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یادداشت خبرنگار

صفدر دوام

در آستانه بيســتم مهر ماه ياد روز غزلسراى نامى و شهير كشورمان
خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازى هستيم شاعرى كه در آثار غنى
خود علوم اجتماعى ،تاريخ و حكمت و روش زيســتن جامعه بشرى را در
قالب شــعر به تصویر کشیده است .اشــعار حافظ همگى حاوى لطائف و
نكات تاريخى و ادبى است .خواجه شيراز عهد حكومت سه پادشاه را درك
كرده كه مشهورترين آنها امير شــيخ ابواسحاق اينجو و امير مبارزالدين
محمد مظفر و شــاه شــجاع بوده اند .مهمترين وجه تمايز خواجه شيراز
توجه به صنعتى است كه علماى ادب آن را ايهام ناميده اند:
هركو نكند فهمى زين كلك خيال انگيز
نقشش به حرام ار خود صورتگرچين باشد
مكتب حافظ كه قرن  هاســت مورد توجه و تكريم بســيارى از اديبان و عارفان قرار گرفته است مكتبى است كه
انســان را به مرز وجود خالق رهنمون مى سازد .در اشعار حضرت حافظ عشق و محبت به همنوعان و تعهد به جامعه
در اوج قرار دارد .اساســأ جهان بينى خواجه شــيراز در حوزه اخالق و معرفت داراى مرزهاى زمينى نيست و انسان و
جامعه بشرى را به بيكرانه فضل و دانش هدايت مي  كند ،چنانكه حافظ مي  گويد:
ارب از ابر هدايت برسان بارانى
پيشتر زانكه چو گردى زميان برخيزم .
او هرگز كســى را به صفات بد خطاب نمي  كند و بر دورى از آزار همنوعان تأكيد دارد :وفا كنيم و مالمت كشــيم
و خوش باشــيم كه در طريقت ما كافريســت رنجيدن مكتب حافظ و ديگرانى نظير موالنا ،ســعدى ،عراقى ،با يزيد
بسطامى ،شيخ محمود شبسترى و  ...مكتب اصالت انسانى است كه انسان را به جايى مى رساند كه به تعبير سعدى
بجز خدا نبيند! انســانى كه رهرو اين مكاتب باشــد به سرزمين موعود و بهشــت دلخواه پاى خواهد نهاد كه خواجه
ميفرمايد:
گر روى پاك و مجرد چو مسيحا به فلك
از چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو
همان تعبير مفسر بزرگ قران مجيد و فيلسوف همروزگار ما مرحوم عالمه طباطبايى "ره" كه مي  گويد:
من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه
ذره اى بودم و مهر تو مرا باال برد
ســخن را به درازا نكشــم اما بگويم رمز و راز حافظ و ديگر ارباب معرفت تنها عشــق و خلوص نيت در پرستش
حق اســت .اما از دیرباز حافظ درحافظه مردم ایران ماندگاربوده است .شاعری که در اشعار نغز و جادوئی اش فراتر از
مکان و زمان اســت و شاعری که به تعبیرمحمد گل اندام"...مذاق عوام رابه لفظ متین شیرین کرده ،و دهان خواص
را به معنی مبین نمکین داشــته".رمز حضور خواجه اهل راز هنوز پس از گذشت سده  ها برای بشر و ذهن جستجوگر
انســان پنهان مانده اســت! او راز دهر و معمای وجود را برای همه آشــکار نموده و قضاوت نهایی را در اختیار انسان
قرار داده اســت! او رند عالم ســوزی اســت که کار ملک معرفت را تا ابد تدبیرکرده اســت و با قصه جان پرور خود
اربــاب معرفت را به رمز و راز زمانه آگاه می کند .حافظ عارف و شــاعری که می توان با تکیه به مفاهیم ارزشــمند
اشــعارش راه و رســم زمانه را به خوبی آموخت و با آن در عرصه پرپیچ و خم روزگار پیروز شــد .قصه تلخ ما در این
عرصه را باید کم آگاهی و عدم شــناخت مردم هم روزگار ما با زندگی ،آثار این شــاعر گرانمایه دانســت! جای تامل
داردکه چرا برخی از جوانان ما با وجود تحصیالت عالی حتی یک بار اشــعار حافظ را مطالعه و درک نکرده اند ،نمی
توان و نباید کم کاری را تنها به مراکز آموزشــی نسبت داد چرا که آسیب شناسی این امر به ما هشدار می  دهدکه آیا
در ســبد فرهنگی خانوارهای ایرانی همانگونه که ســی دی  های بازی برای کودکانمان تهیه می کنیم ،دیوان حافظ
و دیگر بزرگان مانند ســعدی ،موالنا ،فردوســی و...از جایگاهی برخوردار هستند .چگونه کودک ما با ذوق و شناخت
هویت فرهنگی کشــور خود آشــنا شود در حالی که در ســبد فرهنگی و تفریحی روزمره اش جز بازی  های رایانه ای
بیگانــه بــا فرهنگمــان چیز دیگــری پیــدا نمــی شــود! حافظ،سعدی،فردوســی،کلیله و دمنه ،تاریــخ بیهقی،
تذکره   االولیاء ،مثنوی معنوی و...هرکدام هدایتگر و راهنمائی صحیح برای انســان در زندگی محســوب می شــوند
که متاســفانه آنچنان که باید مورد اســتفاده معنوی در جامعه مان قرار نگرفته اند! راهکار مقابله تهاجم فرهنگ  های
بی هویت به کشورمان توجه عمیق به بزرگانی مانندحافظ شیرازی است و این مهم زمانی محقق می شودکه کودکان
ما در دوران دبستان حداقل یک غزل از حافظ و حکایت  های ساده گلستان و بوستان سعدی بیاموزند!

اعزام  202مبلغ دینی به نقاط مختلف استان فارس

عیادت مدیران و مسئوالن کانون پرورش فکری فارس
از کودکان بستری در بیمارستان دستغیب

مدیــرکل کانون فارس به همراه جمعی از کارشناســان اداره کل کانــون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان فارس از کودکان بستری در بیمارستان شهید دستغیب شیراز عیادت کردند.
به گــزارش روابط عمومی کانون فارس ،همزمان با هفته ملی کــودک و طبق برنامهریزیهای به
عمل آمده ،مدیرکل و جمعی از کارشناســان کانون فارس ،با مراجعه به بیمارســتان تخصصی کودک
شــهید دستغیب شیراز ،از بیماران بســتری عیادت کردند و با اهدای هدایایی روز و هفته ملی کودک را
به آنان تبریک گفتند .در حاشــیه این دیدار دکتر ممتحن از مســئولین بیمارستان شهید دستغیب ضمن
ابراز خوشــحالی از حضور کارکنان کانون با هدف عیادت کودکان ،خواســتار همکاری بیشتر کانون و
برنامهریزی مناســب در جهت اجرای فعالیتهای کانون برای بیماران بستری شد .حقپرست ،مدیرکل
کانون فارس نیز ضمن تشــریح فعالیتهای کانون و معرفی هفته ملی کودک ،جهت تعامل بیشــتر و
خدمترسانی به کودکان بیمار اعالم آمادگی کرد.

انتصاب در شرکت برق منطقهای فارس

طی احکامی جداگانه از ســوی عبدالعزیز کریمی مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس ،غالمرضا
نصیری به عنوان معاون بهرهبرداری و عبدالرســول مظلــومزاده به عنوان معاون هماهنگی برق فارس
منصوب شدند.

به علت شستشوی مخزن از ساعت  24روز دوشنبه  20مهرماه لغایت ساعت  20روز سهشنبه  21مهرماه
 94در مناطق :گلدشــت معالیآباد ،آپارتمانهای حدفاصل مسجد فاطمهالزهرا (س) تا قبل از شهرداری
منطقه  6و تمامی فرعیهای منشــعب در محدوده مذکور با قطع و یا افت فشار آب روبهرو خواهند شد.
همچنین به علت شستشــوی مخزن از ســاعت  6تا  20روز سهشنبه  21مهرماه در مناطق :شهرک
جوادیه و تمامی فرعیهای منشعب در محدوده مذکور با قطع یا افت فشار آب روبهرو خواهند شد.
ضمن پوزش از شهروندان محترم ساکن در مناطق یاد شده ،درخواست میشود آب آشامیدنی خود را
با رعایت صرفهجویی قب ً
ال ذخیره کنند .مأموران تالش خواهند کرد زمان قطع آب را به حداقل برسانند.

درخشش تیم قرآنی فنی و حرفهای
فارس در چهارمین دوره مسابقات
سراسری کارکنان

نفرات برتر چهارمین دوره مســابقات قرآن کارکنان
ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشــور در مراســم
اختتامیــه این دوره از مســابقات معرفی شــدند و تیم
اعزامی استان فارس به این دوره از مسابقات ،همچون
دورههای گذشته خوش درخشید و موفق به کسب یک
مقام اول و یک مقام دوم از این رقابتها شد.
بــه گزارش روابط عمومی آمــوزش فنی و حرفهای
فارس ،قــدرت یادگاریفرد در رشــته ترتیل موفق به
کسب رتبه نخست کشــوری و حمیده جاللی در رشته
حفظ خواهران موفق به کسب مقام دوم کشوری شدند.
شــایان ذکر اســت تیم اســتان فارس که با شش
شــرکت کننده در این مسابقات حضور داشت با استفاده
از تجارب ارزنده میزبانی اولین و دومین دوره مسابقات
سراســری قرآن کریم کارکنان سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور در سالهای  91و  92توانست همانند
سنوات گذشته در میان استانهای کشور بدرخشد.
چهارمین دوره مســابقات قرآن کارکنان ســازمان
آموزش فنــی و حرفهای کشــور با حضــور  149نفر
شرکت کننده از  32استان کشور  15و  16مهرماه سال
جاری بــه میزبانی اداره کل آمــوزش فنی و حرفهای
خراســان رضوی در مشــهد مقدس و در رشــتههای
مفاهیم ،ترتیل و حفظ در دو گروه خواهران و برادران و
در رشته صوت و لحن تنها در گروه برادران برگزار شد.

راهیابی  35قصهگو به مرحله استانی
جشنواره قصهگویی کانون فارس

با پایــان یافتــن مرحلــه اول داوری ،قصهگویان
راه یافته به جشنواره استانی قصهگویی در کانون فارس
مشخص شدند.
به گــزارش روابط عمومی کانــون فارس ،مجتبی
حقپرست با اعالم این خبر افزود :تعداد  74لوح فشرده
از مربیان و قصهگویان آزاد به دبیرخانه جشــنواره در
اداره کل کانــون فارس واصل شــد که پس از  2روز
داوری ،تعــداد  35نفر ( 33مربــی و  2قصهگوی آزاد)
به عنوان قصهگویان راه یافته به هجدهمین جشنواره
بینالمللی قصهگویی انتخاب شدند.
مدیرکل کانــون فارس تصریح کــرد :قصهگویان
در جشنواره اســتانی که در روزهای  21و  22مهرماه
در مجتمــع فرهنگی هنــری اداره کل کانون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانان فارس برگزار میشــود
شرکت میکنند.
گفتنی است عالوه بر این تعداد 3،نفر از پدربزرگها
و مادربزرگهایی که در جشن قصه مرحله کتابخانهای،
قصه گفته بودند نیز به مرحله استانی راه یافتند.

اعالم اسامی شرکت کنندگان در
جشنواره استانی قصهگویی

با پایــان یافتن مرحلــه اول داوری ،راهیافتگان به
هجدهمین جشــنواره بینالمللــی قصهگویی مرحله
اســتانی در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان فارس مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومــی کانون فارس ،با داوری
 74لوح فشــرده قصهگویی در بخــش مربیان ،آزاد و
پدربزرگها و مادربزرگها 38 ،قصهگو جهت شــرکت
در جشــنواره اســتانی قصهگویی در کانــون فارس
انتخاب شدند.
بر این اســاس قصهگویان طــی دو روز و در تاریخ
 21و  22مهرمــاه با حضور در مجتمع فرهنگی هنری
اداره کل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
استان فارس به روایت قصهها خواهند پرداخت.

مجالس امام حسین (ع) نباید به مسایل خرافی آلوده شود
حجتاالســام دانش در آســتانه ماه محرم
گفت :مجالس امام حســين(ع) نبايد به مســایل
خرافی ،ابزار و وســايل موهــن و خالي از اصالت
و سند ديني آلوده شود.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل تبلیغات
اســامی فارس ،وي افزود :مجالــس مربوط به
محرم بايــد آگاهيبخش ،تحريکآفرين و احياگر
روح حماسه ،شجاعت و دينمداري باشد تا توانايي
و جذبه توجه نسل تحصيلکرده و جستوجوگر و
حتي منتقدين را دارا باشد.
وی تصریح کرد :ســخنوران و مبلغین در دهه
عاشورا بايد سفير ديني باشند و چهره زيبا و نطق
شــيرين و حکيمانه اهلبيــت(ع) را به مردم و به
خصوص نسل جوان معرفي کنند.
وی با بیان اینکه امسال حضور بیش از 3000
مبلغ روحانی در اســتان فــارس مهمترین رخداد
ن در ایام عاشــورا اتفاق
فرهنگــی در حوزه دیــ 
میافتد افزود :هیچ مراســم و برنامهای تا این حد
از مشارکت مردم و حضور اقشار و طبقات مختلف
برخوردار نیست.
حجتاالســام دانش تأکید کرد :فضاسازی
ارادتمنــدان بــه پیامبر و اهلبیــت(ع) از آخرین

روستاها تا بزرگترین شهرها نشانه عمق دینداری
و ارادت مردم شریف استان فارس به قرآن کریم
و خاندان رسالت است.
این مقــام مســئول فرهنگی گفــت :ادارات
تبلیغات اسالمی اســتان آمادگی اعزام روحانیون

و مبلغین دینی به سراسر اســتان را دارد و آماده
دریافت درخواست مؤمنین و هیأتهای عزاداری،
شوراهای روســتاها و بانیان خیر است .همچنین
آمادگی گســترده داریم تا مبلغیــن روحانی را به
سراسر استان اعزام نماییم.

همایش نکوداشت آیتاهلل سید محمود علوی اردکانی
در شیراز برگزار می  شود
صفدر دوام

همایش نکوداشــت آیتاهلل سید محمود علوی
اردکانــی از علمــای معاصــر و مبــارزان دوران
ستمشــاهی (ع) آبانمــاه و همزمان بــا  22ماه
محرمالحرام سالروز شهادت حضرت علیابن حمزه
در حرم مطهر آن حضرت برگزار خواهد شد.
حجتاالسالم والمسلمین سید ابوفاضل رضوی
اردکانی روز گذشته در جمع خبرنگاران رسانههای
گروهی با بیان مطلب فوق ،اظهار داشــت :در چند
سال گذشته از سوی تولیت آستان مقدس حضرت
علیابن حمزه (ع) همزمان با ســالروز شــهادت
آن حضرت آیین نکوداشــت علمــای بنام و مبارز
همروزگار ما برگزار میشود که در سالهای گذشته
تجلیل از مقام علمی ،فقهی و مبارزات آیات عظام
بهاءالدین محالتی ،سید محمد امام (ذواالنوار) در
دستور کار بوده اســت؛ از این رو در محرمالحرام
امسال و سالروز شهادت حضرت علیابن حمزه از
جایگاه شــخصیتی ،فقهی و مبارزاتی آیتاهلل سید
محمود علوی اردکانی تجلیل خواهد شد.
این اســتاد حوزه و دانشگاه در ادامه به پیشینه
علمی و فقهی مرحوم آیتاهلل ســید محمود علوی
اشــاره کرد و گفت :ایشــان متولد  1276هجری
خورشــیدی در شــهر اردکان بودند کــه پس از
آموختن مقدمات در نزد پدر در مدرسه حکیم شیراز
ادامه تحصیل داد و از محضر بزرگانی نظیر آیتاهلل
شــیخ محمدرضا ثامنی مدرس بزرگ کسب فیض
نمود.
وی آیــات عظام میــرزا محمدصــادق ثامنی
و شــیخ جعفر محالتی را از دیگر اســاتید مرحوم
آیتاهلل علوی عنوان کرد و گفت :ایشــان پس از
تحصیل در شــیراز به نجف اشرف عزیمت کرد و
در محضر بزرگانی نظیر آیات عظام سید ابوالحسن
اصفهانی ،ضیاء عراقی ،میرزا حسین کاشی و شیخ
محمدکاظم شیرازی به تحصیل فقه پرداخت.
وی به نقش مهم آیتاهلل علوی همراه با آیات
عظام محالتی ،شهید دستغیب ،طاهری در نهضت
امــام خمینی (ره) و مبارزه با رژیم ستمشــاهی در
اســتان فارس اشاره کرد و گفت :آن مرحوم همراه
چشم شیشه ای

عکس:علی گزبلند  /عصر مردم

مدیــرکل اوقاف و امور خیریه فارس بیان کرد :به مناســبت فرا
رسیدن سوگواری اباعبداهلل حسین(ع) 202 ،مبلغ دینی از قم تحت
عنوان « سوگواره بصیرت عاشورایی» به نقاط مختلف استان فارس
اعزام میشوند.
به گزارش روابــط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه فارس،
حجتاالسالم والمسلمین ســید عباس موسوی اظهار داشت :این
مبلغــان به منظور تبلیغ دین اســام و تبیین و گســترش معارف
اســامی و ترویج معارف قرآن و اهلبیت(ع) به مناسبت دهه اول
محرم و ایام عزاداری اباعبداهلل الحســین(ع) به نقاط محروم ،بقاع
متبرکه ،مساجد و حسینیههای سراسر استان اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد :فرصت تبلیغی ماه محرم ،تأثیرگذارترین مســأله
فرهنگســاز در میان ســایر فرصتها اســت و گســترش فرهنگ دینی ،تبلیغ و ترویــج ارزشهای الهی،
فرهنگسازی برای امر به معروف و نهی از منکر و برکات ماه محرم باید در سطح جامعه نهادینه شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به ایفای نقش جهادی مبلغان اعزامی ،خاطرنشان کرد :محرم
هر ســال فرصت بازخوانی ،یادآوری و آشنایی با حادثه عاشورا است و سه رویداد منطق و عقالنیت ،عاطفه و
احساس و عزت و حماسه را رقم میزند.
حجتاالســام موســوی عنوان کرد :این مبلغان در روز چهارشنبه  22مهرماه سال جاری رأس ساعت 9
صبح در حرم مطهر علیابن حمزه(ع) به مکانهای تبلیغی در نقاط مختلف استان اعزام میشوند.
وی با اشــاره به اجرای همایش پرچمداران عاشــورا در روز دوشــنبه  20مهرماه ،گفت :این همایش با
حضــور  700نفــر از طالب و روحانیون ،در جهت برنامهریزی و اســتفاده از ظرفیــت بهتر حضور مبلغین و
روحانیون در ایام عزاداری ســرور و ساالر شهیدان در سالن امام علی(ع) سپاه فجر استان برگزار خواهد شد.

یاوران شــورای منطقه شــش شهرداری شــیراز ،با
همراهی مســئول واحد عمرانی و جمعی از مســئوالن
منطقه از چند پروژه عمرانی که پیشرفت فیزیکی باالی
 70درصد داشته یا آماده بهرهبرداری بوده بازدید کردند.
معاون اجرایی منطقه در این زمینه گفت :شــهرداری
منطقه شش به گونهای مجدانه موضوع اتمام پروژههای
عمرانــی را در دســتور کار خود دارد کــه روند اجرایی
پروژههای عمراني در جلســههای شــوراي فني مطرح
بوده و به طور منظم مورد بازديد مسئولین و یاوران شورا
قرار دارد.
منطقه شــش شــهرداری در جذب بودجــه و درآمد
تنها ســهمی به اندازه 26درصــد دارد که بخش اعظم
آن در جهت تملک و تأمیــن هزینههای عمرانی صرف
شــده و باقیمانده آن نیز هزینه مخارج اداری و خدمات
شهری میگردد.
علیرضا چراغی در همین راســتا افزود :در ســال 94
هزینهای معــادل  200میلیارد ریال در اختیار این منطقه
قرار گرفته که میبایســت به پیشرفت پروژه  ها و تأمین
هزینههــا اختصاص مییافــت با این حال بخشــی از
پروژههای منطقه از محل اعتبارات معاونت فنی عمرانی
شهرداری به نتیجه رسیده است.
چراغی در ادامه با اشــاره به اینکــه منطقه در حال
تنظیم بودجه  95میباشــد از یاوران شــورا خواست که
بــا در نظر گرفتن ضرورتهای عمرانــی و اولویتهای
شــهری با بیان نیازهای شــهر به صورت کتبی ما را در
برنامهریزیهای آتی یاری نمایند.
شایان ذکر است در جریان این برنامه از روند ساخت
پل و زیرگذر و دورگرد بولوارها و جادههای سطح منطقه،
بهسازی پارک علوی ،پارک شــهید رجایی ،پروژههای
محله جوادیه ،محوطهسازی باغ سیبزار و چندین پروژه
دیگر بازدید شد.

اعزام  202مبلغ دینی به نقاط مختلف استان فارس
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس بیان کرد :به مناســبت فرا رســیدن سوگواری
اباعبداهلل حسین(ع) 202 ،مبلغ دینی از قم تحت عنوان « سوگواره بصیرت ...

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسالمی فارس تأکید کرد:

بازدید یاوران شورای محالت از
پروژههای عمرانی شهرداری منطقه 6

"چراغ اهل خلوت ،خواجه حافظ"

3

سال بیستم شماره 5592

همایش نکوداشت آیتاهلل سید محمود علوی اردکانی در شیراز
برگزار می  شود
همایش نکوداشت آیتاهلل سید محمود علوی اردکانی از علمای معاصر و...

مجالس امام حسین (ع) نباید به مسایل خرافی آلوده شود
حجتاالســام دانش در آســتانه ماه محرم گفت :مجالس امام حسين(ع) نبايد به
مسایل خرافی ،ابزار و وسايل موهن و خالي از اصالت و سند ديني آلوده شود...

قطع موقت آب در مناطقی از شیراز

شیراز

با آیات عظام محالتی ،شهید دستغیب ،سید محمد
امام ،طاهری در جهت نشــر اعالمیههای حضرت
امام خمینی (ره) و تبلیغ نهضت اسالمی در استان
نقش بسزایی داشته است.
وی مبارزه با فرقه بهائیت و صهیونیسم همراه
با آیتاهللالعظمی سید نورالدین الهاشمی را از دیگر
ســابقه مبارزاتی آیتاهلل علوی عنوان کرد و گفت:
ایشان به همراه سایر علمای بزرگ شیراز در ایجاد
برپایی خیمه های حسینی  /زرقان

جامعه روحانیت مبارز فارس و برپایی نشستهای
معنوی و مبارزاتی مسجد جامع عتیق در کنار شهید
محراب آیتاهلل دستغیب نقش مؤثری داشتهاند.
وی در عین حال یادآور شد :هماکنون در اسناد
مبارزاتی انقالب اســامی در  15منبع نام مرحوم
آیتاهلل ســید محمــود علوی اردکانــی به عنوان
مبارزین رژیم پهلــوی و همراهی با علمای مبارز
تأکید شده است.
عکس :پانا

