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شهریار شاعر بسیار بزرگی است.
ً
تجلیل از او حقیقتا تجلیل از شعر
فارسی و ادب فارسی است .عالو ه
ّ
شخصیت خود شهریار به
بر این،

نظر من با قطع نظر از محصول ذهن
ّ
شخصیت
او -که شعر او است-

برجستهای است.

بیانات رهبر انقالب با موضوع استاد سید محمد حسین شهریار
بیسـت و هفتم شهریورماه سـالروز درگذشت محمدحسین بهجت
تبریـزی ،متخلـص بـه شـهریار و روز ملـی شـعر و ادب فارسـی
اسـت؛ شـاعری کـه رهبـر معظـم انقلاب از او با عنـوان «حکیم»
یـاد کردهانـد.
در آغـاز ایـن گـزارش ،قصـد داریـم نظـر معظـم لـه در مـورد این

شـاعر برجسته روزگار معاصر و همچنین گوشـه ای از مراودات این
دو بزرگـوار را ذکـر کنیم.
در تاریـخ  1377/2/7و بـه مناسـبت روز جـوان ،حضـرت
آیتاللـه خامنـه ای دیـداری با جوانان داشـتند و در این جلسـ ه گرم
و صمیمـی ،یکـی از جوانـان از ایشـان مـی پرسـد :از بیـن شـعرای
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معاصـر ،آثار کدام یک را بیشـتر مطالعـه کرده اید و بـه او عالقه
دار ید؟

شاید در آن یکی دو سال اول انقالب ،کسی از ما به یاد شهریار نبود .یعنی

گرفتاریها آنقدر زیاد بود که مجالی برای این یادها پیش نمیآمد .یک وقت

دیدیم صدای شهریار ،در ستایش انقالب ،از تبریز بلند شد .دیدیم همه
جزئیات انقالب را او تعقیب میکند.

ما وقتی به دور ه هزار ساله یا هزارواندی سالهی شعر فارسی و ّ
ادبیاتی که

بر محور شعر فارسی شکل گرفته ،نگاه میکنیم ،چهرههای برجستهای

را میبینیم که این چهرههای برجسته را میتوان در میان هزاران سخنور،

شاعر و گوینده ممتاز کرد .شهریار یکی از این چهرهها است؛ یعنی یک شاعر
ّ
متوسط نیست ،یک شاعر برجسته است ،جزو ماندگاران شعر فارسی است.
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ایشان در پاسخ می فرمایند که در هر قالب شعری به چند نفر
عالقه دارند و در غزل از سه نفر نام می برند که یکی از آن ها،
«شهریار» است .ایشان می فرمایند « :از شعر شهریار خیلی خوشم
می آمد و با ایشان هم آشنا بودم .البته من بعد از انقالب با ایشان آشنا
شدم ،قبل از انقالب هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتیم».
مرحـوم اصغر فـردی در باب مـراودات رهبری با شـهریار آورده
اسـت« :حضرت آیتالله خامنهای طبق اظهـارات خود و با توجه
بـه ذوق ادبیشـان ،از اوائـل جوانـی و دوران تحصیـل در مشـهد
مقـدس بـا آثـار مرحوم اسـتاد حکیم شـهریار آشـنایی داشـتهاند.
نخست اینکه شهریار در سـالهای  1310تا  1314که دوران تبعید
ّ
خـود را در خراسـان سـپری میکردنـد ،با أجل ه شـاعران خراسـان
ماننـد مرحـوم نویـد ،محمـود فـرخ ،گلشـن آزادی و غیره معاشـر
بودنـد .از همیـن جهت اسـت کـه مـراودات آیتالله خامنـهای با
أعاظم شـعرای مشـهد که خـود از مداومان انجمنهای شـاخص
ادبی مشـهد بودند ،مزید بر آشـنایی ایشـان با احوال و آثار شهریار
میشـد .یـک بـار معظملـه در دوران ریاسـتجمهوری فرمودنـد
کـه حین فراغت از دراسـات و مباحثات ،گاه کنار حوض مدرسـه
ً
علمی ه مشـهد اشـعاری از شـهریار را (مخصوصا «علی ای همای
رحمـت» را نـام بردنـد) با خـود زمزمـه میکردهاند».
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در  1366/4/29که معظم له در سفر به تبریز و در جمع شاعران
این شهر ،با شهریار مالقات می کنند که شرح آن در ادامه می آید.
اواخـر تیرمـاه سـال  ،66قـرار اسـت رییـس جمهـور به اسـتان
آذربایجان شـرقی سـفر کنند .یکی از برنامه هایی که معظم له روی
آن تاکید ویژه دارند ،دیدار با اسـتاد شـهریار اسـت .شـب شعری در
محـل اسـتانداری تدارک دیده می شـود .سـاعت اندکی از نه شـب
گذشـته و کسـی وارد مـی شـود و خبـر از ورود اسـتاد را میدهـد.
آیتاللـه خامنـه ای بـا ورود اسـتاد از جـا بـر مـی خیزنـد .بعـد از
سلام و علیک ،یکدیگر را عاشـقانه در آغوش میکشـند .تبسـمی
زیبـا بـر لبـان آقـای خامنـهای نقش بسـته و بـه شـهریار میگویند
کـه از عالقههـای زندگـیام زیارت حضـرت عالی بـود و الحمدلله
امشـب موفق شـدم .شـهریار نیز با سـیمایی مبتهج و ّبشاش چشم
در چشـم ایشـان دوختـه ،کم کم حلقه اشـک دور چشـمان اسـتاد
را فـرا میگیـرد و وقتـی توجـه خـود را معطـوف بـه دسـت راسـت
ایشـان میکنند ،بغض به اشـکی سـرازیر تبدیل میشـود .شـهریار
زیـر لـب مـی گوید« :پسـر عموجـان! ابالفضـل مایی ،تـو هم مثل
ابالفضل دسـتت را دادی در راه اسلام و امـام و انقالب .آخر این چه
شقاوتیسـت کـه بـا این دسـت چنیـن کنند؟»
شـهریار در ایـن شـب شـعر ،غـزل معروف «کشـتی نجـات» را
قرائـت مـی کنند که همواره با تحسـین آیت الله خامنـه ای و حضار
همراه اسـت.

به اسـتناد کتـاب «شـهریار در نگاه حضـرت آیت اللـه خامنهای

 نشـر صهبا» ،اولین باری که اسـتاد شـهریار با آیت الله خامنهایآشـنا می شـود ،زمانی سـت که ایشـان به عنـوان امام جمعـه تهران
منصوب می شـوند .شـهریار بـه اطرافیانش توصیـهای رندانـه دارد
کـه اگـر خطیـب آقـای خامنـه ای باشـد ،نمـاز جمعـه واجب می
شـود .او فقـط بـه دیـدن و شـنیدن خطبـه هـا کفایـت نمیکنـد و
عاشـق دیـدن نمازهای ایشـان اسـت .به یکـی از دوسـتانش در این
بـاره مـی گوید« :همـه زیبایی ها و شـرایط کمال در ایشـان مجتمع
اسـت و نماز ایشـان ،جشنواره ای از شـیوایی هاست .امام جمعهای
کـه صدایـی با ایـن گرمی و بمـی و گیرایی دارد ،فصاحـت و بالغتی
چندیـن ،جزالت و سالسـت بیانی چنـدان ،لهجـه و رعایت قواعد
تجویـدی در قرائـت خطبـه ی عربی هم مزید بر اینها ،و شـگفتتر
اینکـه نماز را بـه آوازی دالویـز در مقامات می خوانند .این میشـود
مجموعـ ه زیباییهـا و مجمعـه گل ها .نماز با این شـرایط میشـود
احلی من العسـل».
شـهریار کـه از ورود آقـای خامنـهای در شـعر و شـاعری و تبحر
ادبـی ایشـان مطلـع اسـت ،شـعرهای جدیـد خـود را برای ایشـان
میفرسـتد .معظـم لـه نیـز ارادت و توجه خـود را به نحوی به اسـتاد
ابـراز مـی کنـد .ایـن ارتباطات ،بـه تماسهـای تلفنی هم میکشـد
کـه ایـن ارتبـاط دو طرفه اسـت .امـا دیـدار رو در رو ،فقـط یک بار
حاصـل می شـود.
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گل و شمعم به مزار دل خونین آمد
گفت پاشو که مسیحات به بالین آمد
ناخدا نوح نبی بود که کشتی نجات
راه طوفان زد و با بار دل و دین آمد
قاصد کوی خدا را چه بنامیم ای دوست
چه به از آنکه به سر سوره یاسین آمد
یارب این شاخه گل از شش جهتش دار نگاه
این دعا کردم و از شش جهت آمین آمد
جشن این کوکب و این کوکبه ی قدسی را
همه آفاق به آئینه و آیین آمد
نامه ات با خط و خال ختنی هر جا رفت
گوئیا قافله نافه اش از چین آمد
آیتی خواندم از این نسخه قانون که شفاست
چشم خود بینم از این سرمه خدا بین آمد
خبری بود به یعقوب که یوسف در مصر
مژدهای بود به فرهاد که شیرین آمد
نوشی از داروی سیمرغ به سهراب رسید
یا که ویس از پی پرسیدن رامین آمد
همت ای پیر که با چنته خالی نرود
گل موال که به کشکول تبرزین آمد
شهریار این غزل طرفه به تلقین سروش

چون رقم خواست زدن خواجه به تحسین آمد
در سـال  ،1371از دهـم تـا سـیزدهم آذرمـاه ،کنگـره بزرگداشـت
اسـتاد شـهریار در تاالر وحدت تهران برگزار شـد که اعضای برگزار
کننـده ایـن کنگـره و همچنیـن مدعوین فرهنگـی ،به حضـور مقام
معظـم رهبـری در حسـینیه امـام خمینـی مشـرف شـدند .رهبری
در ایـن دیـدار به تشـریح ظرایف و ابعاد شـخصیت و اشـعار اسـتاد
شـهریار پرداختـه انـد کـه جمالتـی از آن بیانـات در ادامه مـی آید.
ایشـان می فرمایند« :درباره اسـتاد شـهریار ،گفتنی زیاد اسـت.
یـک مقولـه ،مقولـه شـاعری اوسـت .دربارهی شـاعری شـهریار،
دو حـرف میشـود زد :یـک حـرف این اسـت کـه شـهریار ،یکی از
بزرگترین شـعرای معاصر ماسـت؛ هم در شـعر فارسی و هم در شعر
ترکی .البته شـعر فارسـی او خیلی بیشـتر از شـعر ترکی اسـت و به
نظر میرسـد که اولیـن و معروفترین شـعرهای او به زبان فارسـی
اسـت .البته منظومه «حیدر بابایه سلام» را بایسـتی اسـتثناء کرد؛
چـون «حیـدر بابایـه سلام» ،داسـتان جداگانـهای دارد .در شـعر
فارسـی شـهریار ،خصوصیت عمدهای که برای بـرادران ترک وجود
دارد ،ایـن اسـت کـه شـعر به معنـای حقیقی کلمه اسـت .شـعر به
معنای حقیقی کلمه ،معنای حقیقی شـعر است .یعنی نظم کلمات
فقـط نیسـت؛ لـب احسـاس و خیال اسـت .گاهـی این زبـان اوج
میگیـرد .یعنی ما غزلهایی در شـعر فارسـی شـهریار داریـم که در
ردیـف غزلهـای درجه یک فارسـی اسـت...
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مطلـب دومی که در مورد شـاعری شـهریار باید گفت ،یک چیز
باالتـر از ایـن اسـت؛ و آن ایـن اسـت کـه میشـود گفت :شـهریار
یکـی از بزرگترین شـاعران همه دورانهـای تاریخ ایران اسـت .و آن
بـه لحاظ «حیدر بابایه سلام» اسـت« .حیـدر بابایه سلام» یک
شـعر اسـتثنایی اسـت .هم ه خصوصیات شعری مثبت شـهریار در
ایـن شـعر هسـت .یعنی روانـی ،صفـا ،ذوق و دیگـر خصایصی که
مربـوط به شـعر اسـت ،همـه در «حیـدر بابایه سلام» جمع شـده
اسـت .لکـن عالوه بـر اینها ،ویژگـی دیگری هـم در «حیـدر بابایه
سلام» هسـت و آن این است که در این شـعر که تصویری از سابقه
ذهنـی خود شـاعر اسـت ،مطالب بسـیار حکمتآمیز وجـود دارد.
بـا ایـن حسـاب ،میتـوان شـهریار را یک حکیـم به حسـاب آورد.
پایـهی شـعر «حیدر بابایه سلام» به نظـر ما خیلی باالسـت .فکر
میکنیـم کـه آمیـزه بسـیار هنرمندانهای اسـت از شـعر و حکمت و
زبـان زیبـا و قـدرت فوقالعـادهی تصویر .شـهریار ایـن منظومه را
در هنگامی گفته که بسـیار جوان بوده اسـت .ایشـان خودش در آن
نسـخهای که برای من فرسـتاده ،باالی صفحهی اول نوشـته است:
«گمـان میکنـم ایـن را در سـال  ۱۳۲۴شمسـی سـرودم ».و در این
سـال ،شـهریار بسـیار جوان بوده است.
یـک نکت ه اساسـی هـم دربارهی شـهریار هسـت که اگـر رویش
تکیـه کنیـم ،بـه نظـر مـن شایسـته اسـت .آن نکتـه ایـن اسـت که
شـهریار در دوران مهمـی از زندگیاش  -در حدود شـاید سیسـال

از راست :دکتر شفیعی کدکنی ،استاد شهریار ،اصغر فردی ،جواد آذر و هوشنگ ابتهاج (سایه)

شهریار یکی از بزرگترین شاعران همهی دورانهای تاریخ ایران است.

و آن به لحاظ «حیدر بابایه سالم» است« .حیدر بابایه سالم» یک شعر

استثنایی است .همهی خصوصیات شعری مثبت شهریار در این شعر

هست .یعنی روانی ،صفا ،ذوق و دیگر خصایصی که مربوط به شعر است،
همه در «حیدر بابایه سالم» جمع شده است .لکن عالوه بر اینها ،ویژگی
دیگری هم در «حیدر بابایه سالم» هست و آن این است که در این شعر

که تصویری از سابقه ذهنی خود شاعر است ،مطالب بسیار حکمتآمیز

وجود دارد .با این حساب ،میتوان شهریار را یک حکیم به حساب آورد.
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آخـر زندگیاش  -دوران عرفانی و معنوی بسـیار زیبایـی را گذراند و
بـه انـس با قـرآن و انس بـا معنویـات و خودسـازی پرداخت .یعنی
بـه خودش رسـید و سـعی کرد باطـن و معنویت خـودش را صفایی
ببخشد.
خود او در اشـعار بیسـت ،سـی سـال اخیر ،این معنا را به روشنی
بیان کرده اسـت .حتی آنطور که شـنیدم  -شـاید از خودش شنیدم؛
االن درسـت یـادم نیسـت  -ایشـان یـک قـرآن هم به خـط خودش
نوشـت .شـاید هم تمـام نکـرده  ...بههرحـال ،این در ذهنم هسـت
که مشـغول نوشـتن قرآنی بوده اسـت .وقتـی انقالب پیروز شـد ،او
بـا همـان روحیه دینی و ذهنیت صاف و روشـن خـودش ،از انقالب
اسـتقبال بسـیار خوبی کرد .شـاید در آن یکی دو سـال اول انقالب،
کسـی از مـا بـه یـاد شـهریار نبـود .یعنـی گرفتاریهـا آنقـدر زیاد
بـود کـه مجالـی بـرای ایـن یادها پیـش نمیآمـد .یک وقـت دیدیم
صدای شـهریار ،در سـتایش انقالب ،از تبریز بلند شـد .دیدیم همه
جزئیـات انقلاب را او تعقیب میکند.
در همـ ه مواقـع حسـاس انقالب ،او نقـش مؤثری ایفـا کرد .یک
جنـگ هشـت سـاله بـر مـا تحمیل شـد کـه یکـی از سـختترین
تجربههـای مـا بعـد از انقلاب بـود .تعـداد شـعرهایی که شـهریار
بـرای جنگ گفتـه؛ حضوری که او در مراکـز مربوط به جنگ ،مثل
کنگرههـای مربـوط به جنگ و شـعر جنگ پیدا کـرده و مدحی که
او از بسـیج عمومـی مـردم یا از سـپاه یا ارتـش کرده ،به قـدری زیاد

اسـت که اگر انسـان نمیدید و نمیشـنید و خودش لمس نمیکرد،
بـه دشـواری میتوانسـت آن را بـاور کنـد .مـردی در حدود هشـتاد
سـال سـن  -بلکه بیش از هشـتاد سـال  -در مجامع شعری حضور
پیـدا کنـد و برای هر مراسـمی ،شـعر یـا شـعرهایی بگویـد! این در
حالـی بـود کـه از مثـل او ،چنین توقعی هم نبـود .این ،نشـاندهنده
نهایـت اخلاص و صفـا و بزرگواری آن مـرد بود.
بههرحال ،شـهریار یک شـاعر اسلامی و انقالبی بـود .من خبر
داشـتم در همـان اوقاتـی که شـهریار بـرای انقالب میسـرود ،یک
عده از روشـنفکران وابسـته به رژیم گذشـته که با او سـابق ه دوستی
داشـتند ،مرتـب فشـار میآوردنـد ،نامـه برایش مینوشـتند و شـعر
در هجـوش میگفتنـد .حتـی اطلاع داشـتم که رفتـه بودنـد و او را
مالمـت کـرده بودند که «تو چرا بـرای انقالب اسلامی ،اینطور دل
میسـوزانی!؟» و او مثـل کوه ایسـتاده بود».
در سـال  ،1385در یـک صـد سـالگی اسـتاد شـهریار ،کنگـره
بزرگداشـتی بـرای ایـن شـاعر گـران قـدر ،برگـزار شـد کـه اعضای
هیئتهـای علمـی و اجرایی و جمعی از میهمانان شـرکت کننده در
ایـن کنگـره ،دیـداری هم با مقـام معظم رهبری داشـتند .ایشـان در
ایـن دیـدار فرمودند:
«یکـی از بهتریـن کارهایی کـه در زمینه احیاء ادب فارسـی در
ایـن روزگار انجـام گرفتـه و میتوانـد ادامـه پیـدا کنـد ،تجلیـل از
ّ
شـخصیتی مثـل شـهریار اسـت .شـهریار (رحمةاللهعلیـه) یک
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ّ
شخصیت خود
شـعر فارسـی و ادب فارسی اسـت .عالوهی بر این،
شـهریار بـه نظر مـن با قطع نظـر از محصـول ذهن او -که شـعر او
ّ
شـخصیت برجستهای است.
است-
ّ
شـخصیت نظیـف و پاکیـزه و دارای خصـال
شـهریار یـک
برجسـتهی اخالقی بود .یک انسـان متواضع ،حقپرسـت ،پارسـا،
بسـیار صمیمی و صادق؛ از جملهی کسـانی که کاالی شعر خود را
حاضـر نیسـت بـه کسـی بفروشـد؛ ایـن خیلی مهم اسـت.
ً
یعنـی واقعـا نظیـر شـهریار کسـی را نداریـم .مـا زمـان خودمان
شـعرای بزرگی داشـتیم که با بعضی هـم از نزدیک آشـنا بودیم ،مثل
مرحـوم امیـری فیروزکوهـی ،رهـی ،قبـل از اینها ،ملک ّ
الشـعرای
ً
بهـار ،کـه اینهـا واقعـا شـعرای درجهی یـک بودنـدّ ،امـا هیچکدام
ّ
خصوصیاتی اسـت
شـهریار نیسـتند .شـهریار ،مجموعهای از این
ّ
که در یک شـاعر جمع نمیشـود .شـهریار را شـاعر ادبیات فارسی
کـه شـامل ایـران و غیـر ایـران اسـت -باید دانسـت؛ شـاعر ایرانّ
بهعنـوان یـک نقطهی برجسـتهی ملـی برای کشـور باید دانسـت؛
ً
ارزش شهریار و ارزشهای موجود در شهریار حقیقتا در زمینههای
مختلف بسـیار زیاد اسـت».
پیام تسـلیت مقام معظم رهبری در پی درگذشـت اسـتاد شـهریار
نیز حاوی نکات مهم و قابل توجهی سـت که نشـان از شـان واالی
این شـاعر بزرگ دارد.
خدایشبیامرزاد.

نمونـهای از شـعرای برجسـتهی دوران طوالنـی ادب فارسـی مـا
اسـت؛ یعنـی مـا وقتـی بـه دوره هـزار سـاله یـا هزارواندی سـاله
شـعر فارسـی و ّ
ادبیاتـی که بر محور شـعر فارسـی شـکل گرفته،
نـگاه میکنیـم ،چهرههـای برجسـتهای را میبینیـم کـه ایـن
چهرههـای برجسـته را میتـوان در میـان هزاران سـخنور ،شـاعر
و گوینـده ممتـاز کرد .شـهریار یکـی از این چهرهها اسـت؛ یعنی
یـک شـاعر ّ
متوسـط نیسـت ،یـک شـاعر برجسـته اسـت ،جزو
ّ ً
حقـا اینجـور اسـت .آنوقتـی
مانـدگاران شـعر فارسـی اسـت؛
بـه ّ
اهم ّیـت شـعر صیقلخـورده و شـیرین و فصیـح و پرمضمـون
شـهریار درسـت پی میبریم ،که ّ
توجه کنیم زبان مادری شـهریار
زبان فارسـی نیسـت؛ و این خیلـی نکتهی ّ
مهمی اسـت .در عین
حـال شـما مالحظه میکنید که شـهریار شـعر فارسـی را ،جز در
مـوارد بسـیار معدود و اسـتثنایی ،جوری ادا میکند و میسـراید،
که جزو برجسـتگان فارسـیزبان محسـوب میشـود و شعر او در
طبقـات بـاالی شـعر فارسـی قـرار میگیرد .ایـن نشـاندهندهی
ّ
ّ
شـاعریت شـهریار (رضواناللهعلیـه) اسـت.
قـوت شـعری و
بنابرایـن بـرای مـا ایرانیهـا ،شـهریار یـک مایـهی افتخـار ادبـی
اسـت و بـرای همهی کسـانی که بـه ّ
ادبیـات اهتمـام میورزند ،یا
بـرای خصوص ّ
ادبیات فارسـی ارزشـی قائلند نیز شـهریار همین
ِ
رتبـهی عالی و متعالـی را دارد.
ً
شـهریار شاعر بسیار بزرگی اسـت .تجلیل از او حقیقتا تجلیل از
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آیینهای روز ملی شعر و ادب
فارسی و بزرگداشت استاد شهریار
باید در شأن این روز برگزار شود
استاندار آذربایجان شرقی  :در برگزاری آیین های مختلف و
ازجمله آیین روز ملی شعر و ادب ،باید تمرکز ویژه ای بر روی
انتخاب تبریز به عنوان شهر خالق ادبیات وجود داشته
باشد چرا که تبریز از گذشته در حوزه شعر و ادب جایگاه
ویژه ای داشته و مقبرةالشعرای این خاک ،مدفن  400شاعر و
عارف نامی است که شهرتی جهانی دارند

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی با بیان ایـن که آیین هـای روز ملی شـعر و ادب
فارسـی و بزرگداشـت استاد شهریار باید در شأن این استاد گرانمایه و شایسته
تبریـز برگـزار شـود ،گفت :امسـال باید برای برگـزاری آیین های بزرگداشـت
روز ملـی شـعر و ادب فارسـی در سـطح ملـی اهتمامـی جدی وجود داشـته
باشـد و در ایـن زمینـه نبایـد به برگـزاری آیین های ایـن روز بزرگ در گسـتره
اسـتانی و منطقه ای اکتفا شـود.
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«محمدرضا پورمحمدی» در جلسـه برنامهریزی و هماهنگی برگزاری بزرگداشـت روز ملی شـعر و ادب فارسی ،ضمن تقدیر از مدیرکل
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجانشـرقی در خصوص اقدامات انجام شـده بـرای برگزاری آیینهای ایـن روز افزود :همه مـا می دانیم که
اسـتاد شـهریار تنها به تبریز و آذربایجان متعلق نیسـت ،بلکه این شـاعر شـهیر چهرهای بینالمللی اسـت و محدود کردن وی به جغرافیای
اسـتان ،ظلم به اسـتاد شهریار است.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا بیان این کـه برگزاری این برنامه امسـال با تالش مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی به سـمت برگزاری با
گسـتره ملـی حرکـت مـی کند ،گفت :در حـال حاضر وضعیـت کرونایی موجب محدودیت هایی در برگزاری مراسـم ها اسـت ولی امسـال
بایـد کاسـتیهای برنامـه های سـالهای گذشـته برطرف شـود .پورمحمـدی همچنیـن در ادامه با اشـاره به موضـوع پذیرش پرونـده تبریز
بـه عنـوان شـهر خالق ادبیات از سـوی یونسـکو تاکیـد کرد :امسـال با توجه به ایـن اتفاق مبـارک در رابطه بـا پذیرش تبریز به عنوان شـهر
خالق ادبیات و با توجه به پیشـینه غنی فرهنگی و ادبی این شـهر امیدواریم برنامه ای باشـکوه و درخور روز ملی شـعر و ادب برگزار گردد.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی ادامـه داد :برنامـه روز ملی شـعر و ادب باید با توجه بـه تمام ابعاد و بـا جدیت و اهتمام ویژه برگزار شـود.
پورمحمـدی افـزود :در برگـزاری آییـن هـای مختلف و ازجمله آییـن روز ملی شـعر و ادب ،باید تمرکز ویـژه ای بـر روی انتخاب تبریز به
عنـوان شـهر خلاق ادبیات وجود داشـته باشـد چرا کـه تبریز از گذشـته در حوزه شـعر و ادب جایگاه ویژه ای داشـته و مقبرةالشـعرای این
خـاک ،مدفن  400شـاعر و عارف نامی اسـت که شـهرتی جهانـی دارند.
اسـتاندار آذربایجان شـرقی با اشـاره به اهمیت فضای مجازی در برهه کنونی تاکید کرد :با توجه به اینکه در حال حاضر فضای مجازی
نقـش ویژهای در تبییـن و نمایش برنامه های مختلف دارد و نسـل جوان
انعکاس در فضای مجازی
نیـز به عنـوان مخاطب پرجمعیـت این فضا محسـوب می شـوند باید از
ایـن فرصـت ایجاد شـده بهـره گرفته و برنامه هـای روز ملی شـعر و ادب
را همزمـان در فضـای مجـازی نیز به صورت گسـترده منعکـس نماییم.
پورمحمـدی تاکیـد کرد بایـد روز ملی شـعر و ادب در گسـتره ای فراتر از
مرزهای ایران اسلامی نیز بازخورد داشـته باشـد.
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جلسه برنامهریزی و هماهنگی برگزاری آیینهای بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی در استانداری آذربایجانشرقی
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پنجاه برنامه

همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی
در سطح استان برگزار می شود
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی  :ما آیین های برگزاری
این روز را در سطح ملی آماده کرده بودیم که با توجه به وضعیت کرونایی
با محدودیتهایی مواجه شدیم ولی با این وجود باز هم تالش میکنیم
این برنامهها در سطح استانی به صورت شایسته برگزار شود

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی از برگــزاری پنجــاه
برنامــه در روز ملــی شــعر و ادب فارســی در ســطح اســتان خبــر داد.
«سیدقاســم ناظمــی» در جلســه برنامــه ریــزی و هماهنگــی برگــزاری
آیینهــای بزرگداشــت روز ملــی شــعر و ادب فارســی کــه بــا حضــور
اســتاندار آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد بــر ضــرورت همــکاری نهادهــای
فرهنگــی در برگــزاری شایســته آییــن هــای ایــن روز گفــت :بــا توجــه بــه
نامگــذاری روز ملــی شــعر و ادب فارســی در  ۲۷شــهریور کــه مصــادف بــا
ســالروز درگذشــت اســتاد شــهریار اســت و پیونــد ایــن روز بــا نــام و یــاد
عکس از :مهران چراغچی
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بازدید و آمادهسازی محوطه مقبرةالشعرا برای برگزاری همایش ملی شعر و ادب فارسی با حضور فرماندار تبریز
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ایــن شــاعر شــهیر تبریــز ،شــاید در تقویــم شمســی ایــن
روز جــزو معــدود روزهایــی اســت کــه متعلــق بــه تبریــز
و آذربایجــان اســت ،بنابرایــن بــه دلیــل اهمیــت ایــن
روز بـرای ادبیــات فارســی و همچنیــن تبریــز بایــد ویــژه
برنامههایــی کــه بـرای ایــن روز ترتیــب داده مــی شــود در
خــور و شایســته ایــن شــاعر بــزرگ و چهــره جهانــی و
همچنیــن تبریــز باشــد.
ناظمــی تصریــح کــرد :مــا آییــن هــای برگــزاری ایــن
روز را در ســطح ملــی آمــاده کــرده بودیــم کــه بــا توجــه بــه
وضعیــت کرونایــی بــا محدودیتهایــی مواجه شــدیم ولی
بــا ایــن وجــود بــاز هــم تــاش میکنیــم ایــن برنامههــا در
ســطح اســتانی بــه صــورت شایســته برگــزار شــود.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان
شــرقی بــا اشــاره بــه برگــزاری  50برنامــه در روز شــعر و
ادب فارســی در ســطح اســتان گفــت :براســاس برنامــه
هــای طراحــی شــده تــاش مــی کنیــم بــرای اولیــن
بــار آییــن هــای بزرگداشــت ایــن روز تنهــا محــدود بــه
جغرافیــای تبریــز نباشــد.
ناظمــی افــزود :بـرای نمایــش جلــوه اتحــاد و همراهی
تمــام نهادهــای اســتان و معرفــی جایــگاه واقعــی
تبریــز در حــوزه ادبیــات همــه نهادهــا بــا همــکاری
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و همراهــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان را در
برگــزاری باشــکوه آییــن هــای روز ملــی شــعر و ادب یــاری کننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه فروردیــن مــاه امســال تبریــز بــه عنوان شــهر
خــاق ادبیــات از ســوی یونســکو شــناخته شــده اســت ،تاکیــد
کــرد :خوشــبختانه نماینــده یونســکو در ایـران در ایــن دوره تبریــز را
بــه عنوان شــهر خــاق ادبیــات در دنیــا معرفی کــرده و در یونســکو
نیــز مــورد تاییــد قـرار گرفتــه و ایــن موضــوع در آبــان مــاه در مجمع
عمومــی ســازمان یونســکو تائیــد خواهد شــد.
وی ،انتخــاب تبریــز بــه عنــوان شــهر خــاق ادبیــات را افتخــار
بزرگــی بـرای تبریــز برشــمرد و افــزود :ســازمان یونســکو فعالیــت
شــهرها را در ایــن حــوزه بــه شــکل متمرکــز و مســتمر رصــد مــی
کنــد و از ایــن رو آییــن روز بزرگداشــت شــعر و ادب بایــد بــا برنامــه
ریــزی دقیــق و حساســیت ویــژه ای برگــزار شــود تــا بــا کســب
عنــوان شــهر خــاق ادبیــات در ســطح دنیــا برنــد جدیــدی ایجــاد
شــود.
وی به جزئیات مراســم بزرگداشــت روز ملی شــعر و ادب فارسی
و روز بزرگداشــت اســتاد شــهریار اشــاره کــرد و گفــت :عــاوه بــر
برگــزاری مراســم بزرگداشــت روز ملــی شــعر و ادب فارســی در
عصــر روز  26شــهریور در فضــای بــاز در مقبرةالشــعرا ،برنامــه
ای رســمی نیــز بــا حضــور شــخصیت هــای ملــی روز  27شــهریور
هم ـراه بــا گلبــاران مــزار اســتاد شــهریار برگــزار خواهــد شــد و از

آقــای حــداد عــادل رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی و
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز بـرای حضــور در ایــن مراســم
دعــوت شــده اســت.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی افزود:
بــا توجــه بــه پیشــنهاد مــا ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه
تمامــی ادارات کل ارشــاد اســتانها ابــاغ کــرده اســت تــا آییــن های
ویــژه روز ملــی شــعر و ادب را برگــزار نماینــد.
ناظمــی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن روز ،تــاش مــا بــر
ایــن اســت که برنامــه هایی به شــکل مشــارکتی در فضــای مجازی
بــا کشــورهایی ماننــد ترکیــه ،آذربایجــان و روســیه برگــزار نماییــم.
وی در ادامــه گفــت :خوشــبختانه در دو مــاه گذشــته  5نفــر از
هنرمنــدان اســتان نشــان درجــه یــک هنــری کســب کــرده انــد کــه
در جریــان ایــن برنامــه لــوح و تندیــس ایــن هنرمنــدان نیــز اهــدا
خواهــد شــد.
انعکاس در فضای مجازی
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مدیر کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی گفت :همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار ،برنامههای
متنوعی هم به صورت حضوری و هم مجازی در نظر گرفته شده است و امیدواریم فضای مطلوب و شایستهای در این راستا ایجاد نماییم.
«شـهرام خدایـی» در جلسـه برنامهریـزی و هماهنگـی بـرای برگزاری بزرگداشـت روز ملی شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت اسـتاد
شـهریار کـه در محـل اسـتانداری آذربایجـان شـرقی برگزار شـد ،با اشـاره بـه اقدامات انجام شـده در خصوص کتاب شناسـی اسـتاد
شـهریار افـزود :در طـی سـالهای گذشـته صدهـا جلد کتاب در مورد این شـاعر شـهیر به زیور طبع آراسـته شـده و سـعی شـده برای
دسترسـی بهتـر ،لیسـت تمامـی ایـن کتابهـا تهیـه و در برنامههای مجـازی از این موارد اسـتفاده شـود.
وی همچنیـن ادامـه داد 150 :صفحـه مجـازی در اختیـار داریم که در روزهای  26و  27شـهریور با محوریت اسـتاد شـهریار برنامه های
متنوعـی در ایـن صفحـات اجـرا خواهد شـد تـا یک فضای فرهنگی مطلوبی برای بزرگداشـت اسـتاد شـهریار ایجاد شـود .در این جلسـه
همچنیـن رییـس حـوزه هنری آذربایجانشـرقی نیز گفت :یکـی از دالیل نامگذاری روز رحلت اسـتاد شـهریار به نام روز ملی شـعر و ادب
فارسـی وجود اشـعار دینی و انقالبی اسـتاد بوده اسـت که حقیقتا در کنار ایجاز شـعری جلوه ای ویژه به جایگاه اسـتاد شـهریار داده است.

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان:

از ظرفیت فضای مجازی برای
منعکس کردن
آیینهای روز ملی شعر و ادب
فارسیبهرهخواهیم گرفت
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سیدمحمدحسـین بالغـی بـا بیـان این کـه برنامه هـای متنوعی برای بزرگداشـت روز شـعر و ادب فارسـی در نظر گرفته شـده اسـت،
افزود :انتشـار آثار مختلف ،مجموعه آلبوم موسـیقی اسـتاد شـهریار و مسـتندهای متنوع از جمله اقدامات این نهاد فرهنگی و هنری
است.
رییس حوز ه هنری آذربایجان شرقی ادامه داد :منعکس کردن این رویداد فرهنگی در فضای مجازی هم به خاطر حضور قشر جوان و
هم به خاطر موضوع گردشگری فرهنگی شهر تبریز تاثیر زیادی دارد و تالش شده در این روز محتوای خوبی در فضای مجازی ارائه شود.
وی در ادامـه بـه تولیـد محتـوای کلیپ ،اسـتوری موشـن و موشـن گرافی اشـاره کرد و گفـت :بایـد از فرصت فضای مجـازی حداکثر
بهـره را ببریـم و بـا توجـه بـه مخاطـب انبـوه در این فضا بایـد جذابیت و خالقیـت را نیـز در اولویت قـرار دهیم.
وی در پایـان تاکیـد کـرد :حـوزه هنـری اسـتان اشـعار دینی و انقالبی اسـتاد شـهریار را منتشـر می کنـد و در این زمینه کنگره شـعر
محـرم کـه از سـوی بسـیج هنرمنـدان برگزار می شـود نیز بسـتر خوبی خواهـد بود.

رییس حوزه هنری آذربایجانشرقی:

انعکاس در فضای مجازی

انتشار آثار مختلف،مجموعه
آلبومموسیقیاستادشهریار
و مستندهای متنوع از جمله
اقدامات این نهاد فرهنگی و
هنریاست
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تبریز؛ شایسته عنوان شهر خالق ادبیات جهان
مـردم ایـران بیـش از هـزار سـال اسـت کـه حتـی در مکالمات روزمره نیز از شـعر اسـتفاده مـی کنند و حتـی بخش مهمـی از آ ثار ادبیـات دینی ماننـد مثنوی
معنـوی بـه زبـان شـعر عرضه شـده اند و تمام اینها نشـان از جایگاه و اهمیت شـعر فارسـی اسـت و ایـران یکی از ملت هـای بی رقیب در جهـان از این لحاظ
محسـوب می شود.
بـا توجـه بـه تصویـب روز درگذشـت اسـتاد شـهریار بـه عنـوان روز شـعر و ادب فارسـی از سـوی شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ،ایـن روز اهمیـت ویـژه ای
بـرای اسـتان و تبریـز دارد ،بـه عبـارت بهتـر اهمیـت انتخـاب سـالروز درگذشـت یـک شـاعر تـرک زبـان بـه عنـوان روز شـعر و ادب فارسـی فرصتـی مغتنـم بـرای
آذربایجـان اسـت ،چـرا کـه شـهریار یکـی از معـدود بازمانـدگان شـعر کهـن فارسـی اسـت و پاسداشـت روز شـعر و ادب فارسـی در روز درگذشـت چنیـن
شـخصیتی بایـد متناسـب بـا جایـگاه آذربایجـان در ادبیـات ایـران و البتـه مقـام و منزلـت اسـتاد شـهریار برگـزار شـود.
بـه همیـن بهانـه پـای صحبـت هـای سیدقاسـم ناظمـی ،مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجـان شـرقی نشسـتیم تـا بدانیـم چـرا امسـال علیرغـم
شـیوع ویـروس کرونـا ،روز ملـی شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت اسـتاد شـهریار رنـگ و بـوی دیگـری بـه خـود گرفـت؟

نگاهی متفاوت از سال های قبل ...

مقرر شـد امسـال با ابالغ وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی همزمان با
تبریز در سـطح کشـور نیز برنامه های مختص روز ملی بزرگداشـت
شـعر و ادب فارسـی برگـزار شـود ،بـر همیـن اسـاس از طریـق
نماینـدگان و رایزنان فرهنگی در سـایر کشـورها به ویژه کشـورهای
فارسـی زبـان برنامههایـی حضوری تـوام بـا بهـره از ظرفیت فضای
مجـازی پیشبینـی شـد ،چـرا که شـعر و ادبیـات فارسـی زمینه ای
برای معرفی و اشـتراک داشـتههای غنی ایران با کشـورهای مختلف
اسـت و امیدواریم این قدم نخسـت سـنگ بنایی برای برگزاری بهتر
چنیـن برنامـه هایی در سـال های آینده باشـیم.
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اعتقـاد داریـم برنامـه هـای ایـن روز نبایـد محـدود بـه تبریـز و
مقبرةالشـعرا باشـد ،از این رو در اسـتان آذربایجانشرقی نزدیک به
 ۵۰برنامـه فرهنگی و هنـری در قالب کارگاه های هنـری ،رونمایی
کتـاب ،وبینارهـای غیرحضوری مرتبـط با همکاری دانشـگاه ها و
نظایر آن در سـطح شـهرهای مختلف برگزار شـد و در همین راسـتا
 ۲۶شـهریور مراسـمی با حضور عمومی در محوطه مقبرةالشـعرا و
در  ۲۷شـهریور نیز با حضور برخی مقامات رسـمی اسـتانی و ملی
گلبـاران قبـور شـعرا و ادبای مدفـون در این مکان انجام شـد.
تالش کردیم جای خالی برنامه های حضوری را با استفاده از
برنامه های مجازی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی ملی و دیگر
زیرساخت های ممکن مانند شبکه های اجتماعی پر کنیم و عالوه بر
این به دنبال برگزاری همایش های مجازی با حضور شهریارپژوهان و
شهریار شناسان داخلی و خارجی به ویژه از کشورهای پیرامونی نظیر
روسیه ،ترکیه و جمهوری آذربایجان بودیم.
لزومبازنگریدر توسعهعمرانیمقبرةالشعرا

طوالنی شـدن عملیـات عمرانـی در مقبرةالشـعرا مورد پسـندهیچ
کس نیسـت ،در وهله اول باید تالش کنیم مقبرةالشـعرا را به عنوان
یـک مرکز مهـم فرهنگی و سـپس یک قطب مهم شـهریار پژوهی
جهانـی مجهز کنیم کـه تحقق این امر مسـتلزم پایـان فعالیت های
عمرانـی در ایـن مجموعـه اسـت و امیدواریـم با مطالبـه عمومی و
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البته پیگیری رسـانه هـا در این خصوص ،به زودی شـاهد تکمیل و
اتمـام امور عمرانی این بنای ارزشـمند باشـیم.
مقبرةالشـعرا مرکـزی جهانـی بـرای تبـادالت فرهنگـی اسـت
و انتظـار مـا از مسـئوالن اسـتانی و ملـی ایـن اسـت که بـا چنین
تفکـری به ایـن موضوع نـگاه کنند ،امـا متأسـفانه وضعیت فعلی
مقبرةالشـعرا بـا چنین جایگاهی سـنخیت و تناسـب نـدارد و این
در حالـی اسـت کـه اتمـام طـرح هـای توسـعه ای این مـکان کار
چندان سـخت و پر هزینه ای نیسـت که بعد از  ۴۰سـال در چنین
وضعیتی باشـد.
سـالهای قبـل ایـن پـروژه حتـی از فهرسـت پـروژه هـای ملـی
نیـز حذف شـده بود که خوشـبختانه بـا اقدامـات صـورت گرفته از
سـال گذشـته دوباره در این فهرسـت قرار گرفته هر چنـد که بودجه
اختصاصـی چنـدان در خـور و قابـل توجـه نیسـت امـا امیدواریـم
بـا تثبیـت این پـروژه در فهرسـت طـرح های ملـی ،در آینده شـاهد
افزایـش اعتبارات مورد نیاز باشـیم و از رسـانه ها نیز انتظـار داریم با
نقد عملکردها و مسـئوالن مرتبط با این حوزه ،توسـعه ایـن پروژه را
بـه صـورت یک مطالبـه حدی مطـرح کنند.

نتیجه آن عدم توسـعه مقبرة الشعرا متناسـب با جایگاه و عظمت آن
و البته وضعیت نابسـامان فضای عمومـی آن و قطع منابع ملی الزم
بـوده و بـا توجه به تغییر سـاختار دولت و به تبع آن در سـطح اسـتان
تلاش مـی کنیم از طریـق تعامل با اسـتانداری آذربایجان شـرقی و
شـهرداری تبریز ،بنیـاد مقبرة الشـعرا که بنا به دالیلی منحل شـده،
دوبـاره احیـا و بـا نگاهـی واحـد و منسـجم نسـبت به بازنگـری در
توسـعه عمرانی این مـکان فرهنگی و تاریخی اقدام شـود.
تبریز؛ شهر خالق ادبیات جهان

طبق پایش های وزارت فرهنگ و ارشـاد ،تبریز شـهر خالق ادبیات
در سـطح کشـور انتخاب شـده ،عالوه بر این از طریق دفتر یونسکو
در ایـران بـه عنوان شـهر خالق ادبیـات جهانی و تنها نماینـده ایران
در ایـن خصـوص بـه این سـازمان معرفی شـده و امیدواریـم با تأیید
نهایـی ایـن امر در آبان ماه شـاهد تحولی اساسـی در حـوزه فرهنگ
و ادبیات آذربایجان در سـطح ملی و جهانی باشـیم.
بـدون شـک یکـی از مهمتریـن دالیـل ایـن انتخابهـا وجـود
مقبـرة الشـعرا بـا انبـوه از ادبـا و عرفـای مدفـون در آن اسـت و باید
اهمیـت دادن و پاسـداری از چنیـن داشـته ای از خود شـهروندان و
روندفرسایشیفرآیندعمرانیمقبرةالشعرایتبریز
متولیان شـهر شـروع شـود و در سـطح ملـی و بینالمللـی پیگیری
نوعی چندگانگی در بازسـازی و توسـعه مقبرة الشـعرا دیده میشود شـود و حفـظ و حراسـت و توسـعه اماکنـی مانند مقبرةالشـعرا و یا
که ناشـی از حضور دسـتگاه های مختلف در این خصوص اسـت و آرامگاههـای چرنـداب و گجیـل از ضروریـات ایـن امـر اسـت.
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خاطره تلخ دکتر موسوی گرمارودی از تشییع استاد شهریار

روزی که «شهریار»
از یک یگان نظامی سان دید!
دکتر علی موسـوی گرمـارودی ،ادیب و محقق کهنـهکار روزگار،
از جملـه حاضران در مراسـم تشـییع پیکر اسـتاد شـهریار بـوده و
ایـن مراسـم را یکی از سـه تشـییع باشـکوه و پرازدحـام عمر خود
توصیـف میکند.
خاطـرهای کـه موسـوی گرمـارودی چند سـال پیـش در جمع
اصحـاب فرهنـگ و هنـر آذربایجـان در تهـران نقل کـرد ،اگرچه

بـا گذشـت چند سـال هنـوز هم تلـخ و تکاندهنـده اسـت ،اما به
درسـتی ،از جایـگاه مردمـی و محبوبیـت بینظیر شـهریار شـعر
ایران حکایـت دارد.
وی یادآور شـد :بنده در عمر خود سـه مراسـم تشییع پرجمعیت
دیـدهام .یکـی از آنهـا در سـالهای جوانـی و مربـوط بـه تشـییع
پیکـر حضـرت آیتاللـه بروجـردی در قـم بـود .دیگـری مراسـم
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استاد موسوی گرمارودی در مراسم تشییع استاد شهریار

تشـییع امـام خمینـی (ره) و سـومی مراسـم تشـییع پیکـر اسـتاد
شـهریار در تبریـز بود.
چهـره مانـدگار ادبیـات کشـور در ادامه بـا ذکر خاطر ه تشـییع
پیکر اسـتاد شـهریار ،گفـت :آن روز من بـه عنوان نماینـده اهالی
فرهنـگ و ادبیـات ،بـه همـراه یکی از مسـئوالن فرهنگـی دولت
و فرزنـد اسـتاد شـهریار ،در بیمارسـتان مهـر تهـران کنـار جسـم
بیجـان اسـتاد شـهریار بودیـم .قـرار بـر این شـد که پیکر اسـتاد
شـهریار با یـک هواپیمای فالکون به تبریز انتقـال یابد تا مقدمات
مراسـم تشـییع و تدفین در مقبرةالشـعرا فراهم شـود .پس از فرود
در فـرودگاه متوجـه شـدیم کـه یک تیم تشـریفات از طـرف ارتش
بـرای اجـرای مراسـم پیشـواز از پیکر شـهریار ،در فـرودگاه تبریز
پیشبینـی شدهاسـت و نظامیـان با لباس فـرم دژبانـی ،به صورت
خیلـی مرتـب و منظـم در میـدان فـرودگاه به خط شـدهاند.
گرمـارودی در حالی که به سـختی جلوی بغـض خود را گرفته
بـود ،ادامـه داد :فرمانـده تیـم ،سـرهنگی بـود کـه از فاصله چند
متـری هواپیمـا قدمهایـش را بـر زمین کوبیـد و پس از رسـیدن به
روبـروی درب هواپیمـا ،شمشـیرش را جلوی بینـیاش گرفت .با
همـان غـرور و دیسـیبلین خـاص نظامـی ،در
حالـی کـه اشـک از چشـمانش سـرازیر شـده
بـود ،بـا یک صـدای بلنـد ،سـکوت میـدان را
شکسـت و گفـت« :من سـرهنگ (فالنـی) از

«اسـتاد شـهریار» درخواسـت می کنم از یگان مسـتقر در میدان،
بازدیـد بفرمایند».
گرمـارودی ایـن خاطره تلـخ را نماد حضور شـهریار در روح و
جان قشـری خواند که شـاید از نظر روحی با شـعر و هنر مانوس
نباشـند ،اما با این وجود شـیفته شعر و شـخصیت برجسته استاد
شـهریار بوده و هستند.
بنده در عمر خود سه مراسم تشییع پرجمعیت
دیدهام .یکی از آنها در سالهای جوانی و مربوط به
تشییع پیکر حضرت آیتاهلل بروجردی در قم بود.
دیگری مراسم تشییع امام خمینی (ره) و سومی مراسم
تشییع پیکر استاد شهریار در تبریز بود.

انعکاس در فضای مجازی
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در آستانه روز ملی شعر و ادب فارسی ؛

گلباران مقبرةالشعرای تبریز توسط
ادارات و نهادهای مختلف

در آستانه روز ملی شعر و ادب فارسی و گرامیداشت نام و یاد
شاعر شهیر آذربایجان زنده یاد استاد سیدمحمدحسین شهریار،
مقبرةالشعرای تبریز توسط نهادها و ادارات مختلف گلباران شد.
براسـاس برنامهریزیهای انجام شـده آیین گلباران مقبرةالشعرا
ت و هفتم شـهریورماه ادامه داشت.
از بیسـت و سوم لغایت بیس 
در طی روزهای یاد شده ،مدفن چهارصد شاعر و عارف نامی
انعکاس در فضای مجازی

ایران ،توسط اداراتی همچون حوزه هنری،میراث فرهنگی ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان ،خانه مطبوعات ،اداره کل امور کتابخانه ها ،شهرداری منطقه
یک ،بهزیستی ،بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان ،معاونت فرهنگی
شهرداری تبریز ،هالل احمر استان آذربایجانشرقی و تعدادی دیگر
از نهادها و ادارات گلباران شد.

•
• میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی
• کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
• سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان شرقی
• خانه مطبوعات
• اداره کل امور کتابخانه های استان آذربایجان شرقی
حوزه هنری استان آذربایجان شرقی

24

•
• بهزیستی استان آذربایجان شرقی
• بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان
• معاونت فرهنگی شهرداری تبریز
• هالل احمر استان آذربایجان شرقی
• و ...
شهرداری منطقه یک
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سعید طرزمی ،استاد دانشگاه:

استاد شهریار ،تنها شاعر موفق دو زبانه در
تاریخ ادبیات ایران است
غزلسـرا میدانیـم ولـی وی در کنـار غـزل ،در قصیـده سـرایی و
اشـعار نیمایی نیـز موفق بوده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :اسـتاد شـهریار در کنـار زبـان فارسـی و ترکی
آشـنا بـه زبـان فرانسـه نیز بـوده و این موضـوع باعث شـده بود که
به اشـعار اروپایی نیز آشـنا باشـد و این امر وی را در نگرش وسـیع
به شـعر یاری میرسـاند.
طرزمی گفت :در طول تاریخ شعر فارسی و حداقل در شعر ایران
سابقه نداشته است که یک شاعر در دو زبان به مقوله شعر ورود پیدا
کند و در هر دو زبان نیز موفق به خلق شاهکار شود و تنها کسی که
این ویژگ ی را در اشعار خود داشته  ،استاد شهریار است.
وی افـزود :شـهریار ملـک سـخن در عیـن
موفقیـت در شـعر ترکـی در شـعر فارسـی نیـز
بـدون شـک جـزو  10قلـه برتـر تاریـخ شـعر
فارسـی اسـت.

اسـتاد دانشـگاه ادبیـات ،اسـتاد شـهریار را تنهـا شـاعر موفق دو
زبانـه در تاریـخ ادبیـات ایـران دانسـت و گفت :در ایـن زمینه هیچ
کـس نمی توانـد با شـهریار برابـری کند.
«سـعید طرزمـی» با بیان این که اشـعار اسـتاد شـهریار عالوه
بـر جلـب توجـه متخصصـان شـعر ،مـردم عـادی را نیـز بـه خود
جذب کرده اسـت و به زبان کامال سـاده و حرفه ای سـروده شـده
اسـت ،اظهار کرد :اسـتاد شهریار جزو شـاعرانی است که تسلط
کامـل و جامـع بـر واژهها داشـت و مسـلط بـر زبان شـعری بود؛
وی در عیـن حال با تمام قالب های شـعری آشـنا بـود و بر همین
اسـاس در هـر قالبـی اقدام به سـرایش شـعر کـرده ،موفق بـوده و
شـاهکار خلق کرده اسـت .طرزمی تصریح کرد :اسـتاد شـهریار
احیاگر شـعر ترکی آذربایجانی اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه ادبیات با اشـاره به تسـلط کامل شـهریار
بـه مقوله زبان ادامه داد :درسـت اسـت که ما شـهریار را شـاعری
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ایوب شهبازی ،شاعر برجسته تبریزی« :ایوب شـهبازی» ،از شـاگردان استاد شـهریار و یکی از شعرای برجسته
استاد شهریار در بین مردم از جایگاه و تبریـزی بـا بیـان ایـن که شـهریار جایـگاه ویـژه ای در ادبیات ایـران دیگر
کشـورها دارد ،اظهار کرد :اشـعار اسـتاد شـهریار در جان و دل مخاطبان
عزت خاصی برخوردار است
وی از اقصـی نقـاط ایـران و جهان جـای دارد و نه تنها مردم ایران اشـعار
این شـاعر شـهیر را زمزمه می کنند بلکه مردمان دیگر کشـوها نیز اشـعار
شـهریار را گرامی می دارند و در کشـورهای دیگر احترام زیادی به اسـتاد
شـهریار قائل هسـتند و گاه حتی هنگام مراجعه به مقبرةالشـعرا با کفش
بـرای بازدیـدد داز این مـکان فرهنگی و تاریخی وارد نمیشـوند .
شـهبازی بـا بیـان این کـه دوران مشـروطه یکـی از بهترین و درخشـان
تریـن دوره هـای ادبیات به شـمار می رود ،گفت :اسـتاد شـهریار در دوره
مشـروطه بـا بسـیاری از بـزرگ مـردان ادبـی مانند اقبـال هم عصر شـده
اسـت در این دوره شـعر تحول یافته و انقالبی تر و مردمی تر شـده و شـعر
جایگاهـی ویـژه در این دوران یافته اسـت.
وی بـا اشـاره به فخامت شـعر شـهریار از ابعـاد مختلف افـزود :جریان
موسـیقی در اشـعار استاد شـهریار معلوم و مشهود اسـت و آقای کریم نژاد
کتابی با عنوان سـاز سـخن شـهریار به زیور طبع آراسـته و در ان جا به این
مطلـب اشـاره کرده اسـت که اسـتاد شـهریار در حـد یک موسـیقیدان با
عرصه موسـیقی آشـنا بود و این امر در بیت بیت اشـعار وی دیده میشـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتاد شـهریار برای عشـق حقیقی شـعر نوشـته
اسـت ،ادامـه داد :شـهریار زندگـی خـود و تمـام رویدادهایـی کـه بـرای
خـودش در زندگـی اتفـاق میافتاد را به تصویر کشـیده اسـت و شـعر وی
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استاد ایوب شهبازی در کنار استاد شهریار

رسـم و رسـوم و آییـن های اجتماعی اشـاره می کرد بـه طوری که
تمـام مـردم در هـر سـطح فکری کـه حیدربابـا را مـی خوانند این
اشـعار را بـا تمـام وجود درک مـی کنند.
وی افزود:بنـا بـه گفتـه خود اسـتاد ،وی با قرآن زیسـته و بزرگ
شـده بـود و پای به پـای انقالب آمـده و اشـعاری در این زمینه می
سـرود؛ شـهریار هیچ وقت از مردم جدا نشـد برای همین شـهریار
در بیـن مردم عزت خاصـی دارد.
شهبازی افزود :مقبرةالشعرای تبریز نمایانگر یک تمدن است
چرا که عالوه بر شهریار ،مزار بزرگ مردانی همچون خاقانی
شروانی ،همام تبریزی ،حکیم اسدی توسی و قطران تبریزی در
این مقبره قرار دارد و این مکان می تواند مرکزی برای شناساندن
فرهنگ و هنر به دنیا باشد .وی در پایان تاکید کرد :در حال حاضر
که تبریز به عنوان شهر خالق ادبیات در دنیا انتخاب شده جایگاه
مقبرةالشعرا بسیار اهمیت یافته است امیدواریم پروژه  40ساله
مقبره شاعران تبریز به زودی به اتمام برسد.

چـون از دل برمیخاسـت بـر دل مـی نشـیند.
این شـاعر تبریزی افزود :اسـتاد شـهریار بارها بـه من گفته بود
کـه هنگام سـرودن ،اشـعار بـر ذهن و زبانـم جاری می شـود و به
انـدازه ای شـعر بـه ذهنم هجـوم مـیآورد که تا اشـعار را بنویسـم
شـعرها از یـادم مـی رود چنین حالتی بـرای هر شـاعری به وجود
نمیایـد بنـا براین بـرای این موضوع باید تنها شـهریار باشـی.
شـهبازی یکـی از ویژگی های اشـعار شـهریار را وجـود عاطفه و
احسـاس در اشعار استاد دانسـت و گفت :اگر در تاریخ ادبیات ایران
اشـعار شـعرای مختلف را از نظر عاطفی و احساسـی بررسی کنیم،
شـهریار جرو شـعرایی اسـت که بار عاطفی شـعر باالیی داشته و از
ایـن رو اشـعار وی در دل ها و ذهن ها ماندگار شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :شـهریار در اشـعار خـود بـه ضرب المثـل ها،

انعکاس در فضای مجازی
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شـاید آن روز که سـالگرد درگذشت شـاعر پر آوازهی ایران بهعنوان روز
ملی شـعر و ادب فارسـی در تقویم ایران نامگذاری میشـد ،عدهای در
مقام اعتراض و انتقاد بر آمدند که با وجود فردوسـی ،سـعدی ،حافظ،
موالنـا ،عطـار و  ...چـرا بایـد این عنـوان با نام شـهریار گـره بخورد.
امـا امـروز کـه سـالها از آن روز گذشـته ،مبارکی و عظمـت این پیوند
ناگسسـتنی میـان نام پـرآوازه شـهریار و روز ملی شـعر و ادب فارسـی
بیـش از پیش آشـکار میشـود.
هنـوز بعـد از گذشـت بیـش از سـه دهـه از فقدان اسـتاد شـهریار،
ادبیـات ایـران شـاعری در حـد و انـدازهی وی بـه خـود ندیده اسـت.
شـاعری که شـعرنو را ه م سـنگ با شـعر کالسیک سروده باشـد و در
مرتضیشفیعیمدیرخانهمطبوعات :هـر دو زبـا ن ترکی و فارسـی شـاهکارهای کمنظیر بیافریند .شـاعری
شهریار آذربایجان را با ایران و ترکی را با کـه قصیـده را جانـی دوباره ببخشـد و غـزل را چنـان بسـراید که نقل
محافـل و چـراغ مجالس باشـد.
فارسی دوست داشت
شـاعری کـه نبـوغ و نواندیشـیهای خـاص او ،برخـورد جدیـد او
بـا کلمـات و لغـات ،در همـان قالبهـای کهـن ،ادیبـان و شـاعران
تحسـین توامـان وا دارد.
حـاذق هـم روزگار خـود را بـه ُعجـب و
انعکاس در فضای مجازی
ِ
شـاعری کـه بـا شـعرهای بینظیـر و زبـان عامهفهـم و خاصپسـند
خـود توانسـته دل از هـر خواننـدهی صاحـب ذوقی ببـرد و نـام خود را
ورد و ذکـر جوانـان و پیـران روزگار کنـد .در بزنگاههـای خاص زمانی
بـا موضعگیریهای هوشـمندانهی خود به اتحاد و همبسـتگی جامعه
قوام بخشـد.
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شـهریار؛ آذربایجـان را بـا ایـران و ترکـی را بـا فارسـی دوسـت
داشـت .هرگز آذربایجان دوسـتیاش از ایرانپرسـتی او نکاست تا
آنجـا که یار و یاور انقالب شـد .ایران را از زرتشـت تـا روزگار خود
میشـناخت ،از ارس تـا خلیـج و از تخت جمشـید تا خراسـان را
از آن خـود میدانسـت؛
ندان تو
تو همایون ِ
مهد زردشتی و فرز ِ
نژاد آریان
پور ایراناند و پاکآیین ِ
ِ
بهر کس
نزاید
ملیت
لهجه
اختالف
ِ
ِ
ملتی با یک زبان ،کمتر به یاد آرد زمان
زبان مادری
ترکی ما بس عزیز است و ِ
لیک اگر ایران نگوید ،الل باد از وی زبان
ایـن میهـن پرسـتی و این عشـق و تعلق خاطر نسـبت بـه زبان
مـادری آن هنـگام بـه ثمـر مینشـیند کـه بـا عشـق مالـوف بـه
اهلبیت علیهم السلام عجین میشـود .آری شـهریار که شـعر او
را نماینـدهی مکتب رمانتیسـم میدانند ،پیش از اینهـا خود واله و
سرگشـتهی اهلبیـت علیهم السلام اسـت و تنها تفاخـرش نیز به
همین اسـت که اشـک چشـمی بـه یاد سیدالشـهدا علیه السلام
به دامن افشـانده اسـت.
و اما بعد ...
طی سـالهای گذشـته کارهـای ریز و درشـت بسـیاری در حق
شـهریار شـعر ایـران انجـام شـده اسـت ،که گاه بسـیار نیـز فخیم

و ارجمنـد بودهانـد ،اگـر از ایـن همایشهـا ،کنگرهها،کتـب و
مقاالت مرسـوم که در مورد شـعر و زندگانی شـهریار ساخته شده
اسـت ،بگذریـم .هنـوز آن تیر آخـر ترکش ،هنوز آن کارشایسـته و
بایسـته در شـان و حق شـهریار انجام نشـده اسـت.
بـه امیـد تفخیـم و تعظیم تمامـی بزرگانی کـه گرداگرد شـهریار
در مقبرةالشـعرای عظیـم تبریـز گـرد آمـد ه و هرکدام گوشـهای از
فرهنگ سـترگ ایـران و ایرانیاند ،چراکه ادبیـات و فرهنگ خود
را وامـدار ایـن نامهـای آشـنا و البته مغفـول مانده مـی دانیم.
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محمدطاهریخسروشاهی:

راز جاودانگی و مانایی نام استاد شهریار
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در سـالهای اخیـر برگـزاری همایـش و برپایـی محافـل
سـخنرانی درباره شـعر و شـخصیت استادشـهریار ،کم نبوده؛ اما
همایشهـای منسـجم و نظاممنـد و مقاالتـی که مبتنی بـر اصول
نقـد ادبـی و شـناخت شـعری باشـد ،بسـیار کم بـوده اسـت .در
عین حال ،از همان سـالهای جوانی و شـروع شـاعری شهریار،
داسـتانهای برسـاخته دربـاره او ،در میـان مـردم ،بر سـر زبانها
افتـاده و ناگزیـر ،حلقـهای از شـیفتگان و بدخواهـان ،پیرامون او
شـکل گرفته اسـت.
اگر گواهی آمار و ارقام حوزه نشـر را بپذیریم ،در میان شـاعران
دوره بیداری ،شهریار از حیث آوازه و محبوبیت ،همانندی ندارد.
او برخلاف بسـیاری از گویندگان معاصر ،که اغلب در سـالهای
پایانـی حیـات شـاعری ،بـه شـهرت رسـیدهاند ،از همـان دوره
جوانی ،همواره بلندآوازه زیسـته و هرگز گسـتره نفـوذ مردمیاش،

در فـراز و فـرود رخدادهـا و دگرگونیهـا ،کاسـتی نگرفته اسـت.
بـر ایـن موقعیت ممتاز شـاعری ،بایـد آوازه بلنـد او ،در آن سـوی
مرزهـا را هـم اضافـه کـرد .نـام شـهریار ،نـه تنهـا در جغرافیـای
وسـیع شـعر فارسـی ،بلکـه در میـان ترکزبانـان جهان ،بـه ویژه
ترکیـه و قفقاز هم آشناسـت.
حتی در سـالهایی که دیوار آهنین کمونیسـم ،بر قفقاز کشـیده
شـده بـود ،شـعر شـهریار  ،همچنـان در آن دیـار ،طنینانـداز بود.
آنچه شـهریاری بالمنازع و بیهمتای او را بر اریکه شـعر معاصر
مسـلم میکنـد ،تسـلط و تبحر او ،در هـر دو زبان فارسـی و ترکی
اسـت .راز عمـده محبوبیـت شـهریار ،کـه البتـه خـود شـگفت
داسـتانی در طول تاریخ ادبیات این سـرزمین است ،درهمین نکته
نهفته اسـت ،که او در هر دو زبان فارسـی و ترکی شـاهکار آفریده
اسـت .گذشـته از غزلیات شـورانگیز فارسـی ،با انتشـار منظومه
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«حیدربابـا» بـه زبـان مـادری شـاعر ،حادثـهای مهـم در ادبیات
آذربایجـان رخ داد؛ شـاعری کـه پیـش از ایـن توانایـی خـود را در
سـرودن انـواع شـعر فارسـی ،اثبـات کـرده بـود ،حاال کـوه بینام
و نشـان حیدربابـا را ورد زبانهـا سـاخته و قله آن را بر سـرفرازی
سـهند و سـبالن برتـری داده اسـت .اسـتقبالهای گسـترده از
حیدربابـا و ترجمههای متعدد آن به زبانهای مختلف ،گوشـهای
از محبوبیـت فرامنطقهای شـاعر این منظومه اسـت.
در بحث پیرامون جایگاه ادبی شـهریار ،نباید نقش بسـیار مهم
سـرودههای دینـی او را انکار نمود .راز عمده موفقیت شـهریار در
سـرودن آثار مذهبی ،این اسـت که وی ،این اشـعار را از عمق دل
و سـویدای جان سـروده و مشـتی حـرف و کلمه را بـه دنبال هم و
در لبـاس نظم و قالب اصطالحات عـروض و قافیه ،مرتب نکرده
اسـت .شهریار به معنای واقعی کلمه ،یک شاعر مسلمان است.
شـهریار تـا زنـده بـود ،همچنان عشـق بـه ایـران را در جـان و دل
داشـت و از ذکـر سـرافرازیهای مـام میهـن و تاریـخ پرشـکوه
و واالیـش ،در شـور و شـعف میآمـد .او آذربایجـان را جـزو
جداییناپذیـر ایران میدانسـت .شـهریار هیـچگاه ،خـود را بدون
ایـران و ایـران را بـدون اجـزای ارجمند آن که همانـا اقوام مختلف
ایرانـی اسـت ،احسـاس نمیکـرد.
هـرگاه چکامـهای به نـام ایران به خاطـرش میآمـد ،آذربایجان
را بـه وفـاداری بـه ایـران توصیـه میکـرد .شـهریار با بازتـاب این

احسـاس لطیـف و حقیقـی ،عالقـه وصفناپذیر خود بـه وطن را
آشـکار سـاخته و البته میان این احسـاس لطیف ،با عقاید افراطی
و ناسیونالیسـم ،تفـاوت ماهوی برقرار سـاخته اسـت .احسـاس
میهندوسـتی شـهریار ،از نوع ُ
«حب الوطن من االیمان» اسـت.
به عبارتی ،سـتایش سـرزمین ،یک نمود آرمانی اسـت و این نمود
برای شـهریار دارای ارزشـی ذاتی اسـت .شـهریار ،هویت خود را
از ایـران میگیرد و این سـرزمین نیز به سـبب وجود مـردم باایمان،
هویـت مییابد.
اسـتقبال عمومی از دیوان شهریار ،بشـارت دهنده این حقیقت
اسـت کـه پیوند ذوقـی و عاطفـی ایرانیان بـا شـعر و ادب اصیل،
ناگسسـتنی و پیمان جاویدان بین روح و شـعر ایرانی ،ناشکستنی
اسـت و تـا زمانـی که سـفینه حافظ و سـعدی و شـهریار را چون
کاغـذ زر میبرنـد ،میتـوان یقیـن داشـت کـه آتشـی کـه نمیـرد
همیشـه و همچنان فروزان اسـت.
انعکاس در فضای مجازی
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ابوالفضلعلیمحمدی:

شهریار در زبان فارسی ،صاحب سبک و مکتب بود
نیـز در ادامـه توضیحـات الزم را در خصـوص اشـعار میدادنـد.
بـه گفتـه علـی محمـدی ،صحبتهـای اسـتاد شـهریار در ایـن
جلسـات خصوصـی توسـط وی ضبـط شـده و برخـی از ایـن
مطالـب در کتابهایـی همچـون «حافـظ بـه روایـت شـهریار»،
«گامـی در تصحیـح آثـار ترکی شـهریار» و غیره به چاپ رسـیده
اسـت .هرچنـد کتابهـای نوشـته شـده توسـط علیمحمـدی
بـه ایـن مـوارد ختـم نمیشـود و کتابهایـی چـون «در مکتـب
اسـتاد شـهریار»« ،فرهنـگ اعلام دیـوان فارسـی و ترکی اسـتاد
محمدحسـین شـهریار»« ،کتابشناسـی شـهریار»« ،گامـی در

ابوالفضـل علیمحمـدی ،یکـی از
شـاگردان نزدیـک اسـتاد شـهریار
کـه هـم اکنـون اسـتاد دانشـگاه
هنـر اسلامی تبریـز اسـت و در
فعالیتهای علمی و پژوهشـی بنیاد
فرهنـگ ،هنـر و ادب آذربایجان نیز
مشـارکت دارد ،درباره نحوه آشـنایی
خـود با اسـتاد شـهریار میگوید :آشـنایی من با اسـتاد شـهریار
بـه دو دوره تقسـیم میشـود؛ در دوره اول و تـا سـال  ٦٤بـه طور
مقطعـی بـا جمعـی از طرفـداران اسـتاد شـهریار بـه دیـدارش
میرفتـم و سـاعتی کسـب فیـض کـرده و برمیگشـتم .امـا در
دوره دوم کـه از اواخـر سـال  ٦٤شـروع شـد و تا پایان عمرشـان
ادامه یافت ،بنا به لطف و شـاگردنوازی و درخواسـت خودشـان،
مدتی روزهای یکشـنبه از سـاعت  9تا  ١٢تفسـیر اشـعار حافظ
و بعـد از مدتـی تقریبـا هفتـهای چند روز اشـعار ترکی و فارسـی
آثـار خودشـان را در محضـر ایشـان میخواندم و اسـتاد شـهریار

تصحیـح نسـخههای چـاپ شـده آثـار ترکـی سیدمحمدحسـین
شـهریار»« ،حافظ به روایت شـهریار»« ،شیداییها» و «فرهنگ
اصطالحـات فارسـی در شـهر شـهریار» را میتـوان از آثـار وی در

خصوص اسـتاد شـهریار دانسـت.
اسـتاد دانشـگاه هنـر اسلامی تبریـز ،راز مانـدگاری ،تازگـی
و جذابیـت اشـعار اسـتاد شـهریار را بعـد از سـالها و در میـان
مردمـی بـا زبانهـای مختلـف ،اینگونـه توضیـح میدهـد:
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راز این ماندگاری در درجه اول ،در صمیمیت و خلوص شـاعر
در برخـورد بـا حـوادث زندگی فردی و فرهنگ اجتماعی شـامل
باورها و اعتقادات مردمی اسـت.
علـی محمدی میافزایـد :در درجـه دوم ،ایـن راز را میتوان در
زبـان سـاده و کاربـرد اصطالحـات مردم کوچـه و بازار در اشـعار
فارسـی و ترکـی خـود دانسـت .البتـه سـبک یـا مکتـب ویـژه
شـهریار در شـعر فارسـی و ترکـی کـه بحـث مفصلـی میطلبد،
جایـگاه منحصـر بـه فردی بـه شـهریار بخشـیده و او را در تاریخ
ادبیـات ایـران مانـدگار کرده اسـت.
وی میگویـد :علت اسـتقبال مردم از غزلیـات و مناجاتی مثل
«همـای رحمـت» و «ای وای مـادرم» و «حیـدر بابایـه سلام» و
غیـره در ایـن نکته نهفته اسـت که مـردم آن سـرودهها را به مانند
سـروده خـود و حرفهـای دل خـود میداننـد و فاصلـهای بیـن
خـود و شـاعر نمیبینند.
ایـن شـاگرد اسـتاد شـهریار با بیـان اینکه شـعر شـهریار فقط
فنـون و صنایع ادبی نیسـت ،میگوید :این فنون در سـطح باالیی
درشـعر شـهریار وجـود دارد به علاوه شـعریت ،حسانگیزی و
تاثیرگـذاری در مخاطب عام و خاص نیز در اشـعار او وجود دارد
که شـما نظیرش را در اشـعار شـاعر دیگری نمیبینید.
او ادامـه میدهـد :خالصـه شـهریار تنهـا شـاعری اسـت کـه
پـس از مشـروطیت ،جامعـه را آیینـهداری میکنـد و شـعرش در

دانشـگاه ،مسـجد ،شـهر و روسـتا خوانده میشـود.
اسـتاد دانشـگاه هنر اسلامی تبریز درباره دلیل نامگذاری روز
ملـی شـعر و ادب به مناسـبت  27شـهریور ،سـالروز درگذشـت
اسـتاد شـهریار میگویـد :توجـه داشـته باشـید کـه شـهریار در
زبـان فارسـی ،شـاعر صاحـب سـبک و صاحب مکتـب درجه
یکـی اسـت و علـت انتخاب رسـمی ایـن روز بهعنـوان روز ملی
شـعر وادب کـه از بانیـان آن باید قدردانی کـرد ،درحقیقت صحه
گذاشـتن بـر انتخاب مـردم جامعـه بود.
علیمحمـدی ادامـه میدهـد :شـهریار بـدون ایـن نامگذاری
رسـمی هم شـاعر انتخابی مردم و صاحب نظران در حوزه شـعر

استاد ابوالفضل علیمحمدی در کنار استاد شهریار
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وادب بـود .در ایـن زمینـه میتـوان بـه تیـراژ و فـروش آثـار فارسـی
اسـتاد شـهریار پیش از انقالب اسلامی و پس از آن نظری افکنده و
بـا تیـراژ و فـروش کتابهای شـعر دیگر بـزرگان مقایسـه کرد.
وی بـا بیـان اینکه دو زبانه بودن ایشـان و شـاهکار آفرینـی در دو
زبان ترکی و فارسـی بحث دیگری اسـت که امتیاز دیگر این شـاعر
محسـوب میشـود ،ادامه میدهد :اما مسـاله این اسـت که روز ٢٧
شـهریور تنها روز شـهریار نیسـت بلکه روز پاسداشت شـعر و ادب
در مفهـوم عـام کلمـه اسـت .از رودکی گرفتـه تا فردوسـی ،حافظ،
سـعدی ،بهـار ،پرویـن ،نیما ،سـایه و غیـره .هرچند کـه اغلب این
بزرگان روز مخصوص خود را هم در تقویم رسـمی کشـورمان دارند.
اسـتاد دانشـگاه هنـر اسلامی تبریـز دربـاره ُبعـد مذهبی اشـعار
اسـتاد شـهریار میگویـد :اعتقـادات و اندیشـههای دینی شـهریار
حتـی در اغلـب غزلیاتـش هـم مشـهود اسـت تـا چـه رسـد بـه
تحمیدیههایـی نظیـر« :دلـم جـواب بلی میدهـد صالی تـو را صال
بـزن کـه به جـان میخرم بالی تـو را »...و نعتهایی نظیر «سـتون
عـرش خـدا قائم از قیام محمد (ص) ببین که سـر به کجا میکشـد
مقـام محمـد »...و همچنین اشـعار آیینی وی.
علیمحمـدی میافزایـد :همچنیـن اشـعاری همچـون «همـای
رحمـت» کـه در سـال  1316سـروده شـده در تحلیـل زندگـی و آثـار
شـهریار لحاظ شـده و نکته ای نیسـت که بر کسـی پوشـیده باشد.
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جمعی از فعاالن خبری و رسانهای
آذربایجانشرقی در آستانه  27شهریور مقبره
استاد شهریار را گلباران کردند
جمعی از فعاالن خبری و رسـانهای آذربایجانشـرقی به ابتکار خانه مطبوعات اسـتان ،در آسـتانه  27شـهریور؛ روز ملی شـعر و ادب
فارسـی و سـالروز بزرگداشـت اسـتاد سیدمحمدحسـین بهجت تبریزی(شـهریار) با حضور در مقبرةالشـعرای تبریز مقبره شـهریار
ملک سـخن را گلبـاران کردند.
ایـن حرکـت ارزنده فرهنگی و هنری که با حضور شـخصیت های برجسـته ادبی و رسـانهای نیـز همراه بود؛ با خاطره گویی اسـتاد
محمدحسـن علملو از پیشکسـوتان عرصه مطبوعات استان برگزار شد.
همچنیـن ایـن برنامه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان و مدیـران دیگرهای نهادهای فرهنگی آذربایجان شـرقی
همراه بود.
انعکاس در فضای مجازی
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گلباران مزار استاد سید محمد حسین شهریار
توسط جمعیت هالل احمر استان
در آسـتانه روز ملی شـعر و ادب فارسـی و روز بزرگداشـت استاد
سیدمحمدحسـین شـهریار و همچنیـن فرارسـیدن هفتـه دفـاع
مقـدس بـا حضـور در مقبرةالشـعرای تبریـز ،محـل دفن اسـتاد
شـهریار بـا نثار فاتحه و همچنیـن گلباران مزار آن شـاعر به مقام
شـامخ شاعران و نویسـندگان ادب فارسی و استاد شهریار ادای
احتـرام کـرده و یـاد و خاطـره شـان را گرامی داشـتند .
دکتـر حمیـد حسـین پـور مدیـر عامـل جمعیـت هلال احمر
اسـتان آذربایجان شـرقی در این مراسم استاد شـهریار را شاعری
انقالبـی و والیتمدار توصیف کرد که همـواره منادی وحدت ملی
حـول محـور والیـت و ائمه اطهـار بـوده و در اشـعارش از منابع
غنـی مکتـب حیات بخـش اسلام و قـرآن و سـیره ائمـه اطهار
الهـام گرفتـه و شـاهکارهای جاودانـه ای خلـق کـرده اسـت .
وی امتیاز دیگر اسـتاد شـهریار را همنوایی با انقالب اسلامی و
سـرودن شـعر در وصف انقلاب و حضـرت امام خمینـی (ره) و
مقـام معظم رهبری و رزمندگان اسلام دانسـت که بـه تعبیر خود
اسـتاد یـک لحظه از جهاد قلمی باز نیایسـتاده اسـت .
همچنیـن در ایـن مراسـم حجت االسلام واعظی مسـئول دفتر

مدیـران و مسـئوالن و اعضـای جمعیـت هلال احمـر اسـتان
آذربایجـان شـرقی بـا حضـور در مقبرةالشـعرای تبریـز بـا نثـار
فاتحه به مقام شـامخ شـعرای مدفـون در این بقعه به ویژه اسـتاد
سیدمحمدحسـین شـهریار ادای احتـرام کردنـد.
مدیـر عامـل ،مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه ،مسـئول
سـازمان بسـیج هنرمنـدان سـپاه عاشـورا ،معاونیـن و اعضـای
جمعیـت هلال احمـر اسـتان آذربایجان شـرقی و شـعبه تبریز،
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کرده اسـت.
در ادامـه این مراسـم مختار صدرمحمدی مسـئول مجموعه
مقبرةالشـعرای تبریـز به معرفی مقبرةالشـعرا و شـعرای مدفون
در ایـن آرامـگاه و اسـتاد شـهریار پرداخـت و علـی شـهودی
مسـئول روابـط عمومـی جمعیـت هلال احمـر اسـتان و از
شـعرای تبریزضمـن معرفـی اجمالـی افـکار و اندیشـه اسـتاد
شـهریار  ،شـعری در خصوص مقام و منزلت اسـتاد شـهریار
قرائـت کرد.

نمایندگـی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اسـتان به رازماندگاری
اشـعار اسـتاد شـهریاری اشـاره کـرد وگفـت :در طـول تاریـخ
نویسـندگان و شـاعران زیـادی ظهور کـرده اند که تعـدادی از اینها
در تاریـخ جاودانـه شـده اند و تعدادی دیگـر از یاد رفته اند و اسـتاد
شـهریار از آن دسـته شـاعرانی اسـت کـه در تاریخ ماندنی اسـت.
وی راز ماندگاری استاد شهریار را در افکار و اندیشه بلند آن شاعر
داشت که نشات گرفته از مکتب اسالم و قرآن بوده است.
در ادامه این مراسـم سـرهنگ شبخیز مسئول بسیج هنرمندان
اسـتان آذربایجـان شـرقی در سـخنانی تبریـز را از دیـر بـاز مهد
شـاعران و نـام آورانی دانسـت کـه با اشـعار و کتابهای خویش
در غنیسـازی فرهنـگ کشـورمان نقش اساسـی داشـته اند که
تعـداد زیـادی از این مشـاهیر در مقبرةالشـعرا دفن شـده اند .
وی اسـتاد شـهریار را شـاعر مدافع اهل بیت و انقالب معرفی
کـرد که با اشـعار شـاهکار خویش بـا انقالب اسلامی همنوایی

انعکاس در فضای مجازی
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بهبودی اعالم کرد:

صرف اعتبار  3/5میلیارد تومانی برای تکمیل بنای مقبرةالشعرا
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریزی آذربایجانشـرقی گفت:
تاکنون برای احداث بنای مقبرةالشـعرا در تبریز رقم سـه میلیارد
و  544میلیون و  400هزار تومان هزینه شـده اسـت.
داود بهبـودی در آئیـن گلبـاران مـزار اسـتاد شـهریار در
مقبرةالشـعرای تبریـز ،در گفتوگـو بـا خبرنگاران اظهـار کرد:
توفیقی شـد به مناسـبت بزرگداشـت سـالگرد درگذشـت استاد
شـهریار و روز ملی شـعر و ادب فارسـی در مقبرةالشعرا حضور
یافتـه و عـرض ادب و ارادت خـود را بـه سـاحت ایـن شـاعر
پرآوازه برسـانیم.
وی افزود :شـاعران نامی و عرفا در طول تاریخ پربار گذشـته
سـرمایه گرانبهایی را برای فرهنگ ،هنر و اندیشـه آذربایجان و
کشـور فراهـم آوردهاند و وظیفه مـا به عنوان متولیـان و راهبران
توسـعه اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگی جامعه این اسـت که
بـه پاسداشـت یـاد و خاطـره ایـن بزرگـواران همـت گماریـم و
بـه طـوری شایسـته ایـن سـرمایههای نمادیـن را حفـظ کنیم.
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بهبـودی تصریـح کـرد :اینکـه آذربایجـان توانسـته اسـت
در یـک مجموعـه بیـش از  400شـاعر و عارف نامـی را از
اقصـی نقـاط جهـان گـرد هـم آورد تـا در این فضـا تنفس
کـرده و مدفون شـوند ،گذشـته پرافتخـار این دیار را نشـان
میدهـد؛ بایـد ورقهای این گذشـته را تـورق و جامعهای
رو بـه تعالی و پیشـرفت فراهـم کنیم.
رئیس سـازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشـرقی
خاطرنشـان سـاخت :مجموعـه مدیریتـی اسـتان اهتمـام
ویـژهای در جهـت هرچـه باشـکوهتر برگزار کردن مراسـم
روز ملی شـعر و ادب فارسـی و حفظ این سـرمایه معنوی
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در تبریـز دارد و از تلاش همـه دسـتاندکاران ایـن عرصـه
قدردانـی میکنیـم.
وی مقبرةالشـعرا را آبـروی شـهر تبریـز دانسـت و گفـت:
برخـی از پروژههـای زایـد و نـه چنـدان ضـروری در ایـن شـهر
اجـرا و اعتبـارات کالنـی صرف آنها میشـود؛ در حالـی که اگر
مقـدار اندکـی از ایـن هزینههـای غیرضرور صرف مقبرةالشـعرا
شـود ،ایـن مجموعـه ماننـد مجموعههایـی مثـل حافظیـه و
مقبـره سـعدی در شـیراز میتوانـد شـان تبریـز را حفـظ کنـد.
بهبـودی ابراز داشـت :تاکنون بـرای احداث بنای مقبرةالشـعرا
در تبریـز رقـم سـه میلیـارد و  544میلیـون و  400هـزار تومـان
هزینـه شـده و رقـم  8میلیـارد و  51میلیـون تومان اعتبار سـال
 1400ایـن پروژه اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی آذربایجانشـرقی
پیـش بینـی اعتبـاری ایـن پـروژه در سـالهای آتـی را نیـز 24

میلیـارد و  30میلیـون و  700هـزار تومـان و کل بـرآورد اعتبـار
پـروژه بـر اسـاس موافقتنامـه را  35میلیـارد و  626میلیون و
 100هـزار تومـان اعلام کرد.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجـان شـرقی نیز،
مقبرةالشـعرا را اولیـن مقصـد گردشـگری اسـتان دانسـت و
گفـت :تعداد گردشـگرانی که بـه اینجا مراجعـه میکنند با هیچ
مـکان دیگـر قابل مقایسـه نیسـت.
سـید قاسـم ناظمـی اذعان داشـت :با توجـه به شـیوع کرونا
توقـع مـیرود مراجعـات گردشـگران کاهـش یابـد ولـی تعداد
افـرادی کـه از اقصـی نقـاط اسـتان و کشـور روزانـه بـه ایـن
مجموعـه مراجعـه میکننـد قابـل توجـه اسـت.
وی افـزود :در حال حاضر با توجه به یکپارچهسـازی پروژه،
امکانات زیرسـاختی مثل برق ،گاز ،لوله کشـی آب و غیره هنوز
بـه طور کامل فراهم نشـده ،اما اگر عملیات سـنگ فرش طبقه
بـاالی مقبره را به انجام رسـانیم ،میتوانیم نواقص سیسـتمهای
گرمایـش و سـرمایش را بـا سـاز ههای پرتابـل رفـع کنیـم.
ناظمـی چندگانگی مدیریـت ،نبود ردیف بودجـه ملی ،تغییرات
مدیریتـی و طوالنـی شـدن پـروژه را از دالیـل اصلـی وضعیـت
نامناسـب کنونی مجموعه مقبرةالشـعرا دانسـت.

انعکاس در فضای مجازی
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در مراسم گلباران مقبره محمدحسین بهجت تبریزی اعالم شد:

توسعه گردشگریفرهنگیآذربایجان
در دستورکار میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی
معـاون گردشـگری آذربایجـا ن شـرقی از قرارگیـری توسـعه
گردشـگری فرهنگـی آذربایجان در دسـتورکار میـراث فرهنگی،
گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان خبـر داد.
بـه مناسـبت سـی و سـومین سـالگرد ارتحـال شـهریار ملک
سـخن ،مقبـره محمدحسـین بهجـت تبریـزی توسـط معاونان،
مسـئوالن و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان گلباران شد.
علیرضا بایرام زاده معاون گردشـگری آذربایجا ن شـرقی در این
آییـن با اشـاره به جایـگاه ویژه مقبرةالشـعرا به عنـوان محل دفن
 ۴۰۰شـاعر و ادیب نامی کشـور ،گفت :مقبرةالشعرا ،آرامگاه ۴۰۰
شـاعر و ادیـب آذربایجان اسـت و همچنین شـهریار ایـران را در
آغـوش خود جایداده ،ازجمله مهمترین اماکن فرهنگی بشـمار
میرود که ساالنه دوستداران ادبیات را گرد هم میآورد و بهعنوان
یکـی از اماکن اصلی موردنظر گردشـگران شناختهشـده اسـت.
وی ادامـه داد :بـا توجـه بـه جایـگاه واالی شـهریار در حـوزه
ادب و عرفـان و نقـش آثـار ارزشـمند او در ارتقـا جایـگاه ادبیات
کشـور ،بهرهمنـدی از ایـن ظرفیت بزرگ در توسـعه گردشـگری

فرهنگی اسـتان ضروری اسـت ،در همین راسـتا این اداره کل در
تلاش اسـت تا بـا معرفـی جامع آثـار این اسـتاد واالمقـام حوزه
گردشـگری فرهنگـی اسـتان را رونق بخشـد.
بایـرام زاده تصریـح کـرد :اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان
در تلاش اسـت تـا بـا معرفـی جامـع و گسـترده ظرفیتهـای
گردشـگری فرهنگـی گامهای مؤثری در توسـعه ایـن بخش مهم
از گردشـگری اسـتان بـردارد ،لـذا مقبرةالشـعرا و آثـار ارزشـمند
اسـتاد شـهریار یکـی از مهمتریـن آثـاری اسـت که میبایسـت با
همکاری سـایر دسـتگاههای مربوطه مورد توجه ویـژه قرار گیرد.
انعکاس در فضای مجازی
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به مناسبت سالروز درگذشت استاد شهریار
و روز ملی شعر و ادب فارسی صورت گرفت:

حضور کودکان
و نوجوانان در
مقبرةالشعرای تبریز
انعکاس در فضای مجازی
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در آسـتانه روز ملـی شـعر و ادب فارسـی جمعـی از کـودکان و
نوجوانـان بـا حضور در مقبره شـعرای تبریـز به مقام ادبی اسـتاد
شـهریار ادای احتـرام کردند.
در آسـتانه روز ملـی شـعر و ادب فارسـی جمعی از کـودکان و
نوجوانـان بـا حضور در مقبره شـعرای تبریـز به مقام ادبی اسـتاد
شـهریار ادای احتـرام کردند.
در ایـن مراسـم کـه مدیـرکل کانـون ،مربیـان و جمعـی از
اعضای مرکز شـماره  ۲کانون تبریز و مسـئوالن واحدها سـتادی
حضـور داشـتند ،بـا قرائـت متـن ادبـی و نثـار فاتحـه نسـبت به

جایـگاه ادبـی اسـتاد محمد حسـین شـهریار ادای احترام شـد.
همچنبـن چنـد نفـر از نوجوانـان حاضـر در این مراسـم نیـز آثار
خـود را قرائت کردند که با اسـتقبال حاضرین در مقبرةالشـعرای
تبریز همـراه بود.
گفتنی اسـت کانون پـرورش فکری کودکان و نوجوانان اسـتان
آذربایجـان شـرقی به همین مناسـبت روز شـنبه  ۲۷شـهریورماه
نشسـت انجمـن ادبـی شـهریار را بـا حضـور اسـتاد بابک نیک
طلـب و خوانش آثار توسـط اعضـای نوجوان این انجمـن برگزار
خواهـد کرد.
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حسین مهرنگ ،مدرس دانشگاه:

شهریار شیفته حافظ بود
حسـین مهرنگ ،مدرس دانشـگاه بـا بیان اینکه
شـهریار ،غـزل را از خاک آغاز کـرد و به افالک
برد ،اظهار داشـت :شهریار شـیفته حافظ بود و
در غزلهایـش نیـز از واژگان حافظ اسـتفاده می
کرد که نشـان از الفت بی انـدازه بهجت تبریزی
با حافظ شـیرازی دارد.
وی اضافـه کرد :اشـعار شـهریار چه در محور
عمودی (وابسـتگی مفهومی ابیات به همدیگر)
و چـه در محـور افقی (تلفیق و تالیـف واژگان)،
بـی هیـچ تردیـد ،غزلـی حافظانـه و محصـول
دلباختگـی معنـوی بهجـت تبریـزی بـه حافظ
شـیرازی است.
مهرنـگ در ادامـه افـزود :نگرشـی ژرف در
سـاختار ابیـات و اسـتخدام واژگان از سـوی
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شـهریار شـاید بتوانـد درسـتی ایـن مدعـا را بـه
اثبـات رسـاند ،واژگانـی چـون صلا ،صبـوح،
سـاز زهـره ،نگیـن جـم ،اسـم اعظـم و  ...کـه
همگـی از پـر بسـامدترین واژگان سـروده هـای
رنـد شـیراز هسـتند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان اینکـه عرفـان
شـهریار از نـوع عرفان سـنایی و عطـار و موالنا
نیسـت و اصـوال نمی توان شـهریار را در شـمار
شـاعران عـارف قـرار داد ،تاکید کـرد :اما همین
شـهریار عاشـق و نه عارف ،در برخی از سـروده
هـا و ابیات خود ،لحظه های نـاب عرفانی ثبت
کـرده اسـت کـه نشـان از وابسـتگی او بـه عالم
ملکوت دارد.
وی ادامـه داد :نظام فکری شـهریار چه از دید
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عمـل و چـه از بعد نظر ،او را از شـاعران عـارف متمایز می کند،
شهریار عارف خانقاهی نیست و روح بلند او در محدودیتهای
زمانـی و مکانـی نمی گنجد ،اما عطـر دالویز عرفـان از البه الی
سـروده هـای او پیوسـته جـان مشـتاقان را سرمسـت مـی کند.
مهرنـگ اظهـار داشـت :یکـی از شـگفت انگیزترین بیـان های
شـهریار توجـه او بـه «آه»ی اسـت کـه از سـر حسـرت از دل
برمیآیـد  ،او «آه» حسـرت را حبـل المتینی مـی داند که موجب
برافـرازی درفـش عـزت و کرامـت معنـوی انسـان می شـود.
وی افـزود :در چشـم توحیـدی شـهریار در عالم جـز نغمه ی
نـاب حـق ،نـوای دیگـری طنین انـداز نیسـت ،هرچند زیـر و بم
ایـن نغمه متفـاوت بـه گوش می رسـد.
مهرنـگ تاکیـد کـرد :اسـتاد هنرمنـد یـک موسـیقی دان تمام
عیـار اسـت ،او کـه خـود دسـتی در سـاز و آواز داشـت و سـال
هـا در حضـور اسـتاد ابوالحسـن خان صبا ،مشـق سـه تـار کرده

بـود ،در جـای جای اشـعارش ،آ گاه یا ناخـودآ گاه ،ذوق و دانش
موسـیقیایی خود را به رخ می کشـد و با آوردن واژگان و ترکیباتی
چون سـاز مرغ سـحر ،سـرود بدرقه ی شـب ،درای قافله صبح،
سـاز زهـره ،آهنـگ ترکنـاز ،شـور و نـوا ،سـوز و سـاز ،نغمـهی
زخمـه ،زیـر و بم ،پـرده هـوا ،ره  ،شـور و شـهناز  ،خواننده خود
را در سـالن واژگان مـی نشـاند و خـود چـوب رهبـری در دسـت
ارکسـتر بـه شـکوه واژه ها و ترکیبـات را بـه نوا در مـی آورد.
انعکاس در فضای مجازی
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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی:

مقبرةالشعرا آبروی تبریز است
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی آذربایجانشـرقی،
مقبرةالشـعرا را آبـروی تبریـز دانسـت.
«داود بهبـودی» در آییـن گلبـاران مقبرةالشـعرای تبریـز کـه
در آسـتانه روز ملـی شـعر و ادب انجـام گرفـت ،مقبرةالشـعرا را
آبـروی شـهر تبریز دانسـت و گفـت :برخـی از پروژههـای زاید و
نـه چنـدان ضروری در این شـهر اجـرا و اعتبـارات کالنی صرف
آنهـا میشـود؛ در حالـی که اگـر مقدار اندکـی از ایـن هزینههای
غیرضـرور صـرف مقبرةالشـعرا شـود ،ایـن مجموعـه ماننـد
مجموعههایـی مثـل حافظیه و مقبره سـعدی در شـیراز میتواند
شـان تبریـز را حفـظ کند.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجـان شـرقی نیـز،
مقبرةالشـعرا را اولین مقصد گردشـگری اسـتان دانست و گفت:
تعـداد گردشـگرانی کـه به اینجـا مراجعـه میکنند با هیـچ مکان
دیگر قابل مقایسـه نیسـت.
سـید قاسم ناظمی اذعان داشـت :با توجه به شیوع کرونا توقع
مـیرود مراجعات گردشـگران کاهش یابد ولی تعـداد افرادی که
از اقصـی نقاط اسـتان و کشـور روزانـه به این مجموعـه مراجعه
میکننـد قابل توجه اسـت.
وی افـزود :در حـال حاضر بـا توجه به یکپارچهسـازی پروژه،
امکانـات زیرسـاختی مثل برق ،گاز ،لوله کشـی آب و غیره هنوز
بـه طـور کامل فراهم نشـده ،امـا اگر عملیات سـنگ فرش طبقه
بـاالی مقبـره را به انجام رسـانیم ،میتوانیم نواقص سیسـتمهای
گرمایش و سـرمایش را با سـاز ههای پرتابـل رفع کنیم.
ناظمـی چندگانگی مدیریت ،نبـود ردیف بودجه ملی ،تغییرات
مدیریتـی و طوالنـی شـدن پـروژه را از دالیـل اصلـی وضعیـت
نامناسـب کنونی مجموعه مقبرةالشـعرا دانسـت.

انعکاس در فضای مجازی
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همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی؛

نمایشگاه آثار منتخب جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز
نمایشـگاه آثـار منتخب جشـنواره ملـی خط نسـتعلیق تبریز ،در
نگارخانـه میرعلـی تبریزی خانـه فرهنگ تبریز گشـایش یافت.
این نمایشـگاه با همـکاری اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی،
شـهرداری منطقه  5تبریز ،انجمن خوشنویسـان ایران و معاونت
فرهنگی اجتماعی شـهرداری تبریـز ،در محل نگارخانه میرعلی
تبریـزی و نگارخانـه اسـتاد یاسـمی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی تبریز برپا شـده است.
این نمایشـگاه میزبان  130اثر منتخب از این جشـنواره اسـت
کـه همزمـان با همایش ملی بزرگداشـت اسـتاد شـهریار در حال
برگزاری اسـت.
نمایشـگاه یـاد شـده تـا  31شـهریورماه در محـل یـاد شـده

برپاسـت و عالقمنـدان می توانند بـرای دیدار از این آثـار به خانه
فرهنـگ تبریـز مراجعـه نمایند.
جشـنواره ملـی نسـتعلیق خـط تبریـز ،رویـدادی بـود کـه در
امتـداد برنامـه های در نظر گرفته شـده برای همایش ملی اسـتاد
محمدحسـین شـهریار ،برگزار شـده است.
انعکاس در فضای مجازی
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پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
بهمناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی و
بزرگداشتاستادمحمدحسینشهریار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بهمناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی ایرانیـان را بههـم پیونـد داده و رشـته تمسـک و وحـدت ملـی
مردمـان جغرافیـای ایـن سـامان اهورایی را اسـتحکام بخشـیده
و بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار پیامی را صادر کرد.
اسـت .
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
از سـوی دیگر  ،رشـحات ایـن زبان لطیف و عزیـز از مرزهای
بنام خداوند جان آفرین
ایران اسلامی نیز فراتر رفته و مشـتاقان و دلدادگانش را در جای
حکیم سخن در زبان آفرین
جای این عالم  ،مسـحور خود سـاخته اسـت.
خداوندبخشندهدستگیر
تردیـدی نیسـت که در درازنای تاریخ ایـن مرز و بوم کهن ،همه
کریم خطا بخش پوزش پذیر
ِ
اقـوام و تیرههـای گوناگون در سـایه لوا و الله هـای آن ،فرهنگ
طوطی عشقم و عشق از پس آیینۀ غیب
متعالـی ایران را رقم زدهاند و چشـمه جوشـان و خروشـان شـعر
با زبان دل من گاه سخن میگوید
ِ
زبـان فخیـم فارسـی ،همـواره چـون حلقـهای هویـت ملـی فارسـی  ،تنوع و تکثراقوام ایرانی و گویشهای شـیرین آنان را در
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زالل خـود صیقـل داده و چـون گوهرهـای گرانبهایـی زینت این
خـاک زرخیز کرده اسـت.
براسـتی مـی تـوان گفـت  :شـعر همچـون پرتویی از مبشـرات
اسـت کـه بـه سـان طوفـان واژههـا در روح متالطـم شـاعر بـه
جنبـش درمیآیـد .
شـعر ،همان مجمع فضائلیاسـت که با روح و روان شـنونده
در هـم آمیختـه و با جذبـهای عمیق ،غوغـای وجودی شـاعر را
کـه در دامـن واژههـا بـه آوازی دلنشـین مبدل گشـته در ملکوت
اعلـی منتشـر میکند.
از همیـن روی  ،هـر آن دلـی کـه عاشـق اسـت ،ایـن نـوا را بـه
جـان میخـرد  .و از ایـن رهگـذر  ،شـعر سیدالشـعرای ایـران،
سیدمحمدحسـین شـهریار تبریزی مجموعهای پرشور و دلکش
ضربآهنگ دلهای ی می شـود که
را ارزانـی مـی کنـد و هر بیتـش
ِ
بـرای شـعر و ادب ایـران می تپـد و در جان و باطـن خود معرفت
و معنویـت را بـه ارمغان مـی آورد .
شـهریار روشـن ضمیـر ،روایـت دغدغههـای بشـری
شـعر
ِ
اسـت کـه فـارغ از تعلـق زمـان و مـکان جریـان دارد و تجلـی
مکاشـفات و دریافتهـای عمیـق ایـن شـاعر عـارف و
جواهـرکالم اسـت کـه در کنـار مـردم بـا صفـا و بـا وفـای
خـود زیسـته و از زبـان آنـان فریـاد سـخن سـر داده اسـت.
اینـک برماسـت تا با همتی بلند  ،سـتاره گان درخشـان آسـمان

شـعر و ادب ایـن سـرزمین عظیم اسلامی را بیـش از پیش پاس
بداریـم و عقـد ثریـا را بـر نظم شـاعرانی چون شـهریار شـیرین
سـخن که غزل گفتـه و ُدر سـفتهاند ،بیافشـانیم.
بـر خـود الزم مـی دانم که از تبریـز قهرمـان و آذربایجان نیکو
مـرام و مردمـان دین مـدار آن دیار هـم که این روزهـا میزبان آیین
گرامی داشـت شـعر فاخر فارسـی و بزرگداشـت منزلت عرفان و
معنویت شـهریار شـعر ایران می باشـند  ،صمیمانه سپاسگزاری
نمایـم و دسـت متولیـان و دسـتاندرکاران برپایـی ایـن همایش
خجسـته را به گرمی می فشـارم.
توفیـق الهـی و عنایت ربانی همراه خادمـان فرهنگ و هنر این
سـرزمین بزرگ اسالمی باد.

محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی (شبکه سهند)
• پوشـش رسـانه ای وبینـار تخصصـی نسـبت اسـتاد شـهریار بـا
معاونتسیما
ّ
• ضبـط و پخـش « همایش روز ملی شـعر و ادب فارسـی» به مدت محرم(سـخنرانی دکتـر اقبالی در دانشـگاه تبریـز و آقای شعردوسـت در
جهاد دانشـگاهی در تاریخ  23شـهریور) به مناسبت برگزاری هجدهمین
کل  34دقیقه
• پخـش برنامـه صبحگاهـی چـای نبات از مقبره الشـعرا بـه مدت کل اجلاس تجلیـل از پیرغالمـان و خادمـان حسـینی در تبریـز.
 60دقیقه.
• ارتبـاط بـا شـبکه جـام جـم  1از محل مقبره الشـعرا در  27شـهریور و معاونتصدا
نیـز ارتبـاط با شـیکه مذکور از محل محوطه سـاختمان شـهرداری قدیم • پوشـش زنـده همایـش شـعر و ادب فارسـی در قالـب ویـژه برنامـه
در  28شـهریور با حضور کارشناسـان و مسئوالن اسـتانی در ویژه برنامه «شـهریار ایـران» بـه مـدت کل  120دقیقه به مناسـبت روز ملی شـعر
و ادب فارسـی ،گرامیداشـت یـاد و خاطـره اسـتاد شـهریار ؛ پخـش
«همنشـینی» به مـدت کل  75دقیقه.
• ارتبـاط بـا شـبکه های سراسـری و اسـتانی( همانند همـدان ،اردبیل ،سـخنرانی مسـئوالن اسـتانی و مهمانـان همایـش (دکتـر حـداد عادل
قزویـن ،گلسـتان و آفتـاب) از محل مقبره الشـعرا در روز  27شـهریور .و آقـای شعردوسـت) و گـزارش هـای تولیـدی بـا کارشناسـان و
• پرداخـت در برنامههـای تبریزیـم ،عائله ،گئجه لـر و  ...و آگاهیدهی صاحبنظـران .
• تولیـد و پخش ویژه برنامه «سـلطان ملک سـخن» به مـدت کل 30
درباره آثار و مضامین شـعری اسـتاد شـهریار به مدت کل  109دقیقه.
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دقیقه به مناسـبت روز شـعر و ادب فارسـی به زندگی  ،شخصیت و اشعار
استاد شـهریار می پردازد.
• اختصاص یک قسـمت از برنامه «شـب های ایران» به مناسـبت روز
ملی شـعر و ادب فارسـی و گرامیداشـت استاد شـهریار و پخش آن از کل
شـبکه های اسـتانی صدا به مدت کل  90دقیقه.
• پرداخـت در برنامههـای سـحرلر ،بیزیـم ائولـر ،گام دوم ،گوینـده
پخـش در فواصـل برنامـه هـا و  ....با رویکرد بررسـی ابعـاد مختلف
زندگـی ایشـان بـه لحـاظ علمـی و ادبـی و  ...بـه مـدت کل  56دقیقـه
معاونتخبر
• پوشـش خبـری ویـژه همایش روز شـعر و ادب فارسـی در بخشهای
مختلف خبری.
• تهیه گزارش موضوعی به مناسـبت روز شـعر و ادب فارسـی و پخش
آن از بخـش هـای خبـری شـبکه های سراسـری صدا و سـیما و شـبکه
استانی.
• تولید دو عنوان گزارش خبری به مناسـبت روز شـعر و ادب فارسـی و
روز بزرگداشـت استاد شهریار .
معاونتفضایمجازی
• تولید و انتشـار عکس نوشـت ،پوسـتر ،خبر و بازنشر ویدئوهای کوتاه
سـخنرانی های همایش روز شعر و ادب فارسـی در فضای مجازی.
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اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانه هـای عمومـی آذربایجان
شـرقی ،همایـش ملـی «روز شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت مقـام
اسـتاد شـهریار» ،شـنبه  ۲۷شـهریور مـاه ،با حضـور مهـدی رمضانی،
معـاون توسـعه کتابخانـه هـا و کتابخوانـی نهـاد کتابخانه هـای عمومی
کشـور؛ شـهرام خدایی ،مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
و جمعـی از شـاعران محافـل ادبـی نهاد کتابخانـه های عمومی کشـور
برگزار شـد.
مهـدی رمضانـی معـاون توسـعه کتابخانـه هـا و کتابخوانـی نهـاد
کتابخانههـای عمومی کشـور در این نشسـت بـا بیان اهمیـت صیانت و
پاسداشـت از ادبیـات ،زبـان و شـعر فارسـی گفـت :بـا وجود تلاش ها
و دسـت انـدازی هـای مذبوحانـه توسـط برخـی کشـورهای مخصوصا
غربـی ،ذخایـر ادبـی غنـی کـه در ایـران اسلامی وجـود دارد ذخایر غیر

قابـل انـکار و غیرقابـل تغییری اسـت.
شـهرام خدایـی مدیرکل کتابخانه هـای عمومی آذربایجان شـرقی در این
نشسـت ضمـن تبریک روز شـعر و ادب فارسـی گفـت :در تمـدن ایرانی
ادبيات همیشـه به عنـوان کانون بازتاب مسـایل فرهنگـي و اجتماعي به
شـمار مـی آمده ،لـذا بر این اسـاس شـاعران نیز هـر کـدام در عصر خود
بـه عنوان رهبران افکار جامعه نقشـه پررنگی در توسـعه جامعـه ایفا کرده
و عالـی تریـن و لطیـف ترین معانی و مضامین ارزشـمند و آموزنـده را در
قالـب های گوناگون شـعری بـه جامعه بشـری ارزانی داشـته اند.
در ادامـه ایـن برنامـه مرتضی طوسـی دبیر محفـل ادبی شـهریار اداره کل
کتابخانـه هـای عمومی بـه خوانش شـعری از آثار خـود پرداخت .بخش
پایانـی ایـن برنامـه ،شـعرخوانی خانـم فریبا یوسـفی عضو شـورای ادبی
نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور بود.
52

بخشرسانهای

گزارش مهایش میل روز شعر و ادب فاریس
و بزرگداشت استاد سید ّ
حممد حسنی شهر یار

همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی؛

مقبرةالشعرای تبریز
میزبان اهل فضل و فرهنگ خواهد بود
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجانشـرقی در گفت و گو بـا رادیو فرهنگ
گفـت :همزمـان بـا روز ملی شـعر و ادب فارسـی،مقبرة الشـعرای تبریز میزبـان اهل
فضـل و فرهنگ خواهـد بود.
«سیدقاسـم ناظمی» اظهار داشـت :متاسـفانه سـال گذشـته به دلیل شـیوع کرونا
برنامههـای روز ملـی شـعر و ادب فارسـی کـم رونق و کم سـو برگزار شـد ،اما امسـال
علیرغـم ایـن محدودیتهـا سـعی خواهیم کرد تا بـا رعایت پروتکلهای بهداشـتی و به شـیوه های مختلف برنامههـای ایـن روز را با رونق
بیشـتر و باشـکوهتر برگزار نماییم.
وی افـزود :امسـال بـا توجـه بـه اینکـه تبریـز بـه عنـوان شـهر خلاق ادبیات در سـطح کشـور شـناخته شـده و در ماههـای آینـده نیز از
سـوی یونسـکو به عنوان شـهر خالق در سـطح جهان معرفی خواهد شـد ،سـعی خواهیم کرد برنام ه ویژهای در  26شـهریورماه در محل
مقبرةالشـعرای تبریـز برگـزار شـود و میزبـان اهـل فضـل و فرهنگ باشـیم .ناظمی تصریـح کرد :با توجـه به اینکـه روز ملی شـعر و ادب
فارسـی با نام و یاد شـاعر شـهیر آذربایجان اسـتاد شـهریار پیوند خورده و از شـهرتی فرا منطقهای و جهانی برخوردار اسـت و برای اینکه
آیینهای بزرگداشـت روز ملی شـعر و ادب فارسـی تنها محدود به تبریز نباشـد ،تقسـیم کاری در سـطح اسـتان انجام
گرفتـه و مقـرر شـده تا برنامههای متنوعی همچون شـب شـعر ،کارگاههای فرهنگی ،هنـری و ادبـی و  ...به صورت
همزمـان در شهرسـتانهای اسـتان نیز برگزار شـود .وی همچنیـن از برگزاری آییـن تجلیل از فعاالن فرهنگـی و ادبی
همزمـان بـا برگزاری آیین بزرگداشـت روز ملی شـعر و ادب فارسـی خبر داد.
انعکاس در فضای مجازی
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رویدادهای فرهنگی هنری استان تعطیلی ندارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی گفت:
فعاالن فرهنگ ،هنر و ادب استان نیز در آئین بزرگداشت استاد شهریار مورد تجلیل قرار خواهند گرفت

سـید قاسـم ناظمـی در برنامـه زنـده تلویزیونـی «چای نبات» در شـبکه سـهند با اشـاره به اینکـه مقدمات برگـزاری آئین بزرگداشـت
روز ملی شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت اسـتاد شـهریار در تبریز فراهم شـده اسـت ،اظهار داشـت :همزمان با روز ملی شعر و ادب
فارسـی و در  26شـهریور مقبرةالشـعرای تبریـز میزبـان اهالی فضـل ،علم ،ادب و هنـر خواهد بود.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجانشـرقی بـا بیـان اینکـه ویژهبرنامههای مختلفـی از سـوی نهادها و ارگانهـای مختلف
فرهنگـی اسـتان بـرای بزرگداشـت این روز پبش بینی شـده اسـت ،خاطرنشـان کـرد :فعاالن فرهنـگ ،هنر و ادب اسـتان نیـز در آئین
بزرگداشـت اسـتاد شـهریار مورد تجلیـل قرار خواهنـد گرفت.
وی افـزود 27 :شـهریور مـاه نیـز مراسـمی بـا حضور مسـئوالن و شـخصیت های ملی و اسـتانی در مقبرةالشـعرا برگـزار می شـود و مرقد
شـهریار ملـک سـخن گلبـاران خواهد شـد .وی در بخش دیگری از سـخنان خـود با بیان اینکـه ویژه برنامـه های مختلفی در ایام شـیوع
کرونـا اجرایـی و پیـش بینی شـده اسـت ،اظهار داشـت :علیرغم شـیوع
انعکاس در فضای مجازی
ویـروس کرونـا و محدودیت های موجـود ،رویدادهـای فرهنگی هنری
اسـتان با مشـارکت تشـکلهای صنفی تـداوم دارد.
ناظمی با اشـاره به برگزاری پنجمین جشـنواره مطبوعـات ،خبرگزاریها
و پایـگاه هـای خبری اسـتان یـادآور شـد :این رویـداد مهم رسـانه ای به
همـت خانـه مطبوعات آذربایجان شـرقی هفتـه آینده با برگزاری مراسـم
اختتامیـه و تجلیـل از آثار برگزیـده به کار خود پایـان خواهد داد.
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گفتگوی زنده تلفنی آقای
سیدقاسم ناظمی مدیرکل
محترم فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان آذربایجان
شرقی با برنامه زنده «کافه
هنر » رادیو ایران صدا و سیما
موضوع گفتگو

برگزاری همایش ملی روز شعر و
ادب فارسی در تبريز

شنبه بیستم شهریورماه 1400
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی در گفت و گو با برنامه رادیویی کافه هنر :

شعر و ادب سرمایه گرانبهای ایرانیان است
سیدقاسـم ناظمـی کـه در آسـتانه روز ملی شـعر و ادب فارسـی مهمان شـبکههای مختلـف تلویزیونی و رادیویی میشـود،ایـن بار نیز
در گفـت و گـو بـا برنامـه رادیویـی کافه هنر ،با اشـاره به اهمیـت و جایگاه شـعر و ادب در فرهنگ مـردم ایران اظهار داشـت :در تقویم
شمسـی یـک روز بـه نام روز ملی شـعر و ادب گنجانده شـده و این نامگـذاری به دلیل پیوند عمیق شـعر و ادب با زندگـی ایرانیان برای
مـا افتخار بزرگی محسـوب می شـود.
وی تصریـح کـرد :در طـی دو سـال گذشـته محدودیـت هـای کرونایی باعث کـم رونق برگزار شـدن آیین هـای این روز شـده بود اما
امسـال سـعی خواهیم کـرد برنامه ای در خـور این روز برگـزار نماییم.
وی افزود :روز بیسـت و ششـم شـهریورماه آیین بزرگداشـت روز ملی شعر و ادب فارسـی و شهریار ملک سخن با حضور فرهیختگان و
عالقمنـدان حـوزه ادبیات در محل مقبرةالشـعرای تبریز که مدفن چهارصد شـاعر و عارف نامی اسـت برگـزار می گردد.
ناظمـی افـزود :روز بیسـت و هفتـم شـهریور نیز آییـن گلباران مقبرةالشـعرای تبریـز با حضور چهرههای شـاخص فرهنگـی و ادبی
کشـوری و اسـتانی برگزار میشود.
انعکاس در فضای مجازی
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی در نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر روز ملی شعر و ادب فارسی:

نامگذاری روز ملی شعر و ادب فارسی
به نام استاد شهریار افتخاربزرگی برای مردم آذربایجان است
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همهسـاله آییـن هـای بزرگداشـت ایـن روز در اسـتان برگزار شـده
اسـت ،امـا در دو سـال گذشـته بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونا با
رونـق کمتـری برگـزار شـده ،امسـال علیرغـم محدودیتهـای
کرونایـی سـعی خواهیم کـرد تا بـا رعایت پروتکلهای بهداشـتی
آیین گرامیداشـت روز ملی شـعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد
شـهریار در سـطح مطلوب و شایسـتهای برگزار شـود.
وی افزود :امسـال براسـاس درخواسـت مـا،وزارت فرهنگ و
ارشـاد اسلامی ،ابالغی را مبنی بر برگزاری آیین گرامیداشـت روز
ملـی شـعر و ادب فارسـی در تمـام اسـتانهای کشـور صـادر کرده
اسـت و همچنیـن با نمایندگیهـای فرهنگی ایران در کشـورهای
مختلـف و کشـورهایی کـه زبـان فارسـی در آن تکلـم میشـود
هماهنگیهایی انجام شـده تا گسـتره برگزرای آیینهـای روز ملی
شـعر و ادب فارسـی را وسـیعتر نماییم.
ناظمـی برگـزاری وبینارهـای غیرحضـوری مرتبـط بـا شـعر و
ادب فارسـی و بزرگداشـت اسـتاد شـهریار در برخی مراکز علمی
و دانشـگاهی را از دیگـر برنامههـای ایـن مناسـبت اعلام کـرد و
اظهـار داشـت :همچنیـن امسـال برنامههـای گرامیداشـت ایـن
روز،محـدود بـه تبریـز نبـوده و همزمان پنجـاه برنامـه فرهنگی و
هنری با محوریت روز ملی شـعر و ادب فارسـی در سـطح اسـتان
برگـزار خواهـد شـد کـه برگـزاری کارگاههـای تولید آثـار هنری،
محافـل ادبی،شـبهای شـعر ،نقـد کتـاب و  ...از جملـه ایـن

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجانشـرقی در آییـن
رونمایـی از پوسـتر روز ملـی شـعر و ادب فارسـی کـه بـا حضـور
خبرنـگاران رسـانههای مختلـف در محـل مقبرةالشـعرای تبریـز
برگزار شـد ،اظهار داشـت :افتخار ما این اسـت که روز ملی شـعر
و ادب فارسـی با نام اسـتاد شـهریار همراه و همگام شـده اسـت.
«سیدقاسـم ناظمـی» گفـت :شـعر و ادب شناسـنامه ملـت ایران
اسـت و بـه جـرات میتوان گفت شـاید هیچ ملتـی تا این انـدازه با
شـعر قرین و همنشـین نباشند.
ناظمی گفت :بیش از یکهزار سـال اسـت که مردم این سرزمین
در سخنان روزمره خود از شعر استفاده میکنند و بخشی از معارف
معنوی و دینی فرهنگ ما نیز مملو از ادبیات منظوم و شعر است.
وی افـزود :ایـن قرابـت و موانسـت بـا شـعر و ادب بـه انـدازهای
اسـت کـه گفـت و گوهـای روزمره افـراد و اقشـار مختلـف مردم
آمیخته با شـعر اسـت و این امر نشـان دهنده جایگاه شـعر و ادب
در میـان مردمـان این سـرزمین اسـت و بـه عبارتی بایـد گفت ما
بـا زبان شـعر و ادب بـا دنیا سـخن میگوییم و ملتـی بیرقیب در
ایـن حوزه محسـوب میشـویم.
ناظمی با اشـاره به اینکه در تقویم شمسـی جمهوری اسلامی
ایـران بـا تصویـب شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی  27شـهریور
بـه نـام روز ملـی شـعر و ادب فارسـی نامگذاری شـده و ایـن روز
مقارن با سـالروز درگذشـت اسـتاد شـهریار اسـت  ،تصریح کرد:
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برنامههـا محسـوب میشـوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی آذربایجانشـرقی بیان کرد:
برنامههـای ایـن روز به علـت محدودیتهای کرونـا در فضای باز
و بـا رعایـت پروتکلهای بهداشـتی و بـه صورت محـدود برگزار
میشـود و عمدتـا تلاش میشـود در بزرگداشـت ایـن مناسـبت
بیشـتر از ظرفیت و بستر فضای مجازی و رسانهای استفاده شود.
وی بـا بیـان اینکـه تلاش میشـود برنامههـای روز شـعر و ادب
فارسـی و بزرگداشت استاد شـهریار در قواره جایگاه آذربایجان در
شـعر و ادبیات برگزار شـود و با اشـاره به جایگاه ویژه و برجسـته
مقبرةالشـعرا گفـت :مقبرةالشـعرای تبریـز را شـاید بتـوان تنهـا
گورسـتان ادبی جهان برشـمرد که مدفن بیـش از چهارصد عارف
و شـاعر نامـی کشـور اسـت و آییـن بزرگداشـت روز ملی شـعر و
ادب فارسـی بیسـت و ششـم شـهریورماه در محوط ه سـنگفرش
ایـن مـکان ارزشـمند برگزار خواهد شـد.

ناظمـی همچنیـن از آیین گلبـاران مقبرةالشـعرای تبریـز و مزار
استاد شهریار همزمان با  27شهریورماه جاری با حضور مسئولین
استانی و کشوری و شخصیتهای برجسته ادبی و فرهنگی خبر داد.
وی افـزود :همچنیـن تلاش میشـود تا این مناسـبت بـه صورت
همایـش بینالمللـی برگزار شـود ولی بـه علت وضعیـت کرونایی
و فراهـم نشـدن امکانـات الزم ،از بسـتر فضـای مجـازی بـرای
برگـزاری گفتوگوهـای دو طرفـه بینالمللـی بـا برخی اسـاتید و
شـعرای فارسـیزبان کشـورهای همزبـان اسـتفاده خواهد شـد.
وی در ادامـه بـر لـزوم نگرش به مقبرةالشـعرا به عنـوان یک طرح
ملـی اشـاره کـرد و گفت :مقام و شـأن شـعرا و عرفـای مدفون در
ایـن مـکان تاریخـی و فرهنگـی و همچنیـن تبریـز با این پیشـینه
غنی ادبی بسـیار باالسـت و وضعیـت کنونی مقبرةالشـعرا پس از
 40سـال شایسـته این پیشـینه نیسـت و تکمیل طرح مقبرةالشعرا
مطالبه مـردم آذربایجان از نهادهای باالدسـتی اسـت.
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مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجانشـرقی گفـت:
امسـال  ۱۰میلیارد تومـان از بودجه پروژههای ملی برای بازسـازی
فضـای داخلـی مجموعـه مقبرةالشـعرای تبریز اختصـاص یافته
اسـت و همچنیـن تلاش میشـود بودجه ملـی ایـن مجموعه در
سـالهای آینـده نیـز تثبیت شـود و هـر سـال افزایش یابد تـا روند
بازسـازی و محوطهسـازی آن سـرعت بیشـتری بـه خـود بگیرد .
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی آذربایجانشـرقی اضافه کرد:
مقبرةالشـعرا مرکـز جهانی بـرای ارتباطـات فرهنگی ایـران با دنیا
به ویژه در حوزه ادبیات اسـت و نهادهای باالدسـتی مانند وزارت
فرهنگ و ارشـاد اسلامی ،مجلس شـورای اسلامی و ریاسـت
جمهـوری بایـد بـه ایـن مجموعـه در قـواره ملـی نـگاه کننـد.
وی از رسـانههای اسـتان خواسـت تـا بـا مطـرح کـردن
موضـوع مقبرةالشـعرا بـه عنـوان دغدغـه مـردم آذربایجـان،
رسـالت خـود را در تکمیـل ایـن طـرح ملـی بـه انجـام رسـانند.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان بـا بیـان اینکـه ایـن
مجموعـه بـه شـکل متناسـب بـا ظرفیتهـای مالـی اسـتان
توسـعه نیافتـه اسـت ،گفت :تالش میشـود بـا همراهـی دولت و
شـهرداری بنیـاد مقبرةالشـعرا بـار دیگـر راهانـدازی شـود.
وی اظهار داشـت :کسـب این عناوین کار سـختی نیسـت ولی
حفـظ و نگهـداری آن از اهمیت باالیی برخوردار اسـت.
در ایـن آییـن از پوسـتر روز ملـی شـعر و ادب فارسـی رونمایـی
شد .
انعکاس در فضای مجازی

خبرگزاری ایرنا
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نشست مجازی روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت
استاد محمدحسین شهریار از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
اصفهـان بـه ایراد سـخن خواهنـد پرداخت.
زبان و ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسالم و زبان
حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی همواره مورد عنایت ایرانیان بوده و
هست .از این رو روز بیست و هفتم شهریور ،سالروز درگذشت استاد
محمد حسین شهریار ،شاعر معاصر ایرانی به عنوان روز ملی شعر و
ادب پارسی ،نامیده شده است .این برنامه به صورت زنده از صفحه
اینستاگرام انجمن به نشانی زیر پخش شد:

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسـبت  ۲۷شهریورماه روز شعر
و ادب فارسـی و بزرگداشـت استاد محمدحسین شهریار ،نشست
گرامیداشـت ایـن روز را با حضور و سـخنرانی جمعی از اسـتادان
برجسـته زبان و ادبیات فارسـی در فضای مجـازی برگزار میکند.
به مناسـبت  ۲۷شـهریورماه ،روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت
اسـتاد محمدحسـین شـهریار ،نشسـت گرامیداشـت این روز با
حضـور و سـخنرانی جمعـی از اسـتادان برجسـته زبـان و ادبیات
https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2
فارسـی در فضای مجـازی برگزار میشـود.
در این مراسـم که شـنبه  ۲۷شـهریورماه  ۱۴۰۰از ساعت  ۱۴:۰۰این نشست در صفحات انجمن در نشانیهای زیر نیز پخش شد:
https://t.me/anjomanasarmafakher
تـا  ۱۶:۰۰برگـزار خواهـد شـد ،محمـد مهـدی اسـماعیلی وزیـر
https://www.aparat.com/mafakherefarhangi
فرهنگ و ارشـاد اسلامی و استاد دانشـگاه تهران ،حسن بلخاری
قهـی رئیـس انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـی و اسـتاد دانشـگاه
انعکاس در فضای مجازی
تهـران ،حسـن انوری چهره ماندگار و عضو پیوسـته فرهنگسـتان
زبـان و ادب فارسـی ،علـی اصغر شعردوسـت نویسـنده ،ادیب و
سـفیر سـابق ایران در تاجیکسـتان ،مسـرت واجـد اسـتاد زبان و
ادبیات فارسـی دانشـگاه اسلامی بهاولپور پاکسـتان و سید علی
اصغـر میرباقری فرد اسـتاد گروه زبان و ادبیات فارسـی دانشـگاه
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در فیلم مستند دو قسمتی تالقی دریاها مطرح شد:

ابعاد گوناگون شخصیت استاد سید محمد حسین شهریار

فیلـم مسـتند دو قسـمتی تالقـی دریاهـا کـه در هفتـاد دقیقـه از شعردوسـت ،اسـتاد مسـعود رعنایی ،دکتر ابراهیم اقبالی ،سـعید
سـوی روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان طرزمـی و میر حسـین زنـوزی سـخن میگویند ،وجوه شـعری،

آذربایجانشـرقی تولیـد شـد ،وجوه گوناگون اسـتاد سـید محمد خوشنویسـی ،موسیقی و نکات برجسـتهی شخصیتی این شاعر
حسـین شـهریار مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .در بـزرگ معاصـر مـورد بررسـی قـرار میگیرند.
ایـن مسـتند کـه شـخصیتهایی همچـون دکتـر علـی اصغـر اسـتاد سـید محمد حسـین شـهریار در کنار شـعر (هم در شعر
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فارسـی و هـم در شـعر ترکی) از دیگـر وجوه هنر نیز بهـرهی وافر
داشـت و در هـر کـدام ،اسـتادی صاحبنظر بود.
در خـط خوشنویسـی (هـم ثلـث و هـم نسـتعلیق) اسـتاد بود
و خـط تحریـری ویـژهی خـود داشـت و در برهـهای از زندگانـی
خویـش ،بـه کتابت بخشـی از قرآن کریـم پرداخته بود کـه در این
مسـتند بدان پرداخته شـده اسـت.
در موسـیقی نیز ،همنشـین بزرگانی چون ابوالحسـن خان اقبال
آذر ،ابوالحسـن خان صبا ،حسـین سـماعی نوازنده سـنتور و ...
بـود و علاوه بر تسـلط بر ردیـف آوازی ،دسـتی نیـز در نوازندگی
سـنتور داشت.
از دیگـر بخشهای این مسـتند ،شـعرخوانی شـاعرانی اسـت
که شـعری در مورد اسـتاد سید محمد حسین شـهریار سرودهاند
کـه در بخـش اول ،خانم دکتر لیال حسـیننیا و در بخش دوم امید
صباغ نـو به شـعرخوانی میپردازند.
اسـتفاده از تصاویـر آرشـیوی کمتـر دیده شـده از تدفین اسـتاد
سـید محمـد حسـین شـهریار در مقبرةالشـعرا ،سـخنان مقـام
معظـم رهبـری و اسـتاد موسـوی گرمـارودی دربـارهی ایشـان و
نیـز صوت و تصویر خود اسـتاد شـهریار از بخشهـای دیگر این
مسـتند دو قسـمتی بود.
محمل پخش این مستند ،رسانههای مجازی بود.
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استاد مسعود رعنایی

66

گزارش مهایش میل روز شعر و ادب فاریس
و بزرگداشت استاد سید ّ
حممد حسنی شهر یار

دکتر علی اصغر شعردوست
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پخش زنده
از شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی
یکـی از ابتـکارات ارزشـمند ایـن همایـش بـا توجـه بـه شـیوع
ویـروس کرونـا ،اسـتقرار اکیـپ هـای مختلـف سـیار رادیـو و
تلویزیـون بـرای پوشـش لحظ ه بـه لحظـ ه همایش بوده اسـت،
ایـن مراسـم از شـبکههای مختلفـی از جملـه سـهند ،سـحر،
شـما و  ...و همچنین شـبکه هـای رادیویی تبریـز ،برونمرزی
آذربایجـان ،فرهنـگ ،پیـام ،ایـران و  ...به صـورت زنده پخش
شـد ،ضمن اینکه مخاطبان شـبکه های مختلـف اجتماعی در
فضای مجازی نیز توانسـتند همایـش را از صفحات اختصاصی
همایـش و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی پیگیـری کنند.
برپایـی غرفـه رادیـو فرهنـگ در حاشـیه ایـن آئیـن نیـز بـا
اسـتقبال اندیشمندان و کارشناسان حوزه شـعر و ادب فارسی و
ترکـی همراه بـود .ضمن اینکـه مصاحبههایی نیز با شـخصیت
های برجسـته شـعر و ادب اسـتان از سـوی این رادیـو تهیه و به
صـورت زنده پخش شـد.

68

گزارش مهایش میل روز شعر و ادب فاریس
و بزرگداشت استاد سید ّ
حممد حسنی شهر یار

انتشار ویژهنامه
بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی
این ویژهنامه به همت یکی از مؤسسات مطبوعاتی استان در
 24صفحه منتشر شد که حاوی مصاحبههایی از صاحبنظران
حوزه ادبیات داخل و خارج از کشور بود .این نشریه به صورت
رایگان همزمان با همایش ملی روز شعر و ادب فارسی و
بزرگداشت استاد شهریار در مقبرةالشعرا توزیع شد.
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سربرگ همایش

پوستر همایش /طراح :حبیب پروین قدس
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س مط

بوعاتی

انعکا
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تالوت دستهجمعی قرآن و اجرای سرود جمهوری اسالمی ایران و اجرای موسیقی توسط گروههای کر

خیر مقدم و سخنرانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

قرائت پیام وزیر توسط فرستاده ویژه ایشان به همایش ملی روز شعر و ادب فارسی
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اجرای موسیقی تلفیقی از اشعار استاد شهریار

گـروه موسـیقی همایـش ،بـا تلفیق اشـعار تغزلی ،آئینی ،دفـاع مقدس و منظومه حیدربابای اسـتاد شـهریار بـه دو زبان فارسـی و ترکی به
اجـرای برنامـه پرداختنـد .ایـن تلفیق ابتـکاری و خالقانه ،همراه بـا اجرای حرفهای ،مورد اسـتقبال حاضرین در مراسـم قـرار گرفت.
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استاندار آذربایجانشرقی:

مقبرةالشعرا نماد وحدت
و هویت ملی ایرانیان است
اسـتاندار آذربایجان شـرقی مقبرةالشـعرا را نماد وحدت و هویت
ملی ایرانیان عنـوان کرد.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در آئین گرامیداشت روز ملی شعر
و ادب فارسـی و بزرگداشت استاد شـهریار ،اظهار داشت :آنچه
ایـران مـا را در نامالیمات و سـختیهای روزگار همچنان اسـتوار
نگه داشـته ،هویت ملی آن بوده کـه در قالبهای مختلف خود را
نمایان سـاخته و مردمـان این دیار را به یکدیگر پیوند داده اسـت.
وی ،زبـان فارسـی را یکـی از قالبهـای هویـت ملـی ایرانیـان
دانسـت و گفـت :این زبان در تعامل بـا زبانهای قومی و محلی،
ریشـهها و عالیـق ملـی و فرهنگی مـا را نیرو بخشـیده و هویت
ملـی اقـوام ایرانی را بـه یکدیگر پیوند داد ه اسـت.
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اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا بیـان اینکـه شـعر ،نگهبـان و
رواجدهنـده زبـان فارسـی در طـول تاریـخ بـوده اسـت ،افـزود:
بالندگـی ایـن زبان در گرو تالش شـعرا و ادیبان نـامآور ایرانزمین
بـوده و شـعر در همـه عرصههـای زندگی بـه پررنگترین شـکل
حضور داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه ایران ،مهد شـعر ،ادبیات و سخنسـرایی
بـوده و همـه ملتهـا مسـحور سـخن شـاعران ایـن دیـار بودهاند،
گفـت :در چنیـن جامعـهای ،اختصـاص روزی بـرای پاسداشـت
شـعر و ادب ،ضروری بود و خرسـندیم که روز  27شهریور ،سالروز
درگذشـت اسـتاد شـهریار به این امـر اختصاص یافته اسـت.
دکتر پورمحمدی با بیان اینکه شهریار به اقرار همگان ،جامع
شهر کالسیک و مدرن است ،افزود :برتری شهریار بر شاعران
معاصر خود را بدون کمترین تردیدی میتوان دریافت؛ او به اعتبار
کیفیت و کمیت آثارش ،از نوادر تاریخ شعر ایران است.
وی ادامه داد :استاد شهریار نه تنها توان و تبحر خود را در
هماوردی با ارکان شعر ایران به نمایش گذاشته ،بلکه در جریان تداوم
سنتهای ادبی ،ذهنیت و نگرش جدیدی هم وارد کرده است.
پورمحمـدی افزود :این نگرش نو ،تحولی شـگرف در برخی از
قالبهای شـعر فارسـی پدید آورده و جریان پویایـی که با عنوان
«غـزل نـو» از آن یـاد میشـود ،مرهـون غزلهای اسـتاد اسـت.
وی تصریـح کـرد :شـهریار را میتـوان احیاگـر غـزل فارسـی

دانسـت کـه باعث شـد ،غزل بـار دیگر بـه عنـوان پویاترین گونه
شـعر فارسـی خودنمایـی کند.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه این
مراسـم باشـکوه را در مقبرةالشـعرا جشـن میگیریـم ،افـزود:
شـاعران اقـوام مختلف ایران باسـتان ،در این محـل آرام گرفتهاند
و شـهریار نگیـن ایـن حلقه باشـکوه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مقبرةالشـعرا ،نمـاد وحـدت و هویت ملی
ایرانیـان اسـت ،افزود :جامعه مـا امروز بیش از هـر زمان دیگری
نیازمنـد وحـدت و بازیابی هویت ملی اسـت.
در ایـن آئیـن کـه بـا حضـور چهرههـای سرشـناس فرهنگـی
و ادبـی و مسـئوالن کشـوری و اسـتانی در مقبرةالشـعرای تبریز
برگـزار شـد ،نشـانهای درجـه یک هنـری به اسـتاد محمدعلی
جدیداالسلام ،اسـتاد یونس نصیری ،اسـتاد رضا حسینی بقانام
و اسـتاد جمشـید علیزاده اعطا شـد.
انعکاس در فضای مجازی
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حجتاالسالم والمسلمین دکتر آل هاشم

نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز

دینداری و و الیتمداری
استاد شهریار بیمثال است
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی و امـام جمعـه تبریـز ،دینـداری و
والیتمـداری اسـتاد شـهریار را بیمثـال عنـوان کـرد.
حجتاالسلام والمسـلمین دکتر آل هاشـم در آیین گرامیداشت روز ملی
شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشت استاد شـهریار گفت :بدون تردید استاد
شـهریار جزو نوابغ معاصر ایران اسـت که توانسـت شـیوه های تازه ای از
شـعر معاصر را در ادبیات فارسـی مطـرح و ارائه کند.
وی افزود :استاد شهریار شاعری منحصربفرد است و هر انسان منصفی
با هر نگرشی به جامعیت او اذعان دارد و نوآوری وی را میپذیرد.
حجتاالسلام والمسـلمین آل هاشـم تصریح کـرد :شـهریار از لحاظ
مردمـی بـودن و فخامت زبان و زیسـتن با انقالب نمونـهی بینظیری بود.
وی زمانـی بـر سـرودن غـزل اصرار داشـت کـه همه معنقـد بودنـد دوران
سـرودن غـزل پایـان یافته امـا وی با تصویرگرایـی و روش نویـن مکتب و
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راهـی را ایجاد کـرد و به محبوبیت رسـید.
وی افـزود :شـهریار شـاعر بـزرگ و محبـوب روزگار ماسـت
و کمتـر کسـی اسـت که بیتی یـا مصرعـی از شـهریار در ذهنش
مانـدگار نشـده باشـد .همـه او را میشناسـند و بـا شـعرهای او
زیسـته و ارتبـاط برقـرار کردهاند.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان یکـی از مهمترین حـوادث دوران
زندگـی اسـتاد شـهریار را وقـوع انقلاب اسلامی عنـوان کرد و
گفت :انقالبیون اشـعار این شـاعر شـهیر را که متضمن اعتراض
بـه حکومـت فاسـد گذشـته بـود بـر کاغـذ زر مـی نوشـتند.
وی تاکیـد کرد :شـهریار در آن دوران دسـت بـه یک جهاد قلمی
زد و بنا به گفتهی خودش انقالب اسلامی روح دیگری در کالبد ادبی حیدربابا شـده اسـت.
وی دمید و شعر شهریار را باید شعر متعهد و انقالبی عنوان کرد .گفتنی اسـت آیین گرامیداشـت روز ملی شـعر و ادب فارسی و
حجتاالسلام والمسـلمین آل هاشـم گفت :دینـداری و والیت بزرگداشـت استاد شـهریار بیست و ششم شـهریورماه جاری در
مداری شـهریار بیمثال اسـت و شـعر «علی ای همـای رحمت» سـنگفرش مقبرةالشـعرا براگزار شد.
وی تنهـا یکـی از آثـاری اسـت کـه ارادت او را بـه اهـل بیـت
عصمـت و طهـارت متجلـی می سـازد.
انعکاس در فضای مجازی
وی افـزوذ :شـهریار بـا وقـوع جنـگ نیز سـاکت ننشسـت و
بخشـی از آثار برجا مانده از این شـاعر شـهیر ،تاریخ جنگ را به
زبان شـعر تبییـن مینماید.
وی دیگـر ویژگـی اسـتاد شـهریار را عشـق وافـر به سـرزمین
مـادری یعنـی آذربایجـان عنوان کرد کـه منجر به خلق شـاهکار
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رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:

مقبرةالشعرای تبریز گنجینه ای از بزرگان ایران زمین است
شهریار نمونه ای از یک آذربایجانی تمام عیار و یک ایرانی غیرتمند است

و تجـارت مطـرح بوده اسـت و مقبرةالشـعرای تبریـز گنجینه ای
اسـت از بـزرگان ایـران زمیـن کـه جاذبـه تبریـز ،آن ها را بـه اینجا
کشـانده اسـت .حداد عادل افزود :گمان نمی کنم در هیچ شهری
از جهان ،مقبرةالشـعرایی به قدمت و غنای مقبرةالشـعرای تبریز
وجود داشـته باشـد .این خاک ،گوهرهایی در خـود نهان کرده که
سـند اصالت این سـرزمین و عظمت آذربایجان اسـت.
رییس فرهنگسـتان زبان و ادب فارسی ،تبریز را شهر معنویت
برشـمرده و ادامـه داد :بـزرگان دینی و مشـایخ بـزرگ طریقت در
طـول تاریخ در این سـرزمین زندگی کرده اند که نشـان از عظمت
باالی این شـهر اسـت و در چنین شـهری ،شاعر بزرگی همچون

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،شهریار را نمونه ای از یک
آذربایجانی تمام عیار و یک ایرانی غیرتمند دانسته و گفت :اشعار
هیچ شاعری در دوران معاصر به اندازه شهریار مردمی نشده است.
غالمعلی حداد عادل در همایش ملی روز شـعر و ادب فارسـی
و بزرگداشـت اسـتاد شـهریار که در محوطه مقبرةالشـعرای تبریز
برگزار شـد با توصیف شـهر تبریز گفت :اگر بخواهیم در خصوص
شـهر تبریز سـخن بگوییم ،باید هفته ها ،ماه ها و سـال ها از این
شـهر باعظمـت تاریخـی یاد کنیـم چرا کـه در هـر برهـه از تاریخ
پرحادثه ایران ،نام تبریز به خوشـی درخشـیده اسـت.
وی ادامـه داد :تبریـز همـواره به عنوان شـهر علم ،هنر ،صنعت
84

گزارش مهایش میل روز شعر و ادب فاریس
و بزرگداشت استاد سید ّ
حممد حسنی شهر یار

شـهریار زاده و تربیـت شـده که شـاعری متعلـق به همـه ایران و
افتخار آذربایجان اسـت.
وی با توصیف شـهریار گفت :شـهریار هم با شـعر کهن انس
داشـته و هم بر تاریخ ادب فارسـی مسـلط بوده و از سـوی دیگر
با جریان های معاصر شـعر فارسـی آشـنایی داشته اسـت .او نه
تنهـا دل در گـرو سـعدی ،حافظ و موالنا داشـت بلکـه در زمانه
خـود با بهـار و نیما نیز انس داشـت.
حـداد عـادل ادامـه داد :شـعرهای ایـن شـاعر بـزرگ و بـه
خصـوص غـزل هایش سرشـار از احسـاس و عاطفه اسـت و از
سـوی دیگـر جنبه های معنـوی و دینی نیز در اشـعار این شـاعر
به چشـم می خورد همانطور که شـعر « علـی ای همای رحمت»
او جایـگاه خاصـی در دل ایرانیان یافته اسـت.
وی افـزود :در دوران معاصـر ،شـعر هیچ شـاعری بـه اندازی
شـهریار مردمی نشـده اسـت و هم اکنون در سراسـر ایـران مردم
شـعر او را در حافظـه دارنـد .از سـوی دیگر شـهریار هیچگاه از
حـوادث مهـم زمانـه خود غافـل نبـوده و دیـوان وی رد پای مهم
حـوادث تاریخ ایـران و آذربایجان اسـت.
رییس فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی با اشـاره ای به اشعار
ترکـی شـهریار نیـز گفـت :شـهریار در دوره ای بـه ترکـی شـعر
سـرود که نوشـتن و چـاپ کتـاب و روزنامه بـه زبـان ترکی جرم
محسـوب میشـد اما شـهریار با حیدربابـای خود جان تـازه ای
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بـه ادبیـات زبان ترکی بخشـید.
وی ادامـه داد :ما شـهریار را نمونه کامـل یک آذربایجانی تمام
عیـار و یک ایرانـی غیرتمند می دانیم .شـهریار همان انـدازه ای
کـه بـه آذربایجان و زبـان ترکی عالقمنـد بود به همـان میزان نیز
بـه ایران و زبان و ادبیات فارسـی دلبسـته بوده اسـت.
حـداد عـادل افزود :فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی ،در شـهر
تبریز بنیادی ایجاد کرده که این بنیاد را به یاد اسـتاد شـهریار ،بنیاد
شـهریار نامیـده ایم .شـهریار الگویی بـرای ارتباط بیـن زبان ترکی
و فارسـی بـوده و اگر کسـی از ما در خصوص سیاسـت جمهوری
اسلامی ایـران در ارتبـاط بیـن این دو زبان بپرسـد ،شـهریار را می
تـوان به عنـوان بهترین الگـو در این راسـتا معرفی کرد.
وی ادامـه داد :زبـان ترکـی به عنـوان زبـان مـردم آذربایجان و
زبـان فارسـی به عنوان زبان رسـمی و ملی ما محترم شـمرده می
شـود و دوگانگـی به نـام زبان ترکی و فارسـی نمیشناسـیم .زبان
ترکـی و دیگـر زبان های غیرفارسـی که در ایران تکلم می شـود،
سـرمایه فرهنگی این کشـور است.
رییـس فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی افـزود :خوشـحال
هسـتیم که یاد شـهریار را به عنوان یک آذربایجانی و یک ایرانی
غیـور گرامـی می داریم و با او تجدیـد ارادت می کنیم و در همین
خـاک ،سلام و درود خـود را نثار تمامـی مردم آذربایجـان که در
طـول تاریـخ ،بزرگانـی در دامان خـود پرورانده انـد ،می کنیم.
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مدیرعاملبنیادشهریار:

ماندگاری شهریار در عشق و ارادت به موال علی (ع) خالصه شده است
شـبی کـه ایـن پیشـنهاد را بـه قلـم آوردم ،توسـل و اسـتخاره ای
داشـتم و در آن زمـان فکر کردم این پیشـنهاد حتمـا مفید خواهد
بـود و تاکنـون نیز نتایـج مثبـت آن روز را به عینه دیـده ام.
این صاحبنظر و پژوهشـگر ادبیات فارسـی و ترکی ،شهریار
را شـاعری ماندگار عنـوان کرده و گفت :ماندگاری شـهریار را در
عشـق و ارادت بـه مـوال علـی (ع) مـی دانـم و تا زمانـی که امر

مدیرعامل بنیاد شـهریار ،شهریار را شـاعری ماندگار عنوان کرده
و ماندگاری او را در عشـق و ارادت به موال علی (ع) دانسـت.
علیاصغر شعردوسـت در همایش ملی روز شعر و ادب فارسی
و بزرگداشـت اسـتاد شـهریار که در محوطه مقبرةالشعرای تبریز
برگـزار شـد با اشـاره بـه پیشـنهاد نامگذاری سـالروز درگذشـت
اسـتاد شـهریار بـه عنـوان روز ملـی شـعر و ادب فارسـی گفت:
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قدسـی وجود دارد ،شـهریار هم هسـت و یادش جاودانه خواهد
بود.
وی ادامه داد :شـهریار زمانی اقدام به سـرودن شـعر ترکی کرد
کـه شـاعر شـناخته شـده ای به زبان فارسـی بـود .سـروده های
ترکـی شـهریار از لحـاظ کمـی بسـیار کمتر از اشـعار او بـه زبان
فارسـی اسـت اما همیـن مقدار نیز جـزو فخیم تریـن و زیباترین
نمونـه های شـعر ترکی محسـوب می شـود.
مدیرعامـل بنیـاد شـهریار بـا اشـاره بـه سـخنان مقـام معظم
رهبـری در خصـوص شـهریار گفـت :حضـرت ایت اللـه خامنه
ای طـی دیـداری کـه بـا ایشـان داشـتیم ،فرمودنـد کـه « مـا در
طـول تاریـخ ادبیـات ایـران زمیـن به سـختی مـی توانیم افـرادی
را بیابیـم کـه همچـون فردوسـی ،ان هـا را حکیـم خطـاب
کنیـم امـا مـن شـهریار را جـزو شـاعران حکیـم مـی دانـم».
شعردوسـت در خصـوص وضعیـت نامناسـب مقبرةالشـعرای

تبریـز گفـت :بـا وضعیـت کنونی ،دهـه ها طـول خواهد کشـید
کـه فضای مقبرةالشـعرا آباد شـود .باید یک هیـات امنای خوب
تشـکیل شـده و نظارت الزم را داشته باشـد و از بودجه های ملی
و اسـتانی بـرای آبادانـی این مکان بهره برده شـود چـرا که فضای
کنونـی در شـان تبریز و ایران نیسـت.
وی همچنین بر لزوم تدریس شـهریار شناسـی در دانشـگاه ها
تاکیـد کرده و گفت :این شـاعر معاصـر ،توانایی باالیـی در حوزه
شـعر فارسـی و ترکـی داشـته و از سـوی دیگـر یـک دهـه بعد از
انقالب نیز زیسته است و جایگاه ویژه ای در ادبیات معاصر دارد.
ایـن صاحبنظـر و پژوهشـگر ادبیات فارسـی و ترکی ادامـه داد:
شـهریار در زمـان زنده بودن در اوج عزت زیسـته و بعـد از وفات
نیـز روز بـه روز بـر شـهرت وی افـزوده مـی شـود و ما بـه وجود
چنین شـاعری افتخار مـی کنیم.

انعکاس در فضای مجازی
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اعطای نشان درجه یک هنری
همزمـان بـا آئیـن روز ملـی شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت
اسـتاد شـهریار  ،نشـان هنری و ادبـی چهارتن از فعـاالن ادبی و
هنـری اسـتان اعطا شـد .در ایـن آیین کـه با حضـور چهرههای
سرشـناس فرهنگـی و ادبـی و مسـئوالن کشـوری و اسـتانی در
مقبرةالشـعرای تبریـز برگزار شـد ،نشـان هنری اسـتاد جمشـید
علیزاده ،اسـتاد محمدعلی جدیداالسلام ،اسـتاد یونس نصیری
و اسـتاد رضا حسـینی اعطا شـد.
دریافت نشان درجه یک هنری در حوزه شعر و ادب توسط
استاد جمشید علیزاده که از وزنههای ادبیات این مرز و بوم هستند
و کسبنشان درجه یک هنری در حوزه موسیقی توسط هنرمند
جوان رضا حسین ی بقانام،همچنین کسب نشان درجه یک هنری
توسط استاد محمدعلی جدیداالسالم در حوزه هنر عکاسی و
کسب نشان درجه دو هنری توسط استاد یونس نصیری در رشته
خوشنویسی؛ همه نشان از پویایی هنر و ادب در حوزههای مختلف
و عزم و اهتمام هم ه هنرمندان استان دارد.
گفتنی است در طی سالهای پیش  126نفز از هنرمندان و
اصحاب فرهنگ استان نشان هنری از سوی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی دریافت کردهاند که این رقم طی یک ماه گذشته با
کسب پنج نشان هنری به  131عنوان افزایش یافته است.
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اعطاینشانفرهنگیار
همچنیـن در این آیین نشـان «فرهنگیار»
رادیـو فرهنگ به اسـتاد عبدالمجید نجفی
(داسـتان) ،اسـتاد ایوب شـهبازی (شعر)،
دکتر علیاصغـر شعردوسـت (فرهنگ) و
سـعید جاللی (نشـر) اعطا شد.
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تقدیر هنرمندان از نماینده مقام معظم رهبری در استان آذربایجانشرقی
در بخشـی از آئیـن روز ملی شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت اسـتاد شـهریار؛ جمعـی از هنرمندان تبریزی بـا اهدای لـوح یادبود از
نماینـده مقـام معظـم رهبری در اسـتان تقدیـر بعمل آوردنـد .در این حرکـت خودجوش ،لوح یادبـودی با امضای هنرمندان برجسـته
شـهر تبریـز بـه آیتالله آل هاشـم نماینده مقـام معظم رهبری در اسـتان و امام جمعه تبریز اهدا شـد .این تقدیر بازتـاب توجه ویژهای
اسـت کـه ایشـان بـه جامعه هنـری و هنرمندان اسـتان داشـتهاند .رابطه گرم و صمیمـی ،حضـور در محافل و برنامههـای فرهنگی و
هنـری ،رفـع مشـکالت و موانـع فعالیتهای فرهنگـی هنری و نیز رسـیدگی به وضعیت کار و معیشـت هنرمندان ،از جملـه مواردی
اسـت کـه در اهـدای این لوح یابـود ،مورد اشـاره هنرمندان قـرار گفت.
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با حضور دکتر حدادعادل

مقبرةالشعرای تبریز گلباران شد
مقبرةالشعرای تبریز با حضور دکتر حدادعادل گلباران شد.
در ایـن آییـن کـه مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان و
همزمـان بـا روز ملـی شـعر و ادب فارسـی و بـا حضـور دکتـر دکتـر شعردوسـت نیز حضـور داشـت برنامههـای متنوعی چون
غالمعلـی حدادعـادل رئیـس فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی ،موسـیقی سـنتی ،شعرخوانی شـعرای اسـتان و  ...نیز اجرا شد.
جمعی از مسـوولین اسـتانی و شـعرا و ادبا مزار استاد شهریار در گفتنی اسـت همه سـاله در بیسـت و هفتم شـهریورماه مقارن
مقبرةالشـعرا تبریز گلباران شـد.
با روز ملی شـعر و ادب فارسـی مقبرهی اسـتاد شهریار با حضور
مسـئولین اسـتانی و عالقمندان شـعر و ادب گلباران میشود.
انعکاس در فضای مجازی
همچنیـن آئین بزرگداشـت شـهریار شـیرین سـخن و مردمی
با شـرکت چهرههای فرهنگی کشـور و اسـتان بیسـت و ششـم
شـهریورماه در سـنگفرش مقبرةالشـعرای تبریـز برگزار شـد و با
اسـتقبال قابـل توجه عالقمنـدان شـعر و ادب روبـرو گردید.
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رونمایی از تمبر
همایش روز ملی شعر و ادب فارسی در تبریز
بـا حضور دکتـر حدادعادل از تمبر همایش روز ملی شـعر و ادب
فارسـی در تبریز رونمایی شد.
تمبر همایش روز ملی شـعر و ادب فارسی و گرامیداشت استاد
سیدمحمدحسـین شـهریار بـا حضـور غالمعلـی حداد عـادل،
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و رئیس فرهنگسـتان

زبـان و ادب فارسـی در مقبرةالشـعرای تبریـز رونمایـی شـد.
حـداد عـادل در ایـن آییـن گفـت :توجـه بـه ایـن گونـه رویدادها
در قالـب رسـانه ارتباطـی تمبـر که سـفیر فرهنگ کشورهاسـت
موجبـات گسـترش و معرفـی فرهنـگ ،هنـر و ادبیـات غنـی
کشـورمان بـه سـایر کشـورهای دنیـارا فراهـم مـی آورد.
وی بـا بیـان اینکـه تمبـر اثـری قـوی در اعتلای فرهنـگ و
تاریـخ کشـور اسـت ،افـزود :تاریـخ و فرهنگ و پیشـینه ما مایه
افتخـار امروز کشـور اسـت و وظیفـه ما زنده نگهداشـتن هویت
و افتخـار ایـران زمیـن و انتقـال ایـن میـراث بـه آینـدگان اسـت.
همچنیـن همزمـان بـا ایـن رونمایی مقبر شـهریار ملک سـخن
گلباران شـد.

انعکاس در فضای مجازی
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مهد فرهنگ ،هنر و ادب
یادداشت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در روزنامه ایران
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مشـترکی اسـت کـه در متـون ادبی به جـای مانده از گذشـتگان،
انسـان را بـه تامـل و تفکـر در جهان هسـتی دعوت مـی کند.
از اشـعار رودکـی و فردوسـی تـا مولـوی و سـعدی و حافـظ
بـه عنـوان فرزانـگان مانـدگار تا ادیبـان و شـاعران هـمروزگار ما
همچون شـهریار واالتبار همـاره اخالق مداری و اندیشـه ورزی
سـخن مشـترک همه ایـن بزرگان اسـت.
ای برادر تو همان اندیشهای
مابقی خود استخوان و ریشهای
تردیدی نیسـت که در پرتو ظهور دین مبین اسلام و آموزههای
سلسـله جنبـان آن ،یعنـی وجـود مبـارک پیـامآور رحمـت و
مکرمـت ،حضـرت ختمـی مرتبت ،محمـد مصطفـی(ص) ،که
رسـالت برانگیختگـی خـود را بـه کمال رسـاندن مـکارم اخالق
مـی دانـد ،نهـال دیرپـا و مسـتعد فرهنـگ ایرانـی بـا بهرهمندی
از نسـیم روح نـواز و حیـات بخـش اسلام ،به درختـی تنومند و
سایهگسـتر بـدل گشـت و اندیشـه هـای جسـتجوگر حقیقت را
شـیفته و مجـذوب خـود نمـود و بـا اخلاق حسـنه ،بـر فضای
دلها مسـتولی شـد.
به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
در ایـن میـان شـعرا و ادیبـان نکتهسـنج و تیزبین مـا در اعصار
مختلـف دواوین و اشـعار خود را بـه ابـراز ارادت و اظهار محبت

محمـد مهـدی اسـماعیلی در یادداشـتی در روزنامـه ایـران بـه
مناسـبت روز شـعر و ادب فارسـی نوشـت :میهن عزیز ما ایران،
از دیربـاز تـا بـه امـروز مهـد فرهنـگ ،هنـر و ادب بوده اسـت و
ادیبان و شـاعران ایـران زمین در درازای تاریخ ،به سـان اخترهای
درخشـان آسـمان پـر تاللو تمـدن این سـرزمینند که با آثـار خود،
هویـت دیریـن و پر افتخـار ایرانـی را قـوام و دوام بخشـیدهاند.
متن یادداشت محمدمهدی اسماعیلی بدین شرح است:
«میهن عزیز ما ایران ،از دیرباز تا به امروز مهد فرهنگ ،هنر و
ادب بوده است و ادیبان و شاعران ایران زمین در درازای تاریخ ،به
سان اخترهای درخشان آسمان پر تاللو تمدن این سرزمینند که با
آثار خود ،هویت دیرین و پر افتخار ایرانی را قوام و دوام بخشیدهاند.
از همیـن روی فرهنـگ غنـی ایـن مرزوبـوم ،مرهـون خلـق
چنیـن آثـار درخـوری اسـت کـه ایـران را در همـه فـرازو نشـیب
هـای تاریخـی ،از گزنـد تهدیدها و هجمه هـای فرهنگی مصون
و محفوظ داشـته اسـت.
در میـان آثـار گونـه گـون بـزرگان فرهنـگ و ادب مـا ،توصیه
بـه اخلاق و رهنمون سـاختن انسـان به زیسـت اخالقـی و گام
برداشـتن در مسـیر تعالی روح با بهرهگیری از سـجایای اخالقی
و دوری جسـتن از رذائل ،سـخن مشترک ایشـان در همه ازمنه و
اعصار بوده اسـت.
از سـوی دیگـر فکـرت و حرکـت بر مبنـای عقالنیـت ،گفتار
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بـه ایـن خانـدان بـا شـرافت و بـا طهـارت مزیـن و متبـرک و از
ایـن رهگـذر نـام خـود را بر تـارک شـعر و ادب فارسـی جاودانه
سـاختند که از زمره آنان شـاعر شـیرین سـخن معاصـر ،مرحوم
محمـد حسـین بهجـت تبریزی(شـهریار) اسـت کـه بـا ذوق و
قریحـه ویژه ای شـعر میسـرود ( به قول لسـان الغیـب ،حافظ
شـیرازی :تـرکان پارسـیگو بخشـندگان عمرنـد) و به دلـدادگان
و دلسـوختگان درس عشـق و محبـت و معرفـت و معنویـت
میآموخـت.
بـدون تردیـد وی یکـی از سـتارگان پرفـروغ آسـمان فضـل و
فرهنگ این سـرزمین اسـت که با تمسـک به خانـدان عصمت،
مـس وجود خـود را به کیمیایی ناب بدل کـرد و نام نامی خویش
را جاودانـه تاریخ ایـن سـرزمین پاکآیین نمود.
اکنـون کـه بزرگداشـت این شـاعر بـا ایمـان ایرانـی و واالتبار
تبریزی با روز شـعر و ادب فارسـی در هم آمیخته اسـت ،آن را به
فـال نیـک میگیریـم و ضمـن ارج نهـادن و احترام گذاشـتن به
همـه زبانهـا و گویشهـای محلی و منطقـهای و زبان شـیرین
مـادری ،امیـد آن داریـم که با وحدت و انسـجام ملی در توسـعه
و ترویـج زبـان فارسـی کـه زبـان دوم جهان اسلام اسـت ،همه
تلاش و کوشـش خویـش را بـه کار گیریـم و فرهنـگ و تمـدن
غنـی ایـن مرزو بـوم را از جان و دل مراقبـت و مواظبت نماییم».
پرتره استاد شهریار /اثر استاد ابراهیم مقبلی
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برگزاری مراسم محفل شعر شهریاران در تبریز
در آسـتانه هفتـه دفـاع مقـدس همزمان بـا روز ملی شـعر و ادب
فارسـی و روز بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریارمراسم
عصر شـعر شـهریاران برگزار شد .
در این مراسـم که در سـالن اجتماعات سردار شهید حاج قاسم
سـلیمانی جمعیـت هالل احمـر اسـتان آذربایجان شـرقی برگزار
شـد ،سـردار عباسـقلی زاده جانشـین سـپاه عاشـورا و مدیـرکل
حفـظ آثار و نشـر ارزشهـای دفاع مقدس طی سـخنانی گفت:
اسـتاد شـهریار شـاعری بـا بصیـرت و جامعاالطـراف بـود و در
زمینهها ی مختلف شـعر سـروده اسـت.
وی ادامـه داد :حساسـترین هنـر و گویشـی کـه مـی توانـد تـا
عمـق جـان نفـوذ کند شـعر اسـت و گاه تاثیـر یک بیت شـعر از
صدهـا خطابه بیشـتر اسـت.
سـردار عباسـقلی زاده بـا اشـاره بـه لـزوم مدیریـت فضـای
مجـازی  ،از شـعرا و نویسـندگان خواسـت تا در فضـای مجازی

ورود پیدا کرده و با سـرودن اشـعار اخالقی و حکمی و اشـعاری
در خصـوص شـهدا و نشـر آنهـا در فضـای مجـازی نسـبت بـه
گسـترش فرهنـگ اسلام و انقلاب اهتمـام کنند.
دکتر حمید حسـین پور مدیرعامل جمعیت هالل احمر اسـتان
نیز در این مراسـم با تجلیل از جایگاه رفیع اسـتاد شـهریار گفت
 :اسـتاد سـید محمدحسـین شـهریار یکی از بزرگترین شـاعران
ایـران زمیـن اسـت کـه با بهـره گیـری از منابـع غنی اسلامی به
ویـژه قـرآن کریـم و سـیره ائمـه اطهـار (ع) در راه نشـر مکتـب
اسلام ،اشـعار ماندگاری سـرود که زبانزد خاص و عام اسـت و
شـعر «علی ای همـای رحمت» بـر تارک اشـعار آیینی همچون
نگینـی تابان می درخشـد .
وی افـزود  :اسـتاد شـهریار بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری
رسـالت تاریخـی خـود را شـناخت و از آغـاز انقالب اسلامی با
سـروده هـای خـود همراهـی کـرد و یک لحظـه از جهـاد قلمی
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بـاز نایسـتاد و در برابـر کسـانی کـه او را از همراهـی انقلاب
بـر حـذر مـی داشـتند سـینه سـپر کـرد و دسـت رد بـر خواسـته
آنـان زد و تـا جایـی کـه لبـاس رزم بسـیجی بـر تـن کـرد و شـعر
مشـهور ( یـا علـی بـاز از خدا دسـتی به همراه بسـیج  /جـاودان
کـن در جهـان ایـن جلـوه و جـاه بسـیج ) را در بدرقـه سـپاهیان
اسلام سـرود و شـوری در میـان جهاگـران و سـپاهیان بپـا کرد.
حسـین پور خاطرنشـان کرد  :در سرتاسـر دیوان اشـعار شـهریار
ملک سـخن  ،عشـق بـه ائمه اطهار  ،عشـق به حضـرت علی و
حضـرت سیدالشـهدا مـوج می زنـد و می تـوان شـهریار را یکی
از بزرگتریـن شـاعران آیینـی ایـن دیـار قلمـداد کـرد ،همچنیـن
اسـتاد شـهریار را مـی تـوان از پیشـگامان شـعر انقلاب و شـعر
دفـاع مقـدس نامیـد کـه علیرغـم کهولت سـن بـا دلی لبریـز از
شـور و شـوق جوانـی اشـعاری مانـدگاری در وصـف رزمنـدگان
اسلام سـرود که نمونه درخشـان آن قصیـده معروف( سلام ای
جنگجویان دالور  /نهنگانی بخاک و خون شـناور ) می باشـد.
حسـین پور ادامه داد  :مهمترین ویژگی اسـتاد شـهریار دعوت به
وحـدت حـول محور اسلام و والیت بـوده و تا آخر عمر شـریف
خویـش در برابـر هـر گونـه اندیشـه ای کـه وحـدت ملـی امـت
اسلامی را نشـانه گرفته بود ایسـتاد.
در ایـن مراسـم کـه حجـت االسلام واعظـی مسـئول دفتـر

نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیت هالل احمـر اسـتان آذربایجان
شـرقی ،سـرهنگ حامد شبخیز مسـئول بسـیج هنرمندان استان
آذربایجـان شـرقی و سـرهنگ فرهـادی فرمانـده حـوزه  ۲بسـیج
شـهید آیـت اللـه مدنـی  ،شـورای معاونیـن و اعضـای شـورای
پایـگاه مقاومـت بسـیج شـهدای گمنـام جمعیـت هلال احمـر
اسـتان آذربایجـان شـرقی حضـور داشـتند شـاعران  :محمـد

رنجـی تبریـزی  ،ایـوب شـهبازی ،حسـن زرنقـی  ،دکتـر رضـا
شـیبانی ،ابراهیم قبله آرباطان  ،لیال حسـین نیـا  ،لیال میرزایانفر،
سـتاررزاقی  ،هابیـل آفاق  ،امیر حسـین دوسـت زاده  ،قربان زارع
« ادیـب» ،مختـار وطن پرسـت «نگیـن»  ،حبیب شـیرانی هفدران
و علـی شـهودی اشـعار خـود را قرائـت و در پایان با اهـدای لوح

تقدیر از  15تن از شـاعران و نویسـندگان حوزه شعر دفاع مقدس
و انقلاب و اهـل بیـت علیهـم السلام تجلیل بعمـل آمد.
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برنامه گرامیداشتاستادسیدمحمدحسینشهریار
و  27شهریور روز شعر و ادب فارسی در مراغه برگزار شد
در ایـن مراسـم کـه در محوطه بـاز خانـه تاریخی خیابانـی مراغه
و بـا حضـور مشـتاقانه اسـاتید فرهنـگ و ادب  ،هنرمنـدان و
مسـئوالن شهرسـتان برگزار شـد  ،ضمن ارائه اشـعار تنی چند از
شـعرای برجسـته مراغه  ،مسـئوالن حاضر نیز به ایراد سـخنانی

مراغه

در بـاب اهمیـت فرهنـگ و زبـان فارسـی و نیـز تبییـن زوایـای
مختلف شـخصیت اسـتاد محمدحسـین شـهریار پرداختند .
معـاون اسـتاندار آذربایجانشـرقی و فرماندار شهرسـتان ویژه
مراغـه در ایـن مراسـم با اشـاره به اینکه «شـهریار» بین شـعرای
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معاصر کامال متمایز اسـت ،گفت« :شـهریار» ادبیـات فولکلور
آذربایجـان را بـه جهانیـان معرفـی کـرد و یکـی از شـاهکارش
موسـوم بـه «حیدربابا» به مانند سـفیری ،فرهنگ ایـن مرز و بوم
را بـه بیـش از  ۸۰کشـور جهان ارزانی داشـت تا جایـی که اهالی
فرهنـگ در جایجـای جهان با کـوه «حیدربابا» در بسـتانآباد
آشـنا شدند.
وی ادامـه داد :ملـت ایـران و بـه ویـژه مـردم آذربایجـان از روز
تولـد تـا مرگ با شـعر و شـاعری عجین هسـتند تا جایـی که این
مـردم حتـی بـا یک بیـت شـعری که روی سـنگ قبرشـان نقش
میبنـدد ،از ایـن دنیـا رخـت بـر میبندند.
فرمانـدار مراغـه بـا تاکیـد بر اینکـه مسـئوالن محلـی باید در
زمینـه گرامیداشـت یـاد و خاطـره بـزرگان ادبیـات اهتمـام ویـژه
داشـته باشـند ،بیان کرد :خوشبختانه مسـئوالن و اهالی فرهنگ
و هنـر مراغـه در ارتبـاط بـا فعالیتهـای فرهنگـی و رسـانهای
پیشـگام هسـتند که جـای قدردانـی دارد.
وی بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره اسـتادان و بـزرگان فرهنگ
و هنـر مراغـه از جملـه اسـتاد حیـدر عباسـی متخلـص بـه
«باریشـماز» ،افزود :اشـعار وی دایرهالمعارف زبـان ترکی بوده و
در کنار ایشـان اسـتاد کریمی عالوه بر شعر عاشـورایی ،دردهای
جامعـه را بـا زبـان طنز بیـان و تاکنـون  ۲۵جلـد کتاب به رشـته
تحریـر درآورده اسـت.

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مراغه نیـز در این آیین
گفـت  :بی شـک بـرای گرامیداشـت چنیـن مناسـبتهای بزرگی
بایـد برنامـه ای معظـم تـدارک و برگـزار گـردد  .لیکـن بدلیـل
محدودیتهـای کرونایـی ناچـار برنامـه را بـا دعوت از تعـدادی از
اسـاتید و هنرمنـدان عرصـه فرهنـگ و ادب برگـزار کردیـم .
فیاضـی گفـت  :جهت بهره بردن حداکثـری از فضای معنوی
و فرهنگـی ایـن محفل ارزشـمند  ،برنامـه از طریـق چندین پیج
ایسـنتاگرامی بـه صـورت زنـده بـرای دوسـتداران شـعر و ادب
فارسـی نیـز پخش می شـود .
فیاضـی ضمن تشـکر از برگزار کنندگان این آیین افـزود  :حوزه
فرهنگـی اجتماعـی و واحـد گردشـگری شـهرداری ،شـورای
اسلامی شـهر ،انجمـن نویسـندگان ،موسسـه فرهنگـی هنری
چندمنظـوره حکیـم اوحـدی مراغـهای و انجمـن ادبـی اوحدی
در برگـزاری ایـن آییـن بـا اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مراغه
همـکاری کردند.
سرپرسـت شـهرداری مراغـه نیـز ضمـن تبریـک روز شـعر و
ادب فارسـی ،گفـت :مراغـه شـخصیتهای فرهنگـی و هنـری
برجسـتهای دارد کـه فرهنگ و ادبیـات فولکلور آذربایجـان را در
ایـن کهنشـهر زنـده نگهداشـتهاند و بایـد آنهـا را ارج نهیـم.
«تـورج درگاهـی» با بیان اینکه گرامیداشـت این شـخصیتها
در مناسـبتهای مختلـف ضـروری اسـت ،اظهـار داشـت:
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فرهنـگ غنـی مراغـه بایـد حفـظ و روز بـه روز غنیتـر شـود و
مسـئوالن نیـز بـرای تحقـق ایـن مهـم باید کمـر همـت ببندند.
رضا عسـکری ،عضو شـورای اسالمی شـهر مراغه نیز در این
مراسـم بـا بیـان اینکه شـهریار و دیگـر شـخصیتهای فرهنگی
جزئـی از ادبیـات ایرانزمین هسـتند ،بیان کرد :ما باید بیشـتر به
ادبیـات بها بدهیم و بخشـی از دینی که بزرگانی چون شـهریار بر
گـردن مـا دارند ،همین بهـا دادن به ادبیات اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بر اسـاس یـک تصور غلـط رشـته ادبیات
در دانشـگاه مـورد کملطفـی قـرار میگیـرد ،اظهـار داشـت :بها
دادن بـه ادبیـات به پذیـرش نخبـگان در این رشـته تحصیلی نیاز
دارد زیـرا ادبیـات فارسـی و زبـان و ادبیـات ترکـی آذربایجانـی
حرفهـای زیـادی در سـطح جهانـی دارد.
وی قـرن ششـم و هفتـم هجری قمـری را اوج تمدن اسلامی
به واسـطه وجـود بزرگان ادبیات عنـوان کرد و افزود :شناسـاندن
شـهریار فقـط بـا برگـزاری یـک گرامیداشـت و محفـل ادبـی
امکانپذیـر نیسـت تـا جایـی کـه ملکالشـعرای بهـار در مـورد
شـهریار میفرماید که «شـهریار افتخار ادبیات فارسـی است».
وی بیـان کـرد :دانشـمند تـرک زبانی چون «احمـد بیگ» نیز
شـهریار را افتخـار ادبیـات ترکـی دانسـته اسـت و اگـر بـه دنبال
برجسـته کردن شـهریار هسـتیم باید به رشـته ادبیات در دانشگاه
بیـش از پیش بهـا دهیم.

عضـو کمیسـیون فرهنگی اجتماعی شـورای اسلامی شـهر
مراغـه بـا تاکید بر اینکـه ادبیات در تمـام دنیـا دارای جایگاه ویژه
اسـت ،اضافـه کرد :جایـگاه ادبیـات در ایران باید آسیبشناسـی
شـده و نقصهـا برطرف شـود تـا ادبیات غنـی ایرانـی روز به روز
غنیتر گـردد.
مسـئول فرهنگـی اجتماعـی شـهرداری مراغـه با بیـان اینکه
اسـتاد «محمدرضـا شـفیعی کدکنی» ،اسـتاد برجسـته و ممتاز
دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران ،شـهریار را
«ناگزیر شـعر فارسـی» خوانـده ،بیان کرد :ایشـان تنهـا در مورد
اشـعار فارسـی شـهریار قضـاوت کـرده اسـت و بایـد گفـت که
شـهریار هم ناگزیر شـعر فارسـی و هم ناگزیر شـعر ترکی است.
دکتـر «ودود دوسـتی» با سـرودن اشـعاری از کتاب سـهندیه
شـهریار ،اضافـه کـرد :شـهریار در هر سـه زبـان شـیرین دنیای
اسلام شـامل عربی ،فارسـی و ترکی شـعر سـروده اسـت و وی
را میتـوان بـا توجـه بـه تواناییهـای ذاتی و بـه گواه سـرودههای
مانـدگار فراوانـش ،بزرگتریـن شـاعر معاصر ایران دانسـت.
وی ادامـه داد :جایـگاه رفیـع او در غـزل ،بـه اذعان دوسـت و
دشـمن ،در میـان خیـل همنسلانش بالمنـازع و دسـت نیافتنی
اسـت و در اغلـب قالبهـای شـعر فارسـی اعـم از قصیـده،
مثنـوی و قطعـه طبعآزمایـی کـرده و ّ
الحـق و االنصـاف بـه طرز
اسـتادانهای سـربلند بیـرون آمده اسـت.
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بـه گفتـه وی شـهریار حتـی وقتـی هـم کـه بـه سـرودن در
قالبهـای نـو از قبیـل چهارپـاره و نیمایـی رغبتـی نشـان داده،
بـاز هـم اسـتادی بالمنـازع خـود را بـه نمایـش گذاشـته اسـت؛
شـعرهای ماندگار «دو مرغ بهشـتی»« ،هذیان دل» و «ای وای
مـادرم» از مصادیـق بـارز توفیـق او در ایـن حیطـه اسـت.
«رضـا نویـدیآذر» شـاعر مراغـی متخلـص به «پیمـان» که
حـق اسـتادی بـر گـردن بسـیاری از شـاعران جـوان و میانسـال
مراغـه دارد ،بیـان کـرد :ملکالشـعرای بهار وقتی تنها  ۲۲سـال
داشـت ،شـهریار را نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار شـرق عنوان
کرد.
وی ادامـه داد :وقتـی شـاعر بزرگی چون ملکالشـعرا در مورد
شـهریار اینگونه مینویسـد ،جایگاه واالی شهریار ملک سخن
بیش از پیش مشـخص میشـود.
وی اضافـه کـرد :ملکالشـعرا تنهـا از چنـد نفر در اشـعارش
نـام بـرده و فقط بـرای «پرویـن اعتصامی» و «شـهریار» مقدمه
نوشـته است.
به گفته اسـتاد « پیمان» سـه نفر شـامل ملکالشـعرای بهار،
شـهریار و نیما یوشـیج در شـعر معاصر ایران نقش داشـتهاند که
همگی سنتشـکن هستند.
در ادامـه ایـن برنامـه تنی چند از شـعرای برجسـته شهرسـتان

مراغـه از جملـه « :محمـد اصغریوند» متخلص بـه «اخگر»،
«فریـد محوپـور» « ،جعفـر صادقی» « ،سـینا نصراللـ هزاده» ،
«عـارف ساسـانی» و «سـعید تیمـوری» بـا ارائه اشـعار خود در
مضامیـن مختلـف ؛ رونـق و صفای بیش از پیشـی به این محفل
فرهنـگ و هنـر دادند.
در انتهـای ایـن عصـر بـا شـکوه تقدیـر از دو اسـتاد نامـی
شهرسـتان مراغه اسـتاد ودود دوسـتی و اسـتاد رضا نویـدی اذر
تقدیر و از دو جلد کتاب «حیدر عباسـی» شـامل «دویونچکده
کیلـر» و «مثنـوی معنوییـه بیـر گیریـش» و یـک جلـد کتاب
تصویـری با عنـوان «گورمهلیلر» که به همت «محمد مشـتری»
راجـع به هفت دهـه آثار هنری «حیدر عباسـی» گردآوری شـده
اسـت ،رونمایی شـد.
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ودود دوستی رئیس انجمن ادبی اوحدی مراغه ای،
شاعر متخلص به «ایلقار» و از مفاخر ادبی مراغه:

استاد شهریار نه تنها در زبان فارسی
بلکه در زبان ترکی نیز شاعری یگانه است
ودود دوستی در حاشیه محفل ادبی گرامیداشت روز شعر و ادب
فارسـی در مراغـه گفت  :اسـتاد «محمدرضا شـفیعی کدکنی»،
در کتـاب ارزشـمند «بـا چـراغ و آینـه» ،در مقایسـه بیـن اسـتاد
شـهریار و شـعرای معاصـر او ب ه حـق اظهار مـیدارد که «اغلب
نسـل او را ب هراحتی میتوان از تاریخ شـعر فارسی
غزل
ِ
سـرایان هم ِ
حـذف ،و از دیـوان آنها صرفنظر کرد ولی شـهریار ناگزیر شـعر
فارسـی است».

وی افـزود :یعنـی نمیتـوان با دیوان شـهریار چنـان برخوردی
کـرد و ما اگر شـهریار را نداشـتیم ،چیز مهمی را کم داشـتیم ولی
اگـر برخـی دیگر را نداشـتیم ،به جـای آنها از صائب و سـعدی و
امثـال آنهـا ب هراحتی بهـره میبردیم.
«ایلقار» اظهار داشـت :اگر سـرودههای ترکی اسـتاد شـهریار
و بهخصـوص دو شـاهکار بینظیـر او یعنـی منظومههـای
«حیدربابایـا سلام» و «سـهندیه» هـم ّ
مـد نظـر قـرار گیرنـد،

110

گزارش مهایش میل روز شعر و ادب فاریس
و بزرگداشت استاد سید ّ
حممد حسنی شهر یار

اهمیت او دوچندان احسـاس خواهد شـد؛ بنابراین اگر شـهریار
ناگزیر شعر ترکی
ناگزیر شـعر فارسـی اسـت ،پرواضح اسـت که
ِ
ِ
هم هسـت.
دوسـتی بیـان کـرد :اسـتاد شـهریار نه تنهـا در زبان فارسـی،
بلکـه در زبان ترکی نیز شـاعری یگانه اسـت؛ افزون بـر این ،او با
سـرودن ّ
ملمعاتـی ،توانایـی خود را در سـرودن به زبـان عربی هم
نشـان داده اسـت؛ بنابراین تا این سـه زبان دنیای اسلام هسـت،
شعر اسـتاد شـهریار هم هست.
وی تشـریح کرد :ویژگیهای برجسـتهی شـعر اسـتاد شهریار
ایجـاب کـرده اسـت کـه دیـوان ایـن شـاعر بـزرگ مـورد توجـه
روزافزون پژوهشـگران واقع شود و تحقیقات «شهریارشناسی»
علاوه بـر مراکـز علمـی و فرهنگـی داخل کشـور ،در خـارج از
مرزهـای ایـران نیز به صـورت گسـتردهای انجـام پذیرد.
ودود دوسـتی اظهار داشـت :شـهریار در هر سـه زبان شیرین
دنیـای اسلام شـامل عربـی ،فارسـی و ترکـی شـعر سـروده
اسـت و وی را میتـوان بـا توجـه بـه تواناییهـای ذاتی و بـه گواه
سـرودههای مانـدگار فراوانـش ،بزرگترین شـاعر معاصـر ایران
دانست.
وی ادامـه داد :جایـگاه رفیـع او در غـزل ،بـه اذعان دوسـت و
دشـمن ،در میـان خیـل همنسلانش بالمنـازع و دسـت نیافتنی

بـوده و در اغلب قالبهای شـعر فارسـی اعـم از قصیده ،مثنوی
و قطعـه طبعآزمایـی کـرده و بـه طرز اسـتادانهای سـربلند بیرون
آمده اسـت.
بـه گفتـه وی شـهریار حتـی وقتـی هـم کـه بـه سـرودن در
قالبهـای نـو از قبیل چهارپـاره و نیمایی رغبتی نشـان داده ،باز
هـم اسـتادی بالمنـازع خـود را بـه نمایش گذاشـته و شـعرهای
ماندگار «دو مرغ بهشـتی»« ،هذیـان دل» و «ای وای مادرم» از
مصادیـق بـارز توفیـق او در ایـن حیطه اسـت.
«ودود دوسـتی» مـدرس دانشـگاه و رئیـس انجمـن ادبـی
اوحـدی مراغـه ای ؛ یکـی از شـاعران بنـام آذربایجـان و مراغـه
اسـت کـه در اشـعارش «ایلقـار» تخلـص میکنـد و از آثـارش
میتـوان بـه کتابهـای شـعر «زیتـون ایشـیغیندا /روشـنایی
زیتـون»« ،سـوگیناز /عشـق نـاز» و «اللـه رحمت ایلهسـین /
خـدا بیامـرزد» و چندیـن کتـاب نثـر دیگـر اشـاره کـرد.
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ع

جب شری

کارگاه خوشنویسی «صفای قلم» در عجبشیر
کارگاه خوشنویسـی «صفای قلم» به مناسـبت روز ملی شـعر و
ادب فارسـی در عجب شـیر برگزار شد.
فرهـاد جبارپور رئیـس اداره فرهنگ وارشـاد اسلامی عجب
شـیر بـا بیان ایـن مطلـب افـزود  :کارگاه خوشنویسـی «صفای
همزمان با روز ملی شعر و ادب
قلـم» بـا حضور بیش از  ۳۵نفراز اسـاتید خوشنویسـی با درجه
مسابقه شعر «استاد سخن» در عجبشیر برگزار شد
هـای هنـری ممتاز و مدرسـان و اعضـای انجمن خوشنویسـی
عجبشـیر برگزار شـد .جبارپور خاطرنشـان کرد :خوشنویسان
همزمـان بـا فـرا رسـیدن روز ملی شـعر و ادب فارسـی مسـابقه
حاضـر در این کارگاه اشـعار اسـتاد شـهریار را تحریر کردند.
شـعر در محورهای شـهریار(اهل بیت ،والیت مداری و انقالب
گفتنی است این برنامه با مشارکت انجمن خوشنویسی عجب
اسلامی ) و شـهریار (فلکورها و مردم) بصورت مجازی توسط
شیر در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی وهنری برگزار شد.
اداره فرهنـگ وارشـاد اسلامی و انجمن ادبی وطن برگزار شـد.
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ویژه برنامه پاسداشت مقام استاد شهریار
و شعر و ادب فارسی در جلفا
علیرغـم شـرایط کرونایی حاکـم  ،بـا اسـتفاده از ظرفیت فضای
مجـازی  ،ویژه برنامه پاسداشـت مقام اسـتاد شـهریار و شـعر و
ادب فارسـی برگزار شـد.
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان جلفا بـا همکاری
اداره کتابخانه های عمومی این شهرسـتان  ،نشسـت بزرگداشت
روز شـعر و ادب فارسـی و پاسداشـت مقام اسـتاد شـهریار را با
حضـور پرویـن قبـادی رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی و
شـاعران بومی و اسـتانی در پلتفـرم اسـکای روم برگزارکرد.
در ابتـدای ایـن برنامه قبادی رئیس فرهنگ و ارشـاد اسلامی
ضمـن خیـر مقدم گویـی به مخاطبـان برنامـه  27 ،شـهریور ماه
سـالروز درگذشت اسـتاد شهریار و روز ملی شـعر و ادب فارسی
را گرامی شـمرد و در ادامه شـاعران اسـتانی و شهرسـتانی اشعار
خود را قرائـت کردند.
شـعر خوانی دکتر رضا قاسـم زاده در سـوگ اسـتاد شـهریار،
عضو انجمن شـعر بسـیج هنرمندان شهرسـتان جلفا  ،خوانش
شـعر توسـطجمیله موسـوی  ،عضو انجمن ادبی آراز شهرسـتان
جلفـا قرائـت شـعر توسـط دکتر احمـد اسـتوار  ،رئیس شـورای

شـعر بسـیج هنرمنـدان تبریـز و شـعر خوانـی قـادر عظیمـی ،
عضـو انجمـن شـعر بسـیج هنرمندان شهرسـتان جلفـا عناوین
برنامـه هایـی بودند که با اسـتفاده از بسـتر فضای مجـازی برای
مخاطبـان خـاص ایـن رویـداد تهیه و پخش شـد .
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رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جلفا:

فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری تعطیـل بردار نیسـت و آیین هـای روز ملی شـعر و ادب
فارسـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت فضـای مجازی منعکس می شـوند

«پرویـن قبـادی «در ویـژه
برنامـه ای کـه به مناسـبت روز
ملـی شـعر و ادب فارسـی بـا
اسـتفاده از ظرفیـت فضـای
مجـازی برگـزار شـد ؛ اظهـار
کـرد  :نزدیک به دوسـال اسـت
کـه همـه جهـان بـا ویـروس
منحـوس کرونـا دسـت بـه
گریباننـد  ،بـه طوریکـه همـه
فعالیتهـای فرهنگـی  ،هنـری و اقتصادی را تحت الشـعاع خود
قـرار داده اسـت .
وی در ادامـه افـزود  :در طـول ایـن مـدت اداره فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی شهرسـتان جلفا سـعی بر آن داشـته اسـت که با
تولیـد محتـوا  ،فعالیتهـای فرهنگـی و هنری خـود را با اسـتفاده
از ظرفیـت فضـای مجـازی ادامـه دهـد و ثابـت کـرده ایـم کـه
فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری تعطیـل بردار نیسـت .
رئیس فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان جلفا کـه در آیین

گرامیدشـت روز شـعر و ادب فارسی در پلتفرم اسکای روم سخن
مـی گفـت  ،افـزود :در تقویم شمسـی جمهـوری اسلامی ایران
بـا تصویب شـورای عالی انقالب فرهنگی  27شـهریور سـالروز
درگذشـت اسـتاد شـهریار بـه نـام روز ملی شـعر و ادب فارسـی
نامگذاری شـده اسـت و این نامگذاری افتخـار بزرگی برای مردم
آذربایجان اسـت .
قبـادی گفـت :بـه جرات می تـوان گفت :اسـتاد شـهریار تنها
شـاعری اسـت کـه در هر دوزبـان فارسـی و ترکی شـاهکارهای
ادبـی خلقـت کرده اسـت و در هردو زبـان  ،شـاعری موفق بوده
است .
وی در تکمیـل اخبـار مرتبـط با گرامیداشـت روز شـعر و ادب
فارسـی خاطر نشـان کـرد  :با رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی
سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا ،با حضور شـاعران شهرسـتان جلفا
بـه مناسـبت گرامیداشـت ایـن روز محفـل شـعر خوانـی برپـا
شـد و همچنیـن گشـایش نمایشـگاه هنـری در نگارخانـه نگاره
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان جلفـا از دیگـر ویژه
برنامههـای پاسداشـت مفام اسـتاد شـهریار اسـت .
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نمایشگاه آثار گرافیک در هادیشهر
نمایشـگاه آثار گرافیـک لوگو و لوگو تایپ از هنرمند هادیشـهری
در نگارخانه نگاره گشـایش یافت .
در تقویـم شمسـی جمهـوری اسلامی ایـران  27شـهریورماه
سـالروز درگذشـت اسـتاد شـهریار بـا تصویـب شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی بـه نـام روز شـعر و ادب فارسـی نامگـذاری
شـده اسـت .به همین مناسـبت اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی
شهرسـتان جلفا برای بزرگداشـت این روز برنامه هایـی را در نظر
گرفتـه بـود کـه برپایی نمایشـگاه هنری بـا معرفی آثـار هنرمندان
شهرسـتان جلفـا یکـی از ایـن برنامه هـا بود .
بـه مناسـبت ایـن روز ؛ ابوالفضـل ابدالـی یکـی از هنرمنـدان
رشـته گرافیـک بـا برپایـی نمایشـگاهی  ،آثـار گرافیکـی خـودرا
معرفـی کرد  .این نمایشـگاه بـه میزبانی نگارخانـه نگاره مجتمع
فرهنگـی و هنـری هادیشـهر برگزار شـد.
برگزاری نشست مجازی در پلتفرم اسکای روم با حضور شاعران
استانی و شهرستانی  ،و همچنین برگزاری محفل شعر و ادب با
حضور شاعران شهرستان و اعضای انجمن ادبی آراز در محل اداره بود که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جلفاو با
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جلفا از دیگر ویژه برنامه های مشارکت اداره کتابخانههای عمومی شهرستان و انجمن ادبی آراز
پاسداشت مقام استاد شهریار و گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی شهرستان جلفا برگزار شد.
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اهر

محفل شعر و ادب شاعران شهرستان جلفا
با محوریت روز شعر و ادب فارسی در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد

شـاعران عضو انجمن ادبی آراز شهرسـتان جلفـا با حضور خود رونمایی کتاب «عمردن قاالن سسلر»
در محفل شـعر و ادب  ،مقام اسـتاد سـخن  ،اسـتاد شـهریار را
گرامـی داشـته و در پاسداشـت ایـن شـاعر پـرآوازه آذربایجـان و طـی مراسـمی بـه مناسـبت روز شـعر و ادب فارسـی و روز
ایـران زمیـن دلسـروده های خـود را قرائـت کردند.
بزرگداشـت اسـتاد شـهریار؛ از کتـاب «عمـردن قاالن سسـلر»
ایـن آییـن در بیسـت و پنجمیـن روز از شـهریور ماه جـاری و در مجموعـه اشـعار اسـتاد سـخاوت عزتی(عندلیـب اهـری) نیـز
محـل اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان جلفـا بخاطر رونمایـی شـد.
شـرایط کرونایـی حاکم بـا رعایت پروتکلهای بهداشـتی و تعداد همچنیـن در ایـن آییـن بـا اهـدای تندیـس و لـوح از شـعرای
محـدود برگزار شـد .
پیشکسـوت شهرسـتان تقدیـر شـد.
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امامجمعه کلیبر

فرهنگ ایران را مدیون شعرا هستیم
امـام جمعـه کلیبـردر خطبـه هـای نمـاز جمعـه این شهرسـتان
ضمن تبریک فرا رسـیدن روز شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت
اسـتاد شـهریار بـر لزوم سـرمایه گذاری بیشـتر بر مفاخـر ملی و
تاریخـی ایرانی تاکید کـرد و افزود  :فرهنگ ایران را مدیون شـعرا
هسـتیم و بایـد یـاد و خاطره آنهـا را زنده نگه داشـت
حجتاالسلام سـید سـعید رشـادی امـام جمعـهی کلیبـر
در خطبـه هـای نمـاز جمعـه ایـن شهرسـتان ضمن تبریـک فرا
رسـیدن روز شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت اسـتاد شـهریار
گفـت  :ایـران مهد شـعر ،ادبیـات و تمـدن است،شـعر و ادبیات
روح جامعـه اسـت و باعـث زنـده و پویا شـدن جامعه میشـود،
معلمان،اسـتادان و دانـش آمـوزان بایـد توجه ویژه ای بـه ادبیات
داشـته باشـند چـرا کـه فرهنـگ ایرانـی مدیـون شـعر و ادبیات
فارسـی است.
وی افـزود :زبـان و ادبیـات فارسـی دومین زبان جهان اسلام
و زبـان حـوزه فرهنـگ و تمـدن ایرانـی اسـت کـه همـواره مورد
توجـه و اعتقـاد ایرانیـان و مردمـان سـرزمینهای دور و نزدیـک
بـوده اسـت .ادبیـات  ،بـه شـکلی بیـان زیبـای مفاهیـم ذهنی و

کلیرب

احساسـهای درونی واندیشـه های بشـری اسـت  ،در قالب نافذ
و گیـرا و چـون از زیبایـی برخـوردار اسـت مردم را به سـوی خود
جـذب مـی کنـد و با زندگـی عجین می شـود  .در دین اسلام به
شـعر و ادبیـات نـگاه ویـژه ای وجـود دارد و حمایتـی کـه ائمـه
اطهـار(ع) و بزرگان دین از شـاعران مکتبـی و متعهد می کردند،
نشـانگر این نگاه اسـت .
امـام جمعـه کلیبـر بر لـزوم سـرمایه گذاری بیشـتر بـر مفاخر
ملـی و تاریخـی ایرانـی تاکیـد کـرد و افـزود  :فرهنـگ ایـران را
مدیون شـعرا هسـتیم و باید یـاد و خاطره آنها را زنده نگه داشـت
و همـه مـا ایرانیـان دراین زمینه مسـوول هسـتیم.
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روز ملی شعر و ادب فارسی
در آذرشهر گرامی داشته شد
روز ملی شـعر و ادب فارسـی با حضور شـاعران و ادبای انجمن
ادبـی سـخن آذرشـهر و انجمـن ادبـی شـهریار گـوگان گرامـی
داشـته شد.
روز ملـی شـعر و ادب فارسـی بـا حضـور شـاعران و ادبـای
انجمـن ادبی سـخن آذرشـهر و انجمن ادبی شـهریار گـوگان در
سـالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی آذرشهر گرامی
داشـته شد.
در این آیین که با حضور شـعرا و ادبای شهرسـتان برگزار شـد،
شـعرا به قرائت اشـعار با محوریت استاد شهریار پرداختند.

مراسم عصر شعر

چلچراخنقشقافیهها
در اسکو برگزار شد
بـه مناسـبت روز ملـی شـعر و ادب فارسـی و برگداشـت اسـتاد
شـهریار ،مراسـم عصر شـعر چلچراخ نقـش قافیه ها در اسـکو
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برگزار شـد.
در ایـن مراسـم که بـا حضور شـاعران
و هنرمندان شهرسـتان اسکو برگزار شد،
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
این شهرسـتان ،شـهریار شـیرین سـخن
را شـاعری بـزرگ و نمونـه ای بـی نظیـر
در تاریـخ ادبیـات ایـران خوانـد و گفـت:
ویژگـی هـای این شـاعر بـزرگ را خیلی
تمام
توصیـف کـرده انـد امـا شـهریار بـا ِ
عصـر خـود تفـاوت
انسـان ِ
های هم ِ
داشـت.
محمدعلـی قلـی زاده افـزود :اسـکو
بـه میزبانـی شـهریار در دوران جنـگ
تجمیلـی بر خود می بالـد و کوچه و بازار
اسـکو از نفـس گـرم ایـن اسـتاد فرزانـه
خاطـره هـا دارد .
گفتنی اسـت این مراسـم با قرائت شعر
 20نفر از شـاعران شهرسـتان و با اجرای
اسـتاد عیانـی در پردیس سـینمایی باراما
اجـرا و بصـورت آنالیـن از شـبکههای
اجتماعی شهرسـتان پخش شـد.

اسکو

کارگاه نقاشی به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی
کارگاه نقاشـی بـه مناسـبت روز ملـی
شـعر و ادب فارسـی و بزرگداشـت استاد
شـهریار در مجتمع فرهنگی هنری اسکو
برگزار شـد.
همزمـان بـا گرامیداشـت روز شـعر و
ادب فارسـی و یاد و نام اسـتاد شـهریار ،
کارگاه آموزش نقاشـی بـا عنوان چلچراغ
نقـش قافیه هـا در اسـکو برگزار شـد.
محمـد علـی قلـی زاده رئیـس اداره
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان
اسـکو  ،در ایـن رابطـه گفت :ایـن کارگاه
بـه مناسـبت روز ملـی شـعر و ادب و بـا
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حضـور جمعی از هنرمندان شهرسـتان با
هدف تولیـد چهل تابلو الهام گرفته شـده
از اشـعار اسـتاد شـهریار برگزار شـد.
وی افـزود :هنرمنـدان حاضـر در ایـن
کارگاه به صـورت بداهه برای هنرنمایی از
شـعرهای مردمی استاد شـهریار استفاده
کردند.
گفتنـی اسـت مراسـم یادبـود اسـتاد
شـهریار همزمـان بـا سـالروز وفـات این
شـاعر شـهیر که بـه نـام روز ملی شـعر و
ادب فارسـی نامگـذاری شـده اسـت در
شهرسـتان اسـکو برگـزار شـد.
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مراسمبزرگداشتاستادشهریار
در اسکو برگزار شد
بـه مناسـبت روزملـی شـعرو ادب فارسـی  ،مراسـم بزرگداشـت
ملـک سـخن استادشـهریار در اسـکو برگزار شـد.
نشسـت بزرگداشت استاد شـهریار همزمان با روز ملی شعر و
ادب فارسـی و بررسـی منظومه حیدربابـا ،در کتابخانه موالنا ی
ایلخچـی برگـزار و بـه صورت مجـازی از فضای مجازی منتشـر
گردید.
در این مراسـم قلی زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی
گفـت  :زبان فارسـی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران برای
بیـان دیدگاههـا و آرمان های نظـام بوده و پژوهـش و مطالعه در
خصوص فرهنگ و ادب و زبان فارسـی اهمیت شـایانی دارد.
وی بـا اشـاره به اسـتاد شـهریار و منظومـه حیدربابـای وی،
رمـز مانـدگاری ایـن اشـعار را اجتماعـی بـودن آن عنـوان کـرد و
گفـت :اشـعاری چـون علـی ای همـای رحمـت ،اوج محبت و
ارادت ایـن شـاعر شـهیر و مـردم آذربایجـان به اهل بیت اسـت .
در این آیین از فعاالن ادبی شهرستان تجلیل شد.
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برگزاری عضر شعر شهریار در ملکان

پویش مجازی خوانش منظومه حیدربابای شهریار در اسکو
همزمان با سـالروز درگذشـت اسـتاد بی بدیل شـعر و ادب آذربایجان و شهریار
ملک سـخن اسـتاد محمدحسـین بهجت تبریزی (شـهریار) ،پویش مجازی
خوانش اشـعار منظومه ی حیدربابا در شهرسـتان اسـکو برگزار شد.
محمدعلی قلی زاده با اعالم این خبر اظهار داشـت ،در راسـتای گرامی داشـت
روز شـعر و ادب فارسـی و همزمان با سـالروز درگذشـت شـهریار ملک سخن
اسـتاد شـهریار ،برنامـه هـای متعـددی طراحـی و اجـرا شـده بـود کـه پویش
مجازی خوانش اشـعار اسـتاد شـهریار یکی از اصلی ترین برنامـه هایی بود که
در میـان فعالیـن فضای مجازی برگزار شـد.
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همزمان با روز ملی شـعر و ادب عصر شـعری در
شهرسـتان ملکان برگزار شد.
ایـن مراسـم بـا حضـور اعضـای انجمـن ادبـی
اسـتاد شـهریار و انجمـن ادبی خاقانـی ملکان
برگزار شـد.
در ایـن آییـن شـعرا و ادبـا اشـعار خـود را بـا
محوریـت اسـتاد شـهریار قرائـت کردنـد.
مراسـم یـاد شـده با اسـتقبال عالقمندان شـعر و
ادب شهرسـتان روبرو شـد.
در ایـن آیین همچنیـن از شـعرای حاضر تجلیل
شد .

ملکان

استاد شهریار در کنار استاد ابوالحسنخان اقبال آذر

گزارش تصویری
عکس :علی حامد حقدوست /احمد نیکمنظر
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