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رویداد شهر

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز خبر داد

افزایش اسکان نوروزی در شهرداری شیراز
معاون خدمات اجرایی شــهرداری شیراز گفت:
ظرفیت اسکان شهرداری شیراز دو برابر افزایش یافته
است.
محمدرضا حســنپور معاون خدمــات اجرایی
شــهرداری شیراز با اشاره به اینکه شش کمپ بزرگ
اقامتی با ظرفیت  ۸هزار و  ۵۰۰چادر برای اســکان
مسافران نوروزی آماده شده است ،بیان کرد :عالوه بر
این تعداد کانکس در کمپ زیباشــهر و باغ جنت۱۸ ،
ســالن سرپوشیده ورزشی و  ۴۲حسینیه هم در اختیار
مسافران نوروزی قرار دارد.
وی بــا بیان اینکــه ظرفیت اســکان نوروزی
شهرداری شــیراز پارســال  ۷۵۰هزار بوده و امسال
ظرفیت اســکان در این شهرداری تا دو برابر افزایش
یافته ،افزود :با هدف کنترل ترافیک از محل اســکان
در هر کمــپ چهــار اتوبوس گردشــگری صبح و
چهار اتوبــوس بعدازظهر مســافران را به محلهای
گردشگری و زیارتی شهر انتقال میدهند.

اســکان  100هــزار نفــر در اماکــن
آموزشوپرورش فارس

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان فارس خبر داد

افزایش چهلدرصدی اقامت گردشگران در فارس
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان فارس گفت :آمار اقامت گردشگران در سه
روز پایانی سال گذشته نشاندهنده رشد  40درصدی مدت اقامت به نفر شب بوده است .مصیب امیری روز
گذشته در حاشــیه بازدید از مراکز اقامتی و گردشگری تحت پوشش میراث فرهنگی به خبرنگاران گفت:
بر اساس آمار طی روزهای بیست و هفتم تا بیست و نهم اسفند سال  ،97تعداد  286هزار و  346نفر شب
اقامت در اماکن مختلف اقامتی ثبت شده است.
او گفت :اماکن اقامتی شامل هتل ،هتلآپارتمان ،میهمانپذیر ،کمپهای موقت ،کالسهای مدارس،
منازل استیجاری ،چادرهای مسافرتی ،مهمانسراهای ادارات ،خوابگاههای دانشجویی و سالنهای ورزشی
اســت .امیری خاطرنشــان کرد :تعداد بازدیدهای انجام شــده از اماکن تاریخی و فرهنگی تحت مدیریت
میراث فرهنگی فارس ،از  25تا  29اسفند سال  ،97بالغبر  92هزار و  558نفر ثبت شده است.
وی ادامــه داد :در ایــن مدت به ترتیب مجموعه فرهنگی حافظیه بــا  ۲۹هزار و  ۷۴۹نفر ،مجموعه
جهانی تخت جمشــید با  ۱۶هزار و  ۵۶۴نفر ،مجموعه فرهنگی ســعدی با  ۱۴هزار و  ۱۴۳نفر ،مجموعه
جهانی پاسارگاد با  ۱۰هزار و  ۵۷۳نفر و ارگ کریمخان زند با هفت هزار و  ۲۹۸نفر بیشترین تعداد بازدید
را داشــتند .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشــگری فارس خاطرنشان کرد که تنها در زمان
تحویل سال ،بیش از  20هزار نفر در محل مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه حضور داشتند.

عســکر نجفی مدیرکل آموزشوپرورش فارس
نیــز تصریح کرد :آموزشوپــرورش  ۱۵هزار کالس

درس در  ۶هزار و  ۱۰۰مدرسه با  ۶۸پایگاه پذیرش،
فرهنگیان را در سراسر استان اسکان میدهند.
وی ادامه داد :پارســال نزدیک به یک میلیون و
 ۸۰۰هزار فرهنگی در مدارس اســتان اسکان داشتند
کــه تاکنون حدود  ۲۰۰هزار نفر مســافر نوروزی در
مدارس استان اسکان یافتهاند که در پنج سال متوالی
آموزشوپــرورش فارس در زمینه اســکان مقام اول
کشور را به خود اختصاص داده است.
نجفی افــزود ۲۲۰ :هتل و هتل آپارتمان۱۰۰ ،
اقامتــگاه بوم گردی و بیش از  ۱۲۰خانه مســافر در
اســتان با همه ظرفیت آماده پذیرایــی از میهمانان
نوروزی هستند.
مدیــرکل آموزشوپرورش فــارس اضافه کرد:
حدود ســه میلیون و  ۹۰۰هزار مسافر نوروز پارسال
در استان فارس اسکان داشتند که پیشبینی میشود
ایــن آمار نوروز امســال تا پنج میلیــون نفر افزایش
یابد.

اعزام  ۳۱هزار جهادگر بسیجی
در ایام عید نوروز به مناطق محروم

رئیس سازمان بسیج
سازندگی گفت :یک هزار
و  614گــروه جهــادی
شــامل  ۲۳هزار برادر و
هشت هزار خواهر بسیجی
در تعطیــات نــوروز به
مناطــق محروم کشــور
اعزام و به خدمترســانی
مشغول میشوند .محمد
زهرایی در حاشیه بازدید
از گروه جهادی ســابقون
سپاه بقیهاهلل (عج) شیراز
که در جهرم مشغول خدمت هستند ،استانهای فارس ،تهران بزرگ ،خراسان رضوی و جنوبی ،کرمان و
خوزستان را بهعنوان بیشترین استانهایی که گروههای جهادی را سازماندهی کرده و به انجام مأموریت
مشغول میشوند ،معرفی کرد.
زهرایی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب و تأکید مقام معظم رهبری بر مسئله تفکر و تالش جهادی
و لــزوم اعتماد به جوانان گفت :با هدف جریانســازی و اقدام عملــی گام دوم انقالب ،در مرحله اول،
بیانیهای در جهت تبیین و حمایت از گام دوم انقالب تهیه شــده که به امضاء همه جهادگران و اعضای
شوراهای جهادی به نمایندگی از یازده هزار گروه جهادی سراسر کشور میرسد.
مســئول سازمان بسیج سازندگی کشور افزود :مرحله دوم بعد از تبیین و تحلیل ،وارد فاز دوم یعنی
اقدام عملیاتی میشویم که در این راه جهادگران همیشه پیشرو ،پرچمدار و بیرقدار حرکتهای جهادی
و جریانساز در بدنه دستگاههای اجرایی بودهاند.
وی با تأکید بر همدلی و همگرایی خوب سپاه و بسیج استان فارس در هماهنگی و اعزام گروههای
جهادی و با تقدیر از زحمات سردار غیاثی فرمانده سپاه فجر آن استان ،بیان کرد :بیانیه گام دوم انقالب
در حد همایشها و بیلبوردها نباید بماند بلکه باید جریانسازی شود .زهرایی با یادآوری جایگاه جهادگران
در کالم مقام معظم رهبری که آنها را سفیران کار و تالش و مظهر مجسم آیه قرآن توصیف کردهاند،
گفت :الگوگیری دســتگاههای اجرایی ،نهادهای انقالبی و ســایر مردم از تفکر و فرهنگ تالشی که در
جهادگران بسیجی است ،ضرورت دارد.

ارائه خدمات درمانی به بیماران و مسافران نوروزی
دبیر ستاد تســهیالت نوروزی دانشگاه علوم
پزشــکی شــیراز گفت :هفت هزار و  ۹۴۸بیمار به
مراکز آموزشــی درمانی و بیمارســتانهای استان
فارس ،مراجعه کردند.

فرشاد فالحتی گفت :در نخستین روز از سال
نو ،تعداد مراجعان به اورژانس مراکز آموزشی درمانی
و بیمارستانها ،به هفت هزار و  ۹۴۸بیمار رسید.
وی افــزود :از این تعــداد ۱۰۱ ،بیمار به دلیل

مشکالت تنفســی و  ۱۸۸بیمار به دلیل مشکالت
گوارشــی به اورژانس بیمارستانها و مراکز درمانی
استان ،مراجعه کرده و خدمات درمانی به آنان ارائه
شده اســت .فالحتی از آمار  ۱۲۷مصدوم حوادث

ترافیکی مراجعهکننده به اورژانس بیمارســتانها در
ایــن روز خبر داد و تعداد اعمال جراحی نخســتین
روز ســال در مراکز درمانی و بیمارستانها را ۲۷۵
مورد ،عنوان کرد.
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رویداد شهر

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد

راهاندازی  ۱۲کمپین آموزشی ویژه نوروز در شیراز
 ۱۲کمپین آموزشــی در زمینههای مختلف ویژه
نوروز در شیراز راهاندازی شده است .معاون حملونقل
و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به این خبر افزود:
موضوع این کمپینها کنترل سرعت ،عدم استفاده از
موبایل حین رانندگی ،ترویج فرهنگ دوچرخهسواری
است .زوربخش با بیان اینکه فعالیت این کمپینها از
 ۲۶اسفند بهمنظور کاهش تصادفهای رانندگی آغاز
شده و تا  ۱۱فروردین ادامه دارد ،افزود :شیراز به دلیل
کاهش تلفات درونشهری ،رتبه اول کاهش تصادفات
در کشور را کسب کرده و آمار تلفات در سال ۱۶۰ ،۹۶
مورد بود که به  ۱۲۴نفر رسیده است.
وی تصریــح کرد :از دیگر اقدامات انجامشــده
ویژه نوروز فعالســازی تابلوهای پیــام نمای خبری
سطح شــهر برای اطالعرســانی و وضعیت ترافیکی
و راهنمایی مســیر با انتشار پیامهای آموزشی ،اعالم

وضعیت ترافیکــی معابر بهصــورت روزانه از طریق
صداوســیمای مرکز فارس ،فعالســازی کشــیک
ســرویس و نگهداری تقاطعات و دوربینهای نظارت
تصویری ،آمادهســازی گشــت خودروهای نظارت و
بازرسی جهت صدور ابالغیه و ارشاد و آگاهی الزم به
رانندگان ناوگان حملونقل بار شهری است.
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز
تصریــح کرد :نظارت بر تردد و وســایل نقلیه باربری
و کنتــرل اضافهبار ،خطکشــی و تجدید خط معابر و
بلوارهای شــهری بهویژه در محدوده مرکزی شــهر،
نصب تجهیزات ترافیکی ،انســداد معابر با هماهنگی
پلیسراهــور در معابر پرترافیک ،تکمیــل تابلوهای
راهنمایی مســیر در مبادی ورودی و مراکز منتهی به
مراکز ســیاحتی و زیارتی ازجمله اقدامات انجام شده
است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس عنوان کرد

توجه به رونق تولید در فعالیتهای فرهنگی و هنری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ با اشاره
به نامگذاری ســال جدید توســط رهبر معظم انقالب تحت
عنوان «رونق تولید»؛ ابراز امیدواری کرد تا ســال  ۱۳۹۸با
برنامهریزیها و حمایت مدیران ارشــد کشــوری و استانی؛
گشــایش و رونق هر چه بیشــتری برای تولیدات اصحاب
مدیر مرکز مدیریت راههای استان فارس گفت:
در بخش حملونقل مســافر برونشــهری استان از
ابتدای طرح نوروزی ( ۲۳اسفند  )۹۷تا امروز  ۱۶هزار
سفر انجام شده که در مجموع  ۲۰۷هزار مسافر جابهجا
شدهاند .حمید احمدی با اشاره به اینکه بر اساس آمار
در مجموع ترددهای جادهای  24ساعت گذشته کشور،

فرهنگ ،ادب و هنر و فعالیتهای قرآنی باشد.
صابر ســهرابی گفت :امسال عید نوروز با میالد مسعود
امیر مؤمنان و موالی م ّتقیان حضرت علی (ع) همزمان شد
که جای بســی خرســندی و برکت را با خود همراه دارد و
اینجانــب نیز ضمن تبریک به همه اهالی فرهنگ اســتان
امیدوارم سال پیش رو با توفیقات روزافزون ما ّدی و معنوی
همراه شود.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی در پایان با اعالم اینکه
تالش خواهیم کرد تا فعالیتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد
استان فارس نیز بر اساس عنوان «رونق تولید» سامان یابد؛
تبریــک ویژه خود را به خانواده ّ
معظم شــهیدان و جانبازان
عزیــز و خانوادههای آنها تقدیم داشــت و با درود فراوان
به روح مط ّهــر امام بزرگوار و ارواح مط ّهر شــهیدان؛ برای
همه دستاندرکاران حوزه فرهنگ و هنر آرزوی سالی موفق
کرد.

رئیس پلیسراه شمالی استان فارس خبر داد

مصدومیت  10نفر براثر دو حادثه رانندگی در فارس
رئیس پلیسراه شــمالی استان فارس گفت :بر اثر دو حادثه رانندگی در محورهای
شمالی فارس  10نفر مصدوم شدند .سرهنگ عبدالهاشم دهقانی گفت :بر اثر واژگونی یک
دستگاه سواری پیکان در محور آباده به طرف اصفهان ،شش نفر مجروح شدند .دهقانی
علت این حادثه را خوابآلودگی و خستگی راننده اعالم کرد و گفت :در حادثه دوم نیز بر
اثر واژگونی یک دستگاه پژو  207در محور اصفهان به سمت آباده ،چهار نفر مجروح شدند.
دهقانی زمان وقوع
این حادثه را بامداد
اول فروردیــن
اعالم و خاطرنشان
کــرد :علــت این
حادثــه ناتوانــی
راننــده در کنترل
وســیله نقلیــه به
دلیل خوابآلودگی
عنوان شده است.

مدیر مرکز مدیریت راههای استان فارس خبر داد

ثبت  ۱۶هزار سفر از ابتدای طرح نوروزی در استان فارس
اســتان فارس در رتبه نهم قرار گرفته اســت ،اظهار
داشــت :در حال حاضر تمامی محورهای استان باز و
تردد در آنها بهصورت عادی در جریان اســت .وی با

اشاره به اینکه سه محور پرتردد استان به ترتیب شیراز
ـ مرودشــت ،مرودشت ـ شــیراز و کمربندی اکبرآباد
شیراز اســت ،گفت :در شــبانهروز گذشته در مجموع

حــدود  47هزار خودرو وارد اســتان و حدود  56هزار
خودرو از اســتان خارج شده است .مدیر مرکز مدیریت
راههای استان فارس افزود :پرترددترین محور ورودی
اســتان محور شــهرضا ـ آباده و پرترددترین خروجی
محور کازرون ـ بوشهر بوده است.
احمدی با بیان اینکه اوج تردد در ســاعت  18تا
 19و در محور مرودشت ـ شیراز صورت پذیرفته است،
بیان کرد :متوســط تردد ســاعتی در جادههای استان
 369خودرو بوده اســت .وی تصریح کرد :همچنین از
دروازههای شهر شیراز  91هزار خودرو وارد و  110هزار
خودرو خارج شــده است که پرترددترین ورودی محور
مرودشــت ـ شیراز و پرترددترین محور خروجی شیراز
ـ مرودشــت بوده اســت .مدیر مرکز مدیریت راههای
اســتان فارس بیان کرد :در بخش حملونقل مســافر
برونشهری استان از ابتدای طرح نوروزی ( 23اسفند
 )97تا امروز  16هزار ســفر انجام شده که در مجموع
 207هزار مســافر جابهجا شدهاند .احمدی عنوان کرد:
از ابتــدای طرح نوروزی  112ســفر راهیان نور انجام
شــده و در مجموع  4665نفر به مناطق جنگی ســفر
کردهاند .وی گفــت :در بخش پیشفروش بلیتهای
نوروزی تا امروز  33هــزار بلیت بهصورت حضوری و
 17هزار بلیت بهصورت غیرحضوری و در مجموع 50
هزار بلیت صادر شده است.
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صنایعدستی

گزارشی درباره منبت فارس که پیشینهاش به 1500سال پس بازمیگردد

منبت فارس مرغوبترین و شاخصترین منبت ایران است
سمیرا متین نژاد
چوب ماده اولیه هنر مردمان نخســتین بود .در دسترسترین و
بیآزارتریــن جزء طبیعت .درواقع باید گفــت چوب بهمنزله مادهای
اولیه ارزان و در دســترس دســتمایه هنر مردمان عادی بوده است.
منبت هنری اســت بومی فارس به خاســتگاهی شهرســتان آباده.

،،
پیشینه منبتکاری
در فارس به ۱۵۰۰
سال پیش بازمیگردد
و هنرمندان از
دیرباز بدان اشتغال
داشتهاند و در آباده
آن را سینهبهسینه
منتقل کردهاند .منبت
فارس مرغوبترین
و شاخصترین منبت
ایران است و طرح
و نقش نظیر ندارد؛
از همین رو است که
شهر آباده بهعنوان
شهر منبت جهان در
سالی که گذشت به
جهانیان معرفی شد

،،

قدمت کهنترین منبت جهان به اوایل قرن ســوم هجری قمری
بازمیگردد ،دری در مســجد جامع عتیق شــیراز .کندهکاری روی
چوب تبریزی که در دوره عمرو بن لیث صفاری ســاخته و پرداخته
شده اســت و رگرگههایی از چوب گردو بر روی خود دارد با نقوش
چندضلعیهای بسیار چشمنواز.

شاخصترین منبت ایران است و طرح
و نقش نظیر ندارد؛ از همین رو است که
شــهر آباده بهعنوان شهر منبت جهان
در سالی که گذشت به جهانیان معرفی
شــد .افزون بر این ،منبــتکاری آباده
در فهرســت آثار ملی میراث ناملموس
و معنوی ایران به ثبت رســیده و نشان
ملی جغرافیایی صنایعدســتی کشور را
نیز دریافت کرده است.
پیشهی مردمان آباده

هنر  1500ساله

میگویند پیشــینه منبتکاری در
فارس به  ۱۵۰۰سال پیش بازمیگردد
و هنرمنــدان از دیرباز بدان اشــتغال
داشــتهاند و در آباده آن را سینهبهسینه
منتقل کردهاند .برخــی نیز معتقدند در
سرســتونهای کاخهای تخت جمشید
آثاری از منبت برای زینت بخشی وجود
داشته است .پس از اسالم هنر منبت با
ذوق هنرمندان به مساجد و دیگر اماکن
مذهبــی راه یافت ،این رونــد تا دوره
قاجاریه ادامه یافت و پسازآن استادان
بزرگی در این هنر ظهور کردند.
هنری سرچشمهگرفته از گیاه

منبت هنری اســت کــه از گیاه
سرچشــمه میگیرد و ایــن به معنای
پیوند آشتی و دوســتی میان آدمیان و

طبیعت است ،به یادگار گذاشتن نقشی
بــه دلتنگی بــر تنه به یــادگار مانده
یــک درخت .اگر بــه واژه منبت دقت
کنیم درمییابیم که این کلمه از ریشه
«نبات» به معنــای «رویانیده» گرفته
شــده است ،از همین رو است که نقش
اصلی در ایــن هنر گل و گیاه و اجزای
طبیعت است .در شناخت منبت مرغوب
باید گفت هرچه جنس چوب محکمتر
و فشردهتر باشد منبتکاری بادوامتر و
زیباتر اســت .آثاری که از چوب گردو،
تبریزی ،چنار ،نارون ،راش ،شمشــاد و
گالبی ساخته میشود بسیار مرغوبتر
از دیگر انواع چوبهاست.

حدود یــک قرن پیــش بود که
هنرمند مشــهور آبادهای اســتاد احمد
امامی ،برای تعلیم این هنر به هنرجویان
هنرستان صنایع قدیمیه ایران در تهران
بــه پایتخــت رفت .او تا ســال ۱۳۱۹
هنرمندان بســیاری را پرورانید و آثاری
گرانســنگ در ایــن زمینــه پرداخته

کرد .هماکنــون در شهرســتان آباده
کارگاههایــی با ظرفیــت بیش از ۲۰۰
هنرجو مشــغول به منبتکاری هستند
و بانوان سرپرست خانوار از این طریق
درآمدزایی میکنند.
شاخههای منبت

منبت بنا بــر روشهای گوناگون
ساخت به سه شــاخه تقسیم میشود:
حکاکی ،برجســتهنمایی و پیکرتراشی.
در حکاکی ســطح چوب به کمک ابزار
گودبرداری میشــود و در نتیجه نقشه
و طرح پایینتر از ســطح صاف چوب
قرار میگیرد؛ اما در برجستهنمایی طرح
موردنظر گویی که از ســطح کار کام ً
ال
جداست .در پیکرتراشــی زمینه صافی
باقــی نمیماند و چوب بهصورت کامل
شکل طرح موردنظر را میگیرد.

منبت فــارس مرغوبترین
منبت ایران

منبــت فــارس مرغوبتریــن و

ذره بین
1

پنجم آذرماه  1397بود که مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان فارس از ثبت شهر آباده بهعنوان
شهر جهانی منبت ،خبر داد .مصیب امیری گفت :پس از بررسیهای انجامشده ،از سوی شورای جهانی صنایعدستی ،نام
شهر آباده بهعنوان شــهر جهانی منبت ثبت شده است .او گفت :با نگرشی به پیشینه تاریخی ،فرهنگی و هنری استان
فارس و آثار تاریخی بهجای مانده از دوران گذشته ،بهخوبی میتوان دریافت که فارس از روزگاران کهن ،مهد پرورش
هنرمندان و صنعتگران کارآمد و چیرهدست بوده است .امیری ادامه داد :سال  95شهر آباده گواهیهای مختلفی نظیر
ثبت نشــان جغرافیایی ملی و بینالمللی منبت آباده و ثبت فنون اجرای منبت آباده در فهرست آثار ناملموس میراث
فرهنگی ایران کســب کرده بود .او با بیان اینکه پرونده ثبت آباده بهعنوان شهر ملی و جهانی منبت ،امسال به شورای
راهبردی صنایعدستی کشور ارســال شد ،گفت :منبت آباده  17نشــان ملی مرغوبیت صنایعدستی و  5نشان زرین
جشنواره فجر را دریافت کرده و  150کارگاه منبت فعال خانگی یا تجاری و  5هزار هنرمند منبتکار دارد
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،،

نگاهی به شعر و زندگی خواجوی کرمانی که در شیراز زیست و در جوار دروازه قرآن آرام گرفت

فخر شیراز و کرمان ،در جوار دروازه قرآن

شــیراز شــهره اســت بــه شــاعران
شیرینســخنش :ســعدی و حافظ؛ دو
غول زیبــای غزل که عاشــقانهترین
نوع شعر فارســی را به واالترین نهایت
شعری و زبانی رساندند؛ ازاینرو هر که
به شــیراز میآید؛ خاصه در ایام نوروز،
به زیارت سنگ مرمر خواجهی اهلراز
و قبــهی فیروزهای خداوندگار ســخن
پارسی میرود ،اما شــیراز مدفن یکی
دیگر از شــهیرترین شاعران کالسیک
فارسی نیز هســت :خواجو جمالالدین
ابوعطا محمــود بن محمــود کرمانی
معروف به خواجوی کرمانی ،بزرگترین
شــاعر کرمان که دست روزگار او را که
همعصر خواجه حافظ شیراز بود؛ به شهر
شاعران غزل رهسپار کرد و چندی بعد
در ســنه  753ه.ق در  63سالگی بدرود
حیات گفت.
آرامگاه خواجو

آرامگاه خواجوی کرمانی در شــمال
شــیراز اســت ،در دامنه کوه صبوی و در
ابتدای جاده شــیراز ـ اصفهــان ،در تنگ
اهللاکبر .آرامگاهش مشرف بر دروازه قرآن
است و همجوار آب رکنی (چشمه رکناباد).
همانند چه بســیار عشاق شعر و شور غزل،
خواجو هم در جوانی به عشــق شــیراز و
دیــدار بزرگانــش ،از زادگاه (کرمان) دل
کند و به دیار ســعدی و حافظ رهسپار شد.
میگویند همنشــینی و گفتوگو با بزرگان
شیراز بهویژه خواجهی اهل راز ،او را چنان
شیفته کرده بود که تا پایان عمر در میعادگاه
غزل ماند و پس از مرگ نیز بنا به خواست
خویش در شــیراز به خاک ســپرده شــد.
خواجو به ســال  689ه.ق در کرمان ،زاده
و در جوانی وارد شیراز شد .همانند مرادش
ســعدی عزم ســفر کرد و پس از شیراز به
اصفهان ،تبریز ،خوزســتان ،بصره ،بغداد و

شــورمندی
شــام رفت و در روزگار امید و
ِ
شیراز و در عهد حکمرانی «شاه ابواسحاق
اینجو» ( 743ـ  754ه.ق) به شیراز بازگشت
و همچون حافظ ،مورد لطف این پادشاه قرار
گرفت.
محل آرامگاه خواجــو در محوطهای
بدون سقف است ،در وسط صفه آن سنگ
مزاری است محدب و دارای برآمدگی .روی
ســنگ کتیبهای نیست و تنها باالی آن به
خط ثلث نبشــته شده« :کل من علیها فان
و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام» .در
باال و پایین مزار نیز دو ستون سنگی کوتاه
هست؛ بر اساس آنچه رسم آن زمان بوده.
کمی باالتر از مقبره خواجو ،سه غار هست
که گویند یکی محل عبادت و ریاضت زهاد
و مشــایخ بوده و خواجو نیز مدتی در آنجا
به عبادت مشــغول بوده اســت .غار دیگر
که در دهانــه آن طاقی ضربی از نوع طاق
کجاوهای از ســنگ و آجر زده شده ،محل
دفن خواجه عمادالدین محمود ،وزیر معروف
شاه شیخ ابواسحاق اینجو است .در کنار این
غار نقش برجستهای از جنگ رستم و شیر
دیده میشود که به دستور حسینعلی میرزا
فرمانفرمای فارس در ســال  ۱۲۱۸هجری
قمری ساخته شده اســت .در کنار آن نیز
نقش برجسته ناتمامی از فتحعلی شاه قاجار
و دو تن از پســرانش به چشم میخورد .در
دو طرف این نقش برجسته دو نیم ستون به
سبک ستونهای دوره زندیه در درون کوه
کار شده است.
دستی چیره در شعر

خواجو دستی چیره در شعر داشت؛ تا
بدانجا که گویند حافظ ســبک ادبی خود
را برابر ســبک او میداند« :اســتاد سخن
سعدی اســت نزد همهکسی اما /دارد غزل
حافظ طرز سخن خواجو» .از خواجو  ۱۳اثر
برجایمانده که مهمترین آن ،دیوان اشعار

اوست .خواجو در سال  ۷۵۳ه.ق به سن 63
سالگی در شیراز وفات یافت و او را در کوه
غربی تنگ اهللاکبر به خاک سپردند« .تن
خواجوی کرمانی به شــیراز /به تنگ افتاده
است اهللاکبر».
نمیتوانیم نقــش خواجو را در
گســترهی ادب و شــعر فارسی
نادیده بگیریم

رئیس مرکز کرمانشناســی دربارهی
اهمیت نقــش و جایگاه خواجو در فرهنگ
مردم کرمان میگوید« :در یککالم ،خواجو
جان فرهنگ مردم کرمان و شــعر و ادب
دیار کریمان است ».محمدعلی گالبزاده
میافزاید :خواجو ازنظر سنی حدوداً  20سال
بر حافظ مقدم بود« .هنگامیکه خواجو در
 38 ،37ســالگی بهعنوان شاعری توانمند
خود را مطرح کرده بود ،حافظ جوانی بود که
تازه پا به عرصهی شــعر و شاعری گذاشته
بود و شــاید احترامی هم کــه حافظ برای
خواجو قائل بود ،به سبب همین پیشکسوتی
خواجو بوده است .بیسبب نبوده که حافظ
به اســتقبال بیش از  100غزل خواجو رفته
اســت ».او البته تأکید میکند که «سعدی
و حافظ از شاعران شاخص ادبیات و تاریخ
ما هستند و تردیدی نیست که روشنترین
چهرههای شعر ما در کنار موالنا و فردوسی
هستند»؛ اما «بر این باورم که جایگاه خواجو
نیز جایگاهی بوده اســت که نمیتوانیم آن
را نادیده بگیریم .شاید از بدشانسی خواجو
بوده اســت که در زمانی میــان حیات دو
بزرگ مانند ســعدی و حافــظ قرار گرفت
و شــاید اگر چنین نبــود و خواجو در قرن
دیگری به دنیا آمده بود ،جایگاهی بســیار
واالتــر پیــدا میکــرد ».گالبزاده تأکید
میکنــد که با همــه ارزش و احترامی که
برای سعدی و حافظ قائل هستیم ،اما هرگز
نمیتوانیم نقش خواجو را در گسترهی ادب

و شعر فارســی نادیده بگیریم« .قطع ًا خود
شیرازیها هم که خواجو بهگونهای با آنها
پیوندی داشته و دارد ،نمیتوانند این واقعیت
را نادیده بگیرند».
کنگــره بزرگداشــت خواجو در
کرمان

در ســال  ۱۳۷۰به همت دانشــکده
ادبیات دانشگاه کرمان ،کنگره بزرگداشت
خواجــو در کرمان برگزار شــد و مراســم
اختتامیه این کنگره در شــیراز انجام شد.
با همین انگیزه به همت شــهرداری شیراز
و اســتانداری فارس ،آرامگاه خواجو مرمت
و بازســازی شده که شامل بازسازی کف و
بدنه و ایجاد یک سری دیوارههای عمودی
با مصالح سنگ است .همچنین مجسمهای
از ســروصورت خواجه از ســنگ تراشیده
شــده ،در این مکان قرار گرفته اســت .در
دیماه سال گذشــته نیز مراسم نکوداشت
خواجو با همت شهرداری شیراز و با حضور
مدیران شهری و جمعی از مسئوالن استان
کرمان بر مــزار خواجو در شــیراز برگزار
شــد و تفاهمنامهای میان مدیران شهری
شــیراز و کرمان ،دو وطن خواجو امضا شد
تا نکوداشــت اســتاد خواجهی راز شیراز،
همهساله در این دو شهر برگزار شود .بنای
آرامگاه خواجوی کرمانی به شماره  ۹۱۶در
فهرســت آثار تاریخی به ثبت رسیده است.
در پیشــانی این اتاق دو غــزل از غزلیات
خواجو به خط نستعلیق بر روی کاشیهای
آنجا نوشته شدهاست با این مطلع« :دوش
میکردم ســؤال از جان که آن جانانه کو؟
گفت :بگــذر زان بت پیمانشــکن پیمانه
کو؟» و دیگــری به مطلع «صبحدم دل را
مقیم خلوت جان یافتم /از نسیم صبح بوی
زلف جانان یافتــم» .مزار خواجو در حوالی
مدفن دو غول زیبای غزل و همانند آن دو؛
«زیارتگه رندان جهان است».

هنگامیکه خواجو
در  38 ،37سالگی
بهعنوان شاعری
توانمند خود
را مطرح کرده بود،
حافظ جوانی بود
که تازه پا
به عرصهی شعر
و شاعری گذاشته بود
و شاید احترامی
هم که حافظ برای
خواجو قائل بود،
به سبب همین
پیشکسوتی خواجو
بوده است.
بیسبب نبوده
که حافظ
به استقبال بیش
از  100غزل خواجو
رفته است

،،
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نگاهیبهمساجدتاریخیشیرازکهنگیندرخشانشهرهستند

شبستانآرامش

مهشیدالسادات مظلوم
«اال به ذکراهلل تطمئنالقلوب» .همین یک جمله کافی است تا در خانه خدا قلبت آرام بگیرد و
رد نگاهت محو آیینهکاریها ،حجاریها و کاشیکاریها شود؛ آنجا که در گوشه دیواری رنگرنگ،
مرغها ســوار بر دوش گلها راه ملکوت را میپیمایند و کاشــی به کاشی باال میروند .اینجا و در
مســاجد تاریخی شیراز سنگ ،رنگ ،نور و چوبدست در دست هم دادهاند تا این پیام را برسانند
مساجد تاریخی ،نگین درخشان شیراز

از ساخت نخستین مســاجد در شیراز امروز نشانی
نیســت ،اما ســال  281هجری قمری را که سال اتمام
ساخت مسجد عتیق اســت میتوان نقطه عطفی برای
شــیراز دانست و پسازآن طی بیش از هزار سال مساجد
بسیاری در شیراز ساخته شدند .هماکنون  185مسجد و
 26مســجد تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی ایران
در شــیراز وجود دارد و پنج مسجد تاریخی جامع عتیق،
نو ،وکیل ،مشــیر و نصیرالملک بهعنوان نمادی از هنر
و معماری اســامی ـ ایرانی در این شهر میدرخشند و
ســالیانه عالقهمندان بســیاری را به خود جذب میکند.
کریســتین پرایس در کتاب خود با عنــوان «تاریخ هنر
اســامی» میگوید« :هنوز صدســال از رحلت پیامبر
اسالم (ص) نگذشته بود که قلمرو اسالم از هند تا اسپانیا
گســترش یافت تا بستر مناســب برای پیدایش «تمدن
اسالمی» و ازجمله هنر اسالمی به وجود آید .مسلمانان
پرستشــگاههای یونانیان و رومیــان و کاخهای ایران و
کلیســاهای بیزانس را با موزاییکهای زرین دیدند و به
گوهرهای درخشــان و فلزکاریها و ظروف شیشهای و
سفالهای نقاشیشده و عاجهای کندهکاری و ابریشم با
نقشهای جالب دســت یافتند و نیاز به داشتن خانههای
زیبا با اثاثیه گرانبها و مسجدهای پرشکوه و دیدنی برای
پرستش خدا را احساس کردند .آنان در این سرزمینها با
صنعتگران و هنرمندان مصری ،سوری ،یونانی و ایرانی
روبهرو شــدند که هر یک سنت هنری چندین صدساله
داشتند .هنر این صنعتگران با هم پیوند خورد و زیر فرمان
اسالم مبدل به شیوههایی شــده که امروز به نام «هنر
اسالم» معروف است».
مســجد مهمترین تجلیگاه هنر اسالمی
است

آنــدره گدار ،ازجملــه مورخان برجســتهی تاریخ
هنر اســامی نیز شکلگیری هنر اســامی را بیش از
آنکــه مبتنی بر فرم و فن بدانــد ،مبتنی بر فکر و روح
ســازنده آن میداند؛ بهطوریکه اثر هنری تجلیبخش
و منعکسکننــدهی روح هنرمند اســت .میتوان گفت

که مســجد مهمترین تجلیگاه هنر اسالمی و آمیزهای
از هنرهای مختلف اســت که در بروز این هنرها ،سنگ،
خــاک ،آهن ،شیشــه ،چوب و ...کنار هم جمع شــده و
زیباترین شــکل هنری را ایجاد کردهاند .به گفته رابرت
هیلــن براند و تیتوس بورکهارت از پژوهشــگران هنر و
معماری اسالمی در مســجد گنبد نماد آسمان ،صعود و
بهشــت اســت .محراب به تعبیری قلب مسجد و نقطه
تمرکز آن و از ســویی مظهر الوهیت به شــمار میرود
و مناره اشــاره به دروازه بهشــت و در رحمت الهی دارد.
سیر و سیاحت در جهان پرنقشونگار تزیینات مسجدها
و ساختمان خود بنای مساجد ،بیننده را در عوامل روحانی
غرق و پیچوخم نقوش ،ایمان به وحدت خداوند را در دل
وی راســخ میکند و بهشــتی کوچک روی زمین نقش
میبندد؛ بهشتی که شاید نشان از دلتنگی دارد ،دلتنگی
برای بهشت جاویدان.
پنج مسجد تاریخی ،پنج نشان گرانبها

در شــیراز  26مســجد تاریخی وجود دارد اما پنج
مســجد جامع عتیق ،نو ،وکیل ،مشــیر و نصیرالملک از
سایر مساجد شیراز معروفتر هستند .مسجد جامع عتیق
(مسجد جمعه یا آدینه) از کهنترین مساجد شیراز است
که در شــرق حرم حضرت شــاهچراغ (ع) قرار دارد .این
مســجد دو ایوانی در سال  281ه.ق به دستور عمرولیث
صفاری ساخته شــد و دارای مقرنسکاریها و محراب
بینظیری اســت .در وســط صحن این مسجد ،بنایی
مکعبشــکل از گچ و سنگ در سال  752ه.ق به دستور
شاه شــیخ ابواسحاق اینجو حاکم فارس ساخته شده که
از آن با اســامی همچون دارالمصحف ،بیتالمصحف و
خدایخانه یاد میشــود .این نامگذاری بدان جهت است
که این مکان افــزون بر نگهداری قرآنهای تاریخی به
خط امام علی (ع) ،امام حسن (ع) ،امام صادق (ع) و چند
تن از صحابه پیامبر؛ محل تالوت قرآن نیز بوده اســت.
ابنبطوطه جهانگرد و تاریخنویس مراکشــی که در سال
 725ه.ق این مسجد را دیده در سفرنامه خود مینویسد:
«مسجد بزرگ شیراز به نام مسجد عتیق یکی از زیباترین
و وسیعترین مساجد است .صحن بزرگ آن با مرمر فرش

که «اناهلل جمیل یحبالجمال» .هیچ مادهای در مقابل دستان هنرمند مسلمانان سخت نبوده؛
چوب ،فلز ،آجر ،گچ ،ســنگ ،ســفال ،کاشی و شیشه را برای به اوج رســاندن هنر خود کنار هم
نشــاندهاند و حاال این مساجد بعد از گذشــت قرنها افزون بر نقش مذهبی خود ،در جهان نیز
شــناخته شدهاند و گردشــگران از هر دین و مذهب و نژادی برای دیدن آنها و دمی آرامیدن در
کنار ستونهای پیچاپیچ مسجد وکیل و شیشههای رنگارنگ مسجد نصیرالملک به شیراز میآیند.

شده ،تابستانها هر شب صحن آن را میشویند و بزرگان
شــهر برای گزاردن نماز مغرب و عشــا در آنجا فراهم
میآیند».
مسجد نو

مســجد نو که در قدیم آن را مســجد اتابک نیز
مینامیدنــد ،پس از مســجد عتیق کهنترین مســجد
شیراز اســت که مقابل حرم حضرت شاهچراغ (ع) واقع
شده است .مســجد نو در ابتدا اندرونی اتابک بود که به
شکرانه بهبودی فرزندش از یک بیماری سخت ،آن را به
مســجد تبدیل کرد .این مسجد دو بار بر اثر زلزله ویران
و مجدداً ســاخته شــد ،به همین علت به مسجد نو نیز
شهرت یافت .مادام دیوالفوا در سفرنامه خود راجع به این
مســجد میگوید« :چنین به نظر میآید که تمام مساجد
شــیراز را از روی نقشه مسجد جامع عتیق ساخته باشند
مخصوص ًا مســجد جامع نو .مساحت این مسجد به یک
هکتار میرسد و بسیار پاک و تمیز است».
مسجد وکیل

مســجد وکیل یا مســجد جامع وکیل از آثار دوره
زندیه است و حدفاصل حمام وکیل و بازار وکیل ساخته
شده است .افزون بر کاشیکاریهای بینظیر ،شبستان
آن با  48ســتون ســنگی یکپارچه با ارتفــاع پنج متر و
قطر  80سانتیمتر که بهصورت مارپیچی به سبک زندیه
حجاریشده از مشــخصههای بارز مسجد وکیل است.
در این شبســتان محرابی با کاشی هفترنگ و تصاویر
گلوبوته قرار دارد و ازاره آن با ارتفاع یک متری از سطح
زمین پوشیده از ســنگ مرمر است .این مسجد یک بار
بهوسیله حسینعلی میرزا فرمانفرما فرزند علی شاه قاجار
مرمت شده است.
مسجد مشیر

مسجد مشــیر از بناهای دوره قاجاریه شیراز است
که در محله سنگ ســیاه ساخته شده است .این مسجد
ازنظر اســتحکام و معماری همانند مسجد وکیل شیراز
اســت .شبستان این مسجد نیز بر پایه  10ستون سنگی

استوار است و روی آن ســاعت و بادگیری قرار دارد .در
گذشــته این مسجد محل درس خواندن طالب نیز بوده
و اتاقهایی بدین منظور در کنار شبســتان قرار دارد ،اما
هماینک مورداستفاده قرار نمیگیرد .در وسط این مسجد
حوض وجود دارد که لبه آن بهوسیله سنگهای یکپارچه
پوشــیده شــده و در گذشــته از آب خیرات پر میشده
است.
مسجد نصیر

دیگر مســجد تاریخی و مشهور شــیراز ،مسجد
نصیرالملک از بناهای دوره قاجار است که در محله گود
عربان واقع شده اســت .در صحن بزرگ این مسجد دو
شبستان دیده میشود ،شبستان غربی آن دارای هفت در
چوبی بزرگ مزین به شیشههای رنگی است که انعکاس
نور آن بر کف مسجد زیبایی خیرهای کنندهای را به وجود
میآورد .همچنین در این شبســتان دوازده ستون سنگی
یکپارچه با شــیارهای مارپیچ در دو ردیف ششتایی به
نیت دوازده امام معصوم (ع) وجود دارد .دیگر شبستان این
مســجد تاریخی که به خاطر رنگ کاشیکاریهایش به
مسجد صورتی نیز مشهور است ،شبستان زمستانه است
که داخل آن دری وجود دارد که به چاه آبی باز میشــود
که به آن گاوچاه میگویند .در ضلع شمالی مسجد ،طاق
بلندی مشــهور به طاق مروارید قرار دارد که تمام بدنه
و ســطح بیرونی و درونی آن کاشی هفترنگ کار شده
است .ســقف این طاق مقرنسکاری شده و در البهالی
آجرهای بدنــه این طاق ،قطعات چوبی جهت جلوگیری
از لــرزش زلزله به کار رفته و افتــادن تصویر این طاق
زیبا بر حوض وسط مسجد نیز منظره بدیعی خلق کرده
اســت که چشــم هر بینندهای را مجذوب خود میکند.
حاال پس از گشــتی در مساجد پنجگانه تاریخی شیراز و
دمی نشســتن و تازه کردن نفس در حیاط مسجد زیبای
نصیرالملک ،آســمان به رنگ غروب در میآید و صدای
اذان مؤذنزاده و «حی علی الصاله» در مسجد میپیچد؛
به نماز میایستیم ،چشم به محراب میدوزیم و همراه با
مرغهای نقش بسته بر کاشیهای صورتیرنگ بر دوش
گلها از فرش به عرش میرویم.
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نوروز امسال تمام ورودیهای شهر شیراز به سیستم تردد شمار مجهز شدند

آمارگیری دقیق با تردد شماری مکانیزه
حسین مالکی
دادههای آماری اگر دقیق و از طریقی علمی به دست آمده باشند،
میتوانند در ارزیابیهای پژوهشــی نقش مؤثــر و تعیینکنندهای را
ایفا کنند .اهمیت سرشــماری و آمارگیری مســتند و تفکیکی گاه به
حدی اســت که میتواند در برنامهریزیهای شهری به شکل پررنگی

شــیراز با داشتن جاذبههای بسیار
چــه در تعطیالت نوروزی و چه در ایام
دیگر ســال مسافران پرشــماری را در
دامن ســبز خود پذیرا میشــود .وجود
آثار طبیعــی و یا انســانی در درون و
یا حوالی این شــهر ،پای گردشــگران
داخلی و خارجــی را در هر موعدی از
فصول چهارگانه به شــیراز میکشاند
که کمتریــن حســن آن رونق برخی
حرفههای مرتبط با گردشــگری است
تا هرکــدام از دســتگاههای متصل با
ایــن امر از منظر آمارهــای خود تعداد
مســافران ورودی به شیراز یا استان را
بر اساس شــمارش نفرات بازدیدکننده
و خودروهــای وارده به شــهر رصد و
اعــام کنند .میراث فرهنگــی از آمار
بازدیدکنندگان آثار تاریخی و باســتانی
میگویــد و اداره راهــداری از تعــداد
خودروهــای ورودی ،اطالعاتــی ارائه
میکند و از چشمانداز آموزشوپرورش
هــم اســکانیافتگان در مــدارس،
رقمهای آماری مســافران نوروزی را
تشکیل میدهند.
اما گاهی با وجــود نزدیکی آمار
اعالم شده از سوی نهادهای مختلف،
باز هم به دلیل نبود ابزار و نفرات کافی
برای تفکیک آمار مســافران شهرهای
مختلــف و روزهای حضور آنان در این
شــهر نمیتوان بهطــور دقیق به رقم

نسبت ًا کاملی رسید و از آمار کسانی که
در ایام نوروز در شــیراز اقامت و تردد
داشتهاند ،هم نمیشود پایش محکمی
را بــرای تجزیهوتحلیلهای بعدی به
ثبت رســاند ،زیرا چنــان آماری گاه بر
اســاس ورود افراد بــه اماکن تاریخی
و باســتانی ،زیارتگاههای شهر و حتی
مراجعان به هتلها و مســافرخانهها و
مهمانپذیرها و یا کمپهای اســکان
نوروزی است که اینگونه سرشماریها
قابلیت آن را ندارد تا مشخص کند که
این تعداد مسافران در ایام نوروز از کدام
شهر و اســتان بودهاند .بهطور مثال با
عدم دسترسی به چنین آماری نمیتوان
اعالم کــرد که از مســافران نوروزی
ســال  97چند نفر مربوط به شهرهای
خود اســتان فارس بودهاند و مابقی از
استانها و شــهرهای دورو نزدیک به
شــیراز آمدهاند .بااینهمه آیا روشــی
برای تفکیک چنان آماری وجود دارد و
اگر چنین است متولی آن کدام دستگاه
خواهد بود؟
تردد شماری مکانیزه

معــاون حملونقــل و ترافیــک
شــهرداری شــیراز اخیرا ً با اشــاره به
فعالســازی بخش کشیک ویژه مرکز
کنترل ترافیــک این شــهر بهمنظور
سرویس و نگهداری تقاطعات و نظارت

تأثیرگذار باشــد و حتی ممکن است با ارقام به دست آمده اقتصاد
یک شهر به ســمت بهبود و رونق متحول شــود .حضور قابل درنگ
مسافران و گردشگران در یک فاصلهی زمانی مشخص میتواند عالوه
بر بعد آماری ،قاعدهای برای دیگر فعالیتهای مدیریت شــهری در
ابعاد متفاوت پدید آورد.

تصویری و در موازات آن شمارش تردد
خودروها از همه ورودیهای شهر شیراز
خبرداده است .موضوع جالب و تازهای
که در گفتههــای مجتبی زوربخش به
چشــم میخورد ،این اســت که نوروز
امســال سیستمهای تردد شمار در پنج
ورودی شــهر راهاندازی شــده است.
این مســئول میگوید :ســال گذشته
دو ورودی را به سیســتم تردد شــمار
مسافرین مجهز کرده بودیم ولی امسال
پنج مکان ازجمله ورودیهای کل شهر
را به سیستم تردد شما مجهز کردهایم.
معاون شهردار میافزاید :عالوه بر تردد
شماری که در ورودیها داریم ،برخی از
معابر شهر ازجمله میدان اهلل ،زیباشهر،
بلوار مدرس ،بزرگراه حسینی الهاشمی،
میدان معلم و برخی از تقاطعات زیارتی
و ســیاحتی مانند حافظیه و سیبویه به
سیستم تردد شما و پالک خوان مجهز
شده است.
سیستم تردد شمار میتواند
تعداد مسافران را مشخص کند

زوربخش با بیان اینکه سیستم
تردد شــمار ما میتواند تعداد مسافران
را مشخص کند ،یادآور میشود :تعداد
مســافران نوروز پارســال با توجه به
اینکــه تنها در دو ورودی شــهر تردد
شــمار داشــتیم بر اســاس آماری که

ترددشــمار ما در نوروز  97ثبت کرده
بود  880هزار تردد شــمارش شده بود
و بــا توجه به اینکه تمامی معابر ما در
ورودی شهر به این سیستم تردد شمار
مجهز نبود تعدادی که به شهر وارد یا از
آن خارج میشدند ،فقط از دو دروازهی
زیباشهر و ورودی پل فسا توسط تردد
شــمار فعال رصد شــده بود .او ادامه
میدهد :امســال کل ورودیهای شهر
به سیســتم تردد شمار مجهز شدند که
بعد از ایــام تعطیل کام ً
ال با عدد و رقم
میتوانیم به تفکیک تعداد ترددها را از
هر دروازه اعالم کنیم .معاون شــهردار
تأکید میکند :دستگاههای تردد شمار
مــا مجهز بــه سیســتمهای نظارت
تصویری و کام ً
ال پالکخوان هســتند
که بر این اساس میتوانیم این آمار را
تفکیک کنیم .آماری که اگر بخواهیم
فیلتر کنیــم با حسگرهــای متفاوت
قابــل تفکیک اســت .با ایــن ترتیب
تردد شمارهای شــهرداری با تفکیک
پالکها قــادر خواهند بود به ما بگوید
که مث ً
ال در مدتزمان مشــخصی چه
تعداد خودرو مربوط به شــهر و استان
دور و نزدیک وارد شــهر شــده ،بعد از
چه مدت از شهر شیراز خارج شده که با
این حساب مدتزمان اقامت سرنشینان
خودرو در این شــهر قابلتشــخیص
خواهد بود.

،،

نوروز امسال تمام
ورودیهای شهر
شیراز به سیستم
تردد شمار مجهز
شدند که بعد از ایام
تعطیل کام ً
ال با عدد
و رقم میتوان به
تفکیک تعداد ترددها
را از هر دروازه اعالم
کرد .دستگاههای
تردد شمار مجهز به
سیستمهای نظارت
تصویری و کام ً
ال
پالکخوان هستند
که بر این اساس
میتوان آمار دقیق
تعدادمسافران نوروزی
را تفکیک کرد .آماری
که اگر بخواهد فیلتر
شود با حسگرهای
متفاوت قابل تفکیک
است

،،
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صفحه آخر

ه تحلیلی فرهنگی و اجتماعی
هفتهنام 

صاحبامتیاز و مدیر مسئول :شهرداری شیراز
زیر نظر شورای سردبیری
مشاوران :فرزاد صدری ،امید صدیق

غذاها و شیرینیهای شیرازی
در نوروز
کلمپلوی شــیرازی که به سبک خاصی و
متفاوت با سایر شــهرها پخته میشود ،ازجمله
غذاهایی اســت کــه در ایام نــوروز بوی آن از
خانههای شیرازیها بیرون میآید.
شــکر پلو ،آش ســبزی ،ترحلــوا نیز در
ایام نوروز در ســفرههای مردم این شــهر دیده
میشود.
آش کارده از دیگــر خوراکیهــای خاص
شــیراز اســت که خوردن آن برای مســافرین
دیگر شهرها در ایام نوروز بسیار جالب و جذاب
است.
از دیگر غذاهای ســنتی شیراز که در ایام
نــوروز طبخ میشــود ،عبارتانــد از :آش انار،
قورمــه به دو پیازه ،یخنی نخود ،رب پلو ،یخنی
عدس کلم ،کوفته هلو ،کوفته سبزی ،خورشت
سبزی ،حلوای کاســه ،حلیمبادمجان ،رنگینک،
پاچه پلو و . ...ساالد شــیرازی نامی است آشنا
که در سراســر شــهرهای ایران شناخته شده و
جزئی از منوی غذایی اغلب رستورانهای ایران
اســت .ولی طعم واقعــی آن را تنها میتوان در
شیراز چشید.
این ســاالد که با خورد کــردن پیاز ،خیار
و گوجهفرنگی که بدون اســتفاده از کاهو تهیه
میشــود و با آبنارنج تازه یــا کمی آبلیمو یا
آبغــوره و نمک و نعنای خشــک به آن طعم
و لطافتی فراموشنشــدنی میدهد تزئین کننده
سفره غذای نوروزی شیرازیهاست.
شــیرینیهای ســنتی شهرســتان شیراز
عبارتاند از :شــکرپنیر ،کلوچه ،مســقطی ،نان
یوخه ،نان شیری و . ...

در شیراز و در سالهای اخیر ،چند
مؤسسهی فرهنگیهنری بهمنظور ایجاد
امکان برقراری گفتوگو شکل گرفتهاند
ِ
و معمو ًال در آنجا کارگاههای آموزشــی،
کالسهای هنری ،محفلهای فرهنگی
و ...شــکل میگیرد .مردادماه سال 95
یکی از معدود مؤسسات فرهنگیهنری
شــیراز کــه نمــودی از دربرگیرندگی
زبانی پاتوق
هم ِ
زمان تجســم مکانی و ِ
اســت ،در خانهای  100ساله در خیابان
زنــد افتتاح شــد .مؤسســهای بــا نام
«پیرسوک» (واژهای در فرهنگ عمومی
فــارس و جنــوب ،بهمعنای پرســتوی
مهاجر) که در همین مدت ،بیش از 200
کارگاه و کالس آموزشی ،داستانخوانی
و شعرخوانی ،جلسات نقد و تحلیل برگزار
کرده اســت .بهجــز برنامههای هفتگی
شعرخوانی و داســتانخوانی ،پیرسوک
کارگاههــای بســیاری مانند فلســفه و
زندگی ،داستاننویســی ،شاهنامهخوانی،
کارگاه ترجمــه ،پروســتخوانی ،تئاتر
کودک ،داستان کودک و ...برگزار کرده
اســت .در پیرســوک یادمانهایی برای

وبگاهshahreraaz.shiraz.ir :
تلفن07132229821 :

طبیعتگردی

اهلبیت /
آدابورسوم

پاتوق فرهنگی

آدرس :شیراز بلوار زند ،خیابان دهنادی
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز
چاپ :پوریا تبلیغ
تلفن07132241426 :

آدرس الکترونیکیshahreraaz97 @gmail.com :

چشماندازهای طبیعی فارس در نوروز
نیکنام خشنودی (ایرنا)

بر اســاس آمــار اداره کل حفاظت
محیطزیســت فــارس ،هشــت منطقه
حفاظتشــده 12،منطقــه ممنوعــه ،دو
پــارک ملی ،یک پناهــگاه حیاتوحش و
یک منطقه گردشــگری در طبیعت فارس
شناخته شده که اغلب این مناطق پذیرای
میهمانان نوروزی در فصل بهار است12 .
منطقه شکارممنوع شــامل کوه درا ،کوه
گرم ،مناطــق چاه نفتی ،داالن ،پادنا ،توت
سیاه ،دره باغ ،کوهســتان ،مل بلند ،کوه
هــوا ،تنگ خور ،بیدبیــده و خرمنکوه در
استان فارس وجود دارد .این چشماندازهای
زیســتمحیطی در مناطق مختلف فارس
واقع شــده اما جاذبههای طبیعی شــمال
فارس که بیشــتر در شهرستانهای اقلید،
خــرم بید ،بوانات و آباده قرار دارد بهعنوان
زیســتگاههای ییالقی این استان معروف
است .ازجمله چشماندازهای دیدنی شمال
فارس ،تنگ براق در شهرستان اقلید است
که با آبشــارهای متعــدد و درختان بلوط
از جاذبههــای طبیعی به شــمار میرود و
فراوانــی آبوهوای مطبوع آن بســیاری
از مســافران را بهســوی خود میخواند.
منطقه زیبای چلهگاه ،تنگ تیزاب ،رودخانه
ششپیر و پیست اسکی نیز از دیدنیهای
شهرستان ســپیدان است که با آبوهوای
دلپذیر بهاری پذیرای میهمانان است.
تنگ بســتانک (بهشــت گمشده)،
آبشــار مارگــون ،منطقه ارژن پریشــان،
منطقه بهرام گور ،زیستگاه هرمود ،منطقه

میانجنگل ،زیســتگاه بصیران و ...ازجمله
مناطق حفاظتشــده فارس است که در
شهرستانهای مرودشت ،سپیدان ،کازرون،
نیریز ،الرستان ،فســا ،اقلید و شیراز قرار
دارند.
دریاچههای پریشان ،کافتر ،مهارلو،
طشــک و بختــگان در شهرســتانهای
کازرون ،اقلید ،شــیراز و نیریز نیز ازجمله
چشــماندازهای طبیعی است که در فصل
بهار پذیرای گردشــگران اســت .دریاچه
پریشــان که تنهــا دریاچه آب شــیرین
فارس اســت هرچند به علت فراگیر شدن
خشکسالی آســیب فراوان دیده اما این
روزهــا فوجــی از مرغان مهاجــر را در

پیرسوک
بــزرگان ادبیات و هنر برگزار میشــود،
هر دوشــنبه پیرسوک داســتانخوانی و
شــعرخوانی و نقد داســتان و شعر است
و هفتهای چهار شــب هم آثار درخشان
ســینمای جهان و ایــران را بــر پرده
سینماتک خود دارد.
در کنار اینها ،پیرســوک کافهای
در حیاط و داخل ساختمان مرمتشدهی

 100ســالهاش دارد ،بــا منوی غذاهای
مدرن و ســنتی ایرانی و اروپایی که در
برگزاری آئین غذاخوردن و نوشیدن چای
یا قهوهای در ســفر به شهر راز امکانی
جــذاب در شــیراز فراهم آورده اســت.
پس اگر در شــیراز هستید و میخواهید
در فضایی شــبیه به یک باغ کوچک با
گلهای شمعدانی و درختهای نارنج و

کرانههــای خود جای داده و با پوششــی
از بیشهزارهای سرســبز و نیزارهای بلند،
منطقــهای اعجابانگیز در طبیعت فارس
به شــمار میآید .منطقــه دریاچه مهارلو
(دریاچه نمک) در فاصلــه  35کیلومتری
جنوب شــیراز از جاذبههای گردشــگری
ویــژهای برخوردار اســت .این منطقه هم
از خشکســالی آســیب زیادی دیده ولی
امســال به ســبب بارندگی آخر زمستان
مجموعهای از مناظر کوهســتان ،جنگل
و بیشهزار و حرکت دســتهجمعی مرغان
مهاجر و فالمینگوها را به نمایش میگذارد
و زیباییهای طبیعــی آن هر بینندهای را
به تحســین وامیدارد .همچنین در فارس

معماری ســنتی شهر ،قهوهای بنوشید و
ســر که میچرخانید ابوتراب خسروی و
محمد کشــاورز و امین فقیری را ببینید،
به پیرسوک بروید؛ در کوچه  38خیابان
لطفعلیخان زند.
نیما تقوی مدیر پیرسوک که شعار
مؤسســهاش را «با قصه در ســفریم»
انتخاب کرده ،در ســی ماهی که از تولد
پیرسوک میگذرد ،برنامههای فرهنگی
بســیاری برگزار کرده و مهمتر از همه
امکانــی را برای شــهر فراهم آورده که
میتوان بهجای پرســهزنی در پاساژها،
اوقاففراغــت را با ادبیات و ســینما و
موسیقی پر کرد .با پاتوقهایی همچون
پیرســوک ،میتوان در هنگامهی سفر
نوروزی بــه شــهر ادب و فرهنگ ،به
خانهای ســنتی رفت که موســیقیاش
صدای آب از حوض وسط حیاط است و
صندلیهاش البهالی درختهای نارنج
جا گرفته .پیرسوک در این دوسالواندی
کــه از تولــدش میگذرد ،بــه کافهای
فرهنگی در دل کوچهای در خیابان زند
بدل شده است؛ خیابانی که روح شیراز در
آن جاری است.

تاکنون دو پارک ملی بمو به وســعت 48
هزار هکتار و بختگان به وسعت  160هزار
هکتار شناسایی شــده است .پارک بمو با
گونههای گیاهی گون و درمنه و گونههای
علفی و دارا بودن ساختار دشت ،تپهماهور
و کوهستان عالوه بر اینکه در فصل بهار
مناظر چشمنوازی را به نمایش میگذارد،
میتواند به اقلیمی همیشگی برای پژوهش
در علوم زیستمحیطی تبدیل شود .آبشار
مارگون سپیدان و بهشت گمشده مرودشت
نیــز از مناطــق معــروف و جالبتوجــه
زیستمحیطی فارس اســت که هرسال
مــورد بازدید تعداد زیادی از میهمانان قرار
میگیرد.

اهلبیت /
شیراز در سفرنامهها

اخالق شیرازیها
در  500سال پیش
«شیرازیها مردمانی بلندنظر و سخیالطبع
هســتند .با کمال خوشرویی و میل قلبی مهمان
را به ســفره خود میپذیرند و با روی گشاده از او
پذیرایی میکنند ».این متن در بخشی از سفرنامه
تاورنیه ،یکی از بزرگترین ســیاحان فرانســوی
قرن هفدهم میالدی که بین سالهای (-1668
 1663م) ،شش بار به مشرقزمین سفر کرده و 9
بار به ایران آمده درباره مردم شــیراز نوشته شده
است.
این ســفرها در دوران صفویــه و در زمان
سلطنت شــاهصفی ،شاهعباس دوم و شاهسلیمان
صورت گرفته و او در ســفرنامه خود به بررســی
بافتهــای اجتماعی و اقلیتها و آدابورســوم
ایرانیــان و ازجملــه مــردم شــیراز پرداختــه
است.
سفرنامه تاورنیه ،منبعی جذاب برای دستیابی
به تصویری روشن از ایران عصر صفوی به شمار
میآید؛ بهویژه شیراز زیبای  ۵۰۰سال پیش که با
این سفرنامه در قاب نگاهمان مینشیند.

