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نگاهیبهفرهنگدرمدیریتشهری

قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بر 
شاخص هایی از قبیل عدالت و توسعه که جامعه را به 
توســعه اجتماعی رهنمون می سازد، حاکی از اهتمام 
نظام به این مهم در عرصه های قانون گذاری و اجرایی 
است. صاحب نظران بر این باورند با چنین رویکردی، 
توسعه اجتماعی، بیانگر ارتقای کیفیت نظام اجتماعی در راستای دستیابی 
به عدالت اجتماعی، تحقق یکپارچگی و انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت 

زندگی انسان هاست. 
توســعه  اجتماعی بیشــتر بر بهبود نحوه زندگــی و ارزیابی جریان ها و 
تحوالت جامــع اجتماعی تأکید دارد. به همین دلیل، اغلب شــاخص های 
اجتماعی و انســانی توسعه، تأکید خاصی بر آموزش، اشتغال، بهبود الگوی 
مصرف، توزیع عادالنه درآمد و رعایت بهداشــت روانــی و اجتماعی دارند. 
این مهم از رهگذر مهندسی فرهنگ با تأکید بر تقویت ابر سیستم آموزشی 
کشــور و ارتقای نظام اطاع رســانی و فرهنگ سازی در نهادهای اجتماعی و 

سازمان های اداری و اجرایی کشور امکان پذیر است.
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت 
شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی 
شــهری و مدیریت شهری اســت. چنانچه نظام مدیریت شهری را شامل 
فرآیندهای سیاســت گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت 
بر اداره امور شــهر و شــهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند 
قانون مند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شــهری و نیز قانون مدار 
نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو ســویه شهرداری به شهروند محسوب 
کنیم که هدف آن ســاماندهی زندگی شــهری و فعالیت های شــهرداری و 
شــهروندان اســت، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در 
مدیریت شــهری و نیز رابطه و نســبت مدیریت شهری و حقوق مشخص 
می شــود. در این میان سهم و نقش شــهرداری، از جمله سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی همدان که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و 

نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
با توجه به اهداف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ها، یکی 
از رسالت های تشــکیل سازمان اجتماعی و فرهنگی تغییر نگرش مدیریت 
شــهری نسبت به شهر و شهروند اســت. در این نگرش شهر تنها یک کالبد 
فیزیکی شامل خیابان، ساختمان، بوستان، پل و مانند این نیست بلکه شهر 
یک موجود زنده و پویاســت که فرهنگ، روح آن به شــمار می آید. از سوی 
دیگر پیچیده شــدن مناسبات شهر و شــهروندان، ضرورت ارتقای فرهنگ 
شهرنشینی را بیش از پیش آشکار می نماید.بنابراین حضور شهرداری ها در 

عرصه های اجتماعی و فرهنگی جزء الینفک وظایف آن ها تلقی می شود.
با عنایت به شــرح وظایف 22گانه ســازمان در همدان، همواره شــاهد 
تغییر ســاختار و ســلیقه محوری در اجرای برنامه ها هستیم که متاسفانه 
سازمان های تابعه شهرداری همدان هرکدام به نحوی در عادت های فرهنگی 
و تغییــر ســاختار تأثیر بســزایی دارند که بیش از پیش نیــاز به بازنگری 
در فعالیت های پراکنده و موازی کاری و گاه اشــتباه احســاس می شــود. 
یافته های کارشناســان بیانگر این اســت که از دیدگاه شهروندان، معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری همدان اثر بسزایی در تأمین مؤلفه های 
امنیت اجتماعی شــهروندان نــدارد. نتایج حاصله نشــان می دهد که بین 
نظرات شــهروندان و کارکنان و مســئولین شــهرداری در خصوص عملکرد 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری، شکاف وجود دارد و کارکنان و 
مسئولین شهرداری نظر مساعدتری نسبت به عملکرد این معاونت در تأمین 

امنیت اجتماعی و مؤلفه های آن دارد.
الزم بــه ذکر اســت که کار فرهنگــی با کار تبلیغی متفاوت اســت و کار 
تبلیغی در حوزه اقدامات رسانه ای تعریف می شود و اقدام فرهنگی فعالیتی 
تاثیرگذار اســت که به نهادینه سازی رفتار در شهروندان منجر می شود. باید 
اشــاره کرد فعالیت هایی از جمله تأسیس فرهنگ سراها بدون برنامه مدون 
نه تنها موجب هدررفت سرمایه ملی می شود بلکه در آینده کاربری جدیدی 
بــه آن می دهد که نمونه های آن در همدان محســوس اســت. مشــارکت 
فرهنگی شهروندان و اســتفاده حداکثری از طرح ها مستلزم یک مدیریت 
منسجم است. مدیریت فرهنگی در گام نخست ارائه تعریفـــی روشـــن از 
فرهنـگ است. تا زمانی که نتوانیم مقصود خود را از فرهنگ به وضوح بیان 
کنیم در مدیریت فرهنگی دچار ابهام و ســردرگمی خواهیم بود. بســـیاری 
از مشــکات موجود در زمینه برنامه ریزی، ســازماندهی، هدایت، رهبری و 
ارزیابــی فعالیت هــا و امور فرهنگــی در همدان به طور کامــل با این ابهام 

مرتبط هستند.
آن چه در خصوص ضعف ها و نارســایی های مربـــوط بـــه برنامه ریزی، 
ســـازماندهی و ارزشــیابی فعالیت های فرهنگی وجود دارد با برداشت های 
متفاوت از فرهنگ ارتباط دارند. در برنامه های فرهنگـی همدان، نظیر آن چـه 
در اصـــول سیاست های فرهنگی کشــور و برنامه های مختلف توسعه آمده 
است نمی توان تعریف و برداشت مشخص و روشنی از فرهنگ سراغ گرفت. 
ابهام و کلی گویی در زمینه اهداف و برنامه هـــای فرهنگـــی، سـازماندهی 
فرهنگـــی را نیز دچـار گستردگی و پیچیدگی بیش از حد کرده و ارزشیابی 
فرهنگی را نیز به امری کم اثر تبدیل کرده است، زیرا برنامه هـــا و اهـــداف 
مشـــخص و تعریف شـده ای وجود ندارند تا بتوان از نهادها و سازمان هایی 
که مســـئول تحقـــق و پیگیری آن ها هستند، انتظار پاســـخ داشـت. تـا 
زمـانی که برداشـــت نزدیک و هماهنگ از فرهنگ در برنامه ریزی ها وجود 
نداشته باشــد دچار کلی گویی ها و تعقیب اهداف بلندپروازانه خواهیم شد 
و ایــن امر با توجه به مقتضیات زمانه، چیزی جــز پراکندگی، دوباره کاری، 

افزایش هزینه ها و از بین رفتن فرصـت ها به وجود نخواهد آورد.
پیشــنهاد می شود اطاع رســانی به موقع و ایجاد انگیزه زمینه مناسب 
را برای جلب مشــارکت بخش خصوصی و شــهروندان در انجام طرح ها و 
پروژه های شــهری، آموزش، تشــویق و حمایت از نخبگان و بسترســازی 
مناســب در مراکز کارآفرینی از جمله فرهنگ ســرای کسب وکار، آموزش و 
اطاع رسانی و ارائه خدمات مناسب تر در خانه های سامت با اعتمادسازی، 
پویاســازی، بسیج امکانات و جلب مشــارکت شهروندان، ایجاد کمیته های 
تخصصی، برگزاری کارگاه های علمی-آموزشــی برای خانواده و فعال سازی 
هرچه بیشــتر مراکز مشــاوره و بازپروری در محات در عمل و نه در شعار، 
همگام ســازی و ارتقای فرهنگی مناطق چهارگانه همدان اســت. امید است 
با تدوین برنامه بلند مدت از ســوی شهرداری به عنوان متولی امور شهری 

شاهد ارتقا و رشد سطح اجتماعی شهر باشیم. 
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»مجیــد یوســفی نوید« مدیر منطقه ای از شــهر 
همدان را بر عهده دارد که تا چند سال پیش به لحاظ 
دریافت خدمات شــهری وضعیت مناســبی نداشت. 
ســاکنان منطقه چهار همــدان معموال چیزهایی مثل 
آســفالت معابر و پیاده روســازی را فقــط در مناطق 
خاصی از شــهر می دیدند و فکر می کردند این چیزها 
مال باالی شهری هاست و سهم پایین شهری ها فقط 
کوچه های خاکــی و جدول های داغون و پیاده روهای 
آالکلنگی اســت. اما حاال با اقدامات اساســی که در 
طول یکســال گذشته با حمایت شــهرداری و شواری 
شهر انجام شده می توان گفت تقریبا منطقه چهار هیچ 
کوچه خاکی ندارد، هیچ، حتی یوســفی نوید فکرهای 
بزرگ تری مانند ساخت بوستان فرامنطقه ای و بوستان 
بانوان برای این منطقه در ســر دارد. وی معتقد است 
شهروندان در شــرایطی توقعات و مطالبات خود را از 
مدیریت شهری باال می برند که حداقل نیازهای آن ها 

در شهر برآورده شود.

اهمیت بهسازی معابر �
مدیــر شــهرداری منطقه چهــار بــه همدان نامه 
اولویــت  در  معابــر  بهســازی  این کــه  می گویــد: 
درخواســت های شهروندان از شهرداری است، به این 
معنی نیست که شهروندان توقع دیگری از شهرداری 
ندارند بلکه به این معناست که بیشترین مشکل شهر 
در این حوزه اســت. البته بهســازی معابر محدود به 
آسفالت نیست و بهتر اســت بگوییم آسفالت ریزی 
پیــش پا افتاده ترین کار در این حوزه اســت هرچند 

یک اقدام حیاتی است.

یوسفی نوید توضیح می دهد: آن قدر که شهروندان 
به وضعیت بهســازی معابر که زیر پایشــان است و 
چه پیاده و چه سواره روی آن تردد می کنند، اهمیت 
می دهند به جداره ها و در و دیوار شهر توجه نمی کنند. 
چراکه نامناسب بودن معابر آسیب های مالی و جانی 
به شــهروند پیاده و سواره وارد می کند و باعث ایجاد 
فشار روانی و نگرانی می شود اما این شرایط برای در 
و دیوار شهر وجود ندارد. مناسب سازی معابر به ایمنی 
شهروندان و زیباسازی جداره به حض بصری مربوط 
می شــود. پس طبیعی است که مناسب سازی معابر 
که آســفالت ریزی یکی از ارکان آن است، در اولویت 

مدیریت شهری باشد.
وی معتقد اســت شهروندان ســاکن در منطقه 
چهار اغلب از اقشار ضعیف جامعه هستند و به دالیل 
اقتصادی و اجتماعی اقدام به ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز می کنند و مدیریت شــهری موظف اســت 
به این منطقه توجه بیشــتری داشته باشد و با ارائه 
امکانات بیشــتر به آن ها از دچارشدن به آسیب های 

اجتماعی بعدی جلوگیری کند.
یوسفی نوید به بیان تجربیات خود از منطقه ای که 
آن را مدیریت می کند می پردازد و تشــریح می کند: 
یادم هســت در دیدار با ســاکنان یکی از محله های 
منطقــه چهار، خانمــی به من گفــت از آن جایی که 
کوچه ما خاکی اســت، فرزند من تا به مدرسه برسد 
لباس هایــش خاکی و در زمســتان گلی می شــود 
و بــه همین دلیــل هیچ وقت نمره انضبــاط خوبی 
نمی گیــرد و درخواســت کرد کوچه اش را آســفالت 
کنیم. خانه هایی که در این محله ها ســاخته می شود 
اغلــب متــراژ پایین دارنــد و فاقد 
حیاط هستند و کوچه محل سکونت 
آن ها حیاط محســوب می شــود و 
فرزندانشــان در ایــن کوچه ها بازی 
می کننــد. از وقتی ما کوچه مذکور را 
آســفالت کردیم، کودکان ساکن در 
آن کوچــه دوچرخه های خودشــان 
را بــه کوچه آوردند و مشــغول بازی 
شــدند. در چنین شرایطی نمی توان 
از شهروندان ســاکن در این مناطق 
انتظار داشت خواسته های بیشتری 
از مدیریت شــهری داشته باشند و 
آن ها به دنبال رفع نیازهای اولیه شان 
هستند. بنابراین آسفالت ریزی صرفا 

معنای تردد ترافیکی ندارد.

آسفالت 350 کوچه در عرض چند ماه �
مدیر شهرداری منطقه چهار تأکید می کند: جدای 
از چند معبر اصلی که بحث جان شــهروندان مطرح 
بود و ما امســال آن ها را اصاح کردیم، اولویت اصلی 
ما در ســال جاری بهسازی معابر فرعی بود و بر این 
اســاس در ده ماهه نخســت ســال 350 کوچه که 
وضعیت آن ها بسیار نامناسب بود را آسفالت کردیم. 
کوچه های خاکی و کوچه هایی که آسفالت آ ن ها کاما 
از بین رفته بود ترتیــب اولویتی ما بود. این طور هم 
نبود که همه کوچه های خاکی یک محله را آســفالت 
کنیــم و محله های دیگر چشــم انتظار مرحله بعدی 
آسفالت ریزی بمانند بلکه در هر مرحله آسفالت ریزی 
از هر محلــه چند کوچه را انتخاب و آســفالت ریزی 
می کردیم تا ساکنان محات مختلف تاش همزمان 
مــا برای حــل مشکاتشــان را ببینند و احســاس 
ناعدالتی نکننــد. در حال حاضر می توانم بگویم اکثر 

کوچه های خاکی منطقه چهار آسفالت شده اند.
یوســفی نوید با بیان این که تا تاریخ 20 دی سال 
جاری 36 هزار و 853 تن آســفالت در معابر منطقه 
چهار ریخته شــده اســت، توضیح می دهد: در معابر 
اصلی 9 کوچه خاکی و 9 کوچه با آســفالت کهنه، در 
کوی ولیعصر و محله ترکاشوندها 59 کوچه خاکی و 

8 کوچه با آســفالت کهنه، در حصار مطهری و شهرک 
صادقیه 6 کوچه خاکی و یک کوچه با آسفالت کهنه، 
در اسامشهر 34 کوچه خاکی و 25 کوچه با آسفالت 
کهنــه، در حصار امام و کوی کوثر 12 کوچه خاکی و 5 
کوچه با آسفالت کهنه، در جانبازان و باباطاهر 14 کوچه 
خاکی و 27 کوچه با آسفالت کهنه، در منوچهری سه 
کوچه خاکی و 17 کوچه با آســفالت نامناســب، در 
شهرک الوند 9 کوچه با آسفالت نامناسب و در شهرک 
فرهنگیــان یک کوچه خاکی و 41 کوچه با آســفالت 

نامناسب، آسفالت ریزی شده است.
وی می افزایــد: بیشــتر آســفالت ریزی صــرف 
هفت ماهه نخست ســال انجام شد و در واقع چند 
ســال ظرف چند ماه انجــام دادیم. مقــداری هم 
برای اســفندماه پیش بینی کرده ایــم چون معموال 
آســفالت ریزی های فــوری پیش می آیــد که باید 
برای آن آماده باشــیم. لکه گیری معابر اصلی مانند 
بلوار ارتــش، حوزه علمیه، بلوار نیروی انتظامی، دور 
باباطاهر، خیابان 18 متری ابوذر و ورودی فرهنگیان 

نیز بعد از محات انجام شده است. 
ایــن مدیر شــهرداری می گوید: تنهــا چند کوچه 
خاکــی در حصــار مطهــری باقی مانده که مشــکل 
فاضاب و حفــاری دارند و اگر آســفالت می کردیم 
بعدها توســط دســتگاه های خدمات رسان تخریب 
می شــد. برای همه کوچه هایی که آسفالت شده هم 
با همه دستگاه های خدمات رســان مکاتبه کردیم تا 
اگر نیاز به حفاری هست قبل از آسفالت ریزی انجام 
دهنــد و اگر این اتفاق بعد از آســفالت ریزی بیفتد، 
دســتگاه مربوطه موظــف به پرداخت خســارت به 

شهرداری است.

به دنبال برقراری عدالت �
مدیر شــهرداری منطقه چهار معتقد اســت: در 
عملیات آســفالت ریزی سعی کردیم توازن را رعایت 
کنیم تا شــهروندان فکر نکنند محــات بر یکدیگر 
برتری دارند، بلکه ما به دنبال رعایت عدالت در همه 
محات تحت مدیریت منطقه چهار هســتیم. ایجاد 

مســیرهای دسترسی و راهگشا از لحاظ پدافندی را 
هم در نظر داشــتیم که مهم ترین آن پل فرهنگیان 
بود که بحران ترافیکی ایجادشــده را حل کرد یا 18 
متری ابوذر شــرایط بهتری پیدا کرده اســت. نکته 
جالب این که این خدمات رسانی ها درخواست صدور 
پروانــه را هم باال بــرد و در واقع بخشــی از هزینه 
شــهرداری به شهرداری برگشت. اجرا و بازسازی 12 
بوســتان محله ای هم از برنامه هــای مهم ما بعد از 

آسفالت معابر بود.

برنامه هایی برای آینده �
حاال که یوســفی نوید خیالش از مناسب ســازی 
معابر تحت مدیریتش راحت شده، فکرهای بزرگتری 
برای منطقه چهار دارد. وی می گوید: احداث بوستان 
فرامنطقه ای تپه موســوم به پیســا، مناسب سازی 
کفپوش بازار، مناسب سازی ورودی های شهر، انتقال 
ســاختمان اداری منطقه چهار به بلوار آیت هللا نجفی 
به منظور کاهش ترافیک میدان امامزاده عبدهللا )ع( 
و جانمایــی در دل محات تحــت مدیریت منطقه 
چهار و احداث بوســتان بانوان در شهرک فرهنگیان 
در کنار آسفالت ریزی و احداث بوستان های محله ای 
را در بودجه سال آینده پیشنهاد داده ایم و امیدواریم 
با موافقت اعضای شــورای شهر، سال آینده آن ها را 

عملی کنیم.
در آخر هم ســعی ما ایجاد یک تــوازن بوده که 

امیدواریم به این مهم دست پیداکرده باشیم.

اجرای روکش آسفالت معابر منطقه دو 
با حجم  بی سابقه در 10 ساله اخیر 

مدیرشهرداریمنطقهدو:اجرایروکشآسفالتمعابرمنطقهدوباحجم
عملیاتی50000تندر10سالهاخیربیسابقهاست

به گفته مهنــدس »عباس صوفی« 
شــهردار همدان، اجرای روکش آسفالت  
و اصــاح وضعیت معابر شــهر در رأس 
درخواست های شــهروندان از شهرداری 
قــرار دارد و بــه همین دلیل شــهرداری 
همدان، پروژه روکش آسفالت در سطح 
وســیع را یکی از اولویت های برنامه های 
خود قرار داده اســت. شــهرداری منطقه 
دو به عنوان یکی از مناطق مهم شــهری 
نیز به این مهم توجه کرده و توانســته در 
طول 9 ماهه نخست سال جاری بیش از 
50 هزار تن آسفالت ریزی در معابر سطح 
این منطقه داشته باشــد که در طول ده 
سال اخیر بی سابقه محسوب می شود. 10 
هزار تن آسفالت به منظور لکه گیری معابر 
فرعی و محات و 40 هزار تن برای اجرای 
روکش آســفالت اساسی در معابر اصلی 
ســطح حوزه نیز از برنامه های شهرداری 

منطقه دو تا پایان سال جاری است. یکی دیگر از گایه های 
شهروندان ساکن در منطقه دو آب گرفتگی در برخی معابر 
این منطقه است که مدیریت این منطقه طی یک عملیات 
اجرایی کوتاه مدت اقدام به رفع آن کرد تا رضایت شهروندان 

را کسب کند.

آمار بی سابقه در ده سال اخیر �
مدیر شهرداری منطقه دو همدان حجم عملیات روکش 
آسفالت نه ماه اخیر سطح حوزه استحفاظی منطقه را بیش 
از 50 هزار تن اعام کرد و آن را در مقایسه با ده سال گذشته 

بی سابقه دانست.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه دو همدان، 
مهنــدس »حامد جلیلوند« با اعــام این خبر توضیح داد: 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا در ســال جاری با تاش 
مجموعه شــهرداری منطقه دو و همکاری ســازمان عمران 
توانستیم حجم عملیات روکش آسفالت در سطح حوزه را 
با افزایش 35 درصدی نسبت به سال گذشته، یعنی به 50 
هزار تن در نه ماه اول برســانیم. وی هزینه صرف شده در 
حوزه آسفالت را 250 میلیارد ریال اعام کرد و گفت: با توجه 
به آمار عملکرد سال های گذشــته، اجرای روکش آسفالت 
امسال شــهرداری منطقه دو از لحاظ حجمی نسبت به 10 

سال اخیر بی سابقه بوده است.

توجه به کیفیت در کنار کمیت �
جلیلوند کیفیت اجرای روکش آسفالت را در کنار کمیت 
آن از نــکات مهــم و مورد دقت و توجه شــهرداری منطقه 
دو برشــمرد و تصریــح کرد: در عملیات روکش آســفالت  
ســطح حوزه، زیرســازی محل اجرای آسفالت و تراکم آن 
توسط آزمایشــگاه های معتبر مورد تایید شهرداری، تحت 
نظارت کارشناســان شــهرداری منطقه و ســازمان عمران 

آزمایش می شــود. مدیر شهرداری منطقه دو همدان نتایج 
آزمایش های آســفالت ریزی های سطح منطقه دو را با 95 
درصد مطلوبیت عنوان کرد و افزود: این درصد رقم باال و مورد 

تایید در بحث کیفیت آسفالت ریزی است.

10 هزار تن آسفالت برای لکه گیری �
جلیلونــد اجــرای روکش آســفالت را بــه دو بخش 
آســفالت ریزی اساســی و لکه گیری تفکیک کرد و خبر از 
اختصــاص 10 هزار تن آســفالت به منظور لکه گیری معابر 
فرعی و محات و 40 هزار تن برای آســفالت ریزی اساسی 
در معابر اصلی سطح حوزه داد. وی در این باره توضیح داد: 
کوچه ارکیده، بنفشه، میخک و اقاقیا واقع در کوی امیر کبیر، 
کوچه رفاه 8 واقع در شــهرک بهشتی، کندرو بلوار مطهری، 
کوچــه پرتو واقع در بلوار 15 فروردین، خیابان مهر، طراوت، 
بهاران، بدیع الحکما، گل  و نگارستان  واقع در کوی پردیس، 
بلوار محمدیه، خیابان رازی جنب بیمارستان بعثت، خیابان 
نایب احمد، بلوار 9 دی، کوچه کنعان و شقایق  واقع در بنی 
هاشــم،  کوچه شــهید ارزانفود واقع در جنب خیان تختی، 
کوچه مشکی واقع در حصار حاج شمسعلی و  مانند این تنها 
بخشی از معابری هستند که در سال جاری روکش آسفالت 

آن صورت گرفته است.

اولویت با معابر آسیب دیده �
مهنــدس جلیلوند تعیین اولویت بنــدی عملیات های 
آســفالت ریزی در نقاط مختلف ســطح حوزه استحفاظی 
منطقه را فرسوده و کهنه و آسیب دیده بودن آسفالت معابر 
اصلی با تایید معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه عنوان 
کرده و در ادامه گفت: در معابر فرعی نیز اجرای آسفالت  بر 
اساس بررسی و مشاهدات میدانی کارشناسان منطقه و یا 
بنا به درخواست اهالی محل و یا بعد از حفاری دستگاه های 
خدمات رسان انجام می گیرد و همچنین حفاری های ایجاد 
شــده در سطح معابر و خیابان ها نیز در اسرع وقت توسط 
اکیپ های آسفالت کارگاه امانی معاونت خدمات شهری  و 

اجرایی منطقه لکه گیری می شود.

مهار آب های سطحی �
مدیر شــهرداری منطقه دو همدان با اشــاره به اجرای 
عملیــات جمع آوری آب های ســطحی و لوله گذاری بلوار 
مطهری و 9 دی گفت: این پروژه یکی از مهم ترین اقدامات 
در حوزه مهار آب های سطحی است که بر اساس مشاهدات 
اخیــر با اجرای این طرح مشــکل آبگرفتگی معابر در این 

محدوه مرتفع شده است.
جلیلوند با اعام این که عملیات حفاری و لوله گذاری در 
این پروژه به اتمام رســیده است و در این فصل آب گرفتگی 
معبر در این محدوده اصاح شده، ادامه داد: هم اکنون پروژه 
در مرحله بتن ریزی تونل های حفرشده در بلوار مطهری قرار 
دارد و انشــاهللا تا پایان ســال به پایان می رسد. وی اعتبار 
عمرانــی این پروژه را 130 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 3 
کیلومتر لوله گذاری در خیابان های اطراف میدان رسالت و بلوار 
9 دی و مطهری انجام شده تا از طریق آن آب های سطحی به 

سمت رودخانه پشت پمپ بنزین فروغ هدایت شود.

نحوه اجرای پروژه �
مدیر شــهرداری منطقه دو همدان به  نحوه اجرای این 
پروژه پرداخت و تصریح کرد:  این پروژه از میدان 9 دی آغاز 
و به بلوار مطهری به ســمت رودخانه جنب مزداگینه ختم 
می شود که ابتدا با عملیات حفاری در سنگ های سخت به 
شکل تونل صورت پذیرفت و با اجرای لوله گذاری و تثبیت 

تونل ها توسط اجرای بتن به سرانجام می رسد.
مهندس جلیلوند افزود: از نکات قابل توجه در این پروژه 
می توان به صرفه جویی در هزینه ها، زمان و سختی حفاری 
در ســنگ های سخت اشــاره کرد که با تعیین راهکارهای 
مناسب از حفاری به طول 600 متر جلوگیری شد که در نتیجه 

در زمان و هزینه صرفه جویی شد.
مدیر شهرداری منطقه دو همدان از اجرای بیش از 7000 
متر جدولگذاری نهری در جهت هدایت آب های سطحی در 
سطح منطقه خبر داد و افزود: از آن جا که کاهش خطرپذیری 
شهر در مقابل ســیاب یکی از پروژه های مهم در شهرداری 
است، با احداث و ترمیم نهری سعی در جمع آوری و هدایت 
اصولی آب های روان داریم تا به این طریق بتوانیم گامی در 
کاهش آسیب های ناشی از آن برداریم. از این رو  شهرداری 
منطقه دو  پروژه های اجرای نهری خیابان شهدا، عمار، بلوار 
شهید مصیب مجیدی و صیاد شیرازی، خیابان گلزار، بلوار 
محمدیه و 9 دی، خیابان نایب احمد و چندین معبر در کوی 

محمدیه را در دستور کار قرار داد و به پایان رسانید.
جلیلوند در پایان هدف از اجرای این پروژه ها را هدایت 
و دفع آب های ســطحی، کنترل روان آب ها و ارتقای سطح 
کیفی و ایمنی معابر شــهر، ارتقای سطح بهداشت محیط 
زندگی و جلب رضایت شهروندان عنوان کرد و در ادامه گفت: 
افزایش کیفیت زندگی شــهروندان یکی از شــاخص های 
رضایت از عملکرد شــهرداری ها بوده که ساماندهی هدایت 
آب های ســطحی، ســهولت در عبور و مرور، ارتقای سطح 
ایمنــی معابر و مدیریت به هنگام بحران در شــرایط جوی 

نامناسب از برنامه های مهم شهرداری محسوب می شود.

تــوجـــه بــــه   پیکــره شهر

بنابراین مرمت و آسفالت ریزی معابر همواره یکی از جدی ترین 
مطالبات مردمی شهروندان همدان به حساب می آید.

تالش برای کسب رضایت شهروندان �
شــهردار همــدان معتقد اســت: مطالبات فرهنگــی از جمله 
موضوعاتی اســت که نمی تــوان چهارچوب مشــخصی در حوزه 
شهرداری برای آن تعریف کرد زیرا شهرداری یک نهاد چندوجهی 
به حســاب می آید. در حوزه مباحث فرهنگی ما تاش زیادی در 
زمینه آموزش های شــهروندی داشتیم، همچنین اقدامات خوبی 
در حوزه مســائل فرهنگی کودکان انجام شــده است. برای مثال 
همدان را به عنوان شــهر دوستدار کودک معرفی کردیم و در حوزه 
برنامه ریزی شــهری در تاش هستیم شهری بسازیم که کودکان 
در آن احســاس امنیت، آرامش و پویایی داشته باشند و امکانات 
الزم برای رشد در این شهر برای آنان مهیا شود و در این راستا در 
سال آینده نخستین بوستان خاقیت را که برای کودکان به صورت 

استاندارد طراحی کردیم، احداث خواهیم کرد. 
صوفی در انتها تاکید می کند: مطالبه در همه حوزه ها از ســوی 
مردم وجود دارد اما به هرحال خواســته ها و اهداف افراد متفاوت 
است و نمی توان تمامی اعضای یک شهر 700هزار نفری را از همه 
جهات راضی نگه داشت اما در هر صورت رضایت مندی حداکثری 

شهروندان در اولویت کار ما قرار دارد.   

ایجاد توازن نسبی در محالت منطقه چهار 
نامناسببودراآسفالتکردیم مدیرشهرداریمنطقهچهار:امسال350کوچهکهوضعیتآنهابسیار

 یوسفی نوید:
در عملیات آســفالت ریزی ســعی کردیم 
توازن را رعایت کنیم تا شــهروندان فکر 
نکننــد محالت بر یکدیگــر برتری دارند، 
بلکــه مــا بــه دنبــال رعایــت عدالــت در 
منطقــه  مدیریــت  تحــت  محــالت  همــه 

چهار هستیم.

جلیلوند:
لوله گــذاری در خیابان هــای  کیلومتــر   ۳
بلــوار۹ دی و  و  رســالت  میــدان  اطــراف 
بلــوار مطهــری انجــام شــده تــا از طریــق 
آن آب هــای ســطحی به ســمت رودخانه 

پشت پمپ بنزین فروغ هدایت شود.

حسین بهبودی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
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جامعه6

فرآیندآموزش حقوقکودکدر
»بخشسوم«

آموزش فرآیندی پیچیده است که در آن همکاری 
بین دانــش آموزان با هم و با آمــوزگاران، والدین با 
دانش آموزان و با آموزگاران از ارزش بسیاری برخوردار 
اســت. جــدا از یادگیــری حقوق کودک، کــودکان و 
نوجوانــان باید وظایف و مســئولیت های خود را نیز 
فراگیرنــد و آموزگار باید آن هــا را از حقوق همه افراد 
جامعه آگاه ســازد. )برای نمونه حقوق افراد کم توان ،آسیب دیده جسمی 
یا نیازهای ویژه و اقلیت های دینی و قومی (هر چند شرایط اجرای حقوق 
کودک مانند ســن، هم پیوندی موضوع های آموزشــی دیگر، مناسب  ها و 
یــا رویدادهای جــاری به عنوان فرصتی برای گفتمان در باره حقوق بشــر 
وکودک، پیش شــرط فرآیند آموزش اســت که نباید این مقوله را نادیده 
گرفت. در این راســتا آمــوزگاران نیز باید با هدف هــای بنیادی آموزش و 
محتوای آموزشــی آشــنا باشــند. به گونه ای که بتوانند بر پایه آن ها طرح 
درسی را برای آموزش حقوق کودک برنامه ریزی کنند؛ مباحثی که به کودک 
کمک می کند تا در برابر سوءاســتفاده جسمی و روحی، حق آزادی بیان، 
حق برخورداری از حریم خصوصی، حق رشد در محیطی سرشار از بردباری 
و مدارا، صلح و برابری همگانی، حق برابری بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، 
جنســیت، خاســتگاه ملی و اجتماعی، حق بازی و آسایش و مراقبت در 
برابر هرگونه خشــونت، بی توجهی و بهره کشی از خود محافظت و برخوردار 
شوند پافشــاری بر حقوق کودک در برنامه درسی، کودکان را در رسیدن به 
نیازهای رشــدی خود همچون نیاز به تعلق، امنیت، عشق و خودشکوفایی 
یاری می کند؛ از جمله راهبردهای آموزشــی الگوی دانش آموز محور است؛ 
الگــوی موثرتــری از الگوی آموزگار محور که خوشــبختانه در دوران گذر از 
بیمــاری کرونا و هم زمانی با عصر رســانه و اینترنــت دیگر کودک منفعل 
نیست. فعاالنه در آموزش، کاوش، چاره یابی، بازی و گفتگو شرکت می کند 

در این راهبرد، آموزگار به مربی و همکار بدل می شود.
این جستار پیوسته است ....

کودکان

پایانبخشیازمطالعاتجمعآوریفاضالب
رودخانهگنجنامه از

معاون بهره برداری و توســعه فاضاب شــرکت آب و فاضاب اســتان 
همدان از پایان بخشــی از مطالعات طرح جداســازی فاضاب از رودخانه 

گنجنامه همدان خبر داد. 
 به گزارش روابط عمومی آبفا همدان، »فرهاد بختیاری فر« ضمن ارائه 
گزارشــی در خصوص مطالعه طرح جمع آوری فاضاب منطقه گردشگری 
گنجنامه گفت: با توجه به تامین 15 درصدی آب شــرب همدان از رودخانه 
عباس آباد و نیاز به رفع آلودگی این رودخانه، شرکت آب و فاضاب استان 
همــدان به منظور مطالعه جمع آوری فاضاب تولیدی از اماکن حد فاصل 
رودخانه میدان عباس آباد تا مجموعه گنجنامه قراردادی با موضوع نقشــه 
بــرداری فاز یک و دو مطالعات جمع آوری فاضاب های هدایت شــده به 
ســمت رودخانــه عباس آباد از میدان گنجنامه تا میــدان عباس آباد را  با 

»مهندسین مشاور ری آب« منعقد کرد.
وی با اذعان به این که برابر ارزیابی های انجام شــده، اجرای مطالعات 
مذکور نیازمند 750 میلیون ریال اعتبار اعام شــد، عنوان کرد: برابر قرارداد 
منعقد شــده محدوده مورد مطالعه شامل باغ های اطراف رودخانه عباس 
آبــاد و جــاده گنجنامه، مراکز تفریحــی، رســتوران ها و همچنین دهکده 

گردشگری گنجنامه است.
بختیــاری فر با بیان این که این طــرح مطالعاتی به منظور جمع آوری 
فاضاب منطقه گنجنامه پیشــنهاد شــد، اظهار کرد: براســاس این طرح، 
پیشــنهاد اجرای 15 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضاب در دو طرف حریم 
رودخانــه عباس آباد به همراه آزادســازی حریم آن با برآورد تقریبی 760 

میلیارد ریال ارائه شده است.
وی خاطرنشــان کرد: طرح مذکور به صورت ثقلــی در مجاورت حریم 
رودخانــه بــا تمهیدات خاص و پس از تامین اعتبار و مشــخص شــدن 

دستگاه اجرایی قابل اجراست.

فرماندارشهرستانبهار:

اقداماتمخابراتمنطقههمداندردوسال
اخیربینظیربودهاست

»احســان قنبری« فرماندار بهار با حضور در دفتر »محمدعلی گرزین« 
سرپرســت شــرکت مخابرات اســتان همدان از اقدامات مخابرات منطقه 

همدان در شهرستان بهار تجلیل به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان، فرماندار شهرستان 
بهار طی دیداری با سرپرســت و مدیران مخابرات منطقه همدان، ضمن 
تجلیــل از تاش های این مجموعه در سراســر اســتان همــدان گفت: 
اقدامات مخابرات منطقه همدان در دو ســال اخیر بسیار ارزشمند بوده 

است.
وی با اشاره به نیازهای روزافزون جامعه و مردم به امکانات مخابراتی و 
تحوالت عظیم در عرصه ارتباطات، اقدامات صورت یافته در حوزه مخابرات 
در شهرســتان بهار را ســتودنی خواند و گفت: در روزگار فعلی، روزانه حجم 
عظیمــی از تماس ها و جابجایی اطاعات صــورت می پذیرد که این مهم 
فقط با اتکا به یک بســتر پیشــرفته و وجود زیر ساخت های قوی صورت 

می گیرد. 
قنبری با ارج نهــادن به تاش های مخابرات در تامین نیازهای جامعه 
افزود: آن چــه موجب توفیق مخابرات منطقه همدان در این زمینه شــده 
اســت، وجود عزم راســخ و تاش های جهادی کارکنان مخابرات است که 

جای تشکر و قدردانی دارد.
در این جلســه قبادی، رئیس مخابرات شهرستان بهار نیز ضمن تشکر 
از نــگاه مثبت فرماندار بهار و همچنین تجلیل از پیگیری های سرپرســت 
مخابرات منطقه همدان، گزارشی مختصر از اقدامات صورت یافته در زمینه 

توسعه مخابرات بهار و اللجین ارائه کرد. 
مهندس گرزین، سرپرســت مخابرات منطقه همدان نیز ضمن تشکر از 
دیدگاه قدرشناســانه فرمانداری شهرستان بهار گفت: تمام تاش مجموعه 
مخابرات منطقه همدان کســب رضایت صددرصدی مردم  است که همانا 

رضایت مردم، رضای حق تعالی را درپی دارد.
وی در ادامــه گفت: اگر در این مجموعه توفیقاتی به دســت می آید، 
مرهون تاش های تمامی همکاران و مدیران حوزه های مختلف اســت که 
من بــه نوبه خود از تمامی همکاران در مخابــرات منطقه همدان قدردانی 

می کنم.
در ادامه تعــدادی از مدیران مخابرات منطقه همدان به بیان گزارش از 

حوزه مدیریتی خود پرداختند.
در پایان از ســوی فرمانداری شهرســتان بهار، تعــدادی لوح تقدیر به 

سرپرست و کارکنان مخابرات منطقه همدان اهدا شد. 

خبــــــــــــرنامه

درخشش نور امید به ثبت آثار تاریخی همدان
بهثبتخواهدرسید. زایی:امسالماپنجپروندهفرستادیمکهاحتماالتاپایاندیماهجلسهکمیتهکشوریبرگزارخواهدشدوپروندههایمذکور مالمیر

یکــی از راه هــای حفــظ و 
و  تاریخــی  آثــار  از  حراســت 
فرهنگــی و میــراث فرهنگــی 
ملموس و ناملموس ثبت ملی و 
در صورت امکان ثبت جهانی این 
آثار اســت. قانون حفظ آثار ملی 
حدود نود سال پیش به تصویب 
مجلس شــورای ملی رســید. این قانون وظیفه ثبت 
و حفاظــت از آثار را برعهده ســازمان میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی گذاشت و قطار ثبت آثار 
با ثبت ســلیمان تپه در اســتان ایام بــه راه افتاد و با 
ســرعت به مســیر خود ادامه داد. البته ایران در ثبت 
جهانی مانند ثبت ملی به سرعت و قدرت پیش نرفت 
و فهرســت آثار جهانی انگشت شمار است. به هر روی 
اســتان همدان هم در زمینه ثبت آثار در فهرســت آثار 
ملــی و هم در زمینه ثبت جهانی تاش های بســیاری 
داشــته و در سال جاری امیدها به ثبت جهانی حداقل 
یک اثر از همدان بیشــتر شــده است، تشکیل پرونده 
ثبتــی منظر فرهنگی و تاریخــی هگمتانه تا همدان و 
نیــز تکمیل پرونده ثبــت زنجیره ای کاروان ســراها و 
قنات های ایــران این امید را افزایش داده اســت. از 
ســوی دیگر اســتان همدان در زمینه ثبــت ملی نیز 
تاش های ستودنی و در خور توجهی داشته که در این 
زمینه با »خدیجه مامیرزایی« کارشناس ثبت اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی همدان به 

گفتگو نشسته ایم.
 لطفا خودتان را معرفی کنید و از ســابقه کارتان در  �

اداره میراث فرهنگی بگویید.
خدیجه مامیرزایی هســتم، ســال 89 استخدام 
رســمی میراث فرهنگی خوزســتان شــدم. یک سال 
کارشــناس باستان شناســی شهرســتان ایذه بودم و 
از 89 تــا ســال 93  مدیریت پایــگاه تاریخی ایاپیر 
خوزستان را برعهده گرفتم. از سال 94 تا 98 کارشناس 
باستان شناســی پایــگاه هگمتانه بودم و از ســال 98 
تاکنون مســئول حریم میراث اســتان همدان و رابط 
بافت تاریخی استان شدم، حدود ده روز است که حوزه  

ثبت به مسئولیت هایم افزوده شده است.
 پرونده هــای ثبتــی در میراث فرهنگــی چند نوع  �

هستند و روند تشکیل پرونده چطور است؟
میراث فرهنگی به صورت کلی به دو دسته تقسیم 
می شوند؛ میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، میراث 
ملمــوس چنان که از نام آن برمی آید چیزی اســت که 
قابل لمس باشد که خود شامل آثار منقول، غیرمنقول 
و طبیعــی می شــود. میراث ناملموس میراثی اســت 
کــه قابل لمس نباشــد که شــامل فرهنگ ها، آداب و 
رســوم، عروســی و عزا، آواها، بازی های سنتی، رشته 
یا فن و مهارتی که در گذشــته وجود داشته و االن الزم 
اســت احیا شود، آداب کشــاورزی، موسیقی، علوم و 

دانش های سنتی و مانند این می شود.
آثار منقول شــامل آثاری است که قابل جابه جایی 
و انتقال باشــند مانند کتاب، ســکه، اشیای تاریخی، 
آثــار غیرمنقول قابل جابه جایی نیســت مانند بناهای 
تاریخــی، کاروانســراها، کاخ هــا، آب انبارهــا، تپه ها و 
محوطه های تاریخی و مانند این می شود. دسته سوم 
کــه به تازگی مــورد توجه قرار گرفتــه میراث طبیعی 
هســتند مانند کوهســتان الوند، چشــمه ها، قله ها و 

سراب های نهاوند.
روند تشکیل پرونده به این صورت است که میراث 
فرهنگی وظیفه دارد این آثار و بناها را شناسایی کند به 
همین منظور یا کارشناس میراث فرهنگی از اثر بازدید 
می کند و بررســی های الزم را انجام می دهد یا این که 
تیمی به این منظور مشــخص می شود و از سوی اداره 
میــراث فرهنگی قراردادی با آن تیم منعقد می شــود 
که بررســی محدوده خاصــی را برعهده بگیرند و تمام 
آثار آن محوطه را شناسایی می کنند. پس از شناسایی 
مستندات و تصاویر برای آن اثر تهیه می شود و کمیته 
ثبت استان طرح موضوع می شود همین کمیته تعیین 
می کنــد اثــر موردنظر قابلیت ثبــت دارد، واجد ارزش 

است یا خیر؟
هر تصمیمی گرفته شــود صورتجلســه به انضمام 
تمام مســتندات به وزارتخانه ارســال می شــود و در 
کمیته ثبت کشور اطاعات استانی را بررسی می کنند و 
اعضای این کمیته نظر نهایی و قطعی را صادر می کنند. 
تصمیــم این کمیتــه اگر مبنی بر ثبت یک اثر باشــد 

پس از طی تشــریفات قانونی از طریق باالترین مقام 
وزارتخانه کــه در واقع وزیر میراث فرهنگی اســت به 
باالترین مرجع اســتان؛ استاندار اباغ می شود. پرونده 
ثبتی در قالب یک لوح ثبتی به استاندار اباغ می شود 
و ماک عمل قرار می گیرد که به هیچ عنوان بنای ثبت 

شده نباید آسیب ببیند یا تخریب شود.
 موضوعــات و آثــار پیشــنهادی از ســوی مردم و  �

عالقه مندان به میراث فرهنگی هم امکان بررسی و طرح 

در کمیته ثبت را دارند؟
گاهــی پیش آمــده که در بررســی و شناســایی 
مــا بنایی از دید کارشــناس ما دور مانــده، مخصوصا 
در شــهرها گاهی بناها قابل تشــخیص نیستند و اگر 
داخل بنا دیده نشــود واجد ارزش بودن آن مشــخص 
نمی شود، اگر شــهروندی این آثار را به ما معرفی کند 
کارشناســان ما از آثار بازدید می کنــد و در صورتی که 
واجد ارزش تشــخیص داده شــود مستندات آن تهیه 

می شود و در کمیته استانی مطرح می شود.
 در حال حاضر چه پرونده هایی در دست اقدام دارید؟ �

در زمینه میراث معنوی از سال 92 تاکنون بیش از 
30 پرونده ثبتی داشتیم. سال گذشته 10 پرونده ثبتی 
داشــتیم، ســال جاری 5 پرونده ارسال شده تا پایان 
سال تصویب خواهند شــد. در حوزه ثبت تا زمانی که 
اثری ثبت نشده نباید اطاع رسانی شود؛ چراکه ممکن 
است در جلســات رد شود و در اذهان عمومی ذهنیت 
بدی به وجود بیاورد. امسال ما پنج پرونده فرستادیم 
که احتماال تا پایان دی ماه جلسه کمیته کشوری برگزار 
خواهد شد و پرونده های مذکور به ثبت خواهد رسید.

در حوزه غیرمنقول ما 13 پرونده فرستاده بودیم که 
تصویب شــده و اباغ آن به همدان ارسال شده است. 
بازار تاریخی کبودرآهنگ، عمارت مجذوب علیشــا، تپه 
انجیره ســرابی تویسرکان، پل تاریخی مریانج ،تپه آق 
تپه قره باغ، تپه پاقا تویســرکان، تپه کنجوران سفلی، 
خانه ســماوات همدان، خانه مازوچی، خانه میرابیان، 

تپه شیرعلی تپه.

در زمینه آثار منقول نیز آثاری مانند طاس مســی 
هگمتانه، طاس مسی سامن، مهر عقیق سامن، سنگ 
کتیبه مســجد، ماقه هخامنشــی، قاشق هخامنشی، 
نهج الباغه خطی، کتاب قانون، ظرف ســه پایه سامن، 
ظرف نگینی ســامن، تورات چرمی هگمتانه، گوشواره 
های زرین هخامنشی، ســه برگ زرین هخامنشی به 

ثبت ملی رسیده اند.
 در زمینــه ثبت جهانــی پرونده مشــترکی با دیگر  �

استان ها دارید؟
در حــوزه میراث ملمــوس و ناملموس پرونده های 
مشترکی بین کشورهای گوناگون وجود دارد مثا آداب و 
رسوم وجه مشترکی است که میان خیلی از کشورها با 
زبان یا فرهنگ مشترک وجود دارد. در بحث غیرمنقول 
ما دو پرونده زنجیــره ای در ایران داریم، یکی مجموعه 
زنجیره ای قنات ها اســت و دیگری مجموعه زنجیره ای 
کاروان سراها، که قنات ها ثبت شده و اگر قنات جدیدی 
واجد ارزش های ثبت جهانی شــناخته شــود به همان 
زنجیره اضافه می شــود. ما می توانیم امســال کاندید 
جدید معرفی کنیم مثا قنات قاســم آباد همدان برای 
افزوده شدن به آن مجموعه به سازمان جهانی یونسکو 
معرفی شــود. در بحث کاروان ســراها از سراسر کشور 
چهل کاروان ســرا برگزیده شده که دو کاروان سرا مربوط 
به همدان است: کاروان ســرای فرسفج و کاروان سرای 
تاج آباد که تمام بازدیدها و تکمیل پرونده انجام شــده 
و در مرحله نهایی ارســال به یونسکو قرار دارد. این کار 
در بهمن مــاه انجام خواهد شــد و نوبت بازدید به ایران 
خواهند داد که احتماال در ســال آینده ارزیابان یونسکو 
بــرای بازدید به ایران خواهند آمــد و امیدواریم که این 
پرونده تایید شود. به همین منظور ما تمام تاشمان را 
می کنیم که موانع این کار را برطرف کنیم و سهمیه ایجاد 
شده را حفظ کنیم. کاروان سرای فرسفج که مرمت شده 
و کاما ســالم است. کاروان ســرای تاج آباد هم در حال 
مرمت است و کارهای مربوط به تملک زمین های اطراف 
هم در حال انجام اســت که پرونده بدون کم و کاستی 

برای یونسکو ارسال شود.
 پرونــده ثبــت جهانی منظــر فرهنگــی و تاریخی  �

هگمتانه تا همدان در چه مرحله ای است؟
پایگاه هگمتانه مستقل عمل می کند و مسئول این 
کار آقای ســلطانی است، پرونده در حال تکمیل است. 
قبا موضوع ثبت جهانی هگمتانه مطرح بود اما از سوی 
وزارتخانه پیشــنهاد شــد که منظر فرهنگــی و تاریخی 
هگمتانه از ابتدای تاســیس تا کنون مد نظر قرار گیرد 
و بافــت تاریخی هم در ایــن مطالعات مورد توجه قرار 
گیرد. خوشبختانه مراحل کار به صورت کاما تخصصی 
و کارشناسی شده در حال تکمیل است و تعداد زیادی 
از متخصصان دانشــگاهی به همراه کارشناسان میراث 
فرهنگــی در حال انجــام مطالعات هســتند تا پایان 

اسفندماه این پرونده به یونسکو ارسال خواهد شد.

چند شماره ای است از رنجی 
می نویسیم که کلمه در بیان اصل 
و عمــق آن عاجز شــده و از این 
ناتوانی عرق شرم بر جبین دارد! 
از مصرف مواد مخدر؛ این معضل 
آشیان سوز که دست از گریبان ما 
بر نمی دارد. هر کدام از ما چقدر تجربه مواجه شــدن با 
مسئله اعتیاد را داشته ایم؟ چه به عنوان مصرف کننده و 
چه در قالب خانواده و دوست فرد مصرف کننده، تا چه 
اندازه با این درد آشــنایی داریم؟ یا حتی اگر جزو این 
موارد نیســتیم آیا می توانیم بــا اطمینان اذعان بداریم 
که هرگز در این دســته قــرار نخواهیم گرفت؟ البته که 
پاســخ این پرسش منفی اســت، پس این رنِج سیاه، 
رنج مشــترک همه ماســت و رنج را بایــد دید و برای 
حل یا دســتکم تخفیف آن قدم برداشــت. سهم ما در 
قالب رســانه، شاید همین قلم زدن ها باشد و صد البته 
پرداختن به امر مقدسی به نام مطالبه گری از اشخاص 
حقیقی و حقوقی که در حوزه این بای بزرگ نقش های 
خرد و کان دارند. در این راستا از کمپ ها و نقاط تاریک 
و مبهم آن ها نوشتیم. در این شماره نیز با کسی گفتگو 
کرده ایم که هم سابقه مصرف و ترک مواد مخدر را دارد 
و هم یکی از موسسان اولین کمپ دایر شده در همدان 
اســت. او بر این باور اســت که کمپ ها مانند تیری در 
تاریکی هســتند که یا به هدف می خورند و در مســیر 
بهبود شخص مصرف کننده، مؤثر واقع می شوند یا خیر. 
ما امــا بر این باوریم که نظــارت و دانش و دقت اداره 
بهزیســتی اســتان که صادرکننده مجوز تأسیس این 
کمپ هاست باید آن قدر افزایش بیابد که امکان به خطا 
رفتن این تیر به حداقِل ممکن برســد. این، مطالبه ما 

است و امیدواریم به مطالبه ای عمومی تبدیل شود.

از تماشا تا تمایل به مصرف �
آقای الف با اشاره به داستان خود در شروع مصرف 
مواد مخدر می گوید: پدرم بازرگان غات بود و به واسطه 
شغلش با خوانین حشر و نشر داشت. آن زمان مصرف 

تریاک در بین خوانین امری مرســوم بود و ضد ارزش 
تلقی نمی شد، پدرم نیز گهگاهی با آن ها مصرف می کرد. 
مــن اما اولین بار در 14 ســالگی شــخصی را در حال 
مصرف حشیش دیدم و حالتی که به او پس از مصرف 
دست داده بود، در ذهن من ماندگار شد تا این که در 17 
ســالگی، زمانی که دوستانم در جمعی به من حشیش 
تعارف کردند چون دلم می خواست آن چه دیده بودم را 
تجربه کنم، به این دام افتادم. آقای الف با بیان توضیح 
درباره حشیش ادامه می دهد: حشیش ماده ای محرک 
است نه مخدر؛ به این معنا که به دلیل ایجاد تحریکات 
مغــزی، فعالیت های مغز را به شــدت افزایش داده و 
در نتیجــه در اثر ادامه مصرف، مغز فرد را خســته کرده 
و فرد مصرف کننده با اســتفاده موادی مانند تریاک که 
اثر محرک حشیش را خنثی می کند، تسکین و آرامش 
یافته و به مغز خود استراحت می دهد اما به بهانه این که 
با مصرف حشــیش کارهای خود را بهتر انجام می داده، 

دوباره به مصرف آن برمی گردد. 

تولد دوباره �
بــه نظر آقای الف آن چه در حال حاضر تحت عنوان 
کمپ داریم در واقع خانه بهبودی است. کمپ ها متعلق 
به انجمن خیریه »تولد دوبــاره« بودند که بنیانگذار آن 
»فروهر تشــویقی« بود که در 31 خرداد 1381 تأسیس 
شــد. اولین کمپ در استان همدان در سال 82 توسط 
من و دو تن از دوســتانم در مسجدی مخروبه در گردنه 
اسدآباد تأسیس شد. مســجدی که محل خاف افراد 
شــده بود را با هزینه شخصی و هماهنگی با بخشداری 
تعمیر کرده و تبدیل به کمپ کردیم. ســپس شــورایی 

متشــکل از ما ســه نفر که معتاد بهبودیافته بودیم و با 
دو نفر از معتمدین اسدآباد در آن کمپ تشکیل دادیم و 
شیوه پذیرش آن جا هم به این شکل بود که اوال اجباری 
نبود یعنی کســی را به زور برای ترک نمی آوردند و خود 
شخص با تمایل شخصی به ما مراجعه می کرد سپس 
همه اعضای این شورا از شخص مصرف کننده سواالتی 
می پرسیدند و شخص در صورت قبولی، پذیرش می شد. 
آقای الف با اشاره به این که کمپ کاما غیرانتفاعی بود، 
می گوید: مبلغ 35 هزار تومان از فرد دریافت می کردیم 
و از آن جــا که کمپ، زیر پوشــش انجمــن تولد دوباره 
بود، بعــد از پرداخت هزینه های کمپ، اگر از این مبلغ، 
اضافه می آمد به حساب انجمن واریز می کردیم و برای 
ما منفعت مادی نداشــت. ناگفتــه نماند که کمپ، آب 
و برق و گاز نداشــت و واقعا به ســختی اداره می شد، 
انجمن برایمان مخزن تانک آبی از قم فرســتاده بود که 
به ســختی آن را پر می کردیم تا این که با پیگیری های 

یکی از مسئوالن اسدآباد که برادر همسرش در کمپ ما 
بهبود پیدا کرده بود، به ما برق داده شد و شهردار منظقه 
نیز آتش نشانی را موظف به تأمین مخزن آب کرد. بعد 
از دو ســال اداره کمپ، عده ای سودجو که شنیده بودند 
می تواننــد این کمپ ها را از غیرانتفاعــی خارج کرده و 
ســودی عایدشان شــود به طور مداوم و به شکل های 
گوناگــون برای ما ایجاد مزاحمت کرده و باالخره ما را از 
آن جا بیــرون کردند، در نهایت نیز پس از چندی دوباره 

آن جا را تبدیل به مسجد کردند. 

تیری در تاریکی �
آقای الف معتقد است کمپ تیری در تاریکی است 
یعنی حتی اگر شــخص مصرف کننــده بهبود نیز نیابد، 
خانواده او که بســیار تحت فشــار و سختی هستند، تا 
مدتی می توانند نفس راحتی کشــیده و انرژی از دست 
رفتــه خود را بــاز بیابند. آقای الف با اشــاره به این که 
پزشــکان و روان شناسانی که در حال حاضر در کمپ ها 
هســتند کار چندانی از دستشــان برنمی آید، می گوید: 
روان شناســی که بتواند در این کمپ ها کارآمد باشــد، 
باید بســیار باتجربه و با دانش باشد وگرنه یک کارآموز 
روان شناســی نمی تواند به کســانی کــه در حال ترک 
هســتند کمک چندانی بکند. گویی حضور روان شناسان 
در کمپ ها برای بهزیســتی جنبه اشــتغال زایی دارد و 
تنها هزینه های جــاری را افزایش می دهد. به نظر من 
بهبودیافتگانی که از جلســاتNA بیرون می آیند، بهتر 

می توانند به افراد مبتا در کمپ ها کمک کنند.

پاک و آرام برای همیشه  �

آقای الف با بیان داستان زیبای بهبودی در انجمن، 
می گویــد: در جلســات NA  بهبودیافتــگان تشــویق 
می شــوند؛ به این صورت که در این جلســات به کسی 
که 7 روز از بهبودی اش گذشــته باشد مدال سفیدی به 
نــام چیپ تحت عنوان خوش آمدگویی داده می شــود، 
کســی که 30 روز پاک بماند، چیپ قرمز، بعد از شش 
ماه چیپ آبی، پس از 9 ماه بهبودی چیپ زرد دریافت 
می کند و با گذشــت یکسال از بهبودی برای بهبود یافته 
جشن تولدی با کیک و شمع عدد یک می گیرند و اجازه 
می دهند در تولد یکسالگی اش برای بقیه صحبت کرده و 
از تجربیات این مسیر بگوید. سپس چیپ سفیدرنگی 
به او می دهند که حالت شــب نما دارد تا شــخص آن را 
به دیوار اتاقش زده و هر گاه بیدار می شود با درخشش 
آن، احســاس آرامش و انگیزه دوبــاره پیدا کند. آقای 
الف اضافه می کند: شخص بهبود یافته پس از 18 ماه، 
چیپ طوسی و پس از دو سال چیپ مشکی ای دریافت 
می کند که پشــت آن نوشته شــده: »پاک و آرام برای 

همیشه«.

رجعت به تاریکی �
آقــای الف با اشــاره بــه این که اشــخاصی را نیز 
داشته ایم که پس از چند سال بهبودی دوباره به مصرف 
مواد برمی گردند، می گوید: دلیل این بازگشت، خروج از 
اصول انجمن اســت و این که شخص در شرایطی قرار 
می گیرد که قادر به مدیریت آن نیســت و از نظر روحی 
بهم می ریزد. به عنوان مثال وارد رابطه  عاطفی نامناسب 
و ناســالم می شــود و آرامشــش بهم خورده و کنترل 
اوضاع از دســتش خارج می شــود و دوباره به مصرف 
برمی گــردد. آقای الف در پایــان با بیان این که خانواده 
فرد مصرف کننده نیز حق زندگی دارد، بیان می کند: قرار 
نیســت به خاطر یک نفر زندگی عده زیادی تباه شود. 
خانواده در ابتدا باید از شخص مبتا حمایت و محبت و 
دستگیری کنند اما وقتی این حمایت جوابگو نبود، باید 
او را رها کنند تا خودش سرش به سنگ خورده و تمایل 

به تغییر پیدا کند. 

 مالمیرزایی:
 در زمینــه میــراث معنــوی از ســال ۹۲ 
تاکنــون بیــش از ۳۰ پرونــده ثبتــی 
داشــتیم. ســال گذشــته ۱۰ پرونده 
 ۵ جــاری  ســال  داشــتیم،  ثبتــی 
پرونده ارســال شــده تا پایان سال 
حــوزه  در  شــد.  خواهنــد  تصویــب 
ثبت تــا زمانی کــه اثری ثبت نشــده 
چراکــه  شــود؛  اطالع رســانی  نبایــد 
ممکن اســت در جلســات رد شــود و 
در اذهــان عمومی ذهنیــت بدی به 

وجود بیاورد.

آقای الف معتقد است کمپ تیری در 
تاریکی اســت یعنی حتی اگر شــخص 
نیابــد،  نیــز  بهبــود  مصرف کننــده 
خانــواده او که بســیار تحت فشــار و 
ســختی هســتند، تا مدتی می توانند 
از  انــرژی  و  کشــیده  راحتــی  نفــس 

دست رفته خود را باز بیابند.

مدیرکلاسنادوکتابخانهملیمنطقهغربکشورخبرداد:

باهمکاریادارهکل طرحایجادموزهمیراثمکتوبغربکشور
اوقافاستاندرحالتدویناست

اسناد با ارزش تاریخی قابل توجهی از منطقه غرب 
کشور به ویژه استان همدان در آرشیو ملی ایران و مرکز 
اسناد اســتان موجود اســت که الزم است در فضایی 
نمایشــگاهی به عنوان بخشی از میراث مکتوب کشور 
در معرض دید عاقمندان  و گردشــگران قرار گیرد. به 
همین منظور طرح احداث موزه اسناد و میراث مکتوب 
منطقه غرب با همــکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان در حال طراحی و تدوین است.
»میثاق گودرزی« مدیرکل اســناد و کتابخانه ملی 
منطقه غرب کشــور در حاشیه دیدار با »حجت االسام 
زین العابدینی« مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
همدان با اعام این خبر افزود: مشترکات بسیاری بین 
مرکز اسناد همدان و اداره کل اوقاف و امور خیریه وجود 
دارد که نتیجه همکاری طرفین، ثبت اســناد واقفین، 
اجرای دقیقتر نیات واقفین و حفظ و نگهداری اســناد 
تاریخــی مرتبط بــا وقف به عنوان ســند افتخار مردم 
اســتان و منطقه اســت. وی افزود: کتاب های خطی 
و چاپ سنگی، اسناد شــرعیه و مکتوبات بسیاری در 
اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اســت که 
خوشبختانه با همکاری مرکز اســناد همدان به عنوان 
نماینده ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در منطقه 
غرب کشور ضمن انجام امور تخصصی و فنی، در شرایط 
خوبی نگهداری می شود و در دسترس عاقمندان است.
وی اضافه کــرد: نگاه فرهنگــی و علمی حاکم بر 
بدنه مدیریتی و اداری اداره کل اوقاف اســتان موجب 
طرح ایجاد موزه میراث مکتوب منطقه غرب کشــور با 

ســرمایه گذاری خیرین و واقفین فرهنگی شد که این 
موضوع به جد در حال برنامه ریزی و طراحی است.

گودرزی اضافه کــرد: در این موزه که به نوعی بانک 
نسخ خطی منطقه نیز خواهد بود، کتب خطی موجود در 
مجموعه های پراکنده اداری و دانشگاهی، اسناد و مدارک 
تاریخی در اختیار دستگاه های اجرایی و مجموعه اسناد 
مجموعه داران ضمن دیجیتال ســازی و فهرست نویسی 
برای دسترسی بهتر محققان و پژوهشگران، در معرض 
دید مردم و گردشــگران داخلــی و خارجی قرار خواهد 
گرفت. حجت االســام زین العابدینی نیز با اشــاره به 
سوابق همکاری های دوجانبه دو مرکز افزود: آثار خطی در 
اختیار این اداره کل قابلیت ثبت در حافظه ملی و جهانی را 
دارد و با همکاری مرکز اسناد استان، به زودی طرح ثبت 

جهانی آثار به کمیته مربوطه ارسال خواهد شد.
وی افزود: خدمت به فرهنگ و تاریخ کشور و تاش 
برای ارتقاء ســطح علمی و آگاهــی جامعه از وظایف 
اعتقادی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان است که 
تــاش می کنیم در کنار مجموعه هــای مربوطه ایفای 
نقش کنیم. وی با اشــاره بــه اقدامات قابل توجه این 
اداره کل در مقابله با بحران کرونا و خدمت به ســامت 
جامعه افزود: نــگاه این اداره کل، خدمت به جامعه در 
ابعاد مختلف پزشکی، درمانی، فرهنگی، پژوهشی و در 
تعریف کلی اقدامات عام المنفعه است و در این راستا 
با توجه به امکانات و منابع موجود در راســتای حفظ و 
نگهداری از اســناد تاریخی و پروژه های تاریخ پژوهی 

گام برخواهیم داشت.

مدیرمنطقههمداناطمینانداد:

تأمین سوخت جایگزین در صورت ُافت فشار یا قطع گاز
مدیر شــرکت پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه همدان در مصاحبه با خبرنگار رســانه 
ملی در اســتان، از تأمین ســوخت دوم برای 
صنایعی که از گاز طبیعی اســتفاده می کنند، 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه همــدان، »امین 
روســتایی« بــا اعام این خبر گفــت: در پی 
برودت هــوا، افزایش مصرف گاز طبیعی و به 
تبــع آن کاهش فشــار گاز، امکان قطعی گاز 
مصــارف صنعتی وجود خواهد  داشــت که با 
تدابیر اندیشیده شده سوخت دوم و جایگزین 

برای این مراکز تأمین می شود.
وی با اشــاره به شــعار سال جهش تولید 

اطمینان داد: در صورت قطع احتمالی گاز طبیعی، سوخت 
جایگزین تولیدکننــدگان کاال و خدمات پیش بینی، به 
اندازه کافی ذخیره سازی و آماده تحویل است تا وقفه ای 

در روند تولید ایجاد نشود.
وی با اشــاره به این که الزمه تخصیص سوخت دوم 
ثبت نام در سامانه ســدف است، افزود: این سوخت با 
اولویت بنــدی، به عنوان ذخیــره و با مدت زمان 7 تا 15 

روزه در اختیار مصرف کنندگان استان قرار خواهد گرفت.
این مقام مســئول خاطر نشــان کرد: سامانه سدف 
مطابق دستورعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مفاد 5 و 
6 قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز و فرآورده های نفتی 
با هدف کنترل و مدیریت توزیع بهینه سوخت و فرآورده 
های نفتی یارانه ای  ایجاد شده است و بدون طی کردن 

مراحل الزم ثبت درخواست، امکان ارائه سوخت به هیچ 
دستگاهی وجود ندارد.

روســتایی یادآور شد: به همین منظور هفته گذشته، 
نشستی با عنوان »هماهنگی چگونگی تأیید درخواست ها 
در سامانه درخواســت فرآورده های نفتی )سدف(« به 
میزبانــی منطقه همــدان و در محل ســالن اجتماعات 

شرکت گاز استان همدان برگزار شد.
مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان تصریح 
کرد: این نشســت با حضور مدیران ستادی و مناطق 37 
گانه شــرکت ملی پخش به صورت ویدیــو کنفرانس و 
مدیریت و معاونان منطقه و نمایندگان دستگاه های متولی 

تأیید به صورت حضوری برگزار شد.
وی اطاع رسانی به ذی نفعان، توجیه چگونگی ایجاد 

و استفاده از حســاب کاربری و تبیین 
دســتگاه های متولی تأییــد را از جمله 

اهداف این جلسه دانست.
روســتایی اظهار کــرد: این منطقه 
آمادگی کامل تأمین سوخت جایگزین 
در مواقع قطع گاز، برق و سایر بحران ها، 
برای تمامی بخش های مصرف کننده را 
دارد اما دریافت این ســوخت مستلزم 
اقدامــات الزم دســتگاه ها در خصوص 
درخواســت در سامانه سدف و تأیید آن 

است.
ایشــان با اشــاره به این که در این 
زمینه شــرایط برای همه یکسان است، 
یادآور شــد: در حال حاضــر حتی اگر 
خود ما هم نیاز به سوخت جایگزین داشته باشیم باید 
مطابق دستور عمل اقدام کنیم در غیر این صورت مجاز به 

استفاده از یک لیتر سوخت مایع هم نیستیم.
روســتایی تأکید کــرد: در ایــن روند ابتــدا مالک 
یــا نماینــده واحد متقاضــی دریافت ســوخت ذخیره 
بایــد در ســامانه تجــارت آســان جدیــد بــه آدرس  
درخواســت   NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR

خود را ثبت کند. 
بر پایه این گزارش، در این نشســت که دو ســاعت 
به طول انجامید تمامی مراحل ثبت و تأیید درخواســت 
فرآورده های نفتــی به نمایندگان دســتگاه های متولی 
آموزش داده شــد تا در مواقع لــزوم، آمادگی الزم برای 

مدیریت و مقابله را داشته باشیم.

کباز یلدا خا
کودک تسهیلگر حوزه 

ناهید زندی صادق
روزنامه نگار

سمانه اسکندری
روزنامه نگار

کمپ های ترک اعتیاد؛ تیــری در تاریکی!
بهزیستیبایدنقشنظارتکنندگیخودرابازتعریفکند
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، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 
وز در این سرما، سِر ما داری امر

وز دِل عیش و تماشا داری امر
تویی خورشید و ما پیشت چو ذّره

وز  که ما را بی سر و پا داری امر
مولانا حضرت 

بوم و رنگ

میدان مرکزی همدان - 1383 - احمد فتوت

پروفسور »سعید شاملو«

پروفسور »سعید شــاملو« بنیان گذار روان شناسی 
بالینی ایران، در ســال 130٧در شــهر مایر چشــم به 
جهان گشــود. پس از طّی دوران دبستان و دبیرستان 
بــرای ادامــه تحصیل به آمریکا رفــت و دوره دکتری 
رشته روان شناســی بالینی و فوق دکتری روان درمانی 
را گذرانــد. ســپس دو ســال با ســمت اســتادیاری 
بــه تدریــس پرداخت و نیــز در بخش روانپزشــکی 

بیمارســتان ایلی نویز به عنوان روان شــناس بالینی، به 
فعالیت پرداخت.

پس از بازگشت به ایران، از سال 1340 تا 1342 در 
دانشکده پزشکی شهید بهشتی )دانشگاه مّلی ایران( 

به تدریس و تحقیق مشغول شد.
از ســال 1342 تــا 1373 در دانشــگاه تهــران، و 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران  به تدریس و پژوهش 

همت گماشت.
 )APA( عضویت در انجمن روان شناســی آمریکا
از سال1970،عضویت در هیئت تحریریه دائرة المعارف 
و  اعصــاب  روان پزشــکی،  روانــکاوی،  بین المللــی 
روان شناســی از ســال 1973، عضویــت در آکادمی 
علــوم نیویورک ، تأســیس اّولین  مرکز مشــاوره در 
دانشگاه تهران در ســال ١٣٤٤، راه اندازی اّولین دوره 
فوق لیســانس و دکتری روان شناسی بالینی در ایران 
و ترجمــه و تالیف دهها عنــوان مقاله  کتاب در حوزه 
روان شناســی از جمله فعالیت های علمی و آموزشی 

وی است.
دهــم  روز  صبــح گاه  در  شــاملو  پروفســور 

دی ماه1383به آرامش ابدی پیوست.

بزرگان همدان

پیراهِن آهاردار
یقه اش چروک بود. ساعدش 
درد می کرد. المپ شــصت برای 
اتــاق چهــار در چهار  کــم بود. 
چهارپایه زیر پایش می لرزید و 
شاهد، پسر زینت بدقولی می کرد 
و نمی آمــد المپ صــد بندازد به 
سرپیچ سرامیکی. ساعد شاهد 
درد نمی کرد و نمی دانســت کجای بــازار مظفریه یا ته 
سبزه میدان ســینگر را برقی می کنند. یقه اش را صاف 
کرد. شــکاف اتصال آســتین به تنه  پیراهــِن آهاردار 
مجیدش را انداخت زیر دندانه های ســینگر. نور  المپ 
شــصت برای نخ کردن سوزن کم بود، سوی چشم های 
ســیاهش هم با آن چروک های عمیــق و الیه به الیه  
زیرش. شاهد پسر زینت نگهباِن شِب اصطبل مکارچی 
بود اما از اسب گوش خوابانده می ترسید. زینت اما آمد 

با کاسه ای در دستش و تکه سنگکی که از جوالن گرفته 
بود، محلــه  پدری اش و بقایای گوشــت کوبیده  ظهر با 
تکه های استخواِن داخلش. سوزن را نخ کرد. پیراهن را 
چرخ کرد. پیراهن یوسفش را. زد به جا لباسی و از میخ 
آویزان کرد. یوسفش دست و پا و سر نداشت.  شصتی 
المپ شــصت را پیش پای زینت زد. بالش لوله ای را 
محکم کرد زیر سرش. صدای رادیوی آقاحبیب می آمد، 
پدر شــاهد. صدای ســرفه های آقا حبیــب هم با آن 

سبیل های زرد از رنگ پاییزاِن هما فیلتر دار.
رادیو آژیر کشید

صدایــی که هم اکنون می شــنوید اعــام خطر یا 
وضعیت قرمز است

واگویــه  نــور ضدهوایی های ســر مصــا از پنجره 
می افتاد روی دسته ی استیل براق سینگر.

داستانک

»قهرمانانی که نیستیم«
»قهرمانی« که »نیست«

نیســتیم«  کــه  »قهرمانانــی 
آن طور که فهرســت کتاب می گوید، 
»بافتــار«  ســه  از  مجموعــه ای 
اســت. اما پیش از ایــن بافتارها، 
پیش گفتاری قرار گرفته اســت که 
نخســتین تمایز ایــن اثر با فضای 
معمول این روزهای ادبیات داســتانی فارســی در ایران 
را برجســته می کند؛ تاش برای پیــش  بردن همزماِن 
اندیشیدن به ادبیات و متن ادبی، تاشی برای برهم زدن 
خطــوط پررنگی کــه غالبًا میان »نقــد ادبی« و »متن 
ادبی« کشیده می شود. به این معنا، پیش گفتار این اثر، 
می تواند به مثابه  نخســتین بخش از خوِد متون خوانده 
شــود. برای همین هم، همان طور که خود نویسنده هم 
می گوید، این پیش گفتار »بــه دنبال توجیه یا توضیح 
این اثر نیســت«، بلکه-حتی فراتر از آن چه نویســنده 
می گوید- خود می تواند یکی از متونی باشــد که در کنار 
دیگر بخش ها، فرم کلِی اثر را می سازند؛ فرمی که حرکت 

روی مرزهای ژانرهای متفاوت نوشتار را می آزماید. 
با ورود بــه بافتارهای این مجموعه، می توان درک 
روشن تری از علت این نام گذاری به دست آورد. در این 
بخش ها، هرچند با متونی داستانی روبه رو می شویم، 
اما این متون معنای خود را از نســبتی کسب می کنند 
که بــا »کلیت «های فراتر از خود برقــرار می کنند: در 
وهلــه اول در ارتباط با فضای نوشــتارِ یک بافتار، در 
وهله  دوم در نســبت میان این بافتار و کلیت اثر و در 
وهله  سوم در نسبتی که خود این اثر با فضای ادبیات 
داســتانی امروز ایران برقرار می کند. این داستان های 
کوتاه به شعرها و شــعرواره ها »بافته« شده اند؛ مثل 
تــار و پود، مدام به یکدیگر »گره« می خورند و تنها در 
ارجاع پیاپی به یکدیگر است که کلیتی قابِل خواندن را 
می سازند. این »بافته «ها تنها به کمک تاش مستمر 
خواننده است که ساخته می شــوند، وگرنه رشته های 
جدا افتاده ای خواهند بود که روی صفحه  کاغذ پخش 

شده اند.

البتــه تجربه  مواجهــه  با این اثر، همیشــه هم به 
ساختِن کلیتی معنادار- دســت کم به شکلی که ما در 
برخورد با متون داستانی به آن عادت کرده ایم- در ذهن 
خواننده نمی انجامد، اما به نظر می رسد که هدف اصلی 
این بافتارها در کنار یکدیگر، نه رسیدن به یک »معنا« 
و محتوای مشخص، بلکه برجسته کردن فرایندی است 
که برای رسیدن به این »معنا« طی می شود. با در نظر 
گرفتــن این هدف هم، می توان این نقد را دســت کم 
به بخش هایی از اثر وارد دانســت که اگر »معنا« برای 
خواننده به امری دور از دسترس تبدیل شود، طی کردن 
این فرایند هم، »عینیت« و ارتباط خود را با تجربه های 
ملمــوس فــرد، از دســت می دهــد. ورای ایــن نقد، 
نمی توان از چنین اثری انتظار داشت که »سرگرم «مان 
کند؛ چراکه فرم مکالمه اِی این اثر، درســت دســتگاِه 
ادراکی  ای را هدف قرار می دهد که غوطه خوردن در آماج 
ســرگرمی ها، کرخت اش کرده و توان درِک پدیده ها در 
کلیت شــان را از آن گرفته است. در واقع این مجموعه، 
شاید بیش از »امکان «ها به »محدودیت«هایی که بر 
ســر راه نوشتن و خوانده شــدن وجود دارد می پردازد؛ 
امــا این کار را ضمن حفظ تک امکانی برای عبور از این 
محدودیت ها انجام می دهد. عنوان مجموعه هم حامل 
این دو سویه است: »قهرمانان« به امکان وجود چیزی 
فراتر از آنچه که امروز هســتیم اشاره دارد و »نیستیم« 
بــه محدودیت هایی که راه این امکان را ســد کرده اند. 
آیا این مجموعه موفق شــده از این محدودیت ها فرار 
کند؟ همان طور که خود نویســنده هم می گوید احتمااًل 
نه؛ احتمااًل خود این مجموعه هم »قهرمانی« است که 
»نیســت«؛ اما دست کم جهتی را نشان می دهد که در 
آن می توان از تکرارِ این توهم فراتر رفت که »نویسنده« 
هــر چــه در ذهــن دارد می نویســد و »خواننده« هم 
به راحتی منظور نویسنده را می فهمد. وقتی دو نفر منظور 
هم را نمی فهمند، پذیرش خود این مسئله، پیش شرط 
امــکان هــر گونه هم فهمــی ای- هرچند در ســطحی 

متفاوت- است.

کتاب کافه 

در بند زمان، کنکور، ادبیات �
قرارمان در یکی از عصرهای سرِد زمستانی و بی خودی 
شــلوغ همدان بود. حوالی میدان، دفتــر همدان نامه. با 
تاخیر کمی، صدای سکوِت عصر همدان نامه شکسته شد 
و پزشــکِی پدر که یقینا عهده دار رساندن پزشکی دختر 
بود هر دو با هم وارد دفتر شــدند. تــا قبل از این لحظه 
دنبال مقدمه ای برای شروع گفتگو می گشتم که در همان 
لحظــه ناگهان مقدمه ام هم متولد شــد. خاطره ای مبهم 
از ســال هایی که یک تازه دبیرســتانی شده، در این جا و 
آن جا تصاویری می دید که االن البته گنگ و کدر شده اند، 
از دختــری درس خوان و ظاهرا بی آالیــش که رتبه یک 
کنکور شده بود. وقتی سام و علیک ابتدایی تمام شد و 
نشســتیم و مقدمه این گفتگو آغاز می شد گفتم: »خانم 
پزشــکی، قبل از این جلســه من یکبــار دیگر هم جایی 
شــما را دیده بــودم. در اخبار احتماال که رتبه یک شــده 
بودید. رتبه برترهای انســانی هم مثل ریاضی ها که فقط 
مهندســی برق می رفتند، بیشــتر حقوق را برای تحصیل 
انتخــاب می کردند. حاال این فضای ادبیاتی و داســتانی 
کجا، آن پگاه پزشــکِی حقــوق خوانده کجا؟ االن با کدام 
پگاه پزشکی قرار است گفتگو کنیم؟« نویسنده جوان که 
اتفاقا حامل همان بی آالیشــی سال کنکورش بود، اما به 
نظر کاما دور و پخته تر از آن فضا، صحبتم را خیلی راحت 
این طور ادامه داد: »فکر کنم پگاه پزشکی نویسنده، من 
خب حقوق را کا کنار گذاشــتم و از ارشد حقوق انصراف 
دادم و متوجه شدم که خیلی مسیر اشتباهی بود و فکر 
می کنم در این خروجی جدید با نســخه نویســنده پگاه 
پزشــکی مواجهیم«. من اما انگار که هنوز برخاف خانم 
نویسنده از آن فضا بیرون نیامده ام دوست داشتم بیشتر 

از آن دختر جوان درس خوان بدانم.
همــان که رتبــه یــک کنکور شــده بود. پرســیدم: 
»درگفتگویی از شما در همان سالی که نتایج کنکور آمده 
بــود، در اینترنت خواندم که توضیــح داده بودید روحیه 
جنگنده ای دارید که به درد رشته حقوق می خورد«. وسط 
های جمله ام بودم که خنده نویســنده جوان توجه جلب 
می کرد و با کمی فاصله هم آن خنده را با یک آره ســاده 
همراهی کرد. ادامه دادم: »واقعا چطور روحیه جنگنده و 
وکالتی با روحیه نویســندگی جور درمی آید؟ نویسنده ها 
معموال آدم های خلوت نشــین و گریزان از داد و فریاد به 

نظر می رسند!
پگاه پزشکی بی مقدمه و سریع توضیح داد: »راستش 
اصــا بعــد از مواجه با فضای وکالــت و دادگاه و این ها، 
متوجه شــدم حداقــل برای آن فضا روحیــه جنگنده ای 
ندارم. فکر می کنم در درون ادبیات یک جنگندگی هست 
و چیــزی هم که احتمــاال خیلی بد و مبهــم در مقدمه 
قهرمانانی که نیســتیم ســعی کرده بودم بگویم این بود 
کــه ادبیات باید دســت و پایی بزنــد و از این وضعیت 
خنثی بودن بیرون بیاید و بتواند عاملیتی داشته باشد و 
یک جورهایی بجنگنــد اما خب این جنگ، جنگ خیلی 
متفاوتی با عرصه حقوق اســت و وقتــی که وارد فضای 
عملی اش شدم متوجه شدم که آدم آن جنگ نیستم و 
جنگم را اشــتباه انتخاب کرده بودم«. البته خانم پزشکی 

این جمله را خنده کنان ، به پایان رساند. 

زمانه  زوال قهرمانی �
فرصت خوبی شــد که وارد کتابش بشویم. پرسیدم: 
»چطور شــد که قهرمانانی که نیســتیم را نوشتید؟ حاال 
حتی خانم نویســنده بی مقدمــه ترهم صحبت می کرد و 
البته روشــن و البته متمرکز. تا همین جا نشان می داد 

که می داند چه می خواهد و چه می گوید و می نویسد.
پاســخ داد: »قهرمانانــی که نیســتیم در طول چهار، 
پنج ســال شــکل گرفت و برای خودم خرده روایت های 
روزمــره ای از تصویری که در واقــع اکنون ایران قرار دارد 
که خود عنوان هم همیــن را می گوید. یک وضعیتی که 
قهرمان بودن اصا...« خانم پزشــکی در حین ادای این 
کلمات تاش می کرد ذهنش را منظم کند. به قصد کمک 
کــه یادش بیاید وارد کامش شــدم و گفتــم: قهرمانی 
بی معنی شــده که با یک آره ســاده از آن استقبال کرد و 
ادامه داد: »قهرمانی به معنای در واقع اندیشیدن به یک 
ایده آل ذهنی، به معنــای تاش کردن برای یک هدفی 
فراتر از اهداف تعریف شــده بیرونی برای پیشرفت های 
فــردی و این ها. تعریفــی که ما حــس می کنیم طرف 
دارد واقعــا قهرمانانه برای چیــزی می جنگند و انگار که 

در وضعیت اکنون ایران این مفهوم بی معنا شده است.
در واقع حتی در عرصه شــخصی هم که حول مسئله 
عشق سعی می کنم روایت را بکنم، عشق به مثابه جایی 
که این قهرمانانه جنگیدن می تواند معنا پیدا کند. خیلی 
وقت هــا این را هم شــرایط خنثی می کنــد و تبدیلش 
می کند به یک جور روزمرگی و این در واقع تاشــی بوده 

برای روایت های تکه تکه ای از چیزی که نمی شــود آن را 
مســتقیم گفت. چون خیلی ها ممکن است بپرسند خب 
چرا این قهرمانی ناممکن شــده و چرا ما همیشه دوباره 
برمی گردیــم بــه روزمرگی خودمان و خــب این در واقع 
چیــزی بوده که در این وضعیت اکنــون می دیدم«. بعد 
از این پاســخ بــی نهایت جذاب، کــه می توانید خودتان 
قضــاوت کنید چه فهــم و نگاه ظریفی اســت به همین 
وضعیتی که به قول خانم پزشکی در این »اکنون« ایران 

حادث شده است.
قهرمانانی  مقدمــه  از 
که نیستیم نقل کردم این 
چنیــن کــه: »در ادبیات 
داستانی مدرن به سمت 
نویســی  روزمره  نوعــی 
می رویم«. و بعد پرسیدم 
روزمره نویســی  این  حاال 
به مثابه یک تکنیک چه 
نقشی را در آینده ادبیات 
داســتانی ایــران بــازی 
خواهد کرد؟ و خواســتم 
کــه درباره ایــن موضوع 
بیشــتر توضیح بدهد که 
تمام گفتگو ســاده  مثل 
شــروع کرد بــه این طور 
»راســتش  داد:  توضیح 
تاکید  آخرتان  این جمله 

درستی بود که من در مقدمه هم سعی 
کــردم بگویــم روزمره نویســی در واقع 
وضعیت تاریخی جغرافیایی دیگری در 
جایی که مثا جویس در آمده و شروع 
کرده اســت این کار را، کارکرد اجتماعی 
متفاوتی ممکن اســت داشــته باشد و 
ایــن کاری که من کرده ام این طور بوده 
که صرفا در مورد اکنون ایران اســت و 
نمی گویم که این را می شود به طور کلی 
تعمیــم داد. در یک شــرایط تاریخی و 
به طــور کلی موجی که در دهه هفتاد و 
هشــتاد، فضای ادبیات داستانی ایران 
خیلی  به ســمت روزمره نویسی رفت و 
داستان هایی که قهرمان شان آدم هایی 
معمولی هستند که از چهارچوب اتفاقات 

معمولی زندگی هم فراتر نمی روند.
تصور من این اســت که این از دل 

یک تهی شــدن از توانایی تخیل کردن بر می آید. یعنی 
انگار ما نمی توانیم شرایطی غیر از شرایط موجود را حتی 
آرزو و یــا تخیل کنیم و برای همین ادبیات دیگر دارد بر 
می گردد به ســمت همین روزمرگی و ما انگار از روزمرگی 
به روایــت روزمرگی هــای دیگری فــرار می کنیم و این 
اتفاقی اســت که دارد می افتد و البته خب اوج آن هم در 
دهه هشــتاد و اوایل دهه نود بود که االن دارد کمرنگ تر 

می شود و االن هم به سمت های دیگری می رود«.
بافاصله خواســتم از نویسنده هایی که در این دهه ها 
ســراغ این ســبک کار رفتند مثال هم بزنید. پاسخ هم 
از ایــن قرار بود: »مثا موجی کــه در آن دهه خیلی هم 
خوب از آن استقبال شد مخصوصا نویسنده های زن مثل 
زویــا پیرزاد و فریبا وفی. خیلی روی این موضوع تمرکز 
کردند. تمرکــز روی همین وضعیت روزمره زنان و رویت 
همین درگیری های روزمره«. صدای خانم پزشــکی البته 
خســته به نظر می رسید و صحبت کردن از پشت ماسک 
برایش کمی به نظــرم کافه کننده بود اما این طور ادامه 
دادم: نکتــه ای وجود دارد که در همین مقدمه کتابتان به 

آن پرداخته اید.

نقطــه کور هر اثر که گویی نویســنده و اثرش عامدانه 
تاش می کنند این نقطــه را پنهان بکنند، نقطه کوری که 
در هر اثر حرف و پیام جدی برای گفتن دارد. شــما انگار 
می خواهید تاش کنید به سبکی برسید که این نقطه کور 

را به شکلی نمایش بدهید.
 جمله بندی خانم پزشــکی مثل خیلــی از وقت های 
دیگر با یک راســتش شروع می شــود، همینطور شروع 
شــد: »راســتش در واقع حرفی که در آن جاسعی کردم 
بزنم ایــن بود کــه این 
تصور که ما وقتی روایتی 
تصور  این  می خوانیم،  را 
که ایــن روایت می تواند 
بر واقعیت منطبق باشــد 
را  زندگــی  حقیقــت  و 
بیــان کند در واقع نادیده 
گرفتن این واقعیت است 
از ذهن  که این روایــت 
نویسنده ای بیرون می آید 
کــه ایــن آگاهــی این 
نویسنده محدودیت هایی 
محدودیت هایــی  دارد. 
مجموعــه کلماتــش  در 
از  مجموعــه ای  و  دارد 
ایــن محدودیت ها باعث 
می شــود ما هر داستانی 
را که می خوانیم نسبتش 
با واقعیت این باشد که خب این یکی 
از شیوه هایی است که کسی واقعیت را 
روایت کرده بنابراین ما به مشکل اصلی 
دسترســی نداریم، در واقع به مجموعه 
مثل  داریــم.  دسترســی  روایت هایی 
حادثه ای که اتفــاق افتاده و ما فیلمی 
از آن حادثه نداریم و فقط شــاهدهایی 
داریم که بخش هایی از این حادثه را با 
محدودیت های خودشان و از زاویه دید 
خودشان روایت می کنند. روایت هیچ 
کس در واقع نه دقیق است و نه کامل. 
ادبیات هم همواره همین طوری است.

فردی  محدودیت های  درون  جایی 
ایستاده و سعی می کند درباره مشکلی 
صحبت کند. حتی وقتی تاش می کند 
درباره آن مســئله صحبت نکند. من در 
واقع تــاش می کردم بگویــم که این 
روایت هایــی که در قهرمانانی که نیســتم قرار دادم نباید 
این طوری مثــا که دوربین فیلمبــرداری دارد از صحنه 
فیلــم بر می دارد، خواند. باید همواره با این دید خواند که 

این اثر با یک زاویه به واقعیت نگاه کرده است.
مثا در بافتار دوم که ســعی می کنم مســئله جنگ را 
بررسی کنم و سعی می کنم دور این حادثه بچرخم و البته 
جنــگ پس از جنگ. این که مــا چند دهه پس از جنگ 
برمی گردیم و حاال می خواهیــم جنگ را روایت کنیم که 

حاال این تصویر چطوری است. 
ســعی می کنم با زاویه دیدهــای مختلف تصاویری را 
کنار هم بگذارم که آن نقطه کور را به تصویر بکشم، که دیده 
نمی شده است«. بعد از این توضیح روان، سعی کردم وارد 
شخصیت هایی که پگاه پزشکی در اثرش خلق کرده بشوم؛ 
شــخصیت هایی که خواندشان و نزدیک شدن به آن ها به 
نظر همزمان هم راحت و هم ســخت است. سوالم را این 
طور مطرح کردم که: به نظر من ویژگی ممیزه و اصلی این 
شخصیت ها و تاکید می کنم که در برداشت و خوانش من، 
این است که دنبال هویتی هستند که شاید ندارند، مثا در 
یکی از داستان ها شخصیتی وجود دارد که با اسمش دچار 

چالش شده و یا این آدم ها به نوعی گیجی مبتا هستند 
یا امثال این ها.

خاصــه از نظر شــما ویژگی اصلی شــخصیت های 
مخلوق شــما چه چیزهایی اســت و چرا؟ خانم پزشکی 
همان طور راحت و بی تکلف توضیح داد: »راســتش برای 
خــود مــن ویژگی اصلی این هــا همان گیرافتــادِن فرار 
ناپذیری در روزمرگی اســت. آدم هایــی که تاش هایی 
می کنند حتی ناخودآگاه بــرای عبور از روزمرگی که البته 
شکســت می خورند. مثال پررنگش برای خودم داستان 
اول اســت که طرف در پایان داستان تکه های عشقش را 

دارد می فروشد.
انگار این تاشی است که در کل شهر شکل می گیرد در 
مورد این که من با این روزمرگی چه کار کنم، با این اتفاق 
فراتر از روزمرگی که مثل کیسه آشغال روی دوشم است. 
یا مثا داســتان آخرم که تاش فردی اســت و نزدیک 
اســت به تاش نویسنده ای که سعی می کند از این اتاق 
عبور کند. از آن روزمره ای که در آن گیر افتاده. اما در واقع 
شکست می خورد و با همان جمله پایانی که مجموعه هم 
با آن تمام می شــود و در واقع اعتراف به شکســت این 
کار است که »تمومش کن«. خانم نویسنده قصد داشت 
صحبتــش را ادامه دهد که برای دومین بار میان کامش 
آمدم و گفتم درســت. شاید اعتراف به شکست باشد اما 
همانطور که در مقدمه هم گفته اید این اعتراف به شکست 
در واقع نوعی اعتراف به وجود نســخه ای پیروزمندانه نیز 

است. در واقع نوعی پایان امیدوار کننده است.

دل در گرو زمین سوخته احمد محمود �
همین نکته لنگرگاهی شــد برای بازگشــت به کلی به 
اسم ادبیات. پرسیدم در ادبیات چه چیزی بود که شما را 
عاقه مند کرد؟ چه کتابی یا کدام نویســنده های داخلی یا 
خارجی هستند که شــما از آن ها تأثیر می گیرید یا به آن 
عاقه مند هستید؟ خانم نویسنده با تمرکزی تمام نشدنی 
انگار، جواب داد که: »راســتش روایت کردن و بازســازی 
درک حسی ام از واقعیت یا تخلیم از یک چیز غیر واقعی 
بــه صورت کلمــات راه اصلی ارتباط گرفتــن من با جهان 
بیرون بوده اســت، یعنی همیشــه جهان بیرون تبدیل به 
یک قصه و روایت می شــود و بعــد من تصمیم می گیرم 
توسط این روایت با جهان مواجه بشوم و خب حس کردم 
کــه توانمندترین نقطه وجود من در این جاســت«. وقتی 
هم که خانم نویســنده خواســت راجع به نویســنده مورد 
عاقه اش صحبت کند می شد برق زدن چشمانش را دید.

»نویسنده های مورد عاقه ام در ایرانی ها محبوب ترینشان 
بــا فاصله احمد محمود اســت، در یک رمان بلندی هم که 
نوشــتم و احتماال انتشارش به بعد از عید برسد، خیلی به 
سمت و سوی احمد محمود کشیده شده ام. جایی که حس 
کردم بیش از هر لحظه دیگری در مورد اتفاق جنگ موقعی 
که خب من به دنیا نیامده بودم نزدیک شــده بودم همین 

رمان زمین سوخته جناب احمد محمود بود. 
خــب این هم یک روایت اســت از جنــگ اما حس 
کردم خیلی دارم به این خاک جنگ زده نزدیک می شوم. 
اســتفاده اش از یک نوع عنصر فانتــزی در درخت انجیر 
معابــد و به طــور کلی مجموعه کارهایــش از آن کارهایی 
اســت که وقتی موقع نوشتن می بینم که نمی توانم ادامه 
بدهم چند صفحه ای از آن را می خوانم و برایم زایایی دارد. 
معاصرتر هم  مهســا محب علی را دوست دارم البته 
کار آخرش که در افغانســتان چاپ شــده را نخواندم اما 
نگــران نباش که در دهه هشــتاد بیرون آمــده را خیلی 
دوســت داشتم و در نویســنده های خارجی رومن روالن 
نویسنده مورد عاقه ام اســت. روالن برایم بیشتر همین 
تاش برای نزدیک شــدن به انسان و فهمیدن انسان به 
عنوان یــک موجود پیجیده متناقض کــه این که به یک 
شــخصیت با تمام تناقض هایش نزدیک بشود و چطور 
این را تصویــر می کند. به خصوص جان شــیفته اش«. 
ضمن این که احســاس می کردم ســوال و بحث دیگری 
نمانده، یــاد دغدغه ای که برای یک دهه هفتادی به نظر 

غریب می آید، افتادم.
 پرســیدم چرا جنگ برایتان آن قدر مهم اســت؟ این 
طور جواب شــنیدم: »راســتش دهه شصت به طور کلی 
برایم خیلی مهم اســت. در واقع فهمیدن ایران اکنون با 
ایران انقابی و این مســیری کــه از انقاب تا امروز طی 
شده اســت و فهم این چگونگی تحول برایم خیلی مهم 
اســت و خب جنگ به عنوان یکــی از مهم ترین عناصر 
دهه شصت فهمش برایم اهمیت دارد«. این پاسخ که به 
پایان رسید خواستم اگر نکته پایانی مد نظر داشت بیان 
کند که با همان سادگی تمام  طول گفتگو با دوتا نه پشت 
سرهم صحبت مان به پایان رسید. پزشکی ها رفتند و ما 
ماندیم و صدای شــلوغی بیرون و تحمل مالت سرمای 

نشسته بر صورتمان در راِه برگشت به خانه....

کیشوت ها در غروب ُدن 
»پگاهپزشکی« یادداشتیبرمجموعهداستانقهرمانانیکهنیستیماز

زمان، زمان اسارت اســت و زمانه تکثیر ویروس ها و 
از همه بدتر و مهلک ترشــان ویروس ناامیدی و امید که 
پیرمــردی پژمرده ناتوان کنج خانه افتاده. زمانه اســارت 
در ناامیــدی و انفعال. انبوه حوادث بــا دوره تناوب های 
کوتاه آوار می شــود بر سرمان. تا به خودمان بیاییم موج 
ســهمگینی بای دیگری با خود می آورد. مهلک تر شاید، 
انبــوه روزمرگی اســت که تا گردنمــان را گرفته و نزدیک 
است که خفه شــویم. خط آسمان زندگی مان محدود به 
کوچه ای تنگ اســت میانه شــهری شــلوغ و دود گرفته 
و تورمی افســار گســیخته که هر لحظه ممکن است زیر 
لگدش له شــویم. به خودمان بیاییم عمر در سراشــیبی 
پایان اســت. این کلمات البته بیانگر مقدمه ای است بر 
ضرورتی که قهرمانانی که نیســتیم از آن زائیده می شود 
و برای خود رســالتی را در ادبیات، ویژه ادبیات داستانی 

به دوش می گیرد.

مجموعه داستان قهرمانانی که نیستیم البته که زاییده 
ادبیات داســتانی مدرن و پســت مدرن است و شاید به 
ذائقه کاسیک خوان ها و کاسیک دوستان ناآشنا و گنگ 
به نظر برســد اما به قول خود نویســنده »تاشی« است 
)البته در خور تحســین( برای دست یافتن به ساختاری 
در قالب روزمره نویســی که بتواند بازنمای زیســت ما در 

ایران اکنون باشد.
روایت آدم هایی که طاقت حادثه ای فراتر از مســائل 
روزمره شان را ندارند اما همان قدر هم محتاجش هستند. 
محتــاج چیزی که آن ها را و در واقــع ما را از این زندان 
روزمرگــی نجات بدهد. روایتی که در آن شــهر و مکان و 
زمان تبدیل به فرمی می شــوند تــا درک دیگرگونه ای از 

وضعیت حالمان به دست آوریم.
ساختار قهرمانانی که نیستیم البته با مجموعه داستان 
به صورت معمول فرق دارد. ترکیبی است از تکه روایت ها 

و متن های مختلف از شــعر و حتی چیزک هایی شــبیه 
دلنوشــته که در سه بخش تقسیم شــده اند که نویسنده 
بــه این بخش ها نام بافتار می دهد. هر بافتار از مجموعه 
داستان یا حتی شعر یا حتی دلنوشته همان طور که گفته 
شد تشکیل شــده.گاه چند صفحه و گاه بسیار کوتاه در 
حد چند پاراگراف.که خواندشــان شــاید وقتی نگیرد اما 
برای نزدیک شــدن بــه ذهنیت نویســنده حتما نیازمند 

صرف دقت و صبر بیشتری در داستان هاست.
اما مهم تر از همه این ها نویســنده اســت. نویســنده 
جوان که متولد1371 اســت خود از چیزی که خلق کرده 
مهم تر اســت. چرا که صاحب پروژه ای ذهنی است که آن 
پروژه یقینا در آثار دیگرش رشــد و نمود بیشــتری پیدا 
خواهد کرد و باید منتظر ظهور نویسنده ای جدی باشیم که 
ریشــه در این شهر دارد. پزشکی دقیقا می داند از نوشتن 
چه می خواهد. از داســتان چه می خواهــد، می داند چرا 

ســراغ کدام فرم و قالب می رود و این همه ویژگی هایی 
اســت که افسوس کمتر در نویســندگان بومی نسل های 
قبل داشته ایم. پزشکی هم می نویسد که ادبیات را تکان 
بدهد هم آدم ها را و این رســالتی اســت سترگ که این 

نویسنده پرخوان را آینده دار می کند.
و  داســتان ها  در  نیســتیم«  کــه  »قهرمانانــی 
شــخصیت هایی که درون خودش دارد هم اسارت ما در 
روزمرگی را به نمایش می گذارند و هم نمایشگر وضعیتی 
اســت از زندگــی معناباخته کــه دیگر اساســا قهرمانی 
را بی معنا کرده. اگر روزگاری دن کیشــوت »به مشــیت 
خداونــد در عصرآهن بــه دنیا آمده بود تــا عصر طا را 
احیاکند« امروز هم دن کیشوت ها به پستو رفته اند و هم 
دیگر کسی حتی حال و حوصله و توان دن کیشوت بودن 
ندارد. بله این عصر عصِرغروب دن کیشوت هاست و این 

کتاب اتودی است از این منظره غروب.

محمد رابطی

اعترافبه»قهرمانانیکهنیستیم«
اولیناثرچاپیاشمیگوید »پگاهپزشکی«داستاننویسجواِنهمدانیاز

پزشکی:
قهرمانانی که نیستیم 

در طول چهار، پنج سال 
شکل گرفت و برای خودم 
خرده روایت های روزمره ای 

از تصویری که در واقع 
اکنون ایران قرار دارد که 
خود عنوان هم همین را 

می گوید. یک وضعیتی که 
قهرمان بودن اصال...«

محمد جوانمرد

احسان فکا
نویسنده
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وندان همدانی آسفالت معابر مهم تر از مقوله فرهنگ است برای شهر

اولویت  آسفالت  بر  فرهنگ

دهبانیصابر:
منطقــهیکمشــکلفضایســبزندارد
اســت، بیشــتر ازســرانه آن میــزان و
منطقــه ایــن شــهروندان بنابرایــن
پیگیــربرنامههــایفرهنگیهســتندو
درزمینــهپیادهروســازیمعابرمطالبه
دارنــد.افزایــشکیفیتفضایســبزاز
خواســتههایمهمشهروندانمنطقه

یکاست.

ده ویـژه
پرون

وندان ین نیاز شهر فرهنگ؛ آخر
بر اســاس نظریه مازلو؛ روان شناس انســان گرا، نیاز انسان بر اساس 
اولویت طبقه بندی می شود. این تقسیم بندی به ترتیب نیازهای زیستی، 
نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی، احترام و در نهایت خود شــکوفایی و 

خود انگیزشی تعریف شده است.
امــا ظاهرًا ایرانی ها این نظریه ها و تعریف هــا را به کلی برهم زدند و 
به این تقســیم بندی و اولویت باور ندارند، چراکه گاهی گروه یا بخشــی 
از جامعه به یکی از نیازها اقبال بیشــتری نشــان داده و ســایر نیازها را 

نادیده می گیرند.
به طور مثال از مســئولیت های مدیریت شهری عالوه بر بحث تأمین 
زیرساخت ها و خدمات شهری، پرداختن به حوزه فرهنگ است، به همین 
دلیل در کنار سازمان ها و معاونت های مختلف سازمانی با عنوان فرهنگی 
و اجتماعــی در نهاد شــهرداری جای گرفته و گاهــی در مناطق مختلف 
شــهرداری نیز معاونتی با همین عنوان تعریف می شود. اما ظاهرًا مردم 
ایران به ویژه شــهروندان همدان به موضوع فرهنگ و مسئولیت فرهنگی 

شهرداری توجه چندانی ندارند.
به دیگر سخن در نیازهای اساســی مردم همدان فرهنگ جایگاهی 
ندارد. به گواهی مدیران شــهری بیشــترین مطالبه شهروندان همدانی 
از شــهرداری، آســفالت ریزی در کوچه ها و معابر بوده و شهرداری نیز بر 
اســاس مطالبه و خواســت همین مردم، که همانا آسفالت معابر بوده، 
انجام وظیفه کرده اســت. در دو ســال گذشــته تقریبــا کوچه ای بدون 

آسفالت در مناطق شهری همدان باقی نمانده است.
 بلکــه اخیــرًا بــه درخواســت برخــی از شــهروندان و باغــداران، 
کوچه باغ های دره مرادبیک هم آســفالت شده اســت. حال این که چرا 
نیازهــای مردم همدان در چند مورد خاص خالصه شــده و به نیازهای 
فرهنگی یا دیگر نیازهای زیســتی توجه نمی شــود سوالی است که بهتر 

اســت جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی به آن پاسخ دهند.

یادداشت سردبیر

دغدغه فرهنگی جدی داشته باشیم

نگاه ســخت افــزاری و اقتصادی به مســائل از 
ســوی شــهرداری و انفعال و سســتی مردم همدان 
در برابــر آن چه در حال رخ دادن اســت، جای تامل 
و شــگفتی دارد. غفلــت از مرمت بناهــای تاریخی، 
تخریب خانه های قدیمی و ســاخت و ســاز به جای 
آن، آســفالت کردن کوچه باغ هــای همدان حکایت از 
پیشــی گرفتن مسایل مادی و اقتصادی  از  مسائل فرهنگی در اداره شهر 
و شهرداریست. نمادهای فرهنگی مشوق تبادل فرهنگی و ارتقای تعامالت 
اجتماعی هســتند. فضای شهری بستر تعامالت فرهنگی و زندگی شهری 
نماد و تجســم کالبدی مفاهیم فرهنگی اســت. بافت تاریخی شــهرها به 
لحــاظ دارا بــودن قدمت، میراث کالبدی، زمین های متناســب با عملکرد 
فرهنگــی مهم ترین بســتر کالبدی فضایی ارزش های فرهنگی محســوب 
می شود. از این رو توجه به آن  اهمیت بسزایی داشته و هّمت و حساسیت 
جمعــی افراد جامعه را برای حفظ و نگهداری و تــداوم کارکردهای مثبت 

و ضروری می طلبد.
توجــه صرف به کالبد و کم توجهی بــه مالحظات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگــی و هنری خاص همدان نبوده و در اکثر برنامه ریزی های شــهری 
در ایــران به چشــم می خورد. با این کــه در ظاهر امر پیونــد بین کالبد و 
ماهیت انســانی شــهر بر عهده ســازمان های دولتی مانند شهرداری است 
امــا نباید نقش مشــارکتی و مطالبه گری عمومی را نادیده انگاشــت. به 
طور مثال هنگامی که الزم اســت مردم همدان با واکنش انتقادی در برابر 
اقدامات نادرســتی چون تخریب خانه های محله های قدیمی یا آســفالت 
کوچه باغ های دره مراد بیک به مثابه ترمز عمل کنند، بی تفاوتی و ســکوت 
اختیــار می کنند. اســفناک تر آن که ماجرای بی توجهی بــه امر فرهنگی از 
جانــب مردم تنها به بی تفاوتی ختم نمی شــود و در موقعیت های دیگر به 
اشــکال گوناگون بروز می یابد. چنان کــه عمده توقعات و انتظارات آن ها از 
شــهرداری از دایره درخواســت های مادی گرایانه مانند؛ نوسازی، آسفالت 
کشــی، فضای ســبز و جدول کشــی فراتر نمــی رود و مطالبه هایی مانند 
توســعه کتابخانه ها، فرهنگسراها، برگزاری برنامه های فرهنگی و موسیقی 
که نیاز ضروری برای آموزش، رشــد و آگاهی افراد هر جامعه ای هســتند 

محلی از اعراب ندارند.
شــاید یکی از دالیل این سستی را بتوان در ضعف یا حتی نبود الگوها 
و گفتمانی که مظاهر ذهنی فرهنگ را برجســته کند و ارزش واقعی آن را 
به مردم بشناســاند، جســتجو کرد. نهادینه شــدن اهمیت امر فرهنگی در 
طــول فرایند جامعه پذیری فرد باید از طریق خانواده، مدرســه و رســانه 
شــکل می گرفت و اکنون جای خالی آن احســاس می شود. عالوه بر آن 
بی توجهی به اصالت فرد و تحقق فردباوری از موانع دیگری است که باعث 
شــده اســت افراد جامعه به عنوان موجودیت هایی مستقل در عرصه های 
اجتماعی مشارکت نداشته باشــند، به جامعه خود احساس تعلق نکنند و 
در حفظ موجودیت جامعه خود نکوشــند. به نظر می رســد موانع دیگر در 
این حوزه، مصرف گرایی و پایین بودن میزان ســرمایه فرهنگی باشــد که 
نیازمند پژوهش علمی و دقیق است. به عقیده وبلن مصرف چشمگیر، تن 
آســائی چشمگیر و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی، وسایلی هستند 
که انسان ها با آن ها می کوشند تا در چشم همسایگانشان برتر جلوه کنند و 
در ضمن برای خودشان نیز ارزش بیشتری قائل شوند. آداب و شیوه های 
زندگی اشــراف مندانه با ضابطه تن آســانی و مصرف چشمگیر سازگاری 
دارند. با جهانگیر شــدن مصرف گرایی، فرهنــگ های عالی هم تنزل پیدا 
می کنند و به صورت ابزاری برای ثروت اندونزی، فخرفروشــی و شهرت در 
می آینــد. مصرف گرایی به هیچ حوزه ای محدود نمی شــود و همه زوایای 
زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. ســاختمان، محله و فضای شــهری هم 
تحت ســیطره مصرف گرایی به میدانی برای کســب منزلت و ثروت تبدیل 

شــده اند و بخشی از مظاهر فرهنگ عینی تلقی می شوند.
ظاهــرا دالیلی مانند افزایش قیمت ملک شــخصی، کســب وجهه بر 
اساس محل ســکونت منجر به شــکل گیری این موقعیت شده است. از 
ســوی دیگر احتمال دارد که ضعف ســرمایه فرهنگــی در میان جوان ترها 
بــه ثبات این شــرایط دامن بزند. بر اســاس نظریه بوردیــو، به تمرکز و 
انباشــت انواع مختلف کاالهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در 
اختیار گرفتن این کاالها و همچنین اســتعداد و ظرفیت فرد در شناخت و 
کاربرد این وسایل سرمایه فرهنگی گفته می شود. میزان مشارکت افراد در 
فعالیت های مدنی و برنامه های فرهنگی، میزان حضور افراد در ســینماها 
و کنســرت ها، میزان مطالعه کتاب، میزان شرکت در برنامه های ورزشی از  
جمله مولفه هایی هستند که می توان به واسطه آن میزان سرمایه فرهنگی 
افراد یک جامعه را سنجید. پر بی راه نیست که نبود درخواست و مطالبات 
جدی مردم از مسولین در این حوزه را به مثابه زنگ هشداری در خصوص 

تنزل سرمایه فرهنگی دانست.

جامعه شناسی

ونده ویـژه پر

مدیریت شــهری همدان در یکی، دو ســال اخیر بیشــتر وقت و هزینه خود را صرف آسفالت   ریزی معابر کرده است. برخی 
معتقدند چون آسفالت ریزی معابر بیشتر به چشم شهروندان می آید، پس این اقدام شهرداری بیشتر نمایشی است، کمااین که 
نزدیک انتخابات شــورای شهر، بر آمار آسفالت ریزی ها اضافه می شود. آن ها حتی معتقدند شهرداری آن قدر که به آسفالت فکر 
می کند به اقدامات فرهنگی بی توجه است اما مدیران شهری و در راس آن ها »عباس صوفی« شهردار همدان معتقدند از آن جایی 
که آسفالت معابر همدان مشکالت زیادی دارد، بهسازی این معابر در راس مطالبه شهروندان همدانی قرار دارد و تا این مطالبه 

پاسخ داده نشود، نمی توان به اقدامات اساسی تر فکر کرد. همدان نامه در این شماره این موضوع را مورد تحلیل قرار داده است.

فعالیت های فرهنگی؛ در اولویت مطالبه های شهروندان منطقه یک
مدیر شهرداری منطقه یک: در طول سال جاری بیش از 38 هزار تن آسفالت ریزی کرده و آسفالت صد کوچه را ترمیم کرده ایم

در تعریــف شــهرداری می تــوان چنیــن گفت که 
شــهرداری ها، همانند حکومت های محلی محســوب 
می شــوند که عملکرد و فعالیت های آن ها به توســعه 
یا توقف رشــد اقتصادی شهرها می انجامد. تامین نیاز 
شــهروندان، فراهم کردن خدمات رفاهی از جمله اصالح 
زیرساخت های اساسی و آسفالت کردن معابر که توسط 
شــهرداری ها پایه گذاری می شود، می تواند در نهایت به 

پویایی اقتصاد یک شهر منجر شود.
در تابســتان ســال جاری یکی از مواردی که با گذر 
از معابر سطح منطقه یک بســیار به چشم آمد اجرای 
عملیات آسفالت ریزی توسط اکیپ های مختلف در این 
منطقه بود که نشان دهنده اهمیت ارتقای زیرساخت های 
شهری به منظور توسعه شهر نزد مدیر این منطقه است.
مدیریت شهرداری منطقه یک در طول سال جاری 
بیش از 38 هزار تن آسفالت ریزی کرده و آسفالت صد 
کوچه را ترمیم کرده اســت. اما از آن جایی که وضعیت 
معابر این منطقه بهتر از ســایر مناطق است، شهروندان 
ســاکن در آن مطالبات بیشــتری ماننــد فعالیت های 
فرهنگی و افزایش کیفیت فضای سبز موجود دارند. این 
یعنی اگر شهرداری نیازهای اولیه شهروندانش را تأمین 
کند، سطح مطالبات شهروندان نیز افزایش پیدا می کند.

ترمیم و آسفالت ریزی صد کوچه �
مدیر شــهرداری منطقه یک با بیان این که یکی از 
مهم ترین خواسته های شــهروندان از مدیریت شهری 
آســفالت ریزی معابر اســت، توضیح می دهد: در سال 
جاری چهار اکیپ آســفالت ریزی در ســطح منطقه به 
طور همزمان فعال بودند تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای 

همشهریان همدانی باشیم.
»مسعود دهبانی صابر« می افزاید: در کنار پروژه های 
بزرگ آســفالت ریزی توجه ویــژه ای نیز به معابر فرعی 
و کوچه ها داشــتیم. عملیات آسفالت ریزی و لکه گیری 
معابر فرعی از طریق مدیران نواحی، کارشناسان فنی و 
شهروندانی که با سامانه 137 تماس می گیرند بررسی 
و اولویت بندی شده و به سرعت عملیات آسفالت ریزی 
آن ها صــورت می پذیرفت که خوشــبختانه بالغ بر صد 
کوچه و معبر  در ســال جاری ترمیم و آســفالت ریزی 

شدند.
وی ادامه می دهد: در بودجه سال جاری 240 میلیارد 
ریال به منظور آســفالت ریزی در ســطح منطقه در نظر 
گرفتیم که این امر با اکیپ های دســتی و فینشــری 
بــه صورت شــبانه روزی صــورت پذیرفــت و با تالش 
شــبانه روزی همکاران بخش فنی توانستیم حدود 38 

هزار تن آسفالت در سطح منطقه اجرا کنیم.
تالش برای افزایش کیفیت آسفالت �

دهبانــی صابر می گوید: در ســال جــاری عملیات 
آسفالت ریزی الین جنوبی بلوار ارم با مساحت 20 هزار 
مترمربعی با استفاده از فناوری آسفالت پلیمری صورت 
پذیرفــت که از مزایــای اجرای این آســفالت می توان 

به بهبود چســبندگی بین قیر و ســنگدانه اشاره کرد که 
باعث افزایش چشمگیر کیفیت و عمر آسفالت اجرایی 

می شود.
وی ادامه می دهد: این نوع از آســفالت پلیمری با 
سازگاری باال با آب و هوای همدان طراحی شده است و 
از ویژگی های آن می توان به تغییر شکل ندادن آسفالت 
در بلندمدت، چسبندگی بیشتر، مقاومت مناسب در برابر 
تغییر و حرکت، انعطاف در برابر تغییرات دمایی و مانند 

این اشاره کرد.
مدیر شهرداری منطقه یک می افزاید: یکی از معابر 
پر تردد که مسیر دسترسی محوطه گردشگری گنجنامه 
نیز هســت، بلوار کوالب اســت که با استفاده از فناوری 
الیه زیرین ژئوتکستایل عملیات آسفالت ریزی آن انجام 
شد. گفتنی اســت این محصول از الیاف پلی پروپیلن 
و پلی استر تشکیل شــده و استفاده از این الیه باعث 
از بین رفتن ترک های انعکاســی، افزایش مقاومت در 
برابر پوســیدگی و سایش و افزایش طول عمر آسفالت 

می شود.
وی می افزاید: در کوی خاتم و مدرس تقاضای زیادی 
از ســوی شهروندان برای اجرای عملیات آسفالت ریزی 
داشتیم که با استفاده از نظرات کارشناسان معابر دارای 
مشــکل به طور کامل شناسایی شدند و بالغ بر 8 هزار 

تن آسفالت در معابر این دو کوی توزیع و پخش شد.
دهبانی صابر می افزاید: البته طی چندماه اخیر جاده 
قدیم دره مراد بیک، خیابان حق گویان، خیابان قهرمان 
در بلوار بعثت، میدان جهاد، بلوار شهید زمانی، بلوار شهید 
اسالمیان، ســعیدیه، کمال آباد، دره مرادبیک، خیابان 
بســیج، بلوار شهید فهمیده )پشت بیمارستان بوعلی(، 
محله ســبد بافان و پارک الله، خیابان میرزاد عشقی، 
خیابان جوادیه، خیابان شــریعتی، خیابان شــریعتی، 
بلوار بعثت، بلوار شــهید احمدی روشــن، بلوار سعیدیه 
شــمالی و جنوبی، خیابان هنرستان، کوی خاتم و کوی 
دره مرادبیک از جمله معابر و مســیرهایی هســتند که 
تاکنون عملیات آســفالت ریزی در معابر اصلی و فرعی 

آن ها اجرایی شد.
نهضت پیاده روسازی در منطقه یک شهر �

در سال گذشــته شــهرداری منطقه یک همدان با 
اجرای 117هزار متر مربع پیاده روســازی توانست تاثیر 
بســزایی در زیباســازی شــهر و استانداردسازی محل 
حرکت عابرین پیاده داشــته باشد. در سال جاری نیز 
این منطقه با آغاز پروژه های پیاده روسازی سعی دارد تا 
هرچه بیشتر در راستای استانداردسازی معابر به منظور 

حرکت عابرین پیاده اقدام کند.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با بیان این که 
پیاده روی جزو الینفــک زندگی هر یک از افراد جامعه 
به شــمار می رود، توضیح می دهد: با استانداردســازی 
هرچه بیشتر پیاده روها می توان شهروندان را ترغیب به 
پیاده روی بیشتر کرد که این مهم اثرات بسیار زیادی بر 

سالمت، زندگی اجتماعی، تعامالت و موارد دیگر دارد.
وی می افزاید: از ســال گذشــته با اجرای 117 هزار 
متر مربع پیاده روســازی که در شــهر همدان بی سابقه 
بوده، نهضت پیاده روســازی در سطح منطقه یک آغاز 
شد و ســعی داریم در سال جاری نیز با برنامه ریزی و 
هماهنگی مناسب با ادارات مختلف ضمن ارتقا و به روز 

کردن زیرساختها این نهضت را ادامه دهیم.
دهبانی صابر با اشاره به این که از ابتدای سال گذشته 
سعی شــد معابری که تردد شهروندان در آن ها بیشتر 
است شناسایی شــده و با برنامه ریزی و اولویت بندی 
مناسب پیاده روسازی آغاز شود، اظهار می کند: عملیات 
پروژه های پیاده روسازی بلوار ارم، بلوار بعثت، سعیدیه، 
مظفریه، بلوار احمدی روشن، خیابان کرمانشاه، خیابان 
مطهری، خیابان پرســتار، میدان شریعتی و جاللی به 
پایان رسید و خوشبختانه مردم بازخورد بسیار مناسبی 
را نســبت به این پروژه ها داشتند. همچنین پروژه های 
پیاده روســازی خیابان بوعلی )حد فاصل میدان جهاد 
و آرامگاه(، بلوار شــهید اســالمیان نیز دارای پیشرفت 
مناسبی هســتند که به زودی تحویل شهروندان خوب 

همدانی خواهند شد.
وی می گویــد: 20 هــزار متــر مربــع عملیــات 

پیاده رو ســازی معابر احمدی روشن، شکریه و مهدیه 
نیز از اواســط خرداد ماه آغاز شده است که در آن ها نیز 
سعی داریم با استفاده از بهترین نوع مصالح معابر شهر 
را هرچه بیشــتر استاندارد کرده تا همه شهروندان بدون 

هیچ گونه دغدغه ای بتوانند از آن استفاده کنند.
معضل حفاری ها �

دهبانی صابر در پاســخ به این سوال که آیا آسفالت 
معابر همــدان مشــکل دارد یا مطالبه شــهروندان در 
این زمینه باالســت که شــهرداری اهتمام ویژه ای برای 
آســفالت ریزی در معابر دارد، با بیان این که هر دو دلیل 
در تالش شهرداری در حوزه آســفالت ریزی تأثیر دارد، 
توضیح می دهد: به تبع ســاخت و ساز در سطح شهر، 

حفاری های دستگاه های خدمات رسان نیز افزایش پیدا 
می کند، در چنین شــرایطی لکه گیری آســفالت انجام 
می شــود که کیفیت الزم را ندارد چراکه بر اســاس نظر 
کارشناسان هر معبری که آسفالت می شود تا چهار سال 
نباید مــورد حفاری قرار بگیرد و اگــر این اتفاق بیفتد 
50 متر از اطراف آن هم باید آســفالت شــود. بنابراین 

حفاری هــا معضــالت زیــادی برای 
شهروندان و شــهرداری ایجاد می کند 
وگرنه در سطح منطقه یک هیچ کوچه 

خاکی وجود ندارد.
وی با اشــاره به اهمیــت کیفیت 
آســفالت، می افزاید: از آن جایی که در 
ســال های گذشته آســفالت معابر از 
کیفیت الزم برخوردار نبوده، زودتر آسیب 
دیده و حالت شطرنجی دارد و در برخی 
موارد زیرســازی ها ایراد دارد و اصالح 
آن زمــان زیادی می بــرد و از حوصله 
شــهروندان خارج اســت. پس باید از 

تکنولوژی های جدید استفاده کرد.
فرهنگــی  � مطالبــات  افزایــش 

شهروندان
می پرســم آیا شــهروندان ساکن 
در منطقــه یک بــه اندازه آســفالت 
در حوزه هــای دیگــر ماننــد فرهنگ 
دهبانی صابر  مطالبه گر هســتند کــه 
توضیح می دهــد: برنامه ریزی های ما 
در ســطح منطقه بر اساس مطالبات 
شــهروندان است چراکه ما در محالت 
حضــور پیــدا می کنیم و بر اســاس 
خواسته های شهروندان، برنامه هایمان 

را اولویت بندی می کنیم.

مدیر شهرداری منطقه یک تأکید می کند: منطقه یک 
مشــکل فضای ســبز ندارد و میزان آن از سرانه بیشتر 
است، بنابراین شهروندان این منطقه پیگیر برنامه های 
فرهنگی هستند و در زمینه پیاده روسازی معابر مطالبه 
دارند. افزایش کیفیت فضای سبز از خواسته های مهم 

شهروندان منطقه یک است.

توزیع 40 هزار تن آسفالت در منطقه سه همدان
شهرداری منطقه سه رکورد آسفالت معابر شهر همدان را شکست

همدان نامــه: میدان امام، خیابــان اکباتان، میدان 
سپاه، بلوار انقالب، میدان فرودگاه، میدان امام حسین، 
سی متری مزدقینه، میدان شاهد، خیابان جعفر طیار، 
خیابان کارگر، فلکه شــهدا و در نهایــت به میدان امام 
حــدود منطقه مدیریتی »محمدرضــا فیضی منش« را 
تشکیل می دهد و همین نام ها کافی است تا درک کنیم 
معابر منطقه سه همدان با چه وضعیتی مواجه هستند 
و مدیریــت چنیــن منطقه ای چه تالش شــبانه روزی 
می طلبد. منطقه ای که اگر هم در ســال های گذشته به 
آن رسیدگی شده، نزدیک انتخابات شورای شهر و بیشتر 
اقدام نمایشی بوده اســت. اما اگر منصفانه نگاه کنیم 
در طول ســال های اخیر خدمات رســانی در این منطقه 
جهشــی بوده و وضعیت این منطقه را ارتقا داده است. 
یکی از اقدامات بارز شهرداری منطقه سه در سال جاری 
توزیــع 40 هزار تن آســفالت در معابر این منطقه بوده 
که چهره محله های آن را نونوار کرده اســت. این منطقه 
23 محله و 3 ناحیه را شــامل می شود و بیش از 118 
هزار نفر جمعیت دارد و دو روستای قاسم آباد و حسن 

آباد بعد از الحاق به شهر به این منطقه اضافه شده اند.
در دو سال اخیر فیضی منش با وجود اقتصاد ضعیف 
شهر و شــهرداری، جسورانه پروژه های بزرگی را آغاز کرد 
و در کمترین زمان ممکن با کیفیت عالی به بهره برداری 
رساند. احداث، افتتاح و بهره برداری از بوستان های یاس 
و شقایق، مسیر سالمت در یک هفته و تملک و تخریب 
و بازگشــایی و بهسازی معبر 24متری نظربیک در یک 
روز، احداث میدان میدان صنعتگر در7ساعت و احداث 
بوستان شــهید عزیزی در72ساعت، سنگفرش محوطه 
سرگذر  و آغاز و پیشــرفت چشمگیر  حدود ۹0درصدی  
بیش از  30 پروژه در زمین مانده و کلنگ زنی شده در این 
منطقه از جمله اقدامات این شهردار جوان همدانی است.

اهمیت اصالح زیر پای شهروندان �
روی  ان قــدر  چــرا  می پرســم  فیضی منــش  از 
آســفالت ریزی در معابــر تأکیده داشــته اید که توضیح 
می دهــد: یک کوهنورد برای رفتن به کوه در درجه اول به 
کفش مناسب نیاز دارد وگرنه هرگز به رویای صعود به قله 

دست نخواهد یافت. مدیریت یک منطقه شهری آن هم 
منطقه ای که محالت آن کم برخوردار محســوب می شوند 
هم مصداق کوهنوردی است که سودای رسیدن به قله در 
سر دارد. بنابراین من تا وضعیت معابر زیر پای شهروندان 
را اصالح نکنم و به فکر تردد آســان و ایمن آن ها نباشم، 
نمی توانم برنامه های بزرگتری برای آن داشــته باشم و 

مطالبات مهم تر و بزرگتر آن ها را ببینم. 
رکوردشکنی در آسفالت ریزی �

مدیر شــهرداری منطقه سه همدان توضیح می دهد: 
شــهرداری منطقه سه در اجرای نهضت آسفالت با هدف 
اصالح چهره شهر، روان سازی تردد وسایل نقلیه و تأمین 
آرامش و آســایش شهروندان رکورد آســفالت معابر و 

کوچه های این شهر را شکست.
فیضی منش  می افزاید: شهرداری منطقه سه با تالش 
شبانه روزی کارکنان این مطقه و برنامه ریزی های صورت 
گرفته بنابر تأکیدات شــهردار همدان موفق شد در شش 
ماه نخست ســال جاری  بالغ بر250 کیلومتر از معابر و 
کوچه های ســطح منطقه ســه را به صورت فینیشری و 

لکه گیری دستی آسفالت کند.
بــه گفته وی، اجرای این پــروژه با حجم 40 هزار تن 
آسفالت و اعتبار 300میلیارد ریال در راستای نهضت آسفالت 
از محل درآمدهای شهرداری منطقه سه به انجام رسیده 
و همچنان ادامه دارد. وی با اشــاره به این که، این میزان 
آســفالت کوچه ها و معابر در شهر همدان تاکنون سابقه 
نداشــته و هدف شهرداری جلب رضایت کامل شهروندان 
اســت، توضیح می دهد: در ایــن زمینه تمام تالش خود 
را بــه کار خواهیم گرفت تا بتوانیم با توجه به حجم باالی 
تقاضای شــهروندان و منابع مالی محدود شهرداری، به 

باالترین میزان رضایت شهروندان دست یابیم.
معابری که نونوار شدند �

فیضی منش  با بیان این که از جمله مهم ترین بخش 
اجرای پروژه، آسفالت بلوار جدید شهدای سالمت است 
کــه پس از ســال ها در طی 37 روز احداث شــد، بیان 
می کند: در یک اقدام بی سابقه در کشور در یک روز بیش 
از 4 هــزار و 500 تن آســفالت در این معبــر توزیع و با 

تالش سخت کوشانه کارکنان شهرداری معبر 35 متری 
به بهره برداری رسید و هم اکنون به زیر ترافیک رفته است.
فیضی منش ادامــه می دهد: از زمــان اجرای طرح 
بزرگ نهضت آســفالت در ســال جــاری تاکنون بیش 
از 200 معبــر اصلی و فرعی از جمله بلــوار آزادگان، بلوار 
آیت هللا رفسنجانی، بلوار راســتگرد خروجی، بلوار بدیع 

الزمان، خیابان پلیس، کندرو بلوار امام)ره( مقابل ستاد 
فرماندهی انتظامی، کندرو بلوار امام)ره( روبروی روستای 
شــورین، کندرو بلوار ســردار همدانی و کوچه ها و معابر 

23محله شهرداری منطقه سه آسفالت شده است.
آسفالت ریزی ادامه دارد �

مدیر شهرداری منطقه سه با اشاره به این که نهضت 

آسفالت در این منطقه همچنان ادامه 
دارد، تأکیــد می کند: امــروز کمتر در 
محلــه ای از منطقه می توان وارد شــد 
که ماشــین آالت و نیروهای سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری 
شــهرداری و پیمانــکاران در اجــرای 
روکش و یا لکه گیری ترمیم آسفالت 

معابر فعال نباشند
فیضی منــش تصریــح می کنــد: 
برنامه آســفالت معابر ســطح منطقه 
در پورتــال ایــن منطقــه بــه آدرس 
اســت  موجود   zone3hamedan.ir
و شــهروندان می توانند بــا مراجعه به 
پورتال این مطقــه از آخرین وضعیت 

آسفالت معابر و کوچه ها مطلع شوند.
تالش برای اجرای پروژه های بزرگ تر �

حاال که خیال فیضی منش از بهســازی معابر منطقه 
تحــت مدیریتــش تا حــدی راحت شــده، پروژه های 
بزرگ تری را پیگیری می کند. یکی از این پروژه ها احداث 
بلوار قدر اســت که تا سه ماه پیش رودخانه ای روباز بود 
و منشا انواع بیماری محســوب می شد و خطر سقوط، 
بوی متعفن فاضالب و  آســیب های بسیاری دیگر را به 
همراه داشت. اکنون این فضا به بلواری 35 متری بدل 
شده است که عالوه بر رفع تمام خطرات ذکر شده موجب 
افزایش ارزش افــزوده امالک و و رفع معضل ترافیکی 
منطقه شده است. این پروژه با اعتباری 82 میلیارد ریالی 
توانسته اســت گامی اساسی در راستای افزایش کیفی 
زندگی شهروندان باشد. در مسیر تحقق این پروژه ملکی 

با ارزش 30 میلیارد ریال مورد تملک قرار گرفت.
وی با بیان این که این پروژه از نقشی موثر و حیاتی 

در منطقــه پیرامونی برخوردار اســت و اتصــال بزرگراه 
حضرت امام  به میدان امام حســین را ممکن می کند، 
توضیــح می دهد: بعد از اجرای پروژه بلوار ســالمت بی 
درنگ در راســتای عملیاتی شدن محور قدراقدام کردیم. 
همکاران مورد نظر جهت تحقــق این پروژه در منطقه با 
صرف زمانی چند ماهه تالش مطلوبی را به ثمر نشاندند. 
این پروژه  عالوه بر مزایای بسیار، روان سازی ترافیک را 

نیز به دنبال خواهد داشت.
مدیر شهرداری منطقه سه با اشاره به دیگر پروژه های 
این منطقه، می گوید: پروژه 6 هکتاری بوستان گلستان 
در همین حوالی و روبروی روستای شورین و همین طور 
احداث بوستان دانش در بلوار دانشگاه آزاد و سنگفرش 
کردن  و محوطه سازی سرگذر در زمره 28فعال منطقه سه 
اســت. به طور میانگین پروژه های این منطقه پیشرفت 

۹0 درصدی دارد.

تــوجـــه بــــه   پیکــره شهر
شــهردار همــدان معتقد اســت مطالبــات فرهنگــی از جمله 
موضوعاتی اســت کــه نمی تــوان چهارچوب مشــخصی در حوزه 
شــهرداری برای آن تعریف کرد زیرا شهرداری یک نهاد چندوجهی 
به حســاب می آید. در حوزه مباحــث فرهنگی ما تالش زیادی در 
زمینه آموزش های شهروندی داشتیم، همچنین اقدامات خوبی در 

حوزه مسائل فرهنگی کودکان انجام شده است.
»عباس صوفی« شــهردار شــهر همــدان در خصوص وظایف 
شــهرداری در قبال مطالبات شــهروندان بیان می کند: ما تالش 
می کنیم در تمامی زمینه ها فعالیت و ســازندگی داشــته باشیم 
زیرا شــهر مانند یک پیکره زنده بوده و نیازمند اســت به تمامی 
بخش های آن توجه شود. از توسعه فضای سبز، توسعه پیاده روها 
و ورودی های شهر، موضوعات ترافیکی، تقاطع های غیرهمسطح، 
توســعه پارکینگ های طبقاتی و حمــل و نقل عمومی تا خدمات 
شــهری و مباحث فرهنگــی و اجتماعی همه جــزو موضوعاتی 

هستند که شهرداری باید به آن ها توجه داشته باشد. 
وی ضمــن اشــاره به اهمیت تردد ایمن در شــهر و مســئله 
آســفالت معابر، می افزایــد: یکی از موضوعات بســیار مهمی که 
اغلب شــهروندان از ما مطالبه می کنند بحث تردد امن در شــهر، 
چــه در حوزه پیاده و چه در حوزه ســواره اســت. در حوزه پیاده 
ما طرح پیاده روســازی را به صورت گســترده در شــهر و ابتدا از 
خیابان ها و معابر اصلی شــروع کردیم و قصد داریم ســال آینده 
این طرح را در معابر فرعی نیز اجرا کنیم. در حوزه تردد سواره نیز 
ما وظیفه داریم سطح معابر شــهری را در بهترین شرایط مرمت 

و آسفالت سازی کنیم.

معضل حفاری ها �
صوفــی با بیــان علت به وجــود آمدن معضل آســفالت برای 
خیابان های شــهر همدان می گوید: به هر حال همدان یک شــهر 
سردسیر است و ما ساالنه در فصل سرد برای رفع یخبندان معابر 
نمک زیادی را روی آسفالت می-ریزیم و البته برای رفع یخبندان 
آســفالت چــاره ای جز این نیز نداریم و این مــواد در مرور زمان 
به آســفالت آسیب می رســاند و به همین دلیل ما شاهد آسیب 
رسیدن به آسفالت معابر در زمستان هستیم از سوی دیگر برخی 
نهادها که برای انجام عملیات خود نیازمند حفاری هســتند مانند 
اداره آب و فاضالب و گاز، در طول ســال درخواست حفاری معابر 
برای رفع مشــکالت مربوطه را دارند که ما نیز با توجه به ضرورت 
این عملیات، مجوز حفاری را صادر می کنیم و این نیز یکی دیگر 
از دالیل آسیب رسیدن به آسفالت ها و ایجاد چاله در معابر است. 

فیضیمنش:
اززماناجرایطرحبزرگنهضتآسفالت
درســالجاریتاکنــونبیشاز200معبر
اصلــیوفرعــیازجملــهبلــوارآزادگان،
بلوارآیتاهللرفسنجانی،بلوارراستگرد
الزمــان،خیابــان بلــواربدیــع خروجــی،
امــام)ره(مقابــل بلــوار کنــدرو پلیــس،
ســتادفرماندهــیانتظامی،کنــدروبلوار
شــورین، روســتای روبــروی امــام)ره(
کنــدروبلوارســردارهمدانــیوکوچهها
ومعابــر23محلهشــهرداریمنطقهســه

آسفالتشدهاست.

لیال بهرامی
جامعه شناس
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شهر فرهنگی و فرهنگ شهری
ارتباط فرهنگ شهرنشــینی با ساخت و سازهایی که 
در شــهرها صورت می گیرد و مدنیت زندگی اجتماعی را 
به تصویر می کشــد و کلیه فعالیت ها و تصمیماتی که در 
راســتای رشد و تکامل شــهری گرفته می شود در مقوله 
شهر فرهنگی یا فرهنگ شهری قابل بررسی است. برخی 
آزادی ها و محدودیت ها به صراحت در قانون ذکرشــده و 
به صورت عرف و عادت درآمده. اما در مســائلی که یک طرف آن مردم هستند 
نمی تــوان ارتباط دو ســویه را نادیده گرفت و نقش قوانیــن را به ویژه اگر در 

مواردی منطبق با الزامات شهری نباشد، کافی و وافی دانست.  
ساده ترین و در عین حال دشوارترین طریقی که ما را از میزان تأثیرگذاری 
شــهروندان در تکامل شــهری آگاه می کند، نگاه کردن به ظاهر شهر، آن هم به 
قصد دیدن اســت. کاری که سال هاست از خود دریغ کرده ایم و متأسفانه کلیه 
امور زندگی مان را تحت الشــعاع قرار داده. نگاه به محیط زندگی مانند نگاه به 
فرزند اســت چراکه فرزندان ما باید در این محیط زندگی کنند، آموزش ببینند 
و احتــرام بــه خانواده، قوانین و کشــور را یاد بگیرند. این جنس اندیشــیدن 

پرسش های بسیاری در ذهن ما ایجاد می کند:
آیا اقدامات عادالنه ای در راســتای توسعه شــهری صورت گرفته است؟ به 
عنوان مثال آســفالت خیابان ها در همه جا یکدســت اســت یا فقط در نقاطی 
از شــهر و به ویژه در مســیرهایی که به مراکز مهم دولتی منتهی می شــود به 
زیباترین شــکل به چشم می خورد؟ آیا مدارس شمال و جنوب و حاشیه شهر 
به طور یکســان از امکانات آموزشــی و ورزشــی برخوردارند؟ چنــد کتابخانه و 
فرهنگســرا در شــهر قراردارد و در دسترس چه کســانی است؟ پاسخگوی نیاز 
شهروندان هســت؟ آیا کتاب هایی که به دانش نوین اختصاص دارند در آن جا 
یافت می شــوند؟ در موزه ها و بناهای فرهنگی راهنمایانی که به سوابق تاریخی 
مکان ها و اشــیا اشراف داشته باشند حضور دارند؟ چرا فالن بنای فرهنگی آن 
قدر دور از دســترس است که مراجعه به آن به دشواری صورت می گیرد و فالن 
بازار در مکانی است که از هر نقطه شهر قابل رؤیت است؟ بر اساس کدام بینش 
در بافت قدیمی شــهرها در کنار هر کاخ و مرکز مهم دولتی تنها یک مســجد و 
یک بازار خودنمایی می کند و کمتر مدرســه یا مرکز فرهنگی در حواشــی آن ها 
وجــود دارد و چرا آن بینش غلط تا امروز پائیده اســت؟ از دغدغه های فعاالن 
مدنی خبر داریم؟ در مواردی با آن ها هم رأی شده ایم؟ سال گذشته اعتراضاتی 
توسط فعاالن مدنی و روزنامه نگاران در ارتباط با ساخت و سازهایی که بنا بود در 
اطــراف عمارت »نورمهال« صورت بگیرد و بی گمان به چهره آن عمارت تاریخی 
خدشه وارد می کرد، به شکل کتبی و نیز مراجعه به مراجع قانونی صورت گرفت.
شخصا در یکی از مراسم رسمی از اشخاصی که یک لکه کوچک برآسفالت 
خیابان و کوچه هایشــان را برنمی تابند و کم جمعیت ترین و برخوردارترین نقاط 
شــهر بــه آن ها تعلق دارد درخواســت کردم در حد یک امضــا از فعاالن مدنی 
حمایــت کنند. بعضی که گویــا از مریخ آمده بودند از وجود چنان عمارتی اظهار 
بی اطالعی کردند، برخی به بهانه ای از بحث جدا شدند و چند نفری با نگاه عاقل 
اندر ســفیه به ســکوتم فراخواندند. در آن حال بــه کوچه هایی در مرکز و دیگر 
محالت شــهر اندیشیدم که در تمام زمســتان و یخبندان کسی را یارای گذر از 
آن ها نیســت که اگر دستی به التفات بر سر آن ها کشیده شود چه تعداد مردم 
با همان اندک تغییر به آسایش نمی رسند و پاسش نمی دارند... و به جمله ای 
در یک کتاب که: »نقطه مقابل فقر؛ ثروت نیســت. مبارزه با فقر اســت« . فقر 
در هر پوششــی مذموم و موجب عقب ماندگی است. اقتصادی و فرهنگی اش 
تفاوت ندارد. درمان نشــود، به وندالیسم می کشاند. وندالیسم در لغت دشمنی 
با علم و هنر اســت. فرهنگ آکســفورد در سال 1663 میالدی واژه »وندال« را 
که از نام قومی جنگجو، خونخوار و مهاجم از اقوام ژرمن – اسالو برگرفته شده 
بود؛ »تخریب جاهالنه یا آگاهانه هر چیز زیبا، محترم و حفاظت شــده« معنی 
کرده بود. اگرچه »وندالیســم« در پیرامون هنر و آثار هنری رواج بیشتری دارد 
اما به هرگونه رفتار تخریبگرانه، ضد فرهنگی، کجرو، و خالی از عاطفه نیز اطالق 
می شــود که در جوامع جدید مصادیق بسیاری دارد. این که یک شهروند امروز 
شاهد احداث خیابانی است و روز دیگر از شکافته شده آن می گذرد و هیچکدام 
از آن ها پرسشی در ذهن او ایجاد نمی کنند، نشان دهنده نفوذ بی عاطفگی ناشی 
از وندالیسم اســت که از احساس بی هویتی و تعلق نداشتن به محیط شهری 
سرچشمه می گیرد. آن هم برمی گردد به اختالف طبقاتی ای که سکونتگاه های 

غیررسمِی حاشیه شهرها تنها یکی از نشانه ها و بارزترین آن است. 
ســهم آمــوزش و پــرورش در هویت بخشــی بــه جامعه چیســت؟ آیا 
کوشــش هایی به جد در این زمینه وجود دارد؟ هیچ موجودی به اندازه انسان 
نیازمند شــناخت نیســت. باورهایی که از آغاز حیات در انســان شکل می گیرد 
زمینه احســاس هویت او را به وجود می آورد. اگر تأکید سیســتم آموزشــی 
بر کتاب های راهنما – که بهتر اســت حل المســائل نامیده شــوند- بیشتر از 
کتاب های درسی باشد، پژوهش دست کم گرفته شود، کتابخانه ها بی استفاده 
بماننــد، بخش هایی از تاریخ بنا به مصالحی از کتب درســی حذف شــوند، به 
فلســفه به عنوان یک رشته وارداتی نگریسته شــود و اگرهای فراوان دیگری 
کــه در ظرفیت این مقال نمی گنجد، بر نظام آموزشــی پرده بیفکند، آموزش و 

پرورش کوچکترین کاری برای احساس هویت انجام نداده است.
 خرده هویت هایی که انسان در تالش فردی کشف می کند هرگز جای هویت 
ملی را نمی گیرد. هویت ملی حاصل رابطه دیالکتیک فرد و جامعه است. می تواند 
به تناســب زمان خود را بازتولید کند، تعارضات موجود در جامعه را کاهش دهد، 
به زندگی افراد معنا بخشــد و آن ها را به رویدادها و تحوالت محیط زندگی شان 
حســاس کند. احســاس تعلق با بریدن از گذشته به دســت نمی آید. هر حالی 
مبتنی بر گذشته است و هر آینده ترکیبی است از گذشته و حال. مثنوی مولوی 
یا »نی نامه«، انســان از خود بی خود شــده، مغروق در ظواهر، مانده در سطح 
و درمانده در کشــاکش نیروهای متضاد، و بــدون ابتال و امتحان را به زیبایی و 
روشنی به تصویر کشیده. انسانی که هویتش را درک نکند، خواه ناخواه در جهل 
مرکب دســت و پا می زند. »قیمِت هرکاله می دانی که چیســت/ قیمِت خود را 

ندانی احمقی ست«. 

دیدگاه

ن خبر داد: ز مدیر منابع آب شهرستان ر

توقیف دو دستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز در 
ن ز شهرستان ر

مدیر منابع آب شهرســتان رزن گفت: با تالش شبانه روزی اکیپ گشت و 
بازرسی و نظارت این شهرستان دو دستگاه تراکتور با ادوات حفاری غیرمجاز 

در رزن توسط کارکنان منابع آب این شهرستان شناسایی و توقیف شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت آب منطقه ای همــدان، »محمدرضا 
شــکوهی« با اعالم این خبر افزود: نیروهای گشت و بازرسی مدیریت منابع 
آب شهرســتان رزن بــا اخذ دســتور قضایی و با همکاری مامــوران نیروی 
انتظامی رزن نســبت به شناســایی و توقیف یک دســتگاه تراکتورحفاری 

غیرمجاز اقدام کردند.
شــکوهی با بیان این که دستگاه حفاری تراکتور در حال حفاری در اراضی 
روستای کاروانه بوده که با اخذ حکم قضایی دستگاه حفاری و ادوات مربوطه 

توقیف و روانه پارکینگ شد.
مدیر امور آب شهرستان رزن در پایان با اشاره به این که نیروهای تالشگر 
این امور در جهت حفاظت از آب های ســطحی و زیرزمینی تمام همت خود 
را بــه کار خواهند گرفت، تاکید کرد:  حفاظــت و صیانت از آب های زیرزمینی 
و ســطحی به عهده امورهای تابعه شــرکت آب منطقه ای همدان است و در 
صورت تعرض به منابع آبی مذکور مطابق قانون توزیع عادالنه آب با قاطعیت 

با متخلفان برخورد خواهد شد.

خبــــــــــــر

ونده ویـژه پر

یست محیط ز

گزارش ویژه

شهر آسفالتی یا شهر فرهنگی
وندان همدانی دغدغه فرهنگ و فرهنگ سازی چند درصد از شهر

را بیشتر از آسفالت معابر دارند؟

تصور کنید شهردار شهر برای 
دیدار از محله شما به منطقه تان 
آمده اســت. مطالبه شما از او 
چیســت؟ اگرچه پاسخ به این 
سوال تا حد زیادی به هر منطقه 
و چالش هــا و کاســتی هایش 
مرتبط اســت اما عموما، اغلب 
افراد طرح و مطالبه موضوعات زیرساختی را به سایر 
موضوعات مانند مســائل فرهنگی ترجیح می دهند. 
شهردار شهر همدان چندی پیش در مصاحبه ای گفته 
بود مطالبه نخســت اغلب مردم شــهر همدان ترمیم 
آســفالت خیابان اســت. هرچند این موضوع بیانگر 
مشــکل جدی در آسفالت معابر شهری است اما این 
ســوال نیز در ذهن مطرح می شود که اهمیت مسائل 
فرهنگی برای شهروندان همدان در درجه چندم است؟ 
چند درصد از شــهروندان همدانــی دغدغه فرهنگ و 

فرهنگ سازی را بیشتر از آسفالت معابر دارند؟
شهر خسته کننده �

شــیدا جوان 25 ســاله همدانی ســاکن یکی از 
مناطق مرکز شــهر همدان اســت که با اشــاره به این 
موضــوع می گوید: شــهر همدان برای جوانان شــهر 
خسته کننده ای است. اماکن تفریحی این شهر برای 
گذران اوقات فراغت ما خیلی محدود هســتند البته 

خوشبختانه در سال های اخیر شرایط خیلی بهتر شده 
است و مراکز تفریحی بیشتری در شهر افتتاح شده اند 
که جای امیدواری دارد اما هنوز هم خال فرهنگسراها، 
گالری ها و مراکز فرهنگی در شهری که ادعای تاریخ و 
فرهنگ دارد احساس می شود. بنابراین اگر قرار باشد 
مطالبه ای از شــهردار داشته باشم بدون شک احداث 
فرهنگسراهای با کیفیت در سطح شهر است و به نظرم 
بســیاری از شهروندان  به دلیل شرایط و مشغله های 

اقتصادی از اهمیت این موضوع غافل شده اند.
مطالبه حقوق اولیه �

رضا کارمند 45 ساله ساکن یکی از مناطق قدیمی 
شــهر اما نظر دیگری دارد. او معتقد اســت: مسلما 
توجه به مســائل فرهنگی خیلی مهم اســت اما در 
نظر داشــته باشــید که بعضی خواسته ها و مطالبات 
به حقوق اولیه زندگی شهری ربط دارند که اگر فراهم 
نشــوند شــهروندان از توجه به ســایر موضوعات باز 
می مانند. فراهم سازی زیرساخت های شهری از جمله 

آسفالت معابر این چنین هستند. 
وی می افزاید: تصور کنید از یک نفر بپرســید آب 
مهم تر است یا موسیقی؟! خب مسلما نمی شود گفت 
موسیقی مهم نیست اما آب حیاتی است. وقتی هنوز 
شــهر با معضل آسفالت سازی روبه روست و بعضی 
معابر واقعا شــرایط نامناســبی دارند معلوم اســت 

خواســته شهروندان به آسفالت تقلیل پیدا می کند و 
به سایر مسائل نمی رسد.

نقص در زیرساخت ها �
زهرا بانوی خانه دار 50 ســاله ســاکن شــهرک 
فرهنگیــان همدان نیز با لحن طنــز بیان می کند: به 
جایی رسیده ایم، همین که قطعی آب و برق نداشته 
باشیم و کوچه مان آسفالت باشد تا زمستان ها در گل 
فرونرویم برایمان کافی است، سایر مسائل پیشکش!
او در ادامه می گوید: واقعیت این اســت که شهر 
همدان آسفالت نامناســبی دارد شاید همین مسئله 
باعث شــده که درخواست اغلب مردم آسفالت سازی 

شود و به سایر مســائل توجه کمتری بشود اما حق 
با شماســت و نســبت به مســائل فرهنگی از سوی 
همدانی ها کم توجهی می شود که البته علت مهم آن 
نقص در زیرساخت ها خصوصا در شهرک های اطراف 

همدان مثل مدنی و فرهنگیان است.
مشکالت فرهنگی �

محمد جوان 35 ســاله ساکن محله پیشاهنگی 
همدان اظهــار می کنــد: توجه به مســائل فرهنگی 
اهمیت خود را در میان اغلب اقشــار جامعه از دست 
داده اســت. همین موضوع ســبب شــده است که 
خیابان هایی داشته باشیم که حتی اگر شهرداری هر 

ماه آن را آسفالت کند، هنوز پر از زباله رهگذران باشد. 
وی با ارائه مثالی می افزاید: مثال اگر بلواری که از 
میدان پیشــاهنگی به میدان عمار منتهی می شود را 
نگاه کنید، متوجه می شوید که سه الی 4 باکس زباله 
به فاصله مناســب قرار داده شــده اما باز هم بعضی 
افراد زبالــه خود را روی زمین می ریزند. مشــکالت 
فرهنگی نیازمند توجه خیلی بیشــتری هستند زیرا 
برای رفع آن ها به زمان و تالش بیشتری نیاز است اما 
متاســفانه همه ما خود را بی نیاز از فراگیری فرهنگ 
و موضوعات فرهنگی می دانیم بنابراین مطالبه مان به 

آسفالت و زیرساخت ها محدود می شود.

نیاز به آسفالت با کیفیت �
با توجه به این که کالنشهر 
همــدان بــه عنــوان یکی از 
شــهرهای شــاخص کشور با 
گســترش توســعه شهری و 
توسعه یافتگی مواجه است، از 
این رو با افزایش گســترش، نیاز به میزان آسفالت 
برای گذرگاه های شــهری نیز رو به فزونی اســت و 
این مهم بــه دالیل متعددی از جملــه پایین بودن 
کیفیت و عمر آســفالت معابر، همواره از بیشــترین 
درخواســت های شــهروندان بوده و هست. اما باید 
توجه داشت، کیفیت آسفالت معابر مهم تر از کمیت 
آن اســت. این که چه حجم آسفالت در معابر ریخته 
می شــود، در مقابل اهمیت توجــه به کیفیت آن در 
درجه دوم اولویت اســت و باید به افزایش کیفیت 
آســفالت بیش از پیش توجه شــود. برای افزایش 
بازدهی باید به کیفیت توجه شود تا عمر آسفالت را 
افزایش یابد و از هدر رفت بودجه جلوگیری شــود. 
معابــر خاکی که نیاز به آســفالت دارنــد در اولویت 
روکش و یا ترمیم آســفالت قرار گیرند و برای این 
منظور مشــاوران شهرداری باید به بررسی اولویت ها 
بپردازند و در جلســات کارشناســی مناطق، برنامه 

ریزی و وارد فاز اجرا شود.
شــهرداری همــدان باید بــا اولویت اســتفاده 
حداکثری از منابــع مالی تخصیص یافته در بودجه 
برای زیرسازی، آســفالت، ترمیم و روکش آسفالت 
و حــل معضــالت منجر به تخریب آســفالت معابر 

باشــد. کارشناســان واحد عمران و مشاوران کنترل 
کیفیت نیز بر اجرای آسفالت نظارت دقیق و مستمر 
داشــته باشند و به صورت مســتمر به بررسی کیفی 
آســفالت بپردازند تا در صورت بروز هرگونه مشکل 
و افت کیفی، بالفاصله رفع شود. همچنین پیشنهاد 
می شود، تالش شــود تا با جلوگیری از حفاری های 
بیجــا و مدیریــت حفاری هــای اجتناب ناپذیر، از 
تخریب آسفالت خیابان ها و معابر عمومی جلوگیری 

شود.
تفاوت نیاز در مناطق چهارگانه �

یکی از چالش های مدیریت شــهری در همدان 
آن اســت کــه بافت عمرانــی و فرهنگــی، مناطقه 
چهارگانه تفاوتی بســیاری باهم دارند. از این رو در 
نیازهــای مردم این مناطق نیز بســی تفاوت وجود 
دارد. نیازسنجی و لزوم توجه به نیازهای اختصاصی 
اولویت بنــدی، بودجه بندی،  هر منطقــه می توانــد 
برنامه ریزی و مدیریت شهری همدان را تسهیل کند. 
به طور مثال با بررســی های میدانی مشخص شود 
نیازهای فرهنگی و آموزش شــهروندی شهروندان و 
همچنیــن مباحث عمرانی محتــرم نواحی چهارگانه 
و مناطــق دوازدگانه چیســت؟ نــگاه محله محور و 
تشــکیل شــورای محالت نیز می تواند این امر را با 
مشــارکت های مردمی، بهبود بخشد. به نقل از یکی 

از مدیران شــهرداری همدان، این چالش در برخی 
مناطــق وجود دارد که شــهروندان برخــی از مناطق 
آســفالت را نیاز اصلــی می دانند و حتی آن را مقدم 
بر مباحث دیگر از جمله موضوعات فرهنگی به شمار 

می آورند. 
آسفالت، محرومیت می زداید و فرهنگ می آورد؟  �

چندی پیش شهرداری همدان با پخش کلیپی از 
مراسم افتتاحیه یکی از پروژه های آسفالت ریزی در 
منطقه چهار شــهرداری همدان، این پروژه را در زمره 
امور محرومیت زدایی نام برد. در این که انجام چنین 
اقداماتی قابل دفاع و قابل ســتایش اســت، جای 
بحثی نیست. اما ســوال این جاست: آیا آسفالت به 
خودی خود، باعــث رفع محرومیت و بهبود وضعیت 
فرهنگی و یا محیط زیستی هم می شود؟ هرچند در 
سال های اخیر رویکرد شــهرداری همدان، رویکردی 
تماما عمرانی و پروژه ای است اما به عقیده بسیاری 
از کارشناســان، فرهنگ مهم تر از عمران و کالبد شهر 
اســت و اگر در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری و هزینه 
کنیم بســیاری از هزینه های مدیریت شهری کاهش 
پیدا می کند. امید اســت شهرداری همدان در مناطق 
چهارگانه همگام با پروژه های عمرانی از جمله آسفالت 
ریزی، به مقوله فرهنگ و آموزش های شهروندی )به 
ویژه در مقوله محیط زیســت( نیز با نگاهی عادالنه 

توجه ویژه داشته باشد. به نظر می رسد آسفالت برای 
محرومیت زدائی شــرط الزم است اما کافی نیست. 
زیرســاخت های فرهنگی و عمرانی بــه مثابه دو بال 
هســتند که تعــادل در اجرای عادالنه هــر دوی آن، 

پیشبرد شهر را تضمین خواهد کرد.
محیط زیست اولویت چندم است؟ �

در شماره های پیشــین نیز از منظرهای مختلف 
در باب محیط زیســت گفته ایم. در این که آسفالت 
از نیازهای اولیه و اساسی شهروندان است و کمیت 
و کیفیــت و دوام آن در تمــام مناطق شــهروندی، 
موجــب رضایتمنــدی هر چه بیشــتر شــهروندان 
می شــود، تردیدی وجود ندارد. امــا در کنار مباحث 
عمران، آیا محیط زیســت و نــگاه حفاظتی به آن، 
در شــهرداری همدان، جایــگاه و موضوعیتی دارد؟ 
فرهنگ و به خصوص فرهنگ حفظ محیط زیســتی 
و نگاه حفاظتی در محدوده شــهری همدان، اولویت 

چندم است؟
آسفالت مهم تر است یا محیط زیست؟ �

چنــد روزی اســت که هوای شــهر همــدان در 
وضعیــت آلــوده ای قرار گرفته اســت کــه این امر 
می تواند همه گیری کرونا را تشدید کند و از همین رو، 
از آن جایی که نیروگاه مفتح فاصله زیادی با شــهر 
همــدان دارد و در شــهر همدان نیز مازوت ســوزی 

هــم وجود ندارد، شــهرداری و نــاوگان حمل و نقل  
عمومی شــهری، به عنوان یکی از مسببان و متهمان 
اصلی این نوع از آلودگی نام برده می شوند. آلودگی 
خاک، آب و فاضالب، بلند مرتبه ســازی در مســیر 
کریدورهای هوایی شــهر، وضعیت بد شیرابه زباله، 
مدیریت پســماند، تفکیک پســماند و پدیده زشت 
زباله گردی هنوز مســائل حل نشده برخی از مناطق 
و محالت شــهر هســتند. ســاماندهی رودخانه ها، 
مسیل ها و قنوات هنوز به درستی مدیریت نشده اند. 
حیوانات بی سرپرست در سطح شهر همچنان بدون 
متولی هستند، گاه و بیگاه کشته شده و داد فعاالن 
حقوق حیوانات را درآورده است و این ها تنها بخشی 
از معضالت محیط زیســتی شهر همدان هستند. از 
سویی نبود یا میزان بسیار کم سرفصل های آموزش 
محیط زیســت در ســرفصل آموزش شــهروندی و 
فرهنگســراهای ســطح شــهر و نبود نگاهی محیط 
زیســتی در مدیران شهری به ذوق می زند. بنابراین 
به نظر می رســد شــورای شــهر همدان و شهرداری 
باید نگاه محیط زیســتی را بــا اولویت بهتری مورد 
بازبینی قــرار دهند تا کیفیت شــهری باالتری را از 
کهن شــهر همدان، شهر ســبز جهان اسالم و شهر 
پایلوت گردشگری کشور شاهد باشیم. سوال پایانی 
این اســت:  نگاه صرفا عمرانی و پروژه ای، آسفالت 
کردن و برج سازی و قطار شهری سازی و مانند این 
همــدان را جذاب تر می کنند؟ یا نگاهی عمرانی توام 
بــا حفظ آب و هوا، الوند و بافــت تاریخی و ارتقای 

فرهنگی آن؟ 

کارخانه آسفالت همدان استفاده از پلیمر آنتی استریپر در 
صباغی: در سال جاری تاکنون حدود 80 هزار تن آسفالت در سطح معابر شهر همدان به صورت کیفی پخش و تسطیح شده است

همدان  آســفالت  کارخانه 
در طــول ســال های فعالیت 
خود زیر نظر مدیریت شــهری 
ضمــن  توانســته  همــدان 
خودکفاکردن همدان، استفاده 
جدیــد  تکنولوژی هــای  از 
را نیــز در دســتور کار قرار دهد تــا کیفیت و ماندگاری 
آسفالت معابر شهر سردسیر همدان را افزایش دهد. در 
جدیدترین خبر اعالم شده از سوی مدیرعامل سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان، 
در این کارخانه با استفاده از پلیمر آنتی استریپر ضمن 
افزایش چسبندگی قیر، به مقاومت باالی آسفالت در 
مقابل شن زدگی دست پیدا کرده اند که این محصول از 
ترک خوردگی حرارتی و انقباضی آســفالت جلوگیری 

می کند.

فعالیت چند ساله کارخانه آسفالت همدان �
»احســان صباغی« مدیرعامل ســازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان در گفتگو 
با همدان نامه با اشــاره به این که از ابتدای فعالیت این 
سازمان در سال های گذشته، کارخانه آسفالت شهرداری 
همدان نیز فعال بوده است، هر چند روند تولید آسفالت 
سطح شهر کاهش و افزایش داشته است، درباره نحوه 
فعالیت این کارخانه توضیح می دهد: ما مجهز به یک 
کارخانه تولید آســفالت گرم 120 تن در ســاعت و یک 
کارخانه بازیافت تراشه های آسفالت جمع آوری شده از 
سطح شهر هستیم. تراشه های جمع آوری شده با قیر 
و مصالح تکمیل کننده در فرایند بازیافت قرار می گیرد و 
همدان از شهرهای پیشگام در زمینه بازیافت آسفالت 

در سطح کشور است.

پخش 80 هزار تن آسفالت �
وی ادامه می دهد: در ســال جاری تاکنون حدود 
80 هزار تن آســفالت در ســطح معابر شــهر همدان 
به صورت کیفی پخش و تســطیح شــده اســت. در 
ســال های گذشته قیمت قیر چندان ارزنده نبود اما با 
توجــه به این که به یک ماده گران بها در صنعت تبدیل 
شده، استفاده بهینه از قیر را در دستور کار خود داریم. 
تالش ما این اســت از مصالح و شــرایط پخت کامال 
استاندارد اســتفاده کنیم. در راستای افزایش کیفیت 
آسفالت ســطح شهر همدان، اســتفاده از پلیمرهای 
مختلف در بخش توســعه سازمان تحت بررسی قرار 
گرفته اســت که هــر یک با توجه به شــرایط دمایی 
همدان توانسته باشد حداقل رنج های ما را اقناع کند 

ما به سمت استفاده از آن حرکت کرده ایم. 

استفاده از تکنولوژی جدید �
صباغــی با بیــان این که در ســالی که گذشــت 

از دوپلیمــر بــرای بهبود کیفیت آســفالت اســتفاده 
کردیــم، توضیح می دهد: پلیمر شــرکت تیس که بر 
پایــه پلی اتیلن اســت برای افزایــش مقاومت میل 
بر جهندگی، خزش، شــیارافتادگی و تنش آســفالت 
استفاده شد که به نتیجه مطلوبی رسیدیم، این پلیمر 
در بلوار ارم اســتفاده شــده اســت. از تکنولوژی های 
جدیــد ژئوسنســتیک ها برای کنترل تــرک الیه های 
زیرین اســتفاده شده اســت. در نهایت از پلیمر آنتی 
اســتریپر اســتفاده کردیم کــه نتیجــه آن افزایش 
چسبندگی قیر به سطح ســنگدانه ها و کاهش دمای 
تراکم با توجه به وضعیت آســفالت ریزی است که در 

این فصل در سطح شهر همدان اتفاق افتاده است.
وی می افزاید: ما ســه دســتگاه فالسک در سطح 
شــهر داریم که آسفالت را در دمای تولید بدون این که 
با محیط تبادل حرارتی داشته باشد نگهداری می کند و 
دستگاه کاتر غلتک زن برای ترمیم آسفالت نیز داریم. 
با توجه به این که نیمه دوم ســال ســرد است طبیعتًا 
به فکر این بودیم که بتوانیم در برودت وضعیت جوی 
کیفیت آســفالت خود را ارتقا دهیــم. دو پلیمر دیگر 
در دســتور کار مــا قرار دارد یکی ادتیو پودر الســتیک 
که در دســت بررسی اســت. بهبود کیفیت آسفالت با 
استفاده از وستامیر به اضافه پودر پالستیک و استفاده 
از رستاپالست  که امیدواریم خزش آسفالت و افزایش 

مقاومت را کنترل کنیم.

راه اندازی یک کارخانه جدید �
مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

شــهری همدان از راه انــدازی یک دســتگاه کارخانه 
جدید با ظرفیت 160 تن در ســاعت در شــهر همدان 
بــا تکنولــوژی روز در ســال آینــده خبــر می دهد تا 
آســفالت های پلیمر سلولز در سطح شهر اضافه شود. 
وی می گوید: معدنی که غیرفعال بود به منظور تامین 
ســنگدانه مصالح آســفالت دوباره فعال شده است. 
امسال درزگیری از آســفالت را خیلی جدی پیگیری 
کردیم تا مانع از نفوذ رطوبت به بستر زیرین آسفالت 
شــویم. امســال حدود 200 هزار متر درزگیری سطح 
شــهر را داشــتیم. جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به 
الیه های زیرین آســفالت ما به روزترین تکنولوژی را 
در خصوص تجهیزات و ماشــین آالت پخش و توزیع 

آسفالت در استان همدان داریم. 
صباغی در پاسخ به این ســوال که آیا کارخانه های 
آسفالت موجود در همدان نیاز استان را تامین می کنند، 
توضیح می دهد: با توجه به این که حجم آسفالت ریزی 
گسترده ای در دستور کار مجموعه شهرداری همدان قرار 

گرفته و با توجه به بعد مســافت و افت دمای آسفالت 
خرید از ســایر شــهرها عاقالنه نیســت امــا مجموعه 
شــهرداری همدان از پیمانکاران خصوصی که در سطح 
شهر همدان هستند، استفاده کرده است. به شهرستان 
همدان نیز با توجه به نیاز آن خدماتی ارائه شده است. 
مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شــهری شهرداری همدان در پایان از کلیه محققین و 
پژوهشــگرانی که در فرایند تولید آسفالت صاحب نظر 
هســتند دعوت می کند در این زمینه با سازمان تبادل 
دانش داشته باشند و در زمینه صنعتی سازی و بهبود 
کیفیت سازمان عمران و فضاسازی شهرداری همدان 

را یاری کنند.

مریم رازانی
نویسنده

بازآفرینــی  و  مدیرعامــل ســازمان عمــران 
فضاهای شهری شهرداری همدان: 

پلیمــرشــرکتتیسکــهبرپایهپلــیاتیلن
بــر میــل مقاومــت افزایــش بــرای اســت
جهندگــی،خــزش،شــیارافتادگیوتنــش
نتیجــه بــه کــه شــد اســتفاده آســفالت
مطلوبــیرســیدیم،اینپلیمــردربلوارارم
اســتفادهشــدهاســت.ازتکنولوژیهــای
جدیــدژئوسنســتیکهابــرایکنتــرلتــرک
الیههــایزیریــناســتفادهشــدهاســت.
درنهایــتازپلیمــرآنتیاســتریپراســتفاده
کردیــمکــهنتیجــهآنافزایشچســبندگی
قیربهســطحســنگدانههاوکاهشدمای
تراکــمباتوجــهبهوضعیتآســفالتریزی
ایــنفصــلدرســطحشــهر اســتکــهدر

همداناتفاقافتادهاست.

آسفالتپلسردارهمدانی لکهگیریآسفالتبادستگاهفالسک

درزگیریآسفالت
کارخانهآسفالت

کر آیدا شا
روزنامه نگار

مهرداد نهاوندچی
کارشناسی ارشد مدیریت 
محیط زیست

محیط زیست زیر سایه آسفالت

نسرین زندی
روزنامه نگار

ده ویـژه
پرون
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5 شهر و دیار

در شهر

آسفالت آری، فرهنگ نه
چرا آســفالت کوچه و خیابان از فرهنگ برای مردم 
مهم تر است؟! یعنی مردم آسفالت را از فرهنگ بیشتر 
دوست دارند، اما چرا؟ به همین دلیل که درس ادبیات 
و عربی را بیشــتر از ریاضی و انگلیســی دوست دارند، 
هر چه را که نفهمی دوســت نداری، دوســتش هم که 
نداشته باشی، از آن گریزان و واهمه داری. حال چرا آن 
درس را نفهمیدی؟! چون آن را آموزش نگرفته ای، یادت 
نداده اند. وظیفه  کی بود؟ خانواده و نظام آموزشــی و مدیریت باالدست یا 

کل جامعه در هرشکل و نحوی.
فرهنگ اصاَل چه هســت؟! آن چه که باعث پیشرفت می شود، مجموعه 
پیچیــده ای از دانش هــا و باورهــا و قوانین و زبان و مــوارد دیگر اما چرا 
آســفالت صد ســاله در قیاس با فرهنگ هزاران ساله، محبوبیت بیشتری 
گرفته اســت. در این صد ســال اخیر آســفالت تازه وارد فرصت تولید و 
توســعه داشته و بیشتر توانسته خود را به مردم بشناساند. از سویی دیگر 
در حوزه  آســفالت از خودش بهتر هم آمده اما زور آســفالت به آن چربیده 
و توانایی شــکوفایی به آن نداده. پس آسفالت ماناتر شده، اما فرهنگ از 
تولید و توسعه بازماند چون قدرت بزرگتر به او اجازه رشد نداده پس برای 
مردمانش ناشــناخته مانده، حاال چون نمی شناسندش، دوستش ندارند و 
دیگری را به آن ترجیح می دهند. دقیقتر که بگوییم تمدن و فرهنگ ایرانی 
در قرن چهارم هجری رشــد و درخشش زایدالوصفی کرد و در قرون بعدی 

دیگر به آن دوران طالیی برنگشت. چرا برنگشت؟!
چــون حکومت های بعدی که آمدند سیاســت حاکمــان آن دوره را که 
دیلمیــان بودنــد دیگر پیش نگرفتند. سیاســت آن ها چه بود؟ سیاســت 
آســان گیری با مردم. یکی از بردبارترین و خشونت پرهیزترین دودمان های 
شــاهی در ایران. شکوفایی دانشمندانی در این دوره رخ داد که در دوره های 
قبلی، کشــته می شــدند و علومی در این دوره اجازه رشــد پیدا کرد که در 
دوره های بعدی دیگر به دوران طالیی خودش بازنگشــت. چرا؟ تنها به این 
علــت که دیلمیان، عقایــد دیگری را بــا رواداری می پذیرفتند. آن ها خوب 
می دانســتند رواداری نداشــتن یعنی توسعه نیافتن و رشــد دانشمندان. 
رواداری در شهرهای رشت، شیراز و الهیجان در امتداد تعلیمات بانیان این 
تفکر، تا سالیانی ملموس بوده است. هر روزی که اندکی رواداری را در ایران 
توسعه دهیم، قدمی رو به جلو در هنر و علم و دانش برداشته ایم. رواداری 

یعنی مدارا با دیگری، پذیرش عقاید او حتی اگر مخالف عقاید ماست.
اگر بپذیریم بخشــی از حقیقت نزد ماست و بخش دیگری از حقیقت 
نزد دیگری است، راه رشد فرهنگ را باز کرده ایم. تمامی اطالعات مربوط به 
واکســن کرونا در دست ما نیست، بخشی از دانسته های آن نزد کشورهای 
دیگر چون انگلیس و هند و آمریکا و چین و مانند این است. این رواداری 
نداشــتن جلوی رشــد علم را می گیرد و علم باز می ایستد. جای اولویت ها 
تغییر می کند. تشــخیص خوب و بد برای آدمی سخت می شود چرا که به 
درســِت مســائل اطراف آگاهی ندارد. آن جاست که تنها به  اغناِی نیازهای 
اولیه اش اکتفا می کند و اگر بودجه ای از باالدســت بــرای ارتقای کیفیت 
زیســت در شهر تخصیص یابد، او ترجیح می دهد برای آن چه که ملموس 
است و می شناسدش، هزینه اش کند. او آسفالت را بیشتر می شناسد چرا 
که نداشــتن رواداری، اجازه رشــد وادی های دیگر را نداده و برای شهروند 
امــروزی کوچه آسفالت شــده از دیگر وادی ها قابل هضم تر اســت، پس 

برایش مهم تر قلمداد می شود. 
بخش اعظمی از این نوشته از مباحث مطرح شده در حساب اینستاگرامی 
آقای علیرضا امتیاز گرفته شده است که ایشان تالش دارد کل جامعه را برای 
ارتقــای فرهنگ رواداری آگاه کند و از تمامی مردمان برای اســتقبال از این 

فرهنگ دعوت می کند که این خصیصه را در خود پرورش دهند.

نقــــــــد

وی برق استان همدان خبر داد: مدیرعامل شرکت توزیع نیر

اجرای مانور سراسری مدیریت بار زمستان با 
حضور 93 اکیپ عملیاتی در استان همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان از اجرای مانور 
سراســری مدیریت بار زمستان همزمان با سراسر کشور با حضور ۹3 اکیپ 

عملیاتی در استان همدان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، 
»شیرزاد جمشــیدی« در آئین افتتاح مانور سراسری مدیریت بار زمستان 
که همزمان با سراســر کشور برگزار شد، اظهار کرد: کاهش مصرف روشنایی 
معابر، ساماندهی انشعابات و شناسایی و جمع آوری دستگاه های استخراج 

ارز دیجیتال غیرمجاز از اهداف و محورهای اجرای این مانور است.
وی با اشــاره به حضور ۹3 اکیپ عملیاتی در مانور سراســری مدیریت 
بار زمســتان در استان همدان گفت: در مجموع 210 نفر نیروی انسانی، 120 
دستگاه خودروی سبک و 15 دستگاه خودروی باالبر برای اجرای این مانور 

بکارگیری شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اقدامات 
اجرایی یادآور شد: تاکنون 11 هزار و 873 حباب المپ با متوسط توان 183 

وات تعدیل و به میزان 2.15 مگاوات کاهش دیماند داشته ایم.
وی با اشــاره به ظرفیت شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در 
راســتای ادامه تعدیل روشنایی گفت: این شــرکت ظرفیت تعدیل 4 هزار 
دســتگاه چراغ معابر با حدود 0.6 مگاوات را نیز دارا است که تا پایان هفته 

آینده، دوم بهمن ماه سال جاری انجام می شود.
جمشــیدی عنوان کرد: در راستای محور کاهش مصرف روشنایی معابر 
نیز بازدید و جلب مشارکت و همکاری یک هزار و 445 مشترک تجاری به 
منظور مدیریت مصرف انرژی، تعدیل روشــنایی 820 دستگاه چراغ معابر با 
میانگین مصرف 138 وات و تعدیل روشــنایی پارک ها و میادین به تعداد 
46۹ دستگاه چراغ با میانگین مصرف 280 وات در مجموع با برآورد انرژی 

688 کیلووات ساعت انجام می شود.
وی با اشــاره به شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز تصریح کرد: 
در ایــن زمینه طی این مانور، شناســایی و جمع آوری 37۹ مورد انشــعاب 
غیرمجــاز در بخــش خانگی، 112 مورد در بخش تجــاری و 16 مورد نیز در 
بخش صنعتی در مجموع به میزان یک هزار و 631 کیلووات در ســه بخش 

پیش بینی شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در زمینه 
محور شناســایی و جمع آوری دستگاه های استخراج ارز دیجیتالی غیرمجاز 
نیز بررســی روند مصرف تمام مشــترکین و شناســایی تعــداد 4۹6 مورد 
مشترک مشکوک به استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز و برنامه ریزی به منظور 
سرکشــی، کنترل و بازرسی صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: این مانور 
طی دو روز، 25 و 26 دی ماه اجرایی می شود که نتیجه آن کاهش مصرف 

به میزان 2.3 مگاوات در سطح استان است.
جمشــیدی با اشــاره به ضرورت مدیریت مصرف انــرژی در حوزه برق 
و گاز عنــوان کرد: بــه دلیل افزایش مصرف بــرق و گاز در بخش خانگی و 
تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه های کشور، شاهد 

خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق استان بودیم.
وی بــا بیــان اینکه تنها بــا 10 درصد کاهش مصــرف گاز و برق،  امکان 
اســتمرار تأمین مطمئن گاز و برق در کشــور فراهم خواهد شد، ابراز داشت: 
از مشــترکین همیشه همراه اســتان همدان درخواست می کنیم با کاهش 
حداقل1 تا 2 درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق، 

ما را در تأمین مستمر انرژی برق یاری کنند.

خبــــــــــــر

دبیرخانه کشــوری شهرهای 
تــاب آور در شــهرداری همدان 
برنامــه  ایــن  شــد.  افتتــاح 
در تــاالر قــران برگــزار شــد و 
ســخنرانان کشوری آن از طریق 
ایراد سخنان  به  ویدئوکنفرانس 

خود پرداختند.
»عباس صوفی« شــهردار همــدان در این برنامه 
با اشــاره به پیشنهاد رئیس ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور مبنی بر تنظیم ســند تاب آوری 
شــهرها، گفت: ایــن آمادگی را داریم کــه با توجه به 
زیرســاخت های کشــوری این ســند را بــا همکاری 

مدیریت بحران و شهرداری ها تدوین کنیم.
وی با اشــاره به افتتاح رســمی دبیرخانه کشوری 
شــهرهای تاب آور در شــهرداری همــدان گفت: این 
دبیرخانه با حمایت ســازمان مدیریت بحران کشــور، 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سایر استانداری ها 
و شهرداری ها ی کشور تالش می کند ضمن شناسایی 
ظرفیت هــا و ارزیابــی و نظــارت بــر خطرپذیری با 
همفکری و هم افزایی شهرداری های کشور و مدیریت 
بحران به اتخاذ تدابیر زیســت محیطی، اجتماعی و 
فرهنگی بپردازد. وی اظهار کرد: همچنین این دبیرخانه 
با اســتفاده از دانش و نو آوری و آموزش شــهروندی، 
فرهنگ ایمنی و تاب آوری را در جامعه نهادینه می کند 
و آمادگی برای واکنش مؤثر در تمام سطوح مدیریتی 

را تقویت می کند.
صوفــی تصریح کرد: امیدواریم بــا اقدامات مؤثر 
شاهد افزایش تاب آوری در شهرها با نظارت و راهبری 
سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان شهرداری ها و 

دهیاری ها و استانداری ها و مانند این باشیم.

اقدام موثر و مثبت در غرب کشور �
»ســید مسعود عســگریان« رئیس شورای شهر 
همدان ضمن تبریک به مدیریت شهری همدان برای 
کسب عنوان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور، آن را 
برای استان امتیاز و ظرفیت دانست و افزود: در حوزه 

ایمنی باید قدردان مدیریت بحران استان باشیم. 
وی با اشــاره به این که انتخاب دبیرخانه کشوری 
شــهرهای تاب آور در شــهرداری همدان، اقدام موثر و 
مثبتی در غرب کشور است، خاطرنشان کرد: می توان از 
ظرفیت های موجود علمی استان همدان و منطقه غرب 
کشور در جهت عملکرد بهتر این دبیرخانه و برنامه ریزی 
برای ایمنی شهرها و سایر موضوعات مرتبط با ایمنی 
و حفاظت شــهرها بهره گرفت و امیدواریم بتوانیم با 
پیش بینــی برنامه هایی برای مقابله کامل شــهرها با 
حوادث غیرمترقبه گام های مثبت و ارزشــمندی را در 

آینده نه چندان دور در این خصوص برداریم.
طالبی: واگذاری این دبیرخانه به اســتان همدان 
مســئولیت ســنگینی را به عهده ما گذاشته است که 
نتیجه اش افزایش تاب آوری شهرها برای مردم شهر 

پیشگیری و کاهش اثرات مخاطرات طبیعی باشد.

اهمیت تاب آوری در مدیریت بحران �
»محمدفریــد لطیفی« معاون ســازمان مدیریت 
بحران کشور نیز با تأکید بر این که تاب آوری یک موضوع 
مهم در مدیریت بحران است، عنوان کرد: در تصمیاتی 
که در زمینه مدیریت بحران کشــورهای مختلف گرفته 
می شود به این موضوع بسیار توجه می شود خوشبختانه 

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

ســخن از تاب آوری در جای جای قانون مدیریت  �
بحران

وی به تصویب قانون مدیریت بحران کشــور پس 
از 8 ســال در سال ۹8 اشــاره کرد و گفت: این قانون 
مبتنی بر اصول دهگانه کشــوری تاب آوری است. در 

این قانون تالش شد نواقص قانون تشکیل مدیریت 
بحران در ســال 87 رفع شــود. جای جای این قانون 
سخن از تاب آوری است. به مباحث توسعه شهری و 
مجموعه صنایع توجه ویژه ای شده است. از ویژگی های 
ایــن قانون کــه انطبــاق آن تــاب آوری وظیفه مندی 
دستگاه های اجرایی کشور و همچنین موضوع پایش و 
پیشگیری از مخاطرات می توان اشاره کرد با این هدف 

که دچار غافلگیری نشویم.

اهمیت تهیه اطلــس مخاطرات ایران در مدیریت  �
بحران

لطیفی با اشاره به اهمیت تهیه اطلس مخاطرات 
ایــران در مدیریت بحران در اســتان ها و برنامه ریزی 
برای کاهش اثر خطرات و پیاده سازی نظام تاب آوری 
در کشور، عنوان کرد: استان ها و دستگاه های اجرایی و 
خدمات رسان باید این اطلس را تهیه کنند تا بتوانند با 
برنامه ریزی اثر خطرات را کاهش دهند. در این قانون 
عالوه بر بخش خصوصی دســتگاه های دولتی باید از 
منابع خود اســتفاد کننــد و برنامه ریزی ما به گونه ای 

است که از تمام ظرفیت دستگاه ها بهره مند شویم.  
وی به ســاخت ســالن های چندمنظوره در کشور 
اشــاره کرد و گفت: ساخت هزار سالن چندمنظوره در 
کشور مقرر شده بود که این سالن ها در شرایط عادی 
کاربرد خود را داشــت و در مواقع اضطراری اســتفاده 
دیگری از آن می شد. تاکنون با منابع اختصاص داده 
شــده یک سوم این سالن ها ساخته شده و بسیاری 
از آن ها به مرحله بهره برداری رســیده است.  در بحث 

ســیالب الیروبی رودخانه ها را در دســتور کار داشتیم 
که از جمله اقداماتی است که در راستای تاب آوری در 

شهرها انجام شده است.

پیشتازی استان همدان از انتخاب شهرداری همدان  �
به عنوان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور

وی با اشاره به پیشتازی استان همدان از انتخاب 
شهرداری همدان به عنوان دبیرخانه کشوری شهرهای 
تاب آور ابراز خرســندی کرد و افــزود: امیدواریم این 

موضوع در سایر استان ها نیز تسریع پیدا کند.
در ادامــه این همایش، مدیرکل حوزه ریاســت و 
روابط عمومی ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشــور در تماس تصویری با این همایش، اظهار کرد: 

امیدواریــم مجموعــه اقدامات و فعالیت هــا در این 
دبیرخانه فرصت ایجاد موضوعات مربوط به تاب آوری 

شهرها را به نحو مطلوب فراهم کند.
»مجیــد عبدالهی« با تقدیر و تشــکر از همکارانی 
کــه اقدامات راه اندازی ایــن دبیرخانه در همدان را در 
حوزه مدیریت بحران و تاب آوری انجام داده اند، عنوان 
کرد: اتفاقات خوبی در ســتاد مدیریت بحران شــهر 
همدان رخ داده و با افتتاح دبیرخانه کشوری شهرهای 
تاب آور در شــهرداری همدان، این استان می تواند به 
نحو مطلوب موضوعات مربوط به تاب آوری را به شکل 
مناســبی پیش ببرد و همدان می تواند الگویی برای 

سایر استان ها باشد.

نقش و جایگاه شــهرداری ها در مدیریت بحران و  �
تاب آوری

وی با اشاره به این که نقش و جایگاه شهرداری ها 
در مدیریت بحران و تاب آوری مهم اســت و می توان 
الگوســازی های خوبی در این زمینه انجام داد، عنوان 
کــرد: مفهوم تاب آوری ابتدا در حوزه محیط زیســت 
مطرح شد و تالش بر این شد که ابعاد زیست محیطی 
به گونه ای مورد توجه قرار بگیرند که تاب آوری در آن ها 
تعریف شود. سپس به تاب آوری شهرها و تاب آوری 
حوادث پرداخته شــد. تاب آوری یک مفهوم گسترده 
اســت و که امروزه می تواند به حوزه های دیگر تعمیم 
پیــدا کند. تعریف مفهومی تاب آوری ظرفیت حداکثر 
تغییر یک اکوسیستم است. یک اکوسیستم تا زمانی 
می تواند این مسئله را تحمل کند که آسیب اجتماعی 

در پی نداشته باشد. در تاب آوری شهرها نیز به معنی 
حداکثر تغییر ناشی از بروز یک حادثه در شهر است. 
ورود شهرداری ها به این مســئله به عنوان مقام های 
محلــی به تاب آوری در ابعــاد مختلف در صورت بروز 

حوادث کمک می کند. 

نقطه عطفی برای اجرای سیاست های تاب آورسازی  �
شهرها در کشور

این مســئول اظهار کرد: انتخاب همدان به عنوان 
دبیرخانه کشــوری شهرهای تاب آور نقطه عطفی برای 
اجرای سیاســت های تاب آورســازی شهرها در کشور 
اســت. اگر تاب آوری به عنوان یک سیاســت پایه در 
حوزه مقابله با حوادث و برنامه ریزی نظر بگیریم باید به 
این جهت گیری توجه کنیم که آن چه در کشور با عنوان 
تاب آوری مطرح می شــود ابعــاد چهارگانه اجتماعی، 
اقتصــادی، نهادی و مدیریتی آن در کشــور اســت. 
موضوع مهم دیگر نظام تقســیم کار در ماموریت های 

تاب آورسازی شهرها است. 

نقش کلیدی مدیریت شــهری در مدیریت بحران  �
و تاب آوری

وی با اشاره به این که مدیریت شهری در مدیریت 
بحــران و تاب آوری نقش کلیــدی دارد، تصریح کرد: 
عالوه بر نظام تقســیم کار، میزان آگاهی و شــناخت 
حوادث و خطرات پیرامون و برنامه ریزی کلیه نهادهای 
مســئول به عنوان تقویت زیرساختی می تواند در این 
زمینه کمک کننده باشــد و امکان مداخالت اجتماعی، 
زیرســاختی و مدیریتی را به نحو مطلوب تســهیل و 
فراهــم می ســازد. موضوع درک خطر نیــز از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. اگر مدیریت بحران به عنوان 
اولویت های مدیریتی نظام های مدیریتی در ســطح 
محلی قرار بگیرد امکان مداخله نیز بیشتر خواهد شد.
»هادی جمالی نژاد« معاون عمران و توســعه امور 
شــهری و روســتایی وزیر کشــور و رئیس سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور در ارتباط تصویری 
بــا این همایش با تبریک انتخــاب همدان به عنوان 
دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور که کشور را به هنگام 
بحران در جایگاه پیشــرفته ای قرار می دهد را محرکی 
موفق برای شهرهای دیگر دانست و اظهار کرد: امروزه 
شهرداری ها در حوزه تاب آوری دغدغه های زیادی دارند 
به خصوص در ســالهای اخیر که حوادثی چون سیل، 
زلزلــه، حمله ملخ ها، کرونــا و قرنطینه به وجود آمده 
شهرداری ها به عنوان پیشانی خدمت و مقابله با این 

حوادث به شمار می روند.
جمالی نژاد با اشــاره به این کــه هدف،  کمتر کردن 
آثار این حوادث اســت و با اشــاره بــه این که جایگاه 
مناسبی در مقابله با بحران در شهرداری ها وجود دارد، 
تصریح کرد: شهرداری همدان و عضویت آن در پویش 
شــهرهای تــاب آور و انتخاب آن به عنــوان دبیرخانه 
شهرهای تاب آور در کشور می تواند الگویی برای سایر 

استان ها باشد و آن را به تمام شهرها تعمیم داد.
وی با تأکید بر این که موضوع شهرهای تاب آور باید 
به عنوان یک سیاست در برنامه ریزی ها در نظر گرفته 
شــود، تصریح کرد: از ســوی دیگر این سیاست باید 
پیوســتی قوی داشته باشد و سیاست های بودجه ای 

متناسب با آن هم تعریف شود.
این مســئول بــا بیان اهمیت توجه به سیاســت 
نهــادی و ســاختاری در تاب آوری شــهرها، گفت: در 
این زمینه باید ســاختاری منسجم و مشخص برای 

تاب آوری داشته باشیم.
جمالی نژاد با تأکید بر این که ســایر دستگاه های 
اجرایــی، خدماتــی نیز باید ســهم خودشــان را در 
تاب آورســازی شــهرها ادا کنند، عنوان کرد: پیشنهاد 
می کنم سند تاب آوری شهرها را تدوین کنیم تا مدیران 

بعدی نیز همین سند را دنبال کنند.

در شــماره پیشین 
فرزانه«  »فرهــاد  بــا 
عمرانی  امــور  معاون 
استاندار همدان درباره 
مزایــا و معایب طرح 
جامــع صحبت کردیم 
شــماره  ایــن  در  و 
دربــاره نگرانی های فعاالن محیط زیســت 
در خصــوص تخریب تتمه باغات باقیمانده 
همــدان زیر ســایه طــرح جامــع و جاده 
موســوم به جاده برگشت گنجنامه صحبت 
کرده ایــم. فرزانه به ما اطمینان می دهد که 
مطالعات زیســت محیطی جاده تویسرکان 
به همدان باید انجام شــود و اگر ســاخت 
این جاده مشــکالت محیط زیستی داشته 
باشــد باید اصالحاتی در آن صورت بگیرد. 

گفتگوی فرزانه در ادامه می آید.

 در طــرح جامع بــر تفکیــک باغات به  �
قطعــات دو هــزار متری تأکید شــده و در 
باغات پنج هزار متری تــا 45 درصد اجازه 
ســطح اشــتغال و در برخــی اراضی مجوز 
ســاخت و ســاز تا چهار طبقــه ارتفاع داده 
شده است. با این شرایط نمی توان به آینده 
باغات همدان امیدوار بود و تبدیل آن ها به 
فضای ســبز نیز آن ها را از شرایط فعلی دور 
می کند. با این شــرایط ته مانده باغات این 
شــهر نیز نابود خواهد شد. با توجه به تجربه 
تلخ بــاغ بدیع الحکما آیــا نمی توان فکری 

برای این موضوع کرد؟
پیشــنهاد می کنم قانون مــاده 14 را به 

طور کامل مطالعه کنید. این قانون بر سطح 
اشتغال 10 درصدی در باغات دو هزار متری 
تأکید دارد و در باغات پنج هزار متری این 
عدد بــه 15 درصد می رســد و هر کس از 
ایــن قانون تخدی کند، متخلف محســوب 
می شود و مرجع رسیدگی به آن کمیسیون 
ماده صد اســت. بنابراین شهرداری یا هیچ 
ارگان دیگری نمی تواند فراتر از قانون ماده 
14 مصوبه بدهد. امــا عمده باغات همدان 
خارج از محدوده اســت و مشــمول قانون 
ماده 14 نمی شــود و داخل محدوده باغات 
زیادی باقی نمانده و تفکیک شــده است. 
آن چه از باغــات همدان مانــده مربوط به 
داخل حریم شــهر است که شــامل قانون 
اتــاق کارگــری و تبصره جهاد کشــاورزی 

می شوند.

 یعنی طــرح جامع نمی توانــد در این  �
زمینه وارد شود؟

شــود  وارد  نمی توانــد  و  نشــده  وارد 
چون ماده 14 یک قانون کشــوری اســت 
و نمی توان در آن دســت بــرد. اگر چنین 
اتفاقــی در طرح جامع افتاد شــما به من 

اعتراض کنید.

باغات  � باقیمانده  نابودشــدن  نگران  ما   
همدان هستیم...

ما به شدت مراقب این باغات هستیم. 
انواع و اقســام پیشــنهادات برای ساخت 
هتــل، مراکز تجاری و دیگر مراکز در باغات 
بلوار ارم، گنجنامه و عباس آباد داریم اما در 

برابر آن ها مقاومت می کنیم و امکان ندارد 
مجوز صادر کنیم.

 مسئوالن و شهروندان همدان همواره بر  �
سر نحوه توسعه این شهر گردشگرپذیر با هم 
اختالف نظر دارند. شــهر ایده آل از نظر شما 

چه شهری است؟
من معتقدم شــهر ایده آل شهری است 
که شــهروندان در آن آســایش و آرامش 
داشته باشند و وقتی می گویم همدان باید 
به سمت انسان محوری برود یعنی ماشین 
باید در آن به حداقل برســد و روح انسانی 
را در آن شــهر ببینیــم و در ایــن شــرایط 
اســت که شهر آرام می شــود. یک مجتمع 
مســکونی باید طوری ساخته شود که مادر 
با آرامش کودک خود را برای بازی به حیاط 
مجتمع بفرســتد و نگران آســیب دیدن او 
نباشــد. وقتی یک شــهر، شــهرک اداری 
نیستند  باشــد، شــهروندان مجبور  داشته 
برای کســب یک مجوز از شهرداری به نقاط 
مختلف شــهر رفــت و آمد کنند و شــاهد 
این همه نابســامانی نخواهیم بود. در شهر 
پاک، ســرانه فضای سبز کافی در آن دیده 
می شــود. بافت مرکزی کــه بافت تاریخی 
همدان نیز هســت، دیگر جای ســاخت و 
ساز ندارد و در طرح جامع باید مناطقی که 
به شــهر اضافه می شود بر طبق معیارهایی 

که گفتم طراحی شود.

 جاده برگشــت تویســرکان به همدان  �
موســوم به جاده برگشــت گنجنامه محل 

بحث و گفتگوی زیادی شــده است. بر طبق 
گفته مدیــرکل راه و شهرســازی این جاده 
تعریض خواهد شــد و تا باالی عباس آباد 
امتداد خواهد داشت. این موضوع بارها در 
مرکز مطالعات شورای شــهر بررسی شده و 
هربار کارشناسان با قاطعیت آن را رد کردند. 
پس چه اصراری به ساخت جاده ای است که 

الوند را نابود خواهد کرد؟
تعریض و بهســازی محور تویسرکان به 
گنجنامــه جزو برنامه های ســال های قبل 
بود اما نمی توانســتیم بگوییــم این محور 
از گنجنامــه به حــال خود رها شــود و به 
همین دلیلی محور گنجنامه به همدان هم 
بــه ردیف بودجه اضافه شــد. اما چگونگی 
اجرای آن به مطالعات محیط زیســتی نیاز 
دارد و بایــد در این زمینــه با مدیرکل راه و 
شهرسازی صحبت کنید و پیشنهادات خود 
را با او در میان بگذارید. قطعا اگر ســاخت 

این جاده مشــکالت محیط زیستی داشته 
باشد باید اصالحاتی در آن صورت بگیرد.

 پاســخ مدیرکل راه و شهرسازی این بود  �
که: »کار من جاده ســازی اســت و درباره 
بقیه مــوارد نمی توانــم اظهارنظر کنم«. در 
حالی که ایــن جاده آن منطقــه را دو نیم 
می کند و آســیب های محیط زیستی زیادی 
به دنبــال خواهد داشــت. حتی صحبت از 

چهارخطه کردن آن جاده است.
من هــم معتقــدم ایــن پــروژه باید 
مطالعات زیســت محیطی داشــته باشد. 
من معتقدم آن جاده باید بهســازی شــود 
تا ایمن شود. قرار نیســت همه جاده ها را 
اتوبان کنیم. خبــری از چهارخطه بودن هم 
نیست و داشتن مطالعات محیط زیستی و 
پدافنــد غیرعامل هم جزو الزامات دریافت 

بودجه آن است.

فرزانه:
طرحجامعبهساختوسازدر
باغاتواردنشدهونمیتواند

واردشودچونماده14
یکقانونکشوریاستو

نمیتواندرآندستبرد.اگر
چنیناتفاقیدرطرحجامعافتاد

شمابهمناعتراضکنید.

کشوری شهرهای تاب آور در شهرداری همدان انتخاب دبیرخانه 
کشور  اقدام موثر و مثبت در غرب 

دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور در شهرداری همدان افتتاح شد

زانه در گفتگو با همدان نامه: فر

قرار نیست همه جاده ها را اتوبان کنیم
یست محیطی داشته باشد معاون امور عمرانی استاندار: جاده تویسرکان به همدان باید مطالعات ز

حمیدرضا حق نظری
روزنامه نگار

منا بشیری
مهندس معمار

شهردارهمدان:
ایندبیرخانهباحمایتسازمانمدیریت
شــهرداریها ســازمان کشــور، بحــران
و اســتانداریها ســایر و دهیاریهــا و
شهرداریهایکشورتالشمیکندضمن
شناســاییظرفیتهــاوارزیابــیونظارت
بــرخطرپذیــریبــاهمفکــریوهمافزایی
شــهرداریهایکشــورومدیریــتبحــران
بهاتخاذتدابیرزیستمحیطی،اجتماعیو

فرهنگیبپردازد.

نسرین زندی
روزنامه نگار
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7 صفحه هفت

* آقــای دکتر به عنوان مقدمه، توضیــح کوتاهی دربارۀ 
تاریخ های محّلی برای مخاطبان داشته باشید.

  اهمیت تاریخ های محّلی از حیث علمی و فنی بیشتر 
از تواریخ عمومی است. امروز در دنیا به تاریخ های محّلی 
بیشــتر اهمیت می دهند، محافل آکادمیک و مؤسسات 
تحقیقــات تاریخی برای تواریــخ محّلی اهمیت زیادی 
قائل هســتند و آن را تخّصصــی و علمی تر می دانند. دو 
نوع تحقیق تاریخی داریم که البته شــامل سایر رشته ها 
هم می شــود: یکی را  اصطالحا کالن پژوهی و دیگری را 
خرده پژوهی می گوینــد. کالن پژوهی، رویدادهای بزرگ 
تاریخی را در یک گســتره وســیع مانند یک کشور مورد 
توجه قرار می دهد. برای مثال فرض کنید اگر در ساحت 
ایــران دربــارۀ سلســله ها و ادواری مانند عهــد مادها، 
اشــکانیان و ساســانیان تاریخ پژوهــی و تاریخ نگاری 
کننــد، این کتاب هــا و تحقیقات و تالیفــات مربوطه را 
کالن پژوهی می گویند. خرده پژوهی به تاریخ های محّلی 

شهرها و ایالت های یک کشور مربوط می شود.
* هــدف یا حاصل این خرده پژوهــی یا تاریخ محّلی در 

چیست؟
  اهمیــت این نوع  تاریخ نگاری از آن جهت اســت که 
منابع اطالعاتی و اســناد تواریخ محّلی بســیار محدود 
اســت. اما در پژوهش های کالن اســناد بیشتری وجود 
دارد که بســیار هم به آن پرداخته شــده است. از طرفی 
هم یکــی از منابع مهمی که در بحث پژوهش های کالن 
بــه آن ها رجوع می کنند همین تواریخ محّلی اســت. با 
ایــن مقدمه می خواهم عرض کنم دوســتداران تاریخ و 
عالقه منــدان به تاریخ نگاری باید این را بدانند که تواریخ 
محّلی نســبت بــه تواریخ عمومی نه تنها دشــوارتر، که 
تخّصصی تر هم هســت. اینک به همت شــما اولین بار 
اســت که این چنین به موضوع مهمــی به عنوان تواریخ 

محّلی پرداخته می شود.
* جایی نوشــته اید که نوشــتن تاریخ محّلی امری ادبی 

است، لطفا در این باره بیشتر توضیح دهید.
  بلــه. ایــن موضوع یک امــر ادبــی و فرهنگی تلقی 
می شــود. مردمــان اقوامی که دایره شــمول کمتری از 
»ملــت« دارنــد، در طول زمان و طــی روزگاران عالیقی 
به وطن و زادگاه خودشــان داشته اند، در باب آن ها اگر 
تتبعــی به جا گذاشــته اند، چه از حیث ادبی به شــکل 
نظــم و نثر، یا در مورد رویدادهای گذشــته، خب این ها 
یک نوع اثر مکتوب اســت که ادبی تلقی می شده است.
* به لحاظ حّب وطن؛ بحث تنها پیرامون زادگاه اســت یا 
این کــه جغرافیا و رویدادهای ســرزمینی در تاریخ محّلی 

مطمح نظر است؟
  وقتــی صحّبت از زادگاه می کنید، اگر بحث حّب وطن 
در گســتره کشوری لحاظ شود، آن به شکل کالن پژوهی 
بــرون داد خواهد داشــت، اگــر در عرصــۀ جغرافیایی 
کوچک تــری از یک کشــور صورت بگیــرد )مثال در یک 
والیت( همان اســت که خرده پژوهی می گویند. در دورۀ 
اسالمی این موضوع بسیار مهم بود، به خصوص حدیث 
حّب وطن که گفته اند »حــّب الوطن من االیمان«. این 
از انگیزه هایــی بوده که فضالی شــهرها و ایالت ها برای 
وطن و زادگاه خودشان تاریخ بنویسند. از علمای گذشته 
و مورخــان قدیم آن هایی کــه از نظر علمی و تاریخ دانی 
شهرت بســیاری دارند به این مســئله نیز پرداخته اند. 
نمونــه او اســتاد ابوریحان بیرونی به جــز آثار علمی و 
ریاضــی و نجومــی، تاریخ وطن خــودش یعنی تاریخ 
خــوارزم را  هم نوشــته به نــام »المســامره فی اخبار 

خوارزم« که بدبختانه گم شده است.
* همان که در تاریخ بیهقی اشاره ای به آن شده؟

  تاریخ بیهقی به اندازۀ هفت، هشــت یا ده صفحه ای 
به مناســبت ذکر یکــی از خاندان های خوارزم از آن نقل 
کرده اســت. بیرونی گفته کســی که تاریــخ ممالک را 
می نویســد )همان کــه تاریخ عمومی می نویســد( الزم 
اســت اول تاریخ ســرزمین و زادگاه خودش را بنویسد، 
می گوید مــن به این اصل عمل کــرده ام. یکی دیگر از 
مورخان بــزرگ محّلی که همدانی بــوده به نام »صالح 
کومــالذی« که تاریــخ محّلی همدان را نوشــته به نام 
»طبقــات الهمذانیین«. )در ادامه توضیح خواهم داد که 
ایــن طبقات به چه معنی بوده اســت(، در آن جا همین 

اظهار نظری که بیرونی گفته، متذکر شده است.
* در مقدمه کتــاب »همدان نامه« به انواع تواریخ محّلی 

اشاره کرد ه اید، توضیح می دهید؟
  بله. البته الزم اســت توضیح بدهــم چه نوع تواریخ 
محّلی داریم که این مطلب روشن شود. از دیرباز دو نوع 
تاریخ محّلی نوشته شده: یکی نوع دنیایی یا فرهنگی و 
ادبی اســت، که راجع به سرگذشت حکام و امرای بلدی 
یا خاندان هــای بزرگ و ملوک محّلی، و رویدادهایی که 
در آن شهر و محل واقع شده و نیز از حیث وجود عالمان، 
ادیبان، فرهنگ مــداران و امثالهم. این را معموال تاریخ 
دنیایــی می گویند که مربوط بــه تاریخ فرهنگ مادی و 
معنوی آن محل و زمان می شده است. نوع دیگر تاریخ 
محّلی، تاریخ دینی اســت. تاریخ دینی عبارت است از 
این که علمای مذهبی آن شــهر چه کســانی بوده اند؟ یا 
در دوران اســالمی که حدیث نبوی را محدثان هر شهری 
نقــل می کردند خواه مقیم بودند یا مســافر. یعنی آنان 
که برای ســمع حدیث به شهرها مسافرت می کردند، به 
موجــب این  حدیث یا روایت که فرموده: »بگردید چهل 
شــهر را و چهــل حدیث را از چهل عالم مذهبی ســماع 
بکنید و بنویســید.« البته این محدثان داستان دیگری 
دارنــد، اخبار و احادیث نبوی همــه اش مربوط به گفتار 
خود رســول اکرم نمی شــده، اخبار هم بوده که به شکل 
روایت نقل می شده، برای شــنیدن )سماع( احادیث و 
گــردآوری آن ها تالش می کردند، و ایــن جمع کردن و 
پیداکردن احادیث دانش بســیار مهمی داشته و دارد که 
به آن »علم الدرایــه« یا »درایه الحدیث« می گفتند، که 
توضیحــات مفصلی دارد، اگــر بخواهم توضیح بدهم از 
موضوع خارج می شــویم. یکی از اصول روایت احادیث 
این بوده که راویــان از صحابه اولی نقل می کنند بعد از 
تابعین. و به اشــخاصی که این ها را نقل می کنند »رجال 
حدیث« می گویند و اســامی را هــم ذکر می کنند. یعنی 
این ها اسناد حدیث هستند، برای این که حدیث صحیح 

نقل شود، نه موضوع یعنی جعلی نباشد.
* این وقایع مربوط به چه دورانی است؟

  از قرن دوم به بعد به خصوص اصحاب حدیث یعنی 
راویان که حدیث را نقل می کردند، در شــهرهای اسالمی 
و شــهرهایی که تحت فتوحات اسالمی در آمده اند -که 
ما در این جا ایــران را می گوییم-، البته ایران بزرگ. در 
تمام آن شهرها نسل های متمادی از این راویان حدیث 
وجود داشــته اند. بزرگان و محدثان حدیث آن هایی که 
هم زمــان و هــم دوره بوده اند، یا این کــه از یک راوی و 
محــدث معتبر و موثق نقل می کردند، آن ها را یک طبقه 
به حســاب می آوردند. برای مثال فرض کنید می گفتند 
این از طبقه احادیثی اســت که از ســلمان فارسی نقل 
شــده اســت. به ایــن دلیل بــه آن طبقــات محدثین 
می گویند. یکی از طبقات نویســان بزرگ دورۀ اســالمی 
به نام صالح کومالذی که همدانی اســت و می شود گفت 
اولین کتاب طبقات یعنی طبقات الهمذانیین را نوشــته، 
یعنی رجال اهل حدیــث همدانی و به آن تاریخ محّلی 
دینی می گویند. البته همدان تاریخ دنیایی هم داشــته 

که بعد به آن می پردازم.
* ایــن دو تقســیم بندی را بــرای پیش از اســالم هم 

داشته ایم؟
  به آن خواهم پرداخت، به این صورت نبوده اســت.

* تاریخ محّلی دنیایی یا فرهنگی از کجا شروع می شود؟
  در مورد تاریخ دنیایی می شــود گفت نخستین تاریخ 
فرهنگــی ادبی و تاریخی به معنــای اخص کلمه، کتاب 
»الهمذان« یا همان کتاب »همدان« و به اصطالح امروز 
»همدان نامه« نوشتۀ »ابوعلی عبدالرحمن عیسی کاتب 
بکر« اســت که اولین تاریخ دنیایی را اواخر قرن ســوم 
و اوایل قرن چهارم در جهان اســالم می نویســد. صالح 
کومالذی هم در قرن دوم و ســوم می زیســته اســت. 
آن قــدر کتاب »طبقات الهمذانیین« اهمیت داشــته که 
»خطیب بغدادی« -کســی که »تاریخ بغداد« را نوشته 
و از نوع دینی اســت- یعنی مربــوط به علمای مذهبی 
و دینی و به خصوص محدثان بغداد بوده اســت، -هم 
در مقدمــه تاریخ بغداد خود- که حدود 20 جلد اســت 
-از صالح کومالذی نقل کــرده- همانطور که »ابوریحان 
بیرونی« فرموده که کســی که می خواهد تاریخ عمومی 
بنویســد، اول باید به محققان و محدثان شــهر خودش 
بپردازد، البته این شــد برای همدان و جاهای دیگر هم 

اشاره خواهم کرد.
* بحث پیش از اسالم را فراموش نکنیم...

  در مــورد پیــش از اســالم همــان طور کــه در دورۀ 
اسالمی داشتیم که آیا تاریخ دنیایی یا دینی داشته ایم 
نه این طور نبوده اســت. برای مثــال بعضی منظومه ها، 
چیزی که امروزه به آن حماســه می گویند؛ چیزهایی که 
بنیاد و بنیانشــان در ایران باســتان است. مثال در مورد 
تاریخ سیســتان که باید بگویم اســم اصلی اش تاریخ 
سیستان نیست به پهلوی »افدی و سهیکی سگستان« 
به معنی شــگفتی ها و دیدنی های سیستان، این کتاب 
خوشــبختانه به جا مانده و در دســترس است. از عهد 

ساســانی این تاریخ را داریم اما 
تواریخی به اسم تاریخ مازندران 
یا تاریخ همدان نداشته ایم. مثال 
»بهمن نامه«  شبیه  حماسه هایی 
یــا بعضــی داســتان هایی کــه 
رایج شــدند،  در دورۀ اســالمی 
داشــته ایم. یا منظومه گرانقدری 
کــه مربوط بــه دورۀ اشــکانی/ 
پارتــی می شــود کــه خیلی هم 
مشــهور اســت به نام »ویس و 
رامیــن« که »فخرالدین اســعد 
گرگانــی« آن منظومــه پهلوی را 
به فارسی سروده، داستان اصلی 
آن بــه پهلوی بــوده کــه اتفاقا 
بیشــتر بین دو شــهر همدان و 

مرو روی می دهد.
* ویس و رامین که نظم است؟!

  این که می گویم تاریخ محّلی 
اســت تا اندازۀ ای به خاطر این 
از  است که می شــود خالصه ای 
تاریــخ پارتــی و ملوک الطوایفی 
بــودن آن  را که بــه آن ها »کتک 
یا »کــرده خدایان«  خدایــان« 
هــم  همــدان  در  و  می گفتنــد 

بودنــد، در آن دیــد به دلیل این که ایــن اثر تا حدودی 
اطالعات شهری همدان را به دست می دهد. چون بیشتر 
وقایع در ناحیه همدان می گذرد. همین اســتان ماد که 
مادستان گفته می شــود، »فخرالدین اسعد گرگانی« به 
آن »ماه آبــاد« می گوید. ماه آبــاد یعنی مادآباد، حاالچرا 
این طور نوشــته شــده داســتان دیگــری دارد. ماه آباد 
)=مادســتان( شهرها و شــهرک هایی بوده اند که اکنون 
هم در این ناحیه نامبردارند، مثل گوراب مالیر، که به آن 
جوراب هم می گفته اند،گرکان یا مثال سامن یا رامن در 
این اثر آمده است. به این صورت در قالب داستان ها یا 
حماســه ها این اطالعات تاریخی را هم می شود دریافت 
کــرد. اما این کــه تاریخ جداگانه ای باشــند در آن دوره 

نداشته ایم.
* قبــل از این که به کارهای خودتان بپردازیم، در بحث از 
قرن سوم و چهارم به بعد هم، آثاری مانند »تاریخ بخارا«، 
»تاریخ مرو«  و »تاریخ شوشــتر« یا »تســتر« را داریم. 

این ها در چه سبکی است؟ بیشتر ادبی بوده اند؟
  آن ها هم دو نوع هستند. می خواستم بعد از »طبقات 
همدان« ادامه بدهــم، یعنی طبقات اهل دین و حدیث 
همدان. »طبقات اصفهان« را می خواستم توضیح بدهم 
کــه اصفهان چنــد طبقات دارد که یکــی از آن ها تاریخ 
»ابونعیم اصفهانی« است که )که دیگر این تاریخ است( 
یکــی دوتا دیگر هم دارد. اما یکی از تواریخ مهم دنیایی 
اصفهان صاحّب تاریخ »سنی الملوک االعرض و االنبیا« 
از »حمــزه اصفهانی« اســت. حمــزه اصفهانی همتای 
»ابوعلــی همدانی« بوده که اســم کتابش را هم »کتاب 
اصفهان« گذاشــته است. بسیار کتاب دنیایی و فرهنگی 
اســت که متاســفانه چیزی از آن باقی نمانده. از آن در 
کتــب تاریخی نقل کرده اند. هم چنان که از کتاب همدان 
ابوعلی کاتب نقل کرده اند. به خصوص دو شــهر همدان 
و اصفهان در قرن های ســوم و چهارم اهمیت داشته اند. 

در دیگر شــهرها هم طبقات بوده امــا این طور نبوده که 
اسمشان فقط طبقات بوده باشد. مثال »تاریخ جرجان« 
یعنی همان تاریخ گرگان که کامال دینی است و اسمش 
هــم طبقات نیســت. از تواریخ دنیایــی و خیلی مهم و 
فرهنگی و تا حدودی هم باستان شناســی، »فارس نامه 
ابــن بلخی« اســت که آن بیشــتر شــرح رویدادهای 
تاریخی ایالت فارس اســت. باید با تاســف یاد کنم که 
بسیاری از تواریخ، خواه دینی یا دنیایی از بین رفته اند. 
کتــاب عظیمی به نام »االنســاب« که اثر »ســمعانی« 
اســت، یکی از بزرگترین محدثــان و رجال حدیث دان 
که بســیار معروف اســت و دوبار هم به همدان آمده و 
آن طور که بنده اســتخراج کرده ام در حدود هفده-هجده 
تاریخ محّلی زیر دســتش بوده از جمله تاریخ فارس و 
»تاریخ ســمرقند« و »تاریخ همدان« که متاسفانه باقی 

نمانده است. 
* بنابراین همدان از شــهرهایی مهمی بوده که مدام مورد 

توجه تاریخ نگاران بوده است؟
  یکــی از تواریخ گمشــده تاریخ همدان اســت. اول 
بگویم کــه همدان در طــول زمان چهار تاریخ داشــته، 
دوتای آن ها را ذکر کــردم یکی تاریخ همذان یا همدان 
نامــه ابوعلی کاتب و یکی »طبقات الهمذانیین« »صالح 
کومــالذی« بوده، اما دیگری تاریخ »همذان« یا همدان 
که نوشــتۀ »شیرویه شهردار همدانی« است، که در سال 
504 هجری قمری فوت کرده اســت. ببینید این تاریخ 
همــدان تا جایی که بنده تتبع کرده ام تا قرن نهم وجود 
داشته است اما از قرن نهم به بعد دیگر نقل قولی از آن 
نشــده اســت. این هم تاریخ دنیایی بوده هم دینی که 
دنیایــی اش را از تاریخ ابوعلی کاتب و ابن فقیه همدانی 
و دینــی اش را از کتاب رجال و طبقات شــهرها گرفته و 
حاوی اطالعات بســیار ذی قمیت بوده که متاسفانه این 

نیز باقی نمانده است. 
* این تاریخ محّلی چه اهمیتی داشت؟

  اگر بخواهم بحث را گســترش بدهم متوجه می شوید 
که چقــدر تواریخ محّلــی اهمیت پیــدا می کند، حتی 
بیشــتر از تواریخ عمومی. برای مثال عرض کنم که مثال 
شــیرویه شهردار شــرح باباطاهر را از یک تاریخ محّلی 
ماقبــل خودش نقل می کند، خود کتــاب تاریخ همدان 
شــیرویه گم شده اســت؛ اما یک مورخ دمشقی به نام 
»شمس الدین ذهبی« مولف تاریخ االسالم ذهبی -که 
بیســت و چند جلد اســت- و تا جلد شانزدهم که من 
تتبــع کردم، و اعالم همدان را از آن اســتخراج کرده ام، 
از جلد شــانزدهم به بعد که در دمشــق ســه چهار سال 
پیش چاپ شــده و به اســم همدان هم رسیده، و من 
دو ســال پیش خواندم، و قبل از آن در تهران به دست 
دکتر »نصراله پورجوادی« رســیده بــود و مطالعه کرده 
بود، متوجه می شــود که شــیرویه شــهردار، شرح حال 
»ابومحمد طاهربن حســن جصاص همدانی« را نوشته 
است. ببینید ما از باباطاهر اطالعاتی داشته ایم که تماما 

در باباطاهرنامــه بنده آمده اســت و بیشــتر از آن دیگر 
اطالعاتی نبود؛ اما این خبر و اطالعات جدیدی است که 
خبر واحده هم هســت یعنی جــای دیگری این را نقل 
نکرده انــد. ذهبی در مقامات باباطاهر ذکر کرده اســت. 
جصاص هم یعنی گچ کار که تفســیراتی دارد )که البته 
یعنی هنرمند( بوده و عارف بســیار کبیری بوده، سیصد 
نفــر مرید و پیرو داشــته که هر کدام برای خودشــان 

عارفانی بزرگ بوده اند.
* قبال هم اشاره کرده بودید که گچ کاری بقعه خضر هم کار 

شاگردان باباطاهر است.
  بله آن اثر مملو بوده از اطالعات دســت اول، اطالعات 
تاریخی ماقبل از اســالم همدان هم که در کتاب تاریخ 
همــدان ابوعلــی کاتب همدانی وجود داشــته اســت. 
همیــن جناب ابوعلی کاتب همدانی طبق اطالعاتی که از 
کتاب های تاریخی عربی به دست می آید از ویسپوهران 
بوده؛ ویســپوهران یعنی از خاندان های اشــرافی بسیار 

مشــهور دورۀ ساســانی از ایرانــی تبــاران نــژاده بوده، 
اطالعات باســتانی همدان را بسی بیشترداشته، و آن چه 
از  ایشــان بــه نقل آمده، ما در این کتــاب همدان نامه 
آورده ایم، اغلب به واسطه نقل ابن فقیه همدانی است. 
ابــن فقیه همدانی را هم می شــود جزو مورخان همدان 
به حســاب آورد اال این که آن کتابش تاریخ نیست بلکه 

جغرافیای عمومی است.
* مختصرالبلدان؟

  بلــه کتابــی به نــام »البلــدان« یعنی شــهرها، که 
خوشــبختانه باقی مانده و یک نســخۀ منحصر بفردی 
از آن در کتابخانۀ آســتان قدس رضوی موجود اســت، 
دو قــرن بعد از آن مختصــرش کرده اند این کتاب را به 
نام »مختصر البلدان« یک »علی شــیزری« نامی اهل 
شــام ترتیب داده، و آن را عالمه »دخویه هلندی« چاپ 
کرده و در دســترس است. ابن فقیه آن چه نقل می کند 
از رویدادها و آثار باســتانی همدان و از اخبار تاریخی به 
احتمال قریب به یقین از کتاب ابوعلی کاتب اســت که 
تقریبــا همزمان و در یک دوره بوده اند، به نحوی که این 
اخبار و اطالعات متداول بــوده، ابوعلی هم آن ها را نقل 
می کند. اگر کتاب همدان نامــه بنده را مطالعه بفرمایید 
آن جــا از آثار رجال ماقبل اســالمی همــدان یا بعضی 
فرمانروایان پیش از اســالم همدان، در دورۀ اســالمی 
بعد از فتوحات از فرمانروایان شــهرهایی مثل کوفه و یا 
در یمن کســانی از رجال نظامــی بوده اند به جمع آن ها 
پیوســتند و به حجاز رفتند. حکمرانی برخی از شــهرها 
مثــل کوفه مثل حیره یا یمن از طرف خلفای عباســی-

اســالمی به این ها محول شده و همدانی بوده اند و بنده 
ذکر کرده ام ملوک همدان.

* منبع شما ابن فقیه بوده؟
  خیــر. این گزارش ها ابتــدا در کتــاب ابوعلی کاتب 
همدانی آمده. منظورم این اســت کــه علمای تاریخ به 
خصوص در غــرب و آمریکا چرا به این تواریخ محّلی و 
سرگذشت حکام و این ها بســیار اهمیت می دهند. می 
دانید چه می گویند؟ می گویند تاریخ یعنی فرمانروایانی 
کــه ناشــناخته اند. به همین دلیل اســت کــه در ایران 
اولین بار شــادروان سید احمد کسروی کتاب شهریاران 
گمنام رانوشت. ببینید این تاریخ محّلی است، او تاریخ 
آذربایجان و ملوک دیلم و جســتانیان را نوشته و این ها 
مربوط به قرن های دوم و ســوم هجری قمری اســت. 
اما جالب این جاســت که کســروی »تاریخ هجده ساله 
آذربایجــان« را هم در دورۀ معاصر نوشــته، یعنی تاریخ 
محّلــی مربوط به آذربایجان و جنگ جهانی اول تا دورۀ 
پهلوی یکم. و نوشــتن کتــاب شــهریاران گمنام باعث 
می شــود جایزه انجمن ســلطنتی بریتانیا را به مرحوم 
کســروی بدهند. این از لحــاظ اهمیت آکادمیک تاریخ 
محّلی در غرب اســت. حاال کســانی که بخواهند تاریخ 
عمومــی آن دوره را به صورت کلی بنویســند از اســناد 
مهم شــان آن کتاب اســت. دومین شــخصی که تاریخ 

محّلی را به تاســی از کسروی و با عوض کردن اسمش 
به نام »فرمانروایان گمنام« نوشت، بنده بودم، که تاریخ 
سلسله ســادات علوی همداناست و به این ها شهریاران 
کوهســتان می گفتند، تقریبا تاریخ 450 ســال علویان 
همدان را من نوشته ام. بخشی دیگر از این کتاب تاریخ 
دینــور )حســنویگان برزکانی( و بخش ســوم )امیران 
کرجی( اســت، که یکســره گمنام، امــا در تاریخ جبال 

)مادستان( بسیار موثر و خود تاریخساز بوده اند.
* اشاره هایی به کتاب فرمانروایان گمنام کردید، حاال به جز 
ایــن کتاب های دیگری هم دارید در این حوزه مثل کتاب 
»د رگزین تاکاشان«، »باباطاهرنامه« یا »همدان نامه« یا 
»فرهنگ مردم همدان«، »تاریخ نگاران ایران«، »نام آوران 
همدان«، »کتابشناسی همدان«، »تاریخ معاصر شهر« و 
...این ها همه کتاب هایی اســت که شما در حوزه تاریخ و 
فرهنگ محّلی تألیف کرده اید. جایی هم اشاره کرده اید که 
این کارها با شــرایط و دشواری بسیاری پیش رفته است. 

از این دشواری ها بگویید... چه دشواری هایی داشته اید؟
  چه عرض کنم؟ بــه هرحال کارپژوهش زحمت دارد. 
اجازه بدهید عرض کنم جزو ایــن کتاب ها تاریخ نگاران 
ایران اســت. این کتاب در حقیقت تاریخ نگاران همدان 
اســت شــما در آن به چندیــن مورخ بــر می خورید که 
جــزو مورخان گمنام به حســاب می آیند. از آن هایی که 
مشهور هســتند خواجه رشــیدالدین همدانی یا محمد 
بن عبدالملک همدانی اســت که از آن مورخان کوشــای 
زحمت کش همدان اســت و با دشــواری هایی بســیار 
کتاب هایی نوشــته است. از عبدالملک همدانی یکی دو 
کتاب بیشــتر از او باقی نمانده اســت. اما دیگر کسانی 
کــه کالن پژوهی کردند مثل ابن اثیــر تاریخ این بیچاره 
را در تاریخ خودشــان جــای دادند. ببینیــد کتاب های 
همین ابن همدانی راجع به تاریخ دورۀ سلجوقی را طی 
دورۀ معینی نوشــته یا ذیلی نوشته بر تاریخ طبری و بر 
تاریخ ابن مســکویه که این هــا کتاب های کالن پژوهی 
اســت. دیگرانی که بر آن ها اســتناد می کننــد از تاریخ  
ابن همدانــی یاد نمی کننــد. باری تاریــخ محّلی مثل 
خشــت هایی است که یک بنا را می ســازند، جزءهایی 
هســتند که کل را تشکیل می دهند. خوشبختانه نهضتی 
از 40 یا 50 ســال پیش پیدا شــده که به تاریخ محّلی 
توجــه می کنند. آن قدر این ها اهمیــت دارند که حاال که 
فکــر می کنم باید بگویم در تواریخ عمومی بســیاری از 
اطالعاتشــان از همیــن تواریخ محّلی اســت. به عنوان 
مثــال می خواهــم عرض کنم یکــی از همیــن تواریخ 
بســیار مهم و ارزشــمند از حیث جغرافیایی، اقتصادی، 
حکومتداری و جز این ها تاریخ قم اســت. نوشتۀ حسن 
بــن محمد قمی به قــدری ارزش 
دارد که حد ندارد. این کتاب شامل 
اطالعات ذی قیمتی است یا تاریخ 
بیهق )ســبزوار( تالیف ظهیرالدین 
بیهقــی، و جز این هــا )مثل تاریخ 
طبرستان ابن اسفندیاری( که باید 
زحمت کشید و مطالعه کرد. امروزه 
از نظــر آکادمیک تاریخ های محّلی 
بیشــتر مورد عنایت قــرار می گیرد 
اما هنوز هم قدر تاریخ دانان محّلی 

دانسته نشده است.
* می خواســتم ســوال کنم که کار 
شــفاهی و میدانی چقــدر در تاریخ 

محّلی اهمیت دارد؟
  ایــن مربــوط بــه دوران معاصر 
اســت. البته این را هــم بگویم که 
معنایش این نیســت کــه در ایام 
قدیم کار میدانی نشــده است؛ مثال 
راوندی صاحــّب کتاب راحه الصدور 
از یــک »نجم دوبیتی« نامی )نجم 
الدیــن همدانــی( ذکــر می کند و 
می گویــد او کارش ایــن بــوده که 
اطراف شهرها و روستاهای همدان 
می گردیــد و دو بیتی هــای پهلوی 
جمع می کرد و آن ها را ضبط می کرد او هیچ زن و فرزند 
نیندوخت و هرچه داشــت و نداشت ســر این کار یعنی 
جمع آوری دوبیتی ها گذاشــت، 50 مــن از  او کاغذهای 
دوبیتی می ماند که بعد از فوتش بین برادرانش تقســیم 
 شــد. این یعنی یک نوع کار میدانی. پس ببینید از این 
کارها هم شــده، یا کارهایی داریم کــه ارتباطی به دوران 
معاصر ندارد. کســانی را داریم که نه از روی کتاب ها بلکه 
از مشاهدات و تجربیات و سفرهای خودشان نوشته اند. 
یک جغرافی دان بســیار مردم نگار کــه در دوران خودش 
نیز شــخص بزرگی بوده به اسم مقدســی که البته به او 
می گویند مقدســی بشــاری. اما در اصل مقدسی بیاری 
اســت چون مــادرش اهل بیارجمند ســمنان بــوده. او 
می گوید دیگران از روی کتاب ها و شنیده ها اخبار والیات 
را جمع می کنند اما من همه این ها را با رفتن و گشتن و 
تجربه کردن نوشته ام او یک جهانگرد واقعی فاضلی بوده 
و کتاب احسن التقاســیم باقی مانده از او کتاب بســیار 
مشــهوری اســت. یکی دو نفر دیگر هم بودند، مثال ابن 
حوقل نیز همین طور بوده. یا کســانی هــم بوده اند که از 
طرف دستگاه خالفت ماموریت داشته اند که سفر کنند و 
ســفرنامه بنویسند. یکی از آن ها ابودلف خزرجی و یکی 
هم ابن فضالن اســت که مامور بودند تا کشــورهایی مثل 
روسیه امروز -که آن موقع ســقالب می گفتند- رفته اند 
و سفرنامه نوشــته اند. عرض کردم خوشبختانه در دوران 
امروز یک نهضتی ایجاد شده که فضال و حتی عالقه مندان 
کتابخوان در روســتاها هم دارند کتاب هایی می نویسند، 
به خصوص در این ســی ســال اخیر، من شاهد هستم 
کــه مواد فرهنگی و مادی ناحیه خودشــان را جمع آوری 
می کنند. برخی هم تاریخ محّلی خود را می نویسند. این 
تحولی که در توسعه و عمران روستاها ایجاد شده، اهالی 
ادب و ذی عالقه آن جاها مایلند که سرگذشتی از روستا یا 

شهرستان خودشان بنویسند.

* در استان همدان هم این عالقه وجود دارد؟
  بلــه. مثال در مــورد رزن می دانم که عده ای دارند این 
کار را می کننــد، یــا این که شــعرایی، فضالیی در آن جا 
بودند آرامگاهی داشــتند. مثال یکــی از آن ها بوزنجرد یا 
بیزنجرد اســت که نمی دانم امروزه چه اشــتهاری دارد. 
یــک وقت غازان خــان ایلخانی آن جــا خانقاه عظیمی 
ساخته بود، چه بوزنجرد شخصیت بسیار بزرگی همتراز 
عین القضات همدانی دارد به نام خواجه یوسف همدانی 
بانی یک سلسله تصوف شــده به نام »خواجگانیه« که 
اهــل همدان بوده. حال ممکن اســت که کســانی پیدا 
شــوند و نســبت به این نکات در ده خودشان جستجو 

کنند و افتخارات خودشان را پیدا کنند.
* من احساس می کنم شــما کمی خوشبین هستید در 
فضای دانشگاهی چقدر پژوهش های حاضر به سمت خرده 
پژوهی و تواریخ محّلی می رود؟ مثال از این افراد چند اثر  
در زمینۀ تاریخ محّلی از دانشگاه های استان درآمده است؟ 
این توجه نکردن به تاریخ محّلــی در جامعه آکادمیک از 

کجا می آید؟
  چــه عرض کنم. در دنیای دانشــگاهی امروز در غرب 
به خصوص در آمریکا برای تاریخ های محّلی شــرقیان 
اهمیت بسیاری قائلند. یکی از کتاب هایی که در آن جاها 
خیلی به آن توجه شــده بــود، همین کتاب فرمانروایان 
گمنام اســت. در غرب این رشته را جزو رشته های فوق 
تخّصصی می دانند. حاال این کــه در ایران چنین چیزی 
نیســت، بسته به این است که کســانی که در شهرهای 
ایران هستند چه نگاهی دارند. البته دارند کوشش هایی 
می کننــد. مثال بنده اطالع دارم که در حوزه پژوهش های 

دانشگاهی نیز کارهایی در حال انجام است.
* آقــای دکتــر، کتــاب همدان نامه شــما عصــاره ای از 
پژوهش های همدان شناسی شماست غیر از این اثر، کارهای 
دیگری که راجع به همدان باشد دارید که چاپ نشده است؟

  اگر به حســاب مجّلــد بگذاریم، پنج- شــش مجّلد 
باقی مانده اســت. دیگر عمرم برای همدان پژوهی کفاف 
نمی دهد، و من دیگر تقریبا مطالعات همدان پژوهی را کنار 
گذاشته ام. این یادداشت هایی که االن هست در کتابخانۀ 
وقفی چندین زونکن و کارتن اســت. بخواهم اسم ببرم. 
مثال اعالم همــدان، جغرافیای همــدان، تاریخ همدان، 
فرهنــگ همدان، به خصوص می دانیــد تاریخ همدان از 
عهد مادها به عنوان جداگانه هرکدام پرونده هایی اســت 
که بنده تدوین کــرده ام. باز اگر بخواهم از عناوین بگویم 
یکی تاریخ معاصر همدان، )همدان در نهضت مشــروطه، 
همــدان در جنــگ جهانی یکم( که قرار بود اســتانداری 
این هارا چاپ کند اما چاپ نشــد. چند سال پیش دست 
نوشــته ها را آوردیم در بایگانی علمی در قســمت همین 

همدان و همدانیات و خیلی مطلب هست.
*دربارۀ تواریخ محّلــی همدان خصوصا در دورۀ قاجار و 

معاصر بفرمایید.
  در دورۀ قاجار همدان تاریخ محّلی نداشــته است در 
این دوره ها. خاطرات و سفرنامه داریم، اما تاریخ محّلی 
در این دوره نداشته ایم. بایستی تحقیق کنند، کسانی که 
مایل هســتند، رو نویســی هم نکنند. اخیرا هم دیده ام 

که تحقیقات بنده را به اســم خودشان اشاعه می دهند.
***

* دربارۀ ریشۀ کلمه تاریخ آیا عربی است یا فارسی؟
  کلمــه تواریخ جمع مکســر عربی تاریخ اســت. واژه 
تاریــخ اصالتًا فارســی اســت، اما معرب اســت یعنی 
عربی شــده اســت. هر کلمــه ای که عجمی باشــد به 
صورت عربی بیان شــود می گویند معرب شــده است. 
آن حمزه اصفهانی که ذکرش گذشــت مورخ ایراندوست 
و ایرانشــناس قرن سوم، کتابی دارد به اسم اشتقاق که 

راجع به ریشه های کلمات است. 
ریشــۀ کلمه تاریخ آن چه حمزه گفته اســت عالوه بر او، 
بیرونــی بزرگ هــم تایید کرده و نقلــش می کند. حمزه 
می گوید که در صدر اســالم در ایــام خلیفه عمر از لحاظ 
حواله جاتی که داشــتند و جزئیاتــش درماندند. هرمزان 
ایرانی آن جا بود، و او را آورند پیش عمر و پرسیدند، این 
حواله برای فالن ماه این ســال است یا سال دیگر، شما 
چطور این مسئله را حل می کنید؟ گفته بود که ما چیزی 
داریم به اسم »ماهروز« شــما هم به صورت »ماهروز« 
بنویسید که فالن رویداد یا فالن حواله در فالن روز و این 
هاست. این ماهروز در عربی شد مؤَارخ و وجه مصدری از 
آن استخراج کردند به عنوان »تاریخ« یعنی ضبط رویداد. 
بنابراین »ماهروز« در عربی به مؤَارخ و وجه مصدری آن 
شده اســت »تاریخ« در باب تفعیل. حمزه اصفهانی این 
مطلب را گفتــه و ابوریحان بیرونی هم آن را تایید کرده. 

بنابراین کلمه تاریخ ریشۀ فارسی دارد.
امیدوارم حق مطلب ادا شــده باشــد که مطمئن هستم 
نمی شــود در یک ساعت گفتگو همه مطالب را بیان کرد. 

گر بریزی بحر را درکوزه ای
چند گنجد قسمت یکروزه ای 
علم تاریخ اقیانوس وسیعی است، و شعب بسیاری هم 

دارد که می شود ماه ها راجع به آن صحّبت کرد.

اذکایی:
یکــیازتواریــخگمشــدهتاریــخهمداناســت.اولبگویمکههمــداندرطولزمان
چهــارتاریــخداشــته،دوتایآنهــاراذکرکــردمیکیتاریــخهمذانیاهمــداننامه
ابوعلــیکاتــبویکــی»طبقــاتالهمذانییــن«»صالــحکومــالذی«بوده،امــادیگری
تاریــخ»همــذان«یــاهمدانکهنوشــته»شــیرویهشــهردارهمدانی«اســت،کهدر
ســال504هجــریقمــریفوتکــردهاســت.ببینیداینتاریــخهمدانتــاجاییکه
بندهتتبعکردهامتاقرننهموجودداشتهاستاماازقرننهمبهبعددیگرنقل

قولیازآننشدهاست.

یکی از حوزه های مغفول مانده در پژوهش های تاریخی، تواریخ محّلی اســت. در کشــور ایران برای این موضوع اهمیت 
چندانی قایل نیســتند. نه تنها ادب پیشگان و تصمیم ســازان فرهنگی، بلکه اهالی تاریخ نیز ضمن بی توجهی به مقولۀ تاریخ 
محّلــی، آن را زیر ســایه تاریخ عمومــی برده اند. تعداد تاریخ نگارانی که به این حوزه می پردازند بســیار اندک اســت. گویی 

پرداختن به تاریخ محّلی کســر شان اســت. دکتر »پرویز اذکایی« از جمله تاریخ نگارانی است که در کنار پژوهش های دیگر، 
در زمینۀ تاریخ محّلی ســنگ تمام گذاشــته اســت. او بنیانگذار همدان پژوهی در دوران معاصر است که به تاریخ زادگاه خود 

همدان نگاه علمی مض دارد. در این گفتگو اهمیت تواریخ محّلی را از زبان وی بررســی می کنیم.

ی
ّ
اهمیت تواریخ محل

یخ محّلی می گوید ویز اذکایی در گفتگو با همدان نامه از اهمیت تار دکتر پر
حسین زندی 
روزنامه نگار
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