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صدور پروانه دامداری برای 4 هزار و 849 
دامدار سرخسی
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هفته نامه مستقل

باستان شناسی که 
طناز بود

از زمین تا کهکشان با 
سیروس آسمانی

 امام كاظم علیه السالم : رجب ، نهری است در بهشت كه 
سفیدتر از شیر و شیرين تر از عسل است . هر كس يك روز از 

ماه رجب را روزه بگیرد ، خداوند از آن نهر به او می نوشاَند.
منبع :تهذيب األحكام : ج 4 ص 3۰۶ ح 924 

صفحه 4 «

نگاهی گذرا به روستای 
تاریخی مغان

فراهم شدن زمینه اشتغال ۳۲ بانوی 
فیروزه ای با حمایت فوالد خراسان

کرونا و بهداشت فردی دهان و دندان

راه اندازی سیستم کنترل ماشینی  
عبور عابران پیاده در روسیه 

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا:

ارتشیان حضور قهرمانانه در کنار مدافعان سالمت داشتند
صفحه 2 «

سفارش آگهی در هفته نامه مستقل 
ضامن خراسان  با شماره های 

 تلفن 051-38785053-38787289
09155596088 و یا پست الکترونیک:

 zamennews@gmail.com 
تماس داشته باشید.

تدریس کلیه دروس مهندسی، علوم حوزوی، 
کسب باالترین نمره زبان و آزمون های بین المللی

تدریس کلیه مقاطع تحصیلی)حتی شب امتحان(

پذیرش از دانشگاه های بین المللی 
در کمترین زمان  به صورت کامال تضمینی

 با قیمت توافقی
توسط استاد مختاری؛ رتبه ممتاز دکترای 

هوافضا و علوم حوزوی از دانشگاه امیر کبیر 
تهران )پلی تکنیک سابق( 

MMOKHTARI_IR : اینستاگرام
تلفن : ۰۹۱۹۴۸۸۸۷۰۴

عصر کرونايی
 
داشتیم؛  خوبی  روزگار  چه  می کردم  فکر  داشتم 

اما از آن دوران به خوبی استفاده نکردیم. 
ناسپاس بودیم. با هم به عدالت رفتار نمی كردیم 
یا بی تفاوت از کنار هم می گذشتیم. شاید برخی 
سرگرم  و  شاد  کمی  یا  سرخوش  حدودی  تا  ما  از 
خودمان بودیم. با پیدایش ویروس کرونا، زندگی و سالمت کل دنیا 
میزان  تنها  نه  همه گیر  بیماری  این  گرفت.  قرار  جدی  تهدید  مورد 

باالی مرگ و میر ناشی از عفونت را به همراه دارد بلکه باعث فاجعه 
را در شوک قرار  روانی در تمام جهان شده است. ویروسی که دنیا 

داده است. 
نشریه ضامن خراسان هم در این ایام دو تن از نویسندگان عزیزش؛ 
ابتال  دلیل  به  را  آجــری  تقی  محمد  استاد  و  بــرزو  سیروس  استاد 
عزیزمان  همکار  و  دوست  همچنین  و  داد  دست  از  بیماری  این  به 
گفته  به  نیستند.  ما  میان  در  دیگر  و  شدند  آسمانی  کدخدا،  خانم 
به  بیاییم  پس  باشد.  ما  با  سال ها  ویــروس  این  شاید  دانشمندان 
در  نکنیم.  فراموش  را  دست ها  مرتب  شستن  کنیم.   کمک  یکدیگر 
از خانه بیرون نرویم. در تجمعات حضور نداشته  مواقع غیرضروری 
استفاده  ماسک  از  حتما  و  کنیم  رعایت  را  اجتماعی  فاصله   باشیم. 
همگانی  رعایت  با  نمی آید.  ما  سراغ   به  ویروس  نکنیم  فکر  نماییم. 
این اصول است که می توانیم كرونا را شكست دهیم و بار دیگر بدون 

دغدغه در كنار هم از زندگی و زیبایی هایش لذت ببریم. ان شاا... 

یادداشت سردبیر
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موقعیت مراتع و جنگل ها  «

ــرزی ســرخــس  ــ ــان مـ ــت ــرس ــه ش
هكتار   ۶۸۸ و  ــزار  هـ  ۵۳۹ ــا  ب
 ۴۷۳ و  ــزار  هـ  ۳۶۱ مــســاحــت 
این  از  كــه  دارد  مــراتــع  هكتار 
میزان ۱۸.۲ درصد معادل ۶۵ هزار و ۷۹۰ هكتار 
مراتع متراكم با پوشش خوب و ۶۴.۶ درصد معادل 
۲۳۳ هزار و ۵۳۵ هكتار مراتع متوسط  و ۱۹.۱۲ 
فقیر  مراتع  هكتار   ۱۴۸ و  هزار   ۶۲ معادل  درصد 
است.جنگل های سرخس ۳۵ هزار هكتار است كه 
۱۸ هزار هكتار جنگل پسته وحشی ۳ هزار و۵۰۰ 
، بنه و زالزالک و یک هزار  هكتار جنگل های ارس 
که  است  گز  و  صحرایی  بید  یا  پده  هكتار   ۵۰۰ و 
۱۲ هزار هكتار هم جنگل های دست كاشت وجود 

دارد. 
مساحت اراضی زراعی این شهرستان ۱۴۲ هزار و 
باغات   هكتار   ۲۴۴ و  هزار   ۳۹ شامل  هكتار   ۲۵۷
آبی و ۱۰۳ هزار و۱۳ هكتار اراضی دیم  اراضی  و 

است.

فرسايش آبی و بادی اراضی  «

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
گفت:  خــراســان  ضامن  با  گفتگویی  در  سرخس 
بادی  و  آبی  فرسایش  معرض  در  سرخس  اراضــی 
سرخس  شهرستان  آبی  فرسایش  میزان  كه  است 
در  باشد  می  سال  در  هكتار  در  تن    ۲۴ از  بیشتر 
در  تن   ۱۴ استان  آبی  فرسایش  متوسط  كه  حالی 
پوشش  مراتع،  فقر  فرسایش   علت  و  بــوده  هكتار 
خاک  نوع  و  دیمزار  به  مراتع  تبدیل  و  كم   گیاهی 
فرسایش  به  حساس  شناسی  زمین  سازندهای  و 
است.مهندس رمضان صدیق افزود: »در شهرستان 
سرخس ۱۶۶ هزار و ۹۲۷ هكتار از اراضی، تحت 
میزان  ایــن  از  كه  دارد  قــرار  بــادی  فرسایش  تاثیر 
 ۸۴ زیــاد،  شدت  با  هكتار  هــزار   ۶۷۴ و  هــزار   ۴۲
و  هزار   ۳۹ و  متوسط  شدت  با  هكتار   ۷۴۶ و  هزار 
و  است  بــادی  كم  فرسایش  شدت  با  هكتار   ۵۰۷

بادی  فرسایش های 
ــون  ــ ــان ــ ك ســـــه  در 
عــمــده صــمــد آبـــاد و 
ــراف  روســتــاهــای اط
دولـــت  و  ســنــگــر  آن 
كانون  دومین  و  آبــاد 
یاس تپه تا خانگیران 
ــون  ــان ك ــن  ــی ــوم س و 
زرد  چاله  تا  گنبدلی 

است.
سبک  دام  وجــــود   
مــــازاد بــر ظــرفــیــت، 
مراتع،  مفرط  چــرای 
به  مـــراتـــع  تــبــدیــل 
تــغــیــیــر  و  دیــــمــــزار 
كـــــاربـــــری، نـــــوع و 

قوم  قره  صحرای  بــودن  تاثیر  تحت  و  خاک  جنس 
و  شن  طوفان های  همه  از  مهمتر  و  تركمنستان 

ریزدانه از عوامل عمده فرسایش بادی است.«

ممیزی مراتع و صدور پروانه دامداری  «

شهرستان  طبیعی  منابع  »اداره  ــرد:  ك بیان  وی 
حفظ  در  خود  وظایف  انجام  راستای  در  سرخس  
ممیزی  اقــدامــات  طبیعی  منابع  توسعه  و  احیا   ،
بیابان زدایی،  مرتعداری،  طرح های  تهیه  مرتع، 
اسناد  اخذ  و  مالکیت  تثبیت  حفاظت،  آبخیزداری، 

ملی را در اولویت کارهای خود قرارداده است.«  
شهرستان  مرتع  سامانه   ۸۹ در  راستا  همین  در 
و  هــزار   ۴ بــرای  و   گرفته  صــورت  ممیزی  سرخس  
طرح  مرتع   ۲۰ برای  و  صادر  پروانه  دامــدار   ۸۴۹
خود  بــه  مــرتــع  مدیریت  و  ــده  ش تهیه  مــرتــعــداری 
دامداران محول شده که این موضوع باعث حفظ و 

احیای مراتع  خواهد شد. 

بذر پاشی و بوته کاری و احیای مراتع «

هکتار   ۱۵۰ تا   ۱۰۰ بین  ساالنه  کــرد:  بیان  وی 
مراتع بذر پاشی، بوته کاری و  قرق و احیا می شود 

بسیار  مراتع  سطح  به  نسبت  میزان  این  البته   که 
این  در  دامداران  خود  می بایست  و  می باشد  اندک 

زمینه مشارکت بیشتری داشته باشند.
دام  هزار   ۵۰۰ تا  از۴۵۰  بیش  این که  به  توجه  با 
دام  هزار   ۱۰۰ و  دارد  وجود  مراتع  در  بومی  سبک 
دام  بایست  می   ، می شود  اضافه  آن  به  نیز  عشایر 
باید  منظور  این  بــرای  و  شود  خــارج  مرتع  از  مــازاد 

دامداری های سنتی را به صنعتی تبدیل کنیم. 
کانون   از  هکتار   ۸۵۰ درسطح  ــاری  ج ســال  در  
کاری  نهال  هكتار   ۴۰۰ زرد  چاله  بادی  فرسایش 
پاشی  بــذر  و   ــرزآب  ه مدیریت  هم  هكتار   ۴۵۰ و 
تاغ،  های  گونه  از  منطقه  بومی  بذر  از  استفاده  با 
صورت  احیا  و  قــرق  و  انجام   ُاشنیان  و  ِاسكنبیل 
به  گیر  رسوب  تله  كانال  آن  بر  عالوه  است.  گرفته 
طول ۳۰ كیلومتر و بادشكن غیر زنده با استفاده از 
 ۱۰ طول  به  شطرنجی  به صورت  گز  سرشاخه های 
كیلومتر در مقابل روستای بحرانی چاله زرد ایجاد 
شده كه تاثیر زیادی در جلوگیری از شن های روان 
داشته است. در مجموع بیش از ۲۵ هزار هکتار از 
اراضی بیابانی شهرستان در ۴۰ سال گذشته احیا 

شده است.

عملیات آبخیزداری و کنترل  «
سیالب

اداره منابع وآبخیزداری شهرستان سرخس  رئیس 
گفت: »در عملیات آبخیزداری طی سال جاری ۱۶ 
بند گابیونی و سنگ و مالتی در سطح  بیش از ۳۲ 
هزار هکتار در دو حوضه آبخیز شورلق و چكودر در 
بخش مرزداران احداث شده است که باعث کنترل 
سیل و روان آب ها و کاهش فرسایش خواهد شد.« 

حفاظت مراتع و برخورد با متخلفان «

با  ملی  هــای  عرصه  از  حفاظت  بــرای  افــزود:  وی   
های  گشت  و  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  تشکیل 
شبانه روزی از تغییر کاربری ها و شخم و شیار مراتع 
ولی  شده  کاسته  اخیر  سال  چند  در  آن  تصرف  و 
مراتع  تخریب  كه   به طوری  است.  نرسیده  صفر  به 
سرخس در دهه ۸۰ با تعداد ۲۹۰ پرونده در سطح 
۲هزار و ۸۷۰ هکتار بود و در دهه ۹۰ این میزان  به 
۱۰۹ پرونده  درسطح  ۷۵۰  هکتار رسید.  بر این 
اساس در دهه ۸۰ تعداد ۲۰۰ پرونده  خلع ید  شده  
پرونده    ۱۰۰ تعداد    ۹۰ دهه  در  و  بود  درصد   ۶۰
و  دادگاه  و  رسید  درصد   ۹۰ به  یعنی  شد؛  ید  خلع 
شورای حفظ حقوق بیت المال به ما در رفع تصرف 

ها كمک می كند. 

تثبیت مالکیت دولت  «

دولت  مالکیت  تثبیت  برای  افزود:  صدیق  مهندس 
هکتار  هزار   ۶۷ حدود  شهرستان  مساحت  کل  از 
ــادر شــده کــه  حــدود  ــت ص بــه نــام دول دارای سند 
و  شده  اخذ  اخیر  دوســال  طی  آن  هکتار  ۲۰هــزار 
حدود ۷۰ هزار هکتار در اداره ثبت اسناد سرخس 

برای صدور سند در دست اقدام  می باشد.
و  است  عموم  به  متعلق  و  انفال  مرتع  گفت:  وی   
حفظش الزم و برای نسل های آینده باید باقی بماند 
ضمن  در  كنند.  كمک  آن  احیای  و  حفظ  به  همه  و 
و  آماده دریافت اخبار  تلفن رایگان ۱۵۰۴  شماره  
و  سوزی  آتش  تخریب،  زمینه  در  مردمی  گزارشات 

قطع درخت می باشد.

اجتماعی-اقتصادی

صدراه باریک

چرا فرزندان بیشتر نمی شوند؟! 

 نويسنده: حسین تبريزنیا

 نويسنده: محمد علی تمدن

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا:

ارتشیان حضور قهرمانانه در کنار مدافعان سالمت داشتند

با آن که همه اذعان دارند جامعه ایران 
نه  امــا  رود؛  می  "پیرسنی"   ســوی  به 
هایی  زوج  بلکه  جوان  های  زوج  تنها 
که ده پانزده سال از ازدواج آن ها می 
امتناع  آوری  فرزند  از  همچنان  گذرد 
می کنند و یا حداکثر با یکی دو فرزند به این بازی  پر 

دردسر )به قول آنان( خاتمه می دهند. 
جامعه ایرانی به صورت غیرارادی عادت کرده و تمایل دارد که در اغلب زمینه 
ها رکورد دارباشد. سه دهه قبل ایران با نرخ رشد ۳/۷ درصد دارای باالترین 
رکورد نرخ زاد و ولد در دنیا بود. اکنون نیز ایران به گفته کارشناسان جمعیت 
و آمار با نرخ کمتر از یک درصد رکورددار پایین ترین نرخ کاهش جمعیت در 

جهان است. 
درباره خطری که از این بابت جامعه آینده ایران را تهدید می کند نیز سخن 
زیاد گفته شده است. سیاست های تشویق فرزند آوری حاکمیت نیز کم و بیش 
دنبال می شود. مبلغان سنتی طرفدار افزایش جمعیت نیز مرتب از تریبون های 

اختصاصی به تبلیغ و ترویج فرهنگ ازدیاد فرزند مشغولند.
در این نوشتار جای کالبد شکافی علل  "رکورد" داری جامعه ایرانی در زمینه 
های گوناگون نیست؛ اما جای این سئوال مهم و اساسی هست که با وجود این 
همه تشویقات و تبلیغات، چرا هیچکس به توصیه ها و شعارهای "فرزند بیشتر"  
گوش نمی دهد وعمل نمی کند؟  بلکه برعکس سال به سال سن ازدواج باالتر 
می رود و آمار ثبت ازدواج ها کاهش می یابد و به تبع فرزند آوری نیز سیر نزولی 

پیدا کرده است. 
حقیقت آن است که تبلیغات و تشویقات درباره مسئله ای هنگامی می توانند 
مؤثر باشند که با حداقلی از واقعیات آمیخته باشد. وقتی شرایط زیست برای 
دو شهروند جوان درآستانه ازدواج تا روز فرزند آوری و فرستادن وی به مدرسه 
و... اصالً مهیا نیست چگونه ازآنان می توان انتظار داشت خود را به عذابی الیم 
و گرفتاری پایان ناپذیر مبتال کنند؟ همه می دانند و می دانیم که فرزند داشتن 
و بزرگ کردن آن ها ده ها پیش شرط  و پیش زمینه معیشتی وغیر معیشتی الزم 
دارد. داشتن کار مناسب و ثابت و امنیت شغلی، توانایی پرداخت راحت )نه با 
پرداخت۷۰ درصد درآمد( اجاره منزل ) خرید مسکن که برای آنان رویا می 
باشد(، توانایی تامین نیازهای جانبی همسر و فرزند نظیر تفریحات، میهمانی، 
از  و...   میوه  آموزشی،  بهداشتی،  غذایی،  مواد  تامین  توانایی  و...   مسافرت 
جمله اقالم و ملزومات به شدت هزینه بری می باشند که صرفًا بر پایه اقتصاد 

و فرهنگ بنا شده اند.
امروزه دیگر نمی توانیم جوانان را به سبک زندگی نسل های گذشته و خودمان 
دعوت کنیم تا به شیوه خانه های "ننه قمری"  و یا با سختی و فشارهای آنچنانی 
اولیه زندگی که همه با آن ها آشنا هستیم زندگی کنند. نه امکان چنان شیوه 

های زیستی وجود دارد و نه آن ها زیر بار چنان سختی هایی می روند. 
امروزه به حق، رفاه و تفریح و ترقی و نحوه گذران اوقات فراغت و آینده نگری 
از ارکان مهم زندگی نسل حاضر شده است. ارکانی که تا حد بسیار زیادی 
در سبد زندگی نسل های گذشته مغفول بود. دختری از نسل های گذشته را 
درنظر بگیرید که اگر درهجده سالگی عروس می شد و در ۴۵ سالگی نابارور. 
طی ۲۷ سال زندگی حداقل ۱۵ زایمان داشــت!  یعنی بهترین سال های 
زندگی اش را دائم در حاملگی، شیردادن، کهنه شویی، مریضداری و تربیت 

بچه ها می گذراند و در۵۰ سالگی فرسوده می شد.
از کدام تفریح و گردش و مسافرت و اوقات فراغت و... لذت برده بود؟ تقریبا" 
هیچ. استثناها را رها کنید. قاعده زندگی ها این بوده است. پدر نیز بهترین 
لقبش" مورچه بارکش"بود!!  بنابراین اگر روزی هزار بار بگویند و تبلیغ کنند 
و تشویق کنند و هزار دلیل و توجیه سیاسی و اقتصادی و اعتقادی و اجتماعی 

و ملی هم برای فرزند آوری و یا افزایش میزان زاد و ولد بیاورند فایده ای ندارد.
واقعیات را باید تغییر دهند. تا شرایط یک زیست قابل قبول و تحمل فراهم نشود 
سیاست های تشویقی ازدیاد فرزند راه به جایی نخواهد برد و با شکست مواجه 
خواهدشد. همچنان که شده است.  وقتی مردم و جوانان می بینند ۸۰ میلیون 
سکنه فعلی این سرزمین برای داشتن یک زندگی معمولی چه مصیبت هایی 
را باید تحمل کنند و متولیان کشور زیر بار تامین کار و مسکن و بهداشت و آب و 
مرغ  و روغن و...  همین ۸۰ میلیون درمانده اند چگونه به ازدواج، فرزندآوری و 

یا افزایش فرزند، باور داشته باشند وعمل کنند؟ 
این که دائم گفته می شود کشور ما برای ۱۲۰ میلیون نفر ظرفیت دارد یک 
سخن عوام پسند است. وقتی از واعظان این ناکجا آباد سئوال می شود که ما 
زیر بار زندگی بی دغدغه همین ۸۰ میلیون مانده ایم چگونه می توانیم ۱۲۰ 

میلیون نفر را تامین کنیم؟ پاسخ می دهند؛ باید مدیریت شود!!!!
آری می توان تا ۲۰۰ میلیون نفر را هم دراین سرزمین جای داد با این شرط که 
بیش از ۱۲۰ میلیون نفر آنان زیر خط فقر آفریقا یا هند باشند. مگر مدیریت ها 
تاکنون بد بوده است؟ طی این ۴۰ سال بهترین نیروها و مخلص ترین و مؤمن 
ترین و متعهد ترین فرزندان این سرزمین را در رأس امور قرار داده ایم. ناب 
ترین عصاره نسل ها را دراین عصر ۴۰ ساله به کارگرفته ایم. پس اول مدیران 
زحمت بکشند زیرساخت ها را درست کنند، بعداً جوانان خود به خود جمعیت 

را افزایش خواهند داد.

شمال   منطقه ای  قــرارگــاه  فرمانده 
تالش  از  تقدیر  ضمن  نزاجا  شــرق 
در  ــت  ــالم س ــان  ــع ــداف م چشمگیر 
جبهه مبارزه با ویروس کرونا، گفت: 
کنار  در  قهرمانانه  حضور  ارتشیان 

مدافعان سالمت داشتند.
رضا  ستاد  سرتیپ  امیر  خراسان،  ضامن  گزارش  به 
رسانه،  اصحاب  با  خود  خبری  نشست  در  ــان  آذری
کشور  در  موجود  ــدارک  م و  اسناد  ــت:  داش اظهار 
استان  هر  مرکزی  و  ملی  کتابخانه های  در  به  ویژه 
گویای اثرپذیری ارتش در پیروزی شکوهمند انقالب 
و  هست  و  بوده  )ره(  راحل  امام  همراهی  و  اسالمی 
بسیارخوبی  ارتباط  اسالمی  انقالب  کبیر  بنیانگذار 
با ارتشیان داشتند و به فرموده ایشان ارتش انقالبی 
ایران نه تنها مسلحانه جلوی مردم نایستاد، بلکه در 

کنار مردم بود.
وی افزود: در زمان انقالب، ارتشبد قره باغی فرمانده 
حضرت  مقلد  ارتشیان  تمامی  که  گفت  ارتش  وقت 
امام)ره( هستند و بعد از آن شهیدان قرنی، فالحی، 
دهنده  ادامه  غیره  و  بابایی  صیادشیرازی،  ستاری، 
راه امام بودند و از رسانه ها می خواهیم که انقالب را 
به  خوبی برای کسانی که در سال ۵۷ نبودند معرفی 
جهت  در  دشمن  رسانه های  شوم  اقدامات  تا  کنند 
طراحی  زیرا  ننشیند.  ثمر  به  ارتش  با  مردم  مقابله 
دشمنان به  گونه ای بوده که ارتش را در مقابل مردم 
قرار داده است در حالی که واقعیت، عکس آن است.
با  نزاجا  شمال شرق  منطقه ای  قــرارگــاه  فرمانده 
به  انــقــالب  کبیر  رهبر  ورود  بــدو  در  ایــن کــه  بیان 
زهــرا)س(  بهشت  به  را  امــام  ارتــش،  بالگرد  ایــران 
پادگان ها  کلیه  امام  فرموده  به  گفت:  کرد،  منتقل 
مردم  کنار  در  ارتشیان  شــود  اثبات  تا  شد  تخلیه 
هستند و در یک نمونه آن لشکر ۷۷ ثامن االئمه)ع( 
خراسان را داشتیم؛ در آن زمان اعتراضات مردمی 
داشتیم  مشهد  ــا)ع(  رضـ ــام  ام بیمارستان  در  را 
و  داشتیم  را  خمینی)ره(  ــام  ام سخنرانی های  و 
ارتشیان نه تنها شلیک نکردند، بلکه هم نوا با مردم 

بودند.
در  ــرد:  ک تصریح  ــان  آذریـ رضــا  ستاد  سرتیپ  امیر 
تاریخی  حرکت  اسالمی  انقالب  نخستین  روزهــای 
در  که  اقدامی  داشتیم.  بهمن   ۱۹ در  را  ارتشیان 

پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن بسیار موثر بود؛ در آن 
زمان نیروی مسلح  دیگری به جز ارتش نداشتیم و 
عده ای به دنبال انحالل ارتش بودند که امام اجازه 
آن را ندادند تا به همگان ثابت شود ارتش، یار انقالب 
ــردم  م کــنــار  در  و  بـــوده 

است.
غائله  ــرد:  کـ تاکید  وی 
انقالب  اوایـــل  را  گنبد 
ــه نــیــروهــای  داشــتــیــم ک

لشکر ۷۷ پیروز ثامن االئمه)ع( خراسان به این غائله 
پایان دادند و اولین شهدای ارتش در گنبد و پس از 
با  همگام  خراسانی  ارتشیان  و  بود  کردستان  در  آن 
سایر ارتشیان در مسیر حفظ انقالب کوشیدند. پس 
از آن سپاه پاسداران تشکیل شد که در کنار ارتش در 

این مسیر کوشیدند.
با  نزاجا  شمال شرق  منطقه ای  قــرارگــاه  فرمانده 
که  نمی خواست  جهانی  استکبار  این که  به  اشــاره 
استکبار  منافع  که  وقتی  کــرد:  بیان  باشد،  ارتــش 
جهانی به خطر افتاد به مقابله با ارتش پرداخت؛ اما 
دشمن پاسخ کوبنده ای دریافت کرد. دشمنان تصور 
کردند با شهادت فرماندهان ارتش، به خواسته خود 
رسیده اند، اما دیدند که ارتش همواره در کنار مردم 

است و آنان ناکام ابدی اند.

کرد:  خاطرنشان  ــان  آذری رضــا  ستاد  سرتیپ  امیر 
دشمنان پس از ناکامی های پیاپی جنگ تحمیلی را 
به راه انداختند و شهدای زیادی در راه حفظ این آب 
و خاک تقدیم شد که جمعی از آنان ارتشیان بودند و 
نمونه اقدامات افتخار آفرینی های ارتشیان در دوران 
۸ سال دفاع مقدس در ۵ مهر و ۷ آذر بود و در این 

افتخارات خراسانی ها به  خوبی درخشیدند.
وی اضافه کرد: امروز هم با تجهیزات به روز آمادگی 
کوچکترین  بــه  کوبنده  پــاســخ  تــا  ــم  داریـ را  کــامــل 

این  نمونه  آخــریــن  و  بدهیم  دشمنان  گستاخی 
عمان  دریای  در   ۹۹ افتخار  رزمایش  در  آمادگی ها 
به تصویر کشیده شد و پیش از آن رزمایش اتحاد ۴ 
گروه ارتش را در سمنان دیدیم. ما قصد جنگ نداریم 
و این رزمایش بیانگر توان مان است تا دشمن تصمیم 
که  فعال  سامانه های  تمامی  نگیرد.  احمقانه ای 
۳۷۰۰ نقطه را رصد می کنند کاماًل بومی است و به 
عنوان یک ارتش انقالبی و مقتدر در مرزهای زمینی، 
هوایی و دریایی حضوری قهرمانانه داریم و دشمن را 

در نطفه خفه کرده ایم.
نزاجا  شــمــال شــرق  منطقه ای  ــاه  ــرارگ ق فــرمــانــده 
و  طبیعی  بالیای  و  حــوادث  در  ارتشیان  داد:  ادامــه 
غیرطبیعی همچون سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره 
حضوری پررنگ داشتند و در یک سال اخیر حضور 

در  را  ارتشیان  قهرمانانه 
سالمت  ــان  ــع ــداف م کــنــار 

داشتیم.
رضا  ســتــاد  سرتیپ  امــیــر 
در  این که  بیان  با  آذریــان 
ــا هیچ  ــرون ــران ک ــح ــام ب ایـ

مدت  این  در  گفت:  نداشته ایم،  ارتــش  از  فوتی ای 
شدند  کرونا  به  مبتال  وظیفه  و  کادر  نیروی  تعدادی 
محل  به  و  یافتند  بهبود  آنان  تمامی  خوشبختانه  که 

خدمت خود بازگشتند.
وی افــــزود: مــلــت قــدرشــنــاس هــمــواره قـــدردان 
سپاسگزاری  ضمن   و  هستند  ارتشیان  تالش های 
می کنیم  عرض  آنان  به  خطاب  مردم  محبت های  از 
است  ــن  ای تــالش مــان  و  هستیم  شما  خــادمــان  مــا 
فرمانده  کنیم.  عمل  به خوبی  خــود  وظیفه  به  که 
این که  بیان  با  نزاجا  شمال شرق  منطقه ای  قرارگاه 
برنامه های دهه فجر با شعار انقالب اسالمی، بالنده 
در  بهمن   ۲۲ تا   ۱۲ از  استوار  کوه  چون  مقتدر،  و 
این قرارگاه و کلیه یگان های زیرمجموعه آن برگزار 
می شود، تصریح کرد: رژه موتوری از فرودگاه شهید 
هاشمی نژاد تا حرم مطهر رضوی، حضور در رسانه ها، 
تجلیل از بانوان، گرامیداشت سالروز والدت حضرت 
غبارروبی  خمینی)ره(،  امام  حضرت  و  فاطمه)س( 
مزار شهدای گمنام جبل النور، حضور در نماز جمعه، 
برگزاری محافل قرآنی، پرداختن به بیانیه گام دوم 
هوایی،  نیروی  روز  بهمن   ۱۹ گرامیداشت  انقالب، 
ــوازان،  رزم نـ حضور  با  انقالبی  آهنگ های  ــرای  اج
مدافعان  از  تجلیل  ورزشـــی،  مسابقات  بــرگــزاری 
روز   ۲۱ ساعت  در  جبل النور  نورافشانی  سالمت، 
۲۱ بهمن و رژه خودرویی در روز ۲۲ بهمن مهمترین 
در  نزاجا  شمال شرق  منطقه ای  قرارگاه  برنامه های 
تاکید  آذریــان  رضا  ستاد  سرتیپ  امیر  بود.  ایام  این 
کرد: با تدابیر مقام معظم رهبری در هر استان یک 
قرارگاه مهارت آموزی داریم و برای هر فرد متناسب 
برگزار  آموزشی  دوره  دارد  که  تخصصی  و  مهارت  با 
می شود تا هر فرد متناسب با تخصصش در پادگان 
خدمت کند و پس از خدمت هم در همان مهارت به 
فعالیت بپردازد؛ همچنین از سربازان تحصیل کرده 
دارای مدارک دانشگاهی از تخصص هایی که دارند 

در پادگان استفاده می شود. 

  سیدمحمد امام پور

صدور پروانه دامداری برای 4 هزار و 849 دامدار سرخسی 

تعریف کاربری برای اراضی بین مشهد و طرقبه و شاندیز
ــه شـــانـــديـــز، مــیــثــاق  ــب ــرق ط
شهرستان  فرماندار  اشرافیان- 
از  یکی  گفت:  شاندیز  و  طرقبه 
شهرستان  دراین  ما  راهبردهای 
حفظ اقلیم آن است اما این اقلیم 
را با جنگ نمی توانیم حفظ کنیم 
محدوده  این  در  که  مستعدی  اراضــی  در  باید  بلکه 

کنیم.  تبلیغ  و  تعریف  کاربری ها  یکسری  دارد  وجود 
سید حسن حسینی در خصوص ساخت سازهای غیر 
مجاز در اراضی محدوده حریم بین شهرستان  مشهد 
و طرقبه و شاندیز اظهار کرد: مردم هنگام خرید زمین 
نشوند.  ضرر  دچار  تا  کنند  توجه  باید  آن  کاربری  به 
فروش  و  خرید  جلوی  نمی توانیم  ما  افــزود:  حسینی 
زمین در آن منطقه را بگیریم اما آنچه در این خرید و 

فروش حائز اهمیت است کاربری تعریف شده برای 
این اراضی است. فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز 
با بیان اینکه ما همواره در جلسات خود با نمایندگان 
تاکید  شهرستان  ایــن  در  ــالک  ام مــشــاوران  صنف 
عمدتا  که  اراضی  این  کاربری  خریداران  به  کرده ایم 
گفت:  کنند،  یـــادآوری  را  است  کشاورزی  و  ــی  زراع
به  نفر   ۱۰۰ به  هکتاری  ده  زمین  یک  است  ممکن 

صورت سهم فروخته شود اما این افراد در این اراضی 
فقط  می توانند  شده  تعریف  کاربری  اســاس  بر  تنها 
کشاورزی انجام دهند و امکان اینکه با تغییر کاربری 
این محدوده  اراضی  به ساخت و ساز کنند در  اقدام 
وجود ندارد. وی متذکر شد: هر گونه ساخت و سازی 
در اراضی محدوده حریم شهرستان مشهد و طرقبه و 

شاندیز تخلف محسوب می شود .

افتتاح اولین مرکز فنی حرفه ای؛ تخصصی 
آموزشی دام و طیور کشور در شهرستان کالت  

کالت، بهبودی -اولین دپارتمان تخصصی دام و طیور کشور در شهرستان 
ای  حــرفــه  فنی  اداره  رئــیــس  ــد.  ــردی گ افــتــتــاح  ــالت  ک
گفت:  خــراســان  ضامن  خبرنگار  به  کــالت  شهرستان 
ای  حرفه  فنی  آموزش  مراکز  بین  در  مرکز  این  »افتتاح 
در  که  است  افتاده  اتفاق  بار  اولین  برای  کشور،  کل  در 
قالب سه کارگاه اصالح نژاد، تغذیه و بیماری های دام و 
طیور آغاز به کار کرد.« خویی افزود: »در حال حاضر این 
مرکز بر مبنای دام سبک، سنگین و طیور تجهیز شده است؛ اما پیش بینی 
فعالیت در حوزه پرورش زنبورعسل و آبزیان در آینده شده است.« وی با بیان 
این که اعتبار هزینه شده برای این مرکز حدود دو میلیارد ریال بوده است 
فنی  سازمان  توسط  اعتبار  این  از  ریال  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد  یک  گفت: 
حرفه ای، ۳۵۰ میلیون ریال از اعتبارات بنیاد علوی و ۱۰۰ میلیون ریال 
دپارتمان  این  فعالیت  کرد:  تشریح  وی  گردید.  تامین  قدس  آستان  توسط 
شهروندان  به  آموزش  سپس  کالتی،  شهروندان  به  آموزش  اولویت  سه  با 
شهرستان های همجوار و در نهایت آموزش تخصصی به همکاران و مربیان 

سازمان فنی حرفه ای در کل کشور تعریف شده است.
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فرهنگی و آموزشی

جام جم

بايدها و نبايدهای شعر نو
 دکتر اکبر شعبانی

»بخش چهارم«

امکان  مختصر،  این  برای  چه  اگر  باری 
و  کامل  دادن  دست  به  و  نو  شعر  جانبه  همه  بررسی 
شامل ضوابط و معیارهای آن میسر نیست؛ اما به عنوان 
گامی هرچند مختصر در این پهنه تقریبًا نامسلوک، بر 
خود الزم می دانم مختصری در این مورد سخن بگویم.
است  فارسی  شعر  از  گونه ای  و  قالب  شد،  گفته  که  همچنان  نو  شعر 
که زاده زمانه ماست و ظرفی مناسب برای بیان مفاهیم و احساسات 
گویندگان روزگار ما. شاعر ورزیده و آگاه امروز برای بیان افکار و آرای 
خویش دو راه بیشتر ندارد. یا باید موضوعات و تعبیرات جدید را که 
الزمه زندگی متحول امروز است با مهارت در قوالب کهن شعر فارسی 
بریزد و به نوسازی محتوایی آن بپردازد که کار چندان ساده ای نیست 
و تنها از شاعران مسلط و نواندیش ساخته است و یا هم از قالب های 
تازه تر که امکان بیان ساده تر مفاهیم جدید و گنجایش بدون تصّنع 

واژگان جدید را دارد، استفاده نماید.
البته تا آن جا كه امكان دارد و لطمه ای به بیان طبیعی كالم نمی زند، 
استفاده از قالب های كهن به دلیل مأنوس بودن خوانندگان با آن ها 
نه تنها بالمانع، بلكه ارجح است؛ اّما انحصار شعر تنها در قالب های 
شعر  بالندگی  به  تنها  نه  جدید  الگوهای  از  استفاده  عدم  و  گذشته 
ناكارآمد،  وسیله ای  به  را  آن  تدریج  به  بلكه  نمی كند  كمكی  فارسی 

تفنّنی و عتیقه تبدیل می كند كه به نفع هیچ كس نیست.
و  واژگــان  با  قرن ها  چــون  فارسی  شعر  كهن  قوالب  پذیرفت  باید 
مضامین مشخصی پر شده اند، به راحتی شاعر مبتدی و كم مایه را در 
اختیار خود می گیرند و بدون این كه متوجه باشد، بسیاری از مضامین 
و واژگان و تعابیر كهنه و مرده را بر ذهن و زبان او تحمیل می كنند. به 
عالوه كاربرد بسیاری از واژگان جدید و ُمسَتحِدث كه الزمه زندگی 
و  نامناسب  الاقــل  زشــت،  نگوییم  اگر  كهن،  قوالب  در  است  امــروز 
غیرعادی می نماید، حال آن كه در قالب نو اصاًل چنین عدم تناسبی 
دستیار  آشپزخانه،  قبیل  از  واژگانی  مثال  برای  نمی شود.  احساس 
معنایی  بار  با  ظاهرًا  كه  رسمی  تقاّل،  كش،  نعش  پزشک،  سر  جّراح، 
به  نو  قالب  در  ندارند،  را  كالسیک  قالب  به  ورود  جواز  امروزی شان 

طبیعی ترین شكل خود به كار می روند: 
اكنون، شب خسته از پناه شمشادها می گذرد

و در آشپزخانه هم اكنون، 
دستیار جّراح،

برای صبحانه سرپزشک،
شاعری گردن كش را عریان می كند

و در نعش كشی كه به گورستان می رود،
مردگان رسمی هنوز تقاّلیی دارند.

                                     )احمد شاملو(
و  كت  ــو،  رادی مچی،  ساعت  ماژیك،  ــان:  واژگ است  قبیل  همین  از 
واژه دیگر كه  بلوز و صدها و هزاران  شلوار، قیچی، میلگرد، موكت، 
قالب های سنتی به راحتی توان پذیرش آن ها را ندارند و در صورت 
استعمال، شكلی مبتذل و طنز گونه به خود می گیرند. در صورتی كه 
كاربرد این قبیل كلمات بر ُعذوبَت شعر نو می افزاید و عجیب این كه 
و  مضامین  و  واژگــان  برای  مناسبی  ظرف  حتّی  نو،  قوالب  از  برخی 
موضوعات كهن به حساب می آید و با قدری دقت و مهارت می توان به 

بهترین وجه از آن ها استفاده كرد.
نگاهی به حماسه "آرش كمانگیر" سروده سیاوش كسرایی، كارآمدی 
قوالب نو را حتّی برای بیان مسائل تاریخی و حماسی در عالی ترین 
از  بسیاری  است  نوع  همین  از  میرساند.  اثبات  به  ممكن  صــورت 
سروده های موفِّق اخوان ثالث و دیگر شاعران صاحب سبک نوپرداز.

آری! ظهور قالب های نو، آزاد از چارچوبه محدود و تعریف شده قوالب 
را به دو گروه شعری و  نیاز بود. مگر می شود واژگان زبان  كهن یک 
غیر شعری تقسیم كرد و با محدود كردن شعر در فرم های كهن، ورود 
این  با  آیا  دانست؟  ممنوع  شعر  حوزه  به  را  زبان  زنده  واژگان  برخی 
از كارآیی زبان شعر به عنوان بهترین وسیله بیان احساسات و  عمل 
عواطف ناب انسانی نكاسته ایم؟ اما از آن جا كه شاعری به عنوان یک 
زبانی  عناصر  و  می كند  تجلی  زبان  قالب  در  ذاتی  و  درونی  استعداد 
هستند كه شاعر را قادر می سازند كه مافی الّضمیر خود را در كالبد 
زیباترین تعابیر به شنونده منتقل كند. نوع قالب در این مورد نقشی 
و  موضوع  طبیعت  به  بیشتر  نیز  آن  انتخاب  و  دارد  عهده  به  كلیدی 

مهارت شاعر و پسند مخاطب بستگی دارد.
كه  نباشد  فایده  از  خالی  مطلب  این  این  ذكر  موضوع  این  در  شاید 
مهارت در شعر كالسیک را اگر تنها راه توفیق در قوالب جدید ندانیم، 
نیز  طبیعی  طور  به  آورد.  حساب  به  توفیق  لوازم  عمده  از  باید  الاقل 
ابتدا در  شاید نشود در میان نوپردازان موفّق كسی را نشان داد كه 
شعر كالسیک، خود را نیازموده باشد. درست است كه امروزه دیگر 
آموختن بیست هزار بیت از اشعار متقّدمان الزمه شاعری نیست)۱( 
اّما به یقین تسّلط نسبی بر شعر سّنتی و تكیه بر ادبیات كهن از لوازم 

آن است.
برای معرفی و شناخت شعر نو در َاشكال و گونه های متعّدد و متنّوع آن 
باید گفت گذشتگان، شعر را موزون، مقّفی و مخّیل تعریف كرده اند. 
گرچه این تعریف ناظر بر شعر كالسیک است؛ اّما عین همین تعریف 
را شاید بتوان بر گونه ای از شعر نو كه به نوعی )نه به صورت سنتی( 

عالوه بر وزن، قافیه نیز در آن رعایت شده است، تطبیق داد. مانند:
گر بدین سان زیست باید پَست

من چه بی شرمم، اگر فانوس عمرم را نیاویزم
بر بلند كاج خشک كوچه بن بست

گر بدین سان زیست باید پاک،
من چه ناپاكم اگر ننشانم از ایمان خود چون كوه

یادگاری جاودانه بر تراِز بی بقای خاک
                                )احمد شاملو(

ص  معین،  محمد  دكتر  اهتمام  به  مقاله،  چهار  عروضی،  نظامی   -۱
.۴۷

ادامه مطلب در شماره بعد.

شب بود و تاریکی عالم گیر.
  بوپیچک همراه با یکی از اهالی بخیه 
به خانه ساقی رفت. ساقی برای شان 
چایی  را  گالبی.  چایی  جوشانده  با  آورد  بمبی  دو 

ریختند و بمب را انداختند.
نخ  دو  گفت:  ساقی  بــه  ساعتی  از  پــس  بخیه  اهــل 
هندوانه  دهان مان  خشکی  برای  و  بزن  بار  سیگاری 

یخچالی دیمه آبمال۱ بیاور.
چون که توپ شدند، از خانه ساقی بیرون خزیدند.

شب بود و تاریکی عالم گیر.
پرهیب چاروایی از خم کوچه دیده می شد.

اهل بخیه گفت: وقتی که به خانه ساقی رفتیم، این 
رود خروشان کف کرده که این جا نبود!؟

هم  دست  به  دست  هست،  که  حاال  گفت:  بوپیچک 

می دهیم، دورخیز  می کنیم و می جهیم آن سوی رود، 
دست به دست هم دادند، دورخیز کردند و جهیدند.

عدل میانه خالب میخکوب شدند.
بوپیچک 99/5/31

۱_روستایی در سرخس که هندوانه دیم آن بنام است.
اهل بخیه: اصطالح عامیانه به معنای این که طرف 

معتاد است.
جا  ها  خیاط  صنف  در  را  خــودش  دوزی  پــاالن  گویا 
بله،  می گوید  خیاطی!؟  تو  مگر  می پرسند:  می زند. 

اهل بخیه هستم.

بمبی: بعضی از معتادان به تریاک، به جای کشیدن 
تریاک، تریاک را می خورند، به مقدار تریاکی که در هر 
وعده می بلعند بمب/ بمبی می گویند. در قدیم، حب 

)حبه(   می گفتند.
چای گالبی: یک مارک و برند چای پاکستانی بود.

پرهیب: سایه مانند.  
همان کلمه چارپا است که مخصوصا به االغ  چاروا: 

گفته می شود.
خالب: منجالب،آب متعفن و لجن.

 میخکوب
» رکورد پرش جهانی توسط 

بوپیچک شکسته شد «
بوپیچک

طنز

از زمین تا کهکشان، با سیروس آسمانی
ــه  ــام ــرزو، روزن ــ ــروس ب ــی ــاد س ــت اس
برجسته  ــروج  مـ کــهــنــه کــار،   نــگــار 
ماهنامه  موسس  و  فضایی  علوم 
»مرزهای بیکران فضا« که به  دعوت 
به  کرمان  شهر  در  عالقه مندان، 
برگزاری دوره های ترویجی مشغول بود، پس از ابتال به 
بیماری کرونا در بیمارستان شهر کرمان بستری و در 
تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۹  از میان ما پر کشید و آسمانی شد. 
مدیر مسئول، کارکنان، نویسندگان و خبرنگاران نشریه 
فرهنگی  برزو؛  سیروس  استاد  عروج  خراسان،  ضامن 
مومن و متعهد، هنرمند، نویسنده، خبرنگار، پیشکسوت 
روزنامه نگاری و مروج علوم را که همزمان با آغاز هفته 
جهان  ماهواره  نخستین  پرتاب  سالگرد  و  فضا  جهانی 
به فضا، چشم از جهان فرو بست به خانواده، دوستان، 
شاگردانش و همه کسانی که او را می شناختند خصوصا 
می  تعزیت  و  تسلیت  رسانه  و  فضا  علم،  عرصه  فعاالن 

گوید.

زندگینامه سیروس برزو «

سیروس برزو، استاد دانشگاه، روزنامه نگار، نویسنده، 
پژوهشگر و مروج علوم فضایی بود. وی در ۳۱ خرداد 
خراسان  سرخس  شهر  در  شمسی  هجری   ۱۳۳۲
رضوی به دنیا آمد.  این روزنامه نگار پیشکسوت، یکی 
که  بود  ایــران  در  علم  روزنامه نگاران  قدیمی ترین  از 
فعالیت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۵۹ هجری 
دهه  در  برزو  کرد.  آغاز  دانشمند  ماهنامه  در  شمسی 
سپس  و  بــود  علمی  کیهان  نشریه  سردبیر   ۱۳۶۰
 ۱۳۶۹ سال  در  را  فضا«   بیکران  »مرزهای  ماهنامه 
جزو  نشریه  این  گذاشت.  بنیان   )۱۳۷۲ تا   ۱۳۶۹(
تمامی  که  بود  زمینه  این  در  ایــران  نشریه های  اولین 
کارهای آن اعم از حروف چینی، صفحه آرایی و اسکن 
از  بیش  بــرزو  سیروس  مــی شــد.    انجام  رایانه  توسط 
دانستنیها،  دانشمند،  نشریه های  در  مقاله   ۱۷۰۰
آسمان شب، اطالعات علمی، نوآور، هوافضا، فضانورد 
و فناوری فضایی نوشته است. او به خاطر عشق و عالقه 
ضامن  نامه  هفته  در  رضــوی  خراسان  زادگــاهــش  به 

سیروس  فعالیت های  دیگر  از  زد.  می  قلم  خراسان 
برزو می توان به تدریس زبان فارسی در دانشگاه های 
مسکو،  در  فردوسی  فرهنگی  مرکز  تأسیس  روسیه، 
زبان های  به  »پیوند«  ماهنامه  سردبیری  و  تأسیس 

فارسی و روسی اشاره کرد.
در سال ۱۳۹۲ جایزه انجمن ترویج علم ایران به او اهداء 
سازمان  مسئوالن  »بی توجهی   به  اعتراض  در  که  شد 
وضعیت  و  فضایی  دانــش  ترویج  امر  به  ــران  ای فضایی 
آن  پذیرش  از  ایران«  در  فضانوردی  مروجان  نابسامان 

خودداری کرد.  

يادمان های فضايی «

مختلف  فضانوردان  با  دوستی  طول  در  برزو  سیروس 
از  مجموعه ای  آمریکا،  و  روسیه  علی الخصوص  جهان 
یادمان های فضایی را در مدت زیادی جمع کرده است 
که در قالب نمایشگاه در سال های مختلف در تهران، 
اصفهان و دامغان به نمایش عموم درآمده  است.  برزو 
در سال ۱۳۸۵ به کمک پاول وینوگرادوف، فضانورد 
محمود  مینیاتورهای  از  کارت پستال هایی  ــی،  روس
سال  در  همچنین  کــرد.  ــال  ارس فضا  به  را  فرشچیان 
جمهوری  چــاپ  ــرآن  ق نخستین  او  همت  به   ۱۳۹۰
اسالمی ایران توسط الکساندر کالری، فضانورد روس 
به ایستگاه فضایی بین المللی برده شد.  از جمله این 
بسته های  فضایی،  تمبرهای  به  می توان  یادمان ها 
توسط  شــده  امضا  عکس های  فــضــانــوردان،  غــذایــی 
فضانوردان سرشناس، ماکت موشک ها و فضاپیماهای 
اینفوگراف های  و  آموزشی  پوسترهای  سرنشین دار، 
مرتبط با تاریخ فضانوردی، مدال ها و لوح های یادبود، 
اشیای بازگشته از ایستگاه فضایی بین المللی، اشیای 
فضانوردی  دستکش  جمله  از  فضانوردان  شخصی 
فضانورد  لباس  آمریکایی،  فضانورد  کوپر؛  گــوردون 
این  کــرد.  اشــاره  غیره  و  شالیپوف  سالیژان  مسلمان 
نمایشگاه هنوز در مکان معینی جای داده نشده  است 
تعطیل  بارها  مربوطه  مسئوالن  بی اعتنایی  به  دلیل  و 
مجموعه  این  فروش  از  برزو  سیروس  حتی  شده است. 

یادمان، خبر داده بود. 

 تألیفات «

کتاب های در آرزوی پرواز ، نخستین های فضانوردی: از 
آغاز تا امروز، ف ض ا و ف ض ان وردی  ، حوادث فضایی، یوری 
گاگارین، دهقان زاده ای که راه فضا را گشود، راه ن م ای 

س ف ر ب ه م س ک و و سفر به فضا، از جمله تالیفات اوست.

اظهار نظر ديگران درباره استاد برزو «

نویسندگان و خبرنگاران درباره او چنین نوشته اند: 
روزگارغریب  عنوان  با  ادبیات  استاد  آذری  صفر  آقای 
تسلیت  عــرض  ــرای  ب که  تماس هایی  در  می نویسد: 
عزیزانش با آن فقید سعید داشتم، سخت ماتمزده بود و 
هیچ روحیه خوبی نداشت. به خصوص از این که به دلیل 
تشییع،  مراسم  به  بود  نتوانسته  محدودیت ها  همین 
بیاید  مشهد  به  خواهرش  و  مــادر  تعزیه  و  خاکسپاری 
بسیار افسوس می خورد. برایم نوشت: "روزگار غریبی 
ببینیم،  را  او  نمی توانیم  حتی  که  ویــروس  یک  اســت. 
معلم ما شده و به ما می گوید چه آدم ها که آرزوی دیدن 
ما را داشتند و روی خوش به آن ها نشان ندادیم... چه 
دست هایی که دوست داشتند با صمیمیت، دست ما را 
فشار دهند و دست مان را پس کشیدیم... چه صورت ها 
که می خواستند با محبت با صورت مان تماس بگیرند و 
از آن ها رو برگرداندیم... چه چشم ها که می خواستند با 
دیدار ما بدرخشند و چشم مان را بر روی شان بستیم... 
برای مان  افسوسی  تنها  تا  بدانیم...  یکدیگر  قدر  تا  بیا 
باقی نماند. حال که از دیدار هم محرومیم، الاقل اجازه 
دهیم با پیام مان یا شنیدن صدای مان خوشحال شوند."
ضامن  نشریه  مسئول  مدیر  سلیمانی؛  حمیده  خانم 
خراسان می گوید: »با استاد برزو تماس های زیادی برای 
دریافت مقاالت و استفاده از تجربیات و رهنمودهایش 
دریغ  ما  بــرای   کوششی  هیچ  از  دلسوزانه  او  و  داشتم 
نکرد و آنچه داشت، بی ریا در طبق اخالص گذاشت و 
از کمک های فکری و معنوی اش بسیار برخوردار بودیم 
حتی زمانی که در سفر ترویجی در کرمان حضور داشت 
یــادآور شدم و در  او  به  شرایط کار در وضعیت کرونا را 
جوابم گفت ما همه پروتکل ها را رعایت می کنیم و هرچه 
خداوند مقدر کرده باشد همان خواهد شد.« وی افزود: 

ضامن  نشریه  اعتالی  بــرای  همکاری  ضمن  »ایشان 
خراسان، رهنمودهای استادانه و دلسوزانه ای داشتند 
که ما را در رسیدن به اهداف مان بسیارکمک کرد. قرار 
بود ایشان سفری به مشهد داشته باشند که متاسفانه 

دیدار حضوری با ایشان میسر نشد.«  
ضامن  اجــرایــی  مدیر  و  خبرنگار  تمدن؛  محمدعلی 
خراسان در مورد استاد برزو می نویسد: »او یک فرهنگ 
دوســت و یک میهن دوســت واقعی بــود. خــودش قبال 
به من گفته بود که در روسیه موقعیت مادی و معنوی 
خوبی داشته؛ اما پزشکان نکته ای را به او یادآوری کردند 
که او ترجیح داده به ایران برگردد و در تهران مقیم شود 
تا اگر اتفاقی برایش بیفتد در وطنش باشد. متاسفانه آن 
اتفاق خیلی زود افتاد و سیروس برزوی در آرزوی پرواز از 

میان مان پر کشید و به آسمان ها رفت.« 
پژوهشگراجتماعی  و  نویسنده  نامی؛  اصغر  علی  آقای 
می نویسد: »یکی از چهره های برجسته علمی فرهنگی 
کشور و از مفاخر ایران زمین، دست از زندگی این جهانی 
بشست.  فرزند شایسته سرخس "استاد سیروس برزو" از 
میان ما پر کشید و آسمانی شد. در فقدان دوست عزیز 
و دانشمندم استاد سیروس برزو هیچ سخنی را شایسته 
تر از غزل حضرت موالنا نیافتم که به رسایی تمام وصف 

مردان بزرگی همچون سیروس برزوست:
گفت کسی خواجه سنایی بمرد

مرگ چنین خواجه نه کاریست ُخرد
کاه نبود او که به بادی پرید

آب نبود او که به سرما فسرد...«
و بسیاری دیگر درباره او گفته و نوشته اند. یادش گرامی 

باد.

باستان شناسی که طناز بود،
 ۲۴ در  ــری  آج تقی  محمد  استاد 
به  سرخس  در  سال ۱۳۳۲  مرداد 
موفق   ۱۳۵۷ ســال  در  ــد.  آم دنیا 
شناسی  باستان  لیسانس  اخذ  به 
او  شد.  تهران  دانشگاه  از  و  تاریخ 
و  بود  سرخس  مردم  عامه  فرهنگ  و  فولکلور  تدوینگر 
عالوه برچاپ مقاالت مختلف در نشریات محلی، طنز 
نویس نشریه ضامن خراسان بود که  به گفته همسرش 
صبح    ۴ ساعت  در  ما  میان  از  ناباورانه  بلندش  روح 
سالروز  با  همزمان   ۱۳۹۹ شهریور   ۲۴ دوشنبه  روز 
شهادت امام سجاد )ع( به آسمان پرواز کرد و جسمش 
درآرامستان بهشت نبی شهرستان سرخس آرام گرفت.
مدیر مسئول، کارکنان، نویسندگان و خبرنگاران نشریه 
تقی  محمد  استاد  گذشت  در  ضایعه  خراسان  ضامن 
آجری، شخصیتی بی بدیل را به خانواده  و بستگانش، 
نامه  هفته  خوانندگان  به  و  سرخس  مــردم  دوستان، 
استانی ضامن خراسان تسلیت و تعزیت گفته و از درگاه 
احدیت برای این عزیز سفرکرده مغفرت و علو درجات و 

برای بازماندگانش صبر و اجر مسئلت دارد. 
و  هــا  شخصیت  برخی  قلمی  هــای  نوشته  ادامـــه  در 

دوستانش را به یادگار در این نوشتار می آوریم.
محمد علی تمدن، خبرنگار و فعال رسانه در باره کوچ 
تاریخ باستان و فرهنگ مردم سرخس  ناباورانه استاد 
چنین می نویسد: نویسنده توانا و اندیشمند واال تقی 
آجری ناباورانه و نابهنگام از میان مان رفت. اگر بگوییم 
اصحاب فرهنگ و رسانه یکی از استوانه های خود را در 

زمان ما از دست داد؛ گزاف نگفته ایم . 
سرخس  مــردم  فرهنگ  و  باستان  تاریخ  مسلم  استاد 
ها  ســال  که  ای  نویسنده  ــری  آج تقی  محمد  مرحوم 
هفته  دو  و  امــروز  سرخس  ماهنامه  محلی  نشریات  در 
نامه سرخس و اخیرا هم در هفته نامه استانی ضامن 
خراسان مشهدی ها و هم استانی ها از قلم طنز فاخرش 
درستونی با عنوان میخکوب  بهره می بردند؛ با رفتنش 
به سرای باقی به طوری ما را میخکوب کرد که گمان 

نمی رود جایش به زودی پر شود.
دانشوری همچون وی بسیار بی ادعا ، صبور و متبسم،  
گاهی  ما  دوی  به  دو  جلسات  بود.  مهربان  و  ابهت  با 
ساعت ها طول می کشید و لذت مصاحبتش هیچگاه 
مالل آور و خسته ام نکرد. آخرین ارتباطم با وی چند 
طنز،  زبان  با  هم  آن  بود  شدنش  آسمانی  از  پیش  روز 
نامه  هفته  در  رو  پیش  شماره  برای  را  طنزش  آخرین 
ضامن خراسان با یکدیگر چک کردیم. لحن نوشته و 
کالمش این بار برایم تعجب برانگیز بود فکر نمی کردم 

دارم آخرین مطلب طنزش را برای هفته نامه می گیرم. 
مطلب طنزی موجز و کوتاه، باید می فهمیدم که این 
بار بوپیچک دارد با من خداحافظی می کند.  آن هم به 

روش خودش مرا میخکوب کرد و رفت. 
استاد سیروس برزو  که بعد از او خیلی زود به دیار باقی 
شتافت در مورد یار دیرینه اش، استاد محمد تقی آجری 

چنین می نگارد:
از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش
خبر فوت رفیقی دیرینه، چند روز است که مرا در شوک 
و غمی سنگین فرو برده است و توان نوشتن مرثیه ای در 
فراق او را  نداشتم. بد ماهی را گذراندم، نخست رفتن 
مادر، پس از یک هفته فوت خواهر و اینک خداحافظی 
با یار دیرینه! عجب ماه نحسی بود این شهریور ۹۹ . تقی 
او که  نه  بازی های کودکانه می شناختم.  از دوران  را 
تک تک خانواده محترمش را. از مرحوم حاجی داشگر 
تا مرحوم حاج اصغر آجری که هرکدام برای من نمادی 

بودند از ادب و دینداری و اخالق.
اما تقی همبازی دوران کودکی من بود. سرسره بازی 
بر روی کاه هایی که برای سوخت کوره های آجرپزی در 
محوطه بیرونی خانه های خانواده داشگر ریخته بودند و 
محبت های مادر مهربانش و نان و ماست چکیده هایی 
که در کاسه سفالین و سینی مسی جلوی ما بچه ها می 
گذاشت. از بازی که بر می گشتیم، مادرش با مهربانی، 
نخست کاه و خاک و خل را از لباسمان تمیز می کرد 
می  مان  پذیرایی  چکیده  ماست  و  نان  سینی  با  بعد  و 

کرد...
تقی با آن که بدنی نیرومند تر از همه همبازی ها داشت، 
نه تنها زورگو نبود بلکه دستگیر بچه های ضعیف تر بود 
در عین حال با ادب و با اخالق. برای من از همان دوران 
کودکی، الگویی بود از پهلوانی و اخالق.  البته از نان 
حالل و شیر پاک چنان پدر و مادری، باید چنین پهلوانی 

به عمل می آمد. 
چند هفته پیش، بعد از آن که از فوت مادرم خبردار شد 
برایم نوشت: " ایشان تنها مادر تو نبود، مادر من هم بود، 
خانواده  رابطه  بود  چنین  هم  واقعا  عزاداریم."  دو  هر 
مادرم با خانواده داشگر با شیر اندرون شده بود. بعضی 
همچون حاج محمود – عموی تقی- با مادر من همشیر 
بودند و در دوران نوزادی، ماه ها از یک مادر تغذیه کرده 
بودند. مهاجرت من از سرخس باعث شد سال ها از او 
ها  بعد  بودیم...  دور  از  هم  احوالپرس  گرچه  شوم  دور 
فهمیدم که در رشته ای درس خوانده که نزدیکی او را با 
فرهنگ و تاریخ سرزمین اش بیشتر کرده و امید داشتم 

نشد...  اما  باشد  وطن  اعتالی  خدمتگزار  رشته  آن  در 
در آسمانی که زاغ و زغن پرواز می کنند چه جای پرواز 
هزاردستان است... سال ها به واسطه تنگ نظری ها 
خانه نشین شد و مغازه دار و باالخره عهده دار کار آباء 
و اجدادی. که در آنجا هم نگذاشتند عرق جبینش تنها 
به خاطر کار پر زحمت کوره پزی باشد و آزرده خاطرش 

کردند با قوانین و مقررات ابلهانه اداری.
اما با تمام درد ها و سختی ها، تقی آجری نماد عینی 
خونین  دل  با  فرمود:  که  بــود  الغیب  لسان  فرمایش 
و  بود  بیاور همچو جام. چهره اش خندان  لب خندان 
کالمش شیرین. به جرات می گویم که اینک در جوار 
رحمت الهی به آسودگی رسیده، آسایشی که در دوران 
زندگی به واسطه ظلمی که بر او رفت نداشت. خدایش 

بیامرزد.
آقای دكتراكبرشعبانی نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه 

در سوگ یار بی بدیلش می نویسد:
تاهستم ای رفیق ندانی كه كیستم
روزی سراغ وقت من آیی كه نیستم

شهریارتبریزی،  بیت  ایــن  عجیب!  عجیب!  عجیب! 
انگاروصف حال بسیاری از ماهاست كه روزگاری یاران 
بیامرزاد  خدایت  َنه.  َندیم  اینك  كه  دردا  و  بودیم  قدیم 
محمد تقی آجری! عزیز بزرگوار! یار بی بدیل! حرفی 
دریغ،  دریــغ،  بگوییم:  اینكه  جز  است  نمانده  برایمان 

دریغ.
من تورا باز كجا خواهم یافت

جز در اندیشه خویش 
و به جز حسرت وآه

چیست افسانه عمر؟
استاد حسین تبریزنیا نویسنده، دبیر و استاد دانشگاه 
می نویسد: رسیدن خبر ناگهانی ازدست رفتن دوست 
وهمشهری فرهیخته شادروان تقی آجری چنان در بهت 

و حیرتم فرو برد كه ساعتی در خود فرو رفتم.
برخی  و  داشــت  كه  ای   حسنه  صفات  دركنار  تقی   
خصلتی  دارای  كردند،  ــاره  اش ها  آن  به  ازدوســتــان 
منحصر به فرد بود كه اغلب ما )باالخص این بنده( فاقد 
آن هستیم. او با این كه از بسیاری از ما )به اصطالح( 
مطالعه  اهــل  و  باسوادتر  ودانشگاه  وقلم  علم  اهــل 
بیشتر بود، اما تواضع وافتادگی خاصی داشت وآن را 
درسخن وعمل ابراز می كرد. اهل جدل احسن بود، 
ولی اهل مجادله نبود. اهل تحقیق بود، اما اهل تعصب 
نبود. اهل نظر بود، لیكن اهل ادعاهای موهوم نبود. 
اوجواهری درخرابه بود، كه متاسفانه قدرش به اندازه 
ارزش واقعی شخصیتش آنچنان كه بایسته و شایسته 

او بود شناخته نشد. دریغا كه نسل آینده سرخس تا می 
خواست از دستاوردهای علمی و پژوهشی وی درزمینه 
خبر  بی  كند،  استفاده  سرخسی  فولكوریسم  های 
گذاشت و رفت. امیدوارم مكتوبات و یادگارهای قلمی 
و تحقیقاتی آن آزاد مرد به چاپ رسانده شود تا میراث 

او برای آیندگان منطقه ماندگار بماند.
موسی  ــای  آق جناب  کشور  و  استان  گرانمایه  شاعر 

عصمتی وی را اینگونه توصیف می کند:
کوره ای بود شعله ور در خود

کوره ای که همیشه روشن بود 
دست  از  بــرای  بفرستیم...  تسلیتی  سرخس  به  باید 
دادن مرواریدی که سال ها پشت غبار و دود کوره های 
آجر پزی پنهان شده بود. باید به مردم نجیب سرخس 
برای   ... برومند  فرزندی  کوچ  خاطر  به  گفت  تسلیت 

پرنده شدن محمد تقی آجری.
کسی که عاشق فرهنگ و ادبیات فولکلور سرخس بود. 
بی هیچ چشم داشتی به اندازه ی یک موسسه فرهنگی 
کوشید بی آن که از طرف متولیان به اصطالح فرهنگی 
برایش بودجه ای در نظر گرفته باشند. افسوس که در 
و  اشراف  نداشت.  قرار  بود  اش  شایسته  که  جایگاهی 

تسلط او به ادبیات عامه حیرت آور بود.
فراهم  دل  خون  با  ها  سال  او  که  را  ای  گنجینه  کاش 
تدبیری  کاش  نشود.  سپرده  فراموشی  دست  به  آورد 
اندیشیده شود تا پژوهش های او در زمینه ی فرهنگ 
عامه در قالب کتاب در تاریخ ادبیات سرخس ماندگار 
به  باید   ... نیست  دیگر  که  حیف  صد  و  حیف  شــود. 
تسلیت  صمیمانه  دوستش  فرهنگ  مــردم  و  سرخس 

گفت.
او به یاد شادروان محمدتقی آجری با استفاده از حروف 

اول نام خانوادگی اش این ابیات را سرود.
)آ( آیینه گمنام تبارت بودی 

)ج( جاری شده ی فصل بهارت بودی
)ر( رفتی و تمام شهر آخر گفتند 

)ی( یکدانه ی فرهنگ دیارت بودی
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گردشگری  - و رزشی

رواق

هفته نامه در ویرایش مطالب آزاد است
مطالب چاپ شده الزاما دیدگاه این نشریه نمی باشد

گنبد حرم رضوی، ادامه مطلب

 دکتر سید حسین رئیس السادات

بـــا تــحــلــیــل تــاریــخــی 
پیرو  و  خانقاه  ساختن 
عتبات  ســاخــتــن  آن 
فلسفه  ــه  ب مــی رســیــم 
رضوی  حرم  معماری 
ــرن چــهــارم ساخته  ق ــط  ــ کــه دراواس
ــرا ضلع  شـــده، و درمــی یــابــیــم کــه چ
می شود  مبارک  سر  پشت  که  شمالی 
و ضلع غربی که باال سر مبارک است 
یا  اســت  نزدیکتر  شریف  مضجع  بــه 
قرب  غربی  شمال  زاویــه  حقیقت  در 
با  زائر  که  زیرا  دارد  مزار  به  بیشتری 

تمسک به سیره اهل دل و اهل ادب در زیارت، نوعًا ترجیح می داده که اشک شوق زیارت را از روبرو یا 
از پائین پای مبارک، نثار همه هستی معنوی و باورمندی خود کند. و چه جای سخن که امروزه شاهد 
هستیم برای جا گرفتن در باالسرگاهی کار به گفتگو می انجامد و خادم یا خادمیار؟ کشیک هم می ماند 
که طرف کدام یک را بگیرد. حاال آن بحث خادم و خدمه و رضا گویان و رضا جویان بماند برای فرصتی 
بعد. به هر حال ابعاد این چهار طاقی حرم که قدمت آن به اواسط قرن چهارم می رسد از ده متر و نیم تا 
یازده متر تجاوز نمی کند، جز اینکه در اوایل دهه چهل شمسی در زاویه شمال غربی حرم مطهر تعریضی 
تا نوک قبه )گنبد زیرین( ۱۹ متر  از کف  بلندای حرم  باید اضافه کرد که  البته  و  آمد.  دو متری بوجود 
می باشد. اما در دوره مسعود غزنوی و به مباشرت بوالفضل سوری بن معتز در سال ۴۲۵ ق. ضمن مرمت 
بقعه، مسجد باال سر به عنوان اولین بنا در جوار حرم ساخته شد و  حصار باغ ُحمید قحطبه طائی که به 
مرور ایام خراب شده بود از نو دیوار کشی شد و او حصنی حصین فرا آورد و باغ شکل زیبائی بخود گرفت. 
     حاال می رسیم به قرن پنجم و دوره سلجوقیان یا دوره حاکمیت فراگیر ایرانی- اسالمی از سیحون 
که  است  سخنی  شیعه  باورهای  به  احترام  راستای  در  سلجوقی  دوره  حرکت  اولین  مدیترانه.  دریای  تا 
احتشام کاویانیان از روی منابع خویش ذکر میکند: از سال ۴۵۵ ق. زمان سلطنت آلب ارسالن سلجوقی 
به سعی و کوشش خواجه نظام الملک طوسی،  وزیر با تدبیر او مفاسد مذهبی اصالح شده، علمای شیعه 
و علمای شافعی که از ترس غزنویان متعصب متواری شده بودند به خراسان مراجعت نموده، حرم مطهر 
به تدریج مورد توجه شیعیان و مسلمانان جهان قرارگرفت )شمس الّشموس، ص. ۵۵(. این سخن آقای 
و  طغرل  دوره  یقینًا  حرم.  سازی  بازه  به  امر  و  محمود  خواب  باره  در  است  نقدی  تایید  واقع  در  احتشام 
مشکالتی که شیعیان و اهل سنت در بغداد داشتند و به فروپاشی حوزه شیعی بغداد انجامید با دوره ای 
که در واقع دوره تثبیت سلجوقیان نامیده می شود از لحاظ تعصبات مذهبی همانند نبوده است. به هر 
به عمل مرو  بود در سال ۴۸۱ ق.  اخیار روزگار خود  از  را که  ابوطاهر قمی  الملک،  حال خواجه نظام 

فرستاد. استدراک: عمل مرو = کارگزار حاکمیت از جهت تحصیل مالیات.   
     این ابو طاهر کیست؟ شرف الدین سعد بن علی بن عیسی قمی ملقب به وجیه الملک یا عماد الّدوله 
)زاد المسافریِن ادیب المعی( و مشهور به ممیسه که به سال ۵۱۶ ق. در گذشته، ابتدا به خدمت مهذب 
نظام  پیشنهاد  به  بنا  ق.   ۴۸۱ سال  در  درآمد.  بود،  سلجوقی  شاه  ملک  لشکر  عارض  که  کمیج  الّدین 
الملک، عامل مرو شد. اما راه یافتن وی به دستگاه ترکان خاتون مادر سنجر، سبب ترقی جایگاه وی شد 
و هنگامی که در سال ۵۱۵ ق. شهاب الّدین ابوالمحاسن برادر زاده نظام الملک و وزیر سلطان سنجر 
 ۵۱۶ محرم   ۲۵ در  و  نپائید  چندان  مقام  این  در  اما  برگزید.  وزارت  به  را  ابوطاهر  سلطان،  درگذشت، 

ق. در اثر ابتالء به یک بیماری سخت درگذشت )دایره المعارف بزرگ اسالمی، مدخِل ابوطاهر قمی(.
     سنجر در سال ۴۹۳ از سوی برکیاق برادر بزرگتر، حاکم خراسان شد و تا سال ۵۵۲ ق. یعنی هفتاد 
و یک سالگی که فوت کرد بیش از دو سوم عمر خود را در خراسان بود. او در سال ۵۱۱ ق. باالستقالل 
از این  پادشاهی خود را شروع کرد. بدون شک خدمات ارزشمند ابوطاهر نسبت به بارگاه رضوی باید 
سال تا هنگام فوت وی در ۵۱۶ ق. بوده باشد. اما اینکه بگوئیم سقف گنبد فوقانی و آن معماری بزرگ، 
در هنگام وزارت وی و در همان دو سال آخر عمر وی بوده بعید بنظر می رسد، زیرا برآوردن سقف فوقانی 
گنبد نیاز به مقدمات و هزینه هائی داشته که یقینًا زمان بیشتری می برده است. سئوال بعدی آنست که 
آیا هزینه این کار بزرگ و ماندنی از اموال خود ابوطاهر بوده یا از سوی حکومت سنجر و سلجوقی. پر بیراه 
نیست که با حضور طوالنی مدت ابوطاهر در خراسان و برکنار بودن وی از دسته بندی های سیاسی بعد 
از فوت ملکشاه، جایگاهی ویژه پیدا کرده بود و با اندوختن و ذخیره کردن درآمدهای خود و سپس هزینه 
کردن آن در یک راه خیر و مردم پسند، وی را از مشکالت تبعی اشتغاالت حکومتی نیز بدور نگه داشته 
است. به هر حال چون برخی اشتباهات تاریخی در بعضی از کتب راه یافته که ممکن است خواننده را 
وادار به تردید نماید این تکمله ضرورت دارد که ما نباید از صاحب کتاب شمس الّشموس توقع نگارش 
تاریخ های دقیق رویدادها را داشته باشیم و اگرچه آن مرد فاضل و باورمند همه تالش خود را برای ضبط 
دقیق حوادث بکار برده است اما در همه کارهای پژوهشی همانند همه امور دیگر جای خطا و نسیان 

وجود دارد )احتشام کاویانیان، ۱۳۵۴: صص. ۵۵ و ۵۶(. 
   در اینکه گنبد فوقانی را ابوطاهر برآورده همه منابع و ماخذ متفق القولند و خود ابوطاهر نیز در همان 
اطراف بیوتات متبرکه دفن شده است و به عنوان یک شیعه باورمند همه آرزوی وی، فراآوردن بقعه ای 
شایسته برای مراد خویش و امام خوبی ها و سرنهادن بر تربت وی پس از مرگ بوده است. قبر ابوطاهر 
اندکی دورتر از مرقد علی بن موسی علیه السالم ) همان: ۵۶ ( مطلب دیگری را برای ما روشن می کند 
که در روز جزا سئوال اصلی این خواهد بود که در زندگانی چه کرده ای نه اینکه کجا دفن شده ای. چون 
محل دفن دیگر در اختیار متوفی نبوده است که مورد پرس و جو قرارگیرد. واقعًا به این موضوع اندکی 
اندیشیده ایم که با همه تبه کاری ها و خبث طینت که هرگاه مجال ظهور و بروز یافته در حد اعالی آن به 
منصه ظهور درآمده، اینکه در قرب جوار دفن شویم یا پائین پا یا در یکی از رواقها یا صحن ها چه سودی به 
حال ما دارد. مگر اینکه قضیه را طور دیگر مطرح سازیم. یکی از نزدیکان می گفت اینکه متوفی چگونه 
بوده یا چه می کرده و جهنمی است یا بهشتی، به هیچ یک از این امور که نه در حیطه قضاوت ماست و نه 
موظف به این کنجکاوی هستیم، کاری نداریم، برای ما مشهدی ها که مراسم پس مرگ در شکل کامال 
تشریفاتی و مفصل باید انجام شود و هفته اول مراسمی داریم که نیاز دارد چندین بار بر سر مزار متوفی 
)بخوانید سرخاک( برویم، مضافًا اینکه در هفته ها و ماهها و سالهای بعد نیز باید از مرده خود یاد کنیم و 
با نثار فاتحه و بعضًا با پخش انواع اطعمه و اشربه، هم برای زندگان از مراسم مرده، آبروئی کسب کنیم 
و هم با سور و شام و نهار سوم و هفتم، بر جایگاه کاذب اجتماعی خود بیفزائیم و احتماال منافع مادی 
و اجتماعی که از این کار حاصل می شود، و از همه مهمتر در رفتن بهشت رضا اغلب معذوریت دارند، 
یعنی کی برود این راه را ؟ مرحوم حاج میرزا جواد آقای تهرانی، اعلی اهلل مقامه با آن سلوک در حیات، 
راه پس از مرگ را هم به ما نشان داد  و تاکید کرد که مرا در کنار شهدا دفن کنید، در مزار شهدا، در 
بهشت رضا علیه آالف التّحیه و الثّنا. چه خوش اقبال متوفیانی که باز ماندگان آنها بجای پرداخت وجه 
قبر جا و مخارج هنگفت دیگر، چند سر پناه می سازند، یا شهریه به طلبه ای می دهند یا شهریه دانشجوئی 

را می پردازند.  
     تا اینجای مطلب با ما آمدید که قبه شریف توسط ابومنصور توسی و گنبد مطهر توسط ابو طاهر قمی 
قبه  بین  خالی  فضای  و  متر   ۳۱ بقعه  ارتفاع  است:  اینگونه  گنبد(  و  )قبه  بقعه  ویژگی  اما  شده،  ساخته 
و  می بیند  را  قبه  سقف  درون  از  بیننده  می باشد.  متر   ۱۹ منوره  روضه  ارتفاع  اینرو  از  متر،   ۱۲ گنبد  و 
از بیرون گنبِد بقعه را. دورگنبد مطهر ۴۲ متر، ارتفاع سرطوق گنبد سه متر و نیم که در سالهای بین 
۱۰۱۰ ق. تا ۱۰۱۶ ق. بدستور شاه عباس همه گنبد مطهر تذهیب شد. ارتفاع مناره نزدیک حرم چهل 
متر و دور آن در پایه ۱۳ متر می باشد ) احتشام کاویانیان ۱۳۵۴: ۵۶ ؛ موتمن، ۱۳۵۴: ۷۲ (. در دوره 
خوارزمشاهیان و در اوج اقتدار سلطان محمد خوارزمشاه که با خلیفه عباسی درافتاد، و به سنجر ثانی 
نیز لقب یافت،  کاشی های ازاره حرم مطهر معروف به کاشی سنجری توسط استاد ابی الحسن محمد بن 
ابی طاهر حسینی با همکاری ابوزید نقاش در سال ۶۱۲  ق. نصب شد. البته این کاشیها به خاطر قدمت 
و نفاست امروزه  در موزه آستان قدس نگهداری می شود. نویسنده افتخار دارد که بحث گنبد حرم رضوی 

را با بررسی گنبد فوقانی به پایان می برد. والّسالم.

شهر  بزرگترین  مشهد  شهر   
زیارتی ایران است که زائران 
و مشتاقان حضرت امام رضا 
علیه السالم  از سراسر ایران 
اسالمی  کشورهای  سایر  و 
به آن جا سفر می کنند. عالوه بر آن، دارای 
فراوانی  و  متنوع  گردشگری  های  جاذبه 
است که یکی از آن ها روستای تاریخی مغان 

و غار زیبا و اسرار آمیزش می باشد.

فاصله و مختصات جغرافیايی «

 روســتــای مــغــان، آخــریــن روســتــای بخش 
ــت کــه در جــنــوب غــربــی شهر  طــرقــبــه  اس
کیلومتر   ۲۷ مشهد  با  و  شده  واقــع  مشهد 
مختصات  دارای  روستا  .ایــن  دارد  فاصله 
درجه   ۳۶ جغرافیایی  عرض  با  جغرافیایی 
و ۰۸ دقیقه و طول جغرافیایی ۵۹ درجه و 
 ۱۷۶۰ دریا  سطح  از  که  است  دقیقه     ۲۲

متر ارتفاع دارد.
مغان   ییالقی  و  هوا  و  آب  خوش  روستای   
بینالود  کوه های  رشته  جنوبی  دامنه  در 
میان  وار  ــره  دای ــوس،  ت دشــت  به  مشرف  و 
چند رشته کوه فرعی احاطه شده و منطقه 
ایــن  شــمــالــی  ی  ــه  ــن دام در  آن  مسکونی 
دره  تا  کوه،  ساختار  با  متناسب  و  ارتفاعات 
شکل  به  ارتفاعات  این  میان  در  محاط  ای 
انداز  چشم  و  مناظر  که  یافته  گسترش  زیبا 

جالبی را به وجود آورده است.
به  غرب  از  دره  وسط  از  هم  مغان  رودخانه 
باغ ها جریان دارد جاده ای  شرق در میان 
آسفالته و پیچ در پیچ روستا را از دامنه غربی 
آبادی های میان راهی  و  به روستای اردمه 

به شهر مشهد متصل می سازد.

موقعیت اجتماعی روستای مغان «

روستا ی مغان با ۴۰ هکتار وسعت و تعداد 
این  دارد.  جمعیت  نفر   ۹۹۸ خانوار،   ۳۱۸
اسالمی  ــورای  ش و  دهیاری  دارای  روستا 
چهار  مغان  روستای  است.  فعال  مسجد  و 
قول  به  آن  ترین  قدیمی  که  دارد  قبرستان 

زردشتیان  زمان  در  روستاییان 
قدمت  گویا  و  است  شده  ایجاد 
هزار  چهار  بــه   مغان  ی  روستا 
سال می رسد .مردم  هم به زبان 
دین  کنند،  مــی  تکلم  فــارســی 
دوازده  ی  شیعه  و  اســالم  شــان 

امامی اند.

آداب و رسوم و جاذبه های  «
گردشگری

 از رسوم مردم می توان به آیین 
عمده  کــرد.  ــاره  اش پــزون  سمنو 
ــداری  دامـ آنـــان  فعالیت  و  ــار  ک
و  داری   زنــبــور  و  ــاورزی  ــش ک و 
کنار  در  روستا  عمده  محصول 
ــا، آلــبــالــوســت.   ــوه هـ ــی ــر م ــای س
ــای گــردشــگــری و  از  جــاذبــه ه
بافت  تـــوان  مــی  آن  توریستی 
قدیمی روستا با داالن کوچه ها، 
دختر،  قلعه  چشمه،   سر  ــار،   غ
بـــازارچـــه روســتــا، نــمــاد غـــار و 
میدان  در  کــوهــنــورد  مجسمه 
ترین  زیبا  که  بــرد  نــام  را  روستا 
و اســـرار آمــیــز تــریــن جــاذبــه ی 
طبیعی این روستا غار مغان است

وجه تسمیه روستای مغان «

و  شــده  نامیده  مغان  روســتــا،  ایــن  نــام  چــرا 
گفت:  باید  ؟  چیست  نامگذاری  این  علت 
واژه مغ که جمع آن مغان است به روحانی 
زرتشتی گفته می شده که مسئولیت اجرای 
و  ــت  اس داشــتــه  عهده  بــه  را  مذهبی  امــور 
مغ  همین  از  یکی  که  باورند  این  بر  گروهی 
ریاضت  و  نفس  تهذیب  برای  زرتشتی  های 
ساکن  آنجا  به  نزدیک  غار  و  روستا  این  به 
شاگردانش  و  مریدان  او  از  پس  است.  شده 
به همین  اند  پیوسته  او   به  و  آمده  به روستا 
علت نام روستا و غار آن را مغان نامیده اند. 
روستا  البته  ها.  مغ  آمدن  گرد  محل  یعنی 
های دیگری هم به همین نام در حال حاضر 

و  کاشمر  مغان  روستای  مثل  دارد،  وجــود 
روستای مغان شاهرود که شاید وجه تسمیه 
موبد  یــا  مــغ  ــود  وج  ، ــام  ن همین  بــه  دو   آن 
برای  دیگری  دالیل  شاید  و  باشد  زرتشتی 
باشد  داشته  وجود  مغان  به  روستا  نامیدن 

که مااز آن بی خبریم.

غار مغان «

ترین  جذاب  و  ترین  زیبا  از  یکی  مغان،  غار 
و  طبیعی  ی  جــاذبــه  تــریــن  آمــیــز  اســـرار  و 
جنوب  در  که  است  مشهد  شهر  گردشگری 
از  متر  کیلو  دو  فاصله  به  و  مغان  روستای 
و در میان غارهای استان  روستا واقع شده 
ترین  طوالنی  و  ترین  زیبا  خــراســان  هــای 
آن هاست که طول آن  ۴۲۰ متر است. غار 
به  متعلق  و   داشته  طوالنی  قدمتی  مغان 

دوره دوم زمین شناسی است.

متر   ۲۹۱۰ دریا  سطح  از  مغان  غار  ارتفاع   
نفر  و در سال ۱۳۲۴ توسط ۷۰  باشد  می 
ها  استان  دیگر  و  مشهدی  کوهنوردان  از 

کشف شده است.

شگفتی های اسرارآمیز غار مغان «

در  مسیر  ادامه  و  مغان  غار  به  ورود  بدو  در   
درون غار، زیبا ترین شگفتی طبیعت را می 
توان به چشم دید که جلوه های ویژه ای از 
استاالکمیت  و  ها  استاالکتیت  ها،  قندیل 
های آهکی است با تاالر های وسیع و زیبا، 
برکه های آب و مهم تر از همه  وجود چشمه 
آب زالل و بسیار سرد که رنگ و بوی بهشتی 
دارد و هر گردشگری را به هوس می اندازد 

که از آن بنوشد.
دارای  و  دیدنی  و  زیباست  گرچه  غار  این   
از  ؛اماخالی  است  کننده  خیره  های  جلوه 
های  راه  ها،  دهلیز  وجود  نیست.  هم  خطر 
لغزندگی،  و  پــا  زیــر  رطــوبــت  پیچ،  در  پیچ 
و  ترسناک  هــای  گــذرگــاه  مطلق،  تاریکی 
صعب العبور، وجود چاه های ژرف و عمیق، 
می  ــوار  دش گردشگران  بــرای  را  راه  ــه  ادام
کند. وجود همین چاه های خطرناک و برکه 
افراد  برای  را  ذهنیت  این  غار  درون  های 
ایجاد  بومیان  و  مــردان  پیر  ویــژه  به  روستا 
پری  و  جن  جایگاه  و  مأمن  را  غار  که  کرده 
می  نام  نهنگی  از  شان  سخنان  در  و  بدانند 
برند که از گنج های مخفی در غار محافظت 
افسانه  داستان های  آن  مورد  در  کند.   می 
اسرار  غار  همین  برای  شد.  گفته  بسیار  ای 
اینکه  به  توجه  با  شود  می  ترسناک  و  آمیز 
روشن  غار  ابتدای  ۱۲۰ متر  تا   ۱۰۰ فقط 
بوده و بقیه مسیر تاریک است و کابل کشی و 
برق کشی نشده و اقدامات حفاظتی و نرده 
پرتگاه ها  و  گذرگاه ها  از  عبور  برای  کشی 
می  که  گردشگرانی  این  بر  بنا  نشده  انجام 
حتما  کنند  دیدن  زیبا  غار  این  از  خواهند 
وسایل  دیگر  و  طناب  قــوه،  چــراغ  بایستی 
استفاده  خبره  راهنمای  از  و  داشته  همراه 

کرده تا در مسیر گم نشده و آسیبی نبینند.

نگاهی گذرا به روستای تاریخی مغان

بیماری  شیوع  بــه  توجه  بــا 
سال  یــک  در  کـــوویـــد-۱۹ 
به  پروتکل  ها  در  گذشته، 
بیشتر  دســـت هـــا  شــســتــن 
بتوان  شاید  حالی  که  در  است.  شده  اشاره 
دهان  حفره  مستقیم  ارتباط  دلیل  به  گفت 
حائز  بسیار  نیز  دهـــان  بهداشت  ریـــه،  بــا 
بهداشت  رعایت  نقش  به  اما  است؛  اهمیت 
در  اســت.  نشده  پرداخته  آن چنان  دهــان، 
است  تنفسی  عفونت  یک  کووید۱۹  واقــع 
انتشار  طریق  از  اساسا  آن  انتقال  راه  که 
است.  عطسه  یا  سرفه  توسط  ویروس  ذرات 
مهمی  بسیار  سهم  بــزاق  قطرات  بنابراین 
مطالعات  دارنـــد.  بیماری  ایــن  انتشار  در 

ــرادی که  ــ انــجــام شــده نــشــان مــی دهــد اف
دارند  ضعیف تری  دندان  و  دهان  بهداشت 
خطر افزایش عفونت در آن ها بیشتر است. 
وقتی  که  می  دهد  رخ  دلیل  این  به  امر  این 
باشد  داشته  باالیی  آلودگی  دهان  محیط 
آن جا  در  و  می شوند  ریه  وارد  میکروب  ها 
می  شوند.  بیماری  و  التهاب  ایجاد  باعث 
تکثیر  دهان  و  بینی  در  ابتدا  کرونا  ویروس 
می  شود و سپس به قسمت فوقانی دستگاه 
تنفسی راه می  یابد. استفاده از خمیر دندان 
داشتن  به  توجه  با  زدن  مسواک  حین  در 
صابون  نقش  همان  می  تواند  شوینده  مواد 
کند.  ایفا  دست  ها  از  زدایی  میکروب  در  را 
هنگام  در  دنــدان  و  دهان  بهداشت  رعایت 

کاهش  به  می تواند  کرونا  ویــروس  به  ابتال 
میزان  نتیجه  در  و  دهان  در  باکتریایی  بار 
نکاتی  از  یکی  کند.  کمک  کمتر  عفونت 
است  اهمیت  حائز  سالمندان  مورد  در  که 
شستن و رعایت بهداشت پروتزهای دندانی 
)دندان مصنوعی( است. زیرا میکروب ها به 
راحتی در این پروتزها تجمیع شده و تکثیر 
می  شوند. بنابراین باید حتما شب  ها هنگام 
خواب این پروتزها را از دهان خارج کنند و 
در یک ظرف آب نمک قرار دهند و همچنین 
پروتزها روزی ۲ بار با مسواک و خمیردندان 
شسته شوند. برخی از تحقیقات انجام شده 
سال  در  همچنین  و  گذشته  سال های  در 
محلول  از  استفاده  که  می دهد  نشان  اخیر 

ــد(  درص  ۰/۹ تــا   ۰/۶( رقــیــق  نمک  آب 
ویروسی  بــار  بینی  و  دهــان  شستشوی  در 
از  استفاده  چند  هــر  مــی دهــد.  کاهش  را 
ایرانی  خانواده های  میان  در  محلول  این 
مرسوم  ــدان  دنـ و  دهـــان  بهداشت  جهت 
در  شده  انجام  تحقیقات  به  توجه  با  است. 
با  دهــان  شستشوی  موضوع  ایــن  با  رابطه 
یا  و  بار(  دو  )روزی  رقیق  نمک  آب  محلول 
توصیه  نیز  آنتی سپتیک  دهانشویه های 
می شود. امیدوارم همه خانواده های ایرانی 
بهداشتی  دســتــورالــعــمــل هــای  رعــایــت  بــا 
در  حداقلی  حضور  و  خــانــواده  محیط  در 
شاد  و  سالمت  همواره  اجتماعی،  فضاهای 

باشند. 

  دکتر مائده حسن پور منصورکرونا و بهداشت فردی دهان و دندان
پسا دکتری گروه فارماکوگنوزی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتری شیمی

  نویسنده: سید ابراهیم فتاح الحسینی 

 فراهم شدن زمینه اشتغال ۳۲ بانوی فیروزه ای 
با حمایت فوالد خراسان

فیروزه،  شهرستان 
ــدار  ــان ــرم ف  - گلستانی 
شهرستان فیروزه در بازدید 
از کارگاه دوخت لباس های 
مجتمع فوالد در شهرستان 
ــروزه گــفــت: »تــوانــمــنــدســازی جــوامــع  ــی ف
خانگی  مشاغل  توسعه  روستایی،  و  شهری 
کوچک  کارگاه های  اندازی  راه  به  کمک  و 
از  پــایــدار  اشتغال های  ایجاد  راســتــای  در 
فــیــروزه  شهرستان  در  مهم  بــرنــامــه هــای 
است.« به گزارش خبرنگار ضامن خراسان، 
دکتر حکیم پور افزود: »اجرای طرح مهارت 
آموزش  مرکز  همکاری  با  اشتغال  تا  آموزی 

تعاونی  شرکت  و  خواهران  ای  حرفه  و  فنی 
این  در  محوری  های  برنامه  از  یکی  زنــان، 
مشارکتی  طرح  در  که  باشد  می  شهرستان 
این  تثبیت  و  پایداری  به  خراسان،  فوالد  با 
کرد:  نشان  خاطر  وی  گردید.«  کمک  طرح 
 ۲۰ حـــدود  کــنــون  تــا  گذشته  ــال  س ــی  »ط
به  اشتغالزایی  تسهیالت  تومان  میلیارد 
یافته  نیز  تخصیص  این طرح ها  متقاضیان 
فوالد  مجتمع  عمومی  روابط  مدیر  است.« 
طرح  موفق  اجرای  از  خرسندی  ابراز  با  نیز 
شهرستان  در  اشتغال  تــا  آمـــوزی  مــهــارت 
دکتر  جانبه  همه  هــای  حمایت  و  فــیــروزه  
داشــت:  اظهار  ــوالد   ف عامل  مدیر  غفوری 

بنگاه  ابــر  یک  عنوان  به  خــراســان  »فــوالد 
تحقق  راســتــای  در  منطقه،  در  اقتصادی 
رونق اقتصادی، به عنوان معین اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی، تالش دارد تا سهمی 
پایدار،  اشتغال  ســازی،  توانمند  در  جدی 
اجتماعی  نشاط  و  استانداردها  ارتــقــای 

شهروندان فیروزه ای برعهده گیرد.« 
مهندس بقراط عنوان کرد: »در حال حاضر 
اقتصادی  مثلث  الگوی  طرح  چارچوب  در 
۳۲ نفر از بانوان شرکت تعاونی زنان فیروزه، 
با حمایت مجتمع فوالد در طی تفاهم نامه 
صنعتی  کــار  لباس های  ــت  دوخ ــرای  ب ای 
با  امیدواریم  که  انــد  شــده  کــار  به  مشغول 

تداوم این همکاری بتوانیم به ایجاد اشتغال 
در  خانگی  های  کارگاه  اندازی  راه  و  پایدار 
شهرستان فیروزه کمک نماییم.« وی افزود: 
های  ارگان  بین  همکاری  و  تعامل  »فضای 
مختلف در شهرستان فیروزه و پیگیری های 
شهرستان  مختلف  های  حوزه  در  مجدانه 
جوامع  سازی  توانمند  زمینه  تا  شده  باعث 
در  بــاالیــی  سرعت  بــا  روســتــایــی  و  شهری 
فیروزه فراهم گردد که این امر نوید روزهای 
این  در  اشتغال  زمینه  در  خــوبــی  بسیار 

شهرستان می دهد.

 بهره برداری از مجتمع آبرسانی چشمه گل تربت جام

تــربــت جـــام، حــقــدادی- 
ــام و  ــ ــدار تـــربـــت ج ــانـ ــرمـ فـ
فرهنگی  بــنــیــاد  نــمــایــنــده 
اعالم  ابراهیمی  اکبر  حاج 
ده  از  بیش  ــرف  ص بــا  ــرد  ک
آبرسانی  ســاز  خیر  پـــروژه   تومان  میلیارد 
بهره  به  بهمن   ۳۰ جــام  تربت  گل  چشمه 
برداری می رسد. وی گفت: »با بهره برداری 

چشمه  آبرسانی  مجتمع  ساز  خیر  پروژه  از 
هزار   ۴ جمعیت  با  خانوار  هزار  از  بیش  گل 
رود  جام  دهستان  سنت  اهل  روستایی  نفر 
تربت جام از آب شرب سالم و بهداشتی بهره 
»با  افزود:  مند می شوند.« مرتضی حمیدی 
اجرای این طرح در مرحله اول چهار روستا 
شرب  آب  نعمت  از  نفر  ــزار  ه  ۴ از  بیش  و 
سالم بهره مند خواهند شد.« نماینده بنیاد 

»این  گفت:  ابراهیمی  اکبر  حاج  فرهنگی 
پروژه، پنج شنبه هفته جاری با حضور خیر 
حاج اکبر ابراهیمی افتتاح می شود تا بیش 
از  روستا  چهار  قالب  در  خانوار  هــزار  یک 
آبرسانی سالم و بهداشتی برخوردار شوند.« 
کرد:  بیان  هم  جامی  قربانی  محمدرضا 
ظرف  گل،  چشمه  مجتمع  آبرسانی  »پروژه 
پایداری  ماندگاری،  ویژگی های  با  و  ماه   ۴

که  است  آبرسانی  پــروژه  ترین  کیفیت  با  و 
درسطح کشور توسط شخص خیر حاج اکبر 

ابراهیمی اجرا شده است.«


