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 ناصرصبحی
برنامههایکمیسیونفرهنگیشورادربیشترادوار
همیشه جزو موارد انتقادی بوده است .جان کالم ،نبودن
و ندیدن موارد زیربنایی ،فرهنگساز ،عدم توجه جدی
بهبرنامههایبلندمدتونکاتاینچنینیاست.رویکرد
غالبدراینکمیسیونمواردمقطعییاهدیههایمالی
ودرنهایتبرنامههایمناسبتیبودهاست.چندماهپیش
و در دومین سال شورای پنجم ،حسن خدامی به عنوان
رییس کمیسیون فرهنگی شورا تعیین شد .خدامی
عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان است؛ به عنوان
نماینده ائمه جماعت .دبیر کارگروه تخصصی شورای
فرهنگ عمومی نیز هست .او دیپلم علوم تجربی را در
سیرجان میگیرد و سال  69وارد حوزه علمیه میشود
و تا سال  83یعنی  14سال در قم تحصیل میکند .در
درس خارج ،به مدت چهار سال شاگرد مدرسانی نظیر
مکارمشیرازی،سبحانی،جوادیعاملیوفاضللنکرانی
بوده است .از تابستان سال  70تدریس را نیز شروع
میکند؛ازابتداییتادانشگاهسابقهتدریسدارد.چندین
دوره در تربیت معلم قرآن در سیرجان مربی بوده .اجازه
پوشیدن لباس روحانیت را نیز دارد اما میگوید تنها در
سفرهایکربالآنهارابهتنمیکند.
روز شنبه به سراغ خدامی رفتیم تا با دیدگاههای
او به مسایل فرهنگی و برنامههایش برای کمیسیون
فرهنگی آشنا شویم .خدامی نیز مانند تمام رؤسای
پیشین این کمیسیون بر لزوم داشتن برنامههای
بلندمدت و کارشناسی تاکید دارد اما چه سازوکارهایی
برای تحقق اهدافش در نظر دارد؟
 اگر موافق هستید ،مصاحبه را با سوال
اولشروعکنیم.
قبل از وارد شدن به سوالها ،میخواهم از این
فرصتاستفادهکنموضایعهاسفناکترورسپهبدقاسم
بالزمان ،مقام معظم
سلیمانی را محضر حضرت صاح 
رهبری ،مردم ایران و عموم دا غداران در جهان تسلیت
عرض کنم .ابعاد این ضایعه بزرگ به این زودی شاید
درک نشود .برکت شهادت حاج قاسم بیشتر از حیاتش
خواهدبودوتاثیرشبیشتراززمانحیاتشاست.
 با توجه به اینکه شما رییس جدید
کمیسیونفرهنگیشوراشدید،خواستمبپرسم
نظر شما در مورد عملکرد کمیسیون فرهنگی
شورادرادوارمختلفچیست.
خیلی نمیخواهم در مورد دیگران قضاوت کنم.
کاری به افراد ندارم .کارهایی که صورت میگرفت،
احساس میکنم بیشتر به ظاهر توجه میشد و حتا
االن هم میشود .فرهنگ برگرفته از اعتقادات درونی
افراد است .اگر اعتقادات افراد را تصحیح کنیم ،فرهنگ
خودش شکل میگیرد .ما وقتی وارد یک شهر میشویم
ومیخواهیمقضاوتکنیممردمچهفرهنگیدارند،شاید
اولین مورد ،نحوه رانندگی مردم است .این رانندگی کی
اصالح میشود؟ این نشان میدهد فرد در مورد اینکه
کارش چه بازتاب و عواقبی دارد ،فکر نمیکند .شما اگر
فرهنگ یک جامعه یا کوچکترین اجتماع را بخواهید
درستکنید،اولبایدسراغاصالحباورهاواعتقاداتشان
بروید .به همین دلیل یکی از موضوعاتی که با مدیران
و عوامل شهرداری مطرح کردیم ،این است که هرکار
عمرانیکهدرشهرانجاممیشود،بدونپیوستفرهنگی
کاملنخواهدبود.
 منظورتانازپیوستفرهنگیچیست؟
مثال یکی از کارهای بزرگی که االن دارد انجام
میشود ،سایت زباله است .هزینه بسیار سنگینی دارد
که زباله از سطح شهر جمع ،منتقل ،تفکیک و بازیافت
شود .اگر سایت درست شود ولی مردم آگاهی نداشته
باشند که ماجرا چیست یا جداسازی زبالهها را انجام
ندهند ،بازیافتش قابل استفاده نیست .چون مثال زباله
عفونی و غیرعفونی مخلوط شده و اگر بازیافت شود و
به جامعه برگردد ،ایجاد بیماری میکند و باید هزینه
چند برابری برای درمان بدهیم .اما اگر همزمان با احداث
سایت ،آگاهی مردم را باال ببریم که در خانه به جای یک
سطل زباله ،چند سطل برای زباله خشک ،تر ،عفونی و. .
داشتهباشندتاازمبداتفکیکشود،شهرداریهمبایدبه
تفکیک زبالهها را جمع کند .اگر پیوست فرهنگی اجرا
شود،مردممنتظراجرایطرحتفکیکزبالهخواهندبود.
در بحث آسفالت یا توسعه فضای سبز و تفریحی و هر
موردی که فکر کنید ،باید حتما پیوست فرهنگی برای
رشدفرهنگیهمراهشباشد.
 پیوستفرهنگیشمادرموردآسفالت

گفتوگو با رییس کمیسیون فرهنگی شورا

خط قرمز ما خط قرمز شرعی است

چیست؟
از آسفالت کوچه بیشتر استفاده
میشودیاخیابان؟
 خیابان.
آسفالت کوچه زودتر خراب میشود
یاخیابان؟
 کوچه.
یک کوچه و خیابان را همزمان
آسفالت میکنند اما کوچه زودتر خراب
میشود .چون مرتب از خانهها آب به کوچه
ریخته میشود ،از خودرو روغن و بنزین
میریزد و به تدریج آسفالت خراب میشود.
اگر مردم بدانند آسفالت از پول خودشان
است ،هم خودشان روی حفظ آسفالت
حساس میشوند و هم دیگران را به حفظ
آسفالتتشویقمیکنند.
 نحوه سنجش موثر بودن
پیوست فرهنگی و ضمانت اجرایی آن
چیست؟
بحث فرهنگی به اخالق هم مرتبط
است .اخالق ،ضمانت اجرایی دنیوی ندارد
برعکسعلمحقوقکهضمانتاجراییدارد.
بههمیندلیلدربحثفرهنگینمیتوانیم
ضمانت اجرایی بگذاریم .البته برخی قوانین حسن خدامی ،رییس کمیسیون فرهنگی شورا  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
 یکی از انتقادهای که به اعضای شورا و
برنامه خاص آنچنانی نبوده که تحویل بنده
هم وجود دارد که در این بحثها میتوانند کمک کنند.
مثال گفت هاند اگر خانهای آب حیاطش را در کوچه رها بدهند .یک سری برنامهها در دستور کار بود مثل زنده بهخصوصاعضایکمیسیونفرهنگیوارداست،
کند،قانونیهستکهبیایندوانشعابآبشراقطعکنند نگ هداشتن یاد دکتر صادقی یا باقی مشاهیر سیرجان یا این است که ما این افراد را در کنسرت موسیقی،
سالنسینمایاتئاترنمیبینیم.چطورممکناست
اماازنظراخالقیوفرهنگیمانمیتوانیمضمانتبیاوریم .بحثخواهرخواندگیسیرجانبالنگرودمطرحاست.
 در موزه چه کارهای فرهنگی انجام عضو شورا اهل این برنامهها نباشد و اهمیتی به
خیلیوقتهاافرادمیتوانندفرهنگیرارعایتنکنند.
حضور ندهد اما داعیه طرفداری از فرهنگ و هنر
منبرعکسشمامعتقدمچونبشرذاتاخودخواه شده؟
راداشتهباشد؟
ساختموزهواختصاصبودجه.
وتنبلاست،جزباوجودموضوعیمثلجریمهنمیتوان
از یک جهت ممکن است بنده اهل فرهنگ باشم
دراینمدتشماچهبرنامهایافزودید؟
به تنهایی یک فرهنگ را جا انداخت .به طور مثال مردم
اما مثال با موسیقی خیلی سر و کاری نداشته باشم .نه
مهمترینکارهمینبحثپیوستفرهنگیبود.
آلمان صرفا چون با فرهنگ هستند ،قوانین رانندگی
اینکه بیاهمیت باشد اما به موضوعات دیگر بیشتر
 چه کسی آ ن را تهیه خواهد کرد؟
را رعایت نمیکنند .بلکه جریمههای بسیار سنگین
پیشنهاددادیمشورایفرهنگیشهرداریتشکیل توجه دارم .فرهنگ منحصر در موسیقی نیست و بخش
باعث شد که ناچار به رعایت شوند و بعد به تدریج
شود و جناب آقای حسینی را هم به عنوان مسئول کوچکی از آن است .ما میگوییم فرهنگ همان چیزی
فرهنگسازیهمشده
بحث فرهنگی و اخالقی یا بحث حقوقی تضاد منصوب کردند .ایشان طرحهای مصوب شهرداری یا در استکهبهشکلباورهایعمومیدرافرادشکلمیگیرد
ودرجامعهظهورپیدامیکند.
ندارند .من گفتم اخالق صرفا بما هو اخالق ضمانت حال اجرا را بررسی و پیوست فرهنگی را آماده کنند.
ندارد .اما در کنار هم مکمل یکدیگر هستند .ضمانت
 پسجزومخالفانموسیقیهمنیستید؟
 با کمیسیون شورا موازیکاری نخواهد
خیر .اتفاقا ما چندین مصوبه در زمینه موسیقی
از جنبه حقوقی میآید اما هیچ عالم اخالقی نمیگوید شد؟
ضمانت اجرایی دارد .اما این دو مشترک هستند .اگر
نه .طرح را باید آماده کنند و بیاورند شورا تا شورا داشتیم .در مورد خیلی از برنامههای موسیقی که
درخواست دادهاند ،به شهرداری مجوز داده شده تا بلیت
پلیس راهنمایی جریمه میکند ،از جهت حقوقی است مصوبکند.
اما از لحاظ اخالقی ضمانت اجرا ندارد .نمیشود در مورد
 چرا کمیسیون فرهنگی مستقیما این بخرد،توزیعوحمایتکند.
 آخرینبارکیبهتئاتررفتید؟
کاری که صرفا اخالقی است ،یقه یک نفر را بگیرید و مسئولیترابرعهدهنگرفت؟
بگوییدچرارعایتنکردید؟درموردخودخواهیوتنبلی
در دبیرستان خودم با برخی از دوستان تئاتر
چون از نظر قانون طرح باید از طریق شهرداری به
که گفتید ،اینها هم اخالق هستند .یعنی در وجود فرد شوراارایهشود.مصوبهمستقیمشوراوجههقانونیندارد .بازی میکردیم .مدتی هم بنده عضو هیات بازبینی
تئاتر سیرجان بودم که خاطرم هست در آن دوران که
 نظرتاندرموردموسیقیچیست؟
نهادینهشدهاندکهاینکاررامیکند.اخالقفقطمسایل
(باخنده):رفتیدسراغ. .اتفاقافرصتیمیخواستم با دوستان دیگر عضو بودیم ،حتا اجرای یک تئاتر را هم
مثبت نیست بلکه باورهایی است که در درون نهادینه
و تبدیل به صفات شوند و افعال ناخودگاه از طرف فرد در این مورد صحبت کنم .ما سه نوع موسیقی از دیدگاه ممنوع نکردیم .بله ،جاهایی را تذکر م یدادیم که مثال
سر م یزند .پس هرچه روی اخالق و باورها بیشتر کار اسالم داریم .یک نوع قطعا حالل است که اکثریت قریب این قسمت را تغییر بدهید تا بازتاب منفی نداشته باشد
بر اتفاق مراجع همین نظر را دارند .یک نوع موسیقی اما یک مورد را هم از اجرا منع نکردیم .در مورد اینکه
کنیم،موفقتریم.
 سوالدرموردنظرشماپیرامونعملکرد هم قطعا حرام است و شکی در حرمتش نیست .یک گفتید آخرین بار کی به تئاتر رفتید ،از آن تاریخ – خروج
کمیسیون فرهنگی شورا در طول عمر این نهاد نوع موسیقی هم هست که شبههناک هستند .آنچه ازهیئتبازبینی-متاسفانهدیگرفرصتیکهبخواهمبروم
که عمدتا مراجع تقلید ما در تشخیص حرام و حالل تئاتر ببینم ،نداشتهام .چون تئاتر شبها اجرا میشود و
بود.
من از کل مجموعه فرهنگی شهر بیشتر اینطور موسیقیمطرحمیکنند،ایناستکهتشخیصحالل من معموال عصرها و شبها به خاطر دفترخانهای که
احساس میکنم روی باورها کمتر کار شده .مردم باید و حرام بودن به عهده مکلف است .مراجع تقلید فقط دارم ،درگیر مراسمهای عقد و عروسی هستم و این
باور کنند که کار شهرداری به نفع خود مردم است .قطعا معیار و کلیات را میگویند .در جزئیات وارد نمیشوند .فرصتها را از دست میدهم.
 شمادرامورفرهنگیمشاورهمدارید؟
در اینصورت بازدهی بیشتر و قویتر خواهد شد .البته مثالرویدستشماجوهرریختهومیپرسیآیاوضوی
بله .آقای دکتر ابوذر خواجویی طبق مصوبه اخیر
کار فرهنگی بسیار زمانبر است و حوصله و صبر زیادی منصحیحاست؟مرجعمیگویدمامعیاررامیگوییمو
معیار این است که آب باید به پوست دست برسد .حاال شورا،بهعنوانمشاورفرهنگیشوراهستند.
میخواهد.
 یکی از انتقادها به کمیسیون فرهنگی
 شما یک سمت موقت دارید .ممکن تشخیصش به عهده مکلف است .در موسیقی مرجع
استسالدیگرعضوکمیسیونفرهنگینباشید تقلیدمیگویداگرموسیقیمحرکشد؛یعنیمناینجا این است که علیرغم دعوت از هنرمندان برای
یاسالبعدشدرشورانباشید.چهتضمینیوجود نشستمواصالتوجهیبهموسیقیندارماماخودبهخود شنیدن نظرات ،چندان با نظرات کارشناسی
دارد روش یا برنامههای فرهنگی شما ادامه پیدا همراه موسیقی حرکاتی انجام میدهم .این موسیقی حرفهای ،منسجم ،دارای برنامههای مدون با
میشودموسیقیمحرک.پساینموسیقیحراماست .قابلیتاجراییمیانهایندارد.
کند؟
دلیل اینکه ما با مشورت همه اعضا به سمت
چوناینهامصوباتشورااست.خیلیازکارهایی یک سری موسیقیها برای همه محرک هستند و یک
کهانجاممیشودبراساسمصوباتسالهایقبلاست .سریبرایهیچکسمحرکنیست.یکسریهمبرای مشاورفرهنگیرفتیموهمچنینبحثشورایفرهنگی
شهرداریرامطرحکردیم،همینمواردبود.
 زمانی که مسئول کمیسیون فرهنگی برخیافرادمحرکاستامابرایبرخینیست.
سرفصلهای برنامههای شما در سه
 شماموسیقیزیادگوشمیدهید؟
شدید ،چند برنامه بلندمدت به شما تحویل داده
بخشکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتچیست؟
حقیقتشمنخیلیاهلموسیقینیستم.
شدیاحداقلپیشبینیشدهبود؟

در کوتاهمدت معموال آنچه که بیشتر مورد نظر
قرار میگیرد ،مناسبتهاست .یعنی برای هر مناسبت
یک سری برنامه اجرا میشود که باید بازخوردش را
ببینیم .زیرا ممکن است ما برنامه کوتاهمدت تعریف
کنیمامابازخوردونتیجهاش،کوتاهمدتنباشدمثلایام
فاطمیه،دههفجر،اسفندکهیکسریباورهامردمدارند
و باید توجه کنیم و ایام نوروز است .در میانمدت ،بیشتر
بحثهمانپیوستهایفرهنگیاستودربلندمدتها،
طرحپسماندویکسریکارهایعمرانیداریمکهقطعا
یفرهنگی
درعمراینشورابهنتیجهنمیرسد.برنامهها 
این موارد قطعا بلندمدت است .یکی دیگر از مباحث
همانترافیکاستکهابتدایبحثاشارهکردم.
 درموردترافیکچهبرنام هایمیتوانید
ارایهکنید؟
یک مورد که قبال گفتم ،رسیدن به باورها در
هنگام رانندگی است .یک سری کارهای روبنایی هم
انجام بدهیم .به نظرم تابلوهای راهنمایی و رانندگی که
در سطح شهر است ،خیلی نواقص دارد .گاهی به نظرم
اصالتابلونداریم.
 چرا در سیرجان کتابخانه مجهز و
استاندارد مرکزی نداریم؟ چرا شورا در این رابطه
اقدامیانجامنمیدهد؟
بحث کتابخانه مرکزی هم در شورای فرهنگ
عمومی مصوب شد و چند سال پیگیرش هستند و از
طرفیشهرداریزمینیرادراختیارادارهکتابخانههاقرار
داد که به عنوان زمین کتابخانه مرکزی استفاده شود و
یک خیر هم پیگیر ساختش است .امیدواریم زودتر
ساخته شود اما متاسفانه بودجهای به آن تعلق نگرفته
وتوسطخیرینداردساختهمیشود.
 کمیسیون فرهنگی نمیتواند کمکی
کند؟
شهرداری از نظر بودجه فرهنگی محدودیت دارد
و نمیتواند خودش مستقیما کتابخانه بسازد .گرچه در
حدود  20کتابخانه کوچک در سطح شهر داریم که از
بودجه شهرداری به ساختشان کمک شده .نیمدرصد
بودجه شهرداری مربوط به کتابخانههاست که هر سال
واریز میشود .یک مورد دیگر که در کمیسیون فرهنگی
مصوب شد ،بحث حمایت از نویسندگان سیرجانی
است .قبال هم بود .مبلغ 600هزار تومان به نویسندگان
سیرجانی هدیه داده میشد .ما این مصوبه را اصالح
کردیم.بهاینشکلکهبهحسبکتاب،محتواوصفحات،
حداکثرتا 3میلیونتومانهدیهبهنویسندگانسیرجانی
یانویسندگانیکهدرموردسیرجانبنویسند،دادهشود.
 گاهی کتاب توسط یک نشر معتبر یا
نشر قابل دفاع منتشر میشود .اما مانند کشور،
در سیرجان هم چاپخانههایی وجود دارند که در

ازای گرفتن هزینهها از نویسنده ،اثر او
رامنتشرمیکنند.برایتشخیصسره
ازناسرهچهمعیارهاییدارید؟
چند مورد را گفتم .موضوع و اینکه
چقدر کتاب پرداخته شده باشد .تعداد
صفحات..
 یعنی هرچه تعداد صفحات
بیشتر باشد ،مبلغ هدیه بیشتر
میشود؟
موضوع و محتوا که میگویم به این
خاطراستکهگاهفردتعدادصفحاتزیادی
نوشتهامانتوانستهموضوعرادربیاورد.اماگاه
فرد رفته تحقیق کرده و منابع فراوان داشته.
ایندوبایکدیگرفرقمیکنند.
 پسدستهبندیکردهاید؟
بله .حتا تیراژ را هم در تعیین مبلغ
هدیه مدنظر قرار میدهیم .عمده بودجه
شهرداری،عمرانیاست.مانمیتوانیمکتاب
چاپکنیم.مافقطبهعنوانتشویقاینمبلغ
راپرداختکنیم.البتهیکسریشاخصکه
گفتم،داریمتاکتابرابررسیکنیمتاببینیم
لیاقتچاپداشتهیاکاغذاسرافکرده.
 بودجهشماچقدراست؟
بودجه سال  98که تمام شده600 .
میلیون تومان بوده اما تا االن 800میلیون تومان هزینه
شده.
 آن 200میلیون اضافه از کجا آمده؟
اصالحردیفبودجه.
 چقدرهزینههایجاریتاناست؟
ما در بحث فرهنگی هزینههای جاریِ آنچنانی
لحاظ نمیکنیم .این بودجه فرهنگی شهرداری است.
مثالوقتیمیخواهیمبهیککتاب 3میلیونتومانداده
شود ،این مبلغ را ما که نمیپردازیم .ما مصوب میکنیم،
میرود کمیته انطباق فرمانداری ،تایید که شد میرود
شهرداریوشهرداریپرداختمیکند.
 این 800میلیونتومانخرجچهمواردی
شده؟
لیستکاملرابایدازحسابداریشهرداریبگیرید.
 آنهاکهاصالاطالعاتنمیدهند.
مااالندخالتنمیکنیمکهبگوییمبیاییدولیست
را بدهید .حسابرسی مالی 98که انجام شد ،خود به خود
همهچیزروشنمیشود.
 کمیسیونفرهنگیپسونددیگریهم
داردبهناماجتماعی.بهطوراخصدرموردمسایل
وآسیبهایاجتماعیچهبرنامهایدارید؟
منظورتانچهمواردیاست؟مثالبزنید؟
 از شیوع اعتیاد ،تبعات حضور کودکان
کارومتکدیاندرسطحشهر،نداشتنگرمخانهبه
تعدادکافیو...
درمباحثفرهنگیبایدمتناسبباهمانمجموعه
کارکنیم.تالششهرداریعمدتابایدمتوجهموضوعات
مربوطبهخودشباشدولیمنعیهمندارددرموضوعاتی
کهگفتیدبیایدوکاریانجامدهد؛مثالدربحثگرمخانه.
بیشتر مواردی که گفتید مربوط به بهزیستی هستند.
ارتباطیبهشهرداریندارند.
 بلهامامنظورمندرقالبهمکاریهابود.
در این موارد همکاری وجود دارد .در اساسنامه
راهبردیشورایفرهنگیهمبهبرخیازاینمسایلمثل
کودکان کار اشاره و دیده شده و یا متکدیان که البته
وظیفه شهرداری جمعآوری متکدیان است و سپس به
بهزیستیتحویلمیدهد.
 با توجه به سابقه شما ،کنجکاوم بدانم
رویکرد کمیسیون فرهنگی در دوران مدیریت
شما ،بیشتر روی مباحث مذهبی است یا موارد
اجتماعیراهمشاملمیشود؟
مگراینهاباهممنافاتدارند؟
 خیر اما در برنامههای مذهبی ،طرح
مباحث مذهبی بر سایر مباحث اجتماعی و
فرهنگیمیچربد
آنچه که مهم است این است که حدود قرمز

شرعیرارعایتکنیم.دراینصورتهیچمشکلینداریم.
 ماجرایحامدزمانیبهکجارسید؟
حقیقتش من در هنگام اجرای ایشان حضور
نداشتم .شب عید بود و به خاطر چند جلسه عقد و
ازدواج باید میرفتم .برخی دوستان گفتند اجرای زنده
داشته و برخی گفتند لبخوانی بوده .آنچه که مدنظر
ما بود با آنچه انجام شد تفاوت زیادی داشت .انتقادهای
زیادی داشتم .با توجه به کمکاریها و ایراداتی که در
کار دیدم ،تقاضا دادم کل برنامه لغو شود .چون آنچه
ما میخواستیم که در شان مردم سیرجان و عید غدیر
باشد،نبود.اماگفتندباالخرهایشانرادعوتکردیموتوی
راه است و نمیشود بگوییم برگرد .از طرفی به مردم هم
اعالمشدهومنتظراجرایبرنامههاهستند.نهصندلیبه
تعدادپیشبینیشدهبود،نهبرنامهآنچنانیبودونه. .به
نوعی کار انجام شده بود.
 شمانقدیهمبهنوشتهمنداشتیدبابت
ماجرای سگهای ولگرد و معتقد هستید کالم و
تفکر شما به طور صحیح منتقل نشد .خوشحال
میشویمدیدگاهدقیقشمارادرجکنیم.
اتفاقا در این موضوع هم یکی از نکاتش بخش
فرهنگی ماجراست و مردم هم میتوانند کمک کنند.
خیلی از افراد بنا به سلیقه به نگ هداری حیوانات عالقه
دارند .در اینجا ما از طرفی سلیقه فرد را داریم ،از طرفی
دستورات اسالم را داریم و از طرف دیگر حقوق اجتماعی
را؛ یعنی حقوق جامعه .باالخره در یک جامعه ممکن
است افراد غیرمسلمان هم حضور داشته باشند اما حق
زندگی دارند و اسالم هم دستور داده حقوقشان رعایت
شود .وقتی من میخواهم از حیوانی نگ هداری کنم ،دو
موضوع مطرح میشود .اول اینکه خداوند چه میگوید.
آیا حق دارم به خاطر لذتی که از صدا یا کارهای این
حیوان میبرم ،آزادی او را محدود کنم یا بگیرم؟ مورد
بعدی اینکه آیا من با نگ هداری از این حیوان حقوق
دیگران را ضایع نمیکنم .ما باید دستورات خداوند و
حقوق مردم را در نظر بگیریم و از خودمان بپرسیم تا
کجا میتوانیم و اجازه داریم سلیقه خودمان را اعمال
کنیم .موضوع دیگرحیواناتی هستند که در سطح شهر
باماهمزیستیدارند.اینهاهمحقوقیدارنداماجاهایی
حقوق این حیوانات در تعارض با حقوق انسانها قرار
میگیرد.درحدمتعادلاینحیواناتهمیشهدرجامعه
بودهاند و مشکلی هم ایجاد نمیشد اما گاهی جمعیت
یک گونه از اینها افزایش پیدا میکند و در نتیجه توازن
به هم میخورد .یکی از مشکالت ما افزایش جمعیت
سگهاهستندکهباعثنگرانیمردمشدهاندوشهرداری
باید جمع کند .پیمانکاری گرفته شده و دارد زحمت
میکشد اما نتوانسته آنطور که باید و شاید جمعآوری
کند.یعنیهرچهجمعمیکند،بهنظرنمیآیدجمعیت
سگها کم شده باشد و نمودی ندارد .یکی از دالیل مهم
بروز این معضل این است که در سطح شهر غذای کافی
برای سگها وجود دارد .سگها هم بویایی قویای دارند
و دنبال غذا به شهر میآیند .سایت شهرداری کار خوبی
بود اما نواقص زیادی دارد .شهرداری باید دقت کند که
جمعآوری و نگ هداری به نحو درست انجام شود .بله،
مواردی که شرع و قانون اجازه میدهد که حیوان مبتال
به بیماریهای خاص و مضر توسط مرگ با ترحم از بین
برود اما باقی باید همانطور که قابل استفاده هستند،
استفاده شوند .شهرداری قرار استجایی را در آخر بلوار
قاآنی در نظر بگیرد تا آنهایی که غذایی اضافه میآورند
ومیخواهندبهحیواناتبدهند،بیایندوتحویلبدهند.
رستورانها و هتلها میتوانند غذایی که دیگر قابل
استفاده نیست را جمع کنند و در این محل تحویل
دهند؛ یعنی در سطح شهر غذایی نباشد .شهرداری قرار
استپیمانکارانبیشتریبرایجمعآوریبگیرد.ازطرف
دیگرازمردمخواهشمیکنیمدرسطحشهرغذاندهند.
در مورد سگها نکتهای است که در اسالم همه به
رفتارمناسبوظلمنکردنونگرفتنحقحیاتحیوانات
جز حیوانهای موذی سفارش شدهاند اما در عین حال
به فرموده پیغمبر(ص) به خانهای که سگ داخل شد،
مالئکه داخل نمیشوند .درست است که این حیوان
مخلوقخداونداستاماهرچیزیآثاروخصوصیاتیدارد.
سالعین معرفی کرده .یعنی جزو
خدا این حیوان را نج 
سالعینهستندو
نجاساتاست.سگوخوکهردونج 
هرچهبشوییمپاکنمیشوند.نگ هداریاشمنعیندارداما
احکام شرعیاش باید رعایت شود .نمیشود بیاورند توی
خانه سر سفره ،اتاق خواب ،پذیرایی یا ببرند خانه مردم.
نبایدیکجانبهنگاهکردبلکههمهجانبهبایدنگاهکنیم.

