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در آرزوی بهار بدون جنگ و کرونا

پایانی  های  روز  بشر  که  اکنون 
شاید  کند؛  می  تجربه  را  قــرن 
اتفاقی  دنیا  مــردم  گفت  بتوان 
تلخ تر، دلهره آورتر و مرگبارتر از 
ویروس کرونا که به سرعت شیوع پیدا کرده و 
جان انسان ها را می گیرد، تجربه نکرده است.  
گسترش  و  شیوع  آمـــدن،  پدید  شــک  ــدون  ب
زندگی  و  حیات  بر  زیادی  تاثیر  کرونا  ویروس 
انسان ها گذاشته، به طوری که دولت ها را به 
شدت درگیر تبعات ناشی از واگیری شدید و 
جامعه  افراد  آحاد  بین  در  آن  گسترده  شیوع 

کرده است.
ضایعات  بر  عــاوه  سراسری  واگیری  این  در 
انسانی، مقادیر معتنابهی منابع مادی در همه 
کشورها برای مبارزه با گسترش ویروس صرف 
شده است.  تاکنون اندیشمندان و دانشمندان 

پژوهشی  و  علمی  مطالعات  وجــود  با  جهان 
فشرده؛ موفقیت هایی برای کنترل آن بدست 
آورده اند اما با وجود علم و فناوری و تکنولوژی 
های حیرت آوری که بشر را قادر به انجام هر 
و  چیرگی  تا  کند،  می  نایافتنی  دست  آرزوی 
راه  آن  موجود  های  سویه  و  کرونا  بر  نابودی 
زیادی در پیش است. به هر روی، ویروس کرونا 
کل جهان را تحت تاثیر خود قرار داده، به گونه 
چنان  پدیده  این  گــذاری  تاثیر  دامنه  که  ای 
وسیع بوده که متفکران و صاحبان اندیشه در 
هنوز  مختلف  های  حوزه  در  و  گسترده  طیف 
درگیر حل این معضل بزرگ هستند.  اکنون که 
بیش از دوسال از آمدن ویروس کرونا می گذرد 
تا حــدودی جلوی گسترش آن گرفته شده  و 
ولی هنوز زمان از بین رفتنش نامشخص است.  
می گویند   جهانی  دانشمندان  که  طــوری  به 

هنوز سالهای نامشخصی ویروس کرونا همراه 
ماست و با آن زندگی خواهیم کرد .  بالطبع ما 
هم می توانیم با تزریق واکسن ها، زدن ماسک، 
فردی  بهداشت  رعایت  تجمعات،  از  دوری 
را  بهتری  زندگی  اجتماعی  گــذاری  فاصله  و 
برای خود، خانواده و جامعه رقم بزنیم تا بشر به 
زندگی عادی برگشته و این ویروس سرکش و 
منحوس مهار و ریشه کن شود. زمستان اینک 
کم کم به انتها می رسد و ما شاهد آمدن بهار و 
زنده شدن دوباره طبیعت هستیم پس همزمان 
و همراه با بهار، امیدوار به زندگی تازه و بهاری 
که رویش را در ذات خود دارد باشیم.  همچون 
به  شروع  درختان  و  ها  شکوفه  گلها،  که  بهار 
مصداق  هم  ما  می کنند،  ــاره  دوب شدن  زنــده 
بهار و رویش سرسبزی باشیم و با شروع فصل 
بهار، سال جدید را همراه با سرسبزی و زنده 
دلی بدون هر آالیشی آغاز کنیم، سالی پر از 
مهر و محبت و صفا و صمیمیت.  همچنان به 
مهربانی  یکدیگر  به  باشیم،  همنوعانمان  یاد 
و  جنگ  بدون  جهانی  آرزوی  و  کنیم  کمک  و 
خون ریزی را داشته باشیم، برای هم دعا کنیم 
که سالم و سامت بمانیم و دیگر هرگز هیچ 

جنگی را نبینیم. انشاءاهلل.

یادداشت سردبیر

رسانه های بومی و 
فرصت جلب اعتماد 

مخاطب
  محمد حسین زاده
مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی

ــد دویــســت ســال  ــای ش
همه  ایــن  تصور  پیش، 
مختلف  رســانــه هــای 
مــــکــــتــــوب، صـــوتـــی 
ــازی،  ــج م و  تــصــویــری 

سخت بود.
به  ها  ســال  آن  در  اگــر 

اطاعات  حجم  رسانه،  کمبود  واسطه ی 
کمتر  جــامــعــه  فرهنگی  فــکــری  رشـــد  و 
اطاعات  انباشتگی  عصر  در  امــروز  بود، 

هستیم.
معرض  در  ناخواسته  یا  خواسته  اکنون 
رســانــه هــای  ــای  ــ داده ه از  بــاالیــی  حجم 

رسمی و غیررسمی هستیم.
ــر مــفــیــد،   ــی ــاالی اطـــاعـــات غ ــ ــم بـ ــج ح
باهم،  درست  و  غلط  اطاعات  آمیختگی 
افــزون  کنار  در  خبر  نشر  ــاالی  ب سرعت 
موسیقیایی  و  بصری  های  جذابیت  شدن 
را   رسانه  مخاطبین  تواند  می  اخبار،  به 

آشفته خاطر نماید.
ــن  ای در  مــحــلــی  و  بــومــی  رســـانـــه هـــای 
اعتماد  بتوانند  اگر  رسانه ها  آشفته بازار 
پیش رو  قادرند  کنند،  جلب  را  مخاطب 
بومی،  موضوعات  به  پرداختن  باشند. 
ــت که  ــاس ــه ه ــان نــقــطــه ی عــطــف ایـــن رس
المللی  بین  و  ملی  رسانه های  گاه  هیچ 

نمی توانند به آن توجه کنند.
با این نگاه، کار رسانه های بومی، سهل و 

سخت است.

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
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اجتماعی-اقتصادی

همبستگی اجتماعی و توسعه
  حسین انصاری فرد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی و دبیر انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

متعددی  تعاریف  توسعه،  مفهوم  از 
کلی  ــور  طـ بــه  ــا  امـ دارد؛  ــود  ــ وج
می توان توسعه را یک فرآیند جامع 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
رفاه  مداوم  بهبود  آن  هدف  که  دانست  سیاسی 
است  آزاد  و  فعال  مشارکت  اساس  بر  جامعه  کل 
و  بیکاری  نرخ  نابرابری،  کاهش  چون  نتایجی  و 

ریشه کن کردن فقر مطلق را به دنبال دارد.
انسجام  تابع  جامعه ای  هر  توسعه  و  پیشرفت 
عناصر  کــه  زمــانــی  تــا  اســت.  جامعه  آن  انـــرژی 
و  فرهنگی  ویژه  به  و  اقتصادی  سیاسی،  مختلف 
درونی  منطق  و  انسجام  از  جامعه  یک  اجتماعی 
برخوردار نباشند، نمی توان مجموعه آن جامعه را 
داد.  سوق  توسعه  یافتگی  یا  و  پیشرفت  مسیر  در 
و  هماهنگی  انسان ها،  عمل  در  باشد  قــرار  اگر 
انسجام ایجاد شود، ابتدا باید در فکر و ذهن آن ها 

این هماهنگی شکل بگیرد و این یک اصل مسلم 
توسعه یافتگی است. 

به  معطوف  باید  اول  مرحله  در  توسعه  فرآیند 
ــت اجــتــمــاعــی  ــاف ــت ب ــوی ــق ت
آن،  در  که  باشد  منسجمی 
طریق  از  جامعه  ــود  پ و  ــار  ت
مشترک  ذهــنــی  مــدل هــای 
متقابل،  اعتماد  بر  مبتنی 
حقوق  رعایت  پذیری،  نظم 
مدارا،  و  تساهل  شهروندی، 
جمعی  مشارکت  و  همکاری 
تشکل ها  و  یابد  پیوند  هم  به 
را  مــتــنــوعــی  نـــهـــادهـــای  و 
و  ــا هــمــکــاری  ب ارتــبــاط  در 

و  جامعه  اعضای  میان  هماهنگی 
عایق  میان  تعارض  حل  تسهیل 
ایجاد کند. بدین  و منافع متفاوت 
گونه، از تضاد موجود میان منافع، 
خلق  اجتماعی  انسجام  و  نظم 
دهنده  تشکیل  اجــزای  و  می شود 
جامعه، به گونه ای به یکدیگر وصل 
مؤثری  و  معنادار  کل  که  می شوند 

را به وجود می آورند. 
و  فرهنگی  نظر  از  ایـــران  جامعه 
شــکــاف هــای  دارای  اجــتــمــاعــی 
استان  اســـت.  ــرپــای  دی و  متعدد 
جهت  این  از  نیز  رضوی  خراسان 

آن نــمــونــه کــوچــک تــری  در  ــه  ک ــت  اسـ
وجود شکاف های اجتماعی  فعالی 
اجــتــمــاعــات  سازمانی دارد. 
در  رســـــــمـــــــی  ایــــــن و 
اســـــتـــــان، ضــعــیــف 

ــا،  ــن ه ــم ــج ــت. ان ــ اسـ
اجتماعی،  تشکل های 

ــای مـــردم  ــان هـ ــازمـ سـ
ــای  ــ ــوراهـ ــ ــاد، شـ ــ ــهـ ــ نـ

اتحادیه های  و  اجتماعی 
آن،  تــبــع  ــه  ب نــیــز  صنفی 

قابل  عملکردشان  و  اندک 
توجه نیست.

اســت  داده  ــان  ــشـ نـ تــجــربــه   

کــه  ــقـــی  ــاطـ ــنـ مـ در 
و  فرهنگی  مولفه های 
منسجم تر  اجتماعی، 
بــوده،  قاعده مندتر  و 

که  مناطقی  در  و  است  روشن تر  توسعه،  وضعیت 
وجود  فعالی  فرهنگی  و  اجتماعی  شکاف های 
از  اســت.  داشته  سینوسی  جنبه  توسعه،  دارد، 
این رو سیاست گذاری در استان خراسان رضوی 
فرهنگی  اجتماعی،  ویژگی های  به  معطوف  باید 
و  اعتماد  تا  شود  انجام  استان  این  اقتصادی  و 
انسجام اجتماعی را تقویت کند. توجه بیش از حد 
تصمیم گیری های  به  پرداختن  از  را  ما  مرکز،  به 
مشارکت  با  تنها  توسعه،  است.  داشته  باز  محلی 
محلی  ســیــاســت هــای  ــاذ  ــخ ات و  ــردم  مـ فــعــاالنــه 
و  فرهنگی  اجتماعی،  ویــژگــی هــای  ــاس  اس بــر 
خواهد  میسر  استان  این  اقتصادی  مزیت های 

بود.

اقتصاد  کنونی  شــرایــط  بــه  توجه  بــا 
تحریم های  ــه ی  ــاع اش و  کــشــورمــان 
روی  بر  متمرکز  مدیریت  ظالمانه، 
و  ــد  رش ظرفیت های  و  اســتــعــدادهــا 
راهبری  و  هدایت  همچنین  اقتصادی،  بالندگی 
کشور  اقتصاد  اصلی  اولــویــت هــای  از  آن  صحیح 
بر  نیز  رهبری  معظم  مقام  که  مسئله ای  می باشد. 
صنعتی  فعاالن  کنندگان،  تولید  و  نموده  تاکید  آن 
را  کارگران  و  افسران  را  کارآفرینان  و  اقتصادی  و 
رزمندگان دفاع در برابر جنگ اقتصادی علیه ملت 
تمرکز  میان،  این  در  مهم  موضوع  خواندند.  ایران 
از  منشعب  که  بوده  اقتصاد  از  زمینه هایی  روی  بر 
انسانی  منابع  و  زیرزمینی  زمینی،  استعدادهای 
فعالیت های  راهبری  و  هدایت  می باشد.  موجود 
تقویت  باعث  می شود،  تولید  به  منجر  که  صنعتی 
و  شــده  کشور  حاکمیتی  نظام  شاکله ی  و  بنیان 

ظالمانه  تحریم های  برابر  در  مستحکم  سنگری 
صنعتی-  اقتصاد  ــوی  س بــه  تمرکز  تغییر  ــت.  اس
معدنی باعث مقاومت در برابر اقتصاد شرطی شده 
داشته  همراه  به  را  مطلوبی  بازخوردهای  یقینا  و 
این  می باشد.  موجود  نیز  نمونه ها  این  سوابق  که 
باعث  نفت  از  غیر  به  صنایع  سایر  سوی  به  راهبری 
می شود تا فعالیت های دانش بنیان نیز ترقی نموده 
انسانی،  غنی  استعدادهای  کارگیری  به  ضمن  و 

زمینه ی افزایش اشتغال پایدار را نیز فراهم نماید.
 در مجموعه استان خراسان رضوی نیز ظرفیت های 
که  دارد  وجود  صنایع  بخش  در  فردی  به  منحصر 
تحرک  برای  زمینه  آن،  فزون تر  تقویت  صورت  در 
این  از  نمونه ای  ــت.  اس فراهم  استان  اقتصادی 
در  کشور  فــوالد  تولید  زنجیره  تکمیل  صنایع، 
معادن  می باشد.  خــواف  سنگان  معادن  مجتمع 
دنیا  آهــن  سنگ  غنی  معدن  ده  از  یکی  سنگان، 

آهن  سنگ  پایتخت  ــوده،  بـ
با  و  مــی بــاشــد  ــه  ــان ــی ــاورم خ
در  که  فوق العاده ای  ظرفیت 
شرایط  داده،  جای  خود  دل 
حــضــور  ــش  ــزایـ افـ بــــرای  را 
ویــژه  بــه  و  گـــذاران  سرمایه 
تــجــاری  ــراودات  ــ مـ تسهیل 
فراهم  افغانستان  کشور  با 
اذعان  بایستی  اســت.  کــرده 
همت  به  نیز  تاکنون  نماییم 
که  منطقه  صنایع  صاحبان 
تولیدکنندگان  بر  مشتمل 

شایانی  اقــدامــات  می باشند،  کشور  فــوالد  مطرح 
جامع  طرح  یک  تدوین  با  می طلبد  که  شده  انجام 
شاخص های  ارتــقــای  بــرای  را  بستر  اقــتــصــادی، 
فراهم  نماید.  رضــوی  خراسان  استان  اقتصادی 

با  ما بسیار  بر روی صنایع معدنی در استان  تمرکز 
اهمیت بوده که انتظار است مانند گذشته با وحدت 
فرصت  این  از  عملیاتی،  برنامه های  تدوین  و  رویه 
مندی  بهره  توسعه  راستای  در  خــدادادی  بی نظیر 

آحاد هم استانی های عزیز استفاده گردد.

چای  خارپشت ها  کتاب:  عنوان 
می نوشند

نویسنده: حسین تبریزنیا
ــارات: بــنــیــاد پــژوهــشــهــای  ــش ــت ان

اسامی آستان قدس
سال انتشار: ۱۳۹۴     

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه
چاپ: دوم

خارپشت ها چای می نوشند
الهامات  ناپذیر  پــایــان  منبع  هــمــواره  طبیعت، 
خداوندان اندیشه و هنر بوده و می باشد. مشاهده 
در  تامل  تا  آمد  فــرود  نیوتن  سر  بر  که  سیبی  آن 
بارکشی یک مور ناتوان، مشاهده فصل مهاجرت 
و  اقیانوس ها  سهمناک  طوفان های  تا  پرستوها 
که  می دهند  گواهی  دیگر،  نمونه  هــزار  ــزاران  ه
آفرینش های  بخش  الهام  الیــزال  منبع  طبیعت، 
علمی، هنری و ادبی بی شماری در تاریخ بشریت 

بوده است.
کننده  خیره  پیشرفت های  وجود  با  آن که  شگفت 
انسان درعصر حاضر، طبیعت نه تنها نقش الهام 
همچنان  انسان  ــرای  ب را  خــود  گذشته  آفرینی 
گذشته  از  پیچیده تر  و  ظریف تر  بلکه  نموده  حفظ 
به  می کند.  نمایی  قدرت  مختلف،  عرصه های  در 

گفته سعدی: 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار                    

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
را  رنگارنگی  هنری  آثــار  انبوه  می توان  امــروزه 
انسان های  هوشمندانه  نگاه  با  که  نمود  مشاهده 
هنرمند خلق شده اند. البته منظور از انسان های 
نوابغ،  مکتشفین،  مخترعین،  الزاما  هوشمند 
روستایی  آن  نیست.  ــا   آن هـ امــثــال  و  نخبگان 
به  قــادر  که  ساده زیستی  و  ســواد  کم  یا  بی سواد 
و  ظرایف  قوانین،  مــعــادالت،  درک  و  مشاهده 
زیبایی های طبیعت در مزرعه و باغ خود می باشد 

نیز یک انسان هوشمند است.

داستان ها در کتاب "خارپشت ها چای می نوشند" 
نویسنده  یک  هوشمندانه  نگاه  چنین  حاصل 
و  مشاهده  با  توانسته  که  است  طبیعت  به  عادی 
تامل در پدیده ها واتفاقات کوچکی که در محیط 
)باغ( او رخ داده، آن ها را به تصویر بکشد و اثری 
داستان  هنر  زینت  به  را  زیبایی ها  از  ماندگار 
نویسی بیاراید. عنوان کتاب؛ یعنی "خارپشت ها 
کتاب  داستان های  از  یکی  نام  می نوشند"   چای 
کوتاه  داستان   ۱۰ همراه  به  داستان  این  است. 
دیگر در مجموعه  ۱۴۰ صفحه ای  تنظیم شده و 
توسط انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان 
قدس به چاپ رسیده است. داستان ها چنان پدید 
آمده اند که مخاطب، مرز بین واقعیت و تخیل را 
در آن ها تشخیص نمی دهد و همین ویژگی باعث 
گردیده علیرغم آن که کتاب برای گروه های سنی 
در  بسیاری  مخاطبان  شده،  نوشته  "ه"  و  "دال" 
میان خوانندگان بزرگسال و اهل قلم و داستان 

پیدا کند.

رشد شتاابن جمعیت مهشد و آینده نگران کننده آن 
  علی اصغر نامی؛ پژوهشگر اجتماعی

بودن  دارا  با  سال ۱۳۵۵  در  مشهد 
از  کمتر  انــدکــی  و  نفر  هــزار   ۶۷۰
جمعیت اصفهان، سومین کانشهر 
ایران بوده است. سرشماری ۱۳۶۵ 
پایتخت،  از  پس  مذهبی  شهر  این  که  داد  نشان 
تبدیل به دومین کانشهر ایران شده و تاکنون نیز 
همین رتبه را حفظ کرده است. جمعیت مشهد در 
سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۲۵۸ نفر 
و در آخرین سرشماری انجام شده در ۱۳۹۵ به ۳ 
میلیون و هزار و ۱۸۴ نفر رسید و طبق برآوردها هم 

اکنون به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بالغ شده است. 
به این ترتیب در یک دوره ۴۵ ساله، جمعیت کل 
کشور ۲.۴ برابر و جمعیت کانشهر مشهد ۵ برابر 

شده است. 
توسعه  اصــلــی  کــانــون  یــک ســو  از  کانشهر  ــن  ای
شرقی  جــنــوب  حتی  و  شــرق  ــرق،  شـ شــمــال  در 
تــداوم  دلیل  به  دیگر  ســوی  از  و  می باشد  ایـــران 
خشکسالی ها و تشدید مشکات زیست محیطی، 
می باشد.  شــده  یــاد  نواحی  از  مهاجرین  ــاذب  ج
و  گذشته  دهه  سه  در  شده  باعث  عامل  دو  همین 

جمعیت  بزرگ ترین  دارای  مشهد  شهر  تدریج  به 
حاشیه نشین و به تعبیر جدیدتر، ساکنان بافت های 
غیررسمی بشود به طوری که هم اکنون حدود یک 
در  مشهد  شهر  گانه   ۱۳ مناطق  جمعیت  از  سوم 
همین سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند.  
افزایش بی رویه و برنامه ریزی نشده جمعیت مشهد 
که عمدتا ناشی از مهاجرپذیری شدید آن می باشد، 
آسیب های  انـــواع  رشــد  ضمن  ــا  ت شــده  مــوجــب 
اجتماعی، تعادل زیست محیطی نیز سخت به هم 
بخورد. هم اکنون هوای کانشهر مشهد در شمار 

آلـــوده تـــریـــن هـــاســـت 
نیز  مــشــهــد  ــت  ــ دش و 
آب  ــع  ــاب ــن م ــث  ــی ح از 
زیرزمینی، بحرانی ترین 

دشت کشور به شمار می رود.  چنانچه برای نجات 
این کانشهر مذهبی از وضعیت نامطلوب کنونی و 
آینده بدتری که در انتظار آن است تصمیمات مهمی 
در  زندگی  نشود،  گرفته  محلی  و  ملی  سطح  در 
مشهد بحرانی تر خواهد شد. بحرانی که دیگر معلوم 

نیست به سادگی امروز بتوان آن را مهار کرد. 

راهبری اقتصاد صنعتـی و معدنـی
  دکتر محمد گل محمدی 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تامین و توسعه زیرساختهای شرق ایران

شهید محمد حسن سلیمانی:

مرگ، حق است؛ ولی شهادت 
زیباست.

جمله زیبا و پر معنایی از وصیت نامه شهید سلیمانی را در 
از  گذشت دهه ها از شهادتش  مطلع کام آوردیم که پس 
با طراوت است و چنان عرفانی، معنوی و خداییست  هنوز 
که تنها باید از کام و قلم سالکانی الی اهلل استماع کرد و 
شنید و دید همانانی که با نوشیدن از زالل معنویت و عرفان 
الهی سرانجام خدایی شده، ماندنی گردیدند و شاهد ماندند و جاودانه 

خواهند ماند. 
که  تاباند  زمینی  انسانهایی  بر  جاودانه  نوری  چنان  اسام  ما  عصر  در 
انسانهای  راه  چراغ  همیشه  برای  کامشان  و  شدند  آسمانی  زمینیان  

تشنه ی معنویت و جاودانگی گشت. 
مردان  بزرگی  و  عظمت  همه  بیان  از  قاصر  مجال  و  مقال  این  در  قلم 
غلطیدند  پاکشان  خون  در  ایستاده  که،  قامت  بلند  هایی  سرو  مردست. 
ابد مشعلی فروزان برای مشتاقان طریقت و سراجی منیر و چراغی  تا  و 
سرچشمه  تعالیم  از  خواهند  می  که  کسانی  همه  برای  شدند  مشعشع 
زالل حق و حقیقت و معنویت؛ پیامبر عظیم الشان اسام و خاندان پاکش 
شوند.  رستگار  که  تا  برچینند  درستی  و  راستی  و  معنویت  های  خوشه 
چون؛  رستگاران همیشه و جاودانه تاریخ چون؛ شهیدان همیشه سرفراز 
اسام و کشور و میهن و وطن؛ همان فرشته سیرتان فرشته خو و فرشته 

صورت و بلکه باالتر از فرشتگان، یعنی شهیدان.
اینک خاصه ای از زندگی و سجایای اخاقی این شهید جاودانه را مرور 

می کنیم.
شهید محمد حسن سلیمانی در خانواده ای مذهبی در روستای خیبری  

شهرستان گناباد چشم به جهان گشود.
 شهید گرانقدر و مدافع وطن سلیمانی با طی دوران ابتدایی و متوسطه 
در گناباد زندگی می کرد. ویژگی های اخاقیش زبانزد خاص و عام بود. 

به پدر و مادرشان احترام وافر و ویژه ای می گذاشت.
 شهید سلیماني فردي دلسوز و معتقد بود به گونه ای که از همان زمان 
نوجوانی، نمازهای یومیه خود را در مسجد و اکثر اوقات به جماعت اقامه 

می کرد. 
به  متوسطه  تحصیات  پایان  با  سلیمانی  حسن  محمد  گرانقدر  شهید 

خدمت سربازی رفته و در پایان خدمت خود به استخدام ارتش در آمد.  
و  کــرده  ازدواج  سپس  و  می کرد  خدمت  جــام   تربت  شهرستان  در  وی 

متاهل شد که حاصل ازدواجشان  به یادگار ماندن پنج فرزند است. 
فکر  به  که  بــود  ایــن  سلیمانی  شهید  اخاقی  نیک  سجایای  از  یکی 

نیازمندان بوده و همیشه به طور ناشناس به فقرا کمک می کردند.
شهید سلیماني که جمعی لشکر ۷۷ پیروز خراسان بودند با شروع جنگ 
حق  های  جبهه  عازم  خراسان   ۷۷ لشکر  از  داوطلبانه  طور  به  تحمیلی 
علیه باطل شده و در دفاع مقدس ملت ایران علیه متجاوزان بعثی شرکت 
می کند. سرانجام این شهید گرانقدر در تاریخ ۳/ ۱۰/ ۵۹ در حالی که 
آماده خواندن نماز ظهر بودند با ترکش خمپاره دشمن در جبهه دارخوئن 
به فیض عظیم شهادت رسیده و روح پاکش ملکوتی شد و به آسمانها پرواز 

کرد. 
جام  تربت  در  سلیمانی  شهید  عکس  وقتی  شهید  این  شهادت  از  پس   
نصب می شود عده ای از فقرا و نیازمندان وقتی عکس شهید سلیمانی 
کرده  کمک  آنها   به  ناشناس  که  کسی  شوند  می  متوجه  بودند  دیده  را 
از  جو  و  پرس  با  شناسند  می  را  ایشان  است  رسیده  شهادت  به  است 
نگهبانی پادگان تربت جام و با اجازه آنان برای عرض تسلیت به خانواده 
به ما کمک  این شهید در دوران حیاتش خیلی  آمده و می گویند  شهید 
کرده بودند ولی ما ایشان را نمی شناختیم حاال متوجه شدیم ایشان چه 

شخصیتی بودند. روحش شاد و راهش پررهرو باد.
  محمد علی تمدن

مسافر مومباسا

در  مومباسا  مسافر  کــتــاب 
بار  دو  مــشــاهــدات  و  خــاطــرات  ــده  ــردارن ب
کشورهای  به  زاده  تربت  حسن  آقای  سفر 

آفریقایی کنیا و تانزانیا منتشر شد.
تهیه  زیر  مراکز  از  را  مومباسا  مسافر  کتاب 

کنید: 
دانشجو،  ــارراه  ــه چ نشانی  مشهد-   -۱
تلفن:   ــرب،  ع قاسم  ــای  آق التحریر  لــوازم 

۳۸۹۲۸۱۵۳
۲- مشهد- انتشارات امام چهار راه دکترا

جنب   ۱۲ مدرس  شاهد  نشر  مشهد-   -۳
بنیاد شهید

غربی،  ــای  رض ــام  ام بلوار  سرخس-    -۴
ــی مــحــمــد مــعــیــنــی تــلــفــن:   ــروش ــف ــاب ــت ک

۳۴۵۲۵۳۵۰

معرفی کتاب
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فرهنگی و آموزشی

 طنز

سعید  مرحوم  دوست  لعلی؛  علیرضا  آقای 
شبانگاه  در  قدیمی  روزنامه نگار  تشکری، 

بیست ویکم بهمن در قطعه شعری او را 
و  می خواند  ناخوانده"   ــای  آوازه "خنیاگر 

چنین در سوگش می سراید:
آفتاب می داند

که چند صباح با چشم خونین
سر از نوشتن برداشتی

شماره اش از دست مهتاب به در رفته است
که چند شب، خسته از بیداری تو

به خواب رفته است.
رخش راهوارت، قلم

وه که چه عشقبازی داشت
با رستم دستان تو!

با ما بگو
سحرگاهان

رقص این عشاق
چه مائده ای در خود داشت

که تن دردمند
و دل سوخته ات را

جان تازه ای می داد.
ای خنیاگر آوازهای ناخوانده!

گیریم ما سوته دالن
با سحر به جا مانده در کلمات تو

سوگواری کنیم
-که شاید آرام گیریم یا نگیریم-

با رخش سرکش عاشقت چه کنیم
که در فراق رستم دستانت

هر شب شیهه می کشد
و می نالد 

و می خواند ترا؟
اکنون بگو!

رستم دستانت
 کدام خاک را متبرک می کند؟

ای وای...
چشمان خونینت
اکنون کجاست؟

شاگرد  را  خود  که  مشهدی  شاعر  حصاری؛  حسن  آقای 

شعری،  قطعه  در  می داند،  تشکری  سعید  استاد  ُخــرد 

چنین نغمه سر می دهد:

دیَدَمت 

بی خون و مچاله و ُخرد 

تسلیم  مردی! 

یله وار در آغوش همو که عمری ُجسته بودی اش به هزار َفسانه 

و چه دردانه 

و دانستم که »بودی« در »نبودی« ست. 

در »همه اویی« ست. 

ای همزاده ی درد 

تو درد را ملعبه ای کردی 

اشارِت یاری 

خامه ی ِکلکی 

سوتکی در کف کودکی 

و پنهان از همه اغیار 

و قسم به قلم 

که تو آیه اش را زیستی 

گواهم من که عمرت گذشت به تمامی 

به َمّشاقی و شیدایی 

که هندویی اینچنین را جز این نه زیبنده بود. 

آه... 

تو رفتی و من به فراخنای خالی جای تو خیره ام 

کماکان و همیشه 

سعید بختا تو که این چنین زیستی 

و نگون بختا من که این چنین واماندم. 

به ماها نیامده است 

  شاعر: موسی عصمتی

این روزها سوال به ماها نیامده است 
جز یک سکوت الل به ماها نیامده است

می گفت تاجری که از این کوچه می گذشت
یک لقمه ی حال به ماها نیامده است 

ما الک پشت قصه ی تلخ کلیله ایم 
پرواز و شور و حال به ماها نیامده است 
از دست حرف های همین مردم بخیل 

کفش و کاه و شال به ماها نیامده است 
دوران حکمرانی سنگین ماسک هاست 
ابرو و چشم و خال به ماها نیامده است 

ما آدمیم گرچه به تحقیق دیده ایم 
این سیب های کال به ماها نیامده است

درگیر روزهای پر از دردسر شدیم 
اصا فراغ بال به ماها نیامده است 

نرم نرمک  بهار می آید

  شاعر: غالمعلی نادری
ــار مــی آیــد  ــدنــــرم نـــرمـــک بـــهـ ــی آیـ ــدار مـ ــ ــاجـ ــ ــک تـ ــ ــوپ ــ پ
ــادام  ــه ی بـ ــوف ــک ــک ســـوار مــی آیــدنـــوعـــروس ش چــابــک و ت
ــدمی کند رگ چو سینه ی باران ــی آی ــار م ــ ــه ب ــل بـ دخـــتـــر گـ
نــیــســانــی ــر  ــ اب ــدان  ــ ــخ ــ زن ــداز  ــی آیـ ــر بـــی شـــمـــار مـ ــکـ شـ
ــدمـــهـــِر مــهــرآفــریــن مــیــنــایــی ــی آی م ــار  ــ پ ــال  ــ س از  بــهــتــر 
ــوروز بــاســتــان پــیــروز  ــ ــار مـــی آیـــدشـــده ن ــخـ ــتـ ــر افـ ــ عـــیـــد پ
ــای تـــار مــی آیــدمی شکوفد شکوفه ی خورشید ــب ه مـــرگ ش
ــدفصل وصل و سخاوت و لبخند ــی آی م ــرار  ــ ــی ق ــ ب و  بـــیـــدل 
ــار مـــی آیـــدصبح صادق، طلوع خواهد کرد ــ ــروز یـ ــ ــی ــ فـــجـــر پ
تن بر  شــود  نو  جامه  را  ــدصلح  ــی آیـ مـ ــار  ــ ــب ــ ت واال  ــرد  ــ ــ م
آزادی ــش  ــخ ــب روح ــدنــغــمــه ی  ــی آی م ــوار  ــ ــت ــ اس و  مــحــکــم 
ــاور ــن ب ــرای ــل کــنــی ب ــام ــر ت ــار مـــی آیـــدگ ــ ــظ ــ ــت ــ ســـحـــر ان
ــم شــمــاهــا را  ــی دهـ ــان ــژدگ ــار مـــی آیـــدم ــ ــ ــردگ ــ ــ آیــــــت ک
را مــهــربــانــی  و  ــور صــلــح  ــش ــدک ــی آی ــار م ــانـــدگـ ــح مـ ــل ــص  م
ــش رام و  ــش  دانـ و  داد  ــور  ــدار مــی آیــدزیـ ــ ــت ــ صـــاحـــب  اق
ملت فـــرصـــت  تــــــرازوی  ــدار مــی آیــددر  ــ ــردم مـ ــ  مــیــر مـ

  نویسنده: زهرا شعفی

ســعــیــد تــشــکــری؛ 
برجسته  هنرمند 
خـــــــــراســـــــــان، 
کـــــــارگـــــــردان و 
متولد  کشور،  مطرح  نویسنده 
نوزدهم  سه شنبه  عصر   ۱۳۴۲
جــمــع   ۱۴۰۰ ــاه  ــ مـ ــن  ــم ــه ب
خانواده، دوستان و شاگردانش 
ملکوت  به  ــی اش  ادب فعالیت های  اوج  در  و  کرد  ترک  را 
کارگاه های  می نوشت.  بی وقفه  تشکری  سعید  پیوست. 
داستان کوتاه و رمانش متفاوت بود. همواره به شاگردانش 
تاکید می کرد سعی کنید رمان هایتان هویت داشته باشند. 
از نظر او داستان باید مکان جغرافیایی مشخص و معلوم و 

شخصیت ها یک نمونه واقعی و قابل لمس در جامعه داشته 
باشند. برای همین به مکان داستان هایش وفادار بود. در 
بیشتر کتاب هایش حوادث تاریخی و کوچه پس کوچه ها و 
آدم های چند دهه قبل مشهد را به خوبی می توان مشاهده 
کرد. استاد تشکری همواره می گفت: »پشت تنهایی ما خدا 
انرژی  او  به  ایستاده است« و بدون شک، همین جمله اش 
جانکاهش  بیماری  و  مشکات  با  می شد  باعث  و  می داد 

کنار بیاید و حتی در مواردی بجنگد.
شاهد  هفته  در  روز  چند  مشهد  هاشمیه  پــیــاده روهــای 
کتانی،  کفش های  با  بــود  هنرمندی  پرشتاِب  قدم های 
حوزه  سمت  به  که  بلندی  و  کوتاه  سرفه های  و  کوله پشتی 
یا  تــازه  درســی  به  را  مشتاق  شاگردان  تا  می رفت  هنری 

ماجرایی شگفت، مهمان کند.
چهل  از  بیش  به  داستانی  ادبیات  حوزه  در  آثارش  تعداد 
هندوی  آقا،  داش  پاریس،  پاریس  رمان  می رسد.  کتاب 

کارهای  از  و...  سنی   رژیسور،   فیروزه،  و  مفتون  شیدا، 
برجسته اوست.

زده  قلم  موالیش  به  عشق  با  که  ماندگاری  و  ویژه  آثار  از 
پاریس  باران،  بار  گوهرشاد،  اوسنه ی  والدت،  به  می توان 

پاریس، غریب قریب، آبی ها، دورتاب و... اشاره نمود.
بسیاری از آثار او وصلی بود در مسیر پیدا کردن یک راه و 
مکتب ادبی. بی تردید در این فصل از زندگی حرفه ای اش 
خلق  آثاری  می توانست  و  بود  رسیده  پختگی  از  نوعی  به 
طرفی  از  و  باشد  گذشته اش  آثــار  تمامی  برآیند  که  کند 
نمایانگر تحول نوینی در ادبیات ایران؛ امری که آرزوی آن 

را داشت و اکنون جامعه ادبی از آن محروم مانده است.
زندگی ام  اتفاق  بزرگ ترین  بود  گفته  بارها  که  او  سرانجام 
تمام  حضورِ  با  باشکوه  مراسمی  در  است،  خادم الرضایی 
شد.   سپرده  خاک  به  رضوی  مطهر  حرم  در  دوستدارانش 

یادش گرامی، روانش شاد و نامش جاودان.

 طنز زمستانی

"جان آقا"

ای زمستان چرا بهار شدی؟

راست راستی که بی بخار شدی

کو؟ کجا رفت برف و سرمایت؟

چه بایت زده؟ چه کار شدی؟ 

نکند ناقا تو هم بعله

وارد کار احتکار شدی

یا امیکرون گرفته ای البد

که چنین دور از انتظار شدی

طنز ویروسیه

"جان آقا"
نه زور پلنگ داره ویروس

نه توپ و تفنگ داره ویروس
با این همه، قاطع و مصمم

با ما سر جنگ داره ویروس
نه شرق و نه غرب می شناسد

نه کار به رنگ داره ویروس
رحمی نکند به پیر و برنا

حقا دل سنگ داره ویروس
هر روز به چهره ای درآید

صد چهره و رنگ داره ویروس
چون باد به هر طرف روانست

کار همه لنگ داره ویروس
گه عازم خاورمیانه

گه رو به فرنگ داره ویروس
کام همه مردمان دنیا

مانند شرنگ داره ویروس
منحوس اگر چه گشته نامش

نه عار، نه ننگ داره ویروس
القصه چه دردسر شما را

ُخلق همه تنگ داره ویروس

بهاریه

  شاعر: مهدی فروندی 

نوعروس چمن و فصل بهار آمده است
صبر عاشق به سر آمد چو نگار آمده است

خلوت نیمه شبی آمدنش کامل کرد
دل به جز شرح جمالش به چه کار آمده است

بلبل از گوشه ی عزلت که به باغ آمده، دید
محفل ناب بهاری به قرار آمده است

خنده های دم صبحی که گل از شاخه زند
با دل سوخته آری به کنار آمده است

همره گل که ز َره، بلبل دلداده رسید
در کنارش، ِگِله از شکوه خار آمده است
لشکر سرو چمن بر سر گل، سایه کشید

با همه سروقدان، مرغ َهزار آمده است
عاکفا جلوه ی ُحسن است و ترا درس وفا
این همه نقش عجب، از بَِر یار آمده است

هر چه بیشرت یم شویم، کمرت یم شویم!
  مهدی علیزاده فخرآباد

خانواده  و  بودند  خاله ها  بودیم  که  بچه 
یـــک ســفــره  ــان.  ــش ــای ــه ه ــچ ب و  پــــدری 
سر.  آن  تا  خانه  سر  این  از  می انداختیم 
سریالی  شاید  و  می نشستیم  هم  با  همه 
می دیدیم و داخل حیاط می دویدیم و بازی می کردیم. 
که  بودیم  خوشحال  می آمد،  دنیا  به  که  بچه ای  هر 
عقلمان  بــه  کنیم.  ــازی  ب او  بــا  زودی  بــه  می توانیم 
آمده  دنیا  به  دیرتر  سال  پانزده  او  مثا  که  نمی رسید 
است و وقتی هم سن ما بشود، ما دغدغه های دیگری 

داریم. 
ــادر.  م مثل  بــودنــد  مهربان  مــا  بــا  عمه ها  و  خاله ها 
پــدرهــا و  را خیلی دوســت داشـــت.  مــا  مــادربــزرگ، 
باجناق ها و تمام مردهای فامیل احترام هم را داشتند. 
چادر گل گلی بود و پیژامه. ما بودیم و شمشیر چوبی 
و الستیک.  کتاب های ژول ورن بود و یک قل دو قل. 

اصا همه چیز صفای دیگری داشت.
بعد بزرگ تر شدیم. من پسر بزرگ فامیل بودم. زودتر 
هر  رسید.  بقیه  به  نوبت  سپس  کردم.  ازدواج  همه  از 
می کرد.  ازدواج  یکی  بار  یک  سال  چند  هر  یا  سال 
دیگر هر ماه بساط ویدئو و فیلم اژدها وارد می شود و 
ملکه مارها نبود. بلکه حاال ماهواره بود و همه داخل 
خانه شان با سی دی، فیلم نگاه می کردند. ما به جای 
آقا داماد و عروس  با  با خاله برویم بیرون شهر  این که 
هر  همین طور.  هم  خاله  می رفتیم.  خودمان  خانم 
به  می رفت.  بیرون  خانواده اش  جدید  عضو  با  کسی 
مرور هر کدام رفتیم سر خانه و زندگی خودمان. دیگر 
ما خانه عمو نمی رفتیم؛ چون اگر می خواستیم جایی 
هم  آن ها  خانم مان.  پدر  خانه  به  می رفتیم  باید  برویم 
بودن  مــدرن  به  سنتی  از  هم  جامعه  جو  همین طور. 
تغییر می کرد. همه سرشان به زندگی خودشان گرم 

دیگران  زندگی  به  کشیدن  سرک  دنبال  کسی  بود. 
نبود. دیگر مادربزرگ هم زنده نبود که همه جمعه ها 
منزل او جمع بشوند. حاال خود پدر، مادر، عمه و عمو 

برای خودشان بزرگ تری بودند.
چند وقت پیش بود که دیگر همه ازدواج کرده بودیم. 
پدرم همه را دور خودش در باغ جمع کرد. آخر عمرش 
ناهار رفتیم باغ او. تمام عروس و دامادها، تمام پدر و 
خیلی  هم  باز  چند  هر  بود.  ظهر  شدند.  جمع  مادرها 
از خانواده ها نیامدند. بچه های جدیدی در حال بازی 
می کردند.  بــازی  هم  با  کم  خیلی  اما  بودند؛  کــردن 
سرشان بیشتر به بازی داخل موبایل پدر یا مادرشان 

گرم بود.
آن جا بود که دیدم جمعیت مان چند برابر شده است. 
هم  با  دیگر  اما  فرزندی؛  و  داریــم  همسری  کدام  هر 
سر  بعد  ــت.  داش بزرگی  سایه  هم  غریبگی  نبودیم. 

»عجیب  گفتم:  سفره 
بیشتر  ــه  چ ــر  ه ــت!  اسـ
کمتر  داریــم  می شویم، 

می شویم!«
نفر  پــنــجــاه  قــبــا  اگـــر 
شده  تعدادمان  بودیم، 
خیلی  اما  نفر؛  نود  بود 

ما  پیش  قدیمی  مسافر  چند  جای  بودیم.  شده  کمتر 
کسی  داشتند.  رودربایستی  هم  با  همه  بود.  خالی 
غصه قرض دیگری را نمی خورد و کنار آن سفره خیلی 
جمعیت کمتری بودند از آن روزها! از آن روزهایی که 
همه یک خانواده بودیم؛ اما حاال شاید خیلی خانواده 
دیگر  ولی  بودیم؛  فامیل  یک  شاید  اصا  بودیم.  شده 
دیگر  که  بودیم  تنها  ــده ای  ع نبودیم.  خــانــواده  یک 

همدیگر را نداشتیم . فقط هم را می شناختیم.

در سوگ استاد سعید تشکری

خانه تکانیپشت تنهایی ما خدا ایستاده است

   نویسنده: مهدی علیزاده فخرآباد

بر  می تواند  که  بایی  بدترین   
نــازل شــود، بای  ســر یــک زن 

خانه تکانی است. 
ــد از  ــای ــکــانــی؛ یــعــنــی ب ــه ت ــان خ
و  بسابی  بشویی،  را  چیز  همه  خانه،  ابتدای 
را  عید  مقدمات  باید  کنی.  آمــاده  عید  بــرای 
بدهی.  انجام  را  خانه  خرید  باید  کنی.  مهیا 
برای خانه، آجیل، شیرینی و اسباب پذیرایی 
باید  برسی.  بچه ها  به  داری  بچه  اگر  بخری. 
و  فرش ها  پتوها،  و  بــیــاوری  در  را  ملحفه ها 
پرده ها را بشویی. باید تمام نخود و لوبیاها را 
نگاه کنی و هر کاری که فکرش را بکنی باید 
است  این  مهم تر  همه  از  بدهی.  انجام  اول  از 
که کسی کمکت نمی کند؛ یعنی نهایتش این 
را  یخچال  و  می کند  کمک  کمی  آقا  که  است 
را می گیرد  یا سر یک فرش  جابه جا می نماید 
و می گذارد گوشه حیاط تا خشک شود. هیچ 
چه  دوران  ایــن  در  زن  یک  نمی فهمد  کس 

می کشد. 
 حاال نوبت حیاط و پله هاست و بعد باید تمام 
خانه را که آورده ای وسط هال، دوباره بعد از 
نه خواهرت  تمیز کردن، بگذاری سر جایش. 
می تواند کمکت کند و نه مادرت؛ چون آن ها 
توقع  تازه  و  هستند  خودشان  خانه  درگیر  هم 
دارند تو بروی و به آن ها کمک کنی. بچه های 
و  نمی کنند  خرابکاری  که  همین  هم  کوچک 
است.  معجزه  نمی شوند،  کاری  دوباره  باعث 
باشد  آن ها  به  نگاهت  چهارچشمی  باید  فقط 
تازه ناراحت هم  که مبادا چیزی را بشکنند و 
تو  به  و  ریخته  هم  به  وسایلشان  که  هستند 
می چسبند که مثا شلوارم را کجا گذاشته ای 
استراحت  کمی  و  بنشینی  می خواهی  تا  و 
کنی، باید بلند شوی و دنبال وسایل آن ها که 

نمی توانند پیدایشان کنند، بگردی. 
تمام این ها را گفتم؛ اما باز هم خدا را شکر و 
چقدر این خانه تکانی، شیرین است و خدا را 
را  توان دارم و می توانم خانه ام  شکر که هنوز 
با  خودم مرتب کنم. می توانم بخندم و همراه 
برای  زندگی ای  و  کنم  گوش  موسیقی  کــار، 
که  سقفی  و  سر  روی  سایه ای  و  دارم  خــودم 
همه  به  است.  محکم  می خوابم،  زیرش  وقتی 

چیز شکر، حتی به این خانه تکانی.
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گردشگری و فرهنگ

در محضر امام رضا )ع(

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

امام رضا )ع( و پیشنهاد مأمون

 نویسنده: حسن تربت زاده

  پس از ورود امام رضا )ع( به مرو، مأمون ایشان را در خانه 
بعد  چندی  کرد.  احترام  بسیار  و  آورد  فرود  مخصوصی 
پیغام فرستاد که می خواهم از خافت کناره گیری کنم و 

این کار را به شما واگذار نمایم. نظرتان چیست؟
که  فرستاد  پیغام  بار  دیگر  مأمون،  نپذیرفتند.  )ع(  امام 
بپذیرید.  مرا  والیتعهدی  باید  ناگزیر  نپذیرفتید،  مرا  اول  پیشنهاد  چون 
را  )ع(  امام  مأمون،  زدند.  باز  سر  هم  پیشنهاد  این  پذیرفتن  از  )ع(  امام 
با  داشت  حضور  هم  سرخسی  سهل  بن  فضل  که  مجلسی  در  و  طلبید 
ایشان خلوت کرده همان دو پیشنهاد را تکرار کرد؛ اّما امام )ع( مجددا 
خافت  برای  خطاب  »عمربن  گفت:  مأمون  زدند.  باز  سر  آن  پذیرش  از 
بعد از خود، شورایی شش نفره تعیین کرد که یکی از آنان ّجد شما علی 
را  گردنش  کند،  مخالفت  کس  هر  داد  دستور  و  بود  )ع(  ابیطالب  بن 
بزنند. اینک چاره ای جز آنچه اراده کرده ام، نداری چون من، راه و چاره 

دیگری نمی بینم.«
مأمون با گفتن این مطالب، تلویحا امام )ع( را تهدید به قتل کرد و امام 
رضا )ع( ناگزیر و از روی اکراه و اجبار به پذیرفتن والیتعهدی او گردن 
را  کسی  و  نباشد  قاضی  و  مفتی  ناهی،  آمــر،  این که  بر  مشروط  نهاد، 
عزل و نصب ننماید. مأمون تمام این شرایط را پذیرفت و به این ترتیب 

والیتعهدی خود را بر امام )ع( تحمیل کرد. 
)ارشاد مفید، ص ۲۹۰ به تلخیص(

)B.L( هوش دیرآموز یا هوش مرزی
  احمد بذرفشان 
کارشناس ارشد روانشناسی آموزشی 

مخلوقات  اشــرف  را  انسان  خداوند، 
باالترین  کــه  انسانی  ــت.  اس آفــریــده 
سطح شعور، آگاهی، تفکر و خاقیت 
دارای  و  دارد  مــوجــودات  بین  در  را 
این  جمله  از  است.  فردی  بین  و  فردی  تفاوت های 
حــوزه ی  در  تفاوت  افـــراد،  تمایز  وجــه  و  تفاوت ها 
بین  هوشی  با  که  است؛  هوشی  سطح  و  شناختی 
سایرین  از  ــرزی  م هــوش  دارای  ــراد  اف  ۸۵ تا   ۷۰

متمایز می شوند. 
 برابر تست های استاندارد بین المللی، هوش افراد 
عدد  می گیرد  بر  در  را  درصد   ۶۸ حدود  که  عادی 
۱۰۰ است. افراد بین ۷۰ تا ۸۵ را اصطاحا گروه 
خوش بینانه  که  می نامند   )B.L( مرزی  یا  دیرآموز 

قرار  گــروه  این  در  جامعه  افــراد  درصــد   ۱۰ حــدود 
می گیرند.

فیزیک  نظر  از  جامعه  افــراد  دیگر  مانند  افــراد  این 
اّما  بهنجار؛  اجتماعی  روابــط  دارای  و  سالم  بدن، 
در حوزه ی شناختی نسبت به افراد دیگر که هوش 
که  ــد  دارن ضعیف تری  عملکرد  ــد،  دارن  ۸۵ بــاالی 
اصطاح "دیر یاد می گیرند و زود فراموش می کنند" 

شامل این افراد است.
از نظر سبب شناسی، ازدواج فامیلی، فقر اکسیژن 
و  تب  نوزادی،  دوهفته  از  بیش  زردی  تولد،  هنگام 
تشنج، آسیب های جدی به مغز وغیره را می توان نام 
برد که تاخیر در راه رفتن، تاخیر در تکلم، تاخیر در 
افراد  این  در  حرکات  کندی  و  اجتماعی  رفتارهای 

دیده می شود.
گریز،  تنبیه  پذیر،  تشویق  رو،  خنده  عموما  آنــان   
تقصیرپذیر، آرام، بدون درگیری، ساده اندیش، فقر 
مطیع  مزاحمت،  و  اذیت  بدون  مفهومی،  اطاعات 
محبت  نیازمند  و  تاثیرپذیر  راه،  سربه  فرمان،  به  و 

می باشند.
آموزشی  جبران  خدمات  به  نیاز  آموزشی  نظر  از 
مواد  اســت  الزم  اولیا  و  مربیان  معلمان،  دارنـــد. 
آسان  و  تبیین  آمــوزی،  باز  را  یادگیری  و  آموزشی 
سازی کنند. ارائه ی مفاهیم یادگیری و دریافت آن 

باید در حد حوزه ی شناختی آنان باشد.
گــروه  در  عــمــدتــا  آمـــوزشـــی  نــظــر  از  ــروه  ــ گ ــن  ایـ
قرار  نیز  یادگیری  اختاالت  دارای  دانــش آمــوزان 

تامل،  صبر،  می گیرند. 
زمان  و  پشتکار  تحمل، 
بندی، الزمه ی  کار با این 
زدن،  غلت  اســت.  افــراد 

چهار دست و پا رفتن، انجام بازی های مهارتی برای 
افزایش فرآیندهای روانی چون توجه، دقت و تمرکز 
معلمان  مــادران،  و  پــدران  و  می کند  کمک  آنان  به 

دائمی این گروه از دانش آموزان هستند. 
کنار  در  دانــش آمــوزان  گونه  ایــن  مــا  کشور  در 
با  کــه  می خوانند  درس  عــادی  دانـــش آمـــوزان 
ضروری  و  الزم  پرورش،  و  آموزش  بیشتر  عنایت 
بیشتری  علمی  ارتقای  گروه،  این  معلمان  است 

بیابند.

پیشگیری از حوادث نوروز
  سرآتشیار؛ ابوالفضل گل محمدی
رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سرخس

در ایام تعطیات نوروز ممکن است 
کسی  ذهــن  بــه  کم تر  کــه  حــوادثــی 
خطور می کند، رخ دهد. حادثه خبر 
نمی کند؛ اما نباید فراموش کرد که 

اکثر حوادث، قابل پیشگیری هستند. 
ــد کــه در ابــتــدا وقـــوع آن  ــی وجـــود دارنـ ــوادث ح
غیرممکن و عجیب به نظر می رسد؛ اما متاسفانه 

رخ می دهد.
عدم توجه به مسائل ایمنی ممکن است حوادث 
توصیه  لذا  بزند.  رقم  را  ناپذیری  جبران  و  بزرگ 

رعایت  را  زیر  ایمنی  نکات  شهروندان،  می کنیم 
نمایند تا شاهد هیچ حادثه ای نباشیم. 

تــمــامــی وســائــل  ــود،  تـــرک مــنــزل خـ از  * قــبــل 
درصــورت  و  خاموش  را  الکتریکی  غیرضروری 
فیوز  ناحیه  از  را  ــا  آن هـ بــرق  جــریــان  ــان،  ــک ام

مینیاتوری قطع نمایید.
* قبل از این که خانه را ترک کنید حتما از بسته 
مطمئن  آن،  نشتی  عــدم  و  آب  شیر های  ــودن  ب

شوید. 
* قبل از ایام نوروز نسبت به سرویس سیستم های 

مجاز،  شرکت های  طریق  از  آسانسور ها  و  باالبر 
اقدام نمایید.

شیر  و  کــرده  خاموش  را  گرمازا  وسایل  کلیه   *
اصلی گاز را از ناحیه بعد از کنتور کامًا ببندید.

مدیر  اختیار  در  مستقیم  تماس  شماره  یک   *
اگر  تا  بگذارید  خود  همسایه های  یا  و  ساختمان 

نیاز شد بتوانند با شما تماس بگیرند.
اثاثیه  یا  و  اضافی  وسیله  هرگونه  قــراردادن  از   *
در  که  چــرا  نموده؛  خـــودداری  منزل  بالکن  در 
روی  اجسام  سقوط  احتمال  شدید  باد  وزش  اثر 

ــراد،  ــ اف یــا  و  عـــابـــران 
و  مــی بــاشــد  محتمل 
مواد  افتادن  اثر  در  یا 
سوزی  آتش  زنه،  آتش 

رخ می دهد.
ظروف  نگهداری  از   *

حاوی مواد قابل اشتعال و یا کپسول گاز اضافی 
در محیط خانه جدا خودداری نمایید.

* وجود یک خاموش کننده دستی در خودرو و در 
داخل منزل بسیار ضروری می باشد.

ِشلِگرد؛ نمایشگاه سنگ نگاره ها 
 سید ابراهیم فتاح الحسینی

جــاذبــه هــای  طبیعت،  ــتـــداران  دوسـ
با  حتما  باستانی،  آثــار  و  گردشگری 
آشنا  نگاره ها  سنگ  نام  به  پدیده  ای 

ــده  ــن ــد. ک ــن ــت ــس ه
حیوانات  از  تصاویری  و  کاری ها 
شتر  کوهی،  بز  ویــژه  به  مختلف 
دو کوهان، گاو کوهان دار، شیر، 
از  تصویری  و  گیاه   درخت،  ببر، 
مثل  ؛  مختلف  حاالت  در  انسان 
تیر و کمان در دست و یا در حال 
در  یا  و  حیوان  بر  ــوار  س شکار، 

حال انجام مراسم و نیایش.
نگاره ها  سنگ  این  راستی،  به   
در  که  ای  صخره  هنر  همان  یا 
جای جای کشور باستانی ایران، 
هزار  چندین  تاریخی  پیشینه  با 
چه  به  می خورد،  چشم  به  ساله 
دارد؟   تفسیری  چه  و  معناست 

ــک، وجـــود  ــ بــــدون ش
هر  در  نگاره ها  سنگ 
شهر و دیار و کشوری، 
شهر  آن  نماد  و  نشان 
هویت  نماد  و  کشور  و 
سنگ  هستند.  ملی 
ــا مــا سخن  نــگــاره هــا ب
از  سخنی  گویند،  می 
کهن  باستان.   دنیای 
به  یادگار  و  ــار  آث ترین 
جا مانده از انسان ها به 
پیش از اختراع خط بر 
می گردد، به زمانی که 
خواسته هایش  انسان، 
بــیــان  ــر  ــوی ــص ت بـــا  را 

گونه  به  می توان  را  نگاره ها  سنگ   است.  می کرده 
اولیه  بشر  معاش  امــرار  و  زندگی  نوع  انعکاس  ای 
دانست. زیبا ترین جلوه سنگ  نگاره ها را می توان 

تجلی هنر پیشینیان تلقی و تفسیر کرد.
خراسان با پیشینه تاریخی چند هزار ساله، مامن و 
از این   محل زندگی انسان ها در طول تاریخ بوده و 
می توان  وفور  به  آن  در  نگاره ها  سنگ 
اطراف  در  نگاره ها  سنگ  وجود  دید. 
طرقبه،  شــانــدیــز،  شهرهای  مشهد، 
نقاط  و  دهبار  مغان،  مسیر  روستاهای 
ــود جلب  بــه خ را  دیــگــر، گــردشــگــران 

می کند.
 یکی از این روستاها که در ۷ کیلومتری 
جنوب غرب مشهد و در مسیر سیدی، 
پر  جــاده  راســت  سمت  در  مغان  خلج، 
است"  واقــع  مغان  زیبای  و  خم  و  پیچ 
ابتدای  در  که  نامی  دارد.  نام  ِشلگرد" 
قرار  مشهد  سنگ  نگاره های  فهرست 
دارد و شاید این نام از رودخانه شلگرد 
در  که  ای  رودخانه  باشد.  شده  گرفته 
دو سوی آن سنگ نگاره هایی با تصاویر 

انسان  و  حیوانات  از  زیبا 
ــه چــشــم مــی خــورد که  ب
نگاره ها  سنگ   دره  ــه  ب
روستایی  اســت.  مشهور 

با جمعیت کم و خانه هایی در دو سوی رودخانه به 
صورت نامنظم و وجود باغ های شخصی که روزهای 

تعطیل، کمی شلوغ تر است .
تابلوهای زیبای نقوش بر روی سنگ ها در دو طرف 
رودخانه از سال های دور همچنان پا بر جا ایستاده 
است.  کــرده  مقاومت  تخریب،  عوامل  برابر  در  و 
اولیه  انسان های  توسط   شده  کاری  کنده  شاهکار 
بر روی سنگ ها و صخره ها که به صورت تک نقش، 
چشم را خیره می کند. گاهی هم نقاش چیره دست 

ما از حال و حوصله خوبی برخوردار بوده  و
تابلویی زیبا با تصاویر شلوغ خلق کرده است. در یک 
را  تابلوهای زیبا و چشم نواز  این  روز تعطیل، دیدن 
در فاصله نه چندان دور به شما دوستداران طبیعت 
این  دیــدن  بــرای  می کنم .  پیشنهاد  گردشگری  و 
نمایشی  تابلوهای 
نـــمـــایـــشـــگـــاه  از 
انسان های  ــزرگ   ب
نخستین، از شلگرد 
بعدی  روســتــای  بــه 
پرنواز با  دو کیلومتر 
فاصله و از پرنواز به 
روســتــای گــوریــد با 
سه کیلومتر فاصله، 
طــول رودخــانــه را  
همه  داده،  ادامـــه 
را  نمایشگاه  ــار  آثـ
کیلومتر  پــنــج  ــه  ک
ــد، دیـــدن  ــاش ــی ب م

کنید.

گردشگــری و فرهنـــگ
  سیدمحمد شکفته
کارشناس ارشد و مدرس گردشگری

ــده ای  ــدی ــوان پ ــن ــه ع ــری ب ــگ ــردش گ
قابل  و  چشمگیر  ــد  رش بــا  ــذاب،  جـ
مواجه  اخیر  دهــه هــای  در  توجهی 
به عنوان منبع مهم درآمد  و  گردیده 
ارزی، کارآفرینی و اشتغال زایی مورد توجه همگان 

به ویژه دولت ها در سراسر جهان قرار گرفته است.
این صنعت، کارکردهای متنوع و متعددی دارد که 
به  بتوان  را  آن  اجتماعی  فرهنگی-  کارکرد  شاید 

عنوان یکی از مهم ترین این موارد نام برد.
بیشتر  شناخت  در  گردشگری  های  برنامه  اجرای 
و  گردشگری(  )مقصد  میزبان  جامعه ی  فرهنگ 

همچنین تعامل بین فرهنگ ها نقش مهمی ایفا می 
کند.

در  )بــومــی(  محلی  جــامــعــه ی  ــار  ــت رف چگونگی 
ــراد  ــا افـ ب بـــرخـــورد  ــری در  ــگ ــردش مــقــصــدهــای گ
بازدیدکننده به ویژه گردشگران خارجی و باال بودن 
گردشگران  به  احترام  نیز  و  آنان  تحمل  آستانه ی 
جذب  بــه  منجر  و  بــوده  ــی  ــراوان ف اهمیت  دارای 

گردشگر بیشتری خواهد شد.
بدون شک، رعایت هنجارهای فرهنگی و احترام به 
و معمول در مقاصد گردشگری  رایج  و رسوم  آداب 
تعامل  این  گیری  شکل  برای  گردشگران،  سوی  از 

فرهنگی، ضرورتی انکارناپذیر می باشد.
مناطق  ــاران  ــدرکـ ــت انـ دسـ و  ساکنین  ــوزش  ــ آم
گردشگر پذیر و توجیه آنان در جهت تقویت افزایش 
و  مفید  گردشگران  با  تعامل  و  همکاری  روحیه ی 

مؤثر خواهد بود.
غنی،  فرهنگ  داشتن  به  دیرباز  از  ــران  ای کشور   
همچنین  و  جذاب  و  متنوع  فرهنگی  رسوم  و  آداب 
جذب  باعث  امر  این  و  داشته  شهرت  نوازی  مهمان 
نمونه  که  است  گردیده  زیادی  خارجی  گردشگران 
های فراوانی از این موارد در سفرنامه های مکتوب 
به  مختلف  هــای  ملیت  با  سیاحان  و  گردشگران 

ــده  درآم تحریر  رشــتــه ی 
است.

یــــــادآوری  ــان،  ــ ــای ــ پ در 
اهداف  تحقق  که   است  ضــروری  و  الزم  نکته  این 
با  گردشگری  اجتماعی    - فرهنگی  اقتصادی، 
دستگاه های  تمامی  یکپارچه ی  و  کامل  هماهنگی 
داشتن  ملی،  عزم  گردشگری،  با  مرتبط  و  ذیربط 
نیازهای  و  ها  ظرفیت  با  متناسب  جامع  برنامه ای 
موجود و البته مدیریت کارآمد و نیروهای متخصص 

و دلسوز  امکان پذیر خواهد بود.

دیدار فرمانده مرزبانی انتظامی 
کشور از جانباز ۹۰ درصد

  محمدعلی تمدن
انتظامی  مرزبانی  فرمانده  ــودرزی؛  گ احمدعلی  ســردار 
درصد   ۹۰ جانباز  با  سرخس  مرزی  شهرستان  در  کشور 
مــرزی  هنگ  در  کــه  جالی  علیرضا  ســربــاز  مــرزبــانــی؛ 
جکیگور در درگیری با اشرار مسلح به درجه جانبازی نائل 

شده بود، دیدار کرد.
 وی همچنین در بازدید از مرز سرخس، مرزهای کشور را امن توصیف 
کرد. در این دیدار، فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی؛ سردار مجید 

شجاع نیز حضور داشت.

ترا می نگرد

  شاعر: مهدی فروندی
چشم در قاب ضریح است، ترا می نگرد

دل ترا می نگرد تا به خدا می نگرد

آمدم سوی حریم تو که همسایه شوم

بر َملک فخر کنم دل به کجا می نگرد

عشق و همسایگی و فرصت دیدار شما

من جدا می نگرم دوست جدا می نگرد

تو در این ُملک به فرمان وفا آمده ای

زائر کوی شما هم به وفا می نگرد

سبب لطف خدا درهمه ی ُملک، تویی

تو همان لطف خدایی که به ما می نگرد

قدر این نعمت حق را نتوانیم شمرد

دیده با دست تهی سوی شما می نگرد

لطف از جانب معشوق، مرا زنده کند

بر تو ای حضرِت خورشیِد صفا، می نگرد

عاکف این فیض فراوان خدا بر همه است

دیده بان َقَدر است آن که مرا می نگرد

شرط  دلدادگی اّما به والی تو بَُود

عشق همسنگ، به توحید و َوال می نگرد


