هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
بازدید شهردار شیراز از دو پروژه عمرانی
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پروژهها سرعت خوبی دارند
بر اساس اولویتبندی پیش میرویم
3

گزارش «شهرراز» از شهرآورد دو تیم شیرازی
در لیگبرتر فوتسال بانوان ایران

دخترانیکهشیفتهفوتبالهستند
15

م مهرماه یادمان غزلسرای شهرراز
پروندهای برای لسانالغیب ،بهمناسبت بیست 

سرود مجلس ما
ذکر خیر توست
6

عکس:علی محمدی راد/شهرراز

رو یداد شهر

در  ۱۰سال گذشته به دلیل خشکسالی
با رشد مهاجرت مواجه شدهایم و امروز بیش از
 ۳۰۰هزار نفر حاشیهنشین در شیراز ساکن هستند

گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2
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پنج دفتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی در محالت مختلف شیراز راهاندازی شد

بازآفرینیفرهنگمحور

رویکرد جدید مدیریت شهری در محالت شیراز

،،

با رویکرد
انسانمحوری در
ساخت شهرها،
تنها با ساختوساز
و توسعه کالبد
شهری نمیتوان
محالت را به
سطح متعالی
توسعه اجتماعی
و فرهنگیرساند
بلکه باید نگاه
فرهنگمحور بر
پایه کرامت
انسانی داشت

،،

هفته گذشــته پنج دفتر تســهیلگری و
توســعه اجتماعــی در محــات کمبرخوردار
شــیراز راهاندازی شد .شــهردار شیراز در آئین
گشــایش این دفاتر که با حضــور معاون وزیر
کشــور و معاون اســتاندار فارس همــراه بود،
گفت :بازآفرینی فرهنگمحور محالت بهعنوان
یک رویکرد جدید ،در رأس اقدامات اجتماعی
مدیریت شــهری است .حیدراســکندرپور در
نشســتی که با حضــور رضا محبوبــی معاون
اجتماعی مرکز اجتماعی فرهنگی وزارت کشور،
حوزه اجتماعی اســتانداری فارس و شهرداری
شیراز و برخی ســمنهای فعال در این زمینه
برگزار شــد ،اظهار داشت :در سالهای گذشته
به دلیل رشــد جمعیــت و گســترش پدیده
حاشیهنشــینی ،دو مقوله بافتهای فرسوده و
بافتهای ناکارآمد نیز در شهرها شکل گرفتهاند
که ساماندهی آنها نیازمند برنامهریزی جدی
اســت .وی افزود :در شهر شیراز طی  ۱۰سال
گذشــته به دلیل خشکسالیهای اخیر با رشد
مهاجرت مواجه شــدهایم که این موضوع باعث
شــد بیش از  ۳۰۰هزار نفر حاشیهنشــین در
شیراز ساکن شــوند .حیدر اسکندرپور یکی از
مشــکالت و چالشهای امروز کالنشــهرها را
توسعه شهرنشــینی و بهتبع آن حاشیهنشینی
و الحاق روســتاهایی دانست که با بافت شهری
هماهنگی ندارند .وی ضمن اشاره به معضالت
اجتماعی موجود در بافتهای ناکارآمد شهری،
بر ضرورت رفع این مســائل تأکید کرد و گفت:
اگر حل این آسیبها در مقطع فعلی موردتوجه
قرار نگیرد به یک معضل جدی و بزرگ تبدیل
میشــوند که برونرفت از آنها ساده نخواهد

بود؛ چراکه معتقدیم به دنبال مسائل اجتماعی،
قطعاً مشکالت امنیتی هم پدیدار میشوند.
شــهردار شــیراز برنامهریــزی و اجماع
ســازمانی را از مؤلفههای مهم رفع آسیبها و
ایجاد امنیت اجتماعی در محالت شهری بهویژه
در مناطق کمتر برخوردار دانست و گفت :امروز،
شهرداری ،وزارت کشور و راه و شهرسازی ورود
خوبــی به مســأله کارآمد ســاختن بافتها و
محالت شهری داشــتهاند؛ اما الزم است همه
دســتگاهها و نهادهای متولی در کنار یکدیگر
در حوزههــای مختلف سیاســی ،اجتماعی و
فرهنگی حضور منسجم ،مؤثر و با برنامه داشته
باشــند تا بتوان بافت شــهری را از این معضل
نجات داد .اســکندرپور اذعان داشت :با رویکرد
انســانمحوری در ساخت شهرها ،معتقدم تنها
با ساختوساز و توسعه کالبد شهری نمیتوان
محالت را به ســطح متعالی توسعه اجتماعی و
فرهنگی رســاند بلکه برای این منظور باید نگاه
فرهنگ محور بر پایه کرامت انســانی داشــت.
اســکندرپور تصریح کرد :در همین راســتا در
بودجه سال  ۹۷شهرداری و برنامههای سازمان
فرهنگــی نیــز بازآفرینی محالت بــا رویکرد
فرهنگی را موردتوجه قرار دادهایم.
معــاون اجتماعی مرکز امــور اجتماعی و
فرهنگی وزارت کشــور نیز در این نشســت ،با
اشــاره به اهمیت سرمایه اجتماعی گفت :امروز
در ایران بیش از هر چیز به انســجام اجتماعی
احتیــاج داریم .رضا محبوبی بــا تأکید بر لزوم
اعتمــاد اجتماعی در کشــور ،اظهار داشــت:
ضعفهای حــوزه اجتماعی و سیاســی وجود
دارد که برای حرکت روبهجلو باید داشــتهها و

نداشــته ها را با هم دید .معاون اجتماعی مرکز
امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشــور اظهار
داشت :متأســفانه اکنون در کشور  ۱۱میلیون
نفر حاشیهنشــین ،سه میلیون و  ۲۰۰هزار زن
سرپرست خانوار ،ساالنه  ۶۰۰هزار نفر ورودی
زندانها و  ۱۵میلیون پرونده قضایی در ســال
وجود دارد.
محبوبی بابیان اینکه در ســالیان گذشته
حاشیهنشــینی جزو اولویتهای آســیبهای
اجتماعــی نبوده ،افزود :اکنــون این معضل به
یکی از چالشهای اصلی اغلب شهرهای بزرگ
تبدیل شده که اگر برای مقابله با آن وارد عمل
نشویم بهزودی به بحرانی جدی تبدیل خواهد
شــد .وی ایجاد دفاتر تســهیلگری و توســعه
اجتماعــی را در محالت حاشــیهای در جهت
تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت :امروز
در شــیراز پنج مرکز از این نوع ایجاد شــد که
به  10محله این کالنشــهر خدمات اجتماعی
ارائه خواهند کرد .محبوبی ادامه داد :این دفاتر
نیازهای واقعی محالت را شناسایی و در جهت
رفع آن و ارتقا کیفی ســطح زندگی مردم این
محالت گام برمیدارند .وی اشــاره کرد :اکنون
 ۶۸دفتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی محالت
وجــود دارد کــه  ۱۰۸محله کشــور را تحت
پوشــش خدمات خود دارند که تا پایان امسال
این تعداد به  ۱۲۲مرکز با پوشــش دهی ۲۰۸
محله در سراسر ایران افزایش پیدا میکنند.
مدیرعامل ســازمان فرهنگی و اجتماعی
شهرداری شیراز نیز در این مراسم اهداف دفاتر
توسعه و تسهیل گری را افزایش کیفیت زندگی
ســاکنان محالت و ارتقای ســرمایه اجتماعی

ساکنان دانســت و گفت :در این دفاتر از تمام
ظرفیتهــای جامعه محل برای حل مســائل
اجتماعی نهایت استفاده و بهرهبرداری میشود.
ابراهیم گشتاســبی نیازســنجی ،برنامهریزی
و جمــعآوری دادههــای پایش را جــزو اولین
وظایف این دفاتر برشــمرد و افزود :شناســایی
گروههای آســیبپذیر ،آموزش جامعه محلی،
شناســایی آســیبهای اجتماعی و برگرداندن
آســیب دیدگان بــه جامعه از دیگــر اهداف
این دفاتر اســت .مدیرعامل ســازمان فرهنگی
و اجتماعی شــهرداری شــیراز توانمندسازی
اقتصــادی را از نیازهای اساســی جامعه امروز
دانست و یادآور شد :اجرای برنامه و کالسهای
آموزش مشــاغل خانگی ،تسهیل اتصال حرفه
آموزان با بازار کار میتواند ســطح اقتصادی و
بالطبع ســطح اجتماعی این محالت را متحول
کند .گشتاسبی افزود :افزایش کیفیت زندگی،
کیفیت محیطی ،ســرمایه اجتماعی ،سالمت،
معیشت و نشــاط اجتماعی از دســتاوردهای
بلندمدت این ســراها و طرحهای مشابه است.
وی معیار انتخاب محالت برای تأســیس دفاتر
تسهیل گری را آمارهای ارائهشده توسط نیروی
انتظامی ،بهزیستی و معاونت پیشگیری از وقوع
جرم دانســت و خاطرنشــان کرد 15 :محله بر
اساس شاخصهای موردنیاز انتخاب شدهاند و
محالت سعدی ،کوزهگری ،ترکان ،شرغان ،ده
پیاله ،ســهلآباد ،گلشن ،شریفآباد ،حجتآباد
و محالت بیــات ،قصابخانــه و بینالحرمین
ازجمله محالت کمتر برخوردار شــیراز اســت
که بهزودی در تمام آنها دفاتر تســهیل گری
تأسیس میشود.

،،

در شیراز پنج دفتر
تسهیگری راهاندازی
شده که به 10
محله این کالنشهر
خدمات اجتماعی
ارائه خواهند کرد.
این دفاتر نیازهای
واقعی محالت را
شناسایی و در جهت
رفع آن و ارتقا کیفی
سطح زندگی مردم
این محالت گام
برمیدارند

،،

برای مقاصد سیاسی به کشورتان ظلم نکنید
شهردار شــیراز گفت :عدهای اصرار دارند اینگونه القا کنند که
شــهرداری و شورای پنجم از شهدا و ارزشهای آنان فاصله دارند و با
همین نیت بین مردم خطکشی میکنند.
مــردم در انتخابــات به جریانی رأی دادند و حــاال باید اجازه
داد در ایــن فرصــت چهارســاله ،منتخبان مردم بهدوراز حاشــیه و
چالش ،خدمترســانی کنند .حیدر اســکندرپور اعالم کرد :با صدای
رسا میگویم که شــورای پنجم ،مجموعه شــهرداری و مردم شیراز
همواره افتخارشــان این اســت که هرکجا و هر وقت نیاز شود ،برای
دفاع از ایران و نظام به پا خواهند خواســت و از جان و مالشــان برای
دفاع از کشــور و اعالم انزجار از دشــمنان دریــغ نخواهند کرد .او با

کنگره سالمت برای صلح
در شیراز برگزار میشود
طی روزهــای  ۲۳تا  ۲۵آبان ماه
امسال کنگره بینالمللی سالمت برای
صلح به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی
شــیراز برگزار خواهد شــد .از سویی
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز
پیشــنهاد داد که شیراز مبتکر ایجاد و
راهاندازی موزه یا دهکده صلح در ایران باشد.
علی بهادر در یک کنفرانس خبری گفت :با توجه به نقش
سنبلیک شیراز در ادبیات و وجود نماد صلح و صلح دوستی در
میان ادبا و شعرا ،در راستای برگزاری نخستین کنگره سالمت
برای صلح لزوم ساخت چنین مجموعهای احساس میشود.
وی با اشــاره به برگزاری نخســتین کنگــره بینالمللی
سالمت برای صلح به میزبانی دانشگاه شیراز در آبان ماه امسال
بیان کرد :بسیاری از مشکالتی که در دنیا با آن مواجهیم ناشی
از خروج افراد از دایره انســانیت و ســپس دین اســت .رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ترویج نوع دوستی و پرهیز از
خشونت انسانی ،جنگ و تأثیر آن بر سالمت را مهمترین پیام
برگزاری این کنگره اعالم کرد.

اشــاره بهاتفاقات اخیر در شــیراز گفت :در هفته دفاع مقدس ،عالوه
بر برنامههای مختلف فرهنگی که توســط زیرمجموعههای شهرداری
برگزار شد ،بیش از  40بیلبورد نیز در سطح شهر اکران شد که یکی از
آنها حاوی تصویری مذموم بود .اسکندرپور بابیان این مطلب که آبرو
و حیثیت جمهوری اســامی ایران در گرو دفاع مقدس است ،اظهار
داشت :این اتفاق نامبارک در گوشهای از شهر رخ داد که نیازمند دقت
و مراقبت همه ماســت؛ اما اگر هشیار نباشیم ،امکان ایجاد مشکل در
هر گوشــه دیگری وجود دارد .وی افزود :معتقد هستیم که نصب این
بیلبورد ،طرحی برای ایجاد چالش و حاشیه برای شهرداری شیراز بود
و طی روزهای آینده دســتگاههای امنیتی گزارش آن را به شهروندان

برپایی موکب شاهچراغ
در مرز شلمچه

خواهند داد .شــهردار شــیراز که خود از رزمندگان هشت سال دفاع
مقدس اســت با یادآوری حاشــیههایی که پیشازایــن در خصوص
نوســازی تمثال مبارک شهدا ایجاد شد ،تأکید کرد :مگر میشود من
که از  14ســالگی وارد جبهه شــدهام و در کنار شهدا و جانبازان قدم
برداشتهام نسبت به موضوع شهدا حساس نباشم؟ مگر میشود معاون
خدمات شــهری شــهرداری که از جانبازان دفاع مقدس است نسبت
به شــهدا حساس نباشــد؟ اســکندرپور بابیان اینکه ارزشهای دفاع
مقدس مورداحترام همه ماســت و به همین دلیل با قصور و کوتاهی
بهشــدت برخورد میکنیم ،خاطرنشان ســاخت :به کسانی که نسبت
بهپاسداشت ارزشهای اســام و انقالب حساس هستند دست یاری

(ع)

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز گفت :برای
چهارمین ســال پیاپی موکب احمد بن موسی شاهچراغ
(ع) نیز آماده خدماترســانی و پذیرایی از زائران اربعین
حســینی است .محمد حســنپور در نشست هماهنگی
برپایــی موکب احمدبن موســی شــاهچراغ (ع) گفت:
ایــن موکب در زمینی به مســاحت  18هزار مترمربع با
گنجایش  6هزار زائر امســال بــا تجهیزات الزم ازجمله
آشپزخانه سیار ،نانوایی سیار ،حمام ،سرویس بهداشتی ،رختشویخانه و محل
اسکان آماده خدماترســانی به زائران است و زائران میتوانند از تمام خدمات
آن بهصورت رایگان اســتفاده کنند .معاون خدمات شــهری بابیان این مطلب
که امســال تالش میکنیم تا ظرفیت اســکان زوار را افزایش دهیم ،افزود :در
ســال گذشــته جابهجایی و انتقال زائران از مرز شلمچه تا خرمشهر توسط 50
دستگاه اتوبوس اعزامی از شیراز انجام گرفت و امسال نیز همانند سال گذشته
جابجایی زائران در این مســیر انجام میگیرد .وی اظهار کرد :با توجه به اینکه
نظافت  18هکتار از مســیر زائران در مرز شــلمچه برعهده نیروهای شهرداری
شیراز قرار گرفته است تالش میشود تا خدماترسانی در این زمینه به بهترین
نحو انجام گیرد.محمدحســن پور بابیان این مطلب که نیروهای آتشنشــانی
نیز تأمین ایمنی و ارائه خدمات آتشنشــانی در  18کیلومتر محور شــلمچه را
عهدهدار خواهند بود ،ادامه داد :در بحث برنامههای فرهنگی و تبلیغات محیطی
نیز امســال توزیع اقالم فرهنگی با محوریت معرفی سومین حرم اهلبیت (ع)
انجام خواهد شد.

و همدلی میدهم ،اما در مقابل به کســانی که میخواهند از این فضا
سوءاستفاده کنند میگویم که برای رسیدن به مقاصد کوتاهمدت خود
به کشــور ،ارزشهای مورداحترام مردم و آرمانهای اسالم و انقالب،
ظلم نکنید .خطکشــی بین مردم در این شــرایط که همگان باید با
یکدیگر وحدت و انســجام داشته باشیم ظلم است .امروز ،روزی است
که همه باید فارغ از هرگونه جناح سیاسی برای دفاع از کشور در کنار
یکدیگر باشــیم .وی با اشاره به رشادتهای رزمندگان جنگ تحمیلی
اظهــار کرد :امــروز باافتخار اعالم میکنم که ما خاک پای شــهدا و
خانواده شهیدان هستیم و افتخار داریم که میراثدار شهدایی هستیم
که باعزت از این مرزوبوم دفاع کردهاند.

گزارش  21300کودکآزاری
و همسرآزاری در سال 96
مدیرکل بهزیستی اســتان فارس با بیان
اینکه در این اســتان  41هــزار کودک زیر پنج
ســال در مهدهای کودک حضــور دارند ،گفت:
تنهــا  12درصد کودکان زیر پنج ســال فارس
بــه مهدکودک میروند .به گفته ســید مرتضی
موســوی در فارس  1100کودکســتان وجود
دارد که  649کودکســتان در مناطق روستایی
اســت .او با بیان اینکه با اعمال تخفیف ویژه شهریه برای جذب کودکان
به روســتامهدها تالش شده اســت ،افزود :نزدیک به  ۱۷هزار کودک در
کودکستانهای روستایی و حاشیه شهر غذای گرم دریافت میکنند.
مدیرکل بهزیســتی فارس با بیان اینکه تاکنون گزارشــی از نقض
قوانین و موارد اخالقی در کودکستانهای فارس ارائه نشده است ،گفت:
 ۸۰درصــد کــودکان کار ،تنها کار میکنند و  ۲۰درصــد آنان خیابانی
هســتند .موسوی با بیان اینکه  ۷۹درصد کودکان کار و خیابانی از اتباع
بیگانه هستند ،گفت :پســران بیش از  ۹۰درصد کودکان کار و خیابانی
را تشکیل میدهند.
مدیرکل بهزیســتی فارس گفت :سال گذشته در فارس  ۲۱هزار و
 ۳۰۰مورد کودکآزاری و همسرآزاری به مراکز بهزیستی گزارش شد که
آزار و اذیت کودکان موارد بیشتری را شامل میشد.

برگزاری سه رویداد ورزشی
ملی و بینالمللی در فارس
استاندار فارس از برنامهریزی
بــرای برگزاری ســه رویداد ملی و
بیــن الملی المپیاد اســتعدادهای
برتر رشتههای هندبال و بسکتبال
بانــوان ،هنرهــای رزم ســواره و
مسابقات بینالمللی رزمی در فارس
خبر داد .اسماعیل تبادار در جلسه
شــورای عالی ورزش فارس گفت :با توجه به برگزاری این
رویدادهای ملی و بینالمللی ورزشــی در استان ،الزم است
برنامهریــزی دقیقی برای بهرهگیــری از همه ظرفیتهای
استان و اجرای مناسب این برنامهها صورت گیرد .تبادار با
بیان این که باید ظرفیتهای زیرســاختی ورزش در استان
فارس شناسایی شوند ،گفت :اداره کل ورزش و جوانان باید
برای بهرهبرداری کامل و بهینه از این امکانات با هماهنگی
دســتگاههای مربوط ،برنامهریزی کند .اســتاندار فارس با
اشاره به برگزاری جام جهانی فوتبال  2022در کشور قطر
و زمینههای مناســب همکاری استان فارس با این کشور،
افزود :باید از این فرصت برای ورود گردشــگران به استان
فارس به بهترین شکل استفاده کنیم.

صدا ی شهر
گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری

اغلب پروژههای بزرگ در کالنشهرها متوقف هستند،
اما پروژههای عمرانی شیراز
با سرعت مناسب در حال تکمیلشدن است
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شهردار شیراز و اصحاب رسانه از دو پروژه عمرانی بازدید کردند

پروژهها سرعت خوبی دارند
بر اساس اولویتبندی پیش میرویم
شــهردار شــیراز در بازدید از پروژههای عمرانی ســطح شهر
گفت :باوجود محدودیتهای مالی و نوسانات نرخ مصالح ،پروژههای
شهرداری با ســرعت باالیی در حال تکمیل هســتند و بهزودی بر
اســاس اولویتبندیهای صورت گرفته ،به بهرهبرداری میرســند.
حیدر اســکندرپور در بازدیدی که بهاتفاق جمعی از اصحاب رسانه
از تقاطع ســه ســطحی امیرکبیــر ـ رحمت ـ مطهــری و تقاطع
غیرهمســطح مهدیه داشــت ،اظهار داشــت :در ســال  ۹۸اغلب
پروژههای عمرانی بزرگ شــیراز در بازههای زمانی مختلف همچون
روز شیراز ،هفته دولت ،دهه فجر و ...افتتاح میشوند .وی افزود :در
شــرایط فعلی که به علت افزایش قیمت مصالح موردنیاز پروژههای
عمرانــی همچون میلگرد ،آهن و ...اغلب پروژههای بزرگ بهویژه در
کالنشهرها متوقف هســتند اما پروژههای عمرانی شیراز با سرعت
مناســب در حال تکمیل شدن هستند .وی در بازدید اصحاب رسانه
از تقاطع سه سطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت سرعت پیشرفت
فیزیکی این تقاطع را مناســب و تغییرات آن را مشــهود دانست و
افــزود :با توجه به اینکه روند اجرای این پروژه و احداث کارگاههای
عمرانی موردنیاز آن ،عبور و مرور شــهروندان و مسافران را با کندی
مواجه کرده و در برخی از ساعات شــبانهروز موجب ایجاد ترافیک
میشــود ،تکمیل سریعتر آن در دســتور کار شهرداری قرار دارد و
تالش ما این است که زودتر به بهرهبرداری برسد.
شهردار شیراز همچنین در بازدید از تقاطع غیر همسطح مهدیه
ـ امیرکبیر بابیان این مطلب که پروژه با پیشــرفت  ۲۱درصدی در
حال اجراســت ،گفت :هماکنون تعداد زیادی از شمعهای تقاطع در
زمین کار شــده و پس از نصب ســتونها و اجرای عرشه ،پیشرفت
عملیات عمرانی آن برای شهروندان و مسافرانی که از بلوار امیرکبیر
و جاده بوشــهر عبور میکنند ،مشــهود خواهد شد .اسکندرپور در

خصوص ســایر پروژههای عمرانی بزرگ شــیراز اعالم کرد :تقاطع
جوادیه در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری میرسد .همچنین پروژه
کمربنــدی ـ باهنر نیز با  ۲۷درصد پیشــرفت بهســرعت در حال
تکمیل شدن است .این پروژه  ۸۰تیر دارد که باید با انحراف ترافیک
این تیرها کارگذاری شــود؛ ازاینرو طی دو ماه آینده تکمیل آن با
انتقال عملیات عمرانی به روی عرشــهها سرعت بیشتری میگیرد.
وی با اشــاره به لزوم تملک امالک مورد مسیر پروژهها قبل از آغاز
عملیات اجرایی آن گفت :تملک این امالک در حین انجام عملیات
عمرانی عالوه بر تحمیل هزینههای باالتر برای شــهرداری ،موجب
طوالنی شــدن روند مذاکره با مالکین و کاهش ســرعت پیشرفت
پروژه میشــود .حیدر اســکندرپور افزود :در حال حاضر در پروژه
تقاطع میدان قصردشــت ،چپگرد دلگشا ،ادامه و تکمیل کوهسار
مهدی و ...با مشکل تملک امالک مورد مسیر روبرو هستیم.
در حــال حاضــر  ۹۷درصــد از بودجه عمرانی ســال جاری
شهرداری شــیراز به تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی اختصاص
یافته اســت .تکمیل پروژه تقاطع سه سطحی «امیرکبیر ـ مطهری
ـ رحمت» به دلیل موقعیت مکانی خاص خود که در ورودی شــهر
شــیراز از سمت بوشهر واقع شــده ،برای مجموعه مدیریت شهری
شــهرداری از اهمیت باالیی برخوردار اســت کــه افتتاح آن تحول
بزرگی در بازگشــایی و تسهیل ترافیک ورودی شــهر شیراز ،بلوار
امیرکبیــر و بلوار رحمت ایجاد میکند .این پروژه ســه ســطحی
پروانهای شــکل با هفت پل و مجموع طول پنــج کیلومتر باهدف
تکمیــل یکی از شــریانهای اصلی رینگ درونشــهری شــیراز،
روانســازی ترافیک ،افزایش ایمنی تــردد در کمربندی و کاهش
زمان ســفرهای درونشهری در حال ساخت است .عملیات عمرانی
ایــن تقاطع پل بهگونهای بوده که تاکنون خیابان امیرکبیر که یکی

پیشبینی اتوبوس آرامش
برای آتشنشانان در زمان اجرای عملیات
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از اختصاص دو دستگاه
اتوبوس ویژه آتشنشانان این کالنشــهر برای استراحت و آماده سازی در
زمان اجرای عملیات خبر داد .مجتبی زوربخش در دیدار با آتشنشــانان
ایستگاه  2و  5شــیراز که همزمان با روز ملی آتشنشان انجام شد ،هدف
از اجرای این طرح را آرامش آتشنشــانان در زمان اجرای عملیات عنوان
و تصریــح کرد :در زمان اجرای عملیات آتشنشــانی به دلیل کمبود فضا
معموالً بخشــی از خیابان یا کوچه به محلی برای استراحت و آماده سازی
ماموران پرتالش آتش نشــان تبدیل میشــود که به لحاظ ایمنی مناسب
نیست .معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود :برای راحتی و
آرامش نیروهای آتش نشانی ،دو دستگاه اتوبوس با هماهنگی کارشناسان
ســازمان آتشنشانی در حال بازسازی و آماده سازی است تا امکانات الزم
برای اســتراحت و آماده سازی آتشنشانان در زمان اجرای عملیات در آن
مهیا شود.
وی با بیان اینکه دو دستگاه اتوبوس پس از آماده سازی و تست اولیه
به سازمان آتشنشانی واگذار میشود ،خاطر نشان کرد :مطالعات مشترک
مسیر ایمن و سریع ویژه خودروهای آتشنشانی و استقرار و راهاندازی موج
سبز در زمان عملیاتهای مهم و حساس آتشنشانی از برنامه مهم معاونت
حمل و نقل در راســتای توجه به ایمنی و ســامت شهروندان است که با
همکاری ســازمان آتشنشان و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز در سال
جاری اجرایی خواهد شد.

از محورهای اصلی شهر شیراز است مسدود نشده و تردد خودروهای
عبوری در آن جریان دارد.
پروژه مهدیه ـ امیرکبیر نیز شــامل یک زیرگذر و یک روگذر
است که در حال حاضر  ۲۱درصد پیشرفت فیزیکی دارد .این پروژه
طبق در پایان سال  ۹۸به بهرهبرداری میرسد.
تقاطع غیر همســطح مهدیه ـ امیرکبیــر نیز پروژهای حیاتی
برای توزیع ترافیک در ورودی شــیراز محسوب میشود که وظیفه
اتصال و هدایت مستقیم ترافیک جنوب و جنوب غربی شهر شیراز از

عملیات بهسازی و تعویض تمثال مبارک شهدا آغاز شد
رئیس سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شــیراز از آغاز
عملیات بهسازی و تعویض
تمثــال مبارک شــهدا در
سطح شــهر شــیراز خبر
داد .جهانبخــش میرزاوند
با اشاره به اینکه این اقدام
همچون سالهای گذشته
در راستای بهسازی و نوسازی تمثال مبارک شهدا است،
عنوان کرد :در این مرحله بهســازی و تعویض تنها برای
تمثالهایی که مدتزمان زیادی از نصب آنها گذشــته
یا در اثر بروز حوادثی همچــون تابش آفتاب ،باد و باران
دچار آســیب شدهاند صورت میگیرد و تعویض بهصورت
کلی مدنظر نیست .میرزاوند بابیان اینکه امسال هم مانند
سال گذشــته تابلوهای گروهی شهدای محالت در برخی
محالت شیراز ساخته و نصب میشود ،افزود :امسال برای
اولین بار تابلوی گروهی شــهدای یکی از دبیرستانهای
شیراز که بیشترین شهدا را تقدیم انقالب و ایران اسالمی
کرده اســت ســاخته و در محل آن مرکز آموزشی نصب
خواهد شــد .وی بابیــان اینکه تعداد شــهدای گرانقدر

شــهر و دیارمان بیشــتر از
تمثالهای نصب شده است،
یادآور شــد :در راستای زنده
نگهداشــتن یــاد و خاطره و
جانفشــانی شــهدای دفاع
مقدس ترتیبی اتخاذشــده
که همچون ســنوات گذشته
تمثال شهدای برداشتهشده
با تمثال سایر شهدا جایگزین
شود .میرزاوند خاطرنشان ســاخت :سازمان سیما ،منظر
و فضای ســبز شهری شهرداری شــیراز و پیمانکار تحت
نظارت این ســازمان از تاریــخ  10مهرماه تا اطالع ثانوی
نســبت به این امر اقدام خواهنــد کرد .همچنین به علت
محدودیتهای ترافیکی در خیابانهای شیراز این امر در
هنگام شب انجام میشود.
رئیس ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شــهرداری شــیراز اظهار کرد :از شــهروندان درخواست
میشــود که در صورت مشاهده نواقص در تمثال مبارک
شــهدا ،موارد را به ســامانه  137یا به ســامانه پیامکی
 3000137756بــا آدرس دقیــق محل تمثــال اطالع
دهند.

مسیر کمربندی فعلی تا آزادراه شیراز ـ اصفهان را بر عهده دارد که
بــا بهرهبرداری از بزرگراه مهدیه و تقاطع مهدیه ـ امیرکبیر و اتصال
آن به بزرگراه گلبهار رینگ پیرامونی جنوب شــهر شــیراز تکمیل
میشــود .عالوه بر تکمیل رینگ پیرامونی شهر شیراز؛ ایجاد مسیر
دسترســی ایمن شــهروندان به پارک چنار راهدار ،ایجاد نوار سبز
حاشیهای در اطراف تقاطع برای ممانعت از شکلگیری کاربریهای
ترافیکزا ،تأمین  12جهــت حرکت اصلی و ...ازجمله اهداف ایجاد
این تقاطع به شمار میرود.

برگزاری کالسهای آموزش
مهارتهای زندگی برای کودکان کار
رئیس اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری
شــیراز گفت :کالسهای آمــوزش مهارتهای زندگــی و اجتماعی برای
کودکان کار برگزار میشود .یوسف آفرینی بابیان این مطلب که آموزش به
کودکان کار و والدین آنها به روشهای نوین در رأس برنامههای این اداره
قــرار دارد ،افزود :آموزش کودکان کار میتوانــد موجب کاهش بزهکاری
در جامعه شــود .نتیجه این برنامهها در بلندمدت به دست میآید و تأثیر
مطلوب با اســتمرار تحقق خواهد یافت .وی بابیان این مطلب که کارگاهها
شامل آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی ،آموزش داستاننویسی خالق
و  ...برای کودکان است ،تصریح کرد :آموزش مهارتهای زندگی در سنین
کودکــی به آنها کمک میکند تا در آینده با فشــارهای زندگی راحتتر
کنار بیایند و همچنین باعث انعطافپذیری بیشتر آنها در مواجه شدن با
مشکالت زندگی میشود.
رئیس اداره پیشــگیری و ســاماندهی آســیب دیــدگان اجتماعی
شهرداری شیراز خاطرنشان ســاخت :کارگاه داستاننویسی خالق توسط
احمد اکبرپور داســتاننویس کودکان برگزار خواهد شــد که از یکســو
بهواســطه برونریزی تنشها و اســترسهای کودک نقــش درمانی دارد
و از ســوی دیگر با تحریک ذهن ،خالقیت را در کودک شــکوفا میکند.
این کارگاهها هر هفته روزهای پنجشــنبه در ســاختمان اداره پیشگیری
و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز برگزار میشود.

حضور شهردار شیراز در
جمع پیشکسوتان عرصه
ایثار و شهادت
(یادواره شهید جاویدی)

در هفته سوم مهرماه مدیران شهرداری از طریق سامانه  ۱۳۷پاسخگوی شهروندان هستند

مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته سوم مهرماه ،همهروزه از ساعت  10تا  11از طریق سامانه  137شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند .سامانه ارتباط مردمی شهرداری شیراز ( )137با هدف دریافت دیدگاهها ،انتقادات ،پیشنهادها و درخواستهای شهروندان در خصوص
بهبود مدیریت شــهری همچنین برای ارتباط بیشــتر شــهروندان با مدیران شهرداری ،ماهیانه میزبان شهرداران مناطق ،روسای سازمانهای شــهرداری و  ...است .در روز شنبه  14مهرماه جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ،یکشنبه  15مهرماه مهندس سروی
شهردار منطقه  ،6دوشنبه  16مهرماه عباسی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی و سهشنبه  17مهرماه مهندس خوشبخت رئیس سازمان مدیریت پسماند ضمن حضور در سامانه  137شهرداری شیراز ،شنونده و پاسخگوی مشکالت شهروندان خواهند بود.
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رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر خبر داد

،،

 66دستگاه اتوبوس بنز
دیزلی که حدود  15سال
از عمر آنها میگذرد و
 114اتوبوس گازسوز
بدون کولر مدل  1388که
قطعات یدکی آنها کمیاب
است از چرخه ناوگان
حملونقل شهری شیراز
خارج و اتوبوسهای
خریداریشده نو،
جایگزین آنها میشود

،،

نوسازی  180دستگاه
اتوبوس شهری
شهرراز جلســه علنی اخیر شورای اسالمی شهر شــیراز در حالی برگزار شد که هر هشــت دستور کار آن به
بررسی و تصویب لوایح شهرداری اختصاص داشت .در جلسه پنجاه و ششم شورای پنجم که با حضور شهردار شیراز
و قائممقام او ،و به ریاست سیداحمدرضا دستغیب برگزار شد ،اعضای شورا ضمن بحث و تبادلنظر درباره الیحههای
رســیده از شهرداری شیراز شرایط نوســازی  180اتوبوس تحت مالکیت شهرداری شیراز را پس از بحث و تبادلنظر
بهرهبردار خواهد بود .ضمن اینکه بخشی از اتوبوسهای
گازی ما که چرخه نگهداری آنها هزینه بســیاری به بار
میآورد از چرخه خارج خواهند شد .قائدی ادامه داد :ضمن
اینکه قطعات یدکی  114اتوبوس از رده خارج برای سایر
اتوبوسها ناوگان حملونقل شــهری شیراز قابلاستفاده
است ،به این طریق میتوانیم قطعات یدکی اتوبوسهای
مدل  88و  89را که گازســوز هستند و هزینه نگهداری
باالیی دارند ،تأمین کنیــم؛ اما به هر صورت اگر بتوانیم
اتوبوسهای دیگری خریــداری کنیم قطع ًا اتوبوسهای
مدل  1385و بقیه اتوبوسهای  1388و  1389گازسوز را
از چرخه ناوگان حملونقل مسافر شهری خارج میکنیم
تا با تمهیدی که شهردار شیراز به کار میبندند بتوانیم در
سال جدید نیز اتوبوس خریداری کنیم.

جایگزینــی اتوبوسهای جدیــد در چرخه
ناوگان حملونقل عمومی

،،

در راستای جلوگیری
از هرگونه خسارت
غیرقابلجبران به
ارتفاعات بهعنوان میراث
طبیعی و ثروت ملی باید
طرح جامع فضای سبز با
حضور همه کارشناسان در
زمینههای مختلف تعریف
شود .اجرای طرحها
در ارتفاعات عالوه بر
همخوانی با طرحهای
مشاور باید پیوست
زیستمحیطی
داشته باشند

،،

،،

داالن هوای شیراز از
غرب شهر است که سبب
معتدل بودن شهر شیراز
میشود ،درحالی که در
صورت ساختمانسازی
این مسیر بسته میشود؛
از همین رو باید از
برجسازی در این محور
جلوگیری شود

،،

رئیس کمیســیون عمران و حملونقل شورا درباره
روند جایگزینی اتوبوسهای نــو با اتوبوسهای قدیمی
توضیح داد :از شهریورماه امسال تعدادی از اتوبوسهای
جدید خریداریشــده برای ناوگان اتوبوسرانی شــهری
به شــیراز منتقلشدهاند که شهردار شــیراز این قضیه را
حلوفصل کرد تا ما اتوبوسها را در شــهر شیراز تحویل
بگیریم .نواب قائدی با اشــاره به اینکه شمارهگذاری و
بیمــه اتوبوسهای جدید در حال انجام اســت و اکنون
نیز بهتدریج در حال ورود به شــهر شیراز هستند ،یادآور
شد :دســتورالعملی را شورای پنجم مصوب کرده بود که
نوســازی اتوبوسها بر اساس قدمت آنها صورت گیرد.
بعد از بررسیهایی که در کمیته ترافیک و حملونقل در
کمیســیون عمران و حملونقل صورت گرفت ،مشخص
شــد که ما  66اتوبوس  457مدل تولید سال  1382و 30
دســتگاه  85د  13دیزلی و  80اتوبــوس مدل  1387و
 150اتوبوس مدل  1388در ناوگان حملونقل شــهری
شیراز داریم که باید مورد نوسازی قرار گیرند ،اما به دلیل
اینکه تنها  180دســتگاه اتوبوس خریداری کردهایم با
حضور مســئوالن ســازمان مقرر شــد که  66دستگاه
اتوبوس بنــز دیزلی مدل  1382که حدود  15ســال از
عمر آنها میگذرد و  114اتوبوس گازســوز بدون کولر
مدل  1388که قطعات یدکی آنها کمیاب است از چرخه
ناوگان حملونقل شــهری شــیراز خارج و اتوبوسهای
خریداریشده نو ،جایگزین آنها شود.
این عضو شورا افزود :نوسازی شامل  4شرکت و 23

واگذاری دو دستگاه اتوبوس به دانشگاه علوم
پزشکی برای استفاده در حوادث اورژانسی

رئیس کمیسیون حملونقل شورا در توضیح شرایط
و دالیل واگذاری دو اتوبوس به دانشــگاه علوم پزشکی
شیراز در زمینه اســتفاده در حوادث غیرمترقبه گفت :دو
دســتگاه اتوبوس مدل  82با حفظ مالکیت شــهرداری
در اختیار دانشگاه علوم پزشــکی قرار میگیرد تا ضمن
نصب تجهیزات پزشکی ســیار در آنها توسط دانشگاه
مذکور ،جهت استفاده در حوادث اورژانسی در بحرانهای
احتمالی شهر شیراز مورداســتفاده قرار گیرد .وی با ارائه
توضیحات بیشتر یادآور شــد :اتوبوسهای مذکور مدل
 82اســت و با توجه به اینکه نباید ســن اتوبوسهای
حملونقل شهری بیشتر از  10سال باشد باید از دور خارج
شوند اما ازلحاظ فنی مشکلی ندارند که طبق بند  4ماده

و رأیگیری تصویب کردند و همچنین به واگذاری دو دســتگاه اتوبوس با حفظ مالکیت شــهرداری به دانشگاه
علوم پزشــکی شیراز بهعنوان بیمارستان ســیار در حوادث اورژانسی رأی مثبت دادند .اعضای پارلمان شهری در این
جلســه با پرداخت صد میلیون تومان برای هر فصل به هرکدام از باشــگاههای فوتبال فجر شهید سپاسی و قشقایی
شیراز نیز موافقت کردند.
 55وظایف شهرداریها بهمنظور تشریکمساعی در امور
بهداشت ساکنان شهر و مواردی مانند آبلهکوبی ،مسکن
و غیره این اتوبوسها که مالکیت آنها با شهرداری است
طی موافقتنامهای برای اســتفاده بهعنوان بیمارســتان
سیار در اختیار دانشــگاه علوم پزشکی قرار گیرد .قائدی
خاطرنشان کرد :یک مدت پیش در بلوار جمهوری اتفاقی
افتاد ،اگر در آنجا مشــکلی پیشآمده بــود اعزام چنین
اتوبوســی بهعنوان بیمارستان ســیار برای چنین مواقعی
میتواند کارگشا باشد.
همچنین در پنجاه و ششــمین جلســه علنی شورا
به مناســبت هفتم مهرماه روز آتشنشان از آتشنشانان
برتر ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شیراز ،روحاهلل
شــریفی ،هاشــم محقق ،حامــد میرشــکاری ،مجتبی
فاتحیان ،رضا اسفندیاری و ابراهیم هژبریان با اهدای لوح
تقدیر تجلیل شــد .در این نشست همچنین با رأیگیری
اعضای شــورا درر باره انتخاب نمایندگان و ناظرین شورا
در سازمانها و کمیسیونهای شهرداری انتخاب شدند.
بازآفرینی جاذبههای گردشــگری رودخانه
خشک

خرمدره یا رودخانه خشــک که شهر شیراز را به دو
بخش شــمالی و جنوبی در مســیر خود تقسیم میکند،
میتواند محلی برای اجرای ایدههای پرجاذبهای باشــد
که بخشــی از سمتوســوی آنها افزایــش جاذبههای
گردشــگری این شــهر باشــد .با این مقدمه کمیسیون
گردشگری شورای اسالمی شهر شــیراز بررسی کلیات
طرح بازآفرینی جاذبههای گردشگری رودخانه خشک بر
پایه ظرفیتهای طبیعی این رودخانه را آغاز کرده است.

بنا بر اخبار رســیده ،رئیس این کمیسیون که این خبر را
اعالم کرده بر همین مبنا گفته اســت که در جلسه اخیر
کمیسیون گردشگری شورا قرار شد کارگروهی متشکل از
اعضای کمیسیون ،نمایندگان شهرداری مناطق همجوار
رودخانه ،مدیریت طراحی شهری و مدیریت گردشگری
تشکیل شود که ضمن آسیبشناسی به بررسی کارشناسی
این موضوع بپردازند .سولماز دهقانی همچنین اعالم کرد:
بررسی الیحهی برگزاری هفتهی فرهنگی و گردشگری
شــیراز در شهر تهران نیز در دســتور کار قرار گرفت .او
بــر باال بودن ســطح کیفی برنامههــای هفته فرهنگی
شــیراز تأکید کرد و گفت :حجم زیاد برنامهها نباید سبب
کاهش کیفیت شــود و باید با اجرای برنامههای فاخر در
راستای معرفی شــیراز و جذب گردشگر که هدف اصلی
برنامههاست گام برداریم.
این عضو هیئترئیسه شورا یادآور شد :این برنامهی
فرهنگی در فصل کم مسافر میتواند بهصورت همکاری
با آژانسهای مســافربری و جامعه هتلــداری و ارائهی
بستههای تخفیفی اجرایی شــود .دهقانی گفت :با توجه
به پیشبینی زمان برگزاری این برنامه در ایام قبل از عید
نوروز و حجم باالی برنامههای نوروزی معاونت فرهنگی
شهرداری در شهر شیراز ،میتوان این برنامه را در اواخر
پاییز برگزار کرد.
دهقانی با اشاره به عدم شناخت مناسب گردشگران
از شــهر شیراز گفت :در راســتای معرفی شهر شیراز در
عرصه بینالمللــی ،میتوان هفتههــای فرهنگی را در
خارج از کشــور برگزار کرد و همچنین از فضای مجازی
میتوان در راستای معرفی هرچه بهتر شهر شیراز استفاده
کرد.

بیانیه مهم اعضای شورای اسالمی شهر شیراز در خصوص وقایع اخیر

 10عضو شورای اسالمی شهر شیراز با صدور بیانیه
مشترک نســبت به واقع اخیر در این شهر واکنش نشان
دادند .در این بیانیه که احمدرضا دســتغیب و ســیروس
پاکفطرت آن را امضا نکردهاند ،آمده اســت« :با کمال
تأســف در ســالگرد پیروزی ملت ایران در برابر استکبار
جهانی در  8ســال جنگ تحمیلی و در ایامی که بهپاس
دفــاع عزتمند مردم ایران هفته دفــاع مقدس نامگذاری
شده اســت ،در ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شیراز شاهد اقدامی مشکوک ،غیرقابلقبول و
غیرفرهنگــی در قالب چاپ و نصــب بنری با تصاویری
مجعــول در یکی از تابلوهای شــهری بودیم که موجب
آزردگی و اعتراض دلســوزان انقــاب و نظام را فراهم
کــرد و البته دراینبین گروهی نیــز تالش کردند از این
اتفاق پیشآمده به دنبال تسویهحســاب انتخاباتی برآیند
که پاســخ آنان را در فرصت مناســب و طــی بیانیهای

رئیس کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر شیراز گفت :هرگونه فعالیت
در ارتفاعات شــیراز نیازمند پیوست زیستمحیطی است.
قاسم مقیمی گفت :ارائه گزارش شهرداری شیراز در مورد
مسائل محیطزیستی بام شــیراز در دستور کار کمیسیون
قــرار گرفت .مقیمی افزود :محیطزیســت میراث طبیعی
شهراســت که باید در حفظان کوشــا باشــیم تا بتوانیم
باکیفیت مطلوبتر به نســل بعد بســپاریم .او بر افزایش
تــوان اکولوژیک تأکیــد کرد و گفت :بایــد فرصتها و
محدودیتها را شناسایی و مطالعات کارشناسی شده را با
حضور مشــاوران بررسی کنیم .رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شــورای شهر با اشاره به

جداگانه خواهیم داد .اعضای امضاکننده در پنجمین دوره
شــورای اسالمی شهر شــیراز که در مراسم آغاز به کار
فعالیت خود در پیشــگاه مردم ،به قرآن کریم سوگند یاد
نموده ،همچنان بر عهد و پیمان خود با موکالنشان وفادار
خواهند بود .نظر شهروندان محترم را بهمنظور تنویر افکار
عمومی و رفع برخی شــبهات و شــایعات ،به نکات مهم
ذیل جلب میکنیم:
1ـ شــورای اســامی شــهر شــیراز که یکی از
مأموریتهــای خــود را تالش برای ترویــج ارزشها و
فرهنگ ایثار و شــهادت دانســته و به آن میبالد ،ضمن
محکــوم کردن این اقدام بر حفــظ و دفاع از ارزشها و
دســتاوردهای انقالب و نظام و بهویژه هشت سال دفاع
مقدس تأکید دارد .این شورا مفتخر است در بین اعضای
خود جمعی از ایثارگران ،آزادگان و خانواده معظم شــهدا
را دارد.

2ـ شورای اسالمی شهر شــیراز از شهردار محترم
میخواهد ضمن ارائه گزارش کاملی از علل و انگیزه بروز
این حادثه به این شورا و شهروندان ،با عامالن و مسببین
این اقدام ضد فرهنگی قاطعانه برخورد کند.
3ـ ایــن اتفاق هشــداری جدی بــرای مجموعه
شهرداری اســت که در برنامهریزی فرهنگی و تبلیغاتی
بیش از گذشته حساسیت نشان داده ،فرآیند تصمیمسازی
و تصمیمگیری در ســازمانهای شهرداری را اصالح کند
و شورای اسالمی شهر شیراز نیز بر نظارت خود بیفزاید.
4ـ شــورای اسالمی شهر شــیراز نسبت به حفظ و
صیانت از مرزهای اعتقادی و فرهنگی و برائت از معاندین
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و فرق ضاله حساس
بوده و خود را مقید به عمل در چارچوب قانون اساســی
جمهوری اســامی ایران ،اندیشــههای ناب امام راحل
(رحمتاهلل علیه) و مقام معظم رهبری میداند.

5ـ شورای اســامی شهر شــیراز ضمن تأکید بر
تالش برای دفاع از حقوق شــهروندان بر اساس سوگند
نمایندگی و در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه
در شرایط خاص کنونی ،خود را بیش از هر زمان موظف
به حفظ آرامش و پیگیری امور از راههای قانونی میداند.
6ـ امید اســت مســئوالن محترم قضایی ،امنیتی
و سیاســی اســتان فارس با عنایت بــه اظهارات صریح
جناب آقای مهدی حاجتی در جلســه هماندیشــی مورخ
 97/7/5شورای اسالمی شهر شیراز مبنی بر خیرخواهانه
و شرافتمندانه بودن انگیزه و قصد ایشان و مسئولیت وی
بهعنوان رئیس کمیسیون حقوق شهروندی و اعالم برائت
صریح ایشــان از فرق ضاله و بهویژه فرقه ضاله بهاییت
و معاندین نظام مقدس جمهوری اســامی ایران ،امکان
ادامه حضور و فعالیت ایشان را بهعنوان نماینده مردم در
جلسات آتی شورای اسالمی شهر شیراز فراهم کنند».

پروژههای ارتفاعات شیراز باید پیوست زیستمحیطی داشته باشند
واگذاری زمیــن در ارتفاعات برای ایجاد
دکلهای مخابراتی گفــت :احداث جاده
در راســتای ایجاد دکل مخابرات ،امری
ضروری اســت؛ باید بهمنظور جلوگیری
از ایجاد خســارت به محیطزیست ،کانال
مشــترکی ایجاد تــا همه بتواننــد از آن
استفاده کنند و منابع طبیعی کمترین تغییر
داشته باشد.
قاسم مقیمی گفت :در راستای بررسی همه نیازهای
منطقــه و مطالعه دقیق آن ،مقرر شــد نتایــج حاصله از
پیگیریهای و مکاتبات متعدد مشاور طرح با سازمانهای
به کمیسیون ارائه شود .عضوهیات رئیسه شورای اسالمی

شهر شیراز گفت :بررسی شرح خدمات طرح
جامع فضای سبز شهری نیز در دستور کار قرار
گرفت .مقیمی گفــت :اگر متخصصان طرح
جامع فضای ســبز فقط به حوزهی تخصصی
خود توجه کنند مشــکالتی را در حوزههای
دیگر از قبیل اقتصــاد و منابع مالی به وجود
میآورند .او افزود :در راســتای جلوگیری از
هرگونه خســارت غیرقابلجبران بــه ارتفاعات بهعنوان
میراث طبیعی و ثروت ملی باید طرح جامع فضای ســبز
با حضور همه کارشناســان در زمینههای مختلف تعریف
شــود.مقیمی بر ضرورت بهکارگیــری متخصصان بومی
در ارائه طرحهای جامع شــهری در همــه حوزهها تأکید

کرد و گفت :با توجه بــه اینکه متخصصان بومی از همه
جوانب بر شــهر واقف هستند و شــناخت بیشتری نسبت
به ظرفیتهای شــهر دارند باید در طراحیهای جامع از
ظرفیتهــا ،تجربیات و توان آنها اســتفاده کرد .مقیمی
خاطرنشــان کرد :اجرای طرحهــا در ارتفاعات عالوه بر
همخوانی با طرحهای مشاور باید پیوست زیستمحیطی
داشــته باشند .وی با اشــاره به اجرای پروژه برج تاریخی
ایران گفت :باید مطالعات جامعی در راســتای اجرای این
پروژه صورت گیرد .مقیمی ابراز کرد :داالن هوای شیراز از
غرب شهر است که سبب معتدل بودن شهر شیراز میشود
که در صورت ساختمانسازی این مسیر بسته میشود که
باید از برجسازی در این محور جلوگیری کنند.
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رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در گفتوگو با «شهرراز»

شیراز روی گسل است
ساختمانسازی
بهشرط تأییدیه زمینشناسی
این روزها که موضوع نوسانات ارزی در کشور نقل محافل است و جامعه از تأثیر این پدیده بیبهره
حسین مالکی نمانده ،بخشی از گفتوگوی ما با رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر شیراز هم به
این سمتوسو متمایل شد .نوذر امامی که در نطقها و اظهارنظرها و چه در مصاحبه صریحاللهجه است،
اگرچه بر این باور اســت که مسائل اقتصادی جاری در سطح کشــور تأثیرات منفی درروند اجرای پروژههای شهرداری
 اخیرا ً شــهردار منطقه یک اعــام کرد که تا
سال آینده شاهد ســنگفرش شدن و تعریض
پیادهروهــای خیابان عفیفآبــاد خواهیم بود و
این پیادهروها هم به پارکینگ تبدیل میشــود،
بهعنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و عمران
شــورای پنجم آیا این رویکرد را حاکی از نوعی
نگاه و برنامهریزی انســانمحورانه برای معابر
شهر شیراز تعبیر میکنید؟

ممنوعیت ورود و خروج خودروها در خیابان عفیفآباد
در راستای بحث انســانمحور کردن شهراست ،اما درواقع
پیادهرو کردن این خیابان مستلزم تغییراتی خواهد بود .الزم
است که پیادهروهای آن تنظیم و تزئین و برای شهرسازی
آماده شــود تا جوابگوی نیازهای مردم باشــد .این کار در
جهت همان سیاستهای اعالمشده قبلی است.
 آیا بهجز خیابان عفیفآباد معابر دیگری هم در
چنین سیاستی جای میگیرند؟

بله .در برخی از خیابانها و بعضی معابر دیگر هم این
رویه را دنبال میکنیم که آنها را مشــخص کردهایم .حاال
در محور بــاغ عفیفآباد و کنار آنهم همین اتفاق در حال
افتادن اســت .دروازه قرآن تا پل علی بن حمزه ،خیابان زند
و دروازه اصفهــان را هم در برنامه داریم اما هنوز عملیاتی
نشده است.
 شما از بستههای تشویقی برای استفادهکنندگان
از انرژیهای خورشــیدی خبر داده بودید ،این
بستهها از طرف چه مرجعی ارائه خواهد شد؟

این موضوع در حد پیشــنهاد اســت که شهرداری
برای اینکه مردم تشویق شــوند در زمینههای استفاده از
انرژیهای ســبز مخصوص ًا ســولههای خورشیدی به آنان
بســتههای تشــویقی ارائه دهد که امید است این موضوع
عملیاتی شود.
 این تشویقها شامل چه سازوکاری خواهد بود؟

بیشتر شامل ساختمانهای عمومی میشود .از طریق
ارائه تســهیالت مالی یا از طریق کم کردن عوارض پروانه
کمک میکننــد و همچنین اداره برق یارانه میدهد که در
کل هم در ســاختمانهای عمومی و هم در ساختمانهایی
که زمینه مناســبی برای اجرای این برنامه دارند ،سولههای
خورشیدی نصب شود.
 برق تولیدی این اماکن خریداری هم میشود؟

ایــن موضوع در مراحل اولیه اســت .اینکه من ادعا
کنم که با ورود شــهرداری خیلی از قســمتهای شهر از
انرژی خورشیدی اســتفاده خواهند کرد ،اگرچه چشمانداز
دوری دارد اما شروع کردیم که این اتفاق بیفتد.

 جایــی گفتهاید که کوهپایههای شــیراز روی
گســل زلزله قــرار دارند و ساختمانســازی
در آن بخشها مشــکلآفرین میشــود .فکر
میکنید اگر قرار باشــد پهنههای دیگری برای
ساختمانســازی جایگزین شوند ،ساختوساز
آینده ممکن اســت رو به کدام سوی جغرافیای
شهر متمایل شود؟

بهعنوان رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی
شورای شهر شیراز اعتقادم این اســت ازآنجاکه ساختمان
یک سرمایه ملی است و محل آسایش و امنیت مردم است،
باید با بهترین کیفیت ساخته شود و با تمهیدات و مقدمات
الزم  -بهویــژه در بحــث ژئوتکنیک  -اســتحکام اینها
طوری صورت گیــرد که جوابگوی اتفاقــات و زلزلههای
احتمالی در آینده باشــد .بهاضافه اینکــه من در مصاحبه
قبلی اعالم کردم که شیراز روی خط زلزله است .گسلهای
زیــادی هم از داخل و هم از اطراف شــیراز میگذرند و با
پژوهشهای زمینشناسی بهویژه در تحقیقاتی که دانشگاه
صنعتی شیراز انجام داده ،این نیاز به گمانهزنی و ژئوتکنیک
رصدشده و تمام قسمتهای شــهر  -در حدود هزار نقطه
 را شهرســازی آزمایش کرده است و بقیه نقاط را هم درجهت تکمیل این ریل قرار است صورت گیرد که اگر کسی
بخواهد ساختمانســازی کند ،با توجه به این اطالعات این
کار انجام گیرد .مالکان ساختمانهای بلند و بزرگ را هم ما
موظف کردیم که بحث زمینشناسی آن را انجام دهد تا از
قبل مقدمات کار فراهم شود.

 آن نقاطی را که در شهر شیراز روی گسل زلزله
قرار دارند ،کدام هستند؟

اعالم کردهایم کــه کوهپایههای بلوار جمهوری هم
روی سفرههای زیرسطحی و هم گسل قرار دارد .همچنین

از شــهرک گلستان تا حســینی الهاشــمی و معالی آباد و
میانرود این مناطق را اعالم کردیم که روی گسل است.
 با توجه به وجود گســلها و اینکه توســعه
سکونتی در شیراز شکل طولی دارد ،فکر میکنید
جای امن برای گسترش شــهر از کدام جهت
جغرافیایی شهر میتواند انجام گیرد؟
 این موضوع نیاز بــه کار تحقیقاتی ،میدانی و عملیاتی
دارد که مسکن و شهرسازی باید جواب بدهد.
آیا کمیسیون شهرسازی و معماری این موضوع
را تاکنون ارزیابی و گمانهزنی نکرده است؟

ما کار را شــروع کردیم .تمام متخصصان و مسئولین
مربوطه را هم پــایکار آوردیم و آنان را موظف کردیم که
این کار انجام شود.

 شما عمر مفید ساختمانها در ایران را  50سال
و در کشورهای پیشرفته  100سال دانستهاید و
همچنین بر لزوم اســتفاده از مصالح استاندارد
در ساختمانســازی تأکید کردهاید .با توجه به
اینکه خود شما به این موضوع معتقدید که باید
از دانش و تخصص در زمینه پروژههای شهری
انسانمحور بهره برد ،از منظر رئیس کمیسیون
شهرســازی و معماری شــورا چه راهکارهایی
برای بهرهگیری مجموعه ساختوساز شهری از
دانش و تخصص و مصالح ساختمانی استاندارد،
الزامی و مؤثر است؟

هر ســاختمانی چندین ناظر مثل ناظر عماری ،ناظر
ســازه ،ناظر تأسیسات و ناظر عالیه دارد و در پایان کار هم
ناظر عالی شهرداری و شهرســازی میآید که باید نظارت
این ناظران دقیق و بر اســاس دانش و تکنیک روز باشــد
تا اجازه ندهند که از مصالح غیراســتاندارد اســتفاده شود و
شهرداری و ســازمان نظاممهندسی باید تمام سازندگان را
موظف کند که از مصالح استاندارد استفاده کنند.
 آیا تفاوت قیمت موجب ایجاد انگیزه در استفاده
از مصالــح غیرمجاز در برخی ساختوســازها
میشود؟

هرچند بین مصالح اســتاندارد و غیراستاندارد چندان
تفــاوت قیمتی وجود ندارد اما بعضی افــراد به دلیل منافع
شخصی به این جنبهی اســتفاده از مصالح استاندارد شاید
فکــر نکنند که باید جلوی آنها گرفته شــود .باید نظارت
شــود و اص ً
ال نباید اجازه داد که ملزوماتی مانند آهنآالت،

آجر و ســیمان و همه مصالح ســاختمانی دیگر بهصورت
غیراستاندارد ساخته و در بازار عرضه شود.

 به نظر شما باالترین حد مجاز ارتفاع ساختمانی
در شیراز چه مقدار باید باشد؟

بســتگی به طرح تفضیلی و هر جا که طرح تفضیلی
اجازه دهد ،دارد .مث ً
ال در کوهپایه حســینی الهاشمی مجوز
ســاخت  30طبقــه را دادهاند؛ اما کارشناســان مربوطه یا
زمینشناسان گفتهاند که اشــتباه است .بههرحال به طرح
تفضیلی و بازنگری طرح تفضیلی بســتگی دارد و هرجایی
یک ارتفاعی دارد و خط آســمان را بر اساس طرح تفضیلی
ترسیم کردهاند.
 فکــر میکنید بــا توجه به نوســانات ارزی،
پروژههایی که برای شــهر در نظر گرفتهشده
شامل دگرگونی خواهد شد؟

قطع ًا و متأســفانه این نوســانات تأثیرات منفی روی
عمــران و آبادانی شــهر دارد و اعتبارات شــهرداری برای
سال  97توســط شورا در ســال  96مصوب شده و دارای
ســقف اســت که با باال رفتن قیمتهــا و گرانی مصالح،
پیمانکارها از عهده این افزایــش قیمتها برنخواهند آمد.
همینطور شــهرداری هــم توان پرداخت بیــش از این را
ندارد.
طبع ًا تأثیرات منفی روی پروژههای شهرداری خواهد
داشــت اما در حال حاضر هیچ پــروژهای نخوابیده و همه
پروژهها در حال کار است ولی نه به آن سبکی که بر اساس
قیمتهای سال  96بوده است.
 بــا توجه بــه همین مســائل فکــر میکنید
حاشیهنشینی در شیراز رشد خواهد کرد؟

با توجه به خشکســالیهای اخیر و گرانی موجود و
متأســفانه عدم کارآفرینی و نبود شغل در روستاها و تعطیل
شدن کشاورزی فکر میکنم که حاشیهنشینی بیشتر شود.
 آیا راهکاری در این زمینه وجود دارد؟

فکر میکنم ســاماندهی این حاشیهنشــینی توسط
مسئوالن امر باید انجام شود وگرنه حاشیهنشینی موضوعی
اجتنابناپذیر اســت .درهرحال مهاجرت یک پدیده طبیعی
است و نمیتوان جلوی آن را گرفت .وقتی کسی کار ندارد و
نمیتواند امرارمعاش کند طبع ًا مجبور است که بهجایی برود
تا حداقل معیشتی برایش فراهم شود .ما باید این را فرصت
بهحساب آوریم و بهجای فرار از موضوع ،افراد حاشیهنشین
را ساماندهی و از نیروی کار آنها استفاده کنیم.

شورای شهر
به ورزش زنان بیاعتناست

رئیس کمیســیون گردشگری و
زیارت شــورای اسالمی شهر شیراز از
بیتوجهی شــورا به ورزش زنان انتقاد
کرد .به دنبال موافقت شــورای شهر
شــیراز با پرداخت کمــک به تیمهای
فجر سپاســی و برق شــیراز ،سولماز
دهقانــی بر ضــرورت حمایت از زنان
ورزشــکار فارس تأکید کرد و گفت :نگاه شــورا در بحث ورزش
نگاهی نامنصفانه و ناعادالنه است بهگونهای که حمایت از مردان
ورزشــکار موردتوجه بیشــتر قرار گرفته است .وی گفت :چندین
بار از شورای شهر خواســتهام برای کمک کند ،اما توجهی نشده
اســت .دهقانی ابراز کرد :برخی زنان ورزشــکار برای حضور در
مجامع بینالمللی نیازمند کمکهای مالی هستند و یکی از آنها
برای خرید دوچرخه حرفهای مجبور شــده است ،وام بگیرد .عضو
هیئترئیسه شورای اســامی شهر شیراز گفت :زنان شیرازی در
مســابقات بینالمللی خوش درخشــیدند و باید حمایت از آنان در
دستور کار شورا قرار بگیرد.

،،

،،

ممنوعیت ورود و خروج
خودروها در خیابان
عفیفآباد در راستای
بحث انسانمحور کردن
شهراست ،اما درواقع
پیادهرو کردن این خیابان
مستلزم تغییراتی خواهد
بود .الزم است که
پیادهروهای آن تنظیم و
تزئین و برای شهرسازی
آماده شود تا جوابگوی
نیازهای مردم باشد

،،

،،

نوسانات ارز تأثیرات
منفی روی عمران و
آبادانی شهر دارد .با باال
رفتن قیمتها و گرانی
مصالح ،پیمانکارها از
عهده این افزایش
قیمتها برنخواهند آمد،
شهرداری هم توان
پرداخت بیش از این را
ندارد ،اما در حال حاضر
هیچ پروژهای نخوابیده
و همه پروژهها در حال
انجام است

،،

[ [

[ [

[ [

اداره برق باقیمت بهتر و بیشــتری میخرد و به آنها

تضمین میدهد که از تولیدات آنها استفاده کند.

 ورود شــهرداری را به این موضوع که مردم به
سمت انرژیهای پاک بیشتر متمایل شوند تا چه
اندازه مؤثر و قابل درنگ میبینید .آیا امکان دارد
گستره همهجانبه خدماتی شهرداری به عمومیت
این پدیده در شیراز بهطورجدی کمک کند؟

گذاشــته ،اما تأکید میکند که باوجوداین هماکنون هیچ پروژه شهرداری در شیراز متوقف نیست و همه پروژهها در
حال انجام اســت .امامی که در کمیسیون عمران و حملونقل نیز سمت نایبرئیسی را بر عهده دارد ،در این مصاحبه از
عزم مدیریت شهری برای اجرای پروژههای انسانمحورانه در برخی معابر شهر شیراز خبر میدهد .گفتوگو با این عضو
شورای شهر شیراز درباره موضوعهای جاری در شهر هم دنبال شد که باهم مرور میکنیم.

شیراز روی خط زلزله
است .گسلهای
زیادی هم از داخل و
هم از اطراف شیراز
میگذرند .کوهپایههای
بلوار جمهوری هم
روی سفرههای
زیرسطحی و هم گسل
قرار دارد .همچنین
از شهرک گلستان تا
حسینیالهاشمی و
معالیآباد و میانرود نیز
روی گسل است

شبکه آتشنشانان دوستدار کتاب شیراز راهاندازی شد

عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :شبکه «آتشنشانان دوستدار کتاب شیراز» با حضور اهالی فرهنگ
و دوســتداران یار مهربان در قدیمیترین ایســتگاه آتشنشانی شیراز راهاندازی شد .لیال دودمان گفت :در ادامه
طرحهای شــهر شیراز در پنجمین جشــنواره پایتخت کتاب ایران ،مقارن با روز آتشنشان ،شبکه آتشنشانان
دوســتدار کتاب شیراز در ایستگاه آتشنشانی شــماره یک رسم ًا راهاندازی شــد .وی ادامه داد :این برنامه که
بهصورت نمادین در قدیمیترین ایســتگاه آتشنشــانی شیراز برگزار شد ،ســه اثر «عروس آب»« ،هزارتوی
تاریکی» و «زخم شــیر» آثار نویسندگان شناختهشده شیراز قاسم شــکری ،مهدی جعفری و صمد طاهری به
آتشنشــانان این ایستگاه اهدا و از نماد شبکه آتشنشــانان دوستدار کتاب شیراز رونمایی شد .عضو کمیسیون
فرهنگی شــورای اسالمی شهر شیراز در این مراســم پیوند کتاب با آتشنشانان را تبریک گفت و گفت :ایجاد
شــبکههایی که موجب رسوخ اندیشــه و آگاهی و ایجاد جریان فکری در بدنه جامعه شود اتفاقی است که باید
نشان «شبکه آتشنشانان دوستدار کتاب
آن را تحســین و برای تداوم آن برنامهریزی کرد .در پایان این برنامه ِ
شــیراز» بهصورت نمادین توسط جمال ز ّیانی ،نویسنده و شیرازشناس پیشکسوت به رئیس سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اهدا و از آتشنشانان ایستگاه شماره یک شیراز با اهدا گل و کتاب تقدیر شد.

موافقت کمیسیون برنامهوبودجه
با برگزاری هفته شیراز در پایتخت

رئیس کمیســیون برنامهوبودجه شورای اسالمی
شــهر شــیراز گفت :برنامه راهبردی عملیاتی پنجساله
شــهرداری شــیراز در شورای شهر بررســی میشود.
ســید عبدالرزاق موسوی گفت :بررسی برنامه راهبردی
عملیاتی پنجساله شــهرداری در دستور کار کمیسیون
قرار گرفــت .وی افزود :پس از ارائه برنامه از ســوی
مجموعه شــهرداری ،مقرر رشد معاونت برنامهریزی و
سرمایهی انسانی شهرداری ،نظرات مطرحشده از سوی مشاورین را در برنامه لحاظ
کند و نتایج حاصله را به کمیسیون ارائه کنند .رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور
حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر شیراز گفت :مساعدت به برگزاری نخستین
جشنواره معمار شیراز نیز در کمیسیون بررسی و مقرر رشد بخشی از مبلغ پیشنهادی
شهرداری پرداخت شود .عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :اعضای کمیسیون
پس از بررســی ابعاد حقوقی و منابع مالی الیحه شهرداری مبنی بر برگزاری هفته
فرهنگی و گردشــگری شــیراز در شــهر تهران موافقت کردند و مقرر رشد نتیجه
حاصله به صحن ارســال شود .موسوی گفت :گزارش تفریغ بودجه سال  ۱۳۹۶نیز
در کمیســیون بررسی شد و مقرر شد جلســهای با حضور کارشناسان کمیسیون و
نمایندگان شهرداری برگزار تا ایرادات رفع و نتیجه حاصله به کمیسیون ارائه شود.

پروندههفته
پرونده ای درباره حافظ شیرازی

6

خواجهی اهل راز در عین آنکه شــاگرد خلف بزرگترین
استاد سخن ـ ســعدی بزرگ ـ در زبان فارسی است،
روشنفکری دغدغهمند و مصلحی اجتماعی نیز هست
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م مهرماه یادمان غزلسرای شهرراز
پروندهای برای لسانالغیب ،بهمناسبت بیست 

سرود مجلس ما
ذکر خیر توست
دبیران پرونده

اوج پس از سعدی ،نگاه
جذبهی شــعرش بر خاص و عام اثر کرده ،ســحر کالمش شیوایی و
ِ
هنرمندی زبان فارســی را در ِ
ِ
حافظ قرآنبودن خواجه محمد
داشته و حالوت اندیشــههای نابش ،خردآموز و درسآموز است .جز اینکه تواریخ و تذکرهها بر
شمسالدین تصریح دارند ،اشارات اشــعار او نیز به حفظ قرآن کریم مکرر و صریح است« :ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ /به
قرآنی که اندر ســینه داری»« ،چو حافظ گنج او در سینه دارم /اگرچه مدعی بیند حقیرم» .حافظ جز احاطه بر تجوید و ترتیل و
حفظ و قرائت قرآن کریم ،در علوم دیگر هم تسلط و تأمل مدام داشته است .به قول استاد خرمشاهی« ،او در جنب این فضیلت،
از فضل قرآنپژوهی و قرآنشناســی نیز بهرهمند است ».دیوان اشعارش در این ششصد سال چنان محبوب مردمان بوده که بر
سر سفره هفتسین ،بعدِ کالم وحی ،غزل او زمزمه میشود .خواجهی اهل راز در عین آنکه شاگرد خلف بزرگترین استاد سخن ـ
سعدی بزرگ ـ در زبان فارسی است ،روشنفکری دغدغهمند و مصلحی اجتماعی نیز هست .هر مصرعش رازی است ،و هر رمزی

عکس ها :علی محمدی راد/شهرراز

[

[

احسان اکبرپور  /یگانه مددی

از رموز غزلش ،دریچهی معرفت .بیستوسهسال است که بیستمین روز مهرماه را به نام او در تقویم نام گذاشتهاند ،و از آن سال،
همهساله مراسم و آئینهایی برای پاسداشــت مرتبه و جایگاهش در زبان و فرهنگ ایرانی و اسالمی برگزار میکنند .مراسمی
که اگرچه چندآنکه باید ،عمومیت نمییابد و چنآنکه شایســته است ،شکوه و فخری ندارد .اگر به مراسم همهساله بزرگداشت
موالنا در قونیهی ترکیه بنگریم و حجم و ســطح رویدادهای فرهنگی و ادبی را که برای او برگزار میشود ،در نظر آوریم ،به این
میاندیشیم که چرا در شــیراز با این دو گوهر یگانه در زبان و شعر فارسی ،نتوانستهایم «اردیبهشت» و «مهر» را به نام این دو
پاس حرمت به لسانالغیب ،و البته بسیار کمتر از حد
فخ ِر شعر و زبان فارسی بازتعریف کنیم .در پروندهی پیشرو« ،شهرراز» به ِ
بازخوانی شعر حافظ و صناعات و ویژگیهای آن ،و بررسی وجوه اجتماعی و انتقادی در اندیشه او پرداختهایم .همو
و وسع او ،به
ِ
که شعرش «همه بیتالغزل معرفت است».

7

پرونده هفته

[
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مطالبهی عمومی:
پژوهشکدهی حافظشناسی

[

[

[

امســال نیز بهمانند سالهای پیشین بیســتم مهرماه یادروز خواجهی
اهل راز در شــیراز و بر سر آرامگاه او برگزار خواهد شد .هرچند رئیس مرکز
حافظشناسی نیز معتقد است برنامههای برگزارشده در مراسم یادروز حافظ،
بیشــتر جنبهی تخصصی و دانشــگاهی دارد ،اما میگوید :او بهعنوان دبیر
علمی این یادروز ،تنها میتوان به ارتقای سطح نشستهای علمی کمک کند
و مراسم عمومی و رویدادهای ادبی بیستم مهرماه را باید مدیران و متولیان
فرهنگ و گردشــگری برگــزار کنند .کاووس حســنلی همچنین مهمترین
خواســته و مطالبه عمومی درباره حافظ را ،ایجاد یک مکان مســتقل برای
مرکز حافظشناســی و حافظپژوهی میداند و از مدیران شــهری و متولیان
فرهنگ میخواهد که دســتکم زمینی در جوار آرامگاه خواجه ،در اختیار
ایــن انجمن مردمنهاد قــرار دهند تا به محلی بــرای حافظپژوهی ،بایگانی
مقاالت و آرشــیوهای مربوط به حافظ و فعالیتهای فرهنگی و ادبی مربوط
به حافظ بدل شود.

برگزیدگان مسابقه طراحی پوستر «صدای سخن عشق» انتخاب شدند

[

با پایان یافتن بررســیهای هیأت داوران ،آثار برگزیده مســابقه طراحی پوســتر «صدای سخن عشق» انتخاب شد .این مسابقه به همت اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز و به مناسبت بزرگداشت  ۲۰مهر ،زادروز حافظ شیرازی برگزار شد که طی آن
یکصد و  ۶۴اثر ارسالی از  ۶۷طراح و گرافیست از سراسر کشور مورد بررسی و داوری قرار گرفت .بنا به رأی هیأت داوران  ۲۰پوستر ارسالی به نمایشگاه «صدای سخن عشق» راه یافتند که از میان آنها  ۴اثر بهعنوان آثار برگزیده انتخاب شد و یک اثر نیز عنوان «شایسته
تقدیر» را کســب کرد .داوری این مســابقه را محمدعلی کریمیپور و جمشــید آراسته بر عهده داشتند که خود از طراحان هنرمند شیراز و مدرسان دانشگاه هستند .آراسته فراخوان مسابقه گرافیکی پوستر «صدای سخن عشق» را زمینهای برای تبلور استعدادهای هنری و
تجلی نقش نمادین حافظ شیرازی در انظار عمومی دانست و گفت :سیالیت شهر ،نیازمند نشانگان اجتماعی است و رویدادهای فرهنگی و هنری ازجمله این نشانگان هستند که موجب مشارکت حداکثری گروههای مختلف جامعه میشود.
وی با اشــاره به شــرکت  ۶۷طراح ،هنرمند و هنردوســت از  ۲۰شــهر در استانهای مختلف ،اظهار داشت :با توجه به زمان اعالم فراخوان مسابقه در مردادماه که فصل تعطیالت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بود ،همچنین در مهلت بسیار کوتاه یکماهه برای ارسال
آثار ،شاهد تکثر شرکتکنندگان با تنوع جغرافیایی باال بودیم که این خود نشاندهنده میزان نیاز جامعه امروز به برگزاری رویدادهای جمعی و رقابتی است .آراسته خاطرنشان ساخت :در این رقابت با ایدهها و نوآوریهایی مواجه شدیم که همدست داوران را برای انتخاب
آثاری شایسته یک نمایشگاه باز گذاشت و هم نفرات برگزیده ،ضمن آنکه از تنوع جغرافیایی برخوردار بودند ،نوعی نگاه متفاوت را در برخورد با موضوع مسابقه به نمایش گذاشتند.
داور مســابقه طراحی پوســتر صدای ســخن عشق ،کشف درونیات حافظ و دستیابی به تصویری شفاف ،واضح و قابلارائه را با تکیهبر ادبیات و گفتمان حاکم بر غزلیات وی را امری دشوار دانست و افزود :به نظر میرسد پیچیدگی و چندمعنایی ادبیات حافظ ،بهندرت
زمینه کشف درونیات حافظ را برای فعاالن حوزه بصری ازجمله طراحان و پیکرتراشان فراهم کرده است؛ شاهد این ادعا نیز عدم ارائه تندیس یا تجسم مبرهنی از شمایل حافظ از گذشتههای دور تاکنون است ،اما جرأت و جسارت جوانان شرکتکننده در این هماورد در
جهت شناساندن تصویری از حافظ و ادبیات فارسی در قالب فرم ،شکل ،خط ،رنگ و واژه ستودنی است.
کریمیپور دیگر داور مسابقه طراحی پوستر صدای سخن عشق نیز در این خصوص گفت :آثار برتر این فراخوان با نگاهی انسانی ،بدیع ،ساده ،روایی و بهدوراز تکلفها و گرته برداریهای رایج و کلیشهای و برخی ضمن بهرهگیری از نقوش و ارزشهای تاریخی ،بومی
و سنتی فضایی متفاوت را در حوزه طراحی گرافیک به ارمغان آوردهاند .وی با اشاره به ظرفیت و توانمندی شیراز برای برگزاری دورهای و منظم رویدادهای مختلف فرهنگی ،هنری و علمی افزود :در راستای ملی ،منطقهای و جهانیشدن شیراز از طریق برگزاری اینگونه
برنامهها ،انتظار حضور بیشتر اساتید و نخبگان حوزه ارتباط تصویری در چنین رویدادی که به نام حافظ شیرازی رقم خورده است آنهم در شهر ادب و فرهنگ و هنر ایرانزمین ،داریم .کریمیپور خاطرنشان ساخت :برگزاری این رویدادها توسط مجموعه مدیریت شهری
شیراز قطعاً نقشی مهم در نهادینه کردن نشاط و شادابی اجتماعی بر مبادی سواد بصری و تحقق اندیشه و تفکر مشارکت شهروندان در نظاممندی و سامان بخشی گرافیک محیطی شهر شیراز را خواهد داشت.
فراخوان طراحی پوستر «صدای سخن عشق» با موضوع بزرگداشت  ۲۰مهرماه ،یادروز حافظ شیرازی ،ابتدای مردادماه  ۹۷توسط اداره کل ارتباطات و امور بینالملل منتشر شد و عالقهمندان تا  ۱۰شهریورماه برای شرکت در مسابقه و ارسال آثار خود فرصت داشتند.
در مدتزمان مذکور تعداد یکصد و  ۶۴اثر از  ۶۷شرکتکننده از  ۲۰شهر مختلف کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از پایان داوری تخصصی توسط هیأت داوران ۴ ،اثر بهعنوان آثار برگزیده و یک اثر نیز بهعنوان شایسته تقدیر انتخاب شد .این مسابقه بهمنظور مشارکت
طراحان خالق و نشــر طرحهای بدیع با موضوع حافظ توســط هنرمندان کشــور ،برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری و ایجاد نشــاط اجتماعی و رقابتهای دوستانه و نیز بزرگداشت هرچه بهتر یادروز غزلســرای بزرگ خواجه حافظ شیرازی برگزار شد ۲۰ .اثر منتخب
نمایشگاهی ،همزمان با بیستم مهرماه در قالب یک نمایشگاه هنری در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

اهداف مراسم یادروز حافظ

[

به گفته رئیس مرکز حافظشناســی ،بیست و دومین مراسم یادروز حافظ همزمان
با ســیزدهمین گردهمایی بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارســی از  18تا 20
مهر در شــیراز برگزار میشود .کاووس حســنلی ،ازجمله اهداف همزمانی این دو رویداد
را بازشناســی مطالعات حافظشناسانه ،تشــویق پژوهشگران به تولیدات علمی و فراهوی
آشنایی پژوهشگران با پژوهشهای جدید دیگران در گستره زبان و ادب فارسی ،گفتوگو،
تبادل نظر و انتقال تجربه میان اســتادان ،ترغیب پژوهشــگران جوان به ژرفاندیشی در
پژوهشهای فرهنگی ،علمی و ادبی است .حسنلی میگوید :محورهای اختصاصی درنظر
گرفته شده برای مقاالت حافظشناسی و حافظپژوهی و نقش حافظ در گسترش فرهنگ
ایرانی و زبان و ادب فارســی زبانها ،گویشها ،لهجهها و ادبیات ومشاهیر ادبی دراستان
فارس ،فرهنگ و ادب عامه ،محلی و اقلیمی در استان فارس است.
حســنلی میگوید محورهای عمومــی این همایش نیز نقش زبان و ادب فارســی
در وحــدت ملی مردم ایران و دیگر فارســیزبانان جهان ،جایگاه زبان و ادب فارســی و
ایرانشناسی در فراســوی مرزهای جغرافیایی ایران ،اثرپذیری و اثرگذاری متقابل ادبیات
فارســی و فرهنگ اسالمی ،شــیوههای ترویج زبان و ادب فارســی و ارتقای جایگاه آن،
روشهای کاربردی آموزش زبان و ادب فارسی ،کتابشناسی ،نسخه شناسی و متن پژوهی
و ...در نظر گرفته شــده است .به گفته دبیر علمی ویژه برنامه یادروز حافظ ،تشکیل چند
کارگاه ،برگزاری چندین نمایشــگاه ،شــرکت در برنامههای ویــژه یادروز حافظ ،گردش
فرهنگی ســیاحتی از مکانهای دیدنی اســتان فارس و ...از برنامههای جنبی این مراسم
خواهد بود .رئیس مرکز حافظشناسی در ادامه میگوید :انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
گاه به فراخور شرایط ،در همایشهای ساالنه خود ،از برخی استادان پیشکسوت و شاخص
تقدیر میکند و امســال نیز در مراسم اختتامیه گردهمایی که روز بیستم مهرماه در تاالر
حافظ برگزار خواهد شد ،دو نفر از استادان نامدار پیشکسوت را تجلیل خواهد کرد.
همچنین دبیر اجرایی ویژه برنامه یادروز حافظ نیز درباره مراسم علمی یادروز حافظ
میگوید :حدود هزارو صد نفر از اســتادان ،اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی مقاالت خود را ارسال کردهاند و همه مقاالت از سوی داوران متخصص
بررســی شده اســت .به گفته اکبر صیادکوه هر مقاله دستکم از سوی دو یا سه نفر داور
بررسی شده است و درنهایت حدود  300مقاله برای انتشار در لوح فشرده و چکیده آنها
برای چاپ در چکیده مقاالت انتخاب شده است .به گفته او ،امسال در این مراسم بسیاری
از استادان نامدار ایرانی و غیر ایرانی از مکانهای مختلف در شیراز حضور خواهند داشت
و در این ســه روز ،حدود صد نفر از این اســتادان و پژوهشگران سخنرانی خواهند کرد؛
از جملــه نوشآفرین انصاری ،مهدی زرقانی ،توفیق ســبحانی ،تقی پورنامداریان ،پروین
ســاجقه ،علیاشــرف صادقی ،نصرتاهلل ضرغام و محمدجعفر یاحقی .مهمانان خارجی
این مراســم نیز از کشورهای بوسنی ،ارمنستان ،بنگالدش ،ترکیه و هند در شیراز حضور
خواهند یافت.
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،،

حافظ از شخصیتهایی
است که بر علوم زمانهی
خویش مسلط بوده و تنها
در یک رشتهی خاص
آگاهی نداشته است .به
این معنا که آگاهی از
علوم را ابزاری قرار داده
برای بیان اندیشهها و
هدفهای خود ،و آن را نیز
به هنرمندانهترین شکل
ممکن بیان کرده است

،،

حافظ را نهتنها یک شــاعر چیرهدست و
هنرمند ،که مصلحــی آگاه و بینا نیز میدانند.
در شــعرش که آینهی اندیشهی اوست ،توجه
و دغدغــهی اجتماعی او را بهوفور مشــاهده
میکنیــم .از یکســو ،گســتردگی معانی و
مضامین متعدد در دیوان اشــعارش ،و از دیگر
سو انتقادات اجتماعی و آموزههای اخالقیاش،
او را همچون اســتادش ســعدی ،به هنرمند/
روشــنفکری چند بعدی و مصلحی اجتماعی
بدل کرده اســت .از این منظر در گفتوگوی
پیشرو ،به بررسی وجوه اجتماعی شعر حافظ
پرداختهایم .گفتوگو با دکتر مجید اسکندری
که سالهاســت جز تدریس حافظ در دانشگاه،
هر هفته جمع قابلتوجهــی از مردم به کالس
حافظشناســیاش در حافظیه میروند و او که
دانشآموختهی ادبیات و جامعهشناسی است،
از هر دو منظر ،اندیشه خواجه را شرح میدهد.
در این گفتوگو نیز اســکندری با اشــاره به
گستردگی مضمون در اشعار حافظ و آگاهی او از
علوم مختلف ،میگوید :حافظ هیچگاه با «زهد
راستین» مخالفتی ندارد ،اما با زاهد ریایی سر
ستیز دارد .او معتقد است شعر حافظ میتواند
ابزار قرار بگیرد برای ساختهشدن جامعه؛ به این
معنا که حافظ جهت میدهد برای ساختهشدن
فرد ،خانواده و اجتماع .مشروح این گفتوگو را
در ادامه بخوانید.
به باور استاد خرمشاهی در دیوان حافظ به
بیش از  200مضمون یا معنای بلند ،یا مفهوم
کلیدی اشاره شده اســت .به نظر شما دلیل

،،

در سرودن غزل عاشقانه
هیچکس به پای سعدی
نمیرسد ،اما در غزل
سعدی ،همهی غزل،
وصف معشوق و خطاب به
معشوق است ،و سعدی در
غزلهایش دیگر هنرها را
جلوهگری نکرده است؛ اما
در غزلهای حافظ ـ حتی
اگر غزل عاشقانه است ـ
از دیگر مطالب نیزسخن
به میان آمده است

،،

،،

حافظ از ظاهرگرایی
و خشکمقدسی که
بهنوعی کشندهی حقیقت
است ،انتقاد میکند؛
وگرنه حافظ هیچگاه با
«زهد راستین» مخالفتی
ندارد ،اما با زاهد ریایی
سر ستیز دارد

،،
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این گستردگی نظر حافظ چه بوده است؟ آیا
این دربرگیرندگی ،متأثر از شــرایط زمانه و
روزگار او بوده است؟
حافظ از شــخصیتهایی است که بر علوم
زمانهی خویش مســلط بــوده و تنها در یک
رشــتهی خاص آگاهی نداشته است .کاری که
حافظ انجام داده ،آن است که با آگاهی از علوم
مختلف ،به آن اهداف خود رسیده است .به این
معنا که آگاهی از علوم را ابزاری قرار داده برای
بیان اندیشهها و هدفهای خود ،و آن را نیز به
هنرمندانهترین شکل ممکن بیان کرده است .از
همین روی در دیوان حافظ ،از ستارهشناســی،
حدیث ،تفسیر ،موسیقی ،نقاشی ،خطاطی و...
اثر میبینیم؛ با این حال اما نمیتوانیم بگوییم
حافظ تنها یک موسیقیدان بوده است ،یا تنها
یک محدث و مفسر بوده ،چراکه او نمیخواهد
ادعا کند که ستارهشناســی میداند ،محدث و
مفسر است یا موســیقی را میداند؛ بلکه تنها
با آگاهی از این علوم اندیشــههای هنری خود
را بیان میکند .از همین روســت که این همه
گستردگی مضمون در شعر حافظ میبینیم .او
نمیخواهد مانند غزلیات زیبای سعدی تنها از
عشق انسان به انســان سخن بگوید .میدانیم
که در ســرودن غزل عاشقانه هیچکس به پای
سعدی نمیرســد ،اما در غزل سعدی ،همهی
غزل ،وصف معشوق و خطاب به معشوق است ،و
سعدی در غزلهایش دیگر هنرها را جلوهگری
نکرده است؛ اما حافظ چنین کاری کرده است.
در غزلهای حافظ ـ حتی اگر غزل عاشــقانه
اســت ـ از دیگر مطالب نیزسخن به میان آمده
است .از همینروست که وقتی حافظ را توصیف

میکنند ،میگویند :محدثی اســت مفســر،
مفسری است ستارهشــناس ،و ستارهشناسی
است موسیقیدان .این خصیصه هم برمیگردد
به رنــدی و تیزبینی حافظ؛ کــه از دانشهای
بسیار در شعرش استفاده کرده است .از همین
هم هست که شــیوهی غزل حافظ را «شیوهی
پاشان» نامیدهاند .حتی حافظدوستان میگویند
در زمان خود حافظ نیز بر او خرده میگرفتند.
نقل میکنند زمانی حافظ ،شاهشــجاع و برخی
دیگر در محفلی بودند .شاهشــجاع رو کرد به
حافظ و گفت« :غزلهای خواجهی شیراز بسیار
زیباست ،اما یک مشکل دارد؛ هرکدام از بیتها
یک حکــم دارد .مث ً
ال یک بیت درباره عشــق
زمینی اســت ،یک بیت درباره عشق آسمانی،
یک بیــت درباره مبارزه با زهد ریایی اســت،
یک بیت درباره بیان اوضاع سیاســی ،و یک
بیت درباره مسائل انتقادی و اجتماعی است».
حافظ گوش سپرد و در پاسخ گفت« :شما کام ً
ال
درست میگویید ،اما با همهی وجود شعر حافظ
در اقصینقاط جهان در حال سیر کردن است».
این اتفاق ،چه رخ داده باشد و چه ساخته شده
باشــد ،بیانگر گســتردگی مضمون در اشعار
حافظ است.
در دیوان حافــظ بارها از مذمت «ریاکاری»
گفته شــده و حافظ کنایهها و اعتراضهای
پرشــماری به ریاکاری و تزویر دارد .به نظر
شــما این همه مذمت صفــت «ریاکاری و
تزویر» از سوی حافظ ،از چه برآمده است؟
برخاســته از دیدگاه انتقــادی حافظ ،و

بیانگر زمانهی پر از ریای اوســت .میدانید که
حافظ قســمتی از عمر خویش را در زمان امیر
مبارزالدین گذرانده است .حافظ این شرایط را
بهخوبی درک کرده و تحلیل و بررسی میکند.
به همیــن دلیل هنگامی که بــه برخی واژهها
میرسد ،آن طعنه و طنز خود را هنرمندانه به کار
میبرد .حافظ از ظاهرگرایی و خشکمقدسی که
بهنوعی کشندهی حقیقت است ،انتقاد میکند؛
وگرنه حافظ هیچگاه با «زهد راستین» مخالفتی
ندارد ،اما با زاهد ریایی سر ستیز دارد« .یارب
آن زاهد خودبین که به جــز عیب ندید /دود
آهیش در آیینهی ادراک انداز» .حافظ با رندی
خاص خود به زاهد خودبین که حقیقت را ندیده،
و تنها عیب را میبیند ،میگوید وجود خودش
عیب اســت ،اما نمیگوید خــدا نابودش کند؛
میگوید امیدوارم قدرت درک داشــته باشد.
البته باید در نظــر بگیریم که مخالفت حافظ با
دین
زهد راســتین نیست؛ بلکه با زهدِ ریایی و ِ
ریایی سر ستیز دارد.
حافظ شاعری آگاه به زمانه است و شرایط
سیاسی اجتماعی زمانهی خویش را بهخوبی
دریافته است .چندان که میتوان گفت شعر
او آینهای از اوضاع سیاسی اجتماعی عصرش
است .او اگرچه از اندیشههای عرفانی متأثر
است ،اما اعتراض به وضع نابهسامان دوران
امیــر مبارزالدین را بهعنــوان یکی از اصول
آزاداندیشــی ســرلوحه هنر و باور خویش
قرار میدهد و بهقدری آزادانه میاندیشــد
که حتــی تصوف زمانهی خویش را که همراه

گفتوگوی «شهرراز» با مجید اسکندری حافظپژوه

مصلحاج
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اســت با خانقاه و ریاضت ،دستکم آنگونه
که مرسوم زمانهی اوست نمیپسندد .به نظر
شما «آزادی» در شعر حافظ چه معنایی دارد؟
آیا همان «آزادگی» اســت ،یا آزادی بهمعنای
امروزینش؟
همانگونه که در پرســش پیشین هم بیان
کردم ،حافظ در زمانهی خود با دو گروه سر ستیز
دارد :یکی زاهدانی که ریاکار هستند ،و یکی هم
صوفیانی که دغلبازند؛ وگرنــه همانگونه که
اشــاره کردم ،او با زهد راستین هیچ مشکلی
ندارد .بهتعبیــری باید گفت حافظ انســانی
حقبین و آزاده است؛ نه آزادی بهمعنای منفی
که گاهی امروز مطرح میشــود .به همین دلیل
با ابزار هنر با این صوفیانی که خانقاه را جایگاه
ریا قرار دادهاند و عارفنما هســتند و عرفان
ابزارشان است ،سر ستیز و جنگ دارد و آنها را
نقد میکند« .صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد/
بنیاد مکر با فلک حقهباز کرد» ،یا «صوفی شهر
بین که چون لقمهی شــبهه میخورد /پاردُمش
دراز باد این َح َیــوان خوشعلف» .میگوید ای
کسانی که میخواهید با زهد ریایی مقابله کنید،
مراقب باشــید که گرفتار عرفان ظاهرگرایانه
نشوید« .بیا به میکده و چهره ارغوانی کن /مرو
به صومعه کانجا سیاهکارانند» .در اینجا خانقاه را
همتراز صومعه قرار میدهد.
حافظ در عین حال یک شــاعر مصلح است
و اصالحگری اجتماعــی از مهمترین ارکان
دیوان او و اندیشــهی اوست .به نظر شما در
این اندیشه ،او چه شیوهای در پیش میگیرد؟

9

به این معنا که چگونه کنش اصالحگری خود
را انجام میدهد؟
به نظر من شــعر حافظ میتواند ابزار قرار
بگیرد برای ساختهشدن جامعه .به این معنا که
حافظ به فــرد ،خانواده و جامعه جهت میدهد؛
و حتم ًا هم آگاهانه این کار را انجام داده اســت.
مث ً
ال هنگامی که فریاد میزند و میگوید« :منم
که شهرهی شهرم به عشــقورزیدن /منم که
دیده نیالــودهام به بد دیــدن»؛ «دیده به بد
نیالودن» برای ســاختن فرد ،خانواده و اجتماع
میتواند کارایی داشته باشــد و کارساز باشد.
«وفا کنیم و مالمت کشــیم و خوش باشیم» ،در
هر موقعیتی «وفا کردن» و «مالمت کشــیدن»
و «خوش بودن» میتواند جایگاه داشــته باشد.
«که در طریقت ما کافریســت رنجیدن» .حتی
نمیگوید «رنجاندن»؛ چراکــه «رنجاندن» که
اصــوالً جایگاهی ندارد ،اما بــا همین مضامین
هنری و ادیبانه ،دیگران را جهت میدهد برای
ساختهشــدن فرد ،خانواده و اجتماع .از آغاز
تاکنــون هم اینچنین بــوده ،.هرچند عدهای
معتقدند آنچــه حافظ در دنیــای آرمانیاش
برای اصالح فرد ،خانــواده و جامعه بیان کرده،
در جامعهی امروزی قابل اجرا نیســت ،تنها در
جامعهی آرمانی میتوان به آنها پرداخت .با این
حال من معتقــدم با تمرینکردن و تجربهکردن
میتوان بهنوعی در همیــن زندگی واقعی هم
میتوان از ســازندگیهای حافظ بهره برد و به
نتیجه رسید.
پــس پشــت آموزههای او چــه وجوه
در
ِ

مصلحانهای هســت و حافظ بــه چه چیزی

میخواند ما را ،و جامعه را؟
کار مصلح اجتماعی آن اســت که درصدد
جهتدادن همهی افراد با همهی بینشها باشد.
آن که محدودنگر اســت ،میگوید من مطلب
را بیان میکنم تنها برای کســانی که همفکر
و هماندیشهی من هســتند ،اما کار مصلحان
اجتماعی طــرد یک گروه و جذب گروهی دیگر
نیســت .حتی هنگامی که با حاکمان زمانهاش
صحبت میکند ،مدح میگوید اما یک مضمون
دیگر هــم در مصرع بعد میآورد« .قســم به
جالل شاهشــجاع .»...این
حشــمت و جاه و
ِ
مصرع نخست است ،یک لحظه تصور میکنیم
که حافظ برای مقام و جاه و جالل شاهشــجاع
ارزش بســیار زیادی قائل است ،اما هنگامی که
مصرع دوم را میخوانیم ،میبینیم گفته است:
« ...که نیست به َک َسم از بهر مال و جاه نزاع» .در
مصرع دوم میگوید اینها برای من هیچ ارزشی
ندارد ،و بهنوعی به پادشاه هم تذکر میدهد که
تو هم باید خــودت را اصالح کنی ،جاه و جالل
پادشاهیات تمامشدنی است« .بیا ای شیخ و از
ُخمخانهی ما /شرابی خور که در کوثر نباشد».
میگوید ای شــیخ بیا و از این شراب محبت یا
معرفت یا عشــق ،بنوش که این شراب معرفت
می باقی که
در کوثر هم نیست« .بده ســاقی ِ
در جنت نخواهی یافــت /کنار آب رکنیآباد و
گلگشــت مصلی را» .میگوید زمانی در جنت
حال خوش پیــدا میکنی که به اینجا نیز توجه
داشته باشی.
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به نظر شما چرا حافظ در هر عصری محبوب
مردمان کوچه و بازار است ،به شعرش تفأل
میزننــد و دیوانش در کنار قــرآن کریم ،بر

تاقچه و کتابخانه ایرانیان است؟
حافظ شــخصیتی بوده که ســعی کرده
بهگونهای مطلب بگوید که انسانها با بینشهای
مختلف با او در ارتباط باشــند .انســانها با
بینشهای مختلف با خــدا در ارتباطاند ،حتی
انســان خطارکار هم برای کار خودش گاهی از
خدا یــاری میطلبد .مثــ ً
ا دزد بهقصد دزدی
حرکت کــرد و گفت :الهــی صاحبخانه بیدار
نشــود .این همان ارتباط او با خداوند اســت.
برخی انســانهای خداصفت هم شبیه همان
کار خداونــد را انجام دادهاند؛ حافظ یکی از آن
شخصیتهاست که سعی کرده بهگونهای حرف
بزند که مخاطبانش تنها گروه خاصی نباشــند.
حافظ وحدتی ایجاد کرده بین گروههای مختلف
مردم ،و این وحدت نیز بهنوعی جهتدهنده به
همهی جامعه میشــود .به همین دلیل است که
در طول تاریخ ،مردم همواره با اندیشــه حافظ
همدم بودهاند.
هنگامی که خود میگوید« :بر ســر تربت
ما چون گذری همت خــواه /که زیارتگه رندان
جهان خواهد شــد»؛ بهترین کار آن است که
یک روز بر ســر مزار حافظ برویم و افرادی را
که در آنجا حضور دارند ،مشــاهده کنیم .اگر
دســتگاهی بتواند اندیشــههای مردم را ثبت
و ضبط کنــد ،متوجه خواهیم شــد که چنین
اختالف اندیشــهای را در کمتــر جای دیگری
خواهیم دید.

،،

کار مصلح اجتماعی مانند
حافظ آن است که درصدد
جهتدادن همهی افراد
با همهی بینشها باشد.
آن که محدودنگر است،
میگوید من مطلب را بیان
میکنم تنها برای کسانی
که همفکر و هماندیشهی
من هستند ،اما کار
مصلحان اجتماعی طرد
یک گروه و جذب گروهی
دیگر نیست

ه و استاد دانشگاه درباره وجوه اجتماعی شعر حافظ

جتماعی

،،

ذره بین

[

[

1

،،

شعر حافظ میتواند ابزار قرار بگیرد برای ساختهشدن جامعه .به این معنا که
حافظ به فرد ،خانواده و جامعه جهت میدهد؛ و حتماً هم آگاهانه این کار را انجام
داده اســت .مث ً
ال هنگامی که فریاد میزند و میگوید« :منم که شهرهی شهرم به
عشــقورزیدن /منم که دیده نیالودهام به بد دیدن»؛ «دیده به بد نیالودن» برای
ســاختن فرد ،خانواده و اجتماع میتواند کارایی داشته باشد و کارساز باشد« .وفا
کنیم و مالمت کشــیم و خوش باشــیم» ،در هر موقعیتی «وفا کردن» و «مالمت
کشــیدن» و «خوش بودن» میتواند جایگاه داشــته باشــد« .که در طریقت ما
کافریســت رنجیدن» .حتی نمیگوید «رنجاندن»؛ چراکه «رنجاندن» که اصوالً
جایگاهــی ندارد ،اما با همین مضامین هنــری و ادیبانه ،دیگران را جهت میدهد
برای ساختهشدن فرد ،خانواده و اجتماع

2

حافظ شخصیتی بوده که ســعی کرده بهگونهای مطلب بگوید که انسانها با
بینشهای مختلف با او در ارتباط باشــند .انسانها با بینشهای مختلف با خدا در
ارتباطاند ،حتی انســان خطارکار هم برای کار خودش گاهی از خدا یاری میطلبد.
برخی انسانهای خداصفت هم شــبیه همان کار خداوند را انجام دادهاند؛ حافظ
یکی از آن شخصیتهاست که ســعی کرده بهگونهای حرف بزند که مخاطبانش
تنها گروه خاصی نباشند

حافظ وحدتی ایجاد کرده
بین گروههای مختلف
مردم ،و این وحدت نیز
بهنوعی جهتدهنده به
یشود .به
همهی جامعه م 
همین دلیل است که در
طول تاریخ ،مردم همواره
با اندیشه حافظ
همدم بودهاند

،،

،،
عدهای معتقدند آنچه

حافظ در دنیای آرمانیاش
برای اصالح فرد ،خانواده
و جامعه بیان کرده ،در
جامعهی امروزی قابل
اجرا نیست و تنها در
جامعهی آرمانی میتوان
به آنها پرداخت .من
معتقدم با تمرینکردن
و تجربهکردن میتوان
بهنوعی در همین زندگی
واقعی هم میتوان از
سازندگیهای حافظ بهره
برد و به نتیجه رسید

،،
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،،

حافظ در زمینهی وزن،
ذوقی بسیار لطیف و
احساسی توانمند داشته،
و غزلهای او دارای فرم
غنایی پراحساسی است
که خاص شعر اوست.
اوزان بیشتر اشعارش به
قول استاد شفیعی کدکنی،
یا وزنهای جویباریاند،
که گوش از شنیدن
آنها احساس یکنواختی
و تکرار نمیکند؛ و
خوشآهنگ و گوشنوازند

،،

،،

تقابلها در کالم،
تناسبها ،تقارنها و
تشابهاتی که ازنظر معنا در
شعر حافظ میتوان دید،
ایجادکنندهی موسیقی
معنوی در شعر او هستند.
تناقضنمایی ،حسآمیزی
و بسیاری از صنایع معنوی
بدیع از قبیل مطابقه ،ایهام
و مراعات نظیر ،جلوههایی
از موسیقی معنوی در شعر
حافظاند

،،

،،

زیباییآفرینی و ماندگاری
حافظ منوط به عوامل
گوناگونی است که
شاید بتوان آن را چنین
دستهبندی نمود :عنصر
درونی و عنصر بیرونی.
عنصر درونی مربوط
به شاعر است و خود
دربرگیرنده سه زیرگروه
است :زبان و بیان شاعر،
تفکر و اندیشه شاعر،
هنر و نبوغ شاعر؛ عنصر
بیرونی نیز دربرگیرنده
پشتوانه فرهنگی جامعهای
است که شاعر
در آن میزید

،،

گفتوگوی «شهرراز» با فرح نیازکار ،حافظپژوه و استاد ادبیات درباره صناعات شعری حافظ

حافظ غزل را اندیشمندانهتر ساخت
یگانه مددی

حافظ شــاعر روشــنفکری چندوجهی اســت؛ در
فرم ،ادامهدهنده میراث اســتا ِد ســخن سعدی است و در
زبانآفرینــی و زیباییآفرینی ،نمونهای یکه از شــاعری
نوآور و ماندگار اســت .سخن حافظ ،چه در وصف طبیعت
و باغ و بهــار ،چه در انتقاد از تباهــی روزگار ،و چه بیان
حکمت و اخالقیات ،زیبا بیان میشود .اما این زبان و بیان
درخشان و ماندگار ،از چه صناعاتی بهرهمند است و حافظ
چگونه بهقول اســتاد خرمشــاهی ،به «حافظهی جمعی»
زبان فارس بدل شده است؟ فرح نیازکار معتقد است شعر
حافظ تجسمگر ارزشهایی است که شعر فارسی در تاریخ
چهارصدسالهاش تا دوران او ،بدان دست یافته بود و حافظ
با ا ِشراف بدان س ّنتها ،آنها را بهاقتضای خاستگاه هنری
خود و نیازهای فرهنگی زمان ،سامان ادبی بخشید .به باور
این حافظپژوه و استاد دانشگاه ،شعر حافظ خاستگاه تأملی،
عاطفی و آرمانی بشری است و بهازای بار تأملی ،عاطفی و
آرمانیاش با زندگی مردمان و عواطف آنها رابطه برقرار
میکنــد .در گفتوگو با فرح نیازکار به اثرپذیری حافظ از
استادش ســعدی ،و اثرگذاری شعر خواجه بر زبان و ادب
فارســی پرداختهایم و وجوه شــعری و اندیشگانی میراث
گرانقدرش را بررســی کردهایم .مشروح این گفتوگو را
در ادامه بخوانید.
هوشنگ ابتهاج در مقدمه تصحیح گرانقدرش
بر دیوان غزلیات خواجه (حافظ به سعی سایه)
مینویســد« :از میان صناعات شــعری آنچه
بیشــتر طرف توجه حافظ بوده ،صناعاتی است
که جنبه موسیقایی دارد .مثل انواع جناسهای
لفظی که در ساخت موسیقی شعر عاملی مؤثر
است ».توجه و تأکید حافظ بر موسیقی شعر از
چه روی بوده است؟

شعر و موسیقی زبان دل و احساسند و ازنظر اشتمال
بــر وزن و تخیل و آهنگ مبدائی واحــد ،و ازنظر تأثیری

که بر روح دارند هدفی مشــترک را پی میگیرند؛ چنانکه
خواجهنصیرالدین از همین اتحاد ،منشــاء و منظور رابطه
قطعی این دو پدیده را با روشی منطقی به اثبات میرساند.
از ســویی دیگر با تســلط بر مفهوم شــعر و فن موسیقی
میتوان ملودیهای دلنوازی را در عرصه شعر و موسیقی
خلق نمود .آگاهی بیمانند حافظ
موسیقی شعر و
بر رموز و اســرار
ِ
روابــط آوایی کلمــات ،همچنین
شــوق و شــیفتگی او نسبت به
موســیقی واژهها و وقوف کامل و
شگرفی که بر اسرار حروف ازنظر
موسیقایی داشته است ،سخن او را
بیشازپیــش خواندنی و تأثیرگذار
موسیقی شعر حافظ
ساخته است.
ِ
در حقیقت بیان و تفســیر دیگری
است از وزن در معنای عام آن ،و
شدن شعر در پرتو ردیف
آهنگین ِ
و قافیه از یکســو ،و تناسبهای
معنایی ناشی از بهرهگیری
لفظی و
ِ
از صنایع بدیع لفظی و معنوی از سوی دیگر در سه مقوله:
موسیقی بیرونی ،موسیقی درونی ،و موسیقی کناری.
حافظ در زمینهی وزن ،ذوقی بسیار لطیف و احساسی
توانمند داشته ،و غزلهای او دارای فرم غنایی پراحساسی
اســت که خاص شعر اوست .اوزان بیشتر اشعارش به قول
اســتاد شفیعی کدکنی ،یا وزنهای جویباریاند ،که گوش
از شــنیدن آنها احســاس یکنواختی و تکرار نمیکند؛ و
خوشآهنگ و گوشنوازند .همچون« :دیدار شــد میسر و
بوس و کنار هم /از بخت شــکر دارم و از روزگار هم»؛ و
یا وزنهای خیزابی ،تند و متحرکند مانن ِد «پشــمینهپوش
تندخو ،از عشــق نشنیده است بو /از مستیاش رمزی بگو
تا ترک هشیاری کند /چون من گدای بینشان مشکل بود
یاری چنان /سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند».
از ســوی دیگر تقابلها در کالم ،تناسبها ،تقارنها

و تشــابهاتی که ازنظر معنا در شــعر حافظ میتوان دید،
ایجادکننــدهی موســیقی معنوی در شــعر او هســتند.
تناقضنمایــی ،حسآمیزی و بســیاری از صنایع معنوی
بدیــع از قبیل مطابقه ،ایهام و مراعــات نظیر ،جلوههایی
از موســیقی معنوی در شــعر حافظاند؛ همچون« :اگرچه
مســتی عشــقم خراب کرد ولی/
هســتی من زان خراب،
اســاس
ِ
آباد اســت» .اینها درواقع همان
هماهنگیهــا و هارمونیهایــی
هستند که مانند یک بافت ،شعر را
تشکیل دادهاند و سبب استحکام
و دلنشــینی بیشــتر زبان شاعر
شــدهاند .بهبیاندیگر؛ همنشینی
موسیقی و شــعر در کالم حافظ
ضمن بیان غنیتر احساس؛ منجر
به لــذت از زیبایی شــده و بدین
ترتیب شــاعر در انتقال مفهوم و
احساس موفقتر بوده است.
تأثیرپذیری حافظ از اســتاد سخن سعدی،
امری پوشــیده و ناگفته نیست؛ با این حال به
نظر شــما سعدی بیشــتر در چه جنبههایی بر
صورت و معنی شعر حافظ اثر گذاشته است؟

راز جهانی بودن شــعر غنایی فارسی ازجمله در آن
است که مصالحی که در چکامه غنایی پرورانده میشود،
عاطفی ،آرمانی و معنوی هستند و پیام اجتماعی و انسانی
در بر دارند .ارزشهایی که در غزل فارســی از آن سخن
میرود وارســته از رنگ مکان و مســائل روز است .آنچه
به شــعر غنایی ،کلیت و جنبه فراگیری میبخشد ،عنصر
تأملی آن اســت؛ توأمانی عنصر تأملــی و جنبه عاطفی
همگام با پشــتوانه فکــری و اجتماعی شــاعر ،منجر به
پدیــداری اثری میشــود که فراتــر از مقتضای زمانی و
مکانی شــاعر ،شــمول مخاطب و دانایی اندیشه مییابد.
غزلهای سعدی و حافظ از این منظر قابل تأملند؛ شگرد
هنری سعدی در ساختار آثارش ،موجب پدیداری اشعاری
ناب در تلفیق با اندیشههای ظریف و حکیمانه شده است؛
هنر ســعدی از چند لحاظ جنبهی همه انسانی دارد و به
اعتبار آنها با شعر غنایی جهانی پیوند مییابد.
یکــی از ایــن جنبهها خصلت عینــی و اجتماعی
و در همــان حال فردیت یافتهی هنر اوســت .حافظ اما
در ســرودن اشــعار دو گونه ابتکار دارد ،یکی در محتوا
و یکــی در صورت .حافظ در صورت ،طلســم انســجام
ســنتی غزل را شکســت ،یعنی توالــی منطقی و عرفی
ابیــات را در هم ریخت و به هر بیت اســتقالل معنایی
بخشید.
بنابراین غزل حافظ انسجام فکری غزل سعدی را
در بر ندارد ،اما در هر بیت مخاطب را با معنایی مســتقل
به تفکر وامیدارد.؛ بنابراین میتوان در غزلش تفکر چند
نوایــی را یافت .آنچه از آن میتــوان طرز تازه حافظ یاد
کرد .به قول اســتاد خرمشــاهی ،حافظ غزل را که غرق
حال و حماسه و احساس و عاطفه محض بود ،بر سر عقل
آورده و اندیشمندانهتر ساخته است .همین است که غزل
او «خودآگاهتر» و غزل سعدی «بیخودانهتر» است .غزل
سعدی طبیعیتر و غزل حافظ صناعیتر است.
به نظر شما حافظ در زبانآفرینی تا چهاندازه
مبتکر و نوآفرین بوده اســت؟ با در نظر گرفتن
این نکته که حافظ پس از ســعدی زیســته و
زبانآفرینی پس از شــیخ مصلحالدین ،و بیش
از امری دشوار است.

شــاید در یک تقسیمبندی کلی بتوان زبان را به دو
زیرگروه« :زبان عبارت» و «زبان اشــارت» تقسیمبندی
کرد .زبان عبارت همان زبان لفظی است که تابع تغییرات
اجتماعی اســت و از آن بهعنوان زبان «تفهیم و تفاهم»
یاد میکنند .اما زبان اشــارت روح زبان عبارت اســت و
بــه آن جان و معنی میدهد .این زبــان ،زبان همدلی و
همداستانی اســت .بر این اساس این دو زبان از یکدیگر
جدا نیســتند ،بلکه «اشــارت» روحی اســت برای کالبد
«عبارت» و بهاینترتیب است که در تلفیق این دو ،کالم،
روحپرور ،دلنشــین و مانا میشود و در این صورت است

کــه هر چــه از دل برآید الجرم بر دل نشــیند؛ و در غیر
این صورت ســخن تنها تبدیل به لفظ و حرفی خواهد شد
کــه حتی عمر آن در برخی مــوارد پیش از دوران زندگی
خود شــاعر به پایان میرسد و فراموش میشود؛ چنانکه
بســیاری از شــاعران در طول تاریخ به فراموشی سپرده
شدهاند .بنابراین اگر زبان شــاعری زبان همدلی نباشد و
تنها «خود گویهای» بیهمداســتانی باشد؛ محصور قلمرو
لفظ باقی خواهد ماند و نهایت گســتره آن زمان و مکان
خود شــاعر خواهد بود .اگرچه زبان عنصری اســت برای
من گوینده و جهــان مخاطب؛ و
برقراری ارتبــاط میان ِ
بهنوعی واســطهای برای برقراری این ارتباط محســوب
میشــود؛ اما میتواند به اتحاد فــرد با جهان و با دیگران
تبدیل شــود .این امر در صورتــی روی میدهد که زبان
عالوه بر الفاظ ،دربرگیرنده مضمون همدلی و همداستانی
باشد .این همدلی و همداستانی نیز برخاسته از ذات طبیعی
بشر و غریزه فطری اوست .بنابراین این نوع زبان؛ ساحت
انسانی را به تصویر میکشد به همین دلیل است که حافظ
میگوید« :آن کس اســت اهل بشــارت که اشارت داند/
نکتهها هست بسی ،محرم اسرار کجاست؟».
آنچه شعر برخی از شــاعران ما را همانند سعدی و
حافظ جهانی ،ماندگار و دلنشــین ســاخته ،بهرهمندی از
همین دو عنصر و تلفیق آن با یکدیگر اســت .قلمرو شعر
آنان فراسوی مرزهای جغرافیایی را در برگرفته است .آنها
بر سرزمین دلها حکمرانی میکنند و قلبهای جهانیان را
با سِ حر کالمشان مجذوب خود ساختهاند.
کالمشــان از یکســو ریشــه در فرهنــگ کهن
ایرانزمین دارد و از دیگر ســو با معارف اصیل اســامی
در پیوند اســت .این همراهی پرشــگون ،راهی بهســوی
ماندگاری جوهره شــعر آنان در دل جهانیان هموار ساخته
است.
خالقیت و تبحر حافظ در زیباییآفرینی کمنظیر
اســت .سخن حافظ چه در وصف طبیعت و باغ
و بهار ،چه در انتقاد از تباهی روزگار ،و چه بیان
حکمت و اخالقیات ،زیبا بیان میشــود .به نظر
شــما چه انگارههایی در شعر تغزلی او هست
که نمود بیشتری در خلق زیباییآفرینی دارد؟

زیباییآفرینی و ماندگاری حافظ چه در دوران خود و
چه در قرنها پس از خود ،منوط به عوامل گوناگونی است
که شــاید بتوان آن را چنین دســتهبندی نمود .1 :عنصر
درونــی  .2عنصر بیرونی .عنصر درونی مربوط به شــاعر
اســت و خود دربرگیرنده سه زیرگروه زیر است .1 :زبان و
بیان شــاعر  .2تفکر و اندیشه شاعر  .3هنر و نبوغ شاعر؛
عنصر بیرونی نیز دربرگیرنده پشــتوانه فرهنگی جامعهای
است که شاعر در آن میزید .آنچه بهعنوان زیبایی در شعر
حافظ میتوان یافت تلفیق و تناســب درخوری اســت که
از مجموعه این عناصر در شــعر او یافته میشود .شعرش
جهان معنایی اوست؛ جهانی برخاسته
آیینهای تمامنمای از
ِ
از فرهنــگ ایرانی کــه «عالَم رنــدی»اش میخوانند؛ و
فرهنگی که بهمنظور احیای زبان و ادب ،تاریخ ،اســاطیر
و حکمت ایرانی ،از فرهنگ ایران باســتان آبشخور داشته
است.
جوشوخروش ســخنش و تازگی طــرز کالمش،
تأثیرپذیریهای او را از اندیشــه پیشــینیان کســوتی نو
پوشــانده اســت که با مکتب رندی او ســازگاری دارد .و
از آنجا که «شــعر حافظ همه بیتالغزل معرفت است»،
بهناگزیر «قبول خاطر و لطف سخن خداداد» دارد .فراوانی
بهرهمندی حافظ از شــگردهای شــاعرانه که خود از آن
با عنوان «صنعت بســیار» یاد میکند؛ شــعر او و حدیث
خــوش او را در مرتبــهی خاصی قرار داده اســت .او در
مطلوب اشعارش،
گلبانگ آوایش ،اوزان
موسیقای زیروبم
ِ
ِ
ِ
رای این آواها با خنیاگری مضامین
تناســبهای
عاطفی َد ِ
ِ
بافت کالم ،گوی ســبقت را در
نــاب غزلوارههایش در ِ
ِ
خَ لقی بدیع و تأثیری بیانکار از همگنان ربوده اســت؛ تا
آنجا که از وجد و نشاط اینهمه «مِی در ساغر اندازان»،
«دستافشان غزلخوانیم و پاکوبان سر اندازیم».
آیا میتــوان گفت حافظ یک اسطورهســاز
اســت؟ بهاینمعنا که او اســطورههای رند،
پیرمغان ،خرابات مغان و ...را ساخته است؟
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،،

شعر حافظ آیینهای
جهان معنایی
تمامنمای از
ِ
اوست؛ جهانی برخاسته از
فرهنگ ایرانی که «عالَم
رندی»اش میخوانند؛
و فرهنگی که بهمنظور
احیای زبان و ادب ،تاریخ،
اساطیر و حکمت ایرانی،
از فرهنگ ایران باستان
آبشخور داشته است

،،

،،

حافظ هم نمادهای اســاطیری را در شــعر به کار
میبرد و هم اسطورههای نمادینی خلق میکند که خاص
اوست؛ این امر در عرفان او نیز تسری مییابد؛ چنانکه پیر
مغان و رند با مفاهیم خاص ،برســاخته ذهن او میشود؛
رن ِد حافظ عاشــق ،نظرباز ،شــرابخوار و خراباتی است:
«عاشــق و رند و نظربازم و میگویم فاش» ،و نسبتی با
صالح و تقوا ندارد« :چه نســبت است به رندی صالح و
تقوا را /ســماع وعظ کجا ،نغمهی رباب کجا؟»« ،صالح
و توبــه و تقوا ز ما مجو حافظ /ز رند و عاشــق و مجنون
کســی نیافت صالح»« ،من و صالح و سالمت کس این
نبرد /که کس به رنــد خرابات ظن آن نبرد» و به
گمان َ
مصلحتبینی و ســود و زیان هم بیاعتناست .ازاینروی،
بدنام و نامهســیاه و بیســامان و بالکش است و بر این
همه عاشــق اســت« :ناز پرورد تن َعم نبرد راه به دوست/
عاشقی شیوه رندان بالکش باشد» .این بیسامانی رندانه
برای او گنجی است بیشائبه« :به همنشینی رندان سری
فرود آمد /که گنجهاســت در این بیســری و سامانی»،
«خدا را کم نشــین با خرقهپوشان /رخ از رندان بیسامان
مپوشان» .بااینهمه دارای صفات شایستهی باطنی است:
پاکباز ،بینیاز ،بیحرص و دور از ریا و تظاهر.
بارزترین صفــت رند حافظ دوری از ریاســت و از
همینروی اســت که بر صدر مینشــیند« :از جاه عشق
و دولــت رنــدان پاکباز /پیوســته صــدر مصطبهها بود
مســکنم» .حافظ رند را انســانی جامع همهی کماالت
مطلــوب و تبلور تمــام ارزشهای عرفانــی و متعالی و
بهنوعی انســان کامل میداند .رند انسان آرمانی و رندی
آرمان انســانی حافظ اســت .در دیدگاه او رندی مبنای
سلوک عارف و زندگی عاشــقانه اوست .ازاینروست که
در شــعر او عشــق و رندی در کنار هم آورده میشود و
حافظ خود را عاشــق و رند میخواند و عاشــقی و رندی
را پیشــهی خود میداند .رند حافظ از خصوصیات ویژهی
خود برخوردار است :بیسروسامانی و ناداشتی ،بیتعلقی،
پاکباختگی و ســبکباری از اوصاف اوست؛ خوشباش،
فروتن و خاکســار اســت؛ از ریا و تزویر بهدور است و از
نــام و ننگ بیزار؛ بیاعتنا به ســود و زیان و مالمتکش
و بالکش اســت و در کنار اینهمه ،هوشــیار ،خردمند و
چاالک است .رندان قلندروش او با همهی فقر و ناداشتی،
تاجســتان و تاجبخشند« :بر د ِر میکده رندان قلندر باشند/
که ســتانند و دهند افسر شاهنشــاهی /خشت زیر سر و
بــر تارک هفتاختر پای /دســت قــدرت نگر و منصب
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صاحبجاهی»؛ و ازاینروســت که کاله افســ ِر رندی را
ســرفرازانه و مفاخرهآمیز بر سر دارند« :زمانه افسر رندی
نداد جز به کسی /که سرفرازی عالم در این ُکله دانست»؛
و بر همین اســاس ،در مصطبهها بر صدر مینشــینند و
از اهــل دل قدر میبیننــد .کار او کار ُملک نیســت که
مصلحتبینی ،تدبیر و تأمل بخواهد« :رند عالمســوز را با
مصلحتبینی چهکار؟ /کار ُملک است آنکه تدبیر و تأ ّمل
بایدش»؛ عافیتســوز است و کیمیاگری میداند« :غالم
ه ّمت آن رند عافیتســوزم /که با گداصفتی کیمیاگری
آماج تیر مالمت میشود ،اما از اینکه
داند»؛ از هر سوی ِ
در عالم رندی دامنی چاک کرده ،باکی ندارد« :دامنی گر
چاک شــد در عالم رندی چه باک؟ /جامهای در نیکنامی
نیز میباید درید»؛ خودبین و خودرأی نیســت« :فکر خود
و رأی خود در عالم رندی نیست /کفر است در این مذهب
خودبینی و خودرأیــی»؛ بیاعتباری جهان را دریافته و از
راز درون پرده آگاه شــده« :راز درون پرده ز رندان مست
پرس /کهاین حال نیست صوفی عالیمقام را»؛ حرص و
طمع را یکسو نهاده« :سالها پیروی مذهب رندان کردم/
فتوی خرد حــرص به زندان کردم» و درنتیجه امر،
تا به ّ
به جایگاهی میرسد که حافظ او را «ولی» و صاحبمقام
معرفــی میکنــد و در روزگار خــود بر فقدان کســانی
که «ولیشــناس» بودهاند و رندان تشــنهلب را سیراب
میکردهاند ،افســوس میخورد« :رندان تشنهلب را آبی
نمیدهد کس /گویی ولیشناسان رفتند از این والیت.»...
یکی از ویژگیهای مهم شعر حافظ ،ظرفیت
ایهام و تأویلپذیری آن اســت که حتی سبب
شــده که بهنوعی ســنت تفأل نیــز در میان
ایرانیان باب شود .ذوق و هنرمندی او در ایجاد
این ایهام ،چگونه بوده است؟

بیتردید زبان شــعر حافظ تأویلپذیر است .میزان
تأویلپذیری اشــعارش بهگونهای اســت کــه همگان
میتوانند آن را بر اساس حال و احوال خود تطبیق دهند و
بهنوعی آن را زبان حال خود بدانند؛ و چون در جهانبینی
او و بازتــاب این نگرش در غزلهایش ،هیچ اندیشــه و
ادراکی کنار زده نمیشــود و هر نوع نگرش جمال بروز و
ظهور مییابد؛ در حقیقت ،هیچ استنباط محض و ثابتی را
نمیتوان به اشــعار وی نسبت داد؛ بدین ترتیب حافظ به
شــاعری تبدیل میشود که میتواند ذوقها و سلیقههای
گوناگون را برتابد و انتظــار آنان را برآورد و این امر خود

منجر بــه حضور حاضر در ذهن و زبــان عام و خاص و
مانایی و ماندگاری او در زبان و ادبیات کالســیک فارسی
میشود و مردمان به دیوانش تفأل میزنند؛ تفأل به دیوان
حافظ که براســاس باورمندی بــه پیشبینی رویدادهای
آینده است ،از دیرباز در میان مردمان رایج بوده است .در
اشعار خود حافظ نیز اشاراتی وجود دارد که مبنی بر اعتقاد
خود او بدین امر است« :روز هجران و شب فرقت یار آخر
شد /زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد»؛ «از غم
هجر مکن ناله و فریاد که دوش /زدهام فالی و فریادرسی
میآید»؛ «چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ/
فالی به چشــم و گوش در این بــاب میزدم» و «خوش
بــود وقت حافظ و فال مراد و کام /بــر نام عمر و دولت
احباب مــیزدم» .از آنجا که حافظ را «لســانالغیب»،
«ترجماناالســرار» و «گویای اســرار» میخوانند ،جای
شگفتی نیســت که مردمان ،دیوان او را برای پیشبینی
رویدادهــای آینده و تفأل خــود برگزینند و در تردیدها و
سرگشتگیها با او همراز شوند.
گویی حافــظ نیز خود در پی این امر اســت« :به
ناامیدی از این در مرو ،بزن فالی /بود که قرعهی دولت به
نام ما افتد» .از سویی دیگر ،حافظ با دردها ،آرزوها ،آمال
و شادمانیهای مردم این سرزمین به فراخور ویژگیهای
فرهنگی و اعتقادی آنان آشناســت؛ از زبان آنان ســخن
میگوید و آرمانهای آنها را به تصویر میکشد؛ بنابراین
شگفتی نیست اگر همگان با خواندن اشعار حافظ بخواهند
آن را ســخنان خود و ترجمان حال و احوال خود بدانند و
بدان تفأل زنند.
پیامهای مهرورزانه ،انساندوســتانه و راهکارهای
عملی و آرمانی موجود در اندیشــه و شــعر حافظ خود از
دالیلی است که بر تقویت این امر میافزاید.
از ایــنروی ،گویی که مردمان بــا تفأل به دیوان
حافظ برآنند تا با یاریجســتن از فیض انفاس مسیحایی
حافــظ ،از دلواپســیها و اضطرابهــای خــود بکاهند
و بــا امیــدواری و خیرخواهــی و خیرطلبــی راهی تازه
بیابند.
به نظر شما چرا هیچ شــاع ایرانی بهاندازه
حافظ مشــهور و محبوب همه اقشــار مردم
نیست؟

اگــر امــروز شــعر او را نمــاد یکــی از بهترین
دستاوردهای شــعر فارســی میدانند و از چنین رسالتی

ادب مردم برخوردار اســت ،بدان معناست که شعرش
در ِ
تجســمگر ارزشهایی است که شعر فارســی در تاریخ
چهارصدسالهاش تا دوران او ،بدان دست یافته بود و حافظ
با ا ِشراف بدان س ّنتها ،آنها را بهاقتضای خاستگاه هنری
خود و نیازهای فرهنگی زمان ،سامان ادبی بخشیده است.
شعرش خاســتگاه تأملی ،عاطفی و آرمانی بشری است و
بــهازای بار تأملی ،عاطفی و آرمانیاش با زندگی مردمان
و عواطف آنها رابطــه برقرار میکند؛ و گرچه خود را به
مهرورزی شــهرهی شــهر میداند ،اما کال ِم عبیرآمیز و
سخنهای دلانگیزش ،خاصه در سرایش غزلهای ناب،
ناک شعر ،شهرهی آفاق کرده است؛
او را در عرصهی فرح ِ
چنانکه در پایان دوران خویش ،آوازهی نامش در جهان
جهان دیگر زبانان،
فارســیزبانان و ازآنپس تاکنون در
ِ
خوش درخشــیده است .شما ِر بســیار نسخههای خطی
موجود از دیــوان او در اقصای جهان ،ترجمههای منظوم
و منثور بســیار از اشعار او به زبانهای دیگر ،خود گواهی
بر این مدعاســت .این همان نکتهای است که بسیاری را
دان کالم و بیان و اندیشــهاش در
پس از او ،پیروان و مقلّ ِ
ساحت شعر و معنا ساخت.
ِ
برخــی دیگر نیز که دلباختــهی نقش و جلوهگری
کالمــش بودهاند ـ چنانکه ســخنان نافذش بر دلها و
جانهایشــان خوش نشسته است ـ ســرودههایش را به
بخش هنر خود
میزان ذوق و هنر خویش ،دستمایه و الهام ِ
در عرصههایی چون نگارگری ،خوشنویســی ،بافندگی،
فلزکاری ،کاشیکاری و ...ساختهاند.
ُم ّرقعهای خوشنشان آفریدهاند و کالم جادوییاش
زنی
را بر تن
فــرش کتیبههای گچبُری تا مفرغی ِ
ِ
های قلم ِ
سیاهقلم تا قلمدانها و نقرهکوبها تا کاشیهای چلیپایی
زرینفام تا نقشهای حکشده روی لعاب و تا سفالینهها،
خوش نگاشتهاند.
اینســان اســت که برخــی به ریختشناســی
نسخههایش برآمدهاند؛ برخی به شرح و تفسیر و توضیح
شــعرش کمر بســتهاند؛ برخی در آوای چنــگ و عود،
غزلهایش را در سماع میخوانند و برخی به قرعهی فالی
که بر دیوانش میزنند؛ دل بستهاند.
این دلبازبستگی از همان آغازی پدیدار شد که جان
اَنفسیاش در میان مردمان عصرش به تکاپو بود؛ میسرود
و ســرودههایش آرا ِم جان بود و تا بدینگاه که سدههای
بسیاری از حضورش میگذرد؛ جانمان لبریز از واگویههای
اوست.

هنر ســعدی از چند لحاظ جنبهی همه انســانی دارد و به اعتبار آنها با شعر غنایی جهانی پیوند مییابد .یکی از این جنبهها خصلت عینی و اجتماعی و در همان حال
فردیت یافتهی هنر اوست .حافظ اما در سرودن اشعار دو گونه ابتکار دارد ،یکی در محتوا و یکی در صورت .حافظ در صورت ،طلسم انسجام سنتی غزل را شکست ،یعنی
توالی منطقی و عرفی ابیات را در هم ریخت و به هر بیت اســتقالل معنایی بخشــید .بنابراین غزل حافظ انسجام فکری غزل سعدی را در بر ندارد ،اما در هر بیت مخاطب را
با معنایی مستقل به تفکر وامیدارد.؛ بنابراین میتوان در غزلش تفکر چند نوایی را یافت .آنچه از آن میتوان طرز تازه حافظ یاد کرد
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رن ِد حافظ عاشــق ،نظرباز ،شرابخوار و خراباتی است و به مصلحتبینی و ســود و زیان هم بیاعتناست .ازاینروی ،بدنام و نامهسیاه و بیسامان و بالکش است و بر این همه عاشق
است؛ بااینهمه دارای صفات شایستهی باطنی است :پاکباز ،بینیاز ،بیحرص و دور از ریا و تظاهر .بارزترین صفت رند حافظ دوری از ریاست و از همینروی است که بر صدر مینشیند.
حافظ رند را انسانی جامع همهی کماالت مطلوب و تبلور تمام ارزشهای عرفانی و متعالی و بهنوعی انسان کامل میداند .رند انسان آرمانی و رندی آرمان انسانی حافظ است .بیسروسامانی
و ناداشتی ،بیتعلقی ،پاکباختگی و سبکباری از اوصاف اوست؛ خوشباش ،فروتن و خاکسار است؛ از ریا و تزویر بهدور است و از نام و ننگ بیزار؛ بیاعتنا به سود و زیان و مالمتکش
و بالکش است و در کنار اینهمه ،هوشیار ،خردمند و چاالک است

زبان شعر حافظ
تأویلپذیر است .میزان
تأویلپذیری اشعارش
بهگونهای است که همگان
میتوانند آن را بر اساس
حال و احوال خود تطبیق
دهند و بهنوعی آن را
زبان حال خود بدانند؛ و
چون در جهانبینی او و
بازتاب این نگرش در
غزلهایش ،هیچ اندیشه و
ادراکی کنار زده نمیشود
و هر نوع نگرش جمال
بروز و ظهور مییابد

،،

،،

شعر حافظ خاستگاه
تأملی ،عاطفی و آرمانی
بشری است و بهازای
بار تأملی ،عاطفی و
آرمانیاش با زندگی
مردمان و عواطف آنها
رابطه برقرار میکند؛ و
گرچه خود را به مهرورزی
شهرهی شهر میداند،
کالم عبیرآمیز و
اما
ِ
سخنهای دلانگیزش،
خاصه در سرایش
غزلهای ناب ،او را در
عرصهی فرح ِ
ناک شعر،
شهرهی آفاق کرده است

،،
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،،

میتوان با تنظیم یک
تقویم رویداد همزمان
با سالروز و یاد روزشان
برنامههای مناسبی
برای تمام این افراد و
مشاهیر برگزار کنیم.
عدم استقبال از گروههای
هنری در یادروزها و
مناسبتها ،از ضعفهایی
است که در گذشته در
تمامی این مناسبتها
داشتهایم

،،

،،

اگر خواستار رونق
گردشگری و اقتصادی
در مناسبتهایی مانند
یادروز سعدی و حافظ
هستیم باید با استفاده
از ظرفیتهایی مانند
برگزاری همایشهای
علمی و کنگره ،برگزاری
مسابقات علمی و حضور
گردشگر در این روز در
کنار مقبره این بزرگواران
اقداماتی را انجام
دهیم تا بتوانیم از تمام
ظرفیتهای این مناسبات
استفاده کنیم

،،

،،

سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری استان
فارس در جهت
استفاده و بهرهگیری از
فرصتهای گردشگری
استان تقویمی را تدوین
کرده است که در این
تقویم تمام رویدادهای
گردشگری استان در
سال گذشته تهیه و
تنظیمشده است

،،

میزگرد «شهرراز» درباره چرایی تبدیلنشدن آئین یادروز شاعران بزرگ شیراز به یک رویداد بزرگ ادبی

سعدی و حافظ مغفول ماندهاند
مشهور است که یکی از شلوغترین روزها در کشور ترکیه یادروز موالنا در در
محمدرضا طاهری پاییز در شــهر قونیه است؛ روزی که بهواسطه برگزارشدن رویدادی عظیم و فاخر
سبب جذب گردشگران قابلتوجهی از اغلب کشورهای جهان به این شهر و کشور
میشود .در شیراز ما اما که بهواسطه دو شاعر گرانقدر سعدی و حافظ ،میتوانست محل برگزاری
دو رویداد بزرگ ادبی و فرهنگی در دو ماه محبوب گردشگران (اردیبهشت و مهر) ،سالهاست که
خبری نیست ،جز همت دو مرکز سعدیشناسی و حافظشناسی در برگزاری نشستهای علمی و
تخصصی .ارگانها و سازمانهای فرهنگی متولی و مسئول شهر اما سالهاست که رویداد و آئینی
در خور نام حافظ و سعدی برگزار نمیشود و یادروز سعدی و حافظ بسنده شده به سخنرانیهای
شهرراز :گردشگران زیادی در کشور و جهان هستند که عالقه
خاصی به برگزاری مراسم و مناسبتهایی مانند یاد روز سعدی
و حافظ دارند ،اما با یک بررســی از برگزاری این مراسمها در
سالهای گذشته متوجه میشــویم که این مراسمها هرساله با
ایراد سخنرانی مسئوالن و درنهایت یک اجرای کنسرت سنتی
به پایان میرسد؛ بیآنکه این روز ملی منجر به یک رویداد بزرگ
ادبی شود .به نظر شــما چه عواملی باعث شده که ما نتوانیم از
این ظرفیت مهم شــهر ،آنگونه که بایدوشاید استفاده بهینه را
انجام دهیم؟

سید مؤید محسنینژاد :استان فارس به دلیل جذابیتهایی که دارد ساالنه
گردشگران زیادی را به خود جذب میکند ،اما جاذبههای فرهنگی و مسیرهای
گردشگری که در این بخش وجود دارد باعث میشود که گردشگران اروپایی
و خارجی از این اماکن و مســیرها بازدیــد کنند .در بخش بعدی میبینیم که
گردشگری سالمت یکی از بخشهای گردشگری محسوب میشود که دارای
سه زیرمجموعه است که درمان ،گردش در طبیعت و چشمههای آبدرمانی از
زیرمجموعههای این بخش گردشگری سالمت به شمار میآیند .گردشگری
مذهبی بهعنوان یکی دیگر از زیرمجموعههای گردشــگری به شمار میآید و
شــهر شیراز به دلیل برخورداربودن از ســومین حرم اهلبیت توانسته ساالنه
گردشــگران زیادی را به خود جذب کند و توجه به گردشگری مذهبی سبب
میشود که بتوانیم شیعیان تمام جهان و کشورهایی مانند پاکستان ،افغانستان،
عراق ،لبنان و کشــورهای خلیجفارس را وارد اســتان و شهر شیراز کنیم که
عملیاتی شدن این مهم نیازمند یک تبلیغات گسترده و ویژه است .گردشگری
طبیعی ،روســتایی و عشــایری هم از دیگر بخشهای گردشــگری به شمار
میآید که به دلیل تنوع اقوام در اســتان ما میتوانیم از این نوع گردشــگری
هم استفاده الزم را ببریم.
با توجــه به اینکه گردشــگری رویدادمحــور بهعنوان یکــی از انواع
گردشــگری میتواند سبب رونق در بسیاری از زمینهها و بخشها در استان و
شهر شیراز شــود بنابراین توجه به این نوع گردشگری افزون بر اینکه باعث
میشــود اقتصاد استان و شیراز متحول و رونق یابد ،سبب میشود که کمک

بیارتباط و احیاناً یک اجرای موســیقی در انتهای برنامه .اما چرا این دو ظرفیت مهم تقویمی،
عم ً
ال نادیده انگاشته میشود و متولیان گردشــگری و فرهنگی نیز هنوز فکری برای ارتقای این
دو مناســبت مهم ملی نکردهاند .در این میزگرد که با حضور ســولماز دهقانی رئیس کمیسیون
گردشــگری شورای شهر شیراز و موید محســنینژاد معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی
و گردشــگری فارس برگزار شد ،به بررسی راهکارهای ارتقای برنامههای یادروز سعدی و حافظ
پرداختهایم؛ تا شــاید روزی در کنار عزیمت ایرانیان به قونیه برای پاسداشــت مقام بلند موالنا،
شهروندان ترکیه و دیگر کشورهای جهان هم بهشوق حضور در یادروز سعدی و حافظ عزم «دیار
حبیب» کنند .مشروح این میزگرد را در ادامه بخوانید.

زیادی به اقتصاد گردشــگری کشور شــود .ازآنجاکه این نوع گردشگری باید
متناســب با برگزاری رویداد و مراسمهایی مانند سالروز سعدی و حافظ باشد،
بنابراین با یک بررسی از این بخش متوجه میشویم که مناسباتی مانند یادروز
سعدی که یکم اردیبهشتماه و یادروز حافظ که بیستم مهرماه برگزار میشود،
در فصلها و زمانهایی واقعشده اســت که گردشگران زیادی وارد استان و
شیراز میشود؛ بهطوریکه جمعیت زیادی گردشگران خارجی برای بازدید در
مهرماه و اردیبهشــتماه برای بازدید از اماکن و ...وارد شیراز و استان فارس
میشوند .با یک بررسی از میزان ورود گردشگرانی که در مهرماه و اردیبهشت
وارد شیراز میشــوند و از اماکن گردشگری و تفریحی شیراز و استان بازدید
میکنند متوجه میشــویم که آنقدر ورود گردشگران در این دو ماه افزایش
پیــدا میکند که با کمبود فضاهای اقامتی مواجه میشــوند؛ حال آنکه تعداد
افــرادی که از امکانات هتل و هتلآپارتمان اســتقبال میکنند در این دو ماه
بهمراتب بیشتر از نوروز است که در جهت فراهم کردن یک فضای مناسب و
توسعه بخش گردشگری در استان و شیراز نیاز است تا در این دو ماه از سال
ظرفیتهایی را ایجاد کنیم که بتواند پاسخگوی گردشگران باشد.
شهرراز :اما به نظر میرسد مســئوالن و متولیان گردشگری
نتوانســتهاند از ظرفیت یادروز سعدی و حافظ ،آنگونه که باید
استفاه کنند.

بله .قرار گرفتن یاد روزها و مناســبتهایی مانند یاد روز سعدی و حافظ
به دلیــل اینکه در فصلهایی واقعشــدهاند که مصادف با ورود و اســتقبال
گردشــگران است ،باعث شده که سازمانهایی مانند میراث فرهنگی و بخش
خصوصی نتوانند برنامههایی در این بخش ارائه دهند ،درنتیجه ما اگر خواستار
رونق گردشــگری و اقتصادی در این مناســبتها هســتیم باید با استفاده از
ظرفیتهایی مانند برگزاری همایشهای علمی و کنگره ،برگزاری مســابقات
علمی و حضور گردشــگر در این روز در کنار مقبــره این بزرگواران اقداماتی
را انجام دهیم تا بتوانیم از تمام ظرفیتهای این مناســبات اســتفاده کنیم .از
همین رو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در جهت استفاده
و بهرهگیری از فرصتهای گردشــگری استان تقویمی را تدوین کرده است

که در این تقویم تمام رویدادهای گردشــگری استان در سال گذشته تهیه و
تنظیمشده است.
ســولماز دهقانی :در سالهای گذشته شــاهد بودهایم که رویداد و
مناســبتهایی مانند یادروز سعدی و یادروز حافظ به چند تا برنامه مانند یک
ســری نشستهای خیلی رسمی خالصه میشــود .با نیمنگاهی به برگزاری
یادروز حافظ در ســالهای گذشته متوجه میشــویم که در شب  19مهرماه
مراســمی با حضور مقامات کشوری برگزار میشود که بعضیاوقات هم شاهد
سیاسیکاری در این رویدادها هستیم و درنهایت پس از اتمام برنامههای شب
نوزدهم فردای آن روز یعنی بیستم مهرماه یک سری نشستهایی برای یک
سری مخاطبان خاص برگزار میشــود و پرونده یادروز حافظ بسته میشود.
برگزار نکردن یک برنامه مناسب برای عموم مردم از ضعفهایی است که در
سالهای گذشته در مناسبتهایی مانند یادروز حافظ به چشم میآید .با توجه
به ظرفیتهایی که شــهر شــیراز در برگزاری یادروزها و مناسبتهایی مانند
یادروز حافظ و سعدی دارد میتوانیم اجراها و پرفورمنسهایی برگزار کنیم که
بتواند مردم را به خود جذب کند و برای آنها جذاب باشــد؛ هرچند متأسفانه
موضوع خالقیت در اجرای برنامههای این مناسبات مهم از موضوعاتی است
که مغفول مانده اســت که نیاز اســت تا با همکاری نهادهای مرتبط اقدامات
مهمی انجام دهیم .با توجه به اینکه مشــاهیر ،عرفا و ادبای زیادی در گذشته
در شهر شیراز بودهاند درنتیجه میتوان با تنظیم یک تقویم رویداد همزمان با
سالروز و یاد روزشان برنامههای مناسبی برای تمام این افراد و مشاهیر برگزار
کنیم .عدم اســتقبال از گروههای هنری در یاد روزها و مناسبت از ضعفهایی
است که در گذشته در تمامی این مناسبتها داشتیم.
شهرراز :ازآنجاکه برنامههای زیادی را میتوان در این مناسبات
برگزار کرد ،آیا سازمان میراث فرهنگی استان و شورای اسالمی
شهر شــیراز برنامهای متفاوتتر از سالهای گذشته در جهت
برگزاری این رویدادها دارد؟

دهقانی :ازآنجاکه یاد روز حافظ در ســال جــاری در ماه محرم و صفر
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در جهت بهتر شــدن تقویم گردشگری استان و شیراز پیشنهادهایی را به شورای اسالمی شهر شــیراز و شهرداری شیراز برگزار کردیم تا در ادامه یک دبیرخانه دائمی
گردشــگری را در اســتان راهاندازی کنیم بهطوریکه مسئولیت پیگیری و برنامههای گردشگری استان بر عهده این دبیرخانه باشد و متولیان این دبیرخانه استانداری ،سازمان
میراث فرهنگی استان و شهرداری باشند و اعضای این دبیرخانه متشکل از افراد دولتی و بخش خصوصی تشکیل دهند

1

در مناســبتها و رویدادهایی مانند یادروز ســعدی و حافظ مقاالت زیادی به دبیرخانه این نوع مناسبات ارسال میشود .ما میتوانیم در این بخش به آژانسهای مسافرتی و گردشگری و
بخش خصوصی تکلیف کنیم که یک مجموعه کامل گردشگری را تهیه و در اختیار گردشگران قرار دهند که این تبلیغ میتواند افراد زیادی را در مقبره حافظ ،شهر شیراز و استان فارس جذب
کنند .عملیاتی شدن این اتفاق سبب میشود که یادروز حافظ به یک همایش و سمینار بدل شود و گردشگرانی که از گوشه و کنار دنیا به شیراز میآیند چند روز را در شهر شیراز سپری کنند

قرارگرفته اســت برنامهها تا حدودی محدودتر از گذشــته است ،اما با توجه
به اینکه حافظ جزو شــاعران بزرگ اســت در تالشیم تا در یاد روز حافظ از
پوستر یک جشنواره موسیقی رونمایی کنیم که در این جشنواره گروهها باید
قطعههایی که اجرا میکنند بر اساس اشعار حافظ باشد .در ادامه نیز گروههای
منتخب در یادروز ســعدی آثارشــان را اجرا کنند تا در ادامه بتوانیم با کسب
یک ســری محتوای هنری عالوه بر حمایت از گروههــای هنری جایزهها
را در قالب هزینه انتشــار یک آلبوم به آنها اهــدا کنیم؛ که این موضوع را
در اردیبهشتماه بهعنوان پیشنهاد به سازمان کمیسیون فرهنگی شهرداری
عنوان کردیم که انتظار داریم حمایتهای الزم را انجام دهیم.
محسنینژاد :مغفول ماندن حوزه گردشگری از مهمترین موضوعی است
که سبب شــده که در رویدادها و مناسبتهایی مانند یادروز حافظ و سعدی
توجه ویژهای به این رویدادها نشــود و ازآنجاکه اردیبهشــتماه و مهرماه از
ماههایی اســت که مورد اســتقبال شدید گردشــگران خارجی قرار میگیرد
بنابراین در این دو ماه خیلی نمیتوان اقداماتی انجام داد؛ درنتیجه مخاطبان
اصلی حافظ و ســعدی در هر زمان در آرامگاههای آنها حضور پیدا میکنند.
با توجه به اینکه مراسمهایی که در سالهای گذشته به مناسبت یادروز حافظ
و ســعدی برگزار میشد به دلیل ســخنرانیهایی که توسط مسئوالن انجام
میگرفت برای مخاطبان و مردم خســتهکننده بــود ،بنابراین نباید فراموش
کرد که مخاطبان اصلی حافظ و ســعدی افراد و گردشــگرانی هســتند که
از کشــورهای مختلف با دیدن تبلیغهای مناســب و فراخوان در مناســبات
آنها حضور پیدا کند و تنظیم یک مجموعه گردشــگری برای گردشگرانی
که در این مناســبتها وارد شیراز میشــوند از دیگر نکاتی است که باید به
آن توجــه کرد .نباید فراموش کرد که اگر ما خواســتار درآمدزایی در بخش
گردشگری هســتیم برگزاری چنین رویدادهایی میتواند یک نقطه عطف و
فرصت مناسب در این بخش محســوب شود و این در حالی است که توجه
به برنامههای جنبی این مراسمها از نکاتی است که باید به آن توجه ویژهای
داشــته باشیم و ایجاد یک بسته گردشــگری میتواند سبب رونق در بخش
اقتصادی شــود .ازآنجاکه جای آژانسهای مسافرتی در این بخش بهشدت
احســاس میشود بنابراین برای بهبود در این بخش سال گذشته جلسهای را
با بخــش خصوصی برگزار کردیم به آنها تأکیــد کردیم که یک مجموعه
مناسبی برای گردشگران فراهم کنند تا بهواسطه آن گردشگرانی که در این
مناســبتها وارد شیراز میشوند بتوانند از تمامی ظرفیتهای استان و شیراز
اســتفاده کنند .با توجه به اینکه ما باید از تمامی ظرفیتهای گردشگری به
نحو احســن استفاده کنیم بنابراین نباید فراموش کرد که ما باید برنامهای را
تنظیم کنیم تا بهتبع آن بتوانیم در دیگر ماههای سال که گردشگران زیادی
وارد استان و شیراز نمیشــوند جذب کنیم؛ که در این راستا سازمان میراث
فرهنگی اقداماتی را در این بخشها انجام دادهایم و برگزاری جشنوارهها در
بعضی از شهرســتانها از دیگر اقداماتی اســت که در جهت رونق اقتصادی
اســتان انجام دادیم .اگر بخواهیم مثالی دراینباره عنوان کنیم جشنوارههای
مانند انار و انجیر در حوزه کشاورزی از مهمترین آنها به شمار میآید.
در جهت اســتقبال حداکثری مردم و جذب گردشگران از جشنوارههای
نامبرده به برگزارکنندگان آنها بارها تأکید کردهایم که این جشــنوارهها به
مــدت یک هفته تا یک ماه برگــزار کنند چراکه ایــن افزایش مدت باعث
میشــود مردم وقت داشته باشند که از این جشــنوارهها بهطور کامل بازدید
کنند .با توجه به اینکه بعضی از این جشــنوارهها در همزمان با اردیبهشتماه
اســت بنابراین برگزاری آنها در اردیبهشــتماه و همزمان با یادروز سعدی
باعث میشود که به مناسبتهای ما هم کمک کنند و آژانسهای مسافرتی
و گردشگری میتوانند یک مجموعه کامل گردشگری را به مردم ارائه دهند.
در جهت بهتر شــدن تقویم گردشگری استان و شــیراز پیشنهادهایی را به
شــورای اسالمی شهر شیراز و شهرداری شیراز برگزار کردیم تا در ادامه یک
دبیرخانه دائمی گردشگری را در استان راهاندازی کنیم بهطوریکه مسئولیت
پیگیری و برنامههای گردشگری استان بر عهده این دبیرخانه باشد و متولیان
این دبیرخانه استانداری ،ســازمان میراث فرهنگی استان و شهرداری باشند
بهطوریکه اعضا این دبیرخانه متشــکل از افــراد دولتی و بخش خصوصی
تشکیل دهند .استفاده بهینه از پدیده و رویدادهای گردشگری از وظایف مهم
سازمان میراث فرهنگی و گردشــگری به شمار میآید و این در حالی است
که اگرچه پدیدههایی مانند نرگسزار کازرون در گذشــته موردتوجه کسی یا
فردی قرار نمیگرفت بنابراین با یک بررســی و مطالعاتی که در این بخش
انجام دادیم توانســتیم ساالنه با برگزاری مراسمها متنوع گردشگران و افراد
زیادی را به این نقطه جذب کنیم .اگرچه مســائل و مشکالت زیادی در این
بخش وجود دارد اما متأســفانه در بعضی از اماکن و جاذبههای گردشــگری
اســتان از نداشتن زیرساختهای مناســب رنج میبرند و نباید فراموش کرد
که فرهنگســازی از مهمترین مسائلی اســت که در محلههای گردشگری
استان نهادینه شود.
ازآنجاکه در مناســبتها و رویدادهایی مانند یاد روز ســعدی و حافظ
مقاالت زیادی به دبیرخانه این نوع مناسبات ارسال میشود بنابراین با درک
کردن این موضــوع ما میتوانیم در این بخش به آژانسهای مســافرتی و
گردشــگری و بخش خصوصــی تکلیف کنیــم که یــک مجموعه کامل
گردشــگری را تهیه و در اختیار گردشگران قرار دهند که این تبلیغ میتواند
افراد زیادی را در مقبره حافظ ،شــهر شــیراز و استان فارس جذب کنند که
عملیاتی شــدن این مهم سبب میشــود که یاد روز حافظ به یک همایش و
ســمیناری تبدیل میشود و گردشگرانی که از گوشــه و کنار دنیا به شیراز
میآیند چند روز را در شهر شیراز سپری کنند که ماندن آنها در شیراز باعث
رونق در تمامی بخشهای شیراز میشود.
شهرراز :خانم دهقانی! شما از ابتدای ورودتان به شورای شهر
شیراز ،پیگیر تحقق شهر خالق ادبی برای شیراز هستید .اهمیت

و عملیاتی شدن این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست چراکه
زمانی که این اتفاق میافتد ما شاهد رونق در بسیاری از زمینهها
در شــهر هســتیم؛ اما نباید فراموش کرد که شهر خالق ادبی
با برگزاری رویدادها انتخاب میشــود .آیا تاکنون برای محقق
شدن این موضوع رویداد ادبی معرفی و شناسایی کردید؟

دهقانی :عزم کافی برای رسیدن شهر شیراز به شهر خالق ادبی وجود
دارد .با یک بررســی میبینیم که گروههای مختلف هم در تالشاند تا شیراز
شــهر گفتوگو و صلح شــود اما با توجه به ظرفیتهایی که در شهر شیراز
وجود دارد رســیدن شــیراز به شــهر خالق ادبی دور از ذهن نیست چراکه
عملیاتی شــدن این امر باعث میشــود که شیراز به بســیاری از شهرها و
کشــورها متصل شــود که این مهم میتواند نقطه عطفی در جذب گردشگر
در شــهر شیراز باشد .اگر بخواهیم اشاره به شهرهای ادبی داشته باشیم و به
بررســی نقاط مثبت آن بپردازیم متوجه میشویم که شهر بغداد که در کشور
عراق واقعشده است توانسته بهعنوان یک شهر خالق ادبی اقدامات مناسبی
را در پیشبرد اهداف خود انجام دهد و دیگر شهرهایی مانند اصفهان و رشت
به ترتیب شهرهای خالق در بخش صنایعدستی و غذا هستند.
شــهرراز :بعد از تشــکیل دبیرخانه شــهر خالق ادبی چه
دستگاههایی درگیر این موضوع میشوند؟

دهقانی :اگرچه بیشتر کشورهای دنیا زمانی که کاندید چنین موضوعاتی
میشوند تنها ارگانی مانند شهرداری را به رسمیت میشناسند اما ما در جهت
توسعه و بهتر شــدن این موضوع تالش میکنیم تا از ظرفیت دستگاههای
مختلف ،انجیاوها اســتفاده کنیم تا در ادامه بتوانیم یک رویداد مناســب و
درخور شــهر شیراز در شــهرراز ایجاد کنیم .برای عملیاتی شدن بسیاری از
برنامهها در شهر شــیراز در مرحله نخست نیاز است تا یک گروهی با انجام
دادن تحقیق میدانی و کامل تمام زوایای آن را بررسی کنند و در ادامه نتیجه
بهدستآمده را وارد مرحله عملیاتی کنند.
شــهرراز  :عدم اطالع از زمان و عدم امکان خرید بلیتهای
گردشگری مکانهایی مانند حافظیه ،سعدیه و تخت جمشید از
مشکالتی است که گردشــگران داخلی و بهویژه خارجی با آن
دستوپنجه نرم میکنند چرا یک سامانه اطالعرسانی و خرید
اینترنتی بلیت برای این اماکن راهاندازی نمیشود؟

محســنینژاد :در گذشــته گردشــگران و افرادی که قصــد بازدید از
اماکن گردشگری را داشــتند بلیتها را بهصورت دستی خریداری میکردند
کــه در حال حاضر در بعضی از اماکن این اتفاق میافتد و گردشــگران باید
پولهــای زیادی را بهصورت نقدی با خود حمل میکردند که برای رفع این
مشــکل دستگاههای کارتخوان را در اختیار اماکن قراردادیم .در حال حاضر
گردشگران میتوانند با داشتن کارتهای اعتباری از دستگاههای کارتخوان
خریداری کنند .در جهت تسهیل امور گردشگران با یکی از بانکها برنامهای
را تنظیــم کردیم که در ادامــه بتوانیم گیتهای الکترونیکــی را در اماکن
گردشــگری راهاندازی کنیم تا در ادامه افراد بتوانند با کارت شهروندی مبلغ
بلیت اماکن را پرداخت کنند .در حال حاضر ســایتهایی در ســطح کشــور
راهاندازی شــدهاند که عالوه بر معرفی رویدادهای گردشگری که در کشور
ایران وجود دارد اقدامات دیگری مانند اطالعرسانی از روزهای تعطیلی ایرانی
که فرصت بازدید را از گردشــگران سلب میکند را در اختیار گردشگران قرار
میدهد .ســال گذشته یک شــرکت خصولتی اقدام به راهاندازی سایت کرد
که بهواســطه آن گردشگران و افراد بتوانند از تمامی اطالعات و رویدادهای
گردشگری آگاه شوند که این طرح فع ً
ال معطلمانده است و راهاندازی چنین
ســایتی در استان فارس یکی از نیازهای مهم گردشگری در استان به شمار
میآید .نباید فراموش کــرد که افرادی که پکیجهای تور را تهیه میکنند از
تمامی مناســبتها آگاهاند و برنامههای خود را بر اساس اتفاقات مهم تنظیم
میکنند.
شهرراز :ازآنجاکه در حال حاضر درآمد حاصل از فروش بلیت
مجموعههای گردشگری استان به خزانه واریز میشود آیا این
امکان وجود دارد که این پولهــا را در اختیار مجموعهها قرار
دهید؟

محســنی نژاد :هیئتامنایی شــدن اماکن گردشــگری اســتان مانند
تخت جمشــید ،حافظیه و ...از اقدامات مناســبی اســت که سبب رونق این
مجموعههای میشــود و این در حالی اســت که در حــال حاضر این اتفاق
مصوب شــده است و بهمحض عملیاتی شــدن این موضوع میتوانیم شاهد
توسعه و پیشــرفت در این بخشها باشیم .در حال حاضر کمتر از  10درصد
از پول بلیتفروشی توســط خزانه به مجموعههای گردشگری داده میشود
بنابراین برگشــت کل این مبالغ به مجموعهها باعث میشود که رویدادهایی
تعریف شود که فعالیت آنها تنها به مناسبتها و رویدادها محدود نشود.

،،

با توجه به ظرفیتهایی
که در شهر شیراز وجود
دارد رسیدن شیراز به
شهر خالق ادبی دور
از ذهن نیست چراکه
عملیاتی شدن این امر
باعث میشود که شیراز
به بسیاری از شهرها و
کشورها متصل شود که این
مهم میتواند نقطه عطفی
در جذب گردشگر در شهر
شیراز باشد

،،

،،
ما باید از تمامی
ظرفیتهای گردشگری به
نحو احسن استفاده کنیم
بنابراین نباید فراموش
کرد که ما باید برنامهای
را تنظیم کنیم تا بهتبع آن
بتوانیم در دیگر ماههای
سال که گردشگران
زیادی وارد استان و شیراز
نمیشوند جذب کنیم

،،

،،

در حال حاضر کمتر
از  10درصد از پول
بلیتفروشی توسط خزانه
به مجموعههای گردشگری
داده میشود بنابراین
برگشت کل این مبالغ به
مجموعهها باعث میشود
که رویدادهایی تعریف
شود که فعالیت آنها تنها
به مناسبتها و رویدادها
محدود نشود

،،

14

شنبه 14مهر 26/97محرم /1440سال چهاردهم/شماره271

پرونده هفته

SAT 6 Oct 2018/Fourteenth Year /No.271

نگاهی به معماری آرامگاه خواجه و رازهای آن

دروازهخورشید
شــصت و پنج ســال بعد از وفات خواجه ،یعنی در ســال  856هـ .ق در
زمان حکمرانی میرزا ابوالقاســم گورکانی ،شمسالدین محمد یغمایی که
اســتاد و وزیر او بــود بر فراز قبر حافظ عمارت گنبــدی بنا کرد و جلوی
آن حوض بزرگی ســاخت که بهوســیله آب رکنآباد پر میشد .پس از به
خاک ســپردن حافظ در باغ مصلی تا مدتی قبر او بدون ساختمان بود65 ،
ســال بعد از وفات او یعنی در ســال  856هـ .ق در زمان حکمرانی میرزا
ابوالقاســم گورکانی ،شمسالدین محمد یغمایی که استاد و وزیر او بود بر
فراز قبر حافظ عمارت گنبدی بنا کرد و جلوی آن حوض بزرگی ســاخت
که بهوسیله آب رکنآباد پر میشد .این بنا در اوایل قرن یازده هجری در
زمان سلطنت شاهعباس تعمیر شد .از زمان ساخت این بنا تاکنون تعمیرات
بســیاری انجام گرفته اما مهمترین اقدامات در زمان کریمخان زند انجام
گرفت .او در ســال  1188هـ .ق ســاختمانی با عظمــت بر روی آرامگاه
حافظ ساخت .ساختمان او به شیوه بناهای زمان زندیه دارای تاالرهای با
چهار ســتون ســنگی یک پارچه بود که از طرف شمال و جنوب گشاده و
دو طرف چپ و راســت آن دو اتاق ساخته شده بود ،به گونهای که مقبره
حافظ در شــمال تاالر قرار میگرفــت و در جنوب آن باغی بزرگ نمایان
بود .همچنین کریمخان دستور داد تا سنگی از جنس مرمر برای قبر حافظ
بتراشــند و پس از آماده شدن سنگ دو غزل از بهترین غزلهای حافظ را
به خط نستعلیق که توسط حاج آقاسی بیگ افشار آذربایجانی نوشته شده
بود بر روی آن حجاری کردند .ســنگ فعلی همان سنگ قبر زمان زندیه
اســت ابعاد این سنگ  266*80*40سانتی متر اســت .در باالی کتیبه
ســنگ و در میان ترنجی این جمله نوشــته شده است« :انتالباقی و کل
شــیئی هالک» و در زیر آن غزلی از حافظ در دوازده ســطر و دور آن نیز
غزلی دیگر از حافظ نوشته شده است.
پس از حکومت زندیه نیز افراد زیادی آرامگاه را تعمیر و مرمت کردهاند .در
سال  1273هـ .ق تهماسب میرزا (مؤید) حکمران فارسی آرامگاه را تعمیر
و مرمت کرد .در ســال  1295هـ .ق فرهاد میرزا (معتمدالدوله) فرمانروای
فارســی معجری چوبی دو آرامگاه خواجه نصب کرد .در سال  1317هـ.
ق شاهزاده ملک منصور (ملقب به شعاعل السلطنه) والی فارسی معجری
آهنین روی قبر حافظ ســاخت و کتیبهای را نیز بر باالی آن قرار دارد .در
ســال  1310ه.ق فردی به نام دبیر اعظم بهاری که اســتاندار فارسی بود
سر در حیاط جنوبی و نارنجستان آن را سر و سامان داد ،همچنین خیابانی
در جلوی آرامگاه احداث کرد و نام آن را «خرابات» گذاشــت که بعدها به
گلستان تغییر نام پیدا کرد.
در سال  1314هـ .ق به کوشش مرحوم علیاصغر حکمت (وزیر فرهنگ
وقت) طرح نقشــه آرامگاه حافظ به شکل کنونی آن توسط «آندره گدار»
باستانشــناس فرانسوی تهیه شد و به مرحله اجرا درآمد و در سال 1316
پایان یافت .طبق این نقشــه تاالر چهار ســتون وسط که در زمان زندیه
احداث شــده بود از دو طرف امتداد یافت و حافظیه به دو محوطه ،شامل
باغ در جنوب تاالر و آرامگاه در شــمال آن تبدیل شــد .در این ساختمان
عمــارت قدیمی کریمخان زند بهصورت تــاالری درآمد که  56متر طول
دارد و بهوســیله  20ستون سنگی بلند نگه داشته میشود که چهار ستون
یکپارچه کریمخانی در میان این ســتونها قرار دارد و  16ســتون دیگر

دو تکه میباشــد که در سال  1315شمسی ســاخته و نصب شده است.
بعد از پیروزی انقالب اســامی محوط زیبای آرامگاه حافظیه چهار هزار
مترمربع در ســمت غرب آن گســترش یافت .در مجاورت آرامگاه حافظ
عدهای از شــعرا ،ادبا و بزرگان و عرفــا مدفونند برخی از آنها عبارتند از:
اهلی شیرازی ،فرصتالدوله شیرازی ،فریدون توللی ،دکتر مهدی حمیدی
شیرازی و دکتر نورانی وصال.
صحن شمالی

صحن شــمالی حافظیه به ابعاد  50در  60متر اســت که سابق ًا قبرستان
عمومی بوده اســت .در وســط صحن قبر حافظ قرار دارد که با داشــتن
پنج پله قریب یک متر از کف صحن مرتفعتر اســت .ســنگ مرمری که
کریمخان زند بر روی مزار حافظ گذاشــته بود به همان حال باقی است.
باالی قبر گنبدی اســت که بهوسیله هشت ســتون سنگی یکپارچه پنج
متری به شکل ســتونهای کریمخانی نگهداری میشود .سطح خارجی
گنبد بهوســیله ورقهای مس ترک ترکی مانند کاله قلندران و دراویش
پوشیده و سقف گنبد با کاشیهای رنگین معرق ،تزئین شده است .دور تا
دور زیر ســقف ابیاتی به خط ثلث روی کاشی نوشته شده است .در جنوب
صحن دو حوض آب اســت کــه هر یک بهوســیله دو باغچه که دارای
درختان نارنج میباشــد محصور اســت .دور تا دور سمت شرقی و شمال
غربی صحن نیز باغچههایی است که آنها کاج ،سرو و نارنج کاشته شده
و چمنکاری گردیده است.
در سمت شرقی صحن دیواری بلند است که پشت آن دستشویی ،گلخانه
و آرامگاه خصوصی است .در سمت شمال صحن حافظیه دیواری است که
پشت قسمت شرقی آن قســمت زمین خالی است و در وسط آن عمارت
کتابخانه اســت که اکنون به مرکز حافظشناسی و سعدی شناسی تبدیل
شــده است .در سمت غرب آن نیز چاپخانه ســنتی میباشد و در قسمت
شرق آن نیز غرفه فروشی کتابهای میراث فرهنگی است .کریمخان زند
در زیر گوشــه غربی تاالر آبانباری ساخت که از آب رکنآباد پر میشد و
برای آبیاری درختان از آن استفاده میکردند .این آبانبار هنوز سالم مانده
ولی اکنون آب آن از چاهی بیرون از آرامگاه پر میشــود .در سمت غربی
صحن نیز دیواری اســت با اطاقهایی که داخل آنها قبور دیده میشود.
در قسمت دیگر مقبره خانواده قوامالملک شیرازی قرار دارد که دارای سر
در مرتفعی اســت ،پشــت مقبره حیاط کوچکی قرار دارد که در غرب آن
چندین مقبره شخصی است و در وسط آن نیز حوض کوچکی قرار دارد.
تاالر حافظیه

این تاالر همانطور که قب ً
ال توضیح داده شد ،از ساختمانهای دوره زندیه
اســت؛ که سابق ًا در وسط تاالری با چهار ستون بوده و هر طرف آن تاالر
چهار اتاق بوده که در تعمیرات اخیر اتاقها برداشــته شده و و تاالر فعلی
به طور  56متر و عرض  8متر با  20ستون سنگی یکپارچه به ارتفاع پنج
متر به وجود آمده اســت .طرفین تاالر (شرق و غرب آن) دو اتاق ساخته
شــده که یکی دفتر حافظیه و دیگری در اختیار میراث فرهنگی قرار داد.
در پیشانی این دو اتاق یکی دیگر از غزلهای حافظ را به خط نستعلیق بر

پنج ردیف پلکان مدور احاطه شدهاســت .بر فراز بارگاهش گنبدی مسی
روی سنگ مرمر نوشته و نصب کردهاند.
به شــکل کاله بر روی هشت ســتون به ارتفاع ده متر ،بنا شدهاست و از
درون با کاشــیهای هفترنگ معرق کاشیکاری شدهاست .همچنین در
حیاط جنوبی
این حیاط که نســبت به کف تاالر  18پله ،قریب  4متر گودتر اســت به سقف آرامگاه هشت بیت بر روی سنگهای یکپارچه با خط ثلث نگاشته
ابعاد  150در  80متر است (این پلهها در اواخر سال  1377توسط سازمان شدهاســت .از غزل« :حجاب چهره جان میشود غبار تنم /خوشا دمی که
میراث فرهنگی تعمیر شد) در وسط این حیاط باغچه باریک بلوار مانندی از آن چهره پرده برفکنم».
اســت به عرض  4متر که در آن چمن و گل کاشــته شده است .طرفین
رواق چهار ستونه (بیست ستون)
این بلوار دو راهرو به عرض  4متر اســت که به رفتوآمد اختصاص دارد.
در اطراف دو راهرو ،دو باغچه اســت به ابعــاد  40در  25متر که اطراف رواق چهار ســتونه کریمخان زند بهصورت تاالری وســیع ،دارای بیست
آنها ســرو و کاج کاشــتهاند و در وســط هر یک از این دو باغچه یک ســتون سنگی بلند ۵۶ ،متر و طول و  ۷متر عرض در آمدهاست بهگونهای
حوض مســتطیلی به ابعاد  32در  4متر ســاخته شــده است .طرفین این که چهار ســتون عهد کریمخانی در وسط این بنا قرار گرفتهاست .بر روی
دو باغچه راهرویی اســت به عرض  4متر که برای استراحت و رفتوآمد دیوارهای دو طرف رواق ،ســنگهای مرمرین نهاده شدهاســت و بر فراز
احداثشــدهاند .در شرق و غرب حیاط دو نارنجستان است که هر یک به این ســنگها ،کتیبهای قرار گرفته که بر روی آن غزل« :مایه محتشمی
ابعاد  70در  35متر اســت و در هر یک تعدادی درخت نارنج کاشته شده خدمت درویشان اســت /روضه خلدبرین خلوت درویشان است» .از روی
است .در ســه طرف حیاط جنوبی آرامگاه دیوارهای آجری مرتفعی است .خط میرعماد توسط هنرمندان شیرازی بر روی سنگ مرمر نقر شدهاست.
البته قسمتی از وســط دیوار جنوبی برداشته شده و نردههای آهنی نصب این رواق که از نظر ارتفاع از تمام نقاط حافظیه باالتر اســت حافظیه را به
شــده است و در وسط آن در ورودی به حافظیه قرار دارد که با سه پله به حیاط شمالی و حیاط جنوبی تقسیم کردهاست.
خیابان گلستان متصل میشود.
آبانبار

در زیر رواق چهار ستون آبانبار حافظیه قرار گرفتهاست .آبانبار حافظیه
نمادشناسی
آرامگاه حافظ در مقابل یکی از شلوغترین و پررفتوآمدترین خیابانهای بهصورت کانال در وســط رواق بیست ستونه قرار دارد و حافظیه را به دو
شــیراز قرار گرفته و نمای آرامگاه از خیابان مذکور غیرقابل مشاهدهاست .قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده ،به گونهای که مقبره حافظ در ناحیه
این خیابان نماد اسارت در جهان صنعتی و مدرن است؛ چنانچه نمیتوان شمالی قرار گرفتهاست.
از طریق آن ،آرامگاه حافظ را که نماد افکار و اندیشههای عرفانی اوست،
نظارهگر بود .بخش جنوبی آرامگاه نماد دنیای مادی و ظواهر فریبنده آن
حیاط غربی و شرقی
است .با نزدیکترشدن به آرامگاه ،انسان از بند هواهای نفسانی آزاد شده و در پشــت آرامگاه قوام فضای سبزی با یک حوض در میان وجود دارد که
باالرفتن از ایوان بهمنزله معراج عرفانی و سیر و سلوک در دنیای ملکوت آرامگاه غالمحســین صاحب دیوانی و درب ورودی آرامگاه قوام در آنجا
است .بهتدریج آرامگاه که نماد خورشید است ،نمایان میشود و پایینآمدن قرار دارد؛ و حیاط شرقی در ســمت راست حیاط شمالی ،دیوار دارای ۱۴
از ایوان ،نماد تعظیم در برابر این خورشید درخشان است .ایوان از  ۲ردیف طاقنماســت که آرامگاه خاندان معدل نیز در همین قسمت است که در
پلهکان تشــکیل شده که هر ردیف شامل  ۹پلهاست .در ادبیات فارسی ۹ ،ســال  ۱۳۸۶به کوشــش میراث فرهنگی با تخریب خانهها و مقبرههای
عدد آسمانها بوده و مقدس شمرده میشود.
اطراف این محدوده بهصورت محوطه شرقی به آرامگاه افزوده شد.
بخش شــمالی آرامگاه نماد دنیای ملکوت است؛ چراکه در این قسمت به
آرامگاه میرسیم که نماد دســتیابی به حقایق و رمزورازهای دنیا است.
حیاط جنوبی (ورودی اصلی)
این بخش شــامل  ۸درب ورودی و خروجی است؛ همچنین آرامگاه نیز از در حیــاط جنوبی حافظیــه ،باغچههای بزرگی وجــود دارد که گرداگرد
 ۸ستون سنگی تشکیل یافتهاســت .عدد  ۸نماد سده هشتم (سدهای که آنها گلکاری شدهاســت و مابین آنها دو حوض مربع مستطیل بزرگ
حافظ در آن میزیســته) و هشت درب بهشــت است .نمای بیرونی گنبد است.
آرامگاه ،نماد آســمان بوده و به شکل کاله درویشان ترک است .گنبد از (ســنگهای لبه این حوضها همان سنگهای حوض باغ شمالی موزه
درون با رنگهای مختلف عرفانی آراســته شدهاست؛ آبی فیروزهای (نماد پارس است که پس از امتداد خیابان کریمخان زند به سمت بازار وکیل ،آن
بهشــت) ،سرخ ارغوانی (نماد شراب ازلی) ،سیاه و سفید (نماد شب و روز) را خراب کرده ،به حافظیه منتقل کردند) و در دو طرف حیاط ،نارنجستان
و قهوهای سوخته (نماد خاک) است.
بزرگــی وجود دارد .دیوارهای جنوبــی و در ورودی باغ از نردههای آهنی
ساده ساخته شدهاســت و بر نمای خارجی تاالر ،رو به سمت باغ ورودی
سنگ مزار
غزل نگاشــته شدهاســت .مســاحت بخش جنوبــی از در ورودی باغ تا
ســنگ مزار حافظ به ارتفاع یک متر از سطح زمین قرار گرفته و بهوسیله پلکانهای رواق میانی ۹۹۸۳ ،مترمربع است.

ورزش
گزارشی درباره تیم های لیگ برتری فوتسال بانوان

تیم های ما مثل تیمهای دیگر توان خرید بازیکن را ندارند
و بازیکنان عاشقانه کار خود را انجام میدهند
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چهره
؟؟؟؟

گزارش «شهرراز» از شهرآورد دو تیم شیرازی «پویندگان صنعت فجر» و «پارسآرا» که در لیگبرتر فوتسال بانوان ایران حضور دارند

مرضیه قاسمی

دخترانیکهشیفتهفوتبالهستند
،،

عکس:تسنیم

در شهرستان شیراز
هماکنون دو تیم لیگ
برتری فوتسال در حال
فعالیت هستند .بانوان
شیرازی در قالب تیمهای
پویندگان صنعت فجر
شیراز و پارسآرا با  9تیم
دیگر در لیگ برتر فوتسال
رقابت دارند

،،
میثم حجتی

،،

حضور دو تیم از شیراز
در لیگ برتر فوتسال
انگیزه زیادی در بین
بانوان عالقهمند به ورزش
ایجاد کرده و آنها با
آگاهی ،نسبت به حضور
تیمهای حرفهای در
سطح قهرمانی ،با انجام
تمرینات زیاد میخواهند
فوتسال بازی کنند

،،

،،

حضور تیمهای مثل
پویندگان و پارسآرا باعث
شد تمام سرمایههای
فوتسالی بانوان فارس به
شیراز برگردند و برای تیم
شهر خودشان بازی کنند
و مجبور نباشند در دیگر
شهرها ورزش خود را
ادامه دهند

،،

«پرســتو کهن» بازیکن تیم فوتبال پارسآرای شــیراز
بهعنــوان بهترین گل این هفته از مســابقات لیگ برتر
فوتســال بانوان ایران انتخاب شد ،این خبر اتفاق خوبی
برای این هفته تیمهای شــیرازی فوتسال بود .شاید تا
چند ســال پیش تصور فوتبال بازی کردن برای بانوان
ایرانی بســیار ســخت بود ،محدودیتهایی که بیشــتر
ذهنی بودند ،سبب شده بود ورزش برای بانوان سختتر
ازآنچه که هســت تصور میشد ،اما با توجهی که به این
بخش شد شــاهد اتفاقات خوشایند زیادی در این حوزه
بودیم .باال رفتن ســهم سالمت و نشــاط اجتماعی در
بین بانــوان یکی از ثمرات این اقدام بود ،اما دیگر نکته
مهم افتخارآفرینی بانوان در عرصههای مختلف بود که
سهم زیادی در ارتقای غرور ملی کشور ایفا میکنند .در
شهرســتان شیراز هماکنون دو تیم لیگ برتری فوتسال
در حال فعالیت هستند .بانوان شیرازی در قالب تیمهای
پویندگان صنعت فجر شیراز و پارسآرا با  9تیم دیگر در
لیگ برتر فوتسال رقابت دارند.
پویندگان صنعت فجر شیراز
سرمربی این تیم ستاره زارع است و در کنار خود در کادر
فنی محبوبه رضوی را بهعنوان کمکمربی میبیند .فرناز
فیلی زاده سرپرســت تیم پویندگان صنعت فجر است و
نســیمه غالمی کاپیتان این تیم است .مریم چرخاوی،
شهین افالکی ،یلدا تاجیکی نژاد ،نیلوفر حسنپور ،آسیه
بهرامی ،فاطمه مظفــری ،لیال خدابندهلو ،هانیه مرادی،
سمانه رهسپار ،الهام عسکری ،زهرا احمدی زاده در کنار
نســیمه غالمی بازیکنان این تیم هستند .لباس اول این
تیم سفید با خط قرمز است و کیت (طراحی لباس) دوم
تیم پویندگان آبی است.
جایگاه

در پایان هفته هشــتم رقابتهای لیگ برتر فوتســال
بانــوان ،تیم پویندگان رده ششــم جــدول را در اختیار
دارد .ســه برد دو تساوی و ســه شکست حاصل تالش
بازیکنان پویندگان صنعت فجر شــیراز در این مسابقات
است که در این تعداد بازی  31گل زده و  25گل خورده
را به ثبت رســاندهاند و با تفاضل گل مثبت شش ،یازده

امتیازی هســتند .پویندگان صنعت فجر شیراز در هفته
اول لیگ برتر فوتسال تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی
را با نتیجه پنج بر یک از پیش رو برداشــتند .چهار گل
از پنج گل تیم شــیرازی را در این بازی مریم چرخاوی
به ثمر رساند.
تیم ســفید و قرمز پوش شیرازی در هفته دوم در آبادان
مغلوب تیم پاالیش نفت آبادان شــد ،این بازی با نتیجه
دو بر صفر به نفع حریف خوزستانی به اتمام رسید .هفته
سوم با دومین شکست پیاپی همراه شد و شاگردان ستاره
زارع بازی خود را برابر شــهرداری رشت با نتیجه هفت
بر شش واگذار کردند .شهین افالکی در این دیدار برای
پویندگان ســه گل و مریم چرخــاوی نیز دو گل به ثمر
رساندند .تیم شیرازی در هفته چهارم برابر میزبانش تیم
مس رفســنجان به تساوی رسید و در هفته پنجم ،پس
از سه هفته توانست برابر حریفش به برتری برسد و تیم
دریژنو فرخ شهر را با نتیجه هفت بر دو شکست دهد.
هفته ششــم ســومین برد تیم پویندگان با برتری برابر
اســتقالل ساری به دست آمد ،این تیم با نتیجه هفت بر
شش پویندگان استقالل ساری را در خانه این تیم پشت
سر گذاشت .هفته هفتم با سومین باخت پویندگان همراه
شد و این تیم برابر شرکت ملی حفاری با نتیجه نزدیک
چهار بر ســه شکست خورد .دربی شیراز در هفته هشتم
انجام شــد و تیمهای پویندگان و پارسآرا درنهایت به
نتیجه یکبریک رسیدند.
پارسآرا
این تیم با ســرمربیگری نجمه برزگــر در فصل جاری
اولین تجربه حضورش در لیگ برتر را پشــت سر خواهد
گذاشت .پارسآرا ییها با یازده امتیاز با تفاضل گل کمتر
نسبت به تیم پویندگان و پاالیش نفت آبادان رده ششم
جدول را در اختیار دارند .این تیم ســه برد ،دو تســاوی
و سه شکســت در کارنامه دارد .پارسآرا پیش از اینکه
در هفته هشتم بازی شــهرآورد شیرازی لیگ برتر را با
نتیجه یکبریک پشت سر بگذارد ،هفتههای اول تا سوم
را با پیروزی پشــت سر گذاشــتند و با تساوی در هفته
چهارم 10 ،امتیاز در همان چهار بازی ابتدایی جمعآوری
کرد .شهرداری رشت ،مس رفسنجان و دریژنو فرخ شهر
ســه حریف اول این تیم بودند که تیم شــیرازیان ها را

شکست داد.
پــارسآرا بــا تســاوی برابــر اســتقالل ســاری نوار
پیروزیهایش قطع شــد و در هفته پنجم برابر شرکت
ملی حفاری با نتیجه هفت بر دو شکســت خورد .هفته
ششم نیز با شکست سنگین  10بر  2تیم شیرازی ادامه
یافت و تیم دختران کویر مس کرمان با یک نتیجه دور
از انتظار تیم شگفتیساز چهار هفته ابتدایی را پشت سر
گذاشــتند .پارسآرا در هفته هفتم نیز هشت گل از نامی
نو اصفهان دریافت کردند و یک گل بیشتر نزدند.
بهترین گلزنان

مریم چرخاوی و شــهین افالکی بهتریــن گلزنان تیم
پویندگان صنعت فجر اســت ،چرخاوی یازده گل زده و
در رده چهارم جدول گلزنان لیگ برتر فوتســال بانوان
قرار دارند ،شهین افالکی  10گله است و در بین گلزنان
لیگ ششــم اســت .بهترین گلزن تیم پارسآرا پرستو
کهن اســت و هفت گل به ثمر رســانده است و در بین
گلزنان دوازدهم اســت .نجمه برزگر ســرمربی این تیم
در گفتگو با «شــهرراز» از تیمــش میگوید« .در چهار
هفته ابتدایی توانستیم نتایج خوبی بگیریم اما سه بازی
ســخت ما پشت سر هم افتاد و برابر سه تیم صدرنشین
جدول در هفتههای پنجم تا هفتم شکســت خوردیم».
برزگر میگوید :ما نتوانســتیم بــازی خودمان را در این
سه مســابقه انجام دهیم ،بازیکنان ما جوان و کمتجربه
هســتند بااینوجود در هفته هشــتم برابر تیم پویندگان
بازی خوبی انجام دادیم .شــهرآورد شیراز در لیگ برتر
فوتســال بانوان بازی خــوب و پرهیجانی از آب درآمد،
اما بااینکه میخواســتیم پیروز شــویم نتوانستیم نتیجه
دلخواهمان را بگیریم.
برزگر درباره خوردن گلهای زیاد در هفتههای پنجم تا
هفتم نیز میافزاید :ما در هر ســه بازی در دقیقه اول و
دوم گل خوردیم و توان روحی بازیکنانمان را از دســت
دادیم .دلیل دیگر هم مصدومیت دروازهبان تیممان بود
و امکان استفاده از دروازهبان دوم را نیز نداشتیم و مجبور
بودیم دروازهبان اولمان را با مصدومیت بازی دهیم .البته
دروازهبان ما در بازی آخــر برابر پویندگان صنعت فجر
شــیراز بهبود یافت و بهعنــوان بهترین دروازهبان هفته
انتخاب شد .سرمربی پارسآرا بابیان اینکه تیمش جوان
و بیتجربه اســت گفت :تیم ما مثل تیمهای دیگر توان
خریــد بازیکن را ندارد و بازیکنانش عاشــقانه کار خود
را انجــام میدهند ،ما در بــازی آیندهمان دو بازیکن دو
کارتــه داریم و بــا نیمکت خالی ترس از دســت دادن
آنها را بــه دلیل گرفتن اخطار بعــدی با خود خواهیم
داشــت ،نیمکت ما خالی است و نمیتوانیم در لحظاتی
که نیاز است دســت به تعویض بزنیم .مقایسه ما با تیم
پویندگان اص ً
ال درســت نیست؛ چراکه آنها از بازیکنان
خوب و باتجربهای اســتفاده میکنند اما ما میخواهیم
با تجربهاندوزی در این فصل ،در ســالهای آینده نتایج
بهتــری بگیریم .وی در پایان میگوید :حضور دو تیم از
شیراز در لیگ برتر فوتسال انگیزه زیادی در بین بانوان
عالقهمند به ورزش ایجاد کرده و آنها با آگاهی ،نسبت
به حضور تیمهای حرفهای در ســطح قهرمانی ،با انجام
تمرینات زیاد میخواهند فوتسال بازی کنند.
به دنبال ایستادن روی سکو هستیم

عکس:ایرنا

ســرمربی تیم پویندگان صنعت فجر شیراز بابیان اینکه
فصل را دیر آغــاز کردند به «شــهرراز» میگوید :تیم
ما دیر بســته شــد و یک هفته بیشــتر کنار هم تمرین
نکردیم ،بازیهای ابتدایی خیلی برای ما اهمیت داشت

او نشان داده معلولیت محدودیت نیست ،در حالی که
ورزش برای بانوان در جامعه ما کمی ســخت نشان
داده میشود و تبلیغات منفی زیادی روی آن صورت
میگیرد ،مرضیه قاســمی هفدهســاله ،دختر معلول
شیرازی بارها ثاب کرده است هیچ محدودیتی ندارد و
یکی از موفقترین دختران آسیایی است .قاسمی که
از سال  1393فعالیت خود را شروع کرد ،دارای سطح
کالس ورزشی  42درصد است ،اولین مقام خود را در
همان ســال  93در مسابقات مهر رضوی کسب کرد،
ورزش را از رشــتهی والیبال شروع کرد پس ازانجام
اســتعدادیابی به رشته دو ومیدانی عالقهمند شد و در
حال حاضر در رشــته پرتاب دیســک و پرتاب وزنه
فعالیت میکند.
مقام سوم کشوری در مسابقات مهر رضوی ،سه مقام
اول و یک مقام سوم مسابقات بزرگساالن ،یک مقام
اول جوانان ،مقام دوم پرتاب دیسک مسابقات جهانی
ســوئیس  2017در ردهی ســنی جوانان ،مقام دوم
پرتاب وزنه در مسابقه آذر ماه  96که به میزبانی یکی
از شهرهای کشور امارات متحده عربی برگزار شد ،از
افتخاراتی بود که تا کنون کسب کرده است.
رکوردش در پرتاب دیسک  96.7متر و در پرتاب وزنه
نیز  23.5متر است .عالقه ،قدرت بدنی ،تواناییهایی
شخصی ،پشــتکار و دســتهای قوی را میتوان از
فاکتورهای مورد نیاز رشــتههای پرتابی معرفی کرد.
رسیدن به بهترین مقام پاراالمپیک هدف اصلی دختر
شایسته شیرازی اســت تا بتواند پاسخگوی زحمات
خانواده و مربیاش باشــد .اعتماد بــه نفس ،قدرت
بدنی باال ،و تالشهای خودش باعث موفقیت او شده
است .مرضیه قاســمی از مسؤلین درخواست میکند
که از نزدیــک زمین تمرینیاش را مشــاهده کنند،
مرضیه میگوید زمانی که ما وارد پیستهای مسابقه
بین المللی میشــویم ایستگاه نو و زمین چمن برای
ما تازگی خاصی دارد ،باید وســایل و امکانات ،زمین
جدید برای ما فراهم کنند تا ما هم بتوانیم جایی برای
تمرین و رسیدن به هدفهای خودمان پیدا کنیم.

و میتوانســتیم امتیازات خوبی را از آنها به دست بیاوریم اما
به دلیل شروع دیر تمرینات نتوانستیم نتایج موردنظرمان را در
هفتههای ابتدایی بگیریم .دیر شــروع شدن تمرینات و اضافه
شــدن دو بازیکن جدید از هفته سوم ،کار را برای ما سختتر
هم کرد که برای هماهنگی کار دشوارتری نیاز داشتیم .ستاره
زارع میافزایــد :ما بــه دنبال برطرف کــردن نقاط ضعفمان
هستیم ،تیم ما خوب گل میزند اما راحت گل میخورد که باید
آن را برطرف کنیم .تیم پویندگان در چهار بازی آخر خود هفت
امتیاز کســب کرده است که تنها شکســتمان برابر تیم صدر
جدولی ملی حفاری بوده اســت ،در این بازی سرمربی حریف
نیز به برتری ما اذعان داشــت ،ما میتوانســتیم این حریف را
ببریم و حداقل شایستگیمان رسیدن به تساوی بود.
زارع میگویــد :دو بــازی آینده برای ما خیلی مهم اســت و
تمام تالشــمان را میکنیم تا بهتریــن نتیجه ممکن را در آن
بگیریم ،چراکه در هر دو میزبان هستیم و نمیخواهیم بهراحتی
امتیازاتمان را از دست بدهیم .او با اعالم اینکه تنها دو بازیکن
غیربومی در تیم پویندگان بازی میکنند اضافه کرد :نســیمه
غالمــی ،کاپیتان تیم ملی فوتســال و لیال خدابنده لو از هفته
ســوم به تیم ما اضافه شدند که هر دو در هفته پنجم مصدوم
شدند و این کار را برای تیم ما مشکل کرد ،اما دیگر بازیکنان
بــا تالش و توان باالی خود تیــم را کمک کردند .غالمی در
بازی با پارسآرا برای تیم ما دقایقی را بازی کرد و به تمرینات
اضافه شد ،اما خدابندهلو هنوز دوران مصدومیت خود را سپری
میکند .او با تمجید از امکانات باشــگاه پویندگان و شــرایط
پرداخت حقوق بازیکنان ،خاطرنشان میکند :یکی از مشکالت
ما مصدومیتهای بازیکنان اســت که ما را کالفه کرده است
که امیدوارم دربازیهای آینده کمتر شاهدان باشیم.
زارع معتقد اســت باید از بخش خصوصی که حاضر میشــود
بدون هیچ ســود و منفعتــی در ورزش ســرمایهگذاری کند،
تقدیر ویژه شــود و کارهــای خاصتری بــرای آنها انجام
شــود تا تمایلشــان به حضور در لیگ و حمایت از تیمها را از
دســت ندهند .او در پایان یادآور میشود که حضور تیمی مثل
پویندگان باعث شد تمام سرمایههای فوتسالی بانوان فارس به
شــیراز برگردند و برای تیم شهر خودشان بازی کنند و مجبور
نباشند در دیگر شــهرها ورزش خود را ادامه دهند ،این بستر
باعث شده بازیکنان دیگر نیز با تالش ،انگیزه و تمرینات زیاد
به دنبال حضور در تیم ما باشند.
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کتابگردی

تکهای از «شرق بنفشه»

[حاال که دانســتهای
رازی پنهان شــده در
ســایهی جملههایی
که میخوانی ،حاال که
نقطهنقطه این کالم را
آشکار میکنی ،شهد
شــراب مینو به کامت
باشــد؛ چرا که اگر در
دایرهی قسمت ،سهم
تو را هم از جهان ُدرد
دادهانــد ،رنــدی هم
بهجان شــیدایت واسپردهاند تا کلمات پیش چشمانت
خرقه بســوزانند .پس سبکباری کن و بخوان .در این
کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب :من این رمز را
از ذبیح و ارغوان آموختم.
بــه روزی بارانی ،بارانــی ...نگفته بودیــم ببار ،اما
میباریــد .چنان میبارید تا به اســتخوانهای برهنه
برســد و جانهای لولی را مجموع کند .سرگشــتهی
«حافظیه» ،به سنگ مرمر گور که باالی آن صفهی
بیمعنا هم نیست ،نگاه نینداختم .گفتم با آن گنبدی
کــه بر تو ســاختهاند ،دوباره از آســمان و حســرت
فرشتگان محرومت کردهاند ...توبه و تکرار دلشدهای
است که ساختمان کتابخانهی اینجا مثل هفتصد سال
پیش است .نعمت اندوه است.
آمــدم و همیــن کتابی را که تو در دســت داری از
قفسه درآوردم .بختیاری گشودمش تا بخوانم .باران،
خشکی و تشنگی مرا آرام میکند ،خلل گل هنوز تمام
نبستهی تنم را پر میکند.
مثــل الهامی ،ناگاه ،دیدم که زیر بعضی از حرفهای
کلمههای کتاب نقطهای گذاشــته شــده .نقطهها به
رنگــی میانهی بنفش و نیلی بودنــد .رنگی که فقط
بنفشهها میشناسند].

ششمین نشست «بر خوان سعدی» برگزار شد

ششــمین نشســت از سلســله نشســتهای
سعدیشناسی با عنوان «برخوان سعدی» با سخنرانی
زرین تاج واردی ،پژوهشــگر و استاد دانشگاه شیراز در
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی مرکز فارس در سرای
ســخن برگزار شد .در این نشســت که توسط انجمن
فرهنگ و ادب شــیراز ،باهمکاری ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی مرکز فارس و مرکز سعدیشناسی برگزار
شد ،زرینتاج واردی به موضوع وحدت تأثیر آثار ادبی
با تأکید بر غزلیات سعدی پرداخت و گفت :این موضوع
یکی از شــاخههای زیباییشناسی شعر است که اصل
آن در یونان پیش از میــاد پدید آمده و پسازآن نیز
تئوریســینهای مختلف بدان پرداختهاند و تا امروز نیز
موردبحث و کنکاش است .چنانکه هوراس ،هردر ،گوته،
تولستوی ،وردزورث بدان پرداختهاند.
او افزود :وحدت تأثیر آثار ادبی از طریق زیرساخت
فلسفی و زیرساخت روانشــناختی قابلبررسی است.
در بررســی وحــدت تأثیر آثــار ادبی با زیرســاخت
روانشــناختی به بروندادی دست مییابیم که ظهور و
بروزش در کلمات است .جامعترین تعریف وحدت تأثیر
آثار ادبی بیانگر آن اســت که یک اثــر ادبیان توانایی
را داشته باشــد که بتواند بر هر فردی در هر موقعیت
سنی ،اجتماعی ،تحصیلی  ...تأثیر بگذارد .برخی از این
نظریهپردازان همچون وردزورث متون را به متون پاک
و فاسد تقسیم میکنند و معتقدند که وحدت تأثیر آثار
ادبــی تنها در متون پاک روی میدهد و یا اینکه درک
این وحدت تأثیر آثار ادبی تنها در مورد کســانی روی
میدهد که صاحبذوقی سلیم باشند.
واردی در ادامــه بــه محورهــای مبحث وحدت
تأثیر آثار ادبی اشــاره نمود و عنوان کرد :بســیاری از
این مؤلفهها در اشعار شــاعران دیگر سرزمینها یافت
نمیشــود اما در شعر فارســی بهوفور میتوان آنها را
یافت .سه محور اصلی وحدت تأثیر آثار ادبی عبارتاند
از :تفســیر ،موسیقی ،حروف و واژگان؛ و این سه حوزه
خود شــامل ریز مجموعههایی میشــود که مؤلفه آن
حوزه خاص هســتند .او افزود :نخســتین حوزه ،حوزه
«تصویر» در وحدت تأثیر آثار ادبی اســت .تصویر باید
ویژگیهایی داشته باشد از قبیل ،سادگی ،تصویرسازی
از طریق برجستهســازی ،هماهنگــی تصویر باعاطفه،
واقعیات مشــاهدات و تجربیات ،تصویرسازی از طریق

قید حالت.
واردی بابیان اینکــه این ویژگیها را میتوان در
غزل ســعدی یافت ،گفت« :آن تویی یا سرو بستان به
رفتار آمده؟/یا ملک در صورت آدم پدیدار آمده است»
که درنهایت سادگی تصویرسازی شده؛ و در بیت «اول
منم که در همه عالم نیامده است /زیباتر از تو در نظرم
هیــچ منظری» که با تأکید بــر «اول منم» در ابتدای
جمله مفهومی تکراری را برجستهســازی کرده است؛
در بیت «ای ساربان آهسته رو کآرام جانم میرود /وان
دل که با خود داشــتم با دلستانم میرود» نیز میتوان
هماهنگی و همســویی تصویر باعاطفه را برای وحدت
تأثیــر آثار ادبی یافت؛ واقعیات مشــاهدات و تجربیات
نیز در اشــعار سعدی بسیار زیاد است اگرچه برخی در
حوزه وحدت تأثیر آثار ادبی این اصل را نپذیرفته و آن
را مغایر اصل تخیل و شــور و شعور شاعرانه میدانند؛
سعدی اما ابیاتی ازایندست دارد مانند اشعاری که در
توصیف زیباییهایی طبیعت سروده است .تصویرسازی
از طریــق قید حالت نیز میتوان در اشــعار ســعدی
بازیافت در این بیت که گفته اســت «دلی شکســته و
جانی نهاده بر کف دســت /بگو به یــار که گویم بگیر
هان ای دوست».
حــوزه دوم وحدت تأثیر آثار ادبی ورود در حروف
و واژگان است .این حروف و واژگان باید از ویژگیهایی

خاص برخوردار باشــند؛ همانند اینکه حروف ســازنده
کلمات بتوانند حس الزم را در شــعر به مخاطب ارائه
کنند و باهم سازگاری داشته باشند؛ حروف ویژگیهای
القاکننده مختلفی دارند ،چنانکه برخی القاکننده شور
و نشــاطند و برخی غم و اندوه؛ در این ابیات ســعدی
چنین اتفاقی افتاده همانند بیت «بر آتش تو نشستیم
و دود شــوق برآمد /تو ســاعتی ننشســتی که آتشی
بنشــانی» توالی حرف «س» و «ش» شــور و شیدایی
را در سخن ســعدی دوچندان میکند؛ در مقابل بیت
«خبرت خرابتر کرد جراحــت جدایی /چو خیال آب
روشن که به تشنگان نمایی» توالی حرف «خ» و «ج»
اندوه و دردناکی را بیشتر القا میکند.
این پژوهشــگر در ادامه ســخنان خود «بازی با
ضمیر» از دیگــر ویژگیهای حوزه حــروف و واژگان
دانست و گفت :سعدی در این حوزه بسیار شگفتانگیز
است همانند این بیت گفته است «سرو را قامت خوب
اســت و قمر را رخ زیبا /تو نه آنی و نه اینی که هم این
اســت و هم آنت» محور ســوم در این حوزه« ،لغزنگی
کلمات» است؛ یعنی واژگانی که در کنار هم مینشینند
بتوانند مخاطب را به ســمت واژه بعد انتقال دهند؛ در
شعر ســعدی نموداری منحنی شــکلی از این واژگان
لغزنده ایجاد میشود؛ در شعر خاقانی این نمودار گوشه
و زاویه دارد؛ نرم و لغزنده نیســت؛ اما در شعر سعدی

قاب شهر

چنین ویژگی بهوفور یافت میشــود؛ مث ً
ال در بیت «وه
که جدا نمیشــود نقش تو از خیال من /تا چه شــود
در عاقبــت در طلب تو حال مــن» میتوان آن را دید؛
بیشک در حدود هفتاد درصد از ابیات غزلیات سعدی
با این ویژگی روبهروست.
واردی محور چهارم از ایــن حوزه را «بهگزینی»
دانســت و بــا خوانــدن بیت «شــمع را بایــد از این
خانــه برون بردن و کشــتن /تــا به همســایه نگوید
کــه تــو در خانه مایی» گفــت :شــاعر در این بخش
بایــد بتواند از میــان مترادفات موجود یــک مفهوم،
روانترین و ســهلترین واژه را برگزیند؛ چنآنکه این
ویژگی ســخن ســعدی را به ســهل و ممتنع تبدیل
ساخته است.
حوزه موســیقایی ،بخش دیگــری از حوزههای
وحــدت تأثیر آثار ادبی بود کــه واردی بدان پرداخت
و گفت :شــعر باید از موســیقی خاصی برخوردار باشد
تا بتواند مشــمول این خصلت شود؛ هارمونی نخستین
مقولــه این مبحث اســت .همان انطبــاق صد درصد
موضوع با وزن در شعر .حافظ نیز در این مقوله همانند
سعدی بسیار موفق عمل کرده است« :آن ماه دو هفته
در نقاب است /یا حوری دست در خضاب است؟»؛ وزنی
ریتمیک که با موضــوع همخوانی میکند« .قافیه» در
شــعر از دیگر عناصر مطرح در وحدت تأثیر آثار ادبی
اســت؛ ســعدی در غزلیاتش زیباترین قوافی را به کار
میگیرد اگرچه در شــعر مدرن جهــان این امر کمتر
موردتوجه قرار گرفته است.
این پژوهشــگر «کارکرد مصوتهــا» را خصیصه
دیگر وحدت تأثیر آثار ادبی برشمرد و گفت :شاعر باید
بتواند مصوتها را به گونه هنری در کنار هم بنشــاند:
«غم زمانه خورم یا فراق یار کشــم /به طاقتی که ندارم
کدام بار کشم»؛ هشت مصوت بلند در این بیت ،اندوه و
حسرت نهفته در بیت را القا میکند .همچنین «تکریر»
را از دیگر ویژگیهای این حوزه زیباشناســی دانست و
گفت« :گرم باز آمدی محبوب ســیماندام سنگیندل/
گل از خارم بــرآوردی و خار از پا و پا از گل»؛ علیرغم
سهبخشــی شــدن هر مصرع ،موســیقی اصلی در بند
سوم مینشــیند .این استاد دانشــگاه آخرین محور را
بهرهمندی از اوزان عروضی متناســب با شعر دانست و
توانمندی سعدی را در این بخش برشمرد.

عکس :علی محمدیراد

به ناامیدی
از این در مرو
بزن فالی

نسخه شناسی

حافظ به سعی «سایه»
در ســه چهار دهه گذشــته ،تصحیــح انتقادی ـ علمــی دیوان حافظ
همچون دیگر زمینههــای حافظپژوهی ،یکــی از گرمترین بازارهای
تحقیــق و پژوهش بوده اســت ،چه تصحیحهایی کــه از روی یک یا
معین و معتبر فراهم آمده ،مانند تصحیحهای قزوینی،
چند دستنوشته ّ
جاللی نائینی ،افشار و ...و چه تصحیحهایی که برمدار ذوق انجامگرفته
و گاه دســتکاریها و دخالتهایی در شــعر حافظ را نیز در پی داشته،
ماننــد تصحیحهای پژمان و شــاملو ،و چه تصحیحهایــی که بهگونه
سنجشــی و گزینشی از میان چندین نســخه معتبر ّ
خطی فراهم شده،
مانند تصحیحهای خانلری ،نیســاری و ســایه .دیوان «حافظ به سعی
سایه» که یکی از آخرین و بهترین تصحیحهای دیوان حافظ است ،پس
از چندسال انتظار ،اینک چندماهی است به بازار آمده است .دیوان حافظ
به ســعی سایه از روی سی دستنوشــته قرن نهم با د ّقت و درستی به
شــیوه سنجشی و گزینشی فراهم آمده است؛ شیوهای که بنا به توضیح
زیر ،در تصحیح دیوان حافظ استوارترین و پسندیدهترین شیوه است.
به گواهی نســخههای ّ
خطی فراوانی که از دیــوان حافظ برجایمانده،
دیوان او بیش از دیوان هر شــاعر دیگری دستخوش تغییر و دگرگونی
گشــته است .برخی از این دگرگونیها که شناخت آنها در بیشتر موارد
دشوار هم نیست ،بیگمان پیآمد خطای سمعی ،بصری و ذهنی کاتبان

مورد اعتمادی برای کاتبان و نسخه نویسان باشد.
و نسخهبرداران بوده که در همه متون دستنویس
به این دو دلیل استوارترین و کملغزشترین شیوه
نمونههای فراوانی دارد .ا ّما بسیاری از آنها بهویژه
تصحیح متون دستنویس ،یعنی تکیهبر کهنترین
آنجا که مصرع یا بیتی سراســر دگرگون میشود
نســخه یا نسخهها در تصحیح دیوان او ،نمیتواند
بهگونهای است که نمیتوان آنها را غلط انگاری
شیوهای اســتوار و پسندیده باشــد ،بهویژه اینکه
و خطای کاتبان دانست و همینگونه نسخهبدلها
تاریخ کتابت نسخههای دستنویس و معتبر دیوان
و دگرگونیهاست که امروزه حافظپژوهان را به این
او نیز بســیار به هم نزدیک و نسخه مادر و مأخذ
باور درســت رسانده که حافظ بهقصد افزونسازی
آنها نیز ناشناخته اســت؛ بنابراین برای تصحیح
آراستگی هنری و کمال کیفی شعر خویش و یا به
دیــوان او راهی جز این نمیماند که نســخههای
دلیل تح ّول و تکامل سلیقهها و پسندهای هنری
گوناگــون دیوان او بهویژه نســخههای قرن نهم
و ادبی ،همواره شعر خویش را ح ّتی پس از انتشار
باهم ســنجیده شود و از میان آنها آنچه با سبک
و دستبهدست شدن ،دستکاری و بازبینی میکرده
و ســیاق و ذهن و زبان حافظ همخوانی بیشتری
و تغییــر و دگرگونیهایی را در آن روا میداشــته
دارد ،بهگزین گردد.
است و انتشار همین صورتهای تغییریافته همراه
این شــیوه درســت که آن را شــیوه سنجشی ـ
با شکلهای دیگرگونه و نشر یافته پیشین ،سبب
گزینشی مینامیم همان است که پیشتر خانلری،
میشــده تا نسخههای اشعار او اینهمه متفاوت و
نیســاری و ...آن را آزمودهاند و سایه نیز تصحیح آراسته و پیراسته خود
دگرگون باشند.
افزون بر این خود به عذر (ناراســتی روزگار و غدر اهل عصر) سرودهها را بر همین پایه بنیاد نهاده اســت .پیداســت که در این شیوه ،ذهن و
مصحح ،آشــنایی او با شعر فارسی بهطور عموم و با
و اشــعار خویش را در دفتر و مجموعهای تنظیم و تدوین نکرد تا مأخذ ذوق ادبی و هنری
ّ

شعر حافظ و شیوه و شگردهای شاعری او بهطور خصوصی ،نیز آگاهی
و آشــنایی او با مســائل ادبی و بالغی ،همه و همه زمینههایی هستند
مصحــح و چگونگی گزینش او در گرو آنهاســت؛ و
کــه کیفیت کار ّ
همینهاست که گزینشهای خانلری ،نیساری ،سایه و ...را بااینکه همه
از یکراه رفتهاند ،درجاهای بســیاری چندگانه و متفاوت نموده است و
راه را برای دیگران باز گذاشته است.
بیگمان کســی چون ســایه که ذهن و ذوق ادبی و هنریاش سخت
پرورده و آزموده اســت ،با شــعر و شــگرد حافظ نیز آشــنایی و انسی
پنجاهساله دارد و با شخص او نیز همدید و یکدله است ـ هم ازآنروست
که غزلهــای او چنین رنگ و بوی غزلهای حافظ را دارد ـ شــعر و
ادب فارســی را نیز بهخوبی میشناســد ،موسیقیشناس و موسیقی کار
نیز هســت .برای فراهم آوردن متنی آراسته و پیراسته از دیوان حافظ،
چیزی کم نــدارد ،بهویژه اینکه در طول تصحیح از همراهی و همرأیی
فرزانه فرهیختهای چون اســتاد شفیعی کدکنی نیز برخوردار بوده است
و همینهاست که موجب شده تا حاصل کار او ـ که روشمند و به آیین
نیز هســت ـ یکی از بهترین؛ بلکه پسندیدهترین و بایستهترین شیوهها
در تصحیح دیوان حافظ باشد ،همچنین یکی دو جا گرههای ناگشودهای
از شعر حافظ را بازگشاید.

