
هفته نامه تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی

ویژه نامه نوروزی / نهم فروردین ماه 1398

عکس:علیمحمدیراد

بسیجسههزارنیرویشهرداریشیرازبرایپاکسازیمناطقسیلزده

خدمت رسانی به مناطق سیل زده شبانه روز ادامه دارد
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رویدادشهر

ایرنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور 
در منطقه سیل زده سعدیه شیراز ، پای حرف دل مردم 
نشست. محمد جواد آذری جهرمی در سفر یه شیراز از 
روند امدادرسانی به منطقه ســیل زده در شمال شرق  

این شهر بازدید کرد. 
مردم منطقه سعدیه به طور بی واسطه درخواست 
ها و مشــکالت خود را با جــوان ترین عضو کابینه در 
میان گذاشــتند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
بازدید از منطقه سعدیه شــیراز، آسیب های وارد شده 

بــه این منطقه را زیاد توصیف کــرد و گفت: آنچه که 
در گام نخســت باید مد نظر مسئوالن قرار گیرد تامین 
ســالمت مردم اســت که از هر اقدامی مهمتر است. 
آذری جهرمی تصریح کرد: قطعا ساماندهی این منطقه 
و فراهم کردن شرایط بازگشت ساکنان آن به منازلشان 
چند هفته زمان می برد که نیاز اســت نیروی انتظامی 
در این منطقه مســتقر شود تا خانواده های سیل زده با 
اطمینان نســبت به حفاظتی که از اموالشان می شود 

حاضر به ترک منطقه و استقرار در کمپ شوند.

وی گفــت: برای تامین اقالم مورد نیاز مردم این 
منطقه، هماهنگی می کنیم تا حدود 2 هزار تخته پتوی 
مورد نیاز تامین شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تصریح کرد: این مناطق در ســال های گذشته نیز در 
چند نوبت دچار آبگرفتگی شده که باید فکری اساسی 
برای این موضوع شود تا دیگر چنین اتفاقی روی ندهد.

آذری جهرمی یادآور شــد: این محله در گذشته 
نیز به دلیل نوع ســاخت و ســازها با مشکالتی مواجه 
بوده که الزم اســت نوع شهرسازی محله سعدی مورد 

بازبینی قرار گیرد. وی ادامه داد: متأســفانه بروز سیل 
برای مردم مشــکالتی ایجاد کرده کــه وظیفه داریم 
هرچه ســریع تر آنها را برطرف کنیــم. در این بازدید، 
برخــی نماینــدگان مجلس، مدیران اســتان فارس و 
شــهر شــیراز، آذری جهرمی را همراهــی می کردند.  
وزیــر ارتباطــات، چهارمین عضو هیات دولت اســت 
که پس از ســیل پنجم و ششــم فروردین شیراز برای 
رسیدگی به وضعیت مناطق سیل زده به استان فارس 
ســفر کرده اند.  پیش از این، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، وزیر اطالعات و وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همین منظور به 
شــیراز آمدند تا تصمیم های الزم برای امدادرسانی به 
ســیل زدگان و پرداخت خسارت های ناشی از سیل را 

اتخاذ کنند.

فرماندار شهرســتان شیراز جزئیات مربوط به کمک 
دولت به جبران خسارت مالکان خودروهای آسیب دیده در 

سیل شیراز را اعالم کرد.
محمد رضا امیری پنجشــنبه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: در ســفر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه، وزیران اطالعات و بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی به شیراز، تمهیدات خوبی برای کمک به 
خســارت دیدگان از سیل شیراز اندیشیده شد.  وی اظهار 
داشــت: در پی تمهیدات صورت گرفته از ســوی دولت، 
میزان خسارات وارد شــده به خودروهای آسیب دیده در 
ســیل دروازه قرآن شــیراز به صورت کارشناسی ارزیابی 
شده است.  فرماندار شیراز گفت: مالکانی که پیش از این 
نسبت به بیمه بدنه خودروهای خود اقدام کرده بودند، طبق 
تعهدات بیمه خسارت خود را دریافت می کنند.  وی ادامه 
داد: مالکان اتومبیل هایی که دارای بیمه بدنه نبوده اند، از 
کمک دولت برخوردار می شوند و بخشی از خسارت وارد 
شــده به خودروی آنها پرداخت می شــود.  امیری افزود: 

مالکان این خودروها با توجه به میزان خســارت وارد شده 
تا ســقف 100 میلیون ریال به صورت بالعوض دریافت 
می کنند که تاکید می شود رقم پرداختی بر اساس میزان 
خســارت خواهد بود.  وی اظهار داشت: دولت همچنین 

تسهیالتی تا ســقف 300 میلیون ریال برای مالکان این 
دسته از خودروها درنظر گرفته است.  فرماندار شیراز گفت: 
تا شامگاه چهارشنبه، مجموع تعداد خودروهای آسیب دیده 
از حادثه ســیل شیراز 244 دســتگاه خودرو بود.  وی در 

پاســخ به این پرســش که آیا خودروهای آسیب دیده که 
توســط خود مالکان به پارکینگ ها و منازل منتقل شده 
اند از کمک های دولت بهره مند می شوند یا خیر، گفت: 
کارشناســان نیروی انتظامی از مکان های نگهداری این 
خودروها بازدید کرده و صورتجلســه ای تنظیم کرده اند.  
امیری گفت: الزم است که همه مالکان خودروهای آسیب 
دیده از سیل شــیراز، مراتب را به اطالع نیروی انتظامی 
برســانند تا از خودروی آنها کارشناسی و برای آن پرونده 
تشکیل شود.  فرماندار شــیراز اظهار داشت: خودروهای 
آسیب دیده در سیل دروازه قرآن شیراز با تمهیدات صورت 
گرفته بــه صورت حمل و نقل ریلــی و تریلرهای حمل 
خودرو به شهرهای زادگاه مسافران منتقل می شود و بابت 
حمل این خودروها، هزینــه ای از هموطنان گرفته نمی 
شود.  به گفته فرماندار شیراز، با تالش های صورت گرفته، 
وضعیت بیشــتر مناطق سیل زده شــیراز به حالت عادی 
بازگشته است. تالش نیروهای امدادی برای امدادرسانی 

به مردم سایر نقاط از جمله منطقه سعدیه ادامه دارد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از اعزام هیاتی 
به شیراز، برای بررسی علل بروز سیل و رسیدگی به وضعیت 
ســیل زدگان این شــهر خبر داد. به  نقل از سازمان مدیریت 
بحران کشــور،»بهنام ســعیدی« روز پنجشنبه با اعالم این 
خبر گفت: در پی وقوع ســیل اخیر در اســتان های مختلف 
کشــور، هیاتی به منظور بررســی دقیق علت و عوامل وقوع 
حادثه و رسیدگی به وضعیت آســیب دیدگان به شیراز اعزام 
می شود. وی افزود: بازدید میدانی از مناطق سیل زده، تهیه 
گزارش های تخصصــی با همراهی کارشناســان وزارتخانه 
های مربوطه و اســتانداری و ارزیابی میزان خســارات وارده 
به زیرســاخت ها، معابر و منازل مسکونی مناطق ســیل زده و احصاء نیاز های این مناطق از اهداف این سفر خواهد بود. به گفته 
معاون پیش بینی و پیشگیری و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور نتایج و گزارش این بازرسی به وزارت کشور و همچنین 

هیات دولت ارسال خواهد شد.

کشــته های  تعــداد 
ســیل شــیراز به 1۹ نفر 
پزشکی  مدیرکل  رســید. 
قانونی شیراز ، گفت: جسد 
مــردی ۵0 ســاله که در 
سیل شیراز جان باخته  در 
زیرزمین یک خانه متروکه 

در خیابان نفت پیدا شد.
غالمزاده افزود: پس 
از بررسی، هویت فرد احراز 
و مشخص شد این جســد مربوط به حسین احدی فرزند عباس قلی ساکن شیراز است که به 
خانواده او تحویل داده شــد. وی گفت: با مشــخص شدن هویت این فرد، تعداد جان باختگان 

سیل شیراز به 1۹ نفر رسید.

وزیرارتباطاتپایحرفدلمردمسیلزدهشیرازنشست

بازبینی نوع شهرسازی محله سعدی

فرماندارشیرازعنوانکرد

جزئیاتکمکدولتبهمالکانخودروهایآسیبدیدهسیلشیراز

سازمانمدیریتبحرانهیاتی
برایبررسیسیلشیرازاعزاممیکند

مدیرکلپزشکیقانونیفارس:

کشفیکیدیگرازاجسادمربوطبهسیلشیراز
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رئیس ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری شیراز 
گفت: به منظور پاکسازی سطح مناطق 3 و 11 شهر شیراز 
عالوه بر نیروهای پاکبان آن مناطق، تعداد هشــت گروه 
ویژه در ۸ محور نیز تعیین شده و مشغول به فعالیت هستند 
که هر گروه شامل30 نفر پاکبان با تجهیزات کامل، ماشین 
آالت ویژه جمع آوری شامل نیسان بازیافت، خاور رو باز، 
تانکر ویژه شستشو، ناظر و کارشناس ایمنی، ورودی ها و 
خروجی ها و معابر اصلی و فرعی را پاکســازی می کنند. 
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت: به 
منظور پاکســازی سطح مناطق 3 و 11 شهر شیراز عالوه 

بر نیروهای پاکبان آن مناطق، تعداد هشت گروه ویژه در 
۸ محور نیز تعیین شــده و مشغول به فعالیت هستند که 
هر گروه شــامل30 نفر پاکبان با تجهیزات کامل، ماشین 
آالت ویژه جمع آوری شامل نیسان بازیافت، خاور رو باز، 
تانکر ویژه شستشــو، ناظر و کارشناس ایمنی،  ورودی ها 
و خروجی ها و معابر اصلی و فرعی را پاکسازی می کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، مهندس 
خوشبخت افزود: با توجه به شدت باندگی، پاکسازی معابر 
از ســیالب از همان لحظات ابتدایی و بصورت 24 ساعته  
آغاز شــد که به صورت شبانه روزی در مناطق یازده گانه 

شیراز به جز مناطق 3 و 11 که به صورت ویژه این فعالیت 
در حال انجام است، پاکبانان در حال پاکسازی و شستشوی 
بقایای حاصل از بارندگی هستند. رئیس سازمان مدیریت 
پســماند شهرداری شــیراز برخی معابر در حال پاکسازی 
توســط این گروه ها در این مناطق را شامل دروازه قرآن، 
خیابان قــرآن قدیم، خیابان نفت، خیابــان های معزی، 
شــهریاز و قانعی، بلوار چهل مقام، بلوار هفت تنان، رفوژ 
وسط منطقه سه و یازده، تونل ســعدی، پل بلوار وفایی، 
چهارراه حافظیه، بلوار سرداران، خیابان نارنجستان و پشت 
آرامگاه ســعدی، خیابان گلستان  و سفر و انشعابات اعالم 

کرد. خوشبخت اضافه کرد: با توجه به بارش های اخیر در 
شهر شیراز، این سازمان از زمان شروع بارندگی با استقرار 
پاکبانان در محل گارها  در یکصد نقطه از شــهر در کانال 
های روباز که مجهز به زباله گیر بودند برای جلوگیری از 
آب گرفتگی معابر، پیــش بینی های الزم را صورت داده 
بود. رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز ضمن 
سپاسگزاری از شــهروندان برای صبوری و سعه صدر، از 
آنها خواست تا اتمام پاکسازی ها و بازگشت شهر به چهره 
عادی خود پاکبانان زحمتکش و نیروهای شهرداری شیراز 

را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر، یاری کنند.

رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز گفت: امداد 
رسانی و خدمات دهی به مناطق آسیب دیده توسط نیروها و ماشین آالت این سازمان 
به صورت شبانه روزی در حال انجام است. مهندس شکوهیان افزود: نیروها و ماشین 
آالت ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز به صورت شبانه 
روزی در حال خدمت رسانی هستند. وی ضمن برشمردن ماشین آالت حاضر در اضافه 
کرد:  تعداد 2 دستگاه جرثقیل 30تن، 2 دستگاه جرثقیل 10 تن، یک دستگاه جرثقیل ۵ 
تن،  6 دستگاه لودر، 2 دستگاه گریدر، 2 دستگاه بیل زنجیری، 2 دستگاه باب کت و 11 

دستگاه کمپرسی مشغول خدمت رسانی به مناطق آسیب دیده هستند.

نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اســالمی ضمن بازدید از 
شهرک سعدی گفت: از دستگاه های خدمات رسان همچون از شهرداری 
، هالل احمر، بســیج ، سپاه و ... که در حادثه سیل شیراز به یاری آسیب 
دیدگان آمدند و مشکل را حل کردند، تشکر می کنم. مهندس علی اکبری 
اضافه کرد: عالوه بر خدمت رســانی به آســیب دیدگان این حادثه باید 
نگاهی بلند مدت نیز داشته باشیم تا با سازماندهی و برنامه ریزی بتوانیم 
در مقابل اینگونه حوادث در عمل انجام شــده قرار نگیریم نماینده مردم 
شیراز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تغییرات اقلیمی در سطح دنیا 
گفت: عالوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی همچون بستن آب راه ها و 

مســیرها، دخل و تصرف در حوزه های آب خیز و ساخت و سازهای غیر 
مجاز در حریم رودخانه باعث پیش آمدن حوادث می شود. مهندس اکبری 
افزود: ضروری است نحوه ساخت و سازها را بازتعریف کنیم چون بسیاری 
از این ساخت وســازها در حریم و در مکان هایی غیرقابل ساخت و ساز 
انجام شده اســت. این بناها باید در همان زمان ساخته شدن متوقف می 
شدند تا امروز اینگونه دچار حادثه نشویم. نماینده مردم شیراز در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان و یاری رساندن به 
آســیب دیدگان را می توان بخش مثبت این حادثه دانست و امیدوارم در 

ادامه نیز شاهد یاری رساندن مردم به یکدیگر باشیم.

رئیسسازمانمدیریتپسماندشهرداریشیراز:

پاکبانانبهصورتشبانهروزیدرحالپاکسازیمناطقسیلزدههستند

رییسسازمانعمرانوبازآفرینیفضاهایشهریشهرداری
شیرازاعالمکرد

خدمترسانیشبانهروزیبهمناطقسیلزده

نمایندهمردمشیرازدرمجلسشورایاسالمی:

ازدستگاههایخدماترسانحاضرحادثهسیلشیرازتشکرمیکنم

نخستین جلسه کمیته ویژه حقیقت یاب حادثه شیراز 
با حضور اعضا به ریاست سیدعبدالرزاق موسوی و با حضور 

شهردار شیراز برگزار شد . 
به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر شیراز، 
سیدعبدالرزاق موسوی در  خصوص مباحث مطرح شده در 
جلسه کمیته ویژه حقیقت یاب گفت: اعضای کمیته حقیقت 
یاب در این جلسه دو ساعته، گزارش اولیه شهرداری شیراز 
و نظرات کارشناســان را اســتماع کردند .  وی ادامه داد: 
کمیته حقیقت یاب، شهرداری شیراز را موظف کرد ظرف 
24 ساعت مستندات و  گزارش های خود را از سیل به این 
شورا ارسال کند  .  رییس کمیته ویژه حقیقت یاب شورای 
اسالمی شهر شیراز ادامه داد: پس از استماع گزارش اولیه 
شهرداری و نیز طرح ســئواالت اعضای کمیته مقرر شد 
در جلســه  رســمی و غیرعلنی با حضور دیگر مسئوالن 
ذیربط شــهر شــیراز از جمله فرماندار محترم، مدیر راه و 
شهرســازی، مدیر ستاد مدیریت بحران استانداری، نیروی 
انتظامی، پلیس راهور، ابفا و محیط زیســت ابعاد دیگری 
از این حادثه روز شنبه 11 فروردین با حضور همه اعضای 
شورای شهر بررسی شــود .  موسوی ادامه داد: همچنین 
مقرر شــد کمیته کارشناســی مرکب از کارشناسان مرتبط 
با همکاری کانون کارشناســان و سازمان نظام مهندسی 
ساختمان برای بررسی و اعالم نظر کارشناسی تعیین گردد 
.  به گفته موســوی نتایج بررسی کمیته ویژه حقیقت یاب 

پس از اعالم نظر کارشناسان رسمی، کارشناسان شهرداری 
و مشــاوران شورای شهر به اطالع شهروندان رسانده و به 
مراجع ذیصالح قانونی ارســال خواهد شد .  عضو شورای 
اسالمی شهر شیراز اضافه کرد: این کمیته به دنبال دستیابی 
به حقیقت های ابعاد حادثه  سیل برای جلوگیری از حوادث 
احتمالی آینده اســت .  وی ادامه داد: شــورای شهر شیراز 
بــه حکم وظیفه قانونــی ورعایت منافــع ومصالح مردم. 
دفاع از حقوق از دســت تضییع شده مردم را در دستور کار 
خود داده اســت .  رییس کمیته ویژه حقیقت یاب شورای 
اسالمی شهر شیراز خاطرنشــان کرد: اظهار نظر در مورد 
علت ویاعلل وقوع ســیل اخیر وخسارات واردشده ،نیازمند 
کار کارشناسی اســت و نباید به برخی اظهار نظرهای بی 
 پایه و فاقد اعتبار توجه کرد .  موسوی با قدردانی از تالش 

همه کســانی که پس از وقوع سیل در امداد رسانی حضور 
داشــتند، اضافه کرد: برنده این حادثه فاجعه بار قطعا مردم 
شیراز بودند که به رغم همه آالم و اندوه ها با روی گشاده از 
میهمانان نوروزی استقبال کرده و در این حادثه تلخ یاریگر 

هم وطنان خود بودند .

  اجازه نخواهیم داد حقی از مردم ضایع شود
رییس شــورای شــهر نیز با اشــاره به حادثه سیل 
اخیر شــیراز گفــت: اظهار نظر در مورد علــت حادثه کار 
ساده ای نیســت بنابراین تیم های کارشناسی از شهرداری 
و استانداری، نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی منابع 
طبیعی، دانشــگاه های شــیراز و وزارت راه و شهرسازی و 
مهندســان مشــاور فراخوانده شــده اند تا با بررسی ابعاد 

موضوع، نظر کارشناســی خود را بــه کمیته حقیقت یاب 
شورای شهر شیراز ارائه کنند. ســیداحمدرضا دستغیب با 
انتقاد از برخی اظهارات درخصوص علل حادثه سیل دروازه 
قرآن گفت: برخی افراد مسئول و غیر مسئول در لحظه بروز 
ســیل اظهارات شتابزده ای داشتند که هیچ مبنای علمی و 
قضایی ندارد. وی با بیان اینکه شورای شهر شیراز از انتقاد 
منصفانه استقبال می کند، افزود: اجازه نخواهیم داد حقی از 
مردم ضایع شود و با هر کس در انجام ماموریت خود قصور 
داشته باشد، برخورد کرده و به مردم معرفی خواهیم کرد اما 
این نباید به فرصتی برای اغراض سیاسی افراد ورشکسته 
منجر شود. وی اظهار امیدواری کرد که کمیته حقیقت یاب 
شورای اسالمی شهر شیراز در فرصت زمان مناسب نظرات 

کارشناسی را به صحن علنی شورای شهر ارائه کند.

درجلسهکمیتهویژهحقیقتیابسیلشیرازمطرحشد

علت وقوع سیل اخیر نیازمند کار کارشناسی است

رویدادشهر
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رویدادشهر

ســپاه فجر استان فارس در پی وقوع حادثه سیل بیانیه ای 
صادر و خواستار برخورد قضایی با شایعه سازان شد.

در بخشــی از بیانیه ســپاه فجر فارس در پِی حادثه سیِل 
ویرانگر شــیراز آمده اســت: » مراجع ذیصالح، ســازمان های 
اطالعاتی - امنیتی و دســتگاه قضائی برخــورد قاطع را با دروغ 
سازان و شایعه سازان در هر لباس و هر موقعیتی و برهم زنندگان 
اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مردمی و انقالبی در دستور کار 

خود قرار دهند. «
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

حادثۀ ســیِل ویرانگر در شیراز که خسارت های سنگین به 
ساکنان و مسافران نوروزی شیراز و استان فارس وارد آورد موجب 
تأسف و تأثر عمیق مردم شده است، فرزندان انقالبی ملت ایران 
در سپاه فجر استان فارس نیز همدردی خویش را با خانواده های 
قربانیان این حادثه اِبراز کرده و از درگاه ایزد منان برای آســیب 
دیدگان ســیل شیراز صبر وســالمتی طلب می نمایند. حضور و 
همکاری مثال زدنی بســیج مردمی، گروه های جهادی، ســپاه و 
نیروهای مســلح در کنار یکدیگر و کارآمدی آنان برای کمک به 
هموطنان گرفتار شده در سیل شیراز یک بار دیگر پیوند ناگسستنی 
مردم با فرزندان انقالبی خود در نیروهای مســلح را نشان داد. در 

همین راستا دشمنان قســم خورده ملت ایران بویژه منافقین بار 
دیگر دســت به دامن شایعه ســازی و دروغ پراکنی شده اند تا در 
روند پیگیری دستگاه قضائی و خدمت رسانی نهادهای انقالبی به 
مردم اِخالل ایجاد کنند. با بررسی منشأ صدور این دروغ پراکنی 
ها ُمبرهن شــده است دشمنان قســم خورده انقالب اسالمی در 
خارج و اَیادی ورشکســته و افســرده آنــان در داخل در داخل و 
خارج از کشور با سو استفاده از حادثه سیل قصد مخدوش کردن 
ذهنیت، باور و اعتماد مردم نسبت به نهاد انقالبی و مردمی سپاه 
را دارند تا به گمان باطل خود ســپاه و نیروهای مسلح را منفعل 
نموده و از ســوی دیگر زندگی مردم آسیب دیده را از حرکت باز 
دارند اما زهی خیال باطل، که مردم شــریف ایران همانگونه که 
در چهل سال اخیراسیر لجن پراکنی و تبلیغات دروغین دشمنان 
نشده اند این بار نیز با همراهی و پشتیبانی از نیروهای مسلح مشت 
محکمی بر دهان دشــمن خواهند زد. در همین راستا الزم است 
مراجع ذیصالح، سازمان های اطالعاتی - امنیتی و دستگاه قضائی 
ضمن حفظ هوشیاری و رصد این حرکت مذبوحانه بخصوص در 
بســتر فضای مجازی، برخورد قاطع را با دروغ ســازان و شایعه 
سازان در هر لباس و هر موقعیتی و برهم زنندگان اعتماد عمومی 
نســبت به نهادهای مردمی و انقالبی در دســتور کار خود قرار 

دهند. ســپاه فجر فارس انتظار دارد دســتگاه قضائی همان طور 
که وعده داده است با سرعت، دقت و بدون هیچ گونه مالحظه ای 
مســببان بروز این حادثه را شناسایی و به کیفر مجازات برسانند. 
فرزندان انقالبی ملت ایران در ســپاه فجر فارس ضمن ســپاس 
از همــکاری و همراهی مردم و مســئوالن انقالبی و گروه های 

جهادی بسیج اســتان فارس در راستای کمک رسانی به آسیب 
دیدگان حادثه ســیل اعالم می دارند با تمام توان تا پایان فرآیند 
امداد رسانی در کنار آسیب دیدگان حضور خواهند داشت و هرگز 
 منفعل و اسیر دروغ پراکنی دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی 

نخواهند شد.

مهر: شــهروندان شیرازی در واقعه سیل دروازه قرآن و 
منطقه سعدی پیشــگام یاری به سیل زدگان شدند. از دقایق 
نخســتین وقوع ســیل در شــیراز که آغاز آن با جاری شدن 
ســیالب از ورودی دروازه قرآن بود، پیش از هر کســی آنکه 
به یاری شــتافت شهروندانی بودند که با دست خالی و گاهی 
به هر وسیله ای به یاری شتافتند و شاید اگر نبود این کمک ها 
تلفات ســیل روز دوشــنبه بیش از اینها بود. پس از اینکه به 
زودی شــیراز رنگ و بوی ســیل را به طور جدی حس کرد 
و به ســاعت های پایانی روز نزدیک شد، شهروندان این شهر 
میهمان پذیر که هر نوروز میزبان میلیون ها گردشــگر است 
دســت بکار شدند و فارغ از جناح بندی های سیاسی و حساب 
کشی های غیرمســئوالنه به یکدیگر اطالع رسانی کردند تا 
هرکس که سرپناهی ندارد و نیاز به جا، غذا و رسیدگی دارد به 
پناهگاهی هرچند موقت هدایت شــود؛ این بود که کانال های 
خانوادگی، شــهروندی و فضای مجازی ضمن بازنشر عمق 
فاجعه مردم را ترغیب به کمک رســانی کردند و با راه اندازی 
پویش اینترنتی »مهمان من« ســرآغاز کمک رسانی ها کلید 
زده شــد تا در نبود کمک های دولتی کسی از شیراز ناراضی 
راهی شــهرش نشود. بارزی بخشید نشــر تصاویری بود که 
برخی شهروندان را نشان می داد که با پالکاردی خانه مجانی 
در اختیار مسافران نوروزی سیل زده قرار می دهد و در پی آن 

سایت های آگهی رسانی مملو از پیام های نوع دوستانه ای شد 
که در نقاط مختلف شــیراز از شمالی ترین تا جنوبی ترین و 
شرق و غرب این شهر میهمانان را به پذیرایی دعوت می کردند 

تا شاید دردی از آالم آنان را بکاهند. در سال های گذشته اگر 
ســنت مالقات بیماران در لحظه ســال نو یکی از رفتارهای 
پسندیده نوروز به شمار می رفت، امسال در نوروز ۹۸ که بیشتر 
استان ها درگیر سیل شدند، شیرازی ها با پذیرایی از مسافرانی 
که ســیل آنان را آواره ساخت سنتی تازه را رقم زدند به حدی 

که تحسین سلبریتی ها را در پی داشت و بار دیگر به مسئوالن 
یادآوری کرد نوروز گرچه تعطیالتی است که همواره شادی را 
بین ایرانی ها تقســیم می سازد، با کوچک ترین اتفاق ناگواری 

موجب نمی شود که مسئولیت ها فراموش شود. همچنانی که 
کشور نیاز به مسئول دلسوز دارد، شهروندان مسئولیت پذیری 
هم به وفور دارد کــه می توانند در نبود آنان به یاری هم نوع 
خود بشتابند. در میانه این واقعه تلخ که با وجود 1۹ جان باخته 
و بیش از ۷0 مجروح ممکن است سال ها خاطره آن خاطر هر 

شیرازی را مکدر سازد، اما همین که این واقعه نوع دوستی را 
یادآوری کرد دلگرمی برای مســافرانی است که در سال های 
آینده راهی شهر ادب و هنر می شوند تا با اطمینان خاطر گوشه 
گوشــه آن را ببینند و به خاطر بســپارند، زیرا می دانند در این 
شــهر هستند کسانی که اگر خانه ای محقر و دستی تنگ هم 
داشته باشند در شرایط سخت اقتصادی هم درهای خانه خود 
را با آغوش باز می گشــایند تا چنانچه مســافری در راه نماند. 
اصناف شــیراز هم در این غافله یاری رســان با اعالم های 
رسمی و غیررســمی هریک به یاری سیل زدگان شتافتند و 
صنف تعمیرات موبایل گوشی های همراه مسافران سیل زده 
را رایگان تعمیر کردند تا چنانچه خانواده ای از یکدیگر اطالع 
نداشــتند از نگرانی برهانند و صنــف صافکار و نقاش خودرو 
هم با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از خودروها در دروازه 
قرآن شــیراز در اثر شدت ســیالب دچار خسارت های کلی و 
جزئی شدند اعالم کردند حاضرند رایگان و در کوتاه ترین زمان 
ممکن به تعمیر این وسایل نقلیه بپردازند. توزیع ۵ هزار دست 
غذای گرم از دیگر مشــارکت های شهروندی بود که به مدد 
خیران شیرازی در کمپ های مسافران سیل زده انجام گرفت. 
سیل روزهای گذشته شــیراز علیرغم ابعاد گسترده ای که در 
بازتاب این واقعه تلخ داشــت، بار دیگر حس میهمان نوازی 
و نوع دوستی را در ابتدای سال خورشیدی یادآوری می کند . 

همگام با تالش های دســتگاه های مسئول در مدیریت 
بحران و کاهش خســارات ســیل شیراز، اقشــار مختلف مردم 
و بخــش خصوصی نیز برای حمایت از ســیل زدگان وارد عمل 
شده اند. روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان فارس پنجشنبه اعالم کرد: نخستین بخش از کمک های 
نقدی و غیرنقدی بخش خصوصی برای سیل زدگان شهر شیراز 
جمع آوری و آماده تحویل به دســتگاه های مرتبط شده است. بر 
اســاس این گزارش، پیرو فراخوان اعالم شده برای جمع آوری 
کمکهای مردمی به سیل زدگان شیراز، بالغ بر 400 میلیون تومان 
کمک نقدی تامین شده است. اتاق بازرگانی فارس افزوده است: 

همچنین در بخش کمک های غیر نقدی با توجه به نیازمندی های 
اعالمی و انجام هماهنگی با فرمانداری شیراز، 20 تن برنج، چهار 
تن روغن و 2 تن چای تهیه و برای توزیع بین سیل زدگان آماده 
تحویل به انبار هالل احمر فارس شده است. براساس این گزارش، 
اتاق بازرگانی رشــت، ۵00 کیلوگرم چای برای توزیع بین سیل 
زدگان شیراز اهدا کرده است. روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی فارس ضمن قدردانی از فعاالن اقتصادی و 
اجتماعی، که در این اقدام خداپسندانه مشارکت داشتند، ستادی با 
عنوان همیاری به ســیل زدگان شیراز، آمادگی خود را برای جمع 

آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی اعالم کرده است.

سپاهفارسخواستاربرخوردقضاییباشایعهسازانسیلشیرازشد

نگاهیبهمهماننوازیمردمشیرازدرحادثهسیلاخیر

کمکهایبخشخصوصیبهسیلزدگانشیرازآمادهتحویلشد

شهردار شهر لویو اوکراین در پیامی حادثه 
سیل شیراز را به شهردار و شهروندان این کالنشهر 
تسلیت گفت. در متن پیام اندری سادووی شهردار 

لویو آمده است:
 جناب اقای اســکندرپور شــهردار محترم 
شیراز، اجازه می خواهم به نمایندگی از شهرداری، 

شورای شهر لویو و همچنین از جانب خودم مراتب 
احتــرام، تســلیت و همدردی خــود را به حضور 
جنابعالی، مردم شیراز و بســتگان قربانیان سیل 
شیراز ابراز کنم. امیدوارم مصدومان این حادثه به 
سرعت بهبود یافته و بتوانید به زودی  پیامدهای 

این بالی طبیعی را پشت سر بگذارید.  

ارادتمند اندری سادووی شهردار لویو
 )Lviv()براســاس این گزارش، لویو )لووف
شــهری در غرب کشــور اوکراین و مرکز استان 
»لویو« است که به عنوان یکی از مراکز فرهنگی 
این کشور نیز شناخته می شود. مرکز تاریخی شهر 
»لویو« در  میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و 

به علت معماری زیبایش لقب »عروس شهرهای 
اروپا« را دارا اســت. اســفندماه نیز هیاتی شامل 
معاون امور توسعه شــهردار لویو، نماینده سفارت 
اوکراین و نماینده اتاق بازرگانی ایران و اوکراین و 
... با شهردار شیراز و رییس شورای اسالمی شهر 

شیراز دیدار کردند.

درپیامیبهشهرداروشهروندانشیراز

شهردار شهر لویو اوکراین حادثه سیل شیراز را تسلیت گفت
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گنجینهشهر

مکالمهباگوشیتلفنهمراهدرهنگامرانندگیشدتوآمارتصادفاتراششبرابرافزایشمیدهد

لزوم احتیاط رانندگان در بازگشت از مسافرت

 لــزوم احتیاط در بازگشــت از 
مسافرت

بااینکه فارس در چهار روز اول نوروز 
امســال بین چهار اســتان دارای بیشترین 
تصادفات فوتی و جرحی قرار نداشــت، اما 
با توجه به پرشــماری سفرهای نوروزی به 
شــیراز و ازآنجاکه گفته می شود انحراف به 
چپ و تخطی از سرعت مطمئنه عمده ترین 
تخلفات رانندگان و بیشــتر سوانح منجر به 
فــوت نیز از نوع واژگونــی خودرو به دلیل 
ناتوانی در مهار وســیله ی نقلیه و لغزندگی 
محورهــا بوده اســت، کاربــرد احتیاط در 
بازگشــت به مبدأ می توانــد اول و آخر هر 
ســفری را در انتهای تعطیــالت به پایان 

خوش متصــل کند. در همین راســتا هم 
توصیه می شــود راننــدگان ضمن رعایت 
مقررات راهنمایی و رانندگی، از تلفن همراه 
اســتفاده نکنند؛ زیرا مکالمه به وسیله ی آن 
در مواقــع رانندگی می تواند شــدت و آمار 
تصادفات را حدود شش برابر افزایش دهد.

کاهش  نخســت  رتبه   شــیراز 
تصادفات رانندگی درون شهری

بارش های  روزهــا  این  در  هرچنــد 
بهاری پر و پیمان زمینه ســاز حوادث ناگوار 
سیل در نقاطی از کشــور و ازجمله شیراز 
شده است و وجه ناخوشایند اتفاقات مرتبط، 
گرد مالل بر چهره ی زیبای نوروز گذاشت، 

اما شنیدن برخی خبرهای خوب در زمینه ی 
رانندگــی و حمل ونقل داســتان مــا را به 
ازجمله  امیدبخش رهنمون می کند.  سمتی 
ایــن خبرها که مجتبــی زوربخش معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری شیراز آن 
را نقل کرده، این اســت که شــهر شیراز 
در مدت 10 ماهه ســال ۹۷ نسبت به 10 
ماهه ی ســال ۹6 ازنظر کاهش تصادفات 
رانندگی درون شهری مقام نخست کشور را 
کســب کرده و به عنوان شهر برتر انتخاب 
شده اســت. این را باید یادآوری کنیم که 
شیراز ســال ها در تصادفات درون شهری، 
یکی از باالنشین های جدول بوده و به نظر 
می رســید که در آن جاخوش کرده است؛ 

اما به نظر می رســد مجموعــه ی اتفاقات 
سال های اخیر در باب رانندگی و حمل ونقل 
توانســته اســت که تغییری در این رکورد 

دیرپا ایجاد کند.

 میثاق بهرفت
از دیگر خبرهای خوب اخیر، پیوستن 
دو عضو شورای شهر شیراز به کمپین ملی 
بهرفت بوده اســت. به راین مبنا، روسای 
کمیســیون عمران حمل ونقــل و ترافیک 
و کمیســیون ســالمت، محیط زیســت و 
خدمات شهری شــورا در بازدید از غرفه ی 
هالل احمــر به این میثاق نامه که به منظور 
بهبود رفتارهای ترافیکی در ســتاد خدمات 
ســفر شــهرداری منطقــه ۷ دایر شــده، 
پیوستند. میثاق نامه بهرفت که در معرض 
دید عموم قرار داده شــده اســت، تمامی 
شــهروندان به ویژه میهمانــان نوروزی را 
به رعایت نکاتی در زمینه رعایت ســرعت 
مجاز، عدم ســبقت بی جا، عدم استفاده از 
تلفن همراه، توقف خودرو و اســتراحت در 
زمان خواب آلودگی و... ترغیب و تشــویق 
می کند. در ایــن میثاق نامه جمله ی »حتی 
اگر فاصله اندک تا مقصد باقی مانده باشد، 
اما خانــواده ای را عزادار  دیرتر می رســم 
نمی کنم« دیده می شــود که نکات نشان 
می دهد سالمتی شــهروندان برای شورای 
شهر، شهرداری شیراز و سازمان هالل احمر 
بســیار حائز اهمیت اســت. نواب قائدی و 
قاسم مقیمی با امضای چنین میثاق نامه ای 
دیگر شهروندان را به رعایت و پرداختن به 

اصول ایمنی ترغیب و تشویق کرده اند.

از قول پلیس راهور، 
68 درصد سوانح 

رانندگی در 30 
کیلومتری مناطق 

شهری رخ می دهد؛ 
زیرا مسافران پس 
از شتاب و هیجان 

اولیه سفر در نزدیکی 
شهرهای بین مسیر 

با خستگی مواجه 
می شوند. احتیاط 

در بازگشت به مبدأ 
می تواند اول و آخر 

هر سفری را در 
انتهای تعطیالت به 
پایان خوش متصل 

کند. در همین راستا 
هم توصیه می شود 

رانندگان ضمن رعایت 
مقررات راهنمایی 

و رانندگی، از تلفن 
همراه استفاده نکنند؛ 

زیرا مکالمه به وسیله ی 
آن در مواقع رانندگی 
می تواند شدت و آمار 

تصادفات را حدود 
شش برابر افزایش 

دهد

،،

،،

حتی اگر واقعه ی غم انگیز دروازه قرآن شیراز که در آن سیالب ناگهانی 
19 نفر جان باختند و عده ای نیز مصدوم شدند، به عنوان حادثه ی رانندگی در 
نظر نگیریم، اعالم قبلی پلیس راهور درباره ی افزایش آمار سوانح رانندگی 
در تعطیالت سال نو را می توان به عنوان زنگ خطری برای روزهای باقیمانده 
تا بازگشت مســافران نوروزی به مبادی خود تلقی کرد. این در حالی است 
که کاهش آمار این گونه از تلفات رانندگی جز با توجه به هشــدارها و حزم 
و احتیاط، رعایت ســرعت مطمئنه و توجه به عالئــم رانندگی امکان پذیر 

نخواهد بود. اگرچه پلیس راهور پیش ازاین گفته اســت که در برخورد با 
مرتکبان تخلفات حادثه ســاز مسائل رانندگی در نوروز 98 عزم جدی دارد، 
اما به نظر می رســد که در بســیاری مواقع رانندگان و سرنشینان خودروها 
با انتخاب روش های ایمن و رانندگی صحیــح، ناگهان خود را در میان آمار 
تلفات حوادث حمل ونقلی امسال و آن هم در نزدیکی مقصد نبینند، چراکه از 
قول پلیس راهور، 68 درصد سوانح رانندگی در 30 کیلومتری مناطق شهری 
رخ می دهد؛ زیرا مســافران پس از شــتاب و هیجان اولیه سفر در نزدیکی 

شهرهای بین مسیر با خستگی مواجه می شوند.

حسینمالکی
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فرهنگشهروندی

حرممطهرحضرتشاهچراغ)ع(برایشیرازیهامکانیمقدسوپرخاطرهاست

شاه چراغ)ع( سایه ای بر سر شیراز
حضرت احمد بن موســی الکاظــم  )ع( ملقب به 
شــاه چراغ )ع( پسر ارشد امام موســی کاظم )ع( است. 
حضرت شــاه چراغ  )ع( به قصد پیوســتن به برادر خود 
امام رضا )ع( به ســوی خراسان در سفر بود که به دست 
افراد مأمون خلیفه عباسی محاصره شد و در نهایت با 
بسیاری از خانواده و یارانش در شهر شیراز به شهادت 
رســید. حرم حضرت شــاه چراغ  )ع( جایگاه مهمی در 
بافت تاریخی دارد.  درباره ســاخت اولیه حرم نظرات 
مختلفی وجــود دارد؛ عده ای آن را بــه قرن چهارم 
هجری نســبت دادند و عده ای نیــز بر این باورند که 
در قرن هفتم ساخته شده است. در سال ۷4۵ هجری 
قمری حکمرانی شــیراز به ملک اسحاق بن محمود 
رســید. مادر او، تاشــی خاتون زنی صالح و پاکدامن 
بود. او پس از تشــرف به حرم حضرت شــاه چراغ )ع( 
دســتور داد گنبدی بزرگ و زیبا بــر روی مرقد او بنا 
کنند. تاشــی خاتون در عرض پنج ســال آرامگاهی 
وســیع و گنبدی بلند برای آن ســاخت؛ همچنین در 
کنار آرامگاه مدرسه ای وســیع بنا کرد، افزون بر این 
تعداد بســیاری از مغازه های بازار نزدیک حرم و ملک 
میمند فارس را وقف این آســتان مقدس کرد و نهایتًا 
قبــر خود را در جوار این حرم قــرار داد. از ابن بطوطه 
درباره حضرت شاه چراغ )ع( روایت است که »این بقعه 
در نظر شــیرازی ها احترام تمام دارد و مردم به زیارت 
او می روند. تاشی خاتون در جوان این بارگاه مدرسه و 
زاویه ای ساخته که در آن به طعام مسافران می پردازند 
و عــده ای از قاریان برتر قرآن می خوانند. شــب های 
دوشنبه خاتون و دیگران برای زیارت جمع می شوند، 
قــرآن می خوانند و خوراک میوه و حلــوا فراوان بین 
نمازگزاران خیرات می کنند. خاتون در جایی نشســته 

و شیپور و بوق می نوازند.

 آداب ورسوم شیرازی ها در زیارت حضرت 
شاه چراغ )ع(

حرم مطهر حضرت شــاه چراغ )ع( برای شــیرازی ها 
مکانی مقدس و پرخاطره است. در قدیم که مردم بیشتر به 
ســنت ها اهمیت می دادند این آرامگاه مکانی برای اجرای 
بسیاری از باورها و اعتقادات بود؛ البته هنوز هم افراد معتقد 
و پایبند وجود دارند که این سنت ها را حفظ کرده اند و آن را 
به نسل های بعد منتقل می کنند. شیرازی ها عقیده داشتند 
که قبل از عقد رسمی در محضر، عروس و داماد جوان باید 
در حرم حضرت شاه چراغ )ع( عقد شوند و به این کار »عقد 
پوی حرمی« می گفتند؛ همچنین رسم بود پارچه چادرنماز 
عروس را به نیت برکت خوشبختی در زندگی جدید در حرم 
شاه چراغ )ع( ببرند. قرآن را هم معمواًل از همان مغازه های 
اطراف حرم در روز عقد خریداری می کردند. پس از مراسم 
عروسی مراسم عروس کشان در مقابل حرم شاه چراغ )ع( و 
سید عالءالدین حسین )ع( با همراهی طایفه عروس و داماد 
انجام می شــد.  پس از تولد فرزند نیز شــیرازی ها عقیده 
داشتند که نباید نوزاد را تا 40 روز از منزل خارج کرد. بعد 
از 40 روز طی مراســمی با نــام »آب چله« نوزاد را برای 
اولین بار حمام می کردند و ســپس او را به حرم حضرت 
شــاه چراغ )ع( می بردند. شیرازی ها عقیده داشتند زمانی که 
لباس، چــادر، کفش یا چیزی نو می خرنــد، اولین جایی 
که با آن می روند حرم مطهر حضرت شــاه چراغ )ع( باشد؛ 
مثاًل اگر چادر جدیدی می دوختند و قرار بود با آن سر قبر 
متوفی یا گورستان برای خاک سپاری بروند، قبل از آن به 
حرم شاه چراغ )ع( می رفتند تا اصطالحاً آغاز پوشیدن لباس 
جدید در مکانی بدشگون نباشد. از دیگر رسوم شیرازی ها 
این است که حضرت شاه چراغ )ع( را »آقوی آقام« خطاب 
می کننــد. از زمان های قدیم هم در راه رفتن بر ســرکار 
 خود با دیدن گنبد حرم به حضرت شــاه چراغ )ع( ســالم 

می دادند.

رنــگ در زندگی شــیرازی ها جلوه ای 
دیگرگونه دارد، شــیراز همان شــهری است 
که در آن مســجد صورتی ساخته شد با بازی 
رنگ ها، همان شــهری اســت که در سقف 
بناهای تاریخی اش پر از طرح و رنگ و نقاشی 
است. و کاشی، مهم ترین عنصر این معماری 
هنرمندانه رنگ به رنگ است. کاشی هفت رنگ 
بیش از آنکه فراورده ای معمارانه باشــد، بازی 

هنرمند با رنگ ها و میل به آراستن است.

 کاشــی هفت رنگ زاده ی شــیراز 
است

کاشــی های هفت رنگ زاده شــیرازند، 
سیاه، ســفید، الجوردی، فیروزه ای، قرمز، زرد 
و حنایی این هفت رنگ جادویی را تشــکیل 
می دهند. این رنگ ها از فلزات و ســنگ ها به 
دست می آید؛ برای نمونه انواع سبز از اکسید 
مــس، آبی فیــروزه ای از ترکیب مس و قلع، 
رنگ زرد از ســرب، آبی از کبالت و ســنگ 
الجورد، سفید از قلع، رنگ قرمز و صورتی از 
طال، رنگ قهوه ای از اکسید آهن و مشکی از 
منگنز به دســت می آید و رنگ هایی همچون 
پســته ای هم از ترکیب زرد و ســبز به دست 
می آیــد و از آبی و قرمــز هم رنگ بنفش به 
دســت می آید. در دوره صفوی کاشــی کاری 

بسیار ارزشمند بود؛ هرچند تاریخچه طراحی 
ایــن نوع کاشــی و اســتفاده از آن به زمانی 
نامعلوم بازمی گردد، به نظر می رسد در تزیین 
بنای تخت جمشــید نیز از این نوع کاشی ها 

استفاده شده است.

 رونق کاشی هفت رنگ در معماری 
اسالمی

کاشــی های هفت رنــگ امــا در دوره 
اســالمی رونق و رنگ وبویــی دیگر یافتند و 
معماری اسالمی را ســلیقه ایرانی آمیختند و 
مساجد وکیل، نصیرالملک و خانه زینت الملک 
از زیباترین نمونه های موجود مزین شده به این 
کاشی اســت. این کاشی ها به صورت مربع و 
لعاب کاری شــده در ابعاد 1۵ در 1۵ یا 20 در 
20 تولید می شــوند برای مناره و گنبدها نیز 
به صورت مستطیل به کار می رفتند. با چیدن 
این کاشــی ها در کنار هــم طرحی کالن تر 
شــکل می گیرد که بسیار دیدنی است. گل و 
پرندگان،  و  برگ های درهم پیچیده، گلدان ها 
جمالت و اسماء متبرکه و آیات مبارک قرآن از 
طرح های مشهور از طرح های این کاشی های 

هنرمندانه اند.

 استفاده از رنگ های شاد

کاشــی هفت رنگ شــیراز در مقایسه 
با دیگر نمونه ها در ســایر شــهرها به دلیل 
اســتفاده از رنگ هایی شاد همچون صورتی 
و زرد و ســفید نادر و چشــم نواز هســتند؛  
همچنیــن بهره گیــری از طــرح گل و مرغ 
به  نگارگران شــیرازی  امضــای  به گونه ای 
شــمار می رود. از مزایای استفاده از این نوع 
کاشی ها صرفه جویی در زمان آماده سازی در 
مقایســه با کاشی های معرق است؛ همچنین 
با کاشــی های هفت رنگ می توان منظره و 
حتی چهره را طراحی کرد؛ از همین رو دست 
نقاشــان و نگارگران برای هنرنمایی و نشان 
دادن ظرایف بیشــتر باز است، درست مانند 
نقاشــی کشــیدن بر روی کاغذ. هنرمندان 
برای جلوه بهتر کاشــی ها در بناها رنگ های 
روشــن را در نور کــم و رنگ های تیره را در 
نقاط روشن تر بنا به کار می گیرند. در این نوع 
کاشی کاری هماهنگی کامل در بین رنگ ها 
وجود دارد. گاه لعاب های رنگی کاشــی ها را 
برجسته می سازند؛ البته این شیوه از اوایل دهه 
60 هجری شمســی به کار گرفته شده است 
و در بناهای تاریخی دیده نمی شــود؛ هرچند 
امروز هم چندان روشی رایج به شمار نمی رود، 
با این حال این نمونه کاشی در باغ عفیف آباد 

دیده می شود.

نگاهی به هنر کاشی هفت رنگ که در شیراز به اوج رسید

شیراز،شهرکاشیهایرنگینکمان
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شــیراز همان اندازه که شــهر شعر و 
شاعران شهیر و شورمند زبان شیوای فارسی 
اســت، مهد علم آمــوزی و طلب فضل هم 
بوده و شــاید هنوز هم هست. چه آن زمان 
که به تنها مأمن علم آمــوزی ایران پس از 
حمله مغول بدل می شود، چه حتی در زمان 
اوج هژمونی صفویه و بزرگداشــت دو شهر 
اصفهان و تبریز. از همین هم هست که حتی 
در این دوران هم هویت فرهنگی شــیراز، 
قابل چشم پوشــی و کنار گذاشتن نیست و 
از همین رو در ســال 1024 ه.ق شاه عباس 
صفوی به والی اش در شــیراز دستور ساخت 
مدرســه ای را می دهد. مدرسه ای علمیه که 
ایده ســاختش را »اهلل وردی خان گرجی«، 
والــی وقت شــیراز کــه از سپه ســاالران 
شــاه عباس بود، مطرح کرد و ســپس و با 
همت بلند او پروژه ی احداث اش، کلید خورد 
و بعدها به مکانی برای طلب علم بدل شد. 
اگر در نوروز شیراز به دنبال کشف مدرسه ای 
تاریخی هســتید که ازقضا مدرســه یکی 
از بزرگترین فیلسوفان شــیعه است، دیدار 

مدرسه خان را از دست ندهید.

  مأمن مالصدرا
می گویند اهلل وردی خان، سرداری آزاده 
بوده و با تبعید و دربند کردن ذهن ها و نوابغ 
آزاداندیشــان مخالفت می کرد، از همین رو 
به »مالصدرا« که از فیلســوفان شیعه و از 
بنیان گذاران حکمت متعالیه در قرن یازدهم 
هجری قمری بود، درزمانی که در قم و تبعید 
به سر می برد، نامه نوشت: »من نمی توانم به 
کهک بیایم تا بتوانم از محضر درس شــما 
اســتفاده کنم و به همین جهت در شــیراز 
بنای مدرسه ای را برای شما شروع کرده ام و 
همین که تمام شد، اطالع می دهم که بیایید 
و در این مدرسه تدریس کنید«. مالصدرا هم 
بعد دریافت این نامه، به شــیراز می آید و به 
گفته پژوهشگران، بهترین دوران تدریس و 
رشد علمی مالصدرا در همین مدرسه ی خان 
شیراز اتفاق می افتد. چراکه ظاهراً اهلل وردی 
خان درزمینــه ی تدریس به مالصدرا اختیار 
تام داده و از او خواســته بــود تا در انتخاب 
علوم تدریســی به ســلیقه و اختیــار خود 

عمل کند. همین امر هم ســبب شده بود تا 
مالصدرا بتواند بهترین دوران زندگی علمی 
و فرهنگی خود را که آثاری بســزا در رشد و 
تعالی علم و فرهنگ جامعه برجای گذاشت، 
در همین مدرســه بگذراند. مدرسه خان در 
زمان مالصدرا )در قــرن یازدهم هجری(، 
دانشگاهی بوده که دروسی همچون حکمت، 
فقه، ادب، نجوم، علم حســاب، هندســه، 
زمین شناســی، جانورشناسی، گیاه شناسی و 

شیمی، تدریس می شد.

  مختصات مدرسه ی خان
زیربنــای مدرســه خان کــه ازجمله 
بناهای مدارس معروف و بزرگ علوم فقهی 
دوران صفویه اســت، در محله اسحاق بیگ 
شیراز واقع شده؛ به سبک بناهای درون گرا، 
۷6۸6 مترمربع است و در زمینی به مساحت 
۵003 مترمربــع در دوطبقه بنا شــده. این 
مدرســه 100 حجره برای اســکان طالب 
داشــته و در حــال حاضر هفتــاد حجره از 
آن ها به جای مانده است. صحن مدرسه به 
طول ۵1 و عرض 4۵ متــر، با یک حوض 
هشت گوش در مرکز و چهار باغچه در چهار 
طرف آن به همراه درختــان نارنج و نخل، 
محصور شــده و در چهار سمت حیاط چهار 
طاق نمای بلند با کاشــی کاری مزین شده 
است. یک کتیبه با خط ثلث و با قلم درشت 
باالی ســردر ورودی مدرســه توی چشم 
است، ســردری که با کاشی های هفت رنگ 
و گل بوته هــای اســلیمی روی کاشــی ها، 
منظره ی داالن ورودی هشــتی مدرســه با 
ســقف گنبدی با کاشی های الجوردی را به 
ســبک هنر دوران صفویه در شیراز، خیابان 
لطفعلی خــان زند، بعد از ســه راه نمازی به 
نمایش گذاشته است. کاشی کاری های سقف 
مدرسه همانند مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان 
است: در حاشیه ســقف آیات قرآنی با خط 
ثلث عالی نوشته شــده و باالی داالن هم 
تاالر وسیعی است که روزگاری مالصدرای 
اشراق  فلســفه  شــیرازی )صدرالمتألهین( 

تدریس می کرده است.

  به کارگیری عدد مقدس پنج تن )ع(

یکی از مهم ترین ویژگی های معماری 
مدرســه خان، به کارگیری اعداد مقدس در 
ساخت آن اســت. به این ترتیب که مدرسه 
دارای پنج َمــدَرس )محل تدریس( به نیت 
عــدد مقدس پنج تن )ع( اســت که یکی از 
ایــن مدرس ها متعلق بــه مالصدرا و چهار 
مدرس دیگر برای ســایرین بود. عالوه بر 
این، مجموعه دو اتاق موجود در این مدرسه 
در کنــار اتاق هــای درس خــارج، در جمع 
عدد 14 را تشــکیل می دهند. این انتخاب 
اعداد و ارقام در ســاخت بنا اتفاقی نبوده و 
بــا برنامه ریزی قبلی صورت گرفته اســت. 
مدرسه خان دوطبقه دارد که طبقه همکف 
آن در اختیار طالب مجرد و طبقه باالی آن 
در اختیار طالب متأهل بوده است. دلیل این 
تقسیم بندی هم ظاهراً آن بوده که متولیان 
مدرسه برای طالب متأهل فضای بزرگ و 
خروجی مستقلی در نظر گرفته بودند. در این 
میان، یکی از اتاق های مدرسه به مالصدرا 
تعلق داشته است. چهار طاق غربی، شرقی، 
جنوبی و شــمالی نیز با ارتفــاع 16 متر در 
چهار طرف مدرسه وجود دارد که سردر این 
حجره ها، طاق نماها و جرزهای تزیین شده با 
ترنج های کاشی های رنگ رنگ است. ظاهراً 
در دو سوی مدرســه باغ هایی برای تفریح 
طالب وجود داشــته که البته امروز به خانه، 
خیابان و کوچه تبدیل شــده است. در وسط 
حیاط مدرسه هم حوضی هشت ضلعی هست 
و در اطرافش نیز شش باغچه درختان نخل 

و نارنج.

  حجره ی مالصدرا
در درون مدرسه، یک هشتی ورودی 
به شکل هشت ضلعی با طرح مشبک آجری 
)فخر مدیــن( وجود دارد که ســقف آن با 
کاشــی های معرق و خطوط اسلیمی مانند 
کاشــی کاری مســجد نصیرالملک پوشیده 
شده است. سقف هشتی طاق بندی آمودی 
و دارای گنبد اســت. در دو طرف هشتی دو 
داالن کوچک وجود دارد که در انتهای آن ها 
پلکانی بــرای رفتن به طبقــه دوم )حجره 
مالصدرا( وجود دارد. این دو داالن به صحن 
مدرسه متصل می شوند. گرداگرد این داالن 

نیز، آیات قرآنی به خط ثلث نگاشــته شده 
است و در پایان این کتیبه عبارت »کمترین 
خالق ساعی عّزدین حسین شماعی 1024 
ه.ق« نگاشته شده است. در لچکی های دو 
طرف طاق ها نیز، کاشــی معرق به کار رفته 
است. در باالی هشتی ورودی، تاالری وجود 
دارد کــه محل تدریس مالصدرا شــیرازی 
)فیلســوف قرن یازدهم( بــوده و به همین 
جهت به تاالر صدرا معروف شــده اســت. 
در این تاالر کتابخانه کوچکی نیز دایر شده 
اســت. از میان چهار طاق موجود در مدرسه 
طاق ضربی که در پشت هشتی مدرسه، واقع 

است، باشکوه تر از دیگر ایوان هاست.

  یادگار میراث علمی شیراز
تاریخ نگاران می گویند مدرسه خان در 
ســال 122۹ ه.ق در اثر زلزله تخریب شد و 
حاجی لطفعلی تاجر شــیرازی به مرمت آن 
پرداخت و در ســال 124۹ ه.ق مرمت آن را 
به پایان رســاند. ظاهراً در سال 126۹ ه.ق 
دیگربار، حجره های طبقه دوم مدرسه ویران 
می شود و حاجی میرزا علی اکبر قوام الملک 
شیرازی در ســال ۷4-12۷3 ه.ق به تعمیر 
آن می پردازد و تا ســال 12۸۵ ه.ق مرمت 
آن را به اتمام می رســاند. مدرســه خان بار 
دیگر در ســال 1336 ه.ق بــه همت اداره 
باستان شناسی استان فارس تعمیر و مرمت 
می شود. در سال های اخیر هم مدرسه خان، 
مورد مرمت ســازمان میراث فرهنگی قرار 
گرفته و اقداماتی مانند کالف کشــی سردر 
ورودی و ضلع شــمال و جنوب، برداشــتن 
الحاقات در فضای شرقی و شمالی، تعمیرات 
کاشی کاری نمای داخلی حیاط، مرمت گچ 
کاری هــای داخل حجره ها، انجام رســمی 
بندی ایوان جلو حجره هــای ضلع غربی و 
ایوان شرقی و تعویض پوشش ایوان شمالی 
و جنوبی در آن انجام شده است. مدرسه خان 
که قدمتی 400 ساله دارد، یکی از یادگاران 
ماندگار میراث علمی و فرهنگی شــیراز و از 
مهم ترین دانشگاه های عصر خود در جهان 
اسالم بوده است و امروز نیز بخشی از میراث 
معنوی شــهری است که به شــهر شعر و 

فرهنگ شهره است.

نگاهیبهمدرسه»خان«کهقدمتی400سالهدارد

مأمن صدرالمتألهین

مالصدرا بهترین 
دوران زندگی علمی 

و فرهنگی خود را که 
آثاری به سزا در رشد 

و تعالی علم و فرهنگ 
جامعه برجای گذاشت، 

در مدرسه خان 
گذراند. مدرسه خان 
در زمان مالصدرا )در 
قرن یازدهم هجری(، 

دانشگاهی بوده که 
دروسی همچون 

حکمت، فقه، ادب، 
نجوم، علم حساب، 

هندسه، زمین شناسی، 
جانورشناسی، 

گیاه شناسی و شیمی، 
تدریس می شد و 
یکی از یادگاران 

ماندگار میراث علمی 
و فرهنگی شیراز و از 

مهم ترین دانشگاه های 
عصر خود در جهان 

اسالم بوده است
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