خیابانهایی که در فرنگ
رنگ و بوی ایرانی دارد

گفتوگوباحجتنظری،عضوشورایشهردربارهنامگذاریخیابانهایتهران

ëëپریســا عظیمی  /انتخاب اســامی و نامهای فرنگی روی معابر و خیابانهای تهران ،ریشهای دیرینه
دارد .اســامی فراوانی از دورههای قبل روی خیابانهای این کالنشــهر باقی مانــده که هنوز هم برخی
از آنهــا از جمله خیابان «جردن» یا همان «آفریقا» نمونهای از این نامهاســت و از زبان شــهروندان
شنیده میشود .روزگاری بود که تهران ،خیابانی نداشت و مردم نقطه به نقطه آن را به نام محله و گذر
میشــناختند ،اما اکنون نامگذاری معابر ،میدانهــا و خیابانهایش بحثی عمومی
شــده و هر گذر و کویی به نامی شناخته شده که در آن به طور حتم صنعت و حرفهای
نهفته بوده اســت .نامگذاری خیابانهــای خارجی در تهران هم بــه نوبه خود قابل
گفت و گو
توجه بوده و هست .برخی از این نامها ،سیاسی و برخی نیز جنبه فرهنگی دارد که از
روزگاران قدیم ســابقه داشــته و تاکنون هم این روند ادامه پیدا کرده است .از اسامی
برخی کشــورها مانند «آرژانتین» و «ایتالیا» در تهران گرفته تا نام «ایران» در کشــور
ســئول .از «پاتریس لومومبا» و «فتحی شقاقی» و «محمدعلی جناح» در پایتخت
ایران تا «پهلوی» در پایتخت مصر و «آقا ســلطان» در پایتخت ایتالیا .اســامیای هم هستند که یا از
ســر دوســتی و برای اعالم نزدیکی انتخاب میشــوند؛ مانند «محمدعلی جناح» و یا برای مرزبندی و
اعالم دشــمنی انتخاب میشــوند همچون «فتحی شقاقی» و «فلســطین» که «محمدعلی جناح»
برای اعالم دوســتی با کشور همســایه ،پاکستان اســت و دومی یعنی «فتحی شقاقی» و «فلسطین»
برای اعالم دشمنی با اسرائیل است .درمقابل نام بسیاری از خیابانها و شهرهای ایران نیز روی معابر
و مکانهای خارج از کشــور گذاشته شده اســت .در شهر مشــهور «رالی» در کارولینای شمالی ایاالت
متحده ،منطقهای به نام تبریز وجود دارد .تبریز آنجا مثل تبریز خودمان یک منطقه باشکوه به حساب
میآید.امادرخصوصاینکهایننامگذاریهابرچهمبناییانجاممیشودوچهتأثیریدردیپلماسی
شــهری وتوســعه فرهنگی شــهروندان دارد ،گفتوگویی را با «حجت نظری» ،سخنگوی کمیسیون
فرهنگی اجتماعی شورای شــهر تهران و عضو کمیسیون نامگذاری معابر شــورای شهر تهران انجام
دادیم که ازنظرتان میگذرد.
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 ëëنامگذاریخیابانهایپایتختبهنامدیگرکشورهابا
چههدفومبناییانتخابمیشود؟
واقعیتایناســتکهدرهردورهازمدیریتشــهری
ممکناستاهدافومبناهایمختلفیبراینامگذاری
خیابانهــاوجودداشــتهباشــد،امایکســریاهدافکلی
وجــودداردکهنــهفقطدرتهرانیاشــهریخــاصکهدر
اکثرکشورهایجهانموردتوجهقراردارد.مواردیمانند
افزایشدوستیبیندوملت،خواهرخواندگیشهرهابا
یکدیگر ،قرار گرفتن سفارتخانهها ،قدردانی از یک کشور
یاحمایتازآنو...جزوایناهدافاست.
 ëëچنددرصدخیابانهایتهرانیاشهرهایایرانبهنام
دیگرکشورهاست؟
در برابــر شــمار خیابانهــا ،معابر و کوچههای شــهر
تهــران،تعــدادخیابانهایــیکهبهنــامدیگرکشــورهایا
شــهرها نامگذاری شده بسیار اندک اســت و کمتر از یک
درصدراشــاملمیشــود.درمورددیگرشــهرهایایران
همباتوجهبهمســئولیتیکهمندرشــورایشــهرتهران
دارم،آمارواطالعاتیازدیگرشهرهاندارم.
 ëëاین اقدام در دنیا بر اساس چه روندی انجام میشود؟
آیا براساس احترام است یا جنبه و بهرهبرداری سیاسی
همدارد؟
همــان طــور که قبلتــر اشــاره کــردم در ایــن بخش
اهــدافمختلفــیوجــودداردورونــدآنهمبراســاس
همیناهدافطیمیشود.البتهاگرمنظورشماازروند
نامگــذاریمراحلاداریوســیربوروکراســیآناســت،

بایــدبگویمکهمنازاینرونددردیگرکشــورهااطالعی
ندارم ،اما در تهــران نامگذاری تمامی معابر با مصوبه
کمیســیوننامگــذاریکــهبندههــمعضوآنهســتمو
سپستصویبصحنشورایشهرانجاممیشود.ذکر
ایننکتههمحائزاهمیتاستکهدرقانونذکرشدهکه
نامگذاریمعابرازوظایفشوراستامانحوهانجاماین
وظیفه،ممکناستبراساسآییننامههایاجراییدر
شهرهای مختلف نیز متفاوت باشد.درباره بخش دوم
سؤالکهپرسیدیدایننامگذاریبراساساحتراماست
یاجنبهسیاســیوبهرهبرداریسیاســیهــمدارد؟باید
بگویمکهقطعاًبراساساحتراممتقابلوهماناهدافی
کهگفتمایننامگذاریانجاممیشود.قطعاًانگیزههای
سیاسیهموجوددارد،امااینکهبناباشدتابهرهبرداری
سیاســیانجــامشــود،بهشــخصهچنیــنمســألهایرا
نمیپسندم.
 ëëآیــا تاکنون ایــن اتفاق افتاده که بر اســاس سیاســت

دولتهانامخیابانیبهنامیککشورتغییرپیداکند؟
طبیعتاًایناتفاقافتادهاســت.درکشورماهمچنین
مواردی وجود داشــته .مثالً نامگذاری خیابان فلسطین
درراستایسیاستجمهوریاسالمیایراندرحمایتاز
کشوروملتفلسطینبودهاســتومواردیازایندست
بازهموجوددارد.
 ëëنامگذاریخیابانهابهنامدیگرکشــورهایاشــهرهای
ایرانازچهزمانییادورهایشکلگرفت؟
اینکهنخســتینبارواولینخیابانیکهبهنامکشــوریا
شــهریدیگرنامگذاریشدچهزمانیبودهرانمیدانم،
اماخیابانکشــیومعابربهشــیوهامــروزیازدورهقاجار
آغازشدهوازحدود 100سالپیشروندتوسعهآنشدت
گرفتــهاســت.درهمینراســتاهمبــهنظــرمنامگذاری
خیابانهــایامــروزیبهنامکشــوریاشــهریدیگــرباید
حدود100سالقدمتداشتهباشد.
 ëëچرا در نگارش غیرفارســی نام خیابانها روی تابلوها
دقتکافینمیشود؟
اگــر منظورتــان امــا و شــیوه نــگارش اســت کــه دو
موضــوع دراین خصوص مطرح اســت؛ یکــی نگارش
نامهایفارســیوایرانیکهدراینشــیوهبایدهماننام
فارسیبرگردانشودونمیشودکهمثالًمیدانهفتتیر
رابهتاریخمیالدیتبدیلکنیموبهالتینبنویســیم.اما
قطعاًتأکیدشدهکهرسمالخطتمامآنهایکسانباشد.
درموردنامهاییکهریشهالتینداردهمعمدتاًازهمان
نگارش اصلی واژه اســتفاده شده اســت و اگر مواردی با
غلطامالییبوده،حتماًبایداصالحشود.
ëëاینکهانتخابنامخیابانیدرکشوریدیگردرحاشیهیا
نقطهمناسبیازشهرباشد،مهماست؟
قطعاًمهماســتواینمــواردنهفقــطدرنامگذاری
خیابانهاومعابربهنامدیگرشهرهاوکشورهاموردتوجه
است،بلکهدرتمامینامگذاریهامدنظرقرارمیگیرد،
البته ممکن اســت در دورههای گذشته و حتی سالهای
دورتــر برخی بدســلیقگیها یــا گاهــی کمتوجهیهایی
صورتگرفتهباشد،اماتمامتالشماایناستکهدراین
دورهازشــورایشــهر،اینمواردراموردتوجهقراردهیم.
قرارنیستنامگذاریهایمابهنامدیگرشهرهاوکشورها
وحتیافرادومکانهاباعثناراحتیشود.
 ëëدر تهران عمدتاًنامگذاری خیابانها در شــمال شــهر
صورتگرفتهیادرنقاطدیگرشهرهمبوده؟
این طور نیســت که تمــام نامگذاریهــای مربوط به
کشورهاوشهرهادرشــمالتهرانباشد.بایدعرضکنم
اتفاقاًعمدهایندستنامگذاریهایمادرمرکزشهرهم
بودهاست.
 ëëایننامگذاریهاچهتأثیریدردیپلماسیشهریدارد؟
قطعاًمؤثراستونهتنهادردیپلماسیشهری،بلکه
میتواند در روابط بین دو کشور هم مؤثر باشد .کما اینکه
درموردیکیازکشــورهایآفریقایی،نــامیکخیاباندر
تهــرانرویروابطدوجانبهایرانباآنکشــوراثرگذاشــته
است.
 ëëبرخیازخیابانهایتهرانهمبهناماندیشــمندانو
چهرههایعلمیخارجینامگذاریشده.اینانتخاببر
چهمبناییصورتمیپذیرد؟
چنیــننامگذاریهایــیبســیارانــدکاســت.امــادر
مــواردیکــهصــورتگرفتــهعمدتــاًبــهدلیــلتقدیــراز
اقداماتــیبــودهکهآنفردبرایکشــورمانانجــامدادهیا
اینکهچهرهملییککشوربودهکهنامگذاریآنمیتواند
موجب نزدیکی بیشتر دو کشور هم بشــود ،اما این موارد
بسیاراندکاست.

