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مهمان هفته

معاون حملونقل و ترافيك شهردار
منطقه خبر داد

ساماندهيتقاطعشهيدآريافر

چهارشنبه  2مرداد  1392شماره 466

تقاطع پرخطر ش��هيد آريافر س��اماندهي و اصالح هندس��ي شد .به گزارش
خبرنگار همش��هري محله ،معاون حملونقل و ترافيك ش��هردار منطقه در
اي��ن باره گفت« :تقاطع آريافر يكي از محله��اي پر تردد و پرخطر ترافيكي
منطقه محسوب ميش��ود كه با انجام اصالح هندس��ي و ايجاد راستگرد در

اين قس��مت ،ساماندهي مناسبي صورت گرفت« » .ايرج ولينژاد» از مطالعه و
شناسايي نقاط پرخطر و نيازمند اصالح هندسي در منطقه گفت« :شهرداري
منطقه به دنبال ايجاد سهولت در دسترسيهاي شهروندان است و به همين
دليل اقدامات ترافيكي در حال انجام است».

نویسنده هممحلهای در حال نوشتن دائرهًْ المعارف قصههاي ايراني است

فرهنگ ملي و مذهبي ما
شناسنامه ماست
آرزو بیات خردمند

زم�ان كودك�ي ما ك�ه از بازيهاي كامپيوتري خبري نب�ود« ،يكي بود يكي نبود» تنها راهي بود كه ميش�د
بچهها را س�اكت و آرام در گوش�هاي نگاه داشت .يادش بخير مادربزرگ در بعدازظهر تابستان بچهها را دور هم
جمع ميكرد و براي اينكه بزرگترها بتوانند س�اعتي استراحت كند برايمان قصه ميگفت .از بزبز قندي ،تا ماه
پيشوني .از شنگول منگول تا جنگ رستم و سهراب .راستي كه خاطرات آن روزها را با هيچ چيز نميشود عوض
كرد .اينها همه بهانهاي بود تا مهمان اين هفته را بيش�تر بشناس�يد .مهمان اين هفته همشهري محله نويسنده
حدود  17جلد كتاب درباره قصهها و فرهنگ مردم ايران اس�ت وقتي باخبر ش�ديم كه اين هممحلهاي ،نش�ان
افتخار قصهگويي را از سازمانهاي بينالمللي هم كسب كرده بيشتر كنجكاو شديم تا با او مصاحبه كنيم« .سيد
احمد وكيليان» پژوهش�گر فرهنگ مردم معتقد اس�ت فرهنگ ملي مذهبي و بومي ما شناس�نامه ماست و هر
جامعهاي كه توانس�ته گذش�تهاش را به آينده انتقال دهد در حفظ ساختار اجتماعي خود موفقتر بوده است .با
او كه در حال تدوين دائره المعارف قصههاي ايراني اس�ت در يك بعدازظهر گرم تابس�تان در خانهاش
درباره قصه و زندگي به گفتوگو كرديم .وكيليان تحصيالت خود را تا كارشناس�ي ارشد فرهنگ و
زبان باستاني ادامه داد و به سبب عالقه خود به فرهنگ عامه ،مسير نوشتاري خود را بر اين محور
متمرك�ز ك�رد .از آثار او ميتوان به چهار جل�دي قصههاي ايراني و جل�د دوم تمثيل و مثل ،كتاب
رمضان در فرهنگ مردم ،مثلها و افسانههاي ايراني ،محرم و فرهنگ مردم اشاره كرد.

از ن��وادگان ام��ام حس��ن مجتبي(ع) هس��تم.
نياكان��م از وصلت زينالدين ب��ا خواهر عز دالدوله
ديلمي بودند ومن س��ال  1326در ش��يراز به دنيا
آمدم .بعد از خدمت س��ربازي در خدمت «اس��تاد
انجوي ش��يرازي» در مركز فرهنگ راديو مشغول
به كار ش��دم و همزمان تحصيل در رشته فرهنگ
و زبا نه��اي باس��تاني را ادام��ه دادم .از جوان��ي
تاكنون كه وارد كار فرهنگي ش��دم ،بيش��تر وقت
و توان��م را به پژوهش در حوز ههاي فرهنگ مردم
قصهشناس��ي و آيينه��ا ،آداب و رس��وم س��نتي
اختص��اص داد هام.
عضو انجمن بينالمللي قصهشناس��ي هس��تم و در
كنگره ملبورن اس��تراليا و گوتنگن آلمان در سالهاي
 2000و  2004شركت كردم و كتابي را به نام متلها
و افس��انههاي ايراني كه مش��ابه قصههاي كشورهاي
ديگر اس��ت ارائه دادم.
اي��ن كتاب در كنگ��ره س��ال  2002در ايتاليا
بهعن��وان كتاب برتر انتخاب ش��د و م��ورد تقدير
ق��رارگرف��ت.
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اكنون هم چند ماهي است
كه وكيليان طرح جمعآوري
دائرهالمعارف ايراني را
بهصورت جدي آغاز كرده و
ش از  60پژوهشگر كانون
بي 
پرورشي با سرپرستي او و دكتر
محمد جعفري قنواتي در حال
انجام اين طرح هستند.

دائرهًْ المعارف
قصههاي يراني
اين روزه��ا با كمك
گروهي كوچك در حال
تدوين دائ��ره المعارف
قصههايايرانيهستم،
چرا كه ايرانيها
يك��ي از
كهنترين
ملته��اي
جهانهستند
و فرهن��گ
ما از سرمنش��أهاي
فرهن��گ جه��ان
محس��وب ميش��ود.
از مهمتري��ن اي��ن فرهنگها،
قصههايايرانياست.همانطوركه
يدانيدبهدليلوجودجادهابريشم
م
و گذشتن كاروانهاي مختلف از
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اكنون  23سال
است كه وكيليان
در شهرك غرب
زندگي ميكند روزهايي
كه هنوز ساختوساز
چنداني در اين محله
انجام نشده بود.

مسير ،قصههاي ايراني و آسيايي همراه با كاروان جاده ابريشم
به كشورهاي اروپايي و شمالي رفته است ،از اينرو ،قصههاي
ايراني جايگاه ويژهاي در قصههاي جهان دارد .از س��ال 2002
كهبرايشركتدركنفرانسهايمختلفبهايتالياوآلمانسفر
ميكردم .خيليها از من ميپرسيدند چرا ايرانيها دائرالمعارف
قصههاي خود را تأليف نميكند ،براي همين از همان موقع
در انديشه اين كار بزرگ بودم ،اما متأسفانه نداشتن شناخت
و آگاهي مسئوالن فرهنگي از اهميت قصهگويي سبب شد كه
اين طرح بزرگ ملي  20س��ال به تعويق بيفتد تا اينكه سال
گذشته با پيگيريهاي مداوم ،باالخره كانون پرورشي فكري
كودكان و نوجوانان اين طرح را پذيرفت».
اهميت قصه
در فرهنگ عامه مردم
كارشناس��ان باي��د درب��اره اهمي��ت
قصهشناس��ي بيش��تر براي م��ردم صحبت
كنن��د ،چراك��ه فرهنگ عامه مردم ش��ايد
گس��تردهترين بخش فرهنگي باش��د ،چون
درب��اره آداب و رس��وم و س��نتهاي جامعه
صحبت ميكند .به همين دليل در دانشگاههاي
سراسر دنيا رشته فرهنگ مردم يا فولكلور
يكي از مهمترين رش��تههاي
علوم انس��اني محس��وب
ميش��ود .چ��ون هرچه
به فرهنگ ت��وده مردم
توجه ش��ود م��ردم را به
تمدن و آگاهي بيش��تر
س��وق ميدهي��م .در
بس��ياري از كشورهاي
دني��ا مانن��د آلم��ان يا
حتي تاجيكس��تان و
افغانس��تان فرهن��گ
مردم جزء رشتههاي
مهم دانش��گاهي است،
ام��ا در ايران اگر كس��ي
بخواهد در اين رش��ته تحصيل
كند باي��د به خارج از كش��ور
ب��رود .در هرص��ورت ب��راي
پي ب��ردن به اهمي��ت قصه و
قصهگوي��ي همي��ن ب��س كه

