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هرشب در برج ميالد سفره افطاری
انداخته میشود

هر شب در ماه مبارك رمضان با حضور كودكان يتيم و بيسرپرست ،مراسم
افطاري در برج ميالد برگزار ميش��ود .به گزارش خبرنگار همشهري محله،
خي��ران و نيك��وكاران س��هم بزرگي در برگزاري اين مراس��م دارن��دو در طول
شبهاي ماه رمضان با كمكهاي مستمر خود ،نقش مهمي در برپايي سفره

شبهاي رمضان بر فراز
آسمان

افطاري با حضور كودكان و ايتام ايفا ميكنند .عالوه براين جشنواره رمضان،
ميراث مس��لمانان نيز اين ش��بها در ب��رج ميالد در حال اجراس��ت .هدف از
برگزاري اين جش��نواره معرفي س��نتها ،فرهنگ و آداب و رسوم ،آيينهاي
ويژه و مذهب ساير ملل مسلمان شامل كشورهاي اسالمي است.

از محله تهرانپارس
(ع)
تا امامزاده داود

2500س��ال پيش افالطون در كتاب جمهوريت خود
نوش��ته مهمترين وظيف��ه مادران تعري��ف قصه براي
كودكان است .يا در جايي ديگر شيلدر ميگويد تجربه
چيزي به ما نميآموزد بلكه اين قصههاي كودكانه است
كه به ما درس ميدهد .و باالخره نواليس نيز ميگويد
قصه بزرگترين مطلب ادبي انس��ان اس��ت .اين يعني
مهمترين بخش ادبيات قصه و قصهگويي است .ادبيات
داس��تاني مانند هزارو يك شب جزو سرمنشأ فرهنگ
و بينش پيش��ينيان ماس��ت كه تجربههاي نسلهاي
گذش��ته را به ما منتقل ميكند .در كشورهاي اروپايي
مانند آلم��ان دائرهالمعارف قصه را از  50س��ال پيش
تدوي��ن كردهاند و هنوز هم اين كار به پايان نرس��يده
اس��ت .جالب است بدانيد سرپرس��ت اين تيم پرفسور
مازلوف اس��ت كه بر حسب اتفاق يكي از ايرانشناسان
بنام هستند .ايشان كارهاي خوبي در اين زمينه انجام
دادهان��د از جمله طبقهبندي قصهه��اي ايراني و اولين
فردي هس��تند كه چاپ س��نگي كتابهاي قصههاي
ايراني و ش��اهنامه را منظم كرده و كارهاي بسياري را
در حوزه فرهنگ ايراني انجام داده است.
مجله فرهنگ مردم
هم صاحب امتياز ،مدير مسئول و سردبير فصلنامه
«فرهنگ مردم» هس��تم و هم بهعنوان استاد دانشگاه
در دانش��كده صدا و س��يما تدريس ميكنم .به هر دو
كارم نيز عالقه فراوان��ي دارم .ماجراي راهاندازي مجله
«فرهن��گ مردم» اين بود كه حدود 12س��ال پيش به
اي��ن فكر افت��ادم كه بايد نش��ريهاي در حوزه فرهنگ
مردم داشته باشيم .بعد از اينكه بازنشسته شدم تصميم
گرفتم مانند بسياري از كشورها در ايران هم نشريهاي
به نام فرهنگ مردم منتش��ر كنم .س��ختي بس��ياري
كش��يدم و با هر نحوبا همراهي همسرم از آن سال به
بعد هر  3ماه يك بار مجله فرهنگ مردم را براي چاپ
آم��اده ميكنم كه چندين بار ه��م بهعنوان مجله برتر
انتخاب شده است.
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زندگي در شهرك
از س��ال  69در ش��هرك غرب زندگ��ي ميكنم آن
موقع اينجا مانند بيابان بود .به خاطر دارم كه خواهرم
ميگف��ت چرا در بيابان زندگي ميكني��د .به ياد دارم
سالها قبل وقتي در دانشگاه عالمه طباطبايي كه آن
موقع دانشكده زبان بود درس ميخواندم ميتوانستيم
فرح��زاد و پل مديريت را ببينيم ،چون همه جا بيابان
بود .از آن زمان تاكنون ش��هرك غرب و س��عادتآباد
بسيار متحول شده است و افراد زيادي با فرهنگهاي
گوناگون به اين محلهها هجوم آوردهاند .حال اگر وضع
به همين منوال ادامه پيدا كند شما  20سال ديگر اين
محلهها را تجسم كنيد كه فرزندان ما در چه شرايطي
زندگ��ي ميكنند .در قديم همه اف��راد يك خانواده در
يك محله زندگي ميكردند در نتيجه همه همسايهها
و هممحلهايها يكديگر را ميش��ناختند ،براي همين
احس��اس امني��ت ميكردند ام��ا امروز متأس��فانه در
يك آپارتم��ان زندگي ميكنيم كه حت��ي همديگر را
نميشناس��يم .كاش به جاي ساخت س��اختمانهاي
بدون هوي��ت فرهنگ��ي قانوني مدون براي آس��ايش
ش��هروندان ش��هرمان بس��ازيم .همين هفته گذشته
چندين بار به دليل آتشسوزي در فضاي سبز بزرگراه
شهيد چمران با آتشنشاني تماس گرفتيم .مگر ممكن
است كه در يك هفته  3بار اين محوطه غيرعمد آتش
بگيرد .متأس��فانه س��ودجويي اجازه خيلي كارها را به
ما ميدهد و همين هم دليلي ميش��ود براي اينكه در
ش��هر يا محلهاي امكانات بيش��تري از ديگر محلهها يا
ش��هرها داشته باش��يم .اين درصورتي است كه اگر در
تمام شهرهاي كوچك و بزرگ كشورمان به نسبت نياز
مردم زيرس��اختها را كامل كنيم و امكانات مختلف،
تحصيلي درماني و كار وجود داش��ته باش��د ديگر الزم
نيست كه جوانان از شهر خود به سوي شهرهاي بزرگ
و تهران هجوم بياورند و در حاش��يه شهر مستقر شوم.
فكر ميكنم چاره كار در اين اس��ت كه زيرس��اختها
شهرهاي كوچك را تكميل كنيم.

ي ميكند،
آنطور كه وكيليان پيشبين 
اين طرح حدود  5سال ادامه خواهد
داشت تا بتواند برگ زريني از
فرهنگ مردم ايران را مصور و
تقديم جهانيان كنند.
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مجله فرهنگ مردم 12سال است
كه به همت وكيليان بهصورت
فصلنامه منتشر ميشود .يعني اين
استاد درست زماني كه بازنشسته
شدند اين مجله را تأسيس كردند.
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س�يد احمد وكيليان ك�ه اكنون عضو
انجم�ن بينالملل�ي «فولكل�ور» اس�ت،
درب�اره فصلنام�ه جديد مجل�ه فرهنگ
م�ردم ك�ه ب�هزودي وارد دكهه�اي
مطبوعات�ي ميش�ود ميگوي�د« :اي�ن
ش�ماره از مجله به ش�ميرانات اختصاص
دارد كه ش�ايد خواندش براي همه جالب
باش�د».وكيليان ك�ه درباره ش�ميرانات
اطالعات دقيقي را با استفاده از استادان
بزرگ�ي چ�ون دكت�ر منوچهر س�توده و
دكتر عبداهلل انوار گردآوري كرده اس�ت.
ميگويد« :ش�هر ري يكي از قديميترين
ش�هرهاي اي�ران ب�وده و در تاريخ آمده
اس�ت ك�ه حتي از ش�هر آت�ن يونان هم
قديميتر است .در حومه شهرري ،قصبه
تهران بوده كه اش�رار و دزدان اين شهر
به اينج�ا پناه آورده بودند و ش�ميرانات
ب�ه دليل آب و هواي خ�وب ،محل ييالق
اهالي ش�هر ري بوده اس�ت .البت�ه بايد
به اي�ن نكت�ه توج�ه كنيد ك�ه محدوده
ش�ميرانات ازپي�چ ش�ميران در خياب�ان
انقلاب كنوني تا ارتفاعات البرز راش�امل
ميشود كه شرق آن از تهرانپارس و غرب
آن به امامزاده داود در محله كن و سولقان
ش�امل ميش�ود».وي با اش�اره به اهميت
ته�ران امروز ميگوي�د« :اهميت تهران به
ش�هرري و ش�ميرانات بوده كه پادشاهان
قاج�ار به دليل آب و ه�واي خوب آناولين
كاخ را در ش�ميرانات (پادگان عشرتآباد)
س�اختند و پس از آن كاخه�اي متعدد در
س�عدآباد و نياوران ساخته شد«».وكيليان»
ش�ميرانات را ريه كالنشهر تهران ميداند و
توضيحميدهد«:باهجومپادشاهان،متموالن
و مردم به اين محدوده ،تمام باغهاي شميرانات
كمكم به خان�ه و در طول اين چند دهه اخير
به برجها و آپارتمانهاي سر به فلك كشيده
تبدي�ل ش�د و اين مح�دوده ك�ه درواقع
ميتوانس�ت و ميبايس�ت ريه كالنش�هر
تهران باش�د به ساختمانهاي قد و نيم قد
تبديل شده است ».استاد زبانشناسي اضافه
ميكند« :مش�كل فقط اين نيست ،با هجوم
مردم از شهرهاي مختلف به تهران ،خيلي از
فرهنگها و گويشها و لهجههاي مختلف
ايران�ي هم در حال از بين رفتن اس�ت .در
واقع آيينها و رس�وم مردم توسط تهران
بلعيده شد.
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آنطور كه نويسنده دائره المعارف
ايراني براي ما تعريف ميكند حدود
 50سال است كه در كشورهاي
اروپايي مانند آلمان كار نوشتن
دائره المعارف قصه را آغاز كردند
وهنوز هم اين كار به پايان نرسيده
است.

