش آموزشوپــرورش در تحقق
ارزشهای فرهنگی

الف .پایــداری ملتهــا و ارزشهای ملی:
کشورما شــامل اقوام و مذاهب مختلفی است ،که
همگی آنهــا در کنارهم ملت ایران را تشــکیل
میدهند .تمام احساســی که دانش آموزان نسبت
به کشور پیدا میکنند در دوران کودکی یا نوجوانی
خود از آموزشوپرورش فرامیگیرند.
ب .فرهنگســازی نظامهــای اجتماعــی:
آموزشوپــرورش ،نظامهای اجتماعی را شــکل
میدهد .دانشآموزان از همان روزهای نخســتین
ورود به مدرســه برای خود افــراد و گروههایی را
انتخــاب کرده و بــا آنها به تعامــل میپردازد.
بهعنوانمثال وزارت بهداشــت ،مقررات بهداشتی
خــود را از طریق مدارس میتواند توســعه دهد.
پلیــس راهنمایی و رانندگی طرحــی با نام همیار
پلیس را با همکاری آموزشوپرورش اجرا میکند،
و این امر ســبب شده تا بسیاری از حوادث کاهش
یابد که با هیچ برنامهای نمیتوانست به این نسبت
از موفقیت برای کنترل حوادث رانندگی برسد.
آموزشوپــرورش درکشــورهای
توسعهیافته

بررســی عوامل مؤثر بر پیشــرفت و ترقی و
توسعه در جوامع پیشرفته نشان میدهد که همهی
این کشــورها از آموزشوپرورش توانمند و کارآمد
برخوردار هستند .تبلور آموزشوپرورش در تربیت
نیروهای انسانی متعهد ،دانشمند ،متخصص و ماهر
اســت .در دنیای امروز که علم و ف ّناوری با رشد و
گسترش وسیع و جهانشمول بهعنوان عامل مهم
و اساســی در فرایند رشد و توســعهی اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگی جوامع بشــری بهحســاب
میآیند ،نهادها و نظامهای آموزشوپرورش نقش
بس عظیم و پراهمیتی را به دست آوردهاند .توجه
روزافزون به نوع و گســترش آمــوزش ضرورتی
انکارناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییرات

در عرصههــای مختلف فعالیتهــای اقتصادی،
اجتماعی جوامع است.
برای رسیدن به آگاهی و سواد ،امروزه دیگر
بینش و ضرورت آموزشوپرورش در بســیاری از
کشورها کام ً
ال شناختهشده و تالش آنها در جهت
بهبود این رکن اساسی و انسانساز جوامع است و
مستلزم رسیدن به این باور است که امروز دانایی،
و توانایی است .هدف توسعه ایجاد شرایط مطلوب
و همهجانبــه در زمینههای اقتصــادی ،اجتماعی،
سیاســی و فرهنگی اســت که آن نیز بستگی به
پرورش مغزهای آمــوزش یافته دارد که میتواند
تحقیق کنند ،نوآوری داشته باشند و خود و جامعه
را با محیط مناسب سازگار کنند .آموزشوپرورش
به عنوان عامل اصلی میتواند نقش بهسزایی را در
راه توسعه کشور ایفا نمایند.
نتیجه گیری

آموزشوپرورش رکن اساسی و بنیان توسعه
همه جانبه در آرمانشــهر هر کشــوری محسوب
میشــود ،آرمانشــهری که تربیت یافتگان آن و
تولید و خروجی نسلی که موارد زیر را مد نظر قرار
بدهد :نسلی تربیت شــود که به هویت ملی خود
عالقهمند باشــد و در مواقع خطر و تهدید خود را
نبازد و به جانبازی در راه فرهنگ و اصالت و دفاع
ســرزمینی افتخار کند ،چگونه زیستن و چگونه با
هم زیستن را بلد باشد و در هنگامه مشکالت آنچه
برای خود میپســندد برای دیگران هم بپسندد و
«بنیآدم اعضای یک پیکرنــد» را بهخوبی پذیرا
باشد .نسلی تربیت شود که محیط زیست و منافع
و منابع ملی را دوســت بــدارد و در نگاهداری و
نگاهبانی آن کوشــا بوده واز ضربههای سهوی و
عمدی به طبیعت ،منابع آب ،ناهنجاری در زمین،
آلودگی محیط زیست به هر شکل ممکن خوداری
کند .نسلی تربیت شــود که مهارتهای زندگی و
آداب اجتماعی را بلد باشــد و از قوانین بخشــی و
بین بخشی فردی و عمومی آگاهی داشته باشد و

انسانی مســیر خود را هموار کند ،در واقع بنیاد حیات جمعی انسان را تعلیم و تربیت تشکیل
میدهد و ما «آنگونه زندگی میکنیم که تربیت میشویم» .ازاینرو ،هر تعبیری که از توسعه داشته
باشیم ،برای رسیدن به آن تمامی تالشها بر دوش انسانهایی است که باید بار این غافله را به
سرمنزل مقصود برسانند ،و ازآنجاییکه در دنیای معاصر ،نهاد آموزشوپرورش مسئولیت تربیت
نیروی انســانی در جامعه را بر عهده دارد ،ازاینرو ،مهمترین بستر تولید و تربیت نیروی انسانی
به شمار میآید .بر این اســاس ،برخالف پیشگامان نظریه توسعه ،که همواره بر اهمیت ایجاد و
گسترش منابع مادی و کالبدی تأکید داشتند ،امروزه ،به لحاظ اهمیت آموزشوپرورش در زندگی
اقتصادی اجتماعی افراد و جوامع ،از هزینههای آموزشــی بهعنوان یک سرمایهگذاری بنیادی یاد
میشود.

همواره قانون و اجرای آن را اصل بداند.
آموزشوپــرورش محور توســعه و ســنگ
زیربنایی در اســتقالل کشورهاســت که برهمه
نهادها و دســتگاههای جامعه تأثیــر میگذارد و
توســعه کشــورها در تمامی ابعاد نیازمند توجه به
آموزشوپرورش اســت .امــروز آموزشوپرورش
از نظر شیوهکار و مســئولیتی که در زمینه انتقال
اطالعات به مردم دارد تا حدی متفاوت از دورههای
گذشــته اســت .با قرار گرفتن در عصر ارتباطات
تغییرات بســیار بنیادینی را در زندگی مردم شاهد
هستیم ،اگر در گذشــته انتقال بستههای ارتباطی
مســئله اساســی برای معلمان بوده امروزه همه
تالش و کوشش کشورها درکه توسعه خالقیت و
کارآفرینی است که در این میان مدرسه را بهعنوان
محلی برای توانمندســازی ،رشد خالقیت و ایجاد
روحیه کارآفرینی در نظر گرفتهاند.
همه کشــورها منابع انسانی و انرژی الزم را
برای توســعه و پیشــرفت در اختیار دارند ولی آن
چیزی که الزمه این امر مهم اســت ذهن همگرا
برای آبادانی و پیشــرفت کشورهاست که آن هم
در دوره ابتدایی نهفته اســت .پیشگیری از برخی
آســیبهای اجتماعــی را بایــد در دوره ابتدایی
شــکل بگیرد تا شــاهد رعایت مقررات و قوانین
و همچنیــن کاهش جــرم و جنایــت در جامعه
 باشیم.تحقیق و پژوهــش در کنار آموزش میتواند
یکی از اهداف بســیار مهم آموزشوپرورش باشد
و مــدارس ،معلمــان در این میــان دارای وظیفه
بســیار مهم و حساسی هستند که میتوانند عالوه
بــر فعالیتهای تحقیقاتی ،روح و انگیزه تحقیق و
روشهای درســت پژوهش را میان دانش آموزان
نهادینه ســازند .آموزشوپرورش زیربنای هر نوع
توســعه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی
اســت و بدون توجه ویژه به نقش نظام آموزشی
هیچ تحولی امکانپذیر نیست.
خوشبختانه در ســالهای گذشته به منظور

بهســازی و تحول در نظام آموزشی ،سند تحول
بنیادیــن آموزشوپرورش تدویــن و به تصویب
شــورای عالی آموزشوپرورش و شــورای عالی
انقالب فرهنگی رســیده اســت .بدیهی اســت
مهمترین و اساســیترین کار پس از تدوین سند
بنیادین ،برنامه ریزی مناســب در اجرای صحیح
و درســت اهداف و راهبردهای آن اســت و امید
میرود در آیندهای نه چندان دور معلمان و دانش
آموزان کشور طعم تحول بنیادین در نظام آموزشی
را بچشــند .بررســی عوامل مؤثر بر پیشــرفت و
توســعه در جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه
این کشــورها از آموزشوپرورش توانمند و کارآمد
برخوردار هستند .تبلور آموزشوپرورش در تربیت
نیروهای انســانی متعهد ،دانشــمند ،متخصص و
ماهر است.
در دنیای امروز که علم و فنآوری با رشــد و
پیشــرفت ســریع در جهان بهعنوان عامل مهم و
اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جوامع بشری بهحساب میآیند ،نهادها
و نظامهــای آموزشوپرورش نقــش مهم و قابل
توجهی را ایفا میکنند.
توجــه روزافــزون بــه نــوع و گســترش
آموزشوپرورش ،ضرورتی انکارناپذیر اســت که
ناشی از آهنگ سریع تغییر در عرصههای مختلف
فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و ...جوامع اســت.
نقش آموزشوپرورش در توســعه پایــدار تنها به
مســائل زیســت محیطی محدود نمیشود .این
نقش شامل توسعه مهارتهای زندگی میان افراد
جامعــه نیز میشــود که نقش مهمی در توســعه
فردی دارد .نباید فراموش کنیم که توســعه در هر
جامعهای از ذهن توسعهیافته آغاز میشود .بنابراین
حمایت دولتمردان و سیاستگذاران کشور ،تدوین
سیاستها و قوانین مناسب ،اقدام مسئوالنه افراد و
اجتماعات همه و همه برای ایجاد بستر الزم جهت
ارتقاء وضعیت آموزشوپرورش در کشور ضرورتی
مهم و انکار ناپذیراست.

،،

هدف توسعه ایجاد شرایط
مطلوب و همهجانبه در
زمینههای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی است که آن
نیز بستگی به پرورش
مغزهای آموزش یافته
دارد که میتواند تحقیق
کنند ،نوآوری داشته باشند
و خود و جامعه را با محیط
مناسب سازگار کنند

،،

،،

نقش آموزشوپرورش
در توسعه پایدار تنها به
مسائل زیست محیطی
محدود نمیشود .این
نقش شامل توسعه
مهارتهای زندگی میان
افراد جامعه نیز میشود
که نقش مهمی در توسعه
فردی دارد

،،
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ِ
ادبیات
بهطورکلی ،در
جامعهشناسی،
فرهنگ در دو معنا
به کار رفته است :در
معنای شیوهی کلی
زندگی .در معنای
قلمروی مجزا که
خاص فعالیتهای
ِ
ناب و واالی بشری
است

،،

،،

جامعهشناسی
فرهنگ کاربرد
دیگری نیز دارد
که خاصتر و
تعریفشدهتر
است .موضوع اصلی
موردمطالعه این
شاخه (که اسم دیگر
آن جامعهشناسی
هنرهاست)،
فرایندهای تولید و
ِ
مصرف فرهنگی است

،،

،،

در جامعهشناسی
فرهنگی ،فرهنگ
به کلیه باورها،
ایدهها ،ارزشها
و موارد مشابه
اطالق میشود.
ازاینرو میتوان
جامعهشناسی
فرهنگی را در کنار
سایر حوزههای
جامعهشناسی نظیر
جامعهشناسی حقوق،
آموزش ،صنعتی
و ...قرار داد که بر
جنبههای فرهنگی
زندگی روزمره تأکید
دارد

،،

فرهنگازمنظرجامعهشناسی
شهرراز
انسان اساســاً موجودی فرهنگی است .امروزه نیز مفهوم فرهنگ در معنای وسیع آن که به الگوهای
زندگی و تفکر بازمیگردد ،به اندازه کافی پذیرفته شــده اســت .امروزه جامعهشناسی فرهنگ برای
مطالعاتی متمایز به کار میرود .یکی از این حوزهها در معنایی گسترده برای اشاره
اشاره به حوزههای
ِ
جامعهشناسی فرهنگ

نخســت به توضیح جامعهشناســی فرهنگ در
کاربــرد ا ّول آن میپردازیــم .ایدههــای بنیانگذاران
جامعهشناسی مبنای اصلی بخش اعظم نظریهپردازیها
و پژوهشهایــی بودهاند که در عرصه جامعهشناســی
دربــارهی فرهنگ به انجام رســیدهاند .بهطورکلی ،در
ادبیات جامعهشناســی ،فرهنگ در دو معنا به کار رفته
ِ
است :در معنای شیوهی کلی زندگی .در معنای قلمروی
خاص فعالیتهای ناب و واالی بشری است.
مجزا که
ِ
در معنای نخست ،فرهنگ آن چیزی است که ما را به
همگروههایمان پیوند میزند و از غریبهها دور میکند:
جهاننگریها ،عادات ،رمزگان و پنداشتهای مشترک
در میان اعضای یک فرهنــگ یا خردهفرهنگ .نقطه
مقابل این وضعیت ،وضعیت تفاوت فرهنگی است؛ این
تلقی از فرهنگ ،در قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت
و حاصل آشــنایی اروپاییان بــا فرهنگهای مختلف
در جهان بــود و همین تلقی بود که امکان مقایســه
فرهنگها و شــکلگیری رشته انسانشناسی را فراهم
ســاخت .در این معنا ،شیوهی کلی زندگی یک ملت در
فرهنگ آن ملت متجلی و متجسد میشود .فرهنگ در
همهچیز نمود مییابــد و فرهنگهای متفاوت ،گویی
موجوداتی متفاوت هستند .در اینجا محققان مختلف بر
سویههای مختلفی از معنا و ارزش ،هنجارها ،عرفها،
عادات ،فعالیتها ،مناســک ،نمادها ،مقوالت ،رمزگان،
ایدههــا ،گفتارها ،جهاننگریها ،ایدئولوژیها و اصول
تأکید نهادهاند و همین امر بر ابهام و پیچیدگی معنای
فرهنگ در این نوع تحقیقات افزوده است.
در معنای دوم ،مقصــود از اصطالح فرهنگ نزد

جامعهشناسان فعالیتهایی خاص یا مصنوعاتی مادی
اســت که ذیل عنوان فرهنگی دســتهبندی میشوند:
مث ً
ال موســیقی ،آوازهای مردمی و سبکهای معماری.
اینجــا فرهنگ از دیگر عرصههــای زندگی اجتماعی
تفکیک میشود و میتوان از مصنوعات و فعالیتهای
فرهنگی با ارزش و موردنیاز و سازندهی هویت گروهی
ِ
صحبت کرد .این برداشت از فرهنگ برآمده از تغییرات
اجتماعی دوران انقالب صنعتی در انگلســتان بود .در
ایــن دوران بهتدریج این مضمون شــکل گرفت که
فرهنگ همــان فعالیتها و محصــوالت مجموعهی
خاصی از نهادها در جامعه اســت .زمانی که دربارهی
هنــر ،فرهنگعامه ،فرهنگ مردمی و فرهنگ تودهای
بحث میکنیم ایدهای را منعکس میکنیم که نخستین
بار جهت تفسیر تحوالت اجتماعی عظیمی به کار رفت
که همزمان با پیدایش نهادهای سیاســی و اقتصادی
مدرن ،در جوامع اروپایی در حال وقوع بود.
جامعهشناسی هنرها

جامعهشناســی فرهنــگ در این معنــای کلی و
گســتردهی فرهنگ را در هر دو معنای فوق و بهمثابه
پدیدهای که واجد ابعاد و پیامدها و شــاخ و برگهای
مختلف اســت ،موردپژوهش قرار داده است .این نوع
جامعهشناسی فرهنگ مبتنی بر نظریهای خاص درباره
فرهنگ نیست و در تحقیقاتش از روششناسی واحدی
تبعیت نمیکند.
اما جامعهشناســی فرهنگ کاربــرد دیگری نیز
دارد که خاصتر و تعریفشــدهتر است .موضوع اصلی
موردمطالعه این شاخه (که اسم دیگر آن جامعهشناسی

ِ
تحقیقات جامعهشناسان درباره فرهنگ استفاده میشود که همپوشیهایی با
به نظریهپردازیها و
دیگر حوزههای جامعهشناسی (مث ً
ال جامعهشناسی هنر ،جامعهشناسی موسیقی ،جامعهشناسی ادبیات،
جامعهشناســی علم و معرفت ،جامعهشناسی رسانهها و جامعهشناسی دین) دارد .باید متذکر شد که
جامعهشناســی فرهنگ در هر کاربرد آن بهطور کامل با جامعهشناسی فرهنگی تفاوت دارد و اصطالح
فرهنگ در این حوزهها به هیچ رو معنا و مضمون یکسانی ندارد.

مصرف فرهنگی است.
هنرهاست) ،فرایندهای تولید و
ِ
این مقاالت هدفشان مطالعه روابط اجتماعی حاکم بر
تولید فرهنگی بوده اســت .پژوهشهای علمی در این
حوزه غالب ًا بر مفروضات غیرانتقادی مبتنیاند .از همین
رو برخی منتقدان معتقدند که این حوزه هنوز بر اساس
یکســری مقوالت ناپخته ،تئوریزه نشده و ناآزمودهی
تحلیل اجتماعی کارهایش را پیش میبرد.
مطالعات ایــن محققان بدین ترتیب اســت که
مث ً
ال به بررســی یک مؤسسه هنری (یک کمپانی اُپرا،
مدرســه هنر یا یک گالری) میپردازند و سلسلهمراتب
اجتماعــی درون آن ،فرایندهــای تصمیمگیری در آن
و پیامدهای زیباییشــناختی این عوامل غیر هنری را
تحلیــل میکنند؛ اما ازآنجاکه تحلیل آنها در ســطح
جامعهشناسی خُ رد است ،آن مؤسسه هنری را در بافت
تاریخی و اجتماعیاش بررسی نمیکنند و حاصل کار،
غیر تاریخی و غیر جامعهشــناختی خواهد بود .افزون
بــر این ،پایبندی سفتوســخت محققان این حوزه به
عینیت ،حتی در کارهای کیفی ،آنها را از پرداختن به
مسائل مربوط به تفسیر و بازنمایی و ذهنیت بازمیدارد.
تفاوت جامعهشناسی فرهنگ ،جامعهشناسی
فرهنگی و مطالعات فرهنگی

جامعهشناسی فرهنگ را که گاهی جامعهشناسی
هنرهــا میخوانند ،گرایشــی اســت کــه در حوزهی
مطالعات فرهنگ از دهــه  ۱۹۷۰قوت گرفت .در این
رشته ســازمان اجتماعی تولید فرهنگ موضوع مطالعه
است .در تحلیل نظریهپردازان این مقوله از افراد درباره
دســتگاه پیچیدهی فرهنگ (مشتمل بر تولید و توزیع

ذرهبین
1

فرهنگ در معنای شــیوهی کلی زندگی ،آن چیزی است که ما را به همگروههایمان پیوند
میزند و از غریبهها دور میکند :جهاننگریها ،عادات ،رمزگان و پنداشــتهای مشترک در
میان اعضای یک فرهنــگ یا خردهفرهنگ .نقطه مقابل این وضعیت ،وضعیت تفاوت فرهنگی
است .در این معنا ،شیوهی کلی زندگی یک ملت در فرهنگ آن ملت متجلی و متجسد میشود.
فرهنگ در همهچیز نمود مییابد و فرهنگهای متفاوت ،گویی موجوداتی متفاوت هســتند.
در اینجا محققان مختلف بر ســویههای مختلفی از معنــا و ارزش ،هنجارها ،عرفها ،عادات،
فعالیتها ،مناســک ،نمادها ،مقوالت ،رمزگان ،ایدهها ،گفتارها ،جهاننگریها ،ایدئولوژیها و
اصول تأکید نهادهاند

و مصرف) بهجای تحلیــل معنا بر مالحظات بازاری و
ســازمانی تولیدات هنری نظیر موسیقی تأکید میشود.
روششناسی غالب در بین این جامعهشناسان مبتنی بر
منطق آماری و نمونهگیری اســت .پایبندی این دسته
از جامعه شناســان به عینیت ،حتــی در پژوهشهای
کیفی ،آنها را از پرداختن به تفسیر ،بازنمایی و ذهنیت
بازمیدارد .این گرایش دســتآخر نوعی جامعهشناسی
سازمانهای هنری است.
جامعهشناســی فرهنگی نیز از اســاس ریشه در
جامعهشناســی دارد؛ اما این گرایش با مفهوم چرخش
فرهنگی یا چرخش بهســوی فرهنگ رابطهای نزدیک
دارد .در اینجــا با طیفی از نظریههای جامعهشناســی
روبهرو هســتیم که تمرکز اصلــی آنها بر فرهنگ در
معنای بسیار گستردهتری نسبت به درک این مفهوم در
جامعهشناسی فرهنگ است که بیشتر هنرها به معنای
خــاص را در برمیگیرد .در جامعهشناســی فرهنگی،
فرهنگ بــه کلیه باورهــا ،ایدهها ،ارزشهــا و موارد
مشــابه اطالق میشود .ازاینرو میتوان جامعهشناسی
فرهنگی را در کنار سایر حوزههای جامعهشناسی نظیر
جامعهشناســی حقوق ،آموزش ،صنعتــی و ...قرار داد
که بر جنبههای فرهنگی زندگــی روزمره تأکید دارد.
بسیاری از کسانی که ذیل جامعهشناسی فرهنگی قرار
میگیرند ،با مطالعات فرهنگی آشــنا هستند ،اما آنها
مطالعات فرهنگی را رشــتهای مؤثــر و کارا نمیدانند.
متفکــران جامعهشناســی فرهنگی اعتقــاد دارند که
مطالعات فرهنگی چیز جدیدی به جامعهشناسی اضافه
نمیکند .بر اســاس این رویکــرد مطالعات فرهنگی
گرایشی خارج از سنت جامعهشناسی نیست.

در معنــای دوم فرهنــگ از منظــر
جامعهشناسی ،مقصود از اصطالح فرهنگ
فعالیتهایــی خاص یــا مصنوعاتی مادی
است که ذیل عنوان فرهنگی دستهبندی
میشوند :مث ً
ال موسیقی ،آوازهای مردمی
و ســبکهای معمــاری .اینجــا فرهنگ
از دیگــر عرصههــای زندگــی اجتماعی
تفکیک میشود و میتوان از مصنوعات و
ِ
فرهنگی با ارزش و موردنیاز و
فعالیتهای
سازندهی هویت گروهی صحبت کرد

2

ورزش
گزارشهایی درباره ورزش قهرمانی و همگانی در شیراز

ساناز پرهیزی قهرمان بالمنازع رشته دوگانه بانوان کشور است ،اما میگوید
مسئوالن هیئت سهگانه استان فارس از او حمایتی انجام ندادهاند
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ت سهگانه فارس میگوید
ساناز پرهیزی قهرمان کشور در رشته دوگانه در گفتوگو با «شهرراز» از عدم حمایت مسئوالن هیئ 

قهرمان شیرازی که برای کرمانشاه و البرز مسابقه میدهد
یکی از رشتههای سخت و طاقتفرسای دنیای ورزش رشتههای استقامتی دوومیدانی
میثم حجتی است ،رشتههایی مثل سههزارمتر و پنجهزارمتر یا حتی  1500متر در دوومیدانی بسیار
سخت هستند و فشار باالی جســمانی و هوازی به ورزشکاران وارد میکنند .در کنار
دوومیدانی ،رشــتههای شنا و دوچرخهسواری در مســافت بلند در رده رشتههای سخت بهحساب
میآیند که تمرینات ســختی را طلب میکنند .در بین این رشتهها نظم تمرینی حرف اول را میزند.
حتماً تابهحال برای یکبار هم که شــده با فشــار باال دویدهاید ،یا اینکه دوچرخهسواری کردهاید و
پاهایتان بهشدت سنگین شدهاند ،و شنا کردهاید و قسمت اعظم بدنتان زیر فشار قرار گرفته است.

ســاناز پرهیزی 24ساله و کارشناس تربیتبدنی
است و پنج سال اســت که ورزش را شروع کرده که
 4ســال آن بهصورت حرفهای بوده است .دوومیدانی،
آمادگی جســمانی و دوگانه رشتههایی بوده که ساناز
پرهیــزی در آنها مشــغول به فعالیت بوده اســت.
خــودش میگوید ورزش را از مدرســه آغــاز کرده
است« .در مدارس ،مسابقات آمادگی جسمانی برگزار
میشــد که معلم ورزش از من آزمون سرعت و پرش
و اســتقامت گرفت ،در آن آزمونها توانایی خودم را
نشــان دادم و من را به مسابقه استانی و بعد کشوری
بردند ».بعدازآن یک ســال ورزش نکرد ،اما در سال
دوم هنرســتان باز هم به مسابقات دوومیدانی دعوت
شد و در آن مســابقات رتبه چهارم را کسب کرد ،اما
«بعــدازآن به لیگ آزاد دوومیدانی دعوت شــدم و در
رشــتههای پانصدمتر ،هزار متر و سه هزارمتر با مانع
فعالیت میکردم».
فعالیت در رشته دوگانه

پس از آن اســت که ســاناز پرهیزی به ســراغ
رشته دوگانه میرود« .در دنیا رشتهای به نام سهگانه
وجــود دارد که در ایران بــرای بانوان تنها دو مورد از
آن اجرا میشود .سهگانه تلفیقی از دو ،دوچرخه و شنا
است ،یکونیم کیلومترشنا 40 ،کیلومتر دوچرخه و 10
کیلومتر دو اســت ،اما در دوگانــه  10کیلومتر دو40،
کیلومتر دوچرخه و پنــج کیلومتر دو پایانی داریم که
همه پشــت سر هم بهصورت متوالی انجام میشود».
پرهیزی تاکنون در مسابقات دوومیدانی کشور در سه
هزار متر مانع ،مقامهای دوم و ســوم را کسب کرده
اســت و در  10هزار متر نیز مدال نقره را گرفته است.
«سال  94اولین سالی بود که در دوگانه شرکت کردم
و چهارم شدم .در سال  95در رده امید ،نفر دوم شدم
که به اردوی تیم ملی دعوت شــدم و به مســابقات
قهرمانی غرب آســیا دعوت شدم .در مسابقات غرب
آســیا هم مدال برنز را کســب کردم و بعدازآن لیگ

دوگانه دوومیدانی برگزار شــد که در هر ســه مرحله
آن قهرمان شدم ».این ورزشــکار جوان شیرازی در
مسابقات قهرمانی کشور در رشته دوگانه نیز قهرمان
شده اســت« .در مسابقات سال  97در مرحله دوم ،به
عنوان نفر نخست مدال طال را کسب کردم».
رکورد زنی

ســاناز پرهیــزی در ادامه گفتوگــوی خود با
«شــهرراز» میگوید :در مسابقات اخیر رکورد بهتری
داشــتم و درمجموع در زمان  69دقیقه ،مسابقه را به
اتمام رساندم که ســال گذشته در  72دقیقه به پایان
خط رسیده بودم .البته قبل از مسابقات امسال در یک
رکوردگیری زمان  68دقیقه را هم ثبت کرده بود.
تمرینات فشرده

پرهیــزی دربــاره تمریناتش قبل از مســابقه
میگوید :تمرینات من قبل از مســابقه به روزی ســه
جلســه میرســد و من در ســه نوبت و در ساعات 6
صبح 11 ،صبــح و  4.5عصر تمریــن میکنم .از او
درباره مشکالتش در زمینه تمرین و مربی میپرسم.
«دو مربی خودم در دو و دوچرخه عالی هســتند ،اما
باید مربیام ،مربی دوگانه باشــد یعنی در این رشــته
تخصص داشــته باشد .مربیان اختصاصی من در دو و
دوچرخه هرکدام تمرین خودشان را میدهند ،اما این
نمیتواند کافی باشــد؛ چراکه بایــد مربیام در هر دو
رشته تخصص داشته باشد».
شنا

ساناز پرهیزی در ادامه میگوید :از این به بعد با
طراحی لباســی که صورت گرفته ،رشته شنا و حضور
در مسابقات ســهگانه برای بانوان کشورهای اسالمی
آزاد شــده اســت« .من مدتی برای تمرین بدنی شنا
تمرین میکردم ،احســاس کردم اگر شنا را بخواهم
یــاد بگیرم باید دوگانه را رها کنم ،اما این موضوع در

حال تصور کنید در یک مســابقه هر سه این رشــتهها (دو ،دوچرخهسواری و شنا) بهعنوان یک
رشته ورزشی ،ورزشــکاران را وارد چالش رقابت کند .نام این رشته «سهگانه» است که مسابقات
آن بهصورت رسمی در بازیهای آسیایی ،المپیک ،جام جهانی ،قهرمانیهای آسیایی و جهانی انجام
میشــود .در ایران در بین بانوان این رشته تا همین چند مدت اخیر بهصورت دوگانه برگزار میشد.
قهرمان بالمنازع دختران ایران در این رشــته ،یک دختر شیرازی است که در دو سال اخیر در تمام
مسابقات انجامشــده قهرمان شده اســت و رکورددار قهرمانی در لیگ این رشته است .در ادامه
میتوانید به گفتگوی ما با ساناز پرهیزی توجه کنید.

حال حاضر برایم مقدور نیســت ،چراکه یک مسابقه
بینالمللــی دوگانه در ســال  2019در کیش برگزار
خواهد شد که تمام تالشــم را برای افتخارآفرینی در
این مسابقه گذاشتهام».
هیئت فارس مرا نمیشناسد

ساناز پرهیزی که در حال حاضر قهرمان بالمنازع
رشته دوگانه بانوان کشور است ،در ادامه از مسئوالن
هیئت ســهگانه اســتان فارس انتقاد میکند« .هیئت
ســهگانه فارس تاکنون کاری بــرای من انجام نداده
است ...من دو ســال است برای استانهای کرمانشاه
و البرز مســابقه میدهم که هر دو سال نیز به هیئت
فارس گفتهام مسابقه نزدیک است ،اما آنها حاضر به
حمایت از من نشدهاند ».پرهیزی میگوید :حتی پیش
از اینکه امســال نیز قرارداد ببندد ،با مسئول بانوان در
هیئت ســهگانه فارس تماس گرفته و اعالم کرده که
لیگ در حال شــروع شدن اســت و باید اقدام کنند،
«امــا به من خبر ندادند و گفتنــد ما آمادگی نداریم...
حتی برای درمان من نامه معرفی به هیئت پزشــکی
ورزشــی ندادند ...تنها آقایان ســاالری ،حسنزاده و
موســوی در اداره کل ورزش و جوانان و اداره ورزش
و جوانان شــیراز هر بار که ملــزم بوده از من حمایت
کردهاند».
چندبار تصمیم گرفتم ورزش را رها کنم

ســاناز پرهیزی در ادامه گفتوگو از هزینههای
مالی رشته دوگانه میگوید« .دستکم ماهانه یک تا
دو میلیون هزینه میکنم ،اما برای موفقیت باید هزینه
بیشــتری انجام دهم ».پرهیــزی میگوید تمام این
هزینهها را خودش به کمــک خانواده تأمین میکند،
اما «با توجه به شــرایط اقتصادی کنونی ،تأمین این
هزینه برایمان ســخت شده اســت و چند بار تصمیم
گرفتهام ورزش را رها کنم ».میگوید به عنوان مثال
برای درمان یک دوره مصدومیتم حدود چهار میلیون

خرج کرد و اگر کمــک اداره ورزش و جوانان و اداره
کل نبــود« ،حتم ًا ورزش را رها کرده بودم ».میگوید
خانــوادهاش با وجــود حمایت همهجانبــه ،با ورزش
حرفهای او بــه خاطر عدم تأمیــن آیندهاش مخالف
هســتند« .امیدارم شرایط طوری شــود که بتوانم با
یک مربی حرفهای تمرین کنم و در سطح بینالمللی
قهرمانیهای کشوریام را تکرار کنم تا به همه نشان
دهم میتوان در هر شرایطی موفق شد ».میگوید
از چند کشــور خارجی پیشنهاد داشته است« ،اما
خودم نمیخواهم از ایران بروم .امیدوارم شرایط بهتر
شود تا بتوانم باز هم روی تصمیمم بمانم ،چراکه من
نمیتوانم وزش نکنم و به ورزش حرفهای برای ادامه
زندگیام احتیاج دارم».
فضای تمرینی

از ساناز پرهیزی درباره فضای تمرینی میپرسم؛
میگوید :ازلحاظ فضای تمرینی و زیرساخت مشکلی
ندارم و شیراز بهتر از مکانهای دیگر است و مشکلی
نیز از طرف کسی برایم پیش نیامده است.
هدف :کسب مقام در مسابقات بینالمللی
2019

از ســاناز پرهیــزی دربــاره مهمترین هدفش
میپرســم؛ میگوید :هدفم کســب مقام در مسابقات
بینالمللی  2019است که همانطور که گفتم در رشته
دوگانــه به میزبانی ایران انجام میشــود .بعدازآن در
اسفندماه  98مسابقات 10ـ60ـ 10قهرمانی آسیاست
که میخواهم در آن مســابقه نیز روی سکو بایستم.
در پایــان گفتوگو ،ســاناز پرهیــزی از مربیانش در
رشتههای دوومیدانی و دوچرخهسواری و خانوادهاش
به خاطر حمایتهای همیشگیشــان تشکر میکند و
از حضور و حمایت آقای ســاالری ،اردشیر حسنزاده
و موســوی و مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان
فارس تشکر ویژه میکند.

،،

قهرمان بالمنازع
دختران ایران
در رشته دوگانه ،یک
دختر شیرازی است
که در دو سال اخیر
در تمام مسابقات
انجامشده قهرمان
شده است
و رکورددار قهرمانی
در لیگ این رشته است:
ساناز پرهیزی
 24ساله

،،

،،

هیئت سهگانه فارس
تاکنون کاری برای من
انجام نداده است...
من دو سال است برای
استانهای کرمانشاه و
البرز مسابقه میدهم که
هر دو سال نیز به هیئت
فارس گفتهام مسابقه
نزدیک است ،اما آنها
حاضر به حمایت از من
نشدهاند .حتی برای
درمان من نامه معرفی
به هیئت پزشکی ورزشی
ندادند».

،،

،،

دستکم ماهانه
دو میلیون تومان
هزینه تمریناتش است.
تمام این هزینهها
را خودش به کمک
خانواده تأمین میکند،
اما «با توجه به شرایط
اقتصادی کنونی ،تأمین
این هزینه برایمان
سخت شده است و
چند بار تصمیم گرفتهام
ورزش را رها کنم».

،،

صفحهآخر
صفحهآخر
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مصرفگرایی و وسوسهی خرید

احسان اکبرپور
از مصرفگرایــی کــه حــرف میزنیــم ،از چه
حــرف میزنیم؟ آیا ما انســانی مصــرفزده ،و عضو
جامعــهای مصرفی هســتیم؟ مصرفزدگی را میتوان
«وسوســهی خرید» آنچه از قبل به آن نیاز نداریم ،یا
توانایــی خرید آن را نداریم و بــه علل گوناگون قصد
خرید آن میکنیم ،تعریف کــرد .در این فرایند ،میل
به متفاوتبودن ،ســلیقه (مث ً
ال توجه بــه برند کاال) و
خودنمایی ،انگیزهی خرید کاالست و در اولویتی باالتر
از «نیــاز» به خود کاال قرار دارد .این انگیزهها میتواند
در خرید کاالهایی در ارتباط با پوشــش ،آرایش ،مد،
اتومبیل و موبایل ،یا در قالب مســافرتهای خارجی،
شــرکت در کنســرتها ،تئاترها ،رویدادهای فرهنگی
و ...دیده شــود .بهبیاندیگر ،این بــاور که «من همان
چیزی هســتم که مصرف میکنم» ،نخســتین نشانه
از یک ذهن مصرفزده اســت کــه در آن نیاز اصلی از
خرید ،یعنی بهرهمنــدی و رضایتمندی از کاال ،جای
خود را به خری ِد نشــانهها میدهد .نشانههایی که بیش
از قابلیت مصرفیشــان ،برای مصرفکننده شخصیت،
حیثیــت و عامل تفاوت میآفریننــد .پس هنگامیکه
وسوســه میشــویم آیفون  10را با قیمتی نزدیک به
دوبرابر دیگر گوشــیهای تلفن همــراه بازار بخریم ،یا
اتومبیلی بسیار گرانقیمت سوار شویم ،یا در کنسرتی
در برج میالد شرکت کنیم ،یا کتابهایمان را حتماً از
یک کتابفروشی خاص و مشهور بخریم ،بیش از آنکه
از قابلیتهای تلفن همراه ،اتومبیل و ...اســتفاده کرده
باشیم ،نشانههای آنها را خریدهایم .نشانههایی که قرار

اســت راهی برای ایجاد تفاوت میان ما و دیگران باشد.
انســان مصرفزده ،حد
در چنین حالتــی برای ذهن
ِ
نهایتی وجود نخواهد داشت ،زیرا نیاز به متفاوتبودن
از طریق خرید کاال ،هیچگاه نمیتواند برآورده شــود و
در هرلحظه و با تولید هر مدل جدید از انواع و اقســام
کاالها و شــکلهای مصرفی ،مدام بازتولید میشود .در
این معنا ،ماهیت مصرفزدگی با اسراف متفاوت است.
مصرفزدگــی اما تنهــا به خریــد کاال محدود
نمیشود ،وسوســه و حاکمشدن ارزش ِ باریکاندامی و
الغری نیز بخشــی از ذهنیت مصرفزدگی اســت .در
وسیع داروها و رژیمهای الغری،
این شرایط ،تبلیغات
ِ
و وســواس اشخاص نســبت به باریکبودن اندامشان،
وســواس چهخوردن و نخــوردن میانجامد .در این
به
ِ
فراینــد ،باریکاندامــی ارزش و چاقبــودن ضدارزش

سنجش افراد جامعه بدل
است و بهوسیلهی مقایسه و
ِ
میشود.
واقعیت آن اســت که تبلیغات در همهی اشکال
تبلیغ مصرفزدگی اســت .این اشکال
خود ،بازنمایی و
ِ
میتواند بهصورت آگهیهای مســتقیم تبلیغاتی باشد،
یا ترغیب خریــد کاال از طریق اعمال و اعال ِم تخفیف،
حــراج ،هدیههــای فصلی و قرعهکشــیهای دورهای.
آنچه در این فرایند تبلیغی شــکل میگیــرد ،نهتنها
انگیــزش خریدار به خرید کاال ،بلکــه اغوای ذهنی او
ِ
به برندهشــدن ،از دیگران جلو افتادن و استفادهبردن
از فرصتی یگانه اســت .چنین کارکــردی رفتهرفته به
یک عادت و حتی وســواس بدل میشود و فرد را حتی
اگر قصدی برای خرید نــدارد ،به طمع تملک کاالیی
خاص با قیمتی کمتر از قیمت واقعی ،به خرید آن وادار

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

میســازد .اما چگونه میتوان عضــو جامعهی مصرفی
نبــود؟ به این پرســش میتــوان در دو بُعد اجتماعی
و فردی پاســخ گفت ،پاســخی که هرکدام کارکرد و
کاربســتی متفاوت دارد .در این مجــال کوتاه به ارائه
مثالهایــی در بعد فردی (مثالهایی که اغلب اخالقی
اجتماعی
اســت) ،بســنده میکنم؛ چراکه راهکارهای
ِ
مقابله با مصرفزدگی در جامعه ،بســیار گســترده و
جامع ،و نیازمند تحلیلی عمیقتر اســت .در بعد فردی
چشموهمچشــمی یکی از مهمترین عواملی است که
فرد را به مصرفزدگی میخوانــد و وامیدارد ،چراکه
در این حالــت افراد مدام در معرض مقایسهشــدن و
مقایســهکردن هستند و چنین مقایســهای ،حتی در
کوچکترین اشــکال آن مانند خرید لوازمآرایشــی و
رفتن به باشگاه ورزشی؛ منجر به مصرفزدگی میشود.
توجهنداشتن به مد ،یکی دیگر از راههای دوریگزینی
از جامعهی مصرفی اســت .مد چیزی نیست جز میل
مصرفکننــدگان بــرای ایجــاد تفاوت میــان خود و
دیگران ،با خرید و مصرف نشــانههای جدید یا قدیمی.
تفاوتی که دســتآخر به همسانشــدن و همتاشدن
همــهی پیروان مد میانجامد و عمــ ً
ا آن تفاوت را از
میان آنها برداشــته و با دســتهای بزرگتر از جامعه
که پیرو مد نیســت ،برمیســازد .توجه بــه این نکته
ِ
بزرگ
ضروری اســت که همواره مدها را شــرکتهای
تولیدکننده یا عرضهکننــده محصوالت مصرفی مانند
پوشاک و تزئینات ،بهوسیلهی هنرپیشهها ،ورزشکارها
و مدلهــای تبلیغاتی برمیســازند و تبلیغ میکنند؛
درواقع مد چیزی نیست جز رفتاری جمعی در پیروی
از منافع اقتصادی صاحبان برندها و سلبریتیها.
کتاب گردی

تور کتاب شیراز مهمان
ایل خمسه «سرچهان» شد

چهره
شیراز در سفرنامهها

«ظلمت شب یلدا»
یک عاشقانه در بستر تاریخ

امیــن فقیــری در حالی روزهــای پایانی
نــگارش آخرین رمانش با عنوان «ظلمت شــب
یلدا» را ســپری میکند که چهــار کتاب دیگر
نیز در نوبت انتشــار دارد .امین فقیری نویسنده
شیرازی که اغلب ایرانیان او را با کتاب «دهکده
پرمالل» میشناســند ،ســیوچهارمین کتاب
خود را در  ۷۴ســالگی مینویســد .نویســنده
«کوچهباغهــای اضطراب» دربــاره رمان جدید
خود گفت« :ظلمت شب یلدا» عاشقانهای است
که در بســتر تاریــخ روی میدهد و قصه آن در
قرن دهم هجــری میگذرد .مشــغول ویرایش
نهایی کتاب هستم و پسازآن باید پاکنویسش
کنم که البته برای من کمی وقتگیر و دشــوار
است .این نویسنده که در نشستهای تخصصی
نقد شیراز حضور پررنگی دارد ادامه داد :با توجه
به اصرار ناشر برای اتمام سریعتر کتاب ،به خودم
قــول دادم تا زمانی که نــگارش رمانم به پایان
نرســد حضور در هیچ نشستی را نپذیرم .فقیری
به تألیفاتی که در دســت چاپ دارد نیز اشاره و
خاطرنشان کرد :مجموعه داستان با عنوان «دال
کوچک» که شامل  ۹داستان در محیط شهری و
روستایی است توسط نشر نیماژ منتشر میشود.
وی همچنیــن از انتشــار گزیده داســتانهای
خود توســط نشر شهرســتان ادب در آیندهای
نزدیک خبر داد .نویســنده نمایشنامه «دوست
من» گفــت :مجموعهای با عنــوان «گفتوگو
بــا اهالی هنر و ادب شــیراز» نیز در نوبت چاپ
در انتشــارات نوید قــرار دارد کــه دربرگیرنده
گفتوگوهــای من با بزرگان ادب و هنر شــیراز
خواهــد بود« .اســبهایی که با مــن نامهربان
بودند» نیز مجموعه داســتانی است که در سال
آینده توسط نشر چشمه منتشر میشود .فقیری
این مجموعه داستان را یک «مستند ـ داستان»
دانســت و در توضیح آن اضافه کرد :در این ژانر،
در هر داســتان بدون نیاز به دخالت تخیل ،تام
عوامل داستانی وجود دارد و داستان در بستری
مستند و جذاب پیش میرود.

کتاب

«آفرینها و نفرینها»ی شعر فارسی
جمــال زیانــی پسازآنتشــار دو
کتاب موفق «گلگشــتی در شــیراز» و
«صنایعدســتی و هنرهای سنتی شیراز»
در ســال  ۱۳۹۶حاال کتاب «آفرینها و
نفرینها» را راهی بازار نشــر کرده است.
آنطــور که خــودش میگوید  ۳ســال
تدویــن این کتــاب پژوهشــی به طول
انجامیــده و دیدار یا یکــی از آموزگاران
قدیمی شیراز ایده خلق این اثر پژوهشی
را در ذهن او کلید زده اســت .نویسنده
کتــاب «آداب ،رســوم و باورهای مردم
از زبــان حافــظ ،ســعدی و موالنا» در
همینبــاره میگوید :چندیــن ماه ذهنم
درگیــر این ســوژه بود تا اینکــه دیوان
افصحالمتکلمین را در آغوش کشــیدم و
دســتبهکار پژوهش شدم .پس از سعدی
به جستجوی آفرینها و نفرینهای حافظ
رفتم .این پژوهشگر فرهنگعامه شیراز با
بیان اینکه «پسازآن ،غزلیات شورآفرین
دیوان شمس و مثنوی گریبانم را در این
پژوهش گرفت»؛ میافزاید :مگر میشــود
نامــی از ســعدی ،حافظ و موالنــا برد و
شاهنامه ســترگ فردوســی را فراموش
کرد؟ بنابراین با عزمی راســخ در اقیانوس

بیکران شاهنامه شناور شدم.
کتاب «آفرینها و نفرینها» در پنج
بخش به ترتیــب واژه آفرین ،واژه نفرین،
فعلهــای دعایی باد و بــادا ،فعل دعایی
منفی مباد و مبادا و واژه دعا در اشعار در
آثار حافظ ،ســعدی ،مولوی و فردوسی را
بررسی و واکاوی کرده است .این کتاب که
جمال زیانی بــرای آن از  ۱۲منبع معتبر
زبان و ادبیات فارســی بهره برده است در
 ۲۶۲صفحه و توسط انتشارات نوید راهی
بازار کتاب شده است.

جمال زیانی ،نویســنده و پژوهشگر
فرهنگعامه شــیراز است که از او تاکنون
 ۱۰کتاب در این حوزه به چاپ رســیده
اســت .او متولد  ۱۳۱۴در یکی از محالت
قدیمی شیراز و فارغالتحصیل رشته زبان
و ادبیات فارســی از دانشگاه شیراز است.
او در سروســتان ،بندامیر ،سیوند ،بوشهر
و شــیراز به تدریس پرداخت و در ســال
 ۱۳۶۱بازنشسته شــد .این نویسنده پس
از بازنشســتگی ،به پژوهش روی آورد که
نتیجه آن تاکنــون  ۱۲جلد کتاب در این

حوزه اســت .وی در حــوزه حافظپژوهی
آثاری همچون «آدابورســوم و باورهای
مردم زمانه در شعر حافظ»« ،گلواژههای
شعر حافظ» و «سحرآفرینیهای حافظ»
را به چاپ رسانده است که در سال ۱۳۸۹
ضمــن نقد این آثــار ،از او تقدیر به عمل
آمــد .دل نوشــتههایی از فرهنگ ،آداب،
رســوم و باورهای مردم شــیراز ،یکی از
کتابهای شاخص این نویسنده است که
با مقدمه جمشــید صداقت کیش توسط
انتشــارات آوند اندیشــه با همکاری بنیاد
فارسشناسی منتشر شده است.
زیانی درباره سعدی نیز اثری به نام
«نگاه ســعدی به آداب ،رسوم و باورهای
مردم» را نوشته است .این کتاب بهصورت
ساده و با بیانی شیوا و روان ،به نمونههای
فراوانی از تالش ســعدی بــرای توجه به
میــراث «فرهنگ معنوی» در قالب آداب،
ســنن ،زبــان و گفتار مردم اشــاره دارد.
«آداب ،رســوم و باورهای مــردم از زبان
حافظ ،ســعدی و موالنا»« ،آرامستانهای
شــیراز در حال و گذشــته» و «هنرهای
سنتی و صنایعدستی شیراز» از دیگر آثار
پژوهشی جمال زیانی هستند.

تور کتاب شــیراز در پنجمین برنامــه خود راهی
منطقه عشــایری ســرچهان شهرســتان بوانات شد و با
کتاب ،شــادی را به کودکان عشایر هدیه داد .تور کتاب
حرکتی خودجــوش از جانب مروجــان کتابخوانی در
روســتاها و مناطق کمبرخوردار است که از تهران شکل
گرفته و شــاخههایی در شــهرهای دیگر نیــز به وجود
آورده اســت .این حرکت مردمی و مؤثر در حوزه ترویج
کتابخوانی و توسعه متوازن فرهنگی در شیراز با رویکرد
جدیتری دنبال میشــود و برنامههای موفقی را به اجرا
در آورده اســت .تور کتاب شیراز تاکنون در پنج منطقه
عشایری و روستایی دشت بکان شهرستان اقلید (دو بار)،
رکنآباد شهرســتان داراب و پیر سرخ شهرستان نورآباد
برگــزار کرده که آخرین آن مربوط به منطقه عشــایری
سرچهان شهرستان بوانات از ایل خمسه ،است.
ســاناز رهروانی از اعضــای تور کتاب شــیراز که
بهتازگــی از این ســفر خیرخواهانه بازگشــته در همین
رابطــه میگوید :در منطقه ســرچهان به چهار مدرســه
عشایری سرکشی کردیم و برنامههای ترویج کتابخوانی
انجام شــد .سه مدرسه این منطقه ساختمانی و یکی هم
چادری بود که در دو مدرســه بزرگتر کتابخانه برپا شد
و به تمام دانشآموزان دو مدرســه دیگر که دانشآموزان
کمتری داشــتند ،کتاب اهدا شــد .ایــن دانشآموخته
دانششناســی تأکید میکند :در ایــن برنامه ۱۵ ،نفر از
اعضای تور کتاب شــیراز همراهی کردنــد که در چهار
تور گذشــته بیســابقه بود .یکی از ابتکارات جالب تور
کتاب راهاندازی «کتابخانههــای چمدانی» برای مدارس
عشایری چادری است .رهروانی در توضیح این ابتکار نیز
یادآور میشود :به علت کوچرو بودن عشایر چادرنشین و
دشواری ایجاد کتابخانههای قفسهای ،بچههای تور کتاب
شــیراز چمدانهایــی را برای قــرار دادن کتاب طراحی
کردند که پس از باز شــدن ،کارکرد کتابخانهای داشته و
به راحتی نیز قابلحمل است .به گفته او کتابخانههای تور
کتاب ســیب دانش نام دارد که با احتساب کتابخانههای
چمدانی ،تور کتاب شاخه شیراز ۱۵ ،کتابخانه در روستاها
و مناطق عشایری راهاندازی کرده است.
رهروانی ،همچنین همراهی الهام مزارعی نویسنده
شناختهشــده داســتان کودک و نوجوان با تور را اتفاقی
خوب و تازه دانسته و میافزاید :بچههای عشایر در خیال
خود نویســندگان را افــرادی ماورایی تصــور میکردند
بنابراین زمانی کــه خانم مزارعــی کتابهایش را برای
بچهها خواند و امضا کرد ،شور و برقی عجیب در نگاهشان
دیدیم که خستگی را از تن همه بچههای تور بیرون کرد
و بدون شــک نیروی محرک ما بــرای برگزاری تورهای
بعدی با وجود تمام مشــکالت خواهد بود .مقصد بعدی
تور کتاب شــیراز منطقهای عشــایری در جنوب فارس
و شهرســتان فراشبند اســت که به علت گرمسیر بودن
در زمســتان اتفاق میافتد .تور کتاب شــیراز آنطور که
ســاناز رهروانی میگوید کام ًال خودجوش و مردمی اجرا
میشــود و برای ادامه حیات خود نیازمند همراهی همه
مردم است.

