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شاعر مبارز با نفاق و دورویی

حافظ ادبیات را در مدار مردم و آزاداندیشی قرار می دهد

گفتگــــو

حافظ ادبیات دنیا را تغییر داده و در مدار مردم و آزاداندیشی قرار میدهد ،بهطوریکه سخنان چاپلوسانه را در
هیچیک از آثار او نمیبینیم .از این جهت ،حافظ بزرگترین شاعر مبارز با ریاکاری در جهان است .درواقع در ادبیات
هیچ کشوری نمیتوان شاعری را پیدا کنیم که کمر مبارزه با نفاق و دورویی را بسته باشد.
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دیدگاه یک
محمدرضا حیدری

دریچه
بتول گندمی

*

دیدگاه دو
*

حافظدانایرازهاو
بازگوکنندۀاسراراست
بــدون شــک حافظ شــیــرازی ،شاعر
پــرآوازۀ سدۀ هشتم ،از مقدسترین و
بزرگترین شاعران غزلسرای پارسی
است .مردم ایران و پارسیزبانان سراسر
جهان ،دیوان او را دارای اهمیت فراوان
میدانند و از همان گذشتههای دور با
دیوان این شاعر ،که به «لسانالغیب»
معروف بود ،فال میگرفتند.
حافظ را دانای رازها و بازگوکنندۀ اسرار
میدانند؛ همچنین همۀ غزلیات
او عارفانه و اشعارش حاصل کشف و
شهود عارفانه است.
حافظ هرچه هست ،شاعری است که
رموز مستی و رندی را میداند و در دیر
مغان شیدای شیداییان است.
برخی از اندیشههای حافظ براساس
دیوان اشعارش دارای چند ُبعد است:
ُبعد «توجه به بزرگان ایــران در دورۀ

باستان» که دراینخصوص میگوید:
«بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی/
مــیخــوانــد دوش درس مقامات
معنوی».
ُبعد «اشـــارات دینی» که حافظ در

اینمورد عنوان میکند« :شبان وادی
ایمن گهی رسد به مراد /که چند سال به
جان خدمت شعیب کند».
«تکیه بر قضا و قــدر» ،مــورد دیگری
است که در این ابعاد جای میگیرد و
حافظ دراینباره میگوید« :در دایرۀ
قسمت ما نقطۀ تسلیمیم /لطف آنچه تو
اندیشی حکم آنچه تو فرمایی».
«تضاد میان عقل و عشق» ُبعد دیگری
از اشعار حافظ به شمار میآید که
مثالش این شعر است« :مشورت با عقل
کردم گفت حافظ می بنوش /ساقیا می
ده به قول مستشار مؤتمن».
از ابعاد اشعار حافظ که بگذریم ،باید به
این موضوع که برخی اشعار او بهعنوان
ضر بالمثل میان مــردم استفاده
میشود ،اشاره کرد ،مــواردی مانند:
«یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود»،
«توبه فرمایان چــرا خــود توبه کمتر
میکنند؟»« ،هر سخن وقتی و هر نکته
مکانی دارد».
*پژوهشگر
و عضو گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

دکتر علیرضا قیامتی در نشست جمعیت زنان مسلمان نو اندیش خراسان به مناسبت روز حافظ مطرح کرد

حافظچکیدهفرهنگ ایرانی

رنگیان2 0 :مهر ،روز بزرگداشت اسطورهای درمیان
شاعران کشور است که سهم بسزایی در ادبیات و
فرهنگ ایران دارد و بجاست که از مجموعه آثار وی
درجهت بهبود حوزۀ ادبی بهره برده شود .این امر،
مستلزم برگزاری برنامههایی درخور این شاعر است.
دراینراستا بههمت « جمعیت زنان مسلمان نواندیش
خراسا نرضوی» برنامهای فرهنگیادبی با حضور
جمعی از اساتید و حافظشناسان کشور در خانۀ احزاب
خراسانرضوی برگزار شد .حضور مسئوالن شهری در
این جمع ،تأییدی بر مهمبودن حوزههای فرهنگی و
ارزش واالی شاعرانی چون حافظ و فردوسی بود .در
این گردهمایی که با حضور علیرضا قیامتی ،پژوهشگر
و مدرس دانشگاه برگزار شد ،بر اهمیت و تأثیرگذاری
آثار این اسطورۀ ادبی تأکید و ابعاد مختلف زندگی و
آثار حافظ تشریح شد .قیامتی دربارۀ حافظ می گوید:
«خواجه شمسالدین محمدشیرازی شاعر و حافظ
قرآن ،متخلصبه «حافظ» و معروف به «لسانالغیب»
از بزرگترین شاعران غزلسرای ایران و جهان به شمار
میرود .».در ادامه مشروح این نشست آمده است که
میخوانید.
حافظ را نمیتوان از سنخ شــاعــران تکبعدی و
تکساحتی ،محسوب و تفکر شاعرانهاش را تنها با یک
وجه خاص تفسیر و تأویل کرد.
شعر حافظ دارای ابعاد گوناگون و متنوع و سرشار از راز و
رمز و پرسش از حقیقت هستی است.
صبحدم از عرش میآمد خروشی ،عقل گفت
قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند
حافظ از بزرگترین شاعران نغزگوی ادبیات فارسی
اســت .حافظ اوایــل قــرن هشتم ه.ق -حــدود سال
 -727در شــیــراز دیــده بــه جهان گــشــود .پــدرش
بهاءالدین ،بازرگان و مادرش اهل کازرون بود .پساز
مرگ پدر ،شمسالدین کوچک نزد مادرش ماند و در
سنین نوجوانی به شغل نانوایی پرداخت .در همین
دوران به کسب علم و دانش عالقهمند شد و به درس و
مدرسه پرداخت .بعداز تحصیل علوم ،زندگی او تغییر
کرد و در جرگۀ طالبان علم درآمــد و مجالس درس
علمای بزرگ شیراز را درک کرد .او به تحقیق و مطالعه
کتابهای بزرگان آن روزگار ،ازقبیل کشاف زمخشری،
مطالعاالنظار قاضیبیضاوی و مفتاحالعلوم سکاکی
و امثال آ نها پرداخت .همچنین در مجالس درس
قوا مالدین ابوالبقاء عبدا ...بنمحمود بنحسن
اصفهانیشیرازی نیز حضور داشت.

عالی و حکمی و عرفانی و قدرتی که در بیان آنها به
فصیحترین و خوشآهنگترین عبارات داشته ،وی را
یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران ایران قرار
داده و دیوانش را موردقبول خاص و عام ساخته است.

توجه خاص به استفاده از
صنایع مختلف لفظی و معنوی

ایــن نکته را نباید فــرامــوش کــرد که عهد حافظ با
آخرین مراحل تحول زبان فارسی و فرهنگ اسالمی
ایــران مصادف بود .ازایــنروی ،زبان و اندیشۀ او در
مقایسه با استادان پیش از وی به ما نزدیکتر است و
به این سبب است که ما حافظ را بیشتر از شاعران
خراسان و عــراق درک میکنیم و سخن او را بیشتر
میپذیریم.از دیگر نکات اشعار او ،توجه خاص او
به استفاده از صنایع مختلف لفظی و معنوی است،
بهنحو یکه کمتربیتی از او میتوان یافت که خالی
از نقش و نگار صنایع باشد .اما چیرهدستی او در
بهکاربردن الفاظ و صنایع به حدی است که صنعت
در سهولت سخن او اثری نــدارد و کالم او را متکلف
نمینماید.برخالف اطالعات حافظ از دقایق عرفانی
و اشارات مکرر به نکات عرفانی ،او پیرو طریقتی خاص
نبوده است ،بلکه به عقیدۀ بسیاری ،خود او بهتنهایی
مراحل سلوک و کمال را طی کرده و به درجاتی نیز
رسیده است.دیوان کلیات او مرکب است از غزلیات،
چند قصیده ،قطعه ،رباعی و دو مثنوی کوتاه با نامهای
«آهوی وحشی» و «ساقینامه».

حافظ با شناخت عمیق بسیاری از مسائل قرآنی و
اجتماعی را درقالب شعر ارائه میدهد

حافظ با توان شاعری بسیار ،داستانهای قرآنی را با
اشارههای ظریف در شعرش بیان میکند ،اما بهواقع
او ناظم شعر نیست که به بیان روایی داستان بپردازد،
بلکه شاعری تواناست که با تخیل و شناخت عمیق
بسیاری از مسائل قرآنی و اجتماعی را درقالب شعر
ارائه میدهد.
حافظ چکیدۀ فرهنگ ایرانیهاست ،ذهن و زبان
ایرانیهاست ،همچنین جنجالیترین چهرۀ ادبی
دنیا محسوب میشود ،بهطوریکه درمورد هیچیک از
چهرههای ادبی تا این حد نظرات متناقص نداریم.
دلیل این امر هم وجود خود حافظ و جامعۀ ایرانی

اســت .اینکه مــردم با اشعار حافظ فال میگیرند،
نشاندهندۀ این است که مردم غم دلشان را به حافظ
میگویند و به او اعتماد دارند .شاخصههایی در حافظ
هست که توانسته در تمام جزئیات عرفانی دنیا رسوخ
من انسانی ،اجتماع و جامعه بوده
کند.من حافظِ ،
ِ
است که این موضوع بهعنوان شاخصههای وجودی
وی به شمار میآید.
حافظ کامال به سرنوشت خود واقف بوده ،حالآنکه
امروز شاهد آن هستیم که عدهای او را شرابخوار و
عدهای دیگر او را انسانی کامل و بهکمالرسیده ،که پا را
از شریعت بیرون نگذاشته است ،میدانند .در حافظۀ
جامعۀ ایرانی ،ترکیبی از موارد ذکرشده نقش بسته
است.

گوته ،دو کتاب خود را به حافظ تقدیم میکند

2 850اثـــر حافظشناسی داریـــم ،ولــی هیچکدام
آنگونهکه باید و شاید ،نیست و هرکس از ظن خود
او را تحلیل کــرده اســت ،اما حافظ ادبیات ایــران را
متحول کرده و حتی در دنیا نیز تأثیراتی داشته است.
بهعنوان مثال ،گوته بهعنوان بزرگترین شاعر آلمانی،
دو کتاب خود را به حافظ تقدیم میکند .اینها همه
نشاندهندۀ ارادت این شاعران و تأثیرگذاری حافظ
در دنیاست.حافظ ادبیات دنیا را تغییر داده و در
مدار مردم و آزا داندیشی قرار میدهد ،بهطور یکه
سخنان چاپلوسانه را در هیچیک از آثار او نمیبینیم.
از این جهت ،حافظ بزرگترین شاعر مبارز با ریاکاری
در جهان اســت .درواقــع در ادبیات هیچ کشوری
نمیتوان شاعری را پیدا کرد که کمربه مبارزه با نفاق
و دورویی بسته باشد؛ البته مولوی این مسیر را پیش
از حافظ آغاز کرده بود.حرکت دیگری که حافظ آغاز
کرد ،تحول در اندیشۀ عرفانی و عرفان ایران اسالمی
بود .همانگونهکه میدانیم عبادت همۀ انسانها به
سه دسته تقسیم میشود ،که از نظر عرفا دو گونۀ آن،
معاملهگرایانه است .حافظ نظام ارزشی جامعۀ خود را
دگرگون میکند؛ به همین خاطر مسیر را با عبادت خود
مشخص میکند .البته عرفای دیگر پیش از حافظ این
موضوع را معین کردند.
عبادت ســوم عارفانه و عاشقانه ،که خــاص عرفان
اشراقی ایرانی است ،عبادت به خاطر خداست ،که در
این زمینه نگاه حافظ اینگونه است:

مرتبۀ واال در تفکر عالی و عرفانی

حافظ ،مردی بود ادیب ،عالم به علوم ادبی و شرعی
و آ گاه از دقایق حکمی و حقایق عرفانی .استعداد
خار قالعادۀ او در تلفیق مضامین و آوردن صنایع
گوناگون بیانی در غــزل ،او را سرآمد شاعران زمان
خویش و حتی تمامی شاعران زبان فارسی کرده است.
او بهترین غزلیات مولوی ،سعدی ،کمال ،اوحدی،
خواجو و سلمان را استقبال کرده است ،اما دیوان او
بهقدری از بیتهای بلند و غزلیات عالی و مضمونهای
نو پر است که این تقلیدها و تأثرها درمیان آنها کم و
ناچیز مینماید .عالوهبراین ،مرتبۀ واالی او در تفکر

«گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را»
«ما ز دوست غیر از دوست ،مقصدی نمیخواهیم
حور و جنت ای زاهد بر تو باشد ارزانی»
که این موارد بهگونهای عوضکردن قواعد انسان و
خداشناسی است.

حافظ هیچگاه خود را
در دایرۀ ِ
تنگ ظاهرگرایانه قرار نداد

درعینحال حافظ به قواعدی پایبند است .حافظی
تنگ
که حافظ قرآن است ،هیچگاه خود را در دایرۀ ِ
ظاهرگرایانه قرار نداده است .اگر اینگونه برداشت
کنیم ،درواقــع «مــی» حافظ ،ادبــی ،عرفانی ،برای
مبارزه با ریاکاری ،دورویی و خودپرستی است.
خودبینی و خودپرستی در عرفان جایی ندارد .حافظ
نیز در اشعار خود میگوید :
یا رب آن زاهد خودبین که بهجز عیب ندید
دود آهیش در آیینۀ ادراک انداز
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
کسی که دچار خودبینی است ،نه میتواند عاشق خدا
باشد و نه خلق او .خودبینی بهواقع افراد را در دایرۀ تکبر
گرفتار و او را مدعی میکند:
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بیخبر بمیرد در درد خودپرستی
حافظ ،چهرهای که از خدا میسازد ،هیچگاه از خدا
جدا نیست و این موضوع ،ریشه در ادبیات باستانی
کشورمان دارد ،بهطور یکه شاهد این هستیم که
انسان مشاور اهورامزدا بوده و فروهر بدون او نمیتواند
بر اهریمن پیروز شود .اما نکتۀ دیگری که در عرفان
وجود دارد و حافظ از آن بهره برده ،این است که خداوند
تکهای از وجود خود را در وجود انسان نهاده و به این
دلیل است که انسان در شعر او مقام باالیی دارد:
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
ُ
گوهری کز صدف ک ْون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
پیر ُمغان بردم دوش
مشکل خویش ِبر ّ ِ
کاو به تأیید نظر حل معما میکرد
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
واندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد
گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟
گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد
بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمیدیدش و از دور «خدایا» میکرد
موالنا نیز میگوید:
ای نسخۀ نامۀ الهی که تویی
وی آینۀ جمال شاهی که تویی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی
در اندیشۀ ایرانی اصالت انسان مطرح بوده است،
موضوعی که در آثار حافظ همواره دیده میشود و از
این طریق پیام صلح را به جهانیان انتقال میدهد.
همچنین حافظ معتقد است که میتوان با عشق همه
چیز را حل کرد.

مینو قیاسی ،دکترای عصبشناسی زبان و عضو مرکز تحقیقات گوش ،حلق و بینی استان خراسانرضوی

استفادهازغزلیاتحافظبرایآموزشبچههایکمشنوا

اگر ما بخواهیم بزرگداشت فردی
را د رنظر بگیریم و بهواقع حق
مطلب را ادا کنیم ،در وهلۀ اول
باید کارهای آن فرد را بشناسیم.
بعد سعی میکنیم کارهای آن فرد را ترویج بدهیم.
درواقع این نکتهای اساسی است که همیشه باید
مدنظر قرار بگیرد.
درمورد حافظ و شعرای فارسیزبان ،هدف اصلی تا
بدین روز ،این بوده که این افراد را بشناسیم و از ابعاد
مختلف کارهایشان را تحلیل و بررسی کنیم .یکی از
جنبههای جدید تحلیل و بررسی آثار شاعران بزرگی

مانند حافظ و موالنا این است که جنبههای درمانی و
تأثیر اشعار آنها در گروههای سنی مختلف بررسی
میشود.
اشعار حافظ ،قابلیتهای زبانی و موسیقایی خاصی
دارد؛ مثال به لحاظ زبانی روی عناصر زنجیرۀ گفتار
تأثیر میگذارد.
کسی که قرائت صحیحی از شعر حافظ داشته
ً
باشد ،قطعا به ایــن نکته واقــف اســت که در شعر
وی ،کششهای بسیار زیادی بهصورت نظا ممند
وجود دارد و این ،جنبۀ صوتی زبان را بسیار غنی
خواهد کرد .از سوی دیگر ،افراد کمشنوا و کسانی

کــه از دستگاه حــلــزون بــرای شنیدن استفاده
میکنند ،وقتی به قابلیتهای زبانی میرسند،
مشکلی در کالمشان دیــده میشود و آن ،این
است که از عناصر روح زنجیرۀ گفتار تهی است.
دراصطالح میگوییم که این افــراد زبــان رباتیک
دارند.
وقتی با این افراد ارتباط برقرار میکنیم ،احساس
میکنیم با یک ماشین روبــهرو هستیم .یکی از
جنبههای ادراکــی زبان فارسی ،موسیقاییبودن
آن اســـت کــه مـــیتـــوان در ایـــن مــــورد از آن
استفاده کرد.

ایــدۀ استفاده از غزلیات حافظ بــرای آمــوزش
بچههای کمشنوا سه ماه پیش مطرح شد و کار
را با بچههای کمشنوا و غزلیات حافظ را شروع
کردیم و به طــرز شگفتآوری دیدیم که عناصر
موسیقیایی ،راه خود را به زبــان این کودکان باز
کردند.
ا زطرفی چون کودکان دوســت دارنــد شعر حفظ
کنند ،حفظکردن ابیات ازســوی آنــان ،در قویتر
شدن حافظۀ آنان تأثیر مثبتی بر جای گذاشت که
البته هنوز این مورد بهصورت دقیق ارزیابی نشده
است.

عکس  :داوود بهگام/شهرآرا

نگاه حافظ که به دور از زر و زور و تزویر
اســـت ،درواقــــع نــیــاز امـــروز جامعه
است؛ این رویکرد را میتوان از زاویۀ
ادبیات و شعر به جامعه منتقل کرد.
متأسفانه علیرغم غنای علمی و
فرهنگی ،بهدلیل غفلت از این موارد
شاهد آسیبهایی در فضای فرهنگی
و اجتماعی هستیم؛ د رواقـــع نسل
جــوانــمــان بیگانه و نسل قدیم نیز
از آمــوزههــای فـــراوان فرهنگیمان
دور اســت.درراســتــای وظیفهای که
مــردم به دوش اعضای شــورای پنجم
گذاشتهاند ،یکی از برنامههایی که
بهجد دنبال آن هستیم ،فراهمآوری
فضایی باتوجهبه حوزۀ هنر ،ادبیات و
فرهنگ با رویکرد جدید ،جهت انتقال
مفاهیم و ارز شهـــای نــاب و اصالح
فضای اجتماعی در سطح نخبگان
و جامعه است.خوشحالیم که افراد
مختلف که در حــوزههــای گوناگون
فعالیت میکنند و در مــوارد الزم به
حوزههای فرهنگی و اجتماعی توجه
میکنند؛ بهعنوان مثال کنشگران
سیاسی تنها از این منظر به جامعه
نگاه نمیکنند ،بلکه در مناسبتهای
مختلف در حوزههای فرهنگی نیز ورود
پیدا میکنند؛ از این منظر شاهد جای
خالی این موضوع در فضای اجتماعی
هستیم.هنوز در آغاز کار شورای شهر
هستیم و معاونت فرهنگی شهرداری
استقرار پیدا نکرده ،ولی با رویکرد شورا
و معاونت فرهنگی شهرداری امیدواریم
برنامههایی مانند بزرگداشت بزرگانی
مانند حافظ را در مقیاس وسیعتر و با
حضور مردم فرهیخته داشته باشیم.
*رئیس شورای اسالمی شهر مشهد
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توسعۀفضاهایفرهنگی،
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روز بــزرگــداشــت حــافــظ ،موقعیت
مناسبی است تا دربارۀ بزرگان فرهنگ
و ادب خطۀ خراسان نیز سخنی به میان
بیاید .ما نیز بهعنوان مجموعۀ شورای
شهر ،از اینگونه فعالیتها حمایت
میکنیم .برنامههایی چون بزرگداشت
حافظ ،در زندگی اجتماعی مردم ،کم
است و با رفتارهایی که در گذشته انجام
دادهایم ،بهشدت از آن فاصله گرفتهایم
و مانند گذشتگانمان با فرهنگ و هنر
پیوند نداریم.
کشورمان ،ذخایر ارزشمند و عظیم
تاریخی ،ادبی و فرهنگی را داراست
که بهشدت از آنها غافلیم .باید درنظر
داشت که تنها یک کتاب حافظ و اشعار
آن ،میتواند راهکارهای فراوانی برای
زندگی امروز مردم فراهم آورد .ازجمله
مسائل جدی ،که در شورای اسالمی
شهر مشهد دنبال میکنیم ،توجه ویژه
به این حوزه است.
خوشحالیم کــه اعــام کنیم حــدود
یک ماه پیش ،بعداز سا لها تعطیلی
انجمن شعرای خراسان ،این انجمن
پنجشنبهشبها آغــاز به کــار کــرده و
شبهای شعر آن ،همانند گذشته
درحال برگزاری است.
روزهای بزرگی مانند بزرگداشت حافظ
را باید غنیمت بشماریم و برای اقشار
مختلف بهویژه جوانان و نوجوانان،
تمهیدات خوبی بیندیشیم .امیدواریم
که با توسعۀ فضاهای فرهنگی ،بهویژه
فرهنگسراها ،بتوانیم برنامههای
مختلف و متنوعی را بــا رویــکــرد
پاسداشت و گرامیداشت بزرگان ،برای
گروههای مختلف سنی برگزار کنیم.
خأل این برنامهها در شهرمان مشهود
استوکاستیهایفراوانیدراینزمینه
وجوددارد.درواقعمادامیکهصحبتاز
پرکردناوقاتفراغتشهروندانبهمیان
میآید ،شاید ذهنها بهسمت اقدامات
خــاص معطوف شــود؛ ایــن درحالی
است که در جریان اصالحطلبی به این
موضوع،کهظرفیتهایبزرگیدرحوزۀ
فرهنگ ،هنر و ادب خراسان وجود دارد،
معتقدیم.درواقع اگر به هر یک از موارد
فرهنگی ،هنری و ادبی فرصت بروز و
ظهور داده شود ،بخش زیادی از عالیق
و سالیق شهروندان جذب آن خواهد
شد؛ این موضوع بهمعنای گامبرداشتن
درجهت کاهش آسیبهای اجتماعی
و افــزایــش امید بــه زنــدگــی در میان
شهروندان است .شورای اسالمی شهر
و نمایندگان دولت در حوزۀ فرهنگ و
هنر باید برای یادآوری نام نیک بزرگانی
مانند حافظ ،فردوسی ،خیام ،عطار،
اخوان ثالث و ...تالش کنند و برگزاری
بزرگداشت برای این اسطورهها را در
دستورکار خود قرار دهند.
باتوجهبه قرارگرفتن آرامگاه فردوسی
در مشهد ،باید کار ویــژهای در جهت
بهرهگیری مردم از آموزههای این شاعر
کشورمان انجام دهیم .این فعالیتها
را میتوانیم درقالب ایجاد فرصتهای
بزرگ برای شهروندان و زائران شهرمان
به اجرا درآوریم تا با شاهنامه بهعنوان
اثر تاریخی فردوسی آشنا شوند.
شورای شهر مشهد در موضوع احیای
مجموعۀ طـــوس ،هــمــت فــراوانــی
بهکار بسته اســت تا بتواند همرا هبا
مجموعههای متولی گامهایی بردارد و
اینفرصتهارادراختیارمردمقراردهد،
اما متأسفانه چالشهای زیادی وجود
دارد .حتی در مسیر ما بهعنوان شورای
شهر و شهرداری ،که تصمیم بر بازسازی
و بهبود فضاهای ذکــرشــده داریــم،
قفلهای زیادی ازسوی مجموعههای
متولی زده شده که کار را سخت کرده
است .دراینراستا امیدواریم مجموعۀ
میراثفرهنگیواحیایبناهایتاریخی
مارا،کهبهعنوانشورایشهربانگاهینو
برایایجادتحولاعالمآمادگیکردهایم،
بهخوبی همراهی کنند .البته شهردار
منطقۀ  12و مجموعههای مرتبط
شهرداری در این زمینه فعالیتهای
خوبی انجام داد هانـــد .فعالیتهای
ذکرشده نشاندهندۀ این موضوع است
که اگر میان مجموعۀ شهری و دولتی،
هماهنگی مناسبی وجود داشته باشد،
میتوان در بازۀ زمانی یک یا دوساله،
تغییراتچشمگیریرقمزد.
*رئیس کمیسیون برنامهریزی و بودجۀ
شورای اسالمی شهر مشهد

