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گاه راز

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

شنبه  4اردیبهشت  15 - 1395رجب  - 1437شماره 5751
صفدر دوام
همزمــان بــا روز اول اردیبهشــت مــاه یــادروز بزرگداشــت
افصح المتکلمین شیخ ابو محمد مصلح الدین سعدی شیرازی نشست
علمی  نوزدهمین بزرگداشــت این شــاعر نامی  مشرق زمین در محل
تاالر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد.
کامیار عابدی در این نشســت با طرح موضوعی با عنوان «سعدی
و شــاعران معاصر» اظهار داشت :در این باره باید شاعران را به چهار
گروه در دوره مشــروطه ،دوره رضاشــاهی ،دوره نو ســنتی و دور نو
تقسیم کرد.
ایــن ســعدی پژوه ادامه داد :در ســال  1296هجری شمســی
ملک الشــعرا بهار در پاسخ به مقاله ای از علی اصغر طالقانی که علیه
سعدی نوشته بود جوابیه بسیار خوبی نوشته که از نظر تاریخ نقد ادبی
استنباط و تحلیل در این دوره حائز اهمیت است.
عابــدی افزود :در ســال  1316نیز بهار در هفتصدمین ســالگرد
تصنیف گلســتان ســعدی آن شــعر معــروف را در مدح ســعدی
سروده است.
نویســنده کتاب جدال با ســعدی در عصر تجدد ادامه داد :عالوه
بر این ملک الشــعرا بهار پس از مرگ ایرج میرزا در اشعاری که برای
سوگ این شاعر سروده است ایرج میرزا را به سعدی تشبیه کرده است.
عابدی ادامه داد :عارف قزوینی از دیگر شاعران دوره یاد شده زمانی
که از او می خواهند که اشعارش را منتشر کند در یادداشتی نوشته که
پس از سعدی غلط است که شخصی به فکر انتشار اشعارش باشد.
وی افزود :ایرج میرزا در برخی اشــعار خود ،خود را ســعدی زمان
دانســته و در شعری که برای دوستش شوریده شیرازی گفته است از
سعدی به نیکی یاد کرده است.
عابدی با اشــاره به اینکه در دیگر اشــعار شاعران دوره مشروطه
سعدی حضور داشته است اضافه کرد :در دوره نو سنتی یا به تعبیر دیگر
شاعران دوران رضاشاه پهلوی اگر به اشعار سید محمدحسین شهریار
توجه کنیم ،مشــاهده خواهیم کرد که در دوره اول شهریار به سعدی
نزدیــک بوده و در دوره دوم به تدریج به حافظ نزدیک تر می شــود.
این ســعدی پژوه افزود :رهی معیری شاعر دیگری که در این دوره
اشــعارش در مرز بین ســبک هندی و عراقی قــرار دارد در یکی از
اشــعارش به نوعی در باره ســعدی صحبت کرد  ه است که آن شعر
با عنوان «خاک شیراز» در کتاب سایه عمر رهی منتشر شده است.
عابدی ادامه داد :دکتر مهدی حمیدی شیرازی که در همین دوره
با رهی معیری و شهریار مطرح شــدند این شاعر به سبک خراسانی
نزدیک و دلبســته بود و از ســبک عراقی دوری می کرد اما به شعر
سعدی عالقه داشته است .به طوری که در سال  1350که در همین
شــیراز کنگره بین المللی حافظ و ســعدی برگزار شده است حمیدی
شــیرازی مقاله ای نوشته و در آن نوشتار سبک خراسانی را به عنوان
ســبک باشکوه اسم می برد و سبک سعدی را به طور خاص! چون به
شــاعران دیگر سبک عراقی عالقه ای نداشته است ،سبک سعدی را
ســبک دلفریب یاد کرده است و در پایان مقاله مفصل خود آرزو کرده
که موفق شــود که دو سبک خراسانی و عراقی تلفیق و با تجدد ادبی
در هم آمیزد.
این ســعدی پژوه در ادامه به آثار شاعران پس از شهریور 1320
در این رابطه اشــاره کرد و گفت :شــاعرانی که در این دوره حضور
داشــته اند هم با شعر و نوشــتار عالقه خود را نسبت به سعدی بیان
کرده اند.
البته فریدون توللی که یکی از شــاعران بزرگ این گرایش است
در دوره اول از میــراث ادبی ایران قدری دور اســت اما در دوره دوم
وقتی که به طرف سنت ها بازگشت می کند در قصیده ای که بر علیه
نوگرایان ســروده به مدح سعدی پرداخته است که این شعر در کتاب
«کابوس» که همسر توللی پس از فوتش منتشر کرده ،وجود دارد.
عابــدی در ادامه به وجود ابراز عالقه شــاعران دیگری نظیر نادر
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صاف در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

برگزاری آیین بزرگداشت سعدی در شیراز
نادرپور و فریدون مشــیری اشاره کرد و گفت:
هوشــنگ ابتهاج «هـ .الف ســایه» و سیمین
بهبهانــی نیز در آثار خود از ســعدی به نیکی
یاد کرده اند.
وی با اشــاره به گرایش و عالقه شاعران
نوگرا به آثار ســعدی شیرازی اظهار داشت :اما
نیما و شــاملو که دو شــاعر برجسته این دوره
محسوب می شوند ارادتی به سعدی نداشته اند
از این رو انتقاد نیما پایین بودن ســطح عشق
در آثار سعدی شیرازی و این گرایش در شاملو
نیز ادامه پیدا کرده و سعدی را بزرگمرد کوچک
نامیده است.
عابدی افزود :شاملو معتقد است که حافظ
اندیشه دارد و سعدی ناظم است.
عابدی افزود :از جمله شــاعران نوگرای دیگر در این حوزه نصرت
رحمانی بوده که او هم ســعدی را پاســدار وضعیت موجود دانسته و
سعدی را ادامه دهنده مبارزه با زهد ریایی توصیف می کند.
وی ادامه داد :در بین شــاعران نوگرا اخوان ثالث به دلیل دیگری
از ســعدی انتقاد کرده امــا در پایان عمر از این انتقــاد کناره گیری
کرده است.
نویســنده کتاب جدال با ســعدی در عصر تجدید ادامه داد :انتقاد
اخوان به سعدی متوجه غزلی است که برخی عقیده دارند که آن غزل
در پاسخ موالنا جالل الدین بلخی سروده است اما اخوان ثالث در سال

نوشت حافظ و موالنا را غزلسرا نامیده اما در سال  1373این مقاله را
در مقدمه یک کتاب شعرش بازنشر می کند و جالب اینکه می نویسد؛
اعتراف می کنم که زمانی که این نوشــتار را می نوشــتم هنوز به راز
شــعر ســعدی پی نبرده بودم! پس از امروز حافظ ،سعدی و موالنا را
غزلسرا می دانم.
عابدی افزود :به باور من شــاعران نوگرای منتقد سعدی مثل نیما
و شــاملو در خیالشان نمی گنجید که یک نفر هم بتواند آرامش داشته
و شــکوهمندی داشته باشد .یک نکته ای است که در فرهنگ شرق
و غرب وجود دارد که بین آگاهی و بین فرزانگی تفاوت وجود دارد از

وی در خصوص فرهنــگ ایرانی و عربی
ســعدی اضافه کرد :به باور من فردوسی ایران
دوســت و ضد عرب و سعدی ایران دوست به
یقین متأثر از متنبی شاعر عرب شده اند.
وی با اشاره به اینکه به تعبیر دکتر شفیعی
کدکنی ،فردوســی را شــناخته و با اشعار نیز
«متنبی» شــاعر عرب زبان آشنا بوده است و
اگر فردوســی پا روی متنبی ها نمی گذاشت
شاهنامه به این شکل پا نمی گرفت.
این استاد دانشگاه افزود :متنبی آدمی  مغرور
و دارای کبر بوده و از همه مهم تر این اســت
که سرقت ادبی و تعصب های نژادی زیادی از
خود نشــان داده است؛ اما سؤال اینجاست که
شاعری که خودش ســرقت ادبی می کند چه
طور می تواند از او تأثیر بگیرد.
وی افزود :محفوظ منتقد عرب عراقی سعی داشته القاء کند سعدی
از متنبی وام دار بوده است در منابع عربی از انوشیروان جمالتی نشده
اســت که دشمن خرد را نباید کوچک شمرد« ،دانی که چه گفت زال
با رســتم گرد /دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد» و این منتقد عرب
مصــراع دوم را با تلفیقی از یک فرد دیگر می خواســته ادعا کند که
سعدی وام دار اعراب است و با شیطنتی خاص سعدی را تحقیر کند.
وی افــزود :عبدالحســین زرین کوب در کتاب «نه شــرقی و نه
غربی» از گلســتان  52مضمون نقل کرده و گفته است که از ادبیات

 1362که به شیراز آمده در قصیده ای که به ردیف شیراز سروده و در
آن ارادتش را به سعدی بیان کرده است.
عابدی افزود :در بین شــاعران معاصر این شاعرانی که از سعدی
انتقاد کردند شاعران متعهد بودند اما فروغ فرخ زاد و سهراب سپهری
در این زمینه باید استثناء قرار گیرند.
چنانکه سهراب در نوشــتاری از عدم استفاده از آثار سعدی انتقاد
کرده است و همچنین به گواه مسعود فرزاد ،م آزاد ،احمدرضا احمدی
و آیدین آغداشلو گفته اند که دائم سعدی مطالعه می کرده است.
عابدی افزود :در دوران پس از پیروزی ا نقالب اسالمی  شــاعران
نوگرایی نظیر ضیاء موحد ،بیژن جاللی و منصور اوجی در آثار خود بر
سعدی تأکید خاصی داشته اند با اینکه این شاعران به نیما و شاملو نیز
ارادت دارند ولیکن از نظرشان در باره سعدی انتقاد کرده اند.
وی در پایان تأکید کرد :هم اکنون به نظر می رســد که توجه به
ســعدی در جامعه ایرانی بیشتر از گذشته شــده است؛ به طور مثال
حسین منزوی غزلسرای نو همروزگار ما در نوشتاری که سال 1350

این آگاهی چیزی اســت که به دست می آید اما ممکن است در حال
تغییر و تحول یابد اما فرزانگی یک عنصر پایدار خواهد بود .ســعدی
به دلیل فرزانگی اش آماج انتقاد بوده است؛ از این رو می توان نتیجه
گرفت که تغییر فکر جامعه ایرانی در دو دهه اخیر نســبت به سعدی
نشانه این بوده که جامعه ایرانی به فرزانگی و اعتدال عالقه مند است.
در ادامــه این نشســت وحیــد ســبزیان پور به ارائــه مطلبی با
عنــوان «فرهنــگ ایرانــی و عربی در آثــار ســعدی» پرداخت و
گفــت :حســینعلی محفــوظ اولین دانشــجوی دکترای دانشــکده
ادبیــات بوده که به راهنمایــی بدیع الزمان فروزانفــر پایان نامه ای
با عنوان «متنبی و ســعدی» نگاشــته اســت .ایــن پایان نامه هم
مــورد توجه و همچنین انتقادات از ســوی پژوهشــگران در آن ایام
قرار گرفت.
وی افــزود :ادعای محفوظ در این پایان نامه از اینکه ســعدی از
فرهنگ اســامی  و ادبیات عرب و شاعری به نام متنبی سخت متأثر
است موجب انتقادات فراوان گردید.

عرب وام گرفته شده است اما از بین مضمون  32مضمون را جستجو
کردم و نشــان دادم قبل از شاعران عرب از ایرانیان باستان به شکل
صریح نقل شده است.
ســبزیان پور افزود :بعد از شکســت ایرانیان متون پهلوی از بین
رفتند ولی آثار ترجمه آن در منابع عربی کام ً
ال واضح است به طوری
که یک هزار مضمون اخالقی در زبان عربی موجود است که صریح ًا
از ایران باستان نقل شده است.
وی افزود :سعدی در بین شــاعران عرب به سرقت ادبی مشهور
اســت و  10کتاب در باره سرقت های متنبی نوشته شده است .حال
جای این ســؤال است که چگونه ممکن اســت شاعری که خودش
سخت متهم به ســرقت ادبی است چگونه می توان ادعا کرد که آثار
سعدی از اشعار این شاعر متأثر بوده است؟
سبزیان پور افزود :تنها مسیری که در این نقد می توان با محفوظ
همراه بود تأثیرگذاری ادبیات عرب به ســعدی شــیرازی است زیرا
مضامین متنبی مضامین نو در ادب عربی نبوده اند.

امام علی (ع)

وی با بیان اینکه نمی توان تأثیر ادبیات فارسی را از ادبیات عرب
انکار کرد اضافه کرد :فرهنگ عربی دوره عباسی ایرانی است و متأثر
از ایران بوده اما متأســفانه پژوهــش کاملی در این خصوص صورت
نگرفته اســت و در جلد ســوم امثال و حکم دهخدا از منابع عربی در
باره ایرانیان مطلب نقل کرده است.
در این نشســت ســید جواد طباطبایی با ارائه سخنانی با موضوع
«ادب فارســی و اندیشیدن ایرانی» اظهار داشــت :در ایران مشکل
اندیشــیدن فلســفی زنده و روشــن می ماند و ایرانی ها آن را حفظ
می کنند.
وی با بیان اینکه زمان آن رسیده که ادب فارسی را در افق اندیشه
ایرانی جســتجو کنیم اضافه کرد :نبود کاوش در افق اندیشــه ایرانی
موجب گسل در ادب فارسی می شود؛ از این رو اهل ادب با عدم توجه
در تکاپوی افق اندیشه ایرانی میراث اندیشیدن را ضایع می کنند.
این استاد فلسفه سیاسی دانشگاه با تأکید بر اینکه ایران یک تاریخ
اندیشــیدن دارد یادآور شد« :هانری کربن» ایران را کشور فالسفه و
شــاعران نام برده و فیلسوفان آلمان عنوان می کنند که تحول آلمان
مشحون از گذشته ایران است.
در آیین بزرگداشــت یادروز سعدی میزگرد تخصصی «چشم انداز
سعدی شناسی در ایران و جهان» نیز برگزار شد.
ضیاء موحد سعدی پژوه در این میزگرد اظهار داشت :سعدی پس
از فردوسی مهم ترین رکن زبان فارسی است و اگر سعدی را نداشتیم
یک پای زبان فارسی لنگ بود.
نویسنده کتاب ســعدی ادامه داد :نقش سعدی در ادبیات فارسی
معجزه ای بوده؛ از این رو هدف از تکرار مطالعه اثار این شــاعر وزن،
موزیک ،زیبایی بیان و قدرت القای آن شعرهاســت که هیچ کس از
این دیدگاه به آثار شاعران گذشته نپرداخته است و در شعر کالسیک
ما تا رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه راه درازی در پیش داریم.
علی اصغــر محمدخانی نیز در این نشســت بــر ضرورت معرفی
بزرگانی نظیر سعدی در فضای مجازی تأکید کرد و گفت :راه اندازی،
معرفی و اشــاعه آثار ســعدی در فضای مجازی می تواند بسیاری از
خألهای این حوزه را جبران نماید.
معــاون فرهنگــی و بین الملل شــهر کتــاب افــزود :توجه به
ســعدی خوانی و اشاعه آثار در سطح مدارس ،رسانه ها ،دانشگاه ها و
همچنین دیگر آثار سترگ ادب پارسی ضروری می باشد.
بــه بــاور این فعــال فرهنگی پیشــرفت هر زبان به پیشــرفت
اقتصادی کشــور بســتگی دارد؛ به همیــن دلیــل وی تأکید کرد:
هم اکنون اگر شــاهد پیشــرفت اقتصادی کشــورهایی نظیر چین
هســتیم به دلیل گســترش بخش های علمی  زبان و ادبیات این ک
شور می باشد.
کوروش کمالی سروســتانی مدیر مرکز سعدی شناســی در این
میزگــرد از جای خالی بــزرگان ادبیات در ســینما و تلویزیون انتقاد
کرد و گفت  :شــخصیت های درجه هفتم ،هشــتم تاریخ کشورمان
صاحب ســریال و زندگی آنها در فیلم ها ساخته شده اما اقدامی  برای
بزرگان طراز اول در حوزه های فرهنگی ،ادبی انجام نشــده اســت.
وی در عین حال از رشــد و ارتقای ســعدی پژوهی در دو دهه اخیر
ابراز خشــنودی کرد و گفت :در این ســال ها شــاهد افزایش انتشار
مقاالت ،تدوین دانشنامه ســعدی و تبدیل ساز و کار انتشار مقاله ها
به فصلنامه علمی  و پژوهشی موجب خرسندی دوستداران به بزرگان
ادب پارسی نظیر شیخ اجل بوده است.
کمالی سروســتانی افزود :با تفاهم انجام شده گلستان سعدی به
عنوان کتاب مکمل زبان و ادبیات فارســی برای دانش آموزان استان
تدوین می شود.
وی افــزود :این کتاب مکمل به مدت پنج ســال به یک شــاعر
بــزرگ اختصاص خواهــد یافت که در پنج ســاله اول متعلق به آثار
سعدی خواهد بود.

به مناسبت میالد با سعادت امام علی(ع)؛

 34پروژه شهری با اعتبار  830میلیارد ریال در شیراز افتتاح شد
افتتاح اولین زیرگذر عابر پیاده در دل طوالنی ترین زیرگذر شیراز

عکس :علی گزبلند  /عصرمرد م

شهردار شــیراز گفت :طوالنی ترین زیرگذر شیراز،
اولین زیرگذرعابر پیاده را در خود جای داده است که
امروز به همراه چندین پروژه ی شــهری دیگر تقدیم
شهروندان شیراز شــد تا اولین روز اردیبهشت نقطه
آغازی در ســال  65در راســتای بهبود فضای کالن
شهر شیراز باشد.
مهندس علیرضا پاک فطرت در آیین افتتاح همزمان
 34پروژه شهرداری شــیراز با بیان اینکه این تقاطع
غیر همســطح تقدیم شهروندان فهیم شیراز می شود
و ارتبــاط ترافیکی بولوارهای دلگشــا ،هفت تنان و
بزرگراه سرداران را بهبود قابل توجهی می بخشد.
وی به اولین زیرگذر عابر پیاده شــیراز در دل این
تقاطع غیرهمسطح نیز اشاره کرد و افزود :زیرگذرهای
عابر پیاده در دســتور کار شهرداری شیراز قرار دارد و
گذر دلگشــا به عنوان اولین زیرگذر عابر پیاده شیراز

توجه ویژه به ورودی های شهر در سال 95
به مجموعه ای خاطره انگیز برای شــیرازی ها و گردشــگران
تبدیل می شود.
شهردار شیراز همچنین به ســاخت المان ها به منظور بیان
فرهنگ کالن شهر مذهبی ،تاریخی و فرهنگی در ورودی  های
شهر اشاره کرد و اظهار داشــت :المان ورودی شرق شیراز در
بزرگراه خلیج فارس از این دســت پروژه هاســت که به شکل
مناســبی بر روی تقاطع غیرهمســطح خلیج فارس ســاخته
شده است.
علیرضا پاک فطرت تصریح کرد :مجموعه شهرداری در سال
 95توجه ویژه ای به ورودی های شهر شیراز خواهد داشت.
وی بــه دیگر پــروژه هایی که بطــور همزمــان به بهره
برداری رســید نیز اشــاره کرد و افزود :چند ســالن ورزشی در
مناطق ســه و هفت ،پیاده روســازی ،زیرســازی و آسفالت،
رختشوی خانه سعدی و برخی پروژه های دیگر بطور همزمان
به بهره برداری رسید.

