
3- تذّکر و یادآوري: فذّکر انّما انت مذّکر.
و با این رهبري اس��ت که تفکر به شناخت، 
به عقیده و عش��ق، به حرک��ت و جهاد و عمل 

منتهي مي گردد.
در این ّح��د، تفّکر ما، ذهن ما در 

س��ایة رهبري به مع��ده ای مي ماند 
که غذاها و م��واّد خام را مي گیرد 
 و هض��م مي کن��د، ش��یره اش را

مي مکد و به ان��رژي و به عمل 
تبدیل مي نماید.

ای��ن س��ؤال باق��ي مي ماند: 
چگون��ه این س��ه خصوصی��ت را به 

ک��ودک بدهیم و چگونه این زنگوله را 
به گردن گربه آویزان کنیم؟

این خصوصی��ت ها را مي توان به 
وس��یله چهار عامل ذیل در کودک به 

وجود آورد:
الف( تقلید

ب( رقابت، و سایر عوامل تربیتی که عوامل 
در »مقالة عوامل تربیتي کودک« تحلیل شده.

ج( داستان و هنر
د( تدبیر

ال��ف( کودک بر اثر غریزة تقلید مي تواند از 
پدر یا مّربي یا اس��تاد این خصوصیات را بپذیرد. 
همانند پدرش و اس��تادش ش��خصیت به خرج 
بده��د و همانند او چون و چ��را کند و همانند او 
آزاد باش��د، همانطور که تقلی��د به کودک خیلي 
از س��ّنت ها را مي تواند منتقل کند خیلي از شاخ 
 و ب��رگ ه��ا را مي تواند بر او بیاوزی��د همانطور

 مي تواند این ریشه ها و پایه ها را در او زنده کند 
و جان بدهد.
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یعن��ي  رقاب��ت  ب( 
کودک را با قهرمان هایي 
رقیب کردن و به مسابقه 
واداش��ت�ن، م����ي تواند 
در  را  ای��ن خصوصی��ت 
او زن��ده کن��د مّرب����ي 
قهرمان هایي  با  مي تواند 
ک��ه ب�������راي کودک 
با رقابت هایي  مي سازد و 
ک��ه در می��ان آن ها اوج 
مي گیرد ب��ه این مقصود 
و  ش��خصیت  و  برس��د 
حّری��ت و تفّک��ر را در او 

بکارد.
ج( مربّي مي تواند به 
وس��یله داس��تان ها از در 

مخفي وارد شود و این خصوصیات را در ناخود آگاه کودک وارد کند.
داس��تان مرغي که حرف هر کس را نمي ش��نید و یا ماهي س��یاهي 
 ک��ه خود ب��ه دنبال چیزي ب��ود و یا دان��ه گندمي که در زی��ر خاک آرام

نمي گرفت و یا جوجه اي که در پوست نمي ماند و یا ستاره اي که به دنبال 
عش��قي مي دوید و یا درختي که به لباس های��ش پاي بند نبود و هنگامي 
 که زرد مي ش��دند رهایشان مي کرد و در نتیجة هر بهار به لباس هاي سبز
مي رس��ید و یا پلنگي که آرام نمي گرفت و یا موشي که کند کاو مي کرد 

و به گنج مي رسید.
این داس��تان ها کودک را کوک مي کنند و ناخودآگاه او را به چرخش 

مي اندازد.
مربّي مي تواند خواس��ته اش را این گون��ه در کودک پیاده کند و به او 

شخصیت و تفکر و حّریت و یا هر گونه پستي و زبوني را بیاموزد.
4- مرب��ي مي توان��د با تدبیر و تاکتیک و نقش��ه و همکاري دیگران 

کودک را به شخصیت، به حریت، به تفکر برساند.
مي توان��د در جلوي پاي او بایس��تد و برایش احترام قائل ش��ود و یا 
 از بزرگ��ی او و اس��تعدادهاي او و عظمت های او ش��رح بدهد، آن هم نه

بگونه ای که مغرور شود و باد بگیرد، بلکه به صورتی که بداند مسؤول است 
و داده ها و استعدادها ماک افتخار نیست و داده ها باز دهي مي خواهند و 

هر که بامش بیش برفش بیشتر.
این بازگوئي اس��تعدادها و عظمت انسان مي تواند کودک را حرکت 

ده��د. چون ه��ر کس به 
ان��دازه اي که ب��راي خود 
سرمایه س��راغ دارد  کاري 
را شروع مي کند. آن کس 
که سرمایه اش را ٥ تومان 
مي شناس��د بی��ش از یک 
حراجي فروش نخواهد شد 
و یا باالتر از شغلم فروش و 
بلبلي فروش و سیب زمیني 

فروش نخواهد رفت.
اّم��ا آن کس ک��ه در 
س��رمایه  میلیون ها  خ��ود 
سراغ دارد ناچار به کارهاي 
زد  خواهد  بزرگتري دست 
عظیم تري  برنامه ه��اي  و 

طرح خواهد کرد.
 - این حقیقت است که سید عبد الحسین شرف الدین به آن زبان 
گشود و بر پایة آن در لبنان مدارسي ساخت چون معتقد بود فرزندان ما 
را از همی��ن گمراه کرده اند پس بای��د از همین راه آنان را هدایت کنیم. 
در حالي که گمراهي از جاي دیگري نبود گس��ترش برخي پیش از این 
که به میکروب وابس��ته باشد به مزاج ضعیف و مستعد مریض وابستگي 
دارد. هنگامي که کودک واکس��ینه نشد در جامعه هاي سرباز و برخوردار 
از تضاد ناچار مریض مي ش��ود هر چند در دامان س��ید عبد الحسین هم 

تربیت شود.
- برای حرکت دادن فکر که سنگ اول رشد انسان است و اولین خط 
تربیت اوس��ت دو راه وجود دارد یکی اس��تدالل و دیگری طرح سؤالهای 
حس��اب شده است. اس��تدالل ها بر ذهن س��نگینی می کنند، باید کاری 
 کرد که طرف خود اس��تدالل ها رابیابد و هضم کند. هر کس��ی چشم دارد 

می تواند ببیند و آنکس که ندارد در امان خداست. و آنکسی که چشم دارد 
باید با س��ؤالهای حساب ش��ده پرده هایش را کنار زد تا حقیقت را بیابد و 

زیبایی ها را ببیند.
- انس��ان از غرائز فردي و غرائز اجتماعي و غرائز عالي مانند فکر و 
عقلي واراده و وجدان و فرقان بهره مند اس��ت و نیازهاي بي شماری دارد. 
شاید هر نیاز، نمودار یک استعداد انسان باشد. محبت، دشمني، استقال، 
یقین، امنیت ، معاش��رت، اعتراف و نجوي ، خودستائي، تشویق، مقبولیت، 

ستائیدن و ستوده شدن و... نمودار استعدادهایي هستند.
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مسجد گوهر شاه
این بنا عظیم ترین مسجد چهار ایواني ایران است در سال 821 هجري قمري 
به دس��تور گوهر شاد آغا همسر ش��اهرخ تیموري و با معماري قوام الدین شیرازي 
در مجموعه حرم امام رضا )ع( ساخته شده است . این مسجد با وسعت 9410 متر 
مربع داراي چهار ایوان به نامهاي : مقصوره – دارالس��یاده ، حاجي حس��ن و آب و 
هفت شبستان مي باشد . بزرگترین ایوان مسجد ، مقصوره آن است که با مقرنس 
کاري و کتیبه خط ثلث بایسنغر میرزا و کاشیکاري بسیار زیبایي تزئین شده است . 

از دیگر جلوه هاي جامع گوهرشاد منبر صاحب الزمان است .
موزه مركزي آستان قدس رضوي 

این موزه در س��ال 1324 ش افتتاح ش��ده و از غني ترین م��وزه هاي ایران 
محسوب مي شود . موزه مرکزي در ضلع شمال شرقي صحن امام خمیني )ره( قرار 
دارد و مجموعه اي از س��که هاي بي نظیر از دوره هاي مختلف تاریخي ، اش��یاي 
عتیقه مس��ي ، س��نگي ، طایي ، مفرغي و ... در آن نگهداري مي شود . همچنین 
چندین کتیبه تاریخي ، و نسخ ارزشمند تاریخي دیگر در این موزه در معرض دید 

بازدید کنندگان قرار دارد . 
امروزه اشیای نفیس و گرانبهاي این مکان منحصرا در یازده موزه جداگانه به 

نمایش در آمده است .
تابران توس  

والیت توس در قرون پیشین به منطقه اي میان دو رشته کوه بینالود در جنوب 
و هزار مسجد در شمال اطاق مي شده است این والیت مشتمل بر چهار شهر " 
تاب��ران " ، " نوغ��ان " ، " رادکان " ، " تروغبذ " بوده و تابران که اکنون به توس 

مشهور است در قرن 4 ) ه.ق ( بزرگترین شهر منطقه محسوب مي شود . 
آنچه از تابران توس قدیم بر جا مانده عبارت است از : باروي شهر ، ارگ توس، 

گنبد هارونیه ، بقایاي مسجد جامع تابران باغ و بناي نوساز آرامگاه فردوسي .
بقایاي مسجد تابران توس

در جریان کاوش هاي باس��تان شناس��ي در 1٥0 متري جنوب غربي هارونیه 
قدیمي ترین مس��جد موجود در خراس��ان و یکي از منحصر به فردترین مس��اجد 
اولی��ه ایران کش��ف گردید . بقایاي این مس��جد با طول 94 و ع��رض ٥3 متر به 

مجموعه معماري – آرامگاهي حرم حضرت رضا )ع(
اهمی��ت و ارزش فراواني که هم اکنون ش��هر مش��هد از آن 
برخوردار اس��ت . ارتباط مس��تقیم با ب��ارگاه مطهر رضوي در این 
ش��هر دارد . با توجه به ارزش معنوي و واالي این بنا ، بهترین و 
باشکوه ترین هنرهاي اسامي را در این مجموعه زیارتي مي توان 
مشاهده نمود . این حرم با شکوه و مجموعه تاریخي و هنرمندانه 
آن شامل صحنها ، ایوانها ، رواقها ، موزه غني و کتابخانه مرکزي 
آس��تان قدس براي مسلمانان از جنبه ي تقدس از اهمیت زیادي 
برخ��وردار اس��ت و براي آنه��ا مهمترین مکان دیدن��ي و زیارتي 

محسوب مي شود .
این مجموعه متش��مل بر چه��ار ایوان مرتف��ع به نامهاي 
عباس��ي - طا - ش��رقي ) نق��اره خانه ( و ای��وان غربي و پنج 
صحن انقاب - آزادي - جامع رضوي – جمهوري اس��امي و 
قدس مي باش��د . کاشیکاریهاي زیباي دوره سلجوقیان مزین به 
آیات کریمه و احادیث جلوه خاصي به حرم مقدس امام رضا )ع( 
بخش��یده است . تمامي قسمت باالیي دیوارها و سقف زیر گنبد 
با مقرنس هاي آینه کاري ش��ده ، تزئین گردیده است . از دیگر 
آثار با ش��کوه داخل حرم ، سه محراب زیبا مربوط به قرن هفتم 
 هج��ري )13 می��ادي( و ضریح طا پ��وش روي مضجع امام

رضا )ع( اس��ت که با خطوط ثلث نس��تعلیق ، آیات قرآن مجید و 
اشعار فارسي مزین شده است .

همچنین این مجموعه را 24 رواق در بر مي گیرد که از میان 
آنها مي توان به رواق هاي دارالحفاظ – دارالس��یاده – دارالذکر- 
دارالس��رور – دارالعزه اشاره نمود . به طور کلي حرم امام رضا )ع( 
در ح��ال حاضر یکي از جامعترین و زیباترین ابنیه معماري جهان 
اسام به ش��مار مي رود و دایره المعارف کاملي از هنر معماري ، 
کاش��یکاري ، آینه کاري ، مقرنس و گچ بري دوره هاي مختلف 

اسامي است .

توریسم مذهبي و زیارتي _ مشهد مقدس

توریس�م مذهبي و زیارتي؛ این نوع ازجهانگردي یکي از رایج ترین اش�کال جهانگردي در سراسر جهان است. جاذبه هاي 
مذهبي، زیارتگاهها و اماكن مقدسه هر ساله تعداد زیادي از جهانگردان را به سوي خود جلب مي كنند. تاسیسات اقامتي و پذیرایي 
این نوع از جهانگردي مانند مسافرخانه ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي و عقیدتي جهانگردان داراي ویژگیهاي 

خاص خود است كه در هر كشوري از تنوع بسیار زیادي برخوردار است.
كشور ما نیز توانایي جذب بسیاري از این نوع مسافران را دارد، در این شماره استان خراسان رضوي را كه بزرگترین قطب 

توریسم مذهبي ایران است معرفي مي كنیم.
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س��بک شبستاني س��تون دار اولیه )خراساني( ساخته ش��ده و احتماال متعلق 
 به اواس��ط سده پنجم هجري اس��ت . امروزه این مکان بصورت یک سایت

باستان شناسي مورد بازدید باستان شناسان قرار مي گیرد .
مقبره الشعرا  

آرامگاه س��رایندگان خراساني در ضلع شرقي بلوار پردیس توس مشرف 
به میدان ورودي آرامگاه فردوس��ي واقع است این مکان با وسعت 2000 متر 
مربع در سال 13٧8 احداث شده و بناي نمادین آن استوانه اي است مرمرین 

با اشعاري که پیرامون آن ایجاد گردیده است .
حصار و كهندژ تابران توس 

بارو و یا حصار توس دیوار عظیمي از خش��ت و گل اس��ت که حدود ٦ 
کیلومتر بر گرد شهر تابران کشیده شده و امروز در 24 کیلومتري شمال شهر 
مش��هد واقع است . این بخش از ش��هر در زمان رونق خود داراي 9 دروازه و 
10٦ برج بوده و در حال حاضر 4 دروازه آن قابل تشخیص است . کهندژ در 

گذشته شامل ابنیه حکومتي و عمارت شاهي و ... بوده است .
بناي هارونیه

ای��ن م��کان تاریخي در ح��دود ٦00 متري از آرامگاه حکیم ابولقاس��م 
فردوسي قرار گرفته و منحصرا خانقاه و یا مقبره اي است که در قرن هشتم 
هجري بر روي بناهاي کهن شهر تابران بنیان گردیده است . در کنار این بنا 
سنگ سیاهي به عنوان یاد بود از محمد غزالي از عرفاي قرن پنجم و ششم 

هجري دیده مي شود .
آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسي

بنا بر روایت "منصور بن حس��ن" ملقب به ابوالقاس��م فردوسي  در سال 

329 قم��ري در پ��اژ بدنیا آمد گویند وي از نجیب زادگان توس و از طبقه ي 
دهقانان بود. فردوسي چهل ساله بود که کار هزار بیت سروده "دقیقي توسي" 
دنب��ال نموده وي نظم داس��تانهاي ملي را آغاز و آن را با ش��صت هزار بیت 
به اتمام رس��اند، در شصت و پنج س��الگي زمینه ارتباطش با سلطان محمود 
فراهم آمد اما این رابطه حسنه چند سال بیشتر دوام نیافت. سرانجام فردوسي 
س��الهاي پایاني عمر خود را بي نوایي به س��ر برد تا اینکه به سال 411 و بنا 
ب��ه قولي41٦ ق در توس در گذش��ت. بناي فعلي آرام��گاه وي پس از یک 
سلس��له تحوالت معماري با زیر بناي 94٥ متر مربع در س��ال 134٥ ساخته 

شده است .
مقبره امیر غیاث الدین ملکشاه )مسجد 72 تن(

این اثر تاریخي که در بازار بزرگ واقع شده، از بناهاي قرن نهم هجري قمري 
و مشتمل بر فضاي چهار طاقي گنبد دو پوش، دو مناره و یک ایوان است. بناي 
کنوني ابتدا مقبره اي بوده که "امیر غیاث الدین" بین سالهاي 80٧ تا 81٧  ق  براي 
خود بنا کرد و در دوره هاي بعد به مسجد تبدیل شده است. در حال حاضر این 

اثر تاریخي به "مسجد هفتاد و دو تن" معروف است .
مصلي پا ئین خیابان

این بنا در قسمت شرقي شهر مشهد در حاشیه بلوار مصلي واقع شده و 
تاریخ بنیان آن 108٧ ق اس��ت. ساختمان این بنا از یک ایوان بلند، دو رواق 
در طرفین و یک گنبد آجري تش��کیل ش��ده و داراي کاشیکاریهاي معرق و 
مقرنس هاي گچي اس��ت. مصلي تاریخي پایی��ن خیابان در آینده نزدیک به 

مجموعه فرهنگي – تاریخي تغییر کاربري خواهد داد.
چهار طاقي بازه هور 

این بناي س��نگي متعلق به دوره ي "ساس��اني"، در فاصله تقریبي 80 
کیلومتري جنوب شهر مشهد و در مجاورت روستاي رباط  سفید در کنار جاده 
قدیم مش��هد -  تربت حیدریه واقع شده اس��ت. بناي "بازه هور" داراي سه 

ورودي و یک گنبد مرتفع است .
گنبد سبز

بناي تاریخي گنبد سبز در خیابان آخوند خراساني و در وسط میداني به 
همان نام واقع شده است. وجه تسمیه بنا گنبد مزین به کاشیکاري فیروزه اي 
متمایل به سبز آن مي باشد. پان گنبد سبز 8 ضلعي و داراي 4 ایوان است. 
عاوه بر ایوان ها و طاق نماها، کاشیکاري زیباي آن به بقعه جلوه اي خاص 
بخش��یده است. گنبد سبز ، مدفن "ش��یخ محمد مومن" عارف مي با شد که 
احتماال در س��ال 103٦ ق بنیان و در س��الهاي 10٥٥ و 10٥8 ق تکمیل و 

تزئین شده است .
مدرسه نواب )صالحیه نواب(

این بنا به همت "ابوصالح رضوي" در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوي 
به سال 1082 ق بنا شده است .  مدرسه نواب در خیابان شیرازي مشهد واقع 
گردیده که پس از تغییرات معماري، بناي فوق ش��امل 2 طبقه با ٧٥ حجره 

مي باشد که با کاشي هاي الوان وزین گردیده است .
پاژ

"پاژ" نام زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسي و روستایي است واقع در تقاطع 
جاده کارده به کات نادري و 1٥ کیلومتري ش��مال جاده ش��هر مش��هد. در 
میانه ي روس��تاي "پاژ" و در ٧00 متري ش��مال غرب آن دو تپه ي باستاني 
به چش��م مي خورد که به آثار و بقایاي "پاژ" قدیم معروف مي باش��د و موید 
تداوم مدنیت این منطقه در س��ده هاي اولیه بعد از اسام تا قرن نهم و دهم 

هجري است .
آرامگاه نادر شاه افشار 

نادر شاه افشار اولین پادشاه از سلسله افشاریان است که در زمان خود با رشادت و 
پایمردي ایران را از انحطاط صفویان و تسلط افغان ها نجات بخشید. اما به خاطر تند 
خوییهایي که در آخر عمر دچار شده بود، در سال 11٦0 ق به دست سرداران خود کشته 
شد. او که در زمان حیات خود آرامگاهي شبیه به تاج محل هندوستان تدارک دیده بود. 
نتوانست ساختمان آن را به پایان برساند. بناي کنوني آن در سال 1340 هجري شمسي 
به اتمام رسید. این بنا مشتمل بر اطاق آرامگاه، تاالر موزه، ایوانها، راهروها، تاالر پذیرایي، 
باغ و جوي هاي سنگي و آب نماهاي زیبا است. مجسمه مفرغي نادر سوار بر اسب، با 
طراحي استاد ابوالحسن صدیقي، هنرمند معاصر ایراني ساخته شده که ریخته گري آن 

در ایتالیا انجام شد و هم اکنون متصل به آرامگاه است .
مقبره پیر پاالن دوز 

این مقبره متعلق به محمد عارف عباس��ي، از عرفاي قرن دهم هجري 
است و در شمال شرقي مجموعه حرم مقدس حضرت رضا )ع( قرار دارد. بناي 
مزبور چهار ضلعي بوده و داراي گنبد پیازي شکل و ایوان آجري زیبایي است. 
در داخل بقعه نگاره ها و بقایاي نقاشي هایي از دوران صفویه وجود دارد. بنا با 
کاش��ي هاي ساده فیروزه اي رنگ تزئین شده است. تاریخ ساخت بنا مربوط 

شماره48 
اسفند ماه 
1389

40

ون
ــــ

ناگ
گو



به سال 98٥ هجري قمري مي باشد .
حمام مهدي قلي بیك )حمام شاه( 

 در راسته بازار بزرگ و نزدیک به "مسجد هفتاد و دو تن" امروزي فضاي 
حمام قدیمي مهدي قلي بیک قرار دارد که به سال 102٧ ق و به همت "مهدي 
قلي بیک" امیر آخور باشي  شاه عباس صفوي ساخته شده است. حمام مزبور 
مجموعه اي از فضاهاي متعدد ب��وده و بزرگترین و زیباترین بخش آن بخش 
"بینه" حمام با هش��ت ستون و تزئینات نقاشي است. امروزه این مکان بعنوان 

موزه مردم شناسي آستان قدس پذیراي عاقه مندان مي باشد .
راه كهنه فاضل 

تمامي راههایي که از جنوب، جنوب ش��رقي و ش��رق در مسیر راه زیارتي 
"– مذهب��ي به مش��هد منتهي م��ي گردید در محل��ي به نام "ط��رق" به هم
 مي پیوستند. این راه بصورت گذرگاهي است با عرض متغیر بین 2 تا ٦ متر که در
 ش��یب هاي تند با پل��کان هایي که ارتفاع و عریض امکان تردد را با وس��ایل

بي چرخ نظیر کجاوه، پالکي، عماري و ... فراهم مي کرده است. راه کهنه فاضل 
در جوار روستاي ده غیبي قرار گرفته و مربوط  به قرون اولیه اسامي است .

خانه ملك
 ای��ن بن��ا در خیابان امام خمیني مش��هد واقع ش��ده و یک��ي از نمونه

خان��ه هاي زیباي بر جا مانده از دوران انتقال معماري در اواخر عصر قاجاري 
محسوب مي شود. بناي مزبور در گذشته بسیار وسیع تر بوده اما اکنون تنها 
بخش بیروني آن بر جاي مانده که شامل دو طبقه است. طبقه باالیي داراي 
سقف مشبک و منبت کاري شده چوبي و شومینه گچبري زیبایي ست. خانه 
ملک امروزه مرکز هنرهاي س��نتي سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و 

گردشگري خراسان رضوي است .
رباط ویراني )موزه مردم شناسي(

این رباط در راه تابس��تاني نیشابور به توس واقع شده ودر دوره تیموري 
بنیان گردیده و از نوع رباط هاي سرپوش��یده و فاقد حیاط مرکزي مي باشد. 
این بنا به همت سازمان میراث فرهنگي صنایع دستي و گردشگري خراسان 
رضوي به یکي از مکانهاي فرهنگي گردش��گري شهرس��تان مش��هد تغییر 
کاربري داده اس��ت. رباط ویراني در ش��ش کیلومتري جاده مشهد به سمت 
محور گردشگري شاندیز قرار دارد. داخل این رباط بعنوان موزه مردم شناسي 

روزانه پذیراي گردشگران بیشمار است .
آرامگاه خواجه ابا صلت

این بنا در جنوب شرقي مشهد و در 14 کیلومتري این شهر واقع است. 
بناي اصلي بقعه چهار ضلعي است و از هر سو بوسیله چهار در به بیرون ارتباط 
مي یابد. تزئینات کاشي هفت رنگ، دو رواق مستطیلي شکل و آینه کاریهاي 
این بنا زیبا و دیدني اس��ت. بناي مزبور مدفن خواجه اباصلت هروي خادم و 

محرم حضرت رضا )ع( است .
گنبد خشتي 

این بنا در میدان طبرس��ي مش��هد، در چهار سوق نوغان واقع شده و مدفن 
امیر سلطان غیاث الدین محمد بن امیر طاهر الموسوي است که نسبت شریفش 
با هفده واسطه به حضرت موسي بن جعفر )ع( مي رسد .کالبد این آرامگاه خشتي 
اس��ت و به همین سبب آن را گنبد خش��تي مي نامند. این بقعه از نظر معماري 
مشتمل بردو بخش بهم پیوسته است که شامل فضاي زیر گنبد به صورت شاه 
نشین و هشتي ورودي مي باشد. بنا بر شواهد بنیان اولیه این بنا در دوره تیموري 

صورت گرفته و در عصر صفوي و قاجار نیز تکمیل و تزئین شده است .
آستانه مباركه سید یاسر و سید ناصر )ع( 

در امتداد دره بند گلستان و در ٥ کیلومتري غرب شهر مشهد در ابتداي 
روستاي گلستان بنایي تازه ساز با نماي امروزي و آراسته به کاشي هاي معرق 

قرار دارد که این مکان آستان مبارکه امام زادگان سید یاسر و سید ناصر )ع( از 
فرزندان ذکور حضرت موسي کاظم )ع( است عمده زائرین این آستان مقدسه 

از مسلمانان کشور هاي عربي حاشیه خلیج فارس مي باشند .
آستانه مقدس امام زاده یحیي )میامي(

این بقعه متبرکه در جاده مشهد – به فاصله ٥٥ کیلومتري از شهر مشهد 

و یک کیلومتري از روس��تاي »میامي« قرار گرفته اس��ت. وي از فرزندان و 
نوادگان امام زین العابدین )ع( است که در سال 12٥ ه.ق  به شهادت رسیده 

است. این آستان متبرکه همه روزه پذیراي گردشگران مذهبي است .
آرامگاه امام زادگان بي بي صنوبر و میر سبحان ولي        

از جمله اماکن مذهبي  و زیارتگاههاي ش��هر مشهد باید به مقبره "امام 
زادگان بي بي صنوبر" و"میر سبحان ولي" اشاره نمود. این بنا در 32 کیلومتري 
جاده مشهد به سد کارده واقع شده است و بر مبناي روایات، مدفونین در این 

بنا از منسوبین حضرت امام موسي بن جعفر )ع( مي باشد .
 بناي امام زادگان هاشم و محتشم )ع(

در فاصله ٥٥ کیلومتري شهر مشهد در روستاي "پیوه ژن" توقفگاهي قرار دارد 
که از دیدگاه گردشگري مذهبي حائز اهمیت است. این مکان منسوب به مدفن امام 
زادگان هاشم و محتشم )ع( از نوادگان حضرت امام موسي بن جعفر )ع( مي باشد . 

آرامگاه خواجه ربیع 
این بنا در انتهاي خیابان خواجه ربیع مشهد در میان باغي بزرگ و با صفا 
واقع ش��ده و متعلق به دوره صفویه است. "ربیع بن خثیم" از اصحاب پیامبر 
بزرگ اسام )ص( بوده که در آغاز خافت حضرت علي )ع( والي قزوین بوده 
است. سال درگذشت او را ٦1 تا ٦3 هجري قمري نوشته اند. بناي این بقعه 
به در خواست شیخ بهایي عارف و شاعر نامدار ایراني و به دستور شاه عباس 

صفوي ساخته شده است .
آرامگاه امام زاده سید محمد علوي     

 بناي این آرامگاه در فاصله 4٥ کیلومتري جاده مشهد به تربت حیدریه 
و در حاشیه آن بر روي یک بلندي واقع شده است. بنا بر اقوال امام زاده سید 

محمد علوي از نوادگان حضرت امام موسي بن جعفر )ع( است.
بقعه امام زاده سید عبدالعزیز )ع(

بقع��ه امام زاده س��ید عبد العزیز در فاصل��ه 34 کیلومتري جنوب غربي 
مش��هد و در بخش احمد آباد، روس��تاي ده س��رخ واقع شده است. این بنا در 
ضلع شمالي روستاي ده سرخ قرار گرفته و بنا بر روایات مدفن امام زاده عبد 
العزیز برادرزاده امام رضا )ع( مي باش��د و احتماال بقعه کنوني در عصر قاجار 

بنیان نهاده شده است .
تخت امام و چشمه امام 

تخت امام زمیني به وس��عت ٦00 متر مربع اس��ت که در 34 کیلومتري 
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جنوب غربي مش��هد است در روستاي ده س��رخ و در فاصله ي چند متري از 
چشمه امام قرار دارد. اهالي روستاي ده سرخ معتقدند تخت امام همان مکان 
مقدس��ي اس��ت که حضرت رضا )ع( با یاران خود در آن جا نماز به پا داشتند 
و از کرامت ایش��ان قطعه زمیني که روي آن ایس��تاده بودند حرکت کرده و 
کمي از زمین هاي اطراف متمایز ش��ده اس��ت همچنین بنا به روایات در راه 
توس، حضرت رضا هنگام نماز ظهر به قریه الحمرائ )ده س��رخ( مي رس��د، 
ایشان به قصد وضو با دستان مبارک زمین را حفر نمودند و در این حال آب 
از زمین جوش��یدن مي گیرد. اهالي ده سرخ بر این باورند که آب چشمه امام 

شفا بخش است .
آرامگاه خواجه مراد

این مکان در 12 کیلومتري جنوب ش��رقي مشهد، در دامنه کوه در کنار 
چشمه آبي قرار دارد. بنا شامل تعدادي اتاق، گنبد و دو مناره است. در داخل 
اتاق اصلي آینه کاریهاي زیبایي دیده مي ش��ود. اخیرا ابنیه جدید و فضاهایي 
با کاربریهاي گوناگون به این مجموعه افزوده ش��ده و تس��هیاتي نیز براي 

گردشگران  مذهبي فراهم آمده است .
مجموعه فرهنگي تفریحي كوهسنگي

کوه سنگي مشهور ترین و زیبا ترین گردشگاه مشهد مي باشد که در انتهاي 
 خیابان شریعتي مش��هد قرار دارد. آب قنات گناباد به استخر وسیع کوهسنگي

مي رسد و گلکاري ها و درختکاریهاي کوه سنگي و محوطه سازیها بر زیبایي 
آن افزوده اس��ت. همچنین قرار اس��ت در آینده موزه خراسان بزرگ نیز در این 

مکان احداث گردد. بازار هنر از دیگر جلوه هاي این مجموعه است .
پارك ملت

این بوس��تان که در غرب مش��هد و در ابتداي بلوار وکیل آباد واقع ش��ده 
 با وس��عت تقریبي ٧2 هکتار  بزرگترین و مهمترین مکان تفریحي در مش��هد

مي باش��د، پارک ملت داراي امکانات  بهداش��تي، مسجد، شهر بازي، میادین 
ورزشي، مجتمع فرهنگي – هنري امام رضا، کتابخانه و استخر شنا مي باشد .

باغ ملي
این بوس��تان کوچک در یکي از خیابان هاي قدیمي مش��هد موسوم به 
"ارگ" قرار دارد گویا در گذش��ته "ارگ شهر" در این مکان بوده و آب قنات 
رکن آباد نیز از میان همین باغ عبور مي کرده اس��ت. این بوس��تان در سال 
134٥ ش توسط " حسین ملک " به شهر داري مشهد واگذار گردید. در این 
ب��اغ عاوه بر گلکاري و گیاهان متنوع، مجموعه اي براي بازي کودکان نیز 

وجود دارد .
وكیل آباد

 یکي دیگر از تفریحگاه هاي قدیمي ش��هر مشهد منطقه اي است بنام 
وکیل آباد که در گذش��ته از اماک حاج حسین ملک بوده است. از مهمترین 

ویژگیهاي این مکان وجود درختان سر به جنگل کشیده چنار و کاج مي باشد 
امروزه با ایجاد معابر و محوطه س��ازي داخل مجموع��ه، پیاده روي و نظاره 
طبیعت زیباي آن و استفاده از فضاي مطبوع آن به آساني صورت مي گیرد .

پارك پردیس قائم          
این پارک در ش��مال مش��هد واقع گردیده واز جنوب به بلوار صد متري 
قائم محدود ش��ده اس��ت. این مکان عاوه بر دارا ب��ودن گونه هاي گیاهي 
بسیار، داراي ساختمان موزه ایراني، مکان بازیهاي کامپیوتري، آالچیق، بوفه 

و آبنماي موزیکال است .
پارك میرزا كوچك خان 

پارک مزبور در حاش��یه خیابان دانش ش��رقي واقع ش��ده و 3232٥ متر 
مربع مساحت دارد. این مکان از امکاناتي مانند شهر بازي، کتابخانه عمومي 

و میادین ورزشي سود مي برد .

باغ وحش وكیل آباد
در جنوب غربي مشهد و هم جوار با پارک جنگلي وکیل آباد، باغ وحش 
وکیل آباد، تنها باغ وحش مش��هد و استان خراسان رضوي قرار دارد. این باغ 
وحش داراي حیوانات گوشتخوار، علف خوار، آبزي، خزنده و پرندگان مختلف 

است .
كوهستان پارك شادي 

این پارک در دامنه تپه هاي شمال و غرب باغ وکیل آباد واقع شده و در 
حدود 18 هکتار وسعت دارد . کوهستان پارک شادي داراي امکانات تفریحي، 
ش��هر بازي، اورژانس، بانک، فوریت هاي پلیس��ي، غرف��ه هاي فروش مواد 

خوراکي و پارکینگ مي باشد .
طرقبه

طرقبه یکي دیگر از گردش��گاههاي بزرگ و طبیعي مشهد است که از 
غرب به کوههاي بینالود و از ش��مال به کوه تخت رس��تم محدود مي شود. 
وجود چش��مه س��ارها و درختان فراوان آن را بصورت نقطه اي بسیار خوش 
آب و هوا و تفریحي در مش��هد تبدیل نموده است. این منطقه ییاقي داراي 

تابستان هاي با آب و هواي خنک و مطبوع است .
شاندیز

این مکان یکي از نواحي ییاقي مش��هد است که در بخش طرقبه و در 
فاصله 20 کیلومتري غرب آن با چشمه سارها و باغ هاي فراوان، فضاي سر 

سبز و رود خانه، چشم انداز بي بدیلي به این منطقه بخشیده است .
ای��ن ناحیه یکي از مناطق عمده تولیدات صنایع دس��تي و بومي نظیر 
پوش��اک چرمي و پوس��تي، اش��یاء چوبي و انواع بافتهاي گیاهي مي باشد. 
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شاندیز همچنین داراي رستوران ها، سفره خانه ها و اقامتگاههاي تفریحي 
حاشیه اي است .

روستاي كنگ )ماسوله دوم(

روس��تاي کنگ در دامنه کوه هاي بینالود و در قسمت جنوبي این رشته 
کوه به فاصله 22 کیلومتري ش��مال غربي طرقبه واقع ش��ده است. کنگ با 
داش��تن چشم اندازهاي کوهستاني، چشمه سارها و اشجار گوناگون بر دامنه 
کوهپایه اي زیبا، همواره مورد عاقه کوهنوردان بوده است. معماري روستایي 

کنگ شباهت بسیار زیادي به بافت معماري ماسوله دارد.
عنبران            

روستاي عنبران در 2٦ کیلومتري مشهد و به فاصله یک کیلومتري طرقبه 
واقع شده است. مناظر سرسبز با پوشش گیاهان خوش بو باعث شده این روستاي 
 ییاق��ي را عنبران بنامند. ای��ن منطقه ي ییاقي داراي واح��د هاي پذیرایي و

رستوران هاي متعدد و اقامتگاهاي مناسب براي گردشگران مي باشد .
رودخانه و دره كشف رود  

طول این رود خانه که در دره کشف رود جریان دارد حدودا 290 کیلومتر 
است. این پدیده طبیعي از کوههاي هزار مسجد و بینالود سرچشمه مي گیرد 

و پس از طي مسافتي در پل خاتون سرخس به هریرود مي ریزد .
سد طرق 

این س��د در 14 کیلومتري جنوب شرقي مش��هد بر روي رودخانه طرق 
و در نزدیکي بند قدیمي طرق قرار دارد. س��د طرق از نوع بتوني با دو قوس 
متقارن متشکل از 22 بلوک به عرض 14 متر است. بناي اولیه این اثر متعلق 

به دوره تیموري است .
چشمه كراب 

این چشمه در 49 کیلوکتري مشهد – نیشابور قرار گرفته است و خواص 
درماني و پزشکي فراواني دارد.

 آب معدني این چش��مه در ازدیاد ترشحات بزاق، معده، صفرا، پانکراس 
)لوزالمعده( بسیار موثر است .

دره آل 
این دره در نزدیکي روستاي آل، در4٥ کیلومتري شمال شرقي مشهد و 

در مسیر جاده کات واقع شده است.
دره آل، دره عری��ض با جریان آبي اس��ت که از کوههاي هزار مس��جد 
سرچشمه مي گیرد. دره انجیر یکي از جاذبه هاي دره آل است که پوشیده از 

درختان انجیر وحشي مي باشد .
رودخانه و سد كارده  

ای��ن رود خانه و س��د در فاصله20 کیلومتري جاده مش��هد به کات 
ق��رار دارد و در اطراف خود مناظر طبیعي ش��گفت انگیز و بدیعي را خلق 
کرده اس��ت. س��د کارده توانایي ذخیره نزدیک به 44 میلیون متر مکعب 

آب را دارد . 

غار مغان
این غار در ٧٥ کیلومتري مشهد و در جنوب روستاي مغان قرار گرفته است. 
فسیل هایي که در این غار پیدا شده، متعلق به دوران دوم زمین شناسي است. غار مغان 
داراي دو دهانه در جنوب و در شرق است و ارتفاع آن از سطح دریا 2910 متر مي باشد. 
هرچه به درون غار مي رویم ارتفاع دهانه غار بیشتر و شیب آن نیز فزوني مي یابد. درون 
 غار شعبات و تونل هایي وجود دارد که به هم راه دارند و در قسمتي از آن نیز آب دیده 

مي شود.
بند فریمان

این بن��د در 10 کیلومتري جنوب فریمان ق��رار دارد. قدمت بناي اولیه 
آن به دوره تیموري باز مي گردد. لیکن در زمان پهلوي باز س��ازي ش��ده و 
در بخش هایي به آن الحاق گردیده است. منطقه اطراف آن از آب و هوایي 

دلپذیر برخوردار است .
چشمه گیالس )گلسب(

نام قدیمي این مکان گلس��ب بوده و در فاصله ي ٥0 کیلومتري شمال 
غربي مشهد و 21 کیلومتري غرب آرامگاه فردوسي قرار گرفته است. در عهد 
تیموري به همت امیر علیشیر نوایي، آب از این چشمه به سوي شهر مشهد 

هدایت شده و از صحن عتیق مي گذشته است . 
چشمه آب گرم شاهان گرماب 

این چش��مه در ٥3 کیلومتري ش��هر فریمان و بر فراز تپه اي قرار گفته 
است. چشمه ي آب گرم شاهان در حدود 48 درجه سانتیگراد حرارت دارد و 

در بهبودي امراض پوستي بسیار موثر است .
مسجد كبود گنبد 

این مسجد زیباي تاریخي در شهرستان "کات" و در فاصله حدود 14٥ 
کیلومتري ش��مال مشهد واقع شده است. کبود گنبد بنایي 4 ایواني است که 

گنبد دو پوسته کاشیکاري شده اي بر فراز آن خود نمایي مي کند .

 مجموعه كالت نادري 
کات نادري واقع در 14٥ کیلومتري ش��مال مشهد و توسط رشته کوه 
مرتفع حصار ش��ده است. آثار این منطقه به دوره نادر شاه افشار تعلق دارد و 
ش��امل برج هاي دیده باني اطراف کات، کتیبه نادري که به زبان ترکي و 
فارس��ي به خط نس��تعلیق در بدنه کوه تراشیده شده، عمارت خورشید، تخت 

دختر و چندین دروازه ورودي مي باشد .
رباط شریف

رباط ش��ریف کاروانس��راي تاریخي بین مش��هد و س��رخس، در شش 
کیلومتري جنوب روستاي"شورلق" قرار گرفته و متعلق به دوران سلجوقیان 
است. این بنا از بیرون مانند قلعه اي مستحکم و بعنوان یک کاخ رباط داراي 
دو صحن و چهار ایوان به شکل چلیپا مي باشد. آجر چیني و کتیبه هایي که 

در این بنا به چشم مي خورد، جلوه اي خاص دارند . 
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توس��عه ش��هرها باعث از بین 
رفتن محیط های طبیعی و زمین های 
زراعی ش��ده اس��ت . بنابراین ایجاد 
وتوس��عه فضای س��بز نقش مهمی 
در زندگ��ی تمام موج��ودات از جمله 
انسان دارد و در واقع جایگزینی برای 
محیط طبیعی از بین رفته در هنگام 
ساخت و ساز است . بسیاری از فعالیت ها 
وفناوری های جدید به منظور کاهش 
 تأثی��ر انس��ان برروی زمی��ن بوجود
آمده اند.پاتریک بانک احتماال بیشتر 
از هر انس��انی در این دنیا ش��بیه به 

درخت هاست.

پیش 
به

سوي

باغهاي 

عمودي
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این گیاهش��ناس، متول��د 3 ژوئن 19٥3 در پاریس اس��ت و در حال 
حاضر در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه فعالیت می کند. او کسی است 
که باغ های عمودی را به محیط خش��ک ش��هرهای ماشینی هدیه کرد و 
توانست چنین هارمونی جذابی را بین گیاه و آجر, سیمانی, ساختمان های 

شهر بیافریند.
 ب��اغ ه��ای عمودی پاتریک بان��ک به هر گون��ه و در هر محیطی

می توانند گس��ترش یابند. در فضای درونی، در نمای بیرونی و در هر نوع 
آب و هوایی قابلیت رشد دارند.

مهم نیست کجا زندگی می کنید؛ هر کجا که باشید، باغ های عمودی 
یک تکه کوچک از بهشت سبز استوا را برای شما به ارمغان می آورند.

او ب��رای به دس��ت آوردن ایده های نو و جدی��دش جنگل های نیمه 
استوایی را زیرپا می گذارد. گیاهان را براساس سازگاری، توانایی رشدشان 
در محیط و وابستگی شان به نور برمی گزیند و به کمک آنها دیوارها را به 

باغی ایستاده تبدیل می کند.

سیس��تم باغ ه��ای عم��ودی پاتریک بانک تش��کیل 
ش��ده از ی��ک الیه pvc، نمد و یکس��ری قاب ه��ای فلزی. 
مجموع��ه ای��ن الیه ها روی هم س��وار می ش��وند و ش��بیه 
 صخ��ره ای عم��ل می کنن��د که ب��ا خزه پوش��انیده ش��ده و

می تواند ریشه گیاهان را مورد حمایت قرار دهد.
یک شبکه از لوله های مویین، مواد معدنی و غذایی مورد 
نیاز برای رشد گیاهان را تامین می کند. محلول مغذی از داخل 
این شبکه مویرگی بر روی دیوار جاری می شود و در دسترس 
گی��اه قرار می گیرد. آب اضاف��ی، در جویی در پای دیوار جمع 

شده و مجددا به داخل شبکه مویرگی تزریق می شود.
پاتری��ک بانک ثابت کرده اس��ت که می توان ب��ا الهام از 
طبیعت، زیباترین منظره های انسانی را خلق کرد. دیوارهای سبز 
ایستاده ی او به ما می گویند برای برخورداری از یک زندگی سالم، 
شادمانه و رو به رشد الزاما نباید با طبیعت بجنگیم و همه چیز را به 
نفع خود تغییر بدهیم پشت بام های سبز بخشی از تاش ها برای 
پایدار تر ساختن شهرها و یکی از راه حلهای مدرن برای مشکات 

شهری می باشد .
ساخت بام های سبز

 سیستم هایی که برای س��اخت بام سبز طراحی شده اند 

سبک وزن ، نیازمند رسیدگی کمتر ، بادوام و جالب هستند . ابتدا یک پوسته 
ضد آب برروی پش��ت بام نصب می ش��ود ، سپس زهکشی مناسب انجام 
شده تا آب اضافی از پشت بام سرازیر شود . یک محیط رشد کامًا مناسب 
برای موفقیت بام س��بز ضروری اس��ت . این محیط برخاف خاک زراعی 
طبیعی که معمواًل در منظره سازی شیب دار به کار می رود ، کامًا متناسب 
با محیط طراحی شده و به هنگام خیس شدن خیلی سنگین نمی شود . در 
نهایت گیاهان کاش��ته می شوند . پوشش های گیاهی مقاوم در برابر سرما 
و گرما مورد استفاده قرار می گیرند تا انبوهی از گیاهانی را تولید کنند که 
ش��بیه اکوسیستم های طبیعی محلی و چمنزار های ساحلی به نظر رسند . 
گیاهانی که برای این منظور اس��تفاده می ش��وند معمواًل گیاهان گوشتی ، 

گیاهان چند ساله علفی ، گلها ، علف های وحشی و خزه ها می باشند.
آری رسالت انسان این است که جایگاه واقعی خودش را دربین هزار 
معجزه ی زنده ی طبیعت پیدا کند و همس��و با س��مفونی شاد حیات قدم 

بردارد مبادا موسیقی دلپذیر زمین خدشه دار شود.

.................................. دو نکته   
درختکاری، صدقه جاریه

در ادی��ان و فرهن��گ ه��ای مختلف جه��ان، درخت و درخت��کاری جایگاه 
خاص��ی دارد. دی��ن مق��دس اس��ام نیز به کاش��ت درخ��ت تش��ویق و ترغیب 
ک��رده اس��ت و بعض��ی از بزرگان دی��ن به این امر اش��تغال داش��ته اند. حضرت 
عل��ی علیه الس��ام در مدین��ه باغ ه��ای خرم��ای فراوان��ی ب��ه وج��ود آورد و 
 بیش��تر آنه��ا را در راه خ��دا وقف ک��رد. پیامبر صل��ی اهلل علیه و آله وس��لم نیز
می فرماید: »اگر شخصی درختی بکارد یا مزرعه ای را به زیر کشت ببرد و انسان ها، 
حیوانات یا پرندگان از آن بخورند، این کار صدقه ای از طرف آن ش��خص شمرده 

می شود.

ریه سبز شهره
جنگل ها، نقش مهمی در بهداش��ت و به سازی و همین طور سامت انسان 
دارند. یک هکتار جنگل کاج می تواند 3٦ تن گرد و غبار را در عرض سال پاکیزه 
کند. ایجاد کمربند سبز و جنگل های مصنوعی در نواحی صنعتی و حوالی شهرها، 
سبب پدید آمدن محیط زیست برای پرندگان، گیاهان و جانوران مختلف می شود.
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افقي 
1- شش ضلعي – آزردگي خاطر – مسطح و بدون پستي و بلندي 

2- سطح و رویه – استفاده کنندگان از لنزهاي چشمي باید مراقب باشند تا دچار این 
عارضه نشوند . 

3-نوشته شده – اصطاحي در موسیقي ایراني – ظرف غات و حبوبات – 
4- پدر بزرگ – ابزار – فریاد رسا –دست در هم شکسته 

٥- مترسک و لولو – نابود و ویران شده – رودي در فرانسه 
٦- صفت عدد- خواري و خفت – متشکر و سپاسگزار 

٧- از ارکان ساالد – غربال بنایان – کسي که صبحانه نخورده باشد . 
8- کلمه شرط منفي – مکمل آواز – در دیانت زردشت تقدس دارد – باالترین نقطه 

9- مردن غیر مترقبه – فوت و فن – از انواع انرژي
10- نوع مرغوب پسته – شهري ٥ میلیون نفري در کنار رود یانگ تسه – رنگي از 

خانواده سرخ 
11- ستون بدن – الیي کشیدن هنگام رانندگي – تنها و منفرد 

12- عددي نامعلوم – ذي الجوشن ملعون – بار و کاال – زادگاه پیامبر بت شکن 
13- مخفي و پوشیده – بسیار و فراوان – کشوري در حاشیه مدیترانه 

14- متخصصان کشورمان با بدست آوردن فن آوري آن 
مشغول ساخت موشک و هواپیما هستند – ساراماگوي 

پرتغالي 
1٥- در وهم افکندن –پاکیزه – گرو گذار ملک 

عمودي 
1- پناهگاه –دانه برشته هندوانه – جانور زیباي 

سرزمین چین 
2- اینگونه محصوالت کشاورزي که در محیط بسته 

پرورش مي یابند بخش مهمي از نیازهاي مردم را تامین 
مي کنند 

3- کاخ شاهي – همسایه کاشان – ثمره غات و 
حبوبات 

4- اشتباه و خطا- ماه برگریزان – تنبل جالیز – کاشتن 
جوانه گیاه 

٥- فیلسوف انگلیسي برنده جایزه نوبل – مدح و ثنا – 
پیشوند تعاون و تعامل 

٦- خدایي در مصر باستان – بزرگترین شهر تبت – 
متضاد تندخو

٧- انزجار و بیزاري – تکان ناشي از ترس یا سرما – 
موشک اروپایي 

8- بخشش و سخاوت – مقابل حاشیه – بر آمده و 
برجسته – کام و سخن

9- جذب اصوات توسط گوشها – نیاز شبکه هاي 
درماني – شکلي در هندسه 

10- به درک و فهم مشترک رسیدن – روغن مالي 
کردن – خورشید 

11- نیمي از صداي گریه – درنده خو – رگ حیات 
مطبوعات مستقل 

12- زمان دیدار با فرشته جان ستان – قربانگاه حج – 
کانال بي سرو ته – آشیانه پرنده 

13- خداي مادینه در بین بت پرستان روم باستان – 
جمع لغت واشي به معني سخن چین – کاسب هر محله 

14- دو رسانه پر مخاطب در دوران حیات ما 
1٥- نجات پیدا کردن – انواع برشته و شور آن ارزش 

غذایي کمتري دارد – آنزیم مبدل شیر به پنیر 
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برندگان مسابقه جدول شماره گذشته: 
یاسمن صباغ
فوزیه واجدي
سکینه محمدحسین
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به مناسبت 25 اسفند سالروز تولد اختر چرخ ادب، پروين اعتصامي 



                                                                                                                                    
قلم را که به دست می گیری، دنیایت دنیای دیگری می شود.

قلم را که به دست می گیری، تنهایی ات را ـ بی داشتن هم صحبتی ـ با همه قسمت می کنی.
قلم را که به دست می گیری، گوشه اتاقت هم که نشسته باشی، گوشه گیری نکرده ای.

قلم را که به دست می گیری، یک روح می شوی در قالب هزاران جسم.
قلم را که دست می گیری، قبل از جسمت باید روحت وضو گرفته باشد.

قلم را که به دست می گیری، »من« و »تو« و »او« از بین می روند، خدا می ماند و خدا و خدا
 دنیای دیگری می شود.

قلم را که به دست می گیری، تنهایی ات را ـ بی داشتن هم صحبتی ـ با همه قسمت می کنی.
قلم را که به دست می گیری، گوشه اتاقت هم که نشسته باشی، گوشه گیری نکرده ای.

قلم را که به دست می گیری، یک روح می شوی در قالب هزاران جسم.
قلم را که دست می گیری، قبل از جسمت باید روحت وضو گرفته باشد.

قلم را که به دست می گیری، »من« و »تو« و »او« از بین می روند، خدا می ماند و خدا و خدا
ودر این هناگم پروازی به  بلندای انسابیت خواهی داشت 

 اگر دلت خواست تا دیگران نیز با تو سهیم شوند وشریک حس پریدن تو باشند  

            ما منتظریم 
تا دل نوشته هایت، شعرهایت، مقاله هایت  

را باهم تقسیم کنیم  و برگی از لگبرگ های نشریه را بنامت مزین کنیم وبه زیور طبع اراسته کنیم  

 اشعار ، مطالب علمی و... خود را می توانید به آدرس ما در دنیای مجازی  
info@3rdimam.com و یا به دفتر مسجد امام حسین ارسال كنید.


